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Hoofdstuk 1 

DE OORSPRONKELIJKE BOODSCHAP 

K BEN HEEL BLIJ OM TE REIZEN EN IN DE 

westerse landen te prediken, maar ik ben niet 

gekomen om iets nieuws te geven. Ik volg een-

voudig Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja en geef het-

zelfde als hetgeen hij naar het Westen bracht. Svami Ma-

haraja is mijn boezemvriend en instructiegevend guru. Hij 

kwam ook niet naar deze wereld om iets nieuws te geven; 

hij heeft eenvoudig datgene gegeven, dat hij van zijn Gu-

rudeva kreeg en van alle leraren in onze disciplinaire op-

volging, die teruggaat tot Sri Caitanya Mahaprabhu. 

Sri Caitanya Mahaprabhu is de Allerhoogste Persoon-

lijkheid Gods, Sri Krishna Zelf. Hij kwam deze keer in de 

gedaante van Zijn eigen toegewijde om ons het proces van 

transcendentale of bovenzinnelijke toegewijde dienst te 
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leren, waarmee we zuivere liefde en genegenheid voor 

Hem kunnen ontwikkelen. 

IN DEZE WERELD VINDEN WE GEEN GELUK 

Sri Caitanya Mahaprabhu en alle leraren in Zijn lijn willen 

ons gelukkig zien. Iedereen wil gelukkig zijn, maar we 

vinden over het algemeen maar een klein beetje geluk en 

genegenheid in deze wereld en zelfs dan is het gemengd 

met zorgen en narigheid. 

Waarom zijn we ongelukkig, zelfs al hebben we zoveel 

eigendom? We moeten dit in ogenschouw nemen. Napole-

on was geen bedelaar en dat was President Kennedy ook 

niet. Prinses Diana was ook geen bedelares; ze was zeker 

niet lelijk, gestoord, of onwetend. In tegendeel, ze had 

naam, faam, schoonheid en alles, dat ze kon wensen en ze 

was getrouwd met Charles en toch was ze niet gelukkig. 

Hoe komt het, dat zelfs mensen, die alles lijken te heb-

ben, toch ongelukkig zijn, ondanks al hun rijkdom en 

weelde? Hierover moeten we heel ernstig nadenken. Als 

we dat niet doen, zijn we niets beter dan een dier. Jullie 

hebben gehoord van Mussolini. Zijn politieke macht 

maakte van hem een gigant en Hitler was meer dan een 

gigant, maar ze waren niet gelukkig. 

We zouden eens moeten stilstaan bij de manier, waarop 

we op dit moment leven en in de toekomst kijken, waarbij 

we ons afvragen, "Zou ik in de toekomst gelukkig zijn, als 
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ik blijf doen, wat ik nu doe en het proces volg, dat ik nu 

volg?" Als we ons deze vraag stellen, kunnen we zien, dat 

we in dezelfde richting gaan, welke die mensen zijn ge-

gaan. Ze waren allemaal ongelukkig en als wij die richting 

ingaan, worden wij ook ongelukkig. 

Er zijn veel zeer rijke mensen – bijvoorbeeld presiden-

ten en eerste ministers – die ongelukkig zijn, zelfs al heb-

ben ze meer dan genoeg rijkdom en gelegenheid om ple-

zier te maken. Op zekere dag worden ze oud en sterven en 

raken ze alles kwijt, dat ze in deze wereld hadden. 

Tegenwoordig zijn we in het materiële leven zeer voor-

uit gegaan van de keuken tot de medische wetenschap. We 

hebben diverse wonderbaarlijke uitvindingen gedaan, 

vooral op het gebied van communicatie, transport en ge-

neeskunde. Als een arm of een orgaan beschadigd is, kun-

nen we het met een ander onderdeel vervangen. De ogen 

van een dode kunnen worden verplaatst naar het hoofd van 

een blinde, zodat hij weer kan zien. Chirurgen kunnen 

zelfs een defect hart met een nieuw hart vervangen. Niet-

temin worden we oud en moeten we sterven. 

Wat betreft de vooruitgang van de materiële weten-

schappen staat Amerika vooraan, maar zijn de Amerika-

nen gelukkig? Indien ze dat zijn, waarom maken ze dan 

ruzie met elkaar? Waarom plegen zoveel mensen daar 

zelfmoord? We moeten inzien, dat materiële vooruitgang 

ons niet gelukkig maakt. 
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DE OUDEDAG TROUWT ONS ONDER DWANG 

We willen niet oud zijn en we willen geen grijs haar heb-

ben. We willen niet dat ons zichtsveld minder wordt en we 

willen zeker niet blind worden. We willen jong blijven en 

altijd een schoonheid zijn, maar na enige tijd worden we 

gedwongen om oud te worden. 

Over het algemeen willen mannen geen vrouw trouwen, 

die oud is en niet meer mooi is. Ouderdom is lelijk en wie 

trouwt iemand die lelijk is? 

Niemand wil met de Oudedag getrouwd zijn, maar ze 

dwingt ons met haar te trouwen, of we het willen of niet. 

De Oudedag berooft je van je tanden en in plaats daarvan 

krijg je een vals gebit. We kunnen een kunstmatige behan-

deling krijgen om grijs haar zwart te maken en onze tan-

den mooi te maken. Maar uiteindelijk krijgen we allemaal 

rimpels, zoals al die andere oude mensen. 

Je zal met de Oudedag moeten trouwen en oud worden. 

Misschien ben je niet meer in staat te lopen. Tenslotte dra-

ven er diverse mensen op, die je komen helpen om jou 

naar de laatste rustplaats van het lichaam te brengen: naar 

de begraafplaats of het crematorium. In India brengen dui-

zenden mensen het dode lichaam naar het crematorium en 

laten het daar verbranden tot as. Andere mensen begraven 

een dood lichaam; in dat geval eten wormen en insekten 

iets van het lichaam en de rest rot weg. Als je lichaam niet 

wordt verbrand of begraven, vechten de zwijnen en de 
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hyena's, "Hé, dat stuk is van mij. Waarom pak je het af?" 

Dan wordt het lichaam omgezet in ontlasting. 

Uiteindelijk is het lichaam bestemd om te rotten, of om 

as of ontlasting te worden. Dit is de waarheid van het li-

chaam, waaraan we zo gehecht zijn. Het lichaam sterft en 

verdwijnt voor altijd, maar we willen er niet aan denken, 

dat we dood gaan en voor altijd verdwijnen. 

WE ZIJN HIER VLUCHTELINGEN 

We moeten eens nagaan, of we eigenlijk dit lichaam zijn 

of de ziel in het lichaam. Het is een fundamentele waar-

heid, dat al het verschil in de wereld bestaat tussen ons 

ware zelf, de ziel, en dit lichaam. Omdat we dit weten, 

moeten we van dit lichaam en van wereldse verlangens en 

lustbevrediging onthecht zijn. We dienen tevens te infor-

meren, waar de ziel vandaan is gekomen. 

We zijn een onderdeel van God, van de Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods. Deze materiële wereld is niet ons 

thuisland; het is een oord voor vluchtelingen. We zijn naar 

deze wereld gekomen als voortvluchtigen en op zekere 

dag zullen we het van het ene op het andere moment moe-

ten opgeven. En waar gaan we dan naartoe? 
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WE HEBBEN ZUIVERE LIEFDE EN GENEGENHEID NO-

DIG 

Moderne wetenschappers hebben kernwapens ontdekt en 

ze gaan door met hun onderzoek. Ze willen vernietigings-

wapens ontwikkelen, die zo krachtig zijn, dat de hele pla-

neet in een ogenblik kan worden vernietigd. Maar dit is 

geen vooruitgang. Waar zijn de liefde en genegenheid tus-

sen man en vrouw? Waar zijn de liefde en genegenheid 

tussen vader en kinderen? Waar is de liefde tussen het ene 

land en het andere? Waarom moeten we zulke ingewik-

kelde en moeilijke systemen hebben met paspoorten en 

visa? Waarom? Ik ga vaak heen en weer tussen India en 

diverse andere landen in de wereld. Mijn enige bezigheid 

is mensen te onderwijzen in Krishna bewustzijn, maar de 

authoriteiten maken het zo ingewikkeld. Waarom? 

Uitvindingen en de vooruitgang van de materiële weten-

schappen brengen verschillende delen van de wereld dich-

ter bij elkaar. Maar helaas zorgen ze ook voor veel pro-

blemen. Het belangrijkste probleem is, dat liefde en gene-

genheid uit ieders hart verdwijnt. Daarom is iedereen on-

gelukkig. Daarom maken ze ruzie met elkaar en proberen 

ze elkaar te overheersen. 

Het is duidelijk, dat mensen niet gelukkig zijn in hun 

gehuwde leven, of in hun leven buiten de deur. Als de 

standaard van hun geluk zoveel vooruit is gegaan, waarom 
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wisselen ze hun vrouw dan drie, vier, twaalf, of zelfs twin-

tig keer om, zoals honden hun vrienden verwisselen? 

Waarom? 

Iedereen wil geluk en vrede in zijn leven, maar ik geloof 

niet, dat de vooruitgang van de materiële wetenschap ie-

mand van ons gelukkig heeft gemaakt. Geluk is waarlijk 

afhankelijk van liefde. We kunnen geen geluk vinden zon-

der prema, of liefde en genegenheid. Dit is onze ware be-

hoefte: liefde en geluk. We willen zuiver geluk en zuivere 

liefde en genegenheid, maar die kunnen we hier niet vin-

den. 

Niettemin bestaan ze wel. 

Wij proberen geluk te vinden door onzuivere liefde en 

genegenheid te ontwikkelen voor imperfecte persoonlijk-

heden. De vedische literatuur vertelt ons, dat we alleen 

gelukkig kunnen zijn door zuivere liefde en genegenheid 

te ontwikkelen voor de meest zuivere persoonlijkheid, de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. 

In alle Veda's en Upanisaden lezen we, dat we een on-

derdeel zijn van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, 

Krishna. Onze grondrechtelijke natuur is de Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods met liefde en genegenheid te dienen. 

We zijn dit helaas vergeten en dat is de reden, waarom we 

door maya aan deze materiële wereld worden gebonden. 

Maya heeft ons gevangen genomen en laat ons de zorgen 

en het lijden van het leven ervaren: geboorte, dood, ouder-

dom, ziekte, enzovoort. De bedoeling hiervan is te begrij-
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pen, dat we in deze wereld nooit gelukkig kunnen worden. 

We kunnen niet gelukkig worden door materiële construc-

ties te maken, of door materiële verlangens te vervullen, of 

door materiële bezittingen te vergaren. We worden in deze 

wereld en de volgende alleen gelukkig door de Allerhoog-

ste Persoonlijkheid Gods, Krishna, te dienen. We moeten 

Zijn heilige namen zingen en aan Zijn glorie blijven den-

ken. 

GENERATOR, OPERATOR EN DESTROYER 

We dienen genegenheid te ontwikkelen voor de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods, die deze wereld heeft ge-

maakt. Hij heeft hem gemaakt en gemanifesteerd; Hij on-

dersteunt hem; en wanneer deze wereld oud wordt, gaat hij 

naar Hem terug. 

Wat is de betekenis van het woord God? 

G staat voor Generator, degene, die deze wereld creëert. 

O staat voor Operator, degene, die deze hele wereld in 

stand houdt en ondersteunt. Zonder deze ondersteuning 

zou de wereld geen basis hebben en zou hij ophouden te 

bestaan. 

D staat voor Destroyer (vernietiger). 
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EEUWIG, HEILZAAM EN MOOI 

God is satyam sivam sundaram. Satyam betekent, dat Hij 

niet sterft of wordt geboren. Hij is eeuwig. God is één, niet 

velen. Alle geschriften in onze oude vedische traditie zeg-

gen, dat Krishna de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, 

hoewel Hij ook vele andere namen heeft. 

God is sundaram, heel mooi. Niemand is zo mooi als 

Krishna. Zijn gedaante is eeuwigdurend jong, zoals dat 

van een hele knappe jongen. 

Zijn lichaam is op elegante wijze op drie plaatsen gebo-

gen – bij Zijn enkels, Zijn taille en Zijn hals. Hij glimlacht 

en speelt op Zijn fluit en Zijn bovenzinnelijke lichaam 

heeft een buitengewoon aanlokkelijke geur. Hij trekt 

iedereen in de spirituele wereld aan – inclusief Zijn dier-

bare koeien – en Hij trekt iedereen in deze wereld ook aan. 

Iedereen houdt van mooie dingen, maar we kunnen niet 

van een knappe man houden, als hij een vergiftigd karak-

ter heeft. God moet daarom sivam zijn, absoluut zuiver en 

heilzaam of gunstig gestemd. 

Krishna heeft alle gunstige eigenschappen in totaliteit. 

Dat betekent, dat Hij oneindige macht heeft, en afgezien 

daarvan, is Hij ook bijzonder genadig. 
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LIEFDEVOLLE RELATIE MET KRISHNA 

Krishna is satyam, eeuwig; sivam, zeer genadig; en sun-

daram, Hij is een schoonheid. Alles is in Krishna aanwe-

zig en daarom kan Hij alle soorten verlangens vervullen. 

Misschien kennen jullie Nrsimhadeva. Nrsimha Bhagavan 

is een andere gedaante van Krishna en Hij is eveneens 

God; Hij heeft het hoofd van een leeuw en Hij is heel sterk 

en gevaarlijk, maar Hij is niet zo mooi als Krishna. Rama, 

Sri Ramacandra, is buitengewoon mooi, maar Hij kan niet 

alle verlangens vervullen. 

Jezus Christus is sterk en hij beschermt ons als een va-

der of moeder, maar we kunnen niet met hem spelen als 

een sakha, een intieme vriend, en we kunnen niet met hem 

omgaan zoals met een echtgenoot. Nrsimha Bhagavan 

beschermt iedereen, maar Hij kan geen vriend van je zijn, 

want Hij is veel te gevaarlijk. 

Krishna is de enige Persoonlijkheid, in wie we alles 

kunnen vinden. Zijn schoonheid en Zijn genade zijn onge-

ëvenaard; Hij is almachtig en alwetend; en Hij beschikt 

over alle goede kwaliteiten. Hij verhoudt Zich tot ons vol-

gens het diepste verlangen in ons hart. We kunnen Zijn 

dienaar zijn of Zijn intieme vriend. We kunnen voor Hem 

zorgen met ouderlijke liefde en we kunnen Hem zelfs die-

nen met het gevoel Zijn geliefde te zijn. 
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Als je maar een klein beetje genegenheid voor Krishna 

hebt, kan Hij elke wens en ieder verlangen, dat je kunt 

hebben, in vervulling laten gaan. 

Hij is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de oor-

sprong van alle andere vormen van God en Hij kan datge-

ne geven, dat Rama niet kan geven. Als we slechts een 

beetje liefde en genegenheid voor Krishna hebben, kunnen 

we zo gelukkig zijn – en voor altijd. We kunnen in deze 

wereld gelukkig zijn en we kunnen gelukkig zijn in ons 

volgende leven, geboorte na geboorte. Zelfs al zijn we 

bevrijd, de genegenheid voor Krishna maakt ons gelukkig. 

DE MISSIE VAN CAITANYA MAHAPRABHU 

We moeten een liefdevolle relatie ontwikkelen met 

Krishna, die liefde en genegenheid belichaamt. Caitanya 

Mahaprabhu kwam naar deze wereld om ons dat te leren 

[en ons de beste manier te leren om van Krishna te houden 

door de gopis van Vraja te volgen]. Caitanya Mahaprabhu 

is Krishna Zelf en Hij is gekomen, omdat Hij grondeloos 

genadig is. Hij houdt van iedereen in deze wereld, want 

we zijn allemaal een onderdeel van Krishna. Hij kwam om 

liefde en genegenheid voor Krishna te geven. 

Caitanya Mahaprabhu kwam naar deze wereld om ons 

dichter bij Krishna te brengen en ons weg te leiden van 

wereldse aangelegenheden, aards plezier, vals-ego en van 

het valse geluk in deze wereld. Hij geeft ons blijvende 
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zegen en eeuwige liefde en genegenheid, zodat we kalm 

en gelukkig worden. En dat is niet mogelijk, tenzij we 

datgene hebben, dat Hij kwam brengen. 

Caitanya Mahaprabhu kwam naar deze wereld met een 

nieuwe boodschap, waarmee iedereen gelukkig kon wor-

den. Dit kunnen we allemaal weten door Sri Caitanya-

caritamrta te lezen. Hij gaf de hogere filosofie van prema 

aan zeer gevorderde toegewijden. Hij predikte tegen men-

sen, die niet zo verheven waren, op een eenvoudige ma-

nier en tijdens Zijn voetreis door het bos naar Vrindavana, 

gaf Hij zelfs goddelijke liefde aan tijgers, beren, olifanten 

en andere dieren. 

GELUK DOOR HET CHANTEN VAN DE HEILIGE NAAM 

Als je gelukkig wilt zijn en liefde en genegenheid voor de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods wilt koesteren, moet je 

chanten: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 

Hare Hare - Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 

Hare. Dan word je eeuwigdurend gelukkig. Er is geen an-

dere manier. Caitanya Mahaprabhu leerde ons dit vers uit 

de oude geschriften, 

harer nama harer nama, harer nama eva kevalam 

kalau nasty eva nasty eva, nasty eva gatir anyatha 

"In het huidige Kali-yuga, het tijdperk van ruzie en schijnhei-

ligheid, dient men eenvoudig de heilige naam te zingen, de 
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heilige naam te zingen, de heilige naam te zingen. Er is geen 

andere manier, er is geen andere manier, er is geen andere 

manier." 

We zijn naar de westerse landen gekomen alleen om de-

ze boodschap van Caitanya Mahaprabhu te geven. We 

geven het in het kort en op een simpele manier, want de 

boodschap van liefde en genegenheid gaat zo diep. 

Om deze diepgaande filosofie te kunnen begrijpen en in 

praktijk te kunnen brengen, moet men eerst Hare Krishna, 

Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare - Hare Rama, 

Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare chanten. In het begin 

begrijpen de mensen deze boodschap op een simpele ma-

nier. Naarmate ze zich ontwikkelen door de gestage beoe-

fening van Krishna bewustzijn en vooral door de heilige 

namen te chanten gaan ze de boodschap geleidelijk dieper 

en breder begrijpen. Er is een systematisch ontwikkelings-

proces van vertrouwen naar vaste toewijding, smaak voor 

spirituele beoefening, bovenzinnelijke gehechtheid aan Sri 

Krishna en Zijn metgezellen, extatische stemmingen en 

daarna volkomen transcendentale liefde en genegenheid 

voor Krishna (prema). Dit is de methode van Caitanya 

Mahaprabhu voor het ontwikkelen van liefde voor de 

Godheid door middel van het proces van het gezamenlijk 

zingen van de heilige namen. 
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Hoofdstuk 2 

INLEIDING 

N DEZE SECTIE LEGT SRI NARAYANA MA- 

haraja aan zijn leerlingen uit, wat zijn missie is. 

Om te begrijpen wat hij hier zegt moeten we iets 

over de disciplinaire opvolging weten. 

De groep Vaisnava's, waartoe Srila Narayana Maharaja 

behoort, worden Gaudiya Vaisnava's genoemd. De Gau-

diya Vaisnava's bevinden zich in de disciplinaire opvol-

ging van een buitengewone toegewijde genaamd Sri Cai-

tanya Mahaprabhu – of Sri Caitanya – die ongeveer vijf-

honderd jaar geleden verscheen. Sri Caitanya gaf inspiratie 

en vernieuwde de beoefening en het onderwijs van 

Krishna bewustzijn. Er is onweerlegbaar bewijs, dat Hij 

niemand anders is dan de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods, Sri Krishna Zelf. Sri Krishna verscheen als Zijn 
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eigen toegewijde om ons met behulp van Zijn voorbeeld 

de hoogste conclusies van Krishna bewustzijn te leren. 

Vaisnava's die de leer en praktijk van Sri Caitanya volgen 

en Hem als Krishna Zelf vereren, worden Gaudiya Vais-

nava's genoemd. 

Alle Vaisnava's hebben aspiratie voor zuivere toegewij-

de dienst aan Krishna of Visnu. De specialiteit van de 

Gaudiya Vaisnava's is hun nadruk op de gevoelsstemmin-

gen van Vraja (of Vrinavana). De bewoners van Vraja zijn 

zo verliefd op Krishna, dat ze Hem niet met ontzag en 

eerbied willen dienen. In plaats daarvan eren ze Zijn meest 

aantrekkelijke verschijning op informele wijze met zuive-

re, transcendentale liefde en genegenheid. 

ONZE MISSIE 

Iemand vroeg me, "Wat is uw missie? Wat komt u hier 

weggeven?" Mijn missie is dezelfde als die van Sri Caita-

nya en de leraren in Zijn disciplinaire opvolging. Onze 

missie is het geven van liefde en genegenheid aan alle 

levende wezens ongeacht hun kaste, geloof of kwalificatie.  

De hoogste perfectie van liefde en genegenheid is de 

stemming van bereidwillige dienstverlening, die de bewo-

ners van Vraja jegens Krishna koesteren. Wij geven deze 

uitermate excellente liefde en genegenheid aan diegenen, 

die het willen ontvangen en die ervoor zijn gekwalificeerd. 

Maar je moet erkennen, dat iemand, die ware liefde en 
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genegenheid heeft voor Krishna, de Allerhoogste Persoon-

lijkheid Gods, ook liefde en genegenheid moet hebben 

voor alle andere levende wezens. Hij doodt geen dier, hij 

eet geen vis, vlees en eieren. Hij doet geen enkel schepsel 

schade; hij loopt zelfs niet op het gras, als het niet nodig 

is. Iemand die liefde en genegenheid voor Krishna heeft, 

zal Hem proberen een plezier te doen door liefde en gene-

genheid aan alle levende wezens te tonen. 

LIEFDE, GENEGENHEID EN GENADE 

Hoe kunnen we ware liefde en genegenheid voor Krishna 

hebben, as we geen genade tonen aan Zijn individuele 

deeltjes? Als ik in het Westen wel eens een wandeling 

maak, denk ik, "Ik zou deze kant niet moeten opgaan." 

Waarom? Omdat de kalveren en koeien in de wei staan te 

grazen en vol angst en beven wegrennen, wanneer ze mij 

zien aankomen. Ze denken, "Deze mensen hebben geen 

genade voor ons. Ze houden ons gevangen en na een tijdje 

brengen ze ons naar het slachthuis en vermoorden ze ons." 

Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om te denken, dat hij 

het recht heeft om dieren aan te vallen en te doden? Als 

mensen de dieren niet ontzien, hoe kan Krishna die men-

sen dan ontzien? 

We zien vooraanstaande religieuze leiders, die verant-

woordelijk zijn voor de dood van kleine kalfjes, zodat ze 

hun vlees kunnen eten. Die kleine kalfjes schreeuwen het 



GELUK IN HET PARADIJS DER DWAZEN 
______________________________________________________________________ 

 

18 

uit op het moment van de dood. Waar gaat dat gekrijs 

naartoe? Waar gaat het heen? Heeft Krishna geen oren? 

Zulke religieuze leiders denken, dat ze zeer verheven 

dienaren van God zijn, maar hoe denken de kalveren er-

over? We zien, dat zulke mensen geen enkele liefde en 

genegenheid voor de dieren hebben. Toch zijn de dieren 

ook zonen en dochters van Krishna en eeuwige dienaren 

van Hem. Daarom zingen we Krishna's heilige namen 

voor hen – Hare Krishna, Hare Krishna. 

GEEN BIJBEDOELINGEN 

Een guru moet een zuivere toegewijde zijn zonder eigen-

belang of bijbedoelingen, die vol van deze soort genade is. 

Mijn missie is liefde en genegenheid voor Krishna te ge-

ven. Wanneer mensen over die liefde beschikken, hebben 

ze automatisch liefde en genegenheid voor alle levende 

wezens. Jullie moeten allemaal naar dit niveau komen. Dit 

is mijn missie. 

Mijn leerlingen moeten naar deze instructies luisteren. 

Probeer deze kwaliteiten van liefde en genegenheid te 

ontwikkelen en verkrijg prema voor Krishna. Probeer dan 

genadig te zijn voor iedereen en geef deze boodschap 

overal weg door transcendentale literatuur te verspreiden 

en door de heilige naam op openbare plaatsen te chanten. 

Iedereen – inclusief onwetende mensen en zelfs de kalve-

ren en andere onschuldige dieren – moeten Krishna's hei-
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lige naam horen en ermee worden begunstigd. Ook al heb-

ben ze er geen zin in, de heilige naam zal hen in ieder ge-

val zuiveren. Caitanya Mahaprabhu heeft gezegd, "Voer 

het zingen van de heilige naam onder het publiek uit en 

maak je geen zorgen om mensen, die jou uitlachen of be-

ledigen. Het maakt niet uit, wat ze doen." 

Srila Bhaktivinoda Thakura heeft de beweging geves-

tigd voor het prediken van Krishna bewustzijn aan men-

sen, waar ze ook wonen. Jullie moeten proberen zijn in-

structies en voorbeeld te volgen. Ontwikkel liefde en ge-

negenheid voor Krishna en help anderen dat ook te doen. 

Als jullie dat werkelijk doen, ben ik blij en is Krishna ook 

blij. Dan zijn jullie pas werkelijk leerlingen, anders niet. 

 

Gaura-premanande! Haribol! 
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Hoofdstuk 3 

INLEIDING 

E MODERNE, MATERIËLE BESCHAVING 

heeft geen geluk gebracht. Het spel van Suda-

ma Brahmana leert ons, dat men ondanks zijn 

verarmde positie toch gelukkig kan zijn door spirituele 

principes te beoefenen, die exact tegenovergesteld zijn aan 

die, welke we aanleren in de materialistische samenleving. 

Dit spel en vermaak illustreert tevens, dat Krishna volko-

men in staat is om Zijn toegewijden in overgave zelfs bui-

ten onze meest wilde voorstellingen in hun behoeften te 

voorzien. 

Krishna is zo machtig. Hij is de oceaan van de essentie 

van alle zegen in vijf transcendentale relaties van zuivere 

liefde en genegenheid. Hij is God aller goden. Hij is zelfs 
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de basis van andere vormen van Godheden, zoals Rama, 

Nrsingha en alle andere incarnaties. 

Tegelijkertijd is Krishna heel aardig en genadevol. Als 

iemand Hem zelfs maar een blad, een vrucht of een beetje 

water geeft, zal Hij het aanvaarden. Iemand kan zo arm 

zijn, dat hij niets aan Krishna kan offeren, maar Krishna 

zegt, "Wees niet wanhopig. Je kunt Me een blad geven." 

Dit betekent een blaadje van de tulasi-plant, die Krishna 

zo dierbaar is. Maar al heb je ook geen tulasi-blad, je kunt 

ieder blad of zelfs een knop van een boom geven. 

Als je die ook niet hebt, kun je zelfs wat gras offeren – 

geeft niet. Of je kunt Krishna een beetje water geven, dat 

kun je overal vrij krijgen. En als je dat offer met liefde 

aanbiedt, denkt Krishna, "Oh! Aan dit offer uit liefde kan 

Ik niet voeldoen." Krishna is zo genadig. Als men Hem 

zoiets kleins geeft, denkt Hij, "Die persoon heeft Me zo-

veel gegeven." 

In Srimad-Bhagavatam staat een vermakelijk spel be-

schreven, dat aantoont, dat Krishna zo dankbaar en gena-

dig is, dat niemand anders in de schepping met Hem kan 

worden vergeleken. 

DE BRAHMANA EN ZIJN VROUW 

Er was eens een brahmana genaamd Sudama. Een brah-

mana is spiritueel gerealiseerd en kent Brahman, de spiri-

tuele basis van de totale schepping. Sudama brahmana 
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was ook Vaisnava; hij vereerde Krishna als de Allerhoog-

ste Brahman, de bron en basis van Brahman. Krishna is de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en Hij verscheen on-

geveer vijfduizend jaar geleden op Aarde. Hij voerde al-

lerlei dingen uit om de demonen te verslaan en om Zijn 

toegewijden een plezier te doen. Sudama wist dit en hield 

zich constant bezig met het zingen van Krishna's namen en 

het denken aan Zijn glorie. Hij woonde vlakbij Dvaraka, 

de wonderbaarlijke stad van Krishna vol onbevattelijke, 

mystieke rijkdom. 

Sudama was getrouwd en zijn vrouw was zeer kuis. Van 

brahmanas wordt verwacht, dat zij hun leven wijden aan 

geestelijke ontwikkeling en zeer eenvoudig leven door 

zonodig te bedelen. Sudama en zijn vrouw waren erg arm, 

maar hij maakte er nooit veel werk van om hier en daar te 

gaan bedelen. Hij was tevreden met hetgeen hij had. 

Sommigen denken, "Ik heb te weinig en ik moet iets 

doen om meer geld te maken", maar Sudama was in zich-

zelf voldaan. Hij had de ziel en de Superziel gerealiseerd, 

de expansie van de Allerhoogste Persoon, die Zich in ieder 

atoom bevindt en in het hart van ieder levend wezen. Hij 

was ook een zeer verheven toegewijde van Sri Krishna. 

Daarom maakte hij zich nooit zorgen om geld, ook al was 

hij arm en moest hij zichzelf en zijn vrouw onderhouden. 

Hij was altijd diep verzonken in chanten en herinneren. 

Soms ging hij wel eens een paar keer op pad om te bede-
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len, maar hij ging dan alleen langs twee of drie deuren en 

kwam daarna weer terug. 

Sudama had voor zichzelf geen mooie kleren en hij was 

niet in staat om zijn vrouw sierraden en nieuwe kleding te 

geven. Haar kleren waren oud, uitgedragen en versleten. 

Ze was heel jong, maar haar borsten waren slap, zoals van 

een oude vrouw, en haar buik was ingevallen. Ze was erg 

zwak, maar ze was toch tevreden met hetgeen haar echt-

genoot naar huis bracht. 

Ik hoor, dat de man in de westerse landen soms niets 

doet en de vrouw op pad gaat om geld te verdienen. Dat is 

niet het geval in de Indiase cultuur, hoewel India dat pad 

ook inslaat. 

De vrouw van Sudama was altijd thuis om voor haar 

man te zorgen. Ze kookte alles, dat hij thuis bracht en het 

meeste gaf ze aan hem. Maar hij was intelligent en vrien-

delijk, dus hij nam meestal maar een klein beetje en liet 

tenminste de helf over aan zijn vrouw. Er was voor beiden 

eigenlijk niet voldoende te eten, maar ze waren tevreden. 

Sudama's vrouw stoorde hem nooit, want ze wist, dat hij 

een zeer verheven brahmaanse toegewijde was, die altijd 

chantte en herinnerde. Ze hielp haar echtgenoot met van 

alles en bediende hem gehoorzaam. Ze maakte nooit ruzie 

met hem, of beschuldigde hem, "Waarom kom je niet met 

goed voedsel, kleding en sierraden? Waarom ben je met 

me getrouwd, als je me niet fatsoenlijk kunt onderhou-
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den?" Zo was ze niet; ze was juist heel volgzaam en be-

scheiden. 

KRISHNA, DE WONDERBAARLIJKE VRIEND 

Op zekere dag ging ze naar haar echtgenoot, terwijl hij 

was verzonken in zijn spirituele oefening. Met gevouwen 

handen zei ze heel bescheiden, "Dit is de derde dag, dat 

we niets te eten hebben. Ik maak me geen zorgen om me-

zelf, maar ik maak me zorgen om jou. Ik heb niets om te 

koken. Ik ging meestal bij de buren vragen, maar ik moest 

er iedere dag naartoe, dus nu durf ik hen niet langer te 

vragen. 

"Ik zat eraan te denken, dat Krishna jouw wonderbaar-

lijke vriend is, die heel vrijgevig is, omdat Hij Parabrah-

man is, de Allerhoogste Absolute Waarheid. Aangezien 

jouw vriend Parabrahman is, zal Hij bij het zien van een 

brahmana meer rijkdom schenken dan voorstelbaar is. 

Waarom ga je jouw vriend niet eens opzoeken?" 

"Ik kan dat niet doen," antwoordde Sudama. "Ik kan niet 

gaan bedelen bij mijn heilige meester Krishna. Ik ben niet 

het type dienaar, dat Hem ontmoet om iets van Hem te 

gedaan te krijgen. Nooit." 

Toen zei zijn vrouw, "Je hoeft bij Hem niet te bedelen. 

Hij zal zien, dat je een arme brahmana bent en dan geeft 

Hij je meer dan je kunt voorstellen, zelfs zonder Hem iets 

te vragen. Hij staat erom bekend, dat Hij Zijn toegewijden 
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zeer toegenegen is. Zodra Hij je ziet, geeft Hij jou automa-

tisch een donatie. 

"Je moet er in ieder geval naartoe gaan om Hem weer 

eens te ontmoeten en om geen andere reden. Je hoeft Hem 

niets te vertellen, want Hij kent je hart toch wel." 

Sudama's vrouw bleef op die manier een paar dagen te-

gen hem aanspreken en uiteindelijk dacht hij, "Ik moet 

gaan, maar niet om te bedelen. Als Hij me iets geeft, ben 

ik tevreden. Laat ik de lotusvoeten van mijn Heer en 

Meester Krishnacandra gaan zien, want dat zal gunstig 

voor me uitpakken. Dus ik moet gaan." 

Hij glimlachte naar zijn vrouw en zei, "Geef me alsje-

blieft iets om aan Hem te geven. Als ik daar naartoe ga, 

vraagt Hij, 'Heb je geen cadeautje voor me meegebracht?' 

Wat moet ik dan zeggen?" 

Er was geen rijst in huis om als presentje aan Krishna te 

geven en zo ging zijn vrouw twee of drie handen gebroken 

rijst bij de buren vragen. Ze had geen schone doek om het 

te verpakken, dus ze moest het in een heel oud stuk stof 

rollen. Dat gaf ze aan haar man en hij vertrok geabsor-

beerd in chanten en in gedachten aan zijn vriend. 

DE WONDERBAARLIJKE STAD DVARAKA 

Terwijl hij onderweg was dacht hij, "Hoe moet ik Krishna 

vinden, wanneer ik in Dvaraka aankom? Hij is de Koning 

der koningen, Hij is Dvarakadhisa, de Heer van Dvaraka, 
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en ik ben een straatbedelaar. Zou Hij Zich kunnen herinne-

ren, dat we samen op Sandipani Muni's school zaten?" 

Hieraan liep hij gedurende de hele tocht te denken. 

Hij liep de hele dag door en in de avond kwam hij in de 

grote mooie stad van Dvaraka aan. Daar was een paleis 

voor alle 16.108 koninginnen van Krishna en er waren nog 

veel meer paleizen voor hun prachtige dienstmeisjes. Toen 

hij bij de stad aankwam, liep hij door meer dan dertig 

poorten, de ene na de andere. Iedereen toonde eerbied en 

respect en bood hem eerbetuigingen aan, want ze herken-

den hem aan zijn heilige draad (door brahmaanse priesters 

gedragen) en ze wisten, dat hij een brahmana was. Hij 

kreeg geen restricties, terwijl de bewakers anderen heel 

streng onderzochten, zoals dat gaat op de vlieghaven van 

Singapore. 

Sudama vroeg welke weg hij moest gaan om Krishna te 

vinden en hem werd geadviseerd om naar het paleis van 

Rukmini te gaan. Ze was de hoofdkoningin van Krishna in 

Dvaraka. Toen hij bij haar paleis arriveerde, brachten ze 

hem naar de kamer van Rukmini. Daar zag hij Krishna 

zitten op een heel rijk bed ingelegd met goud en juwelen, 

terwijl Zijn koninginnen Hem verzorgden en koelte gaven 

met prachtige yak-staarten. Meteen toen Krishna Sudama 

zag, kwam hij op blote voeten naar hem toe lopen en om-

helsde hem. "Wat is Hij genadevol," dacht de brahmana 

en begon te huilen. 
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KRISHNA ONTVANGT DE BRAHMANA 

Krishna gaf Sudama Zijn eigen zitplaats op het bed van 

Rukmini, waar nog nooit iemand anders dan Krishna en 

Rukmini had gezeten. Krishna ging op het lagere niveau 

zitten en liet gouden kannen en kruiken met rozenwater 

brengen om de voeten van Sudama te baden. "Hij is mijn 

meester," zei Krishna tegen Zijn koninginnen, "en Hij is 

even eerbiedwaardig als de Allerhoogste Heer Zelf. Jullie 

moeten hem met yak-staarten koelte geven en aan Mij het 

water geven om zijn voeten te baden." 

De voeten van Sudama waren vuil en zaten vol barsten, 

want hij had geen geld voor schoenen. Hij droeg een oude, 

uitgedragen en versleten dhoti en een oude doek om zijn 

hals, want hij had geen normale bovenkleding. Hij voelde 

zich beschaamd en verlegen om op het bed van Rukmini te 

zitten met Krishna, die zijn voeten waste. 

Iedereen vroeg zich af, "Wat is Krishna aan het doen en 

wie is die brahmaan, aan wie Hij zoveel eer betuigt?" In 

die tussentijd nam Sri Krishna het badwater en goot het 

helemaal over Zijn eigen transcendentale lichaam. Daarna 

verdeelde Hij het onder Zijn koninginnen en zei, "Spren-

kel dit water overal rond. Vandaag zijn we allemaal gezui-

verd geworden." 

We moeten de glorie van toegewijden begrijpen. Deze 

begrippen en praktijken komen uit de vedische periode 
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van oude tijdperken, maar we kennen de kracht en de glo-

rie van deze sublieme traditie niet.  

Maar Krishna deed dit Zelf om ons hierin te onderwij-

zen en Hij gaf instructies om het water aan al zijn dochters 

en zonen te geven. 

Nadat ze Sudama met veel respect hadden ontvangen, 

legde Krishna Zijn handen op zijn schouders en ging als 

een dikke vriend met hem staan praten. Sudama keek om 

zich heen naar de onbevattelijke rijkdom. De muren en 

pilaren waren van goud, bezet met juwelen en versierd met 

de mooiste koraal en zijden stoffen. Krishna dacht bij 

Zichzelf, "Deze brahmana denkt, 'Heeft Krishna me her-

kend? Zou Hij weten, dat ik dezelfde Sudama ben als Zijn 

schoolvriend? Misschien heeft Hij me vergeten dus Hij 

eert me gewoon, omdat ik een brahmana ben.'" 

Om Zijn vriend gerust te stellen begon Krishna hun 

vriendschap uit het verleden op te halen. "Oh, Mijn vriend, 

weet je nog, dat we als kleine jongens op school zaten bij 

onze Gurudeva Sandipani Muni? Daar hebben we dagen-

lang samen zitten studeren en toen zijn we boezemvrien-

den geworden. Op een dag zei de vrouw van onze guru, 'O 

mijn beste zonen, ik heb geen droog hout om op te ko-

ken.'" 

Toen konden Krishna en Sudama zich herinneren, wat 

er gebeurde, toen ze samen op pad gingen om hout te ha-

len. 
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IN DE STORM VERDWAALD 

Het was avond en er hingen wolken in de lucht. De twee 

vrienden gingen samen naar het dichstbijzijnde bos om 

droge stokken en takken te spokkelen. Onderweg pakten 

zware wolken zich bijeen en het begon onafgebroken te 

stortregenen. Alles stond blank en je kon niet zien waar 

het water diep was en waar het ondiep was. Intussen viel 

de avond en het was onmogelijk om nog iets te zien. 

De jongens kropen de hele nacht bij elkaar in de be-

schutting van een boom, want ze konden vanwege het die-

pe water nergens anders naartoe. Krishna is Allerhoogste 

Sri Bhagavan Zelf, maar onder invloed van Zijn mystieke 

spelvermogen had Hij vergeten, dat Hij almachtig en al-

wetend is, zodat Hij zich als een gewone jongen kon ge-

dragen. 

's Morgens vroeg liep hun guru Sandipani Muni overal 

naar hen te zoeken. Toen hij hoorde, waar ze naartoe wa-

ren gegaan, liep hij onmiddellijk het bos in en riep, "O 

Krishna! O Sudama! Waar zijn jullie?" 

Uiteindelijk vond Sandipani Muni de jongens en sprak 

hen heel genegen toe. "Hebben jullie hier de hele nacht 

gezeten? Jullie hebben voor mijn plezier alles opgegeven. 

Jullie zijn twee zielen in overgave. Ik wil leerlingen heb-

ben, zoals jullie." Toen legde hij zijn handen op hun beider 

hoofd en zegende hen, "Jullie leven zal gevolg hebben. 

Jullie zullen datgene krijgen, waarvoor jullie naar me toe 
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zijn gekomen. Mogen alle leerstof, alle kunsten en alle 

kennis van de Veda's en Upanishaden jullie ineens deel-

achtig worden." Zoals hij sprak, zo was het. In een flits 

kregen ze volkomen realisatie van alle kennis. 

Hierna nam Sandipani Muni hen bij de hand en bracht 

hen terug naar zijn asrama, waar zijn vrouw op hen zat te 

wachten. 

Toen Krishna dit verhaal van hun jongensjaren ophaal-

de, realiseerde Sudama zich, dat Hij hem niet louter res-

pecteerde, omdat hij een brahmana was. Krishna herkende 

hem en eerde hem als Zijn oude vriend. 

KRISHNA WAARDEERT EEN BESCHEIDEN OFFER 

Nu glimlachte Krishna naar Sudama en zei, "Mijn beste 

vriend, Ik weet, dat je niet met lege handen bent gekomen. 

Mijn schoonzuster heeft je iets voor Mij meegegeven. 

Waar is het?" 

Toen dacht Sudama aan de gebroken rijst, die hij had 

meegenomen en die hij in de doek onder zijn arm droeg. 

"Hoe kan ik dit aan Krishna geven?" dacht hij. "Krishna is 

zo zacht, maar die rijst is ontzettend hard en smakeloos. 

Het is bovendien in een oude vuile doek gewikkeld. Hoe 

kan ik dit nu aan Krishna geven?" 

Maar Krishna wist precies wat hij dacht en trok op 

speelse wijze de gebroken rijst van hem weg. Hij opende 

de doek en nam snel een hand vol rijst. 
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"Dit is het meest heerlijke offer, dat Ik ooit heb ge-

proefd," zei Hij met genoegen. Hij wilde juist nog een 

hand vol pakken, maar Rukmini en de andere koninginnen 

hielden Hem tegen. 

"Neem alsjeblieft niet nog meer! Je hebt al allerlei soor-

ten rijkdom gegeven en alles, dat je terugkrijgt is een 

handvol rijst. Als Jij nog een hap neemt, zal Je ons ook 

aan die brahmana moeten geven. Je hebt genoeg uitge-

deeld. Neem geen hap meer, anders gaan wij dood." En 

Krishna hield op met het proeven van de rijst. 

SUDAMA KEERT TERUG 

Hierna masseerde Krishna de voeten van de brahmana 

met Zijn eigen handen, Hij had een heel toegenegen ge-

sprek met hem en schotelde hem allerlei verrukkelijke 

prasadam voor. Hij bleef de hele nacht de voeten van de 

brahmana masseren, zelfs in zijn slaap, tot brahma 

muhurta, het gunstige tijdstip vlakvoor zonsopgang. Toen 

werd Sudama wakker, nam een bad, chantte zijn gayatri 

mantras en voerde zijn devotionele activiteiten uit. Toen 

hij dit had gedaan, zei hij, "O Krishna, mijn sakha, mijn 

zeer dierbare vriend, nu wil ik terugkeren naar huis." 

Krishna antwoordde, "Ik ben zo blij dat je bent geko-

men. Je bent Mijn vriend. Ik wil je vragen om vaker te 

komen en Ik kan jou ook eens komen bezoeken." 
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Toen Sudama het paleis verliet, liep Krishna achter hem 

aan. (Zodra een Vaisnava of brahmana binnenkomt, die-

nen we op te staan en hem te begroeten, en wanneer ze 

vertrekken, dienen we hen tot de grens van het dorp of de 

stad uitgeleide te doen.) Krishna sprak lieve woordjes te-

gen Zijn vriend en wenste hem vaarwel, maar Hij gaf hem 

geen geschenken mee, terwijl normaal gesproken een wel-

gesteld gezinshoofd op overloedige wijze geschenken 

weggeeft aan een waardige brahmana. 

Toen ze de grens bereikten, keerde Krishna om en Su-

dama ging alleen verder, zoals hij was gekomen – in vuile, 

oude, uitgedragen en versleten kleding. Opgetogen dacht 

hij bij zichzelf, "Krishna is zo genadig! Als Hij me rijk-

dom had gegeven, zou ik verzonken zijn geraakt in ge-

dachten over mijn weelde en zou ik Hem gaan vergeten. 

Hij heeft gezien, dat ik niet gekwalificeerd ben en daarom 

heeft Hij me niets meegegeven." Toen hij voelde hoe aar-

dig en genadevol Krishna is, begon Sudama te huilen. 

THUIS KOMT DE TRANSFORMATIE 

Het was al avond, toen hij bij zijn dorp aankwam. Maar 

toen hij dichter bij zijn huis kwam, was hij stomverbaasd. 

"Waar is mijn hut gebleven, die altijd lekt wanneer het 

regent maar die vrij van ratten is, omdat we geen korrel 

graan in huis hebben? Waar is mijn koe, die zo mager is 
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als brood? Waar is mijn oude meditatieplek van kusa-

gras? Alles is weg!" 

En inderdaad, alles was veranderd. In plaats van hetgeen 

hij voorheen had gekend stonden er 16.108 koninklijke 

paleizen. Mensen reden er te paard en koninklijke olifan-

ten liepen langs de prachtige wegen. Er waren schitterende 

tuinen vol bloemen en bessen en gedecoreerd met aantrek-

kelijke vijvers met koel water. De pauwen dansten zich 

gek en duiven en koekoeks floten hun melodie. 

"Wat is hier gebeurd?" dacht Sudama. "Waar ben ik te-

recht gekomen? Ben ik soms in de hemel?" 

In die tussentijd zei iemand tegen zijn vrouw, "Jouw 

man is zojuist teruggekomen." Oh, ze was zo blij. Ze 

kwam heel opgewekt naar buiten om haar man te begroe-

ten. Ze zag eruit als een engel, want 's nachts had Krishna 

haar zo mooi en jong als een tiener gemaakt. Ze werd om-

ringd door duizenden dienstmeisjes, want alle 16.108 ko-

ninginnen van Krishna hadden hen voor Sudama en zijn 

vrouw iets meegegeven. Nu hadden ze alle rijkdom en 

weelde, die je ooit kan voorstellen. Daarom kon Sudama 

niet geloven, dat hij naar zijn eigen huis was gekomen. 

De vrouw van Sudama zag haar man met zijn stok in de 

hand aankomen. Hij was niet veranderd. Hij droeg nog 

dezelfde vuile, oude kleren en zag eruit als een arm oud 

persoon, terwijl hij nog jong was. Toen kwam zijn vrouw 

naar buiten met haar hele groep van 16.108 dienstmeisjes, 
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die zongen en drums en vele andere muziekinstrumenten 

bespeelden. 

Sudama zag de groep met gouden waterpotten aanko-

men om hem te verwelkomen. Hij was verrast. "Waarom 

komen ze naar mij toe? Misschien zien ze me voor iemand 

anders aan." Maar het was niet verkeerd. Indien Krishna 

Sudama ook zou hebben veranderd, zou zijn vrouw hem 

bij terugkomst niet hebben herkend. Daarom liet Krishna 

Sudama in zijn oorspronkelijke gedaante. 

Toen ze met uitgestrekte armen naar Sudama toekwam, 

ging bij hem het alarm en rende hij weg, maar ze hielden 

hem tegen. Meteen toen zijn vrouw hem aanraakte, werd 

hij zo jong en knap als zij was en hij werd heel gezond en 

sterk. Toen zei Sudama hardop, "O Krishna, Jij bent een 

wonder. Ik wilde nooit iets hebben, maar toen we van-

nacht sliepen, heb Je me zoveel rijkom en weelde gege-

ven!" en hij begon te huilen. "Wat is Krishna aardig en 

genadevol. We dachten, dat Hij een donatie zou geven, 

maar we kunnen niet geloven wat Hij heeft gedaan." 

KRISHNA ZORGT VOOR ZIJN TOEGEWIJDEN 

We moeten begrijpen, dat Krishna vol genade is. Als je 

Zijn naam, Hare Krishna, chant, zorgt Hij dat je alles hebt, 

ook al heb je niets nodig. Wees dus niet bang. Als je een 

baan hebt, kun je duizend of tienduizend dollars per 

maand doneren. Maar als Krishna tevreden is, kunnen er 
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honderden miljoenen dollars komen zonder, dat je iets 

hoeft te doen. Krishna geeft zoveel. Hij breekt een gat in 

het dak en kiepert het naarbinnen. 
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