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ETEND, DAT VEEL TOEGEWIJDEN, DIE DE 

darśana krijgen van Çréla Gurudeva op zijn reis 

door Europa en Amerika, gretig zijn om nieuw 

materiaal te lezen, dat is vertaald uit zijn onvergelijkbare hari-

kathä, heb ik dit kleine boekje samengesteld tijdens mijn re-

cente verblijf in de Çré Keçavajé Gauòéya Maöha in Mathurä. 

De eerste drie lezingen werden vertaald door mijzelf met 

hulp van Çréman Puëòaréka-vidyänidhé däsa Brahmäcäré. In de 

eerste lezing spreekt Gurudeva over het commentaar van Çré-

la Viçvanätha Cakravarté Öhäkura op Prema-bhakti-candrikä 

van Çréla Narottama däsa Öhäkura. In de tweede en derde 

lezingen spreekt hij over Sva-niyama-daçakam van Çréla Rag-

hunätha däsa Gosvämé, een compositie van tien zelfopgelegde 

regulerende principes, die we aantreffen in Stavävalé. De le-

zing over de wens van Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja 

om naar Govardhana te gaan werd vertaald door Janaké däsé 

en de lezing voor de World Vaiñëava Association werd door 



ÇRÉ HARI-KATHÄMÅTA – DEEL EEN 

__________________________________________________________________________ 

ii 

Puëòaréka Prabhu uit het Bengaals vertaald. Çréman Navadvé-

pa däsa Adhikäré heeft gezorgd voor de vertaling van veel van 

de verzen in deze lezingen en heeft tevens voorzien in waar-

devolle redactionele aanwijzingen. 

Çréla Gurudeva heeft in het verleden gezegd, dat de Çré 

Gandharvä-samprärthanäñöakam zijn favoriete añöakam is. Het 

is duidelijk voor iedereen, die met deze compositie bekend is, 

dat Çréla Rüpa Gosvämé in deze zeer mooie Sanskriete verzen 

echt iets speciaals heeft gelegd. De vertaling van de verzen is 

afkomstig uit Gurudeva’s Hindi uitgave van Çré Gauòéya Géti-

guccha en het commentaar van Gurudeva werd verscheidene 

jaren geleden in het Engels tegen Viçäkhä däsé gesproken. 

De hari-kathä van Çréla Gurudeva is altijd verzadigd van 

Gauòéya siddhänta en zijn zoete manier van uitdrukken is 

volkomen uniek. Zijn hari-kathä is mijn meest vererenswaar-

dige godheid en ik bid, dat dit nederige offer getiteld Çré Hari-

kathämåta zowel Gurudeva zelf als de Vaiñëava’s een plezier 

zal doen. 

 

Vaiñëava däsänudäsa, 

Prema-viläsa däsa 

Mei 1996,  

London, Engeland 
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Uit: Prema-bhakti-candrikä 

REMA-BHAKTI JAHÄ HOITE, AVIDYÄ VINÄÇA 

jäte, vede gäya jähära carita – wanneer prema-

bhakti in het hart van een toegewijde verschijnt, 

wordt al zijn onwetendheid verdreven. Zelfs het chanten van 

näma-äbhäsa, de schijn van de zuivere heilige naam, verdrijft 

onwetendheid en anarthas. Wanneer een toegewijde al zijn 

zintuigen inzet om svarüpa-siddhä-bhakti
1
 te volgen met als 

enig doel om bhäva-bhakti in het hart te laten verschijnen, 

                                                 

1
   Alle gunstige pogingen (ceñöä), zoals çravaëa, kértana, smaraëa enzovoort, 

evenals de manifestatie van spirituele gevoelens verschijnend vanaf het 

stadium van bhäva, die volkomen vrij zijn van alle verlangens onafhanke-

lijk van Çré Kåñëa en die niet worden bedekt door jïäna en karma, heten 

svarüpa-siddhä-bhakti. Met andere woorden, alle ondernemingen van li-

chaam, spraak en denken gerelateerd aan Çré Kåñëa, die zonder enige 

onderbreking uitsluitend en rechtstreeks voor Zijn plezier worden uitge-

voerd, worden svarüpa-siddhä-bhakti genoemd. 
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wordt het sädhana-bhakti genoemd. Door louter voor het be-

reiken van prema-bhakti met deze sädhana aan te vangen, 

wordt onwetendheid teniet gedaan. Er zijn vijf soorten onwe-

tendheid beschreven: avidyä, asmitä, räga, dveña en abhinive-

ça. Dan zijn er de vier anarthas, namelijk sukåtotthä, duñkåtot-

thä, aparädhotthä en bhaktyutthä, welke ook vormen van on-

wetendheid zijn. Avidyä betekent Kåñëa vergeten; dat wil 

zeggen, vergeten dat de jéva in zijn innerlijke gedaante een 

eeuwige dienaar van Kåñëa is en niet weten, wat aparädha is. 

“Ik ben dit materiële lichaam” – deze verkeerde identificatie 

wordt asmitä genoemd. Räga betekent sterk gehecht zijn aan 

lustbevrediging; dveça betekent het minachten van de oorza-

ken van ons gebrek aan geluk en abhiniveça betekent wanho-

pig vastklampen aan lichamelijk plezier. Al deze vormen van 

onwetendheid veroorzaken voor de geconditioneerde ziel een 

lijdensweg. 

Nu ga ik het hebben over näma-aparädha, overtredingen 

tegen de heilige naam. Het volgende vers staat in de Skanda 

Puräëa, 

hanti nindati vaidveñöi vaiñëavännäbhinandati 

krudhyate jäti to harña darçane patanäni ñaö 

Een Vaiñëava vermoorden, een Vaiñëava vervloeken, een Vai-

ñëava verachten, een Vaiñëava niet op de juiste wijze verwel-

komen, woede richten op een Vaiñëava en niet verheugd zijn 

een Vaiñëava te ontmoeten zijn zes oorzaken van vallen. 

Afgunstig zijn op een Vaiñëava en hem bekritiseren wordt 

vaiñëava-nindä genoemd. We mogen een Vaiñëava nooit be-

kritiseren, zelfs niet onbewust of op een achteloze wijze. Als 
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we ons gewaar worden, dat een Vaiñëava zich misdraagt, moe-

ten we dit vers uit Bhägavad-gétä (9.31) herinneren, “kñipraà 

bhavati dharmätmä—door het vermogen van zijn exclusieve 

bhajana zullen deze afwijkingen spoedig uit zijn gedrag ver-

dwijnen.” We dienen hem praëäma aan te bieden, maar niet 

met hem te associëren. We kunnen hem uiterlijk respecteren, 

maar niet innerlijk; met andere woorden, we moeten niet luis-

teren naar hetgeen hij zegt of zijn gedrag overnemen. Als we 

een dergelijke toegewijde vervloeken, dienen we om zijn ver-

geving te vragen. En als we een zuivere Vaiñëava vervloeken, 

is het met ons afgelopen. Dit mogen we nooit doen, zelfs niet 

onbewust of achteloos. 

Soms doen we de ene toegewijde een plezier door een an-

dere toegewijde, die niet zijn vriend is, te bekritiseren. Pas 

hiervoor op – dit moeten we niet doen. Stel je voor, dat twee 

Vaiñëava’s ruzie hebben gemaakt over een kleinigheid. We 

komen een van hen tegen en doen hem een plezier door de 

ander te bekritiseren en dan komen we de ander tegen en op 

zijn beurt doen we hem een plezier door nu de eerste toege-

wijde te bekritiseren. Dit is doorgaans de manier, waarop het 

gebeurt. We moeten zeer voorzichtig zijn en dit gedrag ver-

mijden, want het wordt gegarandeerd de oorzaak van een val. 

Zeer weinig mensen maken overtredingen tegen hun geeste-

lijk leermeester, want het wordt in alle geschriften overduide-

lijk verboden, maar we kunnen wel offensieve gevoelens je-

gens andere Vaiñëava’s koesteren. Vanwege de ernst ervan 

moeten we hiermee zeer voorzichtig zijn. Daarom staat het 

bovenaan de lijst van de tien soorten näma-aparädha. 
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Het is aparädha om Çiva te beschouwen als de Allerhoogste 

Bestuurder onafhankelijk van Viñëu en Kåñëa. We dienen 

Çaìkara te kennen als Vaiñëava Öhäkura, een zeer verheven 

Vaiñëava, die op de hoogte is van alles, dat met Kåñëa te ma-

ken heeft (kåñëa-tattva). Wij, Vaiñëava’s, vereren niet alleen 

de guru, maar ook andere Vaiñëava’s. Çaìkara is een Vaiñëa-

va, dus het is niet verkeerd om hem te vereren. Het is in feite 

goed en het dient te worden gedaan, maar het is verkeerd om 

hem als de Allerhoogste Bestuurder en onafhankelijk van 

Viñëu en Kåñëa te beschouwen. We kunnen Çaìkara vereren 

in de wetenschap, dat hij de dierbare dienaar van Bhagavän is. 

Degenen, die Çaìkara beschouwen als de Allerhoogste Be-

stuurder, vereren hem met de dhatüra-bloem en de bladeren 

van de bela-vrucht. Ze lopen ook slechts de helft van een om-

loop om hem heen. Wij daarentegen beschouwen hem als een 

verheven Vaiñëava en als onze instructiegevend geestelijk 

leermeester (çikñä-guru), we lopen de volledige vier keer om 

hem heen en bieden hem de bloemen van ons hart aan. Veel 

Vaiñëava’s geven hem geen eerbetuiging op de dag van Çiva-

caturdaçé, maar degenen onder ons, die zich realiseren, dat we 

aan hem als Sadä-Çiva verschuldigd zijn, respecteren hem wel 

en nemen op die dag enig vasten in acht. Çiva vervloeken is 

een grote overtreding. We mogen hem, of Devé, of een andere 

halfgod of godin nooit vervloeken. 

We dienen de geestelijk leermeester en dat is juist, maar als 

we dit doen en hem als een gewoon mens beschouwen, is dit 

een overtreding. We doen dit veel te vaak. De guru kent alles 

en iedereen en heeft totaal geen behoefte aan onze dienstver-

lening. Hij verlangt alleen onze liefde en toewijding. Als we 
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de guru dienen en denken, dat we iets voor hem verborgen 

kunnen houden, is dit aparädha. Waarom? Omdat dit ma-

nuñya-buddhi is, hem als een gewoon menselijk wezen be-

schouwen. Een toegewijde had eens verdriet, omdat zijn be-

jaarde guru, vlak voordat hij deze wereld verliet, zoveel te 

lijden had. Dit is manuñya-buddhi. We moeten altijd onthou-

den, dat de guru een transcendente persoonlijkheid is. 

We mogen nooit zondige activiteiten begaan en denken, dat 

de reactie erop door het chanten van harinäma wel zal wor-

den geneutraliseerd. Door het chanten van harinäma worden 

onze zonden verdreven en wordt ons hart gezuiverd, maar we 

mogen niet de mentaliteit in stand houden van zonden be-

gaan, het hart met chanten zuiveren en opnieuw zonden be-

gaan. Denk nooit, dat welke vorm van deugdzaam gedrag 

(çubha-karma) gelijk is aan bhakti. Çubha-karma is het volgen 

van varëäçrama-dharma, studie van de Veda’s, verrichten van 

vuuroffers, uitvoeren van soberheden, dienstverlening aan 

ouders en leraren, dienen van de echtgenoot, leven met moe-

der de vrouw volgens regels en regulerende principes, toewij-

ding aan het land, verrichten van welzijnswerk ten gunste van 

de samenleving en het treffen van regelingen voor medische 

hulp aan anderen. Deze activiteiten kunnen zelfs niet worden 

beschreven als zogenaamde bhakti of als imitaties van bhakti. 

Iemand die zegt, dat we deze activiteiten eerst moeten ver-

richten en dat we ons, wanneer er vrijetijd beschikbaar is, 

kunnen bezighouden met bhakti, reduceert bhakti tot iets, dat 

minder belangrijk is dan çubha-karma. En we moeten niet 

denken, dat bhakti wel zal komen door çubha-karma te 

verrrichten – bhakti is onafhankelijk. Bhakti is alleen afkom-
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stig van de genade van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods 

en van heilige personen. Welke vorm van çubha-karma voer-

de Ajämila uit? Hij kreeg bhakti, maar hoe? Gebaseerd op 

hetgeen hij had geleerd van de Viñëudüta’s, toen ze een con-

versatie met de Yamadüta’s hadden, ging hij naar Haridvära, 

voerde bhajana uit en kreeg bhakti. Dus hij kreeg het door de 

kåpä van sädhus, de Viñëudüta’s. Het gebeurde niet, omdat hij 

de naam van Näräyaëa chantte en onmiddellijk bevrijding 

kreeg. 

Mensen van de wereld en smärta-bhramanas geloven, dat 

çubha-karma groter is dan bhakti. Ze komen er niet altijd eer-

lijk voor uit, maar het is duidelijk zichtbaar aan hun activitei-

ten. Ze zeggen, dat we onze wereldse plichten de hoogste pri-

oriteit moeten geven en ons alleen met bhakti mogen bezig-

houden, indien we er tijd voor kunnen vinden. Ze denken, dat 

we bhakti moeten praktiseren, nadat we in al onze wereldse 

verantwoordelijkheden hebben voorzien, wanneer we half-

dood zijn. Zoals een oude stier, die niet meer kan opstaan om 

zijn werk te doen – pas wanneer we ons in een vergelijkbare 

conditie bevinden, kunnen we volgens hen bhakti praktiseren. 

Dit is onjuist en handelen volgens deze mentaliteit is een 

overtreding. 

We kunnen de naam van Bhagavän niet geven aan dege-

nen, die geen vertrouwen hebben, aan degenen die vijandig of 

ongeïnteresseerd zijn, of aan degenen, die de glorie van hari-

näma niet willen horen. We kunnen bijvoorbeeld in een trein 

of in een bus zitten en de mahä-mantra zo luid chanten, dat 

iedereen het kan horen, en denken, dat dit voor hun bestwil is 

ongeacht of ze vlees, vis en eieren eten en zonder dat ze het 



Uit: Prema-bhakti-candrikä 

_____________________________________________________________________________________ 

7 

willen horen. Ze zullen zeggen, “Kunt u niet zachtjes chan-

ten? Is uw Heer doof?” We mogen harinäma niet op deze 

manier verspreiden. We mogen ook mensen, die naar de tem-

pel komen, niet onmiddellijk aanmoedigen om een halsket-

ting te dragen en tilaka aan te brengen, omdat ze, als dat no-

dig is, de halsketting weer zullen wegleggen en de tilaka zullen 

wegwassen, zodra ze thuis komen. We mogen mensen ook 

niet tot chanten dwingen. Dit is allemaal aparädha. We dienen 

pogingen te ondernemen om eerst vertrouwen in hen te wek-

ken en hen daarna aan te moedigen om te chanten. 

Het is ook aparädha om de heilige naam niet met liefde te 

chanten na te hebben gehoord over Zijn glorie. We chanten 

soms, wanneer we achterover liggen of over de markt lopen. 

We moeten daarentegen proberen te chanten met een zuiver 

hart en vol concentratie. Het chanten van harinäma terwijl 

men is ondergedompeld in gedachten aan “ik” en “mijn”, 

waarbij men zich als het materiële lichaam beschouwt, is apa-

rädha. Als je hierover nooit bent geïnformeerd, is dat iets 

anders, maar harinäma nemen in vol bewustzijn, dat overwe-

gingen van “ik” en “mijn” verkeerd zijn, betreft een overtre-

ding. De meeste toegewijden maken zich schuldig aan deze 

overtreding, ook al hebben ze de neiging om andere overtre-

dingen te begaan overwonnen. Wat is de intentie van “ik” en 

“mijn”? “Ik ben een grote chanteur van harinäma,” “Ik ben 

overal aan het prediken” of “Wie kan kértana uitvoeren zoals 

ik? Ik zing harinäma met een prachtige stem en op zoveel 

aantrekkelijke melodieën” – we mogen nooit op deze manier 

denken. Dit behoort allemaal tot de tien overtredingen tegen 

de heilige naam. 
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Iemand die is begonnen met het chanten van harinäma, 

moet eerst zijn toevlucht nemen tot de voeten van een ware 

geestelijk leermeester en hem met een gevoel van intimiteit 

dienstverlenen. Dan gaat hij zich bezighouden met svarüpa-

siddhä bhakti door het horen, chanten en herinneren van hari-

kathä en het uitvoeren van de negen onderdelen van toewij-

ding. Als hij op deze manier steeds meer bhajana uitvoert, zal 

eka-deça-värtiné, een deça of een deel van zijn anarthas ver-

dwijnen, dat wil zeggen, dat de gedeeltelijke opheffing van 

zijn anarthas plaats heeft. Wanneer hij dan de stadia van ruci 

en äsakti binnengaat, bahu-deça-värtiné – beginnen al zijn 

overtredingen en anarthas zich op te lossen. Wanneer hij het 

stadium van bhäva binnengaat, präyiki – zal louter nog een 

spoor van deze dingen achterblijven. En wanneer hij het sta-

dium van prema binnengaat, pürëa – zullen al zijn anarthas 

geheel zijn opgelost. Maar tot die tijd bestaat nog steeds de 

mogelijkheid, dat een spoor ervan aanwezig is. Het volgende 

is dan ätyantaké – door rechtstreekse darśana van Bhagavän te 

krijgen worden alle anarthas absoluut voor altijd verdreven. 

Zonder het krijgen van rechtstreekse darśana van Bhagavän 

blijft de mogelijkheid bestaan, dat een spoor van deze anart-

has achterblijft. Er zijn gradaties in de staat van prema. In het 

begin is het een beetje, dan meer, dan meer en dan nog meer, 

totdat prema compleet is. Maar aan het begin van de staat van 

prema kan nog een spoor van anarthas aanwezig zijn. 

In het lichaam van een sädhaka kan men opstijgen tot het 

stadium van bhäva. In dit stadium gaat prema zich enigszins 

vertonen. Bhäva wordt alsvolgt omschreven, 
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çuddha-sattva-viçeñätmä prema-süryäàçu-sämyabhäk 

rucibhiç-citta-mäsåëya-kåd asau bhäva ucyate 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.3.1) 

Bhäva-bhakti (bhäva-rüpa kåñëa-anuçélana) is een bijzondere 

manifestatie van çuddha-sattva. Dat wil zeggen, het constituti-

onele kenmerk van bhäva-bhakti is, dat het verschijnsel geheel 

uit çuddha-sattva bestaat. Het lijkt op een straal (kiraëa) van 

de zon van prema en het verzacht het hart met verscheidene 

rucis of smaken (ruci). 

En prema wordt alsvolgt omschreven, 

samyaì masåëita svänto mamatvätiçayäìkitaù 

bhävaù sa eva sändrätmä budhaiù premä nigadyate 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.4.1) 

Bhäva-bhakti, die het hart nog meer doet smelten dan in zijn 

aanvangsstadium, die het gevoel van transcendente zegen aan-

zienlijk verhoogt en een diep gevoel van mamatä (bezitsdrang) 

voor Çré Kåñëa geeft, wordt door de geleerden prema genoemd. 

In dit menselijke lichaam kan prema zich niet ten volle mani-

festeren. Als prema zich zou manifesteren, zou men gek wor-

den en het materiële lichaam moeten verlaten. Vooral sneha, 

mäna, praëaya, räga, anuräga, bhäva en mahäbhäva kunnen 

in ons huidige, materiële lichaam niet worden ervaren. Deze 

stadia zullen in het lichaam van een sädhaka nooit plaatsheb-

ben. Ze vinden alleen plaats, nadat men Bhagavän oog in oog 

hebt ontmoet en Zijn spel binnengaat. De volle intensiteit van 

prema kan in het lichaam van een sädhaka niet worden erva-

ren, maar soms is een äbhäsa, een schijn van deze stadia 

zichtbaar. Samengevat, wanneer bhäva in het hart verschijnt, 
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heet het präyiki. Wanneer prema verschijnt, heet het pürëa en 

wanneer men Bhagavän rechtstreeks ontmoet, heet het ätyan-

také. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft deze punten 

uitgelegd in zijn commentaar op Sri Bhakti-rasämåta-sindhu.  

Çréla Narottama Öhäkura heeft ergens geschreven, “viñaya 

chäòiyä kabe, çuddha habe mäna, kabe häma heraba çré 

våndävana—wanneer mijn hart zuiver wordt, kan ik Våndäva-

na zien.”  Het kan niet worden gezien in het lichaam van een 

sädhaka. Het is mogelijk alleen een glimp te zien, zoals Nära-

da Åñi eens een vluchtige blik van zijn eeuwige svarüpa te zien 

kreeg. Dit gebeurt om de gretigheid van een toegewijde te 

stimuleren. Er wordt soms een korte darśana van Våndävana 

gegeven om het verlangen van de toegewijde te vergroten om 

daar ooit te gaan wonen. Bhaktivinoda Öhäkura heeft ge-

schreven, “Wat zag ik, toen ik de heilige naam steeds meer 

ging chanten? Dat de hele wereld leeg was. Ik kon alleen nog 

denken, ‘Waar is Kåñëa? Waar is Kåñëa?’ Even later zag ik 

Kåñëa onder een kadamba-boom staan in zijn drievoudig ge-

bogen positie. Zijn gezicht vertoonde een vriendelijke glim-

lach en Hij speelde op de fluit. Ik werd onmiddellijk gek en 

probeerde Hem vast te pakken. Hij bewoog Zich langzaam 

naar achteren en van me vandaan en toen ik met veel moeite 

eindelijk een beetje dichterbij kwam, verdween Hij spoor-

slags. Ik kon hem niet vastpakken en viel bewusteloos. Toen 

ik weer bijkwam, moest ik huilen en treurde, ‘Ach! Kåñëa 

kwam binnen handbereik en ik kon Hem niet pakken!’” Dit 

vluchtig schouwen is soms mogelijk, zoals het ook Bilvamaì-

gala Öhäkura, Mädhavendra Puré en anderen overkwam. 

Dan zegt Narottama Öhäkura het volgende, 
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çré guru karuëä-sindhu, adhama janära-bandhu, 

lokanätha lokera jévana 

De guru is karuëä-sindhu, een oceaan van genade. Dit is ook 

beschreven in het eerste vers van Gurväñöakam, saàsära dä-

vänala lédha-loka, träëäya käruëya-ghanäghanatvam. De guru 

is de belichaming van Bhagaväns genade. De bosbrand van 

het materiële bestaan woedt en de vlammen slaan hoog uit. 

We worden door die bosbrand verteerd en er rest ons nog erg 

weinig kracht – dit is onze conditie. We hebben zelfs ons ge-

zonde verstand verloren. Een zwijn weet niet, dat hij in het 

vuil leeft en in riolen op zoek is naar drek, maar wij zien wel 

in welke conditie hij leeft. Op dezelfde manier zijn wij zo ge-

wend geraakt aan onze positie in het materiële bestaan, dat 

we het idee hebben, dat het ons groot geluk geeft. De geeste-

lijk leermeester is degene, die ons laat zien, wat onze ware 

positie is. Gurudeva is een oceaan van genade – waarom? Als 

we door iemand geërgerd raken, distantiëren we ons van die 

persoon. Eerst vermijden we hem fysiek door niet langer met 

hem om te gaan en daarna mentaal door niet langer aan hem 

te denken. Maar Gurudeva doet dit niet. Als een toegewijde 

oprecht zijn toevlucht tot de voeten van Gurudeva heeft ge-

nomen en voelt, “Ik behoor uitsluitend hem toe,” zal Gurude-

va hem nooit verlaten, zelfs niet als die toegewijde duizend 

keer van het pad afwijkt. De guru zal ook nooit aanstoot ne-

men aan een overtreding. Pas als iemand zich constant aan 

een bepaalde overtreding te buiten gaat, zal de geestelijk 

leermeester hem misschien verlaten, maar over het algemeen 

zal hij dat niet doen. 
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Er bestaat in dit verband een verhaal in de Ramäyaëa van 

Tulasé däsa. Er was een çüdra, die Çaìkara vereerde, maar zijn 

geestelijk leermeester was een Vaiñëava, die räma-näma 

chantte. De guru gaf deze çüdra de instructie om ook Räma te 

vereren, maar de belangstelling van de çüdra ging uit naar de 

verering van Çaìkara. Op zekere dag zei de guru, “Çaìkara 

zelf vereert Räma, dus waarom vereer jij Räma niet?” De 

çüdra gaf als antwoord, “Oh, bent u Çaìkara vijandig gezind?” 

Alle toegewijden van Çiva zeggen dit. Als je hen vertelt, dat 

de verering van Räma superieur is aan de verering van Çiva, 

zeggen ze, dat je je schuldig maakt aan een overtreding. Maar 

dit is niet juist. Dus deze çüdra zei, “U verkettert Çiva om de 

verering van Räma te bevorderen?” Hij werd vreselijk kwaad 

en begon zijn geestelijk leermeester te beledigen. Toen ver-

scheen Çaìkara zelf uit de mürti, die daar stond, en vervloekte 

de çüdra, “Jij gaat voor miljoenen levens naar de hel.” 

Toen de guru dit hoorde, bood hij Çiva gebeden aan en 

deed hem een plezier door te zeggen, “Heer, weest u alstu-

blieft aardig tegen hem. Ook al is hij nog zo gevallen, deze 

toegewijde behoort alleen u toe. Weest u genadig.” 

Toen antwoordde Çaìkara, “Wat wilt u?” 

De guru zei, “Dat u hem alstublieft vergeeft.” 

Çaìkara antwoordde, “Ik heb gezegd, dat hij miljoenen le-

vens naar de hel moet gaan, maar nu geeft ik mijn zegen, zo-

dat deze vervloeking snel zal worden uitgeboet. Hij zal wor-

den geboren en onmiddellijk daarna sterven, zodat de vloek is 

vervuld. Op die manier zal het geen tijd kosten.” 

En zo is het gegaan, omdat de geestelijk leermeester aan 

Çiva had gebeden. Snel daarna nam de çüdra een andere men-
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selijke geboorte als Käkubhusaëdi en werd een toegewijde 

van Bhagavän. Dit is genade van de geestelijk leermeester. 

Er was een toegewijde, die regelmatig päna gebruikte en 

zijn guru zei tegen hem, “Neem geen päna op Ekädaçé.” 

De leerling antwoordde, “Maar Öhäkurajé heeft deze päna 

aanvaard; het is prasäda. Moeten we dan prasäda afwijzen?” 

De guru zei, “Ja, we gebruiken deze prasäda niet op de dag 

van Ekädaçé.” 

Toen zei de discipel, “Hoe kan dat? Ik kan dit niet aan-

vaarden.” Hij verzette zich tegen zijn guru. Toen zei de guru, 

“Verdwijn! Vanaf vandaag verzaak ik jou als discipel.” 

Als de discipel de opdracht van de guru niet volgt, is er dan 

nog sprake van een relatie tussen guru en discipel? Een disci-

pel is een toegewijde, die in sädhana vooruitgang maakt door 

opdrachten van de guru te gehoorzamen. In dit geval dacht de 

guru, “Als jij me niet gehoorzaamt in het stadium van sädha-

na, wat ga je dan uithalen in het stadium van perfectie?” Als 

een discipel oprecht spijt heeft van zijn ongehoorzaamheid 

aan de guru en zijn leven opgeeft, kan de guru een dergelijke 

discipel in zijn volgende leven opnieuw aanvaarden en hem 

vooruitgang laten maken. Maar als een leerling de guru arro-

gant tegemoet treedt en kwaadaardige bedoelingen heeft, zal 

hij zeker naar de hel gaan. De guru is oneindig genadevol. 

Zelfs als een discipel afwijkt en er duizenden levens verloren 

gaan, zal de guru hem weer op het juiste pad zetten en hem 

naar spirituele perfectie leiden. Hoevaak dwaalde Gopa-

kumära van het pad af? Hij werd een koning, hij werd Indra 

en hij werd zelfs Brahmä. Maar zijn guru bleef hem inspiratie 

geven door aan hem te verschijnen en hem uiteindelijk naar 
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Goloka Vraja te dirigeren. Dit is de enorm grote glorie van 

guru. Zolang we geen aparädha hebben begaan of slechts per 

ongeluk een fout hebben gemaakt, zijn we veilig. Maar als we 

guru hebben beledigd met een kwaadaardige intentie, hoeft 

hij de overtreding niet persoonlijk te aanvaarden, maar het 

stof van zijn voeten en Bhagavän zullen dat zeker wel doen. In 

dat geval is de enige redding te smeken aan zijn voeten voor 

vergeving. We dienen altijd alert te blijven, zodat we nooit 

guru-aparädha begaan. 

Adhama janära-bandhu – als we echt het gevoel hebben, 

dat we adhama, gevallen zijn, geeft de geestelijk leermeester 

ons zijn genade. Hij is de vriend van de gevallenen. Lokanät-

ha lokera jévana – hier kan Lokanätha Kåñëa Zelf betekenen, 

die iedereen in alle werelden zeer dierbaar is. Het kan ook 

verwijzen naar Narottama Öhäkura’s guru, Lokanätha Gos-

vämé, het ware leven van alle werelden – waarom? Hij schenkt 

kåñëa-prema. Het ware leven van alle zielen is bhakti. Zonder 

bhakti is het leven geen echt leven. Ons leven is bhakti. Het is 

de geestelijk leermeester, die het zaad van bhakti in ons hart 

legt, voedt, water geeft, beschermt, gevaarlijk onkruid wiedt 

en de bhakti-plant gezond houdt – dit is lokanätha lokera jéva-

na. Hij geeft ons de inspiratie om bhakti te krijgen, voedt ons 

met zijn hari-kathä, beschermt ons leven door zoveel regelin-

gen voor ons te treffen, kijkt niet naar onze talloze fouten en 

voedt ons in alle opzichten. Hij beschermt voortdurend onze 

neiging om bhakti te doen. Als hij ons zijn hari-kathä niet zou 

geven, zouden we niet beschermd zijn. Ook al laat zijn ge-

zondheid het afweten, toch blijft hij voor zijn toegewijden 

zorgen. 
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Hier staat het woord jévana, dat ‘leven’ betekent. Enerzijds 

is water ons leven; zonder water te drinken, laten we het le-

ven. Op dezelfde manier is bhakti ons leven en Gurudeva be-

schermt het. In zijn commentaar op het vers, jéveta yo mukti-

pade sa däya-bhäk (Çrémad-Bhägavatam 10.14.8), zegt Jéva 

Gosvämé ons voor te stellen, dat een kind is geboren. Het kind 

wordt de erfgenaam van alle rijkdom van zijn vader. Maar dat 

gebeurt alleen, wanneer het kind in leven blijft. Als het kort 

na zijn geboorte overlijdt, gebeurt dat niet. Dus het erven van 

rijkdom is afhankelijk van in leven blijven. Op dezelfde ma-

nier is iedere jéva gekwalificeerd om bhakti te krijgen en guru 

is degene, die deze bhakti geeft. Als het devotionele leven van 

een toegewijde goed wordt beschermd en de invloed van an-

arthas en aparädha hem niet van het pad afleidt, gaat hij de 

rijkdom van kåñëa-prema erven. Anderzijds kan men zich een 

toegewijde voorstellen, die het zaad van bhakti in zijn hart 

heeft ontvangen, die in zijn voorgaande leven overvloedig 

bhakti heeft uitgevoerd en nog meer bhakti in zijn huidige 

leven uitvoert, die langzaam maar zeker het stadium van 

madhyama-adhikäré binnengaat, maar dan om een of andere 

materiële reden herhaaldelijk boosaardige daden tegen ande-

re Vaiñëava’s uithaalt en uiteindelijk het pad van bhakti ver-

laat. Hij wordt geen erfgenaam van prema-bhakti.  

Jéva Gosvämé heeft in zijn uitleg van mukti-pade sa däya-

bhäk (Çrémad-Bhägavatam 10.14.8) gezegd, dat Nityänanda 

Prabhu aan ieder van ons, die zich op het pad van bhakti be-

geeft, de garantie heeft gegeven, “Jullie allemaal krijgen zeker 

bhakti! Blijf eenvoudig op het pad en verlaat de associatie van 

guru en Vaiñëava’s niet.” We moeten de houding hebben van 
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“doen of sterven” en dan pas kunnen we bhakti krijgen. Maar 

als we op zeker moment het pad verlaten, wat krijgen we dan? 

Als we Vaiñëava’s gaan beschimpen door hun fouten te be-

schrijven en we verlaten uiteindelijk het pad, krijgen we geen 

prema-bhakti. Als we nu vooruitgang maken met een veran-

kerde vastbeslotenheid en een zorgeloos gevoel, moeten we 

daarmee doorgaan. Als we regelmatig hari-kathä van de gees-

telijk leermeester horen, dienen we daarmee door te gaan. 

Tegelijkertijd dienen we zorg te dragen voor ons eigen toege-

wijde leven door op te letten geen aparädha te begaan en 

door te trachten onze anarthas te overwinnen. Maar in hoog-

ste instantie is de geestelijk leermeester de bestuurder; hij is 

degene, die constant naar ons omziet en de regelingen treft 

voor ons uiteindelijke succes. Als een klein kind gaat rond-

wandelen, nadat hij juist heeft leren lopen, blijft de vader vlak 

achter hem volgen met zijn handen aan beide zijden van het 

kind. Als het kind dreigt te vallen, vangt de vader het op, zon-

der dat het kind het in de gaten heeft, en zet het weer op zijn 

benen. Zolang we het pad niet verlaten, gaan we op zekere 

dag zeker bhakti binnen. 

Daarom moeten we geduld hebben. Utsähän niçcayäd 

dhairyät (Upadeçämåta 3) – we moeten onze dhairya, ons ge-

duld bewaren. Een brahmäcäré in de maöha kan wel eens ont-

moedigd raken en denken, “Wat zijn dit allemaal voor zinloze 

activiteiten, zoals potten wassen, waarmee ik dag en nacht 

bezig ben? Wat levert dit ooit op? Daar karatälas staan spelen 

en drie keer per dag in de äraté staan bellen, waar leidt dat 

toe? Wat is dat allemaal, prasäda nemen, pret maken en hier 

comfortabel leven? En ik zie zoveel anderen om me heen, die 
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met dezelfde activiteiten bezig zijn – bevindt zich hier eigen-

lijk één bevrijde ziel onder hen? Waar leidt al dat chanten van 

harinäma en het horen van hari-kathä toe?” Als een toegewij-

de deze houding ontwikkelt en uiteindelijk het pad verlaat, 

krijgt hij geen succes. We dienen voor deze mentaliteit op te 

passen en ons geduld te bewaren. Als we ons op het pad van 

bhakti bevinden, zullen we zeker gestaag vooruitgang maken 

en dan komt er een dag, dat we de ware bhakti binnengaan. 

In een ander lied schrijft Narottama Öhäkura, vaiñëava ca-

raëa reëu, bhuñaëa kariyä tanu, anäyäse päbe giridhäri. Door 

het stof van de voeten van een Vaiñëava te nemen, kunnen we 

Giridhäri zonder moeite bereiken, zelfs al voeren we geen 

enkele andere toegewijde activiteit uit, zoals arcana. Door de 

associatie van een Vaiñëava vast te blijven houden, zal alles 

worden voltooid. En door alle andere activiteiten uit te voe-

ren zonder met een Vaiñëava te associëren, bereikt men niets. 

Gezelschap houden met een Vaiñëava is hetgeen ons kracht 

geeft. Wat betekenen de woorden bhuñaëa kariyä tanu? Men 

dient het stof van de voeten van een Vaiñëava als een orna-

ment op het hoofd en de rest van het lichaam te dragen. Maar 

dit dient te worden gedaan met vertrouwen en een dienstbare 

houding, zodat het voetenstof de ziel (ätmä) raakt. Anders is 

het niet mogelijk om werkelijk het stof van de voeten van een 

Vaiñëava of van Våndävana te krijgen. Het voetenstof van een 

Vaiñëava nemen is zeker heilzaam, maar is het ook zo gunstig 

om het met kracht van hem nemen. Als voetenstof op de juis-

te manier wordt genomen, schenkt het kennis van bhägavata-

tattva, vaiñëava-tattva en bhakti-tattva. Prahläda Mahäräja 

heeft in Çrémad-Bhägavatam het volgende gezegd,  
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mahéyasäà päda-rajo ‘bhiñekaà 

niñkiïcanänäà na våëéta yävat 

Çrémad-Bhägavatam  (7.5.32) 

Zonder in het voetenstof van een Vaiñëava te zijn gebaad zal 

men nimmer over voorspoed beschikken. In dit vers wordt 

gezegd, dat we het voetenstof moeten bemachtigen van dege-

nen, die niñkiëcana zijn, volkomen onthecht van deze materië-

le wereld. Was Prahläda Mahäräja zelf niñkiëcana? Dat was 

hij zeker, daarover bestaat geen twijfel. Toen zijn ouders hem 

op schoot namen, kregen ze toen zijn voetenstof of niet? In 

materieel opzicht wel, maar dit stof kan niet materieel worden 

verkregen. Het wordt verkregen door liefde en dienstverle-

ning. Onder dwang krijgt men het nooit. Is het zo eenvoudig 

om te worden begunstigd door louter naar Rädhä-kuëòa te 

gaan en water te halen of naar Sevä-kuïja te gaan en een 

beetje stof te verzamelen? Als het met vertrouwen wordt ge-

daan, zal men misschien worden begunstigd. We kunnen dat 

stof pas echt aanraken met onze śraddhä; het is niet materieel. 

Door het dienen van het voetenstof van een Vaiñëava en door 

in dat voetenstof met groot vertrouwen een bad te nemen 

zullen in het hart prema-bhakti en kennis van alle tattvas ver-

schijnen.  

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt hier in zijn com-

mentaar op Prema-bhakti-candrikä uit, dat bhakti-rasa in vijf 

soorten bestaat: çänta, däsya, sakhya, vätsalya en mädhurya. 

Çänta-rasa wordt gekenmerkt door niñöhä (resolute fixatie), 

däsya-rasa wordt gekenmerkt door sevä (dienstverlening), 

sakhya-rasa wordt gekenmerkt door vihära (vriendschappelijk 

plezier), vätsalya-rasa wordt gekenmerkt door sneha (toege-
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negen verzorging geven en voeden) en mädhurya-rasa wordt 

gekenmerkt door het offeren van het eigen lichaam aan Kåñ-

ëa. Mädhurya-rasa is de beste devotionele smaak en omvat 

alle kwaliteiten, die de andere rasas karakteriseren. De eeu-

wige metgezellen, die zich in mädhurya-rasa bevinden en van-

uit een positie in de groep van Çrématé Rädhikä de onbeperkte 

lieflijkheid van het Goddelijk Paar ervaren, zijn uiterst for-

tuinlijk en glorieus. Rüpa Gosvämé, Raghunätha däsa Gosvä-

mé en Viçvanätha Cakravarté Öhäkura hebben er in hun werk 

de nadruk op gelegd om een dienstmaagd (pälya-däsé) in het 

kamp van Rädhikä te worden. Ze hebben op diverse plaatsen 

gezegd, dat een sädhaka de aspiratie dient te hebben om een 

eeuwige pälya-däsé in plaats van een sakhé te worden. Dit is 

tevens hetgeen Çré Caitanya Mahäprabhu kwam geven. Rag-

hunätha däsa Gosvämé heeft geschreven, 

pädäbjayos tava vinä vara-däsyam eva 

     nänyat kadäpi samaye kila devé yäce 

säkhyäya te mama namo ‘stu namo ‘stu nityaà 

    däsyäya te mama raso ‘stu raso ‘stu satyam 

Çré Viläpa-kusumäïjali  (16) 

O Godin, ik bid niet om iets anders dan die uiterst verheven, 

rechtstreekse dienst aan Jouw lotusvoeten. Keer op keer bied 

ik mijn eerbetuiging aan Jouw sakhétva, een positie als Jouw 

sakhé, maar ik zweer, dat mijn onwankelbare toewijding altijd 

uitsluitend aan Jouw däsétva zal zijn, een positie als Jouw die-

nares. 

Als hij bidt om däsétva, moeten we weten, dat dit de positie 

van een pälya-däsé van Rädhikä is. Dit wordt als superieur 
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beschouwd, omdat men vanuit deze positie getuige kan zijn 

van intiem spel, dat zelfs de sakhés niet te zien krijgen. 

Verder in zijn commentaar op Prema-bhakti-candrikä zegt 

Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, dat Sanätana Gosvämé en 

Rüpa Gosvämé prema-bhakti-rasa-küpa zijn. Küpa betekent 

“bron”. Water uit andere bronnen, zoals regenwater, zout 

zeewater of vervuild water uit een afvoer, kan zich niet men-

gen met water uit een bron. Dit water is goed beschermd en 

blijft daardoor altijd zoet. Door de genade van Rüpa en Sanä-

tana wordt verdriet gelenigd. Als wensbomen schenken ze 

bhakti en verdrijven daarmee werelds geluk en verdriet. Zelfs 

tot vandaag de dag treden hun boeken en hun exemplarische 

leven op als wensbomen. Door hun boeken te bestuderen en 

de instructies daarin te volgen kan men prema krijgen. Çré-

mad-Bhägavatam heeft het onderwerp rasa op een versleutel-

de manier beschreven, maar bij het schrijven van hun eigen 

boeken hebben Sanätana Gosvämé en Rüpa Gosvämé bij de 

presentatie van dergelijke verheven onderwerpen alle consi-

deratie met mogelijke afkeuring door werelds publiek achter-

wege gelaten. En Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft vele 

jaren later bij het schrijven van zijn literatuur zich er zelfs nog 

minder van aangetrokken. 

Rüpa Gosvämé heeft Bhakti-rasämåta-sindhu gecompo-

neerd, maar zelfs hoger verheven dan dit werk is zijn Ujjvala-

nélamaëi, want daarin wordt alleen çåëgära-rasa beschreven. 

Dit moeten we in onze huidige conditie niet lezen, want we 

kunnen het niet begrijpen en we bedriegen onszelf ermee. 

Maar degenen, die de verheven onderwerpen erin wel kunnen 

begrijpen, kunnen het lezen. Wereldse geleerden lezen deze 
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boeken en verhogen ermee alleen maar hun zinnelijke lust. 

De Gosvämé’s hebben deze onderwerpen in zoverre in hun 

werken geopenbaard, dat wereldse mensen ervan uitgaan, dat 

er wereldse lust wordt beschreven. Zij begrijpen er precies het 

tegenovergestelde van. Alleen als men zijn toevlucht neemt 

tot een ware guru en deze boeken met vertrouwen leest, zal 

de realisatie van deze onderwerpen geleidelijk gaan dagen. 

De onderwerpen en de realisatie ervan liggen op een zeer 

hoog niveau, juist niet op een lager niveau. Vooral in Çré Ujj-

vala-nélamaëi wordt niets beschreven ten behoeve van sädha-

na. Door de meest verheven stadia van bhakti, zoals sneha en 

mäna, uit te leggen wordt bewijs geleverd van het spel van 

Rädhä-Kåñëa en hun diverse eeuwige toegewijden. In dit boek 

staats niets werelds, maar als we het in een onrijp stadium 

proberen te lezen, krijgen we een omgekeerd begrip van het-

geen er werkelijk staat. Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt 

hier in zijn commentaar, dat zich in het hart van een sädhaka 

geleidelijk begrip van deze verheven onderwerpen manifes-

teert en dat de sädhaka uiteindelijk prema bereikt, indien hij 

datgene met vertrouwen en liefde hoort, dat geschikt is voor 

het specifieke stadium, waarin hij zich bevindt. 

 

Deze lezing werd gesproken in de Çré Keçavajé Gauòéya Maöha in 

Mathurä op 12 februari 1992. 

 

 

 

 





 

Uit: Sva-niyama-daçakam – deel een 

P BASIS VAN SVA-NYAMA-DAÇAKAM VAN ÇRÉ- 

la Raghunätha däsa Gosvämé heb ik uitgelegd hoe 

we bhajana dienen uit te voeren. Mensen houden 

zich over het algemeen met bhajana bezig door er hun eigen 

uitgedokterde ideeën op toe te passen en met een verstand of 

een geest, die niet rustig en stabiel is. Dan zijn er anderen, die 

bhajana uitvoeren, zoals hen wordt opgedragen door de gees-

telijk leermeester en de Vaiñëava’s. Voor een juiste uitvoering 

van bhajana zijn enkele onherroepelijke regels noodzakelijk. 

Die reguleringen dienen te worden gevolgd, ongeacht of men 

vaidhé-bhakti of rägänuga-bhakti praktiseert. Gisteren heb ik 

gezegd, dat we alleen in Vraja zullen blijven en vooral in 

plaatsen, waar Kåñëa bijzonder spel heeft uitgevoerd, zoals 

Rädhä-kuëòa, Çyäma-kuëòa, Giriräja Govardhana, Nan-

dagräma en Varñäëä. Dit zijn de plaatsen, waar we zullen ver-

blijven en we wagen ons geen moment buiten Vraja – dit was 

de persoonlijke gelofte van Raghunätha däsa Gosvämé. Ons 
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besluit om in de dhäma te blijven dient even vastbesloten te 

zijn als ons besluit om bhajana te praktiseren. 

Raghunätha däsa Gosvämé zegt, “Stel je voor, dat ik hoor, 

dat Kåñëa naar Dvärakä is gegaan. Stel, dat Hij tegen Uddha-

va had gezegd, ‘Ga naar Vraja en haal hem [Raghunätha] hier 

naartoe om Mij te zien – Ik smacht ernaar om hem te zien.’ 

Dan komt Uddhava naar Vraja en vertelt me dit – moet ik 

gaan of niet? Aangezien Bhagavän Zelf roept en omdat Hij de 

verheven Uddhava heeft gestuurd om me op te halen, zou het 

voor mij gepast zijn om er naartoe te gaan en dat zou zeker 

ieder ander ook hebben gedaan. Maar ik ga niet. Ik ga er voor 

geen prijs naartoe.” Dit hebben we gisteren besproken. 

Aan de weg naar Varñäëä en Govardhana ligt een klein 

dorp genaamd Dhenabäòé. Daar heeft eens een hele oude 

mahätmä gewoond en deze mahätmä was goed bevriend met 

een bäbäjé uit Rädhä-kuëòa. Ze deden samen bhajana en 

raakten in bhäva verzonken met hun meditatie op het acht-

voudige spel en vermaak van Kåñëa, añöa-käléya-lélä. Er zijn 

twee manieren om Kåñëa’s spel te herinneren. De eerste me-

thode is op eigen kracht en de tweede is het automatisch ver-

schijnen van het spel in het hart. Voor de eerste methode 

moeten we de tong zeggen, dat het tijd is om te chanten, en 

voor de tweede methode verschijnt de heilige naam automa-

tisch op de tong zonder enige moeite van onszelf. De tweede 

methode is natuurlijk de beste en kan alleen worden uitge-

voerd, nadat de anarthas van de toegewijde zijn verdwenen. 

Een toegewijde is alleen in staat om deze vorm van bhajana 

uit te voeren, als hij enige bijzondere genade heeft gekregen 

van de geestelijk leermeester en van Bhagavän. Het gebeurt 
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alleen, wanneer viśuddha-sattva in het hart verschijnt. Deze 

bhajana kan zelfs niet worden uitgevoerd in het stadium van 

äsakti; er kan op dat moment alleen een beetje äbhäsa of 

schijn verschijnen. 

Dus deze twee oudere bäbäjés voerden bhajana uit en had-

den een zeer hoog niveau bereikt. Plotseling vloog bij de bä-

bäjé van Dhenabäòé de gedachte door het hoofd, “Ik ben ei-

genlijk nog nooit in Dvärakä geweest. Ik ga er eens een be-

zoek brengen.” Bij nader inzien dacht hij, “Nee, nee, dat moet 

ik niet doen. Ik ga niet naar Dvärakä.” Maar als een toegewij-

de, die zich serieus met bhajana bezighoudt, zelfs maar een 

klein wensje in zijn hart bewaart, zal Bhagavän die wens on-

omstotelijk vervullen. Dhruva Mahäräja wilde koning van de 

wereld worden. Toen hij zware soberheden onderging om dit 

te bereiken en Bhagavän hem tenslotte darśana schonk, werd 

zijn verlangen om koning te worden niet eenvoudig over het 

hoofd gezien. Om zijn voorgaande wens te vervullen gaf Bha-

gavän hem de positie van koning, die hij gedurende zesender-

tigduizend jaar moest bekleden. Dhruva begon te klagen en 

zei, “Nee, nu wil ik dit niet langer” maar hij moest zesender-

tigduizend jaar van die positie genieten, voordat hij de eeuwi-

ge associatie van Bhagavän kon bereiken. Dus als in het hart 

van een toegewijde, die zich serieus bezighoudt met bhajana, 

een klein wensje verschijnt, gaat Bhagavän eerst die wens 

vervullen en zorgt daarna, dat de toegewijde weer in bhakti 

vooruitgang kan maken. Wees daarom op je hoede! Koester 

geen enkel verlangen! Ze laten een indruk in je geest achter. 

Bhagavän gaat die wens vervullen en het is onvoorspelbaar, 

hoeveel tijd je dat gaat kosten. Hiermee kunnen vele levens 
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worden verspild. Houd daarom iedere wens ver van je af be-

halve het verlangen om in bhakti vooruitgang te maken. Wie 

wil niet voor een korte darśana naar Dvärakä? Dat zou ieder-

een wel willen. Anderen zouden vergeving hebben kunnen 

krijgen voor het koesteren van deze wens, maar die oude bä-

bäjé kreeg dat niet – waarom niet? Deze bäbäjé had het juiste 

pad aangetroffen, had zoveel geleerd en maakte aanzienlijke 

vooruitgang in bhajana. Na dat gevorderde stadium te hebben 

bereikt en dan te gaan dromen over Dvärakä en Rukmiëé is 

tegengesteld aan vraja-bhäva. Zijn tendens naar zuivere vraja-

bhajana was verloren gegaan en Bhagavän kon zien, dat voor 

hem alles was verknoeid. 

Daarom zorgde Bhagavän snel voor een regeling om de 

wens van de bäbäjé in vervulling te brengen. Anders zou die 

wens zijn blijven hangen en zijn vooruitgang leven na leven 

hebben belemmerd. Iets dergelijks gebeurde bij het incident 

met Çaìkara en Käkubhuñaëòi in zijn voorgaande leven als 

çüdra. Çaìkara vervloekte de çüdra duizenden levens in de hel 

te moeten zitten. Maar omdat de geestelijk leermeester van de 

çüdra Çaìkara had gesmeekt hem te vergeven, regelde Çaìka-

ra, dat hij zou worden geboren en onmiddellijk zou sterven, 

zodat de aflossing van de vloek praktisch geen tijd in beslag 

zou nemen. Dus Bhagavän voorzag in een regeling voor deze 

oude bäbäjé en stuurde een brähmaëa naar hem toe. De 

brähmaëa zei, “Ik ga naar Dvärakä. Vindt u het leuk om mee 

te gaan, Bäbäjé? Dan laat ik u alles zien.” 

De bäbäjé antwoordde, “Nee, ik had eerst het idee om te 

gaan, maar ik ben van gedachten veranderd. Ik heb zo weinig 

geld. Als ik er naartoe ga, ga ik al dat weinige geld uitgeven.” 
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De brähmaëa zei, “Nee, ik houd u vrij. Ik zorg, dat u kunt 

rondkijken en ik sta geheel tot uw dienst. Kom, ga met me 

mee.” 

Toen bedacht de bäbäjé, dat hij erg oud werd en dat dit mis-

schien zijn laatste kans was om Dvärakä te zien. Toch hield hij 

vol, dat hij niet zou meegaan, maar de brähmaëa bleef ook 

aandringen, totdat de bäbäjé tenslotte toegaf. Deze aandrang 

kwam rechtstreeks van Bhagavän. Bhagavän wilde, dat de 

wens van de bäbäjé zou worden vervuld en hij had die bräh-

maëa gestuurd om te zorgen, dat het gebeurde. Een wond 

moet worden schoongemaakt. Dus op aandringen van de 

brähmaëa gaf de bäbäjé toe en toen vertrokken ze. De bräh-

maëa liet de bäbäjé alles in Dvärakä zien, maar op de lange, 

zware tochten naar hun bestemming en weer terug kon bäbäjé 

niet de tijd vinden om zijn meditatie te doen. Toen hij tenslot-

te weer in zijn dorp was teruggekeerd, ging hij zitten om te 

mediteren. Maar hij merkte, dat het spel en vermaak, dat hij 

zich zo gemakkelijk kon herinneren en dat tijdens zijn medita-

ties automatisch in zijn hart verscheen, er niet meer was en 

dat hij na duizenden keren proberen geen milimeter vooruit-

gang kon maken. Hoewel hij vele keren gedurende de dag en 

de nacht in meditatie ging zitten, kwam er niets. Als er iets 

kwam, vloog het onmiddellijk weer weg. Nadat hij dit enige 

tijd had aangezien, gaf hij het op en dacht, “Ik ga naar mijn 

oude vriend in Rädhä-kuëòa en ga hem dit allemaal vertellen. 

Hij kan me helpen.” Dus hij pakte zijn mälä om te chanten en 

vertrok naar Rädhä-kuëòa. 

Toen hij daar aankwam, trof hij een groot gezelschap van 

sädhus aan, die hari-kathä bespraken. Sommigen zagen de 
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bäbäjé aankomen en waarschuwden de Rädhä-kuëòa bäbäjé, 

dat hij eraan kwam. Ze waren er allemaal van op de hoogte, 

dat de bäbäjé Vraja had verlaten om een bezoek aan Dvärakä 

te brengen. De Rädhä-kuëòa bäbäjé keerde hem de rug toe en 

gunde de Dhenabäòé bäbäjé zelfs geen blik waardig. De Räd-

hä-kuëòa bäbäjé zat te denken, “Als Çrématé Rädhikä met mij 

niet tevreden is, wat komt er dan van mij terecht? Deze oude 

bäbäjé is verloren en ik mag mezelf niet uitverkopen door met 

hem te spreken.” Wij moeten ook op deze manier denken 

zelfs in relatie tot andere Vaiñëava’s. We houden alleen rela-

ties vast met degenen, die gunstig zijn voor onze vooruitgang 

in bhagavad-bhakti en we houden geen relaties in stand met 

degenen, die dat niet zijn – zelfs als dit betekent, dat we dege-

nen loslaten, die ons zeer dierbaar zijn. Jäko priyä na çama 

vaidehé, tyajahià koöé sama parama snehi—we dienen hen 

achter te laten en ons bezig te houden met exclusieve bhaga-

vad-bhajana. En hoeveel meer moet dit gelden voor rägänuga-

bhajana, dat zoveel moeilijker is om te praktiseren. 

De Rädhä-kuëòa bäbäjé had dit begrepen en zelfs al bena-

derde de Dhenubäòé bäbäjé hem, hij keek hem zelfs niet aan 

en sprak met hem niet meer. Deze Dehnubäòé bäbäjé was ook 

geen gewone ziel, dus hij kon de hint begrijpen en zag het 

belang ervan in. Hij dacht, “Als Rädhikä iemand heeft afge-

wezen, wat valt er dan nog te zeggen van Haar dienaren, die 

de persoon afwijzen? Mijn vriend is Haar dienaar, dus het is 

helemaal geen verrassing, dat hij niet met me wil praten.” Hij 

was zijn vriend, de Rädhä-kuëòa bäbäjé, dus niet vijandig ge-

zind. Hij keerde zeer ongelukkig terug naar zijn dorp en sloot 

zich op in zijn kleine hut. Met een diep gevoel van afgeschei-
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denheid begon hij te huilen, “Hä Rädhe! Hä Rädhe!” Na eni-

ge tijd vatte zijn lichaam automatisch vlam en werd in de as 

gelegd. Nadat de buurtbewoners hem een of twee dagen niet 

meer hadden gezien, kregen ze argwaan en klopten op de 

deur van zijn hut. Toen er geen antwoord kwam, braken ze de 

hut binnen en zagen daar alleen een hoop as liggen. Toen de 

Vaiñëava’s in de omgeving met zijn verdwijning op de hoogte 

kwamen, gingen ze er naartoe en hielden ter ere van hem een 

festival. Tot de dag van vandaag houden ze in dat dorp jaar-

lijks een festival ter ere van het overlijden van die bäbäjé. 

In dit geval heeft Bhagavän deze bäbäjé gestraft en heeft te-

gelijkertijd een regeling getroffen om hem in zijn volgende 

leven te corrigeren. Maar het koninkrijk van bhakti is zeer ver 

van ons verwijderd en we zijn niet met al deze subtiliteiten op 

de hoogte, dus dit kan moeilijk te begrijpen zijn. Het is niet 

verkeerd om naar Dvärakä te gaan. Veel mensen vereren 

Çaìkara en andere halfgoden, dus wat is het probleem om 

Rukmiëé of Satyabhäma te vereren? Ze zijn expansies van 

Rädhikä en het betreft een zeer hoge standaard van verering. 

Maar hier zegt Raghunätha däsa Gosvämé, “Nee! Zelfs als 

Kåñëa daar Zelf is en zelfs al stuurt Hij een van zijn dierbare 

toegewijden, zoals Stayabhäma, om me te halen, ga ik er niet 

naartoe.” Maar nadat hij er even over had nagedacht, dacht 

Raghunätha däsa Gosvämé, “Ik heb gezegd, dat ik nooit naar 

Dvärakä zou gaan, maar misschien bestaat er toch een om-

standigheid, die me wel dwingt er naartoe te gaan.” Toen 

schreef hij het volgende vers. 

gatonmädai rädhä sphurati hariëä çliñöa-hådayä 

    sphüöaà dvärävaryäm iti yadi-çåëomi-çruti-taöe 
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tad ähaà tatraivoddhata-mati patämi vraja-purät 

    samuòòéya sväntädhika-gati khagendräd api javät 

Maar als ik met mijn eigen oren zou horen, dat Çrématé Rädhi-

kä overweldigd door de waanzin van goddelijke liefde naar 

Dvärakä is vertrokken en daar bij Çré Kåñëa is, zou ik Çré 

Våndävana op hetzelfde moment verlaten en er met een trots 

hart zelfs sneller dan Garuòa naartoe vliegen. 

Hij zegt, “Zoals Rädhikä zich in een staat van waanzin zou 

kunnen bevinden, zo zou ik er in dezelfde staat van waanzin 

ook naartoe zijn gegaan louter om haar te dienen. Ik zou er 

zonder uitnodiging naartoe zijn gegaan; Akrura, Uddhava of 

iemand anders zouden me niet hoeven ophalen.” 

Hier kan een vraag rijzen met betrekking tot verschillende 

beschrijvingen gegeven in Çrémad-Bhägavatam en in Lalitä-

mädhava-näöaka van Rüpa Gosvämé. De Bhägavatam be-

schrijft hoe Çrématé Rädhikä voor de zonsverduistering naar 

Kurukñetra ging, terwijl ze er natuurlijk in werkelijkheid naar-

toe ging om Kåñëa te zien. Zoals ze in Våndävana regelmatig 

naar Sürya-kuëòa gaat om sürya-püjä te doen, zo ging ze bij 

deze gelegenheid naar Kurukñetra om Sürya tijdens de zons-

verduistering püjä aan te bieden. Er bevindt zich een zeer 

diepe betekenis achter haar reis naar Kurukñetra. Ze ging er 

diep ongelukkig naartoe, maar door te denken, dat de inner-

lijke verlangens van haar hart zeker zouden worden vervuld, 

ging ze er met deze intentie naartoe en was min of meer suc-

cesvol. Bij het zien van Kåñëa zei ze het volgende, 

anyera hådaya—mäna, more mäna—våndavana  

 ‘mane’ ‘vane’ eka kari’ jäni 
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tähän tomära pada-dvaya, karäha yadé udaya 

tabe tomära pürëa kåpä mäni 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 13.137) 

“Ik ben hier naartoe gekomen – waarom? Om Jou naar 

Våndävana terug te brengen. Hart en geest van andere men-

sen zijn één, maar omdat mijn hoofd nooit van Våndävana is 

gescheiden, beschouw Ik Mijn geest en Våndävana als één. 

Woon Je eigenlijk in het hart van iedereen?” 

Kåñëa antwoordde, “Ja, dat doe Ik.” 

“Woon dan ook in Mijn hart. Mijn hart is niet anders dan 

Våndävana, dus laat alsjeblieft Jouw lotusvoeten daar ver-

schijnen. Het is voor het welzijn van Mezelf en van alle ande-

re inwoners daar. En Ik weet, dat Je ook in al die harten ver-

schijnt, die zijn gezuiverd, dus kom alsjeblief in mijn zuivere 

hart, Våndävana.” 

Toen zei Kåñëa, “Maar Je ziet me nu toch hier in Kuru-

kñetra?” 

“Maar hier draag Je koninklijke kleding, Je kent Nanda en 

Yaçodä als Jouw ouders niet meer, Je draagt een gouden 

kroon en Je wordt vergezeld van Jouw wapens en legers. 

Daarom is deze ontmoeting met Jou geen ontmoeting van het 

hart. Kom voor een dergelijke ontmoeting alsjeblieft naar 

Våndävana.” Kåñëa stemde toe en ging op zijn manoratha 

zitten, de wagen van zijn hartewens. Toen trokken de gopés 

Hem met beide handen en hun hart terug naar Våndävana. 

Daar is Hij met de gopés gebleven tot het allerlaatste moment, 

toen het manifeste spel (prakaöa-lélä) overging in het ongema-

nifesteerde spel (aprakaöa-lélä). 
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Dan beschrijft de Lalitä-mädhava hoe de gopés in afge-

scheidenheid van Kåñëa begonnen te huilen, toen Hij uit 

Våndävana vertrok en naar Dvärakä ging. Rädhikä kon geen 

afzondering van Hem verdragen en ging naar Khelanavana, 

dat zich vlakbij het huidige dorp Çeragaòha bevindt. Daar 

waren Radhika en Kåñëa gewend te spelen. Ze riep, “Hä Kå-

ñëa! Hä Kåñëa!” en sprong daar in de Yamunä en is nooit 

meer teruggezien. Maar dat incident heeft niet plaatsgehad in 

deze kalpa. In deze kalpa is Kåñëa in een gedaante, die door 

anderen ongezien bleef, uit Dvärakä teruggekeerd en heeft 

alle gopés mee teruggenomen naar Goloka-Våndävana. Bij dit 

incident sprong Rädhikä in de Yamunä en de Yamunä is 

niemand anders dan Viçäkhä. Dus Viçäkhä bracht Haar naar 

het huis van Haar vader, Sürya, en van daaruit gingen ze naar 

de Nava-Våndävana in Dvärakä. 

Dit is allemaal beschreven is Lalitä-mädhava van Rüpa 

Gosvämé. Bij het lezen van dit boek huilde en huilde Raghu-

nätha däsa Gosvämé en hij kon het boek niet wegleggen. In 

die tijd werden boeken met de hand geschreven, dus Rüpa 

Gosvämé kon zien, dat het boek was beschadigd, omdat de 

inkt was doorgelopen van de tranen van Raghunätha däsa 

Gosvämé. Daarom schreef hij nog een boek, Däna-keli-

kaumudé, en gaf het aan Raghunätha däsa Gosvämé om te 

lezen. Toen vroeg hij op slinkse wijze Lalitä-mädhava terug 

en zei, “Ik moet er nog een paar dingen aan toevoegen.” Rü-

pa Gosvämé dacht bij zichzelf, “Als ik dit boek niet bij hem 

weghaal, kan hij sterven van afgescheidenheid.” Sanätana 

Gosvämé en Rüpa Gosvämé maakten zich altijd grote zorgen 

om Raghunätha däsa Gosvämé, die zijn leven zou kunnen op-
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geven en daardoor niet meer in staat zou zijn om bhajana te 

doen, dus ze hielden hem onophoudelijk in de gaten. Sanäta-

na Gosvämé zag eens een tijger aankomen, die water kwam 

drinken bij de ghäöa, waar Raghunätha däsa Gosvämé zat te 

mediteren. Na dit incident zei Sanätana Gosvämé tegen hem, 

“Nu moet jij jouw eigen hut hebben en ik zal er persoonlijk op 

toezien, dat je daar constant blijft zitten.” Ze hielden hem op 

deze manier voortdurend in de gaten. Het lichaam gezond 

houden is noodzakelijk om sädhana-bhajana uit te voeren. 

Bhagavän heeft ons het materiële lichaam gegeven, dat niets 

minder dan een tempel is. Als we het lichaam verlaten, zijn we 

niet meer in staat van de gelegenheid gebruik te maken om 

sädhana-bhajana uit te voeren. Als we ons bezighouden met 

sädhana-bhajana, dienen we ook voor het lichaam te zorgen. 

Pas wanneer we worden zoals Raghunätha däsa Gosvämé, 

wiens lichaam volkomen spiritueel was geworden, bestaat de 

noodzaak niet meer om ervoor te zorgen. Zelfs al zouden we 

beschikken over de verheven associatie van Rüpa Gosvämé en 

we zouden het lichaam kwijtraken, zouden we tevens de gele-

genheid om sädhana-bhajana uit te voeren kwijtraken. Dus 

Sanätana Gosvämé en Rüpa Gosvämé namen de zorg voor 

Raghunätha däsa Gosvämé op zich, alsof hij hun zoon, hun 

jongere broertje en discipel was en onderwezen hem alles. 

In Lalitä-mädhava staat, dat Rädhikä na haar ‘verdrinking’ 

in de Yamunä de gedaante van Satyabhämä had aangenomen 

en Kåñëa weer had ontmoet in de Nava-Våndävana in Dvära-

kä. Evenals Rädhikä was Satyabhämä erg mooi en ze beschik-

te over zowel een hele lieve, toegenegen houding als een te-

gendraadse natuur. Toen Kåñëa haar uiteindelijk trouwde, 
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dacht Hij daarom aan Rädhikä; anders zou Hij haar niet heb-

ben gehuwd. Toen Rukmiëé Satyabhämä voor het eerst zag, 

dacht ze, “Als Kåñëa haar ziet, is Hij mij vergeten.” Kijk, deze 

gevoelens zijn ook aanwezig in de geestelijke wereld. Hun 

reflectie is duidelijk zichtbaar in deze wereld en wanneer deze 

gevoelens zuiver worden, transformeren ze in transcendente 

sentimenten. Dus omdat Rukmiëé niet wilde, dat Kåñëa een 

ontmoeting met Satyabhämä zou hebben, hield ze haar op een 

liefdevolle maar sluwe wijze bij Kåñëa uit de buurt. Maar op 

de een of andere manier werd met de hulp van vrienden van 

zowel Satyabhämä als Kåñëa, zoals Madhumaìgala, voor 

Rädhikä in de gedaante van Satyabhämä een regeling getrof-

fen om Kåñëa weer te ontmoeten. Toen Rukmiëé bezig was 

een ontmoeting tussen Satyabhämä en Kåñëa te voorkomen, 

dreigde Satyabhämä haar leven op te geven. In deze versie 

ging Satyabhämä naar de oever van de Yamuna aldaar, die in 

werkelijkheid de kust van de oceaan was, met de intentie zich 

te verdrinken. Maar wat gebeurde er toen? Kåñëa greep haar 

van achteren met beide handen vast en omdat Zijn handen zo 

koel waren als een slang, dacht ze, dat het een zwarte slang 

was. Toen de slang haar niet meteen beet, dacht ze, “Oh, 

Bhagavän is me niet gunstig gestemd en laat me niet gewoon 

sterven – waarom bijt die slang me niet? Als hij me nu bijt, 

sterf ik de verdrinkingsdood in afgescheidenheid van Kåñëa.” 

Toen kwam Kåñëa voor haar staan en gaf haar zijn darśana. 

Rukmiëé, die van dit incident getuige was geweest, begon zich 

enigszins te ontspannen en heeft later hun huwelijk georgani-

seerd. 
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De reden, waarom ik deze twee beschrijvingen geef, is om-

dat nergens in de Bhägavatam of in andere geschriften wordt 

vermeld, dat Rädhikä ooit naar Dvärakä is gegaan om Kåñëa 

te ontmoeten. Maar toch zegt Raghunätha däsa Gosvämé in 

dit vers onder discussie, dat ze er denkbeeldig naartoe had 

kunnen gaan. Hoe moeten we dit met elkaar in overeenstem-

ming brengen? Heeft hij iets geschreven, dat niet klopt? Het 

antwoord is, dat er allerlei afzonderlijke manifestaties van 

Kåñëa bestaan, zoals Våndävana-Kåñëa, Mathurä-Kåñëa en 

Dvärakä-Kåñëa, die allemaal van elkaar zijn gescheiden. Op 

dezelfde manier is de Rädhikä, die naar Kurukñetra ging, één 

bepaalde Rädhikä, de Radhika, die naar Dvärakä ging, was 

een andere Rädhikä en de Rädhikä in Våndävana is weer een 

andere. Våñabhänu-nandiné Rädhikä, de oorspronkelijke ge-

daante van Rädhikä, verlaat Våndävana nooit om ergens an-

ders naartoe te gaan. Daarom gaat Kåñëa ook nooit ergens 

anders naartoe. Rädhikä heeft twee expansies: de ene is 

samyoginé en de andere is viyoginé. Dit staat beschreven in het 

volgende vers uit de Sanat-kumära-saàhitä. 

çaktiù samyoginé kämä vämä çaktir viyoginé 

    hlädini kérttidä putré caivam rädhä-trayam vraje 

mama präëeçvaraù kåñëas tyaktvä våndävanaà kvacit 

    kadäcin naiva yätéti jänite kérttidä sutä 

Çrématé Rädhikä heeft drie manifestaties: (1) als samyoginé 

(trachtend Çré Kåñëa te ontmoeten) of käma (verlangend naar 

een ontmoeting met Çré Kåñëa); (2) als viyoginé (gekweld door 

afgescheidenheid van Çré Kåñëa) of vämä (ontzet en veront-

waardigd omdat Kåñëa haar verlaat en ergens anders naartoe 

gaat) en (3) als de dochter van Kérttidä in Vraja. Samyoginé en 
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viyoginé zijn twee verschillende manifestaties van de oor-

spronkelijke Çré Rädhä, de dochter van Kérttidä. Samyoginé 

wijst op de trekken van Çré Rädhä, wanneer ze Kåñëa in Ku-

rukñetra gaat ontmoeten en viyoginé wijst op haar manifesta-

tie in Sürya-loka en Nava-Våndävana in Dvärakä. De dochter 

van Kérttidä denkt, “Mijn präëeçvara Çré Kåñëa verlaat 

Våndävana nooit om ergens anders naartoe te gaan.” 

Omdat de oorspronkelijke gedaante van Rädhikä Våndä-

vana nooit verlaat, zegt Raghunätha däsa Gosvämé in dit vers, 

dat hij Våndävana ook nooit zal verlaten om ergens anders 

naartoe te gaan. Dit was een vast besluit van hem. Maar Räd-

hikä als viyoginé echter verdronk in de Yamunä, ging daarna 

naar Nava-Våndävana en heeft daar Çyämasundara Kåñëa 

ontmoet, Vraja-Kåñëa met de fluit. Overigens was het niet 

Dvärakädhéça Kåñëa, die Rädhikä in de gedaante van Saty-

abhämä aan zee vastgreep en door haar voor een zwarte slang 

werd aangezien. Dit was een sphürti, een korte openbaring, 

van Çyämasundara Kåñëa. Ze hebben elkaar daar niet recht-

streeks ontmoet maar alleen door middel van sphürti. Op die 

manier was het Vraja-Kåñëa, die haar aanraakte. Dit was ook 

viyoginé Rädhikä, de manifestatie van Rädhikä, die Kåñëa in 

Dvärakä ontmoet. De oorspronkelijke gedaante van Rädhikä 

daarentegen verlaat Våndävana nooit. Raghunätha däsa Gos-

vämé zegt, dat het mogelijk is, dat hij naar Dvärakä zou kun-

nen gaan, indien Rädhikä op deze manier een staat van trans-

cendente waanzin zou binnengaan, waarin haar intelligentie 

wankelt en ze naar Dvärakä gaat. Hij zegt, dat hij nergens 

behoefte aan heeft, tenzij het een plaats, een kledingstuk of 

iets anders is, dat is gerelateerd aan Rädhikä. Hij zegt, “Räd-
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hikä is mijn meesteres (sväminé) en ik heb alleen met haar een 

relatie.”  

 

Deze lezing werd gesproken in de Çré Keçavajé Gauòéya Maöha in 

Mathurä op 3 februari 1993. 





 

Uit: Sva-niyama-daçakam – deel twee 

WEE DAGEN GELEDEN HEB IK AAN DE 

hand van Sva-niyama-daçakam van Raghunätha 

däsa Gosvämé uitgelegd, hoe Kåñëa anädi is, 

zonder begin, maar ik kon het onderwerp niet afronden. 

anädiù sädir vä paöur ati-mådur vä pratipada- 

    pramélat-käruëyaù praguëa-karuëä-héna iti vä 

mahä-vaikuëöheçädhika iha naro vä vraja-pater 

    ayaà sünur goñöhe pratijani mamätäà prabhu-varaù 

Of hij nu met of zonder begin is, of hij zeer deskundig of een 

kluns is, of hij bij iedere stap genadig is of diepgaand genade-

loos, of hij nu hoger verheven is dan de meester van Vaikuë-

öha, Çré Näräyaëa, of gewoon een doorsnee man is, de zoon van 

Çré Nandaräya, die op grootse wijze in het land van Vraja is ge-

situeerd, Hij is leven na leven mijn Heer. 

Sommigen zeggen, dat Kåñëa’s karakter niet deugdzaam was. 

Ze zeggen, dat hij reeds als kind begon te liegen en niemand 

er helemaal zeker van is, waar hij werd geboren of wie zijn 
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ouders waren. Sommigen zeggen, hij werd in Mathurä gebo-

ren, sommigen zeggen, hij werd in Gokula geboren en sommi-

gen zeggen, dat hij helemaal niet werd geboren. Niemand 

weet, of zijn moeder Devaké of Yaçodä was. Ze zeggen, dat hij 

direct vanaf zijn geboorte gedrag vertoonde, dat was omge-

keerd aan de principes van deugdzaam gedrag. Hij zei tegen 

zijn vader, Vasudeva, dat hij hem naar Gokula moest brengen 

en dat hij bij terugkomst in Mathurä tegen Kaàsa moest lie-

gen door hem te vertellen, dat Devaké geen zoon maar een 

dochter had gekregen. Vasudeva stond bekend om zijn eer-

lijkheid, maar op advies van Kåñëa vertelde hij die leugen 

tegen Kaàsa. 

Toen Kaàsa de meisjesbaby greep met de intentie om haar 

te doden door haar tegen een grote steen te slaan, begon Va-

sudeva hem wanhopig te smeken om het leven van het kind te 

sparen. Waarom smeekte Vasudeva zo wanhopig? Omdat hij 

beide babies in Gokula had verwisseld en dit meisje zijn kind 

niet was. En om zijn zoon, Kåñëa, later van Nanda Maharja te 

kunnen terugkrijgen, moest dit meisje in leven blijven. Hier-

om was hij zeer bezorgd. Als iets van jou wordt gestolen, raak 

je niet zo bezorgd, als wanneer iemand iets van je steelt, dat 

door iemand anders aan jou was uitgeleend. Als die persoon 

dat uitgeleende object komt terugvragen, zal je flink in verle-

genheid raken. Daarom maakten Vasudeva en Devaké zich 

grote zorgen, want als dit kind zou sterven, zouden ze in de 

toekomst niet langer het recht hebben om Kåñëa terug te krij-

gen. Maar dat meisjesbabietje gleed Kaàsa uit zijn handen, 

vloog de lucht in en nam de achtarmige gedaante van Durgä 

aan. Ze zei tegen Kaàsa, “Hoe zou je mij kunnen vermoor-
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den? Jouw moordenaar is reeds elders verschenen.” Toen 

verdween ze. 

Ze verdween, zodat Vasudeva en Devaké in de toekomst 

nooit meer het eigendomsrecht over Kåñëa zouden kunnen 

opeisen. Ze zouden nooit kunnen zeggen, “Dit is onze zoon” 

en hem van Nanda en Yaçodä terugeisen. Dit was slim van 

Durgä, maar later zouden Vasudeva en Devaké hem deson-

danks opeisen. Ze hebben de dochter nooit naar Nanda en 

Yaçodä teruggebracht, maar ze namen Kåñëa wel terug. Dit 

was duidelijk onrechtmatig jegens Nanda en Yaçodä, zelfs als 

we zouden aannemen, dat Kåñëa in Mathurä werd geboren. 

En als we aannemen, dat Kåñëa werkelijk in Gokula werd 

geboren, wordt het zelfs nog een groter onrecht. Dus op de 

een of andere manier heeft Kåñëa Vraja verlaten en werd de 

zoon van Vasudeva. Nanda Bäbä moet hebben gedacht, dat 

Vasudeva het recht niet had om vader van Kåñëa te zijn, om-

dat Vasudeva de dochter, die oorspronkelijk met Kåñëa werd 

verwisseld, nooit heeft teruggebracht. 

Om terug te komen op mijn eerste punt, sommige mensen 

zeggen, dat Kåñëa meteen na zijn geboorte zijn vader Vasude-

va opdracht had gegeven te liegen. Kåñëa stal allerlei dingen, 

zoals boter, en vertelde dan een leugen zoals, “Ik heb die bo-

ter niet opgegeten.” Raghunätha däsa Gosvämé zegt, “Als ze 

zeggen, dat Bhagavän hiermee verkeerd doet, is dat goed. Als 

ze zeggen, dat Kåñëa niet echt Bhagavän is, dat hij een gewo-

ne koeherdersjongen is, maak ik daartegen ook geen bezwaar. 

Maar leven na leven blijft hij mijn meester.” Waarom zegt hij 

dit? Omdat liefde doorgaans een reden heeft. We houden van 

iemand, omdat hij erg mooi is, erg sterk, veel talent heeft of 
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als hij een andere specifieke eigenschap heeft, die ons aan-

trekt. Neem bijvoorbeeld de cricketsterren, die we tegen-

woordig hebben. Hoeveel mensen worden fan van die spelers 

en adoreren hen? Maar als die beroemde cricketspelers oud 

worden, beschouwen de mensen hen als onbruikbaar en zijn 

ze geen cent meer waard. Alleen zolang ze op het hoogtepunt 

van hun carrière staan, zijn mensen dol op hen. Stel je voor, 

dat we van iemand houden, omdat hij of zij erg mooi is. Als 

dat gezicht door zuur zou worden verbrand, zouden we niet 

langer van die persoon houden. Waarom? Omdat we alleen 

van de persoon hielden, omdat hij een bepaalde kwaliteit had. 

Daarom zegt Raghunätha däsa Gosvämé, dat zijn liefde 

voor Bhagavän niet is gebaseerd op een bijzondere kwaliteit, 

waarover hij beschikt; het is iets van nature. Als we van Bhag-

avän houden, omdat we een zelfzuchtig verlangen vervuld 

willen zien, stopt de liefde, zodra de wens is vervuld. En wat is 

er nog meer? Nadat Kåñëa de koninginnen van Dvärakä had 

gehuwd, hielden de koninginnen van hem. Daarom is hun 

prema voor Kåñëa niet helemaal van nature; ze hebben prema 

vanwege hun huwelijk. Hun prema wordt samaïjasä ge-

noemd. Als Kåñëa hen niet had getrouwd, hadden ze niet van 

hem gehouden. Wat is de aard van de prema van Kubjä voor 

Kåñëa? Dit is de laagste variant; ze werd door Kåñëa aange-

trokken door het baatzuchtige verlangen om haar wellust te 

bevredigen. Haar prema kan Kåñëa nooit onderwerpen. Bij 

het zien van Kåñëa’s grote schoonheid, werd ze aangetrokken 

en wilde, dat hij haar zelfzuchtige verlangen zou vervullen. 

Zolang Kåñëa bij haar was, hield ze van hem en toen hij ver-

trok, stopte haar prema. Deze prema wordt sädhäraëé ge-
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noemd, hetgeen betekent, dat het ordinair is, omdat er eigen-

belang bij betrokken is. Deze prema kan Kåñëa niet overwel-

digen. Door hem met deze intentie te benaderen, kan eeuwige 

prema voor hem niet worden bereikt. 

Hoewel de koninginnen van Dvärakä voorheen vele levens 

een relatie met Kåñëa hadden gehad, valt hun liefde toch in de 

categorie samaïjasä. Hun liefde kan Kåñëa nimmer onder-

werpen, zelfs al waren er duizenden van hen - zestienduizend-

honderdacht. Hun liefde voor Kåñëa bestaat uit een mengsel 

van de hunkering om hun eigen verlangens te vervullen en het 

verlangen om hem een plezier te doen. Maar zelfs dat deel 

van hun liefde om Kåñëa gelukkig te maken, raakte verdeeld. 

Toen ze een zoon kregen, werd hun prema verdeeld tussen de 

zoon en Kåñëa. Toen ze nog een zoon kregen, werd hun pre-

ma verdeeld tussen twee zonen en Kåñëa. En toen ze de tien-

de zoon kregen, werd hun prema overeenkomstig verdeeld. 

Niet één koningin kreeg tien zonen; iedere koningin kreeg 

tien zonen. Hierdoor is hun prema voor Kåñëa verdeeld, maar 

de prema van de gopés raakt nooit verdeeld; hun liefde is con-

creet en onverdeeld. Ze hielden niet van Kåñëa vanwege een 

huwelijk. Hun prema wordt samarthä genoemd, hetgeen bete-

kent, dat ze alleen Kåñëa’s geluk verlangen. Ze nemen hun 

eigen geluk niet in ogenschouw. Maar de koninginnen in Dvä-

rakä wensen hun eigen geluk eveneens. 

Wij toegewijden houden zoveel van ons lichaam, onze kle-

ding, ons haar, onze rijkdom en onze schoonheid – maar heb-

ben we dezelfde hoeveelheid liefde voor Kåñëa? Hebben we 

evenveel liefde voor Kåñëa als voor onze slaap? Nee. Er is wel 

iets aanwezig en dat zal langzaam toenemen. Door bezig te 
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blijven met toegewijde activiteiten, zoals guru-sevä, vaiñëava-

sevä en het horen van hari-kathä zal het geleidelijk toenemen. 

Dan ontwikkelt onze prema voor Kåñëa van sädhäraëé in sa-

maïjasä en uiteindelijk van samaïjasä in samarthä. De prema, 

die afhankelijk is van een bepaalde oorzaak of omstandigheid, 

is geen samarthä. Als die oorzaak verloopt of de omstandig-

heid verandert, stopt dergelijke liefde. De prema van de gopés 

voor Kåñëa stopt nooit en degenen, die in hun voetspoor bha-

jana uitvoeren, zullen diezelfde liefde voor Kåñëa krijgen, die 

niet afhankelijk is van een oorzaak of een reden. Närada Åñi 

zegt in Çrémad-Bhägavatam het volgende. 

kämäd dveñäd bhayät snehäd 

    yathä bhaktyeçvare manaù 

äveçya tad-aghaà hitvä 

    bahavas tad-tatià gatäù 

gopyaù kämäd bhayät kaàso 

    deveñäc caidyädayo nåpäù 

sambandhäd våñëayaù snehäd 

    yüyaà bhaktyä vayaà vibho 

Çrémad-Bhägavatam  (7.1.30-31) 

Veel personen, die het pad van bhakti waren ingeslagen, be-

reikten de hoogste bestemming (prema) door mentaal volko-

men verzonken te zijn in Bhagavän Çré Kåñëa. Zo werden ook 

veel personen, die hetzij door lust, kwaadaardigheid, angst of 

genegenheid hun geest in Çré Kåñëa hadden verzonken, van alle 

besmettingen gezuiverd en kregen bevrijding. O Koning, de 

gopés door lust, Kaàsa door angst, Çiçupäla en andere konin-

gen door afgunst, de Våñëi’s door hun familiaire relatie, jullie 
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Päëòava’s door genegenheid en wij toegewijden hebben Çré 

Kåñëa met toewijding bereikt. 

Van deze geaardheden zijn boosaardigheid en angst pratikula, 

ongunstig voor bhakti, waardoor degenen, die met deze emo-

ties hun bewustzijn aan Kåñëa hebben gehecht, geen bhakti 

kregen. Dit vers wordt gegeven om duidelijk te maken, dat 

iemand in meditatie op Kåñëa met deze emoties bevrijding 

kan krijgen, maar geen bhakti. Vreemd genoeg is meditatie op 

Bhagavän met deze ongunstige emoties, zoals woede, boos-

aardigheid en angst, mentaal in diepere absorbtie afgezonken 

dan die van degenen, die hun geest door middel van bhakti 

aan hem hebben vastgehecht. 

We zitten op dit moment voor de Öhäkurajé’s en horen ha-

rikathä, maar stel je voor, dat opeens een slang de kamer zou 

binnenkomen. Wat gaat iedereen dan doen? Iedereen zal zijn 

aandacht richten op de slang en zijn blik erop vasthouden. Als 

de slang de ene kant uitgaat, rent iedereen naar de andere 

kant en als hij ook de andere kant uitgaat, beweegt iedereen 

zich weer in tegenovergestelde richting. Onze absorbtie in het 

horen van hari-kathä zou verloren zijn. Dit is de aard van 

angst. Op dezelfde manier waren de demonen, zoals Rävaëa, 

Kaàsa en Çiçupäla, mentaal diep in Bhagavän verzonken en 

bereikten mukti, terwijl hun gevoelens ongunstig waren. Als 

men zijn geest door middel van bhakti in Kåñëa laat verzin-

ken, kan men door het hebben van een familiaire relatie met 

hem, of door sneha, naar Goloka-Våndävana gaan, de hoogste 

woonplaats. Maar het is zeer moeilijk om dit werkelijk te 

doen. 
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In onze discussie over deze twee verzen uit de Bhägavatam 

hebben we kwaadaardigheid en angst afgewezen, want ze zijn 

pratikula. Dan blijven de emoties van bhakti, käma, samband-

ha (verwantschap aan Kåñëa) en sneha over. Sneha kan ook 

van deze lijst worden afgehaald. De sneha, die tot vaidhé-

bhakti behoort, is de sneha van de Päëòava’s. In deze sneha 

bevindt zich aiśvarya, bewustwording van Kåñëa’s verheven-

heid. In rägänuga-bhakti is geen plaats voor aiśvarya, dus deze 

sneha kan links blijven liggen. En dan is er nog een andere 

sneha, die pas komt na het stadium van prema: er is prema en 

daarna komen sneha, mäna, praëaya enzovoort. Omdat deze 

sneha zich boven het stadium van prema bevindt, heeft het 

geen nut voor rägänuga-bhakti. Een toegewijde kan bhäva 

ervaren in het stadium van beoefening, maar prema kan al-

leen in sädhya, de staat van perfectie, worden ervaren. Als die 

prema steeds verder toeneemt en het hart van de toegewijde 

smelt bij een directe visie op zijn iñöadeva, zijn vererenswaar-

dige godheid, wordt dit stadium sneha genoemd. Deze sneha 

is uitsluitend het eigendom van rägätmikä toegewijden, dege-

nen in de geestelijke wereld, dus dit is in onze huidige conditie 

voor ons niet relevant. 

Närada zegt in dit vers, yüyaà bhaktyä vayaà vibho—hij 

kreeg de genade van Bhagavän door middel van bhakti. Hoe 

is die bhakti naar hem toegekomen? Duizenden heiligen 

kwamen naar zijn dorp en verbleven daar gedurende de vier 

maanden van Caturmäsyä. In die periode stond Närada vroeg 

in de ochtend op en ging met hen een bad nemen, verleende 

hen diensten, hoorde hari-kathä van hen en volgde oprecht 

hun instructies. Door dit te doen ging hij vaidhé-bhakti binnen 
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en verliet daarna het huis om soberheden te praktiseren. 

Door de verering van Bhagavän te continueren en door enige 

tijd zijn mantra te chanten kreeg hij uiteindelijk een korte 

glimp van de vierarmige gedaante van Bhagavän. Zijn mantra 

was bedoeld voor de verering van de betreffende gedaante 

van Bhagavän. In overeenstemming met de aard van de man-

tra, die een toegewijde chant, zal hij – zodra hij is geperfectio-

neerd – de godheid van die specifieke mantra realiseren. Wij, 

Vaiñëava’s, bijvoorbeeld chanten de gopäla-mantra. Als we 

bhajana op de juiste wijze doen en als we deze mantra blijven 

chanten, krijgen we op zekere dag darśana van onze iñöadeva 

Gopäla, evenals Gopa-kumära. 

Dus Närada ving een glimp op van Näräyaëa en toen zei 

Näräyaëa tegen hem, “Op dit moment kun je mijn darśana  

niet eeuwigdurend vasthouden, want – ofschoon jouw hart 

zuiver is geworden – zijn er nog enkele sättvika verlangens in 

jou achtergebleven. Zodra deze ook zijn opgeruimd, leg je 

jouw materiële lichaam af en word je mijn eeuwige metgezel. 

Dan zal je voor de eeuwigheid in staat zijn me te zien. Maar 

reis voorlopig rond in de materiële wereld, waarbij je bhajana 

doet en predikt.” Toen liet Närada iedere gehechtheid ach-

terwege, inclusief zijn voorgaande besluit om solitair te blijven 

en bhajana uit te voeren. Hij volgde de opdracht van Bhaga-

vän en begon zich in alle richtingen te bewegen om te predi-

ken. Toen de dood in aantocht was, plaatste Närada zijn voe-

ten op de dood en legde ongezien zijn materiële lichaam af en 

kreeg een spiritueel lichaam. In dit lichaam werd hij naar Vai-

kuëöha gebracht en later zwierf hij in een gemanifesteerde 

gedaante door de materiële wereld om te prediken. 
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Door middel van zijn beoefening van vaidhé-bhakti werd 

Närada naar Vaikuëöha overgebracht. En ongeacht de hoe-

veelheid prema, waarover een toegewijde kan beschikken, 

kan vaidhé-bhakti hem alleen naar Vaikuëöha brengen en niet 

hoger. Dus zelfs bij deze prema is een oorzaak betrokken. 

Maar als er helemaal geen oorzaak of reden bestaat, als een 

toegewijde Bhagavän van nature dient zonder in ogenschouw 

te nemen, of hij eigenlijk Bhagavän is of niet, of hij mooi is of 

niet. Als hij in het hart over de natuurlijke neiging tot liefheb-

ben beschikt en zich stevig aan Bhagavän heeft vastgehecht, is 

deze prema zeker niet oorzakelijk en zal rechtstreeks tot Go-

loka-Vraja leiden. 

Uit deze twee verzen van Bhägavatam hebben we de emo-

ties dveña (haat), bhaya (angst), bhakti en sneha verwijderd. 

Nu blijven er nog twee genoemde stemmingen over om te 

analyseren: käma en sambandha. Sambandha betekent het 

hebben van een verwantschap met Bhagavän, zoals de Päëò-

ava’s. Het gevoel van de Päëòava’s was echter vermengd met 

aiśvarya, dus dit wijzen we af. Hadden de gopés een verwant-

schap met Kåñëa, of niet? Ja. Als de gopés niet in de kaste van 

koeherders waren gekomen, zouden ze dan in staat zijn ge-

weest zich met Kåñëa te mengen? Hoewel de yajïa-patnés 

prema voor Kåñëa koesterden, konden ze niet met hem om-

gaan, want ze kwamen uit een hogere kaste. Aangezien de 

gopés en Gopäla zich in de kaste van koeherders bevonden, 

kon er vriendschap tussen hen ontstaan. 

In rägänuga-bhakti staan käma en sambandha bekend als 

kämänugä en sambandhänugä. Alle inwoners van Vraja zijn 

sambandhänugä, maar onder hen bevinden zich ook personen 
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met käma of amoureuze verlangens naar Kåñëa. Hoewel er in 

deze situatie sambandha bestaat, is er ook käma aanwezig. Er 

zijn in Vraja ook veel toegewijden, die niet over käma be-

schikken. In Vraja is in de relaties däsya, sakhya en vätsalya 

geen käma aanwezig. Maar in de gopés is zowel käma als sam-

bandha aanwezig. Käma betekent prema van nature, die geen 

oorzaak heeft. Vanaf de geboorte is die prema in de gopés 

aanwezig. Omdat die prema natuurlijk is, komt er geen eind 

aan. Er is sprake van ware liefde, wanneer de prema steeds 

verder toeneemt, ondanks dat er een bepaalde reden of om-

standigheid kan ontstaan om de liefde te beëindigen. En de 

liefde, die eindigt, omdat deze een oorzaak had, is geen ware 

prema. Daarom is aardse liefde in feite geen prema. Als in 

deze wereld een beetje eigenbelang de liefde binnensluipt, 

komt de liefde tot een besluit. Maar als dit gebeurt in de gees-

telijke wereld, neemt de prema juist toe. Als er onenigheid 

tussen Kåñëa en de gopés ontstaat, kan dit leiden tot het ver-

toon van mäna en daarna misschien enige praväsa, waarbij 

een van de partijen zich op een afgelegen plek terugtrekt, 

maar snel daarna komen ze weer bij elkaar. Dit is de aard van 

de kämänugä van de gopés. 

Raghunätha däsa Gosvämé zegt, dat zijn liefde voor Kåñëa 

geen oorzaak heeft, zelfs al is Kåñëa de Oorspronkelijke Per-

soon (ädi) zonder begin (anädi), ook al heeft hij goede kwali-

teiten of allemaal slechte kwaliteiten, of als hij liegt, of steelt, 

of wat dan ook doet. Çré Caitanya Mahäprabhu zegt in het 

laatste vers van Çikñäñöaka het volgende, 

äçliñya vä päda ratäm pinañöu mäm 

    adarçanän marma-hatäm karotu vä  
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yathä tathä vä vidadhätu lampaöo 

   mat-präëa-näthas tu sa eva näparaù 

Çré Çikñäñöaka  (8) 

Laat die schooier (Kåñëa) deze dienstmaagd, die gehecht is aan 

de dienst van zijn lotusvoeten, verblijden door haar stevig te 

omhelzen. Of laat hij over me heen lopen, of mijn hart breken 

door niet bij me aanwezig te zijn. Hij kan doen wat hij wil. Ook 

al speelt hij pal voor mijn neus met andere minnaressen, hij is 

en blijft de Heer van mijn leven (präëanätha). Er is niemand 

anders dan hij.”  

In Çré Caitanya-caritämåta wordt meer over dit punt geschre-

ven. Çrématé Rädhikä denkt op deze manier, “Als Kåñëa met 

mij ontevreden is en het gezelschap van een andere gopé ver-

langt, ga ik naar die gopé toe en verleen haar diensten. Ik zal 

haar met mijn oprechte dienst een plezier doen en dan zal ik 

regelen, dat ze Kåñëa kan ontmoeten.” In dergelijke prema 

zijn geen eigenbelang en geen oorzaak aanwezig. 

Raghunätha däsa Gosvämé zegt, dat evenals Kåñëa sarva-

käraëa-käraëam is, hetgeen betekent, dat voor hem geen oor-

zaak bestaat, zo is mijn prema voor hem zonder oorzaak en 

zal nooit tot een eind komen. Maar in deze wereld is alle lief-

de gekleurd door eigenbelang en als dat eigenbelang niet 

wordt vervuld, stopt de liefde. Raghunätha däsa Gosvämé 

zegt, pramélat-käruëyaù praguëa-karuëä-héna iti vä—of hij nu 

genadevol of heel wreed is. Met een schijnbaar onbevattelijke 

wreedheid verliet Kåñëa de gopés en ging naar Mathurä en 

Dvärakä. Çrématé Rädhikä en de gopés gingen dit onder elkaar 

bespreken, “Als hij ons kan achterlaten, waarom kunnen wij 

hem dan niet achterlaten? Wij zullen hem ook vergeten.” Als 
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Uddhava of een andere gopé tegen hen zegt, “Goed, laten 

jullie hem dan met rust, maar waarom blijven jullie over hem 

praten?” 

Dan zal Rädhikä zeggen, “We kunnen eenvoudig niet stop-

pen over hem te praten.” 

“Waarom kunnen jullie dan niet stoppen?” 

“Dat weet ik niet; er is geen reden voor.” 

Çrémad-Bhägavatam zegt (10.47.17) alsvolgt, 

tad alam asita-sakhyair dustyajas tat-karthärthaù 

Hier zeggen de gopés, “Laten we alle vriendschap met deze 

zwarte persoon opgeven, zelfs al kunnen we niet ophouden 

over hem te praten. Goed, dus hij heeft ons verlaten. We ho-

pen dat hij gelukkig is. Maar waarom kunnen we niet ophou-

den aan hem te denken?” Dit is grondeloze prema. Denk niet, 

dat alleen de gopés pijn en afgescheidenheid ervoeren en Kåñ-

ëa niet. In tegendeel, Kåñëa’s conditie was veel meelijwek-

kender dan die van de gopés. De gopés konden een beetje 

troost krijgen door met elkaar te praten, maar Kåñëa had 

niemand om zijn gevoel van afgescheidenheid te delen. Kåñëa 

huilde en huilde soms de hele nacht door en kreeg geen slaap, 

maar toch kon hij zijn lijden aan niemand onthullen. De gopés 

konden er met elkaar over praten, tegen Uddhava of zelfs 

tegen een hommel, maar Kåñëa’s conditie was heel verschrik-

kelijk. Denk daarom nooit, dat Kåñëa wreed was door de go-

pés te verlaten. Dit incident toont aan, dat in de prema van 

Kåñëa ook zelfs geen spoor van eigenbelang aanwezig is. Kåñ-

ëa zei, 
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ye yathä mäà prapadyante 

    täàs tathaiva bhjämy aham 

Zoals mijn toegewijden zich aan me overgeven, zo beloon ik 

hen overeenkomstig. 

Mijn gurudeva, Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahä-

räja, zei dat dit vers een vergissing moest zijn; Kåñëa volgt dit 

principe niet. Het is echt geen vergissing, want Kåñëa heeft dit 

vers voor mensen in het algemeen gesproken. Maar gezien 

vanuit een bepaald perspectief, heeft Kåñëa hier onjuist ge-

sproken, want in een ander vers (Çrémad-Bhägavatam 

10.32.22) zei hij, “O gopés, al zou ik gedurende de levensduur 

van Brahmä mijn best doen, zou ik niet in staat zijn jullie te 

compenseren. Omdat jullie de sterke ketenen van de familie-

band hebben verbroken en mij oprecht hebben gediend, zal 

jullie eigen virtuositeit tot compensatie moeten dienen. Ik blijf 

voor altijd aan jullie verschuldigd.” Het was voor hem niet 

mogelijk hen in proportie tot hun overgave te beantwoorden. 

Samenvattend, in dit vijfde vers van Sva-niyama-daçakam 

zegt Raghunätha däsa Gosvämé, “Ongeacht of Kåñëa genade-

vol is of niet, of hij een gewoon mens is of zelfs superieur is 

aan de Meester van Vaikuëöha, hij blijft leven na leven mijn 

meester. Mijn liefde voor hem heeft geen relatie met deze 

zaken. Ik houd van hem zoals hij is, als de zoon van Nanda, 

Kåñëa, en ik zal leven na leven een geboorte nemen in Vraja 

en de liefde, die ik aan zijn voeten leg, zal nooit oorzakelijk 

zijn.” 

Nu gaat hij het zesde vers van Sva-niyama-daçakam analy-

seren. 
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anädåtyodgétäm api muni-gaëair vaiëika-mukhaiù 

    pravéëäà gändharväm api ca nigamais tat priyatamäm 

yaù ekaà govindaà bhajati kapaöé dämbhikatayä 

    tad-abhyarëe çérëe kñaëam api na yämi vratam idam 

Ik zal geen moment associëren met een schijnheilig persoon, 

die tevergeefs alleen Çré Govinda vereert en niet Çrématé Räd-

hikä, die door de heiligen aangevoerd door Närada Åñi en alle 

geschirften is verklaard Kåñëa’s meest dierbare geliefde te zijn. 

Dit is de gelofte van Raghunätha däsa Gosvämé. Wijzen zoals 

Närada, Paräçara, Vyäsa, Çukadeva evenals de Veda’s en 

Upaniñaden en zelfs Brahmä en Çaìkara bezingen de glorie 

van de uitstraling, die voortkomt uit de teennagels van Çrématé 

Rädhikä’s voeten. Het volgende heeft Bhaktivinoda Öhäkura 

in een lied geschreven.  

umä, ramä, satyä, çacé, candrä, rukmiëé 

rädhä-avatära sabe-ämnäya väëé 

De geopenbaarde waarheid van alle geschriften verklaart, dat 

Pärvaté, Lakñmé, Satyä, Indra’s echtgenote Çacé, Candrävalé en 

Rukmiëé allemaal expansies zijn van de oorspronkelijke Räd-

hä. 

De instructie van de Veda’s is haar voeten te vereren. Çréla 

Prabodhänanda Sarasvaté schrijft het volgende. 

yo brahma-rudra-çuka-närada-bhéñma mukhyair 

    älakñito na sahasä puruñasya tasya 

sadyo vaçékaraëa-cürëam ananta-çaktià 

    taà rädhikä-caraëa-reëum anusmarämi 

Zelfs grote persoonlijkheden voorgezeten door Brahmä, Ma-

hädeva, Çuka, Närada en Bhéñma zijn niet in staat om abrupt 
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het rechtstreekse gehoor van de Allerhoogste Persoon, Svayaà 

Bhagavän Çré Kåñëa te krijgen. Desondanks is het stof van de 

lotusvoeten van Çré Rädhä een onfeilbaar poeder, dat beschikt 

over onbeperkt vermogen om Çré Kåñëa onmiddellijk onder 

controle te krijgen. Ik mediteer onophoudelijk op dat stof van 

haar lotusvoeten.”  

Wij vereren het stof van Rädhikä’s voeten en plaatsen het op 

ons hoofd. Het is als een sterk medicinaal poeder. Brahmä, 

Närada, Çaìkara, Bhéñma en zoveel anderen vereren Kåñëa, 

totdat ze totaal zijn uitgeput, maar ze kunnen hem niet on-

derwerpen en hij staat hen geen darśana toe. Ze krijgen zelfs 

geen glimp van Kåñëacandra’s lotusvoeten. In onze huidige 

conditie kunnen we Rädhikä’s voetenstof niet rechtstreeks 

krijgen, maar door het te vereren en het in onze meditatie op 

ons hoofd te plaatsen, wordt Kåñëa onderworpen. Als dit het 

geval is, kunnen jullie je dan voorstellen, welke voorspoed we 

krijgen, wanneer we het echte stof krijgen? Uddavan bidt als-

volgt, 

vande nanda-vraja-stréëäà 

    päda-reëum abhikñëaçaù 

yäsäà hari-kathodgétaà 

    punäti bhuvana-trayam 

Çrémad-Bhägavatam  (10.47.63) 

Keer op keer bied ik praëäma aan de stofdeeltjes van de lotus-

voeten van de gopés van Nandaräya’s Vraja. Het bezingen van 

de glorie van Çré Kåñëa door de gopés zuivert de drie werelden. 

yasyäù kadäpi vasanäïcala khelanottha- 

    dhanyäti-dhanya-pavanena kåtärtha mäné 



Uit: Sva-niyama-daçakam – deel twee 

_____________________________________________________________________________________ 

55 

yogindra durgama-gatir madhusüdano ‘pi 

    tasyä namo ‘stu våñabhänu bhuvo diçe ‘pi 

Rädhä-rasa-suddhä-nidhi  (2) 

Madhusüdana Çré Kåñëa is moeilijk te bereiken zelfs voor de 

beste yogés. Toch beschouwt hij zich gezegend, wanneer hij 

wordt aangeraakt door de meest heilige bries voortgebracht 

door het bewegen van de boord van Çré Rädhä’s kleding, dat de 

geur van haar lichaam draagt. Ik bied praëäma aan de richting, 

waarin Våñabhänu-nandiné Çré Rädhä zich bevindt. 

Haar voetenstof kunnen zelfs de yogindras, de koningen der 

yoga-beoefenaars, onmogelijk verkrijgen. Wie zijn deze yo-

gindras? Çaìkara, Brahmä, Çukadeva, de vier Kumära’s, Vyä-

ña zijn allemaal yogindras. Dan beschrijft de Bhägavatam de 

negen Yogindra’s, Pippaläyana, Kavi enzovoort, maar we le-

zen daar niet, dat ze ooit hebben gebeden om Rädhikä’s voe-

tenstof. Dit voetenstof is zeer moeilijk te krijgen. Dit vers uit 

Rädhä-rasa-sudhä-nidhi beschrijft een spel, waarin Rädhikä 

en Kåñëa na een ruzie ieder op een tegenovergelegen oever 

van Rädhä-kuëòa zaten. Toen een zucht wind de geur van 

haar kleding over het water voerde en Kåñëa bereikte, raakte 

hij er volkomen door overweldigd. Dus de grote persoonlijk-

heden genoemd in dit vers bieden praëäma aan de richting, 

waaruit die zucht wind kwam. 

Dit zesde vers van Raghunätha däsa Gosvämé beschrijft 

Çrématé Rädhikä, die Kåñëa’s meest geliefde sakhé is en die 

wordt vereerd door munis voorgezeten door Närada. Çukade-

va Gosvämé beschreef haar glorie niet openlijk in de Bhägava-

tam; hij gaf alleen een hint in codes. De Gopäla-täpané Upani-

ñad beschrijft iets meer over haar glorie. Later hebben onder 
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invloed van Çré Caitanya Mahäprabhu toegewijden, zoals Rü-

pa Gosvämé, Sanätana Gosvämé en Prabodhänanda Sarasvaté, 

die tijdgenoten van hem waren, uitvoeriger beschrijvingen van 

haar gecomponeerd. Zelfs vóór de verschijning van Ma-

häprabhu, beschreeft Jayadeva Gosvämé reeds haar gloriën, 

maar dat kwam louter, omdat hij zijn toevlucht had genomen 

tot Mahäprabhu’s dhäma, Navadvépa, en daar ging wonen. 

Anders zou ook tot hem dit begrip niet zijn doorgedrongen. 

Raghunätha däsa Gosvämé zegt, dat iemand, die Govinda 

zonder Rädhikä vereert, een hypocriet is en erg trots is. 

ätapa-rahita süraja nähi jäni 

rädhä-virahita mädhava nähi mäni 

Kåñëa wordt zonder zijn çakti, Çrématé Rädhikä, niet herkend, 

zoals ook de zon zonder zijn stralen en warmte niet wordt 

herkend. Degenen, die hem vereren zonder Rädhikä zijn trot-

se hypocrieten. De beroemde dichteres, Mirabai, vereerde 

geen gopés, maar omdat ze enigszins haar toevlucht tot Saty-

abhämä en Rukmiëé had genomen, werd Dvärakä haar defini-

tieve bestemming. Als ze louter Kåñëa alleen had vereerd, was 

ze nooit bij hem aangekomen en zou haar verering hebben 

geleken op brahmaväda, realisatie zoals van degenen, die Kåñ-

ëa zonder gedaante en attributen vereren, zijn aspect van on-

persoonlijk Brahman. 

Raghunätha däsa Gosvämé zegt, dat zijn vastbesloten gelof-

te eruit bestaat, dat hij nooit zal associëren met een trotse 

hypocriet, die alleen Kåñëa vereert; men raakt slechts door het 

zien van een dergelijk persoon reeds besmet. In zijn Sankalpa-

prakäça-stotram schrijft hij het volgende, 
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anärädhya rädhä-padämbhoja reëuà 

    anäçritya våndäöavém tat padäìkaà 

asambhäsya-tad-bhäva-gambhéra cittän 

    kutaù çyäma-sindho rasasyävagähaù 

Als je nooit het stof van de voeten van Çrématé Rädhikä hebt 

vereerd of het land van Vraja, dat is getekend door haar voet-

afdrukken, of als je de lotusvoeten van de toegewijden niet 

hebt gediend, die de diepgaand liefdevolle gevoelens van Çré-

maté Rädhikä proeven, hoe kun je dan verzonken raken in de 

donkere nectaroceaan, çyäma-sindhu-rasa?  

In dit vers betekenen de woorden asambhäsya-tad bhäva-

gambhéra cittän – nooit te hebben geproken tegen grote per-

soonlijkheden, de kroonjuwelen van rasika toegewijden, zoals 

Rüpa Gosvämé, Sanätana Gosvämé, Jéva Gosvämé en Kåñëa-

däsa Kaviräja Gosvämé, wier hart diep en ernstig is verzonken 

in de bhäva van Rädhikä. De woorden çyäma-sindho verwij-

zen naar de oceaan van kåñëa-prema, waarmee het hart van 

Rädhikä geheel is gevuld. Kåñëa-prema is onze prayojana, ons 

hoogste doel – niet de prema, die Kåñëa voor zijn toegewijden 

heeft, maar de prema, die äçraya-jätiya is, die de koeien, de 

sakhäs, Moeder Yaçodä en de gopés voor Kåñëa hebben. De 

vraja-prema, die in dit vers wordt besproken, vormt helemaal 

het kerndoel van onze sädhana en de kern van die vraja-

prema is de praëaya van de gopés. Verder heeft Sanätana 

Gosvämé ergens een vers geschreven, waarin hij bidt, dat de 

liefde, die Rüpa Gosvämé voor de voeten van Caitanya Ma-

häprabhu heeft en meer is toegenegen tot Çrématé Rädhikä 

dan Kåñ-ëa, in zijn eigen hart mag verschijnen. Prabodhänan-
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da Sarasvaté schrijft in zijn Rädhä-rasa-sudhä-nidhi (80) het 

volgende, 

rädhä-däsyam apäsya yaù prayatate govinda saìgäçayä 

    so ‘yam pürëa-sudhäruceù paricayaà räkäà vinä käìkñati 

kiïca çyäma-rati pravädha-laharé-béjaà na ye täà vidus 

    te präpyäpi mahämåtämbudhim aho binduà paraà präpnuyuù 

Iemand, die de dienst aan Çré Rädhä opgeeft en probeert om 

rechtstreeks met Çré Kåñëa te associëren, lijkt op iemand, die 

de volle maan probeert te zien op een andere dag dan pürëimä 

(dag van de volle maan). Alas! Degenen, die Çré Rädhä, de 

bron van de golvende stroom kåñëa-prema, niet kennen, kun-

nen een oceaan van de hoogste nectar krijgen, die echter in 

werkelijkheid slechts een druppel is.  

Kåñëa is alleen compleet, wanneer hij wordt vergezeld door 

Çrématé Rädhikä. In Çrémad-Bhägavatam staat het volgende, 

bhakti-yogena manasé 

    samyak praëihite ‘male 

apaçyat puruñaà pürëaà 

    mäyäà ca tad-apäçrayam 

Çrémad-Bhägavatam  (1.7.4) 

Door het vermogen van bhakti-yoga zag Çréla Vyäsadeva, die 

met een gezuiverde geest sterk was geconcentreerd in medita-

tie, Çré Kåñëa volkomen beschikken over spirituele uitstraling, 

hij zag hem met zijn plenaire delen en met zijn innerlijke ver-

mogen, svarüpa-çakti. Zijn externe vermogen met een inferieu-

re aard, mäyä, werd onder Zijn controle in de achtergrond ge-

zien. 

In dit vers verwijzen de woorden apaçyat puruñaà pürëaà 

naar Kåñëa in zijn volste aspect, hetgeen er alleen op kan wij-
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zen, dat hij wordt vergezeld door Çrématé Rädhikä. Dit is de 

innerlijke betekenis. En hoe kon Vyäña dit zien? Door het 

uitvoeren van bhakti-yoga. En door welke vorm van bhakti-

yoga? Gebeurde dit door middel van vaidhé-bhakti-yoga? Nee. 

Door bhakti-yoga vol van het gevoel van Vraja. En gaat men 

door middel van vätsalya-bhäva Kåñëa zien als apaçyat puru-

ñaà pürëaà – in zijn complete gedaante? Nee. Kåñëa is alleen 

compleet, als hij met Rädhikä is. Vyäña is niemand minder 

dan Bhagavän zelf, dus hij was zeker in staat dit te zien. Nära-

da Åñi zegt in zijn Närada-païcaratra het volgende, 

lakñmé sarasvaté dürgä sävitré rädhikä parä 

bhaktyä namanti yat sasvat tvam namämi parätparam 

Ik bied altijd praëäma aan de Allerhoogste (Çré Kåñëa), die 

met toewijding wordt vereerd door Lakñmé, Sarasvaté, Durgä, 

Sävitré en de allerhoogste Çrématé Rädhikä. 

Al deze godinnen zijn louter delen van Rädhikä; ze zijn in 

zichzelf niet compleet. Door het uitvoeren van de bhajana van 

Rädhikä worden ze allemaal automatisch geëerd en hoeven ze 

niet afzonderlijk te worden vereerd. 

 

Deze lezing werd gesproken in de Çré Keçavajé Gauòéya Maöha in 

Mathurä op 6 februari 1993. 

 

 

 

 

 





 

Çréla Prabhupäda naar Govardhana 

Een toegewijde vroeg Çréla Näräyaëa Mahäräja, of de wens 

van Çréla Bhaktivedänta Svämé Maharaja om helemaal aan 

het eind van zijn leven naar Govardhana te gaan een speciale 

betekenis had. Hieronder volgt het antwoord van Çréla Nä-

räyaëa Mahäräja. 

 

ÓÓR HET VERSCHIJNEN VAN ÇRÉ CAITANYA 

Mahäprabhu waren verscheidene incarnaties van 

Bhagavän, zoals Matsya, Rämacandra en zelfs Kåñëa 

neergedaal om voor het welzijn van de menselijke samenle-

ving een bepaalde gift aan te bieden in overeenstemming met 

het vermogen van de mens om het te ontvangen. Iedere gift 

had zijn eigen unieke eigenschap. Nåsiàhadeva kwam om 

meer te geven dan Matsya en Paraçuräma kwam om meer te 

geven dan Nåsiàha. Hetgeen Rämacandra voor het welzijn 

van de levende wezens kwam geven, was nog verder ontwik-

keld. En hetgeen alle incarnaties gezamenlijk hadden gege-
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ven, alsmede datgene, dat ze niet gaven, werd door Kåñëacan-

dra geabsorbeerd ten behoeve van zijn afdaling. Hij gaf dat-

gene, dat geen andere incarnatie vóór hem ooit had gegeven. 

Hij gaf één zeer bijzonder ding – prema. Rämacandra gaf dä-

sya-bhäva, maar geen zuivere prema, want in die tijd waren de 

mensen niet gekwalificeerd. Ze waren niet geschikt om het te 

ontvangen. Daarom gaf Rämacandra prema, die was gebon-

den aan de begrenzing van mayäda (regels en regulerende 

principes). Dit was geschikt en bruikbaar voor de mensen van 

dat tijdperk. Maar Kåñëacandra liet deze maryäda vallen en 

gaf prema gecombineerd met viçrambha-bhäva, de meest 

prachtige vorm van prema, die in geen enkel opzicht restric-

ties kent en een zeer intiem karakter heeft. Hij gaf dit niet 

alleen aan menselijke wezens, maar ook aan vogels, zoogdie-

ren, insekten en zelfs aan bodembedekkers, kruip- en klim-

planten. Geen andere incarnatie had dit ooit eerder gedaan. 

De eeuwige conditie van ieder levend wezen in iedere le-

venssoort is houden van Kåñëa – jévera svarüpa haya nityera-

kåñëa-däsa. Kåñëa gaf prema aan wingerds, pauwen, koe-

koeks, papegaaien en maakte ze ook gek met deze prema. 

Andere incarnaties gaven de Veda’s en instructies om ouders 

en oudenvandagen te respecteren en om op de juiste wijze 

met een gehuwde partner te leven. Deze instructies behoren 

tot de categorie regulerende sommaties, maar geen incarnatie 

vóór Kåñëa had zo duidelijk laten zien, dat de gehele svarüpa 

van de jéva eruit bestaat om Kåñëa lief te hebben. Daarom is 

de prema, die Kåñëa Caitanya heeft gegeven, heel bijzonder. 

Kåñëa had een speciale methode om prema te geven. Hij 

had een weegschaal, waarmee hij iemands toewijding woog, 
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voordat hij hem prema gaf. Aan iemand met toewijding ter 

waarde van één paisä, gaf hij prema ter waarde van één paisä. 

Aan iemand met bhäva ter waarde van twee paisä, gaf hij 

prema ter waarde van twee paisä. Hij gaf niet meer en niet 

minder dan hetgeen evenredig was; hij woog hun toewijding 

af en gaf exact een proportionele hoeveelheid prema. 

ye yathä mäà prapadyante 

täàs tathaiva bhajämy aham 

In de Bhägavad-gétä (4.11) zegt Kåñëa, “Zo men mij vereert, 

zo wissel ik uit. Ik geef niet meer en ik geef niet minder.” 

En hier is nog een punt. Kåñëa gaf rasa alleen in overeen-

stemming met het specifieke type voertuig, waarover men 

beschikte. Voor degenen in çänta-bhäva was hij te zien als 

Brahman, voor degenen in däsya-bhäva was hij te zien als 

Prabhu en aan degenen in sakhya en vätsalya gaf hij rasa op 

overeenkomstige wijze. Maar een voertuig was noodzakelijk. 

Toen dezelfde Kåñëa vijfhonderd jaar geleden als de meest 

vrijgevige Çré Caitanya Mahäprabhu afdaalde, brak hij zijn 

routine. Het leek alsof hij zei, “Waar halen jullie allemaal een 

voertuig vandaan? Het hoeft niet. Kom naar me toe dan geef 

ik jullie het voertuig, de rasa en de prema.” Dit is de bijzonde-

re genade van Caitanya Mahäprabhu. Hij brak zijn regel, ye 

yathä mäà prapadyante. “Ik geef kåñëa-prema aan iedereen, 

die naar me toekomt, zelfs als ze iets materieels willen heb-

ben. Zelfs als iemand me met een bhäva benadert, die maar 

één paisä waard is, geef ik hem prema.” De grote genade van 

Caitanya Mahäprabhu bestaat eruit, dat hij niet alleen de con-
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tainer gaf, hij gaf de hoogste categorie prema, die zelfs Kåñëa 

niet kon geven. 

Waarom kon Kåñëa dergelijke prema niet geven? Kåñëa 

was de ontvanger, de genieter, de puruña. Hij verleende dienst 

aan zichzelf. Maar Caitanya Mahäprabhu is de donkere ge-

daante van Kåñëa bedekt met de gouden tint van Çrématé 

Rädhikä. Zijn activiteiten zijn die van Rädhä, hoewel Kåñëa’s 

lichaam zich onder het oppervlak bevindt. Hier is Kåñëa niet 

onafhankelijk. Wie is onafhankelijk? Rädhikä beschikt hier 

over onafhankelijkheid. Kåñëa’s geest wordt volkomen over-

speeld door de bhäva van Radhika en zijn lichaam wordt door 

haar lichaam bekleed. Alles dat Caitanya Mahäprabhu mani-

festeert – zoals het uitroepen van “Kåñëa! Kåñëa!” – is afkom-

stig van Çrématé Rädhikä. Kåñëa wordt helemaal overweldigd 

en overgenomen door haar bhäva. Maar in kåñëa-lélä werd 

Kåñëa niet overspeeld door de bhäva van Rädhikä. Kåñëa kan 

als Rasaräja weliswaar rasa proeven, maar hij wil nu juist de 

bhäva van Rädhikä proeven, mahäbhäva. Daarom smeekte hij 

haar om haar bhäva te geven. Dus Rädhä en Kåñëa kwamen 

samen gecombineerd in de gedaante van Mahäprabhu. Dus 

alles, dat door Mahäprabhu is gegeven, heeft een dusdanige 

natuur, dat zelfs Kåñëa het niet kan geven.  

Wat was nooit tevoren gegeven? Anarita carià cirät 

karuëayä-vatirëah kalau. Door de bhäva van Rädhikä aan te 

nemen en haar lichaamskleur te aanvaarden is Kåñëa vol ge-

nade als Mahäprabhu naar deze wereld gekomen om één spe-

cifieke bhäva te geven, die nooit eerder was gegeven. Wat is 

die bhäva? Unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çriyam – deze un-

natojjvala-bhäva is niets anders dan parakéyä-bhäva. 
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Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit allemaal in detail uitgelegd in 

de Ujjvala-nilamaëi. Rädhikä is de beste van alle gopés. Gek 

wordend van haar bhäva is Çré Caitanya Mahäprabhu afge-

daald. De schoonheid van haar bhäva lijkt op de schoonheid 

van een klimop. Een klimop heeft altijd blad. Als een klimop 

geen blad en maïjarés (knoppen) zou hebben, zou hij kaal zijn 

en er niet mooi uitzien. Klimplanten hebben veel bloeiend 

blad, bloemen, vruchten en maïjarés, die trillen in een zachte 

bries – en daarom zijn ze mooi. De schoonheid van Rädhikä’s 

bhäva is de däsé-bhäva van de gopés, unnatojjvala-rasäà sva-

bhakti-çriyam. Dit is hetgeen Mahäprabhu kwam geven, dat 

nooit eerder was gegeven.  

Er zijn veel grote äcäryas geweest, zoals Madhväcärya, Rä-

mänuja, Viñëusvämé en Nimbarka – en vóór hen zijn er grote 

åñis geweest, zoals Närada, Çukadeva Gosvämé, Paraçara, 

Åñabhadeva en Kapiladeva. Wat hebben ze gegeven? Heeft 

één van hen deze bhäva gegeven, die Mahäprabhu gaf? Als 

zelfs Kåñëa het niet kon geven, hoe zou iemand anders dat 

kunnen doen? Maar Rüpa Gosvämé heeft in zijn schriften 

precies dezelfde bhäva uiteengezet, die Mahäprabhu naar 

deze wereld heeft gebracht. En wat kwam Bhaktivedänta 

Svämé Mahäräja geven? Wat wilde hij proeven? Wat was zijn 

belangrijkste objectief? Dit moeten we bespreken en door het 

te bespreken wordt het hele punt duidelijk, waarvoor hij naar 

deze wereld kwam. 

Bhakti kan niet gemakkelijk worden gepropageerd, zolang 

de filosofie van mäyäväda bestaat, “Aham brahmäsmi—Ik 

ben Brahman”; “tat tvam asi—jij bent het ook”. Mäyäväda 

moet worden geëlimineerd en daar hebben Madhväcärya, 
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Rämänuja, Viñëusvämé en andere äcäryas erg hard aan ge-

werkt. Ze hebben ook vaidhé-bhakti gepredikt, waarmee men 

gemakkelijk naar Vaikuëöha kan gaan. Maar wat is Rüpa 

Gosvämé komen geven? Hij kwam vooral om de bhäva van 

Mahäprabhu te geven. Hij stippelde het proces van zuivere 

bhakti uit, maar zijn bedoeling was om daarmee de bhäva van 

Mahäprabhu te geven. Wij bidden aldus, 

çré-caitanya mano ‘bhéñöaà 

   sthäpitaà yena bhütale 

svayaà rüpaù kadä mahyaà  

    dadäti sva-padäntikam 

Wanneer geeft Çréla Rüpa Gosvämé, die de missie tot vervul-

ling van de wens van Caitanya Mahäprabhu heeft gevestigd, 

me bescherming aan zijn lotusvoeten? 

Bhaktivedänta Svämé kende die bhäva, die Caitanya Ma-

häprabhu kwam brengen, en hij heeft zijn hele leven gewerkt 

om dit door te geven en te grondvesten. Sväméjé ging naar 

westerse landen en predikte daar en heeft op een hele fraaie 

wijze Bhägavad-gétä, Çrémad-Bhägavatam en Çré Caitanya-

caritämåta in het Engels vertaald. Hij predikte tegen de hele 

wereld. Maar wat was zijn belangrijkste doel? Was het de 

bhakti gepredikt door Rämänuja? Of was het de weerlegging 

van de filosofie van mäyäväda van Çaìkaräcärya? Hij heeft de 

mäyäväda filosofie krachtig weerlegd, maar was dat echt het-

geen, waarvoor hij is gekomen? Was het verspreiden van de 

kennis gegeven in Bhägavad-gétä het belangrijkste doel van 

zijn leven? Is hij alleen gekomen om de leer van de Gétä te 

onderwijzen, “Ik ben niet dit lichaam”? 
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Om te kunnen geven, wat hij werkelijk wilde geven, moest 

hij eerst de weg banen, een pad uithakken, en dat heeft hem 

tijd gekost. In zijn laatste dagen heeft Sväméjé zijn ware inten-

tie tot uitdrukking gebracht, “Govardhana, geef me alsjeblieft 

een woonplaats aan jouw voeten.” Çréla Viçvanätha Cakravar-

té Öhäkura bidt alsvolgt, 

yatraiva kåñëo våñabhänu-putryä 

    dänaà gåhétuà kalahaà vitene 

çruteù spåhä yatra mahaty ataù çré- 

    govardhano me diçatäm abhéñöam 

Çré Govardhanäñöaka (3) 

Op Çré Govardhana is een plek geheten Dänaghäöé, waar Çré 

Kåñëa een liefdesruzie had met Çré Våñabhänu-nandini Çré 

Rädhikä, omdat hij aan haar belasting wilde onttrekken. Zodra 

de rasika Vaiñëava’s die plek zien, verrijst in hun hart een in-

tens verlangen om de vertelling van dat dispuut te horen. Mag 

die Çré Govardhana al mijn verlangens vervullen. 

De wens van Sväméjé was vooral om naar Govardhana te 

gaan. Van heel Vraja-maëòala is Gokula de beste plek, omdat 

Kåñëa in Gokula werd ‘geboren’ uit de baarmoeder van Ya-

çodä en waar hij zijn kinderspel uitvoerde. In Gokula zijn me-

nigten koeien, gopés en gopas aanwezig. En de hoofd-gopa is 

Kåñëa. Hij resideert in Gokula, waartoe ook Nandagräma, 

Varñäëä, Kämyavana en Våndävana behoren. In heel Gokula 

is Våndävana de beste plek en in Våndävana is Govardhana 

de beste plek. In heel Govardhana zijn de twee ogen, Rädhä-

kuëòa en Çyäma-kuëòa, de beste lokaties. Het meest lieftalli-

ge, meest attractieve spel van Çré Çré Rädhä-Kåñëa heeft daar 

plaats. Sväminéjé wilde naar Govardhana gaan, want daar 
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wordt het allerbeste spel, de rasa-lélä, op een speciale manier 

uitgevoerd.  

In Våndävana wordt deze rasa païcäyaté (openbaar, publie-

kelijk) genoemd, want tot deze lélä behoren sädhana-siddhä 

gopés en nitya-siddhä gopés. Omdat hieraan zoveel verschil-

lende categorieën gopés deelnemen, kunnen de verlangens van 

Rädhikä niet volkomen worden vervuld. In deze situatie kan 

het meest intieme spel van Rädhä en Kåñëa niet worden uit-

gevoerd. Rädhä en Kåñëa kunnen hun meest vertrouwelijke 

spel met hulp van hun meest vertrouwelijke sakhés alleen uit-

voeren op die solitaire plek, waar zelfs Candrävalé niet kan 

komen. Dit was niet mogelijk in de rasa-lélä in Våndävana, dus 

Rädhikä verliet de rasa-dans in mäna en Kåñëa was gedwon-

gen haar te volgen. Zo eindigde de rasa-dans. Daarom moest 

Kåñëa naar Govardhana gaan om vasanté-rasa uit te voeren. 

Daar kwam hij Rädhikä in afzondering in de kuïjäs tegen. 

Çréla Raghunätha däsa Gosvämé bidt alsvolgt, 

pramada-mädana-léläù handare kandare te 

    racayati nava-yünor-dvandvam asminn-amandam 

iti kila kalanärthaà lagna-kastad-dvayor me 

    nija-nikaöa-niväsaà dehi govardhana! tvam 

Çré Govardhana-väsa-prärthäna-daçakam  (2) 

O Govardhana! Sta me alsjeblieft een verblijfplaats toe aan 

jouw zijde, waar ik in jouw grotten gemakkelijk getuige kan 

zijn van bijzonder extatisch liefdesspel van de jonge minnaars 

Çré Rädhä-Kåñëa. 

In Våndävana nemen alle gopés deel aan de païcäyaté-räsa. 

Maar in Govardhana wordt svarüpa-çakti op een speciale ma-
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nier gemanifesteerd en alleen bepaalde sakhés, zoals Lalitä, 

Viçäkhä, Citrä en Campakalatä, die zich zeer nabij Rädhikä’s 

bhäva bevinden, nemen eraan deel. Dus Kåñëa maakt plezier 

met Rädhikä in de kuïjäs, waar zelfs Candrävalé en haar sak-

hés niet kunnen komen. Daar kunnen Rädhikä en Kåñëa zich 

ongedwongen en naar hartewens amuseren. In Våndävana 

bestaat die vrijheid niet.   

Voor de dienstverlening van Çré Rädhä-Kåñëa voorziet Go-

vardhana niet alleen in diverse soorten kuïjäs, maar ook in 

allerlei soorten vruchten, die ze kunnen proeven. Hij voorziet 

in Rädhä-kuëòa, Çyäma-kuëòa, Govinda-kuëòa, Mänasé-

gaìgä, Kusuma-sarovara en Surabhi-kuëòa om drinkwater te 

leveren, niet alleen voor henzelf, maar ook voor de koeien, de 

sakhäs en de sakhés. Met zijn rode steen voorzien hij in mine-

rale kleurstoffen, zodat Kåñëa zijn lichaam in allerlei kleuren 

kan opschilderen. Er is geen spel, dat daar niet wordt uitge-

voerd, en Giriräja is van al dat spel en vermaak getuige. Wie 

zegt dat? Çrématé Rädhikä spreekt dit uit met haar eigen 

mond. De gopés zagen, dat alleen Giriräja hun verlangens kon 

vervullen, daarom benaderden ze Govardhana en zeiden, 

hantäyam adrir abalä hari-däsa-varyo 

    yad-räma-kåñëa-caraëa-sparaça-pramodaù 

mänaà tanoti saha-go-gaëayos tayor yat 

    pänéya-süyavasa-kandara-kandamülaiù 

Çrémad-Bhägavatam  (10.21.18) 

Deze Heuvel Govardhana is de beste van allen, die Hari-däsa 

heten, want hij ervaart grote vreugde aan de aanraking van de 

lotusvoeten van Kåñëa en Balaräma. Govardhana vereert hen 

met groot respect door in al hun benodigdheden te voorzien, 
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zoals grotten, fruit, bloemen en water voor hun plezier en voor 

het plezier van hun koeherdersvrienden, koeien en kalveren. 

Er staan drie persoonlijkheden bekend als Hari-däsa: Yudhi-

ñöhira Mahäräja, Uddhavajé en Giriräja Govardhana. Is Kåñëa 

ooit naar de äçrama van Närada gegaan, heeft hij hem ooit 

een vriend genoemd of de paarden van zijn strijdwagen ge-

mend? Heeft hij voor hem gelogen? Heeft hij hem “Sakhä! 

Sakhä!” genoemd en hem op zijn schouder geklopt? Nooit. 

Kåñëa biedt praëäma aan Yudhiñöhira Mahäräja en Yudhiñöhi-

ra Mahäräja omhelst Kåñëa en noemt hem ‘Sakhä’. Soms is 

Kåñëa zijn dienaar. Närada kwam eens naar het paleis van 

Yudhiñöhira Mahäräja en begon hem te loven, “Moet je zien! 

Bhagavän is geïncarneerd en houdt zich schuil in jouw huis. 

Dus we maken allemaal van de gelegenheid gebruik om jou 

een bezoek te brengen. Je bent uitermate foruinlijk!”  

Yudhiñöhira Mahäräja zei eens tegen Kåñëa, “Prabhu, kun 

je me alsjeblieft één gunst schenken.” 

Kåñëa lachte en zei, “Waarom vraag je mij om een gunst? 

Zelfs Prahläda heeft van mij geen gunst aanvaard en hij is nog 

maar een gewone toegewijde van mij. Hij zou me laten weten, 

wanneer hij ooit een gunst zou willen hebben.” Zo sprak Kåñ-

ëa met grote pret. 

Yudhiñöhira antwoordde, “Nee, Prabhujé, neem me niet in 

de maling. Ik wil van jou één gunst.” 

“Wat wil je?” 

“Ik wil met de mooiste vrouw ter wereld trouwen.” 

 “Dit is verwarrend. Iedereen wil zijn band met de materië-

le wereld opgeven om naar mij te komen en jij wilt een prach-

tige vrouw trouwen. Het zij zo. Wat wil je nog meer?” 
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“Ik wens, dat er in de hele wereld geen ander koninkrijk is 

met een grotere rijkdom dan het onze.” 

Kåñëa was een beetje verbaasd en zei, “Waarom vraag je 

dit?” 

“Ik vraag het, omdat mensen bang zijn om jou te vereren, 

want ze denken, ‘Als we Kåñëa gaan vereren, berooft hij ons 

van al onze rijkdommen en maakt hij van ons bedelaars op 

straat en laat hij ons achter, zonder dat we zelfs een kaupéna 

hebben om te dragen. Dan maakt hij van ons iemand als Çu-

kadeva Gosvami’” 

Vanwege deze angst vereren de mensen Kåñëa doorgaans 

niet – alleen arme mensen vereren hem. Iedereen is bang, 

“We kunnen alles kwijtraken.” Als Kåñëa iemand zijn genade 

schenkt en hem accepteert, neemt hij al zijn rijkdom weg. 

Daarom vereert iedereen degene met een lange slurf, Gaëeça, 

of Durgä, Çaìkara of een andere halfgod. Ze zijn bang om 

Kåñëa te vereren. 

Dus Yudhiñöhira Mahäräja vervolgde, “Dus als je mij de 

grootste rijkdom en de mooiste vrouw geeft, zullen de mensen 

zeggen, ‘Oh, Yudhiñöhira Mahäräja kreeg wonderbaarlijke 

rijkdom en een prachtige vrouw als Draupadé om bij het huis-

houden te helpen.’ Dan is niemand meer bang en beginnen ze 

jou te vereren. Daarom vraag ik je, Prabhu, om me dit alle-

maal te geven.” 

Nu moeten jullie mij vertellen, strekt het verbeeldingsver-

mogen van Prahläda zich zover uit? Zelfs de verbeeldings-

kracht van Hanumän kan zover niet reiken. Daarom is Yud-

histhira Mahäräja een betere toegewijde dan Prahlada of Ha-

numän. Yudhiñöhira wil dat iedereen Kåñëa gaat vereren en hij 
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wenst alleen plezier voor Kåñëa. Dit is de reden, waarom hij 

behoort tot de categorie Hari-däsa. 

Van de drie Hari-däsas is Uddhava nog hoger. Kåñëa heeft 

niet Arjuna of Yuddhisthira naar Vraja gestuurd. Wie heeft 

hij gestuurd om met zijn meest intieme geliefde te associëren? 

Hij stuurde Uddhava, want het hart van Uddhava en Kåñëa  

zijn één en ook omdat Kåñëa – overigens met een zeer specia-

le reden – niet zelf naar Våndävana wilde gaan. Kåñëa dacht, 

“Als ik daar naartoe ga, wordt het verdriet van Rädhikä al-

leen maar groter. Zelfs wanneer ze bij me is, ervaart ze afge-

scheidenheid. Maar als ik uit de buurt blijf, raakt ze zo ver-

zonken in gevoelens van afgescheidenheid, dat ze het idee 

krijgt, dat ik met haar samen ben. Ze zal groot geluk ervaren 

met het omarmen van de tamäla-boom en ze zal eten, drinken 

en zich decoreren. Het is daarom beter, dat ik uit de buurt 

blijf. Haar plezier is mijn plezier.” 

Naarna dacht Kåñëa, “Ik kan zonder haar niet leven. Ik heb 

een vriend nodig, die over de gopés kan spreken en zodoende 

mijn verdriet kan verzachten. In Mathurä ken ik zo iemand 

niet. Als nu eens iemand prema ging studeren aan de school, 

waar ikzelf de gopés als docenten heb aanvaard en waar ik heb 

gestudeerd... en als diegene daar door zijn examen heen zou 

komen, zou ik met hem kunnen converseren. Hij zou op mijn 

niveau kunnen spreken en mijn hart soelaas kunnen bieden. 

Anders is het niet mogelijk.” 

Daarom stuurde hij Uddhava naar Vraja. Waarom Uddha-

va? Uddhava bevindt zich dicht bij de bhäva van de gopés. 

Yudhiñöhira bevindt zich ver weg in de stemming van aiśvarya, 

maar in Uddhava is de verhouding tussen aiśvarya en mädhu-
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rya in evenwicht. De toegewijde, in wie gevoelens van 

aiśvarya en mädhurya beide aanwezig zijn, is vraja-bhäva zeer 

nabij. Vraja-bhäva is eigenlijk nog niet aanwezig, maar het is 

nabij. Kåñëa dacht, “Als Uddhava daar gaat studeren, ben ik 

in staat met hem over prema te discussiëren. Dan kan hij me 

begrijpen, als ik over de gopés spreek.” 

Uddhava ging er naartoe en studeerde aan de hogeschool, 

waar Lalitä en Viçäkhä docenten zijn en waar de hoofdmees-

ter Çrématé Rädhikä is. Hij ging er naarto, bood praëäma aan, 

ontving de mantra en studeerde een lange tijd, ongeveer tien 

maanden. Toen de cursus was afgerond, stuurden de gopés 

hem terug, “Nu kun je teruggaan – je bent voor jouw examen 

geslaagd.” Toen keerde Uddhava terug naar Mathurä en had 

een ontmoeting met Kåñëa. Daarom is Uddhava beter dan 

Yudhiñöhira. 

Maar wie is miljoenen keren beter dan zij beiden? Giriräja 

Govardhana. Kan Uddhava de kuïjäs binnengaan, waar ver-

trouwelijke dienst aan Çré Çré Rädhä-Kåñëa wordt verleend? 

Nee. Toen Uddhava voor het eerst in Våndävana aankwam, 

merkte Çrématé Rädhikä een zwarte bij op en begon tegen 

hem te praten, omdat ze hem als een duistere boodschapper 

van Kåñëa beschouwde. Op dat moment zag ze Uddhava he-

lemaal niet staan. Uddhava bood eenvoudig praëäma aan en 

hield zich schuil. Zelfs de gopés zagen hem niet en spraken 

niet tegen hem. Ze spraken tegen de bij, zoals in Bhramara-

géta wordt beschreven. Wat zou Uddhava tegen de gopés kun-

nen zeggen? Hij was eenvoudig verbijsterd om hun karakter 

te zien. Maar hij raakte diep verzonken in hetgeen hij hoorde 

en zijn leven werd een succes. Uddhava dacht, “Zelfs al moet 
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ik een blad gras worden om deze bhäva te krijgen, dan moet 

dat gebeuren.” 

äsäm aho caraëa-reëu-juñäm ahaà syäà 

    våndävane kim api hulma-latauñadhinäm 

yä dustyajaà sva-janam ärya-parhaà ca hitvä 

    bhejur mukunda-padavéà çrutibhir vimågyäm 

Çrémad-Bhägavatam  (10.47.61) 

Ik bid te worden geboren als een struik, een klimplant of een 

kruid van Våndävana, waarop het stof van de voeten van de 

gopés valt. De gopés hebben een moeilijke taak volbracht door 

hun familieleden te verlaten evenals het vedische pad om uit-

sluitend de lotusvoeten van Çré Kåñëa te vereren, die door de 

çrutis en zelfs door de Veda’s zelf worden gezocht. 

Als ik in Våndävana – nee, niet in Våndävana – als ik op Gi-

riräja Govardhana een grasspriet kan worden en het stof van 

de voeten van de gopés op mijn hoofd kan krijgen, bereik ik de 

hoogste perfectie en wordt mijn leven een succes. 

Daarom is in Govardhana Uddhava-kuëòa vlakbij Kusuma-

sarovara. Daar heeft Uddhava onder een heester een geboor-

te als een blad gras aanvaard en begon miljoenen jaren boete 

te doen. Toen kreeg hij darśana van de gopés. Als de gopés 

naar Kåñëa liepen, viel het stof van hun voeten op zijn hoofd. 

Hij hoefde niet het voetenstof van andere toegewijde te heb-

ben. Daarom had hij zijn toevlucht tot Giriräja Govardhana 

genomen. Dus hoewel hij behoort tot de categorie Hari-däsa, 

neemt Uddhava zijn toevlucht tot Govardhana. Uddhava is 

Hari-däsa, maar hij zoekt ook bescherming bij een grotere 

Hari-däsa. 
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Als Kåñëa met zijn vrienden naar Govardhana gaat, drin-

ken ze water, eten ze fruit en laten hun koeien grazen. Ze 

lopen daar zorgeloos rond en maken plezier. Giriräja voorziet 

in kuïjäs, grotten, water, vruchten en bloemen voor Kåñëa. 

Hij staat altijd klaar om Kåñëa een dienst te bewijzen. De 

struiken en de bomen in de kuïjäs van Govardhana zijn ei-

genlijk zijn lichaamshaar, dat in extase overeind staat. Wat 

zijn de beken en watervallen van Govardhana? Het zijn zijn 

liefdestranen, wanneer hij huilt in de extase van kåñëa-prema. 

Alles van Govardhana is verzadigd van kåñëa-prema. En als 

Rädhä-Kåñëa hun spel daar uitvoeren, kan Govardhana hen 

zelfs op de meest afgezonderde plek zien. Dus Giriräja Go-

vardhana krijgt de maximale zegen van Rädhä en Kåñëa. 

Sommige toegewijden vereren Govardhana als Kåñëa zelf, 

maar in de Gauòéya sampradäya vereren we hem als een 

groot toegewijde, niet als Bhagavän, want als toegewijde kan 

hij prema-rasa schenken, die daar wordt vertoond. Als hij 

Bhagavän zou zijn, zou hij die prema niet kunnen geven, die 

Rädhikä en haar vriendinnen en zelfs hun toegewijden kun-

nen geven. Daarom hebben toegewijden de inspiratie om naar 

Giriräja Govardhana te gaan, die getuige is van al het spel en 

vermaak van Rädhä-Kåñëa.  

Toegewijden weten, dat Giriräja Govardhana de prema kan 

schenken, die door Çré Çré Rädhä-Kåñëa wordt geproefd en 

waarvoor Çré Caitanya Mahäprabhu is neergedaald om zelf te 

proeven en te verspreiden. Daarom wilden Sväméjé, evenals 

Rüpa Gosvämé, Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda en 

mijn eigen vererenswaardige gurudeva, Çréla Bhakti Prajïäna 

Keçava Gosvämé Mahäräja, ook een woonplaats bij Govard-
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hana krijgen. Voor zowel sädhakas als siddhas is Govardhana 

de beste plek in Vraja. Als een sädhaka zonder prema daar 

bhajana doet, krijgt hij prema en als een geperfectioneerde 

toegewijde daar naartoe gaat, proeft hij Rädhä-Kåñëa’s nitya-

lélä. Hij zal ook darśana krijgen van de mahäbhäva, die Räd-

hä-Kåñëa zeer dierbaar is en die hijzelf ook wil krijgen. Ner-

gens anders kan die worden verkregen. 

In Våndävana zijn drie persoonlijkheden, die prema kunnen 

geven: Lalitä, Giriräja Govardhana en Yamunä. Daarom zoe-

ken toegewijden hun toevlucht bij deze drie en proberen een 

eeuwig dienstmeisje van Rädhikä te worden en haar gunst te 

krijgen. Met deze aspiraties in mijn achterhoofd wil ik ook 

mijn toevlucht nemen tot Giriräja Govardhana. 

yatraiva gaìgäm anu nävi rädhäm 

    ärohya madhye tu nimagna-naukaù 

kåñëo hi radhänugalo babhau sa 

    govardhano me diçatäm abhiñtam 

Çré Govardhanäñöaka  (7) 

Bij Mänasé-gaìgä, die is voortgekomen uit het hart van Çré Go-

vardhana, zorgde Çré Kåñëa, dat Çré Rädhikä in zijn boot kwam 

zitten. Midden op het meer veroorzaakte Kåñëa, dat de boot 

bijna zonk. Uit angst sloeg Çré Sväminéjé haar armen om zijn 

hals en hield hem stevig vast. Mag die Çré Govardhana al mijn 

verlangens vervullen. 

Er ligt een meer bij Govardhana geheten Mänasé-gaìgä. Het 

is nu enigszins opgedroogd en kleiner van afmeting geworden, 

maar voorheen was het meer zeer wijd en moest per boot 

worden overgestoken. De nacht in Mänasé-gaìgä was gevallen 

en er was maar één veerman aanwezig. Hij zag er vermoeid 
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uit en stond daar in zijn eentje bij zijn boot. Er kwamen enke-

le gopés aan en ze vroegen hem om een veerdienst. Hij zei, “Ik 

heb geen tijd. Het is nu avond en de hemel is bewolkt. Er kan 

een storm opsteken. Mijn boot is ook nog erg oud en er zitten 

een paar gaten in. Bovendien ben ik moe, dus ik kan jullie 

niet helpen.” Maar ze drongen aan en de veerman zei, “Goed, 

ik zal jullie overzetten, maar één voor één, niet allemaal tege-

lijk.” 

De hoofd-gopé werd het eerst overgezet. Ze stapte in de 

boot en de veerman roeide de boot naar het midden van het 

meer. Toen zei de veerman, “Kijk, bereid je voor. Er zitten 

allemaal gaten in mijn boot en ik zie het water naar binnen 

stromen. Kom in het midden van de boot staan.” Toen de 

boot nog meer water maakte, zei de veerman, “Maak je klaar 

om te springen. Kun je zwemmen?” 

“Nee, ik kan niet zwemmen.” 

“Doe dan jouw overbodige kleding uit en gooi het over-

boord. Als die kleding je hindert bij het zwemmen, zal je ver-

drinken. Dus maak je klaar.” 

In dit spel speelde Kåñëa de veerman zo wonderbaarlijk 

goed, maar op dat moment werd Rädhikä bang en klemde 

zich aan hem vast. Dit was precies, wat Kåñëa wilde. Dergelijk 

aantrekkelijk kåñëa-lélä wordt in Giriräja Govardhana uitge-

voerd. Ik bid, “Ha Giriräja, vervul alsjeblieft mijn verlangen 

om van dit spel en vermaak getuige te mogen zijn.” 

Sväméjé wilde ook met dit idee in zijn achterhoofd naar Go-

vardhana gaan. Zijn levensideaal en belangrijkste wens waren 

om deze prema aan de wereld te geven, maar hij moest eerst 

veel tijd besteden aan het openhakken van de jungle en het 
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prediken van vaidhé-bhakti. Hij wilde Çrémad-Bhägavatam in 

zijn geheel vertalen en vooral uitgebreid schrijven over het 

spel, dat in het tiende canto wordt verteld. Maar Bhagavän 

was het er niet mee eens en riep hem terug naar zijn nitya-lélä. 

Misschien wilde Kåñëa niet, dat hij langer van hem was afge-

scheiden. 

Het verlangen van Sväméjé om naar Giriräja Govardhana te 

gaan werd door Bhagavän vervuld, toen hij werd teruggeroe-

pen naar Giriräja Govardhana in Goloka-Våndävana. Giriräja 

Govardhana is onze primaire toevlucht, want prema-bhäva is 

daar het hoogst. Sväméjé is gekomen om dit hoogtepunt van 

kåñëa-prema te proeven en het aan de bewoners van deze we-

reld te geven.  

 

 

 

 



 

Lezing voor de World Vaiñëava Association 

LLEREERST BIED IK MILJOENEN KEREN MIJN 

vertrouwen in de vorm van handen vol bloemen aan 

de lotusvoeten van mijn uiterst vererenswaardige 

gurudeva, oà viñëupäda Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava 

Gosvämé Mahäräja. Daarna groet ik de verzamelde sannyäsés 

en andere Vaiñëava’s. Zojuist heeft Çrépad Sajjana Mahäräja 

verteld, dat we in Çréväsa-aìgana zitten, dat binnen de gren-

zen van Antardvépa Çré Mäyäpura ligt, waar Çré Caitanya Ma-

häprabhu met zijn metgezellen saìkértana heeft uitgevoerd. 

Evenals er een rasa-sthalé in Våndävana is, zo is deze plek de 

saìkértana rasa-sthalé. Alle Vaiñëava’s weten, dat Caitanya 

Mahäprabhu Kåñëa zelf is. Ofschoon Kåñëa de viñaya van 

prema is, heeft hij toch het gevoel en de gelaatskleur van Çré-

maté Rädhikä aangenomen om drie bepaalde smaken te proe-

ven. Bovendien wilde hij de parama-durlabha-prema ver-

spreiden, de goddelijke liefde, die zelfs zeldzaam is voor 

Brahmä en Närada. Hij wilde de wereld de prema geven, die 
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in een heel kalpa van Brahmä niet was gegeven. Wat is die 

prema? Unnatojjvala-rasa, de schitterende dienstverlening aan 

Çrématé Rädhikä vanuit de positie van een dienstmaagd. Voor 

de levende wezens is dit de meest gunstige en heilzame posi-

tie. Het was ook tijd, dat de yuga-dharma werd gegeven; de 

belangrijkste religie van Kali-yuga is näma-saìkértana. De 

meeste mensen waren atheïst geworden, dus dit was ook een 

van de redenen voor de verschijning van Çré Caitanya Ma-

häprabhu. Çréla Advaita Äcärya heeft hem daarom speciaal 

op dat bepaalde tijdstip aangeroepen. Caitanya Mahäprabhu 

is niemand anders dan Kåñëa zelf, die de stemming en li-

chaamskleur van Çrématé Rädhikä heeft aangenomen. Hij ver-

scheen als Çacénandana Gaurahari en verspreidde harinäma 

aan de jévas in de vorm van een prema-rajju, een koord van 

liefde. Hij nam niet in ogenschouw of ze mensen of dieren 

waren; hij gaf zijn prema aan iedereen ongeacht hun kaste en 

overtuiging. 

Caitanya Mahäprabhu is dus vanwege bovengenoemde re-

denen in deze wereld gekomen in het huis van Çacémätä en 

Jagannätha Miçrä, dat hier vlakbij staat en bekend staat als de 

madhya-sthalé of yoga-piöha van Antardvépa. Hij is hier in 

Antardvépa verschenen, waar Brahmä duizenden vuuroffers 

heeft gebracht. Dit eiland staat eigenlijk bekend als Antardvé-

pa Mäyäpura, omdat Caitanya Mahäprabhu in het hart van 

Brahmä verscheen. Dus hij nam hier een geboorte en nadat 

hij in Katvä sannyäsa had genomen, ging hij naar Jagannätha 

Puré en van daaruit ging hij op tournée door Zuid-India. Na-

dat hij uit Zuid-India terugkeerde naar Jagannätha Puré, ging 

hij naar Våndävana. Overal waar hij kwam, predikte hij näma 
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en prema. Als de dieren hem zagen, begonnen ze te huilen en 

zelfs Hare Kåñëa Hare Kåñëa Kåñëa Kåñëa Hare Hare / Hare 

Räma Hare Räma Räma Räma Hare Hare te zingen. Ook hier 

in Navadvépa gaf hij kåñëa-prema aan gevallen mensen, zoals 

Jagäi en Madhäi. Mahäprabhu zei tegen iedereen het volgen-

de, 

yäre dekha, täre kaha kåñëa upadeça 

ämära äjïäya guru hanä tarä’ ei deça 

Iedereen, die je tegenkomt, moet je instructies geven over de 

lessen van Çré Kåñëa. Word in mijn opdracht een guru en be-

vrijd de mensen van dit land. 

En Bhaktivinoda Öhäkura heeft geschreven, “bolo kåñëa bha-

ja kåñëa karo kåñëa çikñä – Chant kåñëa-näma, vereer Kåñëa 

en informeer anderen over Kåñëa.” Spreek van niets anders 

dan dit en laat anderen over niets anders dan dit spreken. Je 

moet alleen zingen, “Hari bol! Hari bol! Hare Kåñëa! Hare 

Kåñëa!” Ga langs de deur van ieder huis en vertel iedereen 

om kåñëa-näma te nemen. Jullie moeten allemaal harinäma 

chanten ongeacht of men hindoe, moslim, christen of iets an-

ders is. Iedereen moet het doen. Mahäprabhu heeft de kértana 

vanaf deze plek gestart en heeft toen zijn weg vervolgd naar 

het huis van de Chand Kazi, waar hij hem versloeg. Toen nam 

hij sannyäsa en trok door heel India om de heilige naam te 

prediken. Op het eind raakte hij geheel verzonken in het ge-

voel van Çrématé Rädhikä en proefde drie emoties, 

çré-rädhäyäù praëaya-mahimä kédåço-vanayaivä- 

    svädyo yenädbhuta-madhurimä kédåço vä madéyaù  
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saukhyaà cäsyä mad-anubhavataù kédåcaà veti lobhät 

    tad-bhäväòhyaù çacé garbha-sindhu harinduù 

Çré Caitanya-caritämåta  (Ädi-lélä 1.6) 

“Wat is de grootheid van de liefde van Çré Rädhä? Waaruit be-

staat die verbijsterende zoetheid van mij, die zij door haar lief-

de proeft. Wat is het geluk, dat ze voelt, wanneer ze mijn zoet-

heid ervaart?” Intens verlangend naar het proeven van deze 

drie dingen verscheen de maan van Çré Kåñëa rijkelijk voorzien 

van haar emoties uit de oceaan van de baarmoeder van Çrématé 

Çacédevé. 

Wat is de aard van de praëaya van Çrématé Rädhikä? Wat be-

tekent praëaya? In de achtereenvolgende stadia van toewij-

ding worden śraddhä, niñöhä, ruci, äsakti, bhäva en prema ge-

volgd door sneha, mäna en praëaya. Praëaya is zeer hoog; 

deze praëaya is niet van deze wereld. Wat is de aard van Räd-

hikä’s liefde voor Kåñëa? Hoe wordt Rädhikä gek door het 

proeven van de vier zoetheden van Kåñëa, namelijk näma-

mädhuré, rüpa-mädhuré, guëa-mädhuré en lélä-mädhuré? En 

nadat ze deze heeft geproefd, welke soort plezier ontleent ze 

er dan aan? Kåñëa deed zijn best om deze dingen te begrijpen, 

maar dat lukte hem niet. Waarom niet? Omdat hij de viñaya 

van prema is (het object van liefde). Çrématé Rädhikä is de 

äçraya van prema (de toevlucht van liefde). En daarom is het 

niet mogelijk om deze dingen te proeven, tenzij men de ge-

voelens van de äçraya aanneemt. Daarom heeft Kåñëa de ge-

moedsgesteldheid en lichaamskleur van Rädhikä aangenomen 

en al die sentimenten geproefd in de Gambhéra. Het gevoel 

van Çrématé Rädhikä kan niet worden weggegeven, want 

niemand is gekwalificeerd het te aanvaarden. Alleen Rädhikä 
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zelf kan het proeven. Dit werd niet gedaan door Çré Räma-

candra, Dvärakädhéça Kåñëa of Mathureça Kåñëa, laat staan 

Näräyaëa en anderen. Kåñëa woog de prema af, voordat hij 

het gaf, 

ye yathä mäà prapadyante 

täàs tathaiva bhajämy aham 

Bhägavad-gétä  (4.11) 

Kåñëa keek eerst, hoeveel prema iemand kon worden gege-

ven. Hij gaf prema in proportie tot de bhajana, die men voor 

hem uitvoerde. Als iemand bhajana deed ter waarde van vijf-

enwintig paisä, gaf hij hem prema ter waarde van vijfentwintig 

paisä. Maar wat heeft Caitanya Mahäprabhu gedaan? 

‘kåñëa-näma’ kare aparädher vicära 

kåñëa balile aparädhéra nä haya vikära 

Çré Caitanya-caritämåta  (Ädi-lélä 8.24) 

Men dient er rekening mee te houden geen overtredingen te 

begaan bij het chanten van de naam van Çré Kåñëa. Daarom 

worden authentieke symptomen van spirituele extase niet in 

personen aangetroffen, die de naam van Çré Kåñëa met over-

tredingen chanten. 

caitanya nityänande nähi esaba vicära 

näma laite prema dene, bahe açrudhära 

Çré Caitanya-caritämåta  (Ädi-lélä 8.31) 

Voor het chanten van de heilige namen van Çré Caitanya-

Nityänanda bestaan dergelijke consideraties met overtredingen 

niet. Iemand die zijn toevlucht tot hen neemt en hun heilige 

namen met vertrouwen chant, wordt heel snel gezuiverd van 

voorgaande overtredingen. Als door iemand, die op deze ma-
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nier is gezuiverd, kåñëa-näma oppakt, geven Çré Caitanya-

Nityänanda hem prema en stromen er tranen uit zijn ogen. 

yei ye mägaye, täre deya äpana-dhana 

gharma-våñöi sahe, änera karaye rakñaëa 

Çré Caitanya-caritämåta  (Antya-lélä 20.24) 

De boom geeft alle rijkdom, waarover hij beschikt, aan een ie-

der, die iets van hem verlangt. Hij verdraagt hitte en regen en 

geeft anderen bescherming. 

Mahäprabhu heeft deze rijkdom geschonken en heeft de hele 

wereld gezegend. Alle incarnaties van Bhagavän zijn in Kåñëa 

meegekomen en nu is dezelfde Kåñëa samen met alle andere 

incarnaties in Caitanya Mahäprabhu gekomen en hij is de 

meest vrijgevige van allemaal.  

namo mahä-vadänyäya kåñëa-prema-pradäya te 

kåñëäya kåñëa-caitanya-nämne gaura-tviñe namaù 

Ik bied praëäma aan Çré Caitanya Mahäprabhu, die Kåñëa zelf 

is. Hij heeft de gouden tint van Çrématé Rädhikä aangenomen 

en verspreidt kåñëa-prema op vrijgevige wijze. 

Mahäprabhu woog de prema niet af. Narottama däsa Öhäkura 

schrijft, “emana däyalo ära nahi tri-bhuvane kåñëa prema aise 

düra darçane—In de drie werelden is niemand zo genadevol. 

Hem louter zien, zelfs van een afstand, schenkt kåñëa-prema.” 

Zelfs iemand, die darśana van Caitanya Mahäprabhu van een 

afstand neemt, verdrinkt in prema. Dit niet alleen. Ma-

häprabhu heeft zelfs voor een container gezorgd, namelijk de 

kwalificatie voor degenen, die er geen hadden, en heeft hen 

deze prema in hun volle capaciteit laten drinken. 
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caitanyävatäre vahe premämåta-vanyä 

    saba jéva preme bhäse, prthivé haila dhanyä 

e-vanyäya ye nä bhäse, sei jéva chära 

    koöi-kalpe kabhutäranähika nistära 

Çré Caitanya-caritämåta  (Antya-lélä 3.254-55) 

Door de komst van Çré Caitanya stroomt er een vloed nectar 

van goddelijke liefde. Alle levende wezens kunnen meedrijven 

in deze vloed van prema en daardoor is de Aarde gezegend. De 

jévas, die niet in deze vloed meedrijven zijn verdoemd. Ze kun-

nen miljoenen kalpas niet meer worden bevrijd. 

Fortuinlijk zijn zij, die een volle beker van deze prema kunnen 

drinken, waardoor hun leven een succes wordt. Deze gele-

genheid krijgen ze niet meer, zelfs niet na miljoenen en mil-

joenen levens. Jullie allemaal hebben nu deze gelegenheid! In 

het recente verleden zijn de metgezellen van Mahäprabhu in 

deze wereld verschenen, zoals Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté 

Öhäkura, Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en anderen. We zijn 

oneindig fortuinlijk om in deze paramparä te zijn gekomen. 

Maar helaas raken veel mensen onder invloed van Kali en 

omdat hun intelligentie is afgedekt, maken ze ruzie met elkaar 

om tegemoet te komen aan hun eigenbelangen. Maar er dient 

moeite te worden gedaan om alle Vaiñëava’s weer te vereni-

gen. Het zou mooi zijn, als we allemaal onder de ene toe-

vlucht van Caitanya Mahäprabhu weer bij elkaar zouden ko-

men. De laatste woorden van Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté 

waren, “Jullie moeten je verenigen onder leiding van één 

äçraya en op die manier Kåñëa dienen, de viñaya (het object 

van liefde).” Die ene äçraya (de toevlucht van liefde) is Çréma-

té Rädhikä of Baladeva Prabhu, Nityänanda Prabhu. Çréla 
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Bhaktisiddhänta Prabhupäda was hun afgezant en vertegen-

woordiger. Dus onder diezelfde äçraya dienen we allemaal de 

viñaya, Kåñëa of Caitanya Mahäprabhu, ongeacht duizenden 

hinderissen of duizenden mensen, die schande van ons spre-

ken. Zoals Haridäsa Öhäkura op tweeëntwintig marktpleinen 

werd beursgeslagen en zoals Prahläda Mahäräja zoveel oorde-

len moest ondergaan, zo ging Çréla Bhaktisiddhänta Prabhu-

päda door problematische condities heen in Kuléya-gräma, 

zoals jullie weten. Diezelfde Prabhupäda zegt, dat we ondanks 

de mogelijke tegenwerking van duizenden hindernissen of 

vervloekingen, we zelfs bereid zijn ons leven op te geven om 

viñaya-Kåñëa onder leiding van één äçraya te dienen, Çrématé 

Rädhikä. Sei janya milana – alleen om deze reden hebben we 

hier een bijeenkomst.  

Prabhupäda zei, dat in deze wereld zoveel noodzaken zijn. 

We zijn niet in deze wereld gekomen om aan die noodzaken 

te voldoen. Het is belangrijk, dat we tijdens ons leven ons 

levensdoel realiseren. Wat is dat doel? We zijn van nature 

dienaren van Kåñëa. Sommigen aanvaarden deze waarheid en 

anderen doen dat niet. Zij die dit niet aanvaarden, zullen van 

wege hun zonden rampspoed tegemoet gaan. Maar we zijn 

allemaal kåñëa-däsa. Dus we verankeren dit idee als doel van 

ons leven. Onze enige plicht is de manobhéñöha, de innerlijke 

wens van Caitanya Mahäprabhu, in vervulling te brengen. 

Daarom zei Prabhupäda, “Word geen païca-misälé (ver-

mengd met vijf verschillende gedachten); op die manier kun je 

jouw Heer niet dienen. Proberen jullie zuivere Vaiñëava’s te 

worden, exclusieve Vaiñëava’s, ook werkelijk zonder bezit. 

Indien we bhajana kunnen uitvoeren onder leiding van onze 
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voorgangers, ontstaat de voedingsbodem voor ons welzijn. 

Degenen, die pogingen doen om anderen een plezier te doen, 

zoals païca-misälés, zijn geen gurus. Tegenwoordig echter 

treffen we deze soort mensen in overvloed aan. De meesten 

van ons zitten achter kanaka, käminé en pratiñöhä aan (rijk-

dom, vrouwen en positie). We wijken af van ons belangrijkste 

objectief. Als we allemaal werkelijk het verlangen zouden 

hebben om de manibhéñöha van Caitanya Mahäprabhu te ver-

vullen, zou er geen ruzie plaatsvinden. Als ik kåñëa-bhajana 

doe onder leiding van gurudeva, hoe kan er dan ruzie ont-

staan? Als we de woorden van Çréla Prabhupäda ter harte 

nemen en verenigd blijven, zou dat erg mooi zijn. Wat is de 

vicära, het idee, van Çréla Prabhupäda? Alleen de conceptie 

van Mahäprabhu is de ware rüpänuga conceptie. Çréla Rüpa 

Gosvämé, Sanätana Gosvämé, Raghunätha däsa Gosvämé, Jéva 

Gosvämépäda en daarna Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé, 

Våndävana däsa Thakura, daarna Çyämänanda Prabhu, Çréni-

väsa Äcärya, Narottama Öhäkura, daarna Çréla Viçvanätha 

Cakravarté Öhäkura, Baladeva Vidyäbhüñaëa, Çréla Jagannät-

ha däsa Bäbäjé Mahäräja, Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, 

Prabhuada en daarna zijn leerlingen – we dienen hun concep-

tie te aanvaarden. Als we onze guru aan de zijlijn zetten, komt 

er geen juiste begripsvorming. “Ik aanvaard alleen mijn guru 

en ik aanvaard niet de guru-paramparä. Ik lees niet de litera-

tuur van Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en 

ik geef hen geen respect” – wat wordt ons noodlot, als we ons 

mengen met mensen met een dergelijke mentaliteit? Als we 

gezamenlijk de väëé (woorden) van Çré Rüpa en Raghunätha 

kunnen prediken, als we gezamenlijk de väëé van Çréla Bhak-
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tivinoda en Çréla Prabhupäda kunnen prediken, is de samen-

komst heilzaam. Het heeft geen zin om samen te komen met 

de intentie om politiek te voeren, om guru te worden, of om 

naam en faam te verwerven. In een van de betekenisgevingen 

van Prabhupäda op Çré Caitanya-caritämåta wordt gezegd, dat 

Kåñëa nooit Våndävana verlaat. Rädhikä verlaat Våndävana 

ook nooit. Hij zegt duidelijk, dat Vrajendra-nandana, Çyä-

masundara, Rädhä-känta, Rädhä-ramaëa veruit superieur zijn 

aan Rukmiëé of Satyabhämä samen met Kåñëa. Wie is onze 

eerbiedwaardige godheid? Viçvanätha Cakravarté Öhäkura 

heeft alsvolgt geschreven, 

ärädhyo bhagavän vrajeça-tanayas tad-dhäma våndävanaà 

    ramyä käcid upäsanä vraja-vadhü-vargena yä kalpitä 

çrimad-bhägavataà pramäëa-amalam premä pumartho 

    mahän çré-caitanya mahäprabhor matam idaà taträdaro naù paraù 

De Allerhoogste Heer Vrajendra-nandana Çré Kåñëa en zijn 

transcendente woonplaats Çré Våndävana-dhäma zijn mijn ver-

erenswaardige objecten. De meest uitmuntende methode voor 

het vereren van Kåñëa is die van de gopa-ramaëés, de jongeda-

mes van Vraja (vraja-vadhü). Çrémad-Bhägavatam is het smet-

teloze en meest gezaghebbende geschrift en kåñëa-prema is het 

vijfde en hoogste bereik van het menselijk leven na dharma, 

artha, käma en mokña. Daarom heet het païcama-puruñartha 

of parama-puruñartha. Dit is de opvatting van Çré Caitanya 

Mahäprabhu. We hebben de hoogste achting voor deze conclu-

sie. We hebben geen neigingen naar of respect voor misleiden-

de meningen.  
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En als iemand dan toch nog Rädhä-Pärtha-särathé
1
 (als naam 

van de godheden) uitspreekt in plaats van Rädhä-Rädhä-

                                                 

1
    In Hoofdstuk Dertig van Teachings of Lord Caitanya schrijft A.C. Bhak-

tivedanta Svämé, “Zelfs de transcendente relatie, welke wordt ervaren 

door een toegewijde van Näräyaëa in Vaikuëöha, is incompleet, omdat 

dit geen realisatie betreft van een relatie met Kåñëa in Goloka-

Våndävana. De toegewijden van Kåñëa proeven geen toegewijde dienst 

aan Näräyaëa, omdat de toegewijde dienst aan Kåñëa dermate aantrek-

kelijk is, dat Kåñëa’s toegewijden geen behoefte hebben een andere ge-

daante te vereren. Dus de gopés van Våndävana zien Kåñëa niet graag als 

de echtgenoot van Rukmiëé en ze noemen hem niet Rukmiëé-ramaëa. In 

Våndävana wordt Kåñëa Rädhä-Kåñëa genoemd, hetgeen betekent, ei-

gendom van Rädhäräëé. Hoewel de echtgenoot van Rukmiëé en Rädhä’s 

Kåñëa zich in algemene zin op hetzelfde niveau bevinden, wijzen de na-

men in de spirituele wereld op verschillende begrippen van diverse as-

pecten van Kåñëa’s bovenzinnelijke persoonlijkheid. Als men Rukmiëé-

ramaëa, Rädhä-ramaëa, Näräyaëa, of andere namen van de Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods op gelijke voet hanteert, begaat men de fout van 

overlappende smaken, dat technisch rasābhāsa wordt genoemd. Deskun-

dige toegewijden accepteren een dergelijke vermenging niet, die ingaat 

tegen de conclusies van zuivere toegewijde dienst.” 

Çréla Bhaktivedänta Svämé schrijft wederom in zijn commentaar op Çré 

Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.90), “... de toegewijde van Kåñëa, die 

gehecht is aan de hoogst aantrekkelijke verschijning van Bhagavän, vindt 

Näräyaëa niet van groot belang. Toen de gopés Kåñëa wel eens in de ge-

daante van Näräyaëa zagen, raakten ze niet bijster tot hem aangetrok-

ken. De gopés hebben Kåñëa nooit Rukmiëé-ramaëa genoemd. Kåñëa’s 

toegewijden in Våndävana richten zich tot hem als Rädhä-ramaëa, Nan-

da-nandana en Yaçodä-nandana, maar niet als Vasudeva-nandana of De-

vaki-nandana. Hoewel volgens het materiële concept Näräyaëa, Rukimi-

ni-ramaëa en Kåñëa één en dezelfden zijn, kan men in de geestelijke we-

reld niet de naam van Kåñëa met die van Rukmiëé-ramaëa of Näräyaëa 

verwisselen. Doet men dit wel vanwege een armzalige hoeveelheid ken-

nis, is zijn relatie met God spiritueel corrupt, hetgeen rasābhāsa wordt 
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ramaëa, zegt Prabhupäda, dat die persoon mürkha is, een 

dwaas, die er niets van begrijpt. Die mensen spreken hetgeen 

hun verstand dicteert. Wij moeten strikt onze guru-paramparä 

en de woorden van Caitanya Mahäprabhu volgen en dan is 

het mogelijk, dat we tot elkaar naderen en bij elkaar kunnen 

blijven. En er is een andere groep mensen, die blijft beweren, 

dat de jéva uit Goloka-Våndävana is gevallen. Dit is echter 

niet goedgekeurd door Çréla Jéva Gosvämé. We moeten vol-

gen, hetgeen Jéva Gosvämé over deze kwestie heeft gezegd. 

yad gatvä na nivartante 

tad-dhäma paramaà mama 

Bhägavad-gétä  (15.6) 

Zij, die deze allerhoogste woonplaats bereiken, keren nimmer 

naar deze materiële wereld terug. 

Maar het idee, dat we “na die allerhoogste woonplaats te 

hebben bereikt weer in deze wereld terugvallen” is een mis-

verstand; dit is niet onze conceptie. Als er een mogelijkheid 

zou bestaan, dat we weer kunnen terugvallen zelfs na het be-

reiken van een plek in die dhäma – wat heeft het dan voor zin 

om daar naartoe te gaan? Daarom dienen we alvorens te gaan 

prediken op de hoogste te zijn van de conceptie van Rüpa 

                                                                                                     

genoemd, een overlapping van transcendente relaties of smaken. De ge-

vorderde toegewijde, die de transcendente trekken van Bhagavän heeft 

gerealiseerd, zal niet de fout maken door een rasābhāsa situatie te cre-

eren door de ene naam voor een ander te gebruiken. Vanwege de in-

vloed van Kali-yuga bestaat er veel rasābhāsa in de naam van extrava-

gantie en liberaal denken. Dergelijk fanatisme wordt door zuivere toe-

gewijden niet gewaardeerd.” 
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Gosvämé, de conceptie van Jéva Gosvämé en de conceptie van 

onze hele guru-paramparä, zodat de zuivere, onbesmette 

boodschap van de paramparä wordt uitgezonden. Er dient 

prema-dharma verstoken van afgunst te worden gepredikt. De 

kern van dergelijke prema-dharma moet zijn alsvolgt, 

tåëäd api sunicena 

    taror api sahiñëunä 

amäninä mänadena 

    kértanéyaù sadä hariù 

Als men zichzelf lager acht en onbeduidender dan onbedui-

dend gras, dat onder ieders voeten is platgetrapt, als men ver-

draagzamer is dan een boom, als men geen trots heeft en ieder 

ander volgens zijn respectievelijke positie respect betuigt, kan 

men onafgebroken de heilige naam van Çré Hari chanten. 

Welk type Vaiñëava beweert men te zijn, als men deze hou-

ding niet heeft? Als we aan gevorderde Vaiñëava’s geen ge-

past respect betuigen door te zeggen, “Ga niet naar deze Vaiñ-

ëava,” zoals bij het uitvaardigen van resoluties – is dat vaiñëa-

va-dharma? Komen we op deze manier bij elkaar? We moe-

ten daarom Vaiñëava’s altijd respecteren. Als van ons wordt 

verwacht, dat we alle jévas respecteren, wat valt er dan nog te 

zeggen van het respecteren van alle Vaiñëava’s? Daarom is dit 

overtreding Nummer Eén op de Lijst van Overtredingen te-

gen de Heilige Naam. Let goed op, dat je nooit een dergelijke 

overtreding begaat. We dienen altijd Vaiñëava’s te respecte-

ren. Hiermee starten we vanaf het eerste begin. Iemand, die 

niet in staat is het juiste respect aan Vaiñëava’s te betuigen, is 

nog niet aangekomen in het stadium van de madhyama-

adhikäré. Hij is nog een kaniñöha-adhikäré. Met deze conceptie 
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van Çré Caitanya Mahäprabhu kunnen we zijn glorie over de 

hele wereld prediken en om deze reden is het van essentieel 

belang, dat we ons verenigen. We dienen onze eigenbelangen 

op te geven; alleen daarna kunnen we gekwalificeerd worden 

om de väëé van Caitanya Mahäprabhu en Prabhupäda onder 

hun leiding te prediken. Vaiñëava’s zoals parama-püjyapäda 

Bhakti Viläsa Tértha Mahäräja, parama-püjyapäda Çrédhara 

Mahäräja, parama-püjyapäda Mädhava Mahäräja, parama-

püjyapäda Naimi Mahäräja,  parama-püjyapäda Giri Mahärä-

ja, parama-püjyapäda Vaikhänas Mahäräja, mijn Guru Mahä-

räja en Bhaktivedänta Svämé Mahäräja zijn allemaal vaibhava, 

extensies, van Prabhupäda. Als Prabhupäda in deze wereld 

afdaalt, komen zijn metgezellen met hem mee. Maar als we 

een van deze persoonlijkheden bekritiseren en een ander res-

pecteren, is dit niet goed. We dienen iedereen het juiste res-

pect te gunnen en trachten vaiñëava-dharma te prediken. We 

moeten trouwens ook nog eens bij elkaar gaan zitten om vol-

gens onze Vaiñëava kalender tot de juiste vastendata te ko-

men voor India en buiten India. Iedereen dient één pad te 

volgen. Nadat we over deze punten tot overeenstemming zijn 

gekomen, kunnen we proberen in een harmonieuze atmosfeer 

gezamenlijk in de wereld te prediken. Dan zal onze samen-

komst enige vruchten dragen. We dienen erop toe te zien, dat 

deze conferentie geen politieke speelplaats wordt. Ik beëindig 

hier mijn toespraak door de lotusvoeten van Caitanya Ma-

häprabhu een nederig gebed aan te bieden, opdat hij ons ge-

nade mag schenken, zodat we altijd alle Vaiñëava’s kunnen 

respecteren en dat we zijn boodschap, die reeds over de we-
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reld is verspreid, steeds verder mogen blijven prediken en we 

altijd verenigd mogen blijven.  

 

Deze lezing werd gespoken op 4 maart 1996. 
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é[q GaaNDavaRSaMPa[aQaRNaaík-Ma( 

Çré Gändharvä-samprärthanäñöakam 

gecomponeerd door 

Çréla Rüpa Gosvämé  

v*NdavNae ivhrTaaeirh ke-il/ku-Åe 

  MataiÜPaPa[vrk-aETauk-iv>a]Mae<cärya 

SaNdXaRYaSv YauvYaaevRdNaarivNd 

  ÜNÜ& ivDaeih MaiYa devq?k*-Paa& Pa[Saqd 

våndävane viharator iha keli-kuïje 

    matta-dvipa-pravara-kautuka-vibhrameëa 

sandarçayasva yuvayor vadanäravinda- 

    dvandvaà vidhehi mayi devé! kåpäà praséda (1) 

O Devé Rädhike, jij en Çré Kåñëa amuseren zich voortdurend 

met jullie ambrozijnen liefdesspel in de liefdeshutten van 

Våndävana, zoals de bedwelmde koning olifant met zijn konin-
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gin olifant speelt. Wees daarom met mij tevreden en geef me 

op genadevolle wijze de darśana van jullie beider lotusgezicht. 

Commentaar 

Çrématé Rädhikä en Kåñëa lopen altijd te slenteren, ze lopen 

hand in hand door de dichtbegroeide paden van Våndävana 

en spelen in de vele mooie keli-kuïjäs (loofhutten van ple-

zier). En wat spelen ze? Verstoppertje? Maar niet met hun 

lichaam; hoe zou Çrématé Rädhikä haar stralende lichaam 

kunnen verbergen? Ze spelen verstoppertje met hun ogen en 

als hun blikken naar elkaar toeschieten, zoeken ze dekking 

tegen de pijlen uit elkaars ogen. Deze keli-kuïjäs decoreren 

de hellingen van Govardhana, Saìkeöa, Rädhä-kuëòa, Nidhu-

vana en Sevä-kuïja. Rüpa Gosvämé bidt, “O Devé, alsjeblieft! 

Wil je me darśana van jullie beiden geven? Kan ik jullie glim-

lachende gezichten zien?” 

ha devq?k-aku->arGaÓdYaaÛ vaca 

  Yaace iNaPaYaR >auiv d<@vduÙ$=aiTaR" 

ASYa Pa[SaadMabuDaSYa JaNaSYa k*-Tva 

  GaaNDaivRke- iNaJaGa<ae Ga<aNaa& veDaeih  

hä devé! käku-bhara-gadgadayädya väcä 

    yäce niparya bhuvi daëòavad udbhaöärtiù 

asya prasädam abudhasya janasya kåtvä 

   gändharvike! nija-gaëe gaëanäà vedhehi (2) 
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O Devé Gändharvike, in opperste wanhoop werp ik me 

als een stok op de grond en vraag jou nederig en met ge-

broken stem deze dwaas alsjeblieft genade te schenken 

en te beschouwen als van jouzelf. 

Commentaar 

Hier bidt Rüpa Gosvämé, “O Devé, ik roep naar je! Mijn 

woorden komen eruit als onzin, mijn stem is gebroken en val-

lend op de grond bied ik mijn daëòavat-praëämas. Ik ben een 

idioot en ik weet niets, maar O Gändharvike! Hoor alsjeblieft 

mijn ene verzoek: schrijf mijn naam op jouw hart als jouw 

pälya-däsé. 

XYaaMae?rMaarMa<aSauNdrTaavirï 

  SaaENdYaRMaaeihTaSaMaSTaJaGaÂNaSYa 

XYaaMaSYa vaMa>auJabÖTaNau& k-dah& 

  TvaiMaiNdraivrl/æPa>ara& >aJaaiMa? 

çyäme! ramä-ramaëa-sundaratä-variñöha- 

    saundarya-mohita-samasta-jagaj-janasya 

çyämasya väma-bhuja-baddha-tanuà kadähaà 

    tväm indirä-virala-rüpa-bharäà bhajämi? (3) 

O Çrématé Çyäme, jouw Meester is zelfs verleidelijker dan 

Näräyaëa Bhagavän en zijn schoonheid betovert de hele 

schepping. Je wordt altijd aan zijn linker zijde door zijn 

arm omhelst en jouw schoonheid kan niet worden geëve-
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naard, zelfs niet door Lakñmé-devé. Wanneer zal ik deze 

schoonheid op de juiste wijze hebben geëerd? 

Commentaar 

Rüpa Gosvämé bidt, “O Çyäme, Ramä-ramaëa Näräyaëa is 

erg mooi en we zien duidelijk, dat Kåñëa veel, veel mooier is 

dan hij! Kåñëa is zo mooi, dat alles en iedereen tot hem wordt 

aangetrokken en door hem wordt geboeid. Maar zie! Hijzelf is 

tot jou aangetrokken geraakt! Maar Rädhe! Je wilt niet op 

zijn schoot liggen. Hij probeert jou te omarmen door zijn lin-

ker hand rond jouw middel te leggen, maar jij stribbelt tegen 

en zegt, ‘Nee, nee, nee’. Je aanvaardt de toevlucht van zijn 

schoot niet. Devé, wanneer zie ik jouw gezicht op die manier 

vertrekken? 

Tva& Pa[C^deNa MaudqrC^ivNaa iPaDaaYa 

  MaÅqrMau¢-cr<aa& c ivDaaYa devq 

ku-Åe v]JaeNd]TaNaYaeNa ivraJaMaaNae 

  Na¢&- k-da Pa[MauidTaaMai>aSaariYaZYae 

tväà pracchadena mudéra-cchavinä pidhäya 

    maïjéra-mukta-caraëäà ca vidhäya devé! 

kuïje vrajendra-tanayena viräjamäne 

    naktaà kadä pramuditäm abhisärayiñye? (4) 

O Devé Rädhika! Wanneer word ik jouw sakhé en doe ik 

jouw een plezier door jouw transcendente gedaante in 

een säri met de kleur van een regenwolk te kleden en de 
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enkelbellen van jouw voeten af te nemen en je naar een 

schitterende kuïja te sturen voor een nachtelijke ont-

moeting met Nanda-nandana? 

Commentaar 

Rüpa Maïjaré heeft vele taken en van al die taken is ze vooral 

deskundig in het kleden van Çrématé Rädhikä op perfecte wij-

ze in overeenstemming met het seizoen. In de nachten van de 

volle maan kleedt ze Çrématé helemaal in het wit en wrijft haar 

huid in met kamfer, zodat ze zo wit straalt als de volle maan 

en in het bos niet wordt gezien, wanneer ze op weg gaat naar 

Çyäma. 

Het is rond middernacht op de nacht van de volle maan. 

Våndä benadert Rädhikä en zegt, “O Rädhe, weet je, dat Kåñ-

ëa op jou staat te wachten en dat hij mij heeft gestuurd om jou 

naar hem toe te brengen? Rädhe, kom alsjeblieft met me 

mee.” 

Maar Rädhikä geeft zich niet zo gemakkelijk aan hem over. 

Eerst wil ze weten, “Hoe graag wil hij me zien?” 

Rädhikä weigert naar hem toe te gaan en zegt, “Nee, ik 

kom niet.” Kåñëa wil haar heel graag zien, dus nu Våndä geen 

succes had, stuurt hij zijn vriend Subala. Omdat Subala heel 

handig is in het afleveren van Kåñëa’s liefdesboodschappen, is 

hij Kåñëa’s beste vriend en sterkste medestander geworden 

inzake communicatieve onderhandelingen met Çrématé Räd-

hikä. 

Nadat Kåñëa Rädhikä heeft overgehaald hem te ontmoeten, 

roept Rädhikä Rüpa Maïjaré bij zich, “Hä Rüpa Maïjaré! Ik 
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zal naar hem toegaan en jij alleen gaat met me mee. Geen 

andere sakhé komt vanavond, maar kijk, eerst moeten een 

paar veranderingen worden aangebracht!” 

Rädhikä draagt een helderrode doek op haar heupen en 

een blauwe sjaal van boven, die bezet is met edelsteentjes, die 

twinkelen alsof hij is besprenkeld met sterren. In deze duiste-

re nacht zou ze van een grote afstand gemakkelijk kunnen 

worden gezien en daarom bidt Rüpa, “O Çrématé, O mijn 

Rädhä, jij draagt me op, ‘Ga mijn zwarte kleding halen en 

kleed me dusdanig aan, dat zelfs mijn eigen moeder me niet 

ziet, als ik met gebogen hoofd pal vóór haar sta.’ Dan zeg je 

me, dat jouw enkelbellen rinkelen als het geluid van een 

zwaan en dat ik ze stevig in een strook stof moet wikkelen, 

zodat je geruisloos kunt lopen. Daarna breng ik jou geruisloos 

naar een andere kuïja, die een eindje verder ligt dan de plek, 

waar Kåñëa gretig op jou zit te wachten. Dan loop ik schaam-

teloos naar hem toe en zeg, ‘Oh, ze komt vannacht niet naar 

jou toe. Ze weigert jou te zien.’” 

Rüpa laat hem haar geliefde Sväminé niet ontmoeten, tenzij 

ze er zeker van is, dat hij oprecht is en haar gezelschap niet 

vanzelfsprekend vindt. 

Bij het horen van de woorden van Rüpa Maïjaré sluit Kåñëa 

zijn ogen en slaakt in grote pijn een diepe zucht. Als Rüpa 

Maïjaré dan zijn oprechte verlangen naar Çrématé Rädhikä 

observeert, zegt ze tegen hem, “Zet al jouw zorgen maar aan 

de kant – ze komt eraan!” Nadat Rüpa Maïjaré Rädhikä naar 

die kuïja heeft begeleid en haar aan zijn armen overdraagt, 

laat ze hen daar met rust en gaat als bewaker bij de ingang 

van de kuïja staan, niet alleen om onbevoegden te weren, 
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maar ook voor het geval, dat Çrématé iets nodig heeft en haar 

roept. 

ku-Åe Pa[SaUNaku-l/k-iLPaTake-il/TaLPae 

  Sa&ivíYaaeMaRDaurNaMaRivl/aSa>aaJaae" 

l/aek-}aYaa>ar<aYaaeêr<aaMbuJaaiNa 

  Sa&vahiYaZYaiTa k-da YauvYaaeJaRNaae_YaMa( 

kuïje prasüna-kula-kalpita-keli-talpe 

    saàviñöayor madhura-narma-viläsa-bhäjoù 

loka-trayäbharaëayoç caraëämbujäni 

    saàvähayiñyati kadä yuvayor jano ‘yam? (5) 

O Devé, jij en Çré Kåñëa liggen in een kuïja op een bed van di-

verse soorten bloemen, de speelplaats voor jullie zoete liefdes-

plezier. Wanneer krijg ik de gelegenheid om de lotusvoeten 

van jou en jouw geliefde te dienen, die samen de drie werelden 

tooien? Oh, wanneer komt die grote dag? 

Commentaar 

Rüpa Maïjaré bidt, “O Präëa-priyä, mijn Rädhä! Nadat ik 

jullie in die Saìkeöa kuïja bij elkaar heb gebracht, ga ik aller-

lei mooie, zachte en geurende lotussen en bloembladeren ver-

zamelen om op jullie bed leggen. Jullie gaan daar samen zitten 

en, Radhe! Met jouw rechter hand leg je liefdevol päna in de 

prachtig glimlachende mond van Kåñëa. Dan beginnen jullie 

in allerlei vrolijke gesprekken plezier te maken met elkaar. 

Hij prijst jou lachend en zegt, “O mijn geliefde! Liefste van 

mijn hart! Wat heb je Jaöilä en Kuöilä mooi in de maling ge-
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nomen!” Glimlachend antwoord je, “En jij dan! Wat heb jij 

Candrävalé mooi bedrogen!” Terwijl je naar mij kijkt, zeg je, 

“Kijk eens, hoe deze maïjaré ons netjes bedient! En hoe goed 

Paurëamäsé en Lalitä ons hebben geholpen bij onze ontmoe-

ting!” 

Op dat moment zit ik aan jouw voeten en masseer ze soms 

heel zachtjes en soms masseer ik Kåñëa’s voeten. Soms heb ik 

één hand voor jou en één voor hem en masseer jullie tegelij-

kertijd. Jouw voeten zijn alles voor me, Radhe! Ik ga ze be-

schilderen met lijntjes alta en ik ga ze voor jouw plezier ver-

sieren.” 

Als hij zijn externe bewustzijn weer terugkrijgt in zijn ge-

daante als Rüpa Gosvämé, bidt hij, “O Sväminé, O mijn Räd-

hä, ik verleende al deze diensten aan jou! Ik deed al die din-

gen. Alsjeblieft, Rädhe, ik wil mijn positie en mijn sevä terug. 

Wanneer breng je me bij jou terug?” 

TvTku-<@raeDaiSa ivl/aSaPairé[Mae< 

  SvedaMbucuiMbvdNaaMbuåhié[YaaE vaMa( 

v*NdavNaeìir k-da TaåMaUl/>aaJaaE 

  Sa&ivJaYaaiMa cMaircYacaMare<a 

tvat-kuëòa-rodhasi viläsa-pariçrameëa 

    svedämbu-cumbi-vadanämburuha-çriyau väm 

våndävaneçvari! kadä taru-müla-bhäjau 

    saàvijayämi camari-caya-cämareëa! 

O Våndävaneçvaré, na het liefdesplezier met Kåñëa op de oever 

van jouw kuëòa met jullie gezicht schitterend gedecoreerd met 
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druppeltjes transpiratie, gaan jullie beiden uitrusten onder een 

wensboom op een siàhäsana bezet met edelstenen. Wanneer 

ben ik in staat jou met een cämara koelte toe te waaien, wan-

neer jij jezelf in die conditie bevindt? 

Commentaar 

Hier bidt Rüpa Maïjaré, “O Sväminé, op de oevers van jouw 

kuëòa, die mij dierbaarder is dan mijn eigen leven, is een plek 

waar veel kadamba-bomen en geurende bloemen staan, zoals 

mälaté en campä. Prachtige klimplanten slingeren zich rond de 

bomen en de geur van hun bloemen verspreidt zich overal 

naartoe. Jouw kuëòa is boordevol evenals mijn hart, Devé, en 

is versierd met trossen bloeiende lotussen. Ha Rädhä! Je ligt 

daar met Kåñëa op deze plek aan de oever. Jullie zijn alletwee 

vermoeid van jullie zoete spel en op jullie voorhoofd zijn pa-

rels transpiratie zichtbaar, die jullie gezicht zo mooi decoreren 

als twinkelende sterretjes.” 

Welk spel en vermaak heeft hen zo vermoeid? De slimme 

sakhés, die Kåñëa met Rädhä zagen spreken, stalen op des-

kundige wijze zijn fluit. Ze lachten en zetten hem aan hun 

lippen, omdat ze wisten, dat hij altijd wordt gekust door zijn 

lippen. Toen hij erachter kwam, dat zijn vaàçé zoek was, sloeg 

hij onmiddellijk alarm en riep, “Waar is mijn priyä-vaàçé? 

Oh, waar is degene, die mijn zijde nooit verlaat? Waar is de 

meest dierbare metgezel van mijn lippen?” Kåñëa rende van 

de ene gopé naar de andere om naar de toestand van zijn ge-

liefde fluit te informeren. De gopés, die het gevoel hadden, dat 

dergelijke liefdesuitingen en een dergelijke gretigheid voor 

associatie alleen zou mogen zijn gereserveerd voor Rädhikä, 



SRI HARI-KATHÄMÅTA – DEEL EEN 

__________________________________________________________________________ 

104 

gaven ze de fluit aan elkaar door en zeiden, “Lalitä heeft 

hem!”, “Rüpa Maïjaré heeft hem!” en soms, “Jouw vaàçé is 

zo onkuis, dat hij jou nu helemaal heeft verlaten!”  

Kåñëa en Çrématé Rädhikä liggen daar samen en zijn moe 

van dit spel en van verstoppertje spelen. Er komen zwermen 

grote, zwarte bijen aan, die proberen de bloem van Çrématé 

Rädhikä’s lotusvoeten binnen te gaan. Ze worden aangetrok-

ken door de geur, maar hebben niet in de gaten, dat het voe-

ten zijn aan wie ze een bezoek brengen. Zij denken, dat ze 

een nieuwe, bijzonder wonderlijke bloem hebben ontdekt. 

Er staan veel gopés om Çrématé heen. Sommigen geven ver-

koeling met cämara, zo heel langzaam, zachtjes en lief. Som-

migen waaien met pauwenveerwaaiers en anderen waaien 

zachtjes met de uiteinden van hun saré over het hoofd van Çré 

Kåñëa’s om hem verkoeling te geven. Rüpa Maïjaré bidt, 

“Radhe, wanneer zeg je tegen me, ‘O däsé, ik ben ontzettend 

moe. Wil je even bij me komen? Kun jij deze cämara pakken, 

die zo mooi, wit en zacht is met een handvat, dat kostbaarder 

is dan goud, en wil je me daarmee op een lieve manier verkoe-

ling geven?’ 

“O Devé, ik kom eraan! Ik neem die cämara mee en ook 

wat vers, zacht blad van de açoka-boom en pauwenveren en 

dan ga ik jou zachtjes koeling geven. O Vraja-devike, wanneer 

wordt dit waarheid?” 

il/Naa& iNaku-Åku-hre >avTaq& Mauku-Nde 

  ic}aEv SaUicTavTaq åicrai+a NaahMa( 
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>auGana& >a]uv& Na rcYaeiTa Ma*zaåza& TvaMa( 

  AGa]e v]JaeNd]TaNaYaSYa k-da Nau NaeZYae  

linäà nikuïja-kuhare bhavatéà mukunde 

    citraiva sücitavaté ruciräkñi näham 

bhugnäà bhruvaà na racayeti måñä-ruñäà tväm 

    agre vrajendra-tanayasya kadä nu neñye (7) 

O Rädhikä met jouw mooie ogen, wanneer jij je speels op 

een geheime plek in een kuïja verstopt en Çré Kåñëa 

komt erachter, waar jij je hebt verstopt en hij benadert 

jou, vraag je mij, “Hé Rüpa Maïjaré! Waarom heb je Kåñ-

ëa vertelt, waar ik me had verstopt?” Dan antwoord ik, 

“Nee, nee, ik heb niets gezegd; Citrä Sakhé heeft het hem 

verteld. Wil je daarom alsjeblieft niet jouw wenkbrauwen 

fronsen, als je naar me kijkt?” Wanneer spreek ik deze 

smekende woorden tegen jou, terwijl ik zie, dat je vlak 

voor Kåñëa staat en mij beschuldigt? Wanneer komt die 

dag? 

Commentaar 

Rädhikä en Kåñëa spelen gokspelletjes, waarbij ze elkaars 

pionnen met een worp van de dobbelsteen over het bord ja-

gen. Als Rädhikä het spelletje gaat verliezen, begint Kåñëa in 

zichzelf te glimlachen en ziet tot zijn blijdschap, dat hij gaat 

winnen. Als Rädhikä dit ziet, wordt ze boos, springt razend-

snel overeind en rent weg. Niemand weet, waar ze naartoe is 

gegaan en Kåñëa begint hier en daar naar haar te zoeken. Dan 

pakt hij de doek van Viçäkhä-devé in zijn hand en pleit bij 
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haar, “Waar kan ik haar vinden, die mijn hartewens vervult?” 

Hoewel ze hem stiekem uitlacht, lijkt Viçäkhä uiterlijk heel 

ernstig en terwijl ze naar een ver afgelegen kuïja wijst, zegt 

ze, “O ze heeft zich daar verstopt.” 

Kåñëa rent onmiddellijk naar die plek onder het toeziend 

oog van de sakhés. Als hij daar aankomt, blijkt de kuïja leeg 

te zijn en hoewel de sakhés en maïjarés zo hard om hem moe-

ten lachen, dat de tranen over hun wangen rollen, rent hij 

onmiddellijk de hele weg terug. Buiten adem richt hij zich met 

zijn ogen tot Lalitä en zij wenkt naar een nabij gelegen kuïja. 

Maar dan ziet hij in zijn ooghoek, dat Viçäkhä staat te lachen 

en hij denkt, “Oh, Viçäkhä heeft gelogen en aangezien Lalitä 

zo’n goede vriendin van haar is, liegt Lalitä natuurlijk ook!” 

Dus in plaats van de aanwijzing van Lalitä te volgen benadert 

hij Citrä en zegt, “Oh, waar is mijn Rädhä?” Zonder een 

woord te zeggen dirigeert ze hem naar de juiste kuïja met een 

wenk uit de hoeken van haar lotusogen. Hij gaat er linea recta 

naartoe en treft Rädhikä aan, die zich daar had verstopt. 

Rüpa Maïjaré bidt, “O mijn leven, mijn Rädhä, ik heb hem 

daar gevolgd en sta buiten te wachten. Wanneer je dan uitein-

delijk met Kåñëa uit de kuïja komt en mij daar ziet staan, 

draai jij jouw hoofd abrupt om, zodat je me met zware blikken 

en een opgetrokken wenkbrauw kan aankijken en dan zeg je, 

‘Jij maïjaré! Waarom heb je hem mijn geheime plek laten 

zien?’ Dan zeg ik, ‘O Sakhé, wees alsjeblieft niet boos op me. 

Werp niet jouw ernstige blikken en fronsende wenkbrauwen 

naar me toe. Ik zie, dat jouw lichaam door een plotselinge 

woedeaanval begint te trillen. Terwijl je vlak vóór Vrajendra-

nandana staat, roep je notabene mij op het matje, jouw trou-
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we däsé. Het was Citrä, die hem jouw schuilplaats heeft ver-

klapt. Waarom vraag je het niet aan jouw lachende vriend 

Kåñëa, die zeker de waarheid kent?’ Radhe, wanneer komt de 

dag, dat je me op die manier aankijkt en dat ik mezelf moet 

verdedigen? Ga je me ooit die gelegenheid geven?” 

vaGYauÖke-il/ku-Tauke- v]JaraJaSaUNau & 

  iJaTvaeNMadaMaiDak-dPaRivk-aiSaJaLPaaMa( 

fu-ç/ai>arail/i>arNaLPaMaudqYaRMaa<crya 

  STaae}aa& k-da Nau >avTaqMabl/aek-iYaZYae  

väg-yuddha-keli-kutuke vraja-räja-sünuà 

    jitvonmadäm adhika-darpa-vikäsi-jalpäm 

phulläbhir älibhir analpam udéryamäëa- 

    stoträà kadä nu bhavatém abalokayiñye (8) 

Wanneer jij Çré Kåñëa in een woordspel verslaat, word je im-

mens opgetogen en schep je op over jouw overwinning tegen 

jouw vriendinnen. Dan geven de sakhés hun vreugde te kennen 

door te roepen, “Jaya Radhe! Jaya Radhe!” Oh, wanneer ben 

ik fortuinlijk genoeg om deel te nemen aan jouw overwin-

ningskoor? 

Commentaar 

Hier bidt Rüpa Maïjaré, “O kroonjuweel der sakhés, mijn 

Sväminé Rädhä, wanneer zie ik jou in een woordenstrijd zwaar 

debatteren met de Prins van Vraja? De argumenten, waarmee 

je die Nanda-nandana op slimme wijze verslaat, leiden onder 

jouw sakhés tot het grootste plezier! 
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“Kåñëa wil jou graag zien en staat te gloeien in afgeschei-

denheid van jou. Hij heeft Lalitä en Viçäkhä gestuurd met 

boodschappen aan jou vol lieve woordjes, maar jij zei, ‘Nee, ik 

ga niet naar hem toe!’ Hij heeft één voor één al zijn geliefde 

dütés (boodschapper gopés) gestuurd, zelfs Våndä en Kundala-

tä, die zijn hart op deskundige wijze aan jouw kunnen open-

baren en die jouw hart voor hem kunnen verzachten, maar 

zelfs zij zijn er niet in geslaagd. Op het laatst stuurde hij de 

sluwe Subala en die zei, ‘Die jonge, frisse Kåñëa staat juist op 

het punt zijn leven op te geven. Hij lijkt op een verwelkte lo-

tus zonder water. Omdat jij hem keer op keer afwijst, staat hij 

nu op de rand van de dood. Ik bid niet aan jou, trotse meid, ik 

zal jou ook niet smeken naar hem toe te gaan, maar je dient 

op zijn minst deze boodschap aan te horen en de betekenis 

ervan in overweging te nemen.’ 

“Rädhike, je hoort dit allemaal aan en je denkt hardop en 

je richt je op bedachtzame toon tot de lucht, ‘Oh! Staat hij op 

het punt zijn leven op te geven? Dat wispelturige figuur! Hij 

geeft nogal veel om zijn moeder Yaçodä, die door ons gopés 

wordt vereerd. Hoe hartvochtig is hij tegen zijn vader Nanda. 

Wat kan hem immers heel Vraja schelen! Het is alleen aan mij 

om hem te redden. Hoe gaan ze na zijn dood door het leven, 

nu ze in zijn val zijn gelopen en verslaafd zijn geraakt aan zijn 

honingzoete leugens? Ze geven natuurlijk mij de schuld van 

zijn dood en dat zal zeer ongunstig voor me zijn. En dan nog 

iets anders! In een dispuut kan niemand zich met mij meten 

behalve hij, dus hoe ga ik zonder hem mijn tijd besteden?’ 

“O Devé, door zo te denken verzamel je een sterke groep 

sakhés om jou heen en door hen omringd vertrek je in het 
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holst van de nacht naar Rädhä-kuëòa. Als je daar aankomt, 

zie je Kåñëa zorgerlijk naar jouw vijver zitten staren met de 

wens er uit verdriet in te springen. Hoewel dit aanzien ieder 

hart doet smelten, keer jij jezelf onmiddellijk om en zonder 

een woord te zeggen loop je terug naar huis. Kåñëa roept jou 

na, ‘O Präëa-priyä!’ Hij denkt, dat je hem misschien niet hebt 

gezien en dat je zijn boodschappen aanziet voor grappen. Je 

hoort hem wel, maar het kan jou niets schelen! En hij loopt 

achter jou aan en denkt, ‘Hoe kan dit nou? Ze is me zover 

tegemoet gekomen om me te zien en zonder een woord te 

zeggen vertrekt ze weer! Wat kan er zijn gebeurd, waardoor 

ze zo kwaad is geworden?’ Devé, als je ziet, dat hij jou achter-

volgt, alarmeer je jouw sakhés en de ornamenten op jouw kle-

ding door plotseling te gaan rennen. Dan wordt die Koning 

Leugenaar, Vrajendra-nandana Kåñëa, wanhopig en rent vóór 

jou langs om met zijn sterke ranke armen jouw pad te blokke-

ren. 

“Nu besprenkel je jouw sakhés met de nectar van de 

darśana van jouw boze gezicht en terwijl je woedend op hem 

bent, vraag je, ‘O jongen! Wie ben jij en waarom houd je me 

tegen? Ik ga nu juist naar huis. Ik zou door geen enkele dorps-

jongen buiten in de nacht mogen worden aangevallen. Ik be-

vind me in een reine staat, want ik heb vanochtend in deze 

kuëòa een bad genomen. Ik ben in het veilige gezelschap van 

mijn sakhés hier juist gearriveerd om dit water voor verdere 

zuivering aan te raken en nu ga ik terug naar huis om onze 

huishoudelijke Godheden te verzorgen. Hoe durf je me aan te 

raken! Jij bent smerig, nadat je de hele dag in het veld hebt 

gezeten en ik vrees, dat jouw hart ook verre van schoon is.’ 
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“Kåñëa is trots op de kracht van zijn lange armen en als hij 

jou omhelst, antwoordt hij, ‘O schoonheid, nu ben je in mijn 

koninkrijk aangekomen! Ik ben Våndävana-candra en jij moet 

mijn toestemming vragen om hier te vertrekken!’ Bij het ho-

ren van al die argumenten tussen jou en Kåñëa lopen de sakhés 

en ikzelf te gieren van het lachen en staan we keihard te jui-

chen, wanneer jij op slimme wijze zijn kromme woordspelin-

gen pareert. 

“Uiteindelijk zegt Lalitä-sakhé, ‘O Nanda-tanaya! Raak 

mijn sakhé niet aan en spreek tegen haar niet op deze toon! 

Moet een eenvoudig, zuiver en eerlijk meisje, zoals zij, in haar 

eigen huis haar mond blijven houden uit angst voor schurken, 

zoals jij? Zijn de wegen niet meer veilig na zonsondergang, 

zelfs niet als we ons in een grote groep verplaatsen? Jij hebt 

alle demonen verdreven en ons met de grootste demoon ach-

tergelaten (er is geen grotere demoon dan hij, die jonge meis-

jes molesteert!). Ik ga tegen jou een aanklacht indienen aan 

het Hoger Gerechtshof in Mathurä. Laten we eens zien, welke 

straf Kaàsa jou gaat uitdelen!’ 

“Kåñëa is helemaal verslagen, maar hij is zo trots, dat hij 

zijn verlies niet aanvaardt en jou in zijn sterke armen vast-

houdt, waarmee hij jou een overvloed aan plezier schenkt. 

Ofschoon alle sakhés staan te klappen en hardop lachen, is hij 

zo schaamteloos, dat het hem niets kan schelen. O Sväminé! 

Wanneer zie ik jouw glimlachende lotusmond debatteren en 

geef ik jou een slinger van prachtige gebeden, waarmee ik jou 

om de nek val? O Devé, wanneer kan ik dit zien en horen?” 
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yaù ko ‘pi suñöhu våñabhä nu-kumärikäyäù 

    samrärthanäñöakam idaà paöhati prapannaù 

preyasä saha samerya dhåta-pramodä 

    tatra prasäda-laharém urari-karoti 

yaù ko ‘pi suñöhu våñabhänu-kumärikäyäù 

    samrärthanäñöakam idaà paöhati prapannaù 

sä preyasä saha samerya dhåta-pramodä 

    tatra prasäda-laharém urari-karoti (9) 

Iedere ziel, die zich heeft overgegeven en deze acht ver-

zoeken aan de dochter van Våñabhänu Mahäräja reci-

teert, krijgt rechtstreeks darśana van haar vergezeld van 

haar geliefde Çré Kåñëa en ze zal golven van haar eigen 

geluk over hem heenstorten. Deze añöaka wordt gezon-

gen op de melodie genaamd “Vasantatilakä”.  

Commentaar 

Våñabhänu-nandiné Çrématé Rädhikä zal heel snel alle wensen 

vervullen van een toegewijde, die zich iedere dag vol diepe 

bhäva overgeeft aan deze gebeden en zingt met grote dorst, 

terwijl hij tranen van liefde huilt. 
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De verdwijningsdag van Çréla 

Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja  

ET IS VANDAAG DE JAARDAG VAN DE AF- 

gescheidenheid van mijn Guru Mahäräja. Het is 

vandaag Çarada-pürëimä en de eerste dag van de 

maand Kärttika. Precies op deze avond, toen Çré Kåñëa in het 

herfstseizoen bezig was de rasa-dans voor te bereiden, ging 

mijn Guru Mahäräja Kåñëa’s eeuwige spel (apräkåta-lélä) bin-

nen. Deze maand Kärttika is in veel opzichten zeer belangrijk. 

In deze maand heeft Yaçodä Kåñëa aan de vijzel vastgebon-

den, de gopés hebben godin Kätyäyané vereerd, de rasa-lélä 

heeft plaatsgehad, Akrüra haalde Kåñëa en Balaräma op naar 

Mathurä, de gopés hadden groot verdriet in afzondering van 

hen en in deze maand werd Kaàsa vermoord. 

De presiderende godin van deze maand is Çrématé Rädhikä. 

Rädhikä is ook bekend als Ürjeçvaré, of de éçvaré of ürja, çakti. 

Ze vormt de wortel en kern van Kåñëa’s hlädiné-çakti, anta-
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raìga-çakti en svarüpa-çakti. Er zijn talloze çaktés en Rädhikä 

is zowel de wortel als het topje van allemaal. Ze is zelfs de 

bron van Yogamäyä, Candrävalé en de acht hoofd-sakhés. Ze 

is Kåñëa’s eigen svarüpa en is eigenlijk niet-verschillend van 

hem. 

In het eerste vers van Çrémad-Bhägavatam zien we de 

woorden tejo-vari-mådäà staan. Onze voorgangers hebben in 

hun commentaar op dit vers geschreven, dat tejo betekent 

Kåñëa’s teja of çakti. Zonder de genade van Kåñëa’s çakti kun-

nen we geen kåñëa-bhajana uitvoeren. Onze gäyatré-mantra is 

ook een gebed aan deze çakti, “bhargo devasya dhémahi dhiyo 

yo naù pracodayät—mag dat vermogen in zijn geheel in ons 

hart verschijnen.” Zolang we niet de genade van Çrématé Räd-

hikä hebben gekregen, kunnen we niet in het koninkrijk van 

bhakti ten volle worden geïnstalleerd. Alle äcäryas in onze 

Gauòéya Vaiñëava sampradäya, die Rüpa Gosvämé volgen, 

bevinden zich in het kamp van Rädhikä; ze beschouwen Räd-

hikä als hun oppergodin. Rüpa Gosvämé heeft in zijn Upade-

çämåta geschreven, dat Rädhikä onze vererenswaardige godin 

is en dat Kåñëa het dierbaarst in haar leven is. Alles, dat we 

doen, is voor het plezier van Rädhikä. Als Rädhikä tevreden 

is, wordt Kåñëa automatisch bedwongen. 

Deze maand heet de maand van Rädhä-Dämodara. In boe-

ken, zoals Vidagdha-mädhava, zegt Kåñëa zelf duidelijk, 

“Mijn guru in liefdesaangelegenheden is Çrématé Rädhikä.” 

Als men in deze maand püjä of gebeden aan Rädhikä op-

zendt, wordt Kåñëa onderworpen. Dit is de speciale eigen-

schap van deze maand. Veel mensen volgen alleen de gelofte 

van Kärttika en volgen niet de complete gelofte van Caturmä-
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sya. Caitanya Mahäprabhu zelf volgde Caturmäsya en mijn 

gezichtspunt is, dat degenen die de ideeën van Caitanya Ma-

häprabhu niet volgen, een probleem met hun toewijding heb-

ben. Mijn Guru Mahäräja liet ons de foto van Çréla Bhaktisid-

dhänta Sarasvaté Prabhupäda in de tempel ophangen, wan-

neer hij de gelofte van Caturmäsya aan het volgen was, wan-

neer zijn haar lang was en hij een baard droeg. En ik heb deze 

instructie altijd in acht genomen. Iedereen dient de complete 

gelofte van Caturmäsya te volgen; het is niet erg moeilijk om 

dat te doen. 

Deze maand hoort aan Rädhikä toe en het feit, dat mijn 

Guru Mahäräja in deze maand het eeuwige spel binnenging, is 

een opmerkelijke gebeurtenis. Mijn Guru Mahäräja beschikte 

over één onderscheidende eigenschap: er was in hem een im-

mense hoeveelheid guru-niñöhä aanwezig, vastbesloten ver-

trouwen in en toewijding aan zijn geestelijk leermeester. Gu-

ru-niñöhä is de ruggegraat van hari-bhajana. Zonder guru-

niñöhä kan niemand bhajana uitvoeren. Mijn gurujé was altijd 

direct bereid om zijn leven te geven voor zijn eigen geestelijk 

leermeester. In Navadvépa hebben sahajiyäs, bäbäjés en smär-

ta-brähmaëas, die zich verzetten tegen het predikwerk van 

Prabhupäda, hem eens aangevallen en geprobeerd te ver-

moorden. Toen iedereen op de vlucht sloeg, ontstond er bijna 

een op hol geslagen massabeweging. Op dat moment ruilde 

mijn gurujé, die trouwens veel op Prabhupäda leek, zijn eigen 

witte kleding met de saffraan gekleurde kleding van Prabhu-

päda om en zorgde met een list, dat Prabhupäda naar Mäyä-

pura kon ontsnappen. Voorbeelden van discipelen, zoals hij, 
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die letterlijk bereid zijn hun leven voor hun guru te geven, zijn 

uiterst zeldzaam. 

Zodra Guru Mahäräja iets hoorde, dat indruisde tegen het 

idee van Prabhupäda, kon hij de misinformatie onbevreesd 

verslaan. Bhaktivinoda Öhäkura had een leerling genaamd 

Sétänätha, die een sahajiyä was. In een polemisch artikel, 

waarin hij zich tegen Prabhupäda verzette, zei hij, dat de toe-

gewijden van de Gauòéya Maöha alleen externe aspecten van 

het spirituele leven kennen en onbekend zijn met mädhurya-

rasa. Hij zei, dat ze geen confidentiële onderwerpen, zoals de 

rasa-lélä, beschrijven en nooit rasa hebben geproefd. Gurujé 

schreef onmiddellijk vijf artikelen in het tijdschrift, Gauòéya 

Patrikä, om deze uitspraken te weerleggen. Toen probeerden 

Sétänätha en zijn volgelingen een rechtzaak tegen Gurujé te 

openen, maar Gurujé heeft hen zwaar tegengewerkt. Hij ging 

naar hun advocaat in Medinipura en vertelde hem, dat hij zou 

bewijzen, dat deze mensen sahajiyäs zijn, dat ze onwettige 

relaties met vrouwen onderhouden en dat ze niets afweten 

van de ware verering van Bhagavän (bhägavata-bhajana). Op 

het eind moesten ze Gurujé om vergeving vragen en hun 

rechtzaak laten seponeren. 

Een ander voorval vormden de volgelingen van de Nimbar-

ka sampradäya, die in hun tijdschrift schreven, dat Caitanya 

Mahäprabhu een discipel van Keçava Kaçmiri werd en van 

hem zowel de gopäla-mantra als de käma-gäyatré heeft aan-

vaard. Toen ik Gurujé dat artikel liet lezen, liep hij rood aan 

van woede en beloofde er een antwoord op te schrijven. Hij 

schreef, “Er is nooit een äcärya geweest met de naam Nim-

barka. Hun commentaar op de Vedänta, waarvan ze zeggen, 
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dat het door Nimbarka is geschreven, is een fabrikaat, dat 

door iemand anders is geschreven. Dat commentaar heeft 

voorheen nooit bestaan, want het wordt niet vermeld in de 

werken van Jéva Gosvämé en Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. 

Ook Rämänuja en Madhväcärya hebben het in hun werken 

nooit over iemand met de naam Nimbarka gehad. Als er ie-

mand is geweest, was zijn naam Nimbäditya, niet Nimbarka. 

En omdat hij een sampradäyika Vaiñëava was, respecteer ik 

hem. Maar er is nooit een äcärya onder de naam Nimbarka 

geboren geworden.” 

Toen de volgelingen van Nimbarka dit lazen, begonnen ze 

een rechtzaak tegen Gurujé en eisten schadevergoeding van 

vijf läkhas rupees. Hun advocaten echter gaven hen uiteinde-

lijk het advies, “Jullie gaan een hol binnen om een worm te 

vangen, maar er kan ook een slang uit dat hol komen kruipen. 

Jullie moeten deze zaak snel laten vallen, want Keçava Mahä-

räja is een groot geleerde en het zal voor jullie zeer moeilijk 

worden om deze zaak te winnen.” Dus ze lieten hun ‘zaak’ 

vallen en smeekten Gurujé om vergeving. Gurujé pareerde de 

ideeën van iedereen, die de moed had het concept van 

Prabhupäda aan te vallen. 

Een andere keer hield Püjyapäda Çréla Mädhava Mahäräja 

een bijeenkomst om de installatie van de Öhäkurajé’s in zijn 

nieuwe tempel in Våndävana te herdenken. Er kwamen veel 

mensen naar de bijeenkomst, inclusief enkele volgelingen van 

de Rämakåñëa Mission. Toen hij zich tot dit gezelschap richt-

te, zei Gurujé, dat Vivekananda geen sädhu maar een schurk 

was. De siddhänta van de Rämakåñëa Mission is: alles is één 

en als je hoog in de lucht vliegt, lijkt alles eronder hetzelfde. 



ÇRÉ HARI-KATHÄMÅTA – DEEL TWEE 

__________________________________________________________________________ 

118 

Gurujé zei toen, “Alleen een blinde zou kunnen zeggen, dat 

een berg, een rivier en een ezel als gelijk kunnen worden be-

schouwd. Iemand, die kan zien, zou dit niet zeggen. Onze visie 

moet zijn, dat Kåñëa het hoogste aspect van Bhagavän is. Alle 

spirituele paden zijn niet dezelfde en ze leiden allemaal niet 

naar dezelfde bestemming. De enige weg is bhakti en alleen 

Çrémad-Bhägavatam kan tot Bhagavän leiden. Dit is bevestigd 

geworden in regels, zoals “bhaktir eva bhüyasé – bhakti is het 

beste pad van allemaal. Zonder het pad van bhakti te aan-

vaarden kan niemand ooit Bhagavän bereiken.” 

Toen ze dit hoorden, liepen de volgelingen van de Räma-

kåñëa Mission naar Mädhava Mahäräja en zeiden, “Wie is 

dat? Waarom spreekt hij op deze manier? Zeg hem alsjeblieft, 

dat hij niet verder mag spreken.” Mädhava Mahäräja ant-

woordde, “Hij is mijn oudere godbroeder; ik kan hem niet 

verzoeken om deze dingen te verzwijgen. U kunt, als u wilt, 

proberen zelf met hem te praten, maar ik kan u verzekeren, 

dat hij u genadeloos zal verslaan.” Uiteindelijk werden ze tot 

zwijgen gebracht en vertrokken ze daar. Dit was de predikme-

thode van Gurujé; hij was een zeer onverschrokken toegewij-

de. 

Prabhupäda had talloze discipelen en ze waren allemaal 

onverschrokken. Een vooraanstaand discipel van Prabhupäda 

was Siddhä-svarüpa Brahmäcäré, die later Püjyapäda Siddhän-

té Mahäräja werd. Siddhä-svarüpa Brahmäcäré ging eens naar 

Oost-Bengalen, het huidige Bangladesh. Toen hij daar voor 

een gezelschap stond te prediken, zei hij, dat Vivekananda en 

Rabindranath Tagor alletwee bokkenrijders waren, die van 

ware dharma geen idee hadden. Degenen, die in dat gezel-
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schap zaten te luisteren, raakten helemaal overstuur en er 

ontstond grote commotie. Naderhand stuurde Püjyapäda Tér-

tha Maharaja, die daar was belast met het predikwerk, een 

telegram naar Prabhupäda, waarin stond, dat Siddhä-svarüpa 

Brahmäcäré met deze uitspraken hun predikwerk had verpest 

en dat nu iedereen tegen hem tekeer ging. Prabhupäda 

schreef terug, “Hij heeft daar predikwerk verzet ter waarde 

van läkhas en läkhas rupees en nu kom ik er ook nog aan. Ik 

zal aantonen, dat deze twee heren geen verbinding met dhar-

ma hebben en alletwee schurken zijn.” Op deze manier waren 

zoveel leerlingen van Prabhupäda onbevreesde predikers. 

Een andere prominente discipel van Prabhupäda was Çréla 

Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, die zonder dat iemand hem 

kende hier in India woonde. Prabhupäda wilde, dat hij naar 

het Westen zou gaan om te prediken. Aanvankelijk was hij 

bang om sannyäsa te nemen, omdat hij daarvoor zijn gezin en 

bezittingen zou moeten achterlaten. Hij kwam hier naar Ma-

thurä en Gurujé zei tegen hem, “Jij moet sannyäsa nemen, je 

bent een hoog gekwalificeerde toegewijde. Je bent vooral 

onderlegd in het Engels en jij kunt erg goed in het Engels 

prediken.” Hij nam hier in deze maöha uiteindelijk sannyäsa 

en ging naar Noord-Amerika om te prediken. Alles, dat hij 

meenam, was een oud versleten boek en zijn vertaling van het 

eerste canto van Çrémad-Bhägavatam in drie delen. Hij had 

geen geld bij zich, zijn enige kleding was versleten en hij reis-

de er met een vrachtschip naartoe. Bij zijn aankomst ging hij 

in een park in New York City zitten en begon de païca-tattva 

mahä-mantra en de mahä-mantra te chanten en van daaruit is 

zijn predikwerk gestart. 
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Hij zei, dat het christendom, dat daar overheerst, geen waar 

christendom is. Hij zei, totdat ze sanätana-dharma aanvaar-

den, zullen de christenen zelfs niet in staat zijn hun eigen doc-

trine op de juiste wijzen te prediken. Daarom prediken in 

feite wij, Vaiñëava’s, zuiver christendom. Talloze geleerden 

uit India waren voorheen al in het Westen geweest, maar 

niemand van hen kon sanätana-dharma prediken. Vivekanan-

da ging er naartoe en gebruikte alleen hun eigen theorie, het 

christelijke idee, dat de arme man Näräyaëa is. Hij heeft ook 

gepredikt, dat alle paden naar hetzelfde doel leiden. Hij heeft 

niet de boodschap van India gebracht, namelijk dat Kåñëa de 

hoogste spirituele conceptie is en dat hij met bhakti kan wor-

den bereikt. Dit is de conclusie van de Veda’s, Upaniñaden en 

Çrémad-Bhägavatam. Vivekananda heeft alleen de leegte ge-

predikt – alles komt voort uit het niets en uiteindelijk keert 

alles terug tot niets. Vivekananda heeft slechts één solitair 

vrouwelijke volgeling gemaakt, terwijl Sväméjé duizenden jon-

geren en geleerden hier naar India heeft gebracht, die hier nu 

en overal de conceptie van Caitanya Mahäprabhu uitdragen. 

Ze zijn uit alle landen gekomen en nu wordt sanätana-dharma 

in vele talen gepredikt. Via het medium van Sväméjé heeft 

Prabhupäda de voorspelling van Bhaktivinoda Öhäkura ver-

vuld, die zei, dat westerlingen spoedig naar India zouden ko-

men en de handen met hun Indiase broeders ineen zouden 

slaan, dat ze tulasé-kralen om hun nek zouden dragen, dat ze 

çikhäs op hun hoofd lieten staan en dat ze de mahä-mantra 

zouden chanten. De grondoorzaak van dit alles is Bhaktisid-

dhänta Sarasvaté Prabhupäda, wiens leerlingen een immens 

grote guru-niñöhä voor hem hadden. 
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Nadat Prabhupäda uit deze wereld was vertrokken, ont-

stond er in de Gauòéya Maöha een grote crisis en vele toege-

wijden hebben het instituut toen verlaten. Vergezeld van veel 

vooraanstaande discipelen van Prabhupäda is Gurujé toen ook 

vertrokken en ging in Bagh Bazaar Maöha in Calcutta wonen. 

Hij beschikte niet over geld, toen op zekere dag een godbroe-

der langs kwam. De naam van deze toegewijde was Näräyaëa 

Mukherjee en hij heeft later sannyäsa genomen van Mädhava 

Mahäräja. Hij was een zeer zuivere toegewijde. Ik heb hem 

persoonlijk ontmoet en hij was mij zeer toegenegen. Hij had 

een goede eetlust en kon bergen prasäda naar binnen werken. 

Gurujé wist dit en dacht, “Hoe moet ik hem te eten geven?” 

Het was die dag Ekädaçé, Gurujé had geen geld en er waren 

nog ongeveer veertig andere leerlingen van Prabhupäda in die 

tijd bij Gurujé. Toen Gurujé zich afvroeg wat te doen, liet een 

mus vlakbij een klein pakketje vallen en dat maakte een ge-

luid, alsof het op de grond was gevallen. Gurujé maakte het 

open en zag, dat er in totaal zes anna inzaten, die vandaag 

ongeveer vijftig rupees waard zouden zijn. Hij nam dat geld 

mee en liet er sandeça en enkele andere toebereidingen van 

maken en hij kreeg het voor elkaar om iedereen te voeden. In 

die tussentijd kwam hij erachter, dat zijn godbroeder, Püjya-

päda Giri Mahäräja hem honderd rupees uit Burma had opge-

stuurd. Gurujé begon van vreugde te huilen en daarna begon 

hij met grote kracht te prediken. Als een toegewijde guru-

niñöhä en bhagavat-niñöhä heeft, gaan Bhagavän en anderen 

hem helpen en in zijn geval kunnen we zien, hoe dat is ge-

gaan.  
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Toen hij eens bij de samädhi van Prabhupäda in Mäyäpura 

zat, zei Gurujé, “Ik heb Rämacandra Bhagavän nooit ontmoet, 

ik heb Kåñëa nooit ontmoet, ik heb Rämänuja of Madhväcä-

rya nooit ontmoet, ik ken Rüpa Gosvämé en Sanätana Gos-

vämé niet en ik heb zelfs Bhaktivinoda Öhäkura nooit gezien. 

Deze persoonlijkheden hebben me nooit rechtstreeks begun-

stigd. Ik heb sinds onheuglijke tijden in het materiële bestaan 

rondgezworven en ben geboren geweest in een onbeperkt 

aantal levenssoorten. Maar Prabhupäda, die zoveel mededo-

gen kent, heeft deze gevallen persoon aangetrokken en hem 

het pad van bhagavad-bhakti getoond. Niemand anders heeft 

dit voor me gedaan.” 

Ieder idee of concept, dat zich aandiende, bekeek hij vanuit 

het gezichtspunt van de lessen van Prabhupäda. Gurujé had 

een zelfopgelegd regulerend principe ingesteld om ieder jaar 

na de Navadvépa-dhäma parikramä zijn sannyäsa-guru, Püjya-

päda Çréla Çrédhara Mahäräja, een bezoek te brengen en ik 

heb hem daarbij altijd vergezeld. Eén jaar bevond zich daar 

ook een aantal belangrijke sannyäsés, zoals Jajavara Mahäräja, 

Paramahaàsa Maharaja, Puré Mahäräja en Madhusüdana 

Mahäräja, en ze zaten verschillende punten van siddhänta te 

bespreken. Toen discussieerden ze over een punt uit dit vers 

van Upadeçämåta van Rüpa Gosvämé, 

kåñëeti yasya giri taà manasädriyeta 

    dékñästi cet praëatibhiç ca bhajantam éçam 

çuçrüñayä bhajana-vijïam ananyam anya- 

    nindädi-çünya-hådam épsita-saìga-labdhyä 

Iemand, die maar één keer kåñëa-näma neemt door uit te roe-

pen ‘O Kåñëa!’ is een kaniñöha-adhikäré of een neofiete toege-
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wijde. Men dient hem als familie te beschouwen en in stilte te 

respecteren. Iemand, die het principe van dékñä geheel begrijpt, 

die initiatie van een gekwalificeerde guru heeft aanvaard en in 

overeenstemming met de Vaiñëava conventies bhajana van 

Bhagavän uitvoert, is een madhyama-adhikäré of een gemid-

delde toegewijde. Men dient een dergelijke toegewijde, die is 

getooid met de juiste spirituele conceptie, te respecteren door 

hem praëäma enzovoort aan te bieden. Iemand, die op de 

hoogte is met de wetenschap van bhajana, zoals is beschreven 

in Çrémad-Bhägavatam en andere Vaiñëava literatuur, en die 

exclusieve bhajana van Çré Kåñëa uitvoert is een mahä-

bhägavata toegewijde. Vanwege zijn onwankelbare absorbtie 

in Kåñëa is het zuivere hart van een dergelijke toegewijde vrij 

van fouten, zoals de neiging om anderen te bekritiseren. Hij is 

deskundig in bhajana, hetgeen betekent, dat hij mentaal dienst 

verleent (mänasa-sevä) aan Çré Rädhä-Kåñëa’s spel en ver-

maak, dat plaats heeft gedurende de acht segmenten van de 

dag en de nacht (añöa-käléya-lélä). In de wetenschap, dat hij het 

beste gezelschap is van degenen, die over dezelfde innerlijke 

ambitie en toegenegen houding beschikken, dient men hem te 

eren met praëipäta (het aanbieden van daëòavat-praëäma), pa-

ripraçna (het stellen van relevante vragen) en sevä (het aanbie-

den van liefdevolle dienstverlening).” 

Zowel Bhaktivinoda Öhäkura als Prabhupäda hebben een 

commentaar op dit vers geschreven. Gezien vanuit een exter-

ne invalshoek schijnt er enig verschil tussen hen te bestaan, 

hoewel ze in werkelijkheid overeenstemmen. Bhaktivinoda 

Öhäkura zegt, dat iedereen, die maar één keer harinäma 

chant, als een Vaiñëava dient te worden beschouwd. Prabhu-

päda zegt in zijn commentaar, dat iemand die harinäma chant, 

die op de juiste wijze is geïnitieerd, die enige sambandha-
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jïäna heeft verkregen en vrij is van de invloed van anarthas, 

als een Vaiñëava dient te worden gerespecteerd. Waarom? 

Omdat degenen, die chanten zonder door een ware guru te 

zijn geïnitieerd en zonder over enige sambandha-jïäna te be-

schikken, altijd näma-aparädha chanten. Dus deze sannyäsés 

zaten dit punt te bespreken en de meesten van hen waren het 

eens met de opvatting van Bhaktivinoda Öhäkura. Toen zei 

Gurujé, “Ik heb bij dit punt een opmerking. De guru van ieder 

van ons is Prabhupäda. Niemand van ons kent Bhaktivinoda 

Öhäkura rechtstreeks en niemand van ons kent Rüpa Gosvä-

mé of Sanätana Gosvämé rechtstreeks. Onze kennis van hen 

ligt alleen bij Prabhupäda. Hij is degene, die onze ogen heeft 

geopend en ons naar het gebied van dharma heeft geleid. Dus 

door Prabhupäda kunnen we een juist begrip krijgen van de 

lessen van Bhaktivinoda Öhäkura. Omdat Prabhupäda de 

conceptie van Bhaktivinoda Öhäkura volkomen doorschouwt, 

kan hij haar aan ons openbaren. Het is dus onder alle om-

standigheden gepast om eerst respect te bieden aan hetgeen 

Prabhupäda heeft geschreven. Afgezien daarvan, in zijn 

commentaar op Çré Caitanya-caritämåta komt Bhaktivinoda 

Öhäkura overeen met hetgeen Prabhupäda hier heeft gezegd.” 

Toen ze dit hoorden, waren alle sannyäsés verplicht, het-

geen hij had gezegd, te aanvaarden. Niets is groter dan guru-

niñöhä en vanweg het resolute vertrouwen, dat Gurujé in zijn 

geestelijk leermeester had, heeft Prabhupäda hem bekrach-

tigd met de capaciteit om zijn instructies overal te prediken.  

 

Deze lezing werd gesproken in de Çré Keçavajé Gauòéya Maöha in 

Mathurä op 11 oktober 1992.  



125 

Over Guru-tattva... 

ORGEN IS DE DAG, DAT NITYA-LÉLÄ-

praviñöa oà viñëupäda Çréla Bhakti Prajïäna 

Keçava Mahäräja in deze sterfelijke wereld is 

verschenen. Op zijn verjaardag toonde mijn gurudeva zijn 

vertrouwen in de äcäryas van onze paramparä te beginnen 

met zijn eigen guru. Bhaktivinoda Öhäkura dacht een systeem 

(paddhati) uit om de paramparä eer te bewijzen. Veel ervan 

heeft hij onttrokken aan de Çaìkara sampradäya, toen hij in 

Puré woonde. Hiertoe behoren kåñëa-païcaka, guru-païcaka, 

vyäsa-païcaka, païca-tattva-païcaka en twee andere, die bij 

elkaar zeven païcaka voor de eredienst vormen. Bijvoor-

beeld, vyäsa-païcaka is de eredienst voor Vyäsa en zijn vier 

discipelen geleid door Jaimini en Sumantra. Iedere païcaka 

bestond uit vijf persoonlijkheden en op die manier vereerde 

hij vijfendertig persoonlijkheden in de paramparä. Waarom 

deed hij dit? Door zichzelf als guru te beschouwen zonder de 

paramparä te eren kan men niet de kåñëa-prema krijgen, die 
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door de disciplinaire opvolging wordt doorgegeven. Deze kåñ-

ëa-prema is geen object van deze wereld, maar van Goloka-

Våndävana. 

nigama-kalpa-taror galitaà phalaà 

    çuka-mukhäd amåta-drava-saàyutam 

pubata bhägavataà rasam älayam 

    muhur aho rasikä bhuvi bhävukäù 

Çrémad-Bhägavatam  (1.1.3) 

O deskundige en bedachtzame mensen, proef Çrémad-

Bhägavatam, de rijpe vrucht van de wensboom van vedische li-

teratuur. Deze kwam voort van de lippen van Çré Çukadeva 

Gosvämé. Deze vrucht is daardoor zelfs nog smakelijker ge-

worden, hoewel zijn nectarsap voor iedereen reeds smakelijk 

was, inclusief voor bevrijde zielen. 

Van Kåñëa ging deze vrucht naar Brahmä, toen naar Närada, 

Vyäsa, Çukadeva en door alle schakels heen naar de gurus van 

deze tijd. Onderweg is de stroom nooit gestopt en om die re-

den respecteren we de gurus in de opvolging. Als we de ene 

eren en de andere niet, is dat logica van de halve hen. “Ik 

aanvaard alleen hetgeen mijn guru heeft gezegd en geschre-

ven” – alles is verpest voor degene, die dit denkt. We dienen 

altijd de hele guru-paramparä te erkennen. Stel je voor, dat 

iemand de vader maar niet de grootvader eerbiedigt – heeft 

hij zich ooit afgevraagd, waar zijn vader vandaan komt? Dus 

deze mentaliteit is niet juist. De bhajana van iemand zonder 

verbinding met de paramparä, die helemaal teruggaat tot Kåñ-

ëa, is zinloos. Om deze reden is de guru op zijn verjaardag 

niet zo gretig naar zijn eigen verering. Het voorbereiden van 

de verering van hemzelf zou geen vyäsa-püjä zijn. Vyäsa-püjä  
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is een functie, waarin de hele lijn van äcäryas voortkomend uit 

Vyäsa wordt vereerd op de geboortedag van de guru, die deze 

eredienst organiseert. 

Gewone mensen denken, dat ze eenvoudig de mahä-mantra 

of een andere kåñëa-mantra, zoals kåñëa çaraëaà mama, kun-

nen chanten en zich alleen op hun eigen guru hoeven te con-

centreren, zonder dat hen een of andere opvolging van gurus 

van vóór hun eigen guru iets kan schelen. De bhajana van 

dergelijke mensen bereikt nooit perfectie. Ze denken er zelf 

anders over, maar ze hebben geen gelijk. Ze denken, “Waar-

om is een paramparä nodig?” Maar men moet in een lijn ko-

men. Sampradäya-vihinä ye manträste miñphalä matäù—er 

zijn veel mantras, die hun oorsprong vinden buiten de authen-

tieke sampradäyas en allemaal bogus zijn. Waarom? Het geld, 

dat wereldse lieden met hun baan verdienen, kan ook met het 

uitvoeren van bhajana worden verkregen. Maar met deze 

vorm van bhajana worden geen anarthas verdreven en kan 

men geen kåñëa-prema krijgen. Er is zoveel onenigheid en 

naijver in deze wereld om aardse objecten te bemachtigen. 

Maar wat deden toegewijden, zoals Çukadeva Gosvämé, Rüpa 

Gosvämé en Sanätana Gosvämé? Ze gaven al hun aardse bezit-

tingen geheel op; ze hadden voor hen geen betekenis meer. 

Deze eigendommen zouden anders hun bhajana hebben ge-

stoord. Om deze reden hebben ze geen aandacht besteed aan 

aardse voorwerpen. Degenen, die in hun spirituele praktijk 

naar aardse voorwerpen verlangen, kunnen naar de Çukräcä-

rya paramparä worden verwezen, “Ga! Wees de äcärya van 

çukra (zaadcellen).” Uit deze çukra komt geboorte, dood en 

alles voort, dat ermee te maken heeft. Met deze mensen is het 
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afgelopen, in de val gelopen. Wij begeven ons niet in die rich-

ting; wij blijven op het rechte pad verlicht door onze guru-

paramparä. 

In de Çaìkara sampradäya bestaat ook verering van Vyäsa. 

Wie is Vyäsa? Met de punt van een passer in het centrum van 

een stuk papier kan men met het andere been van de passer 

een cirkel tekenen. De spaken in de boog worden vyäsa ge-

noemd. Hij die Kåñëa’s näma, guëa, rüpa en lélä in deze we-

reld uiteen heeft gezet, wordt Vyäsa genoemd. Door vertel-

lingen over het spel en vermaak van Bhagavän in deze wereld 

te verspreiden heeft hij de onwetendheid van de jévas verdre-

ven en hen tot liefde voor God gevoerd – dit is Vyäsa. Hij, die 

dezelfde activiteiten uitvoert en zetelt op de troon van Vyäsa, 

wordt gekend als een äcärya. De eredienst van een dergelijk 

grote persoonlijkheid wordt vyäsa-püjä genoemd. 

Voordat Vyäsa verscheen, waren er vijf wijzen, die hun filo-

sofie op schrift hadden gesteld. Er was Cärvaka, Kapila die 

säìkhya uiteen heeft gezet, Karëäda die vaiçeñika uiteen heeft 

gezet, Jaimini die mémäàsä heeft gebracht en Pataïjali die 

yoga heeft beschreven. De naam Cärvaka is afkomstig van de 

samengevoegde lettergrepen cäru en äka. Cäru betekent ‘on-

begrensde schoonheid’. Hij dicteerde, dat in het leven niets 

groter is dan eten, drinken en pret maken, met de andere sek-

se associëren, overvloedige rijkdom en toebehoren vergaren 

en een gemakkelijk leven leiden. De meeste mensen hadden 

dit patroon geïmplementeerd, maar toen kwam Pataïjali, die 

zei, “Door deze filosofie worden jullie geruïneerd.” Hij on-

derwees, dat er niets echt gunstigs voor ons bij is, ook al ziet 
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het er allemaal comfortabel uit. Pataïjali onderwees, dat door 

het beoefenen van yama, niyama, präëäyäma, dhyäna, dhara- 

ëa, samädhi enzovoort alle materiële ellende wordt gelenigd. 

Toen kwam Vyäsa en onderwees, dat dit allemaal onjuist was. 

Door deze filosofieën te volgen kunnen ze misschien iets cor-

rigeren, maar uiteindelijk zullen ze ons lijden niet verminde-

ren en ons niet naar de hoogste bestemming brengen. De jéva 

is een bewust deeltje van Bhagavän en door hem te vergeten 

zijn de jévas in deze wereld gevallen. De jévas krijgen alleen 

geluk, als ze zich tot Bhagavän wenden door een authentiek 

spiritueel leermeester te dienen. 

bhayaà dvitéyäbhiniveçataù syäd 

    éçäd apetasya viparyayo ‘småtiù 

Çrémad-Bhägavatam  (11.2.37) 

De jéva ziet zichzelf ten onrechte als een product van de mate-

riële energie en wordt overweldigd door angst. Hij wordt door 

mäyä begoocheld en zijn positie wordt omgekeerd – in plaats 

van een dienaar van Bhagavän te zijn keert hij zich van hem af. 

Eerst moet men zijn ziel aan de voeten van een guru overge-

ven. Hoe zijn de jévas naar deze wereld gekomen? Alleen 

door Bhagavän te vergeten. Zijn hele intelligentie raakt afge-

dekt en hij werd ver van Bhagavän afgeworpen. Er bestaat 

vikñepätmikä-mäyä en ävaraëätmikä-mäyä. De jéva wordt ver 

weggeworpen en zijn ätmä wordt afgedekt. Doordat hij ver 

van Bhagavän is verwijderd, komt hij in dvitiyäbhiniveça. Wat 

betekent dit? Door veronachtzaming van de dienstverlening 

aan Bhagavän wordt hij geheel in beslag genomen door po-

gingen om plezier voor zichzelf te bemachtigen. Dit heet dvi-
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tiyäbhiniveça. Als een dergelijk persoon zijn materiële verlan-

gens loslaat en zich overgeeft aan een guru, helpt de guru hem 

met geestelijke kennis en plaatst hem uiteindelijk aan de voe-

ten van Bhagavän. Hoe ver kan zo iemand gaan? Op dit pad 

wordt al zijn materiële verdriet automatisch teniet gedaan. 

Hierna kan hij naar Vaikuëöha gaan, daarboven is Ayodhyä-

dhäma en daarboven gaat hij Goloka in Dvärakä binnen. 

Daar zijn çänta-rasa en däsya-rasa aanwezig. Daarboven komt 

hij in Våndävana, waar sakhya-rasa, vätsalya-rasa heersen en 

met de genade van guru bereikt hij mädhurya-rasa. 

Vyäsa heeft dit allemaal in zijn werken gegeven en voor-

namelijk om de belangstelling van de mensen te vergroten 

heeft hij Kåñëa’s spel in Canto Tien van Çrémad-Bhägavatam 

beschreven. In de andere canto’s had hij jéva-tattva, mäyä-

tattva en bhagavat-tattva beschreven. In het midden van het 

tiende canto in hoofdstukken negenentwintig tot en met drie-

endertig bevinden zich vijf präëa, of levensadems. In het mid-

den van deze vijf ligt de centrale levensadem, namelijk 

Hoofdstuk Eenendertig, “Gopé-géta”. Enkele zeldzame en 

fortuinlijke jévas worden hierdoor aangetrokken. Hij heeft het 

zo schitterend beschreven, dat nergens een vergelijkbare be-

schrijving kan worden aangetroffen. Een jéva, die geluk heeft, 

zal moeite doen om dit onderwerp te begrijpen. Maar dan, 

hoe krijgt een dergelijk persoon dit eigenlijk voor elkaar? Er 

zijn twee aspecten: het ene is Kåñëa dienen in zijn aanwezig-

heid en het andere is Kåñëa dienen, zoals de Vrajaväsé’s het 

deden, toen ze van hem waren afgescheiden. Het laatste 

wordt vipralambha genoemd. Deze sevä is het hoogste doel 

van ons leven. Maar treurig genoeg schijnt ons hele leven te 
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passeren met het doen van handmatig werk zonder met säd-

hus te associëren, die ons dit kunnen schenken. 

Eerst gaf Vyäsa pürva-räga in Hoofdstuk Eenentwintig 

“Veëu-géta” en later, nadat de gopés Kåñëa hadden gezien, 

komt de Uddhava-sandeça, Bhramara-géta enzovoort. In de 

elfde en twaalfde canto’s beschreef hij, hoe we deze dingen 

door de beoefening van sädhana kunnen ervaren. In het tien-

de canto heeft hij geen sädhana beschreven; hij heeft alleen 

laten zien, wat spirituele gretigheid is. In de elfde en twaalfde 

canto’s heeft hij laten zien, wat sädhana is. In het negentiende 

hoofdstuk van het elfde canto benadert Uddhava Kåñëa. In 

welke conditie bevond Kåñëa zich op dat moment? Hij zat met 

een ernstig humeur onder een pippala-boom, terwijl de Yäda-

va’s met elkaar aan het vechten waren en hun dynastie aan 

het vernietigen waren. Toen kwamen Uddhava en Maitreya 

Åñi naar hem toe. Uddhava had het idee, dat Kåñëa naar zijn 

eigen plek zou vertrekken en hij legde Kåñëa enkele vragen 

voor. Via zijn instructies aan Uddhava geeft Kåñëa ons allerlei 

inlichtingen over deze tattva. Dit hoofdstuk is heel kort, maar 

het is zeer gunstig voor de beoefening van sädhana. 

Zoals is bevestigd in het vers, nigama-kalpa-taror (1.1.3), 

wordt in zekere zin de hele Bhägavatam als de essentie van 

alle geschriften beschouwd. Melk wordt zelf als essentie be-

schouwd; er zit niets in, dat niet bruikbaar is. Door het in yo-

gurt om te zetten en het te karnen wordt boter geproduceerd. 

Boter is redelijk smakelijk om te eten, maar zijn essentie – 

ghee – is zelfs nog waardevoller. Op dezelfde manier heeft 

Vyäsa gezegd, dat alles zal komen door bhagavat-bhakti uit te 

voeren. Hoe krijgt men bhakti? Hij zei, dat het kan worden 
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verkregen door constant de ambrozijnen vertellingen van 

Bhagaväns spel te dienen. Als we de heilige naam chanten, 

maar niet de ambrozijnen vertellingen van dat spel van toe-

gewijden horen, die verder zijn gevorderd dan wijzelf, blijft 

onze bhakti incompleet. Dan gaat de bhakti stagneren. We 

moeten hari-kathä horen van toegewijden, die verder zijn 

ontwikkeld dan wijzelf, die zich in dezelfde lijn bevinden en 

die ons toegenegen zijn. 

Waarom zijn deze vertellingen beschreven als ambrozijn? 

Door ze te drinken wordt men onsterfelijk. Wat is ämåta, nec-

tar? Änanda, spirituele zegen. De nectar, die de halfgoden 

drinken, verlengt hun levensduur, maar beschermt hen niet 

tegen de dood. Iedere dag op ieder moment sterven ze af en 

hebben ze daarvan te lijden. Door die nectar te drinken ne-

men hun wellust, woede en waanzin toe, dus deze nectar kan 

niet echt ämåta worden genoemd. Bevrijding wordt ook ge-

zien als nectar, maar daarin bevindt zich geen ware änanda. 

Wat is ware ämåta? Datgene, dat voor de eeuwigheid een 

conditie van groot geluk en änanda schenkt. Dit is kåñëa-sevä. 

Hoewel alle vormen van kåñëa-sevä nectarisch (amåtamayé) 

zijn, bestaan sakhya, vätsalya en mädhurya in Vraja uit de 

meest intense nectar. En hiervan is mädhurya de hoogste nec-

tar, zoals beschreven in de Rämänanda-samväda in Caitanya-

caritämåta. 

Daarom zegt Vyäsa, “Verleen onafgebroken dienst aan de-

ze amåtamayé lélä-kathä, of nectarische vertellingen van Kåñ-

ëa’s spel en je krijgt zeker bhakti.” Eerst moeten we het horen 

van de guru, dan begrijpen en dan tegen anderen vertellen. 

Op deze manier krijgen we zeker bhakti. We dienen Rädhä-
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Kåñëa Yugala te vereren door het verlenen van dienst verza-

digd van goddelijke liefde (premamayé-sevä). De meeste toe-

gewijden dienen in däsya, de dienstbare stemming. Anderen, 

vooral de dames in Vraja, vereren een Bäla-Gopäla Öhäkurajé 

in de stemming vätsalya, ouderlijke liefde. Daarboven bevindt 

zich verering ontvangen van een sad-guru, de verering van 

Rädhä-Kåñëa Yugala in de stemming mädhurya. De beste 

methode van arcana wordt uitgevoerd door degenen, die on-

verschillig zijn voor het pad van regels en regulerende princi-

pes en in plaats daarvan hun eredienst met bhäva aanbieden. 

Maar hiervoor zijn zeer weinig mensen gekwalificeerd. Niet-

temin dienen we vanaf het begin van onze verering te probe-

ren deze methode te volgen. 

We worden ook geadviseerd om de guru met een gevoel 

van viçrambha, intimiteit, te vereren – viçrambhena gurau-

sevä. Het is naar mijn mening niet geheel correct om de guru 

met dit gevoel van intimiteit te dienen, als men zich nog in het 

stadium van sädhana bevindt. Voor wie is deze soort dienst 

bedoeld? Voor sädhakas, die vrij zijn van anarthas. Voor de-

genen, die zich nog onder invloed van anarthas bevinden, 

wordt dit gevoel van intimiteit met de guru eenvoudig een 

bron van aparädha. In het beginstadium van sädhana, waarin 

we ons op dit moment bevinden, moeten we de guru in over-

eenstemming met de juiste regels en regulerende principes 

dienen. Als we in onze dienstverlening voortijdig dit gevoel 

van intimiteit hanteren, kunnen we zelfs agressief tegen hem 

worden. De leerling, die denkt, dat hij viçrambha-sevä uit-

voert, zal zeggen, “Gurudeva, u moet dit en dat doen.” Als de 

guru het hiermee niet eens is, wat gaat die zogenaamde vi-
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çrambha-sevaka dan zeggen? “Ik moet deze guru verlaten; in 

een dergelijke atmosfeer kunnen guru en discipel niet bij el-

kaar blijven.” Dan is het met de discipel gedaan. We moeten 

hiervoor dus zeer waakzaam blijven. Dienen met een gevoel 

van intimiteit is niet bedoeld voor ons huidige stadium. Voor-

lopig moeten we zijn opdrachten volgen volgens de regels en 

de regulerende principes en dan gaan we vanzelf viçrambha-

sevä binnen.  

De samenstellende delen van het woord viçrambha zijn vi-

gita en çrambha. Vigita betekent ‘verstoken van’ en çrambha 

betekent ‘gewaarzijn van verhevenheid en grootheid’. We 

dienen hem altijd te blijven respecteren, altijd herinneren, dat 

hij vererenswaardig is, dat hij veel verder is gevorderd en veel 

meer gestudeerd heeft dan wij en dat tussen ons een enorme 

kloof ligt. Houd in jullie achterhoofd, dat hij over onbeperkte 

spirituele vermogens beschikt en dat wij gewone geconditio-

neerde zielen zijn. We moeten hem dienen zoals Éçvara Puré 

Mädhavendra Puré diende en zoals Govinda däsa Caitanya 

Mahäprabhu diende. Jagadänanda Paëòita diende Ma-

häprabhu soms met een gevoel van intimiteit, maar eerst moe-

ten we het niveau van Jagadänanda bereiken, voordat we het-

zelfde kunnen doen. Als we het nu proberen te doen, gaat het 

voor grote problemen zorgen. We kunnen beter doorgaan op 

ons eigen niveau, altijd blijven denken aan deze instructies en 

de manier, waarop onze voorgaande äcäryas hebben gediend. 

Als we eenmaal de guru echt gaan dienen met een gevoel van 

viçrambha, hebben we dat gevoel automatisch ook voor Räd-

hä-Kåñëa. Eerst verschijnt het in sakhya-rasa, daarboven in 

vätsalya-rasa en uiteindelijk in mädhurya-rasa. 
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Vyäsa heeft dit allemaal geanalyseerd. Hij zei dat we hari-

kathä moesten horen, maar hoe moeten we horen? Volgens 

onze specifieke smaak. Degenen in de stemming van çänta 

horen vertellingen over çänta-rasa; degenen in de stemming 

van däsya horen vertellingen over däsya-rasa, enzovoort. Dit 

geldt ook voor het chanten van de namen van Bhagavän. Een 

toegewijde zal de namen chanten, die hem dierbaar zijn, zoals 

Gopa-kumära in Båhad-bhägavatämåta. Zeer hoge standaard 

toegewijden, zoals Raghunätha däsa Gosvämé, Bhaktivinoda 

Öhäkura, Gopäla-guru en Dhyänacandra in Puré proefden 

allerlei variaties van prachtige betekenissen van de mahä-

mantra. Ze realiseerden een specifieke betekenis van iedere 

naam van de mantra. Kåñëa’s naam komt vier keer in de man-

tra voor en ze proefden voor iedere naam een aparte beteke-

nis. De laatste naam van Kåñëa in de mantra had de hoogste 

betekenis. Het woord hare verschijnt acht keer in de mantra 

en ze realiseerden voor iedere keer, dat het voorbij kwam, 

een afzonderlijke betekenis, waarbij de laatste term de hoog-

ste betekenis had. De naam Räma komt vier keer voor en ze 

realiseerden zich niet louter dezelfde betekenis voor iedere 

naam. Volgens de specifieke aard van hun bhajana en hun 

bhäva proefden ze bepaalde betekenissen. 

Vyäsa schreef näma-kértana, verering van godsbeelden, 

dienstverlening aan guru en dienstverlening aan de Vaisnava’s 

voor. Als men bhakti wil krijgen, dient men alle materiële 

verlangens opzij te zetten en zich met deze vier activiteiten te 

gaan bezighouden. Als voorbeelden hiervan kun je kijken 

naar de manier, waarop Aruni in Satya-yuga zijn persoonlijke 

verlangens opzij schoof en zijn guru ging dienen. Kijk hoe 
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Baladeva en Sudäma Sandipani Muni hebben gediend. Kijk 

hoe zelfs een gewone karmé, Ekalavya, zijn guru heeft ge-

diend. Zijn guru vroeg hem zijn duim te geven. Hij hakte zijn 

duim af en gaf hem aan zijn guru. Een guru zei tegen zijn leer-

ling Upamanyu, “Ik zie, dat je dik wordt. Waarvan word jij zo 

dik?” 

“Als ik uw koeien ga hoeden en de kalveren hebben de 

melk van hun moeder gedronken, neem ik ook een beetje 

melk.” 

“Doe dit niet; de kalveren zullen honger krijgen.” 

Na tien of vijftien dagen zag de guru, dat de leerling nog 

steeds dik was. Toen hij Upamanyu vroeg, wat hij nu at, ant-

woordde Upamanyu, “Ik neem het schuim, dat uit de mond 

van de koe loopt. Ik veeg het niet van hun mond af, want dan 

valt het op de grond en gaat het verloren. Dus ik veeg het af 

en eet het op.” 

De guru zei, “Dit moet je ook niet doen!” Maar de guru 

had Upamanyu niet verteld, wat hij wel kon eten. Toch bleef 

Upamanyu op de een of andere manier in leven. De guru 

vroeg hem, “Hoe komt het dat je nog leeft?” Upamanyu zei, 

dat hij iets anders at en de guru verbood hem dat ook te eten. 

Op die manier verbood de guru hem wat dan ook te eten, 

maar zei hem niet wat hij wel kon eten. Hoewel Upamanyu 

erg was verzwakt, dacht hij, “Ik moet op de een of andere 

manier in leven blijven. Wie zorgt anders voor het hoeden van 

de koeien van Gurujé?” Hij klom in een boom, plukte een 

groot blad en zoog de witte melk eruit. Toen viel hij uit de 

boom en bezeerde zijn oog. Toen hij wegstrompelde, viel hij 

in een put. 
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Toen Upamanyu na enige tijd nog niet was teruggekomen, 

ging de guru naar hem zoeken en riep, “Waar is Upamanyu? 

Waar zit hij?” 

Upamanyu hoorde hem en antwoordde, “Gurujé, ik zit in 

de put!” 

“Waarom zit je in de put?” Toen trok hij Upamanyu eruit. 

Upamanyu zei, “Gurujé, u zei me niet te eten, maar ik heb 

toch melk uit een blad gezogen.” 

De guru was met de toewijding van Upamanyu tevreden en 

zei, “Mag de essentie van alle kennis van de Veda’s in jou 

neerdalen.” Toen bracht de guru de volle realisatie van brah-

ma – ahaà brahmäsmi – op zijn hart over. 

 Wat schonk Vyäsa aan Çukadeva Gosvämé? Çukadeva 

Gosvami zat ahaà brahmäsmi in het bos te zingen. Met het 

doel om hem te verleiden om terug te keren gaf Vyäsa een 

mantra aan een jager en zei tegen hem, “Ga naar het bos en 

herhaal deze mantra, die Kåñëa’s schoonheid beschrijft. Er 

zullen veel papegaaien in jouw vangnet vliegen.” De jager 

deed zoals gezegd en er vlogen niet alleen prachtige pape-

gaaien zijn vangnet in, maar ook Çukadeva Gosvämé benader-

de hem. Çukadeva zei tegen de jager, “Vraag eens aan jouw 

guru, ‘Als de persoonlijkheid, een dergelijk mooie gedaante 

heeft, zoals in deze mantra wordt beschreven, wat is dan de 

aard van zijn persoonlijke kwaliteiten?’”  

De jager keerde terug naar Vyäsa en vertelde hem, wat er 

was gebeurd. De volgende dag onderwees Vyäsa de jager een 

mantra, die Kåñëa’s eigenschappen beschreef en zei hem deze 

in het bos te reciteren. Toen de jager naar het bos terugkeer-

de en de mantra ging reciteren, voelde Çukadeva zich aange-
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trokken en werd automatisch in de val van Vyäsa gevangen 

genomen. Toen bracht de jager hem naar Vyäsa en Vyäsa 

onderwees hem Çrémad-Bhägavatam. Dit is de genade van 

Vyasa. Het hele universum is aan Vyäsa verschuldigd. Hij 

heeft het boek uiteengezet vanaf het aanvangsniveau van on-

oorzakelijke toewijding (ahaituki-bhakti) tot het hoogste ni-

veau van bhakti op een manier, die sindsdien door niemand is 

overtroffen. Om deze reden vereert de guru Vyäsa en de hele 

paramparä op zijn eigen geboortedag. Het is noodzakelijk om 

de hele paramparä te vereren. Als men alleen zijn eigen guru 

respect verleent, zal hij die guru uiteindelijk verlaten. We 

kunnen met geen mogelijkheid de genade van de guru bevat-

ten. Als we dit zouden begrijpen, was er geen kwestie van 

onenigheid met hem over aardse zaken. Hetgeen hij ons geeft 

is zo groot. Zeer weinig mensen in deze wereld begrijpen, wat 

de guru weggeeft en waarom we aan hem verschuldigd zijn. 

Wat hebben die wijze heiligen gedaan? Ze lieten alles achter-

wege om de voeten van de guru te dienen. Çukadeva Gosvämé 

was verzonken in het plezier van onpersoonlijke realisatie 

(brahmänanda), maar hij vervloekte het en keerde zich ervan 

af. Toen ging hij Vyäsa dienen. Welke dienstverlening aan de 

guru kunnen degenen leveren, die de waarde van hetgeen hij 

weggeeft niet kennen? Zelfs al geeft een leerling zijn leven 

voor de guru, stelt het niets voor. We zullen leven na leven 

aan de guru verschuldigd blijven. Zelfs na het bereiken van 

perfectie zullen we hem verschuldigd blijven. We kunnen hem 

nooit compenseren. Om deze reden vereert de guru op zijn 

geboortedag niet alleen zijn eigen guru maar de hele param-

parä. 
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In het allereerste hoofdstuk van Çré Caitanya-caritämåta 

(Ädi-lélä 1.34) zien we het volgende vers staan in relatie tot 

guru-tattva, 

vande gurün éça-bhaktän éçam içävatärakän 

tat-prakäçäàç ca tac-chaktiù kåñëa-caitanya-saàjïakam 

Ik bied eerbetuigingen aan de geestelijk leermeesters, de toe-

gewijden van Bhagavän, de incarnaties van Bhagavän, de direc-

te manifestaties van Bhagavän, zijn vermogens en aan Çré Kåñ-

ëa Caitanya zelf. 

Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé heeft deze zes tattvas in relatie 

tot het begrip guru beschreven. Veel mensen raken in de war 

van guru-tattva. Er is vooral dezer dagen een groot debat over 

de kwestie dékñä-guru en çikñä-guru. De grootste verwarring 

betreft dit punt, “Ik kreeg in dit leven een zekere guru. Krijg 

ik hem in mijn volgende leven weer als guru, of niet?” Maar 

hierover hoeft niemand in verwarring te raken. De çikñä-guru 

wordt alsvolgt omschreven, 

çikñä-guruke ta ‘jäni kåñëera svarüpa 

Çré Caitanya-caritämåta  (Ädi-lélä 1.47) 

Men dient de çikñä-guru te kennen als de innerlijke gedaante of 

identiteit van Çré Kåñëa (kåñëa-svarüpa). 

De dékñä-guru is in de volgende woorden omschreven. 

guru kåñëa-rüpa hana çästrera pramäëe 

guru-rüpe kåñëa kåpä karena bhakta-gaëe 

Çré Caitanya-caritämåta  (Ädi-lélä 1.45) 

Volgens de geopenbaarde geschriften is de (dékñä) guru recht-

streeks de uiterlijke gedaante van de Allerhoogste Persoon-
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lijkheid Gods Çré Kåñëa (kåñëa-rüpa). Kåñëa in de gedaante van 

de guru schenkt de toegewijden genade. 

Als de dékñä-guru en çikñä-guru achtereenvolgens zijn be-

schreven als bhagavad-rüpa, de externe gedaante van Bhaga-

vän, en bhagavad-svarüpa, de innerlijke gedaante van Bhaga-

vän, waar verandert hij dan? Is hij in een of andere geboorte 

veranderd? De guru blijft dezelfde. Omdat onze intelligentie 

op dit moment aards is, kunnen we dit niet bevatten. De guru 

zegt, dat hij in al onze levens komt, totdat we zijn bevrijd. Het 

is mogelijk, dat hij in dezelfde gedaante komt en het is ook 

mogelijk, dat hij in een andere gedaante komt. Guru is de 

eigen gedaante van Kåñëa, zoals in die verzen staat beschre-

ven, dus we hoeven ons nergens zorgen om te maken. We 

moeten netjes doorgaan met sädhana en sterk op onze guru 

vertrouwen. Dit is onze eerste prioriteit en als we zorgen, dat 

dit lukt, komt alles in orde. 

Er zijn ook aanwijzingen, dat Kåñëa zelf de guru wordt en 

afdaalt. We horen ook, dat Rädhikä regelingen treft om haar 

dierbare toegewijden naar deze wereld te sturen. Rüpa Gos-

vämé en Sanätana Gosvämé hebben bhajana uitgevoerd, ter-

wijl ze iedereen respect betuigden. Wij moeten ook op deze 

manier bhajana uitvoeren. Hebben we ooit gehoord, dat Rüpa 

en Sanätana ruzie over leerlingen hebben gemaakt, “Hij is 

mijn leerling, niet de jouwe”? De Zes Gosvämé’s hebben geen 

leerlingen gemaakt; alleen Gopäla-bhaööa heeft enkele leer-

lingen gemaakt en dat gebeurde op rechtstreeks verzoek van 

zijn superieuren. Lokanätha Gosvämé heeft nooit discipelen 

aanvaard. Alleen na het lang aandringen van Jéva Gosvämé 

heeft hij één leerling aanvaard, Narottama Öhäkura. Maar 
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zoveel mensen kunnen zijn leerlingen zijn, als we Madhva als 

de discipel van Vyäsa aanvaarden. Als we worden geïnspi-

reerd door iemands boeken of vertellingen over zijn leven en 

we volgen de conceptie, die hij onderwees, kunnen we zijn 

discipel zijn. Als we zijn intentie begrijpen en zijn instructies 

strikt volgen, is hij onze çikñä-guru. Stel je voor, iemand gaat 

naar Våndävana en zit altijd bij de samädhi van Rüpa Gosvä-

mé of bij een van zijn bhajana-sthalés. Als hij constant over de 

leer van Rüpa Gosvämé spreekt en zijn instructies volgt, is 

Rüpa Gosvämé dan niet zijn çikñä-guru? Natuurlijk is hij dat. 

Met het volgende vers bieden we onze eerbetuigingen aan 

onze geestelijk leermeesters. 

vande ‘haà çré-guroù çré-yuta-pada- 

    kamalaà çré-gurün vaiñëaväàç ca 

çré-rüpaà sägrajätaà saha-gaëa- 

    raghunäthänvitaà taà sa-jévam 

sädvaitaà sävadhütaà parijana- 

    sahitaà kåñëa-caitanya-devaà 

çré-rädhä-kåñëa-pädän saha-gaëa- 

   lalitä-çré-viçäkhänvitäàç ca 

Onze eigen intitiatiegevende guru is onze dékñä-guru en de 

rest van de persoonlijkheden, die in dit vers worden genoemd, 

zijn onze çikñä-gurus. Worden dan al deze persoonlijkheden 

beschouwd als inferieur aan onze dékñä-guru? Zeker niet. Cai-

tanya Mahäprabhu is onze çikñä-guru, maar maakt hem dat 

inferieur aan onze dékñä-guru? We mogen onze guru niet zien 

als afzonderlijk van elkaar. We dienen met bhajana door te 

gaan en te begrijpen, dat guru-tattva is akhaëòa, onverdeeld. 

Dan bestaat er geen kans, dat een of ander gevoel van afgunst 
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of agressie jegens een andere grote persoonlijkheid ons hart 

ooit binnenkomt.  

Vyäsa-püjä wordt in Caitanya-Bhägavat beschreven. Hier 

wordt uiteengezet, hoe Nityänanda Prabhu vyäsa-püjä uit-

voerde door een bloemenslinger rond de hals van Ma-

häprabhu te leggen. Onze äcäryas hebben een zeer fraai idee 

gegeven over de manier, waarop we de guru kunnen vereren. 

Door dit idee te volgen dienen we in het spirituele leven 

vooruitgang te maken. Morgen zal ik spreken in relatie tot 

mijn guru, nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda añöottara-çata Çré 

Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé. Als ik spreek over 

het leven van mijn guru, spreek ik automatisch ook over 

Prabhupäda [Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura]. Als we 

Kåñëa prijzen, prijzen we noodzakelijkerwijs ook Rädhä. De 

beste praëäma, die we Kåñëa kunnen aanbieden, is één waar-

toe Rädhikä’s naam behoort. Als ik over het leven van mijn 

gurudeva spreek, komen daarmee automatisch ook de gloriën 

van Prabhupäda en vele andere Vaiñëava’s aan de orde. Wat 

gebeurde er midden in de beschrijving van Kåñëa’s spel in het 

tiende canto van Çrémad-Bhägavatam? De glorie van Rädhikä 

en de gopés werd nog sterker beschreven. Toch zeggen de 

blinden, dat Rädhikä’s naam daarin niet voorkomt. Er zijn 

honderden verzen in het tiende canto, die kunnen worden 

geciteerd om te bewijzen, dat de aanwezigheid van Rädhikä in 

feite daar is. Praktisch overal in Canto Tien treft men de glo-

rie van de gopés aan. Het is eenvoudig niet mogelijk om Kåñëa 

te verheerlijken zonder tegelijkertijd Rädhikä en de gopés te 

verheerlijken. 
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Het is op die manier ook niet mogelijk een guru te loven 

zonder ook zijn guru te loven. Waaruit bestaat de facto de 

glorie van de geestelijk leermeester? Dat hij een uitmuntend 

dienaar van zijn eigen geestelijk leermeester is. Iemand, die 

zijn eigen guru nooit heeft gediend, kan nooit als guru worden 

aangemerkt, zelfs al geeft hij zich uit als guru. De guru is ie-

mand, die zijn ziel aan zijn guru heeft overgedragen, die hen 

constant heeft gediend en die door die dienstverlening de 

diepste verlangens van zijn guru heeft vervuld. Een van de 

meest in het oog springende en grote kwaliteiten was, dat hij 

alles gaf voor zijn eigen geestelijk leermeester. Hij heeft voor 

zijn geestelijk leermeester zelfs zijn leven geriskeerd. Zijn 

niñöhä bestond eruit, dat er niets in het leven bestond, dat be-

langrijker was dan guru-sevä. Als iemand ooit zelfs maar luch-

tige kritiek had op Prabhupäda, kon hij niet gewoon blijven 

stilzitten en het aanhoren. Onder die omstandigheden kunnen 

sommige toegewijden hun geduld bewaren en hun gezicht in 

de plooi houden. Dit is prima, want er wordt aanbevolen om 

niet kwaad te worden. Maar zelfs op het gebied van wereldse 

relaties – als iemand hoort, dat zijn moeder verbaal wordt 

mishandeld en er niets tegen uitricht, moet hij uit dode mate-

rie bestaan en niet uit leven. Op dezelfde manier is iemand, 

die hoort, dat Bhagavän, bhakta of bhakti worden belasterd 

en hen vervolgens niet verdedigt, in het spirituele leven dood, 

niet levend. We kunnen niet tolereren, dat iemand Bhagavän, 

guru, Vaiñëava’s, of bhakti beschimpt. Als dat gebeurt, moet 

ons bloed gaan koken. Hanumän zette Laìka in lichterlaaie 

en legde het in de as – dit is tånäd api sunicena. 
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Ik heb deze eigenschap in mijn gurudeva dikwijls opge-

merkt. In Navadvépa hebben eens de gosvämés en smärta-

brähmaëas geprobeerd om de parikramä groep van Prabhu-

päda te hinderen. Ze dachten, “Als we hun predikwerk laten 

doorgaan, zullen de mensen ons niet langer vereren. Dan gaan 

ze allemaal de Gauòéya Vaiñëava’s vereren. Ze proberen 

trouwens ook Mahäprabhu’s geboorteplaats uit Navadvépa 

weg te halen en hem naar Mäyäpurä over te plaatsen. Wij zijn 

gosvämés volgens onze kaste, maar zij zeggen, dat men alleen 

gosvämé is op basis van zijn persoonlijke kwaliteiten. Als 

mensen dit horen, verafgoden ze ons niet langer.” De zoge-

naamde gosvämis dachten, dat ze de adoratie van de mensen 

waardig waren, ook al waren sommigen van hen analfabeet en 

kenden ze geen spirituele filosofie. De toegewijden van 

Prabhupäda citeerden het volgende vers om hun positie te 

onderbouwen, 

cätur-varëyaà mayä såñöaà 

guëa-karma-vibhägaçaù 

Bhägavad-gétä  (4.13) 

Kåñëa zegt, “De vier segmenten van de menselijke samenle-

ving zijn door mij aangelegd op basis van de inherente kwali-

teiten en activiteiten van de mens.” Met andere woorden, 

alleen iemand, die beschikt over de juiste kwaliteiten, kan een 

gosvämé worden genoemd. 

Daarvan waren die gosvämés zo overstuur. Prabhupäda trok 

zeer goed opgevoede jongens uit onderlegde families aan, gaf 

hen initiatie en leidde hen naar bhagavad-bhakti. Dit irriteer-

de veel mensen. Ze dachten, “Hé! Hij ruïneert zulke goede 
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jongens door hen bhakti te onderwijzen! Hij vertelt hen, dat 

trouwen en verstrengeld raken in het materiële bestaan het-

zelfde is als zelfmoord.” Om deze reden werden veel mensen 

kwaad op Prabhupäda. Prabhupäda zelf zei, dat mensen in die 

tijd tegen hem in opstand kwamen, omdat ze niet begrepen, 

wat hij aan het doen was, en dat ze later, wanneer ze het wel 

konden begrijpen, hun gevoelens voor hem zouden wijzigen. 

In werkelijkheid is het zo ook gegaan; de mensen hebben hem 

later wel begrepen en gingen hem wel waarderen. 

Toen deze gosvämés de groep van Prabhupäda aanvielen, 

ruilde mijn gurudeva zijn kleding met hem om. Prabhupäda 

wilde hem zijn kleding niet geven, maar gurudeva pakte zijn 

kleren met kracht van zijn lichaam. Daarna smokkelde hij 

Prabhupäda in witte kleding naar Mäyäpura en geen van de 

agressoren was het opgevallen. Later kwam de politie erbij en 

Gurudeva kwam tevoorschijn in de saffrane kleding van 

Prabhupäda. 

Iemand in de Nimbarka sampradäya schreef, dat Ma-

häprabhu een discipel werd van Keçava Kaçmiré. Ze zeggen, 

dat Keçava Kaçmiré hem de yugala-mantra heeft gegeven en 

hem op het idee van mädhurya-rasa heeft gebracht, nadat hij 

Mahäprabhu in debat had verslagen. Toen ik dit artikel aan 

Gurudeva liet lezen, begon hij te trillen van woede. Hij zei op 

strenge toon, “Geef me een pen.” Toen ik met een pen terug-

kwam, zei hij, “Schrijf!” Toen dicteerde hij slechts tien of vijf-

tien regels in het Bengaals, die ik moest opschrijven. De kern 

van hetgeen hij zei was, dat er nooit een äcärya genaamd 

Nimbarka is geweest. In de catuù-sana-sampradäya treffen we 

de naam Nimbäditya aan. Als er een äcärya zou zijn geweest 
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met de naam Nimbarka, hadden Jéva Gosvämé en iedere an-

dere geleerde van de Madhva sampradäya of geleerden van 

iedere andere sampradäya hem in hun schriften hebben ge-

noemd. Daarom is die Nimbarka fraude. Vervolgens hebben 

we dit in ons Hindi tijdschrift gepubliceerd en het aangete-

kend naar hun missiepost gestuurd. Toen is er veel corres-

pondentie tussen hen en ons geweest. Ze raakten geheel uit 

evenwicht en brachten een zaak tegen Gurudeva voor de 

rechter en eisten een schadevergoeding van vijf läkhas. Toen 

schreef Gurudeva, “In de rechtbank zal ik mezelf verdedigen 

en bewijzen, dat er nooit een äcärya met de naam Nimbarka is 

geweest. Of jullie al of niet vijf läkhas rupees gaan incasseren, 

zullen we achteraf wel zien.” We hebben dit in ons tijdschrift 

gepubliceerd en het nog eens naar hen toegestuurd. Op dat 

moment hebben hun vermaarde advocaten hen geadviseerd 

om de zaak tegen Gurudeva te laten vallen. De juristen had-

den hen verteld, dat ze hadden gedacht een worm door een 

gat te jagen, maar dat er een slang zou uitkruipen, die hen in 

één hap zou doodbijten. Op het eind hebben ze hun zaak la-

ten vallen en hebben sindsdien over deze kwestie gezwegen. 

Sommige sahajiyä leerlingen van Bhaktivinoda Öhäkura in 

Mäyäpura bekritiseerden Prabhupäda door te zeggen, “Toe-

gewijden van de Gauòéya Maöha zuigen alleen op de pit en de 

schil van de mango. Ze proeven geen sap, geen rasa. Wij reci-

teren de rasa-lélä en andere verheven onderwerpen, maar 

Bhaktisiddhänta Sarasvaté weet niets over deze zaken.” In 

antwoord hierop heeft Gurudeva vijf artikelen in ons tijd-

schrift geschreven. Bij het lezen hiervan werden al deze saha-

jiyäs afgunstig en brachten het in Medhinapur voor de rech-
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ter. Deze zaak was niet alleen gericht tegen Gurudeva, maar 

ook tegen Narasiàha Mahäräja, Vämana Mahäräja, Trivi-

krama Mahäräja en mijzelf, want wij waren de redacteuren 

van het tijdschrift. Gurudeva heeft toen een advocaat met de 

grootste reputatie in heel Calcutta genomen en die heeft in de 

rechtbank als een leeuw staan brullen. Hij zei, “Ik zal aanto-

nen, dat alles, dat mijn cliënt in zijn tijdschrift heeft geschre-

ven, waar is.” Iedereen in de tegenpartij werd zenuwachtig en 

de rechter heeft hen uiteindelijk gezegd om vergeving aan 

Gurudeva te vragen. Toen zei de rechter tegen Gurudeva, 

“En jij mag niet meer schrijven.” Maar Gurudeva antwoord-

de, “Ik zal zeker schrijven. Ik ben een sannyäsé! Ik besta met 

het doel om bhajana te doen en verbetering in de samenleving 

te bewerkstelligen.” Sindsdien hebben die sahajiyäs nooit 

meer iets tegen de Gauòéya Vaiñëava’s te berde gebracht. 

Op deze manier had Gurudeva erg grote invloed. Om deze 

reden heeft de dierbare discipel van Prabhupäda, Bhakti Sa-

raìga Gosvämé Mahäräja, hem de titel Pasanda-gajaitä-siàha 

gegeven, hetgeen betekent “hij die de olifant van atheïsme als 

een leeuw afstraft”. Dit was nu werkelijk zijn karakter. Hij 

was een uitstekend spreker en schrijver en vooral in zijn 

schrijven maakte hij gebruik van taalkundige ornamentering. 

Je kunt in ons tijdschrift, Gauòéya Patrikä, al die prachtige 

dingen zien, die hij in het Bengaals heeft geschreven. Voordat 

ik zelfs maar iets kleins schrijf, moet ik eerst op zijn minst tien 

boeken doornemen. Hij hoefde nooit in boeken te kijken, 

voordat hij iets ging schrijven. Zijn guru-sevä had een zeer 

hoge standaard. Alles, dat hij in zijn leven deed – schrijven, 

spreken, zijn gedrag, zijn ideeën – hadden deze hoge stan-



ÇRÉ HARI-KATHÄMÅTA – DEEL TWEE 

__________________________________________________________________________ 

148 

daard. Zijn verschijningsdag is morgen, dus ik bid, dat hij ons 

allemaal wil zegenen, zodat we bhajana met dezelfde guru-

niñöhä kunnen uitvoeren, als die hij had. Dan pas zijn we ei-

genlijk in staat om anderen te helpen.  

 

Deze lezing werd gesproken in de Çré Rüpa-Sanätana Gauòéya Maö-

ha in Våndävana op 27 februari 1994. 
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De verschijningsdag van Çréla 

Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja 

OMS VERGETEN WE DE GROOTHEID VAN DE 

guru. We proberen ook in te schatten, wat hij ons in 

materieel opzicht te bieden heeft. We kunnen de 

aard van de transcendente schatkist, die de guru ons wil ge-

ven, niet bevatten. We proberen het te meten of te schatten in 

vergelijking met wereldse voorwerpen. Er bestaat in de hele 

wereld geen object, dat kan worden vergeleken met hetgeen 

de guru ons geeft. Bhagavän beschikt over onbeperkt mede-

dogen. Als het allemaal bij elkaar komt en een belichaming 

aanneemt, is dat de guru. Wanneer Bhagavän genade wil ge-

ven, doet hij dat via het medium van de geestelijk leermeester 

en via andere Vaiñëava’s. Bhagavän geeft niet rechtstreeks 

genade aan een jéva. Over het algemeen overschrijdt hij deze 

zelfopgelegde beperking voor de distributie van zijn genade 

via de guru niet.  
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In onze Gauòéya Vaiñëava lijn werd de eerste vyäsa-püjä 

uitgevoerd door Nityänanda Prabhu, toen hij Mahäprabhu in 

Çréväsa-aìgana vereerde. Eerst vroegen de toegewijden of 

vyäsa-püjä niet voor Nityänanda Prabhu kon worden gedaan, 

maar hij wilde dat niet accepteren. Toen Mahäprabhu op-

dracht gaf om vyäsa-püjä uit te voeren, legde Nityänanda 

Prabhu de bloemenslinger om de hals van Mahäprabhu. 

Waarom deed Nityänanda Prabhu dit? Vyäsa-püjä betekent 

het uitvoeren van een eredienst voor Vyäsadeva. Vyäsa is 

akhaëòa, onverdeeld; in het ene opzicht is hij guru en in het 

andere opzicht is hij Bhagavän zelf. De inherente bezigheid 

van Vyäsa is Bhagavän vereren. Wat doet Vyäsa? Wat doet de 

guru? Hij vereert Kåñëa en geeft anderen de inspiratie om 

hetzelfde te doen. Hoewel Mahäprabhu aan Nityänanda 

Prabhu vroeg om vyäsa-püjä uit te voeren, is hij Vyäsa niet 

gaan vereren. In plaats daarvan vereerde Nityänanda Prabhu 

degene, die de wortel van alle Vyäsa incarnaties is, de guru 

van Vyäsa, de bron van alle spirituele verlichting, Kåñëa zelf 

in de gedaante van Caitanya Mahäprabhu. Door dit te doen 

werden miljoenen Vyäsa’s en gurus vereerd – dit liet Nityä-

nanda Prabhu zien door de slinger om de hals van Ma-

haprabhu te leggen. 

Door op de dag van vyäsa-püjä de eredienst van leerlingen 

te aanvaarden, doet de geestelijk leermeester een eredienst 

voor Bhagavän door de eredienst van zijn leerlingen recht-

streeks aan Bhagavän door te offeren. Dit is een cruciaal punt, 

dat we goed moeten begrijpen. Iedere guru, die van zijn leer-

lingen verering aanvaardt met het verlangen zijn persoonlijke 

status te vergroten, is in het geheel geen guru. Hij heeft zich 
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losgemaakt van guru-tattva. Vyäsa vereerde Kåñëa en Nityä-

nanda Prabhu vereerde Mahäprabhu – dit is de innerlijke, 

vertrouwelijke betekenis van vyäsa-püjä. We zijn aan Vyäsa 

verschuldigd, omdat hij Kåñëa aan ons heeft geopenbaard. Hij 

heeft ons onderwezen, hoe we Kåñëa moeten vereren en om 

die reden is hij vererenswaardig. 

Nu wil ik spreken over mijn gurudeva, nitya-lélä-praviñöa oà 

viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava 

Gosvämé Mahäräja. In zijn kindertijd werd voor Gurudeva 

meer door zijn moeder gezorgd dan door zijn vader. Zijn 

moeder was een dochter van een zamindar, een rijke groot-

grondbezitter, en zij was overtuigd van de noodzaak van dis-

cipline. Het gevolg van haar discipline was, dat haar kinderen 

zich allemaal keurig gedroegen en verantwoordelijke volwas-

senen waren geworden. Ze heeft haar kinderen nooit toege-

staan om buiten te blijven of na donker te blijven rondhangen; 

ze moesten vóór zonsondergang binnen zijn. Toen Gurudeva 

ongeveer vijftien was, merkte zijn moeder, dat het tien uur in 

de avond was en hij nog niet thuis was gekomen. Ze pakte een 

stok en ging achter de deur staan. Toen Gurudeva thuiskwam, 

greep ze zijn hand en hief de stok op. Ze zei op boze toon, 

“Moet ik jou klappen geven? Waar heb je al die tijd gezeten? 

Zeg op.” Gurudeva bleef onbevreesd zwijgen. Omdat hij haar 

geen antwoord gaf, ging ze aan hem twijfelen en dacht, dat hij 

vast en zeker betrokken was geweest bij een of ander katten-

kwaad. Ze zei, “Schiet op, anders is de vraag alleen nog: welk 

onderdeel van jou ik ga slaan! Op die manier zal je dit nooit 

meer doen.” 
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Toen vertelde hij haar, waarom hij zo laat was thuisgeko-

men. Waarom had hij dat niet meteen verteld? Omdat men 

nooit zichzelf mag prijzen. Iemand die zichzelf prijst, sterft 

ieder moment. Tenslotte zei hij, “Moeder, je kunt me klappen 

geven, maar hiernaast is een arme, oude weduwe erg ziek ge-

worden. Ik hoorde over haar conditie. Ik ging naar haar toe 

en zag, dat ze vier dagen niet had gegeten en dat ze geen kle-

ding meer had. Wat had ik moeten doen? Ik heb al het zak-

geld, dat je me had gegeven, besteed om iets te eten voor haar 

te halen. Ik ben ook rond gegaan om van onze buren wat kle-

ding te vragen. Ik heb deze dingen naar haar toegebracht en 

heb de rest van de dag op haar zitten passen. Als ik dat niet 

had gedaan, had ze deze dag niet gehaald.” 

Toen zijn moeder dit hoorde, liet ze de stok vallen, kreeg 

tranen in haar ogen en omarmde hem. Hierna heeft ze hem 

nooit meer gedisciplineerd. Ze bleef haar andere zonen wel 

disciplineren, maar hem niet. Reeds vanaf de kinderjaren kan 

men zien, dat het hart van een heilig persoon zeer zacht is. Als 

iemands hart niet tijdens de kindertijd is gesmolten en zacht is 

geworden, hoe kan het dan zachtmoedig zijn, wanneer het 

kind is opgegroeid? Deze zachtheid van het hart is een symp-

toom van guru. Omdat de jévas Bhagavän zijn vergeten, zijn ze 

in de kringloop van mäyä terecht gekomen en krijgen daar te 

lijden van allerlei soorten ellende. Als de geestelijk leermees-

ter dit ziet, wordt hij heel ongelukkig en uit mededogen voor 

hen smelt zijn hart. Dan geeft hij alles van zichzelf weg in een 

poging hen te helpen.  

Toen Gurudeva eens zijn geestelijk leermeester, Çré Bhakti-

siddhänta Sarasvaté Prabhupäda, dienst verleende, werd er 
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juist een brief bezorgd, die zijn moeder aan Prabhupäda had 

geschreven. In de brief stond, “Ik heb mijn zoon, Vinoda, di-

verse keren geschreven om hem te vragen een laatste keer 

naar huis te komen, maar hij is nooit verschenen. Nu schrijf ik 

u, want u bent zijn guru en u kunt hem verordoneren. Ik ben 

erg ziek en zal spoedig de laatste ademtocht uitblazen. Ik zou 

willen, dat mijn dierbare zoon Vinoda komt, zodat ik mijn 

lichaam kan opgeven, wanneer hij hier is. Hierop zit ik te 

wachten. Stuur hem alsjeblieft hier naartoe, zelfs al is het 

maar voor een dag.” 

Prabhupäda riep Gurudeva bij zich en zei, “Vinoda, luister. 

Er is een brief van jouw moeder gekomen. Ze is erg ziek en 

wil jou een laatste keer zien. Je moet nu naar haar toegaan. 

Maak jezelf klaar en ga dan.” Maar in plaats van te vertrek-

ken liep hij weg en verstopte zich in een donkere kamer in de 

maöha. Na de avond-ärati en toen het al donker was, vroeg 

Prabhupada zijn andere dierbare dienaar, Paramänanda 

Brahmäcäré, “Vinoda had de opdracht om naar huis te gaan 

vanwege zijn zieke moeder. Ga jij eens kijken, of hij werkelijk 

is gegaan.” 

Paramänanda Prabhu antwoordde, “Nee, hij is niet gegaan. 

Hij zit in zijn eentje in een donkere kamer met zijn gezicht 

naar de muur.” 

Prabhupäda zei, “Ga hem halen.” 

Met enige moeite kon Paramänanda Prabhu hem naar 

Prabhupäda brengen. Prabhupäda zei tegen hem, “Ben je niet 

gegaan? Ik zei tegen jou, dat je naar je moeder moest gaan.” 

Gurudeva antwoordde, “Prabhupäda, u heeft me gezegd er 

naartoe te gaan. Na miljoenen levens in deze materiële wereld 
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heb ik eindelijk uw lotusvoeten bereikt. Mijn moeder houdt 

me dierbaar. Als ik er nu zonder de bescherming van uw voe-

ten naartoe zou gaan, terwijl ze ligt te sterven, zou ze zeggen, 

‘Lieve kind, ik ga sterven. Onthoud mijn laatste wens. Hoewel 

ze ouder zijn dan jij, zijn jouw broers niet capabel genoeg om 

naar ons landgoed om te zien. Jij alleen kunt de zorg dragen 

voor ons eigendom. Blijf alsjeblieft hier, ga trouwen en over-

zie onze voorouderlijke nalatenschap. Alles, dat is bereikt 

door generaties van hard werken, zal anders verloren gaan.’ 

Dan ben ik verplicht om haar laatste verzoek in te willigen. 

Dan word ik voor altijd van uw lotusvoeten beroofd en ben ik 

de gelegenheid om u te dienen verloren. Ik ben in deze mate-

riële wereld miljoenen keren geboren, ik had miljoenen moe-

ders, die kinderen hebben gebaard, die over eigendommen 

hebben beschikt, enzovoort. Om te voorkomen, dat ik hierin 

opnieuw verstrengeld raak, ben ik niet naar haar toegegaan. 

Als ik iets verkeerd heb gedaan, straft u me dan alstublieft.” 

Er stonden tranen in de ogen van Prabhupäda en hij zei, 

“Nee. Ik heb niets te zeggen” en hij zweeg verder. Was het 

correct of niet, wat mijn gurudeva deed? Gezien vanuit het 

wereldse perspectief lijkt een bezoek aan zijn moeder op het 

moment van de dood een correcte daad, maar gezien vanuit 

het spirituele perspectief heeft gurudeva correct gehandeld. 

Er is geen grotere vriend dan de geestelijk leermeester. Als 

Gurudeva naar zijn moeder was gegaan, was hij nooit sannyä-

sé en äcärya geworden. Dan hadden ikzelf en duizenden ande-

ren nooit hun spirituele geboorte van hem gekregen. Deze 

toegewijden zijn in geen enkel opzicht gewoon; ze zijn eeuwi-

ge toegewijden van de lotusvoeten van Bhagavän. We kunnen 
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het ideaal van de spirituele praktijk en het spirituele gedrag in 

het leven van ieder van hen waarnemen.  

Prabhupäda schreef eens een van zijn leerlingen een brief 

om hem aan te moedigen, waarin stond, “In heel Mäyäpura is 

geen Vaiñëava zoals jij te vinden. Je bent een verheven Vaiñ-

ëava en je verzet een grote hoeveelheid dienst.” In werkelijk-

heid gedroeg de man zich armzalig en verrichtte helemaal 

geen dienst, maar Prabhupäda schreef dit om hem aan te 

moedigen. Nadat de man deze brief had ontvangen, kreeg hij 

verbeelding. Hij ging denken, “Er is geen grotere Vaiñëava in 

Mäyäpura dan ik. Als er ergens een groot Vaiñëava is, ben ik 

het. Niet Narahari Prabhu, Vinoda Brahmacäré of iemand 

anders is hier zo vergevorderd als ik.” 

Toen begon hij de toegewijden te bekritiseren. Toen 

Prabhupäda erachter kwam, zei hij, “Is hij iedereen gaan be-

kritiseren? Ik gaf hem een remedie voor zijn ziekte, maar het 

ziet ernaar uit, dat zijn ziekte nu alleen maar is toegenomen.” 

Mahäprabhu zei precies hetzelfde – “Ik kwam naar deze we-

reld om de ziekte van de levende wezens te genezen en ze in 

de dienstverlening aan Bhagavän te betrekken. Toch begaan 

ze overtredingen, bekritiseren me, en nu zijn ze plannen aan 

het smeden om me een pak slaag te geven.” Om die reden 

heeft hij sannyäsa genomen. Over deze man zei Prabhupäda, 

“Hij is een grote schoffeerder. Hij heeft voor geen enkele 

Vaiñëava respect. Vinoda, gooi hem de maöha uit. Help hem 

al zijn spullen in te pakken, zet alles op een kar en stuur hem 

weg.” Gurudeva bood pranäma aan Prabhupäda, verliet de 

kamer en verstopte zich ergens. Toen Prabhupäda zich die 

avond realiseerde, dat de man nog steeds niet uit de maöha 
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was gezet, riep hij enkele andere toegewijden en liet hem eruit 

gooien. Later belde Prabhupäda gurudeva op en zei tegen 

hem, “Ik zei tegen jou om die man uit de maöha te zetten, 

maar je hebt dat niet gedaan – waarom niet?” 

Met gevouwen handen zei Gurudeva, “U bent hier de ge-

zagdrager en u hebt een onafhankelijke, vrije wil. U vroeg me 

vandaag die man eruit te gooien, maar over enkele dagen zou  

u me kunnen vragen, waarom ik het heb gedaan. U bent een 

zeer genadevol guru, alle genade van Bhagavän is belichaamd 

in u. Kunt u me alstublieft zeggen, waarom u deze toegewijde 

de maöha hebt uitgegooid? Het schijnt, dat u hem genadeloos 

hebt uitgezet. Kan een guru dit zomaar doen?” Prabhupäda 

antwoordde, dat hij werd genoodzaakt dit in deze situatie te 

doen, omdat de hele atmosfeer onder de toegewijden verpest 

dreigde te worden. Als een hand zwaar gewond is en als de 

kans op afsterven bestaat, dient de hand te worden geampu-

teerd om te voorkomen, dat het hele lichaam afsterft. De guru 

kan iedereen corrigeren, maar vaiñëava-aparädha corrigeren 

is zeer, zeer moeilijk. Zelfs op een dergelijke lasteraar gaat de 

guru over het algemeen geduldig zitten wachten om hem de 

tijd te gunnen zijn gedrag te herstellen. Hij zal een dergelijk 

persoon niet gemakkelijk afwijzen.  

Er is nog een ander verhaal over de compassie van mijn gu-

rudeva. In de eerste dagen van onze maöha in Navadvépa was 

er een toegewijde genaamd Narasiàha Mahäräja, hij was de 

oom van Çréla Vämana Mahäräja. Narasiàha Mahäräja was 

erg mooi, als een siàha, een leeuw – erg knap en goed ge-

bouwd. Hij was klein maar erg slim. Hij was recht door zee en 

had nooit iemand bedrogen. Zijn karakter was zoals het ka-
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rakter van een Vaiñëava moet zijn. Bhaktivinoda Öhäkura 

schrijft in Kalyäëa-kalpataru, 

antara-bähire, sama vyavahära, 

amäné mänada ho’ bo 

Hoewel ik in het diepst van mijn hart voel, dat ik me overeen-

komstig gedraag, geheel vrij van bedrog. Zonder enig respect 

te verwachten geef ik alle eer aan anderen.” 

Er ontstond eens een probleem in de maöha. Er was een 

nieuwe toegewijde ingetreden en had initiatie genomen. Hij 

zat alleen harinäma te chanten en verleende geen diensten. 

Narasiàha Mahäräja zei hem de maöha te verlaten en hij werd 

eruit gegooid. Toen stond deze toegewijde met zijn baggage 

aan de poort van de maöha te huilen. Iemand ging mijn guru-

deva vertellen, dat Narasiàha Mahäräja er een toegewijde 

had uitgegooid en dat deze toegewijde nu aan de poort van de 

maöha stond te huilen. Toen riep Gurudeva Narasiàha Mahä-

räja bij zich. Ofschoon ze dezelfde leeftijd hadden, beschouw-

de Narasiàha Mahäräja hem als zijn guru. Gurudeva zei tegen 

hem, “Kijk, jullie zijn allemaal bij elkaar gekomen en hebben 

van mij de äcärya gemaakt. Jullie dienen alsjeblieft de roos-

ters voor alle diensten in de maöha op te stellen en jullie moe-

ten de rest doen. Maar laat alsjeblieft één ding over aan mij – 

als iemand de maöha moet worden uitgegooid, mag het alleen 

worden gedaan met toestemming van mij.” 

Waarom heeft Gurudeva dit gezegd? Hij had veel mededo-

gen. Hij vond dat niemand het recht had om de hari-bhajana 

van een andere toegewijde vanwege een luttel voorval te be-

eindigen. Een gewoon mens kan deze mentaliteit niet begrij-
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pen. Alleen na diepgaande beraadslaging kan dit punt worden 

bevat. Een ander voorbeeld. Er lag een schorpioen in het wa-

ter. Een sädhu kwam eraan en haalde hem eruit, maar tijdens 

de reddingsoperatie werd de sädhu gestoken. Toen viel de 

schorpioen terug in het water. Even later haalde de sädhu de 

schorpioen er weer uit en weer werd hij gestoken en weer viel 

de schorpioen terug in het water. Dit proces werd een aantal 

keer herhaald. Toen zei de vriend van de sädhu tegen hem, 

“Waarom doe je dit? Elke keer krijg je een steek van die 

schorpioen en elke keer haal je hem uit het water.” 

De sädhu antwoordde, “Zijn aanleg is anderen te steken en 

mijn aanleg is anderen te helpen. Als hij zijn aanleg niet kan 

veranderen, hoe kan ik dan de mijne veranderen?” De aard 

van sädhus is dezelfde. Zelfs als een toegewijde een slecht 

karakter heeft, zal de guru hem niet weigeren, zolang hij geen 

aparädha heeft begaan. De guru weet, dat die toegewijde nog 

verder in mäyä verloren zou gaan, als hij zijn genade zou in-

trekken. Hoewel de guru zo sterk is als een leeuw, heeft hij 

ook zeer veel mededogen en is hij buitengewoon genadevol.  

Als Gurudeva Prabhupäda wilde prijzen, kon hij soms plot-

seling zeggen, “Hä Prabhupäda” en beginnen te huilen. 

Niemand kan beschrijven, wat hij op die momenten moet 

hebben gevoeld. Dan kon hij mij aanwijzen en zeggen, “Jij 

moet iets zeggen.” Dan ging ik spreken; dit was de zegen die 

hij me gaf. Als we met Gurudeva op Navadvépa parikramä 

gingen, prees hij vooral Prabhupäda, wanneer we de samädhi 

van Prabhupäda in Mäyäpura bezochten. Gurudeva had een 

groots karakter. Daar gaf hij ongelooflijke beschrijvingen van 

het leven van Prabhupäda. Zelfs wanneer Gurudeva alleen 



Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Mahäräja 

_____________________________________________________________________________________  

159 

korte en informele gesprekken gaf, kon hij zoveel ongekende 

siddhänta tot uitdrukking brengen. Dit gebeurde niet alleen in 

zijn lezingen, maar ook in zijn geschriften. Hij schreef voor de 

eerste uitgave van zijn Bengaalse tijdschrift, Gauòéya Patrikä, 

zijn viraha-maìgala, de compositie, die zijn afgescheidenheid 

van Prabhupäda tot uitdrukking brengt. Het hart van ieder 

zachtaardig persoon, die deze compositie leest, smelt en be-

gint te huilen. Daarin schreef hij, “Bij het schrijven van deze 

viraha-maìgala trillen mijn handen. Daarom word ik ge-

dwongen langzaam te schrijven. Mijn hart vibreert ook en om 

die reden ben ik niet in staat om verder te schrijven.” Het-

zelfde kon gebeuren, als hij een spreekbeurt had – zijn stem 

kon breken van emotie en dan moest hij stoppen. 

Hij gaf in dat gedicht een schitterende beschrijving van de 

kwaliteiten van Prabhupäda. Hij schreef, als sakhé van Çrématé 

Rädhikä, Nayana Maïjaré, is Prabhupäda het grootste juweel 

in het spel van Kåñëa. Wat is de betekenis van Nayana Maïja-

ré? Hij is de prachtige fonkeling in de ogen van Rädhikä. Hij is 

zo goed geweest om in deze wereld af te dalen en sannyäsa te 

nemen en bekend te worden als Tridaëòi Svämé Çré Çrémad 

Bhaktisiddhänta Sarasvaté. Sommige mensen zeiden, “Hij 

heeft zichzelf sannyäsa gegeven en zich toen paramahaàsa 

parivräjakäcärya añöottara-çata enzovoort genoemd. Hij is wel 

heel arrogant!” Paramahaàsa is eigenlijk een titel voor säd-

hakas. Het is vergelijkbaar met de president, die eenvoudige 

kleding aantrekt, naar een dorp gaat en daar verklaart, dat hij 

een simpele dienaar van de burger is. Als de president zich 

uitgeeft als handarbeider, prijst hij zichzelf dan? Het is een 

uiting van zijn nederigheid. Op dezelfde manier is Nayana 
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Maïjaré een eeuwig bevrijde, eerste dienares van Çrématé 

Rädhikä. Als zij naar deze wereld afdaalt en de titel parama-

haàsa krijgt, is die status lager dan haar werkelijke positie. 

Veel mensen begrijpen dit niet. 

Als mijn gurudeva een fout in een discipel ontdekte, kon hij 

hem disciplineren of straffen om hem te corrigeren. Zonder 

vermaning zou de fout niet worden gecorrigeerd. Deze tuchti-

ging is het ware mededogen van de guru voor een leerling. De 

guru wil, dat er in de leerling zelfs geen spoor van een fout 

achterblijft. Dit is de ware betekenis van däyalutä, vriende-

lijkheid, maar een gewone leerling begrijpt dit niet. Wiens 

fout is het – die van de guru of die van de leerling? Stel je 

voor, dat de guru een leerling disciplineert door te zeggen, 

“Heb nog een beetje geduld. Ik geef jou over enkele dagen 

dékñä.” 

Dan zegt de leerling, “Goed dan – ik zal het u laten zien.” 

“Wat laat je me zien?” 

“Ik blijf hier niet langer met u.” 

“Waar ga je naartoe?” 

“Ik ga terug naar huis.” 

“Wat ga je daar doen?” 

“Ik ga daar weer leven met vrouw en kinderen.” 

“Dat is prima, maar je zal eerst een pak slaag van je vrouw 

moeten incasseren, omdat je haar in de eerste plaats had ver-

laten...” 

Oh! Deze leerling heeft zijn guru zo een grote straf gege-

ven! Hij dacht, “Waar is die vriendelijkheid van de guru ge-

bleven?” Hij kon de goedaardigheid van de guru niet inzien. 

De guru wil, dat het hart van iedereen vlekkeloos en zonder 
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zonden wordt. Hoe kan bhakti, dat uiterst moeilijk te verkrij-

gen is, ooit naar hem toekomen? Als Kåñëa tegen zijn guru 

had gezegd, “Gurujé, ik zal de commando’s van uw vrouw niet 

uitvoeren. Het is middernacht in een regenachtige nacht van 

het koude seizoen en zij wil van mij haar dienstbode maken, 

die haar brandhout uit het bos komt brengen. Wat is dit? Ik 

ben de zoon van Koning Vasudeva! Ik doe deze dingen niet.” 

Maar Kåñëa heeft dit niet gezegd – waarom? De guru kan 

zien, dat hij trots is op zijn rijkdom of zijn positie. Deze trots 

dient te worden verdreven. De guru wil, dat de leerling tånäd 

api sunécena begrijpt, gepaste nederigheid, en om deze reden 

kan hij de leerling soms aanpakken. Maar het gebeurt zeer 

dikwijls, dat de leerling dit niet begrijpt. 

Als de guru iets in een leerling ontdekt, dat ongunstig is 

voor de vooruitgang in bhakti, toont de guru een dermate 

zacht karakter, dat hij gaat proberen dit gebrek te herstellen-

door de discipel te straffen. En wat nog meer? Als hij zelfs 

maar een klein beetje goede kwaliteit in de leerling ontdekt, 

zal hij die kwaliteit verheerlijken om de leerling aan te moe-

digen, alsof hij duizend tongen heeft. Dit heb ik persoonlijk 

ervaren. Ik ging eens vroeg in de ochtend op pad om iets op te 

halen voor onze maöha in Chunchurah. Ik passeerde het dorp 

Naihati en ik moet wel zeventig kilometer op één dag hebben 

gereisd. Ik zwierf de hele dag rond, tot de avond viel. Alles bij 

elkaar had ik vijf rupees gecollecteerd. Veel van jullie hebben 

waarschijnlijk wel gehoord uit welke soort familie ik afkom-

stig ben. Ik was ook min of meer de zoon van een koning. 

Toen ik deze vijf rupees aan de voeten van mijn gurudeva 

legde, werd hij zeer verheugd en zei, “Eerder heeft nooit ie-
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mand zoveel voor me gecollecteerd! Waar heb je dit allemaal 

gecollecteerd? Hoe heb je het gedaan? Ik ben met jou heel 

tevreden.” Ik had eigenlijk maar vier rupees en vijfenzeventig 

paisa verzameld, maar ik had vijfentwintig paisa van Trivi-

krama Mahäräja en Vämana Mahäräja geleend om het er be-

ter te laten uitzien! Toen het bij elkaar vijf rupees waren, 

bood ik ze Gurujé aan. In die tijd was wijf rupees toereikend 

om onze maöha een maand draaiend te houden. Maar wat 

stelden vijf rupees voor, hetzij voor Gurujé of voor mezelf? 

Toch prees hij mijn inzameling om me aan te moedigen. 

Gurujé had een discipel in Assam genaamd Anaìga-

mohana Brahmacäré. Hij was uiterlijk helemaal anaìga, een 

bijzonder mooie verschijning. Hij speelde prachtig mådaìga 

en zong schitterende kértana. Hij verleende vele diensten voor 

Gurudeva, zoals zijn kleding wassen, voor hem koken, zijn 

beddegoed in orde maken en zijn klamboe ’s avonds ophan-

gen en ’s morgens opbergen. Ook had hij een onpeilbaar ern-

stige gemoedsgesteldheid. Gurudeva hield veel van hem. 

Toen kreeg Anaìga-mohana Prabhu tuberculose. Alle toege-

wijden in de maöha vermeden hem uit angst voor besmetting, 

alleen Gurudeva heeft hem nooit verlaten. Ik kan zelfs niet 

zeggen, hoeveel geld Gurudeva aan deze toegewijde tijdens 

zijn ziekte heeft moeten besteden. Een aantal godbroeders 

van Gurudeva hebben hem hierom bekritiseerd en zeiden, 

“We hebben zoveel geld voor de missie gecollecteerd, maar 

het wordt allemaal aan deze zieke jongen uitgegeven.” Uit-

eindelijk heeft Gurudeva mij de opdracht gegeven om hem 

naar een ziekenhuis in Madras te brengen. Daar in dat zie-

kenhuisbed bleef Anaìga-mohana Prabhu zingen, “Rädhä en 
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Kåñëa roepen me naar Våndävana” en toen verliet hij zijn 

lichaam. Dit was eenvoudig ongelooflijk. Op dat moment rea-

liseerde ik me, dat hij geen doorsnee toegewijde was. Ajämila 

kreeg zoveel voordeel door met een naam van Näräyaëa naar 

zijn zoon te roepen op het moment, dat hij zijn lichaam ver-

liet. Maar in dit geval bleef Anaìga-mohana Prabhu zeggen, 

“Hä Rädhä, hä Kåñëa, hä Mahäprabhu.” Ik had een foto van 

Gurudeva voor zijn neus neergezet en hij bleef roepen, “Hä 

Bäbä, hä Bäbä” naar Gurudeva, omdat hij Gurudeva als zijn 

vader beschouwde. Zijn gezicht kreeg op dat moment een 

goddelijke aanblik. Op dat moment bood ik een gebed aan 

zijn voeten en zei, “Prabhu, nu ga je naar Goloka-Våndävana. 

Bid aan de éçvara en éçvaré van Våndävana en ook aan Guru-

deva, dat ze op zekere dag ook mij bij zich roepen. Smeek 

hen, dat ik op zekere dag ook bhakti krijg.” 

Ik schreef een brief naar Gurudeva en liet hem weten, wat 

er was gebeurd en hij ontving die brief tijdens de Navadvépa 

parikramä. Er waren daar tenminste twintigduizend mensen. 

Kértana was gaande en Gurudeva was zich aan het voorbe-

reiden op het geven van een voordracht. In die tussentijd be-

zorgde Vämana Mahäräja mijn brief bij Gurudeva en legde de 

brief in zijn hand. Ik had daarin geschreven, “U had me een 

grote schat toevertrouwd, maar ik kon hem niet beschermen. 

Ik ben niet gekwalificeerd. Hij is met uw foto voor zijn neus 

en onder het roepen van ‘Hä Rädhä, hä Kåñëa, ze roepen me 

naar Våndävana’ uit deze wereld vertrokken. Ik schaam me zo 

diep, dat ik me niet gekwalificeerd voel om u mijn gezicht te 

tonen.” Gurudeva las de brief en kon zich niet inhouden. Te-

genover duizenden mensen stortte hij in elkaar en huilde 
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hartverscheurend. Hij had zoveel genegenheid voor zijn leer-

lingen, dat we ons dit niet kunnen voorstellen. Met zijn zegen 

heeft een toegewijde, die praktisch geen ontwikkeling had, 

zijn lichaam verlaten en in zijn laatste momenten naar Rädhä 

en Kåñëa geroepen. Dit is zo iets groots – wat zou zijn be-

stemming zijn, als Ajämila zelfs zo overvloeding werd begun-

stigd? Ik voel grote dankbaarheid, dat ik in mijn leven de ge-

legenheid heb gekregen om dergelijke grote persoonlijkheden 

te dienen. Ze zijn allemaal ideale guru-sevakas, dienaren van 

hun eigen geestelijk leermeesters. We moeten over sterke 

niñöhä voor onze guru beschikken. Deze niñöhä is de 

grondoorzaak van bhakti. Door hun genade zijn er zoveel 

realisaties over het onderwerp guru-tattva in mijn hart ver-

schenen, alsof ze als bloemen op een draad zijn geregen – en 

daarom kan ik uitgebreid verhalen vertellen over de glorie 

van de geestelijk leermeester. 

 

Deze lezing werd gesproken in de Çré Rüpa-Sanätana Gauòéya Maö-

ha in Våndävana op 28 februari 1994. 
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Vyäsa-püjä 

M TE BEGRIJPEN WAT VYÄSA-PÜJÄ IS, MOETEN 

we eerst weten wie Vyäsa is. Het woord vyäsa bete-

kent expansie of extentie, zoals het tekenen van een 

cirkel met een passer vanuit een centraal punt. Vyäsa is dege-

ne, die vanuit één plek geestelijke kennis verspreidt en de 

glorie van Bhagavän voor het welzijn van de mensheid naar 

de rest van het universum uitzendt. In zekere zin is Kåñëa zelf 

Vyäsa; op deze manier verspreidt hij zijn eigen glorie. De guru 

is de belichaming van Kåñëa’s genade. Daarom is de geestelijk 

leermeester säkñäd-haritvena genoemd geworden, niet-

verschillend van Hari zelf. Maar dit vers (Gurvañöaka 7) heeft 

niet naar de guru verwezen als rechtstreeks Hari de viñaya, 

het object van liefde. De guru is Hari in de zin van zijn die-

naarschap aan Hari. Het woord haritvena is afkomstig van 

haritva, dat betekent het bezitten van de guëa, of eigenschap-

pen, van Hari. Hij, in wie de eigenschappen van Hari zijn ver-

schenen, wordt haritva genoemd. Als naar de guru wordt ver-
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wezen als abhinna of niet-verschillend van Hari, betekent dit, 

dat de guru Hari zeer, zeer dierbaar is. Er is gezegd, dat zowel 

de guru als Çaìkara abhinna of niet-verschillend zijn van Bha-

gavän en hem zeer dierbaar zijn. 

In de categorie guru bestaat de äropita-guru en de svarüpi-

ta-guru. De guru in wie deze transcendente kwaliteiten van 

Hari äropa of geveinsd zijn, zal geen gevolg hebben. De guru 

moet in feite over deze transcendente attributen beschikken, 

voordat hij haritvena is. Alle persoonlijke kwaliteiten van 

Bhagavän gaan in zekere mate in hem verschijnen; ze worden 

door Bhagavän zelf in hem gevestigd. Evenals voor Bhagavän 

zelf bestaat er niet iets, dat de guru niet weet; hij weet alles. 

Niets blijft voor hem versluierd. Deze eigenschappen van Hari 

dienen zichtbaar te zijn in de guru. De guru is degene, die de 

betekenis en de intentie van de geschriften heeft gerealiseerd. 

Hij kan iedere twijfel van een leerling wegnemen. Hij moet 

ook rechtstreekse realisatie van Bhagavän hebben gehad. Hij 

moet geheel op de hoogte zijn met de geestelijke kennis en 

moet de rechtstreekse darśana van Bhagavän hebben gekre-

gen. Hij moet onthecht zijn van materieel plezier; hij heeft 

geen behoefte aan materiële dingen. Hij houdt dat allemaal 

ver van zich af. Het volgende wordt beschreven in een vers uit 

de Upaniñaden. 

tad-vijïärthaà sa purum eväbhigacchet 

samit-päniù çrottiyaà brahma-niñöham 

Het woord çrotriyaà betekent, dat hij een deskundige is in de 

kennis van de çrutis, en brahma-niñöham betekent, dat hij in 

transcendentie is verankerd. Er zijn vele soorten brahma-
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niñöham; niet alleen één of twee. Er zijn ook duizenden ni-

veau’s bij betrokken. Er is brahma-niñöhä voor het onpersoon-

lijk Brahman, voor Paramätmä, voor Näräyaëa, voor Kåñëa en 

zelfs in de categorie van brahma-niñöhä voor Kåñëa bestaan 

allerlei variaties en gradaties. Er is brahma-niñöhä voor Ma-

thurä Kåñëa, voor Dvärakä Kåñëa, voor Våndävana Kåñëa en 

in Våndävana verschijnt die brahma-niñöhä in de vorm van 

däsya-rasa, sakhya-rasa, vätsalya-rasa en mädhurya-rasa. In 

mädhurya-rasa bestaan ook niet slechts één of twee soorten 

brahma-niñöhä; ook hierbij zijn vele variaties en vele gradaties 

betrokken. De guru moet het hoogste concept van brahma 

hebben gerealiseerd en dat is de reden, waarom we Rüpa 

Gosvämé als onze eerbiedwaardige godheid beschouwen. Cai-

tanya Mahäprabhu heeft hem in Prayaga en later in Puré in 

detail verteld, hoe Kåñëa het hoogste begrip van brahma 

vormt. Mahäprabhu heeft dit ook aan Raghupati Upadhyäya 

beschreven. Hij zei, dat Kåñëa in zijn kiçora leeftijd op zijn 

mooist is. 

çyämam eva paraà rüpaà 

    puré madhu-puré varä 

vayaù kaiçorikaà dhyeyam 

    ädya eva paro rasaù 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 19.106) 

De gedaante van Çyämasundara is de allerhoogste verschijning, 

de stad Mathurä is de allerhoogste woonplaats, men dient altijd 

op Kåñëa’s prille jongensjaren te mediteren en de buitenechte-

lijke liefdesrelatie omvat de allerhoogste smaak.” 
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Kåñëa’s gedaante van Çyäma is de beste en zijn gedaante van 

Çyäma in Mathurä-puré is de beste en allerhoogste. De interne 

betekenis van “Mathurä-puré” is hier binnen Vraja. In Vraja is 

zijn bhäva in Govardhana de beste en in Govardhana is zijn 

bhäva in Rädhä-kuëòa en Çyäma-kuëòa de beste. Van dit 

alles is zijn gedaante als een kiçora de hoogste. Als ik hier zeg 

kiçora, denk dan niet, dat er slechts één soort kiçora gedaante 

bestaat; er zijn allerlei variëteiten. Na het passeren van de 

overgang tussen paugaëòa (van zes tot tien jaar) en kiçora 

(van tien tot zestien), gaat Kåñëa het eerste stadium van kiço-

ra binnen. Vervolgens bereikt hij geleidelijk de madhya of het 

middenstadium en dan bereikt hij de vyakta of het volkomen 

geopenbaarde stadium van kiçora. Hierna bereikt hij de leef-

tijd van yauvana, adolescent of jonge volwassene. De beste 

leeftijd van kiçora, waarnaar Caitanya Mahäprabhu verwees, 

is het middenstadium, waarin Kåñëa dertien en veertien jaar 

oud is. Op deze leeftijd drukt Kåñëa zijn identiteit uit met het 

gevoel van, “Ik ben de näyaka, de meester van çåëgära-rasa.” 

Deze houding staat bekend als dhéra-lalitä enzovoort. 

De guru is degene, die in deze kennis volkomen belezen is, 

die het in feite heeft gerealiseerd en op dezelfde wijze Kåñëa’s 

spel en vermaak, dat ermee in relatie staat, heeft gerealiseerd. 

Hij moet ook onthecht zijn van materieel plezier. Als de guru 

niet aan deze beschrijving beantwoordt, wat kan hij de leer-

ling dan mogelijkerwijs geven? Wij eren in hogere mate in het 

bijzonder de guru-tattva, die is gegeven door recente mahä-

janas, zoals Rüpa Gosvämé, Sanätana Gosvämé, Raghunätha 

däsa Gosvämé en Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, die alle-

maal duizenden jaren na de zieners en wijzen uit de Oudheid 



Vyäsa-püjä  

_____________________________________________________________________________________  

169 

zijn verschenen. Alle symptomen van een guru of mahä-

bhägavata Vaiñëava zijn in Çrémad-Bhägavatam gegeven. De 

geschriften hebben zesentwintig kwaliteiten van een Vaiñëava 

gegeven, maar sommige ervan zijn gebaseerd op het onper-

soonlijke aspect van de Absolute Waarheid. De persoonlijke 

metgezellen van Caitanya Mahäprabhu, zoals de Gosvämé’s, 

hebben iets boven deze zesentwintig kwaliteiten gegeven in 

de vorm van een beschrijving van de mahä-bhägavata Vaiñëa-

va. De zesentwintig kwaliteiten van een Vaiñëava zijn kåpälu 

(genadevol), akåta-droha (bescheiden, nederig), satya-sära 

(eerlijk), mauné (zwijgzaam), akiïcana (zonder bezit) enzo-

voort. Van deze zesentwintig eigenschappen is kåñëaika-

çaraëa – uitsluitend aan Kåñëa overgegeven – de hoogste. 

Maar toen Rämänanda Räya deze gedachte aan Caitanya 

Mahäprabhu liet horen, zei Mahäprabhu, “eho bähya—dit is 

uiterlijk.” Çaraëägati is de poort naar het gebied van bhakti, 

die we nog niet zijn doorgegaan. Naar mijn mening zijn we 

volgelingen van die verheven mahäjanas, zoals Rüpa Gosvä-

mé, Raghunätha däsa Gosvämé en Narottama däsa Öhäkura, 

die verzonken waren in kértana, çravaëa en smaraëa van de 

yugala-kiçora Rädhä-Kåñëa. Wij volgen niet degenen, die ça-

raëägatas zijn, louter aan Kåñëa overgegeven. Ze zijn welis-

waar grote persoonlijkheden, mahä-bhägavatas, gurus. We 

bieden hen keer op keer praëäma aan, we houden het stof van 

hun voeten op ons hoofd en we denken nooit minder van hen. 

De antieke geschriften noemen twaalf mahäjanas, Brahmä, 

Närada, Çambu, Sanat-kumära, Kapila, Manu, Janaka, Bhéñ-

ma, Bali Mahäräja, Vaiyäsaki, Prahläda en Yamaräja. Maar in 

plaats van hen te volgen richten we ons op toegewijden, zoals 
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Rüpa en Raghunätha, omdat we in die anderen niet de symp-

tomen van exclusieve niñöhä voor Rädhä-Kåñëa waarnemen. 

De devotionele gevoelens, die we aantreffen in de paramparä 

voortkomend uit Mahäprabhu, hebben bij hen geen bestaan. 

Men kan deze gevoelens in hen zoeken, maar het leidt louter 

tot een uitputtingslag zonder ooit iets te vinden. Ze zijn alle-

maal mahä-bhägavatas en zijn altijd in meditatie gefixeerd op 

de bepaalde vierarmige gedaante van Näräyaëa, die zij vere-

ren. Maar we lezen nergens, dat een van hen, zelfs Närada 

niet, devotioneel meer geneigd is tot Rädhä dan tot Kåñëa. 

Narada is een mahäjana, een leerling van Brahmä, de oor-

spronkelijke guru in onze paramparä en hij is ook naar Vraja 

geweest, maar in hem zien we niet de bhäva, waarover de 

Gosvämé’s beschikken. 

De guru is degene, die wel over deze bhäva beschikt en die 

aan het uitvoeren van kértana het allerhoogste belang toekent. 

Smaraëa of herinnering aan Kåñëa’s nitya-lélä wordt over het 

algemeen als het belangrijkste onderdeel van bhakti be-

schouwd, want het betreft de functie van het verstand. Met de 

functie van het verstand wordt smaraëa uitgevoerd – maar dit 

is Kali-yuga. In dit tijdperk wordt de uitvoering van kértana 

benadrukt. Alleen via het voertuig van kértana wordt herinne-

ring bewerkstelligd. Om te zien hoe het werkt staat bij wijze 

van voorbeeld het vers geschreven door Raghunätha däsa 

Gosvämé hieronder. 

bhajämi rädhäà aravinda-neträà 

    smarämi rädhäà madhura-smitäsyäà 

vadämi rädhäà karuëä-bharärdräà 

    tato mamanyasti gatir na käpi 
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Ik vereer Rädhä, die lotusogen heeft, ik denk aan Rädhä, die 

een lieve glimlach heeft, en ik spreek over Rädhä, die smelt 

van mededogen. Op deze manier heb ik geen ander doel. 

Mediteer op dit vers en leg deze beschrijving van Rädhikä in 

jullie hart. Mediteer ook op Kåñëa, die Rädhikä van het hoog-

ste belang acht, met het gevoel van hun spel in Sevä-kuïja. 

Met het voertuig van kértana in overeenstemming met de ge-

voelens uitgedrukt in deze soort verzen geschreven door de 

Gosvämé’s, zal smaraëa automatisch plaatsvinden. Çréla Bhak-

tisiddhänta Prabhupäda schrijft, 

kértana prabhäva, smaraëa haibe, 

se käle bhajana-nirjana sambhava 

Als men onder invloed van kértana echt smaraëa binnengaat, is 

men in staat om bhajana op een afgezonderde plek uit te voe-

ren. 

De guru is degene, die met deze materie geheel op de hoogte 

is. De sädhaka dient een guru te vinden, die zich in de lijn van 

zijn aspiraties bevindt. Als de guru en sädhaka niet dezelfde 

gemoedsgesteldheid delen, kan hun relatie geen vrucht dra-

gen; met andere woorden, dan zal de leerling niet de concep-

tie binnengaan, die door Caitanya Mahäprabhu is gegeven. 

De guru dient geheel gerealiseerd te zijn in hetgeen waarvoor 

Caitanya Mahäprabhu naar deze wereld is afdaald en dan pas 

is hij in staat dat zelfde ding aan een leerling te geven. Er is in 

het bijzonder gezegd, dat de guru geen gewone standaard 

heeft. De guru moet op zijn minst madhyama of middelmatig 

uttama-adhikäré zijn, want dan zal de genade, die hij zijn leer-

ling schenkt, effect hebben. Als de guru deze standaard niet 
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heeft, kan hij de leerling alleen algemene hulp bieden. In een 

dergelijke situatie zal de leerling niet de hoogste gevoelens in 

zijn hart realiseren. Er is gezegd, dat de guru uit een van deze 

klassen moet komen: kaniñöha of beginnend uttama-adhikäré; 

madhyama of middelmatig uttama-adhikäré; of uttama of beste 

uttama-adhikäré. Een dergelijke toptoegewijde heeft het ver-

mogen om in iemands hart alle spirituele perfectie te laten 

verschijnen door eenvoudig zijn hand op zijn hoofd te leggen 

en genade te schenken. 

De kaniñöha uttama-adhikäré is bekend als mürcchita-

kañäya, hetgeen betekent, dat men nog materiële verlangens 

heeft, maar dat ze zich in een sluimerende conditie bevinden 

en geen kwaad meer kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is 

Narada in zijn voorgaande geboorte als zoon van een dienst-

meid. Hij hield zich bezig met bhakti-sädhana en toen gaf 

Bhagavän hem op zekere dag een korte darśana. Toen Bhag-

avan verdween, begon Närada te treuren, waarop Bhagavän 

tegen hem in een stem uit de hemel sprak, “Zolang je in dit 

materiële lichaam zit, dat is geproduceerd door karma, en 

zolang je nog materiële verlangens hebt, kun je mijn constante 

associatie niet hanteren. Ga nu sädhana-bhajana uitvoeren en 

ga reizen over de aarde om mijn gloriën te bezingen. Predik 

de glorie van mijn naam overal.” Närada was in die tijd mürc-

chita-kañäya. Alle anarthas kunnen zijn verdwenen, maar zo-

lang het lichaam blijft bestaan, dat is geproduceerd door kar-

ma, blijft de mogelijkheid bestaan, dat materiële verlangens 

naar de oppervlakte komen. Wanneer men de genade van 

Bhagavän krijgt en steeds meer bhajana uitvoert, wanneer het 

materiële lichaam niet langer standhoudt, wanneer men zijn 
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voet op het hoofd van de dood heeft geplaatst en het lichaam 

van een bevrijde ziel krijgt, wanneer zelfs geen spoor van an-

arthas of materiële verlangens is achtergebleven, is men een 

uttama of top uttama-adhikäré. Dit is het stadium van bhaga-

vat-pärñada-deha-räpt – een spiritueel lichaam gekregen, dat 

geschikt is om in de spirituele wereld dienst te verlenen. Der-

gelijke toegewijden kunnen genade geven en ze reizen in op-

dracht van Bhagavän door de materiële wereld om juist dat-

gene te doen. Een dergelijke toegewijde heeft het vermogen 

om tegen iemand te zeggen, “Moge jij bhakti hebben,” en er 

verschijnt opeens bhakti in hem. De toegewijde in mürcchita-

kañäya vertelt anderen met grote moeite hari-kathä en is ook 

capabel om genade te geven. Hij beschikt over dit vermogen, 

omdat al zijn anarthas zijn verdwenen en hij volkomen is ver-

zonken in de verheerlijking van Bhagavän. 

De middelmatige uttama-adhikäré toegewijde staat bekend 

als nirdhüta-kañäya. Het woord nirdhüta betekent, dat er zelfs 

geen sluimerend verlangen in hem is achtergebleven; ze zijn 

allemaal opgeruimd. Vyäsa hield zich door de genade van 

Närada steeds meer bezig met de verheerlijking van Kåñëa. 

Toen was alles uit zijn hart weggespoeld en er bleven geen 

anarthas of iets anders achter. Zij, die op dezelfde manier alle 

materiële onzuiverheden hebben opgeruimd, worden nirdhü-

ta-kañäya genoemd. Een voorbeeld van deze klasse toegewij-

de is Çukadeva Gosvämé. Närada, Vyäsa, en vele andere grote 

toegewijden, die aanwezig waren in de bijeenkomst, waarin 

Parékñit Mahäräja naar de Bhägavatam ging luisteren. Toch 

was het Çukadeva, die ze de vertelling wilden horen spreken – 

waarom? Omdat hij nirdhüta-kañäya was, zonder spoor van 
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materieel verlangen. Hij kwam eens langs een paar vrouwen, 

toen ze aan het baden waren. Hoewel hij zag dat ze naakt 

waren, had het voor hem geen betekenis en hij werd niet be-

invloed. Vyäsa stuurde hem naar Mithila voor instructies en 

hij kwam daar aan als een avadhüta, zonder kleding. Eerder 

had de koning opdracht gegeven hem niet binnen te laten. Bij 

de eerste poort hielden bewakers hem tegen. Ze zeiden, 

“Wacht hier; we gaan naar binnen om te horen of u wordt 

toegelaten,” maar ze waren na twee of drie dagen nog niet 

terug. Zonder te weten, wat er aan de hand was, bleef Çuka-

deva daar al die tijd zitten wachten. Toen keerden de bewa-

kers terug en zeiden, “Ja, u kunt nu naar binnen gaan.” En zo 

begeleidden ze hem naar een volgende poort. Daar bevonden 

zich allemaal mooie zestienjarige meisjes, die hem rondleidin-

gen gaven door de honderden betoverende tuinen van het 

paleis. Onderweg probeerden ze hem te verleiden met uitda-

gende gebaren, toch had het voor hem geen betekenis. Ver-

volgens werd hij naar binnen geleid, waar hij instructies kreeg 

van Janaka. Janaka was ook geen gewone persoonlijkheid. 

Dus Çukadeva was nirdhüta-kañäya en door de genade van 

Vyäsa verscheen in zijn hart de rasa beschreven in Bhägava-

tam. Toen was hij in staat de Bhägavatam voor een dergelijk 

hoogverheven gezelschap te spreken. Dergelijke grote per-

soonlijkheden zijn in staat om eenvoudig een blik op iemand 

te werpen en hem alle spirituele perfectie te schenken. 

Deze drie klassen toegewijden kunnen niet de functie van 

guru uitvoeren; ze moeten naar een lager niveau gaan om dat 

te kunnen doen. Zulke toegewijden kunnen geen onderscheid 

maken tussen geconditioneerde zielen en bevrijde zielen. Al-
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leen soms kunnen ze een lichte schijn van discriminatie verto-

nen. Wat zijn de bezigheden van een dergelijke guru? Hij 

zegt, “Voer hari-bhajana uit. Chant Hare Kåñëa. Dat is alles. 

Mogen alle perfecties in jou verschijnen.” Närada kwam eens 

een jager tegen, die op vogels schoot en Närada gaf hem een 

beetje genade. Närada liet hem chanten en na enige tijd brak 

de man zijn pijl en boog, gooide ze weg en raakte in bhajana 

verdiept.  

Dit zijn de drie typen meest verheven gurus. Als we een 

dergelijke guru ontmoeten, kunnen we in een oogwenk de 

oceaan van het materiële bestaan oversteken. Zulke gurus zijn 

zeer, zeer zeldzaam, maar het is mogelijk hen te vinden. Als 

onze saàskära, verworven natuur, voldoende is ontwikkeld, 

zorgt Bhagavän, dat we een dergelijke guru ontmoeten. Hier 

is een ander punt – stel, dat de associatie van een van deze 

drie typen gurus voor ons niet beschikbaar is. Voeren we dan 

ook geen bhagavat-bhajana uit? Vooral bij het zoeken naar 

een geestelijk leermeester is een sädhaka nog niet met alles 

goed op de hoogte. Dus van wie moet hij dat horen? Hij 

denkt, “Ik ga nu overwegen, wie ik als mijn guru zal kiezen.” 

Hij is op dat moment volkomen onnozel, maar hij heeft een 

beetje vertrouwen. Als hij over saàskära uit zijn voorgaande 

leven beschikt, kan hij iets weten. Zo niet, weet hij niet wie 

een gekwalificeerde guru is en wie niet. Op dat moment treedt 

Bhagavän op om voor hem een relatie met een guru te leggen. 

Als de associatie van een van de drie typen toegewijden niet 

beschikbaar is, dient men te associëren met een madhyama-

adhikäré guru, die een beetje inferieur is aan de uttama-

adhikäré, maar die de geschriften goed kent, die is onthecht 
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van materieel plezier, die enkele rechtstreekse realisaties van 

Bhagavän heeft gehad en die in staat is om de twijfels van een 

leerling weg te nemen. Door de invloed van goed gedrag, 

door uit de geschriften instructies te geven en door genade te 

schenken kan een dergelijke guru een leerling in het spirituele 

leven vooruitgang laten maken en hem uiteindelijk naar Bha-

gavän leiden. Dergelijke toegewijden zijn ook geschikt om als 

guru te worden eerbiedigd.  

Behalve de dékñä-guru zijn er nog twee andere varianten 

van dit type guru: de çravaëa-guru en de çikñä-guru. De çrava-

ea-guru reciteert de geschriften voor een neofiet en leidt hem 

naar een zuivere geestelijk leermeester. Er is ook de vartma-

pradarçaka guru, die iemand naar een gekwalificeerd geeste-

lijk leermeeste leidt. De çravaëa-guru en de çikñä-guru zijn 

over het algemeen dezelfde persoon. Soms zijn de dékñä-guru, 

çravaëa-guru en çikñä-guru dezelfde persoon. Stel je voor, dat 

een leerling geen substantiële associatie met zijn dékñä-guru 

heeft gehad, of dat zijn dékñä-guru de wereld heeft verlaten. 

Op dat moment aanvaardt hij een çikñä-guru met dezelfde 

gevoelens en kwalificatie als zijn dékñä-guru. Men mag nooit 

zijn dékñä-guru, çikñä-guru of vartma-pradarçaka-guru gebrek 

aan respect geven, omdat ze dezelfde stemming en intentie 

hebben. Als een toegewijde niet dezelfde stemming heeft als 

zijn dékñä-guru, kan hij niet optreden als çikñä-guru. Men mag 

zijn çikñä-guru nooit respect onthouden of hem zien als ver-

schillend van de dékñä-guru. De externe manifestatie van guru 

heet de mahanta-guru en Kåñëa geeft ons innerlijk zijn zegen 

als de caitya-guru. De dékñä-guru is Kåñëa’s rüpa en de çikñä-
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guru is Kåñëa’s svarüpa – çikñä-guruke ta ‘jani kåñëera-svarüpa 

(Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä 1.47). 

In mijn geval is mijn geestelijk leermeester dékñä-guru, Çréla 

Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja. Dan is er Püjya-

päda Çréla Çrédhara Mahäräja, die veel discipelen heeft. Hij 

treedt voor hen op als dékñä-guru, maar geeft ook çikñä aan 

mij. Dus Çrédhara Mahäräja is mijn çikñä-guru geworden en 

mijn eigen guru is mijn dékñä-guru. Als er leerlingen van Çréd-

hara Mahäräja instructies van mijn guru aanvaarden, is mijn 

guru voor hen çikñä-guru geworden. Wie zie ik als superieur, 

mijn eigen guru of Çréla Çrédhara Mahäräja? Waarschijnlijk 

gaat mijn liefde en genegenheid meer uit naar mijn eigen gu-

ru. Mijn niñöhä zal zich meer richten op mijn eigen guru – dit is 

correct – en ik zal hem met heel mijn hart dienen. Maar zeg-

gen, dat Çrédhara Mahäräja minder is dan hij en dat Çrédhara 

Mahäräja Bhagavän niet kan dienen, is een grote overtreding. 

Alle Vaiñëava’s met de nodige kwalificatie zijn guru en we 

dienen hen gepast respect te betuigen. 

Stel je voor, dat ik in deze stemming mijn eigen guru dien-

sten verleen en opeens staan Närada, Vyäsa, of Çukadeva er-

bij – wat zou mijn gevoel jegens hen moeten zijn? Ik zal op 

dat moment in overweging moeten nemen om ofwel mijn ei-

gen guru of de gasten minder respect te betuigen. Eerst dien 

ik respect te betuigen aan mijn eigen guru door zijn toestem-

ming te vragen en dan dien ik de gasten respect te betuigen, 

dat gelijk is aan de eer, die ik mijn eigen guru geef. Al deze 

punten worden in de geschriften uitgelegd en daarmee in 

overeenstemming gaan wij vooruit in ons spirituele leven. 
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In de Oudheid, vlakvoor het eind van Dväpara-yuga waren 

alle geschriften verdwenen. Brahmä en andere halfgoden be-

naderden Bhagavän en baden tot hem, “O Heer, de çästras 

zijn aan het verdwijnen. De mensen volgen de gelofte van 

brahmacarya niet meer zoals voorheen en omdat hun geheu-

gen niet meer sterk is als voorheen, houden ze hetgeen ze 

horen niet meer vast. Hoe verwerven ze kennis als gids voor 

het leven? Weest u alstublieft genadig en zorg, dat al deze 

kennis niet verdwijnt.” Bhagavän zag, dat er op dat moment 

geen geschikte jéva aanwezig was, die hij voor dat doel kon 

bekrachtigen, en is toen zelf gekomen als Vyäsadeva. Soms 

bekrachtigt Bhagavän een jéva voor een bepaalde opdracht. 

Als hij kennis in het licht wil zetten, bekrachtigt hij een jéva 

om die kennis te verspreiden. Åñabhadeva en Kapiladeva zijn 

voorbeelden van dergelijke jïäna-çaktyäveça-avatäras. Närada 

is een bhakti-avatära en Bhagavän gebruikt hem als instru-

ment om bhakti te prediken. Paraçaräma en Påthu Mahäräja 

zijn voorbeelden van aveça-avatäras. Als Bhagavän geen ge-

schikte jéva kan vinden, die hij voor een missie kan bekrachti-

gen, komt Bhagavän als Garbhodakäçäyé Viñëu naar beneden 

en voert de functie van Vyäsa uit. Zijn specifieke taak is de 

Veda’s te verdelen, de Puräëa’s te manifesteren en tenslotte 

Çrémad-Bhägavatam te componeren. Om de çästras samen te 

stellen had Vyäsa een scribent nodig. Dus Vyäsa zei tegen 

Brahmä, “Ik heb een schrijver nodig.” 

Brahmä riep Gaëeça en zei, “Jij moet een klein dingetje 

schrijven voor Vyäsadeva.” Gaëeça was niet ingelicht over het 

feit, dat Vyäsadeva eigenlijk Näräyaëa zelf was en daarom 

deed hij enigszins onverschillig. Toen zei Gaëeça, “Ik zal het 
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doen, maar als mijn pen ergens in het midden stopt met 

schrijven, houd ik precies daar op en schrijf ik niet verder. Ik 

moet constant bezig kunnen blijven.”  

Vyäsa antwoordde, “Daarmee ben ik het eens, maar als je 

schrijft zonder er iets van te begrijpen, heb je er niets aan. Je 

moet alles begrijpen, dat je opschrijft. Begrijp eerst alles, dat 

ik zeg en schrijft het dan op.” 

Gaëeça zei, “Ik ben evenals Sarasvaté, een pakhuis vol ein-

deloze kennis. Wat zou ik mogelijkerwijs niet kunnen weten?”  

Om de aandacht van Gaëeça vast te houden componeerde 

Vyäsa zeer moeilijke verzen in de Puräëa’s en vooral in de 

Bhägavatam, genaamd vyäsa-küöa. Twee ervan zijn het eerste 

vers uit Çrémad-Bhägavatam, janmädy asya yato ‘nvayäd en 

vadanti tat tattva-vidas (1.2.11). De uiteenzetting van deze 

twee verzen omvat de totale intentie van de Bhägavatam. 

Vraag iedere wetenschapper, die niet volgt in de lijn van Cai-

tanya Mahäprabhu, “Dit vers, vadanti tat tattva vidas, ver-

klaart, dat Kåñëa advaya-jïäna svarüpa is – wat is hiervan de 

betekenis?” Ze zijn niet in staat hierop een antwoord te ge-

ven. Zelfs grote geleerden staan versteld van deze śloka. Tot 

de tijd, dat Vyäsa dit vers componeerde, had niemand ooit 

zoiets gehoord. De aard van deze vyäsa-küöa verzen is, dat ze 

een normale, externe betekenis hebben en tevens een veel 

diepere innerlijke betekenis bevatten.  

Nadat Vyäsa de Veda’s had verdeeld, componeerde hij de 

çästras en de Puräëa’s. Er zijn in totaal vierenvijftig Puräëa’s – 

Puräëa’s, Upapuräëa’s en Sakhä-puräëa’s. Na al deze compo-

sities was hij nog niet teveden. Hij had nog niets geschreven, 

dat vrouwen en çüdras konden begrijpen, dus hij schreef de 
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Mahäbhärata. Het schrijven van de Mahäbhärata was een 

kenmerk van zijn scherpe intelligentie. Wat is de betekenis 

van het woord çüdra? Het betekent iemand, die çoka, zorgen 

heeft enzovoort om het materiële lichaam. Çüdras houden 

zich bezig met vechten en ruzie maken, dus voor hen heeft hij 

Mahäbhärata gecomponeerd. Daarin beschreef hij Kåñëa’s 

levensverhaal en de oorlog tussen de Päëòava’s en de Kaura-

va’s. Waarom waren ze aan het vechten? Voor de hegemonie 

van het koninkrijk. Het schijnt, dat de Päëòava’s ook aan het 

vechten waren, gewoon omwille van een koninkrijk en daar-

om waren ze hetzelfde als de Kaurava’s. Maar hadden de Päë-

òava’s een koninkrijk nodig? Zeker niet. Kåñëa heeft dit alle-

maal gearrangeerd om de Aarde van haar last te verlichten. 

Kåñëa’s vriend Arjuna zei, “Waarom heb ik een koninkrijk 

nodig, dat is doordrenkt met het bloed van mijn verwanten? 

Ik word liever bedelaar en voer bhajana uit.” Maar Kåñëa 

verbood hem dat te doen en zei hem te vechten. Toen zei Ar-

juna tegen Kåñëa, “Ik heb me aan jou overgegeven en ik zal 

jouw instructies volgen.” Toen braken zoveel gevechten uit. 

Bhéma brak het dijbeen van Duryodhana en waste het haar 

van Draupadé met het bloed. Çüdras met een tämasika-bhäva 

vinden dit allemaal heel smakelijk. Deze Mahäbhärata kanali-

seert onderricht, dat mensen geleidelijk leert om vreedzaam 

te leven. Vervolgens wordt bhagavat-tattva uiteengezet en de 

lezer kan geestelijk vooruitgang maken. In diezelfde Ma-

häbhärata bevindt zich de Bhägavad-gétä. De Gétä geeft in-

structies inzake bhagavat-tattva, mäyä-tattva en jéva-tattva, 

meer niet. Iemand die meer wil weten dan dit, kan Çrémad-

Bhägavatam lezen. Voor gewone mensen zijn de instructies 
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van de Gétä beter geschikt om eerst te leren en te volgen. Na-

dat ze rijper zijn geworden en vorderingen hebben gemaakt, 

kunnen ze de doctorale opleiding van de Bhägavatam volgen. 

Daarin wordt bhagavat-tattva met rasa beschreven; dit is ons 

vererenswaardige object. 

Nadat hij dit allemaal had samengesteld en opgesteld, had 

Vyäsa nog steeds geen rust in zichzelf. Toen kwam Närada 

naar hem toe en zei, “Je ziet er teleurgesteld uit – waarom? Ik 

zie dat jouw verstand in de war is en dat je verdriet hebt.” 

Vyäsa antwoordde, “Ik begrijp het zelf ook niet.” Dat 

komt, omdat de patiënt de oorzaak van zijn eigen ziekte niet 

kan vaststellen. Alleen een medicus kan hem diagnostiseren. 

Vyäsa zei, “Weet jij, waarom ik me zo voel?” 

Närada zei, “In de geschriften heb je karma, dharma en al-

les beschreven, maar je hebt in feite niets gezegd over de 

hoogste verschijning van Bhagavän. Je heb de halfgoden en de 

incarnaties beschreven, maar je hebt nergens gezegd, dat al-

leen Kåñëa Svayam-Bhagavän is. Je hebt niets gezegd over de 

manier, waarop Svayam-Bhagavän dergelijk gevarieerd spel in 

Vraja uitvoert. Je hebt niet geschreven over de manier, waar-

op zijn moeder aan het oor trekt van die Parabrahma, terwijl 

de brahmavädés in hun meditatie niet eens een vluchtige glimp 

kunnen opvangen van de lichtstralen uit de nagels van zijn 

lotusvoeten – laat staan, dat ze de rest van hem kunnen waar-

nemen! Ga dit alsjeblieft schrijven en beschrijf vooral, hoe 

Bhagavän onderworpen raakt aan zijn toegewijden. Je hebt 

verteld, hoe toegewijden Bhagavän vereren, maar je hebt niet 

verteld, hoe Kåñëa, Svayam-Bhagavän en de uiterste grens 

van viñëu-tattva, zelf arädhana uitvoert, verering van zijn toe-
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gewijden op dezelfde manier. Als hij eenvoudig de lettergreep 

rä hoort, neemt zijn anuräga, natuurlijke liefde, onmiddellijk 

toe en bij het horen van de lettergreep dhä raakt hij volkomen 

overweldigd. Haar naam is Rädhä. Je hebt niets over haar 

geschreven. Je hebt niet gezegd, hoe Kåñëa met zijn eeuwige 

toegewijden rechtstreeks uit Goloka-Våndävana naar deze 

wereld afdaalt om voor het welzijn van de zielen van deze 

wereld dit spel en vermaak uit te voeren. Je hebt vooral niets 

gezegd over zijn prachtige rasa-lélä en zijn prema. Je hebt niet 

beschreven, dat zijn prema twee aspecten heeft, vipralambha 

en sambhoga. Zonder vipralambha zou het spel in sambhoga, 

ontmoeting, niet worden versterkt. Schrijf dit alsjeblieft alle-

maal op.” 

Vyäsa vroeg, “Maar hoe ga ik dat allemaal opschrijven?” 

Närada antwoordde, “Zuiver eerst jouw hart door bhakti-

yoga te praktiseren. Het zal jouw hart zodanig zuiveren, dat 

jïäna, karma, yoga, tapasyä en vratas er niet tegen opgewas-

sen zijn.” 

na sädhyati mäà yogo 

   na säìkhyaà dharma uddhava 

na svädhyäyas tapas tyägo 

    yathä bhaktir mamorjitä 

Çrémad-Bhägavatam  (11.14.20) 

Mijn dierbare Uddhava, de onvermengde toegewijde dienst, 

die mijn toegewijden me verlenen, brengt me onder hun be-

heer. Op die manier kan ik niet worden beheerst door dege-

nen, die zich bezighouden met mystieke yoga, Säìkhya filoso-

fie, studie van de Veda’s, soberheden, of verzaking.” 
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Begrijp de betekenis van tapasyä, soberheid, als het volgen 

van de dagen van inachtneming van bijvoorbeeld Ekädaçé. 

Hoe moeten we ekädaçé-vrata volgen? Bhaktivinoda Öhäkura 

heeft in zijn Jaiva-dharma uitgelegd, hoe we hari-väsara, da-

gen van inachtneming, dienen te volgen. De dag ervoor die-

nen we brahmacarya te betrachten en slechts eenmaal prasäda 

te nemen. Brahmacarya betekent in algemene zin “celibaat 

inachtnemen” en daarachter betekent het “zijn geest verzin-

ken in brahma of transcendentie door middel van het bespre-

ken, horen en lezen van hari-kathä”. Op de dag van Ekädaçé 

zelf dient men van alles te vasten inclusief water, overdag af-

zien van rusten en gedurende de nacht waken. Wat moet men 

doen tijdens deze vierentwintig uur, waarin men niet slaapt? 

Niets behalve verzonken te zijn in meditatie op Bhagavän, in 

het horen van vertellingen over zijn spel en in het uitvoeren 

van hari-kértana. De volgende ochtend gaat men na het bad 

Öhäkurajé vereren en alle Vaiñëava’s eerbied betuigen en 

daarna de vasten breken. Ook op die dag neemt men slechts 

eenmaal prasäda. Dit is de ware inachtneming van Ekädaçé, 

maar wat kunnen wij uitrichten? Wat gebeurt er, als we zelfs 

maar één dag niet eten? Op Ekädaçé nemen we twee volledige 

maaltijden prasäda en daar bovenop talloze snacks over de 

dag verspreid. En dan liggen we in de namiddag ook nog twee 

uur te rusten! 

Närada adviseerde Vyäsa om bhakti-yoga te praktiseren. 

Bhakti-yoga betekent allereerst, dat er śraddhä is, dan begin-

nen anarthas te verdwijnen, daarna neemt men zijn toevlucht 

tot een guru en voert men bhajana uit, dan dient men de guru 

met viçrambha-bhäva, intimiteit, te dienen, hari-kathä van 
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hem te horen, van hem te weten te komen hoe men sädhana-

bhajana praktiseert en daarna in beslag te worden genomen 

door de vierenzestig onderdelen van bhakti. Bhakti is niet 

simpelweg een exemplaar van Govinda-lélämåta aanschaffen 

en thuis gaan zitten lezen. In dat geval kan men alleen leren, 

hoe men beter met vrouwen kan omgaan en op die manier 

naar de hel gaan. Dit is niet de manier om bhakti te praktise-

ren. Alles is afhankelijk van de guru. Als hij ziet in welke ma-

te we gekwalificeerd zijn, leidt hij ons geleidelijk naar bhakti. 

Als we anders vol anarthas zitten en de ABC’s van het spiri-

tuele leven niet kennen, beelden we ons in, dat we een gopé 

zijn en volgen we het pad van smaraëa. Dit druist in tegen de 

sommaties van çästras. De guru geeft deze verheven onder-

werpen alleen aan een leerling, aan wie hij ziet, dat hij hele-

maal is gekwalificeerd, wanneer hij gretigheid in hem waar-

neemt en nadat hij er grondig over heeft nagedacht. Närada 

kreeg zijn eeuwige gedaante, maar wanneer kreeg hij dit? 

Hier moeten we eens bij stilstaan. Pas nadat hij voldoende 

sädhana-bhajana had gedaan. Dus het uitvoeren van sädhana 

is niet zo eenvoudig als wij denken, dat het is. 

We dienen dit allemaal in overweging te nemen en dan het 

voorbeeld van Närada volgen. Dan zal het voor ons gaan ge-

beuren. Al deze dingen dienen te worden verkregen onder 

leiding van de geestelijk leermeester. Tegenwoordig proberen 

gurus de hoogste perfectie aan leerlingen te geven, die nog vol 

zitten met anarthas en die niet over gretigheid of iets anders 

beschikken. Maar wat heeft Vyäsadeva gedaan? In hem was 

de bhakti van Vaikuëöha aanwezig. Door de genade van Nä-

rada verscheen in zijn hart het spel van Kåñëa. Omdat Närada 
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een uttama-bhägavata toegewijde is, gaf hij Vyäsa zijn zegen 

op de manier, die ik eerder heb beschreven. Door alleen maar 

een blik op Vyäsa te werpen, met behulp van zijn instructies 

en door zijn genadevolle aanraking te geven, heeft Närada 

hem inspiratie gegeven. Dit zijn de drie soorten genade. Door 

dit te doen gaf hij Vyäsa alles langs innerlijke weg en liet zo-

veel dingen in Vyäsa verschijnen. Met de beoefening van 

bhakti-yoga kon Vyäsa in zijn äçrama op de oever van de Sa-

rasvaté Rivier gemakkelijk de Bhägavatam componeren. Toen 

verscheen in zijn hart het çuddha-sattva vermogen en door de 

onafhankelijke wil van die çakti werd hij in zichzelf getuige 

van het stromende spel van Bhagavän, alsof het op een bios-

coopscherm werd geprojecteerd. De léläs verscheen achter-

eenvolgens aan hem. Hij zag het spel van Kåñëa in Dvärakä en 

hij zag zelfs spel uit de aprakaöa-lélä, dat in deze wereld niet 

manifest was. Hij realiseerde dit allemaal op basis van de kor-

te catuù-çloké in de Bhägavatam en daaruit heeft hij de hele 

Çrémad-Bhägavatam gemanifesteerd. In de Bhägavatam heeft 

hij spel uiteengezet, dat hij niet in andere Puräëa’s of geschrif-

ten heeft beschreven. 

bhakti-yogena mänasé 

    samyak praëihite ‘male 

apaçyat puruñaà pürëaà 

    mäyäà ca tad-apäçrayam 

Çrémad-Bhägavatam  (1.7.4) 

Krachtens het vermogen van bhakti-yoga zag Çréla Vyäsadeva, 

die met een gezuiverde geest sterk in meditatie was geconcen-

treerd, Çré Kåñëa volkomen beschikken over spirituele uitstra-

ling met zijn plenaire delen en zijn innerlijke vermogen, svarü-
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pa-çakti. Zijn externe vermogen met een inferieur natuur, 

mäyä, werd onder zijn controle in de achtergrond waargeno-

men. 

Hij zag de pürëa-puruña, Volkomen Persoon. Pürëa-puruña is 

Kåñëa vergezeld van de belichaming van zijn çakti, Çrématé 

Rädhikä. Zonder hen samen te zien, kan met niet zeggen, dat 

men de pürëa-puruña heeft gezien. En wat is de natuur van 

Çrématé Rädhikä? Ze heeft veel sakhés en ieder van hen beli-

chaamt één van haar bhävas. Vyäsa kreeg ook darśana van de 

vele manieren, waarop de sakhés het Goddelijk Paar dienen. 

Vyäsa zag hoe mäyä zich in de achtergrond bewoog en hoe de 

jévas in vergetelheid van Kåñëa in de val van de materiële 

energie zijn gelopen. Hij zag ook, hoe ze hun toevlucht namen 

tot heilige meesters, geleidelijk op het rechte pad kwamen en 

zich richting Bhagavän begaven. 

yasyäà vai çrüyamäëäyäà 

    kåñëe parama-püruñe 

bhaktir utpadyate puàsaù 

    çoka-moha-bhayäpahä 

Çrémad-Bhägavatam  (1.1.7) 

Door eenvoudig aan deze vedische literatuur zijn gehoor te ge-

ven ontkiemt direct het verlangen om bhakti voor Çré Kåñëa, de 

Allerhoogste Persoon, uit te voeren en het vuur van verdriet, 

illusie en vrees ermee te doven. 

Dit is het type spiritueel principe, dat hij in Çrémad-Bhäga-

vatam componeerde. Het omvat de betekenis van de Brahma-

sütra, het doel van de Mahäbhärata, de intentie van de gäyatré-
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mantra en de essentie van de Veda’s, zoals in het volgende 

vers wordt bevestigd, 

artho ‘yaà brahma-süträëäà bhäratärthavinirëayaù 

gäyatré-bhäñya-rüpo ‘sau vedänthaparibåàhitaù 

Hari-bhaktiviläsa  (10.283) 

Van alle soorten gezagsdragers is dit het smetteloze bewijs. 

Door alleen zijn toevlucht te nemen tot dit boek kunnen we 

kåñëa-prema bereiken. Na het componeren van de Bhägava-

tam was zijn verdriet gelenigd en zijn innerlijke verlangen was 

vervuld. Toen lokte hij op de een of andere manier Çukadeva 

Gosvämé in zijn val en onderwees hem dit boek. Later heeft 

Çukadeva het gesproken in de bijeenkomst rond Parékñit Ma-

häräja. 

Vyäsa is bekend als Kåñëa-dvaipäyana Vyäsa. Zijn naam is 

Dvaipäyana, omdat hij op een eiland in Mathurä verscheen. 

Dit eiland heette Kåñëagaìgä en lag in de samenloop van de 

Yamunä en de Sarasvaté Rivieren. Het eiland was overdekt 

met een jungle. De äçrama van Paräçara Åñi stond op dat ei-

land en soms moest hij de Yamunä oversteken om naar Ma-

thurä te gaan. Bij één gelegenheid wilde hij de rivier op de 

terugweg naar zijn äçrama oversteken, maar de nacht was 

ingevallen. Paräçara had de rivier met zijn mystieke vermogen 

kunnen oversteken, maar hij had een speciale reden om dat 

niet te doen. Er was daar slechts één veerman aanwezig, die 

hem kon overzetten. Deze veerman was eigenlijk een jong 

meisje genaamd Matsyagandha, de dochter van een Apsarä. 

Ze was de baarmoeder binnengegaan van deze Apsarä, die 

door Brahmä was vervloekt om de vorm van een vis aan te 
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nemen. Ze werd later uit de maag van die vis gered door een 

veerman, die haar adopteerde. Haar naam was Matsyagandha, 

omdat haar lichaamsgeur op die van vis leek. Ze was een jon-

ge maagd en kwam overeen om Paräçara over de rivier te 

zetten. Toen ze het eiland bereikten, keek de wijze haar aan. 

Toen hij naar haar keek, werd ze verlegen, maar hij zei, 

“Vrees niet. Je zal een zoon krijgen en toch maagd blijven. In 

de toekomst zal je met een koning trouwen.” Tegelijkertijd 

kreeg ze een zoon, die volwassen was en een donkere li-

chaamskleur had. Omdat hij op een dvépa, eiland, ter wereld 

kwam, werd zijn naam Dvaipäyana. Vyäsa zei tegen zijn moe-

der, “Als je me roept, kom ik meteen.” Toen verdween hij 

daar om soberheden uit te voeren. 

Sommigen zeggen, dat hij de Bhägavatam in de Himälaya’s 

in Badarikäçrama aan de oever van de Gaìgä heeft gecompo-

neerd. Maar dat schijn niet zo te zijn. Door de genade van 

Närada kwam hij terug naar diezelfde plek in Våndävana, 

waar hij was geboren, en is daar een lange tijd gebleven. Hij 

trok helemaal rond de dhäma en nadat hij de genade van de 

dhäma had gekregen, kon hij het spel van Kåñëa beschrijven. 

Het is mogelijk, dat hij hierna naar Badarikäçrama is gegaan. 

Maar alleen in de rasamayé-bhumi, het land verzadigd van 

rasa, Våndävana, hebben die gevoelens zijn hart kunnen bin-

nenkomen en heeft hij ze op schrift tot uitdrukking kunnen 

brengen. 

Zo wordt hij, die beschrijvingen van het spel van Bhagavän 

in deze wereld uitbreidt en verspreidt, gekend als Vedavyäsa. 

Hij die zittend op een troon over dit spel verhaalt, wordt ook 

vyäsa of guru genoemd. Op zijn eigen verjaardag had mijn 
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geestelijk leermeester, Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé 

Mahäräja, de gewoonte om ieder van deze vyäsas of gurus in 

de disciplinaire lijn afzonderlijk te vereren. Kåñëa is de eerste 

guru, dan Brahmä, dan Närada, Vyäsa, Çuka en dan is de 

sampradäya afkomstig van Madhva. Overeenkomstig gepaste 

regels en principes vereerde hij iedere vyäsa van Svarüpa 

Dämodara tot onze huidige gurus. Uit Puré bracht Bhaktivi-

noda Öhäkura de paddhati, de procedure voor verering, van 

de geestelijk leermeester mee. Zolang mijn gurudeva hier 

aanwezig is geweest, ben ik voor al deze activiteiten verant-

woordelijk geweest. Ik ben een lange tijd in Navadvépa gesta-

tioneerd geweest en tegelijkertijd volbracht ik die taak ook 

hier. Nu kan ik me inmiddels alle regels en methoden van 

guru-püjä niet meer goed herinneren, maar we dienen ze wel 

te kennen. De guru kan niet zomaar verering van zijn leerling 

aanvaarden. De guru laat de leerling eerst de lijn van gurus 

vereren en daarna aanvaardt hij de verering van zijn leerling. 

Op die manier vereert de leerling ook zijn eigen guru en zo 

hoort het ook. Maar de praktijk is, dat we de hele lijn van 

gurus op de verschijningsdag van de guru vereren. Ik heb ge-

zien, dat mijn gurudeva en Püjyapäda Mädhava Mahäräja en 

anderen het op deze manier deden en zo dient het te worden 

gedaan. Op de verschijningsdag van de guru bieden leerlingen 

puñpäïjali aan zijn voeten en de guru vereert de paramparä. 

We verdelen onze paramparä in twee secties: vóór Mädha-

vendra Puré en na Mädhavendra Puré. We eerbiedigen de gu-

rus, die vóór Mädhavendra Puré in de opvolging zijn versche-

nen. Maar juist de äcäryas, die na Mädhavendra Puré tot de 

dag van vandaag zijn gekomen, krijgen ons grootste respect, 
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omdat we van hen de meeste genade hebben gekregen. Dit 

wordt vyäsa-püjä genoemd en we moeten voorzichtig zijn, dat 

we äcäryas, antieke en moderne, geen respect onthouden. 

 

Deze lezing werd gesproken in de Çré Rüpa-Sanätana Gauòéya Mat-

ha in Våndävana op 8 februari 1993.  
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De verdwijningsdag van Çréla Jéva Gosvämé 

N HET LEVEN VAN VAIÑËAVA’S WORDT GEEN 

rekening gehouden met kaste of overtuiging. Sanä-

tana Gosvämé schreef ergens iets over zichzelf, 

“Onder invloed van slecht gezelschap ben ik een moslim ge-

worden, een mleccha, een grotere zondaar dan Jagäi en Mäd-

häi.” Hij gebruikte deze nederige woorden om zichzelf te be-

schrijven. Vaiñëava’s liegen niet; ze worden parama-satya, 

uiterst eerlijk, genoemd. Omdat Sanätana Gosvämé dit over 

zichzelf schreef, denken sommige mensen, dat hij echt een 

gevallen mleccha en een onaanraakbare was. Ze kunnen den-

ken, “Sanätana Gosvämé kan niet liegen, dus moet het waar 

zijn.” Is hetgeen Sanätana Gosvämé hier heeft geschreven 

goed of verkeerd? Hij heeft dit alleen gezegd om geconditio-

neerde zielen instructie te geven. In het materiële bestaan is 

de meest verfoeilijke persoon degene, die trots is op zijn li-

chaamsbewustzijn. Ik ben dit lichaam, ik ben een brahmaan, 

ik ben een kñatriya, ik ben een koopman, ik ben knap, ik ben 
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zeer gekwalificeerd, ik ben zuiver, ik ben geleerde – van de-

genen, die zich op deze manier identificeren, is deze vereen-

zelviging het bewijs van hun laagheid. Een ieder met deze 

mentaliteit is zeer ver gevallen. Dus Sanätana Gosvämé 

schreef dit volkomen oprecht en dit werd ook duidelijk in zijn 

gedrag. Hij ging de Jagannätha Mandira in Puré niet binnen 

met de gedachte, “Als ik zelfs maar het stof op het pad naar 

de tempel aanraak, raakt dat stof de toegewijden aan, als ze 

de tempel binnengaan en worden ze besmet.” Dus hij ging 

nooit de tempel binnen. Hij bleef ver uit de buurt en zat in de 

bhajana-kuöira van Haridäsa Öhäkura, waar hij van een af-

stand de cakra op het spits van de tempeltoren zijn diepe eer-

betuigingen aanbood. 

Sommigen dachten, dat Sanätana Gosvämé uit een lage kas-

te kwam en een gevallen moslim was. Daarom schreef Jéva 

Gosvämé in zijn commentaar op Çrémad-Bhägavatam, Laghu-

vaiñëava-toñaëé, dat Sanätana Gosvämé een hoge standaard 

bharadväja-gotra brähmaëa uit Karnataka was. Dus hij was in 

feite een brähmaëa, maar welke relatie heeft dit met de ziel? 

Dit is slechts een aardse identificatie. Het kan in een materi-

eel perspectief enige waarde hebben, maar het heeft geen 

spirituele betekenis. Als Närada Åñi in een lage kaste familie 

was geboren, wat maakt dat uit? Mensen van de wereld hech-

ten aan deze overweging meer waarde en om deze reden 

schreef Jéva Gosvämé over de hoge geboorte van Sanätana 

Gosvämé. Hij schreef, dat Sanätana Gosvämé een groot ge-

leerde was en dat hij met zijn afkomst uit een koninklijke lijn 

ook koninklijk was. In die familielijn van rijke brähmaëas 

kwam een heer genaamd Sarvajïa. Hij had twee zonen ge-
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naamd Harihara en Rüpeçvara. Harihara was goed met wa-

pens en Rüpeçvara was deskunig in kennis van de geschriften. 

Toen Sarvajïa stierf, gebruikte Harihara zijn militaire des-

kundigheid, anexeerde de provincie en gooide zijn broer, Rü-

peçvara, in ballingschap. De zoon van Rüpeçvara was Pad-

manäbha en de vijfde zoon van Padmanäbha was Mukunda. 

Mukunda woonde in Naihati bij Chinchura in West-Bengalen 

en zijn zoon heette Kumäradeva. Kumäradeva had vijf zonen: 

twee oudere jongens en daaronder kwamen Santosh, Amara 

en Vallabha, die later Sanätana, Rüpa en Anupama werden. 

Alle drie waren reeds als kind grote geleerden. Nergens staat 

vermeld, dat Rüpa en Sanätana ooit zijn getrouwd; alleen 

Anupama is getrouwd geweest en zijn zoon werd later Jéva 

Gosvämé. Alle drie de broers waren in dienst van een moslim 

regent. Sanätana was eerste minister, Rüpa was privésecreta-

ris en Anupama was penningmeester. Ze kwamen Caitanya 

Mahäprabhu tegen, toen hij een bezoek bracht aan Rämakeli, 

waar ze woonachtig waren. 

Jéva was de enige zoon van de drie broers, dus hij kreeg ge-

negenheid in overvloed. Rüpa is Jéva altijd bijzonder toegene-

gen geweest en hij behandelde hem als zijn eigen zoon. Toen 

Jéva nog heel jong was, nam Rüpa hem mee naar Mahäprabhu 

en Mahäprabhu zegende Jéva door zijn hand op zijn hoofd te 

leggen. In zijn jeugd heeft Jéva gestudeerd en leerde alle logi-

ca, Sanskriete grammatica en theïstische filosofie uit boeken, 

die in zijn ouderlijk huis stonden. Voordat Rüpa en Anupama 

het huishoudelijke leven verlieten om zich in Våndävana terug 

te trekken, hebben ze het hele familievermogen en eigen-

dommen verdeeld. De helft ervan hebben ze hier en daar ge-
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doneerd, één kwart ervan hebben ze aan de leden van hun 

huishouding gegeven en één kwart hebben ze bij een koop-

man belegd. Dit gestorte bedrag werd later door Sanätana 

Gosvämé als omkoopsom voor zijn gevangenisstraf gebruikt. 

Het aanbieden en aannemen van smeergeld is slecht, maar als 

het nodig is voor bhakti, is zelfs een verfoeilijke daad goed. 

Stelen en liegen enzovoort zijn immoreel, maar zelfs een ziel 

zo groot als Vasudeva vertelde een leugen. Hij bracht Kåñëa 

naar Gokula en vertelde later tegen Kaàsa, dat zijn vrouw 

een dochter had gekregen. Dus Sanätana Gosvämé heeft uit-

eindelijk dat geld gebruikt om zijn vrijheid te kopen. Bij het 

verdelen van het familievermogen werd een toereikend be-

drag apart gezet voor Jéva om te kunnen blijven studeren. De 

drie broers realiseerden zich, dat Jéva de enige zoon was in 

hun dynastie, dus ze hebben hem met grote genegenheid op-

gevoed en hebben ook gezorgd, dat hij alle materiële facilitei-

ten kreeg, die hij nodig had. 

Jéva had een zeer zacht karakter en toen hij ouder werd 

ging hij geleidelijk de Godsbeelden van Rädhä-Kåñëa vereren. 

Hij maakte bloemenslingers voor hen en gaf hen op divese 

manieren püjä en raakte verzonken in meditatie. Hij heeft 

nooit met andere kinderen gespeeld. Toen hij iets ouder werd, 

misschien veertien jaar, is Jéva naar Navadvépa gegaan. In-

middels was Mahäprabhu reeds teruggekeerd naar de spiritue-

le wereld en de inwoners van Navadvépa waren vertrokken en 

elders gaan wonen. Overal, waar ze keken, kregen ze herinne-

ringen aan Mahäprabhu. Ze zagen de ghäta, waar hij altijd een 

bad nam, het huis waar zijn moeder woonde, enzovoort. Om-

dat Navadvépa hen nu groot verdriet deed, waren Çréväsa Paë-
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òita, Advaita Äcärya en de rest ook vertrokken, waardoor 

Navadvépa er als een woestijn bijlag. Enkele dagen eerder was 

Nityänanda Prabhu vanuit Khardaha in Çréväsa-aìgana gear-

riveerd. Toen Jéva Gosvämé daar aankwam, was Nityänanda 

Prabhu zeer verheugd om een dergelijke prachtige jongen te 

zien. Nityänanda Prabhu zette zijn voet op het hoofd van Jéva 

en zei, “Ik ben hier naartoe gekomen om jou te zien, anders 

was ik in Khardaha gebleven.” Toen liet hij Jéva alle plekken 

zien, waar Mahäprabhu in Navadvépa zijn spel had uitgevoerd. 

Toen toonde hij Jéva grote genade door hem op te dragen bij 

Rüpa en Sanätana in Våndävana te gaan wonen. 

Op weg naar Våndävana maakte Jéva een stop in Varanasi,   

waar hij een leerling van Sarvabhauma Bhaööäcärya genaamd 

Madhusüdana Vacaspati tegenkwam. Madhusüdana Vacaspa-

ti onderwees daar Vedänta, maar niet het commentaar van 

Çaìkaräcärya, dat in die tijd beroemd was. Eerder had Ma-

häprabhu dat commentaar afgewezen, toen Sarvabhauma 

Bhaööäcarya hem ermee probeerde wijs te maken. Toen heeft 

Mahäprabhu Rüpa en Sanätana in Prayäga en Varanasi in-

structies gegeven over de ware intentie van de Vedänta. Mad-

husüdana Vacaspati was een groot geleerde en nadat hij alles, 

dat Mahäprabhu aan Rüpa en Sanätana had verteld, had be-

studeerd en begrepen, is hij daar onderwijs gaan geven. Sar-

vabhauma Bhaööäcärya wist vele jaren eerder, dat Ma-

häprabhu naar Våndävana zou gaan en dat hij onderweg in 

Varanasi een stop moest maken. Dus hij dacht erover om van 

Varanasi een geschikte heilige plaats voor Mahäprabhu te 

maken. Daarom had hij van tevoren zijn leerling, Madhusü-

dana Vacaspati, daar gestationeerd. Dus Jéva Gosvämé was al 
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ingelicht over de aanwezigheid daar van Madhusüdana Va-

caspati door Nityänanda Prabhu of iemand anders; hoe had 

hij anders van hem kunnen afweten? Jéva Gosvämé bezocht 

zijn huis en leerde alle bhakti-vedänta van hem. Hij leerde ook 

het commentaar van Çaìkaräcärya, want zonder dit te kennen 

zou hij niet in staat zijn de filosofie te verslaan. Nadat hij dit 

allemaal had bestudeerd en het volkomen had begrepen, trok 

hij naar Våndävana. 

Daar heeft Sanätana Gosvämé hem aan de zorg van Rüpa 

Gosvämé overgedragen en Jéva bleef vlakbij de hut van Rüpa 

Gosvämé bij de Rädhä-Dämodara Mandira. Rüpa Gosvämé las 

Jéva Gosvämé alles voor, dat hij aan het schrijven was. Op 

zekere dag midden in hun studie arriveerde daar een stralen-

de, oudere brähmaëa. We weten van zijn leeftijd en zijn erudi-

tie, dat dit Vallabhäcärya moet zijn geweest en hij kende Rü-

pa Gosvämé nog uit de tijd, dat Mahäprabhu in Prayäga 

woonde. Hij had ongeveer dezelfde leeftijd als Advaita Äcä-

rya, dus Rüpa Gosvämé had de juiste leeftijd, of zelfs nog la-

ger, om zijn zoon te zijn. Hij zei, “Rüpa, wat ben je tegen-

woordig aan het schrijven?”  

Rüpa Gosvämé aarzelde en antwoordde, “Ik schrijf een 

boek getiteld Bhakti-rasämåta-sindhu.” 

Toen pakte Vallabhäcärya het boek, bladerde erdoor en 

zei, “Heel goed. Ik zal het doorlezen en fouten verbeteren.” 

Jéva Gosvämé stond met een blad van de täla-boom juist op 

dat moment koelte te geven aan Rüpa Gosvämé. In vroeger 

tijden kregen leerlingen nog de fortuinlijke gelegenheid om 

deze soort diensten aan hun guru te verlenen. De huidige gu-

rus hebben deze soort dienstverlening van hun leerlingen niet 
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meer nodig. Ze zullen binnenkort wel komen met een machi-

ne om de voeten van de guru te masseren en misschien komen 

ze wel met een apparaat, dat voor de guru kookt. Op deze 

manier verdwijnt de behoefte en de gelegenheid voor leerlin-

gen om deze intieme diensten aan de guru te verlenen. Uit-

eindelijk zal de relatie tussen guru en leerlingen niet meer 

dezelfde zijn; we zien dit in zekere mate reeds gebeuren. Dus 

Jéva Gosvämé stond Rüpa Gosvämé koeling te geven, maar 

hetgeen hij Vallabhäcärya hoorde zeggen, kon hij niet verdra-

gen en liep weg om iets anders te doen. Na enige tijd haalde 

hij een waterkruik en ging naar de rivier om water te halen. 

Daar kwam hij Vallabhäcärya tegen, die juist zijn middagbad 

had voltooid. Jéva Gosvämé zei, “Gosaéjé, u heeft gezegd, dat u 

de Sri Bhakti-rasämåta-sindhu, die Rüpa Gosvämé aan het 

schrijven is, zou proeflezen. Als u fouten aantreft, kunt u dan 

precies zeggen waar?” 

Vallabhäcärya antwoordde, “Wat kan jij ervan begrijpen, 

kind? Heb je Sanskriete grammatica gestudeerd?” 

“Ja, een beetje.” 

“Wat kun je er dan mogelijkerwijs van begrijpen?” 

“Maar toont u me alstublieft gewoon de fouten, die u hebt 

ontdekt.” Toen Vallabhäcärya hem een schijnbare fout toon-

de, ontstond er een heftig dispuut tussen hen. Uiteindelijk 

zette Jéva Gosvämé de kwestie zodanig neer, dat Vallabhäcä-

rya deze niet kon weerleggen en er geen antwoord op had. 

Toen Vallabhäcärya naar de hut was teruggekeerd, vroeg 

hij aan Rüpa Gosvämé, “Wie was die jongen, die jou stond af 

te koelen? Hij is erg intelligent en zeer goed onderlegd in de 

geschriften.” 
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Met gevouwen handen en heel nederig antwoordde Rüpa 

Gosvämé, “Hij is de zoon van mijn jongere broer en hij is ook 

mijn leerling. Hij weet niet hoe hij zich moet gedragen.” 

“Nee, hij is geniaal en hij zal in de toekomst een beroemd-

heid worden.” 

Spoedig daarna vertrok Vallabhäcärya en Rüpa Gosvämé 

dacht, dat er een probleem was. Toen Jéva Gosvämé met het 

water aankwam, zei Rüpa Gosvämé tegen hem, “Met jouw 

gebrek aan verdraagzaamheid ben je ruzie gaan maken met 

een oudere, geleerde brähmaëa, die iets kwam proeflezen 

voor mijn bestwil? Jouw karakter is niet helemaal correct; ga 

hier weg.”  

Jéva Gosvämé kon aan zijn opdracht niet ongehoorzaam 

zijn. Iemand, die zijn guru niet gehoorzaamt, is niet in staat 

om ooit de geestelijke wereld binnen te gaan. Iemand zegt, 

“Gurudeva, kent u me niet? Weet u niet hoe ik leef en wat ik 

doe?” Wat is dit? Waar is het vertrouwen in zijn guru? De 

guru weet alles en moet worden gezien als niet-verschillend 

van Bhagavän. Zelfs een madhyama-adhikäré guru kan “de 

pols van zijn leerling voelen” en hem van alles vertellen. Een 

man ging eens naar een gewone huisarts. Bij het zien van die 

magere man trok de arts de conclusie, dat zijn spijsvertering 

niet in orde was. Dus deze dokter sloot zijn ogen en preten-

deerde de pols van de man te voelen. Toen zei hij, “Uw spijs-

vertering werkt niet goed – klopt dat?” De man knikte van ja. 

“Heeft u hier pijn van gas?” De man antwoordde, “Ja.” En 

toen hij de dokter allerlei andere symptomen hoorde opnoe-

men, dacht de man, “Oh, deze dokter weet alles.” 
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De madhyama-adhikäré guru is ook een soort dokter. Door 

louter naar iemands gezicht te kijken kan hij zeggen, welke 

tekortkomingen die persoon in zijn geestelijke leven onder-

vindt. Om niet te spreken van hetgeen een meer gevorderde 

guru kan zien en weten. Hij kan onze “pols voelen” en alles 

over ons vertellen. Denk nooit, dat de guru een gewoon per-

soon is, zoals ikzelf, en dat hij de gevoelens in mijn hart niet 

kent. Door gewoon naar iemands gezicht te kijken weet hij 

alles. Door zelfs maar één gedachte of uitspraak te horen kan 

hij alles zien. Het is alsof je wilt weten, of een pan rijst gaar is. 

Als één rijstkorrel gaar is, is de hele pan gaar en als die ene 

rijstkorrel niet gaar is, is de hele pan niet gaar. Dus schrijf de 

guru nooit wereldse intelligentie toe, zelfs niet als hij een 

madhyama-adhikäré is. Als zelfs degenen op het pad van kar-

ma hun guru aanvaarden als niet-verschillend van Bhagavän, 

zullen wij dan onze guru op het gebied van bhakti niet aan-

vaarden als de kenner van alles? Dat doen we zeker; anders 

kunnen we in het spirituele leven niet worden geperfectio-

neerd. 

Jéva Gosvämé schrijft in zijn Bhakti-sandarbha, dat dikwijls 

mensen eerst een bepaalde guru aanvaarden, alleen omdat 

veel anderen hem aanvaarden. Als die persoon een beetje 

meer leert en hoort van de guru, kan hij zich realiseren, dat hij 

een wereldse guru heeft en geen echte spirituele guru. Wat 

moet hij dan doen? Hij geeft zijn voorgaande guru naar zijn 

positie het gepaste respect en gaat op zoek naar een echte 

spirituele guru. Als hij geen spirituele guru aanvaardt, zal hij 

nooit vooruitgang maken in het spirituele leven. Jéva Gosvämé 
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heeft alles over deze verschillende niveau’s van gurus uitge-

legd in zijn Bhakti-sandarbha. 

Jéva Gosvämé kon zijn guru dus niet ongehoorzaam zijn en 

vertrok naar Våndävana, waar hij in een grot ging wonen, die 

vol krokodillen zat, in een dorp genaamd Bhayagaon. Zelfs 

nog recentelijk hebben daar krokodillen gezeten, maar nu zijn 

er geen meer over. Jéva Gosvämé bleef in die grot zitten huilen 

in zijn bhajana, nu hij was verstoken van het gevoel van gene-

genheid van zijn geestelijk leermeester. Hij hield op met eten 

en drinken en raakte binnen afzienbare tijd vermagerd. Enke-

le dagen later kwam Sanätana Gosvämé op zijn wandeling 

rond Vraja langs dit dorp. De lokale bevolking zei tegen hem, 

“Bäbä, we vonden u altijd een groot bhajanänandé, maar er is 

een jongen in het dorp gekomen, die zelfs nog meer bhajanä-

nandé is dan u. Dag en nacht roept hij de namen van Rädhä-

Kåñëa en zit te huilen. We brengen hem iets te eten, maar hij 

raakt het niet aan en slapen doet hij ook niet. Hij blijft dag en 

nacht in bhajana verzonken; we hebben nog nooit zoiets ge-

zien.” 

Sanätana Gosvämé wist dat het Jéva was. De lokale bevol-

king begeleidde hem naar Jéva en toen ze elkaar ontmoetten, 

barstten ze in tranen uit. Toen heeft Sanätana Gosvämé Jéva 

teruggebracht naar Rüpa Gosvämé. Sanätana Gosvämé zei 

tegen Rüpa Gosvämé, “Wat is de plicht van Vaiñëava’s? Met 

anderen mededogen hebben. Toch heb je deze jonge leerling 

van jou, die is getooid met vele buitengewone kwaliteiten, 

afgewezen! Je zou voor Jéva genade moeten hebben, maar in 

plaats daarvan heb je hem verbannen. Dit was een vergissing 

en je dient het te herstellen. Ik verordoneer jou bij deze om 
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hem snel terug te roepen.” Toen Rüpa Gosvämé dit hoorde, 

begon hij om Jéva te huilen; hij hield zoveel van hem. Toen 

haalde Sanätana Gosvämé Jéva op en zette hem op schoot bij 

Rüpa Gosvämé. De guru en de leerling huilden bij hun here-

niging. Hierna regelde Rüpa Gosvämé, dat Jéva door de beste 

artsen uit Mathurä werd behandeld en zo werd Jéva geleidelijk 

weer sterk. Daarna liet Rüpa Gosvämé hem alles, dat hij 

schreef, proeflezen. 

Rond die tijd stelde Gopäla-bhaööa Gosvämé een boek sa-

men van hetgeen Mahäprabhu had onderwezen aan Rüpa 

Gosvämé in Prayaga en aan Sanätana Gosvämé in Varanasi 

over sambandha, abhideya en prayojana tattva. Welke soort 

relatie heeft de jéva van deze wereld met Bhagavän? Hoe lang 

hebben we een relatie met de objecten van deze wereld? We 

gaan een gezin beginnen, hoelang gaat het duren? We gaan 

trouwen, voor hoelang? We treffen regelingen om onze aan-

winsten door onze kinderen te laten erven, voor hoelang? Dit 

is allemaal onwetendheid van sambandha-jïäna. Alleen onze 

relatie met Kåñëa is eeuwig. In ieder achtereenvolgend leven 

zijn we anders en dit feit zal nimmer veranderen. De constitu-

tionele positie van de jéva is een eeuwige dienaar van Kåñëa te 

zijn. Dit wordt verteld in de Vedänta, de Bhägavatam en alle 

andere geschriften. De plicht van de jéva is abhideya en het 

mondt uit in de prayojana, het hoogste doel, namelijk kåñëa-

prema. Maar als ik zeg kåñëa-prema, denk dan niet, dat ons 

doel Kåñëa is; integendeel, de prema, die we voor Kåñëa gaan 

voelen, is onze prayojana. Er zijn vijf soorten prema voor Kåñ-

ëa: çänta, däsya, sakhya, vätsalya en mädhurya. Voor alle jévas 

is mädhurya-rasa het grootste doel. Dit heeft Caitanya Ma-
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häprabhu in beide plaatsen verteld, toen hij vaidhé-bhakti aan 

Sanätana Gosvämé en rägänuga-bhakti aan Rüpa Gosvämé 

uiteen heeft gezet. 

Later hoorde Gopäla-bhaööa Gosvämé alles rechtstreeks van 

Rüpa en Sanätana; hij beschouwde hen als zijn çikñä-gurus. 

Toen heeft Gopäla-bhaööa Gosvämé zich door de geschriften 

van antieke Vaiñëava äcäryas, zoals Madhva en Rämänuja, 

heengewerkt en heeft een aantal punten van sambandha, 

abhidyeya en prayojana in een kladblok genoteerd. Later 

heeft Jéva Gosvämé al deze tattva van Gopäla-bhaööa Gosvämé 

geleerd. Alle Zes Gosvämé’s waren zulke grote geleerden. 

Vervolgens verdeelde Jéva Gosvämé deze kennis in de drie 

categorieën sambandha, abhideya en prayojana. Daarna nam 

hij het deel, dat alle informatie over sambandha bevatte en 

breidde het uit. Hij nam ook concepten over uit Bhakti-

rasämåta-sindhu, Ujjvala-nélamaëi, Båhad-bhägavatämåta en 

andere werken van Rüpa en Sanätana Gosvämé’s – en toen 

heeft hij de eerste sandarbha gecomponeerd. Het woord 

sandarbha betekent “een schatkist vol waardevolle juwelen”. 

Van de zes sandarbhas, die hij heeft geschreven, wordt in de 

eerste vier – Tattva-sandarbha, Bhagavat-sandarbha, Para-

mätma-sandarbha en Kåñëa-sandarbha – sambandha-jïäna 

uiteengezet. Wat is de jéva, wat is de begoochelende energie, 

wat is het doel van de jéva – al deze dingen worden uitgelegd 

in de eerste vier sandarbhas. 

In de Tattva-sandarbha wordt het concept van pramäëa en 

prameya gegeven. Wat is de betekenis van pramäëa? Wiens 

woorden willen we in een dispuut als gezaghebbend aanvaar-

den? Stel je voor, dat hier een jongen komt, die zegt, dat er 
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brand is uitgebroken bij Holi Gate en dat alles in brand staat. 

Dan komt er een oudere heer langs, die zegt, dat een klein 

brandje in een theehuis was ontstaan. Nadat ze het vuur onder 

controle hadden, was er enige brandschade, maar eigenlijk 

stelde het niets voor. Wiens woorden zouden we als gezag-

hebbend aanvaarden? De woorden van de man, omdat hij 

ouder en rijper is dan de jongeman. 

Het begrip pramäëa omvat veel dingen. Iemand kan zeg-

gen, “Deze wereld is echt, wij zijn mensen, en het feit, dat we 

brähmaëas zijn is satya, echt. Dit is mijn huis, dit is mijn va-

der, dit is het eigendom van mijn voorouders en nu ben ik 

heer en meester over het vermogen. Ik geef nog eerder mijn 

leven op, dan dat ik zelfs maar een centimeter van dit land 

opgeef.” En voor al deze valse identificaties en ideeën over 

eigenaarschap is zoveel ruzie gaande. Een ander kan zeggen, 

“Deze dingen zijn allemaal tijdelijk, dus ga er niet om vech-

ten. Doe iets voor jouw ätmä en voor Bhagavän, zij zijn per-

manent.” Welke van de twee opvattingen willen we accepte-

ren? Jéva Gosvämé heeft de relaties tussen Bhagavän, de jéva 

en het materiële bestaan geanalyseerd en het gezaghebbende 

concept gegeven, waarin we ons vertrouwen moeten vestigen 

temidden van tegenargumenten. Hij schreef, dat de Veda’s de 

enige authoriteit zijn en dat iedere andere zogenaamde autho-

riteit helemaal geen authoriteit is. Datgene, dat wij met onze 

beperkte zintuigen waarnemen, kan gebrekkig zijn, maar de 

woorden van de Veda’s kunnen niet gebrekkig zijn.  

Poep is poep, of het van een hond, een ezel, een varken of 

een mens is. Ongeacht hoe verheven iemand kan zijn, zijn 

poep stinkt. De meest smerig stinkende ontlasting van alles is 
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die van mensen, omdat wij allerlei soorten gefabriceerd voed-

sel eten en rijk voedsel, zoals rabari, terwijl de meeste dieren 

leven op gras en andere natuurelementen. Maar de Veda’s 

zeggen, dat de mest van koeien zeer waardevol en zuiver is. 

Als iemand is besmet, kunnen ze het aanraken en zich als ge-

reinigd beschouwen. De urine van de koe is ook zuiver, 

evenals de schelphoorn, die normaal gesproken onzuiver zou 

worden beschouwd. Iedere onreinheid kan met koemest wor-

den gezuiverd. Dit staat geschreven in de Veda’s en de Veda’s 

werden door Bhagavän zelf gecomponeerd, niet door gewone 

mensen. Ze kwamen voort uit de adem van degene, die deze 

wereld heeft geschapen en alles, dat van Bhagavän afkomstig 

is, is de pramäëa, gezagdrager. De Veda’s kwamen voort uit 

zijn adem en de Bhägavad-gétä is zijn woord. Welke van de 

twee willen we als meest gezaghebbend accepteren? De Gétä, 

want zijn woorden zijn çabda-pramäëa. 

In zijn Bhagavat-sandarbha heeft Jéva Gosvämé geschreven, 

dat er geen twee afzonderlijke dingen in deze wereld zijn; dat 

alles , dat we zien, uit dezelfde bron voortkomt. 

ekam eva paramaà tattvaà sväbhävikäcintya-çaktyä sarva- 

    daiva-svarüpa-tad-rüpa-vaibhava-jéva-pramäna-rüpeëa caturd-

dhävatiñöhate 

süryäntara-maëòala-sthita-teja iva, maëòala, 

    tad vahirgata-tad raçmi, tat praticchavi-rüpeëa 

De Absolute Waarheid is één. Hij beschikt van nature over 

onbevattelijk vermogen. Door de kracht van zijn vermogen 

bestaat hij in vier gedaanten: svarüpa (zijn oorspronkelijke 

gedaante), tad-rüpa-vaibhava (alle viñëu-tattva incarnaties 

beginnend met Baladeva Prabhu), jéva (het levend wezen) en 
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pradhäna (de begoochelende energie). Hij wordt vergeleken 

met de zon, die ook in vier gedaanten bestaat: zijn oorspron-

kelijke vorm, daar waar het licht van de zon valt (de sürya-

maëòala), zijn stralen en daar, waar de zon niet schijnt, dat 

met mäyä wordt vergeleken. 

Waar geen bhagavat-prakäça is, de verlichting van Bhaga-

vän, en waar geen kennis van bhagavat-tattva is, heerst mäyä. 

Wij zijn jévas en er zijn twee soorten: geconditioneerde en 

bevrijde jévas. De geconditioneerde ziel vergeet zijn inherente 

natuur en raakt aan het materiële bestaan gebonden. Daar 

gaat hij achter tijdelijk plezier aan en ziet lustobjecten als van 

zichzelf, maar hij komt bedrogen uit. De bevrijde zielen die-

nen onafgebroken Bhagavän. Met de beoefening van bhaga-

vat-bhakti kan de geconditioneerde ziel de eeuwige associatie 

van Bhagavän krijgen en prema, zijn belangrijkste doel, erva-

ren. Jéva Gosvämé heeft al deze tattvas onderzocht.  

Aanvankelijk bestond er een boek getiteld Brahma-

sandarbha. Jéva Gosvämé heeft er delen van overgenomen en 

schreef zijn eigen Bhagavat-sandarbha, waarin hij brahma-

tattva analyseerde en de opvattingen van Çaìkaräcärya weer-

legde. De jéva is niet Brahman. Als Brahman de Absolute 

Waarheid is vol kennis, zoals ze zeggen, hoe heeft het zich dan 

verdeeld in miljarden levende wezens en hoe is het in het ma-

teriële bestaan gebonden geraakt? Çaìkaräcärya zegt, dat het 

was afgedekt door mäyä, maar waar kwam deze afzonderlijke 

entiteit vandaan, die ze mäyä noemen? Als er geen afzonder-

lijke entiteit genaamd mäyä is en alles is de ene Brahman, 

waar kan dit andere object genaamd onwetendheid dan van-

daan gekomen zijn? Jéva Gosvämé weerlegde alle ideeën van 
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Çaìkaräcärya en toonde aan, dat Kåñëa Parabrahma is, de 

bron van Brahman. 

Hij heeft ook paramätma-tattva geanalyseerd en in de Kåñ-

ëa-sandarbha heeft hij uitgelegd, hoe alleen Kåñëa Svayam 

Bhagavän is. Hij heeft uitgelegd hoe Kåñëa 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 

krijgen. Hij wees het idee af, dat Kåñëa een incarnatie van 

Näräyaëa is. Hij gebruikte bewijsmateriaal uit de Veda’s, 

Upaniñaden en Puräëa’s en stelde vast, dat Kåñëa Svayam 

Bhagavän is en dat alle andere incarnaties zijn deelexpansies 

zijn. Op basis van schriftuurlijk bewijs onderbouwde hij het 

concept van Mahäprabhu, dat door Rüpa Gosvämé en Sanä-

tana Gosvämé in de literatuur was vastgelegd. Hiermee heeft 

hij onze sampradäya op een stevige filosofische fundering 

gezet. Hij heeft de stroom van de rivier van rasa beschermd 

door aan beide zijden grote keien siddhänta tegen de oevers 

te leggen. Op die manier kan geen vervuild water van misver-

standen er ooit naar binnen stromen. 

In zijn Bhakti-sandarbha heeft hij veel subtiele aspecten 

van bhakti uiteengezet. Hij noemde de vierenzestig soorten 

bhakti en hij heeft guru-tattva op uitstekende wijze uitgelegd. 

Hij heeft ook guru-pädäçraya uitgelegd, het proces van toe-

vlucht nemen tot de guru – hoe het dient te worden gedaan, 

welke regels en principes dienen te worden gevolgd, enzo-

voort. De guru zal de aankomende leerling in ogenschouw 

nemen, de leerling zal de guru in overweging nemen en dan 

zal zich in het leven van de leerling nooit meer een omstan-

digheid voordoen, waardoor hij zijn guru moet verlaten. Men 
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kan een guru niet op wispelturige wijze accepteren, want van 

guru veranderen kan zeer problematisch zijn. Men dient een 

guru te aanvaarden, in wie men nooit zijn vertrouwen kan 

verliezen; anders komen er problemen. Men moet zeker we-

ten, dat men een sad-guru aanvaardt, die onthecht is van lust-

bevrediging, die belezen is in alle tattva en siddhänta, die rasi-

ka is, die spiritueel gerealiseerd is en die zijn leerling toegene-

gen is. Men dient de guru grondig te onderzoeken, al duurt 

het een jaar om erachter te komen, of hij gekwalificeerd is. De 

guru mag niet gehecht zijn aan iets binnen het materiële be-

staan. De meest voorkomende gehechtheid richt zich op geld. 

Er zijn drie materiële verleidingen: kanaka (goud of rijkdom), 

käminé (vrouwen) en pratiñöhä (faam). Het woord käminé 

verwijst zowel naar de gehechtheid van mannen aan vrouwen 

als van vrouwen aan mannen. Als we een guru zien, die hier-

aan gehecht is, bieden we hem onze praëäma aan, maar aan-

vaarden geen initiatie van hem. Anders komt men later achter 

de waarheid en vraagt men hem, “Gurujé, wat is de conceptie 

van Rüpa Gosvämé?” 

De guru zal antwoorden, “Ik weet het niet.” Waarom zou-

den we een dergelijke leermeester aanvaarden? We vragen 

hem, “Wat is acintya-bhedäbheda-tattva? Wat is prema?” 

Dan zegt hij, “Ik ken al die dingen niet. Ik chant gewoon 

harinäma.” 

“Dan ga ik naar een andere guru.” 

“Als je naar een ander loopt, gaat alles voor jou de mist in.” 

Dan denken we, “Hoe heb ik ooit zo’n grove, gemene guru 

kunnen accepteren?” en ons vertrouwen neemt af. Dus je 

moet de geestelijk leermeester grondig op de korrel nemen. 
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Er is in het Hindi een gezegde, “päni pijiye chänkar, guru kij-

iye jänkar—Drink alleen gefilterd water en aanvaard alleen 

een guru, nadat men hem heeft leren kennen.” Men dient de 

guru langdurig te zien en te horen om er zeker van te zijn, dat 

hij de juiste guru voor het leven is. Anders wordt het datgene, 

dat we vandaag de dag zien gebeuren, dat mensen naar een 

bepaalde tempel gaan en dezelfde dag nog worden geïniti-

eerd. Iemand komt voor de eerste keer en ziet de grote weel-

de, hoe de tempel een miljoen waard is en dat er dagelijks 

grote menigten mensen naartoe stromen. Dan denkt hij, “Ik 

word hier leerling, dat zou mooi zijn.” Als hij dan na een paar 

dagen heeft gezien, wat daar allemaal gebeurt, begrijpt hij, dat 

het allemaal tegen bhakti indruist. Sommige Gosvämé’s, die de 

mandiras in Våndävana besturen, beschikken over grote rijk-

dom en hebben er ook regelmatig ruzie over. Anderen stelen 

kostbare ornamenten, die de mensen aan de Öhäkurajés heb-

ben gedoneerd. Wat gebeurt er met degenen, die inwijding 

van een dergelijke guru accepteren? Jéva Gosvämé gaf excel-

lente beschrijvingen van de dékñä-guru en de çikñä-guru. De 

guru is hij, die in zijn eigen leven het gedrag en het gedach-

tengoed toepast, welke hij predikt en uitdraagt. Door het ide-

aal te volgen, dat hij in zijn gedrag toont, door zijn instructies 

te volgen en de mantras, die hij heeft gegeven, te chanten zal 

men zich zeer voldaan voelen en is zijn leven geheel succesvol. 

Kan ooit iemand een dergelijke guru verlaten? 

Jéva Gosvämé heeft ook uitgelegd, dat alle bhakti niet een-

der is, zoals allerei soorten water ook niet hetzelfde is. Er is 

schoon water, gezuiverd water, besmet water, rioolwater en-

zovoort. Vlak achter onze mandira hier in Mathurä stroomt 
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een rivier van afvalwater – dus dit is water, of niet? Zijn alle 

soorten water hetzelfde? Zo zijn er ook verschillend soorten 

bhakti, maar omdat mensen dit niet weten, accepteren ze de 

onzuivere praktijk van toewijding als bhakti. Om dit misver-

stand uit de weg te ruimen heeft Jéva Gosvämé drie varianten 

van bhakti beschreven: äropa-siddhä bhakti, saìga-siddhä 

bhakti en svarüpa-siddhä bhakti. Sommige mensen nemen 

initiatie van een guru, maar associëren niet met de guru. Als 

men dergelijke mensen vraagt wie hun guru is, zeggen ze vol 

trots, “Jagad-guru zo-en-zo.”  

“Welke instructies geeft hij?” 

“Hij heeft me een mantra gegeven om te chanten – kåñëaà 

çaraëaà mama.” 

“Wat nog meer?” 

“Meer niet.” 

“Hoeveel halfgoden vereer je?” 

“Oh, zoveel als India telt.” 

Vraag een andere man, “Van wie bent u een leerling?” 

“Ik ben een leerling van Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté 

Öhäkura.” 

“Wat praktiseert u?” 

“Oh, hij heeft me een mantra om te chanten gegeven, maar 

ik kan me niet meer herinneren, hoe het was.” 

Is deze persoon werkelijk een discipel geworden, of niet? 

Hij zegt, dat hij Rädhä-Kåñëa vereert, maar hij kan zich de 

mantra niet meer herinneren. Welk voordeel zit er voor hem 

in? Dus mensen in dergelijke condities aanvaarden datgene, 

dat niet bhakti is, als bhakti. Ze vereren alle halfgoden op 

hetzelfde niveau en erkennen niet de superieuriteit van Räd-
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hä-Kåñëa. Sommige mensen beschouwen activiteiten ten be-

hoeve van het welzijn van de samenleving als bhakti en dit is 

äropa-siddhä bhakti. 

Deze kwesties heeft Jéva Gosvämé in zijn sandarbhas alle-

maal diepgaand onderzocht. Totdat men deze boeken leest, is 

men niet in staat de ware aard van bhakti te kennen. Door 

regelmatig de kennis te horen, die daarin uiteen wordt gezet 

en door te associëren met gevorderde Vaiñëava’s wordt bhakti 

geleidelijk uttama-bhakti. Eén voor één heeft hij de vijf typen 

prema uitvoerig beschreven (çänta, däsya enzovoort) en hij 

heeft vooral gopé-prema benadrukt en de sädhana uiteengezet 

om het te bereiken. Veel hiervan is in Gopäla-campü geko-

men; het is een zeer filosofisch boek, dat eenvoudig niet van 

deze wereld is. Hij ging daar zitten in Goloka-Våndävana, 

schreef het boek en gaf het daarna aan de wereld. Hij heeft 

zoveel literatuur gecomponeerd, dat we ons hele leven erin 

verzonken kunnen blijven. Wie weet hoeveel levens we zou-

den besteden aan het praktiseren van de sädhana, die door 

hen wordt voorgeschreven! Als we trachten deze boeken bin-

nen te gaan en als we zowel het persoonlijke gedrag als de 

concepten van Jéva Gosvämé onderzoeken en ze zelf volgen, 

wordt ons spirituele leven zeker een succes. Mag Jéva Gosvä-

mé ons genadig zijn, zodat we zijn instructies kunnen leren en 

kunnen beginnen om bhajana op een zuivere wijze uit te voe-

ren. 

 

Deze lezing werd gesproken in de Çré Keçavajé Gauòéya Maöha in 

Mathurä op 7 januari 1992. 
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De glorie van Çré Båhad-bhägavatämåta 

ADAT WE TWEEËNEENHALF JAAR LEZINGEN 

hebben gehoord over Çré Båhad-bhägavatämåta, 

hebben we gisteren tenslotte dit grote geschrift 

kunnen afronden, maar in zekere zin zijn we nog maar net 

begonnen. Als we de concepten van dit boek in onszelf kun-

nen verankeren en als we de instructies in ons dagelijks leven 

kunnen toepassen, wordt ons leven zeker een succes. Door 

deze vertellingen te horen van zijn guru Jaimini Åñi, werd het 

leven van Janamejaya een succes. Als we deze kathä horen 

zoals hij deed en de instructies ervan volgen, wordt ons leven 

op dezelfde manier succesvol. Maar als deze kathä het ene oor 

ingaat en het andere oor weer uitgaat, kan het ons geen voor-

deel bieden. Helaas zijn er velen die dit doen. Maar na al deze 

tijd heb ik het gevoel, dat we op zijn minst een oprechte po-

ging hebben gedaan om dit verheven geschrift binnen te gaan 

– en ik heb vooral leren begrijpen, dat de Båhad-bhägavat-

ämåta ongeëvenaarde literatuur is. Iemand, die Çrémad-
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Bhägavatam werkelijk wil begrijpen, moet eerst dit boek heb-

ben bestudeerd. Iemand die werkelijk bezig is met sädhana, 

moet dit boek eerst hebben bestudeerd. Iemand, die bhakti-

tattva kent met rasa en vooral met vraja-prema, moet zeker 

eerst dit boek zeer zorgvuldig hebben bestudeerd. 

Çréla Sanätana Gosvämé is niet zomaar een wijze heilige, hij 

is een van de eeuwige metgezellen van Çré Kåñëa. Hij is een 

zeer verheven en intiem lid van Kåñëa’s nabije familie, dege-

nen, die Kåñëa zelfs kunnen zeggen, wat hij moet doen en wat 

hij niet moet doen. Zijn Båhad-bhägavatämåta bestaat uit twee 

delen, die beide een uitstekend verhaal vertellen over een 

parivräjaka, iemand die geen vaste woonplaats heeft maar 

constant rondzwerft op zoek naar de essentie van het leven. In 

het eerste deel is de parivräjaka Närada Åñi en in het tweede 

deel is het Gopa-kumära. In het eerste deel gaat Närada op 

reis om vast te stellen, wie de hoogste ontvanger van Kåñëa’s 

genade is. Eerst ging hij naar Prayäga, toen naar een koning in 

Zuid-India en toen vervolgens naar Indra, Brahmä, Çaìkara, 

Prahläda Mahäräja, Hanumän, de Päëòava’s, Uddhava in 

Dvärakä en tenslotte mondt het verhaal uit in het spel van de 

constructie van de Nava-våndävana. Daar werd geopenbaard, 

dat de gopés de grootste objecten van Kåñëa’s liefde zijn en 

dat de beste gopé Çrématé Rädhikä is. Bij het zien van een 

mürti van haar, werd Kåñëa gek. Als Kåñëa Rädhikä ziet, ne-

men zijn schoonheid en bekoorlijkheid maximaal toe. Dus 

Närada trok de conclusie alsvolgt. Als er in alle drie de werel-

den iemand is, die Kåñëa het meest dierbaar is, moet het Çré-

maté Rädhikä zijn.  
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In het tweede deel vertelt Gopa-kumära over zijn eigen ät-

ma-kathä, het verhaal over zijn eigen voortgang van de eerste 

stap in het geestelijke leven tot de laatste bestemming. Hij 

werd geboren in Govardhana in een familie van koeherders 

en hij had geen enkele opleiding. Op zekere dag ontmoette hij 

een persoon, die hem toen niet bekend was en een groot toe-

gewijde was. Hij begon die toegewijde te dienen door hem 

melk, yochurt en boter te geven en door water te brengen. 

Toen gaf op een dag deze toegewijde hem met grote liefde de 

gopäla-mantra en werd zijn guru. De gopäla-mantra kan per-

fectie geven; sommigen noemen hem de kåñëa-mantra. Nadat 

hij deze mantra aan Gopa-kumära had gegeven, viel zijn guru 

bewusteloos zonder hem te hebben gezegd, hoe of wanneer 

hij de mantra moest chanten en zonder over de glorie ervan te 

vertellen. Toch was het vertrouwen van Gopa-kumära zo 

sterk, dat hij zeker wist, dat de mantra hem de vrucht van alle 

spirituele perfectie zou geven. Het vertrouwen van een leer-

ling in de mantra, die hem door zijn guru werd gegeven, zou 

compleet moeten zijn; anders kan het zaad, dat door de guru 

is geplant, niet groeien. Dikwijls vragen toegewijden naar de 

betekenis van deze mantra en hoe deze moet worden gechant 

enzovoort. Ik vroeg het mijn eigen guru, Çréla Bhakti Prajïäna 

Keçava Gosvämé Mahäräja, en hij zei eenvoudig, “Weet ge-

woon, dat deze mantra de capaciteit heeft om perfectie te ge-

ven; de rest wordt door de mantra zelf geopenbaard.” Dus een 

leerling dient de mantra met volkomen vertrouwen te chanten 

en dan wordt zijn bhajana op de juiste wijze uitgevoerd. 

Door deze mantra vol vertrouwen te chanten ging hij op het 

pad van perfectie van het ene niveau naar het volgende. De 
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vooruitgang van de toewijding van een sädhaka wordt verge-

leken met een lotus, die geleidelijk gaat bloeien en een geur 

gaat verspreiden. In zijn vooruitgang voelt hij zijn spirituele 

plezier (änanda) stap voor stap toenemen en ziet hij hoe de 

lotus van zijn bhakti geleidelijk tot bloei komt en steeds 

mooier en aromatischer wordt. Maar als een sädhaka niet het 

doel en de intentie van zijn sädhana in zijn achterhoofd houdt, 

ziet het ernaar uit, dat er niets wordt bereikt en alles voor 

niets is geweest. Zoals men eet, voldaan is en later weer zin 

krijgt om te eten, zo komt er een vrucht na iedere achtereen-

volgende stap in sädhana. Maar als we sädhana niet op de 

juiste wijze praktiseren, krijgen we deze vruchten niet. Veel 

mensen pakken het pad op, maar verliezen hierdoor na enige 

tijd de hoop en lopen weg. Stel je voor, dat een zaad is ge-

plant, dat water krijgt en groeit – met het zaad groeit het on-

kruid mee. Als er niet goed voor de kiemplant wordt gezorgd, 

droogt hij uit en houdt op met groeien, terwijl het onkruid 

blijft doorgroeien. Als op dezelfde manier een toegewijde in 

näma-bhajana geen moeite doet om ieder werelds verlangen 

uit zijn hoofd te zetten, worden deze verlangens sterker, ze 

zullen zijn devotionele klimplant overwoekeren en uiteinde-

lijk wurgen. Een toegewijde, die chant “Hare Kåñëa, Hare 

Kåñëa” en denkt “Ik wil geld, ik wil geld” is het met zijn devo-

tionele klimplant afgelopen. Sommige van die verlangens zit-

ten diep in ons verborgen en we komen zelfs in verlegenheid, 

als we erover spreken. Let op – als je sädhana-bhajana wilt 

doen, mag je evenals Gopa-kumära geen enkel verlangen 

hebben voor wat dan ook in het materiële bestaan. 
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Gopa-kumära ging naar Zuid-India en werd koning. Hij 

ging naar Jagannätha Puré en werd daar koning. Hij ging naar 

Indrapuré en werd Indra. Hij ging naar Brahmaloka en werd 

uiteindelijk Brahmä. Maar hij is nooit onder de bekoring van 

weelde gekomen en heeft zich in geen enkele plaats blijvend 

gevestigd. Door constant zijn mantra te chanten werden al zijn 

verlangens verdreven en op het eind kwam hij terecht in Vra-

ja. Op dezelfde manier mogen ook wij geen materiële verlan-

gens koesteren. Zonder materiële verlangens blijft de lotus 

van toewijding bloeien, maar zal alleen compleet zijn, wan-

neer de toegewijde Vraja binnengaat. En in Vraja gaat hij 

naar die bepaalde omgeving, waar de gopés plezier maken met 

Kåñëa. En onder de gopés is Çrématé Rädhikä en in haar ere-

dienst komt de lotus van bhakti in de toegewijde tot volle 

bloei, wordt volkomen zacht en gaat zijn volle aroma ver-

spreiden. Dan is de toegewijde volkomen tevreden. Totdat hij 

naar dat doel reikt, is hij in zijn hart nooit helemaal tevreden. 

Hij zal voortdurend ontevreden blijven en steeds meer voor-

uitgang willen maken. 

Dit is hetgeen we leren van het levensverhaal van Gopa-

kumära. Als in de praktijk van bhakti een dergelijke gretig-

heid om vooruitgang te maken niet aanwezig is en als een 

ware gehechtheid aan het hoogste doel niet aanwezig is, is 

men niet in staat om bhajana op de juiste wijze uit te voeren. 

Men dient vastbesloten te zijn, men dient een doe-of-sterf 

houding te hebben. Rüpa Gosvämé en Sanätana Gosvämé 

hebben nooit met materiële rijkdom plezier gemaakt; ze had-

den er geen behoefte aan. Omdat ze wisten, dat rijkdom een 

hindernis naar hun doel vormde, hebben ze dit verzaakt. Go-
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pa-kumära deed precies hetzelfde. Toen hij in Vaikuëöha 

kwam, namen de inwoners hem zijn fluit af en probeerden 

hem een vierarmige gedaante en rijkdom als van henzelf te 

geven. Toen hij in Ayodhyä kwam, stalen de apen daar zijn 

fluit en zeiden tegen hem, “Je hebt zo’n prachtig mooi men-

senlichaam, waarom blijf je gekleed gaan in de dracht van een 

simpele koeherdersjongen met een fluit?” Toen hij in Dvära-

kä arriveerde, werd hij door de inwoners op dezelfde manier 

onthaald, maar hij is altijd straatarm gebleven. Uit zijn eigen 

realisaties laat Sanätana Gosvämé ons het levensverhaal van 

Gopa-kumära zien, hij toont de ware vrucht van de gopäla-

mantra en de methode van sädhana. Het voornaamste streven 

in het geestelijke leven van een toegewijde is stagnatie te 

voorkomen. We moeten altijd vooruitgang willen maken, zo-

als we dat ook zien in het leven van Gopa-kumära. Als een 

ware sädhaka het verhaal van Gopa-kumära hoort, ontsteekt 

in hem een vlam van mahä-çakti, groot vermogen, en mahä-

äçä, grote hoop en verwachting. Zoals een vuurtoren de gids is 

voor schepen op zee, zo is het leven van Gopa-kumära een 

gids voor de oprechte sädhaka. 

Op zijn hele spirituele reis heeft Gopa-kumära zijn guru 

Jayanta in totaal slechts vijf keer gezien. Als de guru geperfec-

tioneerd is en als de leerling een dusdanig vertrouwen heeft, 

dat hij bereid is zijn leven op te geven om de instructies van 

zijn guru te volgen, hoeven ze elkaar niet frequenter te zien. 

Maar de geestelijk leermeester moet een geperfectioneerde 

mahätmä zijn, zoals Jayanta. Maar wie is de guru? Kåñëa zelf 

komt als de guru; alle authentieke gurus zijn manifestaties van 

Kåñëa. Jayanta zat altijd te denken, hoe hij Gopa-kumära op 
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zijn zoektocht verder vooruitgang kon laten maken. Als het 

nodig was, verscheen hij aan hem om hem verder te helpen. 

Dit is een ware guru, één die over een grote çakti, vermogen, 

beschikt. Iemand, die zelf in mäyä ligt ondergedompeld en in 

zijn eigen bhajana geen kracht heeft, is geen echte guru. 

Wanneer wordt de guru door zijn leerling het meest verblijd? 

Als hij ziet, dat zijn leerling opgewonden raakt en extatisch 

wordt in prema bij het horen van zijn hari-kathä. Niets doet de 

guru meer plezier dan dit en op dat moment geeft hij al zijn 

rijkdom aan de leerling. 

De gopäla-mantra kan iemand alleen over de Virajä zetten 

en tot Siddhä-loka leiden. Zijn effectiviteit stopt daar. Hij 

verdrijft de anarthas van de toegewijde en laat sambandha-

jïäna in hem verschijnen. Hoe gaat hij hierna vooruitgang 

maken? Op kracht van kåñëa-näma. Dus op het juiste moment 

gaf Jayanta deze mantra van Kåñëa’s namen aan Gopa-

kumära om te chanten. 

çré-kåñëa gopäla hare mukunda 

    govinda he nanda-kiçora kåñëa  

hä çré-yaçodä-tanaya praséda 

    çré-ballavé-jévana rädhikeça 

Caitanya Mahäprabhu gaf de simpele mahä-mantra aan de 

jévas van deze wereld om te chanten en dit zal ons zeker ver-

heffen. Een toegewijde hoeft niet te twijfelen over de mantra, 

die hij moet chanten – de mantra, die Jayanta aan Gopa-

kumära gaf, of de mahä-mantra. We dienen iedere mantra te 

chanten en te respecteren, die ons is gegeven door onze gees-

telijk leermeester. Er is geen rasa, die niet in de mahä-mantra 

aanwezig is, alle rasa en alles bevindt zich in de mahä-mantra. 
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Daarom wordt deze de mahä-mantra genoemd. Vanaf dat 

moment chantte Gopa-kumära de bovengenoemde mantra en 

maakte vooruitgang. Sva-priyä-näma-kértyä – hij chantte de 

naam, die hem het meest dierbaar was en in deze mantra was 

zijn favoriete naam Yaçodä-nandana. Er bevinden zich geen 

gebreken in de namen van deze mantra, maar een sädhaka zal 

datgene chanten, dat zijn voorkeur heeft. Een toegewijde in 

däsya-rasa zal merken, dat de naam Rädhä-ramaëa voor hem 

niets is, maar als een andere toegewijde aspiraties heeft om 

een dienstmeisje van Çrématé Rädhikä te worden en deze 

naam chant, verschijnen er onmiddellijk gevoelens van spiri-

tuele zegen (änanda) in zijn hart. 

Op een aantal plaatsen in zijn commentaar legt Sanätana 

Gosvämé een bijzonder punt met betrekking tot Våndävana 

uit. De inwoners van Goloka-Vraja hebben met Kåñëa schijn-

baar wereldse relaties en beschouwen hem als hun geliefde, 

zoon en vriend. Dit is een onderscheidend kenmerk van 

Gauòéya vaiñëavisme en wordt in andere sampradäyas niet 

aangetroffen. Kåñëa is transcendent, de toegewijden daar zijn 

transcendent en hun relaties zijn ook transcendent, maar ze 

zien er werelds uit. Dit punt werd vooral door Närada en Ud-

dhava benadrukt, toen ze Gopa-kumära in Dvärakä adviseer-

den over de aard van zijn innerlijke bhäva. Närada en Uddha-

va gaven toe, dat zelfs zij niet over deze verheven bhäva be-

schikten en zonder deze bhäva kan niemand de associatie van 

Kåñëa in Goloka bereiken. Het laatste doel en verlangde ob-

ject van de Gauòéya Vaiñëava’s is deze vraja-bhäva te krijgen. 

Zonder vraja-bhäva te bereiken kunnen hun verlangens nooit 

worden vervuld. 
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Als iemand bhagavat-anubhüti, realisatie van Bhagavän 

heeft, wordt hun brahma-jïäna afgedekt, zoals de opkomende 

zon de duisternis van de nacht afdekt. Op dat moment heeft 

men het verlangen om dienst te verlenen aan een gedaante 

van Bhagavän, die over alle zes rijkdommen beschikt, zoals 

Näräyaëa of Rämacandra. Het verlangen om in onpersoonlijk 

Brahman op te gaan zal alleen worden afgedekt, wanneer 

men vertellingen hoort over de kwaliteiten en het spel van 

Bhagavän. Als men hoort hoeveel mededogen Bhagavän had 

voor Ajämila, Gajendra en anderen, ziet hij in, dat Brahman 

tot een dergelijk mededogen niet in staat is. “Bhagavän is 

compleet in zes rijkdommen en hij kan het onmogelijke moge-

lijk maken.” Als men op deze manier de glorie van de namen 

(näma), eigenschappen (guëa), gedaanten (rüpa) en spel (lélä) 

hoort, wordt iedere appreciatie voor het onpersoonlijke as-

pect automatisch afgedekt. Zo zal ook het verlangen naar 

bhagavat-anubhüti worden afgedekt, zodra men eenmaal over 

de zuivere mädhurya van Vraja heeft gehoord. Als men zich 

gewaar is van de zes rijkdommen van Bhagavän, zoals Brah-

mä, Närada en de vier Kumära’s, zal vraja-bhäva niet naar 

hem toekomen. Al iemand deze kathä van rasika toegewijden 

hoort, zal deze kathä het gewaarzijn van bhagavat-tattva au-

tomatisch verduisteren. Probeer er niet aan te denken, dat 

Kåñëa Svayam Bhagavän is en dat Rädhä Svayam Bhagavaté 

is. Hoor eenvoudig de vertellingen over zijn spel en vermaak, 

zoals ze in Canto Tien van Çrémad-Bhägavatam worden be-

schreven en in deze Båhad-bhägavatämåta. Laat de gedachte 

los, dat Kåñëa beschikt over zes rijkdommen en dat hij de 

Oorzaak der oorzaken is en de Bron van alles. Probeer te zien 
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hoe Kåñëa Dämodara is – als Yaçodä hem niet aan de vijzel 

had vastgebonden, zou hij altijd als Bhagavän gezien zijn ge-

bleven. Als ze de koeien aan het hoeden zijn, zegt Kåñëa, “Hé, 

geef die koe eens een duwtje.” Dan antwoordt Madhumaìga-

la, “Waarom? Doe het zelf! Denk je soms, dat ik jouw dienaar 

ben?” Kåñëa houdt van deze soort uitwisseling en zijn toege-

wijden daar ook. Ze zien hem alleen als hun vriend en denken 

niet na over de vraag, wie superieur is en wie niet. Dit is de 

meest fortuinlijke relatie en als men een rasika toegewijde 

over deze mädhurya-bhäva hoort spreken, wordt zijn aan-

trekkingskracht voor aiśvarya-bhäva verduisterd. 

De Båhad-bhägavatämåta is ongekende literatuur. Zoals 

Jaiva-dharma een onvergelijkbaar geschrift is, zo is dit boek 

dat ook. In één boek worden siddhänta, rasa, lélä, sädhana en 

sädya en alle Gauòéya Vaiñëava tattva geheel uiteengezet. En 

Sanätana Gosvämé is zo goed en genadevol geweest om er zijn 

eigen commentaar op te schrijven. Hij schreef het commen-

taar zelf, zodat niemand in de toekomst een commentaar zou 

schrijven, waarin zijn bhäva verkeerd zou worden opgevat. 

Het commentaar onthult de innerlijke betekenis van veel on-

derwerpen, die in de originele tekst worden behandeld. In 

vers 2.3.168 wordt sarasa aangetroffen en Sanätana Gosvämé 

geeft in zijn commentaar op dit vers acht afzonderlijke bete-

kenissen van dit woord. Eerst heeft hij het op Näräyaëa toe-

gepast, toen op Rämacandra, toen op Hanumän in däsya-rasa, 

toen op Subala, Çrédämä enzovoort in sakhya-rasa, daarna op 

Nanda Bäbä en Yaçodä in vätsalya-rasa, vervolgens op de 

gopés in mädhurya-rasa, dan op Candrävalé en tenslotte op 

Çrématé Rädhikä en haar sakhés. Op deze manier openbaarde 
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hij acht prachtige nieuwe en nieuwere betekenissen van het 

woord sarasa, dat nooit eerder ergens is geopenbaard. En 

nadat hij door nederigheid werd overweldigd, schreef hij, dat 

hij slechts een hint van de volledige betekenissen heeft gege-

ven. Als een sädhaka uit een willekeurige stroming dit boek 

leest, gaat hij zich automatisch in de richting van Kåñëa bewe-

gen. Rüpa Gosvämé heeft zelf geschreven, dat Sanätana Gos-

vämé in zijn Båhad-bhägavatämåta alles heeft gegeven en in 

overeenstemming met hetgeen daarin wordt aangeboden 

heeft Rüpa Gosvämé zijn eigen literatuur gecomponeerd. Op 

die manier is de glorie van de Båhad-bhägavatämåta onbe-

perkt. 

 

Deze lezing werd gesproken in de Çré Keçavajé Gauòéya Maöha in 

Mathurä op 6 februari 1992. 
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De dag waarop Çré Caitanya Mahäprabhu 

sannyäsa heeft aanvaard 

[De geciteerde verzen zijn afkomstig uit Hoofdstuk Zesentwintig 

van Madhya-lélä van Çré Caitanya-Bhägavat.] 

 

Nadat Nimäi Paëòita uit Gaya terugkeerde, werd duidelijk, 

dat hij was veranderd in een totaal ander persoon. Hij ging 

geleidelijk kértana uitvoeren met de toegewijden in Çréväsa-

aìgana en hij stopte met het geven van onderwijs aan zijn 

studenten. Hij zei, iedere lettergreep draagt de gedaante van 

Kåñëa en dit doet me denken aan Kåñëa. In alle verzen en 

commentaren en overal, waar ik kijk, kom ik Kåñëa tegen.” 

Hij raakte in dit gevoel verzonken en begon te huilen. Toen 

zei hij tegen zijn studenten, “Vanaf nu geef ik jullie geen on-

derwijs meer. Ik ga naar Våndävana.” 

Zijn studenten antwoordden, “We weigeren iets te leren 

van iemand anders dan u.” 
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Dus Mahäprabhu zei, “Goed, laten we kértana gaan zin-

gen.” De kértana is precies daar in die school begonnen met 

klappen in de handen en het chanten van “Hare Kåñëa, Hare 

Kåñëa, Kåñëa Kåñëa, Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma, 

Räma Räma, Hare Hare.” Toen werd heel Navadvépa één 

groot festival. Mahäprabhu voerde zijn spel uit van het bevrij-

den van Jagäi en Mädhäi en geleidelijk raakte hij in zijn eigen 

bhäva geabsorbeerd. Hij dacht, “Ik moet hetgeen vervullen, 

waarvoor ik ben gekomen.” Hij dacht na en nam een besluit. 

Hij had vier doelstellingen voor zijn afdaling in deze wereld: 

het vestigen van yuga-dharma, de inauguratie van het predi-

ken van harinäma-saìkértana, het geven van de prema, die 

nooit eerder was gegeven, en het proeven van de bhävas van 

Çrématé Rädhikä. 

Om deze doelstellingen te halen had hij een excuus nodig, 

“Hoe kan ik het huishoudelijke leven verlaten?” Toen stuur-

de hij inspiratie naar de studenten en geleerden van Navadvé-

pa, opdat een dergelijk gepast voorwendsel zou plaatsvinden. 

Toen ze op zekere dag Mahäprabhu een bezoek brachten, zat 

hij te chanten, “Gopé, gopé, gopé.” Ze zeiden, “Waarom chant 

u ‘Gopé, gopé’? Waarom chant u geen ‘Kåñëa, Kåñëa’? Is 

‘Gopé, gopé’ een bhajana of zoiets? We zijn dit nergen in de 

geschriften tegengekomen.” Er lag een stok op de grond en 

Mahäprabhu pakte hem op en joeg hen weg. Hij was op dat 

moment verzonken in vraja-bhäva en omdat hij dacht, dat ze 

gopés uit een tegenpartij waren, joeg hij hen weg. Hij was zich 

niet echt bewust, wat hij deed. Nadat die studenten en geleer-

den waren weggerend, kwamen ze bij elkaar en zeiden, “Die 

zoon van Çacé is een probleem geworden. Als hij ons probeert 
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te slaan, waarom kunnen wij hem dan niet slaan? Wij zijn niet 

minder dan hij. Hij is apetrots geworden vanwege zijn studie 

en zijn persoonlijke schoonheid. Goed dan, we geven hem een 

pak slaag. Als hij ons op die manier kan behandelen, zullen 

wij hem op dezelfde manier behandelen.” 

Toen Mahäprabhu met hun plan op de hoogte kwam, dacht 

hij, “Ik ben uit Goloka-Våndävana afgedaald om deze mensen 

te bevrijden, maar nu ze mij vijandig gezind zijn geworden, 

begaan ze overtredingen. Het is tijd, dat ik het huishoudelijke 

leven verlaat. Als een patiënt met koorts en griep naar de 

dokter gaat voor medicijnen, nemen soms de symptomen eer-

der toe dan af. Ik heb hier het medicijn naartoe gebracht, dat 

de mensen nodig hebben, maar ze zijn vijandig tegen me ge-

worden. Ik blijf hier niet langer.” 

Hij had een excuus nodig en nu had hij er een. Hij had be-

sloten het huishoudelijke gezinsleven te verlaten. Aan symp-

tomen in zijn gedrag gingen mensen langzaam zien, dat hij 

spoedig sannyäsa zou nemen en zou vertrekken. Het nieuws 

bereikte zijn moeder en ze heeft één dag geprobeerd hem 

over te halen om te blijven, “Mijn lieve zoon, ga niet weg uit 

huis. Jij bent de stok, die de blinde ondersteunt; mijn echtge-

noot is overleden en liet me achter als een weduwe en mijn 

oudste zoon gaat vertrekken om sannyäsa te nemen. Wie gaat 

me onderhouden? Als jij ook gaat, zal ik sterven zonder in 

feite mijn lichaam te verlaten. Blijf hier in de familie en zing 

vol zegen kértana met Advaita, Çréväsa, Gadädhara en de an-

dere toegewijden. ‘Janani chärivä kauna dharma vä vicära 

(25)—jij bent de verpersoonlijking van dharma.’ Als jij jouw 

moeder achterlaat, welke instructies wil je de wereld dan ge-
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ven met betrekking tot dharma? En jouw nieuwe echtgenote 

is juist gearriveerd. Ze weet nog niet helemaal, hoe de wereld 

in elkaar zit, dus wat gaat er met haar gebeuren, als jij ver-

trekt? Dan is jouw familie geruïneerd. Blijf hier in huis; ik zal 

jou geen strobreed in de weg leggen. Je kunt saìkértana doen 

zonder het gezinsleven te hoeven verlaten.” 

Çacémätä heeft er een hele nacht aan besteed om hem over 

te halen. Toen hij dit hoorde, huilde Mahäprabhu, maar hij zei 

niets; hij was verzonken in kåñëa-bhäva. 

De volgende dag bedacht Mahäprabhu, dat de tijd was ge-

komen om sannyäsa te nemen. Wat is de intentie van sannyä-

sa? Hetgeen tegenwoordig doorgaat voor sannyäsa, is geen 

sannyäsa. Als men helemaal de kleur van Kåñëa wordt, met 

andere woorden, als men helemaal is verzonken in Kåñëa, als 

alles nyäsa is, volkomen wordt verzaakt voor Kåñëa – is dat 

sannyäsa. Als men zich daadwerkelijk realiseert, dat het ge-

zinsleven op vergif lijkt, dat een slang automatisch zijn vel 

aflegt, dat men het huis verlaat zonder zelfs nog één keer om 

te zien en totaal in beslag wordt genomen door Kåñëa, is dat 

sannyäsa. Dit is ook het karakter van de sannyäsa-mantra. 

Sannyäsa is niet voor iedereen. De aard van de sannyäsa van 

Mahäprabhu, Mädhavendra Puré, Éçvara Puré en Rüpa Gos-

vämé is ware sannyäsa. 

je-dina caliva prabhu sanyäsa karite, 

nityänanda-sthäne tähä kahilä nibhåte (55) 

çuna çuna nityänanda svarüpa gosäi, 

e kathä bhäìgibe save païca-jana-öhäi (56) 
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ei saìkramaëa-uttaräyaëa-divase, 

niçcaya caliva ämi karite sanyäse (57) 

De dag, dat Mahäprabhu het huis ging verlaten om sannyäsa 

te nemen, sprak hij met Nityänanda in afzondering. Nityänan-

da Prabhu is niet-verschillend van Baladeva Prabhu en daar-

om kon Mahäprabhu voor hem geen geheim bewaren. Ma-

häprabhu zei, “Ik kan hier niet langer blijven. Ik ga sannyäsa 

nemen. Zeg dit tegen niet meer dan vijf personen en niet te-

gen een zesde persoon. Ik zal zeker vertrekken om sannyäsa 

te nemen op de gunstige dag, dat de zon zich naar het Noor-

den beweegt.” 

indräëi nikaöe käöoyä-näme gräma, 

tathä äche keçava-bhärati çuddha näma (58) 

täna sthäne ämära sanyäsa suniçcita, 

e-païca-janäre kathä kahivä vidita (59) 

ämära janané, gadädhara brahmänanda, 

çré candraçekharäcärya, apara mukunda (60) 

ei kanthä nityänanda-svarüpera sthäne, 

kahilena prabhu ihä keho nähi jäne (61) 

païca-jana-sthäne mätra e saba sathana, 

kahilena nityänanda prabhura gamana (62) 

“In een dorp vlakbij Indräëi genaamd Katva woont de schitte-

rend genoemde Keçava Bhäraté. Ik ga absoluut van hem san-

nyäsa nemen. Vertel dit alleen tegen deze vijf personen: mijn 

moeder, Gadädhara, Brahmänanda, Çré Candraçekhara Äcärya 

en Mukunda.” Niemand anders kwam te weten, wat Ma-

haprabhu met Nityänanda Prabhu had besproken. Nityänanda 
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Prabhu informeerde alleen deze vijf persoonlijkheden met het 

bericht, dat Mahäprabhu ging vertrekken.” 

Op de dag, dat hij vertrok, werd Mahäprabhu niet overwel-

digd met kåñëa-prema, waarbij hij meestal uitriep, “Hä Kåñëa! 

Hä Kåñëa!” In plaats daarvan heeft hij de hele dag besteed 

aan kértana met de toegewijden. Vlakvoor zonsondergang 

ging hij naar een ghäöa aan de Gaìgä. Hij zat te denken, 

“Waar steek ik de Gaìgä vannacht over?” Hij zou ’s nachts 

niets kunnen zien en er zou ook geen boot beschikbaar zijn. 

Nadat hij enige tijd had zitten bepalen, waar hij precies over 

de Gaìgä zou zwemmen, bood hij de Gaìgä zijn praëäma aan 

en ging terug naar huis. Toen hij thuis kwam, zat zijn huis vol 

met gasten. Ze wisten niet, dat hij die nacht Navadvépa zou 

verlaten, maar op de een of andere manier had hij hen aange-

trokken. Het lichaam van Mahäprabhu was gebalsemd met 

candana en verspreidde een uitzonderlijke schoonheid. Ma-

haprabhu omhelsde iedereen, die daar binnenkwam. Daarna 

bood hij hen met grote liefde een zitplaats aan en informeerde 

naar hun welzijn. Toen die nacht de lokale bevolking naar het 

huis van Mahäprabhu kwam, kon zelfs Brahmä de bhäva niet 

beschrijven, waarmee hij hen toesprak. Hij liet zijn blik vol 

liefde over hen heenglijden en gaf hen de bloemenslingers, die 

hij om zijn hals droeg. Niemand begreep de bedoeling van 

hetgeen hij deed. 

äpana galära mälä sabhäkäre diyä, 

äjïä kare prabhu sabhe ‘kåñëa gäo giyä (73) 

bola kåñëa, bhaja kåñëa, gäo kåñëa-näma, 

kåñëa binu keho kichu nä bhäviha äna (74) 
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ädi ämä’ prati-sneha thäke sabhäkära, 

tave kåñëa-vyatirikta nä gäiva’ ära (75) 

ki çayane ki bhojane ki vä jägaraëe, 

arhaniça cinta kåñëa bolaha vadane’ (76) 

eimata çubha-dåñöi prabhu sabhäkära, 

upadeça kahiyä kahena ‘jäo ghare’ (77) 

Mahäprabhu zei tegen hen, “Nadat ik ben vertrokken, gaan jul-

lie allemaal onophoudelijk kértana uitvoeren. Spreek alleen 

over Kåñëa, vereer alleen Kåñëa en zing alleen kåñëa-näma. 

Denk aan niets anders dan Kåñëa. Als jullie maar een klein 

beetje liefde voor me koesteren, doen jullie dan kértana uitslui-

tend voor Kåñëa en niemand anders. Ook als jullie rusten, eten, 

waken, de hele dag en nacht denken jullie aan Kåñëa en laat al-

leen de naam van Kåñëa uit jullie mond komen.” Mahäprabhu 

gaf hen op deze manier instructies, terwijl hij hen begunstigen-

de blikken toewierp. Daarna zei hij hen naar huis terug te 

gaan. 

Toen tegen die tijd de avond was gevallen, kwam Çrédhara 

met een lauké aangelopen. Hij zei tegen Mahäprabhu, “Je 

bent vandaag geen ruzie met me komen maken.” Ma-

häprabhu liep iedere dag naar de winkel van Çrédhara en ging 

met hem staan steggelen. Mahäprabhu nam schaaltjes van 

bananenblad, bananen, bananenbloemen, lauké en andere 

groenten mee. Çrédhara pakte dan zijn hand vast en probeerde 

hem tegen te houden en dan maakten ze ruzie. Maar op deze 

dag had Çrédhara Mahäprabhu niet gezien, dus hij ging een 

lauké naar het huis van Mahäprabhu brengen. Toen Ma-

häprabhu deze lauké van hem kreeg, was hij heel blij. 
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nija-mane jäne prabhu käli calivän, 

ei läu bhojana karite närilän (83) 

çrédharera padärtha ki haiva anyathä, 

e läu bhojana äji kariva sarvathä (84) 

Mahäprabhu dacht bij zichzelf, “Morgen zal ik hier weg zijn, 

dus ik kan dan deze lauké niet aanvaarden, nadat hij is toebe-

reid. Maar hetgeen Çrédhara heeft gebracht mag niet worden 

verspild, dus deze lauké moet vanavond nog worden gekookt 

en worden gebruikt.” 

Çrédhara had deze lauké met grote genegenheid naar hem toe 

gebracht. In een object bestaat inherent geen liefde; liefde is 

een gevoel van het hart. Kåñëa zegt het volgende in de Bhäga-

vad-gétä. 

patraà puñpaà phalaà toyaà 

    yo me bhaktyä prayacchati 

tad ahaà bhakty-upahåtam 

    açnämi prayatätmanaù 

Bhägavad-gétä  (9.26) 

Als iemand hem iets met liefde geeft, zelfs een blad gras, zal 

hij het met grote liefde aanvaarden. Anders accepteert hij het 

niet. Çrédhara gaf hem deze lauké met liefde, evenals in zijn 

voorgaande incarnatie als Kåñëa, bracht Sudämä Vipra hem 

een beetje rijst van een armzalige kwaliteit. Sudämä schaamde 

zich en durfde het niet aan Kåñëa te geven, maar Kåñëa greep 

het uit zijn handen. Als iets met prema wordt gegeven, onge-

acht hoe gewoon het in werelds opzicht is, dient het te worden 

aanvaard. Soms begrijpen mensen dit niet, maar toegewijden 

begrijpen dat wel. Iemand kan iets aanbieden, dat hij met gro-
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te moeite heeft gemaakt en met grote genegenheid uit het 

hart weggeeft. Als ik op onverschillige toon zeg, “Zet het daar 

maar neer,” zou hij zich erg bezeerd voelen. Kijk dus niet naar 

de wereldse waarde van een bepaald object, dat wordt wegge-

geven; kijk naar de liefde, waarmee het wordt aangeboden. 

Mahäprabhu had dit gezien en zei tegen zijn moeder, dat ze 

de lauké diezelfde avond nog moest toebereiden. Er kwam 

ook iemand langs, die Mahäprabhu een beetje melk gaf en 

toen kwam iemand anders langs, die suiker meebracht, dus 

Mahäprabhu vroeg aan Çacémätä om van deze ingrediënten 

lauké-kñéra te maken. Toen het klaar was, offerde ze het aan 

Öhäkurajé en deelde het aan iedereen uit. Toen wenste Ma-

häprabhu iedereen welterusten en ging naar zijn slaapkamer 

om te rusten. 

Er zijn twee verschillende ideeën omtrent hetgeen hierna 

gebeurde. Meestal voerde Mahäprabhu ‘s avonds kértana uit 

in Çréväsa-aìgana, maar op deze avond ging hij er niet naar-

toe. Op deze bepaalde avond bleef hij thuis. Er is een boek 

getiteld Amiya-nimäi-carita, dat een beschrijving geeft van het 

spel van Mahäprabhu’s sannyäsa. Dit boek is iets anders dan 

de beschrijving in Caitanya-Bhägavat, maar de Caitanya-

Bhägavat dient als gezaghebbend te worden aanvaard, want 

de auteur ervan, Våndävana däsa Öhäkura, is de Vedavyäsa 

van gaura-lélä. In Amiya-nimäi-carita wordt gezegd, dat Ma-

häprabhu op deze dag enigszins een ander humeur had. Zijn 

lichaam was gebalsemd met candana, hij at päna, dat aan 

Öhäkurajé was geofferd, en hij droeg een bloemenslinger om 

zijn hals. Op deze avond ging hij rechtstreeks naar de slaap-

kamer, waar Viñëupriya zich bevond. Sinds de dag, dat ze met 
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Mahäprabhu was getrouwd, had ze nooit een gelegenheid 

gekregen om met hem op deze manier samen te zijn. Door 

haar verlegenheid was ze een beetje bang voor hem en bleef 

altijd op een afstand, omdat hij “Kåñëa, Kåñëa” chantte en 

languit op de grond viel. Dit kon ze niet verdragen. Maar op 

deze avond kwam hij glimlachend, kauwend op päna met een 

lichaam vol candana en een bloemenslinger naar haar slaap-

kamer en ging naast haar zitten. Hij legde zijn armen om haar 

hals, streelde haar eigenhandig en fatsoeneerde haar haar. Hij 

lachte met haar en maakte grapjes met een grote glimlach op 

zijn gezicht. 

Viñëupriya dacht, “Vlak voordat het licht uitgaat, brandt 

het nog iets sterker. Ik heb het gevoel, dat mijn huwelijk van-

daag tot een besluit komt. Eerder zei ik nog tegen Çacémätä, 

‘Moeder, ik heb de hele dag lopen huilen.’ Ze vroeg, ‘Waar-

om?’ Ik zei, ‘Vandaag is mijn ongeluk begonnen. Ik heb van-

daag allerlei angstige gevoelens in mijn hart ervaren. Toen ik 

vanochtend een bad nam, ben ik op een doorn gestapt, waar-

door mijn voet begon te bloeden. Ik lette er niet op en ging 

verder op weg naar de rivier. Toen ik daar aankwam, zag ik, 

dat ik mijn neusring (een ornament dat het huwelijk verte-

genwoordigt, dat de bruid wordt gegeven op haar trouwdag) 

was verloren. Ik heb er overal naar gezocht, maar ik heb hem 

niet kunnen terugvinden. Ik sloeg mijn hand tegen mijn voor-

hoofd en dacht, ‘Welk ongeluk treft me vandaag?’”  

Dus ofschoon ze deze avond de rechtstreekse genegenheid 

van Mahäprabhu kreeg, kon ze zich niet tevreden en gelukkig 

voelen, want ze maakte zich zorgen over hetgeen ging gebeu-

ren. Ze had blij moeten zijn om de liefde van haar echtgenoot 



De sannyäsa van Çré Caitanya Mahäprabhu    

_____________________________________________________________________________________  

233 

te ontvangen, maar het was juist omgekeerd en haar gezicht 

betrok van verdriet. Toen Mahäprabhu liefdevol met haar 

converseerde en haar haar opmaakte, moest hij aan Yoga-

mäyä denken. Toen werden haar ogen vermoeid, alsof haar 

oogleden met duizend grote stenen omlaag werden getrok-

ken. Ze kon haar ogen zelfs niet meer openen, ook al pro-

beerde ze het. Ze viel snel in slaap. Toen wierp Mahaprabhu 

haar nog een vluchtige blik toe en vertrok. 

Dit is de beschrijving uit Amiya-nimäi-carita; nu ga ik terug 

naar de beschrijving gegeven in Caitanya-Bhägavat. Op die 

avond trok Mahäprabhu zich in zijn slaapkamer terug, nadat 

hij prasäda had genomen, maar hij kon niet slapen. Sinds hij 

was teruggekeerd uit Gaya, kon hij niet meer slapen. Zijn 

conditie was zoals die van Çrématé Rädhikä, toen Kåñëa zich in 

Mathurä en Dvärakä bevond. Hij huilde het uit in afgeschei-

denheid en naarmate de nacht verstreek, werden zijn emoties 

intenser. Zoals wordt gezegd in Çikñäñöaka, “yugäyitaà nime-

ñeëa—iedere seconde voelde aan als duizend jaar.” 

yoganidrä prati dåñöi karilä éçvara, 

nikaöe çuilä haridäsa gadädhara (92) 

Hij ging naar zijn slaapkamer en sloot zijn ogen. Hij herinnerde 

zich het spel van Kåñëa en toen begon vooral het gevoel van 

Rädhikä in afgescheidenheid door zijn hart te stromen. Vlakbij 

lagen Haridäsa en Gadädhara te slapen. 

äi jäne, äji prabhu kariva gamana, 

äira-nähika nidrä, kände anukñaëa (93) 

daëòa cäri rätri äche öhäkura jäniyä, 

uöhilena calicäre sämagré laiyä (94) 
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Çacémätä wist, dat Mahäprabhu die dag zou vertrekken. Daar-

door kon ze niet slapen en bleef liggen huilen. Wetend, dat er 

nog vier daëòas, ongeveer anderhalf uur, van de nacht resteer-

de, stond Mahäprabhu op en verzamelde hetgeen hij wilde 

meenemen. 

gadädhara haridäsa uöhilena jäni, 

gadädhara bolena caliva saìge ämi (95) 

prabhu bole ämära nähika käro saìga, 

eka advitéya se ämära sarva raìga (96) 

Gadädhara en Haridäsa werden tegelijkertijd wakker. Als 

iemand vastbesloten is om ’s morgens om drie uur op te staan, 

wordt hij precies om drie uur of iets eerder wakker. Als de 

reden om op dat tijdstip op te staan groot genoeg is, wordt 

men zelfs ieder uur wakker om te zien hoe laat het is. Omdat 

Gadädhara en Haridäsa wisten, dat hij zou vertrekken, bleven 

ze de hele nacht waakzaam. Zodra ze een geluid hoorden, 

stonden ze op. Toen zei Gadädhara, “Ik ga met jou mee. Ik 

heb lang geleden besloten, dat ik niet ging trouwen en geen 

gezin zou beginnen, zodat ik jou zou kunnen vergezellen.” 

Mahäprabhu antwoordde, “Ik wil niet, dat iemand meegaat. 

Ik ben de ene advitéya-brahma (ongeëvenaard of zonder een 

tweede). Men komt deze wereld in zijn eentje binnen en ver-

laat hem in zijn eentje.” 

Gadädhara zei, “Ook al word je vergezeld door jouw met-

gezellen, je bent toch advitéya. Als jij naar jouzelf verwijst als 

advitéya, kan dat geen kwaad. Als een koning ergens naartoe 

gaat, zal zijn entourage hem altijd vergezellen. Als Kåñëa met 

Rädhikä en de gopés is en met zijn moeder en al zijn toegewij-
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den, is hij toch advitéya. Ze zijn allemaal niet-verschillend en 

onafscheidelijk van hem. Dus ik ga met jou mee.” 

Maar Mahäprabhu verbood het hem en ging alleen. 

äi jänilena mätra prabhura geamana, 

duäre vasiyä rahilena tatakñaëa (97) 

jananére dekhi prabhu dhari täna kara, 

basiyä kahena täne prabodha-uttara (98) 

vistara karilä rumi ämära pälana, 

paòhilän çunilän tomära käraëa (99) 

äpanära tilärddheko nä läilä sukha, 

äjanma ämära tumé bäòhäilä bhaga (100) 

Çacémätä wist, dat Mahäprabhu zou vertrekken en ging naast 

de deur zitten. Toen Mahäprabhu zijn moeder daar zag zitten, 

pakte hij haar hand en probeerde haar gerust te stellen. “Je 

hebt me vanaf het begin opgevoed en alleen voor jou ben ik 

gaan studeren en werd ik een geleerde. Zonder zelfs maar een 

greintje om jouw eigen geluk te geven, ben je vanaf mijn ge-

boorte erin verzonken geweest om mij gelukkig te maken. Ik 

heb nooit iets voor jouw geluk gedaan. Toen ik klein was, heb 

ik jouw potten gebroken en rijst en dahl overal naartoe ge-

gooid, zoals kinderen doen. Ik kan niet zeggen, hoeveel kat-

tenkwaad ik moet hebben uitgehaald, maar je hebt me altijd 

met liefde opgevoed. Weet je nog, dat ik kind was? Vader zei, 

‘Nee! Nimäi wordt niet opgeleid. Viçvarüpa heeft gestudeerd, 

werd een paëòita en verliet daarna het huis. Dus Nimäi wordt 

geen wetenschapper; het is voor hem beter, dat hij een dwaas 

blijft.’” 
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Als kind zat Mahäprabhu eens in een berg huishoudafval. 

Een van de buren zei tegen Çacémätä, “Hé! Jouw zoon zit in 

de rommel, hij lijkt wel een dwaas.” 

Çacémätä zei, “Oh, mijn zoon! Wat doe je nou? Kom daar 

vandaan.” 

Nimäi antwoordde, “Waarom, Moeder?” 

“Weet je niet, dat het allemaal besmet is?” 

“Hoe moet ik dat weten? Je hebt me niet naar school ge-

stuurd om te leren lezen en schrijven, dus hoe weet ik, wat 

besmet is en wat niet? Een paar van die dingen worden ge-

bruikt om offergaven voor de Öhäkurajé’s te maken, of niet?” 

“Ja.” 

“Hoe kunnen ze dan besmet zijn?” 

“Nee, nee – toch is het besmet.” 

Toen zeiden de buren, “Onze zoon wil niet studeren, maar 

toch sturen we hem naar school om iets te leren. We zien, dat 

jullie zoon in feite wel wil studeren, maar jij stuurt hem niet 

naar school!” 

Çacémätä zei, “Goed, kom mee, mijn zoon. We gaan jou een 

opleiding geven.” 

Mahäprabhu herinnerde zich voorvallen uit zijn jeugd, zoals 

deze, en werd oveweldigd door emotie en begon te huilen. Hij 

zei, Moeder, ik kan jou hiervoor nooit vergoeden.” Inder-

daad, niemand kan de schuld aan zijn moeder vereffenen en 

vooral de schuld aan Çacémätä kon nimmer worden gecom-

penseerd. Men dient altijd aan zijn ouders te denken. Hoewel 

de vader van Prahläda Mahäräja tegen zijn kind verschrikke-

lijk wreed was, heeft Prahläda nooit een onplezierige opmer-

king over zijn vader gemaakt. Men dient zijn ouders altijd te 
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eerbiedigen. En de ouders hebben de verantwoording om 

voor hun kinderen de gelegenheid te scheppen om kåñëa-

bhakti te praktiseren. Anders hebben ze hun plicht verzaakt 

en zijn ze het waard te worden verzaakt. Zelfs de guru kan 

worden verzaakt, indien men vijandig wordt tegen Kåñëa.  

Dus Mahäprabhu riep uit, “Moeder, Moeder,” en huilde. 

Toen zei Çacémätä, “Mijn dierbare zoon, waarom huil jij nou? 

Je dient op dit moment juist mij te troosten.” 

daëòe daëòe jata tumi karilä ämära, 

ämi koöi kalpeo näriva çudhivära (101) 

tomära sadguëa se tähära pratikära, 

ämi puna janma janma åëé se tomära (102) 

çuna mätä! éçvarera ädhéna saàsära, 

svatantra haite çakti nähika kähära (103) 

saàyoga viyoga jata kare sei nätha, 

täna icchä bujhiväre çakti äche käta (104) 

Mahäprabhu zei, “Zelfs in miljoenen millennia ben ik niet in 

staat mijn schuld aan jou af te lossen. Ik blijf leven na leven 

aan jou verschuldigd. Jouw grootmoedigheid zelf zal jou ter 

compensatie moeten dienen. Luister Moeder! Het hele mate-

riële bestaan is afhankelijk van de Allerhoogste Persoonlijk-

heid Gods. Niemand heeft het vermogen om onafhankelijk te 

zijn. Soms komen mensen bij elkaar en soms gaan mensen uit 

elkaar; dat gebeurt allemaal door de wil van Bhagavän. Niets 

is mogelijk, zonder dat hij het wil. We kunnen iets wensen, 

maar de vrucht van die wens komt alleen, als hij het ook wil. 

Wie kan zijn wil begrijpen?” 
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De intentie van hetgeen Mahäprabhu hier zegt, is “Nu ga ik 

vertrekken om sannyäsa te nemen, want het is de wens van 

Bhagavän.” 

daça-dina antare ki ekhane vä ämi, 

calileo kon cintä nä kariha tumi (105) 

vyavahära paramärtha jateka tomära 

sakala ämäte läge saba mora bhära (106) 

vuke hätha diyä prabhu bole bära bära, 

tomära sakala bhära ämära ämärä (107) 

Mahäprabhu zei, “Je zal nu om me huilen. Stel, dat ik nog 

even wacht. Ik kan eenvoudig niet in het huishouden blijven 

leven; tien dagen later zal ik toch moeten vertrekken. Het is 

de wens van Bhagavän en hij geeft me inspiratie om dit te 

doen, dus ik kan hier niet blijven. Moeder, maak je niet onge-

rust, want ik zal jou van alles voorzien, dat je nodig kan heb-

ben, zowel materieel als spiritueel. Denk niet, dat ik het huis 

heb verlaten en jou heb achtergelaten; ik zal altijd in jouw 

behoeften voorzien.” Mahäprabhu legde zijn hand op zijn 

borst en zei herhaaldelijk, “De verantwoording voor al jouw 

noden ligt bij mezelf en alleen bij mezelf.” 

Toen Çacémätä dit allemaal had gehoord, gaf ze geen ant-

woord. Ze stond daar roerloos en huilde. Toen raakte Ma-

haprabhu haar voeten aan en liep om haar heen. Hij wierp 

haar nog één blik toe en verliet daarna het huis op wrede wij-

ze voor de allerlaatste keer. Zijn moeder kon hem niet tegen-

houden. 
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çuna çuna äre bhäi! prabhura sanyäsa, 

je kathä çunile karma-bandha jäya näça (112) 

Våndävana däsa Öhäkura zegt, “O vrienden, maak jullie hart 

sterk en huil niet! Nadat Mahäprabhu was vertrokken, was er 

groot verdriet, dat voor de toegewijden moeilijk was te ver-

dragen. Heel Navadvépa – zelfs de vogels en de dieren – be-

gon te huilen. Iedereen, die deze vertelling hoort over Ma-

häprabhu, die het huis verlaat om sannyäsa te nemen, zal zijn 

gehechtheid aan het materiële leven gaan loslaten.” 

Om ongeveer drie uur in de ochtend kwam Mahäprabhu 

aan bij de ghäöa, die hij de avond ervoor had bekeken. Het 

was erg koud. De Gaìgä had hoog water en de stroming was 

woest. Onder het uitroepen van “Kåñëa! Kåñëa!” sprong hij er 

onmiddellijk in en zwom over de rivier naar het dorp Katha-

ka.
1
 Dit dorp ligt misschien vijfentwintig kilometer van Na-

vadvépa verwijderd. Later die ochtend zijn de toegewijden 

aangevoerd door Nityänanda Prabhu en Gadädhra ook de 

rivier vanaf die ghäöa overgestoken. Die ghäöa wordt sindsdien 

Nirdaya Ghäöa genoemd. Nirdaya betekent “wreed” en op die 

plek is Mahäprabhu vertrokken en heeft iedereen achtergela-

ten. 

Later die ochtend zat Çacémätä nog in dezelfde houding 

zonder een vin te verroeren. Toen Viñëupriyä wakker werd, 

riep ze uit, “Waat is hij naartoe gegaan? Waar is hij naartoe 

gegaan?” Wie kan zich de conditie van Viñëupriyä op dat 

                                                 

1
   Het dorp Katva is ook bekend als Kanthaka. Het woord kaëöaka bete-

kent doorn. Dit dorp werd deze naam gegeven, omdat het spel van Ma-

haprabhu, die sannyäsa gaat nemen, het hart van zijn toegewijden als een 

doorn prikt. 
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moment voorstellen? Ze viel aan de voeten van Çacémätä en 

huilde. Advaita Äcärya, Çréväsa Paëòita en vele andere toe-

gewijden arriveerden daar en zagen hoe desolaat alles was in 

afwezigheid van Mahäprabhu. Ze vielen elkaar om de nek en 

huilden. Zelfs de vogels, die anders meestal onrustig zijn, za-

ten roerloos en waren doodstil. Alle inwoners van Navadvépa 

kwamen naar het huis van Çacémätä, maar niemand kon haar 

troosten. Çacémätä zei, “Wat heb je nu eigenlijk aan kinderen? 

Prabhu is weggegaan en heeft me voor altijd verlaten.” Hier-

na nam Mahäprabhu sannyäsa in Katva en later hebben de 

toegewijden van Navadvépa hem weer in Santipura ontmoet. 

 

Deze lezing werd gesproken in de Çré Rüpa-Sanätana Gauòéya Maö-

ha in Våndävana op 4 februari 1996.  
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De gopés verzonken 

in gedachten aan Kåñëa  

N DEZE WERELD IS IEMAND, DIE BHAJANA 

van Bhagavän uitvoert, het meest verheven; een 

dergelijk persoon is bovengeschikt aan miljoenen 

wetenschappers en geleerden. En de beste van alle toegewij-

den is een exclusieve toegewijde van Kåñëa. Onder miljoenen 

toegewijden van Näräyaëa zou je één exclusieve toegewijde 

van Kåñëa kunnen aantreffen – ze zijn zeer glorieus. Van hen 

zijn nog glorieuzer degenen, die in Vraja wonen en Kåñëa 

dienen. Aan hen bovengeschikt zijn de geperfectioneerde 

mahätmäs – maar wie zijn geperfectioneerd? Zij die vastu-

siddhi hebben bereikt, die zich in hun eeuwige spirituele ge-

daante bevinden. Zeer verheven zijn de eeuwige toegewijden, 

die zich in däsya-rasa bevinden. Tussen miljoenen van derge-

lijke toegewijden, kan één zeldzame toegewijde zitten, die 

dient in sakhya-rasa. In de gedichtenbundel getiteld Bhakti-
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rasäyana heeft Sanätana Gosvämé de glorie van dergelijke 

toegewijden beschreven. Daarna heeft hij de toegewijden in 

vätsalya-rasa zelfs nog hoger aangeslagen. In het vers, dat we 

hier gaan bespreken, beschrijft hij de meest gevorderde toe-

gewijden, degenen in mädhurya-rasa, de gopés. Als Sanätana 

Gosvämé in zijn commentaar op deze verzen voelde, dat hij 

niet in staat was om de glorie van de koeien en de koeherders-

jongens ten volle te beschrijven en als hij voelde, dat hij niet 

in staat was Moeder Yaçodä en haar immense genegenheid 

voor Kåñëa, als ze hem de borst gaf, ten volle te verheerlijken, 

hoe kan hij dan mogelijkerwijs de glorie van de gopés uiteen-

zetten? Want wat is de natuur van de gopés? Toegewijden als 

Brahmä en Närada proberen altijd het stof van hun voeten te 

nemen. Ter meerdere glorie van deze gopés citeert Sanätana 

Gosvämé het volgende vers. 

tan-manaskäs tad-äläpäs 

    tad-viceñöäs tad-ätmikäù 

tad-guëän eva gäyantyo 

    nätmägäräëi sasmaruù 

Çrémad-Bhägavatam  (10.30.43) 

Båhad-bhägataämåta  (2.7.134) 

De vraja-gopés, die hun hart helemaal aan Çré Kåñëa hadden 

gegeven, begonnen zijn manier van spreken en zijn activiteiten 

over te nemen. Omdat ze hun eigen ziel aan hem hadden gege-

ven en ze altijd zijn glorie bezongen, waren ze zichzelf en hun 

familiebelangen totaal vergeten. 

Çrématé Rädhikä is de hoogste godin. Zij is de svarüpa-çakti of 

hlädiné-çakti van Kåñëa en de gopés zijn haar käyä-vyüha, di-

recte expansies. Van hen krijgen de nitya-siddhä gopés in het 
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bijzonder haar gunst. In prema zijn de gradaties sneha, pra-

eaya, mäna, räga, anuräga en mahäbhäva. Alle gopés beschik-

ken over mahäbhäva – dit is hun verheven positie. Hun prema 

voor Kåñëa is zo intens, dat ze hun lichaam en hun relaties en 

de rest vergeten. “Tan-manaskä—hun hoofd is verzonken in 

gedachten aan hem op een dusdanige manier, dat ze al het 

andere zijn vergeten.” 

Hiervan heeft een voorbeeld plaats tijdens de rasa-lélä. 

Vanaf het eerste begin heeft Kåñëa met iedere gopé gedanst 

en heeft eigenhandig de druppeltjes transpiratie van hun lo-

tusgezichtjes gedept. Het gevolg hiervan was, dat de meesten 

van hen saubhägya-mada kregen, trots voortkomend uit het 

gewaarworden van het eigen grote geluk. Ze dachten, “Kåñëa 

houdt meer van mij dan van al die anderen.” De meeste gopés 

waren trots op hun eigen grote geluk, maar er was één be-

paalde gopé met mäna, jaloerse woede. Kåñëa zag, dat het 

plezier van het rasa spel onder deze omstandigheden geen 

doorgang meer kon vinden. Het was alleen Çrématé Rädhikä, 

die mäna vertoonde en de dansvloer verliet. Toen Kåñëa zag, 

dat ze niet meer aanwezig was, dacht hij, “Wat heeft het voor 

zin om met de rasa dans door te gaan?” Het woord rasa is 

afkomstig van rasa, “smaak van toewijding” en hier betekent 

het “de ervaring van extase in het hart”. Dus Kåñëa dacht, 

“Als zij, die me de hoogste extase geeft, is verdwenen, hoe 

kan er dan nog rasa aanwezig zijn?” Dus om haar te kalmeren 

en de saubhägya-mada van de andere gopés te elimineren ver-

liet hij de rasa dans en ging naar Rädhikä. Toen verlieten de 

gopés ook de dansarena en gingen Kåñëa zoeken. Er zijn vier 

klassen gopés en volgens hun specifieke bhäva liepen alle vier 
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typen gopés naar hem te zoeken. Nadat ze een tijdje hadden 

gezocht, merkten ze een spoor van zijn voetafdrukken op en 

werden helemaal gelukkig. Ze dachten, dat hij iets verder 

voor hen uitliep. Even verderop ontdekten ze nog een voet-

spoor langs het zijne. De svapakña-gopés, die tot de clan van 

Rädhikä behoren, waren verrukt, maar de vipakña-gopés, die 

zich tegen Rädhikä verzetten, waren helemaal ontsteld en 

zeiden, “Deze bepaalde gopé moet hem zeker het beste heb-

ben vereerd, want nadat hij de hele rest van ons heeft achter-

gelaten, loopt hij nu met haar alleen.” Maar de svapakña-

gopés, die het spoor van Çrématé Rädhikä’s voeten herkenden, 

waren in de zevende hemel. 

Bij het licht van de maan bleven ze het voetspoor volgen, 

totdat ze een dicht bos hadden bereikt, waar de voetafdruk-

ken niet langer zichbaar waren. Ze dachten, “Hij heeft ons 

zien volgen en is een dicht bos ingelopen om zijn voetspoor te 

verbergen. Hij kan wel doorns in zijn zachte voeten krijgen! 

Omdat dit hem pijn kan geven, moeten we niet verder gaan 

zoeken, maar nu terugkeren.” Omdat ze Kåñëa niet konden 

vinden, dachten ze, dat ze moesten terugkeren, want het was 

ook al erg donker en er strekte zich een enge jungle voor hen 

uit. Maar ze konden niet terugkeren – waarom niet? “Tan-

manaskä—hun hoofd en hart bevonden zich niet langer bij 

henzelf. Waar hingen hun hoofd en hart uit? Bij Kåñëa. Als ze 

samen met Kåñëa waren, raakte hun hart ondergedompeld in 

zijn persoonlijke schoonheid en in het gevoel, dat hij naar hen 

had. Op deze manier werden ze “tan-manaskä”. Ze maakten 

zich niet druk over hun huis en gezin, want ze waren nu tan-

manaskä en eigenlijk waren ze dat al, voordat dit spel plaats 
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had. Wat deden ze, toen ze thuis woonden, voordat de rasa-

lélä plaats had? Zoals hetgeen wordt gezegd in het volgende 

vers. 

barhäpéòaà naöa-vara-vapuù karëayoù karëikäraà 

    bibhrad väsaù kanaka-kapiçaà vaijayanäà ca mäläm 

randhrän veëor adhara-sudhayäpürayan gopa-våndair 

    våndäraëyaà sva-pada-ramaëaà präviçad géta-kértiù 

Çrémad-Bhägavatam  (10.21.5) 

De gopés gingen Çré Kåñëa in hun geest zien. Çyämasundara 

ging vergezeld van Zijn koeherdersvrienden het bos van Vån-

dä-devé binnen. Zijn hoofd was getooid met een pauwenoog-

veer. Hij droeg gele karëikära-bloemen op Zijn oren, duize-

lingwekkend goudgele kleding op Zijn lichaam en een geuren-

de vaijayanté slinger met vijf soorten bloemen van Zijn nek tot 

op Zijn kniën. Smaakvol gekleed als een prachtige naöavara, 

een uiterst ervaren danser, verscheen Hij als een zeer verfijnd 

acteur op het toneel. Hij goot de nectar van Zijn lippen door 

de gaatjes van Zijn fluit en de koeherdersjongens volgden ach-

ter Hem en bezongen Zijn glorie. Zo was het land van Våndä-

vana nog betoverender dan Vaikuëöha vanwege de verfraaiing 

van Çré Kåñëa’s voetzolen, die zijn gemarkeerd met de schelp-

hoorn, de werpschijf en andere symbolen. 

Als ze thuis waren, liepen ze op Kåñëa te mediteren, zoals hij 

in dit vers wordt beschreven en ze mediteerden op de liefde-

volle rasika woorden, die hij tegen hen had gesproken. Aan-

gezien ze tan-manaskä waren, verheerlijkten ze het grote ge-

luk van de herten, “dhanyäù smä müòha-gatayo ‘pi hariëya 

etä—wat zijn die herten fortuinlijk, die met grote liefde naar 

Kåñëa staan te staren.” Ze liepen zich dit te herinneren en ook 
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hoe de rivieren alles van zichzelf in de vorm van lotussen aan 

Kåñëa’s lotusvoeten aanboden. Hun absorbtie reikte zelfs het 

punt, waar ze de meisjes van de Pulindya stam als uitermate 

fortuinlijk zagen. Op deze manier werden ze dag en nacht 

overweldigd door herinneringen aan Kåñëa. Al waren ze thuis, 

ze dachten niet aan hun kinderen, hun man, hun koeien, hun 

huishoudelijke taken en zelfs niet aan hun eigen lichaam. En 

na de rasa-lélä werden ze zelfs nog meer tan-manaskä – hoe? 

Tad-äläpä—ze schreven automatisch liederen, die Kåñëa’s 

eigenschappen beschreven en zongen ze aan elkaar voor. 

Mensen spreken dikwijls over de bijzondere eigenschapen van 

anderen, vooral bij een huwelijk en bij overlijden. Als iemand 

is gestorven, die aan een vrouw dierbaar was, gaan vrienden 

de goede kwaliteiten van die persoon verheerlijken door ori-

ginele gedichten te schrijven versierd met metrum, rijm en 

andere poëtische ornamenten. Als de vrouw dat hoort, begint 

ze hartgrondig te huilen. Ook bij huwelijken worden nieuwe 

gedichten en liederen gemaakt om de eigenschappen van de 

bruid en bruidegom te beschrijven. De ene gopé beschrijft aan 

de andere Kåñëa’s schoonheid, zijn verleidelijke manier van 

lopen en ze zingen hun teksten op een prachtige melodie, die 

de bekoring verder doet toenemen. Terwijl ze hiermee bezig 

zijn, worden ze tan-manaskä. 

Wat is de aard van hun äläpa, gezang? “Kåñëa heeft ons be-

drogen en omdat hij zeer wreed is, heeft hij ons achtergela-

ten," waarbij ze dit allemaal vergaten en alleen nog zijn goede 

eigenschappen konden herinneren, zoals zijn vriendelijkheid 

en zijn schoonheid en zijn liefde voor hen. In het gezelschap 

van andere gopés zongen ze met prachtige stemmen over de 



De gopés verzonken in gedachten aan Kåñëa    

_____________________________________________________________________________________  

247 

bekoorlijke manier, waarop hij de fluit speelt, hoe mooi hij 

met hen sprak en hoe hij hun hart naar zich toetrok. Tad-

viceñöäs—ze raakten ook geabsorbeerd in Kåñëa’s activiteiten. 

Hoe? Ze gingen Kåñëa’s gang nadoen en hielden een riet te-

gen hun lippen en stonden in een drievoudig gebogen hou-

ding, zoals hij doet, en gingen zijn manier van fluitspelen imi-

teren. Iemand imiteerde hoe Kåñëa Govardhana optilde, door 

haar doek op een bepaalde manier in haar linker hand om-

hoog te houden. Als deze gevoelens over hen heen kwamen, 

gingen ze een bepaald spel naspelen en ervoeren dat spel in 

zichzelf. Hierin raakten ze geheel ondergedompeld. Ze dach-

ten, “Ik ben Kåñëa.” En zoals Kåñëa zijn bezigheden uitvoert, 

zo gingen zij zich op precies dezelfde manier gedragen. Een 

gopé greep een andere gopé vast, die vlakbij stond, ging het 

spel van Kåñëa met Pütanä naspelen en begon haar melk te 

drinken. Ze vergaten, dat Kåñëa hen een groot onrecht had 

aangedaan door hen op wrede wijze achter te laten en ze 

speelden zijn talloze betoverende activiteiten na.  

Tad-ätmikäù—ze werden één met Kåñëa’s ätmä. Zijn li-

chaam, zijn spraak, zijn bewegingen – zijn allemaal zijn ätmä. 

Zijn bhäva is ook zijn ätmä en de gopés raakten verzonken in 

het naspelen van die bhäva. Tad-guëän eva gäyantyo nätmä-

gäräëi sasmaruù—ze zongen meer en meer over zijn eigen-

schappen en niet over zijn wandaden als dief en schooier. 

Door op deze manier over zijn kwaliteiten te zingen waren ze 

hun huis, hun lichaam en zelfs hun eigen ätmä vergeten. Ze 

raakten totaal in Kåñëa geabsorbeerd door zijn grote kwalitei-

ten te beschrijven en zijn activiteiten na te spelen. 
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In zijn voorgaande dichtbundel had Sanätana Gosvämé de 

sakhäs verheerlijkt, maar deze tadätmikä-bhäva vindt in hen 

geen bestaan; het is zeer moeilijk om dit stadium te bereiken. 

Yaçodä ervaart een intense afgescheidenheid van Kåñëa, maar 

we hebben nooit ergens gehoord, dat ze tadätmikä wordt en 

Kåñëa’s activiteiten begint na te spelen. Ze zingt over Kåñëa, 

wanneer ze van hem is afgescheiden, maar ze gaat Kåñëa niet 

imiteren, zoals de gopés doen in hun staat van waanzin in af-

gescheidenheid van hem. Deze prema is zo vergevorderd, dat 

hij zelfs niet bestaat in vätsalya-rasa. Degenen in vätsalya-rasa 

kunnen alleen ervaringen krijgen tot en met anuräga. Anurä-

ga is ook heel bijzonder; het is in geen geval iets gewoons. De 

sakhäs in sakhya-rasa ervaren ook anuräga, maar enkele bij-

zondere sakhäs, zoals Subala, Arjuna en Lavaìga ervaren ook 

soms mahäbhäva. Zelfs Rukmiëé en de andere koninginnen 

van Dvärakä hebben hiermee geen ervaring. Ze kunnen er 

soms een schaduw van ervaren, maar ze zullen nooit hun huis 

en gezin totaal vergeten en Kåñëa gaan naspelen, zoals de 

gopés doen. Yaçodä valt in afgescheidenheid van Kåñëa flauw, 

maar in haar bewuste staat zal ze deze bhäva niet ervaren. Dit 

bestaat alleen in de gopés en dat is hetgeen Sanätana Gosvämé 

hier aantoont. 

In hun staat van verdieping zien de gopés in Kåñëa geen en-

kele fout. Ware prema ziet niet de fouten in de geliefde. In de 

hoogste stadia van mahäbhäva zoals prema-vaicitra enzovoort, 

is dit op sommige plaatsen wel zichtbaar, maar niet in gewone 

prema. We zien deze vergevorderde standaard alleen in de 

gopés. Çrématé Rädhikä zegt het volgende. 
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nä gaëi äpana-duùkha, sabe väïchi täìra sukha, 

täìra sukha—ämära tätparya 

more yadi diyä duùkha, täìra haila mahä-sukha, 

sei duùkha—more sukha-varya 

Çré Caitanya-caritämåta  (Anya-lélä 20.52) 

“Ik denk niet aan mijn persoonlijke verdriet. Ik wens alleen het 

geluk van Kåñëa, want zijn geluk is het doel van mijn leven. In-

dien hij echter groot geluk ervaart in het geven van verdriet, is 

dat verdriet het beste van mijn geluk.”  

Als de gopés onder elkaar praten, zeggen ze, “Als hij ons ver-

laat, waarom kunnen wij hem dan niet verlaten? We kunnen 

hem zeker verlaten.” Maar de gopés kunnen zich niet voorstel-

len, dat ze hem ooit echt zouden verlaten. Ze weten, dat een 

mogelijke reden van zijn afwezigheid kan zijn, dat hij hen mis-

schien niet zoveel liefheeft, dan dat hij anderen liefheeft. De 

gopés begrijpen, dat hij iemand anders meer kan liefhebben, 

dan dat hij hen liefheeft. Vrouwen van deze wereld kunnen 

dit niet verteren; als ze dit ontdekken, overgieten ze zich met 

benzine en steken zich in brand. Het grootste ongeluk voor 

een vrouw is een man te hebben, die haar achterlaat voor een 

ander. De gopés daarentegen hebben het gevoel, dat het niet 

uitmaakt, of ze sterven, zolang Kåñëa maar gelukkig is. Ze 

zeggen, “Ook al houdt hij vlak voor onze neus van iemand 

anders, hij blijft onze präëanätha, de Meester van ons leven.”  

äçliñya vä päda-ratäà pinañöu mäm 

    adarçanän marma-hatäà karotu vä 
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yathä tathä vä vidadhätu lampaöo 

    mat-präëa-näthas tu sa eva näparaù 

Çré Çikñäñöaka  (8) 

Laat Kåñëa zijn dienstmeisjes, die aan Zijn lotusvoeten zijn ge-

vallen, 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 alleen Hij en niemand anders de vererenswaardige heer van 

Mijn hart. 

Hiervan is in geen enkel geschrift, in geen enkele literatuur, of 

waar dan ook ter wereld een tweede voorbeeld te vinden. Dit 

zegt Caitanya Mahäprabhu zelf; dit zeggen zelfs niet zijn 

meest intieme toegewijden, zoals Svarüpa Dämodara en Rä-

mänanda Räya. Als Mahäprabhu niet naar deze wereld was 

afgedaald, waren deze emoties in Çrématé Rädhikä verborgen 

gebleven en waren ze nooit naar de wereld uitgezonden ge-

worden. 

De gopés daarentegen zeggen, “Als Kåñëa aan een ander 

gehecht raakt en we komen erachter – wat doen we dan? We 

gaan naar die persoon toe, worden haar dienstmeid, doen 

haar een plezier en zorgen, dat ze Kåñëa gaat ontmoeten.” Dit 

gevoel bevindt zich alleen in gopés, niet in anderen. Ook al 

zou iemand anders het wel doen, zou het onder gemok gebeu-

ren, omdat ze weet, dat het haar plicht is dat te doen. Uddha-

va zegt tegen de gopés, “In afzondering van jullie is Kåñëa erg 

ongelukkig. Zeg me, of jullie voor hem een boodschap heb-

ben, die ik kan bezorgen.” Toen de gopés geen antwoord ga-

ven, vroeg Uddhava opnieuw, “Welke boodschap kan ik van 

jullie bij Kåñëa afleveren?” Hij had verwacht, dat ze zouden 
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zeggen, “In afzondering van Kåñëa gaan we hier dood, dus 

Kåñëa moet snel komen.” Maar de gopés zeiden dit niet. Op 

het eind zei Uddhava, “Goed, ik heb jullie gevoelens begre-

pen. Ik zal naar Kåñëa gaan en zeggen, dat de gopés in de 

zielsnood van afgescheidenheid van jou op sterven liggen en 

dat jij hen bent vergeten en op wrede wijze hier bent gaan 

wonen en geniet van de liefde van Kubjä en van andere inwo-

ners van Mathurä. Ga er alsjeblieft snel naartoe, anders kan 

geen kalf, koe, Vrajaväsé of gopé meer worden gered.” 

Maar de gopés verboden hem dat. “Zeg dat niet tegen 

hem!” 

Uddhava zei, “Waarom niet? Jullie gaan praktisch dood en 

ik mag hem niets zeggen!” 

De gopés zeiden, “We hebben gehoord, dat Kåñëa huilt in 

de pijn van afgescheidenheid van ons, maar wij zijn zo afge-

stompt, dat we nu nog niet zijn gestorven. Maar Kåñëa is an-

ders; hij is zachter dan boter. Als hij hoort, dat in zijn afwe-

zigheid zijn kalveren, koeien, moeder, vader en gopés ver-

schrikkelijk te lijden hebben – wat doet hij dan? Hij kan niet 

langer leven en zal onmiddellijk de geest geven. Dus zeg dat 

vooral niet tegen hem. Wat moet je wel zeggen? Zeg dit, ‘De 

gopés gaan heel gelukkig door het leven. Ze eten, drinken, 

lachen en kleden zich prachtig aan en zijn niet in het minst 

ongelukkig. Ze leven in groot comfort. Als jij ons kunt verge-

ten, kunnen wij jou vergeten.’ Ga naar hem toe en zeg hem dit 

– waarom? Opdat hij zich om ons geen zorgen hoeft te maken 

en van al die anderen daar in Mathurä kan blijven houden. 

Opdat hij ongebonden en in vrede kan leven en opdat hem 

geen lijden treft en hij zich geen zorgen hoeft te maken. Als je 
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meer moet zeggen dan dit, zeg dan vandaag iets en morgen 

iets en de volgende dag een klein beetje – waarom? Als je een 

oud kledingstuk na het wassen met kracht uitwringt, gaat het 

scheuren. Op dezelfde manier stond Kåñëa’s hartslag in afge-

scheidenheid van ons praktisch stil. Als je hem over onze 

werkelijke conditie vertelt, zal zijn hartslag zeker stoppen. 

Dus pas op, vertel het hem niet. Vertel hem een beetje van-

daag, een beetje morgen en de volgende dag een beetje op 

een geleidelijke manier, zodat hij het kan verwerken.” 

Bij het zien en horen van dit alles raakte Uddhava verbijs-

terd. Hij dacht, “Hun prema is zo een prachtig sentiment en 

zo een verheven bhäva! Vóór vandaag had ik zoiets nooit eer-

der gehoord. Het schijnt, dat Kåñëa me hier naar Vraja heeft 

gestuurd om dit te leren en Kåñëa heeft me recent gezegd, 

“Wat is prema? Dit moet je weten.” 

In ware liefde wenst men de geliefde geen ongemak of 

moeilijkheden toe. Prema zonder deze eigenschap is geen 

ware prema. De prema, die we tegenwoordig zien met al die 

trouwerijen – als de vrouw de man verlaat en verliefd wordt 

op een ander, schiet de man haar dood en pleegt daarna zelf-

moord. Is hierin enige vorm van prema aanwezig? In de pre-

ma van de gopés is zelfs geen spoor van eigenbelang aanwezig. 

“Als ik sterf, stelt het niets voor. Mijn enige zorg is, dat hem 

geen lijden overkomt.” Dit is zuivere prema. Dus prema voor 

Kåñëa dient uit de ätmä te komen; prema kan zich niet in dit 

lichaam manifesteren. In deze wereld is iets dergelijks als 

prema of liefde niet aanwezig. 

Dus Uddhava ging terug naar Kåñëa en één of twee dagen 

heeft hij niets gezegd. Daarna heeft hij iedere keer, dat hij 
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Kåñëa tegenkwam, een beetje meer verteld. En als Kåñëa het 

nieuws vernam, begon hij te wankelen. Dit is ware prema. 

Zelfs in het stadium van sädhana dienen we onzelfzuchtig te 

zijn. Als we het punt bereiken, waarop we bhajana zonder 

enige baatzuchtige verlangens uitvoeren, gaat prema komen. 

Prema is ook bhagavat-svarüpa, een transcendente entiteit, 

die over vrije wil beschikt, maar in onze huidige conditie komt 

prema ons hart niet binnen, omdat we zijn werkelijke waarde 

niet zouden appreciëren. Dus als er geen enkele vorm van 

zelfzucht meer in ons aanwezig is, praktiseren we uttamä-

bhakti. Op dat moment houden we ons bezig met de sädhana 

van uttama-bhakti, waaruit vervolgens bhäva voortkomt en 

waarin zich tenslotte prema aandient. In onze huidige conditie 

is naast Kåñëa zitten en rechtstreeks dienst aan hem verlenen 

iets, dat nog heel ver van ons verwijderd is. We kunnen ons 

niet eens voorstellen, wat ware onzelfzuchtigheid is; we kun-

nen het niet weten. Maar we doen sädhana, zodat dit gevoel 

van ware onbaatzuchtigheid jegens Kåñëa geleidelijk naar ons 

toekomt. Zolang we in deze wereld zitten, moeten we door-

gaan met het praktiseren van sädhana in associatie van grote 

persoonlijkheden, die werkelijk vrij zijn van zelfzucht. 

Niemand kan zeggen, dat Kåñëa wreed is. Toen de gopés 

Kåñëa in Kurukñetra zagen, zei Kåñëa, “Jullie weten en ik 

weet ook, dat ik ontzettend, verschrikkelijk wreed ben. Ik heb 

jullie allemaal achtergelaten. Jullie hebben de ketenen van het 

gezinsleven en de hele rest alleen voor mij verzaakt, maar 

omdat ik zo wreed ben, heb ik jullie allemaal verlaten en ging 

naar een ver afgelegen land, Dvärakä. Ik heb zelfs niet één 

keer naar jullie welzijn geïnformeerd. Ik ben erg ondankbaar, 
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jullie moeten dit weten.” Aanvankelijk bleven de gopés zwij-

gen. Ze konden nu niet meer zeggen, “Jij bent wreed.” Toen 

zeiden ze, “Dit is eenvoudig het noodlot, dus waarom zeg je 

dat je wreed bent? Je hebt juist een hele zachte natuur. De 

prema in jou is ware prema. Je bent helemaal niet wreed. Alle 

deugden van het universum vinden hun bestaan in jou. Jij 

bent zeer vrijgevig, vriendelijk, alles. Het is alleen ons grote 

ongeluk, dat een dergelijk deugdzaam persoon, zoals jij, ons 

achterlaat. Dit komt door ons verkeerde karma en ons grote 

ongeluk. Het is niet jouw fout.” 

In de woorden, die de gopés hier spreken, kunnen twee in-

tenties aanwezig zijn. Ze kunnen hem beschimpen met sarcas-

tische woorden, of ze spreken op deze manier, omdat ze zulke 

simpele zielen zijn. Maar onder geen enkele omstandigheid 

bestaat in Kåñëa’s hart de mogelijkheid tot wreedheid. Als we 

dit geval onderzoeken vanuit onze lage positie in sädhana, wat 

kunnen we er dan van begrijpen? Waarom heeft Kåñëa de 

gopés achtergelaten en is weggegaan uit het land van zuivere 

liefde, Våndävana? Hij heeft zijn moeder Yaçodä achtergela-

ten en iedereen ongelukkig gemaakt – waarom? Dit kunnen 

we op dit moment niet bevatten. Door sädhana meer en meer 

te praktiseren krijgen we uiteindelijk een idee van hetgeen 

ware onbaatzuchtigheid is en dan kunnen we Kåñëa’s onbaat-

zuchtigheid leren kennen – dan alleen zijn we in staat om te 

weten wat kåñëa-prema is. 

Insekten worden door een lamp aangetrokken en geven op 

het hete glas hun leven op. Waarom doen ze dat? Haal een vis 

uit het water en hij kan niet langer meer in leven blijven. De 

gopés zijn precies hetzelfde. Dit wordt de bhäva van tan-
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manaskä genoemd en dat is hetgeen hier wordt beschreven. 

Kijk hoe de mot in een vlam zijn leven opgeeft en hoe de vis 

zonder water niet kan leven; op dezelfde manier biedt een 

premé toegewijde zijn hele zelf aan Kåñëa. Dit is de ware defi-

nitie van prema. Het is dus geen eenvoudig ding. Naarmate 

we meer bhajana doen, raken we verder bevrijd van onze li-

chamelijke identificatie en onze slechte gewoonten, zoals lust, 

woede, hebzucht, begoocheling, afgunst en waanzin – die in 

feite symptomen van zelfzucht zijn. En als we de gedachten en 

sentimenten van de gopés aanvaarden en op Kåñëa mediteren 

en over zijn eigenschappen zingen, zoals zij doen, komt die 

prema ons hart binnen en worden we in staat gesteld al deze 

dingen te begrijpen. Dan kunnen we Kåñëa onbaatzuchtig 

liefhebben. Er bestaat geen twijfel over, dat door het 

aandachtig horen van deze vertellingen en door dit pad van 

bhakti oprecht te volgen, het resultaat zowaar heel mooi zal 

zijn. 

 

Deze lezing werd gesproken in de Çré Keçavajé Gauòéya Maöha in 

Mathurä op 8 maart 1994. 
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Çré Çrémad Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvami Mahäräja. Voor 

meer informatie over de inhoud van deze boeken kunt u de vol-
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www.purebhakti.com – voor nieuws, updates en gratis downloa-

den van boeken, lezingen en bhajans. 

 

www.purebhakti.tv – voor het kijken en luisteren naar lezingen 
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