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E EERSTE GEDRUKTE UITGAVE VAN ÇRÉ
Prabandha Païcakam werd tot stand gebracht
door Prema Rasa prabhu, Madhurika Däsé en Çrépäd Bhaktivedänta Araëya Mahäräja en werd aangeboden
aan de gemeenschap van toegewijden in 1999. Onze grootste
dank gaat uit naar Çréla Gurudeva Näräyaëa Mahäräja voor
de presentatie van deze tattva siddhänta, die de genezing
vormt voor de aandoening van onwetendheid.
Er zijn in de gemeenschap van toegewijden veel misvattingen in omloop, die zich vooral op het internet profileren. Onschuldige toegewijden, die niet over het vermogen beschikken
om apäsiddhänta te weerleggen, worden een prooi voor de
levenanciers van bogus begrippen en verlaten het pad van
bhakti. Deze electronische uitgave van Sri Prabandha Païcakam – Vijf essentiële essays is aangemaakt voor verspreiding
op het internet om deze toegewijden te begunstigen.
In deze uitgave zijn twee lezingen opgenomen van Çréla
Gurudeva, welke het voorbeeld volgen van Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Gosvämé Prabhupäda, die op moedige wijze
de ware idealen van Çréman Mahäprabhu en de Gosvämé’s
opnieuw heeft gevestigd en de predikmissie is begonnen, die
i
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deze zuivere bhakti tattva siddhänta vandaag de dag naar ieder
land ter wereld uitdraagt.
Hier volgt een citaat uit de lezing “Boycot de Sahajiyä Bäbäjés” – “Ongeveer tien jaar geleden ben ik met Pujyapäda
Janardana Mahäräja op Vraja Maëòala Parikramä geweest.
We gingen naar Rädhä-kuëòa en daar hebben we de bäbäjés
uitgedaagd. We hebben een discussie van drie uur gehouden,
maar niemand is komen opdagen. Ik heb die bäbäjés ook in
mijn boek, Vijf essentiële essays, uitgedaagd, maar niemand
heeft gereageerd. Nadat ze dat boek hadden gelezen, wilden
ze ons voor de rechter slepen en ik heb hen uitgedaagd door
te zeggen, “Ja, we zien jullie in de rechtbank.” Maar ze zijn
nooit komen opdagen. Hun advocaten hadden hen het advies
gegeven om niet naar het hof te gaan, omdat ze alles zouden
verliezen.” – Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Mahäräja.
Aspirerend voor de dienst van Çré Guru en Vaiñëava’s,
Kishore Krishna Däsa Brahmäcari,
Çré Gour Govinda Gauòéya Maöha,
Birmingham, UK
Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Gosvämé Prabhupäda Tirobhäva Tithi
Samvat 2060, Näräyaëa, Kåñëa-cäturthé
12 december, 2003
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RÉ ÇÄCÉNANDANA GAURA-HARI DAALDE
neer op het oppervlak van deze aarde getooid met
de sentimenten en lichaamsuitstraling van Çré Rädhä
en heeft op genadevolle wijze een vorm van kåñëa-prema geschonken, die nooit eerder in deze kalpa was gegeven. Door
tevens aanzet te geven voor de verschijning van Zijn eeuwige
speelgezellen in deze wereld, zoals Çré Svarüpa Dämodara,
Räya Rämänanda en de Zes Gosvämé’s met aan het hoofd Çré
Rüpa en Raghunätha Gosvämé’s, heeft Hij dat specifieke aspect van bovenzinnelijke liefde voor Kåñëa uitgedeeld. Door
toegewijden uit alle lagen van de bevolking, zoals Öhäkura
Haridäsa, Çrévasa Paëòita, Muräri Gupta, Paramänanda Puré
en Brahmänanda Bhäraté, aan te moedigen om aan het predikwerk van çuddha-bhakti deel te nemen heeft Hij een succes
gemaakt van de siddhänta, “kibä vipra, kibä nyäsé çudra kene
naya”. Hoewel Çré Svarüpä Dämodara een brahmäcari was,
die saffrane kleding droeg en tijdens zijn verblijf in Väräëasé
werd beschouwd als ondergeschikt aan het gezag van de Dvärakä Péöha in de Çaìkara Sampradäya, werd hij later de
ix
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hoofdassistent van Çréman Mahäprabhu. Çré Haridäsa Öhäkura verscheen in een familie van yavanas (moslims) en was niet
in een bepaalde sampradäya ingewijd, maar Çré Caitanya Mahäprabhu gaf hem de titel “Nämäcärya”. Çréman Mahäprabhu
was zeer edelmoedig en accepteerde toegewijden in Zijn stal,
die waren verschenen in verschillende kasten en met verschillende overtuigingen uit verscheidene landen van Bhärat Varña. Op deze manier werd çuddha-bhakti in de hele wereld in
luttele dagen gepredikt.
Tegenwoordig echter zien we, zoals op het gebied van de
politiek, dat afgunst, haat, gebakkelei, tuchteloosheid en verzet tegen het aanvaarden van leiding door seniore gezagsdragers, en andere anomalieën ook de arena van dharma zijn
binnengedrongen. In vroeger tijden was het gebruikelijk, dat
iedereen diep ontzag had voor het axioma “mahäjano yena
gataù sa panthä” en het principe van änugatya (het aanvaarden van de leiding van eerbiedwaardige superieuren) respecteerde. Vanwege de ontaardende invloed van de tijd willen
bepaalde vernauwde modernisten afbreuk doen aan de heilige
draad van änugatya in het antieke paramapra-systeem en de
vriendschap tussen de zuivere sampradäyas vernietigen. Ze
beschouwen zichzelf belangrijk door een denkbeeldig proces
van bhajana uit te dokteren en het vervolgens als authentiek
te vestigen. Deze mensen, die verdeeldheid binnen de sampradäya creëren, kunnen niet begrijpen, dat ze door hun laaghartige ondernemingen in strijd met de dienst aan mano ‘bhiñöa, of de innerlijke hartewens van kali-yuga pävana ävätäré
Çré Caitanya Mahäprabhu, de Çré Gauòéya Vaiñëava Sampradäya ontwortelen.
x

_____________________________________________________________________________________

Degenen, die de filosofie van acintya-bhedäbheda-tattva van
Çré Caitanya Mahäprabhu aanvaarden en zich onder Zijn leiding bezighouden met sädhana-bhajana, die toegewijde dienst
cultiveren volgens de concepten van Çré Nityänanda Prabhu,
Çré Advaita Äcärya, Çré Svarüpä Dämodara, Räya Rämänanda en de Zes Gosvämé’s, degenen die de “Hare Kåñëa” mahämantra en de methode van bhajana aanvaarden, die door hen
werd voorgeschreven, behoren allemaal tot de familie van Çré
Caitanya Mahäprabhu. Hierin kunnen zich diverse takken
bevinden, zoals die van Çré Nityänanda, Advaita, Narottama
en Çyämänanda, maar ze behoren allemaal tot deze Gauraparivära, de familie van Çré Caitanya Mahäprabhu. Hiervan
zijn sommigen gåhastha, sommigen zijn wereldverzaker, anderen zijn sannyäsé, sommigen kunnen saffrane kleding dragen
en anderen witte kleding. Als ze de bovengenoemde concepten onderschrijven, hoe kunnen ze dan uit de familie van Çré
Caitanya Mahäprabhu worden verstoten? De belangrijkste
instructie van Çré Caitanya Mahäprabhu is,
tëëäd api sunécena taror api sahiñëunä
amäninä mänadena kértanéya sadä hariù
“Door zich zelfs lager en waardelozer te beschouwen dan onbeduidend gras, dat door ieders voeten is platgetrapt, door toleranter te zijn dan een boom, door af te zien van trots en alle
anderen volgens hun respectievelijke positie te eerbiedigen,
dient men constant de heilige naam van Çré Hari te chanten.”

In het licht van dit vers zou er onder de leden van de zuivere
Çré Gauòéya Vaiñëava Sampradäya geen plaats mogen zijn
voor vijandigheid en scheve gezichten. Wat valt er te zeggen
van andere Vaiñëava sampradäyas van tegenwoordig, zelfs in
xi
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de Çaìkara Sampradäya zien we eenheid en anugatya, of het
aanhangen van de principes van voorgangers, dat overal in
onze Gauòéya Sampradäya ontbreekt.
Met gevouwen handen en grote ernst bidden we daarom,
dat de kameraadschap in de zuivere sampradäya na het serieus bestuderen van deze Çré Prabandha Païcakam mag worden beschermd en worden behouden.
In dit boek staan vijf essays: (1) De Çré Gauòéya Vaiñëava
Sampradäya en Sannyäsa; (2) Païcarätrika en Bhägavata Guru-paramparä; (3) De Gauòéya Sampradäya bevindt zich in de
lijn van Madhaväcärya; (4) Bäbäjé Veça en Siddha-praëalé; en
(5) De bekwaamheid om Räsa-lélä Kathä te horen. Het eerste
essay heb ik veertien jaar geleden geschreven en werd gepubliceerd in Çré Bhägavaa Patrikä in het Hindi (jaargang 4,
nummers 2-4). Het tweede, derde en vierde essay is afkomstig
uit mijn compositie getiteld Äcärya Kesaré Çré Çrémad Bhakti
Prajïäna Keçava Gosvämé – Zijn leven en lessen”. Het vijfde
essay werd geschreven als inleiding op mijn commentaar op
de Veëu-géta uit Çrémad-Bhägavatam getiteld “Änanda Varddhiné”.
Bij het schrijven van deze essays was het onvermijdelijk de
namen van personen uit het verleden en het heden te noemen,
die hebben aangemoedigd tot het aannemen van verscheidene
ongunstige opvattingen. Niettemin was het niet mijn intentie
om iemand uit arglist te bagatelliseren of als onbeduidend te
laten toeschijnen. Indien het lezen van deze essays aanleiding
geeft tot pijn in het hart, smeek ik om vergeving.

xii
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Biddend om een sprankje genade van Çré Çré Hari, Guru en
Vaiñëava’s,
Çré Bhaktivedänta Näräyaëa Mahäräja
Çré Gopäla Bhaööa Gosvämé Tirobhäva Tithi
Samvat 2056, Çravaëa, Kåñëa païcami
2 augustus 1999

xiii

De Çré Gauòéya Vaiñëava Sampradäya
en Sannyäsa

EGENWOORDIG ZIEN WE, ZOALS OOK
op het gebied van politiek, dat afgunst, haat,
gebakkelei, tuchteloosheid en verzet tegen de
aanvaarding van leiding door seniore gezagsdragers, en andere anomalieën ook de arena van dharma zijn binnengedrongen. In vroeger tijden was het gebruikelijk, dat iedereen diep
ontzag had voor het axioma “mahäjano yena gataù sa panthä”
en het principe van änugatya (het aanvaarden van de leiding
van eerbiedwaardige superieuren) respecteerde. Vanwege de
ontaardende invloed van de tijd willen bepaalde vernauwde
modernisten afbreuk doen aan de heilige draad van änugatya
in het antieke paramapra-systeem en de vriendschap tussen
de zuivere sampradäyas vernietigen. Ze beschouwen zichzelf
belangrijk door een denkbeeldig proces van bhajana uit te
dokteren en het vervolgens als authentiek te vestigen. Deze
1
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mensen, die verdeeldheid binnen de sampradäya creëren,
kunnen niet begrijpen, dat ze door hun laaghartige ondernemingen in strijd met de dienst aan mano ‘bhiñöa, of de innerlijke hartewens van kali-yuga pävana ävätäré Çré Caitanya
Mahäprabhu, de Çré Gauòéya Vaiñëava Sampradäya ontwortelen.
Çré Çyämaläl Hakém van Çrédhäma Våndävana heeft recent
een gedenkwaardige publicatie geredigeerd onder de titel
Mahäprabhu Çré Gauräìga. In deze publicatie staan prachtige
artikelen vol uitmuntende siddhänta van enkele van de meest
eerbiedwaardige geleerden, gosvämés en vaiñëava äcäryas van
Våndävana. Sommige essays van de redacteur en van enkele
nieuwe auteurs waren echter strijdig met çästra en waren gebaseerd op een onbeduidende haarkloverij om de kameraadschap in de zuivere sampradäyas te ruïneren. Ze hebben in
deze essays hard hun best gedaan om hun eigen eruditie met
betrekking tot de zuivere, onafhankelijke waarheid van het
sampradäyika concept te adverteren eenvoudig om een gevolg
te bewerkstelligen onder degenen, die hen als äcäryas zouden
kunnen aanvaarden. Hun volslagen misleidende en ongefundeerde gezichtspunt is niets anders dan een slecht gemotiveerde poging om de zon te verhullen. Daarom vormen deze
artikelen een verstoring voor de Vaiñëava’s van de onvermengde Çré Gauòéya traditie.
De publicatie in kwestie bevat een aantal onsamenhangende opmerkingen zoals, “In Kali-yuga is de aanvaarding van de
wereldverzakende levensorde van sannyäsa ongeldig en tegen
de vedische sommaties.” “Het is Gauòéya Vaiñëava’s verboden om gairika (saffrane) kleding te dragen.” “De sannyäsa
2
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van Çré Çaìkaräcärya, Çré Rämanujäcärya, Çré Madhväcärya
en anderen is niet vedisch.” “Degenen, die varëäçramadharma in acht nemen, kunnen de Gauòéya Vaiñëava bhajanapraëälé niet binnengaan, tenzij ze hun sociale positie opgeven.” “De Çré Gauòéya Vaiñëava Sampradäya heeft geen verbinding met de Çré Madhva Sampradäya.” “Er bestaat een
verschil tussen de concepten van Çré Jéva Gosvämé en Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa.” “Bij het ontvangen van de genade van
Çréman Mahäprabhu werd Prakäçänanda Sarasvaté beroemd
onder de naam Çré Prabodhänanda Sarasvaté.”
Na het lezen van deze foutieve gezichtspunten hebben de
vererenswaardige Vaiñëava’s deze arme en onbeduidende
persoon aangemoedigd om de tegenovergestelde argumenten
te presenteren. Met de opdracht van die vererenswaardige
Vaiñëava’s, die ik op mijn hoofd draag, ga ik aan deze heilige
taak beginnen. Allereerst presenteer ik dit essay getiteld “De
Çré Gauòéya Vaiñëava Sampradäya en Sannyäsa”, waarbij ik
in mijn hart een stofdeeltje bewaar van de lotusvoeten van de
bewaker van de Çré Brahma Mädhva Gauòéya Sampradäya, de
tiende generatie in de spirituele hiërarchie afkomstig van Çré
Caitanya Mahäprabhu, mijn Paramärädhyatama Gurudeva,
Äcärya Kesaré nitya-lélä praviñöa oà viñëupäda añöottaraçata
Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja.
De varëäçrama sociale orde is de ruggegraat van de Indiase
sanskåti of sanätana-dharma en zijn hart is bhagavata-prema.
De relatie tussen het varëäçrama stelsel en bhagavata-prema
is dezelfde als de relatie tussen het lichaam en de ätmä. Hoewel de ätmä van het grootste belang is, kan in het geconditioneerde stadium het lichaam niet volkomen worden veronacht3
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zaamd. Het is echter niet juist om te zeggen, dat varëäçramadharma het laatste woord in dharma is. Zodra men gesitueerd
raakt in ätmä-dharma, dat is bhagavata-sevä, is het doel van
varëäçrama vervuld. Alleen in dat stadium is het mogelijk om
totaal onverschillig voor varëäçrama-dharma te zijn en in onvermengde bhagavata-bhajana geabsorbeerd te blijven. Overal waar het varëäçrama stelsel afwezig is, zien we tevens een
gebrek aan ätmä-dharma of zuivere bhagavata-bhakti. We
zien hooguit een schijn of een geperverteerde reflectie van
bhakti. Daarom is eerbied voor daiva-varëäçrama in alle sampradäyas van dharma in India evident. De beoefenaar van
bhakti kan in iedere äçrama blijven, die gunstig is voor zijn
sädhana-bhajana, of zodra hij gekwalificeerd is, varëäçrama
geheel verzaken. In het bijzonder dient te worden opgemerkt,
dat de reguleringen van varëäçrama geen controle hebben
over degenen, die voorbij het stadium van anartha-nivåtti zijn
en in wie bhäva is verschenen. Zolang een dergelijk stadium
nog niet is bereikt, is het voor Çré Gauòéya Vaiñëava’s in de
lijn van Çréman Mahäprabhu wenselijk om varëäçrama extern
te aanvaarden, terwijl ze onthecht blijven en het valse ego van
identificatie ermee op grote afstand houden. Het verbijsterende en nieuwe concept van Çré Hakémjé blijkt op het testblok van deze siddhänta echter niet authentiek te zijn. De
belangrijkste argumenten gepresenteerd door Çréyukta Hakémjé in oppositie tegen de Çré Gauòéya Vaiñëava’s, die sannyäsa en saffrane kleding aanvaarden, zijn alsvolgt.
Bezwaar (1) – In de Veda’s wordt sannyäsa beschreven als de
vierde äçrama. Men kan deze äçrama alleen binnengaan na
4
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het doorlopen van de andere drie äçramas, namelijk brahmacarya, gåhastha en vänaprastha. Er is in de Veda çästra geen
vermelding van enig ander type sannyäsa. Buddhadeva, die
tegen de Veda’s was gekeerd, introduceerde een nieuwe methode voor sannyäsa. De boeddhist in cognito, Çrépäda Çaìkaräcärya, heeft hem toen geïmiteerd door sannyäsa te aanvaarden op de leeftijd van slechts acht jaar zonder eerst de andere
drie äçramas te hebben doorlopen. Zijn sannyäsa was dus niet
vedisch. Recentelijk hebben sommige äcäryas hetzelfde systeem van sannyäsa in hun eigen sampradäyas geïntroduceerd.
Deze vorm van sannyäsa wordt in feite niet door de Veda’s
voorgeschreven.
Bezwaar (2) – Het is in Kali-yuga verboden om sannyäsa te
aanvaarden,
açvamedham gavälambham sannyäsam palapaitåkam
devareìa sutotpatti kalau paëca vivarjayet
Çré Brahmavaivarta Puräëa (Kåñëajanmakhanda 185.180)
In Kali-yuga zijn vijf gebruiken verboden: paardenoffers, koeienoffers, het aanvaarden van sannyäsa, offerandes van vlees
aan de voorvaders en de verwekking van een kind in de baarmoeder van de vrouw van zijn oudere broer.

Bezwaar (3) – Het gebruik van sannyäsa is niet courant in de
sampradäya gesticht door Çréman Mahäprabhu. Van de
Gauòéya Vaiñëava’s, die hun toevlucht hebben genomen tot
de lotusvoeten van Mahäprabhu, zoals Çré Rüpa en Sanätana,
heeft niemand ooit sannyäsa aanvaard. Tot het eind van hun
leven hebben ze dezelfde namen behouden, waaronder ze
werden gekend, voordat ze hun huishouden verzaakten.
5

ÇRÉ PRABANDHA PAÏCAKAM
__________________________________________________________________________

Bezwaar (4) – Nadat Çréman Mahäprabhu Çré Särvabhauma
Bhattäcärya had verlost, gaf Çréman Mahäprabhu, die via de
woorden van Çré Särvabhauma op Zichzelf zinspeelde, de
conclusie, dat sannyäsa onnodig, nadelig en bovenal is tegengesteld aan bhakti-dharma (Çré Caitanya-bhagavata 3.3.30).
Bezwaar (5) – Çréman Mahaprabhujé heeft nooit iemand de
instructie gegeven om sannyäsa te nemen. Integendeel, Hij
heeft de instructie gegeven om het stelsel van varëäçrama te
verzaken, “eta saba chäòi ära varìäçrama dharma, akiëcana
haëä laya kåñëaika çaraìa – Men dient zonder aarzelen en in
vol vertrouwen zijn exclusieve toevlucht te nemen tot Çré Kåñëa, alle slechte associatie op te geven en zelfs de regulerende
principes van varëäçrama-dharma te veronachtzamen” (Çré
Caitanya-caritämåta 2.22.93).
Bezwaar (6) – Çré Sanätana Gosvämé heeft gezegd, dat het
voor Çré Gauòéya Vaiñëava’s verboden is om saffrane kleding
te dragen, “rakta vastra vaiñìavera parite nä yuyäya” (Çré Caitanya-caritämåta 3.13.61).
Bezwaar (7) – Het aanvaarden van sannyäsa wordt nergens
in de vierenzestig aïgas van bhakti genoemd.
Bezwaar (8) – In zijn commentaar op Çrémad-Bhägavatam
(11.18.22) heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura met de
zinsnede, “bhaktasyänäçramitvaïca” het feit vastgesteld, dat
toegewijden geen leden zijn van het äçrama stelsel.
In onwetendheid van de zuivere grondbeginselen van de
Sampradäya en zelfs met het offeren van een handvol water
voor het heengaan van de algemene hoffelijkheid in spirituele aangelegenheden creëert de eerbiedwaardige Çré Ha6
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kémjé op zinloze wijze een lichtzinnige controverse en sticht
verdeeldheid in de Gauòéya Sampradäya door de apasiddhäntika concepten van auteurs na te bootsen, die – ofschoon ze deskundig zijn in wereldse kennis en droge logica
– totaal verstoken zijn van authentieke realisatie en daardoor niet in het minst bevreesd zijn om ernstige vaiñëavaaparädha te plegen. Alsof dit niet voldoende is, aarzelt hij
niet om diepgaand vervalste en perverse verklaringen uit
geschriften, zoals Çré Caitanya-caritämåta, te geven door de
feiten te verbergen, die erin worden vermeld. Noch aarzelt
hij te refereren aan äcäryas uit de zuivere bhaktisampradäyas, zoals Çré Rämänujäcärya en Çré Madhväcärya
als muktivädés (zoekers naar verlossing) en niet-vedische
sannyäsés. Bovendien is hij onbevreesd te verklaren, dat Çré
Mädhavendra Puré en anderen advaita-vädé-sannyäsés zijn.
We gaan nu op systematisch wijze zijn ongegronde uitspraken ontzenuwen, die allemaal offensief zijn en in strijd zijn
met çästra.
Weerlegging (1) – Bij het zien van de ideeën van Çré Hakémjé ziet het ernaar uit, dat hij zijn begrip van de Veda’s
heeft ontleend aan de uitspraken geschreven in de aanhangsels van Çré Caitanya-caritämåta gepubliceerd door Çréyukta
Rädhä-govindanätha. Als hij de vedas, upaniñaden, småti, puräëas en andere çästras persoonlijk had gelezen, had hij nooit
dergelijke aannamen geschreven, die in de geschriften geen
basis vinden. Het is mogelijk, dat zijn gebrek aan kennis van
het Sanskriet een hindernis vormt om persoonlijk de çruti,
småti enzovoort te lezen. Als dit het geval is, is het volstrekt
7

ÇRÉ PRABANDHA PAÏCAKAM
__________________________________________________________________________

ongepast om wat dat ook te schrijven zonder die çästras persoonlijk te hebben bestudeerd. Hij had moeten weten, dat hij
met zijn schriftuurlijke conclusies in oppositie tegen çästra in
de gemeenschap van geleerden, die çästra wel kennen, een
risee zou worden. Sannyäsa is een vedisch gebruik, dat te allen tijde van toepassing is. Om dit te illustreren presenteren
we verscheidene voorbeelden uit çruti, småti en puräëa van
het onderwerp sannyäsa. De uitspraak van çruti is alsvolgt.
(a) sa hoväca yäjëavalkyaù/ brahmacaryam samäpta gåhé bhavet/ gåhé bhütvä vané bhavet/ vané bhütvä pravrajet/ yadi vetarathä brahmacaryädeva pravrajed gåhäd vä vanäd vä/ atha punaravraté vä vraté vä snätako va'snätako vä utsannägniranagniko
vä yadahareva virajet tadahareva pravrajet.
Variaties op deze mantra met slechts een of twee woorden
verschil kunnen worden aangetroffen in (i) Jävälopaniñad
(4.1); (ii) Yäjëavalkyopaniñad (saïkhyä 1) en (iii) Paramähämsa Parivräjakopaniñad (saïkhyä 2). De betekenis is alsvolgt,
De heilige koning, Janaka Mahäräja, informeerde bij de grote
wijze, Yäjïavalkya, ‘O Bhagavän! Wilt U me alstublieft uitleggen, welke de kwalificaties en reguleringen zijn voor het aanvaarden van sannyäsa’. Yäjïavalkya antwoordde, ‘Allereerst
dient men onder het strikte naleven van de gelofte van brahmacarya de Veda’s bij zijn guru thuis te bestuderen. Dan dient
men, nadat men op geschikte wijze de beroepsmatige plichten
van de gåhastha-äçrama heeft nageleefd, vänaprastha te aanvaarden. Nadat men vänaprastha heeft doorlopen, dient men
tenslotte sannyäsa te aanvaarden. Als men een sterk gevoel
van onthechting van het materiële leven ervaart, voordat men
de gåhastha-äçrama binnengaat en zich nog in het stadium van
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brahmacarya bevindt, dient men sannyäsa rechtstreeks vanuit
de brahmacarya-äçrama te aanvaarden. Zodra vairägya zeer
sterk is geworden, is het zeer geschikt om sannyäsa vanuit de
stadia van gåhastha of vänaprastha te aanvaarden. Met andere
woorden, het principe is, dat men, zodra men ware onthechting
heeft ontwikkeld, sannyäsa vanuit iedere äçrama kan aanvaarden. Of men zijn studie van de zes onderdelen van de Veda’s
heeft afgrond of niet, of men zijn studie van de Veda’s heeft
voltooid, of men een bad heeft genomen, zoals door de Veda’s
is voorgeschreven of niet; of men het offervuur heeft aangestoken of niet, of men de presiderende godheid van het vuuroffer
al of niet heeft afgewezen; of men gehuwd of weduwnaar is – in
iedere levensconditie kan men sannyäsa aanvaarden, wanneer
intense vairägya zich in zijn karakter manifesteert.

Een nadere uitleg van sannyäsa wordt ook duidelijk aangetroffen in Jävälopaniñad uit de çukla sectie van Yäjurveda,
(iv) atha parivräò vivarìaväsä muìòo'parigrahaù çuciradrohé bhaikñäno brahmabhüyäya bhavatéti/ yadyäturaù syänmanasä väcä vä sannyaset (15)
Degenen die parivrajyä (sannyäsa) aanvaarden, dienen kleding
te dragen, die is geverfd met geru (rode steen). Ze moeten hun
hoofd scheren en het gezelschap van hun vrouw, zonen en andere verwanten totaal verzaken. Onmiddellijk daarna dienen
ze zich uiterlijk en innerlijk te zuiveren door voltijdig sädhana
uit te voeren. Ze dienen alle gevoelens van vijandigheid jegens
anderen op te geven en op een schone, solitaire plek de upäsana van brahma uitvoeren. Gegriefde personen mogen sannyäsa
alleen aanvaarden door woorden en het verstand.

9

ÇRÉ PRABANDHA PAÏCAKAM
__________________________________________________________________________

Nu kan de vraag rijzen, “Is het gebruik van sannyäsa authentiek of is het een bedenksel?” In antwoord hierop wordt gezegd,
(v) eña panthä brahmanä hänuvitastenaivaiti sannyäsé
brahma vidityevamevaiña bhagavänniti vai yäjëavalkyaù
(16)
De oorsprong van het gebruik van sannyäsa is Çré Brahmä, de
grootvader van alle werelden. De sannyäsés, die hun toevlucht
nemen tot dit pad van wereldverzaking, bereiken sac-cidänanda brahma en worden competent om alles te weten. Dus
het pad van sannyäsa is niet denkbeeldig; het is reëel. Bij het
horen van deze instructie van Yäjïavalkya aanvaardde Atri
Åñi het door zich tot hem te richten met, ‘O Bhagavän Yäjïavalkya!’

(vi) tridaëòam kamaìòalu ñakyam jalapavitram patram
sikhä yajnopavétaëca ityetat sarva bhusvähetyapsu parityajyätmänamanvicchet (18)
Hierna, bij het bereiken van het stadium van paramahämsa
worden ook de kenmerken van sannyäsa achterwege gelaten,
zoals de tridaëòa, kamaìòalu, çikhä, vasan, waterpot, kanthä,
kaupén, onderkleding en uttaréya.

Wees nu zo goed om de uitspraken van småti te bekijken,
(vii) viraktaù sarvakämeñu parivräjyam sabhäçrayet ekäké vicarennityam tyaktvä sarvaparigraham
(Viñëu Småti 4.2)

tridaëòam kuìòika caiva bhikñädhäram tathaiva ca
(Viñëu Småti 4.12)

10
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sütram tathaiva gåhìéyännityameva bahüdaka
éñatkåt käñäyasya liìgamäçritya tiñöhata
(Viñëu Småti 4.18)
Iemand, die is onthecht van alle soorten wereldse verlangens,
dient sannyäsa te aanvaarden. Nadat hij sannyäsa heeft aanvaard, dient hij zonder gezelschap te reizen en zijn leven in
stand te houden met hetgeen beschikbaar is uit aalmoezen
zonder zelfs te bedelen. Hij dient ekadaëòa (enkelvoudige staf)
of tridaëòa (drievoudige staf) bij zich te dragen. De bahüdaka
tridaëòé-sannyäsé dient een pot voor aalmoezen en een kämaëòalu te dragen. Hij dient een heilige draad en een lichtgekleurde saffrane doek te dragen. Verder dient hij altijd in zijn hart
op Bhagavän te mediteren.

In Härétasmåti wordt ook gezegd,
(viii) tridaëòam vaiñëavam samyak santatam samaparvakam veñöitam kåñëagobälarajjumaccaturaïgulam
saucärthamäsanärtham ca munibhiù samudähåtam kaupénäcchädanam väsaù kanthä çétaniväriìém
päduke cäpi gåhìéyätkuryännänthasya saïgraham etäni
tasya liïgäni yateù proktäni sarvadä
(Härétasmåti 6.6.7.8)
Men dient een tridaëòa te dragen, die is gemaakt van bamboestokken met hetzelfde aantal knopen. De stokken dienen te
worden samengebonden met een lint van vier vingers breed en
een touw van het haar van een zwarte koe. Omwille van reinheid en zitpositie dient men kaupén gegeven door munis te
aanvaarden. Tegen de kou dient men een lompen doek en houten sandalen te aanvaarden. Men mag geen andere artikelen
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collecteren. Deze zijn naar zeggen de kenmerken van een sannyäsé in alle perioden (vier yugas).

In de Mahänirväëa Tantra is gezegd, dat zelfs in Kali-yuga de
leden van alle vier varëas en ook gewone mensen buiten het
sociale kastenstelsel het recht hebben om sannyäsa te aanvaarden,
(ix) avadhütäçramo devi kalau sannyäsa ucyate
vidhinä yena karttavyastam sarvam çåëu sämpratam
brahmajïäne samutpanne virate sarva karmaëi
adhyätmavidyä nipuëaù sannyäsäçramamäçrayet
brähma kñatriyo vaiçyaù çüdraù sämänya eva ca
kulävadhüta samskäre païcänämadhikäritä
vipränamitareñäïca varëänäm prabale kalau
ubhayaträçrame devi! sarveñämadhikäritä

(Mahänivärëa Tantra 8ste ulläsa)
O Devé! In Kali-yuga wordt de avadhüta-äçrama sannyäsa genoemd. Hoor nu van mij over de regulerende principes voor
deze äçrama. Iemand die deskundig is in de transcendente wetenschap van bhagavata-tattva, die onthecht is van allerlei soorten baatzuchtig streven en in wie brahma-jïäna is ontwaakt,
dient de wereldverzakende levensorde van sannyäsa te aanvaarden. Vijf categorieën mensen, namelijk brähmaëas, kñatriyas, vaiçyas, çüdras en gewone mensen buiten de sociale ordes kunnen gekwalificeerd zijn om deze sannyäsa-saàskara te
ondergaan. Zelfs wanneer de invloed van Kali krachtig is, hebben zelfs vipras en leden van de andere sociale ordes het recht
om sannyäsa te aanvaarden.

In Manusmåti wordt gezegd,
12
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(x) vägdaìòo'tha manodaìòaù käyadaìòastathaiva ca
yasyaite nihitä buddhau tridaëòéti sa ucyate
(Manusmåti 12.20)
Iemand, die discipline (daëòa) oplegt aan zijn woorden, lichaam en geest, wordt een tridaëòé-sannyäsé genoemd.

In de smetteloze puräëa, Çrémad-Bhägavatam, vertelt Çré Kåñëa aan Uddhava over de oorsprong van de vier äçramas,
(xi) gåhäçramo jaghanato brahmacarya hådo mama
vakñaùsthalädvane väsaù sannyäsaù çirasi sthitaù
Çrémad-Bhägavatam (11.17.14)
De gåhastha-äçrama is voortgekomen uit mijn dijen, de brahmacarya-äçrama uit mijn hart en de vänaprastha-äçrama uit
mijn borst. Sannyäsa bevindt zich echter op Mijn hoofd.

Verder,
(xii) etäm samästhäya parätmäniñöhä
madhyäsitäm pürva tamairmaharñibhiù
aham tariñyämi durantapäram
tamo mukundäïghriniñevayaiva
Çrémad-Bhägavatam (11.23.57)
De Avanté Bhikñu zei, “Grote åñis en munis uit vervlogen tijden hebben hun toevlucht genomen tot deze sannyäsa-äçrama
in de vorm van paramätmä-niñöha (steevaste toewijding aan
Bhagavän). Door toevlucht in deze äçrama te zoeken zal ik ook
de onoverkomelijke oceaan van onwetendheid gemakkelijk
kunnen oversteken door dienst te verlenen aan de lotusvoeten
van Çré Mukunda.”
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(xiii) çikhé yajïopavété syät tridaëòé sakamaìòaluù
sa pavitraçca käñäyé gäyatréëca japet sadä
Skanda Puräëa
Een tridaëòé-sannyäsé dient een çikhä, een heilige draad en een
kamaëòalu te dragen. Hij dient zich te kleden in saffraan gekleurde stof en dient zuiver te blijven door altijd de gäyatrémantra te chanten.

(xiv) ekaväsä dviväsä vä çikhé yajïopavétavän
kamaëòalukaro vidvänstridaëòo yäti tatparam
Padma Puräëa (Svargakhaëòa Ädi, 31)
Een geleerde tridaëòé-sannyäsé dient een overkleed en uttaréya,
een çikhä, een heilige draad en een kamaëòalu te dragen. Als
hij dat heeft gedaan dient hij verzonken te blijven in bhagavata-bhäva (transcendente emotie).”

(xv) In Saàskära Dépikä, het aanhangsel van Çré Hari Bhakti
Viläsa geschreven door Çré Gopäla Bhaööa Gosvämé, worden
de tridaëòa-sannyäsa saàskära en de regulerende principes
met betrekking tot het dragen van òor-kaupén en saffrane
kleding duidelijk gedocumenteerd. Een antiek manuscript van
deze tekst wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van
Jaipur. Dit geschrift is door Çréla Bhaktivinoda Öhäkura gepubliceerd en wordt ook in de Çré Gauòéya Vaiñëava Abhidhäna genoemd.
In vroeger tijden was het voor vedische sannyäsés gebruikelijk om tridaëòa-sannyäsa te aanvaarden. De voorschriften
voor het aanvaarden van tridaëòa-sannyäsa worden overal in
çruti, småti, puräëa en ägama çästra vermeld, terwijl de voorschriften met betrekking tot ekadaëòa-sannyäsa gering zijn en
14

_____________________________________________________________________________________

ver uit elkaar staan. In het stadium van bahüdaka-sannyäsa
met de drie daëòas, die de discipline van spraak, geest en lichaam vertegenwoordigen, is nog een andere prädeçamätradaëòa 1 op één plaats vastgezet, die de jéva, de ziel, vertegenwoordigt. Dus de tridaëòa is samengesteld uit vier daëòas.
Het gebruik van tridaëòa-sannyäsa is actueel in de sampradäyas van Çré Rämänuja en Çré Viñëusvämé. Het gebruik van
ekadaëòa-sannyäsa, dat actueel is in de sampradäya van Çré
Çaìkaräcärya is ook vedische sannyäsa. Er bestaat geen systeem van sannyäsa onder boeddhisten, aangezien ze gekeerd
zijn tegen de Veda’s. Zij worden bedelmonnik zonder zuiveringsriten, zoals het ontvangen van een daëòa enzovoort. Dus
de opvatting van Hakémjé, dat Çrépäda Çaìkaräcärya de sannyäsa van de boeddhisten imiteerde, is volkomen onwaar en
speculatief. Hij wijkt zelfs nog verder van de waarheid af door
het idee te ventileren, dat het systeem van sannyäsa in de
sampradäyas van Äcärya Çré Rämänuja en Çré Viñëusvämé in
gebruik is gekomen door de rites voor sannyäsa te kopiëren
van de Çré Çaìkaräcärya sampradäya.
We hebben reeds aangetoond, dat het gebruik van de aanvaarding van sannyäsa bij het bereiken van de kwalificatie van
intense onthechting te allen tijde ongeacht leeftijd volgens de
vedische geschriften vanuit iedere äçrama of varëa in alle opzichten gepast is. Dit wil zeggen, dat het aanvaarden van sannyäsa door Äcärya Çaìkara rechtstreeks uit de brahmacaryaäçrama op de leeftijd van acht door de Veda’s volkomen
wordt gesanctioneerd.
1

Prädeçamätra – een maat gelijk aan de afstand tussen de punt van de
duim en de punt van de wijsvinger.
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De vaiñëava Äcärya Çré Mädhva heeft ekadaëòa-sannyäsa
aanvaard onder behoud van zijn vaiñëava methode van verering en dezelfde zuivere siddhänta (i.e. vijf soorten onderscheid; onderscheid tussen de jéva en éçvara zelfs in de staat
van bevrijding; de jéva is een dienaar van Hari, enzovoort).
Dit is geen imitatie van Çaìkara’s sannyäsa, omdat Äcärya
Çaìkara niet de oorspronkelijke stichter is van het gebruik
van ekadaëòa-sannyäsa. In het vedische tijdperk lang voordat
Çaìkara was verschenen, waren ekadaëòa en tridaëòasannyäsa gebruikelijk. Volgens de Yäjïavalkyopaniñad is Çré
Brahmä de oorspronkelijke stichter van de sannyäsa-äçrama
en in antieke tijden bereikten grote åñis, zoals Saàvartaka,
Äruëi, Çvetaketu, Durväsä, Åbhu, Nidägha, Dattätreya, Çuka,
Vämadeva en Häréta het stadium van paramahaàsa onmiddellijk na het aanvaarden van sannyäsa. In latere tijden kunnen documenten van 700 tridaëòi-sannyäsés in de Çré Viñëusvämé Sampradäya worden aangetroffen. Ze waren allemaal
zuivere Vaiñëava’s, die waren toegewijd aan de dienst van
Bhagavän.
Volgens de Sanskriete literatuur getiteld Çré VallabhaDigvijaya werd Çré Vallabhäcärya beroemd onder de naam
Pürëänanda Yati, nadat hij op hoge leeftijd tridaëòa-sannyäsa
van Çré Mädhavendra Yati in Hanumän Ghäö in Käçé had aanvaard. Het is een bekend feit, dat Çré Vallabhäcärya verering
uitvoerde in zuivere vätsalya-rasa. Volgens Çré Caitanyacaritämåta heeft hij de mantra voor de verering van Yugalakiçora aanvaard van Çré Gaura-çakté Gadädhara Paëòita in
Jagannätha Puré en in vätsalya-rasa werd hij geïnspireerd om
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verder vooruitgang te maken naar de verering van KiçoraGopäla.
vallabhatera-bhaööa haya vätsalya-upäsana
bäla-gopäla-mantre tenho karena sevana
Çré Vallabha Bhaööa was eraan gewend om Kåñëa als een kind
te vereren. Daarom werd hij geïnitieerd in de Bäla-Gopäla
mantra en diende Hem overeenkomstig.

paëòitera sane tära mana phiri gela
kiçora-gopäla-upäsanäya mana dila
Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 7.148-9)
In de associatie van Gadädhara Paëòita werd zijn geest getransformeerd en wijdde hij zijn hart aan de verering van Kiçora-Gopäla.

Dus de beschuldiging gemaakt door Çré Hakémjé, dat alleen
kevala-muktivädés (impersonalisten) sannyäsa aanvaarden en
dat alle andere äcäryas de sannyäsa van de Çaìkara Sampradäya hebben geïmiteerd is ook volslagen ongefundeerd en
onwaar. Wat betreft de sannyäsa van Çré Viñëusvämé en Çré
Vallabhäcärya hebben we aangetoond, dat ze zuivere vaiñëava-sannyäsés waren, die waren toegewijd aan bhakti. Nu gaan
we de sannyäsa van Çré Rämänuja en Çré Madhväcärya onder
de loupe nemen.
Eerst beschouwde Çré Hakémjé de sannyäsa van deze twee
äcäryas als niet-vedisch. Daarna was hij genoodzaakt om toe
te geven, dat hun sannyäsa wel vedisch was. Hij nam echter
aan, dat hun sannyäsa werd ingegeven door het varëäçrama
stelsel, want hij beschouwde hen als muktivädés. Mukti wordt
bereikt door niñkäma-varëäçrama-dharma in acht te nemen,
17
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de uitoefening van zijn voorgeschreven plichten, waarbij de
vruchten van actie worden verzaakt. Sannyäsa wordt dus in de
sädhana om mukti te bereiken als geschikt geacht. Çré Hakémjé
maakt echter bezwaar tegen sannyäsa in de Gauòéya Sampradäya en legt uit, dat er geen ruimte bestaat voor het gebruik
van sannyäsa in de Gauòéya Vaiñëava Sampradäya, omdat het
doel van deze sampradäya is om prema-sevä in Vraja te bereiken. Deze aanname van Çré Hakémjé is eveneens offensief en
geboren uit onwetendheid. Alleen degenen, die volslagen
onbewust zijn van de authentieke literatuur van Çré Rämänuja
en Çré Madhväcärya kunnen dergelijke fictieve uitspraken
doen. Volgens gezaghebbende teksten van de Çré Sampradäya, zoals Çré Bhäñya, Vedärtha-saìgraha, Prapannämåta en
Gadyatraya, is de jéva grondrechtelijk de dienaar van Bhagavän. Op basis van deze beproefde waarheid kan de jéva nooit
eenheid met brahma bereiken. De hoogste mukti is dienaarschap aan Bhagavän in Vaikuëöha. Çré Madhväcärya is ook
van mening, dat de jéva de eeuwige dienaar van Çré Hari is en
dat mukti betekent het bereiken van dienst aan de lotusvoeten
van Viñëu.2
Daarom is mukti in de vorm van bhagavata-sevä, zoals uiteengezet door deze twee sampradäyas, totaal iets anders dan
de nirviçeña-mukti van Çré Çaìkaräcärya, die de eenheid van
de jéva met brahma impliceert. Als Hakémjé het vers van Çrémad-Bhägavatam zou zien, waarin wordt gezegt, kaivalyaika
2
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(a) çrimadhvamate hariù paratamaù satam jagattattvato bhado jévagaëä
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prayojanam, zou hij dan ook denken, dat Çrémad-Bhägavatam
een tekst is voor muktivädés en dat dit werk in strijd is met het
concept van Çré Gauòéya? Het is niet gepast om onmiddellijk
op te vliegen bij het zien van de woorden mukti en kaivalya.
Integendeel, men zou juist de vertrouwelijke betekenis van
deze woorden moeten begrijpen. Door uitputtend schriftuurlijk bewijs en onweerlegbare argumenten te gebruiken hebben
commentatoren, zoals Çréla Jéva Gosvämé, het woord kevala
geïnterpreteerd als viçuddha-prema. Çréla Jéva Gosvämé heeft
in zijn Préti Sandarbha vastgesteld, dat prema-sevä de werkelijke intentie van het woord mukti is. Daarom zijn de twee
eerder genoemde sampradäyas filosofisch niet in strijd met de
Çré Gauòéya Sampradäya. Alle vaiñëava sampradäyas zijn het
er unaniem over eens, dat viñëu-tattva het doel van onze verering is, dat de relatie tussen de jéva en brahma er een is van
dienaar en gediende, dat bhakti de sädhana is en dat bhagavata-sevä (prema) het doel is (prayojana). Svayam Bhagavän Çré
Kåñëa en Paravyomapati Çréman Näräyaëa zijn in tattva (volgens filosofische beginselen) niet verschillend van elkaar. Het
onderscheid tussen de sampradäyas is alleen ontstaan vanwege enkele specialiteiten met betrekking tot de relatie tussen
de aanbidder en het object van verering. Dus hetzelfde gebruik van sannyäsa, dat wordt beoefend in de sampradäyas
van Çré Rämänuja, Çré Madhva en Çré Viñëusvämé is in overeenstemming met çästra en is tevens geschikt om te worden
aanvaard door de volgelingen van Çré Madhva, waartoe de Çré
Gauòéya Sampradäya behoort. Het enige doel en objectief
van sannyäsés, zoals Çré Mädhavendra Puré, Çré Viñëu Puré, Çré
Éçvara Puré, Çré Raìga Puré en Çré Paramänanda Puré, was al19
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leen kåñëa-prema. Çré Hakémjé of wie dan ook kan dit niet
ontkennen. Ze zijn allemaal eerst het pad van bhakti ingeslagen en hebben later de kleding van niñkiëcana-sannyäsa aanvaard, omdat het gunstig was voor aikäntika-bhakti, het cultiveren van exclusieve toewijding. Volgend in het voetspoor
van deze vooraanstaande, bevrijde persoonlijkheden van de
Çré Gauòéya Vaiñëava Sampradäya in overeenstemming met
het axioma “mahäjano yena gataù sa pantha” is het gebruik
van sannyäsa ook in deze Sampradäya volkomen gepast.
Bezwaar (2) – In Kali-yuga is sannyäsa voor alle sampradäyas
verboden, “açvamedham gavälambham sannyäsam palapaitåkam”.
devareëa sutotpattim kalau païca vivarjayet
Çré Brahmavaivarta Puräëa (Kåñëajanmakhaëòa 185.180)
Vijf praktijken zijn verboden in Kali-yuga: paardenoffers,
koeienoffers, aanvaarding van sannyäsa, offerande van vlees
aan voorouders en het verwekken van een kind in de baarmoeder van de vrouw de zijn oudere broer.

Weerlegging (2) – Hier is het punt, dat waard is in ogenschouw te nemen, namelijk dat de instructies van de Veda’s,
Upaniñaden, Puräëa’s en Småti’s te allen tijde (särvakälika)
van toepassing zijn. Sannyäsa is verboden krachtens één vers
uit Brahma Vaivarta Puräëa, terwijl alle eerder genoemde
authentieke geschriften unaniem sannyäsa en saffrane kleding
steunen voor gekwalificeerde personen in iedere yuga. Het is
dus duidelijk, dat dit verbod alleen geldt onder enkele bijzondere omstandigheden, niet onder alle omstandigheden, of dat
20
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het verwijst naar een bepaald soort sannyäsa, omdat elders in
dezelfde Brahma Vaivarta Puräëa de sommatie wordt gegeven om sannyäsa te aanvaarden en saffrane kleding te dragen,
daëòam kamaëòalum raktavastram mätraïca dhärayet nityam praväsé naikatra sa sannyäséti kérttitaù
Brahma Vaivarta Puräëa (2.36.9)

In Çré Caitanya-caritämåta heeft Çré Caitanya Mahäprabhu als
bewijs hiervoor het vers geciteerd, dat begint met “äçvamedham” uit Brahma Vaivarta Puräëa aan Caëòa Käzé in oppositie tot het slachten van koeien, niet in verband met sannyäsa.
In Padma Puräëa worden drie soorten sannyäsa genoemd:
jïäna-sannyäsa, veda (vidvat of bhakti)-sannyäsa en karmasannyäsa.
jïänasannyäsénaù kecidvedasannyäséno ‘pare karmasannyäsinastvanye trividhäù parikérttitaù
Padma Puräëa (Ädi 31)

Van deze drie is alleen karma-sannyäsa in Kali-yuga verboden. Degenen, die niet over ätmä-jïäna beschikken of wier
doel niet bhagavata-bhakti is en toch sannyäsa aanvaarden,
omdat hun zintuigen zwak zijn geworden en ze niet meer in
staat zijn van zintuigobjecten (geluid, gevoel, vorm, smaak en
geur) te genieten, worden karma-sannyäsés genoemd. Een
toegewijde van Bhagavän is geen karmé, dus de kwestie van
karma-sannyäsa is niet aan de orde. Het doel van jïänasannyäsa is säyujya-mukti. In Çrémad-Bhägavatam (10.2.32)
staat,
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äruhya kåcchrena param padam tataù
patantyadho ‘nädåta yuñmadaìghrayaù
Zij, die naar het transcendente platform oprijzen door het uitvoeren van zware soberheden, gaan vallen, omdat ze hebben
nagelaten Uw lotusvoeten te dienen.

Dus toegewijden aanvaarden ook geen jïäna-sannyäsa uit
angst te vallen. Bhagavata-bhaktas aanvaarden alleen vedasannyäsa, die ook bekend is als vidvat-sannyäsa. Zelfs hun
aanvaarding van vidvat-sannyäsa is slechts een indicatie van
parätmaniñöhä, toewijding aan de lotusvoeten van Bhagavän.
Na het aanvaarden van sannyäsa raakte Çré Caitanya Mahäprabhu in extatische emoties verzonken en reciteerde herhaaldelijk dit vers uit Çrémad-Bhägavatam,
etäm samästhäya parätmaniñöhä
madhyäsitäm pürva tamairmaharñibhiù
aham tariñyämi durantapäram
tamo mukundäìghåniñevanaiva
Çrémad-Bhägavatam (11.23.57)

Toen Hij dit vers had gereciteerd, zei Hij,
parätmaniñöhä-mätra veña dhäraëa
mukunda seväya haya saàsära täraëa
De intentie van het aanvaarden van sannyäsa is zich te wijden
aan de dienst van Mukunda. Door Mukunda te dienen kan
men in feite worden bevrijd van de gebondenheid aan het materiële bestaan.
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sei veña kaila, ebe våndävane giyä
kåñëäniñevana kari nibhåte basiyä
Çré Caitanya-caritämåta (Mädhya-lélä 3.8-9)
Na het aanvaarden van de sannyäsa orde besloot Çré Caitanya
Mahäprabhu naar Våndävana te gaan en Zich op een eenzame
plek geheel en uitsluitend te wijden aan de dienst van Mukunda.

De regulerende principes met betrekking tot narottamasannyäsa (vidvat-sannyäsa) worden ook in Çrémad-Bhägavatam gegeven,
ya svakätparato veha jätanirveda ätmavän
hådi kåtvä harià gehät pravrajet sa narottamaù
Çrémad-Bhägavatam (1.13.27)
De zelfgerealiseerde personen, die hetzij door zichzelf of door
de instructies van anderen van het materiële bestaan onthecht
zijn geraakt door te hebben ingezien, dat het eenvoudig een
lijdensweg is, en sannyäsa hebben aanvaard, waarbij ze Çré Hari in hun hart sluiten, worden narottama genoemd.

Dus na deze materie in ogenschouw te hebben genomen en
alle aspecten in overeenstemming te hebben gebracht komt
men tot de conclusie, dat zelfs in Kali-yuga het aanvaarden
van vidvat-sannyäsa of narottama-sannyäsa (niet karmasannyäsa) consistent is met çästra in het geval van iemand, in
wie onthechting van het miserabele materiële leven is verschenen en die alle materiële gehechtheden volkomen heeft
verzaakt omwille van onvermengde dienst aan Bhagavän Çré
Mukunda. Als het voor een toegewijde niet afkeurenswaardig
is zich met bhajana bezig te houden in de gåhastha-äçrama,
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hoe kan het dan afkeurenswaardig zijn om bhajana uit te voeren in de superieure äçrama van sannyäsa? Waar men zich
ook bevindt, men dient altijd bhajana te doen. Het is dus de
verantwoordelijkheid van het individu om in de äçrama te
blijven, die gunstig is voor zijn bhajana. Men dient ieder ongunstig element af te wijzen en zich bezig te houden met eenpuntige hari-bhajana door alle gehechtheid of identificatie
met zijn externe positie binnen varëäçrama op te geven. Dit is
de conclusie van çästra. Çré Caitanya Mahäprabhu heeft gezegd,
kibä vipra kibä nyäsé çüdra kene naya
yei kåñëa tattva vettä sei guru haya
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.128)
Of men nu een brähmaëa, een sannyäsé of een çüdra is, iemand
die kåñëa-tattva kent, is ongeacht zijn positie een guru.

Deze uitspraak van Çréman Mahäprabhu steunt het feit, dat
degenen in de sannyäsa-äçrama volgens het Gauòéya concept
van bhajana tevens zijn geauthoriseerd en dat sannyäsa in dit
tijdperk van Kali kan worden aanvaard. Een sannyäsé, die
kåñëa-tattva kent, wordt als äcärya en guru eerbiedigd. Dus
sannyäsa is niet verachtelijk, noch verboden.
Bezwaar (3) – “In de Gauòéya Vaiñëava Sampradäya gesticht
door Çréman Mahäprabhu bestaat geen gebruik van sannyäsa.”
Weerlegging (3) – In dit verband verzekeren degenen, die
sampradäya-tattva kennen ons, dat Svayam Bhagavän Vrajen24
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dranandana Çré Kåñëa in Kali-yuga in de gedaante van Çré
Caitanya Mahäprabhu is verschenen. Omdat avatäras, zoals
Çré Rämäcandra en ook Çré Kåñëacandra Zelf geen sampradäya hebben geïnaugureerd, is het onjuist en strookt het niet
met çästra om Çréman Mahäprabhu als stichter van een sampradäya te beschouwen. Het is niet de plicht van Bhagavän
om een sampradäya te stichten. Hij voert die taak uit via Zijn
dienaren, namelijk Çré Brahmä, Çré Lakñmé, Çré Rudra en Çré
Sanat Kumära. Als Çréman Mahäprabhu wordt aanvaard als
de stichter van een sampradäya, kan een vraagteken worden
geplaatst achter Zijn schriftuurlijk bewezen status als oorsprong van alle incarnaties (bhagavad-ävatäré), want er is geen
bewijs beschikbaar om aan te tonen, dat een sampradäya ooit
door een avatära van Bhagavän is geïnaugureerd. Dus Çré Caitanya Mahäprabhu, Svayaà Bhagavän, heeft geen nieuwe
sampradäya geformeerd of geïnitieerd. Door op te treden in
overeenstemming met Zijn nara-lélä (menselijk spel) heeft Hij
juist de vaiñëava-guru-paramparä beschermd door dékñä te
aanvaarden in de Çré Brahma-Madhva Sampradäya. Hiermee
heeft Hij deze sampradäya tevens tot de meest uitmuntende
van allemaal gemaakt met betrekking tot zijn doel (sädhya)
en methode (sädhana) door het uiterst beminnelijke en onvergelijkbare systeem van verering van het hoogste en overtreffend bekoorlijke aspect van het vererenswaardige principe
(upäsya-tattva) te schenken.
Wat dit betreft, is het niet irrelevant om te onthullen, dat
Çréyukta Sundaränanda Vidyävinoda, Çré Rädhä-govindanätha
en Çré Hakémjé het corpus van de antieke Sampradäya hebben
getracht te wijzigen door Çré Caitanya Mahäprabhu als de
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stichter van Zijn sampradäya te vestigen zonder over een
vastgestelde siddhänta te beschikken. 3 Deze persoonlijkheden
zijn bedreven in het wijzigen van hun conclusies, evenals politici uit het moderne tijdperk. Over de siddhänta, die ze vandaag aanvaarden, zeggen ze de volgende dag het tegenovergestelde. De opvattingen van degenen, die herhaaldelijk hun
gezichtspunten wijzigen, zijn nooit betrouwbaar. Çré Sundärananda Vidyävinoda heeft met zijn wisselende siddhänta en
door zijn gurudeva te verlaten zijn eigen faam gevestigd. Çré
Rädhä-govindanätha heeft in de eerste drie uitgaven van zijn
publicatie van Çré Caitanya-caritämåta geschreven, dat de Çré
Gauòéya Vaiñëava Sampradäya zich in de lijn van de Çré Madhva Sampradäya bevindt. Daarna heeft hij in de vierde uitgave zijn voorgaande conclusie ingetrokken en ongefundeerde,
speculatieve en foutieve argumenten gebruikt om aan te tonen, dat de Çré Gauòéya Sampradäya een onafhankelijke sampradäya is. De eerbiedwaardige Çré Rädhä-govindanätha was
geen zuivere Vaiñëava, die was ingewijd in een vaiñëava sampradäya. Hoe kunnen degenen zonder verbinding met een
zuivere guru-paramparä de vertrouwelijke en mysterieuze
sämpradäyika siddhäntas te weten komen? Door zijn çikñägurus te imiteren heeft Çré Hakémjé ook een soort conclusie
gevormd met betrekking tot de sampradäya, sannyäsa veça
enzovoort van Çréman Mahäprabhu in het commentaar op de
eerste uitgave van zijn Çré Caitanya-caritämåta en heeft in de
3
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tweede uitgave precies de tegenovergestelde conclusie geformuleerd. Waar gebrek aan bhajana-sädhana bestaat, waar
geen feitelijke realisatie van tattva plaats heeft en waar gebrek
heerst aan sterk vertrouwen in Çré Guru en de guruparamparä, kan de onwankelbare siddhänta nooit stabiel zijn.
Het aanvaarden van de opvattingen van dergelijke mensen
resulteert alleen in anartha en vaiñëava-äparädha, niet in paramärtha (prema). Door de geschiedenis van de sampradäyas
te analyseren kan men duidelijk zien, dat de plicht van het
stichten van een sampradäya tot vandaag de dag uitsluitend
tot stand is gekomen door hetzij de śakté of de dienaren van
Viñëu. Hoewel Çré Bhagavän de oorspronkelijke stichter van
sanätana-dharma is genoemd in de uitspraken van çästra, zoals
dharman tu säkñäd bhagavat pranitaà (Çrémad-Bhägavatam
6.3.19) en dharmojagannäthät sakñännäräyaëät (Mahäbhärata,
çäntiparva 348.54), wordt niettemin op basis van schriftuurlijk
bewijs aangetoond, zoals akartä caiva kartä ca käryaà käraeam eva ca (Mahäbhärata, çäntiparva 348.60), dat sarva käraëa-käraëa Çré Bhagavän, de oorzaak der oorzaken, niet rechtstreeks intervenieert in de taak van het vestigen van een sampradäya. Hij veroorzaakt, dat dit wordt bewerkstelligd door
persoonlijkheden, die met Zijn vermogen zijn bekrachtigd.
Als dit niet het geval zou zijn, zouden de Brahma Sampradäya, de Çré Sampradäya, de Catuùsana Sampradäya en de
Rudra Sampradäya gevierd zijn onder namen, zoals Çré Vasudeva Sampradäya, Näräyaëa Sampradäya en Saìkarñana
Sampradäya. De manifestaties van çré viñëu-tattva zijn de vererenswaardige Godheden van de sat of sättvata-sampradäyas.
Onder Hen zijn Çré Kåñëa of Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu
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de viñëu paratattva. Door Çré Kåñëa of Çré Kåñëa Caitanya
Mahäprabhu als de enige sampradäya stichtende gurus te
aanvaarden, is het onvermijdelijk Hen op gelijke voet of als
rivalen te beschouwen van Brahmä, Lakñmé, Catuùsana, Çré
Rämänuja, Çré Madhva, enzovoort. Dit druist in tegen de siddhänta. In de literatuur van de Gosvämé’s met Çré Rüpa en
Sanätana aan het hoofd en in de literatuur van de volgende
Gauòéya Vaiñëava Äcärya’s, zoals Çréla Kåñëadäsa Kaviräja
Gosvämé, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, Çré Baladeva
Vidyäbhüñaëa en Çréla Bhaktivinoda Öhäkura staat nergens
geschreven, dat de Çré Gauòéya Vaiñëava’s behoren tot de
“Caitanya Sampradäya”. Daarom kan Çré Caitanya Mahäprabhu nooit de stichter van een sampradäya worden genoemd.
Çré Mädhavendra Puré had dékñä van Çré Lakñmépati Tértha
van de Madhva Sampradäya aanvaard, voordat hij sannyäsa
nam. Nadat een intense vairägya was ontwaakt en een sterk
verlangen om bhajana in vraja-bhäva uit te voeren, heeft hij
later sannyäsa aanvaard van een sannyäsé met de titel “Puré”.
Çré Nityänanda Prabhu (die naar de mening van sommigen
een discipel van Çré Lakñmépati Tértha is), Çré Éçvara Puré, Çré
Raìga Puré, Çré Paramänana Puré, Çré Brahmänanda Puré, Çré
Viñëu Puré, Çré Keçava Puré, Çré Kåñëänanda Puré en Çré Sukhänanda Puré waren allemaal sannyäsa discipelen van Çré
Mädhavendra Puré. Hij had ook veel discipelen in de gåhastha
äçrama, zoals Çré Advaita Äcärya, Çré Puëòaréka Vidyänidhi,
de Sänoòiyä Vipra uit Mathurä en Raghupati Upädhyäya uit
Maithila. Çré Keçava Bhäraté, de sannyäsa-veça guru van Çréman Mahäprabhu, had ook dékñä van Çré Mädhavendra Puré
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tijdens zijn huiselijke leven aanvaard. Om zich uitsluitend te
wijden aan kåñëa-bhajana heeft hij later niñkiëcana-sannyäsa
veça aanvaard van een sannyäsé met de titel “Bhäraté”. Çré
Keçava Bhäraté is in Prema Viläsa (viläsa 23) beschreven als
een discipel van Çré Mädhavendra Puré.
Çré Svarüpä Dämodara was ook een sannyäsé in saffrane
kleding. Van alle premé-bhaktas was hij vanaf het allereerste
begin van zijn leven de hoogste bhägavata toegewijde. Later
heeft hij sannyäsa aanvaard louter omwille van perfectie in
onvermengde kåñëa-bhajana. Van al deze voorbeelden is niet
één van hen het pad van bhakti binnengegaan na sannyäsa in
de advaitavädé lijn van Çaìkara te hebben aanvaard. Ze waren
allemaal reeds gesitueerd in de bhakti-märga. Çré Hakémjé en
Çré Rädhä-govindanätha zeggen, dat ze het pad van bhakti
waren binnengegaan, nadat ze advaitavädé-sannyäsa hadden
aanvaard en dat ze hun voorgaande sannyäsa-namen en sannyäsa-kleding niet hadden opgegeven eenvoudig om hun
voorgaande äcäryas respect te betonen. De werkelijke feiten
en de geschiedenis tonen echter het tegenovergestelde aan.
Hadden Çré Éçvara Puré en andere vooraanstaande persoonlijkheden advaita-sannyäsa genomen van de advaitavädé Mädhavendra Puré, voordat ze bhakti-märga binnengingen? En
waren ze advaitavädés? Hebben Hakémjé en al die geweldig
gerealiseerde personen, die zijn opvatting delen, enig klinkend bewijs geleverd om dit aan te tonen? Kunnen ze enig
bewijs in de toekomst leveren? Waren Çré Caitanya Mahäprabhu, Çré Nityänanda Prabhu en Çré Svarüpa Dämodara
eerst advaitavädé sannyäsés, die pas later bhakti-märga betra-

29

ÇRÉ PRABANDHA PAÏCAKAM
__________________________________________________________________________

den? Nooit. Geen enkel verstandig persoon kan dit accepteren.
Na Çréman Mahäprabhu waren Zijn lélä-parikaras (eeuwige
speelgezellen), zoals de Zes Gosvämé’s, Çré Lokanätha en
Bhügarbha en later Çréla Kåñëadäsa Kaviräja, Çréla Narottama
Öhäkura en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura van nature
niñkiëcana paramahaàsa Vaiñëava’s geworden. Er was voor
hen geen noodzaak om sannyäsa-veça of saffrane kleding te
dragen. Ten tweede, Çréman Mahäprabhu had de lélä van het
dragen van sannyäsa-veça en saffrane kleding uitgevoerd.
Omdat deze mahätmäs zichzelf waardeloos, laag en ongekwalificeerd achtten, droegen ze geen sannyäsa-veça en saffrane
kleding om de veça van Çréman Mahäprabhu eerbied en respect te tonen en tevens om hun eigen identiteit als dienaar
onder bescherming van Zijn lotusvoeten in stand te houden.
Met het doel om eerbied te tonen voor de niñkiëcana paramahaàsa-veça van de metgezellen van Çréman Mahäprabhu
en om onder hun leiding Zijn boodschap in de wereld te prediken hebben aan de andere kant veel akiëcana Vaiñëava’s op
het pad van rägänuga-bhajana, die de paramahaàsa veça op
hun hoofd droegen, een positie onder hun vererenswaardige
superieuren aanvaard door juist wel de veça en saffrane kleding van de sannyäsa äçrama te dragen, die behoort tot het
systeem van varëäçrama dharma. Deze twee gebruiken, die
ieder hun eigen plaats hebben, zijn zowel uitermate mooi als
ook volkomen in overeenstemming met siddhänta. Vandaag
de dag wordt çuddha hari-bhakti gepredikt en zal gepredikt
blijven worden en in de hele wereld worden verspreid door
deze mahäpuruñas, grote geperfectioneerde heiligen, die dit
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tweede type niñkiëcana sannyäsa-veça dragen. De namen van
enkele van deze mahäpuruña sannyäsés van de Gauòéya Sampradäya zijn de volgende.
1) Çré Prabodhänanda Sarasvaté – Çré Prabodhänanda Sarasvaté was de guru en vaders broer van Çré Gopäla Bhaööa
Gosvämé. Hij ontving de zegen van Çréman Mahäprabhu.
Behalve dat hij een zeer groot geleerde en van nature een
dichter was, was hij ook volkomen in bhajana verzonken.
2) Çré Viçvarüpa Prabhu – Çré Viçvarüpa was de oudere broer
van Çréman Mahäprabhu. Nadat hij sannyäsa had aanvaard was zijn naam Çré Çaìkaräraïya. Hij heeft nooit
enige verbinding gehad met advaitaväda. Hij was een toegewijde vanaf het eerste begin van zijn leven.
3) Çré Rädhikänätha Gosvämé – Çré Rädhikänätha Gosvämé
was een groot geleerde en tattva-vid vaiñëava-äcärya, die
verscheen onder de Gauòéya Vaiñëava’s van de Çré Advaita-vaàça. Hij was een sannyäsé, die woonachtig was in
Våndävana en saffrane kleding en een tridaëòa droeg. Hij
heeft in zijn tekst getiteld Yati Darpaëa talloze uitspraken
geciteerd als schriftuurlijke bewijsvoering voor het onderwerp van sannyäsa, de geschiktheid voor sannyäsa, de
noodzaak ervan en de regulerende principes.
4) Çré Gauragovindänanda – Çré Gauragovindänanda was een
discipel van Çré Paramänanda Puré. Zijn academische courage was in zijn tijd ongeëvenaard. Hij was ondergedompeld in eenpuntige bhajana en zijn levensadem was Çré
Gaurasundara. Zijn sannyäsa naam was Parivräjakäcärya
Çré Gaura-Govindänanda (Puré) Bhägavata Svämé. Een
vyavasthä-patra (gecertificeerd document) is in het bij31
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zonder beroemd, dat door hem in Sanskriet verzen werd
geschreven en dat aantoont, dat de Çré Gauòéya Vaiñëava
Sampradäya zich in de lijn van Çré Madhva bevindt.
5) Çré Gaura-gopäla Gosvämé – Çré Gaura-gopäla Gosvämé
was een inwoner van Çré Dhäma Navadvépa en een gevierd geleerde van de Advaita-vaàça. Hij heeft eveneens
tridaëòa-sannyäsa aanvaard. Zijn sannyäsa-naam was “Çré
Guru-Gauravänanda Mahäräja”.
6) Çré Särvabhauma Madhusüdana Gosvämé – De vermaarde
en uiterst geleerde Çré Särvabhauma Madhüsudana Gosvami, een van de beroemde Gosvämé’s van Çré Rädhäramaëa in Çré Våndävana Dhäma, heeft ook sannyäsa en
saffrane kleding aanvaard.
7) Çré Bälakåñëa Gosvämé – Çré Bälakåñëa Gosvämé was een
van de Gosvämé’s van Çré Rädhä-ramaëa in Våndävana.
Hij heeft tridaëòa en veça van Çré Kåñëa Caitanya Gosvämé aanvaard.
8) Çré Atula Kåñëa Gosvämé – Çré Atula Kåñëa Gosvämé,
wiens leven en ziel Çré Gaurasundara is, is een vermaard
geleerde en een uitermate beroemd commentator van
Çrémad-Bhägavatam onder de Gosvämé’s van Çré Rädhäramaëa in Sridhäma Våndävana. Hij heeft sannyäsa-veça
aanvaard van Çré Vidyämänya Tértha, de leider van de
Vaiñëava gemeenschap in het hoofdkwartier van de Çré
Madhväcärya Sampradäya in Uòupé. Desondanks heeft hij
dezelfde tilaka, mantra, bhajana-pranälé en toewijding aan
Çréman Mahäprabhu van zijn Gauòéya Paramparä behouden, zoals hij had gedaan, voordat hij sannyäsa had aanvaard. Zijn sannyäsa-naam is “Çré Caitanya Kåñëäçraya
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Tértha Mahäräja”. Op dit moment predikt hij de boodschap van Çré Gaurasundara in heel India.
9) Jagadguru Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté – Çré Vimalä
Prasäda Sarasvaté Öhäkura heeft in de hele wereld de harinäma en çuddha-bhakti gepredikt, die de innerlijke hartewens van Çréman Mahäprabhu in vervulling brengen. Hij
is tevens de stichter van de Çré Gauòéya Maöha’s in iedere
staat en in ieder land. Nadat hij sannyäsa had aanvaard,
was hij gevierd onder de naam Paramahaàsa Parivräjakäcärya Çré Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté “Prabhupäda”. Uit bescheidenheid stelde hij zich voor als “Çré Värñabhänavé Dayita Däsa”.
Honderden immens getalenteerde en geleerde sannyäsa discipelen en hun discipelen van Çréla Sarasvaté Öhäkura, die in
bhajana verzonken zijn en zijn toegewijd aan de dienst van Çré
Guru en Gauräìga, hebben de boodschap van Çré Gaura in
heel India en alle landen, klein en groot, in de hele wereld
gepredikt en verspreid. Deze krachtige verspreiding is ook
vandaag de dag gaande. Onder hen zijn de volgende namen in
het bijzonder waard te worden genoemd, zoals Paramärädhya
Parivräjakäcärya Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvami
Mahäräja, Çrémad Bhakti Hådaya Vana Mahäräja, Srimad
Bhakti Säraìga Gosvämé Mahäräja, Çrémad Bhakti Dayita
Mädhava Gosvämé Mahäräja, Çrémad Bhakti Viläsa Tértha
Mahäräja, Çrémad Bhakti Bhüdeva Srauté Mahäräja, Çrémad
Bhaktivedänta Svämé Mahäräja (de beroemde prediker van
de booschap van Çréman Mahäprabhu in de westerse landen)
en Parivräjakäcärya Çré Çrémad Bhakti Rakñaka Çrédhara
Gosvämé Mahäräja. Door hun grote ondernemingen en de
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dienstverlening van deze mahäpuruñas worden vele tijdschriften en authentieke geschriften, zoals Çrémad-Bhägavatam,
Bhägavad-gétä en Çré Caitanya-caritämåta in Indiase talen gepubliceerd, zoals Sanskriet, Hindi, Bengaals, Oåiyä, Äsämees,
Gujaräté, Tamil en Telugu en ook in de talen van grote naties,
zoals het Engels, Frans, Spaans, Chinees, Russisch en Japans.
Deze onschatbare literatuur is nu in 40 tot 50 grote taalgebieden in de wereld beschikbaar, inclusief in diverse talen van
grote continenten, zoals Latijns-Amerika en Afrika. Er zijn
grote tempels van Çré Çré Gaura-Nityänanda, Çré Rädhä-Kåñëa,
Çré Sétä-Räma en Çré Jagannäthadeva gebouwd en zijn overal
in aanbouw. Met het achterwege laten van alle sectarische
verschillen met betrekking tot kaste en geloof chanten duizenden trouwe dames en heren met karatäla en mådaìga keihard “Hari bol! Hari bol!” en vinden vreugde in saìkértana.
Begaan Hakémjé en zijn çikñä-guruvarga geen mahä-vaiñëava
aparädha door te beweren, dat deze briljante, hooggeleerde
parama niñkiëcana tridandi sannyäsés en brahmacärés gekleed
in saffrane kleding, wier complete leven is gewijd aan Çré
Gaurasundara, volgens hun eigen willekeur onafhankelijk
optreden en dat ze niet volgen in het voetspoor van de
Gauòéya Vaiñëäväcäraya Gosvämé’s? Waarom heeft hij dan in
zijn eigen “smärikä” (herdenkingspublicatie) de namen en
foto’s getoond van deze mahävaiñëava äcäryas en hen zwart
op wit beschreven als Çré Brahma-Mädhva Gauòéya Vaiñëava
äcäryas of Çréman Mädhva-Gauòeçvaräcärya’s? Met andere
woorden, de geldigheid van sannyäsa en saffrane kleding in de
Çré Gauòéya Vaiñëava Sampradäya, zowel vóór als na de tijd
van Çré Caitanya Mahäprabhu, is hierin vastgelegd geworden.
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Bezwaar (3b) – “Tot het laatste eind van hun leven hebben Çré
Gauòéya Vaiñëava’s, zoals Çré Rüpa en Sanätana, dezelfde
naam behouden, waaronder ze bekend waren, voordat ze hun
huishouden verzaakten.”
Weerlegging (3b) – Het idee van Hakémé met betrekking tot
het behoud van hun voorgaande naam en veça tot het eind
van hun leven is ook een volkomen misvatting. De naam van
Çré Nityänanda Prabhu was eerst “Kuvera”. “Nityänanda” is
zijn sannyäsa-naam. De naam van Çré Advaita Äcärya was
voorheen “Kamaläkña” of “Kamaläkänta”. De naam van Çré
Sanätana Gosvämé was voorheen “Amara”. De naam, die
hem door Gauòeçvara Hussein çhäh werd gegeven, was “Säkara Mallik” en de naam, die hem door Çréman Mahäprabhu
werd gegeven was “Çré Sanätana”. De naam van Çréla Rüpa
Gosvami was voorheen “Santoña”. De naam, die hem door
Hussein çhäh werd gegeven, was “Dabér Khäsa” en de naam,
die Çréman Mahäprabhu hem gaf, was “Çré Rüpa”. Toen Çréla
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura veça aanvaardde, werd zijn
naam “Çré Hari Vallabha Däsa”.
Volgens Saàskära Dépikä geschreven door Çré Gopäla Bhaööa Gosvämé behoort de regel voor het aanvaarden van een
naam, die een indicatie is voor de dienst aan Bhagavän, tot de
riten om toevlucht te nemen tot tridaëòa sannyäsa-veça. Zelfs
het gebruik van veça, dat op een later tijdstip wordt aangewend, is een vorm van sannyäsa, want er is geen vidhi (regulerende principes) nodig om het gedrag van niñkiëcana paramahaàsas te reguleren. Er is geen sprake van, dat ze met de
aandrang van schriftuurlijke sommaties onder controle ge35
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houden moeten worden. Het is ook gebruikelijk om een naam
te aanvaarden als indicatie voor de dienstbaarheid aan Bhagavän op het moment, dat men zijn toevlucht tot deze veça
neemt. Voorbeelden zijn Çré Kåñëadäsa Bäbäjé Mahäräja
(voorheen Vaöakåñëa) en Çréla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja (voorheen Vaàçédäsa) om er enkelen te noemen. Er is
bewijs van duizenden Gauòéya Vaiñëava’s, die hun naam wijzigen. Dus de opvatting van Hakémji komt eenvoudig neer op
infantiele oratie.
Weerlegging (3c) – Van degenen, die hun toevlucht tot de
lotusvoeten van Çréman Mahäprabhu hadden genomen, was
niet iedereen niñkiëcana paramahaàsa gosvämé en niet iedereen was onverschillig voor het varëäçrama stelsel. Er waren
mahäpuruñas in alle äçramas; brahmacärés zoals Çré Nakula
Brahmacäré en Çré Pradyumna Brahmacäré; gåhastha toegewijden zoals Çré Advaita Äcärya, Çréväsa Paëòita, Çré Çivänanda Sena en Särvabhauma Bhaööäcärya; sannyäsés zoals Çré
Paramänanda Puré, Çré Raìga Puré en Brahmänanda Bhäraté;
en vooraanstaande niñkiëcana mahäbhägavatas, zoals Çré Rüpa en Sanätana. Er was in geen van hen zelfs een spoor van
gehechtheid aan of identificatie met varëäçrama of veça. Hun
aanvaarding van varëäçrama of veça was helemaal en alleen
bedoeld om te voorzien in een gunstige situatie voor hun bhajana. Daarom is het idee, dat degenen, die sannyäsa veça hebben aanvaard, niet over de bekwaamheid voor Gauòéya Vaiñëava rägänuga bhajana zouden beschikken, in strijd met
Gauòéya siddhänta.
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Bezwaar (4) – Nadat Çréman Mahäprabhu Çré Särvabhauma
Bhaööäcärya had bevrijd, gaf Hij met een toespeling naar
Zichzelf via de woorden van Çré Särvabhauma de conclusie,
dat sannyäsa onnodig, nadelig en vooral is tegengesteld aan
bhakti-dharma (Çré Caitanya Bhägavata 3.3.30).
Weerlegging (4) – In Çré Caitanya-bhägavata staat een beschrijving van een conversatie tussen Çré Särvabhauma Bhaö
öäcärya en Çréman Mahäprabhu over sannyäsa, welke vóór de
bevrijding van Çré Särvabhaumajé plaats had. Çré Hakémjé
heeft dit incident met opzet voor de lezers verborgen gehouden. Dit incident wordt alsvolgt vermeld in Çré Caitanyabhägavata.
nä jäniyä särvabhauma éçvarera marma
kahite lägilä ye jévera yata dharma
param subuddhi tumé haiyä äpane
tabe tumi sannyäsa karilä ki käraëe
bujha dekhi vicäriyä ki äche sannyäse
prathameé baddha haya ahaìkära-päçe
daëòa dhari mahäjïäna haya äpanäre
kähäreo bal joòa ista nähi kare
yära padadhüli laite vedera vihita
hena jana namaskare, tabu nahe bhéta
Çré Caitanya-bhägavata (Ädi 3.18-22)

Çré Särvabhauma Bhaööäcärya, die niet veel wist over bhakti
en bhakti-tattva, beschouwde Çréman Mahäprabhu, die rechtstreeks Vrajendranandana Kåñëa is, die getooid is met het
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sentiment en de lichaamskleur van Çré Rädhä, als een gewone
çäìkarite sannyäsé van een prille leeftijd. Met dit idee in zijn
achterhoofd ging hij zich gedragen, alsof hij instructies gaf aan
een jéva in onwetendheid. Hij zei tegen Çréman Mahäprabhu,
“Je bent de ontvanger van Kåñëa’s grote genade. Je schijnt
ook zeer intelligent te zijn. Waarom heb je dan sannyäsa aanvaard? Denk even na, wat is de waarde van sannyäsa? Zodra
hij een daëòa bij zich draagt, denkt de jéva van zichzelf, dat hij
een grote jïäné is en knoopt zich op aan de koorden van valsego. Hij kan nooit beleefd zijn handen vouwen en met grote
nederigheid tegen iemand spreken. De Veda’s verklaren, dat
men het stof van de voeten van zijn gurujana (superieuren)
dient te aanvaarden. Niettemin is de sannyäsé zelfs niet bevreesd om aparädha te plegen bij het zien van een dergelijke
gurujana, die hem zijn eerbetuigingen aanbiedt. In ÇrémadBhägavatam treffen we de sommatie aan om alle levende wezens praëäma aan te bieden,
visåjya smayamänän svän
dåsaà vréòäà ca daihikém
praëamed daëòa-vad bhümäv
ä-çva-cäëòäla-go-kharam
Çrémad-Bhägavatam (11.29.16)

manasaitäni bhütäni
praëamed bahu-mänayan
éçvaro jéva-kalayä
praviñöo bhagavän iti
Çrémad-Bhägavatam (3.29.34)
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Çré Särvabhauma Bhaööäcärya vervolgde, “Bhagavän is ook in
de gedaante van de antaryämé, paramätma in het hart van de
jévas aanwezig. Als men dit weet, dient men alle jévas, inclusief
honden, hondenvleeseters, koeien en ezels säñöäìga daëòavat
praëäma aan te bieden. Een sannyäsé wijst zijn heilige draad
en çikhä af, geeft bhagavata-bhajana op, noemt zichzelf Näräyaëa en aanvaardt eerbetuigingen zelfs van persoonlijkheden, die verering waardig zijn.
Çréman Mahäprabhu antwoordde heel nederig, “Beschouwt
u Me niet als een sannyäsé. Ik heb Mijn huis achtergelaten en
Mijn çikhä en heilige draad opgegeven, alleen opdat Ik Me
uitsluitend kan wijden aan kåñëa-bhajana. Als u weet, dat Ik
bedroefd ben door afzondering van Kåñëa, vraag Ik u Me genadevol te zegenen, zodat Ik Mijn geliefde Kåñëa kan ontmoeten.”
Bij een andere gelegenheid sprak Çréman Mahäprabhu alsvolgt,
prabhu kahe, sädhu eé bhikñura vacana
mukunda-sevana vrata kaila nirdhäraëa
parätma-niñöhä-mätra veña-dhäraëa
mukunda-seväya haya saàsära-täraëa
seé veña kaila, ebe våndävana giyä
kåñëa-niñevana kari nibhåte vasiyä
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 3.7-9)
De uitspraak van de tridaëòi bhikñuka is juist en gunstig, want
hij heeft vastbesloten de gelofte afgelegd om zich bezig te houden met dienst aan de lotusvoeten van Çré Mukunda. De intentie van sannyäsa-veça is, dat men door verankerd te zijn in de
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dienst van Çré Kåñëa, die de allerhoogste ziel is en de oorzaak
der oorzaken, alle materiële misidentificatie kan opgeven.
Wanneer dergelijke niñöhä verschijnt, kan men de dienst aan
Bhagavän Çré Mukunda krijgen en heel gemakkelijk de oceaan
van geboorte en dood oversteken. Nu ik sannyäsa heb aanvaard, ga ik naar Våndävana en blijf ik op een eenzame plek
zitten, ver van het tumult van de wereld, om de lotusvoeten
van Çré Kåñëa te dienen.

Nadat Çréman Mahäprabhu sannyäsa had aanvaard, was Hij
van plan om naar Våndävana te gaan, maar Hij kwam terecht
in Çré Jagannätha Puré. Daar heeft Hij Çré Särvabhauma ontmoet. Op dat moment gaf Särvabhaumajé Hem de eerder genoemde instructies, die de gebreken van sannyäsa omschrijven. Nadat hij de uitleg van Çréman Mahäprabhu van het vers
“ätmärämaçca” had gehoord en nadat hij darśana van Zijn
ñaò-bhuja gedaante had gekregen, was de illusie van Çré Särvabhauma verdreven. Toen was hij bereid om alle gåhastha en
sannyäsé metgezellen van Çréman Mahäprabhu te eerbiedigen.
In alle geschriften, zoals Çré Caitanya-caritämåta, Çré Caitanya Bhägavata en Çré Caitanya Candrämåta, treft men het gevoel van eerbied voor de sannyäsa äçrama aan.
Çré Särvabhauma heeft gezegd,
sahajeé püjya tumi are ta’ sannyäsa
ataeva haüë tomära ämi nija-däsa
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 6.56)
U bent van nature respectabel en daarbij komt ook, dat U een
sannyäsé bent. Daarom ben ik Uw dienaar geworden.

Wat betreft het accepteren van praëämas en zichzelf beschouwen als Näräyaëa, dergelijk gedrag is compleet in strijd
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met vaiñëava-sannyäsa. In Yäjïavalkyopaniñad is de sommatie
gegeven, dat alle sannyäsés aan alle levende wezens van outcaste hondenvleeseters tot koeien, ezels, vogels en andere
dieren hun säñöäìga praëäma dienen te geven.
éçvaro jéva kalayä praviñöo bhagaväniti
praëamed daëòavad bhamäväçva cäëòäla gokharam
Yajïavalyopaniñad (mantra 4)

In Saàskara Dépikä geschreven door Çré Gopäla Bhaööa Gosvämé wordt duidelijk uitgelegd, dat de sannyäsa-mantra dient
om gopé-bhäva te bereiken. In dit type sannyäsa worden de
çikhä en de heilige draad niet afgelegd. Sannyäsa-veça wordt
alleen uiterlijk aanvaard met het doel zich met eenpuntige
bhajana aan de lotusvoeten van Çré Rädhä-Govinda bezig te
houden. Terwijl men innerlijk de gevoelens van de gopés van
Vraja volgt, blijft men uiterlijk in de änugatya (leiding) van de
metgezellen van Çré Gaurasundara. Daarom is deze sannyäsa
nooit in strijd met rägänuga-bhajana.
Een ander punt, dat het overwegen waard is, is alsvolgt. Indien we alle bäbäjés aanvaarden, die veça hebben ontvangen
om authentieke parama-bhägavata vaiñëavas te zijn, die volkomen vrij zouden moeten zijn van vals-ego en van de neiging
om anderen te bekritiseren, zoals wordt gesuggereerd door
hun kleding, zou het nooit mogelijk kunnen zijn, dat ze haat
en afgunst koesteren jegens degenen, die sannyäsa en saffrane
kleding hebben aanvaard en zich exclusief bezighouden met
bhajana van Çré Guru-Gauräìga-Rädhä-Govinda in de änugatya van de Gauòéya Gosvämé’s. Als iemand veça aanvaardt en
desondanks denkt, dat hij zich in het stadium van paramahaàsa bevindt, dat hij andere beoefenaren van onvermengde
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bhajana kan bezien met afgrijzen en hen als afwijkend beschouwt, hoe kan hij dan worden beschouwd als een paramahaàsa of rägänuga-vaiñëava? Anarthas verdwijnen niet door
eenvoudig bäbäjé-veça aan te nemen. Het alternatief is, dat het
voor ongekwalificeerde sädhakas zeker verdienste heeft om
binnen het stelsel van varëäçrama te blijven en zich met bhajana bezig te houden en tegelijkertijd trots en gehechtheid aan
varëa en äçrama op te geven. Zodra men gekwalificeerd is,
wordt men automatisch onverschillig voor de regulerende
principes van varëäçrama en gaat men over tot rägänugabhajana. Als daarentegen ongekwalificeerde personen de volkomen onverschillige paramahämsa vaiñëavas gaan imiteren,
is het omgekeerde resultaat onvermijdelijk.
Bezwaar (5) – Çréman Mahäprabhu heeft nooit iemand de
instructie gegeven om sannyäsa te aanvaarden. Hij heeft
daarentegen de instructie gegeven om het vaiñëavavarëäçrama stelsel te verzaken, “eta saba chäòi ära varëäçrama dharma, akiëcana haëä laya kåñëaika çaraëa – Zonder
aarzelen dient men vol vertrouwen zijn exclusieve toevlucht
tot Çré Kåñëa te nemen, alle slechte associatie op te geven en
zelfs de regulerende principes van varëäçrama-dharma achterwege te laten” (Çré Caitanya-caritämåta 2.22.93).
Weerlegging (5) – In dit vers geeft Çré Caitanya Mahäprabhu
instructies voor abhidheya-tattva, de methode om het hoogste
doel, kåñëa-prema, te bereiken, die zijn bedoeld voor een uiterst onthechte niñkiëcana vaiñëava, zoals Çré Sanätana Gosvämé. Om dit feit te illustreren en te bevestigen heeft Çré Cai42
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tanya Mahäprabhu toen het voorbeeld van Haridäsa-Çreñöha
Uddhavajé gegeven,
vijïa janera haya yadi kåñëa-guëa-jïäna
anya tyaji bhaje, täte uddhava-pramäëa
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.97)
Zodra een ervaren persoon ware kennis van Çré Kåñëa en Zijn
transcendente kwaliteiten ontwikkelt, geeft hij van nature alle
andere bezigheden op om bhajana uit te voeren. Çré Uddhava
is hiervan het bewijs.

Een dergelijke instructie is niet voor ongekwalificeerde personen in onwetendheid, die door anarthas worden gegrepen,
zoals de hunkering naar rijkdom, vrouwen en prestige. Men
dient te begrijpen, dat deze instructie is bedoeld voor geleerde
personen, die de tattva van Çré Kåñëa’s naam, gedaante, kwaliteiten en spel hebben gerealiseerd. Dit feit wordt in dit vers
(Madhya-lélä 22.97) verhelderd door het gebruik van het
woord “yadi” (indien). Het is daarom niet de plicht van ervaren personen om één woord op te vangen en daar te stoppen.
Het is allereerst noodzakelijk om te bekijken wanneer, tegen
wie en onder welke omstandigheden een bepaalde regulering
of verbod is uitgesproken. Çré Caitanya Mahäprabhu heeft
verschillende typen instructies onder verschillende omstandigheden gegeven, zoals wordt geïllustreerd door de volgende
voorbeelden.
(a) Instructies aan de jonge Raghunätha däsa (Gosvämé),
sthira haiëä ghare jäo nä hao bätüla
krame-krame päya loka bhäva-sindhu küla
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 16.237)
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Wees geduldig en ga terug naar huis. Wees geen dwaze jongen.
Je wordt geleidelijk in staat gesteld om de oceaan van het materiele bestaan over te steken.

markaöa vairägya nä kara loka dekhäëä
yathäyogya viñaya bhuëja anäsakta haiëä
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 16.238)
Ga niet zoals een aap verzaken om indruk te maken op gewone
mensen. Geniet voorlopig nog van de materiële wereld op een
geschikte manier, maar raak er niet aan gehecht.

antare niñöhä kara bähye loka vyavahära
aciräte kåñëa tomäya karibena uddhära
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 16.239)
Je moet in je hart niñöhä (resolute toewijding aan Kåñëa) cultiveren, maar uiterlijk kun je je gedragen als een gewone man.
Dan wordt Kåñëa spoedig heel blij en verlost jou uit de ketenen
van mäyä.

(b) Instructies aan Çré Raghunätha Bhaööa,
våddha mätä-pitära jäé karaha sevana
vaiñëava-päsa bhägavat kara adhyayana
Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 13.113)
Wanneer je naar huis terugkeert, moet je jouw oude vader en
moeder dienen, die toegewijden zijn. Verder moet je ÇrémadBhägavatam onder leiding van een gerealiseerde Vaiñëava bestuderen.
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(c) Instructies aan Çré Çivänanda Sena,
gåhañöha hayena iïho cähie saëcaya
saëcaya nä kaile kuöumba bharaëa nähi haya
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 15.95)
Aangezien Väsudeva Datta een gezin heeft, moet hij geld sparen. Omdat hij dit echter niet doet, is het voor hem erg moeilijk zijn gezin te onderhouden.

(d) Na sannyäsa te hebben aanvaard gaf Çré Caitanya Mahäprabhu instructies aan de inwoners van Nadiyä in Çäntipura,
ghare jäiyä kara sadä kåñëa saìkértana
kåñëa näma, kåñëa kathä, kåñëa ärädhana
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 3.190)
Gaan jullie terug naar huis. Voer kåñëa-saìkértana uit, chant de
namen van Kåñëa, bespreek Kåñëa’s spel en vereer Kåñëa.

ghare giyä kara sabe kåñëa saìkértana
punarapi ämä saìge haibe milana
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 3.207)
Na terugkeer naar jullie huis, moeten jullie allemaal kåñëa saìkértana uitvoeren. Ik verzeker jullie, dat we elkaar weer zullen
ontmoeten.

(e) Tegen Çré Räya Rämänanda,
kibä vipra, kibä nyäsi, çudra kene naya
jeé kåñëa tattva-vettä seé guru haya
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.128)
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Of men nu een brähmaëa, een sannyäsé of een çüdra is, iemand
die kåñëa-tattva kent, is guru.

(g) Voordat Çré Caitanya Mahäprabhu in deze wereld verscheen, legde Hij de volgende gelofte af,
äpani karimu bhaktibhäva aïgékäre
äpani äcari bhakti çikhäimu sabäre
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 3.20)
Ik zal het gevoel van een toegewijde aannemen en bhakti onderwijzen door het Zelf te praktiseren.

äpane nä kaile dharma çikhäna na jäya
ei ta siddhänta gétä-bhägavate gäya
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 3.29)
Tenzij men bhakti persoonlijk praktiseert, kan men het niet
aan anderen onderwijzen. Deze conclusie wordt zowaar in de
hele Gétä en Bhägavatam bevestigd.

En verder,
eé mata bhaktabhäva kari aìgékära
äpani äcari bhakti karila pracära
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.41)
Door op deze manier het sentiment van een toegewijde aan te
nemen predikte Hij bhakti, terwijl Hij het Zelf praktiseerde.

Door deze verscheidene instructies van Çré Caitanya Mahäprabhu te analyseren zien we duidelijk, dat brahmacärés,
gåhastha-bhaktas, degenen die veça hebben aanvaard en paramahaàsas, die onverschillig zijn voor varëäçrama, allemaal
geschikt zijn om kåñëa-bhajana uit te voeren. Degenen, die
zijn verzonken in kåñëa-bhajana zijn allemaal het hoogste res46
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pect waard. Als een gåhastha-vaiñëava eerbied waardig is, hoe
kan dan een sannyäsé-vaiñëava, die alles heeft verzaakt om
zich uitsluitend aan aikantika-bhajana te wijden, worden beschouwd als verachtenswaardig, ongereguleerd en geschikt
om te worden veronachtzaamd?
Als sädhakas in de gåhastha-äçrama, sannyäsa-äçrama of
degenen, die veça hebben aanvaard, een verlangen hebben
naar kåñëa-prema, dienen ze zich bezig te houden met bhajana, terwijl ze in de äçrama blijven, die ze gunstig achten voor
de beoefening van hun sädhana om die prema te bereiken.
Alles, dat ongunstig is, dient te worden afgewezen. Çré Caitanya Mahäprabhu gaf de reden voor de aanvaarding van Zijn
sannyäsa aan Çré Advaita Äcärya Prabhu alsvolgt,
binä sarva tyägan bhajanam na hyasupate
riti tyägo ‘smäbhiù kåta iha kimadvaitakathayä
äyam daëòo bhüyän prabalataraso mänasapaço
ritiväham daëòagrahaëamaviçeñädakaravam
Caitanyacandrodaya Näöaka (5.22)
Zonder alles te verzaken is het niet mogelijk zich bezig te houden met de bhajana van de Heer van zijn hart. Daarom heb ik
alles verzaakt. Ik ben geen verzaker zoals de advaitavädés of
nirviçeña-jïänés, die hunkeren naar bevrijding. Ik heb de praktijk aangenomen van het dragen van de sannyäsa-daëòa vooral
om het uitermate rusteloze dier van mijn geest af te straffen
(daëòa).

Kan iemand iets vinden, dat in dergelijke sannyäsa bezwaar
oproept?
Sommigen zeggen, dat de sannyäsa-lélä van Çréman Mahäprabhu alleen is gerelateerd aan Zijn eigen transcendente
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gedaante en daarom ook alleen voor Hem van toepassing is.
Zijn sannyäsa-lélä dient echter ook als instructie en voor het
welzijn van de jévas,
äpané äcari bhakti sikhäimu sabäre
Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 3.20)
Ik zal bhakti onderwijzen door het Zelf in praktijk te brengen.

In het vers “näham vipro” (Çré Caitanya-caritämåta, Madhyalélä 13.80) heeft Çréman Mahäprabhu instructies gegeven met
betrekking tot de zuivere svarüpa van de jéva. De betekenis is,
dat de bhakti-sädhaka zich niet moet vastbinden op een grof
of subtiel wereldse aanduiding. Hij moet zich daarentegen
zien als een zuiver transcendente dienaar van Kåñëa. Kan het
zijn, dat het zelfbeeld van de sannyäsé onvermijdelijk verschijnt in degenen, die sannyäsa aanvaarden, terwijl er voor
gåhasthas en degenen, die veça hebben aanvaard, geen mogeljkheid bestaat voor een wereldse misidentificatie? Dit
schijnt de opvatting te zijn van Hakémjé. Sannyäsa is in feite
de regeling om alle gehechtheid en zelfidentificatie met het
stelsel van varëäçrama op te geven, zelfs terwijl men zich erin
bevindt. Het is dus zeer wenselijk om de identificatie met uiterlijkheden af te leggen en zich met kåñëa-bhajana bezig te
houden vergezeld van een sterke vastbeslotenheid om Zijn
lotusvoeten te dienen.
Bezwaar (6) – Çré Sanätana Gosvämé heeft gezegd, dat het
voor Gauòéya Vaiñëava’s verboden is om saffrane kleding te
dragen,
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raktavastra vaiñëavera parite nä juyäya
Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 13.61)
Deze rode doek is voor een Vaiñëava niet geschikt om te dragen.

Weerlegging (6) – Nu wordt de eigenlijke context van deze
uitspraak aan de lezers gepresenteerd, zodat het onderwerp
kan worden opgehelderd. Çré Jagadänanda Paëòita, een metgezel van Çré Gaurasundara, verbleef in de bhajana-kuté van
Çré Sanätana Gosvämé met de bedoeling om darśana van
Gokula te krijgen. Op zekere dag kwam Çré Sanätana Gosvämé terug van madhukaré bhikñä (van deur tot deur om aalmoezen bedelen) en droeg een rode doek om zijn hoofd. Toen
Paëòita deze doek zag, was hij eerst heel blij en dacht, dat het
een restant was van Çréman Mahäprabhu. Maar toen hij zich
later realiseerde, dat deze doek afkomstig was van een advaitavädé sannyäsé, werd hij woedend. Niettemin antwoordde Çré
Sanätana Gosvämé heel nederig, “Ik droeg deze doek alleen,
omdat ik jouw exclusieve toewijding aan Çré Caitanya Mahäprabhu wilde zien. Jouw gaura-niñöhä is glorieus. Nu heb ik
hem niet langer nodig. Ik zal hem weggooien.”
raktavastra vaiñëavera parite nä yuyäya
Deze rode doek is voor een Vaiñëava niet geschikt om te dragen.

Hier werd de woede van Paëòita niet opgewekt door het zien
van een saffrane doek. Zijn woede werd veroorzaakt door het
dragen van de doek van een advaitavädé sannyäsé, zoals wordt
bewezen door de volgende uitspraak,
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rätula vastra dekhi, paëòita premäviñöa hailä
Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lila 13.52)
Bij het zien van de rode doek werd Jaganänanda Paëòita
overweldigd door extatische liefde.

Als hij alleen door rode stof zou worden geïrriteerd, was hij
ook woedend geworden bij het zien van de stoffen van Çré
Caitanya Mahäprabhu, Çré Nityänanda Prabhu, Çré Svarüpä
Dämodara, Çré Paramänanda Puré en anderen. Er wordt echter nergens anders een aanwijzing van een dergelijke situatie
aangetroffen. Çré Sanätana Gosvämé had rode stof gedragen
alleen om de juiste etiquette met betrekking tot de veça van
Mahäprabhu te tonen en om Paëòita te kalmeren. Rakta
(rood) stof is voor Vaiñëava’s verboden. Als het de intentie
van Çréla Sanätana Gosvämé was geweest om uitsluitend saffrane stof te dragen, had hij ook sannyäsa verboden in zijn
eigen commentaar op Çré Båhad Bhägavatämåta. Çréla Sanätana Gosvämé heeft het gezichtspunt van Çré Gauòéya Vaiñëava’s gepresenteerd met betrekking tot het onderwerp sannyäsa door vers 3.5.39 van Çrémad-Bhägavatam te citeren en uit te
leggen in zijn eigen commentaar op vers 2.7.14 van Çré Båhad
Bhägavatämåta,
‘ayamarthaù: - yatayo ‘pi yasya padäravindasya mülam
talam keta äçrayo yeñäm tathäbhüta eva santaù mahadapi
saàsära duùkhamaëjasä anäyäsenaiva bahirütkñipantéti
yadvä, ye çrébhagaccaraëäravindäçrayäste yataya eva nocyante, kintu paramabhaktä eva, sarvaparityägena taccaraëäravindäçrayaëät, kevalam gåhädiparityäganiñöhärtameva sannyäsa-grahaëät, veçamätreëa yatisädåçyam te50
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ñäm. ye tu ätmänameva çrébhagavantam çrénäräyaëam
manvänä ätmavytiriktadåñöam çrutam sarvameva manmayäkalpitam mayyevädhyastamityädi mäyävadänusäreëädvaita bodhamätraparästa evädvaitaparavedäntasiddhäntamate yatayo ‘bhidhéyate
ta eva hi sacchabdaväcebhyo bhaktebhyo bhinnä akñéëapäpa viñayarägaväsitäntaù karaëä ajïä api paëòitamänino daityaprakåtayaù tän pratyevemäni vacanäni çrüyante
De halfgoden zeiden, “O Bhagavän! We bidden aan Uw lotusvoeten. Ze zijn als een paraplu, die alle lijden verdrijft van de
jévas, die zich eraan hebben overgegeven. Door hun toevlucht
tot deze lotusvoeten te nemen werpen de sannyäsés de eindeloze ellende van het materiële bestaan ver van zich af. De geconditioneerde zielen van de wereld ervaren de drievoudige ellende en kunnen geen juiste kennis krijgen, omdat ze niet hun
toevlucht tot Uw lotusvoeten hebben genomen. Bhagavän! Wij
nemen onze toevlucht in de schaduw van die lotusvoeten en
krijgen kennis.”

Çréla Sanätana Gosvämé geeft verder commentaar, “Sannyäsés
nemen hun toevlucht tot de lotusvoeten van Çré Bhagavän en
werpen de ongelimiteerde ellende van deze kringloop van
geboorte en dood ver van zich af. Degenen, die hun toevlucht
hebben genomen tot de lotusvoeten van Bhagavän, worden
echter nooit sannyäsés genoemd. Hoewel ze uiterlijk sannyäsaveça dragen, worden ze bhaktas genoemd. Dus hier wordt het
woord “yati” (sannyäsé) gebruikt om naar die bhaktas te verwijzen, want ze hebben alles verzaakt om hun toevlucht tot de
lotusvoeten van Çré Bhagavän te nemen. Met andere woorden,
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ze aanvaarden sannyäsa door huis en haard en alles op te geven alleen met het doel om standvastigheid in hun toewijding
aan de dienst van Bhagavän (parätmaniñöhä) te bewerkstelligen.
“Door hun uiterlijke kleding lijken ze sannyäsés te zijn,
maar eigenlijk zijn ze bhaktas. Degenen daarentegen, die
zichzelf als Çré Bhagavän Näräyaëa beschouwen, zijn verzonken in monistische ideeën in overeenstemming met het mäyäväda gezichtspunt. Zij hanteren ideeën zoals ‘Alle substanties
bevinden zich in me. Hoewel ze zien, horen en bewegen, he bben ze geen ziel, want ze worden door mijn mäyä eenvoudig
ingebeeld.’ Degenen met dergelijke ideeën worden “yati”
genoemd door de aanhangers van advaitaväda vedäntasiddhänta. Verder zijn ze verschillend van degenen, die worden aangeduid met het woord “sat” in het bovengenoemde
vers. Ze zijn ook bezeten door een diepe gehechtheid aan
onbeschaamde, zondige lustbevrediging, terwijl ze zich als
grote geleerden beschouwen.” Deze uitspraak wijst dus op
dergelijke yatis, die door een demonische aard bezeten zijn.
Deze conclusie van Çréla Sanätana Gosvämé is ook vastgesteld in Çré Caitanya-caritämåta en Çré Caitanya Candrodaya.
Dit is tevens de innerlijke stemming van Çré Caitanya Mahäprabhu. Çréla Sanätana Gosvämé is dus geen tegenstander,
maar juist een voorstander van saffrane kleding. Çré Hakémjé
heeft geen onderscheid kunnen maken tussen gairika-vastra
(saffrane stof) en rakta-vastra (rode stof). Gairika-vastra is
een aanwijzing voor anuräga voor Kåñëa, terwijl rakta-vastra
een symbool is van afgunst. Deze kleur mag door Vaiñëava’s
niet worden gedragen.
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Bezwaar (7) – Sannyäsa wordt nergens in de vierenzestig onderdelen van sädhana-bhakti genoemd.
Weerlegging (7) – Dit is helemaal belachelijk. Hoewel sannyäsa niet wordt genoemd in de vierenzestig onderdelen van
sädhana-bhakti, wordt ook niet de minste vermelding gemaakt
van het betreden van gåhastha-äçrama, het aanvaarden van
veça, of het dragen van witte kleding. Denkt Hakémjé nu, dat
ook deze activiteiten voor Gauòéya Vaiñëava’s verboden zijn?
Wat valt er te zeggen van de eigen activiteiten van Çré Hakémjé, zoals het runnen van een drukpers en een boekwinkel?
Aangezien deze bezigheden ook niet in de vierenzestig onderdelen van sädhana-bhakti worden genoemd, moet Çré Hakémjé zelf op basis van zijn eigen definitie ook ongereguleerd
zijn en zich buiten de änugatya van de Gauòéya Vaiñëava’s
bevinden. Welk een huizenhoge intelligentie! Gåhastha, sannyäsa en zelfs veça zijn geen onderdelen van bhakti. Deze zijn
de uiterlijke verschijningsvormen van sädhana-bhakti, die
kunnen worden aanvaard, indien ze gunstig zijn, of worden
afgewezen, indien ze ongunstig zijn. Dus hoewel sannyäsa niet
wordt genoemd in de vierenzestig onderdelen van sädhanabhakti, kan het niet worden beschouwd als een verbod. “Rägänuga” wordt ook niet in de onderdelen van vaidhé genoemd, zou het daarom dan verboden moeten zijn? Dit bezwaar is eenvoudig irrelevant en berust op droge logica.
Bezwaar (8) – Aan het begin van Hoofdstuk Achttien, Canto
Elf van Çrémad-Bhägavatam heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura in zijn beschrijving van de essentie van het hoofdstuk
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met de zinsnede “bhaktasyänäçrayamitvaëca” uitgelegd, dat
voor bhaktas geen noodzaak voor äçrama bestaat.
Weerlegging (8) – Datgene, dat uitvoerig is beschreven door
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura in zijn commentaar op
vers 11.18.28 van Çrémad-Bhägavatam, wordt nu aan de lezers
gepresenteerd.
jïänaniñöho virakto vä madbhakto vänapekñakaù
saliìgänäçramäàstyaktvä caredavidhigocaraù
Çrémad-Bhägavatam (11.18.28)

Commentaar door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura,
paripakvajïänino niñkämasvabhaktasya ca varëäçramaninayamamäbhävamäha, jïänaniñöhaù paripakvajïänavän anapekñakaù pratiñöhäparyantäpekñärahitaù
atra sarvathä nairapekñamajätapremno bhaktasya na
sammavedata utpannapremaiva bhaktaù saliìgänäçramäëstyajet anutpannapremä tu nirliìgäçramadharmäëstyajedityartho labhyate; svadharmatyägastu “tävat karmäëé kurvéteti” väkyät bhaktänämärambhata evävagamyate tayoù çuddhäntaùkara ëatvädeva päpe pravåttyabhävät duräcäratvaà näçaìkyam; tenävidhigocaraù
Bhaktas, die volkomen verstoken zijn van materiële verlangens, verzaken äçrama dharma met de bijkomende externe
aanwijzingen en gedragen zich als paramahaàsas, die niet onderhevig zijn aan de regulerende principes van de Veda’s.
Premé-bhaktas zijn volkomen afzijdig en hebben geen verlangens met betrekking tot de materiële wereld. Zolang prema
niet is ontwaakt, kan men niet volkomen afzijdig zijn. Zolang
prema zich niet in het hart van de sädhaka-bhakti heeft gema-
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nifesteerd, moet hij zich daarom bezighouden met hari-bhajana
zonder het systeem van saléìga äçrama-dharma te verzaken, dit
is äçrama-dharma gekenmerkt door geschikte externe toebehoren. Hij dient nirliìga äçrama-dharma te volgen, of die äçramadharma, welke niet wordt gekenmerkt door de externe symbolen van herkenning. Met andere woorden, door de nirliìgaäçrama-dharma, die niet wordt gekenmerkt door de bijpassende toebehoren, zoals de tridaëòa en saffrane kleding, achterwege te laten moet men zich bezighouden met bhajana. Hoewel de gepaste activiteiten van varëäçrama niet noodzakelijk
zijn voor afzijdige bhaktas, dienen toegewijden, die niet geheel
onverschillig zijn voor het materiële leven, i.e. zolang ze nog
geen prema hebben bereikt, verzonken te blijven in bhajanasädhana en dienen de symbolen te dragen, die voor hun äçrama
geschikt zijn, zoals de tridaëòa en saffrane kleding.

Premé-bhaktas, die geheel vrij zijn van alle materiële verwachtingen, kleden zich ook gepast volgens het äçrama stelsel ten
behoeve van de gewone bevolking. Sädhaka-bhaktas blijven
met een gevoel van onthechting ook de geschikte kleding dragen. Anders wordt onheil aangetrokken vanwege het overschrijden van de sommaties van çästra en de mahäjanas.
Met hun kritische analyse van tridaëòa en saffrane kleding
brengt de groep sahajiyäs, die eenvoudig afhankelijk is van
materiële redenering, zijn eigen onwetendheid over het onderwerp çästra aan het licht en trekken zonder reden vaiñëava
aparädha aan. Als saffrane kleding zo onzuiver is en voor Vaiñëava’s verboden is, hoe komt het dan, dat sinds de tijd van de
Rämäyaëa en Mahäbhärata grote, eminente åñis en maharñis,
die beschikten over het vermogen om verleden, heden en toekomst te zien alsmede uiterst toegewijde vaiñëaväcäryas in
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Kali-yuga, die waren bekrachtigd met goddelijke uitstraling en
een verreikende visie van alle çästra, zoals Çré Rämänujäcärya
en Çré Madhväcärya, allemaal saffrane kleding droegen? In Çré
Gopäla campü (pürvacampü 3.64) staat, dat Çré Paurëamäsédevé ook saffrane kleding draagt. Çréla Rüpa Gosvämé heeft in
zijn Vidagdha Mädhava Näöaka ook geschreven, dat Çré Paurëamäsé-devé saffrane (käñäya) kleding draagt.
vahanté käñäyämbaramurasi sändépanimuneù
Çré Vidagdha Mädhava (1.18)

En ook,
paurëamäsé bhagavaté sarvasiddhi vidhäyané
käñäyavasanä gauré käçakeçédaräyatä
Çré Rädhä-Kåñëa-gaëoddeçadépikä (çloka 66)

Çréla Jéva Gosvämé citeerde een vers uit Harivaàça en schreef,
dat alle prinsessen, die door Narakäsura gevangen waren genomen, hadden gevast en saffrane kleding hadden aangetrokken als onderdeel van een vrata (gelofte) om de lotusvoeten
van Çré Kåñëa te verkrijgen.
sarväù käñäyaväsinyaù sarväçca niyatendriyäù
vratopaväsatattvajïäù käìkñantyaù kåñëa-darçanam
Çré Gopäla Campu (Uttar Vibhäga 18.50)
geciteerd uit Harivaàça

In Çré Caitanya Bhägavata staat een beschrijving van de sannyäsa veça van Çré Nityänanda Prabhu en Nämäcärya Haridäsa Öhäkura,
äjïä çire kari’ nityänanda – haridäsa
tatakñaëe calilena pathe äsi häsa
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dohäna sannyäsiveça – yäna yära ghare
äthevyathe äsi’ bhikñä – nimantraëa kare
Çré Caitanya Bhägavata (Madhya 13.15, 19)
Çréman Nityänanda Prabhu en Çréla Haridäsa Öhäkura namen
de opdracht van Çréman Mahäprabhu op hun hoofd en gingen
samen lachend en met een vrolijke stemming onmiddellijk op
pad. Waar ze ook gingen om aalmoezen te bedelen in de vorm
van de heilige namen van Çré Kåñëa, werden ze door huisvaders
uitgenodigd, omdat ze beiden sannyäsa-veça droegen.

In Çré Caitanya-caritämåta heeft Çréman Mahäprabhu persoonlijk de glorie van sannyäsa uitgelegd, terwijl Hij troost gaf aan
Zijn ouders.
çuni; çacé-miçrera duùkhé haila mäna
tabe prabhu mätä-pitära kaila äçväsana
bhäla haila, -- viçvarüpa sannyäsa karila
pitå-kula, matå-kula, -- dué uddhärila
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 15.13-4)
Toen Çacémätä en Jagannätha Miçra van het vertrek van hun
oudere zoon, Viçvarüpa, hoorden, waren ze zeer ongelukkig.
Om hen te troosten zei Mahäprabhu, “Mijn lieve moeder en
vader, het is heel goed, dat Viçvarüpa sannyäsa heeft aanvaard.
Door dit te doen heeft Hij de dynastieën van zowel zijn vader
als zijn moeder verlost.”

In de 19de viläsa van het geschrift Prema-viläsa staat een beschrijving van de sannyäsa van Çré Mädhava Äcärya, de auteur
van de tekst getiteld “Çré Kåñëa Maìgala”,
sannyäsa kariyä tiìha rahi våndävana
vrajera madhura bhäve karaye bhajana
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mädhava äcärya çré mädhavé sakhé hana
çré rüpera kåpäya tära haila uddépana
Prema-Viläsa (19de viläsa)
Na het aanvaarden van sannyäsa woonde Çré Mädhava Äcärya
in Våndävana en voerde bhajana uit in de parakéya-bhäva van
Vraja. Çré Mädhava Äcärya werd geïnspireerd door de genade
van Çré Rüpa. In vraja-lélä is hij Çré Mädhavé Sakhé.

Aan dit incident beschreven in Prema-viläsa kunnen we zien,
dat de gosvämé-varga geleid door Çréla Rüpa Gosvämé op
geen enkele wijze tegen sannyäsa is geweest. Hieruit kunnen
we tevens afleiden, dat het gebruik van sannyäsa ook onder
Çré Gauòéya Vaiñëava’s werd gepraktiseerd. Verder wordt
met dit voorbeeld aangetoond, dat een sannyäsé geschikt is
zich met bhajana bezig te houden en in het kielzog van de
vraja-gopés te volgen. Sannyäsa is dus niet verboden en bevindt zich niet buiten de änugatya van de Gauòéya Gosvämé’s
voor Çré Gauòéya Vaiñëava’s, die praktiserende toegewijden
zijn, die zijn toegewijd aan bhajana en die hun huis hebben
verzaakt om tridaëòa sannyäsa te aanvaarden en saffrane kleding te dragen. Het is echter wel illegaal en strijdig met çästra,
dat ongekwalificeerde personen de veça van een niñkiëcanaparamahaàsa imiteren.
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Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Mahäräja (midden);
Çrémad Bhaktivedänta Muni Mahäräja (Çré Sanätana Prabhu - links);
Çrémad Bhaktivedänta Svämé Mahäräja (Çré Abhaya Caraëäravinda Prabhu
– rechts)

Païcarätrika en Bhägavata Guru-paramparä

EGENWOORDIG BEDENKEN MENSEN
telkens nieuwe twijfels over Çré Guru-paramparä
in de Gauòéya Vaiñëava Sampradäya. Sommigen
geloven, dat Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa was geïnitieerd in de
Madhva Sampradäya en dat hij eigenlijk geen Gauòéya Vaiñëava was. Ze beweren, dat ondanks zijn associatie met
Gauòéya Vaiñëava’s de invloed van de Madhva Sampradäya
dermate sterk was, dat hij Çré Caitanya Mahäprabhu en Zijn
Gauòéya Vaiñëava Sampradäya als onderdeel van de Madhva
Sampradäya op een koppige manier in zijn eigen werk insloot.
Ze beweren, dat hiervoor geen redelijke rechtvaardiging bestaat en dat Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa daarom niet kan
worden aanvaard als een äcärya van de Gauòéya Vaiñëava
Sampradäya.
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Een andere groep verduisterde zielen zegt, dat Jagadguru
Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda een volkomen
nieuw concept heeft opgesteld, dat hij de bhägavata-paramparä heeft genoemd. Hij heeft volgens hen in zijn verondersteld nieuwe doctrine van bhägavata-paramparä uitgelegd, dat
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura een discipel was van Vaiñëava
Sarvabhauma Çréla Jagannätha däsa Bäbäjé Mahäräja en dat
Çré Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja een discipel was van
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura. Sommige sahajiyä Vaiñëava’s
presenteren tevens de twijfel, dat Çré Bhaktisiddhanta Sarasvaté’s guru-paramparä niet kan worden beschouwd als bonafide, omdat hij de wereldverzakende levensorde (sannyäsa) van
zichzelf heeft aanvaard.
DE SCHOONHEID EN SUPERIORITEIT VAN
DE BHÄGAVATA-PARAMPARÄ
Paramärädhya Çréla Gurudeva (Çré Bhakti Prajïäna Keçava
Gosvämé Mahäräja) heeft al deze beschuldigingen met krachtige logica en concreet schriftuurlijk bewijs verbrijzeld en dit
artikel presenteert zijn analyse van het onderwerp.
De leerlingen en klein-leerlingen van Çré Bhaktisiddhänta
Sarasvaté Prabhupäda prediken op dit moment de çuddhakåñëa-bhakti en çré-harinäma van Çré Caitanya Mahäprabhu in
de hele wereld. Omdat ze extensief in de wereld hebben gepredikt, resoneren de straten en boulevards in iedere aanzienlijke metropool – en zelfs in iedere stad en in ieder dorp – met
het geluid van de heilige naam, waarbij jonge mannen en
vrouwen zich enthousiast toeleggen op het cultiveren van
çuddha-bhakti. Ze ontmoeten Vaiñëava’s uit India en voeren
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samen met hen harinäma-saìkértana uit en prediken çuddhabhakti. Enkele onwetende zogenaamde Vaiñëava’s van de
sahajiyä gemeenschap zijn hierdoor geïrriteerd geraakt en
proberen de gewone bevolking te misleiden door frauduleuze
beschuldigingen tegen de Särasvata Gauòéya Vaiñëava lijn te
ventileren. Çréla Gurudeva (Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja) heeft de rationale en de perfecte conclusie in deze kwestie gevestigd in zijn eigen essay getiteld
“Gauòéya Vedantäcärya Çré Baladeva”. We presenteren hieronder een uittreksel van dit essay.
DE GURU-PARAMPARÄ VAN DE COMMENTATOR
ÇRÉ BALADEVA VIDYÄBHÜÑAËA
De historische waarheid met betrekking tot de guruparamparä van de commentator, Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa,
is alsvolgt. Hij kreeg eerst specifieke deskundigheid in de
bhakti-çästra onder leiding van Virakta-Çiromaëi (kroonjuweel van onthechte sädhus) Pitambara däsa. Daarna heeft hij
païcarätriki-dékñä aanvaard van een Vaiñëava genaamd Çré
Rädhä-Dämodara däsa, die in een dynastie van brähmaëas in
Kanyakubja was verschenen. Rädhä-Dämodara däsa, de
kleinzoon van Rasikänanda Murari, heeft dékñä aanvaard van
een andere Kanya-kubjiya brähmaëa genaamd Çré Nayanänandadeva Gosvämé.
Rasikänanda Prabhu, een discipel van Çré Çyämänanda
Prabhu, is de vierde guru vóór de commentator, Baladeva
Vidyäbhüñana, in de païcarätrika guru-paramparä en zijn
zoon was de eerder genoemde Nayanänandadeva Gosvämé.
De guru van Çré Çyämänanda was Çré Hådaya Caitanya, wiens
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guru Gauridäsa Paëòita was, aan wie Çréman Nityänanda
Prabhu Zijn genade schonk. Ofschoon Çyämänanda Prabhu
een discipel was van Äcärya Hådaya Caitanya, heeft hij later
discipelschap onder Çré Jéva Gosvämé aanvaard. Çréla Jéva
Gosvämé was een discipel van Çréla Rüpa Gosvämé, die een
discipel was van Çréla Sanätana Gosvämé en Çréla Sanätana
Gosvämé was een volgeling en metgezel van Çréman Mahäprabhu.
DE ÇIÑYA-PARAMPARÄ VAN
ÇRÉ BALADEVA VIDYÄBHÜÑAËA
We hebben verslag gedaan van de païcarätrika-paramparä
van Çréman Mahäprabhu tot Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa. Nu
gaan we verslag doen van zijn çiñya-paramparä. Çré Uddhara
däsa, die soms ook Uddhava däsa wordt genoemd, was een
leerling van de commentator. Sommigen denken, dat deze
twee verschillende personen zijn, maar in ieder geval had Uddhava däsa een leerling genaamd Çré Madhusüdana däsa. Jagannätha däsa Bäbäjé was een leerling van deze zelfde Çré
Madhusüdana däsa. Voorheen bekend als Vaiñëava Sarvabhauma of vooraanstaand leider van de Vaiñëava gemeenschap in Mathurä-maëòala, Kñetra-maëòala en Gauòamaëòala, werd hij beroemd onder de naam Siddha Jagannätha däsa. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft deze zelfde Jagannätha däsa Bäbäjé Mahäräja aanvaard als zijn bhajana-çikñäguru door middel van het systeem van bhagavata-paramparä.
Het was op aanwijzing van Vaiñëava Sarvabhauma Çréla Jagannätha däsa Bäbäjé Mahäräja, dat Çréla Bhaktivinoda Öhäkura de geboorteplaats van Çréman Mahäprabhu in Çrédhäma
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Mäyäpura heeft ontdekt. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura was de
çikñä-guru of bhajana-guru van Çréla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé
Mahäräja. Çréla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja heeft mijn
Gurupädapadma oà viñëupäda añöottaraçata Çré Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda als zijn eigen discipel aanvaard en gaf hem dékñä-mantras enzovoort. Een ieder, die
incompetent is om deze paramparä te aanvaarden, dient onder een van de dertien soorten apasampradäyas – genoemd in
een schrijven van Çré Toöaräma Bäbäjé Mahäräja – te worden
gerekend. Het alternatief is, dat een dergelijk persoon kan
worden gezien als de ontwikkelaar van een veertiende
apasampradäya.
Uit de hierboven genoemde guru-paramparä kunnen we
gemakkelijk afleiden, dat Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa een
volgeling was van Çréman Mahäprabhu binnen de spirituele
familielijn (parivära) van Çré Çyämänanda Prabhu. Äcärya Çré
Çyämänanda had de leiding van Çréla Jéva Gosvämé aanvaard
en omdat Jéva Gosvämé een exclusieve rüpänuga (volgeling
van Çréla Rüpa Gosvämé) is, volgt hieruit, dat Çré Baladeva
Vidyäbhüñaëa ook een rüpänuga Vaiñëava is. Er zijn figuren,
die erkennen, dat Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa zich in de lijn
van Çré Çyämänanda bevindt en desondanks ontkennen, dat
hij een rüpänuga Vaiñëava is of dat hij is gekwalificeerd voor
het hoogste gevoel van dienstverlening in unnata-ujjvala-rasa.
Dergelijke figuren zijn ongetwijfeld slechts begoochelde
schoffeerders. Terwijl Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa door Çré
Rädhä-Dämodara däsa werd ingewijd in païcarätrika-dékñä,
heeft hij ook çikñä in Çrémad-Bhägavatam en in de literatuur
van de Gosvämé’s aanvaard.
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PAÏCARÄTRIKA-PARAMPARÄ BEHOORT TOT
DE BHÄGAVATA-PARAMPARÄ
Het systeem van bhägavata-paramparä is bovengeschikt aan
dat van païcarätrika-paramparä en is gebaseerd op de mate
van competentie in bhajana (bhajana-niñöhä). De schoonheid
en superioriteit van bhägavata-paramparä is, dat païcarätrikaparamparä erin is ingesloten. In bhägavata-paramparä bestaat
geen restrictie met betrekking tot tijd. Gezien in het perspectief van çuddha-bhakti onderwijzen de doctrines van païcarätrika en bhägavata beide dezelfde leer met hetzelfde objectief. In Çré Caitanya-caritämåta wordt gezegd, “païcarätra
bhägavate ei lakñana kaya – Deze symptomen worden in vedische literatuur beschreven, zoals de Païcarätra’s en ÇrémadBhägavatam (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 19.169).”
De leden van de präkåta-sahajiyä sampradäya beweren
weliswaar volgelingen te zijn van Çréla Rüpa Gosvämé, maar
ze stapelen overtredingen op tegen de lotusvoeten van Çréla
Jéva Gosvämé. Op dezelfde manier zien de jäti-gosvämés en
degenen, die hun restanten aanvaarden, zoals verscheidene
leden van de sahajiyä, kartäbhajä, kiçorébhaja en bhajanäkhäjä sampradäyas, zichzelf tegenwoordig als volgelingen van
Çréla Cakravarté Öhäkura, maar belasteren de commentator
Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa. Op deze manier ontwikkelen ze
een toenemende haat en begeven zich richting de hel.
Hieronder staat een diagram van de païcarätrika-guruparamparä en de bhägavata-paramparä. Dit stelt de lezers in
staat om de specialiteit van çré bhägavata-paramparä te appreciëren en te zien, hoe païcarätrika-guru-paramparä tot de
bhägavata-paramparä behoort.
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Met behulp van het diagram hierboven zullen we een verslag
geven van de païcarätrika-guru-paramparä en bhägavataparamparä van Çré Çyämänanda Prabhu, Çré Narottama däsa
Öhäkura, Çré Raghunätha däsa Gosvämé, Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, Çré Bhaktisiddhänta
Sarasvaté Öhäkura en andere Vaiñëava äcäryas.
Çré Çyämänanda Prabhu – In de païcarätrika-guru-paramparä
is de discipel van Çré Nityänanda Prabhu Gauridäsa Paëòita
en zijn discipel, Hådaya Caitanya, is de dékñä-guru van Çré
Çyämänanda Prabhu. In de bhägavata-paramparä is de discipel van Çré Caitanya Mahäprabhu Çré Sanätana Gosvämé, de
discipel van Çré Sanätana is Çré Rüpa Gosvämé en Çré Rüpa’s
discipel is Çréla Jéva Gosvämé. Çré Çyämänanda Prabhu is de
çikñä leerling van deze zelfde Çréla Jéva Gosvämé. We overdrijven niet, als we zeggen, dat Çréla Jéva Gosvämé superieur
was aan Çré Hådaya Caitanya in tattva, rasa, bhajana en zowaar in alle opzichten. Om deze reden stuurde Çré Hådaya
Caitanya Çré Çyämänanda Prabhu persoonlijk naar Çréla Jéva
Gosvämé voor gevorderde instructie voor de beoefening van
bhajana en Çré Çyämänanda Prabhu heeft de anugatya (leiding) van Çréla Jéva Gosvämé aanvaard. Dus de ernstige vraag,
die onze aandacht verdient, is hier: welke van de twee is superieur, païcarätrika-guru-paramparä of bhägavata-paramparä?
Sri Narottama Öhäkura – Volgens de païcarätrika-guruparamparä is de guru van Çré Narottama Öhäkura Çré Lokanätha däsa Gosvämé. Er is echter nergens documentatie te vinden van de païcarätrika-dékñä-guru van Çré Lokanätha däsa
68

_____________________________________________________________________________________

Gosvämé. Teksten, zoals Çré Gauòéya Vaiñëava Abhidhana,
hebben gesteld, dat Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu de guru
is van Çré Lokanätha däsa Gosvämé, maar het is een bekend
feit, dat Çréman Mahäprabhu niemand als Zijn discipel heeft
aanvaard volgens de païcarätrika-praëälé (methode). Dit betekent, dat – indien Çréman Mahäprabhu werkelijk de guru
van Çré Lokanätha Gosvämé was – dit alleen op basis van bhägavata-paramparä is geweest. In ieder geval was Çré Narottama Öhäkura, afgezien dat hij de païcarätrika leerling van Çré
Lokanätha Gosvämé was, ook de discipel van Çréla Jéva Gosvämé in bhägavata-paramparä. Het gebeurde in de anugatya
van Çréla Jéva Gosvämé, dat Çré Narottama Öhäkura in bhajana-çikñä verzadigd raakte.
Çré Raghunätha däsa Gosvämé – In païcarätrika-paramparä is
Çré Raghunätha däsa Gosvämé een leerling van Çré Yadunandana Äcärya, die zich in de païcarätrika-säkhä (tak) van Çré
Advaita Äcärya bevindt. Als we echter de levensgeschiedenis
van Çré Raghunätha däsa Gosvämé diepgaand vanuit een ander gezichtspunt beschouwen, treffen we de duidelijke en onuitwisbare invloed van de bhajana-çikñä van Çré Svarüpa Dämodara en Çréla Rüpa Gosvämé aan, die zijn gurus zijn in bhägavata-paramparä. Als we païcarätrika-paramparä vergelijken met bhägavata-paramparä zien we hier ook, dat de superioriteit van bhägavata-paramparä zo stralend schijnt als de
zon.
Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa – Volgens de païcarätrika-guruparamparä is Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa een païcarätrika
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leerling van Çré Rädha-Dämodara in de paramparä van Çré
Çyämänanda Prabhu. Tegelijkertijd is hij in bhägavataparamparä een leerling van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, met wie hij Çrémad-Bhägavatam en alle verscheidene
Gosvämé literatuur bestudeerde en van wie hij gevorderde
instructie in bhajana ontving. De leiding van Çréla Viçvanätha
Cakravarté Öhäkura in het leven van Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa is wijd en zijd bekend. Alleen onder zijn leiding heeft hij
de Çré Vaiñëava’s aan het konkinklijk hof van Galtä verslagen
en de dienst en verering van Çré Çré Rädhä-Govindajé in tact
weten te houden. Nadat Çré Govindadeva, de vererenswaardige Godheid van Çré Rüpa Gosvämé, hem Zijn genade had gegeven, heeft Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa ter plekke Çré Govinda-bhäñya geschreven. Het lijdt geen twijfel, dat Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa een rüpänuga Vaiñëava was, want hij
stond onder leiding van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura,
die zelf zeer zeker een rüpänuga Vaiñëava was. Verder is het
een welbekend feit, dat Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa de genade
kreeg van Çré Govindadeva, de gekoesterde levensadem van
Çréla Rüpa Gosvämé, die hem van de continuïteit van Zijn
dienst verzekerde. Aangezien hij de genade van Çréla Rüpa
Gosvämé en van zijn ärädhyadeva Çré Govindajé had ontvangen, vragen we ons af, welke twijfel er in dit perspectief mogelijkerwijs nog kan bestaan over het feit, dat hij een rüpänuga
Vaiñëava was.
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura – Volgens de païcarätrika-guruparamparä is de dékñä-guru van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura
Çré Vipina Bihäré Gosvämé, die zich in de païcarätrika70
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paramparä van Çré Jähnavä Öhäkurané bevindt. Gezien vanuit
ons andere gezichtpunt kan niemand ontkennen, dat het leven
van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura is bedrukt met het stempel
van de anugatya (leiding) van Çréla Jagannätha däsa Bäbäjé
Mahäräja. Vaiñëava Sarvabhauma Çréla Jagannätha Mahäräja
is een discipel van de beroemde Mädhusüdana däsa Bäbäjé
Mahäräja in de paramparä van Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa.
Het behoeft geen vermelding, dat Vaiñëava Sarvabhauma
Çréla Jagannätha däsa Bäbäjé Mahäräja in tattva-jïäna, bhajana-çikñä enzovoort superieur is aan Çré Vipina Bihäré Gosvämé.
Sri Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura – Volgens de païcarätrika-guru-paramparä is de dékñä-guru van Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Thakura Çré Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja, die een nakomeling is in de païcarätrika-guru-paramparä
van Çré Jähnavä Öhäkuräné. Çréla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé
Mahäräja had de kleding van een wereldverzaker (veça) aanvaard van een discipel van Çréla Jagannätha däsa Bäbäjé Mahäräja genaamd Çré Bhägavata däsa Bäbäjé Mahäräja. Dus
volgens de bhägavata-paramparä bevindt Çré Gaura-kiçora
däsa Bäbäjé Mahäräja zich in de tak van Çréla Jagannätha däsa
Bäbäjé Mahäräja. Volgens de analyse op basis van de païcarätrika-paramparä bevindt Çréla Sarasvaté Öhäkura zich in de
paramparä van Çré Jähnavä Öhäkuräné en in de bhägavataparamparä is hij verbonden met Çréla Jagannätha däsa Bäbäjé
Mahäräja.
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Het is aan de levensgeschiedenis van Çréla Sarasvaté
Prabhupäda duidelijk te zien, dat de grondbeginselen en bhajana-praëälé van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zijn eigen leven
en ziel waren en dat hij de vervulling van de aspiraties van de
Öhäkura tot het enige doel van zijn leven heeft gemaakt. Dus
zijn guru in bhägavata-paramparä was Çréla Bhaktivinoda
Öhäkura, wiens guru Çréla Jagannätha däsa Bäbäjé Mahäräja
was. Er bestaat daarom niet de minste rechtvaardiging om
met een vinger te wijzen naar de guru-paramparä van Çréla
Sarasvaté Öhäkura, de Stichter-Äcärya van de Çré Gauòéya
Maöha.
Diverse toegevoegde feiten met betrekking tot het onderwerp
païcarätrika-guru-paramparä en bhägavata-paramparä zijn
onze aandacht waard.
1) De guru van een lagere rasa – Als een païcarätrika-dékñäguru in zijn siddha-svarüpa (constitutioneel spirituele gedaante) zich in een rasa bevindt, die lager is dan die van
zijn leerling, hoe kan hij dan bhajana-çikñä gericht op een
meer verheven rasa geven? In die situatie moet de leerling
elders zijn heil zoeken en zijn toevlucht nemen tot een
Vaiñëava, die wel is gekwalificeerd om geschikte, superieure leiding te geven. Bijvoorbeeld, Çré Hådaya Caitanya
is een metgezel in sakhya-rasa in kåñëa-lélä, terwijl zijn
leerling, Çré Çyämänanda Prabhu (Duùkhé Kåñëa däsa) een
metgezel in mädhurya-rasa is. Daarom stuurde Çré Hådaya
Caitanya Duùkhé Kåñëa däsa persoonlijk naar Çréla Jéva
Gosvämé, die hem hogere bhajana-çikñä kon geven, die gericht was op mädhurya-rasa.
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2) De lager gekwalificeerde guru – Het kan gebeuren, dat
guru en leerling in païcarätrika-guru-paramparä zich in
dezelfde rasa bevinden, maar dat de guru niet zo hoog gekwalificeerd is als de leerling. Onder dergelijke omstandigheden moet de leerling vertrekken en zijn toevlucht
nemen tot een uttama Vaiñëava voor hogere bhajana-çikñä
en deze Vaiñëava zal in bhägavata-paramparä zijn guru
worden genoemd. Aan deze twee overwegingen kunnen
we zien, dat het proces van païcarätrika enkele inherente
defecten vertoont, terwijl de bhägavata-paramparä volkomen vrij is van deze defecten en in alle opzichten foutloos is.
3) Çréman Mahäprabhu is van niemand païcarätrika-guru –
Alle leden van de Gauòéya Sampradäya aanvaarden Çré
Caitanya Mahäprabhu als jagad-guru en beschouwen zichzelf als Zijn volgelingen. Waarop is deze overtuiging gebaseerd? Er bestaat nergens een gedocumenteerd verslag,
waarin Çréman Mahäprabhu iemand dékñä-mantra geeft.
Dit betekent, dat Çréman Mahäprabhu in païcarätrikaparamparä van niemand de guru is, hoewel Hijzelf een
discipel van Çré Éçvara Puré is. Dus als de gemeenschap van
Gauòéya Vaiñëava’s de anugatya en het discipelschap van
Çré Caitanya Mahäprabhu aanvaardt, kan dat alleen
plaatsvinden op één basis en die basis is bhägavataparamparä.
4) Alle Gauòéya Vaiñëava’s zijn rüpänuga op basis van bhägavata-paramparä alleen – Iedere Gauòéya Vaiñëava is er
trots op zichzelf “rüpänuga” te noemen. Maar laten we
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het volgende punt eens in overweging nemen. Hoeveel
discipelen heeft Çré Rüpa Gosvämé volgens de païcarätrika methode geïnitieerd? Het is een feit, dat Çréla Jéva
Gosvämé zijn enige dékñä leerling was en dat hijzelf eigenlijk geen dékñä leerling van Çré Caitanya Mahäprabhu is
geweest. Op basis waarvan aanvaarden leden van de
Gauòéya Vaiñëava gemeenschap Çréla Rüpa Gosvämé als
hun guru? Hoe is het mogelijk om een volgeling van Çréla
Rüpa Gosvämé en tegelijkertijd een volgeling van Çré Caitanya Mahäprabhu te zijn? Zelfs Çréla Sanätana Gosvämé,
die de çikñä-guru is van Çréla Rüpa Gosvämé, heeft geen
probleem om zichzelf rüpänuga te noemen. Er is slechts
één basis voor al deze voorbeelden – bhägavataparamparä. Alleen op basis van bhägavata-paramparä is
Çréla Rüpa Gosvämé de leerling van Çré Caitanya Mahäprabhu en beschouwt de gemeenschap van Gauòéya
Vaiñëava’s Çréla Rüpa Gosvämé als haar guru. Wie is de
païcarätrika-dékñä-guru van Çréla Kåñëadäsa Kaviräja
Gosvämé? Dat kunnen we niet zeggen, want hij heeft de
naam van zijn païcarätrika-dékñä-guru in geen van zijn
werken genoemd, maar hij heeft wel zijn çikñä-gurus in Çré
Caitanya-caritämåta genoemd,
ei chaya guru, çikñä-guru ye ämära
taë-sabära päda-padme koöi namaskära
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.37)
Deze zes gurus (de Zes Gosvämé’s van Våndävana) zijn mijn
çikñä-gurus en ik bied ontelbaar veel eerbetuigingen aan hun
lotusvoeten.
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Aan het eind van ieder hoofdstuk van Çré Caitanya-caritämåta
heeft hij geschreven,
çré-rüpa-raghunätha-pade yära äça
caitanya caritämåta kahe kåñëa däsa
In deze uitspraken heeft hij Çréla Rüpa Gosvämé en Çré Raghunätha däsa Gosvämé als zijn belangrijkste çikñä-gurus aanvaard. Ook hij heeft hen dus aanvaard als gurus op basis van
bhägavata-paramparä.
Uit deze feiten wordt grondig duidelijk, dat bhägavataparamparä, waartoe païcarätrika-paramparä behoort, altijd
stralend schijnt. Wat kunnen we dan nog zeggen van degenen,
die deze feiten veronachtzamen, van degenen, die de gurupraëälé van Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, Çréla Bhaktivinoda
Öhäkura en Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura belasteren
en van degenen, die eraan twijfelen, dat ze rüpänuga Vaiñëava’s zijn? Dergelijke figuren zijn zeker getrouwe tegenstanders van Çré Caitanya Mahäprabhu en geheimagenten van
Kali.
[Hier eindigt het uittreksel van het artikel “Gauòéya Vedantäcärya
Çré Baladeva” door Çré Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Maharaja.]

Dus iedere opvatting, die mijn meest eerbiedwaardige Çréla
Gurudeva (Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja)
heeft geschreven over het onderwerp van de guru-praëälé van
Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa en ook met betrekking tot païcarätrika-guru-paramparä is zowel logisch als volkomen in overeenstemming met de gevestigde conclusies van de geschriften
(çästra-siddhänta).
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De Gauòéya Sampradäya is in
de lijn van Madhaväcärya

E VOLGELINGEN VAN ÇRÉ CAITANYA MAhäprabhu aanvaarden de Çré Gauòéya Vaiñëava
Sampradäya krachtens de guru-paramparä als de
Brahma-Madhva-Gauòéya Vaiñëava Sampradäya. Dit wordt
vermeld door de vooraanstaande Gauòéya Vaiñëava Äcärya’s,
Çréla Gopäla Bhaööa Gosvämé, Çré Kavi-karëapüra en Gauòéya
Vedänta Äcärya Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa. Dus Gauòéya’s
beschouwen zichzelf als een tak van de Çré Madhva Sampradäya. Ook Vaiñëava Äcärya’s, zoals Çréla Jéva Gosvämé, Çréla
Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé, Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura, Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en Jagadguru Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté hebben deze opvatting aanvaard. Tegenwoordig echter proberen sommige mensen hun eigen uitgedokterde mening te vestigen, dat de Çré Gauòéya Vaiñëava
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Sampradäya een onafhankelijke sampradäya is, waarvan Çré
Caitanya Mahäprabhu de oorspronkelijke stichter is.
Çré Sundaränanda Vidyävinoda (die zich ging verzetten tegen zijn eigen guru, Çré Ananta Väsudeva) heeft samen met
enkele andere personen getracht te bewijzen, dat de sampradäya van Çréman Mahäprabhu niet behoort tot de Çré BrahmaMadhva Sampradäya. Ze zeggen, dat hij tot de impersonalistische advaita-vädé sampradäya behoort. Aanvankelijk heeft Çré
Sundaränanda Vidyävinoda Mahodaya in zijn Äcärya Çré
Madhva wel aanvaard, dat de sampradäya van Mahäprabhu
tot de Çré Madhva Sampradäya behoort. Daarna echter dacht
hij, dat zijn eigen voorgaande bewijsvoering niet authentiek
was. In zijn latere boek, Acintya-bhedäbheda, heeft hij zonder
succes trachten te bewijzen, dat de Çré Gauòéya Sampradäya
een onafhankelijke sampradäya is. Alle argumenten van de
strijdende partij zijn in dit boek duidelijk. Paramärädhya Çré
Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, die als
een leeuw is voor de ketters als olifanten, schreef zijn eigen
essay getiteld “Acintya-bhedäbheda”, waarin hij schriftuurlijke bewijsvoering en onweerlegbare redenering gebruikt om
alle argumenten in het boek van Sundaränanda Vidyävinoda
te pareren. Dit essay is gepubliceerd geworden in verscheidene uitgaven van de Bengaalse Çré Gauòéya Patrikä en de Hindi Çré Bhägavata Patrikä. We zullen nu in het kort enkele van
die argumenten en bewijsvoeringen vermelden.
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DE ÇRÉ GAUÒÉYA VAIÑËAVA SAMPRADÄYA IS
IN DE LIJN VAN ÇRÉ MADHVA
Eerst gaan we twee huidige prominente argumenten noemen,
die Çré Sundaränanda Vidyävinoda naar voren heeft gebracht.
Bezwaar (1) – “Volgens Çré Caitanya-caritämåta en Çré Caitanya-candroòaya-nätaka heeft Çré Caitanyadeva sannyäsa veça
aanvaard van een kevalädvaita-väda sannyäsé, Çré Keçava
Bhärati, en heeft Hij naar Zichzelf verwezen als een mäyäväda sannyäsé. Bovendien heeft Prakäçänanda Sarasvaté, die de
guru van de mäyäväda sannyäsés van Käçé was, hem ook beschreven als een sannyäsé van de mäyävädé sampradäya.
keçava bhäratéra çiñya tahe tumi dhanya
sämpradäyé sannyäsé tumi raha ei gräme
“Sarvabhauma Bhaööa Äcärya heeft dit ook aanvaard,
bhäraté sampradäya ei hayena madhyama
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 6.72)”

Weerlegging – Dit argument van de tegenpartij is om de volgende redenen volslagen ongegrond.
Nadat de jéva zich heeft gerealiseerd, dat het materiële bestaan in de kettingreactie van geboorte en dood zinloos en
pijnlijk is, is hij in staat te erkennen, dat het krijgen van
dienstverlening aan de lotusvoeten van Bhagavän het allerhoogste voordeel oplevert. Daarom zal iemand, die extreem
fortuinlijk is, dékñä en çikñä aanvaarden van een persoon, die
grondig op de hoogte is met çabda-brahma, die is getooid met
realisatie van Bhagavän en die niet is gehecht aan lustbevre79
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diging. Die jéva gaat vervolgens paramärtha binnen, het verwerven van zijn hoogste spirituele objectief. In de nara-lélä
(menselijk spel) van Çré Caitanya Mahäprabhu ging Hij naar
Gayä Dhäma onder voorwendsel een offer (pitå-çräddha) uit
te voeren voor het welzijn van zijn overleden vader. Daar
heeft Hij Zich volkomen overgeleverd aan de lotusvoeten van
Çré Éçvara Purépäda, de knop van de wensboom van prema. Hij
was ook een uitermate rasika en bhävuka discipel van Çré
Mädhavendra Puré, de wortel van die wensboom van prema.
prabhu bale gayä yäträ saphala ämära
yatra kñane dekhiläï caraëa tomära
Çré Caitanya Bhägavata (Ädi 17.50)

saàsära-samudra haite uddhäraha more
eé ämi deha samarpiläï tomäre
kåñëa-päda-padmera amåta-rasa päna
ämäre karäo tumi ei cähi däna
ära dine nibhåte éçvara puré sthäne
mantra dékñä cähilena madhura-vacane
Çré Caitanya Bhägavata (Ädi 17.54)

tahe täna sthäne çikñä-guru näräyaëä
karilena daçäkñara mantrera grahaëa
Çré Caitanya Bhägavata (Ädi 17.107)

Volgens deze sectie van Çré Caitanya Bhägavata voerde Çré
Nimäé Paëòita het spel uit van de overgave van zijn hart aan
de voeten van Çré Éçvara Puré. Hij bad aan hem om de dékñämantra te krijgen, zodat Hij verlichting zou krijgen van het
materiële bestaan, om Çré Kåñëa prema te krijgen en Çré Puré80
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päda gaf hem met grote genegenheid dékñä met de mantra van
tien lettergrepen.
Enige tijd later heeft Çré Nimäé Paëòita sannyäsa veça aanvaard in Kaöva van de advaita-väda sannyäsé Çré Keçava Bhärati. Nadat Hij sannyäsa had aanvaard vertrok Hij naar
Våndävana en was verzadigd van de waanzin van prema. Toen
Hij in Rädhä-deça aankwam, was hij geabsorbeerd in prema
en chantte een vers uit Çrémad-Bhägavatam.
etäà sa ästhäya parätmaniñöhäm
adhyäsitäà pürvatamair mahärñibhiù
ahaà tariñyämi durantapäraà
tamo mukundäìghri niñevayaiva
Çrémad-Bhägavatam (11.23.57)
Ik zal de onoverkomelijke oceaan van onwetendheid gemakkelijk kunnen oversteken door dienst aan de lotusvoeten van Çré
Kåñëa te verlenen. Dit werd gebillijkt door de grote åñis uit de
Oudheid, die stevig waren verankerd in toewijding aan Mukuëòa.

prabhu kahe sädhu ei bhikñuka-vacana
mukunda sevanavrata kaila nirdhäraëa
parätmäniñöhämätra veça-dhäraëa
mukunda-seväya haya saàsära-täraëa
sei veça kaila ebe våndävana giyä
kåñëa-niñevana kari’ nibhåte vasiyä
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 3.7.9)

Nadat Hij sannyäsa had aanvaard, zei Mahäprabhu, “Deze
belofte van de tridaëòi-bhikñu is zeer waar, want de gelofte
om de lotusvoeten van Çré Kåñëa te dienen wordt verankerd
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door deze veça te aanvaarden. Na de toewijding aan materiële
zintuigobjecten te hebben verzaakt is het doel van het accepteren van deze veça parätmä-niñöha, eenpuntige devotie voor
de lotusvoeten van Çré Kåñëa. Ik heb deze veça aanvaard, dus
nu ga Ik naar Våndävana en ga de lotusvoeten van Kåñëa dienen.”
In het bovenstaande vers is de zin “parätmaniñöhämätra veça-dhäraëa” in het bijzonder de aandacht waard. Het wijst
erop, dat Mahäprabhu alleen veça van Çré Keçava Bhärati
heeft aanvaard, omdat het gunstig was voor het cultiveren van
bhagavad-bhakti. Hij heeft geen mantra of doctrine van advaita-väda geaccepteerd. In tegendeel, Hij heeft juist Zijn hele
leven kevalädvaita-väda en de conclusies van mäyäväda weerlegd. Het is duidelijk, dat Çré Caitanya Mahäprabhu alleen Çré
Éçvara Puré als zijn ware guru heeft aanvaard, omdat Hij Zijn
leven lang de çuddha-bhakti van Çré Éçvara Puré heeft gepredikt en gepropageerd. Çré Mädhavendra Purépäda en Çré Éçvara Purépäda behoren tot de Madhva Sampradäya, dus Çré Caitanya Mahäprabhu en Zijn volgelingen, de Gauòéya Vaiñëava’s, behoren ook tot de Madhva Sampradäya. Bovendien zijn
de tijdgenoten in het spel van Çré Caitanya Mahäprabhu, Çré
Nityänanda Prabhu, Çré Advaita Äcärya, Çré Puëòaréka Vidyänidhi, Brahmänanda Puré en anderen ook volgelingen van de
Çré Madhva Sampradäya, want ze behoren allemaal tot de lijn
van Çré Mädhavendra Puré.
Çréman Mahäprabhu heeft de discipelen van Çré Mädhavendra Puré altijd als zijn gurus gerespecteerd en Hij behandelde
de discipelen van Çré Éçvara Puré als Godbroeders. “Guru äjïä
haya avicäranéya – Men mag niet beraadslagen over de gel82
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digheid van de order van de guru.” Op basis van deze conclusie heeft Hij Govinda als Zijn dienaar aanvaard. Hiermee is
aangetoond, dat Éçvara Puré in feite Zijn guru was.
Een ander punt is alsvolgt. Çré Madhva Äcärya heeft sannyäsa aanvaard van Acyutaprekña, die ook een kevalädvaitavädé was. Stel voor, dat we louter omwille van het argument
de opvatting van de tegenpartij accepteren. Als in dat geval
Mahäprabhu een kevalädvaita-vädé sannyäsé zou zijn, zou op
basis van dezelfde logica ook Madhva Äcärya dat zijn. Waar is
dan de belemmering voor Çréman Mahäprabhu in de Madhva
Sampradäya, als zij beiden de advaita-vädé sampradäya van
Çaìkara hebben aanvaard?
Hier is nog een tweede punt. Çré Madhva Äcärya heeft ekadaëòa (de enkelvoudige staf van verzaking) aanvaard volgens
het gebruik en de regulerende principes van de Çaìkara Sampradäya. Het zou logischerwijs consistent zijn om te zeggen,
dat Çré Caitanya Mahäprabhu zijn ideale voorbeeld heeft gevolgd en ook eka-daëòa sannyäsa van een sannyäsé van de
Çaìkara Sampradäya heeft aanvaard, namelijk Çré Keçava
Bhärati. Hieruit blijkt duidelijk, dat Gauòéya Vaiñëava’s zich
in de lijn van Çré Madhva Äcärya bevinden.
Bezwaar (2) – “Gauòéya Vaiñëava Äcärya Çré Jéva Gosvämé
heeft geen enkele vorm van relatie tussen de Gaudiya Sampradäya en de Madhva Sampradäya waar dan ook in zijn literatuur genoemd, zoals Tattva-sandarbha of Sarva-saàvädiné.
Dit idee werd door Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa geïntroduceerd, die vroeg in zijn leven werd geïnitieerd in de Madhva
Sampradäya en pas later naar de Gauòéya Sampradäya is ge83

ÇRÉ PRABANDHA PAÏCAKAM
__________________________________________________________________________

gaan. Om deze reden had hij een natuurlijke neiging naar de
Madhva Sampradäya. Daarom heeft Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa de kwestie uit het vooroordeel geforceerd en heeft de Çré
Madhva Sampradäya in zijn commentaar op Tattvasandharbha genoemd. In zijn Prameya Ratnävalé heeft hij een
guru-paramparä uitgestippeld, die Çré Caitanya Mahäprabhu
en Zijn sampradäya in de Çré Madhva Sampradäya insluit.”
Weerlegging – Deze beschuldigingen zijn volslagen ongefundeerd en zijn denkbeeldige fabrikaten. Jéva Gosvämé heeft in
feite de tattva-väda erkend van Çré Madhva Äcärya, die de
guru van tattva-väda is, en heeft ermee zijn Tattvasandharbha, Bhägavata-sandharbha enzovoort ondersteund.
Dat niet alleen, hij heeft in zijn literatuur ook de fundamentele pramäëa of onderbouwende verzen van tattva-väda, zoals
“vädanti tat tattva-vidas tattvam” (Çrémad-Bhägavatam 1.2.11)
geciteerd. Van de vier vaiñëava sampradäya-äcäryas is alleen
Madhva Äcärya gevierd met de aanduiding tattva-vädé. Aangezien Çréla Jéva Gosvämé tattva-väda persoonlijk heeft gevestigd, zijn de Vaiñëava’s van de Madhva-Gauòéya Sampradäya
daarom tattva-vädés. In de derde çloka van de maìgaläcaraëa
(heilzame aanroeping) van Tattva-sandharbha verheerlijkt
Çréla Jéva Gosvämé zijn guru Çréla Rüpa Gosvämé en zijn paramguru Çréla Sanätana Gosvämé als “tattvajïäpakau” (de
äcäryas, die tattva verkondigen). Op dezelfde manier heeft hij
de kroon van de dynastie van vaiñëava äcäryas, Çré Baladeva
Vidyäbhüñaëa Prabhu, Çréla Rüpa Gosvämé en Çréla Sanätana
Gosvämé, ook aangeduid als “tattvavid-uttamau” (de hoogste
kenners van tattva) in zijn commentaar op dezelfde çloka.
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Hieruit mag duidelijk worden, dat Çréla Jéva Gosvämé respect heeft geboden aan Çré Madhva Äcärya en dat Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa Jéva Gosvämé heeft gevolgd in de eerbiediging van Madhva Äcärya. Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa Prabhu
heeft geen enkel vooroordeel jegens Madhva Äcärya getoond.
In tegendeel, als we Jéva Gosvämé vergelijken met Baladeva
Vidyäbhüñaëa, zien we dat Baladeva Vidyäbhüñaëa de twee
Gosvämé’s Çré Rüpa en Sanätana meer heeft verheerlijkt dan
Jéva Gosvämé heeft gedaan. Het lijdt geen enkele twijfel, dat
Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa zich bevindt in de ämnäya-dhärä
(de transcendente stroom van beproefd bewijs) of de paramparä van Çré Gaura-Nityänanda Prabhu’s en van Çréla Jéva
Gosvämépäda, die hen onmiddellijk volgt. Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa bevindt zich volgens bhägavata-paramparä in de
negende generatie vanaf Çré Nityänanda Prabhu en volgens
païcarätrika-paramparä in de achtste generatie. Historici
hebben deze païcarätrika-paramparä alsvolgt aanvaard: Çré
Nityänanda, Çré Gaurédäsa Paëòita, Hådaya Caitanya, Çyämänanda Prabhu, Sasikänanda Prabhu, Nayanänanda Prabhu en
Çré Rädhä-Dämodara. Çré Baladeva Prabhu is de geïnitieerde
discipel van deze Çré Rädhä-Dämodara en is tevens de meest
prominente çikñä-leerling van Çré Viçvanätha Cakravarté Öhäkura.
Geschiedkundigen hebben verklaard, dat in geen enkele
tak van de Madhva guru-paramparä zich dergelijk briljante
geleerden bevonden met een dergelijk wijdverspreide faam
als Baladeva. Trouwens, in die tijd kon niemand in geen enkele sampradäya waar dan ook in India de kennis van logica,
Vedänta en çästra, zoals de Puräëa’s en Itihäsa’s, van Çré Ba85
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ladeva evenaren. Het is waar, dat hij zich enkele dagen heeft
opgehouden in de meest vooraanstaande maöha gesticht door
Çré Madhva Äcärya in Uòüpé en dat hij het commentaar van
Çré Madhva op de Vedänta heeft bestudeerd; echter de Çré
Gauòéya Sampradäya heeft op hem een grotere invloed gehad
dan de Çré Madhva Sampradäya.
Het is voor geleerde persoonlijkheden, die in de werelden
vererenswaardig zijn en die de voorgangers zijn van grote
principes, een natuurlijke zaak om in het lotusvoetspoor te
volgen van de vaiñëava äcäryas van de zeer invloedrijke Madhva-Gauòéya Sampradäya. Çré Baladeva heeft het commentaar
van Madhava diepgaand bestudeerd en heeft ook een nauwgezette studie gemaakt van de commentaren van Çaìkara,
Rämänuja, Bhäskara Äcärya, Nimbärka, Vallabha en anderen. Het is onlogisch om te zeggen, dat hij tot al deze sampradäyas behoorde, omdat hij die groepen filosofen had bestudeerd.
Çré Baladeva Prabhu heeft historische gebeurtenissen beschreven en de conclusies van de voorgaande Gauòéya Vaiñëava äcäryas geciteerd in vele werken, zoals zijn Govindabhäñya, Siddhänta-ratnam, Prameya-ratnävalé en zijn commentaar op Tattva-sandharba. Hij heeft alle filosofen ter wereld in staat gesteld te begrijpen, dat de Çré Gauòéya Vaiñëava
Sampradäya tot de Madhva Sampradäya behoort. In dit verband hebben alle geleerden ter wereld, uit het Oosten en het
Westen, uit de Oudheid en de moderne tijd, hun hoofd in eerbied gebogen en hebben unaniem de siddhänta en opinies
aanvaard van Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa Prabhu.
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Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa werd door Çréla Viçvanätha
Cakravarté Öhäkura als afgezant gestuurd om de eer van de
Gaudia Vaiñëava Sampradäya te beschermen in de Galatä
Gaddé in Jaipura. Daar heeft hij de strijdende paëòitas van de
Çré Sampradäya in schriftuurlijk debat verslagen. Hierover
zijn geen andere opvattingen, dan dat hij ze heeft verslagen. Is
dit niet het bewijs, dat Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
zijn çikñä leerling, Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, persoonlijk
inspireerde te bewijzen, dat de Gauòéya Vaiñëava’s zich in de
lijn van Madhva Äcärya bevinden? Çréla Cakravarté Öhäkura
stuurde zijn dékñä discipel, Çré Kåñëadeva Sarvabhauma, met
Çré Baladeva mee om hem te helpen. Als Çréla Cakravarté
Öhäkura in die tijd niet zo oud en zwak was geweest, zou hij
zeker zijn meegegaan naar Jaipura om aan dit debat over de
sampradäya deel te nemen. Hij zou ook precies dezelfde conclusie hebben gevestigd als Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa. Er is
geen duidelijk bewijs om aan te tonen, dat Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa eerst een äcärya of een discipel in de Madhva Sampradäya was. Men kan het hebben van horen zeggen, of er zijn
ingebeelde geruchten, maar niemand heeft er ooit substantieel bewijs van geleverd.
De tegenpartij heeft verondersteld, dat Çréla Jéva Gosvämé
nergens in zijn literatuur heeft vermeld, dat Gauòéya Vaiñëava’s zich in de lijn van de Madhva Sampradäya bevinden. Deze beschuldiging komt voort uit onwetendheid en is absurd in
extremo. Op talloze plaatsen in Tattva-sandarbha zegt Çréla
Jéva Gosvämé dat hij zich in de lijn van Madhva bevindt. Terwijl hij Ñaö-sandarbha componeerde, heeft hij de leiding van
äcäryas in de Çré Madhva Sampradäya aanvaard, zoals Vijay87
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adhvaja, Çré Brahmaëyatértha en Vyäsatértha, en heeft veel
schriftuurlijk bewijsmateriaal uit hun literatuur aangedragen.
Het is waar, dat hij op veel plaatsen ook de uitspraken heeft
geciteerd van Çré Rämänuja Äcärya en Çrédhara Svämépäda,
maar hij heeft deze äcäryas niet beschouwd als voorgaande
äcäryas van de Çré Gauòéya Sampradäya. Çréla Jéva Gosvämé
heeft zelfs de uitspraken aanvaard van heiligen uit verschillende filosofische scholen, zoals Kapila en Pätaïjalé, voor zover ze gunstig waren voor bhakti. Dat wil overigens niet zeggen, dat hij zich in die sampradäyas bevindt. Men kan een
specifiek element van siddhänta vestigen, als dat de gezichtspunten van een äcärya van een bepaalde sampradäya onderbouwt. Maar dat wil niet zeggen, dat men daardoor een lid is
van die sampradäya. Alleen wanneer de siddhänta wordt gevestigd door alle opinies van de leerling en klein-leerling van
de äcärya te bevestigen, wordt iemand beschouwd zich in die
sampradäya te bevinden, anders niet.
Een deel van het werk van Çréla Jéva Gosvämé met betrekking tot dit onderwerp wordt hieronder geciteerd.
atra ca sva-darçitärtha-viçeña-prämäëyäyaiva. na tu çrémadbhägavata-väkya-prämäëyäya pramäëäni çruti-puräëädi
vacanäà yathä dåñöam evodäharaëé yäni. kvacit svayamadñåöäkaräëi ca tattva-väda-gurunämä-dhunikänäà çrémac
chäìkaräcärya çiñyatäà labhva’ pi çré bhagavatapakñapatena tato vicchidya, pracura-pracärita vaiñëavatamaviçeñäëäà dakñiëädi-deçavik-hyäta- ‘çiñyopaçiñya-bhüta’ ‘vijayadhvaja’ - ‘jayatértha’ - ‘brahma ëya-tértha’ - vyäsatérthädi-veda-vedär-tha vidvadvaränäà ‘çré-madhväcäryacaraëäà’ bhägavata tätparya-bhärata-tätparya, brahma88
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sütra-bhäñyädibhyaù saìgåhétäni. laiçcairamuktaà bhärata
tätparye (2.1.8)
çästräntaräëi saïjänan vedäntasya prasädataù
deçe deçe tathä granthän dåñövä caiva påthag vidhän
yathä sa bhagavän vyäsaù säkñän näräyaëaù prabhuù
jagäda bhäratädyeñu tathä vakñye tadékñayä iti
Tattva-sandarbha (97-98)

tatra taduddhatä çrutiç caturveda çikhädyä, puränaë ca
gäruòädénäà saàprati sarvaträ-pracaradrüpamaàçädikaà; saàhitä ca mahäsaà hitädikä; taëtraëca taëtra bhägavataà brahma tarkadikamiti jïeyam.
Ik (Jéva Gosvämé) heb in de Ñaö-sandarbha literatuur diverse
authentiek schriftuurlijke uitspraken als bewijs geciteerd. Dit is
om de authenticiteit van mijn eigen interpretatie of opinie te
vestigen, die ik in deze literatuur tot uitdrukking heb gebracht;
het is niet om te trachten te bewijzen, dat de uitspraken of conclusies van Çrémad-Bhägavatam authentiek zijn. ÇrémadBhägavatam, evenals de Veda’s, is vanzelfsprekend (svataùpramäëa) en is daardoor niet afhankelijk van een tweede bewijsvoering. In deze literatuur heb ik verscheidene uitspraken
uit de originele teksten van Çruti, Småti, de Puräëa’s enzovoort
als bewijsvoering geciteerd, precies zoals ik ze persoonlijk in
die literatuur heb zien staan. Afgezien daarvan hebben mijn
voorgaande äcäryas uit de guru-varga van tattva-väda bewijs
geciteerd, dat ik, de auteur van Tattva-sandarbha (tattva-vädé)
ook heb geciteerd, hoewel er verscheidene originele teksten
zijn, die ik niet persoonlijk heb ingezien. Deze voorgangergurus van tattva-vädé, zoals Çré Mädhavendra Puré, hebben de
çiñyatva van Çré Çaìkara Äcärya aanvaard door sannyäsa van
äcäryas in de Çaìkara Sampradäya te aanvaarden. Vanwege
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hun sterke neiging tot Bhagavän bleven ze niettemin volkomen
afzijdig van de doctrines van Çaìkara. Ze hebben de vaiñëava
doctrines van äcäryas, welke diverse specialiteiten van de conclusies van de äcäryas bevatten, wijd en zijd bevorderd. De
leerlingen en klein-leerlingen van de vermaarde Änanda-tértha,
Vijayadhvaja, Brahmaëyatértha en Vyäsatértha hebben bewijsmateriaal verzameld uit literatuur, zoals Bhägavatatätparya, Bhärata-tätparya en Brahma-sütra-bhäñya gecomponeerd door Çréman Madhva Äcärya, de beste van degenen, die
de Veda’s en hun innerlijke intentie kennen.
In zijn Bhärata-tätparya heeft Çréman Madhva Äcärya ook geschreven, “Met de genade van de Vedänta en de Upaniñaden
ga ik de siddhänta vestigen, omdat ik het vertrouwelijke mysterie van diverse andere çästras ken, omdat ik literaire variëteiten
uit verschillende landen heb onderzocht en omdat ik eerbied
heb voor conclusies, die tot uitdrukking zijn gebracht in
teksten, zoals Mahäbhärata geschreven door de directe manifestatie van Näräyaëa, Çré Kåñëa-dvaipäyana Vedavyäsa.”
Ik (Jéva Gosvämé) ben Tattva-sandarbha aan het componeren
in navolging van de bovengenoemde uitspraken van Çréman
Madhva Äcärya. Ik aanvaard de uitspraken, die door hem zijn
geciteerd en door degenen in zijn lijn, zonder de originele documenten van veel van die teksten persoonlijk te hebben ingezien. Hiertoe behoren tantra, zoals saàhitä en mahäsaàhitä,
tantra-bhägavata en brahmatarka.”

Dit toont duidelijk aan, dat Çréla Jéva Gosvämé alleen Çréman
Madhva Äcärya heeft aanvaard als voorganger-äcärya van de
Çré Gauòéya Sampradäya. Nergens doet Çréla Jéva Gosvämé
een dergelijk helderde uitspraak met betrekking tot Çré Rämänuja Äcärya en Çrédhara Svämépäda. Hij heeft niet de con90
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clusies van de leerlingen en klein-leerlingen van sampradäya
äcäryas aanvaard behalve die van Madhva. Çré Rämänuja
Äcärya had vele discipelen en klein-discipelen en Çrédhara
Svämé had ook veel discipelen, maar Jéva Gosvämé heeft hun
naam nergens vermeld. Laat staan dat hij de naam van Nimbärka Äcärya heeft genoemd; we kunnen zelfs waar dan ook
in de literatuur van Jéva Gosvämé geen spoor van zijn bestaan
vinden.
Bezwaar (3) – “Çréla Jéva Gosvämé heeft de glorie van Çréman
Mahäprabhu beschreven in een vers in de maìgaläcaraëa van
zijn Sarva-saàvädiné. In zijn gebed aan Mahäprabhu heeft hij
Hem beschreven als “sva-sampradäya-sahasrädhidaiva” (de
eeuwigdurend presiderende Godheid van duizenden en duizenden sampradäyas door Hem gesticht). Hoe kan Hij dan
worden ingesloten in een andere sampradäya? Hij is persoonlijk de stichter van de onafhankelijke Gauòéya Sampradäya.”
Weerlegging – Dit bezwaar is lachwekkend. Het volledige
vers van maìgaläcaraëa van Sarva-saàvädiné is alsvolgt.
durlabha-prema-piyüñagaìgä-praväha-sahasraà svasampradäya-sahsrädhidaivaà çré kåñëa caitanyadeva nämänaà çré bhagaväntam
Çré Sundaränanda Vidyävinoda en andere tegenstanders hebben “sva sampradäya-sahasrädhidaivam” in dit vers geïnterpreteerd als “de presiderende Godheid van duizenden sampradäyas, die Çréman Mahäprabhu persoonlijk heeft geïnaugureerd”. Het op de voorgrond tredende punt is hier, dat Çré91
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man Mahäprabhu niet duizenden sampradäyas heeft gesticht;
Hij heeft slechts één sampradäya gevestigd, namelijk de Çré
Madhva-Gauòéya Vaisvana Sampradäya. Daarom is hun interpretatie helemaal verkeerd.
Çré Rasikamohama Vidyäbhüñaëa Mahodaya heeft “svasampradäya-sahasrädhidaiva” op een andere manier geïnterpreteerd als “de hoogste presiderende Godheid van zijn eigen
sampradäya”. Deze betekenis is zeer juist en alle Gaudiya
Vaiñëava’s hebben het aanvaard. Men kan zeggen, “Çréman
Mahäprabhu is Svayaà Bhagavän en is rechtstreeks Çré Kåñëacandra. Is het voor Svayaà Bhagavän Gauracandra noodzakelijk om iedere andere persoonlijkheid als Zijn guru te
beschouwen en dékñä en çikñä van hem te aanvaarden?” Het
antwoord is, “Ja, het is noodzakelijk, wanneer Çré Bhagavän
zijn nara-lélä (menselijk spel) uitvoert.” Çré Rämacandra heeft
het spel van het aanvaarden van dékñä en çikñä van Vaçiñöha
Muni vertoond, Çré Kåñëa van Sändépani Muni en Çréman Mahäprabhu van Éçvara Purépäda. Deze activiteiten hebben niet
het minste effect op Hun bhagavatä (Godheid). Svayaà Bhagavän voert dergelijk spel uit om de wereld instructies te geven.
Er is geen sprake van, dat de tattva van Çréman Mahäprabhu verloren gaat, als Hij tot een sampradäya behoort.
Het is niet de persoonlijke plicht van Bhagavän om een sampradäya te stichten. Dat doen Zijn toegewijden. De geschiedenis laat zien, dat in alle gevallen alleen Viñëu-śakti of de
dienaren van Viñëu ooit een sampradäya hebben gesticht.
Toegegeven, Çré Bhagavän is de oorspronkelijke, eeuwige
persoonlijkheid van sanätana-dharma, die Hijzelf vestigt, zo92
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als duidelijk wordt uit schriftuurlijke uitspraken, zoals “dharman tu säkñät bhagavat pranétam” (Çrémad-Bhägavatam
6.3.19) en “dharmo jagannäthaù säkñät näräyaëäh” (Mahäbhärata, Çänti-parva 348.54). Niettemin toont de uitspraak
“akartä caiva kartä ca karyaà käraëam eva ca” (Mahäbhärata,
Çanti-parva 348.7) aan, dat Bhagavän Zich niet rechtstreeks
bemoeit met het vestigen van een sampradäya. Hij bewerkstelligt die taak via zijn bekrachtigde vertegenwoordigers. Als
dat niet het geval zou zijn, zouden er in plaats van de Brahmä,
Rudra, Sanaka en Çré Sampradäya’s de Väsudeva, Saìkarñaëa
en Näräyaëa Sampradäya’s zijn.
Bezwaar (4) – “Toen Çréman Mahäprabhu door Zuid-India
reisde, ging Hij naar Uòüpé. Daar heeft Hij een gesprek gehad
met een tattva-vädé äcärya, die zich in de sampradäya van Çré
Madhva Äcärya bevond. Mahäprabhu ontzenuwde de gezichtspunten van de tattva-vädés, dus Hij kan nooit tot die
sampradäya behoren.”
Weerlegging – Çréman Mahäprabhu heeft niet direct de ideeën
over çuddha-bhakti van Madhva Äcärya weerlegd. Hij heeft
juist de verminkte opinies van de tattva-vädés ontzenuwd, die
in de loop der tijd de Madhva Sampradäya waren binnengeslopen. De lezers kunnen dit begrijpen door eenvoudig in deze sectie van Çré Caitanya-caritämåta (Madhya 9.276-7) te kijken.
prabhu kahe – karmé, jïäné, dui bhaktihéna
tomara sampradäye dekhi sei dui cihna
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sabe eka guëa dekhi tomära sampradäye
satya-vigraha éçvare karaha niçcaye
Karmés en jïänés kennen geen devotie en we zien, dat beiden
in jouw sampradäya worden gerespecteerd. Desondanks is in
jouw sampradäya één zeer grote kwaliteit aanwezig – de aanvaarding van de gedaante van Bhagavän of çré vigraha. Dit niet
alleen, maar çré vigraha is ook aanvaard geworden als Vrajendra-nandana Çré Kåñëa Zelf. Hij wordt in jouw sampradäya
vereerd in de gedaante van Nåtya-Gopäla.

Dit toont aan, dat Çréman Mahäprabhu verdraaiingen afwees,
die later in de loop der tijd de Madhva Sampradäya zijn binnengeslopen. Hij heeft niet de opinies over çuddha-bhakti van
Madhva Äcärya afgewezen of de fundamentele conclusies, die
hij in zijn commentaren tot uitdrukking bracht. In tegendeel,
we hebben reeds aangetoond, dat literatuur, zoals Tattvasandarbha en Sarva-saàvädiné gebaseerd zijn geworden op de
conclusies van Çré Madhva en zijn discipelen en kleindiscipelen. In dit verband moeten we erop wijzen, dat een
verschil van sampradäya over het algemeen niet ontstaat uit
een klein verschil van mening. Het verschil tussen sampradäyas is afkomstig uit verschillen in de theorie omtrent het
belangrijkste object van verering.
Bezwaar (5) – “Tot de doctrine van Madhva Äcärya behoren
de volgende specifieke punten, (a) bevrijding wordt alleen
verkregen door brähmaëas, die zijn geboren in een brähmaëa
dynastie; (b) onder toegewijden zijn de devas prominent; (c)
alleen Brahman smelt samen met Viñëu; (d) Lakñméjé bevindt
zich in de categorie van jéva; en (e) de gopés bevinden zich in
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de categorie van de äpsaräs van Svarga. Volgens de opvatting
van Çré Caitanya Mahäprabhu en de Vaiñëava äcäryas in zijn
lijn zijn deze ideeën van Madhva in strijd met de conclusies
van çuddha-bhakti. Waarom zou Çré Caitanyadeva onder deze
omstandigheden de Madhva Sampradäya aanvaarden? Aangezien dit het geval is, hoe kunnen de äcäryas, die in zijn
Gauòéya Sampradäya volgen, tot de Madhva Sampradäya
behoren?”
Weerlegging – Toen Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa in Galtä
Gaddé in Jaipur was, heeft hij çastrisch bewijs en onweerlegbare logica gebruikt om al deze argumenten van de tegenpartij aan stukken te slaan. Hij citeerde de conclusies van Madhva Äcärya en die van zijn discipelen en klein-discipelen, zoals
Vijayadhvaja, Brahmaëyatértha en Vyäsatértha. Çré Baladeva
Vidyäbhüñaëa heeft al dergelijke beschuldigingen in zijn literaire composities, zoals zijn commentaar op Tattva-sandarbha,
zijn Govinda-bhäñya, Siddhänta-ratnam en Prameya-ratnävalé,
gefalsificeerd en heeft aangetoond, dat de Çré Gaudiya Sampradäya tot de Madhva Sampradäya behoort.
In de bijeenkomst in Galtä Gaddé heeft Baladeva laten
zien, dat Madhva Lakñméjé als de dierbare metgezellin van
Viñëu beschouwde. Madhva heeft onderwezen, dat haar spirituele lichaam is samengesteld uit kennis en plezier en evenals
Viñëu is ze ook compleet vrij van gebreken, zoals de ellende
van opsluiting in de baarmoeder voor de geboorte. Ze is alomtegenwoordig en ze maakt plezier in ongelimiteerde gedaanten samen met de ongelimiteerde gedaanten van Viñëu.
Wanneeer de avatära van Viñëu neerdaalt, daalt Lakñmé ook
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af en blijft schitterend aanwezig in de gedaante van de geliefde metgezellin van die avatära.
Evenals Viñëu heeft Lakñméjé ook verscheidene namen en
gedaanten (Båhad-äranyaka Bhäñya 3.5, geschreven door Çré
Madhva). Verder is Lakñmédevé Viñëu’s ondergeschikte belichaming van alle kennis. Ze is ook superieur aan en hoger
gekwalificeerd dan Caturmukha Brahmä. Ze bevindt zich
stralenderwijs op de ledematen van Bhagavän in de vorm van
diverse soorten ornamenten en zij is degene, die alle faciliteiten voor het plezier van Viñëu manifesteert, zoals zijn bed,
zitplaats, troon, ornamenten, enzovoort (dit is afkomstig uit
Çré Madhva Äcärya’s uitleg van Brahma-sütra 4.2.1 onderbouwd door Çrémad-Bhägavatam 2.9.13). Nergens heeft Çré
Madhva Çré Lakñméjé beschreven als behorend tot de categorie van jéva.
Ook de ideeën, dat alleen brähmaëas bevrijding krijgen, dat
de devas de prominente toegewijden zijn, dat alleen Brahmä
met Viñëu samensmelt, enzovoort, zijn vreemd aan de Madhva Sampradäya. Met betrekking tot dit onderwerp heeft Çréla
Bhaktivinoda Öhäkura in The Teachings of Çréman Mahäprabhu uitgelegd, waarom Çré Caitanya Mahäprabhu de Madhva Sampradäya heeft aanvaard.
“Çré Jéva Gosvämé, die de authenticiteit heeft vastgesteld
van iemand, die de waarheid spreekt, heeft ook de authenticiteit van de Puräëa’s vastgesteld. Uiteindelijk heeft hij bewezen, dat Çrémad-Bhägavatam het kroonjuweel is van alle bewijsmateriaal. Hij heeft laten zien, dat dezelfde karakteristieken, die Çrémad-Bhägavatam kwalificeren als het hoogste bewijs, ook van toepassing zijn op de geschriften, die zijn gecer96
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tificeerd door Brahmä, Närada, Vyäsa, Çukadeva en na hen
Vijayadhvaja, Brahmaëyatértha, Vyäsatértha en hun tattvaguru, Çréman Madhva Äcärya, in deze volgorde. Deze geschriften bevinden zich daarom ook in de categorie authentieke literatuur.
“Hieruit mag duidelijk blijken, dat de Brahma-Madhva
Sampradäya de guru-praëälé (systeem, methode) is van de
Gauòéya Vaiñëava’s, die hun toevlucht hebben genomen tot
Çréman Mahäprabhu. Kavi karëapüra heeft hetzelfde idee
bevestigd in zijn opsomming van de guru-paramparä in zijn
Gaura-ganoddeça-dépikä. De commentator van Vedänta-sütra,
Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, heeft ook dezelfde opvolging
aanvaard. Het lijdt geen enkele twijfel, dat degenen, die deze
opvolging niet aanvaarden, vooraanstaande vijanden zijn van
Çré Caitanya Mahäprabhu en de Gauòéya Vaiñëava’s, die in
Zijn voetspoor volgen.
“De doctrine van bhedäbheda of dvaitädvaita, die Nimbärka doceerde is incompleet. Door het aanvaarden van de lessen van Çré Caitanya Mahäprabhu heeft de vaiñëava wereld de
complete perfectie van de leer van bhedäbheda bereikt. De
belangrijkste fundering van acintya-bhedäbheda is sac-cidänanda vigraha en omdat Çré Madhva Äcärya de sac-cidänanda vigraha heeft aanvaard, heeft Çré Caitanya Mahäprabhu de Çré Madhva Sampradäya aanvaard.
“Er is een technisch verschil tussen de filosofische ideeën,
die de vroegere Vaiñëava äcäryas hebben gepropageerd, want
er bevindt zich een lichte incompleetheid in die filosofische
ideeën. Het verschil in sampradäya is te wijten aan dit technische verschil. Çré Caitanya Mahäprabhu, die direct para-tattva
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is, heeft de wereld mededogen getoond en heeft Zijn eigen
door-en-door zuivere en gerealiseerde doctrine van acintyabhedhäbheda gegeven. Krachtens Zijn alwetendheid heeft Hij
al die opvattingen, die te lijden hadden van enig gebrek, gecompleteerd en feilloos gemaakt, bijvoorbeeld, Madhva’s saccid-änanda nitya-vigraha, Rämänuja Äcärya’s śakti-siddhänta,
Viñëu Svämé’s çuddhädvaita siddhänta en tadéya sarasvatva en
Nimbarka’s nitya dvaitädvaita siddhänta” (The Teachings of
Çréman Mahäprabhu, p. 110).
Een andere reden voor de aanvaarding van Madhva’s opvatting door Çréman Mahäprabhu is, dat de leer van Madhva
mäyäväda of kevalädvaita-väda in alle toonaarden afwijst,
omdat deze mäyäväda in alle opzichten in strijd is met bhaktitattva. Een derde punt is, dat Çré Madhva Äcärya in Uòüpé
Nanda-nandana Nartaka-Gopäla had gemanifesteerd en vereerde. Toen Çré Caitanya Mahäprabhu darśana van het Godsbeeld kreeg, raakte Hij overweldigd door extatische liefde en
begon te dansen. Hij had een dergelijk Godsbeeld nergens
anders tijdens Zijn reis door Zuid-India gezien. Dit incident
vormt ook een krachtig bewijs voor het feit, dat Hij Zich in de
lijn van Madhva bevindt.
Çré Guëaräja Khän schreef in zijn Çré Kåñëa Vijaya de regel,
“Nanda-nandana kåñëa – mora praëanätha – Nanda-nandana
Kåñëa is de Heer van mijn leven” (geciteerd in Çré Caitanyacaritämåta, Madhya 15.100) en vanwege deze uitspraak heeft
Çré Caitanya Mahäprabhu Zich voor altijd uitgeleverd aan Çré
Guëaräja Khän’s nakomelingen. Waarom zou Hij dan niet
verkocht zijn aan de paramparä van die leerlingen en kleinleerlingen, voor wie Nanda-nandana Nartaka-Gopäla de
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meest vererenswaardige Heer is? Ook dit vormt specifiek
bewijs voor het feit, dat de Gauòéya Sampradäya zich in de
lijn van Madhva bevindt.
Ofschoon er enig licht verschil van opinie bestaat tussen
Gauòéya Vaiñëava’s en Çré Madhva met betrekking tot Brahman, jéva en jagat, is dit simpele verschil van mening niet de
grondslag voor een verschil in sampradäya. Het verschil tussen Vaiñëava sampradäyas is aangelegd op basis van een verschil in upäsya-tattva (het object van verering), of op basis van
gradaties van uitmuntendheid tussen aspecten van para-tattva.
Zelfs al bestaat er enig licht verschil met betrekking tot sädhya, sädhana en sädhaka-tattva wordt dit zelden beschouwd
als oorzaak voor een verschil in sampradäya. Het betreft eigenlijk het verschil in de realisatie van para-tattva of upäsyatattva (de vererenswaardige Allerhoogste Waarheid), dat de
belangrijkste oorzaak is van te onderscheiden sampradäyas.
Dit was de reden, waarom Çréman Mahäprabhu de filosofische
verschillen met de tattva-vädés over het hoofd zag en door
Zich te richten op de verering van para-tattva Nartaka-Gopäla
heeft Hij Çré Madhva Äcärya aanvaard als de vooraanstaande
sampradäya äcärya.
Bezwaar (6) – Sommige personen in onwetendheid van sampradäya-tattva zeggen, “Çré Mädhavendra Puré en Éçvara Puré
kunnen geen sannyäsés van de Madhva Sampradäya zijn, omdat ze de aanduiding “Puré” dragen, terwijl sannyäsés in de
Madhva Sampradäya “Tértha” worden genoemd. Indien Çré
Mädhavendra Puré niet in de Madhva Sampradäya wordt in-
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gesloten, is er geen grond om te beweren, dat Çréman Mahäprabhu de Madhva Sampradäya heeft aanvaard.”
Weerlegging – Çré Mädhavendra Purépäda’s titel “Puré” is zijn
sannyäsa naam. Eigenlijk was hij de geïnitieerde discipel van
Lakñmépati Tértha, die zich in de Çré Madhva Sampradäya
bevond. Çré Mädhavendra Purépäda heeft later sannyäsa aanvaard van een sannyäsé, die de naam “Puré” droeg, precies
zoals Çréman Mahäprabhu eerst dékñä van Çré Éçvara Puré heeft
aanvaard en later het spel manifesteerde van het aanvaarden
van sannyäsa van Çré Keçava Bhärati. Er bestaat geen regel,
dat de dékñä-guru en sannyäsa-guru dezelfde persoon moet
zijn. In sommige gevallen wel, in andere niet. Çré Madhva
Äcärya zelf werd eerst geïnitieerd in een Vaiñëava sampradäya door middel van de Viñëu mantra en heeft daarna sannyäsa-veça aanvaard van een advaita-vädé, Acyutaprekña. Na
enkele dagen had Çré Madhva Äcärya invloed uitgeoefend op
Acyutaprekña en bracht hem naar het Vaiñëava concept. Zelfs
nadat hij sannyäsa van een advaita-vädé had genomen, heeft
Çré Madhva Äcärya advaita-väda niet aanvaard. In tegendeel,
hij ontzenuwde alle ideeën van advaita-väda en nadat hij tattva-väda had gevestigd, predikte en verspreidde hij het overal.
Hetzelfde zien we ook in het leven van Çré Caitanya Mahäprabhu.
Het is waar, dat sannyäsés in de Madhva Sampradäya “Tértha” worden genoemd, maar “Tértha” is in die sampradäya
geen titel voor gåhastha-vaiñëavas of brahmacärés. Aangezien
Çré Mädhavendra Puré niet de titel “Tértha” had, voordat hij
sannyäsa nam, moest zijn titel “Puré” zijn, nadat hij veça van
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een sannyäsé in de advaita-sampradäya had aanvaard. Dit is
geenszins onlogisch.
Bezwaar (7) – Sommigen zeggen, “De sädhya (doel) en sädhana (praktijk) van de Çré Madhva Sampradäya verschillen
van de Çré Gauòéya Sampradäya. Daarom kan de Çré Gauòéya
Sampradäya niet worden beschouwd te behoren tot de Çré
Madhva Sampradäya.”
Weerlegging – Dit bezwaar is grondig verkeerd en is geworteld in onwetendheid. De doctrine van Madhva erkent in alle
opzichten bhagavata-bhakti als de sädhana. Evenals bij de Çré
Gauòéya Vaiñëava’s is de sädhana, die wordt voorgeschreven
aan kaniñöha-adhikäré sädhakas (beginnende beoefenaren),
het offeren van de resultaten van zijn baatzuchtige activiteiten
aan Kåñëa (kåñëa-karmärpanam). Bhagavat-parama-prasäda
sädhana (i.e. çuddha-bhakti) is als de belangrijkste beoefening
gevestigd geworden. Çré Madhva Äcärya heeft bhakti gevestigd, zoals we kunnen zien in zijn Sütra-bhäñya (3.3.53),
“bhaktir evainaà nayati bhaktir evainaà darçayati bhaktivaçaù puruño bhaktir eva bhüyasi iti maöharaçrutaù.” In sütra
3.3.45 schrijft hij, “varähe ca guru-prasädo balavänna tasmäd
valavattaram/ tathäpi çravanädiç ca karttavayo mokña-siddhaye
– De genade van Çré Gurudeva is sterker dan al het andere om
de perfectie van bevrijding in de vorm van dienst aan de lotusvoeten van Viñëu te bereiken. Toch is zijn zegen nog meer
nodig bij de beoefening van de onderdelen van sädhanabhakti, zoals çravaëa en kértana.” In zijn tekst Mahäbhäratatätparya-nirëaya (omschrijving van de betekenis van Ma101
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häbhärata) wordt de positie van bhakti gezien door heel sneho
bhaktir iti proktastayä muktir na cänyathä (1.105) en bhaktyaiva tuñyati hariù pravanatvam eva (2.59). Meer bewijs zullen we
niet leveren eenvoudig wegens gebrek aan ruimte.
In de Madhva Sampradäya is liefde voor Bhagavän de enige
sädhya. Hoewel Çréman Madhva Äcärya op sommige plaatsen
mokña als doel heeft geaccepteerd, is zijn definitie van mokña,
“viñëav-äìghri läbhaù mukti – Bevrijding is het bereiken van
dienstverlening aan de lotusvoeten van Viñëu.” Dus de Çré
Madhva Sampradäya aanvaardt de definitie van mukti gesproken door Çrémad-Bhägavatam, “muktir hitvänyathä rüpaà svarüpeëa vyavasthitiù – De jéva draagt het idee van “ik”
en “mijn”, dat voortkomt uit grove en subtiele aanduidingen,
die worden bewerkstelligt door de actie van mäyä. Mukti betekent verlost te zijn van deze valse identiteit en gevestigd te
zijn in het leveren van liefdevolle dienstverlening aan Bhagavän in zijn zuivere, grondrechtelijke gedaante.”
De mukti van Madhva Äcärya is niet de säyujya (samenvloeien met Brahman), waarover Çaìkara spreekt. Het is juist
gebaseerd op liefde voor Bhagavän. Hij heeft nergens säyujya
in de vorm van eenheid van Brahman en jéva aanvaard. Integendeel, hij heeft het op iedere mogelijke manier ontzenuwd.
Madhva staat bekend als bheda-vädé, omdat hij de jéva en
Brahman aanvaardt als verschillend zowel in de staat van gebondenheid als in bevrijding, abhedaù sarva-rüpeñu jévabhedaù sadaiva hi.
Ofschoon Çréman Madhva bheda (verschil) benadrukt, veronachtzaamt hij in geen geval de çrutis, die wijzen op abheda
(niet-verschil); in plaats daarvan heeft hij hun compatibiliteit
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(uitwisselbaarheid) aanvaard. Met andere woorden, we treffen een hint aan van de aanvaarding van acintya-bhedäbheda,
zoals Çréla Jéva Gosvämé heeft gesuggereerd in zijn Sandarbha
literatuur. Volgens Vedänta-sütra, “çakti çaktimator abhedaù –
Het vermogen en de vermogende zijn niet verschillend.” Een
indicatie van acintya-bhedäbheda wordt aangetroffen in een
uitspraak van Brahma-tarka, die door Çré Madhva wordt gesteund,
viçeñasya viçiñtasyäpy abhedas tadvad eva tu
sarvam ca cintya-çaktitväd yujyate parameçvare
tac chaktyaiva tu jéveñu cid-rüpa-prakñrtäväpi
bhedäbhedau tad-anyatra hy ubhayor api darçanät
Brahma-tarka

Er bestaat dus geen typisch verschil tussen Madhva Äcärya en
Çré Caitanya Mahäprabhu met betrekking tot sädhya en sädhana. Ieder licht verschil, dat opvalt, is slechts wederzijds vaiçiñtya (specifiek onderscheid).
Er bestaat wel een zeer specifieke overeenkomst tussen de
Madhva en Gauòéya Sampradäya’s. De sannyäsés, die presideren over de acht maöhas van de tattva-vädés in Uòüpé, voeren
bhajana uit in de stemming van de gopés onder leiding van de
acht geliefde näyikäs (heldinnen) van Kåñëa in Vraja. Over dit
onderwerp heeft Çré Padmanäbhacäré, auteur van de biografie
van Çré Madhva Äcärya, geschreven, “De monikken, die om
de beurt voor Kåñëa zorgen, zijn zoveel gopés van Våndävana,
die met een onbeschrijflijke gevoelsintensiteit van Çré Kåñëa
hielden en nu wedergeboorten nemen voor het privilege van
Zijn verering” (Life and Teachings of Çré Madhva Äcärya by
C.M. Padmanäbhacäré, Chapter XII, page 145).
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Zelfs vandaag de dag wordt de dienst van Yaçodänandana
Nåtya-Gopäla aangetroffen in de vooraanstaande maöha in
Uòüpé. Çréla Madhva Äcärya heeft zijn iñöadeva Nartaka Gopäla Çré Kåñëa op deze manier geprezen in het vijfde vers,
hoofdstuk zes van zijn Dvädasa stotram.
devakinandana nanda-kumära
våndävanäëjana gokulacandra
kandaphaläçana sundara-rüpa
nanditagokula vanditapäda
Op dezelfde wijze is in de Çré Gauòéya Vaiñëava Sampradäya
de dienst aan Çré Kåñëa onder leiding van de gopés als de sädhya vastgestel geworden in de werken van Çréla Rüpa, Sanätana, Raghunätha, Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé en anderen.
Door de meningen van de Gauòéya Vaiñëava äcäryas van de
eerste tot de laatste te evalueren kan men de conclusie trekken, dat de Çré Gauòéya Vaiñëava Sampradäya tot de Çré
Madhva Sampradäya behoort en dat dit in alle opzichten met
redenering consistent is.
Bezwaar (8) – “De Madhva Sampradäya is bheda-vädé, terwijl
de Gauòéya Sampradäya acintya-bhedäbheda-vädé is. Daardoor bestaat er een groot verschil van opvatting tussen deze
twee.”
Weerlegging – We hebben eerder gezegd, dat de Madhva
Sampradäya vijf soorten bheda aanvaardt tussen Brahman,
jéva en jagat en dat er toch een hint van acintya-bhedäbhedaväda in hun leer aanwezig is. De vedische geschriften voeren
bewijs aan voor zowel bheda als abheda met betrekking tot
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Brahman, jéva en jagat. Hoewel er zowel bheda als abheda
aanwezig is, hebben we echter alleen ervaring van bheda niet
van abheda. Op het gebied van bhakti is het verschil (bheda)
tussen upäsya (het object van verering) en upäsaka (de aanbidder) de ruggegraat van de verering en deze bheda wordt
zowel in het stadium van sädhana als in siddha bewezen. Als
er anders geen verschil zou zijn tussen de aanbidder en het
object van verering, zou verering niet mogelijk zijn. Hoewel er
enig wederzijds verschil kan zijn tussen de Çré Gauòéya en
Madhva Sampradäya’s, kan dit niet de oorzaak vormen van
een verschil in sampradäya. Het object van verering is Bhagavän, de methode van verering is bhakti en het doel is mokña in
de vorm van bhagavat-sevä.
Vaiñëava’s van de vier Vaiñëava sampradäyas houden er
licht verschillende meningen op na met betrekking tot deze
tattvas, maar we kunnen niet zeggen, dat ze fundamenteel
verschillend zijn. Ze hangen allemaal dezelfde religieuze principes aan.
Het verschil tussen Vaiñëava sampradäyas is alleen aangelegd op basis van een verschil in upäsya-tattva (vererenswaardige Godheid) of op basis van een verschil in excellentie met
betrekking tot para-tattva. Ofschoon er zelfs een verschil kan
bestaan in sädhya, sädhana en sädhaka-tattva, wordt dit zelden
beschouwd als de oorzaak van een verschil tussen sampradäyas. Eigenlijk is het verschil in realisatie van para-tattva en
upäsya-tattva de belangrijkste oorzaak van verschillen tussen
sampradäyas. De upäsya-tattva is superieur geacht geworden
in proportie tot de mate van getoonde excellentie.
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Çré Muräri Gupta is een van de vertrouwelijke metgezellen
van Mahäprabhu en hij wordt in de Gauòéya Sampradäya beschreven als een avatära van Hanumän. Hoewel Çréman Mahäprabhu hem de inlichting gaf, dat Vrajendra-nandana Çré
Kåñëa meer mädhurya (bekoring) heeft dan Bhagavän Çré
Rämäcandra, werd Muräri Gupta niet aangetrokken tot Kåñëa
bhajana. Zijn vererenswaardige Godheid was Räma en hij
bleef Çré Räma vereren tot het bittere eind. Çré Caitanya Mahäprabhu was zeer verheugd om zijn toewijding aan zijn vererenswaardige Heer te zien. Çrévasa Paëòita is ook een van de
belangrijkste metgezellen van Mahäprabhu. Zijn vererenswaardige Godheid is Çré Lakñmé-Näräyaëa en Çré Karëapüra
heeft hem als een avatära van Çré Närada beschouwd. Het is
bekend, dat hij persoonlijk de verering van Lakñmé-Näräyaëa
prefereerde boven de unnata-ujjvala rasa van Çréman Mahäprabhu.
Sommige onwetende en misleide personen zeggen, dat er
een meningsverschil bestaat tussen Çréla Rüpa Gosvämé en
Çréla Jéva Gosvämé, omdat Çréla Jéva Gosvämé de uiteenzetting
van de parakéya-rasa van de Vraja gopés door Çréla Rüpa
Gosvämé heeft afgewezen en in plaats daarvan svakéya-rasa
heeft gesteund. Deze beschuldiging is volslagen ongegrond en
onjuist. De waarheid is, dat Çréla Jéva Gosvämé svakéya-väda
steunde ten behoeve van enkele volgelingen met een smaak
voor svakéya-rasa. Zijn innerlijke overweging was, dat ongekwalificeerde personen, die binnengaan in de transcendentaal
wonderbaarlijke parakéya vraja-rasa niet mochten vervallen in
een of ander verdorven gedrag. Het is een overtreding om
hem een tegenstander van de transcendente vraja-rasa te be106
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schouwen en op basis van deze simpele discrepantie van gezichtpunten wordt hij niet gezien als buitenstaander van de
Gauòéya Sampradäya.
We zien ook meningsverschillen onder de äcäryas van de
mäyävädé of kevalädvaita-vädé sampradäya; de mäyävädés
accepteren dit zelf ook. Ze bevinden zich echter wel binnen
de advaita-vädé Çaìkara Sampradäya. Sommigen geloven in
vivarta-väda, sommigen geloven in bimba-pratibimba-väda,
sommigen hebben avicchinna-väda aanvaard, sommigen geven toe aan äbhäsa-väda en hebben elkaars opinies afgewezen. Niettemin behoren ze tot dezelfde sampradäya. Op dezelfde manier zijn er enkele lichte, wederzijdse meningsverschillen tussen de Çré Madhva en de Çré Gauòéya Sampradäya,
toch is het volkomen juist om te accepteren, dat de Gauòéya
Vaiñëava Sampradäya Madhva Äcärya volgt.
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Bäbäjé Veça en Siddha Praëälé

BHEKA-PRAËÄLÉ EN SIDDHA-PRAËÄLÉ
N BENGALEN EN IN PLAATSEN, ZOALS
Rädhä-kuëòa en Våndävana in Vraja hebben recentelijk de gebruiken genaamd bheka-dhäraëa en
siddha-praëälé de intrinsieke natuur van çuddha-bhakti geperverteerd. Zonder kwalificatie of diskwalificatie in overweging
te nemen geven deze mensen siddha-praëälé en bäbäjé veça
aan verdorven figuren, schurken en gewone mensen, die onwetend zijn van çästra en siddhänta. Door deze lage praktijk
te hebben aangenomen vervallen deze figuren tot zelfs grotere diepten van corruptie en zedenbederf.
BHEKA-DHÄRAËA (HET SYSTEEM VAN BÄBÄJÉ VEÇA)
Sinds wanneer is het gebruik van bheka-dhäraëa (de formele
aanvaarding van bäbäjé veça) in omloop? Bij nader onderzoek
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is gebleken, dat dit gebruik niet in omloop was in de tijd van
de Zes Gosvämé’s, Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé, Çré Narottama däsa Öhäkura, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
enzovoort, omdat deze persoonlijkheden instinctief paramahaàsas waren. Sri Sanätana Gosvämé pakte van nature een
oude dhoté van Tapana Miśra, scheurde hem aan stukken en
droeg dit als bahir-väsa en òor-kaupéna (lendedoek gedragen
door paramahaàsa). Er is in dit verband geen vermelding, dat
er siddha-praëälé (het proces waarin de geestelijk leermeester
details geeft over de spirituele gedaante, de intrinsieke stemming, enzovoort) werd gegeven. De kleding van de bedelmonnik werd eenvoudig aangenomen als indicatie van een
sterke toewijding aan bhajana. Men dient te begrijpen, dat dit
ook gold voor de andere Gosvämé’s.
In zekere zin behoort dit tot de categorie van de bhikñuka
(bedelmonnik) äçrama of sannyäsa, omdat paramahaàsa mahätmäs geen vastgestelde kleding dragen. Ze bevinden zich
boven de regels, de regulerende principes en de onderscheidende kenmerken van de äçramas, zoals sannyäsa. Omdat ze
altijd verzonken zijn in bhagavat-prema, vormen reguleringen
en verboden van de geschriften, zoals de Veda’s, voor dergelijke paramahaàsas geen prikkels. De mensen echter, die zich
niet in het stadium van paramahaàsa bevinden, accepteren
vaiñëava sannyäsa volgens sättvata vaiñëava-småti, zoals Satkriyäsära-dépika, of ze dragen witte bovenkleding en òorkaupéna volgens dezelfde reguleringen. Dit is bedoeld voor
een sterke toewijding aan sädhana-bhajana en wordt bhekadhäraëa genoemd. Het woord “bheka” is een gecorrumpeerde
vorm van het Sanskriete woord “bheña”. Çréla Bhaktivinoda
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Öhäkura heeft het volgende geschreven in zijn essay getiteld
“Bheka-Dhäraëa” (heruitgegeven in Gauòéya Patrikä, jaargang 6, no. 2),
“Het woord “bheka” wordt op de juiste wijze begrepen als
äçrama of bhikñuka (bedelmonnik). De naam van de sannyäsa
äçrama is bhikñu-äçrama. Sannyäsés associëren in dit leven
nooit met vrouwen. Ze houden hun leven in stand met bedelen.
“Hier rijst de vraag: in welke äçrama bevinden de Vaiñëava’s zich, die bheka hebben aanvaard? Uit onze studie van
çästra en de instructies van Mahäprabhu blijkt, dat onthechte
Vaiñëava’s zich in de bhikñu-äçrama bevinden. Wanneer de
associatie van vrouwen totaal is verboden, bevinden ze zich in
de sannyäsa äçrama. Het kenmerk van sannyäsa is kaupéna
(lendedoek). Als ze òor-kaupéna of bahirväsa (bovenkleding)
hebben aanvaard, bevinden ze zich definitief in de sannyäsa
äçrama.
“Sannyäsa bestaat in twee soorten, gewone sannyäsa en
vaiñëava sannyäsa. Er is een groot verschil tussen deze twee.
In gewone sannyäsa heersen rust, vrede, zelfbeheersing, tolerantie, verzaking, kennis van hetgeen eeuwig en tijdelijk is en
de ambitie om Brahman te bereiken. Wanneer deze dharmas
in een individu zijn verschenen, is sannyäsa aanvaard geworden. De aanwezigheid van deze eigenschappen voorzien echter op zichzelf niet in de bekwaamheid voor vaiñëavasannyäsa.
“Het proces om rati voor Bhagavän te ontwikkelen begint
eerst met vertrouwen in onderwerpen met betrekking tot
Bhagavän. Daarna ontwikkelt men verder door de stadia van
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sädhu-saìga, bhajana-kriyä, anartha-nivåtti enzovoort te doorlopen. In het stadium, waarin rati voor Bhagavän in het hart
verschijnt, neemt een dharma genaamd virakti (onthechting)
zijn toevlucht tot de Vaiñëava. In dat stadium raakt de vaiñëava-sädhaka compleet onthecht van de gåhastha-äçrama. Dan
gaat hij kaupéna dragen om zijn persoonlijke benodigdheden
te minimaliseren en zijn leven met bedelen in stand te houden. Dit word vaiñëava-bheka genoemd. Degenen, die simpel
zijn en vrij zijn van bedrog en die bheka aanvaarden met de
bedoeling om bhagavat-bhajana te doen, zijn waardig om de
gebeden van de hele wereld te ontvangen. Dit type aanvaarding van bheka bestaat in twee soorten. Nadat ze onthechting
hebben bereikt, die is ontstaan uit bhäva, aanvaarden sommige sädhakas bheka van een waardige guru; en sommigen trekken òor-kaupéna en bahirväsa zelf aan. In de sampradäya van
Çréman Mahäprabhu is het gebruik van bheka extreem zuiver.
Ik buig mijn hoofd met groot vertrouwen en bied een dergelijke traditie herhaaldelijk mijn eerbetuigingen aan.
“Het is echter zeer onfortuinlijk, dat dezer dagen de bhekaäçrama extreem gecorrumpeerd raakt. De overweging van
bevoegdheid is totaal verdwenen. Er zijn mensen, die bheka
willen dragen, hoewel ze ongekwalificeerd zijn, scheren hun
hoofd, trekken òor-kaupéna aan en aanvaarden bheka als een
bevlieging.
“In deze tijd [ca. 1850] zijn een aantal perversies het systeem van sannyäsa binnengekomen. Welke zijn dat?
1) Sommige gåhastha Vaiñëava’s worden bäbäjés, scheren
hun hoofd en trekken kaupéna aan. Wat is schadelijker
dan dit? Hun actie is strijdig met çästra en aan de belangen
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van de samenleving. Als ze werkelijk onthecht zijn van het
materiële leven, kunnen ze bheka aanvaarden in ware verzaking. Anders onteren ze vaiñëava-dharma en in het volgende leven gaan ze de resultaten ervaren.
2) Er is onder bäbäjés een vreselijke en rampzalige gewoonte
om dienstmeiden in hun äçramas te houden. In sommige
äçramas kan een bäbäjé zelfs zijn eigen vrouw uit zijn
voorgaande äçrama als dienstmeid bij zich houden. Deze
mensen associëren met vrouwen onder voorwendsel van
dienstverlening aan God en dienstverlening aan sädhus.
3) Bäbäjés die werkelijk in verzaking zijn, wijzen de gretigheid naar vrouwen, rijkdom, eetwaren enzovoort compleet af. Tegenwoordig verliezen gewone mensen hun vertrouwen in het vaiñëavisme, omdat ze zien, dat deze gebreken zich onder verondersteld verzakende mensen verspreiden. De essentie van deze kwestie is, dat degenen, die
de symbolen van verzaking aanvaarden zonder de ware
onthechting te hebben ontwikkeld, die voortkomt uit rati
(liefde voor Bhagavän), een verstoring in de samenleving
en een blamage voor vaiñëava-dharma zijn. Hun eigen val
en de eerroof van vaiñëava-dharma zijn beide gegarandeerd, als ze bheka aanvaarden, voordat ze zijn gekwalificeerd om dat te doen.”
Na Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa heeft een duistere eeuw in de Gauòéya Sampradäya van Çréman Mahäprabhu aangevangen, waarin de stroom
van çré rüpanuga-bhakti enigszins geperverteerd is geraakt.
Verscheidene soorten speculatieve wanpraktijken en opvat113
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tingen tegen çuddha-bhakti raakten vermengd met de ware
begripsvorming. In die tijd was de situatie zo catastrofaal, dat
de opgeleide en beschaafde sectie van de samenleving zelfs de
naam Gauòéya vaiñëavisme begon te haten door getuige te
zijn van het wangedrag van zijn volgelingen. Op die manier
raakte de Gauòéya Vaiñëava Sampradäya gedistantieerd van
de intelligentia en het gerespecteerde deel van de bevolking.
Op dat moment verschenen de Zevende Gosvämé, Saccidänanda Bhaktivinoda Öhäkura, en Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvati. Deze twee persoonlijkheden hebben een revolutionaire transformatie in de Gauòéya Vaiñëava Sampradäya teweeg
gebracht en hebben zijn verloren waardigheid hersteld. Aan
deze twee mahä-puruñas en hun volgelingen wordt het hele
krediet toegeschreven voor iedere verspreiding van de nämasaìkértana en de çuddha-bhakti van Çréman Mahäprabhu, die
heeft plaats gehad onder de geleerde en respectabele sector
van de samenleving, niet alleen in India maar ook in de hele
wereld. Ze hebben de Gauòéya Maöha predikcentra van çuddha-bhakti overal gevestigd; ze hebben de literatuur over çuddha-bhakti samen met tijdschriften en kranten in alle grote
wereldtalen gepubliceerd en hebben in een zeer kort tijdbestek de gemeenschap van Gauòéya Vaiñëava’s gerevolutioneerd.
Na het verdwijnen van Jagadguru Çréla Prabhupäda verschenen deze ongepaste praktijken openlijk in alle vooraanstaande plaatsen van Çré Vraja-maëòala, Gauòa-maëòala en
Kñetra-maëòala. Deze groepen bäbäjés begonnen beschuldigingen te uiten tegen Çréla Prabhupäda en de çuddhavaiñëavas onder zijn hoede. Ze zeiden, dat Vaiñëava’s van de
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Gauòéya Maöha eenvoudig jïänés zijn zonder kennis van rasatattva en dat hun aanvaarding van rode kleding en sannyäsa
geen juist gevestigde procedures zijn. Paramärädhyatama Çréla Gurudeva (Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé) heeft deze
beschuldigingen met schriftuurlijk bewijs en krachtige argumenten ontzenuwd en heeft overal çuddha-bhakti gepredikt.
Met dit doel heeft hij de essays, die waren geschreven door
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en Jagadguru Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda opnieuw gepubliceerd in zijn Çré
Gauòéya-Patrikä en Bhägavat-Patrikä. Hij heeft een literair
werk gepubliceerd getiteld Sahajiyä-dalana (vernietiging van
de sahajiyä theorie) en heeft ook argumenten tegen deze punten aangevoerd in zeer grote bijeenkomsten op vele plaatsen
in Vraja-maëòala, Gauòa-maëòala en Kñetra-maëòala. Het
gevolg was, dat de tegenpartij een geding aanspande bij de
rechtbank om hem te vervolgen voor het verlies van reputatie.
Uiteindelijk moesten ze hem in dezelfde rechtbank om vergeving smeken.
SIDDHA PRAËÄLÉ
Siddha-praëälé wordt tegenwoordig op bepaalde plaatsen in
Vraja-maëòala, Gauòa-maëòala en Kñetra-maëòala ernstig
misbruikt. Sommige mensen worden zelfs mishandeld en uit
hun huis gezet, wanneer hun vrouw is overleden. Hoewel ze
verstoken zijn van tattva-jïäna en onbewust zijn van vaidhébhakti-sädhana, hebben ze midden in de nacht hun hoofd geschoren, een kaupéna aangetrokken en snel siddha-praëälé
genomen. Tegenwoordig kan siddha-praëälé heel gemakkelijk
voor een halve rupee worden verkregen. Deze mensen den115
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ken, “Het kan nooit gunstig uitpakken voor sädhakas, totdat
ze siddha-praëälé krijgen. Vaidhé-bhakti sädhana, tattva-jïäna
en anartha-nivåtti zijn allemaal niet nodig. De rägänugabhakta moet siddha-praëälé krijgen, voorat hij door anarthanivåtti gaat. Op die manier kan hij vermijden, dat hij wordt
getroffen door het ongemak van vaidhé-bhakti.” Het idee van
deze mensen is precies hetzelfde als te denken, dat een vrucht
uit een blad groeit, voordat er een bloem verschijnt.
Ongeveer vijftig jaar geleden deden we Vraja-maëòala parikramä met Paramärädhyatama Çréla Gurudeva. Ongeveer
vierhonderd pelgrims, die aan de parikramä deelnamen, logeerden in een grote dharma-çalä in Mathurä. Gurudeva had
daar een groot feest georganiseerd, waarvoor alle plaatselijke
sädhus, heiligen en Vaiñëava’s waren uitgenodigd. Ook bäbäjés, die bheka hadden aanvaard, verzamelden zich daar in zeer
grote aantallen. Toen ze Çréla Gurudeva tegenkwamen, werd
hij benieuwd en vroeg hen, “Wat is het doel van jullie Kåñëa
bhajana?” Ze stonden bij het horen van deze vraag even met
een mond vol tanden, maar nadat ze erover hadden nagedacht, zeiden ze, “Door Kåñëa bhajana uit te voeren krijgen
we mukti en smelten we samen met Kåñëa.” Toen Gurujé hun
antwoord vernam, werd hij helemaal bedroefd. Toen hij hen
nader ondervroeg, kwam hij erachter, dat ook vrouwen als
dienstmeiden in hun äçramas woonden. Vanaf die dag heeft
hij de gelofte afgelegd om deze wanpraktijken, die zich in de
hele gemeenschap van Gauòéya Vaiñëava’s had verspreid, te
hervormen. Hierop heb ik eerder gewezen. Ondanks dat hij
zijn hele leven is druk geweest met het prediken van çuddhabhakti, heeft hij deze kwestie nooit vergeten. Een groot aan116
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deel van de verdienste voor de verbetering en hervorming van
deze situatie gaat uit naar deze mahä-puruña. Hier presenteer
ik de gezichtspunten, die ik van hem over dit onderwerp heb
vernomen.
Çréla Rüpa Gosvämé heeft de volgorde gedefinieerd, die we
moeten volgen om in het gebied van bhakti binnen te gaan.
ädau çraddhä tataù sädhu-saìga ‘tha bhajana-kriyä
tato ‘nartha-nivåttiù syät tato niñöhä rucis tataù
athäsaktis tato bhävas tataù premäbhyudaëcati
sadhakänäm ayaà premnaù prädurbhäve bhavet kramaù
Bhakti gaat ver op de vlucht, wanneer de sädhaka deze volgorde overschrijdt. Daarom is het hoogst noodzakelijk om de
eerste aìga van sädhana-bhakti uit te voeren, namelijk vaidhébhakti of gereguleerde toegewijde dienst, om het gebied van
prema binnen te gaan. Vaidhé-bhakti is niet direct de oorzaak
van het bereiken van Kåñëa prema. Toch is het noodzakelijk
de onderdelen van vaidhé-bhakti in acht te nemen om binnen
te gaan in räga-märga. Vaidhé-bhakti is gevestigd op de stabiele fundering van schriftuurlijk bewijs en beschikt over krachtige gedragscodes. Bovendien bestaat er geen verschil tussen
de uitvoering van onderdelen van rägänuga sädhana-bhakti en
vaidhé-bhakti. Het enige verschil bestaat in de toewijding aan
de inachtneming ervan. Dus de aìgas van vaidhé-bhakti sädhana kunnen niet geheel worden veronachtzaamd. Toen Çré
Caitanya Mahäprabhu instructies gaf aan Çréla Sanätana Gosvämé over prayojana-tattva, kåñëa-prema, zei Hij,
kona bhagye kona jévera ‘śraddhä’ yadi haya
tabe sei jéva ‘sädhu-saìga’ ye karaya
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sädhu-saìga haite haya ‘çravaëa-kértana’
sädhana-bhaktye haya ‘sarvänartha-nivartana’
anartha-nivåtti haile bhaktye ‘niñöha’ haya
niñöha haite çravaëädye ‘ruci’ upajaya
ruci haite bhaktye haya ‘äsakti pracura
äsakti haite citte janme kåñëe prity-aìkura
sei ‘bhäva’ gadha haile dhare ‘prema’-näma
sei prema – ‘prayojana’ sarvänanda-dhäma
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lila 23.9-13)
Als de jéva met groot geluk śraddhä ontwikkelt, gaat hij associëren met sädhus en in dat gezelschap houdt hij zich bezig met
horen en chanten. Door sädhana-bhakti te volgen wordt hij vrij
van alle anarthas en maakt vooruitgang in sterk vertrouwen
(niñöhä), waarbij ruci (smaak) voor çravaëa, kértana enzovoort
ontwaakt. Na ruci verschijnt äsakti (diepe gehechtheid) en uit
overvloedige äsakti wordt in zijn hart het zaad van préti (genegenheid) geboren. Wanneer die emotie zich intensiveert, wordt
het prema genoemd. Deze prema is het hoogste doel van het
leven en is de woonplaats van alle vreugde en plezier.”

Het is voor iemand, die deze volgorde overschrijdt, niet mogelijk om het gebied van bhakti te betreden. Dus degenen, die
dit domein willen binnengaan en de onderdelen van vaidhésädhana-bhakti willen overslaan, zijn in alle opzichten onbeheerst en bevinden zich buiten de conclusies van çästra. Ze
hebben totaal geen relatie met çuddha-bhakti.
Ook Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft deze opvatting tot
uitdrukking gebracht.
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vidhi-märga rata jane svädhénatä ratna-däne
räga-märga karäna praveça
Als we de gradatie van sädhya-vastu (doelstellingen) in overweging nemen, zien we, dat de prema van Çrématé Rädhikä
voor Kåñëa het kroonjuweel is. Verder heeft Çré Caitanya Mahäprabhu uitgelegd, dat de sädhya voor de levende wezens
Rädhä däsya is, diensverlening aan Çrématé Rädhikä verzadigd
van parakéya-bhäva. Om die sädhya-vastu te verkrijgen is sädhana noodzakelijk.

sädhya-vastu sädhana vinä keha nähi päya
kåpä kari kahä räya päbära upäya
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.197)
Het doel van het leven kan niet worden bereikt, tenzij men het
juiste proces (sädhana) aanvaardt. Als je Me nu genadig bent,
wil je Me dan de methode uitleggen, waarmee dit doel kan
worden bereikt.

In antwoord hierop zegt Çré Räya Rämänanda,
rädhä-kåñëera lélä ei ati güòhatara
däsya-vatsalyädi-bhäve nä haya gocara
sabe eka sakhé-ganera ihäï ädhikära
sakhé haite haya ei lélära vistära
sakhé vinä ei lélä puñöa nähi haya
sakhé lélä vistäriyä, sakhé äsvädaya
sakhé vinä ei léläya anyera nähi gati
sakhé-bhäve ye täïre kare anugati
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rädhä-kåñëa kuëja-sevä-sädhya sei päya
sei sädhya päite ära nähika upäya
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.201-5)
Het spel van Rädhä en Kåñëa is zeer vertrouwelijk en kan niet
worden begrepen in de relaties van dienstbaarheid, broederliefde of ouderlijke genegenheid. Eigenlijk hebben alleen de
gopés het recht om dit bovenzinnelijke spel te appreciëren en
alleen uit hen kan dit spel en vermaak worden uitgebreid.
Zonder de gopés kan dit spel tussen Rädhä en Kåñëa niet worden gevoed. Alleen door hun medewerking wordt dergelijk
spel en vermaak aan de grote klok gehangen. Het is hun zaak
om de smaken te proeven. Zonder de hulp van de gopés kan
men dit spel niet binnengaan. Alleen iemand, die bhajana doet
in de extase van de gopés en in hun voetspoor volgt, kan zich
met de dienstverlening van Çré Çré Rädhä-Kåñëa in de loofhutten van Våndävana bezighouden. Dan alleen kan men de
amoureuze liefde tussen Rädhä en Kåñëa begrijpen. Er bestaat
geen andere procedure om dit te begrijpen.

ataeva gopé-bhäva kari angikara
ratri-dina cinte rädhä-kåñëera vihara
siddha-dehe cinti’ kare tahanni sevana
sakhé-bhäve paya rädhä-kåñëera caraëa
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.228-9)
Daarom dient men het gevoel van de gopés in hun dienstverlening te aanvaarden. Met een dergelijk bovenzinnelijk gevoel
dient men altijd aan het spel van Çré Rädhä en Kåñëa te denken. Na een lange tijd te hebben gemediteerd op Rädhä en Kåñëa in het innerlijk waargenomen spirituele lichaam krijgt men
de gelegenheid om de lotusvoeten van Rädhä-Kåñëa te dienen
als een van de Vraja devés.
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De kern van de zaak is, dat de met liefde geladen lélä van
Rädhä-Kåñëa zo vertrouwelijk is en zo vol mysterie, dat het
onopgemerkt blijft, zelfs voor degenen in de relaties van däsya en vätsalya. Alleen de sakhés zijn hierin bekwaam. Daarom kan niemand de dienst aan Çrématé Rädhikä of de kuïjasevä van Çré Rädhä-Kåñëa Yugala verkrijgen door middel van
sädhana zonder anugatya van de sakhés, hetgeen betekent
onder hun leiding te blijven. Dus de enige manier om deze
hoogste sädhya te verkrijgen is dag en nacht te mediteren op
de léläs van Rädhä-Kåñëa met de innerlijk waargenomen siddha-deha en met het gevoel van de sakhés. Om deze reden
heeft Çréla Rüpa Gosvämé de volgende instructie gegeven in
zijn Bhakti-rasämåta-sindhu in het gedeelte over sädhana van
çré rägänuga-bhakti,
kåñëaà smaran janaë cäsya preñöhaà nija saméhitam
tat-tat kathä rataç cäsau kuryäd väsaà vraje sadä
sevä sädhaka-rüpeëa siddha-rüpeëa cätra hi
tad bhäva lipsunä käryä vraja-lokänusärataù
çravaëotkérttanädéni vaidhé bhakty uditäni tu
yänyaìgäni ca tänyatra vijëeyäni manéñibhiù
Hier heeft Çréla Rüpa Gosvämé twee typen sädhana in rägänuga-bhakti-sevā genoemd,
sevä sädhaka-rüpeëa siddha-rüpeëa cätra hi
tad bhäva lipsunä käryä vraja-lokänusärataù
Wanneer er lobha, gretigheid voor rägätmikä bhakti verschijnt, wordt rägänuga-bhakti op twee manieren uitgevoerd:
in de sädhaka-rüpa, het externe lichaam, waarin men zich op
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dit moment bevindt, en in de siddha-rüpa. Als men gretig verlangt om rati voor Kåñëa of bhäva (extatische sentimenten)
voor zijn verkozen metgezellen van Kåñëa te krijgen, moet
men de metgezellen van Vrajaloka volgen, zoals Lalitä, Viçäkhä, Rüpa Maïjaré en hun volgelingen, zoals Çréla Rüpa
Gosvämé en Çréla Sanätana Gosvämé. Men moet lichamelijke
dienst verlenen met de sädhaka-rüpa door de grote authoriteiten te volgen, die in Vraja wonen, zoals Çré Rüpa en Sanätana.
En in de siddha-rüpa moet men mänasé-sevä verlenen door de
Vrajaväsé’s te volgen, zoals Çré Rüpa Maïjaré en anderen. De
betekenis van het vers hierboven is op deze manier gegeven in
Çré Caitanya-caritämåta,
bähya, antara – ihära dui ta’ sädhana
‘bähye’ sädhaka-dehe kare çravaëa-kértana
‘mane’ nija-siddha-deha kariyä bhävana
rätri-dine kare vraje kåñëera sevana
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.156-7)
Deze rägänuga bhakti wordt op twee manieren uitgevoerd: extern en intern. Uiterlijk, in zijn sädhaka lichaam, houdt de toegewijde zich bezig met horen en chanten. In zijn geest, in zijn
innerlijk waargenomen, geperfectioneerde, spirituele lichaam,
dient hij Kåñëa dag en nacht in Vraja.

Dus rägänuga-bhakti sädhakas dienen in alle opzichten bhävasambandhi sädhana uit te voeren, zoals çravaëa, kértana,
dienstverlening aan tulasé, het dragen van tilaka, het afleggen
van geloften te beginnen met Çré Ekädañé en Janmäñöamé, enzovoort, want al deze activiteiten voeden de eigen gekoesterde bhäva. Tegelijkertijd moet men ook dienst verlenen aan
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Rädhä-Kåñëa in Vraja, door in het hart op zijn eigen siddhadeha te mediteren. Het lichaam van een gopé, dat geschikt is
om dienst te verlenen aan Rädhä-Govinda, wordt siddha-deha
genoemd. Wanneer de bhajana compleet is, geeft de jéva het
indolente, materiële lichaam op en krijgt het lichaam van een
gopé, dat overeenkomt met zijn eeuwige, intrinsieke gedaante.
Çréla Narottama Öhäkura heeft gezegd,
sädhane bhäbiba jähä siddha-dehe päba tähä
räga pathera ei se upäya
Çré Prema Bhakti-candrika (5.6)
Ieder object, waarop tijdens de uitvoering van sädhana constant wordt gemediteerd, vormt hetzelfde object van de prominente meditatie op het moment van de dood en dat neemt de
citta (het hart) in beslag.

De bestemming op het moment van de dood correspondeert
exact met het onderwerp, dat men zich op dat moment herinnert. Räjarñi Bhärata kreeg op het moment van de dood het
lichaam van een hert, dus welke twijfel kan er bestaan over
het verkrijgen van het lichaam, dat geschikt is om dienst te
verlenen aan het Goddelijk Paar, waaraan men in zijn innerlijk waargenomen siddha-deha constant heeft gedacht?
Met betrekking tot de siddha-deha is in de Sanat-Kumära
Saàhitä gezegd,
ätmänaà cintayet tatra täsäà madhye manoramäm
rüpayauvanasamprannäà kiñoréà premodäkåtim
rädhikänuìcaré nityaà tat sevana paräyaëäà
kåñëäd apy adhikaà prema rädhikäyäà prakurvatém

123

ÇRÉ PRABANDHA PAÏCAKAM
__________________________________________________________________________

Sadäçiva geeft instructie aan Näradajé over het onderwerp siddha-deha, dat geschikt is om dienst te verlenen aan het Goddelijke Paar. “O Närada! Mediteer op deze manier op jouw eigen
svarüpa temidden van de geliefde metgezellen van Çré Kåñëa,
die er trots op zijn om in de apräkåta Våndävana Dhäma Zijn
maîtresse te zijn. ‘Ik ben een uiterst bekoorlijke en hoogst zegenrijke kiçoré (adolescent meisje) met een jeugdige schoonheid. Ik ben een eeuwig dienstmeisje van Çrématé Rädhikä. Ik
heb voor de meest dierbare meesteres van Çré Kåñëa, Çrématé
Rädhikä, geregeld, dat Ze Hem kan ontmoeten en ik maak
Hen beiden gelukkig. Daarom ben ik het dienstmeisje van
Rädhikä, de grootste geliefde van Kåñëa. Terwijl ik altijd betrokken blijf in de dienst van het Goddelijk Paar, mag ik meer
liefde voor Çrématé koesteren dan voor Kåñëa.’

Nu moeten we opmerken, dat de beschrijvingen van siddhadeha, die çästra en de mahäjanas hebben gegeven, bestemd
zijn voor sädhakas van een bepaald niveau. Overal waar siddha-deha is genoemd, staat het in de context van rägänugabhakti. Dergelijke instructies zijn specifiek bestemd voor de
zeer fortuinlijke sädhakas, in wier hart lobha, ware gretigheid
om rägätmikä-bhakti te verkrijgen, reeds is verschenen dankzij saàskäras (indrukken) uit dit leven en voorgaande levens.
Hier is een andere kwestie, die een overweging waard is.
Het is één ding om de excellentie van een bepaalde rasa te
begrijpen op basis van het onderscheid gegeven in çästra.
Maar het iets totaal anders om lobha voor die rasa te hebben.
Als iemand lobha voor een bepaalde rasa heeft, worden ook
de symptomen van lobha in die sädhaka duidelijk. Wanneer
lobha verschijnt, begint rägänuga-bhakti sädhana vanaf het
stadium van ruci. Hieruit mag worden afgeleid, dat de nämä124
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parädha, de seväparädha en diverse andere anarthas van een
sädhaka voor het grootste deel reeds ver verwijderd zijn. Hij
heeft reeds de zes aandrangen onder controle, die worden
genoemd door Çréla Rüpa Gosvämé in Çré Upadeçämåta (Vers
1); hij is praktisch vrij van de zes fouten (Vers 2); hij beschikt
over de zes kwaliteiten te beginnen met utsähän niçcayaö (enthousiasme en vertrouwen) (Vers 3); doordat hij de drie typen
Vaiñëava’s heeft herkend, kan hij zich gepast met hen gedragen (Vers 5); en hij is tevens gevestigd geraakt in de intentie
van het vers, dat begint met tan näma rüpa caritädi (Vers 8).
Met andere woorden, hij gedraagt zich in overeenstemming
met dit vers.
In dit stadium gaat de sädhaka door met de uitvoering van
bhajana en wanneer hij het stadium van ruci doorloopt en het
stadium van äsakti binnengaat, wordt een schijn van de symptomen, die Çréla Rüpa Gosvämé in het vers kñäntir-avyarthakälatvaà noemt, in hem waargenomen. In het stadium van
äsakti verschijnt een schijn (äbhäsa) van de rati, die zich in het
stadium van bhäva aandient, en om die rati ten volle manifest
te maken, gaat de sädhaka bhajana uitvoeren door te mediteren op zijn siddha-deha. Zodra deze ratyäbhäsa transformeert
in rati door de beoefening van bhajana, krijgt de sädhaka feitelijke ervaring van zijn eigen svarüpa. Dit wordt meditatie op
siddha-deha genoemd, of het aanvaarden van vaiñëava-bheka.
Iemand die beschikt over eenvoud en hiervoor lobha heeft, is
voor de hele wereld vererenswaardig.
Bheka kan op twee manieren worden aanvaard. Een sädhaka kan bheka ontvangen van een geschikte guru; of, wanneer ware vairägya verschijnt, zoals hiervoor genoemd, kan
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hij bheka van zichzelf aanvaarden. Haridäsa Öhäkura, de Zes
Gosvämé’s, Lokanätha Gosvämé en anderen zijn voorbeelden
van het aanvaarden van bheka van zichzelf. Dit was ook de
manier, waarop Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura sannyäsa veça heeft aanvaard, na het verdwijnen van Çréla Gaurakiñora däsa Bäbäjé, van wie hij dékñä-mantra had ontvangen.
We zien aan deze voorbeelden, dat het aanvaarden van bheka
op deze manier volkomen in overeenstemming is met çästra.
Çré Rämänuja Äcärya heeft na het verdwijnen van zijn guru,
Çréla Yanunä Äcärya, ook tridaëòi-sannyäsa van zichzelf aanvaard.
In ieder geval is meditatie op de siddha-deha afhankelijk
van de genade van guru. De guru of çikñä-guru, die is gevestigd in rasa-vicära en een svarüpa-siddha is, zal op de details
van de geperfectioneerde gedaante van de sädhaka wijzen.
Als de sädhaka de volgorde verandert, die hierboven is aangegeven, kan hij geen perfectie bereiken. In tegendeel, zijn
bhakti kan totaal worden geruïneerd en de begrippen van de
sampradäya raken ook gecorrumpeerd. Dit zien we tegenwoordig overal gebeuren.
Sommige onwetende figuren zeggen, dat er geen siddhapraëälé in de Gauòéya Maöha is. Deze kwaadaardige propaganda is in alle opzichten verkeerd. In de authentieke literatuur geschreven door Çréla Gopäla Bhaööa Gosvämé getiteld
Sat-kriyä-sära-dépikä en Saàskära-dépikä, dat een supplement
is van Çré Hari-bhakti-viläsa, staat een verslag van de tridaëòisannyäsa saàskära. Het originele manuscript, dat door Çré
Gopäla Bhaööa Gosvämé met de hand is geschreven, wordt
zelfs vandaag nog beschermd in de Koninklijke Bibliotheek
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van Jaipur. Een oude kopie van dezelfde literatuur wordt tot
vandaag de dag ook in bewaring gehouden door de Gosvämé’s
van Çré Rädhä-Ramana. Deze literatuur vormt daardoor gezaghebbend bewijs. Volgens Saàskära-dépikä wordt onder
Gauòéya’s tridaëòi-sannyäsa veça gegeven. In deze sannyäsa
saàskära worden ook òor-kaupéna, bahir-väsa en de sannyäsa
mantra gegeven om zijn toevlucht tot gopé-bhäva te nemen.
De eka-daça-bhäva (elf aspecten van gopé-bhäva), namelijk
sambandha, vayaù, näma, rüpa, yütha, veça, äjïä, väsa, sevä,
paräkäñöä-çväsa en pälya-däsé-bhäva bevinden zich in deze
gopé-bhäva. De identiteit van de siddha-deha wordt bepaald
door de instructies van Çré Guru in overeenstemming met de
ruci van de sädhaka. Zijn eigen näma, rüpa, vayasa, veça,
sambandha, yütha, äjïä, väsa, paräkäñöä-çväsa en pälya-däsé
bhäva gegeven door guru worden siddha-praëälé genoemd.
Naarmate de sädhaka doorgaat met de uitvoering van deze
soort sädhana, ontwikkelt de perfectie van zijn svarüpa parallel aan het bereiken van çuddha-rati in zijn hart.
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft zijn siddha-svarüpa op
deze manier beschreven.
varaëe taòit väsa tärävalé
kamalä maïjaré näma
säòe bära varña vayasa satata
svänanda sukhada dhäma
karpüra sevä lalitära guëa
rädhä yütheçvaré hana
mameçvaré-nätha çré nanda-nandana
ämära paräëa dhana
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çré rüpa maïjaré prabhåtira sama
yugala seväya äça
avaçya se-rüpa sevä päba ämi
paräkäñöhä suviçväsa
kabe bä e däsé saàsiddhi labhibe
rädhä-kuëòe väsa kari’
rädhä-kåñëa sevä satata karibe
pürva småti parihari’
Mijn lichaamskleur lijkt op een lichtflits en mijn kleding is bedekt met twinkelende sterren. Mijn naam is Kamala Maïjaré
en ik ben eeuwigdurend twaalfeneenhalf jaar oud. Mijn woonplaats is Svänanda Sukhada Kuïja. Mijn sevä is Çré Yugala te
voorzien van kamfer. Ik dien in de gaëa van Lalitä en Çré Radha is mijn yütheçvaré. De Geliefde van mijn Sväminé, de zoon
van Nanda Mahäräja, is de schat van mijn leven. Mijn aspiratie
is om Çré Yugala te dienen, zoals Rüpa Maïjaré en anderen en
ik vertrouw erop, dat ik deze dienst zeker zal krijgen. Dit is
mijn hoogste aspiratie. Oh, wanneer bereikt deze dienstmaagd
haar hoogste perfectie en, terwijl ze in Çré Rädhä-kuëòa woont,
wanneer dient ze Çré Rädhä-Kåñëa in volkomen vergetelheid
van haar verleden?

Samenvattend, welk gebruik van de aanvaarding van bheka
ook onder bäbäjés wordt waargenomen, is geen vijfde äçrama,
het is eerder een tweede uitvoering van de vierde äçrama,
namelijk de sannyäsa äçrama.
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De bekwaamheid om Räsa-lélä Kathä te horen

RÉMAD-BHÄGAVATAM IS EEN DIRECTE MAnifestatie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.
Het is een ambrozijnen, overstromende oceaan van
nectarliefde (prema-rasa) voor Svayam Bhagavän Vrajendranandana Çré Kåñëa, de personificatie van goddelijke rasa. Rasika en bhävuka bhaktas verdrinken constant in deze oceaan.
Çrémad-Bhägavatam is de volkomen rijpe vrucht van de wensboom van vedische literatuur, die het totaal van het Indiase
gedachtengoed omvat. In Çrémad-Bhägavatam is gopé-prema
vastgesteld als hoogste objectief.
Er worden enkele torenhoge golven van gopé-prema waargenomen in het onderdeel Veëu-géta van Çrémad-Bhägavatam.
Rasika-bhaktas verdrinken zich in deze golven en verliezen
zelfs het bewustzijn van hun eigen lichaam. Gretigheid om in
deze nectaroceaan te worden ondergedompeld ontkiemt zelfs
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in het hart van trouwe toegewijden, die zich aan de kust van
deze oceaan bevinden.
Çré Caitanya Mahäprabhu, de gecombineerde gedaante van
Rasäräja en Mahäbhäva stralend met het gevoel en de lichaamskleur van Çré Rädhä, proefde de nectar van Veëu-géta
met Sri Svarüpa Dämodara en Çré Räya Rämänanda in Çré
Gambéra. Çréla Sanätana Gosvämé en Çréla Jéva Gosvämé hebben een paar druppels van deze nectar verzameld in hun
commentaar op Çrémad-Bhägavatam respectievelijk getiteld
Båhat-vaiñëava-toñaëé en Laghu-vaiñëava-toñaëé. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft met zijn commentaar genaamd Särärtha-darçiné dezelfde nectar in de vorm van de
restanten van hun mahäprasäda in de hele wereld verspreid.
Er zijn mensen, die geloven, dat ongekwalificeerde sädhakas ongeschikt zijn om over de onderwerpen van Çré Veëugéta, Çré Räsa Païcädhyäya, Yugala-géta, Bhramara-géta enzovoort, zoals beschreven in Canto Tien van ÇrémadBhägavatam, te horen. Deze overweging is volkomen gelegitimeerd. Maar volgens hun begrip is alleen een sädhaka, die
de zes aandrangen (käma, krodha, enz.) heeft overwonnen,
die vrij is van alle anarthas en geheel gezuiverd is van de hartziekte van lust, geschikt om dergelijke onderwerpen te horen,
terwijl anderen dat recht niet hebben. We gaan dit onderwerp
nu in groter detail onderzoeken.
Çréla Rüpa Gosvämé, die de innerlijke hartewens van Çré
Caitanya Mahäprabhu heeft gevestigd en vervuld, componeerde Sri Bhakti-rasämåta-sindhu, Çré Ujjvala-nélamaëi en
andere heilige teksten. Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé
heeft Çré Caitanya-caritämåta geschreven. Terwijl ze aan het
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schrijven waren, werden ze diep bezorgd, omdat deze vertrouwelijke teksten over rasa niet in handen van ongekwalificeerde personen mochten vallen. Als dit zou gebeuren, zou
het een grote verstoring voor de wereld betekenen. Een glimp
van dit onderwerp wordt aangetroffen in Çré Caitanyacaritämåta (Ädi-lélä 4.231-7), zoals gezegd door Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé,
e saba siddhänta güòha, -- kahite nä yuyäya
nä kahile, keha ihära anta nähi äya
ataeva kahi kichu kariïa nigüòha
bujhibe rasika bhakta, nä bujhibe müòha
hådaye dharaye ye caitanya-nityänanda
e saba siddhänte sei äibe änanda
e saba siddhänta haya ämrera pallava
bhakta-gaëa-kokilera sarvadä vallabha
abhakta-uñörera ithe nä haya praveça
tabe citte haya mora änanda-viçeña
ye lägi kahite bhaya, se yadi nä jäne
ihä vai kibä sukha äche tribhuvane
ataeva bhakta-gaëe kari namaskära
niùçaìòke kahiye, tära hauk camatkära
De esoterische en confidentiële conclusies met betrekking tot
het amoureuze spel van Rasaräja Çré Kåñëa samen met de gopés, de belichaming van mahäbhäva, zijn niet geschikt om te
worden geopenbaard aan de gewone man. Maar zonder ze te
openbaren kan niemand dit onderwerp binnentreden. Ik zal
deze onderwerpen daarom op een versleutelde wijze beschrij-
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ven, zodat alleen rasika-bhaktas in staat zijn ze te begrijpen en
onbevoegde dwazen niet.
Een ieder, die Çré Caitanya Mahäprabhu en Çré Nityänanda
Prabhu in zijn hart heeft gesloten, krijgt transcendente zegen
door al deze conclusies te horen. Deze hele doctrine is zo zoet
als pas ontloken mangospruiten, die alleen door toegewijden
kunnen worden geproefd, die met koekoeks worden vergeleken. Voor niet-toegewijden als kamelen bestaat er geen mogelijkheid om tot deze onderwerpen te worden toegelaten. Daardoor heerst er een speciale vreugde in mijn hart.
Als degenen, voor wie ik bevreesd ben, zelf onvermogend zijn
om deze onderwerpen te begrijpen, wat zou dan een grotere
bron van vreugde in alle drie de werelden zijn? Nadat ik de
toegewijden eerbetuigingen heb aangeboden, openbaar ik dit
onderwerp zonder aarzelen.

Door over deze onderwerpen te horen en te lezen kan iedereen het hoogste voordeel behalen. Çréla Kåñëadäsa Kaviräja
Gosvämé heeft dit onderwerp verhelderd door het volgende
vers uit Çrémad-Bhägavatam te citeren,
anugrahäya bhaktänäà mänuñaà deham ästhitaù
bhajate tädåçéù kréòä yäù çrutvä tat-aro bhavet
Çrémad-Bhägavatam (10.33.36)
Met het doel om de toegewijden en de geconditioneerde zielen
genade te schenken heeft Bhagavän Çré Kåñëa Zijn menselijke
gedaante gemanifesteerd en voert dermate buitengewoon spel
(räsa-lélä) uit, dat iedereen, die erover hoort, exclusief aan
Hem raakt toegewijd (geciteerd in: Çré Caitanya-caritämåta,
Ädi-lélä 4.34).
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Hier wijst Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé erop, dat het
werkwoord “bhavet” in het bovenstaande vers in de gebiedende wijs staat. Dit betekent, dat het voor de jévas verplicht
is om over dergelijk spel te horen, zoals in de volgende çloka
wordt uitgelegd,
‘bhavet kriyä vidhiliìò, sei ihä kaya
kartavya avaçya ei, anyathä pratyaväya
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.35)
In het bovenstaande vers staat het werkwoord “bhavet” in de
gebiedende wijs. Daarom moet dit zeker worden gedaan. Het
nalaten hiervan zou een discrepantie betekenen.

Ter informatie aan de lezer, ik wijs hier op het Vaiñëavatoñaëé commentaar van Çréla Jéva Gosvämé op het hierboven
geciteerde vers uit Çrémad-Bhägavatam (10.33.36).
tatra loke dhiñöhätåtvena kåñëäkhya naräkära parabrahmaëaù çré gopair anubhütatvät evaà bhak tänugrahärthaà tat
kréòety abhipretam. äptakäma tve pi bhaktänugraho yujyate. viçuddha sattvasya tathä svabhävät. yad bhäva bhävite
cänyatra dåçyate sau.
tathä rahugaëänugrähake çré jaòa bharata charite, yathä vä
bhagavad anugrähake mayéti ca. tatra bhakta çabdena braja
devyo braja janäç ca sarve käla-traya sambandhino nye ca
vaiñëavä gåhétäà––braja devénäà pürva-rägädibhir braja
janänäà janmädibhir anyeñäï ca bhakta darçana çravaëädibhir apürvatva sphuraëät. ataeva tädåça bhakta prasaìògena tädåçéù sarva cittäkarñinéù kréòä bhajate, yäù sädhäraeér api çrutvä bhaktebho nyo pi janas tatparo bhavet. kimuta
räsa lélä rüpäm imäà çrutvety arthaù. vakñyate ca––
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vikréòitaà vrajavadhübhir idaï ca viñëoù (S.B. 10.33.39)
ityädi. yad vä, mänuñaà deham äçritaù sarvo pi jévas tat paro bhavet, martya loke çré bhagavad avatärät tathä bhajane
mukhyatväc ca manuñyänäm eva sukhena tac chravaëädi
siddheù. bhütänäm iti päöhe nijävatära käraëa bhakta sambandhena sarveñäm eva janänäà viñayinäà mumukñüëäà
muktänäï cety arthaù. iti parama kärüëyam eva käraëam
uktam. tathäpi bhajana sambandhenaiva sarvänugraho
jïeyaù. anyattaiù. tatra bahirmukhänapéti tat paryantatvaà
vivakñitam, parama prema paräkäñöhä mayatayä çré çukasyäpi tad varëanätiçaya pravåtteù gopénäm ity asyärthäntare tv
evaà vyäkhyeyam.
De woorden anugrahäya bhaktänäà mänuñaà deham ästhitaù
wijzen erop, dat Bhagavän Çré Kåñëa in Zijn oorspronkelijke,
menselijke gedaante verschijnt en allerlei spel uitvoert om
Zijn toegewijden te begunstigen. Hoewel Çré Kåñëa in Zichzelf
voldaan (äptakäma) is, is het tonen van Zijn vriendelijkheid
jegens de toegewijden heel betamelijk. Dit is het onderscheidende kenmerk van viçuddha-sattva (zuivere goedheid). Bhagavän is altijd bereid de toegewijden te belonen met een resultaat, dat consistent is met de uitvoering van hun bhajana. De
gunst getoond aan Koning Rahugaëa door Çré Jaòa Bharata
en de gunst van Bhagavän jegens mij (Çukadeva) illustreren
dit.
In het vers onder discussie wordt gezegd, dat Bhagavän
Zijn gedaante en spel manifesteert om een gunst aan Zijn
toegewijden te schenken. Het woord bhakta, dat hier is gebruikt, verwijst naar de vraja-devés (gopés), de vraja-väsés (inwoners van Vraja) en alle andere Vaiñëava’s – verleden, he134
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den en toekomst. Om de vraja-devés een gunst te verlenen
voert Svayam Bhagavän Çré Kåñëa op liefdevolle wijze dergelijk spel uit als pürva-räga (gehechtheid in anticipatie op de
ontmoeting met Kåñëa vóór hun vereniging). Om genade te
schenken aan alle inwoners van Vraja voert Hij Zijn geboorte
en ander spel uit en met al Zijn activiteiten schenkt Hij gunsten aan verleden, hedendaagse en toekomstige toegewijden
via het medium van het horen van lélä-kathä.
Çré Kåñëa manifesteert al dit spel en vermaak om de toegewijden te begunstigen. Door dit te doen worden zelfs gewone
personen (anderen dan de toegewijden), die het meer algemene spel horen, door Bhagavän ademloos geboeid. Door het
horen over de hoogst ambrozijnen räsa-lélä raken gewone
mensen zeker exclusief aan Bhagavän toegewijd – hierover
bestaat geen twijfel. Dit feit zal uitgebreid worden besproken
in volgende verzen, zoals vikréòitaà vraja-vadhübhir idaà ca
viñëoù (Çrémad-Bhägavatam 10.33.39).
De woorden mänuñaà deham ästhitaù kunnen er ook op
wijzen, dat de jévas, die de menselijke levensvorm hebben
bereikt, in staat zijn al dit spel te horen en daardoor exclusief
worden toegewijd aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.
Dit is het geval, omdat Bhagavän uitsluitend op aardse planeten (martya loka) incarneert en omdat alleen hier die verering
van Bhagavan zijn overheersende vorm krijgt. Het gevolg is,
dat de menselijke wezens, die op aardse planeten wonen, deze
vertellingen over het spel van Bhagavän gemakkelijk te horen
kunnen krijgen.
Het woord bhaktänäà verschijnt in dit vers. Maar in enkele
andere uitgaven staat in plaats daarvan bhütänäà. In dat ge135
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val zou de betekenis alsvolgt zijn. Bhagavän incarneert alleen
omwille van de toegewijden. Het gevolg is, dat de toegewijden
de grondoorzaak zijn van Bhagaväns verschijning. God verschijnt ook in Zijn oorspronkelijk menselijke gedaante om
Zijn gunst aan bevrijde zielen (muktas) te schenken, aan aspiranten voor bevrijding (mumukñus), aan levensgenieters (viñayés) en aan alle levende wezens in overeenstemming met
hun relatie met de toegewijden. Gods mededogen is naar zeggen de oorzaak van Zijn verschijning. Niettemin moet worden
begrepen, dat Gods gunst jegens andere levende wezens alleen te wijten is aan hun relatie met Zijn toegewijden. Met
andere woorden, Bhagavän schenkt gunsten aan andere jévas
alleen vanwege hun verbinding met toegewijden.
Çréla Çrédhara Svämé heeft geschreven in zijn commentaar
op Bhägavatam, dat bekend is als Bhävärtha-dépikä, dat behalve toegewijden zelfs materialistische personen van hun
materiële absorbtie worden bevrijd door over het spel van
Bhagavän te horen en daardoor exclusief op Hem gefixeerd
raken. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt dit vers uit in
zijn commentaar bekend als Särärtha darçiné,
bhaktänäm anugrahäya tädåçiù kréòäù bhajate yäù çrutvä
mänuñaà deham äçréto jévaù tatparas tad viñayakaù
çraddhävän bhaved iti kréòäntar ato vailakñaëyena madhura rasamayäù asyäù kréòäyäs tädåçé maëi-mantramahauñadhänäm iva käcid atarkyä çaktir astéty avagamyate.
Särärtha darçiné

God voert verschillend spel uit om genegenheid aan Zijn
toegewijden te tonen. Hij heeft de menselijke levensvorm
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aangenomen en levende wezens, die over dit spel horen, raken exclusief aan Hem toegewijd. Met andere woorden, ze
ontwikkelen sterk vertrouwen in het horen van vertellingen
over Gods activiteiten. Wat moet ik nog meer zeggen over het
belang van het horen van lélä-kathä? En deze räsa-lélä, die
geheel is verzadigd van mädhurya rasa, onderscheidt zich op
eminente wijze zelfs van Gods ander spel en vermaak. Deze
räsa-lélä is als een juweel, een mantra, of een krachtig medicijn, dat beschikt over een dergelijk rotsvast, verbazingwekkend vermogen, dat alle personen in de menselijke gedaante
aan de Allerhoogste Persoon raken toegewijd door erover te
horen. Daarom worden alle soorten toegewijden, die de beschrijvingen van dit spel en vermaak horen, succesvol en krijgen het hoogste plezier. Kan hierover enige twijfel in dit verband bestaan?
In deze context kunnen we het volgende vers uit ÇrémadBhägavatam citeren,
naitat samäcarej jätu manasäpi hy anéçvaraù vinäcyaty
äcaran mauòhyäd yathärudro bdhi-jaà viñam
Çrémad-Bhägavatam (10.33.30)
Met andere woorden, degenen, die niet éçvara, de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, zijn, die machteloos zijn en onderhevig
zijn aan karma, mogen nooit het spel van Bhagavän imiteren,
zelfs niet in hun geest. Als iemand op dwaze wijze Çré Çiva imiteert en het vergif uit de oceaan drinkt, gaat hij zeker ten onder.

De kern van de commentaren van Çréla Jéva Gosvämé en Çréla
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura op dit vers is, dat levende
wezens, die onderhevig zijn aan het materiële lichaam en ané137
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çvara zijn – verstoken zijn van het beheersende vermogen van
Bhagavän – zich nooit op die manier mogen gedragen, zelfs
niet mentaal. Wat valt er te zeggen van het uitvoeren van dergelijke activiteiten, men mag zelfs niet het verlangen koesteren om dat te doen. Met andere woorden, dergelijke handelingen uitgevoerd door God in overtreding van religieuze codes mag zelfs niet mentaal worden gecontempleerd.
Het woord samäcaraëa (gedrag) ontleed in onderdelen
(samyak en äcaraëa) wijst op compleet gedrag. Hier is het
gebruikt om totaal verbod van dergelijke activiteit aan te geven. De betekenis is daardoor, dat dergelijk gedrag zelfs niet
in het minst mag worden aangenomen. Laat staan het uitvoeren van dergelijke activiteiten door middel van spraak of zintuigen, men mag dergelijke activiteiten zelfs niet mentaal
overdenken.
Het woord hi wijst erop, dat dit zeker niet kan worden gedaan. Als men zich op die manier gedraagt, wordt men totaal
vernietigd. Het belang van het woord mauòhyäd (stupiditeit)
is, dat iemand, die zich niet bewust is van de almacht van God
en van zijn eigen onvermogen en op een dwaze manier dergelijk gedrag overneemt, totaal wordt geruïneerd, evenals iemand, die – afgezien van Çré Çiva – zo dom is om dodelijk vergif in te nemen en onmiddellijk wordt vernietigd. Maar Çré
Çiva wordt niet vernietigd ondanks het drinken van vergif;
integendeel, hij krijgt zelfs meer faam en schittering dan
Nélakaëöha, degene wiens keel blauw kleurde door het drinken van vergif.
In dit vers wordt de imitatie van dergelijk gedrag verboden,
toch wordt duidelijk uit dit vers, dat volgt (10.33.36) – yäù
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çrutvä tatparo bhavet – dat niet alleen toegewijden, maar zelfs
ook anderen, die dit spel met vertrouwen horen, volkomen
raken toegewijd aan Bhagavän. Dit is nader uitgelegd in het
volgende vers uit Çrémad-Bhägavatam (10.33.39),
vikréòitaà vraja vadhübhir idaï ca viñëoù
çraddhänvito nuçåëuyäd atha varëayed yaù
bhaktià paräà bhagavati pratilabhya kämaà
håd-rogam äçv apahinoty acireëa dhéraù
Een nuchter persoon, die in het begin met vertrouwen en continu van zijn guru vertellingen hoort over de ongekende rasadans van Bhagavän Çré Kåñëa met de jonge vrouwen (gopés)
van Vraja en dat spel later beschrijft, krijgt heel snel paräbhakti of prema-bhakti voor de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods en wordt competent om de hartziekte lust snel te verdrijven.

Hier geeft Çréla Jéva Gosvämé zijn commentaar in Vaiñëavatoñaëé,
çraddhayä viçvävasenänvita iti. tad viparétävajïä-rupäparädha-nivréty arthaïca nairantaryärthaïca. tac ca phala
vaiçiñöyärtham, ataeva yo nu nirantaraà çåëuyät, athänantaraà svayaà varëayec ca, upalakñaëaï caitat smarec ca,
bhaktià premalakñaëäà paräà çré gopikä premänusäritvät
sarvot tama jätéyäm; pratikñaëaà nütanatvena labdhä; hådroga-rüpaà kämam iti bhagavad viñayaù käma viçeño vyavacchinnaù, tasya parama prema rüpatvena tad vaiparétyät.
kämam ity upalakñaëam anyeñäm api håd-rogäëäm. anyatra
çruyate (çré gétä,18.54) ––“brahma bhütaù prasannätmä na
çocati na käìòkñati, samaù sarveñu bhüteñu mad bhaktià
labhate paräm.” iti atra tu håd-rogäpahänät pür vam eva pa139
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rama bhakti präptiù tasmät parama balavadevedaà sädhanam iti bhävaù.
Nadat Çukadeva Gosvämé de vertelling van rasa-lélä had afgerond, werd hij diep ondergedompeld in spirituele extase. In
dit vers beschrijft hij de vruchten van het horen en chanten
van rasa-lélä en begunstigt daarmee alle toekomstige toehoorders en voordrachtgevers. Degenen, die onophoudelijk en met
vertrouwen Çré Kåñëa’s rasa-lélä met de jonge vrouwen van
Vraja horen en dat spel later reciteren, krijgen snel paräbhakti voor Bhagavän Çré Kåñëa en laten de hartziekte van
wellust los.
Çraddhänvita betekent horen met sterk vertrouwen. Dit
woord is gebruikt om de overtreding te voorkomen, die resulterereert uit wantrouwen (aviçvasa) of veronachtzaming (avajïä) van de uitspraken van çästra in volkomen tegenstand met
het principe van horen met vertrouwen. Het is ook gebruikt
om constant horen te bevorderen. Met dit woord is gewezen
op het belang van horen. De woorden atha varëayed wijzen
erop, dat door constant over de rasa-lélä gepaard aan ander
speciaal spel te horen men dat spel persoonlijk gaat beschrijven. Met upalakñaëa, of indirecte implicatie, wordt er verder
op gewezen, dat men na het te hebben gehoord en te hebben
gereciteerd men dat spel ook zal herinneren en er verrukt van
raakt. Met andere woorden, horen, chanten, herinneren, verrukking ervaren enzovoort worden allemaal geïmpliceerd
door de woorden çraddhanvitaù anuçåëuyät atha varëayed
(herhaaldelijk met vertrouwen horen en dan beschrijven).
Parä-bhakti betekent bhakti, die volgt in het kielzog van de
gopés van Vraja. De bhakti, waarnaar hier wordt verwezen is
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prema-bhakti van het hoogste niveau. Het woord pratilabhya
(herhaaldelijk verkregen) samen met het woord parä-bhakti
wijzen erop, dat eerst parä-bhakti (beschikking over onderscheidende kenmerken van prema) ieder moment in telkens
nieuwe variaties in het hart wordt verkregen. Daarna geeft
men de hartziekte lust snel op.
Hier wordt het verschil tussen käma (materiële lust) als een
hartziekte en käma (spirituele liefde) in relatie tot Bhagavän
duidelijk gemaakt. Deze twee zijn verschillend van elkaar.
Het woord käma impliceert hier indirect, dat alle ziekten van
het hart snel worden verdreven.
In Bhägavad-gétä (18.54) wordt gezegd, “Iemand die zich in
de transcendentale positie bevindt boven de besmetting van
de drie geaardheden van de natuur (brahma-bhüta), die geheel in zichzelf is voldaan, die niet klaagt noch ergens naar
hunkert en die alle levende wezens met gelijke blik beziet,
krijgt parä-bhakti voor Mij.”
In dit vers van de Gétä wordt gezegd, dat men parä-bhakti
alleen krijgt na het verdwijnen van de ziekten van het hart,
maar in het bovenstaande vers wordt gezegd, dat men paräbhakti krijgt zelfs voordat de genezing heeft ingezet. Hieruit
begrijpen we, dat het horen en chanten over räsa-lélä een van
de meest krachtige vormen van sädhana is.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt in zijn commentaar, Särärtha-darçiné, over dit vers (10.33.39) het volgende.
anudinaà vä çåëuyät. atha varëayet kérttayet. svakavitayä
kävya-rüpatvena nibadhnéteti vä. paräà prema lakñaëaà
präpyeti ktvä pratyayena håd-rogavaty apy adhikäriëi pratham ataeva premëaù praveças tatas tat prabhävenaiväcirato
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håd roga näça iti premäyaà jïäna yoga iva na durbalaù paratantraç ceti bhävaù. håd-roga-rüpaà kämam iti bhagavad
viñayakaù käma viçeño vyavacchinnaù tasya premämåta rüpatvena tad vaiparityät. dhéraù paëòita iti håd roge satyapi
katham premä bhaved ity anästikya lakñaëena mürkhatvena
rahita ity arthaù. ataeva çraddhänvita iti çästräviçväsinäà
nämä parädhinäà premäpi näìògékarotéti bhävaù.
Het voorvoegsel anu (herhaaldelijk of methodisch) toegepast
op çåëuyät (horen) wijst op constant horen. Door constant te
horen van de lippen van de çravaëa-guru en Vaiñëava’s en
door daarna (dat spel) te reciteren, te vertellen of te beschrijven in eigen dichterlijke compositie krijgt men parä-bhakti,
met andere woorden bhakti met de aard van prema (premalakñaëa-bhakti).
Het achtervoegsel ktvä is in de formulering van het werkwoord pratilabhya (verkregen) op deze manier gebruikt: prati
+ labh + ktvä. Volgens de regels van de Sanskriete grammatica wordt ktvä vervangen door yap, wanneer het achtervoegsel
ktvä wordt toegepast op een werkwoordstam met een voorvoegsel. Vervolgens vervalt de letter ‘p’, waardoor de uiteindelijke formulering van het woord (pratilabhya) wordt verkregen. Het achtervoegsel ktvä wordt toegepast op de eerste
van twee werkwoorden uitgevoerd door hetzelfde instrument
om achtereenvolgende actie te tonen (i.e., na prema te hebben
bereikt laat hij de wellustige verlangens van het hart los). In
dit geval is de eerste actie pratilabhya (het bereiken van prema) en de tweede actie is apahinoti (verzaking van wellustige
verlangens van het hart).
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Ofschoon lust en ander kwaad zich nog in het hart bevinden, wijst het achtervoegsel ktvä in het werkwoord pratilabhya erop, dat prema-bhakti het hart eerst binnengaat en
door zijn buitengewone invloed al het kwaad aan de wortel
uitroeit. Met andere woorden, horen en reciteren van räsa-lélä
beschikken over een dermate verbazingwekkende kracht, dat
de lust in het hart van de vertrouwensvolle sädhaka wordt
vernietigd en dat hij prema krijgt. Hoewel deze twee gelijktijdig plaatsvinden, manifesteert de invloed van prema zich eerst
en vanwege zijn effect worden alle wellustige verlangens van
het hart verdreven.
Dus als gevolg van het horen en chanten van de vertellingen over het spel van Bhagavän krijgt men eerst prema voor
de lotusvoeten van Bhagavän en daarna wordt het hart verlost
van wellustige verlangens en andere besmetting. Met andere
woorden, hij wordt volkomen zuiver, omdat prema niet zwak
is, zoals de processen van jïäna en yoga. Bhakti is almachtig
en hoogst onafhankelijk.
De woorden håd-roga käma wijzen op het verschil tussen
wellustige verlangens van het hart en de käma in relatie tot
Bhagavän. Käma, die in relatie staat tot de Allerhoogste Persoon, heeft dezelfde aard als de nectar van prema (premämåta
svarüpa), terwijl de wellustige verlangens van het hart precies
het tegenovergestelde zijn. Daarom zijn deze twee intenties
van elkaar verschillend. Dit wordt onderbouwd door het gebruik van de woorden håd-roga käma.
Het woord dhéra betekent een paëòita, of iemand die geleerd is in çästra. Iemand die geen geloof hecht aan de uitspraak van dit vers en denkt, “Zolang de ziekte van wellust in
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het hart aanwezig is, kan prema niet worden bereikt,” beschikt naar zeggen over een atheïstisch temperament. Iemand,
die vrij is van een dergelijke dwaze atheïstische houding, heet
een paëòita, of een nuchter persoon (dhéra). Per gevolg worden alleen degenen, die sterk vertrouwen hebben in de çästra,
als dhéra gekend. Degenen, die geen vertrouwen hebben in de
uitspraken van de çästra, zijn atheïsten en schoffeerders van
de heilige naam. Dergelijke personen kunnen nimmer prema
bereiken.
In het hart van de sädhakas, die heilig geloven in de uitspraken van çästra, verschijnt vertrouwen door het horen van
räsa-lélä en andere vertellingen als gevolg ervan. Alleen in het
hart van dergelijke trouwhartige toegewijden manifesteert
prema zijn invloed als gevolg van het horen van lélä-kathä.
Daarna worden lust en alle kwaad, die in het hart van de toegewijde aanwezig zijn, aan de wortel uitgeroeid.
Het commentaar van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
op Çrémad-Bhägavatam (10.47.59) is ook voor deze discussie
relevant. Daarin wordt gezegd, dat bhakti de enige oorzaak is
van hogere kwaliteiten, die in een individu worden aangetroffen. Soberheden, geleerdheid, kennis enzovoort zijn niet de
oorzaak van superieure kwaliteiten. Bhakti is zelf hoogst excellent en verschijnt niet alleen in de meest uitzonderlijke
individuen met alle goede kwaliteiten. In tegendeel, het kan
zich zelfs manifesteren of aanwezig blijven in de meest vervloekte en verfoeilijke personen. Verder geeft bhakti door-endoor verdorven en gevallen personen alle goede kwaliteiten,
waardoor ze het respect van iedereen waardig zijn en de
hoogste en meest zeldzame associatie krijgen.
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Om deze reden is de opvatting, dat Bhakti-devé het hart alleen binnengaat, nadat alle anarthas, aparädhas, lust en andere aandoeningen van het hart zijn verdreven, niet juist. In tegendeel, door de genade van Bhagavän of de toegewijden, of
door trouwhartig sädhana en bhajana uit te voeren gaat deze
zeldzame bhakti eerst het hart binnen en daarna worden alle
anarthas automatisch opgelost – deze conclusie is zeer genoeglijk.
Dus alleen trouwhartige sädhakas met sterk geloof in de
verklaringen van çästra, guru en Vaiñëava’s zijn bekwaam om
de lélä-kathä van Çrémad-Bhägavatam te horen, die van rasa
verzadigd is. En omgekeerd, degenen die geloven, dat alleen
sädhakas, die volkomen vrij zijn van anarthas, bekwaam zijn
om het bovengenoemde spel te horen, zullen nooit vrij worden van anarthas, noch de bekwaamheid verwerven om te
horen – zelfs niet na miljoenen levens.
Een ander punt ter overweging is, dat – indien dit argument
wordt aanvaard – wij sädhakas, die nog onderhevig zijn aan
anarthas, ofschoon ze over vertrouwen beschikken, nooit de
heilige boeken zou mogen lezen of horen van rasika Gauòéya
Vaiñëava äcäryas, zoals Çréla Sanätana Gosvämé, Çréla Rüpa
Gosvämé, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en Çréla Bhaktivinoda Öhäkura. Onder die omstandigheden zouden we voor
altijd gedepriveerd blijven van de uiterst confidentiële en verheven waarheden van bhakti, die door deze äcäryas tot uitdrukking zijn gebracht. Er zou geen mogelijkheid bestaan, dat
de spruit van gretigheid naar rägänuga-bhakti ooit in ons hart
gaat ontwaken. Dan zouden we voor altijd worden afgeschermd van datgene, dat voorheen niet was gegeven, de pre145
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ma-rasa van de meest vrijgevige Çré Çacé-nandana, de schenker
van kåñëa-prema. Wat zou de Çré Gauòéya Vaiñëava’s, die hun
toevlucht hebben gezocht bij Çré Caitanya Mahäprabhu, dan
onderscheiden van Vaiñëava’s van andere sampradäyas?
Een derde punt ter overweging is het volgende. In Çré Caitanya-caritämåta wordt het volgende vers geciteerd uit Padyävalé,
kåñëa-bhakti-rasa-bhävitä matiù
kréyatäà yadi juto pi labhyate
tatra laulyam api mülyam ekalaà
janma-koöi-sukåtair na labhyate
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.70)

Hier wijzen de woorden laulyam api mülyam ekalam (zowaar
de enige prijs is gretigheid) erop, dat deze hoogst zeldzame
gretigheid zelfs niet kan worden opgewekt door vrome activiteiten verzameld over miljoenen en miljoenen levens. Hoe
kan deze gretigheid dan worden verkregen? De woorden,
kåñëa-bhakti-rasa-bhävitä matiù wijzen op iemand, wiens intelligentie of perceptie voor kåñëa-bhakti-rasa is ontwaakt. Hier
is de implicatie, dat door het trouwhartig horen van de vertellingen van het spel van Çré Kåñëa, dat verzadigd is van rasa,
van de lippen van rasika Vaiñëava’s, in wie kåñëa-bhakti-rasa
is verschenen, of door vol vertrouwen en aandachtig de literatuur over het spel van Çré Kåñëa te bestuderen, die door hen is
gecomponeerd, deze gretigheid kan worden verkregen. Behalve dit is er geen andere manier.
Een ander argument, namelijk dat er op dit moment geen
sädhaka is, die volkomen vrij van anarthas is en dat daarom
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niemand bekwaam is en dat ook in de toekomst niemand bekwaam zal zijn, is volslagen onlogisch. Vrijheid van lust en
andere anarthas is op zichzelf geen kwalificatie om in rägänuga-bhakti binnen te gaan. Integendeel, gretigheid voor Bhagaväns mädhurya (bevalligheid) is de enige kwalificatie om rägänuga-bhakti binnen te gaan. Noch bestaat er enige zekerheid, dat alleen door de routinematige inachtneming van de
onderdelen van vaidhé-bhakti automatisch gretigheid voor
rägänuga-bhakti ontwaakt. Hiervan wordt nergens bewijs
aangetroffen. Daarom is onze hoogste plicht het volgen van
de intentie van de commentaren van de voorgaande äcäryas
op de bovengenoemde verzen van Çrémad-Bhägavatam.
Door inspiratie van Zijn Goddelijke Genade Çréla gurupäda-padma nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda añöottara-çata Çré
Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja en de
herhaaldelijke verzoeken van vele toegewijden, die als hommeltjes zijn, presenteer ik Çré Veëu-géta aan de lezers vergezeld van een betekenisgeving van de commentaren van Çréla
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en Çréla Jéva Gosvämé respectievelijk genaamd Särärtha-darçiné en Çré Vaiñëava-toñaëé.
Door met vol vertrouwen over dit onderwerp te lezen zal de
gretigheid om binnen te gaan in rägänuga-bhakti in het hart
van trouwhartige toegewijden zeker ontkiemen. Dit is op
zichzelf het enige doel van het menselijk leven.
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“De Verschijningsdag van Çréla Bhaktisiddhänta
Sarasvaté Öhäkura Prabhupäda”
LEZING GEGEVEN IN DUITSLAND OP 21 FEBRUARI 2003
DOOR T RIDAËÒISVÄMÉ ÇRÉ ÇRÉMAD
BHAKTIVEDÄNTA NÄRÄYAËA MAHÄRÄJA

ANDAAG IS EEN ZEER GUNSTIGE DAG.
Het is de heilige geboortedag van Çréla Prabhupäda Bhaktisiddhänta Sarasvaté Gosvämé Öhäkura en
tevens de Verdwijningsdag van Çréla Gour Govinda Mahäräja.
Vanavond gaan we hen verheerlijken, dus alle toegewijden
dienen zich voor deze oproep gereed te houden.
Ik wil iets zeggen over de glorie van Çré Bhaktisiddhänta
Sarasvaté Prabhupäda. Als deze mahä-puruña, grote zelfgerealiseerde ziel, niet naar deze wereld was afgedaald, had
niemand de betekenis van zuivere bhakti gekend. Niemand
had de identiteit van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura gekend, het
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boek Çré Caitanya-caritämåta, of de boeken en glorie van de
Gosvämé’s.
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft ons twee juwelen gegeven. De ene is de heilige geboorteplaats van Çré Caitanya Mahäprabhu. Hij heeft Gaura-dhäma gemanifesteerd. Voordat
hij verscheen, wist niemand, waar Çré Caitanya Mahäprabhu
was geboren. Niemand wist waar Çrédhäma Mäyäpura eigenlijk lag. Het tweede juweel was Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté
Öhäkura, die in de wereld en het universum de glorie van Çré
Caitanya Mahäprabhu, Çré Nityänanda Prabhu, de rüpänuga
vicara-dhara (de beginselen van de disciplinaire lijn van Çréla
Rüpa Gosvämé) en de glorie van Çré Çré Rädhä en Kåñëa heeft
gepredikt. Vóór de geboorte van Çréla Bhaktisiddhanta Sarasvaté Gosvämé en Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en na het verdwijnen van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, Çréla Narottama Öhäkura, Çré Çyämänanda Prabhu, Srinivas Äcärya en
vóór Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en Çré Baladeva
Vidyäbhüñaëa was zuivere bhakti afgedekt. Door heel Çré
Vraja-dhäma en Çré Navadvépa-dhäma waren de ideeën van
de sahajiyäs verspreid. Hun invloed blies de boventoon en er
waren nauwelijks ware Vaiñëava’s.
In naam van Çré Caitanya Mahäprabhu, Zijn filosofie en
Zijn prema-dharma was het karakter van de sahajiyäs gedegradeerd en uiterst zondig. Het leven met andermans weduwen, met hen dansen en zingen, cigaretten roken en wijn met
hen drinken was hun idee van parakéya en vaiñëava-dharma.
Vanwege hun invloed wilden geleerde en aristocratische personen zelfs niet de naam “Gauòéya Vaiñëava’s” horen, laat
staan hen volgen. Ze haatten Gauòéya Vaiñëava’s in de wereld
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en in het universum. Er zijn elf sahajiyä groepen, zoals gauranagari, sakhé-bekhi, Aul Baul, enzovoort. In India was weduwen-bhajana hun belangrijkste functie. Ze hielden hun leven
in stand door professionele kértanas bij begrafenissen uit te
voeren. Na het volgen van een dood lichaam en gezang ontvingen ze een donatie van de nabestaanden. Ware vaiñëavadharma is volkomen zuiver, maar alle aristocraten gingen het
haten en waren daardoor in gevaar.
Op dat moment verscheen Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté
Prabhupäda in Çré Jagannätha-dhäma als de zoon van Çréla
Bhaktivinoda Öhäkura. Hij werd geboren met allerlei symptomen van de mahä-puruña, zoals natuurlijke tilaka-tekens op
zijn lichaam en de indrukken van kanti-mälä. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zei tegen zijn vrouw Bhagavati-devé, “Hij is
geen gewone jongen. Een gewone jongen kan deze natuurlijke
tilaka-tekens, kanti-mäla en andere tekenen niet dragen. Hij is
geboren in Jagannätha Puré en ik heb gebeden aan Vimaladevé, de metgezellin van Çré Jagannätha. Hij is door Haar genade gekomen. De Öhäkura gaf deze jongen daarom de naam
Vimala Prasäda. Prasäda betekent genade.
Na zes maanden was de baby gereed voor zijn annaprasanna mahotsava (graanceremonie, waarin de baby voor
het eerst graan, of zoete rijst, wordt gevoerd). Op hetzelfde
moment had het Jagannätha Karfestival plaats. De drie karren, die Jagannätha, Baladeva en Subhadra vervoerden, stonden in processie en hadden drie dagen voor het huis van Çréla
Bhaktivinoda Öhäkura stilgestaan. De Öhäkura was de organisator van het hele festival. Zonder enig probleem of belemmering kon hij daarom zijn zoon op de kar zetten en plaatste
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hem vóór Jagannätha-deva. Hij pakte daar een beetje prasädam en stopte het in de mond van Vimala Prasäda, toen de
bloemenkrans van de hals van Jagannätha op het hoofdje van
de baby viel. Het is een heel goed teken, wanneer de bloemenkrans van het Godsbeeld op die manier naar beneden
valt, want het betekent, dat de ontvanger wordt gezegend
door de genade van Çré Jagannätha, Çré Govinda-deva, Çré
Gopénätha, of een andere Godheid. Dit gebeurde ook met Çré
Caitanya Mahäprabhu Zelf. Op die manier werd de annaprasana mahotsava van Vimala Prasäda gevierd.
Geleidelijk groeide hij op. Toen hij een jongetje van vijf
jaar was, gaf Çréla Bhaktivinoda Öhäkura hem zelf harinäma
en de arcana mantra voor Çré Kurmadeva. Hij ging allerlei
dingen leren. Hij was altijd bij Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en
droeg zijn vaders Çré Bhakti-rasämåta-sindhu, Çré Ujjvalanilamani, Çré Caitanya-caritämåta en andere boeken op zijn
hoofd, wanneer hij hem vergezelde naar diverse plaatsen voor
predikwerk of lezingen. Dus vanaf het begin van zijn leven
kwamen er hele goede saàskäras naar hem toe. Dit was natuurlijk zijn naravata-lélä (menselijk spel), want hij was in feite
de eeuwige metgezellin van Çré Varñabhanavi-devé dayitaya,
dierbaar aan Varñabhanavi, Çrématé Rädhikä. Kåñëa-presthaya. Kåñëa heeft zoveel liefde en genegenheid voor de maïjarés, de meest dierbaren van Çré Varñabhanavi-devé.
Gaura-vani-pracarine. Wat is de betekenis van gaura-vani?
Dit bijvoeglijk naamwoord is ook gebruikt in de praëäma
mantra van Parama-pujyapäda Çréla Bhaktivedänta Svämé
Mahäräja, maar we gaan er niet diep genoeg op in om de betekenis erin te ontdekken. Gaura-vani wijst op hetgeen Gaura
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(Sacinandana Gaurahari) heeft gepredikt en datgene, dat Hij
in het hart van Çréla Rüpa Gosvämé legde – de verheerlijking
van het gevoel van de gopés en Çrématé Rädhikä. Gauracandra
zei, “O Nityänanda, O Haridäsa Prabhu, jullie moeten van
deur naar deur gaan en prediken, ‘Bolo Kåñëa, bhaja Kåñëa,
karo Kåñëa’ (chant Kåñëa’s naam, vereer Hem en dien Hem).
Dit is Gaura-vani. Dit is ook hetgeen Hij besprak met Çré
Räya Rämananda en Çré Svarüpa Dämodara in de Gambira,
vooral Zijn verborgen openbaring van de betekenis van cetodarpaëa-digdarçiné-våtti-marjana, yugayitam nimesena caksusa
pravrsayitam en aslisya vä pada-ratam. Dit is Gaura-vani. Het
is ook de liefde en genegenheid, die wordt uitgelegd door Çréla Rüpa Gosvämé in Çré Bhakti-rasämåta-sindhu, Sri Ujjvalanilamani, Çré Vidagda-mädhava en Çré Lalitä Mädhava. Dit is
Gaura-vani.
Onze hele paramparä is uit Goloka Våndävana naar deze
wereld neergedaald en Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura
was een van de meest vooraanstaande äcäryas. Als hij niet
was gekomen, was alles overgaan op sahajiïsme, waarvan alle
filosofie asat-sampradäya is.
Als men zijn gurudeva niet dient, als men geen sterk vertrouwen heeft in zijn gurudeva en als hij zijn gedachtenlijn
niet volgt, moet een dergelijk persoon sahajéya zijn; en dit
gebeurt tegenwoordig. We zijn aan het prediken en daarom
worden ze enigszins afgeremd, maar ik weet niet, wat er gaat
gebeuren, nadat ik de wereld heb verlaten. Er komt een zeer
gevaarlijk stadium aan.
Veel toegewijden van ISKCON hebben Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, hun guru, Çréla Prabhupäda, verlaten en
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zijn naar Rädhä-kuëòa gegaan. Waarom? Ze wilden añöakäléya-lélä herinneren als goopis – niet gopés, maar goopis – en
voor deze overtreding gingen ze naar de hel. Ze zijn “bäbäjés”
geworden. Ze houden twee, drie of vier weduwen bij zich en
gaan hun “parakéya-bhajana” proeven. Ik ken er niet alleen
twee, of drie, of vier, maar zoveel. Ze willen springen – geen
bhakti-yoga praktiseren. Ze willen gopé zijn door twee cent te
betalen aan een of ander bogus figuur, die hen siddha-deha
“geeft”, de geperfectioneerde persoonlijke identiteit, en die
figuur zegt tegen hen, “Jij bent een gopé.” Ze geven een naam
en alle andere informatie van die “gopé”. Dergelijke “discipelen” dromen dan na enige tijd te zijn verzonken in het meest
vertrouwelijke spel van Çré Çré Rädhä en Kåñëa in de kuïjäs.
Ga alsjeblieft niet proberen te doen wat zij doen – ga niet die
richting uit.
Er zijn een paar personen met een slecht karakter uit de
Gauòéya Maöha gezet, die ook naar Rädhä-kuëòa zijn gegaan
om bäbäjé in die asat-sampradäya te worden. Dergelijke losbandige karakters of ongekwalificeerde personen beelden
zich in verzonken te zijn in de añöa-käléya-lélä van Rädhä en
Kåñëa in Hun middernacht en eind-van-de-nacht spel - nisanta-lélä. Tijdens die episode ontmoeten Rädhä en Kåñëa elkaar
in een kuïja. Als Ze alleen zijn, half naakt en elkaar kussen,
wat gaat die “mediterende” dan denken? Er komen zinnelijke
gedachten zijn hoofd binnen. Hij is gebonden op deze manier
te denken en dat is verkeerd. Rädhä-Kåñëa lélä is bovenzinnelijk. Alleen een heilig persoon, zoals Çré Çukadeva Gosvämé,
die vanaf zijn geboorte brahmäcari was, of zoals Närada Gosvämé, een bevrijde ziel, of zoals Çré Çaìkara, die een ideale
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persoonlijkheid is, kunnen de juiste gedachten hebben over
añöa-käléya-lélä.
Je moet dergelijk spel praëäma aanbieden en proberen
bhakti-yoga te praktiseren, zoals onze voorgaande äcäryas ons
hebben geleerd. Begin geleidelijk aan de wortel van de boom,
word dan gekwalificeerd om te klimmen en bereik tenslotte
de top. Dan kun je de vruchten plukken. Wat ga je anders
krijgen? Niets anders dan deze bogus ideeën. Probeer Çréla
Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda te volgen en onze Gurudeva Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja en Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja. Anders word je
zoals die misleide figuren en dan ga je ook naar de hel.
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura stuurde zijn zoon naar een
Sanskriet universiteit en op de leeftijd van twaalf of zoiets
behaalde hij een graad in astrologie en kreeg de titel Siddhänta Saravati. Hij was in heel Bengalen kampioen in astrologie
geworden en daarom hebben alle verheven paëòitas (degenen
die geleerd zijn in de geschriften) en wetenschappers hem die
titel gegeven. Soms echter versloeg Çréla Sarasvaté Öhäkura de
stellingen van zijn docenten en daarom is hij van dat college
weggelopen. Onze Gurudeva heeft ook de universiteit verlaten. Ze zijn alletwee vertrokken, want ze konden niets van die
leraren daar leren.
In die tijd was Asutosa Mukarji gouverneur van Bengalen.
Toen de Indiase regering door de Britten werd bestuurd, hebben de Britten hem als gouverneur aangewezen. Hij was zeer
gekwalificeerd. Hij heeft de Universiteit van Calcutta gesticht
en daar had hij een leerstoel voor Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura gereserveerd. Hij verzocht hem, “Oh, kom als155
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tublieft bij ons als hoofd van de afdeling. Weest u bestuurshoofd. U bent hiervoor het best gekwalificeerd.” Sarasvaté
Öhäkura antwoordde, “Ik ben niet naar deze wereld gekomen
om sterren te tellen. Ik ben ook niet gekomen om de zandkorrels op aarde te tellen. Ik kan niet aan uw wens voldoen.” Zolang Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté in deze wereld is gebleven, werd die aanstelling voor hem opengehouden, maar hij
heeft hem nooit geaccepteerd.
Toen dacht Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, “Wat moet ik voor
die jongen doen?” Hij vestigde een medisch consultatiebureau, een apotheek, en zei tegen zijn zoon, “Blijf hier en houd
de zaak in stand, zodat er geen verliezen zijn.” Çréla Prabhupäda Sarasvaté Öhäkura ging dat doen, maar de apotheek mislukte en de vader vroeg zich wederom af, wat hij moest doen.
Er was in die tijd een koning in India, die koning was van
Kashim Bazar en een boezemvriend van Çréla Bhaktivinoda
Öhäkura. Hij zei tegen de Öhäkura, “Ik wil een leraar voor
mijn zoon hebben. Na mij wordt hij koning, dus ik wil een
leraar voor hem hebben.” Çréla Bhaktivinoda Öhäkura antwoordde, “We kunnen het proberen; ik zal mijn zoon zeggen,
dat hij hem moet onderwijzen.” In die tijd was het honorarium zeer hoog. Çréla Sarasvaté Öhäkura ging naar de koning om
zijn zoon les te geven. Hij leerde hem, dat de hele wereld samen met alle sandhis en samas, de omloop van de maan, een
uitspansel is van Kåñëa en niet-verschillend is van Hem. Hij
onderwees zoals Mahäprabhu onderwees, toen Hij docent was
in Navadvépa. Na enige tijd was de jongen geleerd en een wetenschapper in Vaiñëava filosofie. Het gevolg was, dat hij onhecht raakte. Hij was niet zoals jullie. Velen van jullie hebben
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zestien of twintig jaar zitten luisteren, maar zijn nooit onthecht geraakt. De prins daarentegen, die door Çréla Sarasvaté
Öhäkura werd onderwezen, raakte onthecht van werelds plezier.
De moeder van de jongen raakte van streek en zei tegen
haar echtgenoot, de koning, “Je hebt maar één zoon en jij wilt
van hem een sannyäsé maken? Jouw enige zoon? Ik wil dit
niet. Als je op deze manier doorgaat, neem ik vergif in en ga
ik sterven.” Toen raakte de koning op zijn beurt van streek en
vroeg aan Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, “Wat moet ik doen?
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura antwoordde, “Ik zal tegen mijn
jongen zeggen, dat hij naar huis moet terugkeren.” De koning
zei, “Ik blijf jou hetzelfde honorarium geven, dat je tot nu toe
hebt gekregen, maar die jongen moet vertrekken.”
De koning had een zeer grote bibliotheek en Çréla Sarasvaté
Öhäkura Prabhupäda is al die boeken daar gaan bestuderen –
alle boeken van de Gosvämé’s, Çrémad-Bhägavatam, Brahmasütra, boeken van de andere sampradäyas enzovoort. Ofschoon hij hun inhoud reeds kende, bestudeerde hij die boeken om ons een voorbeeld te geven. Heel snel, in een of twee
jaar, heeft hij die studie afgerond. Daarna keerde hij naar huis
terug en Çréla Bhaktivinoda Öhäkura nam opnieuw in overweging, welke bezigheid voor zijn zoon goed zou kunnen zijn.
Hij kocht een stuk grond in Mäyäpura vanaf Jagannätha Bhava, het huis van Sacinandana, Yogapitha, Candrasekara Bhavan en verder. Hij gaf dat hele areaal aan Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura, die toen bhajana ging doen in Svarüpa
Ganja. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zei tegen hem, “We hebben met de hulp van Çréla Jagannätha däsa Bäbäjé Mahäräja
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de geboorteplaats van Mahäprabhu ontdekt en nu moet jij
hem verheerlijken.”
Çréla Sarasvaté Öhäkura maakte toen een hut, waar Çré Gauracandra, Çrématé Viñëupriyä, Çrématé Lakñmépriyä en Païcatattva stonden en zijn vader gaf hem de opdracht, “Jij moet in
de hut van de Godsbeelden arcana uitvoeren en je kunt jezelf
instandhouden door van Çré Kåñëa afhankelijk te zijn, terwijl
je Zijn verering en dienst uitvoert.”
Zoals jullie misschien weten, heeft een vader over het algemeen niet veel fidusie in de intelligentie en de capaciteiten
van zijn jongen. Onze Guru Mahäräja beschouwde ons zijn
babies en dacht, “Wat gaan ze doen?” Hij zei tegen ons, dat
hij deze Gauòéya Maöha van stenen had gebouwd en voegde
eraan toe, “Nadat ik uit deze wereld ben vertrokken en jullie
jezelf niet in stand kunnen houden, kunnen jullie deze stenen
verkopen en in leven zien te blijven.” Çréla Bhaktivinoda
dacht er ook zo over, “Mijn baby is hetzelfde, als toen hij jong
was.”
Çréla Prabhupäda predikte echter snel in heel Bengalen. Hij
ging de Navadvépa-dhäma parikramä en karttika-parikramä
organiseren. Na enige tijd gaf hij sannyäsa aan zeer gekwalificeerde discipelen, die nog praktisch jongens waren. In die tijd
waren Pujyapäda Bon Mahäräja, Pujyapäda Çrédhara Mahäräja, Pujyapäda Vikanas Mahäräja, Pujyapäda Auduloumi Mahäräja en vele anderen nog maar 25, 26 of 27 jaar oud en zij
waren van heel Bengalen of heel India de crème de la crème.
Ze waren de hoogste klasse. Hij haalde hen naar zich toe, gaf
hen brahmacarya en sannyäsa en stichtte de Çré Caitanya Maöha.
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Wat betekent het woord “maöha”? “Maöhanti vasanti satraù.” Het is een plek, waar studenten studeren onder leiding
van hun Gurudeva. Het is hetzelfde als de gurukulas uit vroeger tijden, waar jongens studeerden en in allerlei soorten siddhänta zeer gekwalificeerd werden. Çréla Sarasvaté Öhäkura
heeft dit ingesteld. Hij gaf ook brahmacarya aan zoveel prachtige jongens en op die manier predikte hij snel over heel India.
Na enige tijd wilde hij, dat zijn religie van Çré Caitanya Mahäprabhu ook naar het Westen zou gaan en hij gaf die inspiratie aan Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja – Çré Abhaya
Caranaravinda. Met zijn genade ging Parama-pujyapäda Çréla
Svämé Mahäräja naar het buitenland en predikte in slechts
enkele jaren in de hele wereld. Hij stichtte predikcentra en
vertaalde en publiceerde vele boeken, die op hun beurt werden vertaald in alle grote wereldtalen.
Jullie zijn met zijn genade gekomen en de wortel van die
genade is die van Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Gosvämé
Öhäkura.
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“Boycot de Sahajiyä Bäbäjés”

EEN LEZING GEGEVEN IN NEDERLAND OP 10 JUNI 2001
DOOR T RIDAËÒISVÄMÉ ÇRÉ ÇRÉMAD
BHAKTIVEDÄNTA NÄRÄYAËA MAHÄRÄJA

K WIL IETS UITLEGGEN, ZODAT JULLIE
erg voorzichtig worden. Ik krijg vragen over de
boeken, die worden gepubliceerd door de bäbäjés
van Vraja. Ze aanvaarden Çré Caitanya Mahäprabhu, Çré Nityänanda Prabhu en Çré Çré Rädhä-Kåñëa Yugala. Ze hebben
niet hun eigen boeken geschreven. Ze pakken alleen boeken,
zoals Stava-mälä van Çréla Rüpa Gosvämé, Stavavalé en Viläpa
Kusumäïjalé van Çré Raghunätha däsa Gosvämé, Rädhä-räsasudhanidhi van Çré Prabhodänanda Sarasvari en andere boeken van de Gosvämé’s. Ze vertalen de uitleg van onze Gosvämé’s eenvoudig van het Sanksriet in het Bengaals. Alles lijkt
goed te zijn. Jullie moeten echter weten, welke de gebreken
van deze bäbäjés zijn en heel voorzichtig zijn. Jullie moeten
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hun gebreken zorgvuldig in je hart houden en in je notitieboek zetten. Allereerst accepteren ze niet, dat de Gauòéya
Vaiñëava Sampradäya een van de sakhas, takken, van de
Brahma-Madhva Sampradäya is, terwijl dit duidelijk uiteen is
gezet door Çré Kavi Karnapura, Çréla Jéva Gosvämé en toen
door Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa Prabhu. Dit is ook uitgelegd
door Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura, door mijn Gurudeva, Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja en door Çréla Bhaktivedänta
Svämé Mahäräja.
Ten tweede, ze denken, dat Çré Prabhodänanda Sarasvaté en
Prakaçänanda Sarasvaté dezelfde persoon zijn, terwijl er zoveel verschil tussen hen bestaat. Dit kan niet waar zijn. Gaat
iemand van de Rämänuja Sampradäya vallen om een mäyävädé te worden, zoals Prakaçänanda Sarasvaté, om daarna
weer Prabhodänanda Sarasvaté te worden, die zo verheven
was, dat hij de guru van Çréla Gopäla Bhaööa Gosvämé werd?
Dit idee is absurd. Prabhodänanda Sarasvaté en Prakäçänanda
Sarasvaté waren tijdgenoten. Gaat dezelfde persoon heen en
weer van Vaiñëava in Zuid-India, naar mäyävädé en dan weer
terug naar Vaiñëava in Våndävana, waar hij opnieuw een
mäyävädé wordt? Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura heeft
hierover helder geschreven en grote geschiedkundigen en
onderzoekswetenschappers hebben ook het idee afgewezen,
dat ze dezelfde persoon zijn.
Ten derde, ze geven geen gepaste eer aan Çréla Jéva Gosvämé en dit is een hele grote blunder. Dit is een vitaal punt.
Ze zeggen, dat Jéva Gosvämé svakéya-bhäva voorstaat, dat hij
nooit parakéya-bhäva heeft gesteund en dat hij zich tegen de162
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parakéya-bhäva heeft verzet. Ze zeggen, dat hij in zijn uitleg
van Çrémad-Bhägavatam en Brahma-saàhitä en in zijn eigen
boeken, zoals Gopäla-campu en vooral in zijn Çré Ujjvalanilamäëi-tika, tegen parakéya-bhäva heeft geschreven. Dit is
hun grootste blunder. We aanvaarden hun uitspraken totaal
niet.
Çréla Jéva Gosvämé was rüpänuga, een zuivere volgeling van
Çréla Rüpa Gosvämé en Çré Rüpa Maïjaré. Alleen voor sommige toegewijden, die in die tijd niet bijster gekwalificeerd
waren, beginnelingen, die niet wisten wat parakéya-bhäva was
– en zelfs in Vraja zijn er zovelen als zij – leek hij svakéyabhäva te begunstigen. Hij deed dat voor bepaalde volgelingen,
zodat ze tenslotte tot vidhi-märga (verering volgens de regels
en principes van Närada-païcarätra) zouden komen. Voor
deze groep heeft Jéva Gosvämé geschreven, alsof hij svakéyaräsa steunde. Hij wilde, dat ze hierdoor gekwalificeerd werden en daarna in het gevoel van parakéya zouden komen.
Voor gekwalificeerde personen heeft hij geschreven, dat parakéya-bhäva zich in Vraja bevindt en svakéya-bhäva in Dväraka. Hij heeft zich hierover helder uitgelaten en heeft dit
aanvaard. Hij kan nooit ingaan tegen de leer van Çréla Rüpa
Gosvämé, Çréla Sanätana Gosvämé en Çré Caitanya Mahäprabhu. Hij kan dat nooit doen. Hij was een volgeling van
hetzelfde basisidee van parakéya-bhäva als Rüpa Gosvämé.
Alleen voor sommige ongekwalificeerde personen heeft hij
andersom geschreven, maar de bäbäjés van Vraja kunnen dit
niet in overeenstemming brengen. Ze zijn in onwetendheid.
Ze kwamen in oppositie tegen Çréla Jéva Gosvämé en kozen de
zijde van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, ondanks het
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feit, dat er geen enkel strijdpunt tussen Jéva Gosvämé en Viçvanätha Cakravarté Öhäkura bestaat.
Wat Jéva Gosvämé ook schreef voor het welzijn van die ongekwalificeerde volgelingen, is in overeenkomst met tattvasiddhänta, beproefde filosofische waarheden. Hij schreef dat
de gopés op basis van tattva kåñëa-svakéya zijn.
änanda-cinmäya-räsa-pratibhavitabhis
tabhir ya eva nija-rüpataya kalabhiù
goloka eva nivasaty akhilätma-bhuto
govinda ädi-puruñam tam aham bhajami
Brahma-saàhitä
Ik vereer Govinda, de oorspronkelijke Godheid, die in Zijn eigen gebied, Goloka, verblijft met Rädhä, die lijkt op Zijn eigen
spirituele gedaante en het extatische vermogen (hlädiné) belichaamt. Hun metgezellen zijn Haar vertrouwelijke vriendinnen, die extenties van Haar gedaante belichamen en beschikken over en doordrongen zijn van eeuwig zegenrijke, spirituele
rasa.

Nija-rupataya kalabhih. De gopés zijn Kåñëa’s kracht. In de
ogen van tattva-siddhänta kunnen ze niet parakéya zijn. Ze zijn
hetzelfde als Kåñëa. Ze zijn de macht van Kåñëa. Ze zijn ook
niet de vrouwen van gopas, koeherders, van Våndävana. Ze
zijn allemaal geliefden van Kåñëa en ze zijn niet-verschillend
van Hem. Dus op basis van tattva zijn ze svakéya. (Sva betekent ‘eigen’ en kiya betekent sampatti, rijkdom.) Dit betekent,
dat ze van Kåñëa zijn, Kåñëa’s eigen, en ze zijn Zijn vermogen.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft geschreven in de
lijn van räsa-siddhänta of räsa-tattva. In räsa-tattva heeft Yogamäyä geregeld, dat zowel de gopés als Kåñëa denken, dat de
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gopés met andere gopas zijn getrouwd en daarom hebben ze
een overspelige relatie met Kåñëa als maîtresses. Als dit niet
zodanig was geregeld, zou er in het geheel geen rasa zijn. (Para betekent ‘grootste’, de eigen grootste rijkdom, en het betekent ook ‘een ander’, andermans rijkdom. Daardoor is de
betekenis zowel in tattva-siddhänta als rasa-siddhänta op harmonieuze wijze met elkaar in overeenstemming.)
Çréla Rüpa Gosvämé heeft al deze dingen uitgelegd, vooral
in Ujjvala-nilamaëé, maar ook in zijn andere boeken. De gopés
zijn Kåñëa’s eigen vermogen, maar ten behoeve van rasa
wordt gezegd, dat ze parakéya zijn. Wat is parakéya? Er zijn
twee principes: ätmä-rasa en para-rasa, of eka-rasa en anekarasa. Kåñëa is eka-rasa or ätmä-rasa. Hij is één rasa. Met andere woorden, Hij is de complete belichaming van rasa. Hij is
ätmäräma en äptakäma. Hij is altijd volkomen en voldaan in
Zichzelf. Hij heeft van niemand iets nodig om gelukkig te zijn.
De gopés zijn Zijn eigen vermogen.
Śakti-saktimatayor-abheda. Śakti, de energie, en śaktimān,
de eigenaar van die energie of dat vermogen, zijn beide één.
Ze zijn identiek. Ofschoon Kåñëa over deze eigenschap beschikt, is Hij ook para-rasa. Para-rasa betekent, dat de gopés
vaishisteya zijn, dat wil zeggen, ze hebben ook een specialiteit,
die hen van Kåñëa onderscheidt. Hoewel ze een onderdeel
van Kåñëa zijn, terwijl ze één met Hem zijn, is hun specialiteit,
dat ze Hem met het gevoel van rasa dienen. Kåñëa is de ontvanger en zij zijn het reservoir van liefde en genegenheid.
Kåñëa wil ook hun gevoel proeven. Aneka-rasa of para-rasa is
de rasa van de gopés en Kåñëa wil die rasa op diverse manieren proeven. Die rasa heeft de vorm van parakéya-rasa en dit
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is de betekenis van parakéya-rasa – niets anders. Dit is een
zeer hogeklasse filosofische begripsvorming en Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft al deze waarheden uitgelegd.
Dus Çréla Jéva Gosvämé heeft geen andere opvatting dan
Çréla Rüpa Gosvämé. Ze hebben precies dezelfde mening.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft aangetoond, dat
Jéva Gosvämé zich in parakéya-bhäva bevond en dat hij Çrémad-Bhägavatam en Ujjvala-nélamani aanvaardde.
[In zijn eigen Ujjvala-nilamani tika heeft Çréla Jéva Gosvämé
geschreven, “svecchaya likitam kincit, atra kincid parecchaya –
ik heb enkele dingen naar mijn eigen wens geschreven en
sommige dingen naar de wens van anderen. De onderdelen,
die consistent zijn, waarin svakéya en parakéya met elkaar in
overeenstemming zijn gebracht en zich in de lijn van Rüpa
Gosvämé bevinden, zijn mijn wens en de onderdelen, die niet
in overeenstemming zijn gebracht, zijn geschreven naar de
wens van anderen.”]
Ik heb over al deze onderwerpen geschreven in mijn boek,
Prabandha Païcakam – Vijf essentiële essays. Jullie moeten
proberen deze zaken helemaal te kennen. De bäbäjés zeggen,
dat we geen tak zijn van de lijn van Mädhväcärya. Ze zeggen
dat Mädhväcärya een andere opvatting heeft dan de Gauòéya
Vaiñëava’s. Maar dit is helemaal verkeerd. Wij hebben zoveel
specialiteiten, die zich in de lijn van Mädhväcärya bevinden.
Ze zeggen ook, dat Çré Caitanya Mahäprabhu een mäyävädé
moet zijn, omdat Hij sannyäsa van Keçava Bhärati, een mäyävädé, heeft genomen. Dit accepteren we niet. De eigenlijke
guru van Mahaprabhu was Éçvara Purépäda. Hij nam alleen
veça, rode kleding, van Keçava Bhärati en daarin schuilt geen
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kwaad. Mädhväcärya deed dit en Rämänujäcärya eveneens.
Op deze manier kan sannyäsa worden genomen.
[Een ander punt is alsvolgt. Çré Mädhväcärya heeft sannyäsa van Acyutaprekña aanvaard, die ook een kevalädvaita-vädé
was. Stel voor, dat we de mening van de tegenpartijd aanvaarden alleen omwille van het argument. Als Mahäprabhu in
dat geval een kevaladvaita-vädé sannyäsé is, is op basis van
dezelfde logica Çré Mädhväcärya dat ook. Wat is dan de belemmering voor Çréman Mahäprabhu om Zich in de Mädhva
Sampradäya te bevinden, als beiden de advaitaväda van de
sampradäya van Çaìkara hebben aanvaard? Dan is er nog een
tweede punt. Çré Mädhväcärya heeft eka-daëòa (een enkelvoudige staf van verzaking) aanvaard volgens de gebruiken en
reguleringen van de Çaìkara Sampradäya. Het zou logischerwijs consisten zijn te zeggen, dat Çré Caitanya Mahäprabhu
zijn ideale voorbeeld heeft gevolgd en ook eka-daëòa sannyäsa heeft aanvaard van een sannyäsé in de Çaìkara Sampradäya, namelijk Çré Keçava Bhärati. Hieruit blijkt duidelijk, dat
Gauòéya Vaiñëava’s zich in de lijn van Çré Mädhväcärya bevinden (uit: Çré Pabandha Païcakam – Vijf essentiële essays).]
[In de tijd van Çré Caitanya was de invloed van Çaìkaräcärya erg sterk. Mensen dachten, dat men alleen sannyäsa kon
aanvaarden in de disciplinaire opvolging van Çaìkaräcärya.
Çré Caitanya had Zijn missionaire activiteiten kunnen uitvoeren als gåhastha, maar Hij vond het huishoudelijke gezinsleven een belemmering voor Zijn missie. Daarom besloot Hij
de wereldverzakende levensorde, sannyäsa, te nemen. Aangezein Zijn aanvaarding van sannyäsa ook was ontworpen om
de aandacht van het publiek te trekken, nam Çré Caitanya, die
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de sociale conventie niet in de war wilde sturen, de wereldverzakende levensorde van een sannyäsé in de disciplinaire opvolging van Çaìkaräcärya, hoewel sannyäsa ook in de Vaiñëava Sampradäya werd gesanctioneerd (Çré Caitanya-caritämåta,
Ädi-lélä 3.34, Purport).]
Mahäprabhu nam echter gopäla-mantra en andere mantras
van Éçvara Purépäda. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, Çréla Rüpa
Gosvämé en Çréla Jéva Gosvämé hebben dit aanvaard – dat Çré
Caitanya Mahäprabhu geen mäyävädé was. Çré Mädhväcärya
Purépäda nam ook sannyäsa van een mäyävädé, maar hij nam
dékñä initiatie in de lijn van Mädhva en Lakñmépati Tértha was
zijn guru.
We bevinden ons dus in één lijn. Er bestaat enig gering verschil in upasana-märga, maar op basis van tattva zijn we allemaal dezelfde. Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa Prabhu heeft hierover zeer helder geschreven en de opvatting van Kavikarnapura is ook, dat we ons in de Madhva Sampradäya bevinden. Hij heeft er zelfs een çloka over geschreven.
Een ander punt is, dat de bäbäjés niet accepteren, dat Çré
Baladeva Vidyäbhüñaëa zich in de Gauòéya Vaiñëava lijn bevindt. Ze verzetten zich met kracht hiertegen. Als Baladeva
Vidyäbhüñaëa Prabhu zich buiten onze Gauòéya Sampradäya
bevindt, wie is dan onze redding geweest? Hij ging naar Galtä
Gaddé in Jaipur en versloeg de Çré Vaiñëava’s. Hij vertelde
hen, dat Çrématé Rädhikä aan de linker zijde van Kåñëa dient
te staan. Hij schreeft een commentaar op de Vedänta-sütra,
genaamd Govinda-bhasya, en dat commentaar is aanvaard
geworden als de Gauòéya-bhasya (commentaar dat de
Gauòéya Sampradäya vertegenwoordigt).
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[Wat ons betreft in de Madhva-Gauòéya Sampradäya, hebben onze äcäryas Çrémad-Bhägavatam aanvaard als het natuurlijke commentaar op Brahma-sütra. De Gauòéya Sampradäya heeft nooit een commentaar op de Brahma-sütra (Vedänta-sütra) geschreven, omdat zij en Caitanya Mahäprabhu
hadden aanvaard, dat Çrémad-Bhägavatam een natuurlijk
commentaar is, omdat dit werk eveneens door Vyäsadeva, de
oorspronkelijke auteur van Brahma-sütra, werd geschreven.
Als de auteur zijn eigen commentaar schrijft, is er geen behoefte aan een nieuw exemplaar. Dit boek is de Gauòéya Vaiñëava siddhänta. Enige tijd geleden werd de Gauòéya Sampradäya door de Çré Sampradäya in Jaipur uit gedaagd, omdat
de Gauòéya Sampradäya niet over een commentaar op de
Vedänta-sütra zou beschikken. Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura werd uitgenodigd om in die bijeenkomst aanwezig te
zijn, omdat hij de oudste Vaiñëava geleerde was. Hij woonde
toen in Våndävana en omdat hij op hoge leeftijd was, heeft hij
Baladeva Vidyäbhüñaëa als afgezant gestuurd, “Doe jij het.
Er is helemaal geen reden voor, maar mensen eisen van ons,
‘Waar is jullie commentaar op de Vedänta-sütra?’“ In opdracht van Govindajé in Jaipur heeft Baladeva Vidyäbhüñaëa
het commentaar op Brahma-sütra geschreven, genaamd Govinda-bhasya. Op die manier heeft ook de Brahma-MadhvaGauòéya Sampradäya een commentaar op Brahma-sütra en
dat is nodig (uit een lezing van Çréla Svämé Mahäräja van 30
september 1973).]
Als Baladeva Vidyäbhüñaëa Prabhu zich niet in onze sampradäya bevindt, in welke sampradäya bevindt hij zich dan
wel? Al zijn commentaren staan in de lijn van Çréla Rüpa
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Gosvämé en onze Gauòéya Vaiñëava äcäryas. Als Baladeva
Prabhu zich niet in onze sampradäya zou bevinden, zou alles
afgelopen zijn. Dit is een vitaal punt.
Deze bäbäjés zeggen ook, dat iemand met de saffrane kleding van sannyäsa zich niet in de Gauòéya Vaiñëava lijn bevindt. Hun idee hierover is onjuist. In Çré Caitanya-caritämåta
staat,
kiba vipra, kiba nyasi, çüdra kene naya
yei kåñëa-tattva-vetta, sei ‘guru’ haya
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.128)
Het maakt niet uit, of iemand een vipra (geleerde in vedische
wijsheid) is of is geboren in een lagere familie, of zich in de wereldverzakende levensorde bevindt. Als hij een meester is in de
wetenschap van Kåñëa, is hij de perfecte en bonafide geestelijk
leermeester.

Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé heeft geschreven “kiba
nyasi”. Nyasi betekent sannyäsé. Éçvara Purépäda, Mädhavendra Purépäda en alle monikken in hun lijn waren sannyäsés in
saffrane kleding. Er zijn zoveel metgezellen van Caitanya
Mahäprabhu, die saffrane kleding droegen. Svarüpa Dämodara droeg ook saffrane kleding. Wat is het probleem? Sa ffrane kleding is het kenmerk van verzaking. Het is de kleur
van anuräga, gehechtheid aan Kåñëa. Omdat het een kleur is,
wordt het door sadhvés gedragen. Sadhvé betekent een getrouwde dame, geen weduwe. “Getrouwd” betekent Kåñëa als
geliefde hebben. Wij zijn geen weduwen, maar degenen die
witte kleding dragen zijn weduwen.
Hoe is het woord “bäbäjé” in onze lijn gekomen? Waar is
dat vandaan gekomen? Éçvara Purépäda, Mädhavendra Puré170

_____________________________________________________________________________________

päda, Çré Caitanya Mahäprabhu, Çré Nityänanda Prabhu en na
Hem Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla Sanätana Gosvämé, Çréla
Raghunätha Bhaööa Gosvämé, Çréla Jéva Gosvämé, Çré Gopäla
Bhaööa Gosvämé en Çré Raghunätha däsa Gosvämé. Na hen
kwamen Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé en Våndävana
däsa Öhäkura en daarna Narottama däsa Öhäkura, Çyämänanda däsa, Çrinivasa Äcärya en Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. Waar is het woord bäbäjé? Was er iemand bekend als
Bäbäjé? Waar is dit woord bäbäjé vandaan gekomen? De bäbäjés hebben hierop geen antwoord. Al deze Vaiñëava’s waren
paramahaàsa, niet bäbäjé.
Çréla Sanätana Gosvämé droeg geen saffrane kleding, omdat
hij grote eerbied had voor de saffrane of rode kleding van Çré
Caitanya Mahäprabhu. Hij dacht, “Ik kan niet zijn zoals Hij,
ik ben niet zo verheven.” Dus uit eerbied en ontzag droeg hij
witte kleding en hij maakte er een gewoonte van om deze
saffrane kleding te eren. In Vraja noemden de Vrajaväsé’s
Sanätana Gosvämé “Bäbä”. Ze noemden Sanätana Gosvämé
“Bara-bäbä”, oudere sädhu, en Rüpa Gosvämé noemden ze
“Chota-bäbä”, jongere sädhu. Na hen droegen anderen in hun
lijn ook witte kleding. Maar na de tijd van Viçvanätha Cakravarté Öhäkura gingen ze afwijken. Enkelen, zoals Jagannätha
däsa Bäbäjé, Madhusüdana däsa Bäbäjé en Gaura-kiçora däsa
Bäbäjé namen de naam Bäbäjé uit nederigheid aan en iedereen
noemde hen ook Bäbäjé. [Bäbä betekent sädhu of vader en ji
is een achtervoegsel, dat “repectabel” betekent. Deze muktamahäpuruñas zijn paramahaàsas en zijn de eeuwige metgezellen van Rädhä en Kåñëa. Ze bevinden zich ver boven het begrip van bäbäjé of sannyäsa (dat zich binnen het varëäçrama
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stelsel bevindt). Dat zij de nomenclatuur van Bäbäjé aannamen was een teken van hun nederigheid.]
[Na Çréman Mahäprabhu waren Zijn lélä-parikäras (eeuwige
speelgezellen), zoals de Zes Gosvämé’s, Çré Lokanätha en
Bhugarbha en later Çréla Kåñëadäsa Kaviräja, Çréla Narottama
Öhäkura en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura niñkincana
paramahaàsa Vaiñëava’s van nature. Zij hoefden geen sannyäsa-veça, saffrane kleiding, te dragen. Ten tweede, Çréman
Mahäprabhu had de lélä uitgevoerd om sannyäsa-veça en saffrane kleding te dragen. Dus omdat ze zichzelf waardloos,
laag en ongekwalificeerd achtten, hebben deze mahätmäs
geen sannyäsa-veça en saffrane kleding gedragen om eerbied
en respect te tonen aan de veça van Çréman Mahäprabhu en
ook om hun eigen identiteit als dienaren onder de bescherming van Zijn lotusvoeten in stand te houden. Anderzijds, om
ontzag te tonen voor de niñkiëcana paramahaàsa-veça van de
metgezellen van Çréman Mahäprabhu en om onder hun leiding Zijn boodschap in de wereld te prediken hebben vele
akiëcana Vaiñëava’s op het pad van rägänuga-bhajana, die de
paramahaàsa-veça op hun hoofd dragen, een positie onder
hun vererenswaardige superieuren aanvaard door de saffrane
kleding te dragen van de sannyäsa äçrama, die zich binnen het
varëäçrama-dharma stelsel bevindt. Deze twee gebruiken, die
ieder hun eigen plaats hebben, zijn beide uitermate mooi en
ook volkomen in overeenstemming met siddhänta. Çuddhahari-bhakti is in de hele wereld gepredikt, wordt gepredikt en
zal worden gepredikt door deze mahäpuruñas, grote geperfectioneerde heiligen, die deze tweede stijl van niñkiëcana sanny-
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äsa-veça dragen (uit: Prabandha Païcakam – Vijf essentiële
essays).]
Toen Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura zag, dat veel
bäbäjés nu bogus waren, dat ze zich ophielden met weduwen
matajés en zonen kregen, werd hij furieus en zei, dat wij weer
dezelfde saffrane kleding gingen aanvaarden als anderen, zoals Rämänujäcärya, Madhväcärya, Mahäprabhu en Éçvara
Purépäda. Toen is hij overal in de wereld gaan prediken.
In die tijd respecteerden die personen met gezinnen, die
een losbandig karakter hadden en geen status in de samenleving hadden, deze bogus bäbäjés. Dat is de reden, waarom
Srila Prabhupäda Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura de roze
kleding en sannyäsa opnieuw introduceerde. Op dit moment
zijn die bogus personen, die voorheen tot de Gauòéya Maöha
behoorden, wellustig geworden en zijn dan ook uit de
Gauòéya Maöha gegooid. En die zijn nu bäbäjés geworden.
De bäbäjés bekritiseren vooral Çréla Bhaktivinoda Öhäkura
door te zeggen, dat hij geen guru had. Dit is een bogus idee.
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura predikte de naam en de glorie
van Çré Caitanya Mahäprabhu en Gauòéya Vaiñëava Sampradäya tegen de hele wereld. Hij heeft honderden boeken geschreven. Maar de bäbäjés zeggen, dat hij geen geschikte guru
had en dat Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda ook
geen geschikte guru had.
[Een sädhaka kan bheka (sannyäsa veça) aanvaarden van
een geschikte guru en anders, wanneer ware vairägya (in bhäva-bhakti) verschijnt, kan hij bheka van zichzelf aanvaarden.
Haridasa Öhäkura, de Zes Gosvämé’s, Lokanätha Gosvämé en
anderen zijn voorbeelden van de praktijk van zelfaanvaarde
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bheka. Dit was ook de manier, waarop Çré Bhaktisiddhänta
Sarasvaté Öhäkura sannyäsa veça heeft aanvaard na het verdwijnen van Çréla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé, van wie hij de
dékñä mantra had ontvangen. We zien aan deze voorbeelden,
dat het aanvaarden van bheka op deze manier volkomen in
overeenstemming is çästra. Çré Rämänujäcärya heeft ook tridaëòi-sannyäsa van zichzelf aanvaard na het verdwijnen van
zijn guru Çréla Yamunäcärya (uit: Prabandha Païcakam – Vijf
essentiële essays).]
Jullie moeten weten, dat Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zich in
de bhägavata-paramparä van Çréla Jagannätha däsa Bäbäjé
Mahäräja bevond. Çréla Prabhupäda Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura bevond zich in de lijn van dezelfde Jagannätha
däsa Bäbäjé Mahäräja, Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en zijn
guru, Çréla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja. Ze bevonden
zich allemaal in dezelfde lijn.
Degenen in de bäbäjé-lijn zeggen, dat onze Guru Mahäräja,
Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, en zelfs
Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja zich niet in de juiste disciplinaire opvolging bevonden en dat ze geen guru-paramparä
hebben. Maar in werkelijkheid bevinden de bäbäjés zich niet
in de guru-paramparä.
Ik heb in Frankrijk gezien, dat zoveel toegewijden Çréla
Bhaktivedänta Svämé Mahäräja hebben opgegeven en bäbäjés
zijn geworden. Ze namen bäbäjé-veça, òor-kaupén enzovoort.
Toen zijn ze na twee jaar met matajé-bäbäjés gevallen. Ze leefden met gescheiden vrouwen. Ze zijn gebonden dit te doen.
Dus degenen, die niet accepteren, dat Çréla Bhaktivedänta
Svämé Mahäräja, onze Guru Mahäräja, Çréla Bhakti Prajïäna
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Keçava Gosvämé Mahäräja, Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté
Öhäkura Prabhupäda, Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en alle
andere hogeklasse Vaiñëava’s zich in de Gauòéya lijn bevinden, leven in volslagen onwetendheid. Als je hun boeken
leest, komt dit vergif naar jou toe.
avaiñëava-mukhodgirnam putam hari-kathämåtam
çravanam naiva kartavyam sarpocchistam yatha payah
Padma Puräëa
Men kan niets horen over Kåñëa van een niet-Vaiñëava. Melk
aangeraakt door de lippen van een slang heeft giftige effecten.
Zo zijn ook lezingen gegeven over Kåñëa door niet-Vaiñëava’s
vergiftigd.

Viläpa-kusumäïjalé van Çré Raghunätha däsa Gosvämé en
andere boeken, zoals Kåñëa-bhavanämåta, Rädhä-räsasudhanidhi en Stava-valé zijn allemaal goede boeken. Ze zijn
ämåta, nectar. Maar je mag ze niet horen van niet-Vaiñëava’s,
anders komen de bogus ideeën van dergelijke non-Vaiñëava’s
over je heen en dan ga je afwijken. Wees hiermee zeer voorzichtig.
Een ander punt is bhajana-praëälé. In plaats van het juiste
proces aan de juiste personen te geven geven deze bäbäjés hun
eigen versie van bhajana-praëälé zonder te kijken of iemand
gekwalificeerd is of niet en zonder de juiste training te geven.
Hun zogenaamde discipelen weten niet wie Kåñëa is en wat
bhajana is. Ze kennen geen enkele definitie van bhakti en ze
weten zelfs niet hoe ze zich moeten reinigen, nadat ze naar de
wc zijn geweest. Ze weten helemaal niets. Wat komt er van
hen terecht?
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naitat samacarej jatu
manasapi hy anisvaram
vinasyaty acaran mauòhyäd
yatharudro ‘bdhi-jam visam
Çrémad-Bhägavatam (10.33.31)
Iemand die geen groot heerser is, mag nooit het gedrag van
heersende persoonlijkheden imiteren, zelfs niet mentaal. Als
een gewoon persoon dergelijk gedrag uit dwaasheid imiteert,
zal hij zichzelf eenvoudig ombrengen, zoals iemand, die niet
Rudra is, zichzelf ombrengt, als hij een oceaan vol vergif probeert te drinken.

Als iemand niet gekwalificeerd is, maar wel vergif wil drinken
zoals Çaìkara deed, sterft hij spoorslags. Wees eerst Çaìkara
en neem dan vergif in. Wees eerst gekwalificeerd.
Eerst moet je Upadeçämåta van Çréla Rüpa Gosvämé kennen, vaco vegam manasa krodha vegam. Lees ook Manaùçikña. Leer eerst tattva: mäyä-tattva, jéva-tattva en kåñëa-tattva.
Als je daarna werkelijk gretig bent, kun je die andere boeken
lezen. Als je anders deze principes niet eerst kent, word je
wellustig en ben je gebonden om af te wijken en bhajana en
sädhana op te geven. We moeten Jaiva-dharma lezen. Daarin
heeft Çréla Bhaktivinoda Öhäkura alle ideeën van Çréla Rüpa
Gosvämé uitgelegd. Leer eerst “tånad api sunicena taror api
sahisnuna / ämanina manadena kértanéyaù sadä hariù – Men
kan de heilige naam van God chanten met een nederige houding, waarbij men zichzelf lager acht dan een strootje op
straat. Men dient toleranter te zijn dan de boom zonder gevoel van vals prestige en bereid te zijn om anderen alle respect te gunnen. In een dergelijke mentale staat kan men de
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heilige naam van God constant chanten.” Dit werd door Çré
Caitanya Mahäprabhu geadviseerd,
ye-rupe la-ile näma prema upajaya
tahara lakñaëa suna, svarüpa-rama-raja
Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 20.21)
O Svarüpa Dämodara Gosvämé en Rämänanda Räya, hoor van
Mij over de symptomen voor het chanten van de Hare Kåñëa
mahä-mantra om de sluimerende liefde voor Kåñëa heel gemakkelijk te wekken.

Caitanya Mahäprabhu heeft ons Zelf de instructies gegeven
om deze kwaliteiten te krijgen. Probeer deze kwaliteiten te
ontwikkelen en dan kun je die andere boeken lezen. Er zijn
zoveel toegewijden in de wereld, vooral in Frankrijk, die al
deze verheven boeken lezen. Ze kennen echter geen kåñëatattva of een andere tattva en ze hebben geen niñöhä, stabiel en
sterk vertrouwen, in hun gurudeva. Langzaam maar zeker
geven ze Çréla Svämé Mahäräja, Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura en de hele guru-paramparä op. Ze bekritiseren
deze lijn. Hoewel de boeken, die door deze bäbäjés zijn vertaald op zichzelf bonafide zijn, moeten we hen niettemin boycotten. Lees ze niet. Als je gekwalificeerd bent, zoals een
haàsa, een zwaan, als je melk van water kunt scheiden, dan
kun je hun vertalingen lezen – anders niet.
Ongeveer tien jaar geleden ging ik met Pujyapäda Janardana Mahäräja op Vraja-maëòala parikramä. We gingen naar
Rädhä-kuëòa en daar hebben we de bäbäjés uitgedaagd. We
hebben drie uur lang een discussie gehouden, maar er kwam
niemand opdagen. Ik heb die bäbäjés ook in mijn boek, Vijf
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essentiële essays, uitgedaagd, maar niemand heeft gereageerd.
Nadat ze dat boek hadden gelezen, wilden ze ons voor de
rechter slepen en ik daagde hen uit, “Ja, we zien jullie aan het
hof.” Maar ze zijn nooit komen opdagen. Hun advocaten
hadden hen geadviseerd om niet naar de rechtbank te gaan,
omdat ze alles zouden verliezen.
Wees niet aangetrokken door die sahajiyä bäbäjés van Vraja. Je moet worden aangetrokken door onze guru-paramparä
– Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, Çréla Bhaktivinoda
Öhäkura, Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura Prabhupäda,
Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, Çréla Jéva Gosvämé, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en iedereen in onze Bhägavataparamparä.
Ik ben gekomen om jullie deze zaken te vertellen, zodat jullie voorzichtig zijn. Laat je niet in de war brengen. Probeer
heel sterk te zijn en al deze punten te kennen.
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Op de voorste rij van links naar rechts: Çréla Bhakti Pramode Puré
Mahäräja, Çréla Bhakti Rakñaka Çrédhara Mahäräja, Çréla Bhakti
Sarvasva Giri Mahäräja, Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Mahäräja,
Çréla Bhakti Vicära Yayavära Mahäräja, Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Mahäräja.

Wat valt er te zeggen van andere Vaiñëava sampradäyas
van tegenwoordig, zelfs in de Çaìkara Sampradäya zien
we eenheid en anugatya, of het aanhangen van de principes van voorgangers, dat overal in onze Gauòéya Sampradäya ontbreekt.
Met gevouwen handen en grote ernst bidden we daarom,
dat de kameraadschap in de zuivere sampradäya na het
serieus bestuderen van deze Çré Prabandha Païcakam
mag worden beschermd en worden behouden.
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