
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çré Prabandhävalé 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

Çré Prabandhävalé 

 

 

 

 

 

ÇRÉ  ÇRÉMAD 

BHAKTIVEDÄNTA  NÄRÄYAËA  GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇRÉ PRABANDHÄVALÉ 

_________________________________________________ 

 

Oorspronkelijke titel: Prabandhavali – A Collection of Devotional Essays 
Auteur: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, 1921 

2de Druk: 2003 Gaudiya Vedanta Publications – Delhi, India 

 

Nederlandse titel: Sri Prabandhavali – Een verzameling devotionele essays 
Nederlandse vertaling: 2019 © I.H.M. Goosen M.A. (Indira dasi)  

Foto Sri Srimad Bhaktivedanta Svami Maharaja is courtoisie van © Bhaktivedan-

ta Book Trust International, Inc.,  www.Krishna.com. Gebruikt met toestemming.  
Vector art: Freepik.com; Vecteezy.com; Freevectors.com  

Pro Deo Uitgever Jaya Radhe: www.jayaradhe.nl – Arnhem, Nederland 

Email: indira@jayaradhe.nl  
 

Drukwerk: www.pumbo.nl 

Papier: HVO biotop 

Paperback: www.boekenbestellen.nl/boek/prabandhavali 
 

Alle Nederlandse titels van deze auteur op één pagina: 

www.boekenbestellen.nl – Zoekterm: BV Narayana Maharaja 
 

Kosteloos Nederlandse titels in eBoekformaten:  jayaradhe.nl/boeken.html; 

purebhakti.com/resources/ebooks-magazines/bhakti-books/dutch 
 

Nederlandse vertalingen van de literaire nalatenschap van Sri Srimad Bhaktive-

danta Narayana Gosvami Maharaja worden als Nederlands cultureel erfgoed 
geconserveerd door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en het World Book 

Archive in Vrindavan. 

 

Gaudiya Vedanta Filosofie; Caitanya; Vaisnavisme 
NUR: 718 Oosterse religies 

 

 
 

 

 
 

COPYRIGHT 2019 © I.H.M. GOOSEN M.A. – ENKELE RECHTEN VOORBEHOUDEN 

BEHALVE WAAR ANDERS VERMELD VALT ALLEEN DE TEKST (NIET OPMAAK, 

FOTO’S EN KUNST) IN DIT BOEK ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVER-

MELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN 4.0 INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE 

Overzicht licentie: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl 
 

 

http://www.krishna.com/
http://www.jayaradhe.nl/
https://www.boekenbestellen.nl/boek/sri-prabandhavali/33104
http://www.boekenbestellen.nl/
http://jayaradhe.nl/boeken.html
http://www.purebhakti.com/resources/ebooks-magazines/bhakti-books/dutch
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl


 

 

 

Inleiding ___________________________________________ i 

Mangalacarana ____________________________________ 3 

HOOFDSTUKKEN 

  (1) Çréla Bhaktivedänta Vämana Mahäräja ________ 1 

  (2) Çréla A.C. Bhaktivedänta Svämé Prabhupäda ___ 9 

  (3) Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé _______ 21 

  (4) Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada __ 35 

  (5) Çréla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja _____ 53 

  (6) Çréla Raghunätha däsa Gosvämé______________ 63 

  (7) Advaita Saptamé ___________________________ 75 

  (8) Nityänanda Trayodaçé_______________________ 93 

  (9) Eenvoudig een kwaliteit van Bhakti __________113 

(10) Çré Bhajana-rahäsya _______________________127 

(11) De laatste dag van Kärttika-vrata ___________161 

Glossarium ______________________________________ 179 

 

 





 

i 

E ZIJN ZEER VERHEUGD, DAT WE DEZE 

tweede uitgave van Çré Prabandhävalé aan onze 

Vaiñëava lezers kunnen presenteren. Dit boek 

bestaat uit een verzameling lezingen, die oorspronkelijk in het 

Hindi werden gesproken door onze meest eerbiedwaardige 

Çréla Gurudeva, oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhak-

tivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja. De eerste uitgave van 

dit boek werd in 1996 gepubliceerd, juist voordat Çréla Guru-

deva een aanvang nam met zijn eerste prediktournée in de 

westerse landen.  

De inachtneming van feestdagen aangegeven in de Vaiñëa-

va kalender is een belangrijk aspect van de toegewijde prak-

tijk. Çréla Gurudeva spreekt altijd over het geschikte onder-

werp op dergelijke dagen, hetzij over de verschijningsdag of 

de verdwijningsdag van een vooraanstaande Vaiñëava äcärya, 

de verschijningsdag van een incarnatie van Bhagavän, of een 

andere belangrijke dag. Van de elf lezingen in dit boek zijn 

negen lezingen gesproken op belangrijke data uit de Vaiñëava 

kalender. Het woord prabandha betekent ‘essay’ en ävalé be-

tekent ‘verzameling’. We vertrouwen erop, dat toegewijden 
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deze Çré Prabandhävalé behulpzaam vinden bij hun oprechte 

pogingen om deze belangrijkde dagen te eerbiedigen. 

Het materiaal werd gesproken in 1989 en 1991 in de Çré Ke-

çavajé Gauòéya Maöha in Mathurä en in de Çré Rüpa-Sanätana 

Gauòéya Maöha in Våndävana. De enige uitzondering hierop 

vormt het hoofdstuk over Çréla A.C. Bhaktivedänta Svämé 

Prabhupäda, dat is samengesteld uit drie afzonderlijke lezin-

gen gesproken in het Engels aan het begin van de jaren ’90 

van de vorige eeuw. 

Aan deze tweede uitgave is een glossarium toegevoegd om 

lezers bij te staan, die onbekend zijn met de Sanskriete termi-

nologie. Dit boek is tevens opnieuw opgemaakt en werd ge-

typt op een hogere standaard. Erkentelijkheid gaat uit naar 

Lavaìga-latä däsé voor het redigeren van deze tweede uitgave, 

naar Åñabhädeva däsa en Çänti däsé voor het proeflezen van 

het definitieve manuscript, naar Atula-kåñëa däsa voor de 

controle van het Sanskriet, naar Kåñëa-prema däsa voor het 

ontwerp van een nieuwe omslag en naar Subala-sakhä däsa 

voor het leveren van de nieuwe foto van Çréla Gurudeva. De-

ze uitgave is wederom een manifestatie van de grote genade 

van Çréla Gurudeva. Samen bieden we het hem in zijn handen 

aan en bidden, dat hij ons mag zegenen met de nodige kwali-

ficatie om hem op deze manier te blijven dienen. Hare Kåñëa. 

 

Een aspirerend dienaar van de Vaiñëava’s, 

Prema-viläsa däsa  

Guru-pürëimä, 13 juli, 2003 

Gopénätha-bhavana, Çré Våndävana 



 

 

 

vande ‘haà çré-guroù çré-yuta-pada-kamalaà 

   çré-gurün vaiñëaväàç ca 

çré-rüpaà sägrajätaà saha-gaëa-raghunäthän- 

   vitaà taà sa-jévam 

sädvaitaà sävadhütaà parijana-sahitam 

   kåñëa-caitanya-devaà 

çré-rädhä-kåñëa-pädän saha-gaëa-lalitä- 

   çré-viçäkhänvitaàç ca 

K BIED MIJN PRAËÄMA AAN DE LOTUS- 

voeten van çré gurudeva – tot wie ook behoren de 

dékñä-guru, de bhajana-çikñä-guru, de topopvolging 

van gurus voorgezeten door Çré Madhväcärya en Çré Mädha-

vendra Puré, en de Vaiñëava’s van alle vier yugas – aan Çré 

Rüpa Gosvämé, zijn oudere broer, Çré Sanätana Gosvämé, 

Raghunätha däsa Gosvämé, Jéva Gosvämé en hun metgezellen, 

aan Çré Advaita Äcärya, Çré Nityänanda Prabhu, Çré Caitanya 

Mahäprabhu en al Zijn metgezellen, en aan Çré Rädhä-Kåñëa 
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vergezeld van al Hun sakhés en maïjarés met Çré Lalitä en 

Viçäkhä aan het hoofd. 

Çré Guru-praëäma 

oà ajïäna-timirändhasya 

   jïänäïjana-çaläkayä 

cakñur unmélitaà yena 

  tasmai çré-gurave namaù 

Ik bied mijn meest nederige daëòavat-praëäma aan çré guru, 

die met de toorts van kennis mijn ogen heeft geopend, die 

werden geblindeerd door de duisternis van onwetendheid. 

näma oà viñëu-pädäya 

   äcärya-siàha-rüpiëe 

çré çrémad bhakti-prajïäna- 

   keçava iti nämine 

atimartya-cariträya 

   sväçritänäà ca päline 

jéva-duùkhe sadärttäya 

   çré-näma-prema-däyine 

Ik bied praëäma aan mijn meest eerbiedwaardige çré gurude-

va, de leeuw-äcärya jagad-guru oà viñëupäda añöottara-çata 

Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé, een zeer trans-

cendente persoonlijkheid, die degenen aan zijn voeten met 

grote genegenheid voedt, die altijd bedroefd is het lijden te 
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zien van zielen, die zich tegen Kåñëa hebben gekeerd, en die 

liefde voor de heilige naam schenkt. 

Çréla Prabhupäda-vandanä 

näma oà viñëu-pädäya 

   kåñëa-preñöhäya bhütale 

çrémate bhaktisiddhänta- 

   sarasvatéti nämine 

çré-värñabhänavé-devé- 

   dayitäya kåpäbdhaye 

kåñëa-sambhandha-vijïäna- 

   däyine prabhava namaù 

Ik bied keer op keer praëäma aan de meester, die de weten-

schap van Kåñëa schenkt, die Kåñëa zeer dierbaar is, die de 

ontvanger is van de zegen van Çré Värñabhänavé-devé Rädhikä, 

die een oceaan van zegen is en die op deze aarde verscheen 

als oà viñëupäda Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté Gosvämé. 

mädhuryojjvala-premäòhya- 

   çré-rüpänuga-bhaktida 

çré-gaura-karuëä-çakti- 

   vigrahäya namo ‘stu te 

Ik bied praëäma aan hem, die de belichaming is van die rüpä-

nuga-bhakti, welke straalt met de amoureuze liefde van Çré 

Rädhä en Kåñëa en die de personificatie is van het genade-

vermogen van Çré Gauräìga Mahäprabhu.  



ÇRÉ  PRABANDHAVALÉ 

__________________________________________________________________________ 

6 

namas te gaura-väëé 

   çré-mürtaye déna-täriëe 

rüpänuga-viruddhäpa- 

   siddhänta-dhvänta-häriëe 

Ik bied praëäma aan hem, die de belichaming is van de leer 

van Mahäprabhu, die de verlosser is van de gevallenen en die 

de duisternis vernietigt voortkomend uit misverstanden, wel-

ke zijn tegengesteld aan de filosofie geformuleerd door Çréla 

Rüpa Gosvämé. 

Çréla Gaura-kiçora-vandanä 

namo gaura-kiñoräya 

   säkñäd-vairägya-mürtaye 

vipralambha-rasämbhodhe 

   pädämbujäya te namaù 

Ik bied praëäma aan de lotusvoeten van Çréla Gaura-kiñora 

däsa Bäbäjé Mahäräja, de verzaking in eigen persoon en een 

oceaan van vipralambha-rasa. 

Çréla Bhaktivinoda-vandanä 

namo bhaktivinodäya 

   saccidänanda-nämine 

gaura-çakti-svarüpäya 

   rüpänuga-varäya te 



7 

Ik bied praëäma aan Saccidänanda Çré Bhaktivinoda, de 

meest vooraanstaande van rüpänuga toegewijden en de beli-

chaming van de śakti van Çré Caitanya Mahäprabhu. 

Çréla Jagannätha-vandanä 

gaurävirbhäva-bhümes tvaà 

   nirdeñöä sajjana-priyaù 

vaiñëava-särvabhauma-çré- 

   jagannäthäya te namaù 

Ik bied praëäma aan Vaiñëava-särvabhauma Çré Jagannätha 

däsa Bäbäjé Mahäräja, die de exacte lokatie verifieerde van de 

verschijning van Çré Gaurasundara en die aan alle heilige per-

sonen dierbaar is. 

Çré Vaiñëava-vandanä 

väïchä-kalpatarubhyaç ca 

   kåpä-sindhubhya eva ca 

patitänäà pävanebhyo 

   vaiñëavebhyo namo namaù 

Ik bied praëäma aan de Vaiñëava’s, die als wensbomen de 

verlangens van een ieder kunnen vervullen en die vol mede-

dogen zijn voor de geconditioneerde zielen. 
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Çréman Mahäprabhu-vandanä 

namo mahä-vadänyäya 

   kåñëa-prema-pradäya te 

kåñëäya kåñëa-caitanya- 

  nämne gaura-tviñe namaù 

Ik bied praëäma aan Çré Caitanya Mahäprabhu, die Kåñëa 

Zelf is. Hij heeft de gouden lichaamskleur van Çrématé Rädhi-

kä aangenomen en deelt kwistig kåñëa-prema uit. 

Çré Kåñëa-praëäma 

he kåñëa karuëä-sindho 

   déna-bandho jagat-pate 

gopeça gopikä-känta 

   rädhä-känta namo ‘stu te 

Ik bied praëäma aan Çré Kåñëa, een oceaan van genade, de 

vriend van de verdrietigen en de bron van de schepping. Hij is 

de meester van de gopas en de minnaar van de gopés met Çré-

maté Rädhikä aan het hoofd. 

Çré Rädhä-praëäma 

tapta-käïcana-gauräìgi 

   rädhe våndävaneçvari 

våñabhänu-sute devé 

   praëamämi hari-priye 
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Ik bied praëäma aan Çrématé Rädhikä, wier gelaatskleur is als 

gesmolten goud en die de koningin is van Våndävana. Ze is de 

dochter van Våñabhänu Mahäräja en is Çré Kåñëa zeer dier-

baar. 

Çré Sambandhädhideva-praëäma 

jayatäà suratau paìgor 

   mama manda-mater gaté 

mat-sarvasva-padämbhojau 

   rädhä-madana-mohanau 

Alle eer aan de uitermate genadevolle Çré Rädhä-Madana-

mohana! Hoewel ik lam en dwaas ben, zijn Zij mijn toevlucht 

en Hun lotusvoeten zijn alles voor me. 

Çré Abhidheyädhideva-praëäma 

dévyad-våndäraëya-kalpa-drumädhaù 

   çrémad-ratnägära-siàhäsana-sthau 

çrémad-rädhä-çréla-govinda-devau 

  preñöhalébhiù sevyamänau smarämi 

Ik mediteer op Çrématé Rädhikä en Çréman Govindadeva, die 

onder een wensboom op een schitterende siàhäsana zitten in 

een tempel van juwelen in het uitermate prachtige landschap 

van Çré Våndävana, waar Ze diensten aanvaarden van Hun 

geliefde sakhés met Lalita en Viçäkhä aan het hoofd. 

Çré Prayojanädhideva-praëäma 
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çrémän räsa-rasärambhé 

   vaàçé-vaöa-taöa-sthitaù 

karñan veëu-svanair gopér 

   gopénäthaù çriye ‘stu naù 

Moge die Çré Gopénätha, de oorsprong van de bovenzinnelijke 

smaak van räsa-lélä, die bij Vaàçévaöa staat en de gopés met de 

melodie van Zijn fluit tot Zich aantrekt, me Zijn genade 

schenken. 

Çré Tulasé-praëäma 

våndäyai tulasé-devyai 

   priyäyai keçavasya ca 

kåñëa-bhakti-prade devé 

   satyavatyai namo namaù 

Ik bied keer op keer praëäma aan Tulasé-devé, ook bekend als 

Våndä en Satyavaté, die Çré Kåñëa zeer dierbaar is en kåñëa-

bhakti schenkt. 

Çré Païca-tattva-praëäma 

païca-tattvätmakaà kåñëaà 

   bhakta-rüpa-svarüpakam 

bhaktävatäraà bhaktäkhyaà 

   namämi bhakta-çaktikam 



11 

Ik bied praëäma aan Çré Caitanya Mahäprabhu in Zijn vijf 

aspecten als bhakta, bhakta-rüpa, bhakta-svarüpa, bhakta-

avatära en bhakta-śakti. 

Païca-tattva Mahä-mantra 

çré-kåñëa-caitanya 

   prabhu nityänanda 

çré-advaita gadädhara 

   çréväsädi-gaura-bhakta-vånda 

Mahä-mantra 

hare kåñëa hare kåñëa 

   kåñëa kåñëa hare hare 

hare räma hare räma 

   räma räma hare hare  
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De Verschijningsdag van 

Çréla Bhaktivedänta Vämana Mahäräja  

YÄSA IS DE PERSOONLIJKHEID, DIE DE 

glorie van de namen, de gedaante, kwaliteiten en 

het spel van Bhagavän in deze wereld heeft om-

lijnd. De ceremonie, waarmee de äcärya zittend op een troon 

in de dienst van Bhagavän wordt geëerd, die Zijn glorie pre-

dikt en mensen tot Hem aantrekt, wordt Vyäsa-püjä ge-

noemd. Een andere naam voor Vyäsa-püjä is guru-püjä. In 

India is het gebruikelijk, dat guru-püjä plaats heeft op de dag 

van Guru-pürëimä. Het wordt beschouwd als de verschij-

ningsdag van Vyäsa en op die dag vereren alle sampradäyas 

hun respectievelijke gurus. Maar in overeenstemming met de 

geschriften heeft de voornaamste äcärya van de moderne tijd, 

Çré Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté Gosvämé Prabhupäda, 

de specifieke verering van de guru ingesteld op de persoonlij-
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ke verschijningsdag van iedere guru. De ware guru-püjä is de 

verering van de hele guru-paramparä op de dag van zijn ver-

schijning, waarbij hij zijn leerlingen aanzet om hetzelfde te 

doen. 

In de geschriften is de glorie van de guru uitvoerig beschre-

ven. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft geschreven, 

yasya prasädäd bhagvat-prasädo 

yasyäprasädän na gatéù kuto 'pi 

                                               Çré Gurvañöaka (8) 

Door de genade van de guru krijgt men de genade van Bhag-

avän. En als men de genade van de guru niet krijgt, krijgt men 

nooit de kåpä van Bhagavän. In Çrémad-Bhägavatam zegt Çré 

Kåñëa, 

äcäryaà mäà vijänéyän 

   nävamanyeta karhicit 

na martya-buddhyäsüyeta 

   sarva-deva-mayo guruù 

Çrémad-Bhägavatam  (11.17.27) 

Men moet weten, dat de guru de äçraya-vigraha is en niet-

verschillend is van Mij. Men mag nooit in gebreke blijven van 

respect aan hem, of fouten aan hem toeschrijven door hem met 

materiële ogen te zien, want hij is de belichaming van alle half-

goden. 

Er zijn talloze halfgoden en -godinnen en onder hen zijn 

Brahmä, Viñëu en Maheça de belangrijksten. De guru is de 

belichaming van Brahmä, de belichaming van Viñëu en ook de 

belichaming van Maheça. Hij wordt vergeleken met Brahmä, 

omdat hij, zoals Brahmä deze wereld schept, bhakti schept 
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door het zaad van toewijding in ons hart te zaaien. Viñëu is de 

Instandhouder en gurudeva is degene, die onze bhakti in stand 

houdt. Zolang we nog niet het stadium van prema hebben 

bereikt, blijft hij onze toewijding versterken. Als geconditio-

neerde zielen kunnen we ons niet eens voorstellen, hoeveel 

moeite hij doet voor zelfs maar êên leerling. En zoals Maheça 

de vernietiger is, vernietigt guru al onze anarthas en aparäd-

has. Daarom wordt gezegd, dat de guru de belichaming vormt 

van alle halfgoden. 

Er zijn in deze wereld zoveel jévas en hoewel sommigen tot 

Bhagavän geneigd zijn, hebben de meesten zich tegen Hem 

gekeerd. Hun intrinsieke gedaante is een eeuwige dienaar van 

Kåñëa, maar omdat ze dit zijn vergeten, dolen ze rond in het 

materiële bestaan. Zonder bhakti zullen ze nooit over enig 

heilzaam voordeel beschikken. Daarom daalt Kåñëa Zelf soms 

naar deze wereld af, soms neemt Hij verschillende incarnaties 

aan en soms stuurt Hij Zijn çakti in de vorm van guru. Anders 

zou het niet mogelijk zijn, dat de jévas ooit enig heil tegemoet 

kunnen treden. Alleen door bhakti kunnen ze hun hoogste 

goed bereiken; toch is bhakti niet iets van deze wereld.  

In de eeuwig geperfectioneerde metgezellen van Kåñëa is 

de essentie van de saàvit- en hlädiné-çaktis altijd aanwezig in 

de vorm van prema-bhakti. Totdat de jéva die essentie ont-

vangt, zal hij nooit enige ware toegenegenheid ontmoeten. De 

guru is een bewoner van de geestelijke wereld en hij daalt af 

naar deze wereld. Hij brengt de prema van Goloka Vraja naar 

deze wereld en geeft het aan de geconditioneerde zielen. Een 

dergelijk grote persoonlijkheid, een eeuwig geperfectioneerde 



ÇRÉ  PRABANDHAVALÉ 

__________________________________________________________________________ 

4 

rägätmikä toegewijde, die beschikt over vraja-prema en het 

naar deze wereld brengt, wordt çuddha-guru genoemd. 

Zoals de stroom van de Gaìgä het water van de Himälaya’s 

naar de oceaan brengt, is er een stroom, die door onze guru-

paramparä vloeit en begint bij Kåñëa Zelf, naar de moderne 

äcäryas is gestroomd en nu de hele materiële wereld met kåñ-

na-prema bevloeit. Dit is de belangrijkste functie van de guru. 

Als iemand niet in staat is deze prema te geven, is hij in het 

geheel geen ware guru. Het vermogen om kåñëa-prema te 

geven is het belangrijkste kenmerk van een ware Vaiñëava 

guru. 

Vandaag vieren we de verschijningsdag van een dergelijke 

guru, Çré Çrémad Bhaktivedänta Vämana Mahäräja, die dient 

als de huidige äcärya van de Çré Gauòéya Vedänta Samiti. Hij 

werd geboren in 1916 in de provincie Jessore in Oost-

Bengalen, dat nu Bangladesh is. Zijn jongensnaam was Santo-

ña en zijn oom van vaders zijde was een van de eerste leerlin-

gen van Çréla Bhaktisiddhänta Prabhupäda's leerling, Nåsiàha 

Mahäräja. De moeder van Vämana Mahäräja was ook een 

leerling van Prabhupäda en zij was zeer strikt; ze disciplineer-

de zelfs haar echtgenoot. Als haar man verboden voedsel had 

gegeten, mocht hij van haar het huis niet binnenkomen. De 

kinderen disciplineerde ze op dezelfde manier.  

Vämana Mahäräja was de oudste van vier zonen en moeder 

maakte zich zorgen, dat hij door zijn vader werd beénvloed. 

Dus toen Vämana Mahäräja nog maar negen jaar oud was, 

bracht ze hem naar de maöha van Prabhupäda in Mäyäpura, 

waar destijds Nåsiàha Mahäräja reeds was gevestigd. Toen ze 

daar arriveerden, bracht Nåsiàha Mahäräja hen naar onze 
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gurudeva, Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Mahäräja, die in die 

tijd tempelpresident was. Vanaf die dag woonde Vämana Ma-

häräja in de maöha, ontving harinäma inwijding rechtstreeks 

van Prabhupäda en is zijn leven lang een naiñöhika-brahmacäré 

gebleven. 

Onze Guru Mahäräja zette Vämana Mahäräja onmiddellijk 

op school en zei tegen hem, "Je krijgt van mij een stuk choco-

lade, als jij voor mij maar êên çloka reciteert." Op die manier 

leerde hij vele çlokas en Gurudeva was hem altijd buitenge-

woon toegenegen. 

Op die jonge leeftijd leerde Vämana Mahäräja hoe hij de 

Vaiñëavas een zitplaats moest aanbieden om prasäda te ne-

men door hen een blad te geven, waarvan ze konden eten met 

wat zout en water. En nadat alle Vaiñëava's de prasäda had-

den geëerd, ruimde hij op en maakte alles schoon. Hij leerde 

daar ook koken en kon in een minimum van tijd eersteklas 

offers maken. 

Na enige tijd verdween Prabhupäda uit deze wereld en toen 

heeft in 1943 onze Guru Mahäräja de Gauòéya Vedänta Sami-

ti gesticht. Ik heb me bij de missie aangesloten in 1946 en in 

die tijd zag ik, hoe Vämana Mahäräja alles deed: brieven 

schrijven, tempel besturen, koken en reizen om te prediken. 

Samen met mijn godbroeder, Çréla Trivikrama Mahäräja, ont-

vingen we sannyäsa van Guru Maharaja op Gaura-pürëimä in 

1954.  

Vämana Mahäräja is een groot geleerde, evenals onze gu-

rudeva. Er werd gezegd, dat hij een woordenboek van çlokas 

was, omdat hij zoveel verzen uit de geschriften kende. Wan-

neer Gurudeva tijdens zijn lezing wel eens een çloka had ver-
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geten, vulde Vämana Mahäräja hem uit zijn geheugen aan. 

Toen we eens naar Ässäm gingen om te prediken, verklaarde 

Gurudeva op moedige wijze, dat de mond van de mensen 

daar, die vis en vlees eten, is als de afvoer van het riool. Een 

van de sektes daar stond praktisch klaar ons te stenigen en 

daagden ons uit door te zeggen, "Jullie zeggen, dat Caitanya 

Mahäprabhu Bhagavän Zelf is, maar welk bewijs kunnen jul-

lie daarvoor aanvoeren?" Guru Mahäräja richtte zich tot Vä-

mana Maharaja en zei, "Spreek." Toen reciteerde Vämana 

Mahäräja vijftig çlokas, de ene na de andere als bewijsvoering 

uit verschillende geschriften, waarmee die mensen het zwijgen 

werd opgelegd. 

Guru Mahäräja gaf de totale verantwoording voor het redi-

geren en uitgeven van ons Bengaalse tijdschrift aan Vämana 

Mahäräja. Vanaf zijn jongensjaren bestudeerde Vämana Ma-

häräja de verzen uit Bhägavatam met hun commentaren en 

het resultaat was, dat hij uren lang zonder ophouden over de 

Vaiñëava filosofie kon spreken. Hij is zo een groot geleerde 

en ook een zeer zachtaardig persoon. Hij is kinderen zeer 

toegenegen en spreekt met hen over geesten en spoken, waar 

ze dol op zijn. Hij trekt iedereen aan naar het spirituele leven 

en zelfs in een gezelschap van geleerden is hij altijd de groot-

ste geleerde. Hij kan de misverstanden van anderen weerleg-

gen, maar hij doet dat op een manier, waarop de gevoelens 

van zijn gehoor niet worden gekwetst, alsof hij met grote om-

zichtigheid een chirurgische ingreep uitvoert. 

Vämana Mahäräja is zeer ernstig en rustig, maar hij heeft 

nog een andere bijzondere kwaliteit: ik heb veel mensen mee-

gemaakt, inclusief mezelf, die uitleg over de geschriften gaven 
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en er plezier in schiepen om daarvoor de lofprijzingen van 

anderen te incasseren. Maar na Vämana Mahäräja bijna vijftig 

jaar te hebben gekend, heb ik hem dit nooit zien doen, zelfs 

niet per ongeluk. Hij is ook erg tolerant. Alsof hij vergif in-

slikt en het verteert, ziet hij de fouten in anderen, maar hij zal 

er nooit over spreken. Hij is zo gedreven om de instructies 

van Caitanya Mahäprabhu te prediken en heeft ze naar alle 

dorpen in West-Bengalen en Ässäm gebracht. Bhagavän heeft 

in het bijzonder deze grote persoonlijkheid met vele trans-

cendente kwaliteiten begiftigd.  

Vandaag bid ik tot Çréla Vämana Mahäräja, dat hij me op 

genadevolle wijze altijd in zijn schaduw toelaat, waarmee hij 

me in staat stelt hem altijd te blijven volgen. Ik beschouw hem 

als mijn çikñä-guru, omdat hij me alles, dat ik nodig had, met 

grote genegenheid heeft gegeven, sinds de dag dat ik tot de 

missie toetrad. 

 

 

 





 

9 

 

De Verdwijningsdag van 

Çréla A.C. Bhaktivedänta Svämé Prabhupäda 

RÉ KÅÑËA KOOS ERVOOR OM ZIJN ZUIVE- 

re toegewijde, A.C. Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, 

op de uitermate gunstige dag van Nandotsava te 

laten verschijnen. Dit is de dag na Janmäñöamé en de dag, 

waarop Nanda Mahäräja een groot festival hield om de ge-

boorte van Kåñëa te vieren. Dit feit alleen al wijst erop, dat 

Çréla Svämé Mahäräja is verschenen voor het uitvoeren van 

een paar zeer belangrijke activiteiten. Zijn ouders waren erg 

vroom en gaven hem daarom de naam Abhaya Caraëa. 

Abhaya betekent 'onbevreesd' en caraëa betekent 'de lotus-

voeten van de Heer', dus Abhaya Caraëa is een naam van 

Kåñëa, want alleen Kåñëa kan in deze wereld grote onbe-

vreesdheid schenken. Dus Sväméjé was bedoeld om aan de 
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hele wereld onbevreesde toevlucht te geven. Het geven van 

deze naam was zeer betekenisvol en is niets minder dan een 

goddelijke regeling. 

Ik ontmoette Svamijé in 1950, toen ik met mijn gurudeva in 

onze tempel in Calcutta was. Meestal toonden de toegewijden 

groot respect voor mijn gurudeva, maar op zekere dag zag ik, 

dat Gurudeva zelf groot respect toonde voor een gåhastha 

toegewijde, die juist uit Allahabad was gekomen. Hij sprak 

tegen hem met grote liefde en genegenheid. Bij de eerste ge-

legenheid vroeg ik mijn gurudeva, "Wie is deze toegewijde?" 

Hij antwoordde, "Hij is Abhaya Caraëäravinda. [Çréla Bhakti-

siddhänta Sarasvaté] Prabhupäda gaf hem de titel 'Bhaktive-

dänta' en hoewel hij een gåhastha (huisvader) is, is hij zeer 

onderlegd, vooral in het Engels en Bengaals. Hij is een zeer 

gekwalificeerd toegewijde." Toen Sväméjé zag, dat ik zoveel 

diensten aan mijn gurudeva verleende, werd hij tot me aange-

trokken. Hij riep me naar zich toe en vroeg me, waar ik van-

daan kwam, wat mijn naam was, enzovoort. 

Toen Svamijé voor het eerst naar Mathurä kwam, heb ik 

hem persoonlijk verzocht sannyäsa te nemen. Hij antwoordde, 

dat wanneer hij door Prabhupäda zou worden geénitieerd, hij 

de opdracht zou krijgen een Engels tijdschrift en verscheidene 

andere boeken te publiceren en las dit vers voor, 

yasyäham anugåhëämi 

   hariñye tad-dhanaà çanaiù 

tato 'dhanaà tyajanty asya 

   svajanä duùkha-duùkhitam 

Çrémad-Bhägavatam  (10.88.8) 
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[Çré Kåñëa zei:] O Koning, wanneer Ik iemand gunstig gestemd 

ben, ontneem Ik hem geleidelijk al zijn rijkdom. Met andere 

woorden, wanneer een persoon, hoewel hij ernaar verlangt ma-

teriële lustbevrediging op te geven, zich op de een of andere 

manier verliest in de zintuigobjecten, die in zijn buurt aanwezig 

zijn, wordt hij gegriefd. Voor een dergelijk persoon is het ver-

wijderen van deze objecten op zichzelf een teken van Mijn ze-

gen. Zodra zijn vrouw, zonen en familieleden hem beschouwen 

als een ellendige mislukkeling, die door herhaaldelijke ramp-

spoed wordt belaagd, wijzen ze de verpauperde man af. 

Svamijé zei tegen me, "In mijn geval is de betekenis van dit 

vers waarheid geworden. Al mijn zakelijke ondernemingen 

zijn mislukt en mijn familie heeft zich tegen me gekeerd. Ze 

zeiden dan, 'Jij bent een idioot. Jij deugt nergens voor en je 

hebt alles verknoeid.' Dus ik heb alles verknoeid, ik ben be-

rooid, en nu ga jij me vertellen, dat ik sannyäsa moet nemen." 

Ik maakte dan grapjes met hem en zei, "Jij wilt van jouw kin-

deren en jouw vrouw houden, maar ze zijn niet geénteres-

seerd." Ik vertelde hem op zekere dag, dat hij zich niet langer 

moest bezighouden met die materiële zaken, omdat Kåñëa en 

Prabhupäda wilden, dat hij zoveel belangrijke dingen ging 

doen, zoals prediken in de westerse landen. Een paar dagen 

daarna kwam mijn gurudeva ook naar Mathurä. Ik vroeg Gu-

rudeva hem over te halen om sannyäsa te nemen. Sväméjé en 

mijn gurudeva waren intieme vrienden, die enige tijd hadden 

samengewoond. Ze waren beiden intellectuele giganten uit 

hogeklasse families. Toen riep Gurudeva hem en zei, "Nä-

räyaëa Mahäräja en alle jongens hier in de maöha zeggen, dat 

jij sannyäsa moet nemen en ik steun dat idee. Dit zou heel 

gunstig zijn." Hij stemde erin toe en zei, "De betekenis van 
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dat vers uit Çrémad-Bhägavatam is op mijn hoofd geschreven 

en nu moet ik sannyäsa aanvaarden."  

Toen de gunstige dag voor zijn inwijding daar was, heb ik 

persoonlijk zijn kleding voor sannyäsa gemaakt en liet hem 

zien hoe hij dat moest dragen. Ik heb ook zijn daëòa klaar 

gemaakt en met mijn eigen handen de sannyäsa-yajïa uitge-

voerd. Kåñëa däsa Bäbäjé Mahäräja was daar ook bij aanwezig 

en leidde de kértana van de mahä-mantra, ik reciteerde de 

mantras voor de yajïa en mijn gurudeva gaf Svamijé de sanny-

äsa-mantra. 

Daarna hebben Svamijé en ik een hele tijd met elkaar opge-

trokken, eerst in Delhi en daarna in de Rädhä-Dämodara 

tempel in Våndävana. In die dagen hield hij zich voornamelijk 

bezig met vertalen en schrijven. Ik zag hoe hij niskiïcana, 

zonder bezit, was. Hij had niet eens een fatsoenlijke cädar, 

dus ik gaf hem de mijne om op te zitten en dan zaten we te 

praten over Kåñëa en hoe we bhajana moesten doen. We had-

den ook conversaties over Rüpa Gosvämé en dan liet hij me 

zien, wat hij aan het schrijven was. En 's middags gingen we 

samen capätis maken – hij rolde ze en ik bakte ze op het vuur. 

Hij was in ieder opzicht zo gekwalificeerd. Hij kon ontzettend 

goed mådaìga spelen, voerde kértanä en arcana uit, schreef en 

gaf lezingen met woord-voor-woord uitleg van de Sanskriete 

verzen. Hij zat altijd te schrijven, te chanten en te denken 

over spirituele zaken – hij verspilde geen moment. 

Hij legde aan mij zijn plan uit, "Ik ga naar het Westen, be-

gin daar een gasthuis en zonodig deel ik eieren, vlees en wijn 

uit, waarbij ik het volste vertrouwen heb, dat door het chan-

ten van de heilige naam van Kåñëa binnen enkele dagen het 
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westerse publiek al deze slechte gewoonten achter zich laat." 

Vanwege dat vertrouwen en die vastbeslotenheid werd zijn 

missie in een minimum van tijd in de hele wereld verspreid. 

Zelfs Çaìkaräcärya had nogal wat tijd nodig om zijn doctrine 

te verspreiden en dat was alleen nog maar in India. Maar in 

een hele korte tijd, van 1966 tot 1977, heeft hij zoveel centra 

opgestart voor de verering van Çré Rädhä-Kåñëa, Caitanya 

Mahäprabhu en Jagannätha in westerse landen, in India, in 

oosterse landen – overal. Hij vestigde niet alleen deze centra, 

maar trok ook vele duizenden hele goede jongens aan en 

maakte van hen geleerden, brahmacärés en sannyäsés. Alsof 

hij een toverstokje had, trok hij ook nog zulke gekwalificeer-

de meisjes, dames en kinderen aan. Hij maakte de voorspel-

ling van Bhaktivinoda Öhäkura waar, dat westerlingen op 

zekere dag tulasé-mäläs zouden dragen en zich zouden men-

gen met hun Indiase broeders en zusters onder het chanten 

van "Hare Kåñëa, Hare Kåñëa, Kåñëa Kåñëa, Hare Hare, Hare 

Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare." 

Door de jaren heen schreef hij me honderden brieven uit 

westerse landen en beschreef hoe hij predikte en wat hij aan 

het doen was. Op zijn verzoek verscheepte ik al zijn boeken 

van Delhi naar Amerika en ik stuurde hem ook mådaìgas, 

karatälas, beelden van Rädhä-Kåñëa en vele andere zaken. Hij 

schreef me zelfs in een brief om hem een melk-burfi genaamd 

Mathurä peòä te sturen. Hij was dol op dit suikerwerk, dus ik 

stuurde hem dat op. En toen hij voor het eerst vanuit Ameri-

ka terugkwam naar India, stond ik als eerste op het vliegveld 

om hem te begroeten. 
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Er zijn vele predikers geweest, zoals Vivekänanda en ande-

ren, die naar het Westen gingen, maar ze konden niet datgene 

geven, dat Svamijé daar heeft gegeven. Ze hadden alleen hun 

eigen theorieën, maar Sväméjé gaf datgene, dat Çré Caitanya 

Mahäprabhu Zelf aan deze wereld wilde geven, de heilige 

naam in de prema-sütra,
1
 

näma-prema-mälä gäìthi' paräila saàsäre 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.40)                                                    

Hij weefde een krans van harinäma en prema, waarmee hij de 

hele materiële wereld met een bloemenslinger omsloot. 

Caitanya Mahäprabhu was mahä-vadänya, de meest vrijgevige 

incarnatie, en zo waren ook Rüpa Gosvämé, Sanätana Gos-

vämé, Jéva Gosvämé, Raghunätha däsa Gosvämé, Kåñëadäsa 

Kaviräja Gosvämé, Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, Baladeva 

Vidyäbhuñaëa en Bhaktivinoda Öhäkura allemaal zeer vrijge-

vig, want zij deelden datgene uit, dat Mahäprabhu Zelf wilde 

geven. Prabhupäda zond Sväméjé naar het Westen, omdat hij 

wist, dat hij een hele grote persoonlijkheid was en dat hij dat-

gene kon geven, dat in Prabhupäda's eigen hart aanwezig was. 

Vivekänanda en al die andere predikers gingen er naartoe en 

gaven alleen deze vier dingen: dharma (religiositeit), artha 

(economische ontwikkeling), käma (lustbevrediging) en mo-

kña (bevrijding). Maar ze gaven niet eens werkelijk mokña, 

dus ze hebben eigenlijk maar drie dingen gegeven. Sommigen 

hebben misschien geprobeerd om mokña te geven, maar geen 

kåñëa-prema. 

                                                 

1
   Deze uitdrukking betekent "een aforisme [speuk] doordrenkt met godde-

lijke liefde," met andere woorden, de Hare Kåñëa mahä-mantra. 
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Omdat Sväméjé weinig tijd had, benadrukte hij vooral vaid-

hé-bhakti. Er zijn zoveel stadia van bhakti, maar uiteindelijk 

betekent bhakti alleen rägänuga-bhakti. Hij wilde ook in de 

westerse landen datgene prediken, dat Rüpa Gosvämé in Ujj-

vala-nélamaëi heeft gegeven, en datgene, dat door äcäryas, 

zoals Raghunätha däsa Gosvämé en Kåñëadäsa Kaviräja Gos-

vämé, werd beschreven, maar in die tijd kon hij dat niet doen. 

Hij had zo weinig tijd, alleen maar tien of elf jaar. Dus hij 

probeerde çraddhä te geven, dan niñöhä, en dan ruci.  

Wij moeten weten, wat niñöhä is. Wij voeren çravaëam, kér-

tanam, viñëu-smaraëam, päda-sevanam, arcanam, vandanam, 

däsyam, sakhyam en ätma-nivedanam uit, alsmede näma-

kértana, sädhu-saìga, bhägavata-çravaëa, mathurä-väsa en çré 

mürti-sevä en we moeten onszelf in al die activiteiten diep 

laten verzinken. Wat is de betekenis van niñöhä? Wanneer alle 

anarthas zijn verdwenen. En wat zijn anarthas? Die dingen, 

die ons verwikkelen in wereldse intoxicatie. Svarüpa-bhrama 

(het niet kennen van onze ware gedaante), asat-tåñëä (lust 

naar tijdelijke zaken), hådaya-daurbalya (emotionele zwakte), 

en näma-aparädha, vaiñëava-aparädha, sevä-aparädha en 

dhäma-aparädha – al deze anarthas worden genoemd in Mäd-

hurya-kädambiné van Viçvanätha Cakravarté Öhäkura.  

Wanneer alle anarthas van een toegewijde zijn verdwenen, 

komt niñöhä naar hem toe. Ofschoon we weten, dat het chan-

ten van de naam van Kåñëa en het horen over Kåñëa zeer heil-

zaam zijn, beschikken we niet over de vastbeslotenheid, 

waarmee we in staat zijn om deze activiteiten onafgebroken 

uit te voeren en gestaag vooruitgang in bhakti te maken. 

Wanneer men beschikt over zulke onwrikbare vastbesloten-
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heid, wordt het niñöhä genoemd. "Ik kan sterven, maar ik zal 

kåñëa-bhakti niet loslaten"- dit is niñöhä. En wanneer we de 

stadia van ruci en äsakti bereiken, kunnen we blijkbaar niet 

leven zonder Kåñëa's naam te chanten of hari-kathä te horen. 

Er zijn twee soorten çraddhä, namelijk vaidhé en rägänugä. 

Sväméjé gaf alleen vaidhé-bhakti, omdat het in die tijd niet ge-

past was om rägänuga-bhakti uit te leggen. Hij had er iets over 

in zijn boeken geschreven, maar aangezien de meeste lezers 

niet voldoende waren gekwalificeerd om het op dat moment 

te leren, heeft hij het niet in detail uitgelegd. Maar door vaid-

hé-bhakti uit te voeren kunnen we uiteindelijk rägänuga-

bhakti binnengaan, welke voortkomt uit die çraddhä vol "gre-

tigheid". Caitanya Mahäprabhu is speciaal gekomen om sva-

bhakti-çriyam te geven, 

anarpita-caréà cirät karuëayävatérëaù kalau 

   samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhati-çriyam 

hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù 

   sadä hådaya-kandare sphuratu vaù çacé-nandanaù 

                              Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.4) 

Moge Çré Çacénandana Gaurahari, die schittert met de uitstra-

ling van gesmolten goud (die de luister van de ledematen van 

Çrématé Rädhikä heeft aangenomen), Zich voor altijd in jullie 

hart manifesteren. Uit Zijn grondeloze genade is Hij in het 

tijdperk van Kali afgedaald om de wereld datgene te geven, dat 

lange tijd niet was gegeven, de meest vertrouwelijke rijkdom 

van Zijn toegewijde dienst, de hoogste smaak van amoureuze 

liefde. 

De betekenis van dit vers gaat heel diep. Mahäprabhu is al-

leen gekomen om dit te geven en Sväméjé is ook gekomen om 
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alleen dit te geven. Maar hij moest eerst de aarde bewerken 

om het zaad erin te leggen en daarin is zoveel tijd gaan zitten. 

Hij zei, dat bhakti niet kon worden gevestigd, zolang de filoso-

fieën van mäyäväda of advaitaväda niet eerst waren verslagen. 

Hij kwam naar deze wereld, zoals Prabhupäda dat vóór hem 

deed om de missie van Caitanya Mahäprabhu te vervullen, het 

geven van de parakéya-bhäva van Vraja. Ze zijn niet gekomen 

om de unnatojjvala-räsa te geven, die in dit vers wordt be-

sproken, want dat is het eigendom van Çrématé Rädhikä al-

leen. Caitanya Mahäprabhu is gekomen om deze räsa Zelf te 

proeven, niet om aan anderen te geven. 

In dit vers betekent het woord sva Çrématé Rädhikä en 

bhakti betekent Haar prema. Nadat Hij de innerlijke bhäva en 

gelaatskleur van Çrématé Rädhikä had gestolen, daalde Kåñëa 

Zelf als Çacénandana af in Kali-yuga. Waarom heet hij Çacé-

nandana? Omdat Hij Zijn moeder zeer dierbaar was en Zijn 

moeder was zeer bescheiden en genadevol. Rüpa Gosvämé 

zegt in dit vers, dat zoals de moeder, die zo genadevol is, haar 

borst aan haar kind geeft, zo is Caitanya Mahäprabhu geko-

men om ons prema te geven. Hij is Kåñëa in de vorm van Çré-

maté Rädhikä en Rädhikä is ook zo genadevol, zelfs nog meer 

dan Kåñëa. Alle genade van Kåñëa wordt belichaamd door 

Rädhikä. Dus hier betekent Çacénandana Hij, die vol genade 

is.  

Wat heeft Hij gegeven? Hij kon niet de mahäbhäva van 

Rädhikä geven, want niemand kan de schoonheid van Kåñëa 

ervaren, de schoonheid van Zijn vorm en de lieftalligheid van 

Zijn spel, zoals Zij dat kan. Mahäprabhu wilde deze dingen 

alleen proeven, zoals Zij dat doet, dus wat wilde Hij geven? 
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Sva-bhakti-çriyam – Çrématé Rädhikä is sva-bhakti, het hlädiné-

vermogen plus het saàvit-vermogen. Het woord çré betekent 

hier maïjaré. Dus Rüpa Maïjaré, Anaìga Maïjaré, Tulasé Ma 

ïjaré, Lavaìga Maïjaré, Vinoda Maïjaré, Kamalä Maïjaré, 

Nayana Maïjaré en alle andere maïjarés zijn de çré van Çrématé 

Rädhikä. In Çré Caitanya-caritämåta staat, dat Çrématé Rädhikä 

de hoofdplant is en dat de gopés de bloemen, de blaadjes en 

de knoppen zijn. Als de wind beweegt, trillen de knoppen en 

bladeren. Dus als Kåñëa en Rädhikä elkaar ontmoeten en 

Rädhikä heeft een goede bui, hebben ook alle bladeren en 

knoppen een plezierige stemming. Als Kåñëa een tekening op 

Haar gezicht zet of ergens anders op Haar lichaam tekent, 

dragen alle maïjarés dezelfde ontwerpen op hun lichaam. Dit 

is bhakti-çriyam en Caitanya Mahäprabhu, Rüpa Gosvämé, 

Prabhupäda en Sväméjé zijn allemaal alleen hiervoor gekomen 

om dit te geven: sva-bhakti-çriyam, of maïjaré-bhäva. 

Maar ze moesten eerst de aarde voorbereiden door al het 

onkruid te verwijderen, dat erg schadelijk is voor die klim-

plant. Ik heb gehoord, dat Prabhupäda zei, dat hij naar deze 

wereld was gekomen om alleen rädhä-däsya te geven, maar 

voordat hij hieraan kon beginnen, moest hij al zijn tijd beste-

den aan louter voorbereidend werk en door jungles heen hak-

ken, want in die tijd bestond hier alleen mäyäväda-filosofie. 

En toen Sväméjé naar de westerse landen ging, kwam hij te-

genover zoveel tegenwerking van christenen te staan. Veel 

äcäryas zijn naar het Westen geweest, maar hun ondernemin-

gen hadden geen succes en Prabhupäda was er niet tevreden 

mee. Maar sinds Sväméjé er naartoe is geweest, zijn er hon-
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derdduizenden uitgaven van Çrémad-Bhägavatam gepubli-

ceerd en door de hele wereld verspreid. 

Hij heeft dit in een hele korte tijd voor elkaar gekregen, 

maar eigenlijk had hij maïjaré-bhäva willen geven, dus we 

moeten niet tevreden zijn met alleen hetgeen we van hem in 

die tijd hebben ontvangen. Ik heb het gevoel, dat hij ons in-

structies over rägänuga-bhakti zou hebben gegeven, als hij 

hier vandaag aanwezig zou zijn geweest. Hij is almachtig en 

hij inspireert alles in ons hart als de caitya-guru. Hij is niet ver 

van ons vandaan; we moeten weten, dat gurudeva altijd bij 

ons is. We moeten proberen het gebied van deze rägänuga-

bhakti binnen te gaan, maar we mogen niet imiteren. Als we 

gaan imiteren, wordt alles geruéneerd, dus we moeten voor-

zichtig zijn en ons met betrekking tot rägänuga-bhakti niet 

gaan gedragen, zoals de sahajiyäs.  

In Çré Viläpa-kusumäïjalé heeft Raghunätha däsa Gosvämé 

gebeden voor dezelfde bhakti, waarvoor Viçvanätha Cakra-

varté Öhäkura heeft gebeden in Saìkalpa-kalpadruma. Maar 

we moeten niet in êên keer in de oceaan van govinda-lélämåta 

springen – dan gaat het mis. Door met veel aandacht vaidhé-

bhakti uit te voeren zullen we langzaam maar zeker het ge-

bied van rägänuga-bhakti binnengaan. Rägänuga-bhakti is het 

hoogste doel, maar we moeten dit heel voorzichtig benaderen 

door de algemene principes te blijven volgen, die Prabhupäda 

en Sväméjé ons hebben onderwezen. 

Vlak voordat Sväméjé deze wereld verliet, smeekte hij me 

om vergeving voor hetgeen hij in de loop van zijn predikwerk 

misschien had gezegd of geschreven, dat mij zou hebben ge-

schaad. Om dezelfde reden vroeg hij me ook om in zijn naam 
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vergeving te vragen aan zijn godbroeders. Hij zei, dat hij vele 

nieuwe toegewijden uit westerse landen naar de Gauòéya lijn 

had gebracht. Hij zei, aangezien hij niet in staat was geweest 

hen alles in de korte tijd, dat hij hier aanwezig was geweest, te 

geven, wilde hij, dat ik hen verder instructies gaf omtrent 

bhakti en hen op iedere manier, die in mijn vermogen lag, te 

helpen. Hij vroeg me ook om de ceremonie te verrrichten om 

hem in samädhi te plaatsen. 

Ik weet, dat Çréla A.C. Bhaktivedänta Svämé Mahäräja geen 

gewone toegewijde was, want als hij dat was geweest, was hij 

nooit in staat geweest in de hele wereld te prediken op de 

wijze, waarop hij dat deed, in zo een kort tijdsbestek. Ik be-

schouw hem als mijn çikñä-guru en hij woont altijd in de tem-

pel van mijn hart, want ik heb zo een intieme vriendschap met 

hem gehad. Ik denk, dat hij altijd bij ons aanwezig is en ik bid 

hem, dat hij ons genade wil schenken, zodat we allemaal nog 

in dit leven rägänuga-bhakti en prema-bhakti kunnen binnen-

gaan. 
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De Verdwijningsdag van 

Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé  

NZE GURU MAHÄRÄJA VERSCHEEN IN  

een familie van grootgrondbezitters in het beroemde 

dorp Banaripara in het district Jessore in Oost-

Bengalen. Bij zijn geboorte was zijn lichaam zeer zacht en 

mooi en omdat hij een gouden lichaamskleur had, gaven zijn 

moeder en de dames in de buurt hem de koosnaam Jonä 

(“glimworm”). Zijn eigennaam was Bhéma. Gedurende onge-

veer drie of vier maanden sprak hij niet en huilde hij niet en 

zijn familie maakte zich ernstig zorgen. Toen kwam er op ze-

kere dag een moslim bedelmonnik langs en zei tegen de moe-

der van Gurudeva, “Spreekt jouw zoon niet?” 

Ze antwoordde, “Hoe weet u dat? Als u hem op de een of 

andere manier aan het praten kunt maken, mag u dat doen.” 
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De monnik antwoordde, “U hoeft maar één ding te doen. 

Er zijn in het dorp een paar ‘onaanraakbaren’, personen uit 

de çüdra klasse, die in het crematorium werken. Ze eten een 

slechte kwaliteit rijst, die ’s nachts in de week heeft gestaan. 

Vraag hen om een beetje rijst en voer het aan jouw kind, dan 

zal hij gaan spreken.” 

De moeder van Guru Mahäräja was een hardwerkende 

vrouw, die zich voornamelijk bezighield met hun land. Ze 

voedde haar kinderen zeer strikt op en ze gingen nooit ergens 

naartoe zonder haar toestemming. Iedereen had respect voor 

haar. Toen ze een van deze çüdra families benaderde en vroeg 

om een beetje rijst, zeiden ze, “Hoe kunt u dit gebruiken, als 

wij dit hebben aangeraakt?!” 

Ze antwoordde, “Geeft niet; geef me maar iets.” Ze kreeg 

een beetje rijst en nam het mee naar huis en zette het voor het 

kind en hij begon meteen te huilen, “Mä! Mä!” en vanaf dat 

moment is hij gaan praten. 

In zijn jongensjaren was onze gurudeva zeer gesteld op zijn 

vader, die hem vooral zeer toegenegen was. In die tijd was de 

bevolking van Oost-Bengalen zeer religieus en er werden 

overal lezingen gehouden uit Bhägavad-gétä en Çrémad-

Bhägavatam. Toen kwam de afscheiding van Pakistan en 

Bangladesh en het leek, alsof het hart van Bengalen eruit 

werd gerukt. Vanaf zijn jonge kinderjaren pakte Gurudeva 

zijn vader bij zijn vinger en vergezelde hem naar religieuze 

programma’s en als het donker was, zat hij bij zijn vader op de 

schouders. Zodoende kreeg religieuze filosofie zijn belangstel-

ling. Er bestaat een Hindi spreekwoord, honahära viraväna ke 

hota cékane päta, hetgeen betekent, als een kiem zich gaat 
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ontwikkelen tot een vruchtdragende plant, is zijn blad zeer 

groot en mooi. Toekomstige gebeurtenissen werpen hun 

schaduw vooruit en vanaf zijn kindertijd waren er symptomen 

aanwezig, die erop wezen, dat hij een grote persoonlijkheid 

zou worden. Toen hij opgroeide, bracht hij de meeste tijd 

door in het gezelschap van een groot mahätmä, die een äçra-

ma in het dorp had. Daar hoorde hij lezingen uit de Gétä, 

Bhägavatam en Vedänta. Toen hij op school zat, begon hij al 

op jonge leeftijd zijn eigen tijdschrift uit te geven en zijn taal 

was zeer literair. Hij was ook een zeer goed spreker en wan-

neer hij voor een grote menigte sprak, had hij geen geluids-

versterking nodig. Hij kende niet zoveel çlokas als sommige 

andere toegewijden, maar gaf hele mooie explicaties. Er is een 

vers in Çrémad-Bhägavatam, waarover hij een bijzonder mooie 

uitleg gaf, 

vadanti tat tattva-vidas 

   tattvaà yaj jïänam advayam 

brahmeti paramätmeti 

   bhagavän iti çabhyate 

Çrémad-Bhägavatam  (1.2.11) 

De para-tattva is bhagavat-tattva. Uit brahma komt Parabrah-

ma, uit ätmä komt Paramätmä en uit Viñëu komt Mahä-Viñëu. 

Maar voor Svayam Bhagavän Kåñëa is het niet nodig de 

woorden “Param Svayam Bhagavän” te gebruiken, want Kåñ-

ëa is de allerhoogste tattva, terwijl brahma en Paramätmä res-

pectievelijk Zijn reflectie en volkomen deel zijn. Brahma kan 

eigenlijk geen object worden genoemd, want een object heeft 

noodzakelijkerwijs kwaliteiten. Brahma is het potentieel van 

een object en kan de bron van een object worden genoemd, 
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maar brahma zelf is geen object. De namen brahma, Para-

matma en Bhagavän zijn synoniem, maar Bhagavän dient te 

worden vereerd, niet brahma, want brahma is vormloos. 

Toen ik in de maöha ging wonen, kreeg ik van Bhagavän 

een speciale zegen, die me de gelegenheid bood om onze gu-

rudeva naar vele grote programma’s te begeleiden, waar hij 

ging spreken en waar hij mij altijd bij zich hield. Hij gaf de 

verantwoording voor het drukwerk aan mijn oudere godbroe-

der, Çréla Vämana Mahäräja, die zeer gekwalificeerd was en 

sinds die tijd het ene boek en tijdschrift na het andere uitgaf. 

Om te kunnen meehelpen met het tijdschrift en het koken en 

om ook nog diverse andere diensten in de gaten te houden, 

hield Gurujé me altijd bij zich. Zijn manier van spreken en 

schrijven was wonderbaarlijk en ik had het grote geluk om 

zoveel van hem te horen. Ik maakte altijd aantekeningen en 

liep als een schaduw achter hem aan. Vämana Mahäräja was 

evenals nu erg rustig en sprak niet veel, maar mijn dierbare 

godbroeder Trivikrama Mahäräja en ikzelf waren nogal 

spraakzaam. Wij zaten altijd over het een of ander te debatte-

ren en wanneer Gurujé moe werd van ons, zei hij, “Lees dit 

boek – daarin staat het antwoord.” In deze tijd bespreken 

toegewijden niet veel onderwerpen over tattva. In plaats daar-

van praten ze over het soort kleding, dat ze dragen, en het 

voedsel, dat ze eten. Als twee Vaiñëava’s elkaar ontmoeten, 

dienen ze over tattva in discussie te gaan en wij hadden het 

grote geluk om gesprekken over bhakti-tattva te horen van 

zeer geleerde toegewijden. Maar tegenwoordig neemt nauwe-

lijks iemand nog de tijd om de betekenis van de geschriften te 

bespreken. 
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Gurujé was zo intelligent en had een dermate groot spraak-

vermogen, dat hij ja in nee kon veranderen en nee in ja. Het 

was verbazingwekkend; zonder dergelijke toegewijden zou 

het prediken eenvoudig geen doorgang vinden. Als een van 

ons iets wil schrijven en publiceren, moeten we vele, vele 

boeken naslaan en zoveel redigeren en zelfs als vijf van ons 

samenwerken, hebben we nog steeds problemen om ergens 

over te schrijven. Maar wat deed Guru Mahäräja? Bij de jaar-

lijkse Navadvépa parikramä kwamen vijf- tot zevenduizend 

toegewijden naar hem toe om hem praëäma aan te bieden en 

dan sprak hij met velen van hen persoonlijk. Temidden van al 

dit tumult kon hij tegelijkertijd een artikel voor zijn tijdschrift 

aan Vämana Mahäräja dicteren. Dat werk hoefde niet eens te 

worden nagekeken; het was meteen gereed om naar de druk-

ker te gaan. Het was verbazingwekkend, dat hij nooit een 

boek hoefde na te slaan. Als iemand van ons zich voorbereidt 

om ergens over te gaan spreken, moet hij eerst zoveel boeken 

naslaan. En als we naar iemand luisteren, of tegen iemand 

spreken, of wanneer we iets lezen, moeten we aantekeningen 

maken om het te kunnen onthouden. Maar Guru Mahäräja 

heeft zijn hele leven nog nooit aantekeningen gemaakt. Hij las 

zoveel boeken – zijn bibliotheek is hier in de maöha [in Ma-

thurä] – maar hij maakte nooit aantekeningen. En hij wist 

zoveel over de geschiedenis; geen enkele äcärya wist meer 

over geschiedenis dan hij. Çréla Bhaktisiddhänta Prabhupäda 

noemde hem een “Vedäntische Paëòita”. 

Guru Mahäräja ging vanuit Oost-Bengalen aan een zeer 

oude en beroemde hogeschool studeren in de buurt van Cal-

cutta. Er studeerden daar veel grote geleerden en niet ieder-
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een kreeg daar toegang. Maar vanwege zijn hoge intelligentie 

werd hem toegang verleend. In het allereerste jaar vroegen de 

rector en de professoren hem Çré Caitanya-caritämåta aan hen 

voor te lezen. Çré Caitanya-caritämåta was in het Bengaals 

geschreven, maar er is geen Sanskriet boek, dat het uiterst 

poëtische en filosofische taalgebruik kan evenaren. 

jévera ‘svarüpa’ haya – kåñëera ‘nitya-däsa’ 

kåñëera ‘taöasthä-çakti’, ‘bhedäbheda-prakäça’ 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 20.108) 

De inherente gedaante van de jéva is die van een eeuwige die-

naar van Çré Kåñëa. De jéva is het marginale vermogen van Kåñ 

ëa en is daardoor tegelijkertijd één met Hem en verschillend 

van Hem. 

De rector en de professoren waren niet in staat dit vers uit te 

leggen. Zelfs in onze sampradäya tref je zeer weinig toegewij-

den aan, die dit op een juiste wijze kunnen verhelderen. Dus 

onze gurudeva had dan filosofische discussies met hen en uit-

eindelijk verliet hij die hogeschool en zei, “Zelfs de docenten 

hier kunnen er niets van begrijpen, dus wat kunnen ze mij 

onderwijzen?” In die tijd was Gandhi met zijn beweging be-

gonnen als oppositie tegen de Britse regering en hij zei, “De 

Engelsen moeten India verlaten; ze zullen hier niet de zoutbe-

lasting gaan invoeren.” In heel India kwam de bevolking te-

gen de Britten in opstand. Er waren zoveel grote namen, die 

zich bij de oppositie aansloten, zoals Bala Gangadhara Tilaka, 

Gorakle, C.R. Das, P.C. Raya en Lala Laja-patarai. Het was, 

alsof het bloed van de Indiase jeugd kookte en onmiddellijk 

kwam de hele industrie van India tot stilstand. Toen dachten 
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de Britten, “Heeft Gandhi zoveel invloed?” Onze gurudeva 

sloot zich ook aan, maar toen Gandhi zijn beweging vanwege 

gewelddadige ongeregeldheden terugtrok, sloot Gurujé zich 

met vele anderen aan bij de revolutionaire partij van Subash 

Candra Bose. Hij heeft zich met een mes en een geweer enige 

tijd in de jungle verborgen gehouden. Toen heeft de Britse 

regering een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Later 

sloot hij zich aan bij de Gauòéya Missie en pas tien jaar later 

kwam de Britse regering erachter, wat hij deed en waar hij 

zat. Op zekere dag kwamen er agenten naar Mäyäpura met 

een arrestatiebevel voor Gurujé en ze benaderden Prabhupä-

da ervoor. Prabhupäda zei tegen hen, “Kijkt u eens, hoe hij 

totaal is veranderd. Hij is een sädhu, een mahätmä, gewor-

den.” Nadat ze de zaak met Prabhupäda hadden besproken en 

verder hadden nagedacht, hebben ze het arrestatiebevel inge-

trokken. 

Gurujé was kampioen voetballer en was bedreven in allerlei 

onderwerpen; hij was “all-round” ontwikkeld. Hij was be-

kwaam in diverse takken van sport, in vechten, in het leiden 

van mensen en hij kon innemend spreken. Toen hij nog maar 

zestien was bestuurde hij alle pachters van zijn vaders land. 

Hij kwam op die leeftijd eerst naar de Caitanya Maöha in 

Mäyäpura en wilde harinäma en dékñä van Prabhupäda krij-

gen. Hij ging eerst nog enige tijd naar huis en bezocht de ho-

geschool, maar toen hij achttien was, ging hij terug naar de 

maöha met zijn tante. Zij was een zeer onderlegde dame en 

samen componeerden ze prachtige gedichten en essays. Toen 

ze eens in Mäyäpura in conversatie waren, zei Prabhupäda, 

“We gaan parikramä van de hele planeet doen en de ene maö-
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ha na de andere stichten. Er zal worden gepredikt in Enge-

land, Amerika en alle heilige plaatsen van India, zoals Harid-

vara, Prayäga, Våndävana, Käçé en Zuid-India.” 

Toen zei de tante van Gurujé, “U ziet een grote droom! U 

lijkt op de arme man, die een zak doornen van iemand bedel-

de, hem onder zijn hoofd legde en in slaap is gevallen. In zijn 

slaap droomde hij, ‘Oh, ik ben miljonair! Ik ben keizer!’ Wie 

gaan dit allemaal tot stand brengen?”   

Prabhupäda antwoordde, “Vinoda
1
 gaat dit allemaal doen.” 

Hierna bleef Guru Mahäräja in de maöha en ging niet meer 

terug naar huis. Hij droeg op zijn lichaam alle symptomen van 

een grote persoonlijkheid. Zijn lichaam was zachter dan bo-

ter, zijn armen reikten tot zijn kniën en op zijn handen droeg 

hij alle gunstige kenmerken. Hij had “kunstenaarsvingers”, 

heel smal en lang. ’s Morgens at hij een beetje simpele rijst 

met zout en ging dan de hele dag op stap om hard te werken 

met het ophalen van donaties voor de maöha. Hij collecteerde 

één paisä van iedere persoon in plaats van een groot bedrag 

van een weldoener. Hij ging naar plekken, waar grote groepen 

mensen stonden, zoals bus- en treinstations, sprak tegen die 

mensen over de leer van Mahäprabhu en nam van ieder per-

soon één paisä. Hij bewaarde dat geld in een kistje met een 

gleuf voor munten en de sleutel lag bij Prabhupäda. Dit deed 

hij iedere dag, totdat de zon onderging zonder verder iets te 

eten. 

Prabhupäda werd eens in zijn auto door Calcutta gereden, 

toen hij Vinoda onder een boom zag liggen rusten met die 

                                                 

1
  Çréla Keçava Mahäräja’s brahmäcari naam was Vinoda-bihäré Brahmacäré. 
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geldkist onder zijn hoofd als kussen. Zijn ogen vulden zich 

met tranen en hij zei, “Zo een mooie jongen uit een rijke fa-

milie, die nog maar achttien jaar is; en voor mij, voor de dienst 

van Bhagavän, heeft hij zijn ouders achtergelaten en onder-

gaat dergelijke ontberingen?” Toen Gurudeva die avond naar 

de maöha terugkeerde, riep Prabhupäda hem bij zich en zei, 

“Vinoda, lag je op de grond te slapen in Garimaöa? Je onder-

gaat zoveel ontbering.” 

Gurujé antwoordde, “Nee, deze ontbering is een kwestie 

van groot geluk, indien alleen u met mij tevreden bent. Dit 

betekent alles voor me. Wat heb ik meer te wensen? Als de 

guru verheugd is, is Bhagavän verheugd. Er bestaat niets be-

ters dan dit.” 

Prabhupäda noemde Gurujé “Tü” of “Tüi”. Er was maar 

één andere leerling, die van Prabhupäda deze koosnaam 

kreeg en dat was Paramänanda Prabhu, die altijd bij Prabhu-

päda was. Gurujé had een zeer intieme relatie met Prabhupä-

da en sliep alleen in zijn buurt. Zelfs al ging hij ’s morgens om 

twee uur naar bed, klopte hij op de deur van Prabhupäda. 

Andere toegewijden klaagden erover, maar Prabhupäda stond 

altijd voor hem op om de deur open te maken. 

Guru Mahäräja was eens aan het collecteren met Siddha-

svarüpa Brahmacäré, die later Çréla Bhakti Çrérüpa Siddhänté 

Mahäräja werd. Ze hadden één grote zak tot de rand vol met 

groenten en een andere zak was halfvol. Ze stapten de trein 

uit bij station Howrah, dat ongeveer acht kilometer van de 

maöha verwijderd lag. In die tijd was er geen openbaar ver-

voer, dat de hele afstand kon overbruggen en er was in de 

maöha ook geen geld beschikbaar om een rickshaw te nemen. 



ÇRÉ  PRABANDHAVALÉ 

__________________________________________________________________________ 

30 

Gurudeva tilde de volle zak op en zei, “Kom, laten we gaan!” 

Maar Siddhänté Mahäräja zei, “Nee! Jij bent mijn oudere 

broer en mijn çikñä-guru. Laat mij de volle zak nemen!” 

Gurujé antwoordde, “Nee, jij bent een kleine jongen, mijn 

jongere broertje. Ik neem hem mee!” Ze trokken die zak heen 

en weer van de een naar de ander en uiteindelijk kon Gurujé 

Siddhänté Mahäräja overtuigen en droeg dat gewicht helemaal 

naar de maöha. Dit was zijn manier van guru-sevā. Wanneer 

zich ook een noodzaak voordeed, zei Prabhupäda, “Waar is 

Vinoda?” 

Nadat de vader van Guru Mahäräja was overleden, huilde 

zijn moeder dag en nacht om haar zoon Vinoda, ook al had ze 

drie andere zonen in huis. Een ervan was hoofddocent aan 

een middelbare school, die later ook een discipel van Prabhu-

päda werd en äcärya van de Gauòéya Missie, Çréla Audulomé 

Mahäräja. Hij sprak vloeiend Engels en was een zeer getalen-

teerd spreker en schrijver. Vinoda was de jongste van de 

broers. Zijn moeder stuurde een brief naar Prabhupäda, waar-

in ze schreef, “Wilt u alstublieft Vinoda enige tijd naar huis 

sturen om hier werk op het land te doen. Wanneer dit gereed 

is, zal hij weer terugkeren.” Er waren een paar moslim pach-

ter, die vijf jaar hun pacht niet hadden betaald, dus Prabhupä-

da stuurde hem er naartoe. Onder de pachters was een guëòä 

(hooligan), een kast van een man en de ergste van hen alle-

maal. Gurujé gaf een van de personeelsleden van zijn familie 

de opdracht om deze kerel in zijn kraag te vatten en naar het 

huis te brengen. De man werd drie of vier keer in elkaar ge-

slagen, waarna alle pachters hun pacht weer gingen afdragen. 
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Ook op het land van Prabhupäda in Mäyäpura waren mos-

lims, die hun pacht niet afdroegen. Prabhupäda dacht erover 

om het land te verkopen, maar Gurujé pleet ervoor om hem te 

laten proberen de pachtgelden van deze mensen te achterha-

len. Prabhupäda zei, “Wat ga je dan doen? Je bent een joch 

van achttien jaar.” Uiteindelijk stemde Prabhupäda erin toe 

en Gurujé liet de leider ophalen, bond hem aan een jackfruit-

boom en liet hem in elkaar slaan. Al die pachters daar werden 

bang en begonnen hun pacht te betalen en Gurujé offerde dat 

geld als puñpäïjali aan de voeten van Prabhupäda. Maar Gu-

rujé zorgde voor die mensen, voor wie hij meer respect had 

dan voor zijn eigen leven. Iedereen respecteerde hem als een 

vader. 

Op het eind van haar leven stuurde de moeder van Guru 

Mahäräja weer een brief naar Prabhupäda, waarin ze vroeg, 

“Stuurt u alstublieft mijn lieve zoon Vinoda een poosje naar 

huis.” Hij riep Vinoda bij zich en zei tegen hem, “Jouw moe-

der ligt op sterven; je moet meteen naar haar toegaan.” In 

plaats van te gaan verstopte Gurujé zich een hele dag en nacht 

ergens in de maöha. Toen Prabhupäda erachter kwam, haalde 

hij Gurujé op en zei tegen hem, “Jouw moeder is ernstig ziek. 

Je moet naar haar toegaan. Ik zei tegen jou, dat je naar haar 

toe moest gaan, dus waarom heb je dat niet gedaan?” 

Guru Mahäräja antwoordde, “Prabhu, na zoveel geboorten 

heb ik de bescherming van uw voeten gekregen. Met uw ge-

nade ben ik eindelijk tot bhagavad-bhakti gekomen. Stel voor, 

dat ik naar mijn moeder ga en terwijl ze haar laatste adem 

uitblaast, plaatst ze haar hand op mijn hoofd en zegt tegen 

me, ‘Ik ga nu vertrekken. Wie gaat op ons eigendom passen? 
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Jij moet het doen.’ Wat moet ik dan doen? Nadat ik van uw 

lotusvoeten ben weggelopen, word ik weer door mäyä in de 

val gelokt.” Hij viel aan de voeten van Prabhupäda en begon 

te huilen en Prabhupäda gaf hem overvloedige zegeningen. 

Totdat de vastbeslotenheid zo sterk is als die van Gurujé, be-

schikt men niet over de kwalificatie om zijn huis en familie 

achter te laten. Men dient het begrip van een madhyama-

adhikäré te hebben, dat de lichamelijke relaties van deze ma-

teriële wereld niets hebben te betekenen. Anders zal men 

vanzelf weer terugkeren naar zijn huis en familie, zelfs zonder 

erom te worden gevraagd. En als hij toch in de maöha blijft, is 

het alleen om jacht te maken op geld, vrouwen en prestige. 

Dan is hij de cirkel rond gegaan en eindigt, waar hij was be-

gonnen. Daarom kan men zijn huis en familie niet verlaten, 

totdat men deze kwalificatie heeft. 

Er was een discipel van Prabhupäda genaamd Räma-

govinda Vidyäratna, een geleerde van Vedänta, de Bhägava-

tam en alle geschriften. Hij was een hele goede toegewijden 

en werd later Naimi Mahäräja. Hij wilde eens darśana hebben 

van de guru van Prabhupäda, Çréla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé 

Mahäräja, en Gurujé wilde ook naar hem toegaan; dus ze 

vroegen toestemming aan Prabhupäda en ze gingen op pad. 

Om de problemen te ontlopen, die gewone mensen hem in die 

tijd gaven, had Bäbäjé Mahäräja zich ongeveer een week in 

een latrine (openbaar toilet) opgesloten en zat gewoon te 

chanten, “Hare Kåñëa, Hare Kåñëa...” Het nieuws bereikte de 

districtsbestuurder en de hoofdcommissaries van politie en op 

slag kwamen ze daar allemaal poolshoogte nemen. Toen ze 

zagen, dat de deur van binnen op slot zat, naderden ze met 
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gevouwen handen en zeiden, “Bäbäjé Mahäräja, we gaan voor 

u een hele mooie hut voor bhajana bouwen.” 

Hij antwoordde, “Nee, ik zit hier goed.” 

“Hoezo?” 

“Omdat de stank van de wellust van materialistische men-

sen hier niet binnenkomt. Ik geef de voorkeur aan de stank 

van het riool boven hun stank.” 

“Goed, Mahäräja, we stellen voor u een jongen aan om die 

mensen bij u weg te houden.” Dag en nacht probeerden ze 

hem over te halen om eruit te komen, maar hij zei alleen 

maar, “Wat mij betreft is dit Vaikuëöha.” Ze vroegen hem zo 

vaak om alstublieft de deur open te maken, maar keer op keer 

antwoordde hij, “Ik voel me niet goed; ik kan die deur niet 

openmaken.” Hij maakte de deur voor die mensen niet open 

en ging gewoon door met chanten, “Hare Kåñëa, Hare Kåñëa, 

Kåñëa...” Toen kwam Gurujé bij de deur en zei, “Bäbäjé Mahä-

räja, we zijn leerlingen van Bhaktisiddhänta Sarasvaté.” Toen 

hij de naam van Prabhupäda hoorde, stond Bäbäjé Mahäräja 

onmiddellijk op. Hij opende de deur, liet hen binnen en 

draaide de deur achter hen weer op slot. De twee jongens 

boden hem praëäma aan, grepen de voeten van Bäbäjé Mahä-

räja en Gurujé zei, “Geeft u ons alstublieft uw zegen.” Toen 

zei Bäbäjé Mahäräja tegen hen, “Ik neem al jullie ontberingen 

en hindernissen weg, zodat jullie altijd ongestoord bhajana 

kunnen uitvoeren – dit is mijn zegening.” Later zei Gurujé 

diverse keren, dat hij van tijd tot tijd wel moeilijkheden on-

dervond, maar dat door de genade van Bäbäjé Mahäräja hem 

niets kon verstoren. 
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De Verdwijningsdag van 

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada 

E VIEREN VANDAAG DE HERDEN- 

kingsdag van het afscheid van nitya-lélä praviñöa 

oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti-

siddhänta Sarasvaté Gosvämé Prabhupäda. Het is vandaag 

païcamé en hij is ook op païcamé verschenen. Hij werd gebo-

ren in het huis van Bhaktivinoda Öhäkura, die een eeuwige 

metgezel is van zowel Çré Kåñëa als Çré Caitanya Mahäprabhu. 

Zoals de wijze Bhagératha de Gaìgä naar deze wereld bracht, 

was Bhaktivinoda Öhäkura de grote persoonlijkheid, die in 

het moderne tijdperk de rivier van bhakti naar deze wereld 

bracht. Toen zogenaamde gosvämés van bhakti er een business 

van maakten en zich gingen bezighouden met uiteenlopende 

vormen van werelds vermaak en toen in naam van Ma-

häprabhu zoveel bogus filosofieën, zoals sakhé-beké, smärta-

jäti, sahajiyä enzovoort, de boventoon gingen voeren, ver-

scheen op dat moment Bhaktivinoda Öhäkura. Daarna kwam 
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Prabhupäda in de relatie van zijn zoon, Bimalä Prasäda. Als 

deze twee persoonlijkheden niet waren verschenen, had çud-

dha-bhakti vandaag de dag in deze wereld niet bestaan. Er 

vanaf het moment, dat ze verdwenen, viel de samenleving 

terug in haar voorgaande hoedanigheid. Eerst waren er der-

tien sahajiyä sekten bekend en daarna telde onze Guru Mahä-

räja, Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé, er negenender-

tig. Hoeveel het er op dit moment zijn, weet niemand. 

Ik zie ook, hoe dingen geleidelijk veranderen. Wij zagen, 

hoe verzakende toegewijden voorheen waren. We zagen bij-

voorbeeld nooit, dat een Vaiñëava sokken aan zijn voeten 

droeg en we zagen toegewijden nooit sweathers en cädaras 

dragen, zoals tegenwoordig. Ze droegen alleen de hoognodige 

kleding en een goedkope deken, zelfs wanneer ze ’s morgen in 

de kou bij maìgala-ärati aanwezig waren. Na de verdwijning 

van Prabhupäda worden er toegewijden gezien, die al die an-

dere dingen dragen. Ze leefden vroeger zo eenvoudig, ze aten 

alleen çäk, rijst en een dunne dahl. In vergelijking met die 

toegewijden moet je zien, hoe wij leven! En ik spreek ook 

voor mezelf – hun kennis, hun verzaking en hun spirituele 

bevattingsvermogen hadden een dermate hoge standaard, dat 

wij in vergelijking zo inferieur zijn. 

De periode tussen Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en 

Bhaktivinoda Öhäkura was voor Gauòéya vaiñëavisme een 

duister tijdperk. In die tijd waren er een paar echte Vaiñëa-

va’s, die ware bhajana uitvoerden, maar het merendeel – zoals 

we ook vandaag de dag soms nog zien – voerden zogenaamde 

Vaiñëava’s hun rituelen alleen uit tegen een salaris. Wanneer 

iemand op sterven lag, riepen de mensen de Gaudiya Vaiñëa-
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va bäbäjés erbij, die een beetje ceremoniële kértana chantten 

en andere rituelen tegen een salaris uitvoerden. En ze gaven 

blijk van zoveel wangedrag. Toen Bhaktivinoda Öhäkura dit 

zag, dacht hij, “Zijn deze mensen Vaiñëava’s? De idealen van 

Mahäprabhu zijn totaal verdwenen. Wat moeten we doen?” 

Hij maakte zich grote zorgen. Bhaktivinoda Öhäkura deed 

zijn uiterste best, maar tijdens zijn leven verscheen niet de 

verandering, die hij graag had gezien. Hij ging van stad naar 

stad en van dorp naar dorp om de näma-haööa in te voeren. In 

ieder dorp verzamelde hij vier of vijf religieuze personen, 

stelde een comité samen en gaf programma’s voor harinäma-

kértana op zondagen. Het verspreidde zich van het ene dorp 

naar het andere, maar over het algemeen bleef zijn predik-

werk beperkt tot Navadvépa, Calcutta en de rest van Benga-

len. 

Hij gaf het tijdschrift Sajjana-toñaëé uit en via dit medium 

publiceerde hij geleidelijk Çré Caitanya-caritämåta en andere 

boeken in onderdelen. Hij stelde een kring van toegewijden 

samen en onthulde Navadvépa-dhäma in zijn geschriften, maar 

de geleerden in de samenleving en de sahajiyäs weigerden zijn 

ideologie te aanvaarden. Toen verscheen Prabhupäda in Puré. 

Omdat Bhaktivinoda Öhäkura districtsbestuurder was, werd 

hij van de ene lokatie naar de andere overgeplaatst, maar hij 

had altijd Bhakti-rasämåta-sindhu en Caitanya-caritämåta bij 

zich en legde de inhoud aan zijn zoon uit. Prabhupäda ontving 

zoveel instructies van hem, maar we moeten ook begrijpen, 

dat Prabhupäda een eeuwig bevrijde ziel is; er was in de we-

reld niemand zoals hij. Zonder dat hij naar een lagere school 

en een middelbare school was geweest, leerde hij heel snel 



ÇRÉ  PRABANDHAVALÉ 

__________________________________________________________________________ 

38 

over alle onderwerpen en werd een groot geleerde in Sans-

kriet. Zijn Engels was dermate vergevorderd, dat zelfs profes-

soren in de Engelse taal hem niet konden volgen. Enkele ge-

studeerde westerse toegewijden vertelden me, dat ze bij het 

lezen van zijn Brahma-saàhitä herhaaldelijk het woorden-

boek moesten raadplegen. En zijn Bengaals had ook een 

dermate hoge standaard, dat zelfs vooraanstaande geleerden 

het moeilijk konden volgen. Hij zei, dat geestelijke taal dat 

moet zijn; dat het niet zo eenvoudig mag zijn om te begrijpen. 

Als je geestelijke vooruitgang maakt door in het gezelschap 

van Vaiñëava’s te blijven, ben je in staat om de spirituele taal 

wel te begrijpen. 

Op de leeftijd van zeven of acht jaar begon Prabhupäda een 

Godsbeeld van Kürmadeva te vereren en Bhaktivinoda Tha-

kura gaf hem de mahä-mantra en andere mantras voor zijn 

pūjā. Toen hij achttien was, gaven alle geleerde astronomen in 

Bengalen hem de titel “Sarasvaté”. Daarna ging hij naar de 

universiteit, maar hij kreeg onenigheid met de docenten en 

zei, “Leer ik iets van jullie, of leren jullie iets van mij?” Toen 

hij zijn studie afbrak, maakten Bhaktivinoda Öhäkura en an-

dere familieleden zich zorgen. Ze brachten hem naar Puré, 

waar hij ging studeren aan de Satäsana Äçrama, waar Svarüpa 

Dämodara en Raghunätha däsa Gosvämé hadden gewoond. 

Vaiñëava’s kwamen daar regelmatig bij elkaar en nu heeft 

Çréla Siddhänté Mahäräja een maöha op precies dezelfde plek. 

Daar begon Prabhupäda lezingen te geven uit Caitanya-

caritämåta. Er zaten daar ook een paar bäbäjés, die zichzelf 

rasika beschouwden en Prabhupäda vijandig gezind waren, 

toen ze zijn uitleg hoorden. Toen Bhaktivinoda Öhäkura dit 
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merkte, haalde hij hem daar weg liet hem de zoon van de ko-

ning van Tripura onderwijzen. 

Prabhupa beschikte over een grote bibliotheek met Vaiñëa-

va literatuur en nadat hij deze grondig had bestudeerd, gaf hij 

de zoon van de koning zodanig les, dat de jongen een mälä om 

te chanten accepteerde en tilak begon te dragen. Hij raakte 

onthecht van de wereld en het horen van hari-kathä kreeg 

geleidelijk zijn grootste belangstelling. De koningin, die dit 

gadesloeg, raakte zeer geïrriteerd en zei tegen de koning, 

“Deze jongen wordt een nietsnut! Wat gebeurt er, als jij er 

niet meer bent? Wie gaat de offers aan onze overleden voor-

ouders brengen? Hij gaat de wereld verzaken en dan is alles 

verloren! Zorg dat je deze leraar snel kwijtraakt. Geef hem 

vierhonderd rupees om te vertrekken – we hebben geen geld 

nodig, maar een zoon!” Dat was honderd jaar geleden, dus je 

kunt je voorstellen hoeveel vierhonderd rupees in die tijd 

waard was. De koningin zette haar echtgenoot zodanig onder 

druk, dat hij uiteindelijk naar Prabhupäda ging en hem nede-

rig mededeelde, “Het doet me groot verdriet, dat onze familie 

u niet gunstig gezind is; ze zijn bang, dat de jongen zich met 

bhakti gaat bezighouden en de wereld gaat verzaken. Ik be-

schouw het als ons grote fortuin om een persoon als u te leren 

kennen en onze zoon door u te laten onderwijzen, maar de 

anderen begrijpen het niet.” De koning benaderde Bhaktivi-

noda Öhäkura en bood hem het geld aan, maar zonder dat 

Bhaktivinoda Öhäkura het wilde aanvaarden, keerde de ko-

ning naar huis terug. 

Daarna begon Bhaktivinoda Öhäkura een winkel in home-

opathische geneesmiddelen. Toen bleek, dat de winkel geen 
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succes had, dacht hij, “Het bestieren van een winkel is voor 

mij niet weggelegd,” en kocht een stuk grond in Mäyäpura.  

Nadat hij de geboorteplaats van Mahäprabhu had gelokali-

seerd, installeerde hij daar de Godsbeelden van Gaura, Vi-

ñëupréyä en Lakñmépriyä en ook kleine mürtis van Rädhä-

Kåñëa. Na het verdwijnen van Bhaktivinoda Öhäkura was 

Prabhupäda vastbesloten om de Navadvépa-dhäma parikramä 

te volgen, die zijn vader had beschreven, en om mensen aan te 

trekken nodigde hij grote kértana-leiders uit. Hij liet een grote 

tent neerzetten, waar duizenden mensen voor de parikramä 

naartoe kwamen, en daar is de kathä van çuddha-bhagavad-

bhakti van start gegaan.   

Geleidelijk kwamen gekwalificeerde jongens van amper 

zestien, zeventien en achttien jaar, die een hart hadden, dat 

zacht en zuiver was, naar voren en Prabhupäda maakte hen 

brahmacärés en sannyäsés. Hij was met groot gemak in staat 

om hen te trainen, maar aan degenen, die ouder waren dan 

vijftig, kon evenals papegaaien niets nieuws worden geleerd. 

Daarna kwamen toegewijden, zoals onze Guru Mahäräja, Bon 

Mahäräja, Bhakti Pradépa Tértha Mahäräja, Bhakti Viläsa 

Tértha Mahäräja, Araëya Mahäräja en Narahari Prabhu. In 

het begin daar in Mäyäpura deed Narahari Prabhu ärati, ter-

wijl Prabhupäda de handgong speelde en geleidelijk begon het 

predikwerk. Het instituut van tridaëòi-sannyäsa werd inge-

steld en het resultaat was, dat vandaag de dag de naam en het 

begrip Caitanya Mahäprabhu met kracht worden gepredikt. 

In elf jaar van 1926-37 werd het predikwerk overal verspreid, 

maar daarvóór werd zoveel tijd besteed aan het neerzetten 

van het fundament. Prabhupäda gaf vele tijdschriften uit – 
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dagbladen, weekbladen en maandbladen – in het Sanskriet, 

Bengaals, Hindi, Orissi, Engels en in Assamese talen en wij 

hebben allemaal met veel gemak de vruchten van zijn onder-

nemingen geërfd. Met grote moeite heeft hij de Gauòéya lijn 

met strikte richtlijnen weten te vestigen, maar er waren zoveel 

problemen met zijn predikcampagnes, dat we ons dat niet 

kunnen voorstellen. Er was zoveel verzet tegen het predik-

werk van Prabhupäda, dat zijn leerlingen zelfs niet werden 

toegelaten in de mandéras in Våndävana en Navadvépa. 

Prabhupäda cultiveerde de klimplant van devotie door alle 

overbodige takken en onderliggende takken weg te snoeien. 

Hoe deed hij dat? Ten eerste, hij reviseerde de guru-

paramparä. Hij zei, dat wij in de lijn van Mahäprabhu zitten 

en verwijderde de namen van degenen, die niet volkomen 

geperfectioneerd waren. Nadat hij de namen van Brahmä, 

Närada en Vyäsa had gevestigd, ging hij rechtreeks naar 

Madhva. Prabhupäda accepteerde de namen van degenen, 

van wie de mensen in deze wereld het meeste voordeel kregen 

en dat waren vooral de brahmacärés. Doorgaans accepteerde 

hij niet de namen van degenen, die langere tijd gåhastha wa-

ren geweest. Na Madhva erkende hij enkele bijzondere per-

soonlijkheden en ging verder met Mädhavendra Puré. Hij 

wordt door iedereen aanvaard en van hem gaan we naar Éçva-

ra Puri, Svarüpa Dämodara, de Zes Gosvämé’s en dan Kåñëa-

däsa Kaviräja Gosvämé. 

Op dit punt waren sommigen gesplitst in de lijnen van Nity-

änanda Prabhu, Advaita Äcärya, Gadädhara Paëòita, Vakre-

çvara Paëòita, Lokanätha Gosvämé en anderen, maar Prabhu-

päda zei, “We aanvaarden in onze lijn alleen volkomen per-



ÇRÉ  PRABANDHAVALÉ 

__________________________________________________________________________ 

42 

fecte zielen, die de juiste siddhänta kennen en die rasika zijn, 

waar ze zich ook bevinden.” Op die manier werden alle ver-

scheidene lijnen in onze paramparä op de een of andere loka-

tie vertegenwoordigd. 

Er zijn zoveel disciplinaire lijnen van opvolging, maar 

Prabhupäda zei, dat wij de guru-paramparä erkennen, niet de 

disciplinaire opvolging. De guru-paramparä bestaat alleen uit 

bhägavata-gurus, zelfs al maakten ze geen leerlingen en kwam 

er geen rechtstreekse disciplinaire lijn uit hen voort. Sommi-

gen hebben helemaal geen leerlingen geïnitieerd, maar des-

ondanks zijn ze jagad-guru. Op die manier stelde hij met zijn 

allesdoordringende visie alle mahäjanas samen en vormde 

datgene, dat wij kennen als de bhägavata-paramparä of guru-

paramparä. 

Na het verdwijnen van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäku-

ra ontstonden zoveel verwante disciplinaire lijnen, die 

Prabhupäda allemaal veronachtzaamde, waarbij hij alleen 

erkenning gaf aan Baladeva Vidyäbhüñaëa en daarna Jagan-

nätha däsa Bäbäjé. Hij aanvaardde alleen degenen, in wie hij 

de ware spirituele siddhänta aantrof. Door eenvoudig de man-

tra in je oor te ontvangen en een dhoté of andere kleding te 

dragen, die de guru geeft, ben je nog niet gekwalificeerd als 

opvolger van de guru. Bhaktivinoda Öhäkura kreeg helemaal 

geen mantra van Jagannätha däsa Bäbäjé Mahäräja, dus hoe 

kon hij zijn leerling zijn? Hij was een leerling van zijn concep-

tie: zijn gevoelens jegens Kåñëa, zijn begrip van rasa en zijn 

begrip van tattva. Dit is een discipel. De meeste mensen kun-

nen dit niet bevatten, maar omdat hij met zoveel inzicht kon 

waarnemen, verklaarde Prabhupäda, dat hieruit onze lijn be-
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stond. Gaura-kiñora däsa Bäbäjé Mahäräja was ook geen geï-

nitieerde leerling van Bhaktivinoda Öhäkura, maar hij om-

armde alle gevoelens en begrippen van Bhaktivinoda Öhäkura 

en daarom verschijnt zijn naam in de opvolging. Over deze 

kwestie zeiden de bäbäjés, “Wiens leerling is Bhaktisiddhänta 

Sarasvaté? Wie heeft hem sannyäsa gegeven? Waarom draagt 

hij niet dezelfde kleding als Sanätana Gosvämé? In onze sam-

pradäya na Nityänanda Prabhu en Svarüpa Dämodara droeg 

iedereen witte kleding, maar hij droeg safraankleurige kleding 

en accepteerde een daëòa. Hoe kan hij dat doen?” Welke 

relatie heeft het dragen van oranje of witte kleding met bhak-

ti?  

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, als hij 

kåñëa-tattva kent, is hij een guru, om niet te spreken van een 

Vaiñëava. Prabhupäda dacht, “Wij zijn niet gekwalificeerd om 

de kleding te aanvaarden, die werd gedragen door zulke grote 

persoonlijkheden als Rüpa, Sanätana, Jéva en Kåñëadäsa Ka-

viräja. Wij blijven in de gewone kleding van sannyäsés en ac-

cepteren niet de kleding van paramahaàsa-bäbäjés. We blij-

ven binnen het varëäçrama stelsel als brahmacärés en sannyä-

sés en houden het ideaal van die paramahaàsa kledij boven 

ons hoofd, want als we die kleding aanvaarden en zondige 

daden begaan, is dat aparädha aan de voeten van Rüpa en 

Sanätana.” Sommige bäbäjés hadden kritiek op het trainen 

van brahmacärés en het geven van de heilige draad, maar onze 
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Guru Mahäräja zei, dat die bäbäjés allemaal dwazen waren, 

erger nog dan dieren. Zij droegen de kleding van de parama-

hämsa en gaven de verheven gopé-mantra aan iedere voorbij-

ganger, terwijl Prabhupäda alleen brahmacärés in opleiding 

had en hen instructies gaf omtrent het beheersen van de zin-

tuigen – dus wie heeft gelijk? 

Prabhupäda wilde ons eerst laten begrijpen, wat siddhänta 

is, namelijk jéva-tattva, mäyä-tattva en bhagavat-tattva, en hoe 

je mäyä in de vorm van kanaka (rijkdom), käminé (vrouwen) 

en pratiñöhä (prestige) moet vermijden – dit zijn de allereerste 

instructies. Gopé-bhäva is zeer verheven; eerste moeten we 

begrijpen, dat “Ik ben kåñëa-däsa” en beginnen met hari-

näma. Maar deze bäbäjés geven hun idee over gopé-bhäva 

meteen weg aan iedereen, die hen benadert, en dan chanten 

ze allemaal “Ik ben gopé, ik ben gopé” en creëren op die ma-

nier een verstoring in de samenleving. 

In onze maöha zingen we iedere ochtend het lied, waarin 

Prabhupäda de bhägavata-paramparä heeft gevestigd, kåñëa 

haite catur-mukha... Bij het componeren van dit lied heeft hij 

alle grote, geperfectioneerde persoonlijkheden uit verschil-

lende lijnen aanvaard en gaf de verklaring, “Dit is de lijn van 

Gaura.” Als Prabhupäda niet was gekomen, hadden we dan 

de naam van Mahäprabhu en gesprekken uit Bhägavad-gétä 

en Çrémad-Bhägavatam ergens aangetroffen? Hier in Mathu-

rä, in Vraja en overal elders hebben nog steeds gaura-kértana 

en hari-kathä plaats en ze zijn niet verdwenen. Daarom zal de 

wereld voor altijd verschuldigd blijven aan Prabhupäda voor 

zijn predikwerk. Hij ging nooit naar rijke mensen toe, maar 

hij nam één paisä van iedere persoon, die hij tegenkwam. En 
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onze Guru Mahäräja deed hetzelfde. Ofschoon hij uit een 

rijke familie kwam, nam hij altijd een houten kistje met een 

gleuf erin mee naar de markt en in de trein, de tram en de 

bus. Hij sprak met mensen uit alle rangen en standen en op 

die manier heeft hij het predikwerk in alle richtingen ver-

spreid. Wij moeten ons ook bezighouden met zo een zuivere 

vorm van prediken en niet stil blijven zitten, nadat we dit 

hebben gehoord. Alsof je hen een injectie geeft, moeten jullie 

allemaal anderen aanmoedigen om hari-näma te nemen en 

deze concepties te horen, of je nu man of vrouw bent, ge-

trouwd of ongetrouwd. En denk niet, dat je dit niet kunt doen, 

omdat je geen opleiding hebt gehad. Had Haridäsa Öhäkura 

een academische graad? Hadden Raghunätha däsa Gosvämé 

en anderen die? Toch waren hun activiteiten eersteklas en 

hun ideeën waren uitermate verheven. 

Wij horen regelmatig tattva uit de geschriften, zoals Çrémad-

Bhägavatam en Båhad-bhägavatämåta, maar hoe krijgen ande-

ren de gelegenheid om dit te horen? Nadat we het hebben 

gehoord, moeten we het naar zoveel andere mensen brengen, 

want dit is de plicht van ieder van ons. We moeten harinäma 

met grote liefde nemen en anderen aanmoedigen te chanten. 

We moeten zelf siddhänta horen en daarna anderen helpen dit 

te begrijpen; dit zal Prabhupäda een groot genoegen doen. 

Helemaal op het eind van zijn leven zei Prabhupäda, “Wij zijn 

louter arbeiders; wij zijn de pionnen van bhagavat-kathä.” Hij 

heeft voor zichzelf nooit een permanente leefsituatie in een 

rijke tempel gemaakt, maar bleef altijd in beweging. Dezer 

dagen doen we de dingen iets anders, maar we moeten altijd 

proberen te volgen, niet alleen de filosofische ideeën van 
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Prabhupäda, maar ook het ideaal, dat hij ons toonde met zijn 

eigen gedrag. 

Deze begrippen dienen als het fundament voor bhakti en 

als dit fundament niet wordt gevestigd, vallen we weg van het 

horen van de hogere niveau’s van kathä. Bijvoorbeeld, Bhak-

tivinoda Öhäkura heeft een lied geschreven, getiteld Vibhävaré 

Çeña, dat regels zoals deze bevat, 

jämuna-jévana, keli-paräyaëa, 

   mänasa-candra-cakora 

näma-sudhä-rasa, gäo kåñëa-yaça, 

   räkho vacana mana mora 

Çré Kåñëa is het leven van de Yamunä, Hij houdt Zich altijd be-

zig met Zijn amoureuze spel en vermaak en Hij is de maan van 

het hart van de gopés. Zing de glorie van Hem, wiens naam 

zuiver rasa is – O geest, herinner je altijd deze woorden. 

In onze maöha zingen we dit lied iedere dag en dat is zeker 

gunstig, maar bevatten we ook de complete bhäva, die hierin 

is vervat? Niets ontbreekt aan deze regels – de rasa-lélä niet, 

de Bhramara-géta niet, de Veëu-géta niet, niets blijft erbuiten. 

Alles is erin aanwezig en alle voorgaande regels van dit lied 

zijn op dezelfde wijze verzadigd van zowel rasa als tattva. Phu-

la-çara-yojaka käma – wat betekent dit? De complete käma-

gäyatré is hierin aanwezig. Çara betekent ‘pijl’, een pijl van 

käma (verlangen), die Kåñëa op Zijn boog legt. Hoeveel van 

die pijlen heeft Kåñëa? Vijf – Zijn zijdelingse blikken en Zijn 

wenkbrauwen, wangen, neus en glimlach. Vertel mij eens, 

blijft er iets buiten deze versregels? 

Het is de ware taak van de guru-paramparä – degenen die 

op de hoogte zijn van rasa, de dékñä- en çikñä-gurus – om de 
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mensen in deze wereld te helpen deze onderwerpen te begrij-

pen. Als we de ene na de andere regel bestuderen, zouden we 

er zoveel dagen lang lezingen over kunnen geven en zou ons 

hart vol rasa en goddelijke zegen raken bij het horen van hun 

volledige betekenis. Bhaktivinoda Öhäkura heeft zoveel bhä-

va in ieder woord gelegd en hetzelfde geldt voor de composi-

ties van Narottama Öhäkura en Viçvanätha Cakravarté Öhäku-

ra. Om te begrijpen, wat onze äcäryas ons hebben nagelaten, 

zijn grote intelligentie en bhäva vereist. En als we zulke bhäva 

in ons hart hebben, waarmee we de poëzie en de bijzondere 

karakteristieken van äcäryas, zoals Prabhupäda, kunnen be-

grijpen, zal het altijd bij ons blijven, waar we ook gaan. 

In de uitleg van de regel, paraà vijayate çré-kåñëa-saìkér-

tanam uit het eerste vers van Mahäprabhu’s Çikñäñöaka, 

schreef Prabhupäda, dat deze regel de wijze van verering van 

de Gauòéya Maöha vertegenwoordigt. Er zijn drie stadia: het 

beginstadium van sädhana, het middenstadium van bhäva en 

het laatste bereik geproduceerd door die bhäva, dat prema 

wordt genoemd. Sädhana is de beoefening, waardoor çuddha-

sattva-bhäva wakker wordt en als het niet ontwaakt, kan het-

geen wordt beoefend geen sädhana worden genoemd. We 

kunnen onszelf onder de loupe nemen en kijken, of we de 

sädhana uitvoeren, die al of geen bhäva opwekt. Zijn de 

symptomen aanwezig, of niet? We kunnen zelfs niet het juiste 

doel in onze sädhana voor ogen halen. Als iemand een lucifer 

aansteekt, wat is zijn bedoeling dan? Hij probeert een vlam te 

krijgen. En als er bij het strijken van de lucifer geen vlam 

komt, pakt hij een andere lucifer en probeert het opnieuw. 

Onze onderneming om de sädhya (laatste doelstelling) te be-
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reiken door het beoefenen van sädhana is hetzelfde. Kñud-

anuvåtti (spirituele ‘honger’), tuñöi (voldaanheid) en puñöi 

(kracht) – deze drie dingen moeten verschijnen. En als ze dat 

niet doen, praktiseren we geen echte sädhana en kunnen we 

geen ware sädhakas worden genoemd. Alles, dat we doen, 

moeten we doen met deze visie, “Door deze activiteit uit te 

voeren, wordt bhäva voor Kåñëa gewekt.” Produceert de luci-

fer een vlam of niet? Als we zien, dat onze sädhana juist ge-

hechtheid aan materieel resultaat, zoals pratiñöhä, oplevert, 

begeven we ons in de verkeerde richting. We moeten dit punt 

goed inzien: het enige doel van kértana is het laten ontwaken 

van bhäva. 

Ceto-darpaëa-märjanam – is in onze beoefening van näma-

saìkértana onze geest gezuiverd, of niet? Gaat ons verstand in 

de richting van rijkdom, materieel plezier en prestige? Be-

schouwen we materieel plezier giftig of gunstig voor onszelf? 

Materieel plezier is vergif. Haridäsa Öhäkura nam harinäma 

op een afgelegen plek, toen een prachtige vrouw hem bena-

derde en zei, “Prabhu, je hoeft niet langer voor jezelf te ko-

ken. Je hoeft geen water te halen en ik zal ook jouw tulasé-

plant verzorgen. Jij kunt de hele dag harinäma chanten en ik 

voer al jouw taken uit. En als je vermoeid raakt, masseer ik 

jouw voeten.” Maar heeft Haridäsa Öhäkura haar geaccep-

teerd? 

Alle vormen van materieel plezier dienen we te beschou-

wen als vergif, of het nu een man of een vrouw betreft. Als we 

denken, dat luxieus voedsel en accommodatie gunstig voor 

ons zijn, wordt de spiegel van de geest niet gereinigd en wordt 

de reflectie van jouw eigen spirituele gedaante niet zichtbaar. 
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We moeten de spiegel schoonmaken; er mag geen stof of iets 

dergelijks op liggen. We moeten in staat zijn om te zien, wat 

ons illusoire lichaam is, wat ons spirituele lichaam is en welke 

onze fouten zijn; maar het is een groot ongeluk, dat we alleen 

andermans fouten zien. De eerste soort besmetting van de 

geest is te denken, dat we het materiële lichaam zijn. We zijn 

eeuwige dienaren van Kåñëa, maar het meest voorkomende 

stof op de spiegel van de geest is te denken, dat we het mate-

riële lichaam zijn. Pogingen ondernemen voor het geluk van 

het lichaam vormt stof op de spiegel, of besmetting op de 

geest. 

Er zijn zoveel anarthas – svarüpa-bhrama (verwarring over 

de huidige gedaante en aard), asat-tåñëä (verlangen naar tijde-

lijke zaken), hådaya-daurbalya (emotionele zwakte) en apa-

rädha (overtredingen). Behalve deze zijn er nog andere, zoals 

beschreven staat in Mädhurya-kädambiné van Viçvanätha 

Cakravarté Öhäkura: utsähamayé (vals vertrouwen), ghanata-

ralä (sporadische pogingen), vyüòha-vikalpä (besluiteloos-

heid), viñaya-saìgarä (strijd met de zintuigen), niyamäkñamä 

(onvermogen om geloften te houden) en taraìga-raìgiëé (ge-

nieten van de materiële faciliteiten, die toewijding produ-

ceert). 

Dan zijn er vier soorten aparädha – duñkåtottha (voortko-

mend uit voorgaande zonden), sukåtottha (voortkomend uit 

voorgaande vroomheid), aparädhottha (voortkomend uit 

overtredingen bij het chanten) en bhaktyuttha (voortkomend 

uit onvolkomen dienstverlening). Zodra al deze overtredingen 

zijn verdwenen, wordt ons ware zelf, de ätmä, in de spiegel 

van de geest gereflecteerd; maar voorlopig is onze visie nog 
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vertroebeld. We beschouwen de pijn en het plezier van het 

materiële lichaam als van onszelf en onze wereldse relaties en 

werelds verlies en gewin als verbonden aan ons eigen zelf. 

Bhäva-mahä-dävägni-nirväpaëaà, dit is de bosbrand van het 

materiële bestaan, waarin we keer op keer worden geboren. 

Wanneer de spiegel van de geest is gereinigd, wordt deze 

brand geblust en maken we vooruitgang op het pad van säd-

hana naar uttama-bhakti, de devotie, die vrij is van iedere ten-

dens naar karma of jïäna. Die toewijding is kleça-ghné, die 

zoveel soorten problemen verbrandt. Dit gebeurt niet ineens, 

maar geleidelijk. Eerst is er śraddhä, dan niñöhä en daarna 

gaan we naar ruci en äsakti, wanneer onze anarthas voor het 

grootste deel zijn opgelost. Die anarthas kunnen echter nog in 

hun zaadvorm blijven bestaan. Je kunt jouw hoofd scheren, 

maar is er zelfs maar één haar helemaal verdwenen? De wor-

tels zitten er nog en het haar zal na enkele dagen opnieuw 

aangroeien. Wanneer we het stadium van äsakti hebben be-

reikt, bestaan op dezelfde manier nog de wortels van anarthas, 

maar uiterlijk zijn ze niet zichtbaar. Als hieraan een gunstige 

omgeving wordt geboden – met andere woorden, als we slecht 

gezelschap houden, of een Vaiñëava schofferen – zullen ze 

weer de kop opsteken. Maar bij het bereiken van het stadium 

van bhäva zijn ze voor altijd verdwenen. 

Dan hebben we çudhadä, die in diverse soorten bestaat. In 

de wereldse betekenis is çubha het beschikken over rijkdom, 

goed nageslacht, positie, roem en kennis en het gezond hou-

den van het lichaam, zodat de gevolgen van de ouderdom niet 

voortijdig verschijnen. Maar wat is ware çubha? Het hebben 

van ruci voor de naam en lélä-kathä van Bhagavän en voor de 
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onderdelen van bhagavad-bhajana-sädhana. De gretigheid 

voor deze dingen is çubha en die çubha is de lotusbloem be-

schreven in de woorden çreyaù-kairava-candrikä-vitaraëam. 

Wanneer de maan zijn stralen erop laat vallen, bloeit hij zui-

ver en zonder smetten. Hoe wordt dergelijke zuivere bhakti in 

het hart wakker? De śakti van harinäma is als de stralen van 

de maan, die de lotus van het hart geleidelijk in bloei zet en 

hem door de stadia van niñöhä, ruci, äsakti en bhäva leidt. 

Wanneer hij in volle bloei staat, wordt dat het stadium van 

prema genoemd. Maar als de śakti van harinäma op deze ma-

nier moet optreden, dient onze belangstelling voor het mate-

riele leven te zijn beëindigd. Zoals twee zwaarden niet samen 

in één schede blijven zitten, zo blijven mäyä en bhakti niet 

samen in jouw hart zitten. 

Vidyä-vadhü-jévanam – näma-saìkértana is zowaar het le-

ven van vidyä-vadhü. Vidyä is datgene, waardoor we jéva-

tattva, mäyä-tattva en uiteindelijk Kåñëa kunnen kennen; het 

heeft geen betrekking op kennis van wereldse wetenschap of 

hoe je geld moet maken. Ware vidyä is bhakti en uiteindelijk 

neemt het de vorm aan van de vadhü, of de metgezel van Kåñ-

ëa. Eerst is er sädhana-bhakti, dan bhäva-bhakti en tenslotte 

prema-bhakti. Nadat je prema-bhakti bent binnengegaan, 

ontwikkelt jouw toewijding zich via de stadia van sneha, mä-

na, praëaya, räga, anuräga, bhäva en tenslotte mahäbhäva. De 

belichaming van mahäbhäva is Çrématé Rädhikä, die de vadhü, 

of metgezellin van Kåñëa is. Boven de sandhiné-śakti manifes-

teren de saàvit- en hlädiné-çaktis zich volkomen als rädhä-

bhäva. Dit is vidyä-vadhü en als zelfs maar één straal van dit 
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bovenzinnelijke vermogen ons hart binnengaat, wordt dat 

bhäva genoemd. 

Änandämbudhi-vardhanaà prati-padam – als we harinäma 

met deze bhäva chanten, ervaren we bij elke stap een toene-

mende änanda, goddelijk plezier. In de mahä-mantra zijn kåñ-

ëa-näma en ook Hare aanwezig, dat betekent Zij, die Kåñëa 

naar de kuïja aantrekt, Çrématé Rädhikä. Deze bhäva is zo 

diep, dat hij geen eind kent en dit is de näma, die zo verzadigd 

is van rasa, die Caitanya Mahäprabhu naar deze wereld heeft 

gebracht. Wanneer we de mahä-mantra met deze bhäva chan-

ten, zal iedere stap ons dieper onderdompelen in de oceaan 

van goddelijke zegen. Pürëämåtäsvädanam – wat is pürëämå-

ta, de volkomen nectar? Prema. En die zal je onafgebroken 

proeven. Door de naam op deze wijze te chanten konden onze 

äcäryas, zoals Jayadeva Gosvämé, Sanätana Gosvämé en 

Bhaktivinoda Öhäkura het goddelijke spel schouwen en al die 

ambrozijnen literatuur componeren. En sarvätma-snapanam – 

je zal nooit meer uit die nectaroceaan willen komen, waar 

zelfs geen spoor van mäyä aanwezig is, met andere woorden, 

ze zijn svarüpa-siddhi binnengegaan. Dit is de uitleg van het 

eerste vers van Mahäprabhu’s Çikñäñöaka gegeven door Çréla 

Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda, wiens terugkeer naar 

het eeuwige spel van Çré Rädhä-Kåñëa wij op deze dag her-

denken. 
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De Verdwijningsdag van 

Çréla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja  

E DIENEN DE VERZAKENDE LEVENS- 

stijl en hoge standaard van bhajana van Çréla 

Gaura-kiçora däsa Bäbäjé met rust te laten, maar 

we kunnen op zijn minst een paar lagere principes aanvaarden 

en volgen, die hij voor ons heeft gevestigd en in zijn eigen 

leven heeft gepraktiseerd. Nadat we voldoende spirituele 

vooruitgang hebben gemaakt, kunnen we misschien in staat 

zijn de hogere dingen aan te nemen, maar we moeten ze in 

onze huidige conditie niet willen volgen. Wie kan mogelijker-

wijs zijn extreme verzaking volgen, zoals het eten van de klei 

van de Yamunä en Rädhä-kuëòa en volkomen afhankelijk 

blijven van Bhagavän? Hij had het gevoel, als hij in een man-

dira zou wonen, er vele mensen zouden komen en zijn bhaja-

na zouden verstoren, dus in plaats daarvan woonde hij in een 
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latrine (openbaar toilet of wasplaats). Mensen zochten hem 

op voor zijn zegen om materieel voordeel te behalen, maar hij 

gaf de voorkeur aan de stank van de latrine boven de stank 

van de woorden van die mensen. Dit is voor ons ondraaglijk, 

zelfs voor een minuut. Daarom zal een kaniñöha-adhikäré het 

leven van deze grote uttama-bhägavata Vaiñëava niet gemak-

kelijk kunnen begrijpen. De hogere zaken zijn voor ons niet 

toegestaan, maar we moeten datgene uit zijn leven aanvaar-

den, dat voor vooruitgang in het stadium van madhyama-

adhikäré gunstig is. 

Zolang we de genade van Çré Caitanya Mahäprabhu, Nityä-

nanda Prabhu en Navadvépa-dhäma nog niet hebben gekre-

gen, kunnen we Vraja niet binnengaan. Daarom zijn de mees-

ten van onze voorgaande äcäryas, die bhajana uitvoerden in 

Våndävana, daar vertrokken en naar Navadvépa gegaan om 

prema te bereiken. Alleen na zich te hebben ondergedompeld 

in de Gaìgä van Mahäprabhu's prema in Navadvépa keerden 

ze naar Våndävana terug om te verdrinken in de oceaan van 

kåñëa-prema. Eerst voerden ze de bhajana uit van Gauracan-

dra en wat bereikten ze hiermee? De prema van het amoureu-

ze spel van Çré Rädhä en Kåñëa. In het begin voerde Gaura-

kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja bhajana uit in Våndävana bij 

Sürya-kuëòa, Rädhä-kuëòa, Nandagräma, Varñäëä en een 

aantal andere plaatsen, maar in zijn hart kreeg hij het gevoel, 

"Het soort prema, dat ik zoek, kan hier niet worden bereikt." 

Hij voerde kértana uit met grote prema en riep "Rädhä, Räd-

hä! Waar ben Je? Bescherm mijn leven, want ik ga dood zon-

der Jou! Rädhä, Rädhä!" Ofschoon hij het uitriep met extre-

me vipralambha-bhäva [gevoel van afgescheidenheid], had hij 
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het idee, dat zijn hunkering niet volkomen werd bevredigd, 

dus hij verliet Våndävana en ging naar Navadvépa. Om te 

voorkomen, dat hij in aanraking kwam met wereldse mensen, 

woonde hij in een latrine. Hij was zo mahätmä, dat hij niet 

eens voor zichzelf een hut bouwde. 

De aristocratische landeigenaar van Kasima Bazar organi-

seerde eens een conferentie voor alle prominente Vaiñëava's 

en hij benaderde Bäbäjé Mahäräja om hem te vragen of hij de 

conferentie wilde voorzitten. Hij zei, "Bäbäjé Mahäräja, ik ben 

een conferentie van Vaiñëava's aan het organiseren en iede-

ren wil, dat u dit gezelschap voorzit. Weest u genadevol en 

geeft u ons alstublieft uw sukåti door deze uitnodiging te aan-

vaarden, dan haal ik u op en breng u weer terug met mijn ei-

gen wagen." 

Bäbäjé Mahäräja vroeg hem, "Om welke reden gaat u deze 

conferentie organiseren? Wat is hiervoor de noodzaak?" 

De man antwoordde, "Dit is voor het prediken van vaiñëava-

dharma, dus mensen horen gesprekken over Bhagavän en 

worden geénspireerd om bhajana te gaan doen." 

Toen zei Bäbäjé Mahäräja, "Goed, dan moet je êên ding 

doen: eerst ga jij bhajana doen en vergeet al die anderen. Ver-

trek uit huis en laat jouw vrouw en kinderen achter en kom 

naar mij. Je krijgt van mij een paar kaupénas en dan doe je 

bhajana. Zorg dat eerst jouw eigen leven betekenis krijgt en 

maak je daarna zorgen om anderen. Anders doet jouw confe-

rentie alleen dienst voor jouw eigen ego en dan levert het 

geen voordeel op voor anderen. Eerst moet je naar mij komen 

en een tijdje bhajana doen; dan ga je jouw conferentie organi-
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seren." Nadat de man dit sterke antwoord van Bäbäjé Mahärä-

ja had gekregen, was hij sprakeloos en ging ervan door. 

Een andere keer kwam er een man naar Bäbäjé Mahäräja 

en zei, "Bäbäjé Mahäräja, wees me alsjeblieft genadig! Wees 

me alsjeblieft genadig!" Hij zei dat keer op keer. Bäbäjé Ma-

häräja werd er een beetje vervelend van en zei, "Wil je gena-

de? Hier – pak aan!" en hij gaf de man een paar kaupénas. 

Wat betekent het om iemand een set kaupénas te geven? 

Wanneer een guru iemand sannyäsa geeft, wat geeft hij hem 

dan? Een set kaupénas (lendedoeken) en de mantra. Dan 

wordt die persoon op slag een verzaker, laat hij alle wereldse 

gehechtheid achterwege en zet hij zijn lichaam, geest en 

woorden in voor de dienst van Kåñëa. Als de guru dit aan ie-

mand geeft, bestaat er dan een grotere genade dan dit? "Hier 

– pak aan die genade!" Toen de man dit hoorde van Bäbäjé 

Mahäräja, werd hij bang, rende weg en is nooit meer terug 

gekomen. 

Bij een andere gelegenheid kwam een jongen uit een rijke 

familie, die van huis was weggelopen, naar Bäbäjé Maharaja. 

Hij zei tegen Bäbäjé Mahäräja, "Ik wil bij u blijven en gewoon 

bhajana doen." Bäbäjé Mahäräja gaf geen antwoord, dus de 

jongen bleef bij hem in de buurt. Hij haalde water voor Bäbäjé 

Mahäräja en verleende andere diensten voor hem en ging de 

mensen vertellen, "Ik ben een discipel van Bäbäjé Mahäräja." 

Maar in feite had Bäbäjé Mahäräja geen andere leerlingen dan 

alleen Prabhupäda [Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupäda 

Mahäräja]. Deze jongen bleef een tijdje bij Bäbäjé Mahäräja, 

maar kreeg niet wat hij had verwacht, dus hij dacht, "Ik ga 

terug naar het materiële leven." Veel mensen gaan in een ma-



_____________________________________________________________________________________ 

57 

öha wonen, blijven een of twee maanden en gaan weer terug 

naar het materiële leven, trouwen en gaan zich bezighouden 

met huishoudelijke zaken. Sommige mannen verlaten de ver-

zakende levensorde zelfs nog na tien of twintig jaar, maar 

alleen omdat ze dezelfde zaken wilden bereiken als wereldse 

mensen: kanaka (rijkdom), käminé (vrouwen) en pratiñöhä 

(prestige). Uiterlijk gaan ze het huis uit en beginnen aan bha-

jana, maar ze zijn in werkelijkheid alleen geénteresseerd in 

materieel gewin. 

Toen hij het gevoel kreeg, dat hij niets had bereikt door bij 

Bäbäjé Mahäräja te blijven, vertrok de jongen en kwam na 

twee weken terug met een prachtig jong meisje uit een rijke 

familie, met wie hij was getrouwd. Hij bood Bäbäjé Mahäräja 

zijn praëäma aan en zei, ´Bäbäjé Mahäräja, ik ben saàsära, de 

materiële wereld, binnengegaan. Bhaktivinoda Öhäkura heeft 

in zijn Gétävalé geschreven, 'kåñëera saàsära kara chäòi' anä-

cära – we moeten onze overtredingen opgeven en als hoofd 

van het gezin bhajana uitvoeren.' Dus ik heb een kåñëa-däsé 

opgepikt. Weest u alstublieft genadevol voor haar en ook 

voor mij, zodat we ons met bhajana kunnen bezighouden en 

ook een succesvol materieel leven kunnen leiden." 

Bäbäjé Mahäräja antwoordde, "Dat heb je goed gedaan! 

Daar ben ik blij mee! Heb je een kåñëa-däsé opgepikt? Dan 

moet je êên ding doen: je moet aan deze kåñëa-däsé püjä ge-

ven. Je moet iedere dag voor haar een offer koken en haar 

praëäma en wat bloemen aanbieden en zeggen, 'Jij bent een 

kåñëa-däsé en erg dierbaar aan Çré Kåñëa.' Maar wees op je 

hoede, probeer niet van haar te genieten, anders is alles voor 
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jou verloren en ga je naar de hel! Pas op – probeer niet van 

haar te genieten!" 

Toen hij dit hoorde, was de jongen verbaasd en stond spra-

keloos. Hij werd bang en riep zijn "kåñëa-däsé" en ging er snel 

vandoor. Was het gemakkelijk om Bäbäjé Mahäräja in het 

ootje te nemen? Het was niet mogelijk hem te misleiden. 

Bäbäjé Mahäräja legde de gelofte af, dat hij nooit leerlingen 

zou accepteren, maar het was de onbuigzaamheid van 

Prabhupäda, die zei "Als ik een guru aanvaard, is alleen hij 

dat." Prabhupäda schreef in zijn Gauòéya Patrikä, "Ik was in 

die tijd erg trots. Ik dacht, dat er geen geleerde gelijk was aan 

mij, dat er geen tattva-jïäni gelijk was aan mij, geen spreker 

gelijk aan mij en geen filosoof gelijk aan mij. Deze parama-

haàsa Vaiñëava, Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja, begreep 

dit en daarom legde hij mijn verzoeken om initiatie naast zich 

neer. Hij zei me drie of vier keer, dat hij geen discipelen zou 

accepteren. Hij zei, 'Wat? Je bent de zoon van Bhaktivinoda 

Öhäkura! Jij werd geboren in zo'n hoge familie, dat jij voor 

mij vererenswaardig bent! Jij bent z'n grote geleerde, jouw 

verschijning is zo ontzettend mooi en jij beschikt over alle 

goede kwaliteiten; dus waarom zou je mijn leerling worden?' 

Op die manier verpulverde hij mijn trots. Mensen zeggen, dat 

hij een analfabeet was, maar hij beschikte over ware kennis en 

was een jagad-guru." 

Drie of vier keer hield Bäbäjé Mahäräja zich afzijdig, maar 

Prabhupäda had een gelofte afgelegd, dat hij alleen inwijding 

zou aanvaarden van Bäbäjé Mahäräja. Op het eind voerde hij 

zware soberheid uit om Bäbäjé Mahäräja als zijn guru te krij-

gen en toen Bhaktivinoda Öhäkura zag, dat het gezicht van 
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zijn zoon lijkbleek was alsof hij op het punt stond dood te 

gaan, verzocht hij Bäbäjé Mahäräja, "Wees aardig tegen hem." 

Hierna accepteerde Bäbäjé Mahäräja Prabhupäda eindelijk als 

zijn enige leerling.  

De äçrama van Bhaktivinoda Öhäkura stond aan de oever 

van de Gaìgä en wanneer hij "Hare Kåñëa, Hare Kåñëa, Kåñ-

ëa Kåñëa, Hare Hare, Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, 

Hare Hare" luid hoorde chanten, wist Bhaktivinoda Öhäkura, 

dat Bäbäjé Mahäräja eraan kwam. Hij chantte zo luid, dat zijn 

stem aan de overkant van de Gaìgä te horen was en als hij in 

de äçrama was aangekomen, hoorde hij Çrémad-Bhägavatam 

en andere kåñëa-kathä van Bhaktivinoda Öhäkura. 

Bäbäjé Mahäräja associeerde niet veel met andere bäbäjés. 

Hij droeg meestal alleen een laìgoöé en anders niets, maar op 

zekere dag bedelde hij bij iemand om een goede kwaliteit 

dhoté, een kurtä, een wandelstok en een mooie tulband. Toen 

hij dit had aangetrokken, ging hij naar de äçrama van Bhakti-

vinoda Öhäkura en toen die hem zag, dacht hij, "Kijk eens hoe 

het uiterlijk van Bäbäjé Mahäräja is getransformeerd! Hij 

draagt de gewone kleding van een gåhastha. Hij heeft mooie 

kleren aan en loopt met een wandelstok zoals een groot-

grondbezitter. Wat is er met hem gebeurd?" 

Bäbäjé Mahäräja bood praëäma aan en ging zitten en Bhak-

tivinoda Öhäkura vroeg hem, "Bäbäjé Mahäräja, ik zie dat 

jouw verschijning er vandaag heel anders uitziet. Waarom is 

dat?" 

Bäbäjé Mahäräja antwoordde, "Er zijn tegenwoordig zoveel 

bäbäjés, maar veel van hen zijn zulke hooligans, dat het zondig 

is om slechts hun naam te noemen. Ze vertonen zoveel wan-
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gedrag, dat een gåhastha duizend keer aan hen superieur is. In 

naam van parakéya-bhajana houden ze zich bezig met wereld-

se activiteiten en daarvoor gaan ze naar de hel. Als een bäbäjé 

een paar rasagulläs krijgt of ander voedsel van goede kwali-

teit, moet hij dat aan een koe geven. Bäbäjés zouden niet naar 

festivals moeten gaan, maar mensen nodigen hen uit en ze 

gaan er naartoe om eenvoudig van een goede maaltijd te ge-

nieten. Het voeren van de honden van de dhäma is nog beter 

dan hen te voeden. Daarom denk ik, dat ik niet langer een 

bäbäjé blijf. Ik draag de kleding van een gåhastha, zoadat men-

sen me niet langer aanzien voor een van deze bäbäjés." 

Bhaktivinoda Öhäkura zei, "Dat heb je goed gezegd." In die 

tijd was het wangedrag van deze bäbäjés zo wijd verspreid, dat 

mensen een hekel hadden om zelfs maar de naam van een 

goede Vaiñëava te horen. Het werd dus noodzakelijk, dat er 

een grote persoonlijkheid kwam, die de zuivere prema-

dharma van Çré Caitanya Mahäprabhu naar de wereld kon 

brengen. En daar kwam een dergelijke grote persoonlijkheid, 

Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda. Hij predikte 

saìkértana op een manier, dat de wereldopinie in een mini-

mum van tijd was veranderd en dat geleerden, heren en ieder-

een vaiñëava-dharma gingen aanvaarden. Als er geen Gaura-

kiñora däsa Bäbäjé zou zijn geweest, hadden we geen Prabhu-

päda gehad. En als er geen Prabhupäda was geweest, zou de 

zuivere prema van Mahäprabhu niet in de hele wereld worden 

gepredikt, zoals nu het geval is. Daarom is de oorspronkelijke 

grote persoonlijkheid onze over-, over- overgrootvader, Gau-

ra-kiçora däsa Bäbäjé. Tegenwoordig verklaren we met grote 

trots, dat hij de guru van onze parama-guru was en het is ons 
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buitengewoon grote geluk, dat hij naar deze wereld is geko-

men. 

We zullen de zijn instructies voor bhajana en verzaking vol-

gen in overeenstemming met onze kwalificatie en degenen, 

die ze oprecht volgt, offert de ware puñpäïjalé aan zijn voeten. 

Als we deze ware puñpäïjalé niet offeren, zijn we evenals al 

die mensen, die hij wegstuurde. We moeten niet naar materi-

eel plezier verlangen en tegelijkertijd om genade smeken, 

zoals zij deden. Om zijn genade werkelijk te ontvangen, moe-

ten we deze oprechte puñpäïjalé aan zijn voeten offeren, zijn 

instructies op een zuivere wijze volgen en dan zijn we mis-

schien in staat om de ware bhajana binnen te gaan. Hij is 

nooit ver van ons verwijderd; hij is altijd bij ons en hij zal ze-

ker zijn overvloedige zegen over ons uitstorten. Onze gurujé 

riep zijn naam uit en huilde en zei, "Hij heeft al mijn proble-

men weggenomen." Op dezelfde wijze zal hij al onze proble-

men wegnemen, zodat we in staat zijn bhajana uit te voeren 

en om werkelijk met bhajana bezig te kunnen zijn, mogen we 

geen ander verlangen in ons hart houden. Maar als we sädhu-

saìga verlaten, is alles verloren. Door in de associatie van 

toegewijden te blijven kunnen we ons met bhajana bezighou-

den en altijd het ideaal herinneren, dat Gaura-kiñora däsa 

Bäbäjé Mahäräja in zijn leven toonde. Dan krijgt ons leven 

betekenis en krijgen we van onze bhajana het ware voordeel. 

Dus we bieden een gebed aan zijn lotusvoeten, dat hij ons 

allemaal altijd genadig mag zijn. 
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De Verdwijningsdag van 

Çréla Raghunätha däsa Gosvämé  

RÉLA RAGHUNÄTHA DÄSA GOSVMI IS EEN 

eeuwige metgezel van Caitanya Mahäprabhu en ook 

van Kåñëa, maar in het spel van Mahäprabhu toonde 

hij de sädhana-bhajana voor het bereiken van de verheven 

devotionele stadia van bhäva en prema. Als een sädhaka op-

recht verlangt zich in bhajana te begeven om zonder uitstel de 

rechtstreekse associatie van Bhagavän te krijgen – misschien 

in slechts een of twee levens – moet hij zich bezighouden met 

bhajana zoals Raghunätha däsa Gosvämé het deed. Maar dat 

type bhajana is zeer, zeer moeilijk. De manier waarop hij zijn 

huis en familie achterliet, hoe hij zich bezig hield met zeer 

strikte bhajana, hoe hij in zijn laatste dagen stopte met eten 

en drinken en dag en nacht huilde in goddelijke afgescheiden-

heid – al die dingen zouden voor ons erg moeilijk te volgen 
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zijn. Maar voor degene, die werkelijk verlangt naar prema, is 

het niet zo moeilijk. 

Deze wereld is een reflectie van de spirituele wereld; er be-

staat een overeenkomst tussen beide. Als we inzien, dat deze 

wereld een leerschool is in plaats van een pretpark, kunnen 

we er iets gunstigs aan overhouden. Maar alleen degenen, die 

hun oprechte toevlucht hebben gezocht aan de voeten van een 

guru, zullen zulke instructie aannemen; niet iedereen is in 

staat dit te aanvaarden. Dattätreya had begrepen, dat deze 

wereld een oord voor instructie is en daarom erkende hij vier-

entwintig gurus. Als we de vierentwintig gurus, die werden 

genoemd, volkomen kunnen begrijpen, kunnen we ook zien, 

dat de hele wereld onze guru is. Waarom werd gezegd, dat er 

vierentwintig gurus zijn? Omdat er niets in het hele bestaan is, 

waaruit we geen lessen kunnen trekken. Aan een intelligent 

persoon geven alle objecten in de wereld een vorm van in-

structie. 

Je kunt beweren, dat de wereld een huis van bewaring is, 

dat vol zit met onophoudelijke ellende.  

tävad rägädayaù stenäs 

   tävat kärä-gåhaà gåham 

tävan moho 'ìghri-nigado 

   yävat kåñëa na te janäù 

                                                 Çrémad-Bhägavatam (10.14.36) 

Voor degenen, die geen toegewijden zijn van Çré Kåñëa, dient 

de ontsteltenis van de materiële gehechtheid als handboeien en 

voetangels, die hen gevangen houden in het bewaarhuis van 

mäyä. 



_____________________________________________________________________________________ 

65 

Maar de materiële wereld is geen gevangenis voor degenen, 

die er niet smoorverliefd op zijn. Hier betekent räga materiële 

gehechtheid, die is als een dief en de oorzaak vormt van onze 

gebondenheid. Zodra deze gehechtheid is verdwenen, wordt 

bevrijding bereikt. Met betrekking hiertoe zei Mahäprabhu 

tegen Raghunätha däsa Gosvämé, 

sthira haïä ghareyäo, nä hao vätula 

krame krame päya loka bhäva-sindhu küla 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 16.237)                                              

Op dit moment kun je beter naar huis gaan en in het huishou-

delijke leven blijven. Gedraag je niet irrationeel. Uiteindelijk 

zal je in staat zijn om de oceaan van het materiële bestaan over 

te steken. 

Indien Bhagavän bereikt kon worden door eenvoudig het huis 

te verlaten, zouden zoveel mensen hun huis verlaten, want ze 

konden toch al niet opschieten met andere huisgenoten, of ze 

leefden in armoede, of ze hadden andere dergelijke redenen 

om te gaan. Maar zouden ze het gezelschap van Bhagavän 

krijgen door zich eenvoudig naar een andere plek te begeven? 

Bhagavän bereik je niet door louter jouw huis en familie te 

verlaten. Vooral als je jouw huis en familie verlaat in een on-

rijp stadium, pakt dat schadelijk uit voor jouw welzijn en kan 

jouw conditie zelfs nog erger maken dan die van een doorsnee 

materialist. Bhagavän wordt alleen bereikt door materiële 

gehechtheden achter te laten en zich bezig te houden met wa-

re bhajana. Daarom zei Mahäprabhu tegen Ragunätha däsa 

Gosvämé, "Ga nu naar huis en wees geduldig. Wanneer de tijd 

rijp is, ben je automatisch in staat om alles achter te laten." Er 
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is niets in de materiële wereld, dat inherent slecht is; het is 

alleen een kwestie van juist of onjuist gebruik.  

antare niñöhä kara, bähye loka-vyavahära 

acirät kåñëa tomäya karibe uddhära 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 16.239)                                             

Uiterlijk moet jij je met jouw familieleden op een gewone ma-

nier gedragen, maar innerlijk moet je niñöhä zijn. Dan bevrijdt 

Kåñëa je heel snel. 

Maar is niñöhä zijn zo eenvoudig? Wat is niñöhä? Onwrikbare 

vastberadenheid. Wanneer er een sterk vertrouwen is in alles, 

dat guru zegt, dat Vaiñëava en çästra juist zijn, wordt dat çrad-

dhä genoemd. Wanneer deze çraddhä sterk verankerd raakt, 

wordt dat niñöhä genoemd. "Ik ga nog liever dood, dan dat ik 

de bhajana van Bhagavän opgeef. Of ik nu thuis woon, of 

waar dan ook, ik blijf altijd bhajana doen" – zulke vastbera-

denheid wordt niñöhä genoemd.  

Raghunätha däsa Gosvämé eerbiedigde deze instuctie van 

Mahäprabhu en ging terug naar huis en nam harinäma op en 

bestudeerde de geschriften en voerde tegelijkertijd al zijn we-

reldse verplichtingen uit. Uiteindelijk werd zijn niñöhä sterker 

en sterker en nadat hij de genade had gekregen van Nityä-

nanda Prabhu, was hij in staat zijn huis voorgoed te verlaten. 

Hij had eerder geprobeerd te vertrekken, maar dat was niet 

gelukt. Bhagavän kon het verlangen in hem zien en daarom 

regelde Hij iets, zodat hij kon vertrekken. 

Wanneer Bhagavän ziet, dat er een oprecht verlangen in 

ons leeft, regelt Hij alles om naar Hem toe te komen. Als we 

daarentegen zelf proberen de nodige regelingen te treffen, 
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zijn we niet in staat om de juiste vorm van bhajana binnen te 

gaan en zullen we uiteindelijk vallen. Vandaar, dat Bhagavän 

de regelingen voor ons treft, zoals we dat zagen bij Gopa-

kumära in Çré Båhad-bhägavatämåta. In de vorm van caitya-

guru in het hart ziet Hij wat nodig is en stuurt de dékñä-guru 

en de çikñä-guru naar ons toe. Wie gaf Raghunätha däsa Gos-

vämé het gezelschap van Haridäsa Öhäkura? Heeft Raghunät-

ha däsa Gosvämé hem op eigen gelegenheid ontmoet? Deze 

regeling werd door Bhagavän getroffen. Haridäsa Öhäkura 

kwam regelmatig op bezoek in het huis van Raghunätha däsa 

Gosvämé – waarom? Wat was de noodzaak om daar naartoe 

te gaan? Haridäsa Öhäkura was een superverzaker; hij chantte 

iedere dag drie läkhas harinäma. Daarom kon hij de natuur-

lijke liefde en toewijding voor Bhagavän zien, die de jonge 

Raghunätha däsa bezat. Dus hij ging naar zijn huis en leerde 

hem hoe hij harinäma moest nemen. Raghunätha däsa had 

natuurlijk de voorgaande saàskära van een geperfectioneerde 

ziel, maar hier kunnen we zien, hoe Bhagavän een regeling 

treft voor een sädhaka om hem de associatie van een grote 

persoonlijkheid te geven. En Hij stuurde ook Yadunandana 

Äcärya, een discipel van Advaita Äcärya, die de dékñä-guru 

van Raghunätha däsa werd. 

sthäne sthitäù çruti-gatäà tanu-väì-manobhir 

ye präyaço 'jita jito 'py asi tais tri-lokyäm 

                                                          Çrémad-Bhägavatam (10.14.3) 

Zelfs met behoud van hun respectievelijke sociale posities krij-

gen fortuinlijke zielen de gelegenheid om hari-kathä van grote 

persoonlijkheden te horen en te worden geénspireerd om hun 

lichaam, geest en woord toe te wijden en Hem te overwinnen, 
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die anders onoverwinnelijk is door wie dan ook in de drie we-

relden. 

Bhagavän maakte voor Raghunätha däsa deze regeling en 

binnen afzienbare tijd werd een intense gretigheid in zijn hart 

wakker en hij dacht, "Hoe krijg ik de rechtstreekse associatie 

van Bhagavän? Welke vorm van sädhana-bhajana moet ik 

uitvoeren?" Toen ging hij naar Pänihäöi, waar hij de darçana 

van Nityänanda Prabhu ontving. In opdracht van Nityänanda 

Prabhu organiseerde Raghunätha däsa een groot festival en 

door de kracht van zijn meditatie riep Nityänanda Prabhu 

Mahäprabhu Zelf op om het festival te komen bijwonen. 

Toen Raghunätha däsa de darçana van de twee broers kreeg, 

die samen prasäda gebruikten, nam zijn verlangen zelfs nog 

meer toe. Toen zette Nityänanda Prabhu zijn lotusvoet op het 

hoofd van Raghunätha däsa en zei, "Nu zullen al jouw be-

lemmeringen verdwijnen." Dus door de genade van Nityä-

nanda Prabhu was hij in staat zijn huis te verlaten en naar Puré 

te reizen, waar hij de bescherming van Mahäprabhu's voeten 

kreeg. Deze keer gaf Mahäprabhu hem een ander soort in-

structie, 

'mane' nija-siddha-deha kariyä bhävana 

rätri-dine kare vraje kåñëera sevana 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.157)                                          

"Innerlijk denkt een geperfectioneerde ziel dag en nacht aan 

het dienen van Kåñëa in Våndävana en Svarüpa Dämodara zal 

jou deze zeer speciale bezigheid leren." Mahäprabhu gaf 

Raghunätha däsa persoonlijk niet zoveel instructie, maar Hij 

stuude hem door naar een van Zijn eeuwige metgezellen, van 



_____________________________________________________________________________________ 

69 

wie hij alle instructie kreeg. En wat ging Svarüpa Dämodara 

hem leren? De uitvoering van de hoge standaard bhajana, die 

hijzelf praktiseerde. 

Svarüpa Dämodara componeerde çlokas, die de ontologi-

sche [over de aard van het bestaan] positie van Mahäprabhu 

beschreef en hij hield ook een dagboek bij, waarin hij de dage-

lijkse bezigheden van Mahäprabhu vastlegde. Bijvoorbeeld, 

hij schreef, dat op een nacht, toen golven bhäva door het hart 

van Mahäprabhu heen denderden, Hij het voor elkaar kreeg 

om door drie afgesloten deuren heen te lopen. Hij zag de zee 

aan voor de Kälindé en omdat Hij dacht, dat de golven ont-

stonden door het sporten van Kåñëa met de gopés, sprong Hij 

erin. Hij dreef steeds verder en verder af en kwam in de buurt 

van Ärkatértha in het net van een visser terecht. Toen de vis-

ser de toegewijden ophaalde en bij Mahäprabhu bracht, zagen 

ze dat al Zijn gewrichten hadden losgelaten, Zijn ledematen 

waren langer geworden en Hij lag in de rondte opgerold. Dit 

is een symptoom van mahäbhäva. Dit gebeurt niet in de stadia 

van prema, sneha, mäna, praëaya, räga en zelfs niet in anurä-

ga. Soms gebeurt dit zelfs niet in mahäbhäva, maar alleen in 

de hogere stadia van ruòha, adhiruòha, madana en citra-jalpa. 

Maar dit hoeft zelfs niet te komen in citra-jalpa, waarin Çréma-

té Rädhikä in Haar waanzin van goddelijke afgescheidenheid 

tegen een bij over Kåñëa sprak. We treffen geen enkele be-

schrijving aan, dat Zij ooit de symptomen vertoonde, die Ma-

häprabhu hier had. 

Svarüpa Dämodara legde dit spel vast in zijn dagboek en 

onthulde het allemaal aan Raghunätha däsa Gosvämé. Later 

heeft Raghunätha däsa dit verteld aan Kåñëadäsa Kaviräja 
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Gosvämé. Muräri Gupta, die een incarnatie van Hanumän 

was, hield ook een dagboek bij. Maar aangezien zijn gevoe-

lens in de richting van däsya-räsa lagen, vond hij ander spel en 

vermaak van Mahäprabhu interessanter en beschreef dat spel. 

Svarüpa Dämodara was Lalitä zelf, dus in zijn poëzie be-

schreef hij de mahäbhäva en hogere hoedanigheden van Ma-

häprabhu. Zie je nu, welke uitmuntende regeling Mahäprabhu 

trof voor Raghunätha däsa Gosvami: Hij stuurde hem door 

naar Svarüpa Dämodara, die hem al die dingen onderwees. 

Als we ooit een dergelijke goede gelegenheid krijgen, moeten 

we weten, dat het door Bhagavän Zelf werd geregeld. Hij 

maakt dergelijke regelingen voor een sädhaka, die bijzonder 

oprecht is, maar iemand, die niet zo gretig is, ontmoet derge-

lijk groot geluk niet. 

Eerst gaf Mahäprabhu aan Raghunätha däsa de instructie 

om thuis te blijven en deze opdracht had betrekking op vaid-

hé-bhakti. De instructie, die Hij later gaf – dat een geperfecti-

oneerde ziel dag en nacht aan Kåñëa denkt – bevond zich op 

het niveau van rägänugä en Raghunätha däsa bracht deze in 

zijn leven alletwee in harmonie. Çréla Bhaktisddhänta Sarasva-

té Prabhupäda gaf ook instructies met betrekking tot vaidhé-

bhakti, zoals de instructies voor arcana, terwijl hij tegelijker-

tijd de gevoelens van rägänugä uit de poëzie van Çrémad-

Bhägavatam naar voren haalde. Deze combineerde hij in zijn 

predikwerk in deze wereld. Ongeacht of mensen al of niet 

waren gekwalificeerd, Prabhupäda accepteerde iedereen. 

Voorheen was er een restrictie, dat alleen degenen, die bij-

zonder gekwalificeerd waren, hun huis en familie konden ver-

laten en konden komen om zich met bhajana bezig te houden; 
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maar van Prabhupäda kreeg iedereen een kans. Hij zette een 

school op, waarin zelfs degenen, die niet waren gekwalificeerd 

konden komen om iets te leren en geleidelijk vooruitgang te 

maken. Anders zouden we niet de kwalificatie hebben gehad 

om in deze lijn te komen, maar hij heeft de deur voor ieder-

een geopend. 

In deze tijd is de samenleving enigszins gedegradeerd ge-

worden. Jongeren houden zich niet langer aan de conventies 

van de samenleving en aanvaarden niet langer de begeleiding 

van hun ouders, zoals ze dat voorheen deden. Soms komen ze 

in slecht gezelschap terecht en worden dieven en boeven, 

waardoor het praktisch onmogelijk wordt om hen weer op het 

rechte pad te krijgen. Maar Prabhupäda zette scholen en cen-

tra op in Mäyäpura en in heel India, waar deze jongens naar-

toe konden gaan. Ze hadden misschien een klein beetje 

smaak voor het spirituele leven, maar hij zag, dat ze het ver-

mogen hadden om uiteindelijk een complete smaak te ont-

wikkelen. Ze leerden daar iets en maakten substantieel voor-

uitgang in de richtng van zuivere bhajana, zelfs tot het punt, 

dat ze brahmacärés werden. Degenen, die dat wilden doen, 

konden na enige tijd weer naar huis terugkeren, trouwen en 

daar bhajana uitvoeren; Prabhupäda legde daar geen enkele 

beperking op. Op die manier werd de missie van Mahäprabhu 

in heel India verspreid. 

Zolang Mahäprabhu in deze wereld was, bleef Raghunätha 

däsa Gosvämé in Zijn buurt en toen Hij verdween, raakte 

Raghunätha däsa zo van slag, dat hij van de ene op de andere 

dag ophield met eten. Daarna verlieten in een korte tijd 

Svarüpa Dämodara, Räya Rämänanda en Gadädhara Paëòita 
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deze wereld. Omdat toen alles in Puré het aanzien had van een 

grote leegte, vertrok daar toen ook de rest van de toegewij-

den. Al die dingen daar, die voorheen voor Raghunätha däsa 

zo dierbaar waren, staken hem toen als doornen. Zijn conditie 

was als die van de inwoners van Vraja, nadat Kåñëa naar Ma-

thurä was vertrokken. Toen Kåñëa in Våndävana was, waren 

de sakhäs en de sakhés dol op Nanda-bhavana. De gopés hiel-

den zoveel van Gopé-ghäöa, omdat ze Kåñëa daar konden te-

genkomen. Ze hielden zoveel van Govardhana, omdat er zo-

veel mooie tuinen en kuïjas waren, waar ze bloemenkransen 

voor Kåñëa konden maken. Vol vreugde bezochten ze die 

plaatsen, maar toen Kåñëa naar Mathurä afreisde, leek Nan-

da-bhavana leeg en levenloos. De herinnering van de gopés 

aan Kåñëa werd zo intens, dat ze er niet langer naartoe wilden 

gaan. Overal, waar ze hun blik lieten rondgaan, verdronken ze 

in vipralambha-räsa. Er werd daar geen voedsel meer ge-

kookt, het keukengerei lag overal op de grond en het hing vol 

met spinnewebben. Voor wie moesten ze koken? Moeder 

Yaçoda was in haar afgescheidenheid praktisch blind gewor-

den. In zijn poging om Kåñëa te vergeten ging Nanda Bäbä 

daar ook weg, maar er was geen plek in Vraja, die hem toe-

stond om Kåñëa te vergeten. Alles deed hem dieper aan Hem 

denken. 

Nadat Mahäprabhu deze wereld had verlaten, bevonden de 

toegewijden in Puré zich in precies dezelfde omstandigheid. 

Als Raghunätha däsa naar de Gambhérä ging, was het alsof hij 

een vuur inliep en dag en nacht huilde en huilde hij. Dit is 

ware bhajana en totdat je bhajana deze standaard heeft, is het 

slechts äbhäsa, een schaduw van ware bhajana. Tenzij men 
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zulke intense gevoelens van afgescheidenheid van Kåñëa, guru 

en Vaiñëava's ervaart, is men de ware bhajana nog niet bin-

nengegaan. Caitanya Mahäprabhu toonde Zelf de weg: Hij 

treurde constant, "Waar kan Ik Vrajendra-nandana vinden? 

Waar is Hij naartoe gegaan?" Dag en nacht zat Hij te huilen 

en ervoer de totale uitwerking van goddelijke afgescheiden-

heid. 

Wij huilen soms ook, maar om welke reden? Omdat we 

juist een aanwijzing hebben gekregen, dat onze materiële ge-

hechtheden en genoegens van ons worden weggenomen. Van 

binnen moeten we een intense afgescheidenheid van Ma-

häprabhu voelen, van Çré Rädhä en Kåñëa en indien niet 

rechtstreeks van Hen, dan van onze eigen guru. Maar we heb-

ben geen ervaring van deze gevoelens uit de hogere wereld en 

in plaats daarvan verlangen we alleen naar materieel geluk. 

Maar we behoren echt alleen aan Hen toe en met die weten-

schap dienen we deze lijn van devotie te benaderen. Daarom 

dient er eerst een diepe gehechtheid voor bhajana te zijn en 

dan voor bhajanéya, degenen die we vereren. In onze gecondi-

tioneerde staat zijn we niet zozeer bezig met het chanten van 

onze dagelijks voorgeschreven aantal rondjes, als dat we ons 

interesseren voor dingen als,  "Wat ga ik vandaag eten? Waar 

ga ik wonen?" Maar hoe voerde Raghunätha däsa Gosvämé 

bhajana uit? Zijn enige zorg was, "Hoe doe ik bhajana? Hoe 

kan ik zeker weten, dat ik dit leven niet verkwist en hoe be-

reik ik Bhagavän nog in dit leven?" 

Voor degenen onder ons, die aspiraties hebben voor rägä-

nuga-bhakti, is het leven van Raghunätha däsa Gosvämé heel 

instructief en als we in ons eigen leven slechts één iota gretig-
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heid voor bhajana kunnen integreren, zullen we zeker succes 

hebben. Ongeacht of we nu de wereld verzaken of een huis-

houden hebben, we moeten iets hebben van de gretigheid 

voor bhajana, die hij had. Als we die gretigheid kunnen ont-

wikkelen, worden al onze ondernemingen automatisch met 

succes bekroond.  

 

 

 



 

75 

Advaita Saptamé 

DVAITA SAPTAMÉ IS DE DAG, DAT ADVAI- 

ta Äcärya in deze wereld verscheen. Advaita Äcä-

rya, the oorzaak van de materiële wereld, komt 

eerst; daarna komt Nityänanda Prabhu op de dag van trayoda-

çé; en Çré Caitanya Mahäprabhu Zelf komt op pürëimä afda-

lend in deze wereld met de uitstraling van rädhä-bhäva. Zo 

begint het spel van Mahäprabhu. 

vande taà çrémad-advaitä- 

   cäryam adbhuta-ceñöitam 

yasya prasädäd ajïo 'pi 

   tat-svarüpam nirüpayet 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 6.1) 

 

Tot Advaita Äcärya, die bijzonder wonderbaarlijk spel uit-

voert, bid ik, dat ik door zijn genade in staat ben deze moeilij-

ke tattva op een gemakkelijke manier te beschrijven. Wat is 
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dit wonderbaarlijke spel? Toen hij Nityänana Prabhu zag, 

begon Advaita Prabhu te klagen, "Waar is deze avadhüta 

vandaan gekomen? Hij is naar ons huis gekomen en heeft 

prasäda in de rondte gegooid! Hij weet niet tot welke klasse 

hij behoort; eigenlijk heeft hij helemaal geen klasse! Wij zijn 

brähmaëas, wij zijn de besten van de samenleving en hij heeft 

hier prasäda over iedereen heengegooid!" 

Toen zei Nityänanda Prabhu, "Hê, aparädhi! Je begaat een 

overtreding tegen mahä-prasäda. Jij beschouwt het als louter 

voedsel en je zegt, dat het gewoon wordt rondgegooid? Je ziet 

niet, dat het goed geluk geeft en dat een ieder, wiens lichaam 

met deze prasäda  in aanraking komt, mäyä overstijgt." 

Op die manier was er over het algemeen wat gekibbel tus-

sen hen. Wanneer ze gingen baden, was er zeker gekibbel. In 

die tijd was Nityänanda Prabhu erg jong. Mahäprabhu was de 

jongste, daarna kwam Nityänanda en de oudste van iedereen 

was Advaita Äcärya, wiens gedachtengang soms erg moeilijk 

te volgen was. Hij stuurde een mysterieus sonnet naar Ma-

häprabhu. 

bäulake kahiha, - loka ha-ila bäula 

bäulake kahiha, - häöe nä vikäya cäula 

bäulake kahiha, - käye nähika äula 

bäulake kahiha, - ihä kahiyäche bäula 

Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 19.20-1) 

De ene gek stuurt een boodschap naar de andere gek. Er is op 

de markt niet langer behoefte aan rijst, dus het wordt tijd om 

de winkel te sluiten. 
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Niemand kon dit sonnet begrijpen. Bij het lezen ervan was 

Mahäprabhu enigszins onverschillig gebleven. Alleen Svarüpa 

Dämodara kon iets snappen van de stemming van Advaita 

Äcärya; niemand anders kon er iets van begrijpen. En hij zei, 

dat een gek – Advaita Äcärya, die gek is van kåñëa-prema – 

een boodschap stuurt naar een andere gek – Çré Caitanya Ma-

häprabhu, degene, die de wereld gek maakt met kåñëa-prema, 

de oorspronkelijke gekte. "Er is niet langer meer behoefte 

aan rijst" betekent, dat aan iedereen prema is gegeven en dat 

nu de taak is volbracht. "Daarom moet de winkel sluiten" 

betekent "Jouw spel in de materiële wereld moet nu worden 

afgesloten". Maar niemand begreep dit; alleen Svarüpa Dä-

modara kon iets van de betekenis achterhalen. Op deze ma-

nier was het spel van Advaita Äcärya mysterieus en wonder-

baarlijk. 

Hoewel de essentie van Bhagavad-gétä het pad van bhakti 

bepleit, legde niemand het op die manier uit in de tijd, dat 

Advaita Prabhu verscheen. De booschap van de Gétä is vol 

devotie – viçate tad anantaram (Bhagavad-gétä 18.55), "Uit-

eindelijk komt hij in Mij". Advaitavädés interpreteren dit als 

Bhagavän en de jéva smelten samen in Brahman en worden 

êên. Ze zeggen, dat door "ahaà brahmäsmi" te chanten en te 

mediteren de schijnbare individualiteit van de ziel op het eind 

samenvalt en dat de materiële wereld niet reëel is. Advaita 

Äcärya gaf eerst de uitleg van bhakti in deze verzen, satataà 

kértayanto mäm (Bhagavad-gétä 9.14); ananyäç cintayanto 

mäà, ye janäù paryupäsate (9.22) en bhakti labhate paräm 

(18.54) – op het laatst krijgen we bhakti. Door middel van de 

grondregels beschreven in deze verzen en daarna door viçate 
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tad anantaram – gaan we bhakti binnen. Het is niet zo, dat we 

Bhagavän in Brahman tegenkomen, terwijl we het ongediffe-

rentieerde licht binnengaan. Viçate betekent, dat we Zijn 

dhäma binnengaan en Zijn dienst krijgen, maar sommige 

mensen probeerden de betekenis te verdraaien. 

Na enige tijd ging Advaita Äcärya naar Çäntipura en ging 

de betekenis uitleggen van viçate tad anantaram als "ahaà 

brahmäsmi: alle zielen smelten samen in Brahman." Toen 

Mahäprabhu dit hoorde, ging hij er naartoe en trok hem aan 

zijn baard en sloeg hem, totdat Sétä-devé, de vrouw van Advai-

ta Äcärya, erbij kwam en hem beschermde. Dit is ook heel 

wonderbaarlijk, want omdat Çré Advaita was geslagen, werd 

hij juist zeer verguld en begon te dansen. Voorheen had Ma-

häprabhu hem praëäma aangeboden en gaf hem alle respect, 

zoals het gepast is voor de guru, want Advaita Prabhu was een 

leerling van Mädhavendra Puré. Mahäprabhu dacht, "Hij is 

een discipel van Mijn parama-guru, dus het is Mijn plicht om 

hem praëäma en sevä aan te bieden." 

Omdat Hij Zich van deze dienst had gekweten, gaf Advaita 

Äcärya de impersonalistische nirviçesaväda uitleg van Bhaga-

vad-gétä. Toen Mahäprabhu boos werd en hem begon te slaan, 

zei Advaita Äcärya, "Vandaag is mijn leven een succes ge-

worden. Ik wilde, dat Jij van mij een dienst zou aanvaarden, 

want Jij bent ouder dan ik. Wie kan mogelijkerwijs ouder zijn 

dan Jij?" Toen werd Mahäprabhu verlegen. 

Een andere keer zei Mahäprabhu tegen Zijn moeder, Çacé-

devé, "Ik toon geen liefde meer voor jou, want jij hebt een 

toegewijde oneerbiedig behandeld. Je hebt vaiñnäva-aparädha 

gepleegd. Je hebt Advaita Prabhu verteld, 'Jouw naam Advai-
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ta (betekent non-duaal) is ongepast; jouw naam zou eigenlijk 

Dvaita (duaal) moeten zijn. Jij bent niet advaita, je bent dvai-

ta.'  Daarmee zeg je, dat Advaita Äcärya 'dualiteit' brengt, 

afscheiding in relaties – dat hij een moeder bij haar zoon, een 

vader bij zijn zoon en een broer van zijn broer weghaalt. Ad-

vaita Äcärya legt het pad van toewijding uit, waarmee hij de 

ketenen verbreekt, die jou aan de materiële wereld binden. 

Een moeder heeft een natuurlijke genegenheid voor haar 

kinderen, maar als Advaita Prabhu in staat is iemands spon-

tane aantrekking tot Kåñëa te vergroten, wat is dan beter dan 

dat? Als iemand de instructies geeft, dat de jéva Bhagavän 

miljoenen levens lang is vergeten en dan sambandha (de ken-

nis van onze ware relatie met Bhagavän) en sädhya (het uit-

eindelijke doel) vestigt en instructies geeft voor bhajana, dat 

de ketenen verbreekt, die ons aan de materiële wereld binden, 

wat is dan beter dan dat?" 

Çacé-devé antwoordde, "Hij heeft me van mijn geliefde Viç-

varüpa afgehaald. Hij gaf instructie, die mij afzonderde van 

Viçvarüpa, die het huis uitging en een sannyäsé werd. Daarom 

betekent 'Advaita' de persoon, die je één keer ontmoet, waar-

na je niets meer in deze wereld verlangt. Dus zijn naam moet 

eigenlijk 'Dvaita' zijn." 

Mahäprabhu zei, "Aangezien je op deze manier tegen een 

toegewijde hebt gesproken, zal niemand van ons nog liefde 

voor jou tonen." 

Toen ze daar stond, vertelde iedereen haar, dat wegens het 

begaan van een overtreding aan de voeten van Advaita Äcä-

rya niemand nog enige liefde voor haar kon tonen. Toen ging 

Çacé-devé bij Advaita Äcärya om vergeving vragen, maar in 
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plaats daarvan viel hij aan haar voeten en zei, "Jij bent de 

moeder van de hele wereld. Het is voor jou niet mogelijk een 

overtreding te begaan. Maar goed, als iemand zegt, dat er een 

of andere overtreding is begaan, dan zeg ik, dat het hierbij is 

vergeven." Toen ging Çacé-devé terug naar Mahäprabhu en 

alles werd rechtgezet. Zo werd er allerlei spel en vermaak 

door Çré Advaita Prabhu uitgevoerd.  

Advaita Äcärya was ook instrumenteel in het afdalen van 

Çré Caitanya Mahäprabhu naar deze wereld. Op het eind van 

Dväpara-yuga, toen Hij Zijn spel in deze wereld had voltooid 

en terugkeerde naar Goloka Våndävana, dacht Çré Kåñëacan-

dra, "Ik heb drie wensen, die nog niet zijn vervuld. Het be-

grijpen van de glorie van Rädhikä's liefde, het ontdekken van 

de bekoring, die Zij in Mij aantreft, en het ervaren van die 

bekoring. Zonder het sentiment van Rädhikä Zelf en de uit-

straling van Haar gedaante aan te nemen, zal het niet moge-

lijk zijn deze drie gevoelens te ervaren. Ik weet wat sakhya-

räsa, vätsalya-räsa en mädhurya-räsa zijn, maar Ik ben nog 

niet in staat geweest te ervaren, wat Haar gevoel is bij het zien 

van Mij en wat de aard van Haar prema voor Mij is. Om dit te 

kunnen onderzoeken, moet ik wederom naar de materiële 

wereld gaan." 

Op dat moment moest de yuga-dharma worden gegeven. 

Het tijdperk van Kali, dat 432.000 jaar duurt, was gekomen. 

Normaal gesproken komt er aan het eind van ieder yuga een 

incarnatie van Bhagavän, zoals Rämacandra op het eind van 

Tretä-yuga kwam en Kåñëa op het eind van Dväpara-yuga 

kwam. Een dergelijke yuga-avatära komt, wanneer de chaos 

in de materiële wereld zijn hoogtepunt heeft bereikt. 
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dharma-saàsthäpanärthäya 

sambhavämi yuge yuge 

Bhagavad-gétä (4.8) 

Om de principes van religie opnieuw te vestigen verschijn Ik 

millennium na millennium. 

Bhagavän denkt, "Kijk eens, hoezeer de zondige activiteiten 

toenemen en hoe de chaos vanwege de demonen uit de hand 

loopt. Wanneer moet Ik afdalen?" 

Er zijn dus eigenlijk vier redenen voor Mahäprabhu's 

komst. Twee zijn primair en twee zijn secundair. De belang-

rijkste reden is het proeven van de prema van Rädhikä en de 

tweede reden is, 

anarpita-caréà cirät karuëyävatérëaù kalau 

samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çriyam 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.4) 

Uit Zijn grondeloze genade verschijnt Hij in het tijdperk van 

Kali om datgene te geven, dat geen andere incarnatie ooit eer-

der had gegeven: unnata ujjvala-räsa – de meest sublieme, 

amoureuze relatie in Zijn eigen dienst. 

Mahäprabhu wilde een specifieke rijkdom van prema aan de 

jīvas geven, die door voorgaande incarnaties nooit eerder was 

gegeven: unnata-ujjvala-räsa – de parakéya-bhäva van de go-

pés. Er zijn twee soorten unnata-ujjvala-parakéya-räsa. De ene 

is het gevoel van Rädhikä, dat niet kan worden 'gegeven'. 

Maar de andere is de gemoedsgesteldheid van de nitya-sakhés 

en de präëa-sakhés, die Rädhä dienen en die, terwijl ze Haar 

volgen, ook Kåñëa dienen – deze unnata-ujjvala-räsa kan wel 

worden gegeven. Dus om de hoogste prema aan alle jīvas te 
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schenken en de prema van Rädhikä te proeven is Kåñëa ge-

komen. 

De derde reden van Zijn komst is om de yuga-dharma, nä-

ma-saìkértana te prediken; en de vierde reden is, 

yadä yadä hi dharmasya 

   glänir bhavati bhärata 

abhyutthänam adharmasya 

   tadätmänaà såjämy aham 

Bhagavad-gétä (4.7) 

Wanneer ook en waar ook een afname van religieuze praktijk 

plaatsvindt, O nakomeling van Bhärata, en er een toename van 

onreligie heerst – op dat moment daal Ik neer. 

Deze zijn de vier redenen. 

Kåñëa dacht, "Wanneer moet ik gaan?  Om de yuga-

dharma te vestigen is het goed om op het eind van de yuga te 

gaan, maar als Ik in plaats daarvan näma-saìkértana aan het 

begin van de yuga ga brengen, zal de degenererende invloed 

van de yuga een kleiner effect op de jīvas hebben. Wanneer 

moet ik het sentiment van de gopés geven en wanneer moet Ik 

de liefde van Rädhikä proeven?" Hij nam al deze zaken in 

overweging. 

In die tussentijd zag Advaita Äcärya, dat bhakti langzaam 

uit de wereld begon te verdwijnen en hij dacht, "Nu is dit de 

juiste tijd voor Kåñëa's incarnatie. Als Hij nu niet komt, wat 

gebeurt er dan later?" Op hetzefde moment dacht hij dit ook 

als Käraëodakaçäyé Viñëu. Hij zat te prakkiseren op de plek, 

waar sattva, rajas en tamas allemaal in dezelfde positie staan. 

Er zijn twee oorzaken voor de wereld: een is upädäna, oor-
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zaak als bestanddeel of aanleiding, en de andere is nimitta, de 

deskundige oorzaak. Mahä-Viñëu zelf is de nimitta oorzaak, 

en zijn deel, Advaita Äcärya, is de upädäna oorzaak. 

Stel, dat ik iemand aanwijs en zeg, "Dit figuur is een hooli-

gan, een dief en een leugenaar. Pak hem vast en gooi hem 

naar buiten; hij mag hier nooit meer worden toegelaten." Je 

hoeft hem niet te kennen, maar omdat ik het zeg, gooi je hem 

eruit. Dus wie is de oorzaak van zijn uitzetting? Op mijn gezag 

heb je deze man gepakt en hem uitgezet, dus jij bent de upä-

däna oorzaak en ik ben de nimitta oorzaak. Maar wie is de 

ware oorzaak van zijn uitzetting? Door zijn eigen wangedrag 

is de man zelf de oorzaak; en dit is nu precies de situatie met 

betrekking tot de schepping van de materiële wereld. 

Käraëodakaçäyé Viñëu neemt twee gedaanten aan om de 

materiële wereld te scheppen: als de efficiënte oorzaak en als 

bestanddeel of aanleiding. Wanneer die twee samenkomen, 

worden talloze brahmäëòas gegenereerd. Maar als Bhagavän 

niet Zijn verlangen had geénjecteerd, wat dan? Bij iedere acti-

viteit is er eerst een verlangen om het te laten plaats vinden. 

Daarom is de wens van Mahä-Viñëu de primaire oorzaak en 

afhankelijk van Zijn wens is de wens van Advaita Äcärya, die 

de secundaire oorzaak is. Op deze manier voert Käraëodaka-

çäyé Viñëu de schepping van de wereld uit en Zijn incarnatie is 

Advaita Äcärya. 

advaita-äcärya gosäïi säkñät éçvara 

yäìhära mahimä nahe jévera gocara 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 6.6) 

Çré Advaita Äcärya is direct the Éçvara Zelf. Zijn glorie kan 

door gewone levende wezens niet worden bevat. 
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Uit mahat-tattva onstaat vals ego. Uit vals ego komen geluid, 

gevoel, vorm, smaak en geur voort. Daarna komen de elf zin-

tuigen en vervolgens de vijf materiële elementen. Dat zijn er 

tweeëntwintig en met intelligentie en verstand erbij zijn het er 

vierentwintig. Als we dan prakåti, puruña, ätmä en Paramätmä 

toevoegen, zijn het in totaal achtentwintig aspecten van tattva. 

Terwijl ze Bhagavän en jévätmä achterwege laten, wordt door 

de säìkhya en de nyäya scholen alleen het restant aanvaard. 

ye puruña såñöi-sthiti karena mäyäya 

   ananta brahmäëòa såñöi karena léläya 

icchäya ananta mürti karena prakäça 

   eka eka mürte karena brahmäëòe praveça 

se puruñera aàça – advaita, nähi kichu bheda 

   çaréra-viçeña täìra – nähika viccheda 

sahäya karena täìra la-iyä 'pradhäna' 

   koöi brahmäëòa karena icchäya nirmäëa 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 6.8-11) 

Mahä-Viñëu voert de functie van de schepping van alle materi-

ële universa uit en Advaita Äcärya is een rechtstreekse incar-

natie van hem. Het scheppen en in stand houden van deze on-

telbaar vele universa met zijn externe energie is zijn spel en 

vermaak, en uit zijn eigen vrije wil breidt hij zich uit in ontel-

baar veel gedaanten en gaat ieder afzonderlijk universum bin-

nen. Advaita Äcärya is een niet-verschillend deel van Mahä-

Viñëu, met andere woorden, een andere gedaante van hem. 

Sommigen zeggen, dat de natuur het proces van de schepping 

uit zichzelf uitvoert en dan geven ze dit voorbeeld, "Een koe 

eet gras en er wordt automatisch melk geproduceerd. Wat is 
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de noodzaak voor iemand anders in dit proces? Op deze ma-

nier doet de natuur alles zelf." 

Om dit te weerleggen zei een minder belezen Vaiñëava, 

"Als de koe gras eet en vervolgens melk geeft, waarom geeft 

de stier dan geen melk, als hij ook gras eet? Moet hij mis-

schien meer gras eten?" 

De paëòita van de säìkhya school moest hierover even na-

denken. Toen zei hij met betrekking tot de upädäna oorzaak, 

"Om een huis te maken heb je alle elementen, zoals stenen, 

nodig." 

Toen zei de Vaiñëava, "Dus als je een huis bouwt met ste-

nen en cement, zetten we hier duizend kilo cement neer en 

tienduizend stenen, een compleet waterreservoir en hout en 

ook nog marmer. Heb je dan het huis klaar? Met de upädäna 

alleen gebeurt het niet, want de nimitta oorzaak is erbij nodig. 

Je kunt pen en papier hebben, maar uit zichzelf schrijven ze 

niet. Daarom heeft er geen schepping plaats door alleen de 

materiële natuur, zolang het verlangen van Bhagavän niet 

aanwezig is." 

In de materiële wereld hebben geen activiteiten uit zichzelf 

plaats en daarom is deze prakåtiväda filosofie onjuist. Prakåti 

betekent materie, puruña is bewust en wanneer beiden sa-

menkomen heeft er schepping plaats. In prakåti is geen actie, 

geen inherent verlangen – het is bewegingloze materie. Maar 

wanneer het wordt geactiveerd door de puruña, wordt de taak 

automatisch volbracht. De communisten zeggen, "Wat is hier-

in de noodzaak voor God? De natuur schept uit zichzelf", 

maar er is geen mens in de wereld, die uit zichzelf kan schep-

pen. 
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Een lamme man en een blinde man wilden samen ergens 

naartoe gaan en de lamme man zei, "Zet mij op je schouders. 

Ik kijk met mijn ogen en zeg je waar je rechts, links of rechtuit 

over het pad moet moet lopen en met jouw benen kunnen we 

er naartoe gaan. Anders ben jij niet in staat daar naartoe te 

gaan en ik ook niet." Door samen te werken bereikten ze hun 

gewenste bestemming. In dit voorbeeld is de lamme man be-

wust en de blinde man is ook bewust en omdat beiden bewust 

zijn, kon het werk worden verricht. Maar in de schepping is 

alleen Bhagavän bewust en de natuur niet. Zonder de aanwe-

zigheid van op zijn minst êên bewust wezen kan geen enkel 

werk in de wereld tot stand worden gebracht. Deze kwesties 

kunnen misschien een beetje droog lijken, maar ze zijn erg 

belangrijk en het zijn smakelijke punten met betrekking tot 

bhakti en Vaiñëava's moeten zich inzetten om ze te begrijpen. 

In deze hele tattva is Kåñëa de grondoorzaak van de materi-

ële wereld, omdat van oorsprong Hij het is, die Zijn verlangen 

erin legt. Hij wordt twee soorten Saìkarñaëa: de wortel Saì-

karñaëa en Mahä-Saìkarñaëa. Van Mahä-Saìkarñaëa wordt 

Hij Käraëodakaçäyé Viñëu en vervolgens wordt Hij Advaita 

Äcärya en de upädäna oorzaak.  

Sommige mensen zeggen, dat de upädäna oorzaak van 

Bhagavän is afgescheiden, dat de upädäna oorzaak van de 

materiële wereld niet Bhagavän is. Ze zeggen, dat Hij wel de 

nimitta oorzaak kan zijn, maar dat Hij niet de upädäna oor-

zaak kan zijn. Maar buiten Kåñëa is niets, dus waar komt de 

materiële wereld vandaan? Waar komt de mahat-tattva van-

daan? Deze is ook afkomstig uit het verlangen van Kåñëa. Er 

is niets in het hele bestaan, dat van Hem is afgescheiden. Kä-
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raëodakaçäyé manifesteert de schepping en de mahat-tattva, 

de natuur zelf, is daarom niet-verschillend van Hem. Om de 

zielen, die Bhagavän zijn vergeten, te corrigeren wordt prakåti 

uit Zijn verlangen gemanifesteerd om de jéva een externe ge-

daante te geven. De jéva kan zijn plaatsing in die levenscondi-

tie zien als een gelegenheid voor grote pret, maar het is in 

feite een straf. Het is zoals wanneer een gestoord figuur naakt 

rondloopt en danst – de mensen slaan hem in elkaar, maar 

zonder te eten of te drinken zwerft hij rond. Hij zegt, "Ik ben 

de koning" of "Ik ben minister president" en denkt, dat hij 

gelukkig is. Onze conditie is precies hetzelfde. We kunnen 

denken, dat we gelukkig zijn, maar in feite bevinden we ons 

geen van allen in een gelukkige toestand, integendeel. 

Dus Advaita Äcärya dacht, "De wereld is atheéstisch ge-

worden. De ene na de andere is Bhagavän aan het vergeten en 

hen op het rechte pad zetten is voor mij alleen niet mogelijk. 

Om devotie naar niet-toegewijden te brengen is een buiten-

gewoon moeilijke taak. Zonder de çakti van Kåñëa Zelf is het 

eenvoudig onmogelijk." 

Behalve toegewijden, zijn er zoveel andere mensen in de 

wereld, die prediken, maar ze prediken allemaal mäyä. Ze 

prediken verdraaide filosofieën en bij het zien ervan dacht Çré 

Advaita, "Ze hebben geen relatie met Bhagavän en ze predi-

ken geen bhakti. Zelfs wanneer ze uit Çrémad-Bhägavatam en 

Bhagavad-gétä prediken, brengen ze alleen de verlangens van 

hun eigen verstand tot uitdrukking. Ze zijn onverschillig je-

gens sanätana-dharma en zuivere toewijding en allemaal – 

vooral de mäyävädés – horen alleen hetgeen ze willen horen. 

Het was niet erg moeilijk om Rävaëa te verslaan en om 
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Kaàsa te vermoorden was ook niet erg moeilijk. Deze acties 

hadden gedaan kunnen worden door een Viñëu incarnatie, 

maar het veranderen van de denkwereld van deze mäyävädés 

is zeer moeilijk. Alleen als Kåñëa Zelf naar deze wereld komt, 

zal het mogelijk zijn.” 

Aangezien Advaita Prabhu tenminste zestig jaar was, toen 

Mahäprabhu verscheen, was hij de oudste van alle metgezel-

len van Mahäprabhu. Nityänanda Prabhu was ongeveer vijf 

jaar ouder dan Mahäprabhu. Mahäprabhu's plan was om eerst 

te zorgen, dat Zijn toegewijden in deze wereld verschenen en 

daarna zou Hijzelf afdalen. Advaita Äcärya verscheen eerst 

en bij het zien van de toestand in de wereld dacht hij, "Hoe 

kan ik Kåñëa aanroepen? Er zijn zoveel typen verering van 

Kåñëa, maar van al deze procedures is de glorie van tulasé het 

grootst. Kåñëa zou zo blij zijn met iemand, die Hem een tulasé-

blad met water van de Ganges aanbiedt, dat Hij erdoor wordt 

overweldigd." Dus hij nam een tulasé-knopje – twee zachte 

blaadjes met een maìjaré in het midden – en met grote prema 

en ogen vol tranen vereerde hij Kåñëa aan de Ganges. 

Kåñëa's oorspronkelijke gedachte was, "Wanneer ga ik 

neerdalen? Misschien na tien- of twintigduizend jaar, of mis-

schien zelfs na honderdduizend jaar." Maar bij het horen van 

het gebed van Advaita Äcärya kwam Hij onmiddellijk. Daar-

om is Advaita Äcärya ook nog een primaire reden voor het 

neerdalen van Mahäprabhu. 

Bij zijn geboorte werd Çré Advaita de naam Kamaläkña ge-

geven, omdat zijn ogen zo mooi waren als lotusblaadjes. Hij 

verscheen in Çréhaööa in Oost-Bengalen. Hij was soms in Na-

vadvépa en soms in Çäntipura, waar hij bhakti begon te predi-
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ken. Hij was in Navadvépa, toen Mahäprabhu werd geboren. 

Viçvarüpa zat op de school van Advaita Prabhu. Op zekere 

dag zei Moeder Çacé tegen Nimäi, dat Hij Zijn broer moest 

gaan halen; dus toen Hij bij de school aankwam, keek Nimäi 

in de richting van Advaita Äcärya en zei, "Wat zie je? Jij hebt 

Me hier naartoe gehaald en je herkent Me niet! Zodra de tijd 

daar is, zal je Me zeker herkennen." 

Er zijn een ongelimiteerd aantal incarnaties van Viñëu en 

ze zijn allemaal niet-verschillend van Kåñëa, maar hun activi-

teiten en spel zijn onderling anders. En daarom, omdat Advai-

ta Äcärya niet-verschillend is van Hari, is hij advaita en omdat 

hij in alle richtingen bhakti manifesteert, wordt hij erkend als 

äcärya. 

Hoe predikte hij bhakti? Iemand, die was geboren in een 

familie van çüdras, moslims, of enig andere familie, en bhaga-

vad-bhajana uitvoerde, beschouwde Advaita Prabhu hoger 

dan een brähmaëa, die zich niet met bhajana bezighield. Ie-

mand, die is geboren in een hoge familie van brähmaëas, die 

een vooraanstaand geleerde is, die zich goed gedraagt, die de 

waarheid spreekt en nooit liegt, maar zich niet bezighoudt 

met bhagavad-bhajana, is inferieur aan iemand, die geboren is 

in een familie van çüdras, of in een familie van begravenison-

dernemers en tussen de grondwerkers op het crematorium, 

indien die persoon eenvoudig uitroept, "Kåñëa! Kåñëa!" en 

zich verder niet bezighoudt met andere spirituele activiteiten. 

Die çüdra wordt hoger geacht dan een caturvedé-brähmaëa. 

Advaita Äcärya toonde dit punt aan en predikte het. 

Haridäsa Öhäkura was geboren in een familie van moslims. 

Bij de çräddha ceremonie voor de vader van Advaita Äcärya 
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werden de beste zitplaats en prasäda eerst aangeboden aan de 

meest verheven persoon. Advaita Äcärya voerde de ceremo-

nie uit, toen de maan in zijn juiste stand stond in de maand 

Äçvina. Alle hogeklasse brähmaëas waren daar aanwezig – 

Bhaööäcärya, Trivedé, Caturvedé, Upädhyäya – en dat waren 

allemaal grote geleerden. Na hun voeten te hebben gewassen 

bracht Advaita Äcärya hen naar hun respectievelijke zit-

plaats. In het midden stond een hogere zetel en Advaita 

Prabhu stond daar te denken, "Wie gaat hier zitten?" 

Al die geleerden dachten, "Ik ken zoveel geschriften; aan 

mij wordt zeker die zetel aangeboden." In stilte had iedereen 

aspiratie voor die stoel. Advaita Äcärya liep toen het huis uit 

en zag Haridäsa Öhäkura, die een laìgoöé droeg en buiten bij 

de deur zat. Haridäsa dacht, "De brähmaëas gaan hier hun 

lunch gebruiken, dus Advaita Äcärya zal ons vast en zeker 

een beetje van hun prasäda geven." Hij was zo bescheiden, 

dat hij dacht, dat het huis besmet zou raken, als hij naar bin-

nen zou gaan. Advaita Äcärya omarmde hem meteen en Ha-

ridäsa Öhäkura zei, "Oh, u bent een brähmaëa en ik ben een 

moslim! Nu u me hebt aangeraakt, moet u een bad nemen." 

Maar hij greep hem beet en bracht hem naar binnen, waar 

Advaita Acarya hem op de verhoogde zetel zette, waarop in 

alle richtingen een enorm commentaar volgde. De brähmaëas 

zeiden, "Door een moslim hier naar binnen te brengen heb je 

deze plek gecontamineerd en ons beledigd! Wij gaan hier niet 

eten!" Ze pakten hun waterpot, stonden op en vertrokken. Ze 

mishandelden Advaita Äcärya door te zeggen, "U houdt zich 

niet aan de principes van dharma!" 
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Maar Advaita Äcärya zei, "Vandaag is mijn geboorte een 

succes geworden en vandaag heeft mijn vader Vaikuëöha be-

reikt. Door respect te geven aan êên Vaiñëava hebben van-

daag miljoenen leden van mijn voorouders mäyä gepasseerd. 

Als Haridäsa Öhäkura hier gaat eten, is dat meer waard dan 

het voeden van miljoenen brähmaëas." 

Haridäsa Öhäkura zat te huilen en dacht, "Vanwege mij zijn 

al deze brähmaëas beledigd en kunnen nu niet eten." 

Maar Advaita Äcärya zei, "Haridäsa, vandaag ga jij hier 

prasäda nemen. Dat is ons grote fortuin." Toen zei hij tegen 

de brähmaëas, "Hij blijft en niemand van jullie krijgt prasäda. 

Eigenlijk moeten jullie allemaal snel vertrekken, want alleen 

al het zien van jullie gezicht is een grote zonde. Haridäsa heeft 

groot respect voor mahä-prasäda en daarom hoort hij bij de 

klasse van Vaiñëava's. Iedereen, die dit niet aanvaardt, is een 

atheést en iemand, die een Vaiñëava beoordeelt op zijn ge-

boorte, is ook een atheést. Jullie kunnen hier allemaal ver-

trekken en dan zullen jullie overtredingen hier tegelijk met 

jullie verdwijnen. Jullie schofferen Haridäsa, en schofferen 

mij ook." 

Alle geleerden verlieten het huis, maar buiten gingen ze 

met elkaar staan praten. "Advaita Äcärya is geen gewone 

persoonlijkheid. Hij is een groot geleerde, hij kent alle ge-

schriften en hij is een idealistische predikant van bhakti." Ze 

bleven overleg plegen en na alles volkomen in heroverweging 

te hebben genomen keerden ze terug, vielen aan de voeten 

van Advaita Prabhu en smeekten hem om vergeving. 

Advaita Äcärya had veel zonen, waarvan er een Acyutä-

nanda was genaamd, maar aangezien een paar van zijn andere 
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zonen zich niet bezighielden met bhajana, beschouwde hij hen 

totaal niet als zijn kinderen en wees hen af. Alleen degenen, 

die bhajana van Bhagavän uitvoerden, liet hij zijn opvolgers 

worden. In het bijzonder vanweg een incident in Jagannätha 

Puré werd Acyutänanda zijn opvolger. De Ratha-yäträ werd 

gevierd en op dat moment was Acyutänanda nog een kleine 

jongen. Er kwamen enkele Vaiñëava's, die Advaita Äcärya 

vroegen, "Wat is de naam van de guru van Çré Caitanya Ma-

häprabhu?" Hij antwoordde, "Keçava Bhäraté." 

Op dat moment zat Acyutänanda bij zijn vader op schoot 

en bij het horen hiervan begon hij te trillen van woede. Hij 

was nog een klein kind! Niettemin klom hij uit zijn vaders 

schoot en liep weg, terwijl hij zei, "U kunt niet mijn vader zijn, 

als u een dergelijk idee heeft. Çré Caitanya Mahäprabhu is de 

guru van de hele wereld! Wie kan Zijn guru zijn?" 

Met tranen in zijn ogen zei Advaita Äcärya, "Jij gaat ge-

kend worden als mijn zoon. Wat je zei is juist: Mahäprabhu is 

de guru van de hele wereld, maar vanwege Zijn spel in de 

menselijke gedaante moet Hij een voorbeeld stellen voor an-

deren. Wat zou er anders gebeuren? Hoe kunnen mensen in 

deze wereld anders weten, dat het noodzakelijk is om een 

guru te aanvaarden?" 

Op deze manier deed Advaita Äcärya veel wonderlijke 

dingen. Hij was een assistent van al het spel en vermaak van 

Çré Caitanya Mahäprabhu. Daarom zullen we vandaag een 

speciaal gebed aan de voeten van Advaita Äcärya aanbieden, 

opdat hij ons genadig is, zodat we gestaag vooruitgang in 

bhakti kunnen maken en uiteindelijk de directe dienst aan Çré 

Gauracandra kunnen bereiken. 
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Nityänanda Trayodaçé 

R WAS EENS EEN BARBIER, DIE HIER EN 

daar uitnodigingen uitreikte. In vroeger tijden deden 

barbieren dit voor families. Als er een huwelijk of 

een festival was, gingen ze aan iedereen uitnodigingen rond-

brengen en daarmee konden ze een beetje extra geld verdie-

nen. Maar deze barbier ging nooit zonder zijn gereedschap, 

zoals een scheermes, scharen en een kam, op stap. 

Toen hij onderweg was, kwam hij door een oerwoud, waar 

hij een leeuw op het pad zag liggen. De leeuw viel hem niet 

aan, maar tilde alleen zijn poot op en likte eraan. Eerst was de 

barbier bang, maar daarna dacht hij, "Het lijkt wel, of hij iets 

in zijn poot heeft, waardoor hij me niet aanvalt." Dus de bar-

bier sloop een beetje dichterbij en zag, dat er een lange doorn 

diep in zijn poot zat, waardoor de leeuw erg te lijden had. Met 

behulp van zijn instrumenten bewoog hij de doorn een beetje 

en haalde hem er voorzichtig uit. Er was wat bloed uit de 



ÇRÉ  PRABANDHAVALÉ 

__________________________________________________________________________ 

94 

wond gelopen, dus hij gebruikte ook wat jodium, verbond de 

poot van de leeuw in een paar medicinale bladeren en wan-

delde verder. 

Er gingen drie of vier jaar overheen. Toen op zekere dag 

werd diezelfde barbier per abuis gearresteerd voor een ernsti-

ge misdaad, zoals moord. Zijn zaak werd voor de koning ge-

bracht en die zei, "Een aantal dagen geleden hebben we in het 

oerwoud een leeuw gevangen. Gooi die crimineel in het hok 

van de leeuw. De leeuw eet hem op – klaar. Voor hem is geen 

andere straf denkbaar. Gooi hem voor de leeuw!" 

De barbier werd in de kooi van de leeuw gegooid en 

meteen stond de leeuw grommend op. Maar toen hij bij de 

barbier in de buurt kwam, begon hij te spinnen en ging naast 

hem zitten. Dit was dezelfde leeuw, bij wie de barbier een 

doorn uit zijn poot had verwijderd. Na zoveel jaren kon de 

leeuw de barbier nog herkennen en daarom viel hij hem niet 

aan. De koning zei, "Dit wrede dier valt hem niet aan? Hoe 

kan dat?" Toen dacht hij, "Nu begrijp ik het. Omdat ik een 

fout heb gemaakt door deze man te arresteren, doodt de 

leeuw hem niet. Als de leeuw deze straf niet uitvoert, zou ik 

hem ook niet moeten straffen." De koning liet de barbier vrij, 

betoonde hem zijn respect en vroeg om vergeving. 

Zelfs in een dier is zoveel dankbaarheid aanwezig en Kåñ-

ëadäsa Kaviräja Gosvämé zegt, dat Nityänanda Prabhu's 

dankbaarheid dezelfde is. In êên minuut verwijderde de bar-

bier een doorn uit zijn poot en zoveel jaren lang bleef de 

leeuw hem dankbaar. Dat dier, dat zo wreed is, dat ontelbaar 

veel andere dieren doodt en ook mensen eet, bleef zijn hele 
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leven dankbaar en we zien dezelfde kwaliteit van dankbaar-

heid in het leven van Nityänanda Prabhu. 

In Çré Caitanya-caritämåta geeft Kåñëadäsa Kaviräja Gos-

vämé een voorbeeld van de manier, waarop Nityänanda 

Prabhu, die Bhagavän Zelf is, iemand dankbaar is. Hij zegt, 

dat er bij gelegenheid constant gedurende dag en nacht een 

festival met kértana gaande was. Vaiñëava's, die zowel dichtbij 

als veraf woonden, waren uitgenodigd en iedereen kwam er 

naartoe. Onder hen was een eeuwige metgezel van Nityänan-

da Prabhu genaamd Ménaketana Rämadäsa. Zijn natuur was 

dusdanig, dat zijn genade niet gemakkelijk kon worden her-

kend, maar degenen, die hem begrepen, konden het wel zien. 

Over het algemeen, als een geliefd persoon komt, bied je hem 

praëäma aan. Maar in plaats daarvan sloeg hij iemand met de 

fluit, die hij altijd in zijn hand had, en die persoon ervoer dat 

als een grote zegen. Wanneer hij zijn voet op iemands hoofd 

zette, namen ze aan, dat er vanaf die dag groot geluk in hun 

leven zou komen. Soms gaf hij iemand een dreun en zei dan, 

"Waar heb jij al die tijd gezeten?" Maar degenen, die het be-

grepen, wisten, "Wie hij ook vandaag te pakken heeft gehad, 

ontvangt rechtstreeks de genade van Nityänanda Prabhu." 

Dus de kértana was gaande en wanneer Ménaketana Rämadä-

sa eraan kwam, stond iedereen op, bood zijn praëäma aan en 

verwelkomde hem. Hij kon op de schouders klimmen van de 

ene persoon, hij kon de ander met zijn fluit slaan en weer ie-

mand anders op zijn rug timmeren. De tranen rolden hem 

altijd over de wangen en hij brulde voortdurend, "Nityänanda 

Prabhu ké jaya!" 
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De püjäré daar was min of meer gestudeerd en wanneer 

Ménaketana Rämadäsa binnenkwam, terwijl iederen was gaan 

staan en praëäma aanbood, stond deze püjäré niet op en sprak 

ook niet tegen hem. Dus Ménaketana Rämadäsa zei lachend 

tegen hem, "Hier hebben we de tweede Romaharñaëa!"
1
 

waarna hij geabsorbeerd raakte in het bezingen van de glorie 

van Nityänanda Prabhu. Iedereen was keihard kértana aan het 

zingen en toen het was beëindigd, zei de broer van Kaviräja 

Gosvämé, "Jullie zingen altijd over de glorie van Nityänanda 

Prabhu, maar waarom bezingen julie niet de glorie van Caita-

nya Mahäprabhu?" Toen Ménaketana Rämadäsa dit hoorde, 

werd hij ongemakkelijk. 

Die man dacht, dat er enig verschil is tussen Nityänanda 

Prabhu en Caitanya Mahäprabhu. Maar er zijn zoveel verha-

len en glorie van Nityänanda Prabhu, die allemaal zijn gerela-

teerd aan Caitanya Mahäprabhu. Als iemand de glorie van 

Çrématé Rädhikä bezingt, bezingen ze dan niet ook de glorie 

van Kåñëa? Voor Kåñëa is Rädhikä de liefste van iedereen en 

Haar dienst is de beste van allemaal. Door de glorie van Räd-

hikä te bezingen, prijs je onmiskenbaar de glorie van Kåñëa. 

En op dezelfde manier kun je niet anders dan Çré Rädhä en 

Kåñëa eren in het beschrijven van de glorie van Caitanya Ma-

häprabhu. 

De broer van Kaviräja Gosvämé ging door, "Je bent er een 

hoor, altijd maar chanten 'Nityänanda, Nityänanda' en niet 

Mahäprabhu verheerlijken. Altijd 'Nityänanda, Nityänanda', 

                                                 

1
   Romaharñana is een persoonlijkheid, die Baladeva Prabhu beledigde bij 

een vuuroffer, dat werd uitgevoerd in Naimisaraëya, zoals wordt be-

schreven in Çrémad-Bhägavatam, Canto Tien, Hoofdstuk 78. 



_____________________________________________________________________________________ 

97 

maar híj trouwde, terwijl Mahäprabhu sannyäsa nam en Zijn 

huis en familie achterliet." 

Toen hij dit hoorde, brak Ménaketana Rämadäsa zijn fluit 

en verliet de plek. Hij was zo ongelukkig, dat hij zijn dierbaar-

ste bezit kapot maakte en vertrok. Op dat moment dacht Ka-

viräja Gosvämé bij zichzelf, "Nu gaat er zeker iets ongunstigs 

met mijn broer gebeuren. Hoe kan er na dit incident nog iets 

gunstigs in zijn leven gebeuren?" 

Geleidelijk ging alles van zijn broer te gronde. Wat bedoe-

len we met 'te gronde'? Zijn bhakti verdween. Door de gena-

de van heiligen krijg je bhakti, maar als je die heiligen onge-

noegen bezorgt, kan onze belangstelling voor bhakti dan blij-

ven bestaan? Nee. Alles werd voor hen teniet gedaan en hij 

werd een atheést, dus Kaviräja Gosvami dacht, "Ik blijf niet 

omgaan met een atheést. Ik kan hem niet langer als mijn broer 

beschouwen. Als men kåñëa-bhakti niet is toegenegen, is een 

vriend geen vriend, een moeder geen moeder, een vader geen 

vader en een familielid is geen familie. Ik wil helemaal geen 

contact meer met hem hebben." Later in diezelfde nacht, rond 

drie of vier uur, nam hij de beslissing om te vertrekken en 

ging daar heel ontstemd vandaan. 

Toen hij in het dorp Jhamatpur aankwam, ging Kaviräja 

Gosvämé zitten om te rusten en begon te peinzen, "Ik kan hier 

niet blijven. Waar moet ik naartoe?" Terwijl hij over zijn situ-

atie zat na te denken, dommelde hij in slaap. Toen verscheen 

Nityänanda Prabhu in zijn droom. In zijn hand had hij een 

gouden stok. Zijn gedaante was heel groot en had een donke-

re glans. Hij had in êên oor een oorring en zijn schoonheid 

was onuitsprekelijk, zoals die van Baladeva in kåñëa-lélä. Hij 
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zei, "Waarom zit je te huilen? Waarom ben je bedroefd? Sta 

op, sta op! Ga naar Våndävana! En plaats daar de voeten van 

Rüpa en Sanätana op je hoofd. Ga! Heb je jouw broer voor 

mij verlaten? Ik ben heel tevreden met jou. Een ware broer is 

iemand, die bhakti kan geven, een vader is iemand, die in-

structies over bhakti kan geven en een moeder is iemand, die 

inspiratie geeft voor kåñëa-bhakti. Jouw broer heeft mij een 

beetje beledigd en daarvoor heb je hem voor altijd verlaten? 

Ik ben zeer tevreden. Ga na Våndävana. Daar krijg je darçana 

van Govinda, Madana-mohana en Gopénätha. Je krijgt daar 

de genade van Rüpa en Sanätana en ook de genade van 

Våndävana-dhäma zelf. Ga!" 

En zo schreef Kaviräja Gosvämé, "Alles, dat ik deed, was 

mijn broer verlaten en daarvoor heeft Nityänanda Prabhu me 

een immense genade gegeven! Door die genade heb ik darça-

na van Våndävana-dhäma gekregen." 

Welke soort darçana kreeg hij – zoals wij? Dit is de soort 

darçana die hij kreeg: hij zag Kåñëa de koeien meenemen om 

te grazen, de gopés, die met dorstige ogen naar Kåñëa zochten 

en de lélä van Çré Rädhä en Kåñëa. En wat is de betekenis van 

de genade van Rüpa en Sanätana? Door de genade van Sanä-

tana kreeg Kaviräja Gosvämé sambandha-jïäna en schriftuur-

lijke kennis, maar zelfs al beschikt men over deze kennis, 

hoeft er nog geen räsa te zijn. Door de genade van Rüpa Gos-

vämé kreeg hij kennis van räsa en toen kon hij zulke boeken 

componeren als Çré Caitanya-caritämåta en Govinda-lélämåta, 

waarin zoveel räsa wordt beschreven. De genade van Rüpa 

Gosvämé heeft dit allemaal mogelijk gemaakt.  
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In deze wereld blijft zelfs een dier zijn leven lang schuldig 

aan iemand, die een doorn uit zijn poot haalt. Op dezelfde 

manier zijn wij verschuldigd aan onze guru  en de Vaiñëava's. 

Hoe kunnen we ondankbaar zijn tegen degenen, die hebben 

getracht de doorn van materiële gehechtheid uit ons te ver-

wijderen en die hebben geprobeerd ons te verleiden om bhak-

ti-räsa te drinken? Zulke gurus en Vaiñëava's moeten we al-

tijd dankbaar zijn. Als op een dag gurudeva een beetje streng 

tegen ons is en we worden binnen een minuut ondankbaar en 

denken, "Oh, hij heeft voor mij geen genegenheid meer," 

welk een miserabel levenslot is dat. We blijven altijd schuldig 

aan gurudeva en de Vaiñëava's en we kunnen deze schuld 

nooit aflossen. Als men deze uitspraak van Kåñëadäsa Kavirä-

ja niet begrijpt, is dat zijn grote ongeluk; maar iemand, die dit 

wel begrijpt, zal zijn schuldenlast zijn hele leven niet vergeten. 

Zelfs wanneer hij sterft, vergeet hij het niet en in zijn volgen-

de geboorte zal hij het zich herinneren. 

Deze dankbaarheid is een van de belangrijkste eigenschap-

pen van Bhagavän zelf. Hoewel Nityänanda Prabhu Bhagavän 

zelf is, raakt hij op dezelfde manier aan iemand verschuldigd 

als Kåñëa aan de gopés verschuldigd raakte. 

na päraye 'haà niravadya-saàyujäà 

   sva-sädhu-kåtyaà vibudhäyuñäpi vaù 

yä mäbhajan durjara-geha-çåìkhaläù 

   saàvåçcya tad vaù pratiyätu sädhunä 

Çrémad-Bhägavatam (10.32.22) 

Zelfs in een lange levensduur als die van de halfgoden ben Ik 

niet in staat jullie terug te betalen, want julie hebben allemaal 
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jullie huis en familie verlaten om Mij te dienen. Laat daarom 

jullie eigen glorieuze daden jullie compensatie zijn. 

Op dezelfde manier zegt Nityänanda Prabhu, "Hij heeft de 

ketenen van materiële gehechtheid verbroken en is gekomen 

om betrekking te nemen in mijn dienst. Hij geeft niets om het 

wereldse leven. Kan ik ooit degenen achterlaten, die hun fa-

milie, geld en bezittingen hebben opgegeven om bhajana te 

gaan doen? Daartoe zal ik nooit in staat zijn." 

Kaviräja Gosvämé heeft ook geschreven, 

saìkarñaëaù käraëa-toya-çäyé 

   garbhoda-çäyé ca payobdhi-çäyé 

çeñaç ca yasyäàça-kaläù sa nityä- 

   nandäkhya-rämaù çaraëaà mamästu 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 5.7) 

Moge Çré Nityänanda Prabhu mijn toevucht zijn. Saìkarñana, 

Çeñanäga, Käraëodakaçäyé Viñëu, Garbhodakaçäyé Viñëu en 

Kçérodakaçäyé Viñëu zijn Zijn volkomen delen en de delen van 

Zijn volkomen delen. 

In Vaikuëöha bestaan verschillende secties op hetzelfde ni-

veau en andere secties liggen op hogere niveau's. Incarnaties, 

zoas Nåsiàha, Kalki en Vämana bevinden zich in Vaikuëöha-

dhäma op hetzelfde niveau. Ze delen dezelfde 'vloer', maar 

beschikken over hun eigen specifieke kamers. Het laagste 

punt is de Virajä, daarboven is Siddhaloka, dat wordt gekend 

als het buitenste gedeelte van Vaikuëöha. Aan de vijanden, 

die worden gedood door Bhagavän, wordt die bestemming 

toegekend. Siddhaloka is ook voor degenen, die ahaà brah-

mäsmi chanten, waarbij ze denken, dat de jéva uiteindelijk met 
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Brahman samensmelt. Maar de jīvas kunnen hun individuali-

teit niet verliezen. Dat ze uiteindelijk êên worden is een grote 

leugen. Ja, ze komen bij elkaar, zoals toegewijden elkaar 

ontmoeten en hari-kathä delen. Zoals Kåñëa samenkomt bij 

de gopés, de gopas, Yaçodä en Nanda Bäbä, en als Rämacan-

dra samenkomt met Hanumän – deze ontmoetingen en sa-

menkomsten hebben plaats, maar is het ontmoeten een êên-

wording? Nergens wordt een dergelijk voorbeeld aangetrof-

fen. Samenkomen, ja – maar ze blijven individueel. De jéva 

wordt nimmer Brahman. Veel befaamde paëòitas en geleer-

den steunen deze theorie en duizenden mensen komen naar 

hun lezingen luisteren. Ze zeggen, dat er niets gelijk is aan 

kåñëa-bhakti en dat de bhakti van de gopés de beste is en dat 

iedereen, die toewijding bereikt, zoals die van de gopés, êên 

wordt met Brahman. Deze soort hari-kathä is volkomen on-

zin. Ze misleiden de mensen en daarom moeten we zulke 

functies niet bijwonen, waar ze zeggen, dat we êên worden 

met Rädhä-Kåñëa. 

Boven Siddhaloka is Sadäçivaloka en daarboven is Näräya 

ëa-dhäma, waar de bevrijde, vierarmige toegewijden reside-

ren. Sälokya, sämépya, särüpya en särñöi – de toegewijden be-

schikken daar over deze vier typen bevrijding en blijven 

dichtbij Näräyaëa om hem in aiçvarya-bhäva,  het sentiment 

van grote rijkdom en vermogens, te dienen. Daar dichtbij zijn 

miljoenen speciale kamers en daar verblijven Varäha, Nåsià-

ha, Kalki en alle andere incarnaties. Zodra er een noodzaak 

is, komen ze naar deze wereld; anders blijven ze daar en aan-

vaarden diensten van hun toegewijden. Daarboven is de we-

reld van Rämacandra en daarboven is de wereld van Kåñëa, 
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die we kennen as Goloka. Door dit Goloka te noemen, kan 

verwarring ontstaan, dus ik zal proberen dit iets op te helde-

ren. 

Toen Indra de abhiñeka van Kåñëa uitvoerde, bracht hij Su-

rabhi daar naartoe. Dus de woonplaats van Surabhi is Goloka, 

nietwaar? Maar denk niet, dat Indra haar uit Goloka Våndä-

vana haalde. In deze brahmäëòa en in iedere brahmäëòa is 

Hariloka, de residentie van Kñérodakaçäyé Viñëu. De halfgo-

den kunnen geen rechtstreekse darçana van Viñëu krijgen, 

maar soms krijgt Brahmä in zijn meditatie Zijn darçana en 

ontvangt de kracht om te scheppen en de wereld te bescher-

men. Op die manier heeft iedere brahmäëòa zijn eigen Golo-

ka en dit wordt ook Surabhiloka of Çvetadvépa genoemd. In-

dra kan alleen tot daar gaan en hij haalde Surabhi daar van-

daan en zei, "Jij bent go-mätä, dus bid alsjeblieft voor mij tot 

Kåñëa."  

Daarom zijn deze Goloka en Goloka Våndävana niet êên 

en dezelfde. En zo is de Navadvépa-dhäma in de spirituele 

wereld ook bekend als Çvetadvépa, maar is afgscheiden van de 

Çvetadvépa binnen deze brahmäëòa, waarin Kñérodakaçäyé 

Viñëu resideert. 

De lagere sectie van Goloka-dhäma, beneden Dvärakä, is 

svakéya-bhäva. Er hebben daar spel en vermaak van Rädhä-

Kåñëa plaats, maar daar bevinden Rädhä-Kåñëa Zich als een 

uitbreiding van Lakñmé-Näräyaëa in het sentiment van grote 

vermogens en rijkdom. Dit is de bestemming van degenen, die 

arcana van Rädhä-Kåñëa uitvoeren in vaidhé-bhakti. Degenen, 

die arcana van Rädhä-Kåñëa uitvoeren door middel van vaid-

hé-bhakti gecombineerd met rägänugä gevoelens, gaan ofwel 
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naar Mathurä of naar Dvärakä. En degenen, die 'gretig' zijn 

en rägänugä volkomen volgen in haar zuivere vorm gaan naar 

Goloka Våndävana. Dat gebied heeft de vorm van een lotus-

bloem en het centrum van die lotus is het Huis van Nanda. 

Toegewijden, die volkomen zijn geabsorbeerd in rägänuga-

bhakti krijgen daar posities in het spel van Kåñëa, hetzij als 

gezelschap van Kåñëa, wanneer Hij de koeien mee uit neemt 

om te grazen, of als vriendinnen van Rädhikä. Dit is de hoog-

ste bestemming. 

Daar wordt Kåñëa gekend als Våndävana-bihäré, Govinda, 

Çyämasundara en Gopénätha, en Zijn eerste extentie is Bala-

deva. Kåñëa's stok, de pauweveer in Kåñëa's kroon, alle attri-

buten van Kåñëa, alle attributen van de gopés, Våndävana-

dhäma – al deze zaken worden gemanifesteerd door sandhiné-

çakti en de belichaming van dat vermogen is Baladeva 

Prabhu. De belichaming van hädiné-çakti is Rädhikä en Kåñëa 

is de eigenaar van cit-çakti. Deze drie samen zijn sac-cid-

änanda, de complete gedaante van Kåñëa. Rädhikä noch Ba-

ladeva zijn van Hem afgescheiden; samen zijn ze êên. 

Uit Baladeva Prabhu alleen worden alle eeuwig perfecte 

toegewijden van Kåñëa manifest. Wanneer Kåñëa naar Dvära-

kä gaat, wordt Hij Väsudeva, de zoon van Väsudeva. En in 

Dvärakä voelt ook Baladeva, dat hij de zoon is van Devaké, 

maar in zijn oorspronkelijke identiteit is hij de zoon van Ro-

hiëé en in hoogste instantie is Nanda Bäbä de vader van Bala-

deva. Niet, dat iemand ooit de vader van Baladeva kan zijn, 

zoals er vaders en zonen in deze wereld zijn, maar Nanda Bä-

bä heeft de identiteit om zijn vader te zijn. Nanda Bäbä heeft 

de sterkste identiteit om de vader te zijn van zowel Kåñëa als 
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Baladeva – gewone, wereldse geleerden kunnen dit feit niet 

aanvaarden. Ze kunnen niet begrijpen, dat in wie ook de iden-

titeit om Kåñëa's vader te zijn het meest intens is, die persoon 

uiteindelijk als Zijn vader wordt beschouwd. Meestal wordt 

door hen geopperd, dat Kåñëa de zoon is van Väsudeva, maar 

heel weinigen van hen aanvaarden, dat Hij werkelijk Nanda-

nandana is.  

Dus Baladeva Prabhu is de vaibhava-prakäça van Kåñëa en 

hij verleent constant service aan Kåñëa. Service aan Kåñëa is 

alles voor hem, of het nu in Våndävana is, of in Mathurä of in 

Dvärakä. Wanneer ze naar Mathurä en Dvärakä gaan, waarbij 

ze identieke gedaanten aannemen, worden ze de primaire 

catur-vyüha: Väsudeva, Saìkarñana, Pradyumna en Anirud-

dha. Dan is er een tweede catur-vyüha en van de wortel Saì-

karñaëa komt Mahä-Saìkarñaëa. Van Mahä-Saìkarñaëa komt 

Käraëodakaçäyé Viñëu, van Käraëodakaçäyé Viñëu komt Gar-

bhodakaçäyi en Garbhodakaçäyé wordt Kñérodakaçäyé. Daar-

na expandeert Ksérodakaçäyé Viñëu in ontelbaar veel gedaan-

ten als de getuige in het hart van alle levende wezens, Para-

mätmä. Diezelfde Baladeva is in ons hart in zijn vyasti (uit-

breiding) als de getuige, als de antaryämé Kñérodakaçäyé. Kñéra 

betekent melk, en zoals onze moeder ons voedt door melk te 

geven, zo ondersteunt en voedt hij ons ook. 

Vlakbij Kñérodakaçäyé Viñëu zijn Brahmä en Çaìkara en 

door zijn vermogen en verlangen hebben schepping en des-

tructie van de materiële universa plaats. Evenals Çeñanäga 

heeft hij miljoenen en miljoenen hoofden en hij heeft miljoe-

nen en miljoenen universa als mosterdzaden op zijn hoofden, 
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terwijl hij tevens de vorm van de bedden aanneemt, waarop 

alle drie puruña-avatäras rusten.  

De zes soorten expansies van Baladeva Prabhu zijn dus als-

volgt: van zijn oorspronkelijke vorm in Våndävana komt de 

wortel Saìkarñaëa in Mathurä en Dvärakä, daarna Mahä-

Saìkarñaëa in Vaikuëöha, daarna Käraëodakaçäyé Viñëu, 

Garbhodakaçäyé Viñëu, Kñérodakaçäyé Viñëu en tenslotte Çe-

ña. Iemand, die deze diepe waarheden kent, hoeft nooit meer 

de kringloop van geboorte en dood binnen te gaan. 

De puruña-avatära wordt puruña genoemd, omdat hij be-

trokken is bij de schepping van de materiële wereld. Hij komt 

indirect in contact met mäyä ten behoeve van schepping en 

bestuur, maar hijzelf blijft ervan afgescheiden. Ja, hij is aan-

wezig in alle zielen, maar tegelijkertijd is hij in niemand aan-

wezig. Hij doet alles en hij inspireert anderen om alles te 

doen, maar tegelijkertijd doet hij niets. Daarom wordt hij pu-

ruña-avatära genoemd. Uit deze puruña-avatära komen de 

manvantara-avatäras, yuga-avatäras en zoveel andere incarna-

ties voort. Ze komen voort uit Käraëodakaçäyé Viñëu of uit 

Garbhodakaçäyé Viñëu, die ook avatäré kunnen worden ge-

noemd, hetgeen betekent, dat er avatäras uit hen voortkomen. 

Wanneer Kåñëa in een van Zijn vormen naar deze wereld 

gaat, komt Baladeva Prabhu in de vorm van de dhäma en de 

eeuwige metgezellen ook mee. Voordat Kåñëa afdaalt om spel 

in Våndävana uit te voeren, gaat Baladeva in het hart van De-

vaké zitten en is in de vorm van Saìkarñana in haar baarmoe-

der aanwezig en dan pas kan Kåñëa Zichzelf manifesteren. 

Daarom komt Baladeva eerst in de vorm van de dhäma en 

verleent op die manier dienst aan Kåñëa. 
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Als iemand zegt, dat Kåñëa een incarnatie is van Käraëoda-

kaçäyé en iemand anders zegt, dat Hij een incarnatie is van 

Garbhodakaçäyé, veroorzaakt dat onnodige verwarring. Hier 

en daar treft je zulke beschrijvingen aan. Of soms wordt Kåñ-

ëa beschreven als te zijn geboren uit het haar van Nara-

Näräyaëa – Keça-avatära, een incarnatie van Nara-Näräyaëa. 

We kunnen deze uitspraken tegenkomen, maar eigenlijk, 

ete cäàça-kaläù puàsaù 

kåñëas tu bhagavän svayam 

Çrémad-Bhägavatam (1.3.28) 

Alle incarnaties van Bhagavän zijn hetzij volkomen delen of 

delen van volkomen delen van de puruña-avatäras. Maar Kåñëa 

is Svayam Bhagavän Zelf. 

Als wordt gezegd, dat Kåñëa Zelf een incarnatie is, is dat het-

zelfde, als wanneer een oude dame aan Minister President de 

zegen geeft door te zeggen, "Mijn jongen, opdat jij op zekere 

dag de Commissaris van Politie mag worden." Voor zover 

haar kennis reikt, is dat de hoogste post van allemaal. De da-

me heeft dat met liefde gezegd, maar ze weet niet welke posi-

tie hoger is. Op dezelfde manier zeggen sommigen, dat Kåñëa 

een incarnatie is van Garbhodakaçäyé of Kñérodakaçäyé Viñëu. 

Toen Çré Rämacandra neerdaalde, kwam Baladeva als Lakñ-

maëa. Het spel van Rämacandra is zo vol afgescheidenheid en 

zelfopoffering, dat het iedereen aan het huilen maakt. Schijn-

baar zonder reden verliet hij Sitä-devé, niet êên keer, maar 

twee keer. Lakñmaëa had niet gewild, dat Räma het oerwoud 

introk en daarom, terwijl ze in ballingschap waren, zei hij te-

gen Räma, "Ik beschouw Mahäräja Daçaratha niet langer als 
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onze vader. Hij is buitengewoon mannelijk en wordt beheerst 

door een vrouw; en op zijn oudedag is zijn intelligentie afge-

nomen. Ik zou hem eigenlijk moeten ombrengen! Kijk – daar 

komt iemand aan! Als het Bharata is, zal ik hem ook ver-

moorden!" 

Bharata was gekomen om Räma gerust te stellen, maar 

toen Lakñmaëa een boom inklom en al die legers zag, werd hij 

ontzettend boos. Hij pakte zijn pijl en boog en legde aan. 

"Wat ga jij doen?" vroeg Räma. "Tegen wie ga je vechten?" 

Lakñmaëa zei, "Bharata komt hier met opgestreken zeil 

naartoe. Hij wil jou uit de weg ruimen, zodat er geen obstakel 

meer is voor zijn koningschap! Daarom ga ik er naartoe en 

met êên pijl leg ik ze allemaal om!" 

Maar Räma dacht, dat dit berustte op een misverstand, dus 

hij vertelde Lakñmaëa een verhaal. Er was eens een vrouw, 

die een mangoeste (soort civetkat, roofdier) grootbracht met 

het doel om haar huishouding tegen slangen te beschermen. 

Voordat ze de deur uitging, bracht iedere dag haar kinderen 

op het bed in slaap en zette de grote kat erbij. Op een dag, 

toen ze weg was, kwam er een slang, die zin had de kinderen 

te bijten. De kat had een duchtig gevecht met de slang en kon 

hem met grote moeite doodbijten om de kinderen te be-

schermen. De kat was daarna zeer met zichzelf ingenomen en 

ging buiten op zijn baas zitten wachten, terwijl er nog wat 

bloed van het gevecht uit zijn bek droop. De vrouw kwam 

terug en de kat ging voor haar staan en zei "ku-ku-ku". De 

vrouw zei, "Waar komt dat bloed vandaan? Heb je de kinde-

ren aangevallen en pijn gedaan?" Met grote haast pakte ze 

een stok en sloeg de kat dood. Toen ging ze het huis binnen 
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en zag de kinderen zitten spelen; de dode slang lag er niet ver 

vandaan. Toen ze haar stommiteit inzag, begon ze te treuren. 

Dus Räma zei tegen Lakñmaëa, "Jouw toestand is precies 

hetzelfde. Wacht eerst af en kijk hoe de zaken erbij staan; laat 

Bharata maar komen. Zelfs de Aarde zelf kan zelfzuchtig zijn, 

maar Bharata is nooit zelfzuchtig. Er is nergens in deze wereld 

een voorbeeld van liefde, zoals die van Bharata. Dus laat hem 

maar komen."  

Toen Bharata was aangekomen, viel hij aan de voeten van 

Räma en begon hem gerust te stellen. Toen hij Bharata praë-

äma aan Räma zag aanbieden, realiseerde Lakñmaëa zijn ver-

gissing. Toen Bharata weer vertrok, benaderde Lakñmaëa 

hem onder vier ogen en viel aan zijn voeten. Toen Bharata 

hem optilde en hem omhelsde, zei Lakñmaëa, "Ik heb een 

grote overtreding aan je voeten begaan. Ik was niet in staat 

om je aardig te vinden, om van je te houden" en hij begon 

bitter te wenen.  

Een andere keer tijdens hun ballingschap in het oerwoud 

droeg Räma Lakñmaëa op om hout te brengen, toen Sétä het 

vuur wilde binnengaan. Lakñmaëa werd vreselijk boos, maar 

Räma zei, "Een dienst in het oerwoud verlenen is de hoogste 

dienst. Jij bent altijd de dienaar." Lakñmaëa aanvaardde de 

opdracht van Räma, maar hij dacht, "Ik maak een fout door 

zijn opdracht op te volgen." Niettemin bracht hij hout en Sétä-

devé ging het vuur binnen. Dit was natuurlijk een voorwend-

sel, waarbij de ware Sétä eruit kwam en de onechte Sétä ver-

dween, maar toch, op het eind legde Lakñmaëa een gelofte af, 

"Ik kom nooit meer terug als jouw jongere broertje, maar 

alleen nog als jouw oudere broer. Dan liggen de zaken anders 
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en dan ben jij niet langer in staat om mij op deze manier te 

behandelen."  

En zo kwam hij in het spel van Kåñëa als Baladeva en in het 

spel van Mahäprabhu als Nityänanda Prabhu, beide keren de 

oudere broer. Zoveel spel en vermaak konden worden uitge-

voerd alleen als oudere broer, die in de positie van een jonge-

re broer niet mogelijk zouden zijn geweest. Indien Nityäëanda 

Prabhu niet aanwezig was geweest, zou zoveel spel en tijdver-

drijf van Mahäprabhu verborgen zijn gebleven.  

Hij was Mahäprabhu's dienaar, Zijn broer en ook Zijn gu-

ru. Hoe werd hij de guru van Mahäprabhu? Mahäprabhu's 

guru was Éçvara Puré, de guru van Éçvara Puré was Mädhaven-

dra Puré en de guru van Mädhavendra Puré was Lakñmépati 

Tértha. Nityänanda Prabhu was ook een leerling van Lakñmé-

pati Tértha, maar omdat zijn guru deze wereld verliet, toen hij 

nog jong was, kreeg Nityänanda Prabhu praktisch alle instruc-

tie van Mädhavendra Puré. Een ieder, die instructie geeft met 

betrekking tot bhakti, is de vertegenwoordiger van Bhagavän 

en daarom heeft Nityänanda Prabhu Mädhavendra Puré altijd 

als zijn primaire guru beschouwd. Toen Mädhavendra Puré 

zijn guru werd, werd Éçvara Puré zijn godbroeder en sinds die 

tijd stond Nityänanda Prabhu op het niveau van Ma-

häprabhu's guru en Mahäprabhu gaf hem overeenkomstig 

respect. 

Hoewel we zien, dat Nityänanda Prabhu drie relaties met 

Mahäprabhu had – als dienaar, als broer en as guru – be-

schouwde Nityänanda Prabhu zichzelf desondanks altijd al-

leen als dienaar.  
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Op momenten, dat Mahäprabhu was verzonken in kértana, 

was het meestal Nityänanda Prabhu, die Hem beschermde. 

Als Mahäprabhu op Zijn gebruikelijke wijze aan het dansen 

was, ving Nityänanda Prabhu Hem op voor Zijn eigen be-

scherming, maar wanneer Mahäprabhu verzonken raakte in 

rädhä-bhäva kon Nityänanda Prabhu Hem niet aanraken. 

Nityänanda Prabhu verleende allerlei soorten diensten en 

volgde altijd de opdrachten van Mahäprabhu. Mahäprabhu 

zei tegen hem, "Ga alsjeblieft naar Bengalen! De brähmaëas 

daar zijn ontzettend arrogant en voeren geen bhajana van 

Bhagavän uit. Predik iets onder de brähmaëa klasse, maar 

predik het meeste tegen degenen, die worden beschouwd als 

gevallen in de samenleving, want deze lieden zijn niet echt 

gevallen. Iedere ziel heeft het recht om bhagavad-bhajana uit 

te voeren. Ga alsjeblieft." Dus Nityänanda Prabhu ging er 

naartoe, predikte van dorp tot dorp en maakte van iedereen 

een discipel. 

Nityänanda Prabhu ging eens met een groep predikanten 

langs de weg, waarbij ze in een dorp kwamen, waar een rijke 

grondbezitter woonde, genaamd Rämacandra Khän. Nityä-

nanda Prabhu ging het landgoed van de man op en ging op 

het altaar van de durgä-maëòapa zitten. Vroeger hadden de 

rijken in Bengalen zulke maëòapas (baldakijnen voor cere-

moniële doeleinden) voor Caëòé, of Durgä. Hij dacht, "De 

avond valt en waar kunnen we nu nog naartoe gaan? Mor-

genochtend zetten we onze tocht voort." 

In die tussentijd zond Rämacandra Khän een van zijn die-

naren om Nityänanda Prabhu te spreken. Op sarcastische 

wijze zei de man, "Er is hier in huis niet voldoende ruimte 
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voor jou, maar we hebben een goçälä, een hele zuivere plek 

vanwege de aanwezigheid van koeien en koemest. Heiligen en 

sädhus dienen daar te verblijven, dus ga maar naar de goçälä." 

Toen Nityänanda Prabhu dit hoorde, werd hij boos en zei, 

"Ja, je hebt gelijk. Deze plek is niet geschikt voor mij. Dit hier 

is bestemd voor koeienmoordenaars en vleeseters." Nadat hij 

dit had gezegd, verliet hij die plek. De volgende dag vielen 

moslims Rämacandra Khän en zijn hele familie aan en arres-

teerden hen. Ze slachtten ook een koe, braadden het vlees en 

consumeerden het op precies dezelfde plek. Het hele dorp 

werd vernield. 

Nityänanda Prabhu heeft twee aspecten, evenals een moe-

derleeuw. Tegen haar jongen is de leeuwin ontzettend lief, 

maar voor anderen is ze ontzettend gevaarlijk. Op dezelfde 

manier is Nityänanda Prabhu supergenadig voor de toegewij-

den en hij is de onderwerper van atheésten. Zoals Baladeva 

Prabhu een handploeg en een knots vasthoudt en Dvivida, de 

gorilla, en anderen ombracht, die vijandig waren jegens Kåñ-

ëa, zo onderwerpt Nityänanda Prabhu atheésten en vergroot 

gaura-prema in toegewijden. 

We moeten nooit denken, dat er enig verschil is tussen Cai-

tanya Mahāprabhu en Nityänanda Prabhu; er is alleen een 

verschil in hun lichaam. Nityänanda Prabhu is de complete 

guru-tattva en waar de guru ook is, daar is Nityänanda Prabhu 

aanwezig. Waar ook de activiteiten van guru worden uitge-

voerd, wordt aan de jīvas de boodschap van Kåñëa gegeven, 

dat alleen door bhakti het ware heil kan worden bereikt. Dit 

wordt allemaal door Nityänanda Prabhu gemanifesteerd. Op 

deze dag bieden we daarom praëäma aan aan hem, die de 
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meest genadevolle en complete guru-tattva is en we bidden, 

dat hij ons altijd genadig mag zijn. 
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Eenvoudig een kwaliteit van Bhakti 

HAGAVÄN HEEFT DE OPDRACHT GEGE- 

ven om nooit belang te hechten aan fouten, die 

worden aangetroffen in het lichaam of de aard van 

toegewijden, die zich met Zijn exclusieve bhajana bezighou-

den. We mogen hen nooit bekritiseren, afgunstig op hen zijn 

of hen betichten van slecht gedrag. Stel voor, dat er een man 

is, die nooit liegt, steelt of zich met enig ander wangedrag in-

laat, maar die geen exclusieve bhajana van Bhagavän uitvoert. 

Dan is er een andere man, die exclusieve bhajana van Bhaga-

vän uitvoert en ruci heeft voor harinäma en hari-kathä hoort, 

maar een paar slechte eigenschappen of fysieke misvormingen 

heeft. Hoe moeten we deze twee mensen zien? Wie van de 

twee is beter? De Bhägavad-gétä stelt, dat degene, die bhajana 

uitvoert de beste is. Maar gewoonlijk wordt mensen dit niet 

onderwezen. Laat staan anderen, zelfs Sétä, die Lakñmé-devé 

zelf is, werd door de inwoners van Ayodhyä niet geaccep-
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teerd, nadat Rävaëa haar naar zijn woning in Çré Laìkä had 

ontvoerd. Räma had gezegd, “Nee, ze is rein; ze blijft bij Me 

in het paleis.” Maar ook al was ze in feite de meest verheven 

persoonlijkheid in Ayodhyä, ze stuurden haar zonder enige 

wroeging de laan uit. 

Deze conventies bestaan vandaag de dag nog. Als we in ie-

mand een uiterlijk falen zien, laten we hem links liggen. Te-

genwoordig kijkt praktisch iedereen met wereldse ogen. Ze 

zien niet de aanleg voor bhakti in anderen; ze zien alleen ui-

terlijke kenmerken en beoordelen anderen dan op basis van 

deze overwegingen. Alleen degenen, die overvloedige associa-

tie met sädhus hebben gehad, die zich op een hoger niveau 

van madhyama-adhikäré bevinden, wier anarthas zijn verdwe-

nen en die het uttama-adhikäré stadium naderen, respecteren 

hetgeen Kåñëa over deze kwestie heeft gezegd. En alle ande-

ren, die slechts over wereldse intelligentie beschikken, zeggen, 

“Oh, deze toegewijde gedraagt zich niet en is daarom een 

hypocriet.” Ze respecteren ook Närada niet, want hij zei, “We 

hoeven niet te begrijpen, wat religiositeit en non-religiositeit 

is.” We hoeven ook geen wereldse conventies te respecteren. 

Wat is de enige noodzaak, die we hebben? Bhakti – exclusieve 

prema-bhakti, want Kåñëa is ons enige doel en ons sterke be-

sluit is, dat behalve prema-bhakti het leven geen andere bete-

kenis heeft. 

sva-päda-mülaà bhajataù priyasya 

   tyaktänya-bhävasya hariù pareçaù 
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vikarma yac cotpatitaà katchaïcid 

   dhunoti sarvaà hådi sanniviñöaù 

Çrémad-Bhägavatam (11.5.42) 

Als iemand zijn familie, vrouw, kinderen, geld, alle wereldse 

gehechtheden en werelds plezier heeft achtergelaten en zich 

bezighoudt met de exclusieve bhajana van Bhagavän, maar op 

de een of andere manier een zondige activiteit begaat, vergeeft 

Bhagavän, die Zich in het hart van die persoon bevindt, hem 

onmiddellijk. Maar iemand met goed gedrag, die zijn leven 

lang de waarheid heeft gesproken, die zich voor liefdadige ac-

tiviteiten voor de samenleving heeft ingezet, die de halfgoden 

heeft vereerd en pogingen in het werk heeft gesteld om bevrij-

ding te bereiken, maar zich nooit met bhagavad-bhajana heeft 

beziggehouden, haalt er geen enkel voordeel uit. En als een 

toegewijde in een onrijp stadium van het pad van bhajana valt, 

heeft hij niets verloren. 

çucinäà çrématäà gehe 

   yoga-bhrañöo ‘bhijäyate 

Bhägavad-gétä  (6.41) 

In zijn volgende leven wordt hij geboren in een reine of rijke 

familie met toegewijden en hij zal zich weer van nature tot 

bhakti aangetrokken voelen. En die andere man, die geen bha-

jana heeft uitgevoerd? Hij heeft geen enkel voordeel. Men 

krijgt voordeel in de mate, waarin men zijn hart aan bhajana 

heeft gegeven. Dus alleen een madhyama-adhikäré Vaiñëava is 

in staat om in anderen de nadruk op bhakti te leggen in plaats 

van uiterlijke overwegingen. 

yadi kuryät pramädena 

   yogé karma vigarhitam 
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yogenaiva dahed aàho 

   nänyat tatra kadäcana 

Çrémad-Bhägavatam  (11.20.25) 

Als een gewone yogé uit zijn praktijk wegvalt, is het met hem 

afgelopen. Maar als een bhakti-yogé per ongeluk een of andere 

weerzinwekkende activiteit uitvoert, wordt hij op basis van zijn 

praktijk van bhakti-yoga weer op het rechte pad gezet. Hij 

heeft geen andere procedure nodig. Zijn enige boetedoening is 

doorgaan met harinäma. Toegewijden zijn niet met opzet zon-

dig, dus voor hen is daarom geen boetedoening nodig. Wat is 

gebeurd, is gebeurd, maar ze zullen niet met opzet zonden be-

gaan. Kåñëa vergeeft altijd degenen, die bhakti voor Hem heb-

ben en Hij maakt hun hart op allerlei manieren zuiver. 

ajïäne vä haya yadi ‘päpa’ upasthita 

kåñëa täìre çuddha kare, nä karäya präyaçcitta 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 22.143) 

Als een toegewijde per ongeluk een zondige activiteit begaat, 

hoeft hij geen boete te doen. Door met zijn beoefening van 

bhakti door te gaan, wordt zijn hart gezuiverd. Degenen, die de 

tattva van bhagavad-bhakti kennen, zeggen, dat alle onzuiver-

heden de toegewijde zullen verlaten door de continuering van 

harinäma. 

mäà hi pärtha vyapäçritya 

   ye ‘pi syuù päpa-yonayaù 

striyo vaiçyäs tathä çüdräs 

   te ‘pi yänti paräà gatim 

Bhägavad-gétä  (9.32) 

[Çré Kåñëa zei:] O zoon van Påthä, degenen die hun toevlucht 

tot Mij nemen, kunnen de hoogste bestemming bereiken, ook 
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al hebben ze een lagere geboorte gekregen, zoals vrouwen, 

kooplieden en handarbeiders. 

Päpa-yonayaù betekent zondig van geboorte. Çrémad-Bhäga-

vatam (2.4.18) heeft hiervan enkele klassen genoemd: Kiräta, 

Hüëa, Ändhra. Kiräta leven in de bossen en jagen op dieren, 

vogels en eten zelfs duiven. Ze houden geiten, schapen en 

varkens en nadat ze hun vee hebben vetgemest, eten ze het 

vlees. Yavana, Khasa en al dergelijke stammen doen dit. Ze 

zijn vanaf hun geboorte tot de dood zondig. Voor hen bete-

kent het eten van vlees helemaal niets; ze hebben zelfs geen 

instituut, zoals het huwelijk voor relaties tussen man en 

vrouw! Vanaf hun geboorte eten ze vlees, drinken alcohol en 

gaan vrij met vrouwen om. Striyo betekent ‘vrouwen’. Hoewel 

sommigen kuisheid betrachten, zijn de meeste vrouwen te-

genwoordig onkuis. En de çüdras slachten de koe, eten haar 

vlees en gebruiken haar huid om schoenen te maken. Te ‘pi 

yänti paräà gatim – zelfs deze mensen kunnen de hoogste 

bestemming bereiken door bhagavad-bhakti uit te oefenen, 

laat staan degenen, die zich met exclusieve toewijding bezig 

houden, maar per ongeluk zijn gevallen. 

Als men zich met bhakti-sädhana bezighoudt en zijn toe-

vlucht neemt tot harinäma en hari-kathä hoort, wordt het re-

sultaat ervan nimmer teniet gedaan, zolang er geen vaiñëava-

aparädha heeft plaatsgehad. Het zaad van bhakti bevindt zich 

in die sädhaka. Leven na leven wordt zijn sukåti sterker en 

sterker en uiteindelijk krijgt hij para-bhakti. Voor degenen 

met een speciale gretigheid is dit zelfs mogelijk in twee of drie 

levens. Bhagavän leidt ons naar Hem toe – hetzij vandaag, of 

na tien, twintig of duizend levens – Hij leidt ons uiteindelijk 
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naar Zich toe, zolang het zaad in ons hart niet is verwoest. En 

er is slechts één ding met een verwoestend karakter - aparäd-

ha jegens de guru of Vaiñëava’s. 

De jéva heeft onafhankelijkheid en door misbruik van deze 

onafhankelijkheid raakt hij verwikkeld in de reacties van zijn 

eigen wandaden. Als men op basis van deze onafhankelijk-

heid een Vaiñëava heeft belasterd of beledigd, is dat te wijten 

aan het onbeheerste verstand. We moeten nooit overtredin-

gen tegen een Vaiñëava begaan, want van de śakti van guru en 

Vaiñëava’s krijgen we de genade van Bhagavän. Waardoor 

wordt bepaald of we bhajana doen of niet? Door wiens ver-

langen wordt dit bepaald? Door het verlangen van Bhagavän? 

Nee, alleen door ons eigen verlangen. Als we eenvoudig met 

bhajana beginnen, zijn guru en de Vaiñëava’s ons genadig en 

geven ons de nodige kracht om de directe genade van Bhaga-

vän te krijgen. Maar eerst moet het verlangen in ons ontstaan. 

En als we met bhajana bezig zijn en we worden geplaagd door 

verlangens naar prestige en rijkdom, moeten we dan aanne-

men, dat Bhagavän ze daar heeft neergelegd? “Ik volg ge-

woon de inspiratie, die Bhagavän me geeft” – we mogen dit 

niet denken met betrekking tot anarthas. Die zaken zijn uit-

sluitend te wijten aan onze zwakheid. Als we ons hoofd niet 

kunnen verzinken in bhagavad-bhajana, wiens fout is dat dan? 

Het is ons gebrek, niet dat van Bhagavän. Denk niet, “Bhaga-

vän doet me dit aan.” Bhagavän schenkt ons louter de reacties 

op onze eigen activiteiten. De reacties van voorgaande vrome 

en zondige activiteiten zullen naar ons toekomen en daarvan 

zullen we enige moeilijkheden ondervinden. Dus het is correct 

om te denken, dat Hij ons de vruchten van ons karma geeft, 
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maar verder heeft Hij geen rechtstreekse relatie met onze 

problemen. 

Als een toegewijde, die exclusieve bhajana praktiseert, 

door een ernstige ziekte wordt getroffen, waarom gebeurt dit 

dan? Het is een reactie op de zonden uit zijn voorgaande le-

vens. Maar soms zet Bhagavän zelfs een dergelijk, schijnbaar 

obstakel op het pad van een sädhaka om zijn trots te onder-

mijnen. Hij kan trachten om de nederigheid van die toegewij-

de op die manier te stimuleren. Wees daarom voorzichtig! 

Denk geen kwaad van een andere toegewijde, omdat er een of 

ander probleem in zijn lichaam of zijn karakter verschijnt. Als 

we een dergelijke negatieve houding blijven hanteren jegens 

toegewijden, die zich aan exclusieve bhajana hebben overge-

geven, worden we uit het koninkrijk van bhakti verwijderd. 

We moeten al deze zaken in overweging nemen en hun belang 

begrijpen in onze navolging van bhakti. Als iemand lam, 

blind, een Kiräta, Ändhra, Pulinda of wat dan ook is, maar 

een toegewijde is geworden, geeft Bhagavän hem alle goede 

kwaliteiten en neemt hem uiteindelijk op in Vaikuëöha. Daar-

om mogen we nooit negatieve gevoelens koesteren jegens 

degenen, die exclusieve bhajana beoefent. En iemand, die zich 

goed gedraagt, die er aantrekkelijk uitziet en uit een brah-

maanse familie komt, maar zich niet met bhajana bezighoudt, 

leidt een zinloos leven. Denk niet, dat dit zo verwonderlijk is; 

het is eenvoudig een eigenschap van bhakti. 

Door hun geaardheid kunnen sommige mensen diverse ge-

breken vertonen, maar we moeten altijd de nadruk leggen op 

hun bhakti. Het is niet waar, dat iemand die zich slecht ge-

draagt de naam van Bhagavän niet kan nemen, of geen bhaja-
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na kan doen, of geen hari-kathä kan horen. En het is ook niet 

waar, dat alleen degenen, die zijn geboren in de klassen van 

brähmaëa, kñatriya, vaiśya en çüdra hari-näma kunnen nemen. 

In iedere conditie, waarin men zich bevindt, zelfs al is hij zo 

zondig als Ajämila, kan men de naam van Bhagavän chanten 

en hari-kathä horen en op die manier gekwalificeerd worden 

om altijd aan Hem te denken.  

Kiräta, Ändhra, Pulinda, Çumbha, Yavana zijn allemaal 

zondige klassen mensen uit de tijd van de Bhägavatam. Ze 

bestaan nog steeds, maar in andere gedaanten. Ze zijn alle-

maal afkomstig uit de hindulijn. Al die mensen, die we tegen-

woordig in India zien, of ze nu moslim, christen, boeddhist of 

jain zijn, komen uit dezelfde bron: Brahmä. Er was dus oor-

spronkelijk slechts één klasse mensen, maar sommigen dege-

nereerden en werden van nature zondig. In Ässäm bestaat 

een klasse mensen, die diverse soorten hennep met een wa-

terpijp roken. Telkens, wanneer er een belangrijke taak moet 

worden verricht, komen ze eerst bij elkaar en roken een pijp. 

Ze laten zelfs hun kinderen roken, dus ze zijn vanaf hun ge-

boorte zondig. Anderen kunnen een goede geboorte hebben 

gekregen en later in het leven gaan zondigen. Als deze klassen 

mensen associëren met sädhus en hun toevlucht tot een guru 

nemen, kunnen ze worden gezuiverd en worden hun gebreken 

teniet gedaan. 

Maar zijn ze in staat om al die verkeerde zaken ineens op te 

geven? Als we zien, dat iemand verscheidene halfgoden en 

godinnen vereert en we zeggen tegen hem, “Vriend, je moet 

Durgä niet vereren met Navarätri. Ga Kåñëa vereren,” komen 

ze niet in onze richting. We moete hen gewoon laten binnen-
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komen met de ideeën die ze hebben en nadat ze drie of vier 

keer hebben zitten luisteren, wordt het voor hen een gewone 

zaak. Ook al drinken ze soms wijn, moeten we er niets van 

denken. Iets dergelijks wordt in de Bhägavatam beschreven, 

loke vyaväyämiña-madya-sevä 

   nityä hi jantor na hi tatra codanä 

vyavasthitis teñu viväha-yajïa- 

   surä-grahair äsu nivåttir iñöä 

Çrémad-Bhägavatam  (11.5.11) 

Het is niet gepast om alcohol te drinken, maar als een nieuw-

komer een beetje wijn drink bij een huwelijk of op een feest, 

moeten we er geen punt van maken. Nadat ze meer en meer 

hari-kathä hebben gehoord, geven ze deze slechte eigenschap-

pen vanzelf op. Maar helemaal in het begin komt de beoefe-

ning van strikte bhakti-sädhana niet altijd van nature. 

aho bata çva-paco ‘to garéyän 

   yaj-jihvägre vartate näma tubhyam 

tepus tapas te juhuvuù sasnur äryä 

   brahmänücur näma gånanti ye te 

Çrémad-Bhägavatam  (3.33.7) 

[Devahéti zei tegen Kapiladeva:] Hoe glorieus zijn zij, wier tong 

Jouw heilige naam chant! Zelfs al waren ze geboren in een fa-

milie van hondenvleeseters, zijn dergelijke personen eerbied-

waardig. Degenen, die Jouw heilige naam chanten moeten al-

lerlei soorten soberheden en vuuroffers hebben uitgevoerd, 

hebben gebaad in heilige plaatsen, de Veda’s hebben bestu-

deerd en in alle opzichten gekwalificeerd zijn geworden.” 

Iemand, die ruci heeft voor het chanten van de naam van 

Bhagavän en voor het horen van hari-kathä, hoeft geen af-
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zonderlijke soberheden te betrachten of offers te brengen of 

Veda’s te bestuderen. Als zijn gedrag tegengesteld is aan de 

vedische principes, denken de mensen over het algemeen, dat 

zijn bhakti wordt vernietigd, maar dit hoeft niet het geval te 

zijn. 

In het eerste deel van Çré Båhad-bhägavatämåta staat een 

sectie, waar Närada en Hanumän een gesprek hebben. Toen 

Närada hoorde, hoe dierbaar Draupadé, Arjuna en de Päëò-

ava’s aan Kåñëa zijn, werd hij zeer verheugd en begon te dan-

sen. Hanumän danste ook in grote blijdschap. Dergelijke toe-

gewijden hadden geen reserves of gevoelens van verlegen-

heid; hun änanda nam toe, naarmate ze dit onderwerp be-

spraken en ze begonnen van nature te dansen. Hanumän stel-

de voor, dat Närada naar Hastinäpura moest gaan voor 

darśana van de Päëòava’s en sprak toen dit vers, 

båhad-vrata-dharän asmäàs 

   taàç ca gärhasthya-dharmiëaù 

samräya-vyäpåtan matvä 

   mäparädha-våto bhava  

Båhad-bhägavatamämåta  (1.4.114) 

Bega alsjeblieft niet de overtreding door te denken, dat wij nai-

ñöhika-brahmacärés zijn en dat de Päëòava’s louter gåhasthas 

zijn, die druk bezig zijn met het besturen van een koninkrijk. 

Degenen met de sterke vastbeslotenheid om nooit een gezin 

te beginnen, worden naiñöhika-brahmacärés genoemd. Uit het 

volgen van deze gelofte komt de kwalificatie voort om sanny-

äsa-dharma te volgen. De andere soort brahmäcari wordt 

upakurväëa genoemd. Zij blijven witte kleding dragen en blij-
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ven dienen als brahmacärés, maar degenen, die het willen, 

kunnen naar huis terugkeren en trouwen. Kåñëa en Balaräma 

waren upakurväëa-brahmacärés, want nadat Ze onder hun 

guru hadden gestudeerd, keerden Ze naar huis terug. Çukade-

va Gosvämé, Närada, de Kumära’s en Hanumän zijn nooit 

getrouwd geweest en waren naiñöhika-brahmacärés. Vyäsade-

va, Janaka Mahäräja en Ambaréña Mahäräja waren upakurvä-

ea-brahmacärés, die naar huis terugkeerden en daar bhajana 

hebben uitgevoerd. 

Närada was een naiñöhika-brahmäcari, die alles verzaakte 

en helemaal niets verzamelde, terwijl de Päëòava’s gåhastha-

dharma volgden en zich met het bestuur van een koninkrijk 

bezighielden; dus wie zijn beter? Als Närada naar het paleis 

van de Päëòava’s gaat, wie biedt dan praëäma aan wie? De 

Päëòava’s bieden praëäma aan Närada, zelfs al is hun bhakti 

hoger dat die van hem, want zij nemen de reguleringen van 

hun äçrama in acht, zoals omschreven in het varëäçrama stel-

sel. Zo ging Caitanya Mahäprabhu als jonge sannyäsé naar 

Vallabhäcärya, die ongeveer negentig jaar was en met alle 

çästras op de hoogte was, en Mahäprabhu viel aan zijn voeten. 

Mahäprabhu gedroeg Zich met Advaita Äcärya op dezelfde 

manier en innerlijk respecteerde Mahäprabhu Advaita 

Prabhu als zijn meester. 

Dus Hanumän zei, dat het niet gepast is om te analyseren, 

of men een brahmäcari of een gåhastha is, want dan kunnen 

we een overtreding begaan. Degene met de meeste prema 

voor Bhagavän is superieur, waartoe de status van gåhastha 

geen hindernis vormt. En zelfs in sommige situaties zullen 

liefdevolle gevoelens jegens Bhagavän zich niet aandienen 
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zonder een gåhastha te worden. Bijvoorbeeld, een gopé kan 

geen parakéya-bhäva in kåñëa-lélä hebben zonder getrouwd te 

zijn. Maar een huwelijk is niet noodzakelijk voor vaidhé-

bhakti en het is ook niet gunstig voor rägänuga-bhakti. Rüpa 

en Sanätana Gosvämé’s waren naiñöhika-brahmacärés, maar 

gaat een naiñöhika-brahmäcari ooit een baan in een koninkrijk 

nemen, zoals zij dat deden? Dus ook al kunnen we in de strik-

te zin van het woord niet zeggen, dat ze echte naiñöika-

brahmacärés waren, beschikten ze over miljoenen transcen-

dente kwaliteiten en waren ware paramahämsas. 

Daarom zegt Hanumän, dat de positie van de Päëòava’s 

niet mag worden gebagatelliseerd, eenvoudig omdat ze gå-

hasthas zijn en constant druk zijn met bestuurlijke zaken van 

het koninkrijk. Yudhiñöhira Mahäräja is een keizer, waarom? 

Om bhakti te prediken. Waarom heeft hij een relatie met 

Draupadé? Omdat ze Çré Kåñëa dierbaar is. Waarom is hij zo 

dol op Arjuna? Omdat Arjuna de dierbare vriend van Kåñëa 

is. Daarom mogen we nooit de positie van Yudhiñöhira gering-

schatten. Hij heeft met Kåñëa drie relaties: als Zijn guru, om-

dat hij als een vader genegenheid voor Kåñëa heeft, als zijn 

vriend en als Zijn dienaar. We mogen geen van de Päëòava’s 

geringschatten, want ze hebben allemaal hun eigen glorieuze 

relatie met Bhagavän. Kunté baarde hen en via hen werd de 

glorie van kåñëa-bhakti in de wereld verspreid. Ook ieder on-

derdeel van het leven van Draupadé is doordrenkt met prema-

bhakti voor Kåñëa. 

We mogen dus niet denken, dat een naiñöhika-brahmäcari 

meer respect dient te worden gegeven dan een gåhastha. Het 

criterium is het kaliber bhakti in een persoon, ongeacht of ze 
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sannyäsé, brahmäcari, gåhastha, vrouw, prostituée, honden-

vleeseter of wat dan ook zijn. 
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Uit Bhaktivinoda Öhäkura’s 

Çré Bhajana-rahäsya 

(1) 

 

E GAAN HET EERSTE STADIUM VAN 

bhajana genaamd śraddhä bespreken uit Çré 

Bhajana-rahäsya van Bhaktivinoda Öhäkura. 

guru-kåñëa-prasäde päya bhakti-latä-béja 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 19.151) 

Door de genade van guru en Kåñëa wordt het zaad van de 

klimplant van bhakti aan een fortuinlijke ziel geschonken. 

Śraddhä betekent vertrouwen in de lessen van guru, Vaiñëa-

va’s en çästra. Hier hebben we het niet over de vraag, of ie-

mand zich oprecht bezighoudt met bhajana of niet en of ze 

hun anarthas al of niet hebben losgelaten. Voordat deze vra-
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gen in overwegen kunnen worden genomen, moet een neofie-

te toegewijde over de śraddhä beschikken, “Ik volg hetgeen 

mijn guru, de Vaiñëava’s en de geschriften me opdragen.” 

Dan gaat hij achtereenvolgens vooruitgang maken via de di-

verse stadia op het devotionele pad. Behalve sädhu-saìga 

bestaat er geen andere manier om het zaad van de bhakti 

klimplant te krijgen. Dit zaad komt uitsluitend door het horen 

van de woorden van een sädhu. Allereerst is śraddhä aanwe-

zig, dan gaat men zich bezighouden met sädhana-bhakti en 

worden er zoveel toegewijde activiteiten uitgevoerd, zoals 

toevlucht nemen tot de voeten van een guru, instructies van 

hem aanvaarden, hem op intieme wijze dienen en het uitvoe-

ren van andere onderdelen van bhakti. Maar eerst moet er 

sädhu-saìga zijn en als die in kwaliteit toeneemt, verschijnt er 

śraddhä voor kåñëa-näma. In het begin is er geen niñöhä (ster-

ke vastbeslotenheid in sädhana), maar er bestaat wel enig 

vertrouwen. Zodra dat vertrouwen een goede kwaliteit krijgt, 

zal men inzien, dat er in het tijdperk van Kali geen andere 

methode voor spiritueel succes bestaat dan het nemen van 

kåñëa-näma en dat deze methode in staat stelt de oceaan van 

het materiële bestaan over te steken en de rechtstreekse 

dienst aan Bhagavän te krijgen. Behalve het nemen van de 

naam van Bhagavän is er geen andere manier, zoals het uit-

voeren van soberheden, het afleggen van geloften, naar heili-

ge plaatsen reizen, of wat dan ook. Deze onderdelen zijn al-

lemaal secundair en afzonderlijke uitvoering ervan stelt 

niemand in staat de oceaan van het materiële bestaan over te 

steken en Bhagavän ten volle een plezier te doen. 
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Daarom is de enige methode het chanten van de naam van 

Bhagavän; dit is de instructie, die door Çré Caitanya Ma-

häprabhu is gegeven. En van alle namen van Bhagavän is in 

Kali-yuga de mahä-mantra de allerbeste. Caitanya Ma-

häprabhu ging de tuin van de namen van Bhagavän binnen en 

selecteerde kåñëa-näma als de mooiste, de meest aromatische, 

zachtste en liefste näma, reeg deze namen in de bloemenkrans 

van de mahä-mantra en schonk hem aan de jévas. Hij gaf hem 

weg aan iedereen, die Zijn pad kruiste: “Hare Kåñëa, Hare 

Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa, Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma, 

Räma Räma, Hare Hare.” Bhaktivinoda Öhäkura zegt, dat 

degene, tot wie gewone mensen en nieuwe sädhakas zich met 

iedere naam in deze mahä-mantra richten is, “O Hari, O Kåñ-

ëa, O Hari, O Kåñëa, O Kåñëa, O Kåñëa, O Hari, O Hari / O 

Hari, O Räma, O Hari, O Räma, O Räma, O Räma, O Hari, 

O Hari.” Bij het chanten van deze namen worden tijd, plaats 

en omstandigheid niet in overweging genomen. Iedereen kan 

deze namen chanten. Maar als men het proces volgt en voor-

uitgang maakt, neemt hij zijn toevlucht tot een guru, hoort 

hari-kathä van hem en blijft harinäma chanten. Dan gaan zijn 

anarthas verdwijnen en krijgen deze namen voor hem een 

andere betekenis. Hij gaat voelen, dat Hare betekent Çrématé 

Rädhikä, die het hart van Kåñëa steelt, en als hij de mahä-

mantra chant, roept hij de volgende persoonlijkheden aan, “O 

Rädhä, O Kåñëa, O Rädhä, O Kåñëa, O Kåñëa, O Kåñëa, O 

Rädhä, O Rädhä / O Rädhä, O Rädhä-ramaëa, O Rädhä, O 

Rädhä-ramaëa, O Rädhä-ramaëa, O Rädhä-ramaëa, O Räd-

hä, O Rädhä.” Nu zal de complete betekenis van de mantra 

blijven bloeien, totdat men het stadium van bhäva bereikt. In 
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Jagannätha Puré kregen Gopäla-guru en zijn leerling, Dhyäna-

candra, instructies van Caitanya Mahäprabhu en Svarüpa 

Dämodara, waardoor ze zich deze betekenis van de mahä-

mantra gingen realiseren. En via Raghunätha däsa Gosvämé 

manifesteerde zich zelfs een meer bijzondere betekenis. Door 

op deze betekenis te mediteren dient men harinäma-japa en 

kértana te chanten en geleidelijk vooruitgang te maken.  

De beginstadia van sädhana zijn vergeleken geworden met 

de duisternis van de nacht. Als je in het donker probeert er-

gens naartoe te lopen, kun je struikelen of in een kuil of zelfs 

op een slang stappen, dus er bestaat enige vrees. Of als je het 

oerwoud inloopt, kun je door een tijger of een leeuw worden 

aangevallen. Er lopen ook dieven en rovers rond, waarvoor je 

moet opletten. Dieven komen niet aan het begin van de nacht, 

want op dat moment zijn de mensen doorgaans juist naar bed 

gegaan en worden gemakkelijk wakker, maar ze komen tegen 

de ochtend, wanneer de meeste mensen zich in diepe slaap 

bevinden. In de beginstadia van bhajana zijn er ook dergelijke 

dieven en angstwekkende tegenstanders aanwezig. Op dat 

moment zijn de sterren aan de nachtelijke hemel nog niet 

verdwenen, hetgeen betekent, dat lust, woede, hebzucht, af-

gunst en waanzin nog niet uit ons hart zijn verdwenen. Al on-

ze anarthas, die met tijgers en slangen zijn vergeleken, ver-

stoppen zich in alle richtingen. Maar laat de praktijk van säd-

hana alleen de zon van spirituele perfectie opkomen? Wan-

neer komt de zon op? Niet eerder dan wanneer het juiste tijd-

stip daar is. Hier is één ding mogelijk. Als in de nacht een 

lamp wordt aangestoken, gaan slangen en andere angstwek-

kende tegenstanders op de vlucht. De guru steekt deze lamp 
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voor ons aan door ons harinäma te geven en te zorgen, dat we 

hari-kathä horen. Dan worden de anarthas, die we nog heb-

ben, zwakker, maar is dit alleen voldoende om de zon te laten 

opkomen? De zon van volkomen realisatie van de heilige 

naam rijst op door zijn eigen zoete wil; hij is volkomen onaf-

hankelijk. 

ataù çré-kåñëa-nämädi 

   na bhaved grähyam indriyaiù 

sevonmukhe hi jihvädau 

   svayam eva sphuraty adaù 

Bhakti-rasämåta-sindu (1.2.234) 

De materiële zintuigen kunnen de namen, gedaante, kwalitei-

ten en het spel van Çré Kåñëa niet waarnemen. Alleen wanneer 

men volkomen is verzonken in Zijn dienstverlening, verschijnt 

de ware näma op de tong en geeft volkomen realisatie van 

Hem. 

Evenals de zon precies op het juiste moment opkomt, zo ver-

schijnt ook de heilige naam op de tong van de toegewijde, 

wanneer de tijd rijp is, en verlicht alles in zijn hart. En evenals 

voor zonsopgang geen electrisch licht of kaarsen nodig zijn, 

omdat alles automatisch wordt verlicht, zo krijgt de toegewij-

de een helder begrip van zichzelf in zijn grondrechtelijke posi-

tie, wanneer de heilige naam hem volkomen realisatie 

schenkt, waardoor al zijn angst verdwijnt. 

‘eka’ kåñëa-näme kare sarva-päpa näça 

premera käraëa bhakti karena prakäça 

Çré Caitanya-caritämåta  (Ädi-lélä 8.26) 
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Eenvoudig het chanten van kåñëa-näma zonder overtredingen 

doet alle zondige activiteiten verdwijnen en zo wordt bhakti, de 

oorzaak van prema, manifest. 

Door zijn genade openbaart de heilige naam zichzelf, maar 

zolang hij nog niet in het hart is verschenen, kunnen we alleen 

moeite doen om de duisternis te verdrijven, hetgeen betekent, 

dat we moeten doorgaan met het uitvoeren van sädhana in 

een poging om van onze anarthas af te komen. 

Vervolgens zegt Bhaktivinoda Öhäkura, dat het zaad met 

zorg moet worden opgekweekt, nadat men een guru heeft 

aanvaard, die het zaad van de klimplant van bhakti in zijn hart 

heeft gelegd, waarna een kiemplant zal verschijnen. Ceto-

darpaëa-märjanam – langzaam wordt het bewustzijn van de 

toegewijde gezuiverd. De heilige naam is volkomen sac-cid-

änanda – hij is geen materiële vibratie. We kunnen hem op 

geen enkele wijze manipuleren of overheersen; misschien kan 

een premé toegewijde hem overweldigen, maar in onze huidi-

ge conditie is het niet mogelijk. Sinds onheuglijke tijden zijn 

we door mäyä gebonden geweest. We hebben in het materiële 

gebied rondgezworven als koning, soms als halfgod, soms als 

een insekt en ook in allerlei andere levenssoorten. We zwer-

ven maar rond, totdat we door de grondeloze genade van 

Bhagavän contact krijgen met Vaiñëava’s. Iemand met ver-

diensten uit voorgaande levens krijgt automatisch hoge kwali-

teit Vaiñëava associatie en bij het horen van hun hari-kathä 

verdwijnen zijn anarthas onmiddellijk en gaat hij snel bhakti 

binnen. Maar iemand zonder deze voorgaande verdienste zal 

enige vertraging ondervinden. Toch zal hij geduld moeten 

betrachten en doorgaan met de uitvoering van sädhana in het 
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gezelschap van Vaiñëava’s, want ongeacht of de śraddhä in 

zijn hart is gebaseerd op schriftuurlijke regulering of op de 

aard van zuivere, spirituele gretigheid, dient men altijd in sad-

hu-saìga te blijven.  

De jéva is bedekt door een materieel en een subtiel materi-

eel lichaam en zolang deze blijven bestaan, denkt hij, “Ik ben 

dit lichaam” of “Ik ben mijn verstand, intelligentie en ego.” 

Omdat bhagavan-näma transcendent is, manifesteert hij zich 

niet in materiële zintuigen. Indien men echter helemaal gezui-

verd raakt, rijst de zon van de heilige naam op in zijn hart. 

Maar in onze huidige conditie is alles materieel – ons lichaam, 

ons verstand, alles dat we doen en zeggen – dus hoe kan deze 

bovenzintuiglijke sac-cid-änanda bhavagan-näma in ons hart 

verschijnen? In verband hiermee zegt Bhaktivinoda Öhäkura, 

“Luister naar de methode.” Eerst krijgt men sädhu-saìga en 

dan aanvaardt men een guru, maar dat betekent niet eenvou-

dig door het ritueel van inwijding gaan. “Alles dat Gurujé 

zegt, zal ik zeker doen” – men moet over deze vastbesloten-

heid beschikken en daarvoor zijn drie zaken noodzakelijk: 

paripraçnena (oprechte vragen stellen), praëipätena (onderge-

schiktheid) en sevayä (een dienstverlenende houding). Met 

deze drie elementen gaan we van de guru horen. Gurujé zegt, 

“Luister! Je moet jouw anarthas teboven komen.” 

Dan vraagt de leerling, “Gurujé, wat zijn anarthas?” Gurujé 

zegt, “Datgene, dat geen artha (waarde) heeft, dat niet gunstig 

uitpakt voor ons eigen zelf, de ziel, wordt anartha genoemd.” 

“Gurujé, wilt u dit in detail uitleggen. Ik heb het niet hele-

maal begrepen.” 
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“Luister dan aandachtig – ik zeg jou, hoe je ze teniet kunt 

doen.” 

mäyä-mugdhasya jévasya 

   jïeyo ‘narthaç catur-vidhaù 

håd-daurbalyaà cäparädho 

   ‘sat-tåñëä tattva-vibhramaù 

Çré Bhajana-rahäsya  (2.7) 

Het hebben van prema voor Bhagavän is onze oorspronkelij-

ke artha, onze ware rijkdom. Kåñëa-prema is ons doel en in 

deze kåñëa-prema is rädhä-däsya ons hoogste objectief. Dit is 

onze artha en datgene, dat dit hindert of verduistert, wordt 

anartha genoemd. Er bestaan vier soorten anartha en de eer-

ste wordt svarüpa-bhrama genoemd, de illusie over onze inhe-

rente gedaante en de gedaante van para-tattva, Bhagavän. 

Sommigen zeggen, “Ik ben Brahman” of “Ik ben Bhagavän”. 

Anderen zeggen, dat Indra Bhagavän is en weer anderen zeg-

gen, dat Gaëeça Bhagavän is. Nog anderen zeggen, “Zowel 

Indra als Gaëeça zijn Brahman, evenals ik, jij, jouw vrouw en 

kinderen en ieder ander in dit universum, sarvaà khalv idaà 

brahma. Aangezien we allemaal Brahman zijn, is het dan nog 

nodig om zich met bhajana bezig te houden? Dat is helemaal 

nergens voor nodig.” Dit is allemaal bhrama, illusie. Daarom 

moet men eerst weten, “Wie ben ik?” Men dient zich eerst vrij 

te maken van het eerste stadium van illusie, namelijk te den-

ken, dat men het fysieke lichaam is. Dan realiseert hij zich, dat 

de activiteiten, waarmee hij van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 

laat bezig is geweest, allemaal anartha zijn. Als men weet, wat 

ätmä-tattva is, realiseert men zich, dat men een eeuwige die-
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naar van Kåñëa is. En wie is para-tattva? Niet Brahman en 

zelfs Paramätmä niet, maar alleen Kåñëa, onze hoogste artha. 

Dit begrip is alles voor ons, 

ete cäàça-kaläù puàsaù 

kåñëas tu bhagavän svayam 

Çrémad-Bhägavatam  (1.3.28) 

Kåñëa is Bhagavän Zelf – Hij is para-tattva. En wat is Zijn 

natuur? Hij is sarva-çaktimän, de eigenaar van alle vermo-

gens, die het onmogelijke mogelijk kunnen maken. Waarom 

zouden we Gaëeça, Brahmä of Çaìkara vereren, als zijzelf 

Kåñëa vereren? En in welke gedaanten vereren we Kåñëa? Als 

Madana-mohana, Govinda en Gopénätha – deze drie zijn één 

tattva. Als Madana-mohana vestigt Hij onze sambandha 

(eeuwige relatie), als Govinda aanvaardt Hij onze dienstver-

lening en als Gopénätha schenkt Hij onze prayojana (hoogste 

objectief), namelijk prema. Daarom is alleen Kåñëa para-tattva 

en alle anderen zijn Zijn delen, volkomen delen of schaduw-

vermogens, zoals Brahmä. 

Er bestaat ook sädhya-bhrama, illusie met betrekking tot 

de manier, waarop men zijn hoogste doel kan bereiken. Hoe 

komen we Kåñëa tegen? Niet door liefdadigheid, niet door 

vrome activiteiten uit te voeren, niet door het bezoeken van 

heilige plaatsen, niet door het bestuderen van de geschriften, 

of door enige andere methode. De enige manier in Kali-yuga 

is harinäma-saìkértana. Ons basisvoedsel kan roöi zijn, maar 

daar hoort ook dahl, subjé en melk bij. Deze andere gerechten 

zijn nodig om de maaltijd compleet te maken. Daarom wordt 

de instructie gegeven, “Chant alleen harinäma!” maar men 

dient te begrijpen, dat hiertoe ook vierenzestig onderdelen 
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van bhakti behoren. In deze näma is alles aanwezig; niets blijft 

er buiten. In de näma bevinden zich de toevlucht tot de voe-

ten van een guru, de vierenzestig vormen van bhakti en alle 

duizenden toegewijde activiteiten. Denk niet, dat we alleen 

harinäma nemen en verder niets uitrichten. Maar we kunnen 

die vierenzestig vormen van bhakti condenseren in negen 

elementen en dan nog eens in vijf elementen. 

sädhu-saìga, näma-kértana, bhägavata-çravaëa 

mathurä-väsa, çré-mürtira çraddhäya sevana 

sakala-sädhana-çrestha ei païca aìga 

kåñëa-prema janmäya ei päïcera alpa saìga 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.128-9) 

Men dient het gezelschap van sädhus te houden, harinäma te 

chanten, Çrémad-Bhägavatam te horen, in Mathurä te wonen 

en het Godsbeeld van Bhagavän met vertrouwen te dienen. 

Deze vijf toegewijde activiteiten zijn hoger dan de rest, omdat 

zelfs een lichte uitvoering ervan kåñëa-prema opwekt. 

Van deze vijf zijn drie primair: çravaëaà, kértanam en smara- 

ëam. En Rüpa Gosvämé condenseert het nog verder en zegt, 

dat men harinäma dient te nemen door met behulp van sma-

raëam de geest aan het spel van Kåñëa te hechten. En tenslot-

te wordt gezegd, dat door alleen harinäma te nemen alle per-

fectie wordt bereikt. Dus in deze ene bezigheid zijn vele ande-

re aanwezig; er wordt een lijn door alle punten heen getrok-

ken. In de uitvoering van näma-saìkértana bevinden zich de 

vierenzestig onderdelen van bhakti, het pad van rägänuga-

bhakti en alles. 
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Eerst komt çravaëam – horen van een sad-guru over deze 

vier soorten svarüpa-bhrama, namelijk de illusie over de eigen 

inherente svarüpa, de illusie over de svarüpa van Bhagavän, 

de illusie over de aard van sädhana en het onvermogen om 

zaken te herkennen, die zijn tegengesteld aan de gezonde cul-

tivering van bhajana. De kennis van deze vier elementen om-

vat de tattva van çuddha-sädhana. We moeten weten, wat aan 

bhajana is tegengesteld, anders zijn we verloren, zoals de sa-

hajiyäs en zoveel anderen. 

Vervolgens komt asat-tåñëä. Tåñëä betekent ‘honger of 

dorst’ en men dient hongerig te zijn naar het gezelschap van 

sädhus en naar het horen over, het mediteren op en het be-

zingen van de glorie van Bhagavän. 

prema-dhana vinä vyartha daridra jévana 

Çré Caitanya-caritämåta  (Antya-lélä 20.37) 

Kåñëa-prema is de enige rijkdom; zonder kåñëa-prema is het 

leven zinloos en iemand zonder kåñëa-prema leeft echt in ar-

moede. “Prabhu, aanvaard me alstublieft als Uw dienaar en 

geef me prema voor U” – dit is honger in de zuiverste vorm. 

In vergelijking met voeding kunnen stoffen worden gebruikt, 

zoals bepaalde tonica, die de eetlust verhogen en er zijn ande-

re stoffen, zoals thee en koffie, die de eetlust verlagen. Op 

dezelfde manier zijn er bepaalde activiteiten, zoals het horen 

over de glorie van Bhagavän en het nemen van Zijn naam, die 

de honger naar prema verhogen, hetgeen de ware tåñëä is. 

Maar de elementen, die de honger naar prema verlagen, wor-

den asat-tåñëä genoemd, en daarvan zijn er vier, 
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aihikeñv aiñanä pära- 

   trikeñu caiñaëä ‘çubhä 

bhüti-väïchä mumukñä ca 

  hy asat-tåñëäç catur-vidhäù 

Çré Bhajana-rahäsya  (2.9) 

Zolang deze vier elementen aanwezig zijn, krijgt men geen 

honger naar de prema van Bhagavän en bhakti verschijnt niet 

in zijn zuivere vorm. Daarom moeten we zorgen, dat we deze 

vier op een afstand houden. De eerste is aihika viñaya, het-

geen betekent ‘wereldse verlangens’ en daarvan zijn drie pri-

mair: kanaka, käméni en pratiñöhä. Zolang het verlangen naar 

deze drie elementen in een toegewijde aanwezig zijn, zal 

bhakti zich niet in hem manifesteren. 

De volgende vorm van asat-tåñëä wordt päratrika genoemd, 

hetgeen betekent ‘het verlangen naar de hemel of bevrijding’. 

We moeten het verlangen naar deze zaken ver van ons ver-

wijderd houden, want ze zijn schadelijk voor het bereiken van 

bhakti. De volgende is bhüti-väïchä, hetgeen betekent, ‘ver-

langen naar mystieke perfecties’. We kunnen eenvoudig aan 

deze perfecties onze praëäma op een afstand aanbieden en 

ons volle vertrouwen in de naam van Bhagavän vestigen, die 

beschikt over alle śakti. Deze beschikt over een śakti, die ner-

gens anders wordt aangetroffen. 

muktiù svayaà mukulitäïjaliù sevate ‘smän 

dharmärtha-käma-gatayaù samaya-pratikñäù 

Kåñëa-karëämåta  (107) 

Dharma, artha, käma, mokña en de acht mystieke perfecties 

van yoga blijven achter de toegewijde staan en zeggen, 
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“Prabhu, wanneer krijg ik een goede gelegenheid om jou een 

dienst te bewijzen?” Maar we kijken nooit in hun richting. Als 

we in onze huidige conditie toegang zouden hebben tot deze 

perfecties, zouden we zeker onze bhakti achterwege laten. 

Daarom is Bhagavän zo aardig om ons deze perfecties niet te 

geven, ook al heeft Hij al Zijn śaktis in Zijn naam gevestigd. 

Wat komt niet voort uit het chanten van de heilige naam? Als 

een oprechte toegewijde een faciliteit voor zijn dienst nodig 

heeft, zal Bhagavän het zeker leveren. Hij zal dergelijke wen-

sen zeker vervullen voor iemand, die harinäma op een zuivere 

manier neemt. Maar op dit moment ziet Bhagavän, dat we 

nog zoveel anarthas hebben, waardoor iedere mystieke per-

fectie schadelijk is voor onze bhakti. Je kunt het vergelijken 

met een klein kind, dat fruit wil snijden om het op te eten. 

Dan pakt zijn vader het mes en snijdt het voor hem, maar het 

kind dringt aan en zegt, “Nee, nee vader! Ik wil het zelf 

doen!” Maar de vader zegt, “Mijn zoon, als ik jou dat mes 

geef, snijd jij jezelf in je vingers.” We weten, dat alle śakti zich 

in de heilige naam bevindt en dat hij cinmaya is. Hoewel de 

vrucht van de näma aan ons op dit moment niet duidelijk is, 

moeten we weten, dat er een hele grote vrucht uit voortkomt. 

In onze huidige conditie kunnen we dit niet in zijn geheel er-

varen. Denk niet, dat er geen śakti is in harinäma, of dat er 

geen śakti is in hari-kathä. Śakti is erin aanwezig, maar de guru 

en Bhagavän houden haar voor ons een beetje verborgen, 

zodat we niet de fout kunnen maken en onszelf schade kun-

nen berokkenen. 

Er zijn twee vormen van bevrijding en we mogen ze geen 

van beide verlangen. De eerste is te denken, “Ik ben Brah-
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man” en tot de tweede vorm behoren särüpya, särñöi, sämépya 

en sälokya. Ook het verlangen naar deze vier vormen van 

bevrijding moeten we op afstand houden. Ons wordt eerst 

verteld, dat we het verlangen naar werelds plezier achterwege 

moeten laten en naar het plezier van prema dienen te streven, 

maar echt waar, we moeten ook het verlangen naar dat plezier 

loslaten! Als we geen enkel verlangen hebben naar ons eigen 

geluk, gaat onze dienstverlening rechtstreeks naar Kåñëa. We 

verlangen er niet naar om ergens anders te wonen dan in Vra-

ja, waar Bhagavän Zich in Zijn complete gedaante bevindt. 

Overal elders bevindt Hij Zich in een deelgedaante. Dit alle-

maal valt binnen asat-tåñëä en hierna gaan we uitleggen, wat 

aparädha en hådaya-daurbalya zijn. 

 

(2) 

 

Het hebben van vertrouwen in guru, Vaiñëava, harinäma en 

çästra is het eerste gebied van het koninkrijk van bhajana. Tot 

het tweede gebied behoren inwijding nemen van een guru, 

hem op intieme wijze dienen en instructies van hem aanvaar-

ding met betrekking tot onze sva-dharma – “Hoe moet ik bha-

jana uitvoeren? Wie is onze vereerenswaardige Godheid?” 

Dit tweede deel van sädhana-bhajana wordt vergeleken met 

de zonsopgang, die de duisternis van onwetendheid verdrijft. 

De duisternis wordt veroorzaakt door deze vier soorten an-

arthas: svarüpa-bhrama, asat-tåñëä, aparädha en hådaya-

daurbalya. 

Bhaktivinoda Öhäkura beschrijft vier soorten aparädha. De 

eerste is näma-aparädha en omdat de meeste lezers waar-
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schijnlijk reeds op de hoogte zijn met de tien soorten näma-

aparädha, leg ik ze hier niet opnieuw uit. De tweede soort 

aparädha is de overtreding tegen de Vaiñëava en dat is de 

meest ernstige soort. Heel weinig mensen zullen hun guru met 

opzet beledigen, maar over het algemeen kunnen mensen de 

grootheid van een ware sädhu niet herkennen. Er zijn veel 

heiligen in deze wereld, die niñkiïcana (bezitloos) zijn en die 

totaal vrij van trots zijn en vrij zijn van ieder verlangen naar 

prestige, maar om hun grootheid helemaal te overzien is zeer, 

zeer moeilijk. Over het algemeen ontdekken de mensen een 

paar schijnbare fouten in hun karakter of hun verschijning. 

Maar om de complete glorie van een ware heilige te kennen is 

zeer moeilijk, zelfs voor de halfgoden en tenzij men zelf een 

verheven ziel is geworden, is men niet in staat het te weten. 

Soms is het zelfs erg moeilijk voor verheven Vaiñëava’s om 

het te weten. Eerst moet men de gradatie van de Vaiñëava’s 

kennen en bij het herkennen van een ware heilige, dient men 

bereid te zijn hem te dienen. Anders kan men een niet-

Vaiñëava aanzien voor een Vaiñëava en een Vaiñëava voor 

een niet-Vaiñëava. 

Het derde type overtreding is aparädha tegen de svarüpa 

van Bhagavän. Omdat we in onze huidige conditie geen recht-

streekse relatie met Bhagavän Zelf hebben, bestaat er geen 

mogelijkheid om overtredingen tegen Zijn svarüpa te begaan. 

Maar de çré vigraha is wel rechtstreeks Kåñëa en hier kunnen 

we overtredingen maken tegen het dienen van het Godsbeeld. 

Voor een kaniñöha-adhikäré Vaiñëava is het mogelijk om over-

tredingen te begaan, maar het is voor een uttama-adhikäré 

Vaiñëava niet mogelijk om een overtreding te begaan. Maar 
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wie beoordeelt wat een overtreding is wat niet? Een heilige 

was in slaap gevallen met zijn voeten in de richting van een 

moskee. Toen kwam een moslim priester en zei, “Hé! Je 

slaapt met jouw voeten naar de moskee!” 

De heilige antwoordde, “Doet u alstublieft één ding voor 

me: leg mijn voeten in een richting waar geen moskee staat en 

waar geen Allah is.” 

De priester werd een beetje zenuwachtig en zei, “Maar Al-

lah en de moskee staan alleen in die richting.” 

De heilige antwoordde, “Mijn vriend, is er ergens een plek, 

waar Allah niet is?” Die priester was sprakeloos en liep weg. 

Als een gewone man dit had gedaan, was het een overtreding 

geweest, maar voor een mahätmä was het geen overtreding. 

We mogen niet onze eigen ideeën toepassen om te weten, wat 

juist is en niet juist. De geschriften hebben op genadevolle 

wijze regels gegeven, die gunstig zijn voor ons spiritueel wel-

zijn, maar soms kan een toegewijde, die het stadium van bhä-

va heeft bereikt, ze overschrijden. Ruzie maken en vechten 

met Bhagavän is niet juist, maar soms zien we, dat een verhe-

ven toegewijde dit wel doet. Vaàçé däsa Bäbäjé Mahäräja en 

Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja konden met hun eigen 

object van verering kibbelen. Om dit te kunnen begrijpen is 

erg, erg moeilijk. Voor degenen van ons, die kaniñöha-adhikäré 

zijn en de duisternis van onwetendheid nog niet zijn gepas-

seerd, zou dit zeker aparädha betekenen. 

De vierde vorm van overtreding is aparädha tegen jévas in 

het algemeen. Omdat Prahläda Mahäräja een uttama-mahä-

bhägavata Vaiñëava was, kon hij de aanwezigheid van zijn 

vererenswaardige Godheid in het hart van ieder levend wezen 
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zien en in zijn vererenswaardige Godheid kon hij de aanwe-

zigheid van alle andere levende wezens zien. Dit is het symp-

toom van een mahä-bhagavata en dat is een zeer verheven 

stadium. We mogen een andere ziel nooit verstoren. Als we 

dit doen voor ons eigen genoegen of om winst te maken, zul-

len we niet in staat zijn ons met bhajana bezig te houden. Als 

kaniñöha-adhikärés dienen we alle jévas te respecteren als 

woonplaatsen van Bhagavän, laat staan het respect, dat we 

aan de toegewijden van Bhagavän verschuldigd zijn. We mo-

gen dus geen aparädha begaan tegen deze vier categorieën: 

Bhagavän Zelf (met andere woorden de çré vigraha), de heili-

ge naam, de Vaiñëava’s en andere levende wezens. Als men 

een Vaiñëava wenst te zijn en de zonsopgang van zijn bhajana 

wil ervaren, moeten al deze anarthas op grote afstand worden 

gehouden. 

Vervolgens beschrijft Çréla Bhaktivinoda Öhäkura hådaya-

daubalya (weekheid van het hart). 

tucchäsaktiù kuöénäté 

   mätsaryaà sva-pratiñöhatä 

håd-daurbalyaà budhaiù çaçvaj 

   jïeyaà kila catur-vidham 

Çré Bhajana-rahäsya  (2.11) 

Degenen, die verlicht en verheven zijn in bhajana hebben 

gezegd, dat hådaya-daubalya in vier soorten bestaat. De eerste 

is Kåñëa en bhagavad-bhakti verlaten en gehecht raken aan 

een grof of subtiel werelds object. De volgende is kuöénäté, dat 

verwijst naar allerlei soorten verboden activiteiten, zoals zich 

in slecht gezelschap begeven. Het kan ook oneerlijkheid of 
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bedriegen betekenen en het verlangen naar bevrijding is de 

eerste vorm van dit bedrog. 

De volgende soort hådaya-daurbalya is mätsarya, het zien 

van goede eigenschappen in een ander en dan in stilte bran-

den van afgunst. De laatste is pratiñöhä, verlangen naar presti-

ge. De halfgoden verwelkomden Indra eens. Ze boden hem 

een rijke siàhäsana aan en een bloemenkrans van hele grote, 

geurende bloemen, waarbij ze herhaaldelijk uitriepen, “Indra 

ké jaya ho!” Op hetzelfde momnet kwam Indra’s guru, Båhas-

pati, naderbij en toen Indra hem zag binnenkomen, dacht hij, 

“Als hij deze bijeenkomst binnenloopt, toont iedereen hem 

respect en neemt mijn prestige af.” Båhaspati begreep de ge-

voelens van zijn leerling en vertrok. Hij beloofde er nooit 

meer terug te keren. De deonen kwamen dit te weten en zei-

den, “Vandaag heeft Indra zijn guru beledigd! We moeten 

dan ook onmiddellijk aanvallen.” Dus ze vielen aan en Indra 

vluchtte uit de hemel weg. Maar er was geen plek, waar hij 

aan de reactie op zijn overtreding kon ontsnappen. Hij moest 

een geboorte van een varken nemen en met vrouwelijke var-

kens paren. Nadat hij deze reactie had ondergaan, werd hij 

naar de hemel teruggebracht. Dus zelfs Indra wordt aangetast 

door het verlangen naar prestige, laat staan gewone mensen. 

Men kan al het andere achterwege laten, maar het verlangen 

naar prestige kan blijven bestaan. Daarom moeten we met 

grote zorg proberen dit verlangen kwijt te raken. 

Als anarthas geleidelijk gaan verdwijnen, verschijnt er ex-

clusief gevoel voor Kåñëa in het hart. Iedereen wordt respect 

gegeven, maar alleen Kåñëa is de vererenswaardige Godheid. 

Wat gaat hiermee gepaard? Op dezelfde manier, waarop we 
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aan Kåñëa denken, gaan we ook mediteren op degenen, die 

Hem na aan het hart en dierbaar zijn; we moeten voor hen 

zoveel respect hebben. Uiteindelijk dienen we zelfs meer be-

lang te hechten aan deze toegewijden dan aan Kåñëa Zelf en 

dan is Hij met ons zeer ingenomen. Er zijn zoveel mensen, die 

beweren volgelingen van Kåñëa te zijn, maar ze respecteren 

niet Zijn toegewijden, zoals de gopés. Bhaktivinoda Öhäkura is 

zover gegaan door te zeggen, dat degenen, die Kåñëa zonder 

Rädhä vereren, eenvoudig atheïsten zijn. Zij krijgen nimmer 

bhakti, zelfs geen gewone bhakti. Mensen die erop aandringen 

om Kåñëa alleen te vereren, raken geïrriteerd, wanneer ze dit 

horen, maar dit is hetgeen Bhaktivinoda Öhäkura heeft ge-

zegd. En als men alle gedaanten van Bhagavän samen met 

Kåñëa vereert, komt exclusieve bhakti hem ook nooit tege-

moet. Rüpa Gosvämé heeft het proces gegeven om exclusieve 

bhakti te krijgen, 

tan-näma-rüpa-caritädi-sukértanänu- 

småtyoù krameëa rasanä-manasé niyojya 

Çré Upadeçämåta  (8) 

Men dient de tong bezig te houden met het chanten van nä-

ma-kértana en het verstand met het diepgaand herinneren van 

de beschrijvingen van het spel van Kåñëa. En hierbij dient 

men een sterk gevoel te hebben van zijn eigen onbeduidend-

heid – “Ik ben hulpeloos; ik ben niet in staat om op het spel 

van Kåñëa te mediteren. Ik ben niet in staat mezelf van mijn 

anarthas te verlossen, want lust, woede, hebzucht, illusie en 

afgunst verslinden me. Het verlangen naar prestige verwoest 

me. O Gurudeva! O Vaiñëava’s! O Gopénätha! Hoort u alstu-
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blieft mijn gebed! Behalve u is er niemand, die me kan red-

den!” Het is zo noodzakelijk om eerst deze gevoelens met 

tranen in de ogen oprecht tot uitdrukking te brengen. Om te 

kunnen mediteren op het spel van Kåñëa komt eigenlijk pas 

later, want het begint mogelijk te worden in het stadium van 

bhäva. Maar zonder çravaëa, kértana en smaraëa van Bhaga-

vän is een toegewijde niet in staat zijn geest in sädhana te con-

centreren. 

Soms zien we, dat een toegewijde een bijzondere niñöhä 

heeft voor een van de negen onderdelen van bhakti. Hij ver-

onachtzaamt niet de andere onderdelen, maar hij heeft Bhag-

avän bereikt door het uitvoeren van één van die onderdelen. 

Prahläda Mahäräja deed dat met smaraëa, Çukadeva Gosvämé 

met kértana en Parékñit Mahäräja met çravaëa. Maar Bhakti-

vinoda Öhäkura zegt, dat een neofiete toegewijde met aspira-

ties voor de exclusieve prema van Çré Rädhä en Kåñëa een-

voudig niet in staat zal zijn om zijn hoofd in bhajana te absor-

beren, tenzij hij zich bezighoudt met horen, chanten en herin-

neren. 

Dienstverlening aan het Godsbeeld bestaat in twee soorten: 

arcana-püjana en bhävamayé-sevä. De Gosvämé’s deden het 

alletwee, maar ze onderwezen, dat de glorie van bhävamayé-

sevä groter is. Rüpa Gosvämé installeerde het Godsbeeld van 

Govindajé en Sanätana Gosvämé installeerde Madana-

mohana. In de ochtend gaven ze pūjā aan het Godsbeeld op 

een gereguleerde wijze en nadat ze een paar gebeden en pra 

ëämas hadden aangeboden, gingen ze naar buiten. 

rädhä-kuëòa-taöe kalinda-tanayä-tére ca vaàçévaöe 

   premonmäda-vaçäd açeña-daçayä grastau pramattau sadä 
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gäyantau ca kadä harer guëa-varaà bhäväbhibhütau mudä 

   vande rüpa-sanätanau raghu-yugau çré-jéva-gopälakau  

Çré Ñaò-gosvämy-añöaka (7) 

Overweldigd door de goddelijke waanzin van prema onder het 

vertonen van de symptomen van intense afgescheidenheid lie-

pen de Zes Gosvämé’s voortdurend rond door Vraja en zongen 

in grote extase de glorie van Çré Hari. Soms waren ze aan de 

oever van Rädhä-kuëòa, soms aan de oevers van de Yamunä 

en soms in Vaàçévaöa.  

Dit is bhävamayé-sevä. Raghunätha däsa Gosvämé diende een 

govardhana-çilä door middel van bhävamayé-sevä. Hij zag 

Giriräja als Kåñëa en de guïjä-mälä als Rädhä. Als hij de gu 

ïjä-mälä aan Giriräja gaf, wat waren dan zijn gevoelens? 

“Vandaag heb ik geregeld, dat Rädhä Kåñëa ontmoet.” Hoe 

gingen Ze elkaar ontmoeten? Waar wordt de mälä geplaatst? 

Op de borst van Kåñëa, dus hij had het gevoel, “Nu is Rädhä 

op de borst van Kåñëa.” In grote extase huilde hij en soms 

hield hij Giriräja tegen zijn wenkbrauw en soms zette hij Hem 

op zijn hoofd. Soms hield hij Giriräja dicht bij zijn hart en 

baadde Hem in zijn tranen, waarbij hij totaal onverschillig was 

voor alles van deze wereld. Dit is bhävamayé-sevä. 

Bhaktivinoda Öhäkura zegt, dat men de mahä-mantra en al-

le andere mantras, die ons door onze guru zijn gegeven – de 

guru-gäyatré, de gaura-gäyatré, de gopäla-mantra en de käma-

gäyatré – met liefde en adoratie moet chanten. Ze dienen met 

groot gevoel te worden gechant volgens de eigen specifieke 

rasa. Dan gaat de zon opkomen, hetgeen betekent, dat onder 

invloed van sädhu-saìga zijn ruci is toegenomen. Men heeft 

alles verzaakt; men heeft zijn geliefde vrouw en kinderen ach-
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tergelaten, zijn toegenegen moeder en vader, zijn huis, zijn 

geld, mooie kleding en dienaren. Maar als hij zijn kardinale 

anartha – namelijk pratiñöhä – niet heeft achtergelaten, kan hij 

naar al die gehechtheden terugkeren. Maar heeft hij geen ver-

langen naar pratiñöhä en heeft hij wel gehechtheid aan iets 

anders, hoeft hij zich nergens zorgen over te maken. Om het 

gebied van bhajana binnen te gaan moet het verlangen naar 

pratiñöhä worden losgelaten. Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté 

Prabhupäda vergeleek het verlangen naar pratiñöhä met var-

kensmest. Voor een sädhaka is het loslaten van het verlangen 

naar pratiñöhä het belangrijkste. Heeft hij dat gedaan, zal de 

zon spoedig opkomen, dat wil zeggen, bhakti zal snel in hem 

verschijnen. Maar als hij zich niet van dit verlangen heeft los-

gemaakt, blijft hij zich in de duisternis van de nacht bevinden. 

Naarmate men hari-kathä uit de geschriften hoort, zoals 

Çrémad-Bhägavatam en Bhakti-rasämåta-sindhu in het gezel-

schap van Vaiñëava’s, gaan geleidelijk zijn anarthas verdwij-

nen, dan verschijnt sambandha-jïäna in hem en hij wordt een 

exclusieve Vaiñëava. Dan dient hij Kåñëa door middel van 

bhävamayé-sevä en begint te mediteren op een bepaalde ge-

daante en een bepaald spel van Kåñëa. In de Dämodaräñöaka 

bidt Satyavrata Muni aan Kåñëa, wanneer Hij van achteren 

wordt gegrepen door Yaçodä. Ze bindt een touw om Kåñëa’s 

middel en zet Hem vast aan een grote vijzel. Hij huilt en als de 

käjala van Zijn ogen zich met Zijn tranen vermengen, lijkt het 

op de stromende rivieren van de Gaìgä en de Yamunä. Kåñëa 

haalt snikkend diepe teugen adem en daardoor slingeren Zijn 

oorringen heen en weer. Zijn hals is gedecoreerd met drie 

lijnen en Hij draagt een grote bloemenkrans op Zijn borst. 
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Satyavrata Muni verlangt ernaar het gezicht van Kåñëa te kus-

sen, zoals Yaçodä en de gopés doen, en er verschijnt een inten-

se hunkering in zijn hart. Hij biedt honderden keren zijn pra 

ëäma aan Kåñëa en bidt, dat de realisatie van Kåñëa’s gedaan-

te van Bäla-gopäla hem ook darśana van die gedaante aan zijn 

ogen wil geven. 

Deze vorm van meditatie, waarin op een bepaalde gedaante 

en een bepaald spel van Bhagavän wordt geconcentreerd, 

wordt mantramayé-upäsanä genoemd. We kunnen alleen één 

spel bij het zingen verheerlijken, maar er komt zoveel ander 

spel voort uit dat ene spel en de vloed blijft zich in alle rich-

tingen voortzetten. Met een constante stroom eindigt het ene 

spel en begint het volgende. In de bäla-lélä van Kåñëa bevindt 

zich zoveel verschillend spel en als men op deze manier medi-

teert, verschijnt de realisatie van al dat verschillende spel. Dit 

principe is vooral van toepassing op mädhurya-rasa. De gopés 

zaten in meditatie en herinnerden zich Kåñëa’s spel diep-

gaand. In hun meditatie gingen ze door de stadia van äsana, 

präëäyäma, dhyäna, dhäraëä, dhruväsmåti en samädhi heen 

en kwamen in het stadium van samädhi, waarbij de ogen blij-

ven openstaan. Deze vorm van samädhi is mogelijk, als men 

loopt of zit, of wat dan ook. Ze gingen midden in de nacht 

naar Kåñëa en Hij zei tegen hen, “Jullie zijn allemaal uiterma-

te fortuinlijk. Jullie zijn van zo ver gekomen en jullie zijn door 

geen enkel obstakel gehinderd geworden. Jullie zijn allemaal 

voor Mijn darśana gekomen en dat hebben jullie gekregen. 

Jullie hebben nu de schoonheid van het bos bij nacht gezien. 

Er bloeien zoveel prachtige bloemen en de vogels maken het 

mooie ‘kala-rava’ geluid. De golven van de Yamunä kabbelen 



ÇRÉ  PRABANDHAVALÉ 

__________________________________________________________________________ 

150 

rustig en er bloeien lotussen op haar water. En weten jullie, 

dat Ik Bhagavän ben? Hebben jullie dat ergens gehoord?” 

“Ja, ja, dat hebben we gehoord van Garga Åñi en Pauëamä-

sé. We hebben dat gehoord, maar we geloven het niet. Hoe is 

het mogelijk, dat zo’n schooier, dief en leugenaar als Jij Bhag-

avän is? We geloven er geen iota van.” 

“Dus jullie hebben Mijn darśana gekregen en nu gaan jullie 

netjes naar huis terug. De hoogste dharma voor vrouwen is 

hun echtgenoot te dienen. Deze nacht is erg donker en er lo-

pen allerlei gevaarlijke schepselen rond.” 

rajany eñä ghora-rüpä 

ghora-sattva-niñevitä 

Çrémad-Bhägavatam  (10.29.19) 

Er kunnen twee betekenissen worden toegepast op hetgeen 

Kåñëa hier zegt. Als de Sanskriete woorden op een andere 

manier worden gescheiden, wordt ghora (gevaarlijk) a-ghora 

(ongevaarlijk). In de tweede betekenis zegt Hij, “Dit bos 

wordt bewoond door ongevaarlijke schepselen, zoals pauwen 

en herten en daarom moeten jullie blijven.” Dus Hij plaagt 

hen en tegelijkertijd verleidt Hij hen met Zijn slimme uitspra-

ken. 

“Gaan jullie allemaal snel terug! Anders gaan jullie echtge-

noten jullie zoeken. Als ze jullie met Mij zien, pakt dat niet 

goed voor Me uit en het is voor jullie ook niet goed. Jullie 

dharma zal worden geruïneerd, dus ga snel!” 

De gopés antwoordden, “Als Jij werkelijk Bhagavän bent, 

heb Je met Jouw eigen mond de volgende opdracht gegeven, 
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sarva-dharmän parityajya 

mäm ekaà çaraëaà vraja 

Bhägavad-gétä  (18.66) 

Laat alle dharma achterwege en geef je uitsluitend over aan 

Mij. 

Dus wat hebben we verkeerd gedaan? Ergens anders heb Je 

gezegd, dat men eerst püjä moet doen voor de guru en dan 

püjä voor Bhagavän. We hebben nooit eerder zulke prachtige 

instructies gehoord als die, welke Je ons zojuist hebt gegeven; 

daarom aanvaarden we Jou als onze guru, zodat we bij Jou 

moeten blijven en Jou eerst moeten dienen! Sommigen zeg-

gen, dat Jij de woorden van de geschriften hebt gesproken en 

anderen zeggen, dat de geschriften zijn voortgekomen uit 

Jouw adem. We weten niet wie gelijk heeft, maar we hebben 

in de geschriften gelezen, dat alleen Bhagavän de echtgenoot 

aller echtgenoten is. Dus als Jij echt Bhagavän bent, is het 

onze enige plicht om Jou püjä aan te bieden. We hebben ook 

gehoord, dat degenen, die Mukunda dienen, geen andere 

schuld meer dragen – geen schuld aan de halfgoden, aan hun 

moeder of vader, of aan wie dan ook. Als Je onze püjä niet 

aanvaardt, veronachtzaam Je hetgeen in de geschriften is ge-

zegd. De reactie op deze onreligiositeit komt naar Jou toe en 

Je valt dan van het pad van dharma. We hebben alles achter-

gelaten om bij Jou te zijn en we hebben drie of vier redenen 

gegeven, waarom ons geen blaam treft. Dus zeg ons alsje-

blieft, wat we nu moeten doen.” 

Kåñëa was sprakeloos en toen begon de rasa-lélä. Opeens 

verdween Hij en de gopés gingen Hem zoeken. Ze gingen zich 

Hem herinneren, zoals een sädhaka in meditatie zit. In hun 
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herinnering proefden ze rasa in hun hart en de extatische 

symptomen van pulakita, romäïca, anubhäva en alle sättvika- 

en vyabhicäré-bhävas manifesteerden zich. Na enige tijd ver-

scheen Kåñëa weer aan hen en ze vroegen Hem, “Prabhu, 

sommige mensen hebben alleen genegenheid voor degenen, 

die ook naar hen genegen zijn, terwijl anderen zelfs genegen-

heid tonen aan degenen, die hen vijandig gezind zijn. En er 

zijn typen, die niemand genegenheid tonen. Tot welk type 

behoor Jij?” 

Kåñëa zei, “De eerste soort vrienden, die anderen genegen-

heid tonen, doen dat alleen om zichzelf te bevoordelen en zijn 

als kooplieden. Ze kennen geen ware liefde, geen dharma en 

delen geen ware intimiteit met anderen. Als ze bhajana voor 

Bhagavän doen, verwachten ze, dat Bhagavän hen snel Zijn 

directe darśana geeft. En doet Hij dat niet, gooien ze het 

Godsbeeld van Bhagavän in de Yamunä. Dit is geen liefde en 

het is geen bhajana. Het tweede type, zoals ouders en gurus, 

die van nature genegenheid tonen, zijn ware vrienden en men 

kan met hen een intieme relatie hebben. En tot de derde ca-

tegorie behoren vier typen: degenen, die äptakäma zijn, dege-

nen die ätmäräma zijn, degenen die guru-drohé (vijandig je-

gens hun superieuren) zijn en degenen, die akåajïa (ondank-

baar) zijn. De åñis zijn äptakäma. Zij hebben geen behoefte 

aan wel liefde of geen liefde; ze hebben geen verlangens. De-

genen, die ätmäräma zijn, zoals de vier Kumära’s, zijn voldaan 

op het vlak van ätmä. Het kan hen niets schelen, of anderen 

hen beledigen of misbruiken, of respect betonen. Een ander 

type is guru-drohé. Hun ouders en gurus hebben getracht hen 

alles te geven, maar deze mensen worden op hun beurt slechts 
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vijandig gezind jegens hen. En tenslotte degenen, die ondank-

baar zijn, eren nimmer het goede, dat anderen hen hebben 

geschonken. Mijn lieve sakhés, begrijpen jullie dit goed! Ik 

ben geen van deze zes soorten.” 

De gopés begonnen te lachen en zeiden, “Nee, Jij bent niet 

één van deze zes typen; we zien, dat Jij ze alle zes bent!” 

Toen zei Kåñëa, “O gopés, jullie zijn Mij het dierbaarst en Ik 

ben jullie het dierbaarst. Met het doel om jullie prema voor 

Mij te verhogen ben Ik uit jullie gezichtsveld verdwenen en 

vanuit een verborgen positie heb Ik jullie horen beschrijven, 

hoeveel jullie van Me houden. Het is als een arme man, die 

opeens rijk wordt en zeer voldaan is. Als iemand zijn rijkdom 

wegneemt, beklaagt hij zich. Op dezelfde manier heb Ik dit 

gedaan om jullie prema voor Mij te verhogen. Niet in één le-

ven, noch in duizenden levens van de halfgoden zal Ik ooit in 

staat zijn Mijn schuld aan jullie af te lossen. Ik ben bahu-

niñöhä (gehecht aan vele geliefden), maar jullie zijn allemaal 

eka-niñöhä (gehecht aan een enkele geliefde). Ik heb zoveel 

toegewijden en dierbaren van lager tot hoger, die Ik moet 

zien, maar jullie hebben iedereen omwille van Mij verlaten. 

Behalve Mij hebben jullie niemand anders en daarom ben Ik 

leven na leven niet in staat jullie terug te betalen.” 

Na deze episode voerden ze weer de rasa-lélä uit en Kåñëa 

Zelf diende hen gedurende de totale lengte van één van 

Brahmä’s nachten. Deze soort meditatie van de gopés wordt 

svärasiké genoemd. Maar eerst komt mantramayé, de verering 

van Kåñëa met de mantra, die de guru heeft gegeven. De ho-

gere soort meditatie komt in de ochtend van sädhana, wan-

neer de duisternis veroorzaakt door anarthas geheel is ver-
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dwenen. Om dat stadium te bereiken, moet men talloze soor-

ten sädhana uitvoeren en constant näma-saìkértana chanten. 

Bhaktivinoda Öhäkura zegt, dat iemand, die een exclusieve 

toegewijde wil zijn, zich met rägänuga-bhajana moet bezig-

houden. Zonder rägänuga verschijnt het gevoel van exclusivi-

teit niet en komt zijn bhajana onder vaidhé-bhakti te vallen. 

Dan gaat zo iemand denken, “Kåñëa is Näräyaëa; er is geen 

speciaal verschil tussen de twee. Hij is ook Rämacandra en 

Nåsiàha.” Afgezien daarvan kan hij denken, dat er geen ver-

schil bestaat tussen Dvärakädhiça en Govinda. Zolang men de 

speciale kwaliteiten van Govinda niet kent, zal het exclusieve 

gevoel niet verschijnen. 

Afgezien hiervan kan men niet in staat zijn onderscheid te 

maken tussen Bäla-gopäla en Kiçora-gopäla. Degenen van 

ons, die Çré Rädhä en Kåñëa willen dienen, zullen geen Gods-

beeld van Bäla-gopäla vereren, omdat ze Hem als onze zoon 

beschouwen. Daarom moeten we weten, wat exclusief senti-

ment is en om dat te weten, moeten we begrijpen wat rägänu-

ga is en voordat we dat begrijpen, moeten we eerst weten wat 

rägätmikä is. Rägätmikä toegewijden zijn zij, die in de spiritue-

le wereld leven en degenen, die hen volgen vanuit deze we-

reld, worden rägänuga toegewijden genoemd. Bhaktivinoda 

Öhäkura zegt, dat räga verschijnt door het uitoefenen van 

toegewijde activiteiten. De meditatie van een rägänuga toe-

gewijde is niet tegengesteld aan de reguleringen van vaidhé-

bhakti; alleen de gevoelens zijn anders. Met lobhamayé-bhakti 

(toewijding vol spirituele ‘gretigheid’) blijft een toegewijde 

alle toegewijde activiteiten en dagelijkse rituelen uitvoeren. 
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Mahäprabhu gaf de volgende instructie aan Raghunätha däsa 

Gosvämé, 

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) 

Rägänuga-bhakti wordt zowel uiterlijk als innerlijk uitgevoerd. 

Zelfs al heeft men perfectie bereikt, men dient toch de princi-

pes van sädhana te volgen, zoals horen en chanten. Maar inner-

lijk zal hij in zijn geperfectioneerde gedaante Kåñëa dag en 

nacht in Våndävana dienen. 

Bhaktivinoda Öhäkura zegt, dat alle anarthas verdwijnen, als 

men zich vierentwintig uur per dag vol vertrouwen bezighoudt 

met näma-kértana. Met Kåñëa’s genade verschijnt bhäva in 

hem en dan wordt de uitvoering van bhajana heel gemakkelijk 

en natuurlijk. Dit wordt vergeleken met de zonsopgang in de 

sädhana van een toegewijde. Op dit punt schuift Bhaktivinoda 

Öhäkura in zijn beschrijving een beetje omhoog. Een rägänu-

ga toegewijde mediteert in zijn sädhana diep op het ochtend-

spel van Kåñëa en Zijn metgezellen. Naarmate hij dit spel 

meer en meer herinnert, gaat het sentiment van een bepaalde 

rägätmikä eeuwige metgezel, zoals Lalitä, Viçäkhä, Nanda 

Bäbä, Yaçodä, Subala, Çrédäma of Raktaka als een electrische 

stroom door zijn hart stromen. Maar op dit moment is dat 

licht in ons hart nog niet aangestoken, want de verbinding is 

er niet. De gloeilamp is in ons hart en onze guru legt de ver-

binding aan. De stroom komt door het medium van de toege-
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wijden, die lobhamayé-bhakti praktiseren. Zodra de guru op 

de knop drukt, begint meteen de ‘electriciteit’ van bhäva te 

stromen. 

Het is vroeg in de ochtend en Çrématé ligt in diepe slaap. 

Kåñëa is na Zijn avondspel naar Nandagräma teruggekeerd en 

ligt ook te slapen. In de tussentijd gaat Rädhikä’s grootmoe-

der van moeders zijde, Mukharä, die haar ochtendplichten 

uitvoert, naar Haar toe. Zij heeft Rädhikä vanaf Haar kinder-

tijd geholpen op te groeien en heeft ook Haar huwelijk geor-

ganiseerd. Ze roept, “Mijn lieve kleinkind, waar ben Je?” en 

loopt zonder enige aarzeling het huis van Rädhikä binnen. 

Daar zag ze Lalitä, Viçäkhä en talloze andere sakhés en maïj-

arés buiten Rädhikä’s kamer zitten wachten en mediteren op 

hun specifieke dienstverlening, die ze uitvoeren wanneer 

Rädhikä wakker wordt. Een rägänuga-sädhaka zit ’s morgens 

op dezelfde manier in meditatie, wanneer hij harinäma neemt. 

De sakhés zeiden tegen Mukharä, “Hé! Maak Haar niet wak-

ker! Wees stil!” Maar omdat Mukharä ouder is dan zij, luis-

terde ze niet en bleef roepen. Toen opende Rädhikä langzaam 

Haar ogen; Ze was nog erg vermoeid. Toen zei Mukharä, 

“Oh! Wat is dit? Gisteren zag ik Çyäma deze gele sjaal dragen 

– hoe kan hij nu over het lichaam van Rädhikä liggen? Alas!” 

en ze begon zich zorgen te maken. 

Toen zei Viçäkhä, “O dwaas, je bent echt oud geworden! Je 

hebt slechte ogen gekregen. De sterke stralen van de opko-

mende zon maken, dat Haar kleren geel lijken te zijn.” Toen 

wees Viçäkhä naar de zon en terwijl Mukharä haar hoofd om-

draaide om te kijken, gaf Viçäkhä met haar ogen een teken 

aan Rüpa Maïjaré, “Pak die doek weg!” In een seconde nam 
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Rüpa Maïjaré de gele doek en verving hem met de gebruike-

lijke blauwe sjaal van Rädhikä. Toen zei Viçäkhä tegen Muk-

harä, “Kijk nu eens! Het licht is nu beter – is Haar kleding 

geel of blauw?” 

Mukharä antwoordde, “Ja, nu is het blauw.” Omdat ze he-

lemaal in verlegenheid was, had ze vergeten, waarom ze nu 

eigenlijk was gekomen om Rädhikä wakker te maken en ver-

trok. Toen begonnen alle sakhés te lachen, “Kijk nu eens, hoe 

onze priyä deze oude dame heeft gedenigreerd!” Toen zeiden 

ze tegen Rädhikä, “Sta vlug op! Nu moeten we gaan voor de 

sürya-püjä. Ga snel in bad; zodra Jouw echtgenoot klaar is 

met de koeien melken, komt hij eraan. We moeten het huis 

schoonmaken.” Rädhäjé stond op en meteen stonden alle sak-

hés aan Haar zijde om diensten te verlenen. Ze zetten een 

prachtige pot vol reukwater uit Mänasé-gaìgä, Rädhä-kuëòa 

en de Yamunä voor Haar neer om Haar handen en gezicht te 

wassen. 

Toen zagen ze, dat Çyämalä, een suhåta (bevriende) sakhé, 

was gekomen. Rädhikä stond op en omhelsde Çyämalä en zei, 

“Door een sakhé als jij te ontmoeten is deze ochtend geslaagd! 

En door jouw genade zal hij nog beter worden. Ik heb een 

kiemplantje van prema geplant en deze groeide meteen op tot 

een grote boom. Hij heeft prachtig mooie groene bladeren en 

bloemen aan zijn takken, maar de vruchten zijn nog niet ver-

schenen; wanneer gaat hij vrucht dragen?” 

Çyämalä antwoordde, “Oh, ik geloof niet, dat Je eerlijk 

bent! Ik zie, dat deze boom hele mooie gouden vruchten 

draagt en dat ze nu rijp zijn. Ik zie ook, dat Je zoveel van deze 

vruchten hebt gegeten, dat Jouw gezicht erdoor is verkleurd. 
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En het lijkt erop, dat dit fruit Jouw ogen rood hebben ge-

kleurd (omdat Je vannacht niet hebt geslapen). Het ziet er 

ook naar uit, dat het sap op Jouw kleding is gelekt en dat 

Jouw kleding nat is en vol vlekken zit. En Jij vertelt me, dat 

Jouw boom nog geen vruchten heeft gegeven?” Op deze ma-

nier bespraken ze rasa onder elkaar. 

Rädhäjé zei, “Je strooit alleen maar zout op Mijn wonden. 

Ik ben een arme ziel en ben zo ongelukkig. Je zou Me moeten 

helpen, maar je geeft Me nog meer ellende. Wanneer het re-

genseizoen komt, worden de wolken erg donker en in de 

nacht van amävasyä (nieuwe maan) is er geen spoor van de 

maan. Wanneer er een lichtflits komt, wordt alles verlicht, 

maar daarna lijkt het nog donkerder te zijn dan ervoor. Het-

zelfde gebeurt met Mij. Ik kwam Kåñëa tegen, maar nadat Ik 

Hem had ontmoet, weet Ik niet wat er verder is gebeurd. 

Toen Ik weer bij Mijn positieven kwam, lag Ik in Mijn huis te 

slapen en nu ben Ik nog ongelukkiger dan ervoor.” 

Çyämalä zei, “Oh, ik begrijp het. Dit is hetzelfde, als wan-

neer iemand zoveel dorst heeft, dat hij veel tegelijk drinkt, 

zonder aandacht te schenken aan de smaak van het water, 

maar alleen drinkt om zijn dorst te lessen. Als iemand hem 

vraagt, ‘Hoe smaakte dat water?’ zegt hij, dat het hem niet is 

opgevallen. Op dezelfde manier moet Jij die rasa hebben ge-

dronken zonder iets te proeven, dus Je moet die guru Çyäma 

opnieuw benaderen en deze keer aandacht aan de smaak 

schenken. Er is theoretische kennis en praktische kennis. Jij 

bent goed op de hoogte met theoretische kennis, maar Je hebt 

totaal geen praktische ervaring, dus Je moet Hem opnieuw 

benaderen om iets te leren.” 
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Çrématé Rädhikä antwoordde, “Ik heb een zwak hoofd en Ik 

ben bang voor die zwarte persoon. Ik wil Hem niet als Mijn 

guru aanvaarden en bij Hem studeren, maar Ik zie, dat jij zo 

gekwalificeerd bent, zo rijp en in tegenstelling tot Mij beschik 

jij zowel over theoretische kennis als praktische kennis. Dus 

Ik denk, dat het beter zou zijn, als jij zou gaan en van Hem 

zou leren en dan hier terugkomt om Mij te leren, wat jij hebt 

geleerd.” 

Toen de sakhés en maïjarés dit allemaal hoorden, proefden 

ze dezelfde rasa, die Rädhikä de nacht ervoor had geproefd, 

maar zij dronken het via hun oren. Toen omhelsde Çyämalä 

Çrématé Rädhikä en zei, “Sakhé, ik zie, dat Jouw boom vol fruit 

hangt en zelfs als Je het nu niet ziet, zal Je binnen enkele da-

gen zeker zien, dat er zoveel prachtig fruit is uitgekomen.” 

Nadat ze dit had gezegd, liep Çyämalä lachend de kamer uit 

en vertrok. 

Op dat moment stuurde Dhaniñöhä een sakhé naar Çrématé 

Rädhikä om Haar inlichtingen te geven over de positie van 

Kåñëa. Het nieuws van die ochtend was, dat Yaçodä Kåñëa’s 

hoofd had gekust en tegen Hem had gezegd, “O mijn lieve 

kind, de koeien en jouw vriendjes staan op Jou te wachten, 

maar lig Je nog steeds te slapen?” Toen zag ze een paar wond-

jes op Kåñëa’s mond en dacht, “Deze stoute jongens moeten 

Hem hebben gekrabd bij het worstelen, of misschien toen Hij 

achter de koeien aanrende en door de hoorns werd geraakt.” 

Op dat moment kwam Madhumaìgala aan en riep, “O sakhä, 

O Kanhaiyä!” Hij zag, dat Moeder Yaçodä zat te peinzen over 

die krabben op Kåñëa’s mond en zei, “Ik weet, waar die krab-

ben vandaan zijn gekomen. Hij was met de sakhés aan het 
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spelen.” In het Sanskriet kan het woord sakhé wijzen op man-

nelijke en vrouwelijke vrienden, dus Yaçodä dacht, dat Mad-

humaìgala sprak over Kåñëa’s koeherdersvriendjes. Achter 

de rug van Yaçodä legde Kåñëa Zijn vinger op Zijn lippen om 

hem te laten weten niets tegen haar te zeggen, maar Madhu-

maìgala gaf een teken terug, waarmee hij wilde zeggen, “Ik 

ga haar alles vertellen!” Kåñëa dacht, als Madhumaìgala de 

waarheid gaat blootleggen, wordt dat erg beschamend. Dus 

toen Yaçodä water ging halen, trok Hij Madhumaìgala naar 

Zich toe en zei, “Als jij jouw mond houdt, geef Ik jou een 

laòòu en als je dat niet doet, krijg je een pak slaag!” Madhu-

maìgala moest lachen en hield de waarheid voor zich. Toen 

nam Kåñëa het water van Yaçodä, spoelde Zijn mond, dronk 

een beetje, at een paar snoepjes, die met boter waren toebe-

reid, en ging die dag naar Govardhana. 

Toen ze Çrématé Rädhikä bezig waren voor te bereiden voor 

Haar dagelijkse plichten, baadden de sakhés en de maïjarés 

zich in deze hari-kathä, die werd beschreven door de sakhé, 

die door Dhaniñöhä was gestuurd. Dit is een samenvatting van 

het ochtendspel van Çré Rädhä-Kåñëa, zoals beschreven staat 

in Govinda-lélämåta. Wij zullen het pad van rägänuga-sädhana 

volgen en niet het pad van vaidhé-sädhana en uiteindelijk zal 

de zon van de volle realisatie van dit spel en vermaak in ons 

hart opkomen. 
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De laatste dag van Kärttika-vrata 

ANDAAG GAAN WE ONZE GELOFTE VAN 

néyama-sevä voor de maand Kärttika afronden. 

Voor de inachtneming van deze néyama-sevä heb-

ben we de laatste maand door de genade van Bhagavän en 

vooral door de genade van guru het horen en chanten van 

hari-kathä uitgevoerd en darśana genomen van de belangrijk-

ste plaatsen van het spel van Çré Rädhä en Kåñëa in Vraja. 

Kärttika is de koning der maanden en zijn koningin is Çrématé 

Rädhikä. Deze maand is voor het plezier van Rädhikä en het-

geen we voor Haar plezier in deze laatste maand hebben ge-

daan, moeten we blijven doen voor de rest van het jaar. Als 

we in ons hart het gevoel hebben, dat we zeer laag zijn en als 

we echt met grote wanhoop voelen, “Ik heb Haar genade nog 

niet gekregen” is werkelijk de vrucht toegekend om deze ge-

lofte te volgen. 
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In deze maand hebben we iedere dag de glorie van Çré 

Rädhä-Dämodara in de vorm van Dämodaräñöaka gezongen 

en geprobeerd de sädhana in praktijk te brengen, die in ons 

hart het verlangen wekt om altijd Çrématé Rädhikä te dienen. 

Dit is het uiteindelijke doel van alle sädhanas. Çréla Rüpa 

Gosvämé heeft in het elfde en laatste vers van Çré Upadeçämå-

ta het hoogste spirituele verlangen beschreven en hoe dat ver-

langen kan worden vervuld, 

kåñëasyoccaiù praëaya-vasatiù preyasébhyo ‘pi rädhä- 

   kuëòaà cäsyä munibhir abhitas tädåg eva vyadhäyi 

yat preñöhair apy alam asulabhaà kià punar bhakti-bhäjäà 

   tat premedaà sakåd api saraù snätur äviñkaroti 

Çré Upaneçämåta  (11) 

Er zijn zovelen Kåñëa dierbaar, maar van hen allemaal is 

Rädhikä Hem het meest dierbaar en op dezelfde manier, 

waarop Rädhikä dierbaar is aan Kåñëa, is ook Rädhä-kuëòa 

Hem dierbaar. Er is geen speciaal verschil tussen Rädhä-

kuëòa en Rädhikä Zelf. Hoewel over het algemeen wordt 

gezegd, dat er tussen Kåñëa en kåñëa-näma geen verschil be-

staat, is er wel een klein verschil in genadigheid. De heilige 

naam geeft meer genade; Kåñëa heeft al Zijn śakti in Zijn nä-

ma gelegd en deze is op ieder moment aan iedereen toeganke-

lijk. Door de genade van de näma krijgen we rechtstreeks 

gezelschap van Kåñëa, dus de heilige naam is daarom genade-

voller. Het is op dezelfde wijze correct om te zeggen, dat 

Rädhikä en Rädhä-kuëòa één en dezelfde zijn, maar aange-

zien deze transcendente kuëòa in een fysieke vorm verschijnt, 

is hij beter toegankelijk aan de geconditioneerde jévas van 
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deze wereld. Zijn water is op ieder moment toegankelijk om 

in te baden, voor onze äcamana en om gebeden aan te bieden. 

De glorie van Rädhä-kuëòa is daarom zelfs groter dan die van 

Rädhikä Zelf en de munis hebben het in de Padma Puräëa 

alsvolgt omschreven, 

yathä rädhä priyä viñëos 

   tasyäù kuëòaà priyaà tathä 

sarva-gopéñu saivaikä 

   viñëor atyanta-vallabhä 

Van alle gopés is Rädhikä de beste en is het meest geliefd bij 

Kåñëa. Daarom is het zeer zelden, dat iemand Haar genade 

krijgt, zelfs voor grote zielen, zoals Närada is het zeldzaam. 

Maar als iemand echt naar die prema, die rädhä-däsya ver-

langt, waar zelfs Närada om bidt, als hij soberheden in Nära-

da-kuëòa uitvoert, zal de kuëòa hem alles geven, als hij 

slechts één keer met grote toewijding in Rädhä-kuëòa baadt. 

Is het niet moeilijker dan dit? Tenslotte kan iedereen er naar-

toe gaan en erin baden, maar het moet worden vastgesteld, of 

we werkelijk baden met gevoelens van bhakti, of niet. Als we 

in grote nederigheid en met vertrouwen baden, wordt het hart 

van degenen, die onzuiver zijn, een beetje zuiverder, het hart 

van degenen met een beetje gezuiverd hart wordt een beetje 

zuiverder en degenen met een compleet zuiver hart krijgen de 

directe dienst van Çré Rädhä en Kåñëa. Het hoogste ideaal 

werd getoond door Raghunätha däsa Gosvämé – hoe hij alles 

achterliet, zijn exclusieve toevlucht nam tot Rädhä-kuëòa en 

zei, “We verlangen niets anders dan de genade van Rädhikä,” 



ÇRÉ  PRABANDHAVALÉ 

__________________________________________________________________________ 

164 

tavaiväsmi tavaiväsmi 

   na jévämi tvayä vinä 

iti vijïäya devé tvaà 

   naya mäà caraëäntikam 

Çré Viläpa-kusumäïjali  (96) 

“O Çrématé, ik ben de Jouwe alleen, de Jouwe alleen” – hij 

wilde, dat Rädhikä hem dit twee keer hoorde zeggen. “Ik kan 

zonder Jou niet leven. Breng me daarom alsjeblieft naar de 

bescherming van Jouw voeten en stel me in Jouw dienst aan.” 

Als we in Rädhä-kuëòa baden, raakt ons hart gezuiverd, in 

ons verschijnt een aantrekkingskracht tot rädhä-däsya en als 

we vergelijkbare gevoelens hebben als die, welke Rüpa en 

Raghunätha däsa Gosvämé’s hadden, krijgen we zeker de 

rechtstreekse genade van Rädhikä. En dat geldt in het bijzon-

der voor de maand Kärttika. 

Onze godin is Çrématé; behalve Haar hebben we niemand 

anders. Ergens anders bidt Raghunätha däsa Gosvämé, 

he çré-sarovara sadä tvayi sä mad-éçä 

   preñöhena särdham iha khelati käma-raìgaiù 

tvaà cet priyät priyam atéva tayor itémaà 

   hä darçayädya kåpayä mama jévitaà tam 

Çré Viläpa-kusumäïjali  (98) 

O Çré Rädhä-kuëòa, onze vererenswaardige godin, Çrématé 

Rädhikä, is in grote prema verzonken in een kuïja aan jouw 

oever, waar ze speelt met Haar geliefde Çré Çyämasundara. 

Omdat jij Hen het meest dierbaar bent van allemaal, vraag ik 

jou om mij op genadevolle wijze de darśana toe te staan van 

mijn meesteres, die mijn eigen leven en ziel is. 
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Op één plaats heeft Rati Maïjaré, dat is Raghunätha däsa 

Gosvämé, naar Kåñëa verwezen als Nätha, hetgeen betekent 

‘echtgenoot’, maar waarom richt ze zich tot Hem als Nätha? 

“Je bent de nätha van onze vererenswaardige godin, Våndä-

vaneçvaré, en omdat wij aan Haar zijn verbonden, verwijzen 

wij ook naar Jou als Nätha.” 

hä nätha gokula-sudhäkara su-prasanna- 

   vakträravinda madhura-smita he kåpärdra 

yatra tvayä viharate praëayaiù priyärät 

   tatraiva mäm api naya priyä-sevanäya 

Çré Viläpa-kusumäïjali  (100) 

O Nätha! O nectarmaan van Gokula met Jouw opgewekte lo-

tusgezicht, dat zo lief glimlacht! O kroonjuweel van al degenen, 

die genadevol zijn! Als Je met mij tevreden bent, geef me dan 

met het doel om dienst aan mijn meesteres te verlenen alleen 

deze gunst: breng me alsjeblieft naar de plek, waar Jij liefdevol 

met Jouw geliefde speelt.” 

Hier bidt hij in de positie van een sädhaka aan Kåñëa om 

dienstverlening aan Rädhikä te krijgen. Alle Gosvämé’s heb-

ben op dezelfde manier gebeden, evenals de zoon van Val-

labhäcärya, Viööhaläcärya, 

çyämasundara çikhaëòa-çekhara 

   smerahäsa muralé-manohara 

rädhikä-rasika mäà kåpä-nidhe 

   sva-priyä-caraëa-kiìkaréà kuru 

präëanätha-våñabhänu-nandiné 

   çré-mukhäbja rasalola-ñaöpada 
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rädhikä-pada-tale kåta-sthithià 

   tväà bhajämi rasikendra-çekhara 

Çré Rädhä-prärthanä  (2-3) 

O Çyämasundara! O Jij, wiens hoofd is getooid met een pau-

wenveer! Jouw gezicht toont altijd een speelse glimlach, Jouw 

fluitspel is betoverend en Je bent zeer bedreven in het genieten 

van rasa met Çrématé Rädhikä. Aangezien Je een oceaan van 

genade bent, maak me alsjeblieft een kiìkaré (dienstmeisje) 

aan de voeten van Jouw geliefde. Je bent de Meester van het 

leven van de dochter van Våñabhänu en altijd gretig om de nec-

tar van Haar lippen te proeven. O Rasika-çekhara, beste van 

allen, die rasika zijn! Ik verlang niets anders dan altijd aan de 

voeten van Çrématé Rädhikä te blijven. 

Rüpa Gosvämé, Raghunätha däsa Gosvämé, Bhaktivinoda 

Öhäkura en al onze äcäryas hebben voor deze ene gunst aan 

Kåñëa gebeden en hebben er ook rechtstreeks tot Rädhikä 

Zelf om gebeden. Op één plaats zegt Raghunätha däsa Gos-

vämé, 

anärädhya rädhä-padämbhoja reëuà 

   anäçritya våndäöavém tat-padäìkaà 

asambhäñya-tad-bhäva-gambhéra-cittän 

   kutaù çyäma-sindho rasasyävagähaù 

Iemand, die in Våndävana wil wonen en de genade van Räd-

hikä wil ontvangen en in Haar dienst wil worden aangewezen, 

moet die plaatsen vereren, waar het stof van Haar voeten ligt, 

zoals de vele mooie kuïjäs van Våndävana, waar Ze met Çré 

Kåñëa plezier heeft gemaakt. Bhaktivinoda Öhäkura heeft in 

zijn Gétävalé geschreven, 
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rädhikä-caraëa-padma, sakala çreyera sadma, 

yatane ye nähi ärädhilo 

rädhä-padmäìkita-dhäma, våndävana yära näma, 

tähä ye nä äçraya karila 

Gétävalé  (1) 

Degenen met aspiratie voor rädhä-däsya moeten hun toe-

vlucht nemen tot de plaatsen, waar Rädhikä Haar lotusvoeten 

heeft geplaatst, zoals Rädhä-kuëòa, Çyäma-kuëòa, Yävaöa, 

Prema-sarovara, Saìkeöa, Nandagräma en Varñäëä. Rüpa en 

Sanätana Gosvämé’s zwierven doorlopend door Våndävana en 

door in iedere plaats slechts één dag en nacht te blijven kwam 

altijd verschillend spel en vermaak in hun herinnering naar 

boven. 

rädhikä bhäva-gambhéra, citta yevä mahädhéra, 

gaëa-saìga nä kaila jévane 

kemane se çyämänanda, rasa-sindhu-snänänanda, 

labhibe bujhaha eka-mane 

Gétävalé  (2) 

Degenen, die niet hun toevlucht hebben genomen tot het stof 

van Rädhikä’s voeten door deze plaatsen te vereren en die 

niet de associatie hebben gekregen van een rasika mahä-

bhägavata Vaiñëava, die constant is verzonken in de ernstige 

en diepe bhäva van Rädhikä, raken nooit ondergedompled in 

de oceaan van rasa. Daarom moeten we bidden tot de dhäma, 

tot Giriräja-Govardhana en de Yamunä, tot het stof van Räd-

hikä’s voeten, tot Vishakha en Lalitä, tot onze guru-

paramparä, tot Bhaktivinoda Öhäkura en tot onze eigen guru-

deva, dat we nooit iets anders verlangen dan rädhä-däsya. 
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rädhikä ujjvala-rasera äcärya 

rädhä-mädhava-çuddha-prema vicärya 

ye dharila rädhä-pada parama yatane 

se paila kåñëa-pada amülya-ratane 

rädhä-pada vinä kabhu kåñëa nähi mile 

rädhära däséra kåñëa, sarva-vede bale 

Gétävalé  (3-5) 

Zij die zeer zorgvuldig Rädhikä’s voeten vereren, ontmoeten 

Kåñëa met een knip van de vingers, maar wat betekent het om 

Kåñëa te ontmoeten? Waar is Kåñëa compleet? Is Hij zonder 

Rädhikä compleet? Alleen waar yugala-kiñora (het jonge 

paar) is, is Kåñëa compleet. Alleen door de genade van Räd-

hikä kan men Hun darśana krijgen en de kwalificatie bereiken 

om Hen te dienen. Zonder de genade van Rädhikä is men niet 

in staat om Kåñëa te ontmoeten – dit is juist, maar wat zeggen 

de vedische geschriften hierover? Behalve Rädhä kunnen 

Haar däsés ook instrumenteel zijn voor een ontmoeting met 

Kåñëa. Ze zeggen, “Kom, je kunt Hem hier zien. Blijf hier, je 

kunt Hem nergens anders tegenkomen!” Soms zegt Kåñëa 

tegen deze däsés, “Ik ben helemaal van jou. Wat je zegt, zal Ik 

doen.” Dus laat staan wat Kåñëa’s gevoelens zijn voor Rädhi-

kä Zelf, de äcärya van ujjvala-rasa.  

Als Ze wel eens samen een spelletje spelen, zoals schaak of 

tic-tac-toe, zegt Rädhikä, “Jij weet niet hoe Je moet spelen, 

darom speel Ik niet meer met Jou!” Soms zet Kåñëa een tilaka 

op Haar voorhoofd en dan zegt Ze, “Je hebt het niet goed 

gedaan. Zo moet Je het doen.” Op die manier geeft Ze Hem 

aanwijzingen en is daarom de äcärya van ujjvala-rasa. Çrématé 
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is het dierbaarst aan Kåñëa en zonder Haar genade is niemand 

in staat om op succesvolle wijze Kåñëa te ontmoeten. Met dit 

doel vereren we Haar gedurende deze maand van Kärttika en 

hebben alleen aspiraties voor rädhä-däsya. 

Raghunätha däsa Gosvämé had zijn huis en familie op zeer 

jonge leeftijd verlaten en liep met grote gretigheid de hele 

afstand van Kåñëapura in Bengalen naar Jagannätha Puré om 

bij Caitanya Mahäprabhu te zijn. Zijn ouders hadden zoveel 

plannen gemaakt om te voorkomen, dat hij zou gaan, maar ze 

konden hem niet tegenhouden. Zijn moeder zei, “Hij is ge-

trouwd met een hemels mooi meisje en hij beschikt over zo-

veel grond en rijkdom. Als deze zaken hem niet hier kunnen 

houden, moet hij aan de ketting worden gelegd en door een 

bewaker in het oog worden gehouden. Dan kan hij nooit ont-

snappen.” Maar zijn vader had meer inzicht en zei, “Als een 

huwelijk met een hemels mooi meisje hem niet kan binden, 

als rijkdom gelijk aan die van Indra hem niet kan binden, als 

onze genegenheid hem niet kan binden en als hij werkelijk het 

temperament van de volgelingen van Mahäprabhu heeft aan-

genomen, hoe kan een gewone ketting hem dan binden?” 

Bij Raghunätha däsa’s aankomst in Puré gaf Mahäprabhu 

hem over aan de zorg van Svarüpa Dämodara. Nadat hij meer 

en meer getuige was geweest van de lélä van Mahäprabhu, 

werd zijn neiging naar rädhä-däsya sterker. We zien hem nu 

natuurlijk vanuit het gezichtspunt van een sädhaka, maar hij 

was een eeuwig geperfectioneerde ziel. Alles, dat hij deed, 

was exemplarisch voor sädhakas met aspiraties. Toen Ma-

häprabhu na enige tijd naar Goloka terugkeerde, hield Rag-

hunätha däsa op met eten. In afgescheidenheid van Ma-
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häprabhu verliet ook Svarüpa Dämodara deze wereld. Toen 

gaf Raghunätha däsa zelfs het drinken van water op en sliep 

niet meer en nam snel zijn toevlucht tot Gadädhara Paëòita. 

Gadädhara Paëòita zat dag en nacht te treuren in afge-

scheidenheid van Mahäprabhu. Raghunätha däsa kwam naar 

hem toe en verleende hem diensten en behalve Gadädhara 

Paëòita had hij geen andere toevlucht. Maar het vuur van 

afgescheidenheid brandde zeer intensief in het hart van Gad-

ädhara Paëòita en na enkele dagen riep hij, “Gauräìga! Gau-

räìga!” en toen ging ook Gadädhara Paëòita de eeuwige lélä 

binnen. Toen voelde Raghunätha däsa, “De kracht, die ik nog 

had, is nu ook weggenomen; nu ga ik zeker dood. Ik ga mijn 

leven opgeven door in zee te springen of van een bergtop af te 

springen.” Maar toen dacht hij nog eens na, “Als ik toch een-

maal dit leven opgeef, waarom zou ik dan in zee springen. Ik 

kan beter naar Våndävana gaan, waar ik mezelf in de Yamunä 

verdrink. En als ik mijn leven opgeef door van een berg af te 

springen, is het niet van de Caöaka Berg (in Puré). Ik kan me-

zelf beter van Govardhana afstorten.” 

Als iemand een dergelijk intense afgescheidenheid van 

Bhagavän ervaart, kan worden gezegd, dat hij werkelijk bha-

jana uitvoert. Terwijl wij daarentegen de hele dag het meest 

bezig zijn met eten, slapen, grappen maken en lachen. We 

zouden moeite moeten doen om te begrijpen, wat de aard van 

de gevoelens van goddelijke afgescheidenheid in deze toege-

wijden was. Als een toegewijde altijd met grote gretigheid 

denkt, “Hoe kan ik Bhagavän tegenkomen?” kan worden 

aangenomen, dat ze zich bezighouden met ware sädhana. En 

we kunnen niet eens de mate uitdrukken van Raghunätha 
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däsa Gosvämé’s tånäd api sunécena, de gevoelens van zijn ei-

gen onbeduidendheid. 

Met een hart, dat in brand stond van goddelijke afgeschei-

denheid, verliet hij Puré en liep helemal naar Våndävana, waar 

hij aan de voeten van Rüpa en Sanätana viel. Hij gaf zich aan 

hen over en zei, “Ik kan nu onmogelijk meer worden gered,” 

maar ze toonden hem zoveel genegenheid, dat hij werd over-

gehaald om zijn leven niet op te geven. Hij ging bij hen leven 

en juist toen de hitte van het vuur van zijn afgescheidenheid 

enigszins was afgenomen, verliet Sanätana Gosvämé deze we-

reld. Zo werd hij weer achtergelaten met een hulpeloos ge-

voel. Het leek erop, dat iedereen hem verliet, tot wie hij zijn 

toevlucht trachtte te zoeken en hij voelde meer afgescheiden-

heid dan ooit. Hij bleef in Rädhä-kuëòa en zat dag en nacht in 

afgescheidenheid te treuren, toen hij hoorde dat ook Rüpa 

Gosvämé deze wereld had verlaten. Wat bleef er nu nog van 

hem over? Hij schreef, 

çünyäyate mahä-goñöhaà 

   girindro ‘jagaräyate 

vyäghra-tuëòäyate kuëòaà 

   jévatu rahitasya me 

Çré Prärthanäçraya-caturdaçaka  (11) 

Nu ik niet langer de ondersteuning van mijn leven heb, is het 

land van Vraja leeg en desolaat. Govardhana Heuvel lijkt op 

een grote python en Rädhä-kuëòa lijkt op de gapende bek van 

een wilde tijgerin. 

Zien we wat zijn conditie van goddelijke afgescheidenheid 

was? In die tijd componeerde hij Çré Viläpa-kusumäïjali en dit 

vers verschijnt tegen het eind, 
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äçä-bharair amåta-sindhu-mayaiù kathaïcit 

   kälo mayäti-gamitaù kila sämprataà hi 

tvaà cet kåpäà mayi vidhäsyasi naiva kià me 

   präëair vrajena ca varoru bakäriëäpi 

Çré Viläpa-kusumäïjali  (102) 

“Ik had zoveel hoopvolle verwachtingen, maar ze zijn een 

voor een verdwenen en nu is alles verloren. Alle zuilen, die ik 

vastgreep, schijnen een voor een te zijn verdwenen en nu be-

vind ik me in een hulpeloze situatie. Maar als Çré Rädhä en 

Kåñëa slechts één druppel van de oceaan van Hun prema over 

me heen sprenkelen, zouden al mijn hoopvolle verwachtingen 

geheel zijn vervuld. Wat valt te zeggen van het baden in die 

onpeilbare oceaan van nectar, als slechts één druppel ervan op 

mijn hoofd of op een ander lichaamsdeel zou vallen, zou ik 

die ondersteunende persoon van mijn leven hebben bereikt, 

naar wie ik heb gehunkerd sinds ik mijn huis en familie heb 

verlaten. Maar toen Mahäprabhu me verliet, toen Svarüpa 

Dämodara me verliet en toen Gadädhara Paëòita me ook 

verliet, kwam ik naar Våndävana, waar ik mijn toevlucht zocht 

bij Sanätana Gosvämé. Maar hij heeft me ook achtergelaten 

en nu ben ik hulpeloos.” Wat was de natuur van Sanätana 

Gosvämé? 

vairägya-yug-bhakti-rasaà prayatnair 

   apäyayan mäm anabhépsum andham 

kåpämbudhir yaù para-duùkha-duùkhé 

   sanätanas taà prabhum äçrayämi 

Çré Viläpa-kusumäïjali  (6) 
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“Ik heb nooit een dergelijke oceaan van grondeloze genade 

gezien als Sanätana Gosvämé. Hij sprenkelde al zijn genade 

over me heen en zelfs al had ik geen verlangen om het te 

drinken, hij heeft me de nectar van bhakti laten drinken, die 

Mahäprabhu is komen geven, die inspireert tot het volkomen 

verzaken van deze wereld en die spontane genegenheid 

schenkt voor de lotusvoeten van Çré Rädhä en Kåñëa. Die on-

bevattelijk genadevolle Sanätana Gosvämé, die me een dronk 

gaf uit de oceaan van bhakti-rasa, heeft me verlaten en nu 

heeft ook Rüpa Gosvämé me verlaten. Wie kan beschrijven 

hoe genadevol hij was? Hij zorgde altijd met grote aandacht 

voor me. Omdat ik hier in Rädhä-kuëòa kñetra-sannyäsa heb 

genomen, kwam hij hier regelmatig langs om me zijn darśana 

te geven. Hij was mij zo genadevol, dat hij me zijn schrijfwerk 

toonde onder voorwendsel, dat hij me liet proeflezen en bij 

het lezen vergoot ik zoveel tranen, dat de pagina’s nat werden 

en desondanks kon ik niet ophouden met lezen. Alles, dat ik 

niet rechtstreeks kreeg van Mahäprabhu en Svarüpa Dämo-

dara, schonk hij me in zijn geheel. 

“Tot nu toe heb ik op de een of andere manier mijn leven 

in stand weten te houden, maar nu Rüpa Gosvämé me heeft 

verlaten, kan ik niet langer in deze wereld blijven. Dit is mijn 

laatste conditie. O Çrématé! Alles, dat ik nog over heb, ben Jij 

en Jouw kuëòa; anderszins ben ik totaal hulpeloos. Om mijn 

leven nog zelfs maar voor een moment vast te houden is erg, 

erg moeilijk. Ik kon het op de een of andere manier vasthou-

den, maar ik kan het niet langer volhouden. O Çrématé! Als Je 

me op dit moment niet genadig bent, geef ik dit lichaam 

meteen op! Waarom zou ik in Våndävana moeten blijven? In 
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afwezigheid van Rüpa en Sanätana lijkt de dhäma een gapen-

de bek van een wilde tijgerin, die klaar staat me te verslinden. 

En als Je zegt, dat ik mijn leven moet blijven vasthouden door 

gebeden aan Kåñëa te lezen, zeg ik, waarom heb ik Kåñëa no-

dig, als ik niet Jouw genade krijg? Wees me daarom alsjeblieft 

direct genadig.” 

Deze Viläpa-kusumäïjali was zijn laatste gebed en nadat hij 

het had voltooid, offerde hij het aan de lotusvoeten van Räd-

hikä. Over het algemeen onthullen dichters hun laatste wen-

sen in hun laatste compositie en hij verlangde niets anders dan 

rädhä-däsya. 

Rüpa Gosvämé componeerd ook zoveel verzen voor Rädhi-

kä, zoals deze, 

rädhe jaya jaya mädhava-dayite 

gokula-taruëé-maëòala-mahite (1) 

dämodara-rati-vardhana-veçe 

hari-niñkuöa-våndä-vipineçe (2) 

De verschijning van Rädhä is van top tot teen zo aantrekke-

lijk, dat Kåñëa bij het zien van Haar wordt ondergedompeld in 

prema. Ze verhoogt de rati in Dämodara. Het hoogste resul-

taat van alle vormen van verering is rati voor de lotusvoeten 

van Kåñëa en degene, die deze rati schenkt, is Rädhikä. Kåñëa 

is in werkelijkheid äptakäma, Hij heeft geen onvervulde ver-

langens, maar bij het zien van Rädhikä komt er niet één ver-

langen naar boven, maar miljoenen verlangens verschijnen in 

Hem. Zijn eigenschap van äptakäma wordt verwoest en Hij 

verdrinkt in de golven van verlangens. 
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våñabhänüdadhi-nava-çaçi-lekhe 

lalitä-sakhé guëa-ramita-viçäkhe (3) 

Rädhikä rees op als een nieuwe maan uit de oceaan van 

Våñabhänu Mahäräja en is zo wonderbaarlijk aantrekkelijk, 

dat het lijkt, alsof Ze in alle richtingen nectar verspreidt. 

Waarom wordt in dit vers de naam van Våñabhänu genoemd? 

De vätsalya-bhäva van Yaçodä is sterker dan die van Nanda 

Bäbä. Vanaf het moment, dat Kåñëa werd geboren heeft Ya-

çodä Hem grootgebracht en Hij was haar oogappel. Er is 

daarom meer bhäva en liefde in de naam Yaçodä-nandana 

dan in de naam Nanda-nandana en zelfs Nanda Bäbä zelf 

heeft toegegeven, dat de liefde van Yaçodä voor Kåñëa groter 

was dan die van hemzelf. Soms mopperde Yaçodä op Kåñëa 

en dan begon Hij te huilen en haalde lange teugen adem. Dan 

rende Hij naar Nanda Bäbä en klom op zijn schoot en dan 

vroeg Nanda Bäbä, “Mijn lieve zoon, waarom huil Je? Wat is 

er gebeurd? Heeft iemand Jou een klap gegeven?” En dan 

wees Kåñëa snikkend in de richting van Yaçodä. “Heeft Jouw 

moeder Jou geslagen? Pas op! Ga niet naar haar toe! Ze slaat 

Jou!” En wat deed Kåñëa dan? Hij rende met open armen 

terug naar Zijn moeder en ging op schoot zitten; zo toegene-

gen was ze Hem. Ze kon Hem strikken met haar liefde, maar 

Nanda kon Hem niet binden; Hij rende alleen terug naar Zijn 

moeder. 

Dus in dit lied wordt Rädhikä om dezelfde reden Våñabhä-

nu-nandiné genoemd in plaats van Kértidä-nandiné. Omdat 

Våñabhänu Mahäräja Haar het eerste vond op een grote lotus 

in de Yamunä, kreeg Ze van hem altijd meer genegenheid. Ze 

rende altijd eerst naar zijn schoot en in tweede instantie pas 
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naar Kértidä. Çrédäma was het liefste kind van Kértidä, maar 

Våñabhänu Mahäräja had altijd meer genegenheid voor Räd-

hikä. 

Lalitä is een parama-preñöha-sakhé en zij geeft zelfs aan 

Rädhikä instructies. Zonder haar genade is het niet mogelijk 

om rädhä-däsya te krijgen. Om de positie te krijgen, waarin 

men Rädhikä kan dienen, moet men Lalitä vereren en als ie-

mand echt verlangt om Vraja als een däsé in het kamp van 

Rädhikä binnen te gaan, zal Lalitä haar heel genadig zijn. 

Guëa-ramita-viñäkhe – in zijn uitroep naar Rädhikä heeft Rü-

pa Gosvämé ook de naam van Viçäkhä genoemd, want dezelf-

de goede eigenschappen, die in Rädhikä aanwezig zijn, wor-

den ook in Viçäkhä aangetroffen. Ze dient Rädhikä altijd met 

grote prema en geeft Haar zelfs ook instructies. Zonder eerst 

Viçäkhä te benaderen kan men niet de gunst van Rädhikä 

Zelf krijgen, dus daarom is haar naam hier ook genoemd. 

karuëäà kuru mayi karuëä-bharite 

sanaka-sanätana-varëita-carite (4) 

Rädhikä is de belichaming van karuëä, vriendelijkheid, en 

ieder porie van Haar lichaam – ieder atoom van Haar bestaan 

inderdaad – straalt kåñëa-prema uit. Maar waarom zijn hier de 

namen van Sanaka en Sanätana genoemd? Ze zijn jonge 

brahmacärés, die eruit zien als nog maar vijf jaar out en hun 

hart is zeer zuiver. Ze waren exclusieve toegewijden van Nä-

räyaëa, maar nadat ze van Çaìkara een beschrijving hadden 

gehoord over de añöakäléya-lélä van Rädhikä, verscheen er in 

hen een hunkering naar de realisatie van dat spel. In de Pad-

ma Puräëa beschreef Çaìkara Haar añöakäléya-lélä aan de 
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Kumära’s en zij vertelden het op hun beurt aan Närada Åñi. 

Ze verschenen lang vóór Rüpa Gosvämé aan het begin van de 

schepping in Satya-yuga en staan bekend om hun deskundig-

heid in het beschrijven van de transcendentale kwaliteiten van 

Rädhikä. Ze verhaalden Haar añöakäléya-lélä – wat is groter 

dan dat? 

Vandaag hebben we een poging gedaan om onze “gretig-

heid” voor de dienst van Rädhikä te verhogen en wanneer die 

hunkering compleet wordt, zal onze darśana van Våndävana – 

inclusief de plaatsen, zoals Sevä-kuïja en Giriräja-

Govardhana, die we deze maand hebben bezocht – werkelijk 

compleet worden. We zijn hiervoor eigenlijk in alle opzichten 

ongekwalificeerd, maar als in ons een klein beetje van deze 

hunkering is verschenen, spreken we een speciaal gebed tot 

Lalitä, Viçäkhä, alle gurus in onze paramparä en in het bij-

zonder tot onze eigen guru-pädapadma, waarin we vragen, dat 

deze hunkering met hun genade compleet mag worden. In 

deze verwachting gaan we onze vrata vandaag niet afsluiten, 

maar in plaats daarvan gaan we ermee door, “Hoe ga ik de 

däsya van Rädhikä krijgen? Waar het ook beschikbaar is, of 

het in de hemel is of in de hel, ik ga er zeker naartoe.” Daar-

om bidden we vandaag aan Çré Çré Rädhä-Vinoda-bihäri en 

aan al Hun toegewijden, dat ons verlangen, het enige doel van 

onze bhajana, vervuld mag worden. 
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A 

äcärya – geestelijk voorganger; iemand die onderwijst door voorbeeld. 

änanda – spirituele zegen, extase, blijdschap, plezier, of geluk. 

anarthas – ongewenste verlangens in het hart, die voortuitgang in het devo-

tionele leven hinderen. 

antaryämé – de inwonende Godheid, of Supeziel, die de activiteiten van alle 

levende wezens leidt. 

aparädha – (apa – ‘tegen, wegnemen’; rädha – ‘stroom’ of ‘genegenheid’) 

een overtreding tegen de heilige naam, Vaiñëava’s, de geestelijk leer-

meester, de geschriften, heilige plaatsen, of het Godsbeeld. 

aparädhé – iemand die aparädha, overtredingen, begaat. 

arcana – verering van het Godsbeeld; een van de negen belangrijkste on-

derdelen van toegewijde dienst. 

ärati – eredienst, waarin een Godsbeeld artikelen voor verering worden 

aangeboden, zoals wierrook, boterlamp, bloemen en waaier vergezeld 

van een bel en chanten. 

äsakti – gehechtheid; dit verwijst vooral naar de gehechtheid aan Bhagavän 

en Zijn eeuwige metgezellen. 

äçrama – (1) de vier levensfasen in het vedische sociale stelsel; namelijk 

brahmäcari (celibatair student), gåhastha (huishouding, gezin), väna-

prastha (pensionering) en sannyäsé (verzaking); (2) de woning van ie-

mand, die het spirituele leven praktiseert. 
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äçraya-vigraha – het reservoir van liefde voor Kåñëa, de toegewijden. 

añöakäliya-lélä – het eeuwige spel dat Kåñëa met Zijn metgezellen uitvoert 

tijdens de acht perioden van een etmaal. 

ätmä – de ziel. 

avadhüta – een asceet, die dikwijls de regels van de algemeen aanvaarde 

normen in de samenleving overschrijdt. 

avatära – een incarnatie; iemand die afdaalt. 

B 

bäbäjé – een wereldverzaker, die leeft in afzondering. 

bäla-lélä – kinderspel en –vermaak. 

bhagavad-bhajana – zie bhajana. 

bhagavad-bhakti – zie bhakti. 

bhagavan-näma – de heilige naam van God. 

bhagavat-kathä – vertellingen, die de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods 

beschrijven. 

bhajana – activiteit uitgevoerd als liefdevolle verering van de Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods, vooral de negen onderdelen van toewijding met 

horen en chanten voorop. 

bhakti – de uitvoering van activiteiten, die uitsluitend zijn bedoeld voor het 

plezier van Bhagavän Çré Kåñëa uitgevoerd met een gunstig gestemde 

houding verzadigd van liefde zonder verlangen naar vruchtdragend 

voordeel of bevrijding. 

bhakti-rasa – de zoete smaken van devotie. 

bhäva – (1) spirituele emoties, liefde of sentimenten; (2) het beginstadium 

van perfectie in devotie (bhäva-bhakti). 

brahma – het onpersoonlijke, alomtegenwoordige aspect van Bhagavän, dat 

geen eigenschappen en kwaliteiten heeft. Ook gekend als Brahman. 

brahmäcari – een lid van de eerste äçrama (levensfase) in het varëäçrama 

stelsel; een celibatair, ongehuwd student. 

brahmaëa – de intellectuele klasse van de vier kasten (varëas) in het vedi-

sche sociale stelsel (varëäçrama). 

brahmäëòa – een eivormig materieel universum. 



_____________________________________________________________________________________ 

181 

C 

cädar – een sjaal gedragen door mannen. 

capäté – platbrood zonder gist. 

caturvedé-brähmaëa – een onderlegde priester, die op de hoogte is met de 

vier Veda’s. 

cinmaya – spiritueel; transcendent (bovenzintuiglijk). 

cit-śakti – het vermogen, dat zich verhoudt tot het cognitieve aspect van 

Bhagavän. Door middel van dit vermogen kent Hij Zichzelf en het ver-

oorzaakt anderen Hem te kennen. Kennis van de absolute realiteit is a l-

leen mogelijk met behulp van dit vermogen. Ook gekend als saàvit-

śakti. 

D 

daëòa – een staf meegedragen door sannyäsés in de wereldverzakende le-

vensorde van het vedische sociale stelsel. 

daëòavat-praëäma – eerbetuiging plat op de grond aangeboden. 

darśana – zien, ontmoeten, bezoeken met, schouwen. 

däsé – een vrouwelijke dienaar. 

däsya-rasa – liefde voor God uitgedrukt met het gevoel van een dienaar. 

dhäma – een heilige plaats voor pelgrims; de woonplaats van Çré Bhagavän, 

waar Hij verschijnt en Zijn transcendente spel ten uitvoer legt. 

dharma – religie in het algemeen; de sociaal religieuze plichten voorge-

schreven in de geschriften voor verschillende klassen personen in het 

varëäçrama stelsel. 

dhoti – een stuk stof, dat wordt gedragen op het onderlichaam, waarvan het 

eind tussen de benen wordt gehaald en aan de achterzijde wordt vast-

gemaakt. 

dékñä – het ontvangen van initiatie van een geestelijk leermeester. 

dékñä-guru – de initiatiegevend geestelijk leermeester. 
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G 

gåhastha – gezinsleven, de tweede levensfase in het vedische sociale stelsel. 

gopas – de koeherdersjongens, die Kåñëa dienen met het gevoel een intieme 

virend te zijn. Dit kan ook verwijzen naar de oudere gopas, die Kåñëa 

dienen met een gevoel van ouderlijke genegenheid. 

gopé-bhäva – het gevoel van toewijding aan Çré Kåñëa, waarover de koeher-

dersvrouwen van Vraja beschikken. 

gopés – de jonge koeherdersmeisjes van Vraja aangevoerd door Çrématé 

Rädhikä, die Kåñëa dient met een gevoel van amoureuze liefde. Dit kan 

ook verwijzen naar de oudere gopés met moeder Yaçodä aan het hoofd, 

die Kåñëa dient met een gevoel van ouderlijke genegenheid. 

goçälä – koestal; onderkomen voor koeien. 

gosvami – iemand die zijn zintuigen meester is, een titel voor degenen in de 

wereldverzakende levensorde. Dit herleidt dikwijls naar de verzakende 

volgelingen van Caitanya Mahäprabhu, die de levensstijl van bedelmon-

nik hadden aangenomen. Nakomelingen van de verwanten van dergeli j-

ke Gosvämé’s of hun ingehuurde dienaren nemen dikwijls deze titel on-

rechtmatig aan louter op basis van geboorte. De leidende tempelpresi-

denten in India worden zodoende op populaire wijze Gosvämé’s ge-

noemd. 

guïjä-mälä – een halssierraad van guïjä, kleine, lichtrode zaden met een 

zwart vlekje bovenaan. Guïjä-bessen zijn naar zeggen representatief 

voor Çrématé Rädhikä. 

guru-paramparä – de disciplinaire opvolging, waardoor spirituele kennis 

wordt doorgegeven door bonafide geestelijk leermeesters. 

guru-püjä – eredienst voor de geestelijk leermeester. 

guru-sevä – dienstverlening aan de geestelijk leermeester. 

guru-tattva – de filosofische principes met betrekking tot de geestelijk 

leermeester. 
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H 

hari-kathä – vertellingen over de heilige naam, gedaante, kwaliteiten en het 

spel van Çré Bhagavän. 

harinäma – de heilige naam van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods 

onder speciale verwijzing naar de mahä-mantra. 

I 

jagad-guru – een geestelijk leermeester, die zodanig is gekwalificeerd, dat 

hij kan optreden als guru voor iedereen ter wereld. 

jéva – het eeuwige individueel levende wezen, dat in zijn geconditioneerde 

staat van het materiële bestaan een materieel lichaam in de ontelbaar 

vele levenssoorten aanneemt. 

jïäna – (1) kennis in het algemeen; (2) kennis leidend tot onpersoonlijke 

bevrijding. 

K 

käjala – lampenroet als cosmetica aangezet op de ogen. 

käma-gäyatré – een vertrouwelijke mantra op het moment van de tweede 

initiatie ontvangen van de geestelijk leermeester. 

kaniñöha-adhikäré – de neofiete beoefenaar van het devotionele leven. 

karatälas – handcymbalen gebruikt bij de gezamenlijke verheerlijking van 

Çré Bhagavän. 

karma – (1) iedere activiteit uitgevoerd in de loop van het materiële be-

staan; (2) baatzuchtige activiteiten; vrome activiteiten leidend tot mate-

rieel voordeel in deze wereld of in de hemelse planeten na de dood; (3) 

noodlot; voorgaande acties, die tot onvermijdelijke reacties leiden. 

kathä – vertellingen over de activiteiten van de Allerhoogste Persoonlijk-

heid Gods en Zijn toegewijden. 

kaupénas – de lendedoek van de asceet. 
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kértana – gezamenlijk zingen van Gods heilige namen, dat soms wordt bege-

leid door muziekinstrumenten. Het kan ook wijzen op het individueel en 

hardop chanten van de heilige naam of op orale beschrijvingen van 

Gods namen, gedaante, kwaliteiten, metgezellen en spel en vermaak. 

Kértana is een van de negen meest belangrijke onderdelen van toewij-

ding. 

kåpä – genade. 

kåñëa-tattva – de filosofie van de natuur van Çré Kåñëa. 

kñatriya – de tweede van de vier varëas (kasten) in het varëäçrama stelsel; 

een bestuurder of strijder. 

kñetra-sannyäsa – de gelofte om op een enkele heilige plek te blijven gedu-

rende de rest van het leven. 

kuëòa – een meer of een vijver. 

kuïja – een loofhut; een natuurlijke schaduwplaats, waarvan de zijden en 

het dak bestaan uit bomen en klimplanten. 

kurtä – een hemd zonder boord of kraag. 

L 

laòòu – Indiaas snoepgoed gemaakt van kikkererwtenmeel. 

laìgoöé – de lendedoek van een asceet. 

läkha – honderdduizend. 

lélä – het goddelijke, verbazingwekkende tijdverdrijf van Çré Bhagavän en 

Zijn eeuwige metgezellen, dat alle heil schenkt aan het levend wezen, 

dat geen relatie heeft met deze wereld en dat zich buiten het bereik van 

de materiële zintuigen en het verstand bevindt. 

lobhamayé-bhakti – toegewijde dienst verzadigd van intens verlangen of 

“gretigheid”. 

M 

mädhurya-rasa – de zoete smaak van amoureuze liefde. 
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madhyama-adhikäré – de middenklasse beoefenaar van het devotionele 

leven. 

mahä-bhagavata – de allerbeste toegewijde van Çré Bhagavän. 

mahäbhäva – het hoogste stadium van goddelijke liefde. 

mahäjana – een grote spirituele persoonlijkheid. 

mahätmä – een grote ziel; een zelfgerealiseerde persoonlijkheid. 

mandira – tempel. 

maìgala-ärati – eredienst voor Çré Bhagavän uitgevoerd ongeveer een uur 

vóór zonsopgang. 

maïjaré – (1) een jonge dienares van Çrématé Rädhikä; (2) een bloesem. 

maïjaré-bhäva – het gevoel van toewijding, waarover de jonge dienaressen 

van Vraja beschikken. 

mantra – een spirituele geluidsvibratie, die de geest verlost van zijn materië-

le conditionering en illusie, wanneer deze keer op keer wordt herhaald; 

een vedische hymne, gebed of lied. 

maöha – een klooster of tempel. 

mäyä – het begoochelende vermogen van Çré Bhagavän, dat de levende 

wezens beïnvloedt om het valse egoïsme te aanvaarden de onafhankelij-

ke genieters van deze materiële wereld te zijn. 

mäyäväda – de doctrine van impersonalisme, ook bekend als advaitaväda. 

mäyävädé – iemand die de doctrine van het impersonalisme uitdraagt. 

mådaìga – een kleitrom gebruikt bij de gezamenlijke verheerlijking van Çré 

Bhagavän. 

N 

naiñöhika-brahmäcari – een levenslang celibatair. 

näma-haööa – een prediksysteem, waarbij toegewijden in hun eigen huis 

openbare predikprogramma’s geven. 

näma-saìkértana – de praktijk van het chanten van de heilige naam van 

Kåñëa, vooral gezamenlijk chanten. 

niñöhä – sterk vertrouwen; gevestigde devotionele praktijk, die geen enkel 

moment wankelt. 
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niyama-sevä – het aanhangen van een bepaalde groep devotionele regels en 

regulerende principes, die doorgaans verwijzen naar geloften gevolgd 

tijdens de heilige maand Kärttika. 

P 

paisä – een Indiaas muntje. 

paëòita – een geleerde. 

païcamé – de vijfde dag van de wassende maan. 

parakéya-bhajana – verering uitgevoerd in navolging van de devotionele 

gevoelens van de koeherdersvrouwen van Vraja, die met Çré Kåñëa een 

buitenechtelijke relatie onderhouden. 

parakéya-bhäva – overspelige liefde; een amoureuze relatie buiten het 

huwelijk. 

parama-guru – de geestelijk leermeester van de initiatiegevend geestelijk 

leermeester. 

paramahaàsa – een “zwaanachtige” toptoegewijde van Çré Bhagavän. 

parikramä – wandeling rond heilige plaatsen. 

praëäma – eerbetuiging. 

prasäda – letterlijk ‘genade’, verwijst in het bijzonder naar de voedselres-

tanten geofferd aan het Godsbeeld. 

prema – goddelijke liefde. 

prema-bhakti – een devotioneel stadium gekenmerkt door het verschijnen 

van goddelijke liefde (prema); het geperfectioneerde stadium van toe-

wijding. 

priyä – beste vriend. 

püjä – eredienst. 

püjäré – een priester, die formeel püjä, eredienst, opdraagt aan het Gods-

beeld van Çré Bhagavän. 

pulakita, romäïca, anubhäva – symptomen, zoals kippenvel, ervaren in 

een gevorderd stadium van devotionele extase. 

pürëimä – vollemaansdag. 

puspäïjali – een bloemoffer met beide handen aangeboden aan Çré Bhaga-

vän of zijn verheven toegewijden. 
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R 

rädhä-bhäva – het diepe gevoel van toewijding van Çrématé Rädhikä aan 

Kåñëa. 

rädhä-däsya – dienstverlening aan Çrématé Rädhikä. 

rägänuga-bhakti – een verheven stadium van toewijding gemotiveerd door 

spontane aantrekkingskracht of liefde. 

rägätmikä – iemand in wiens hart van nature en eeuwigdurend een diep 

spontaan verlangen bestaat om Çré Kåñëa lief te hebben en te dienen. 

Dit heeft specifiek betrekking op de eeuwige inwoners van Vraja. 

rasa – de spirituele transformatie van het hart, die plaatsvindt, wanneer de 

geperfectioneerde staat van liefde voor Kåñëa, of rati, wordt geconver-

teerd in “vloeibare” emoties in combinatie met diverse soorten boven-

zinnelijke extasen. 

rasagullä – een bal zachte melkkaas gedrenkt in siroop. 

räsa-lélä – de dans van Çré Kåñëa met de vraja-gopés, een zuivere uitwisse-

ling van spirituele liefde tussen Kåñëa en de gopés, Zijn meest vertrou-

welijke dienaressen. 

rasika – iemand die de zoete smaken van devotie (rasa) in zijn hart proeft. 

rati – (1) gehechtheid, dol zijn op; (2) een stadium in de ontwikkeling van 

toewijding, die synoniem is met bhäva. 

roöi – Indiaas ongedesemd brood gebakken in een oven. 

ruci – smaak; het vijfde stadium in de ontwikkeling van de klimplant van 

toewijding. 

rüpänuga-bhakti – toewijding die het specifieke toegewijde sentiment volgt, 

dat werd gekoesterd in het hart van Çréla Rüpa Gosvämé. 

S 

sabjé – gekookte groenten. 

sac-cit-änanda – datgene dat eeuwig is, samengesteld uit spiritueel bewust-

zijn en vol transcendente zegen. 

sad-guru – een geperfectioneerd geestelijk leermeester. 



ÇRÉ  PRABANDHAVALÉ 

__________________________________________________________________________ 

188 

sädhaka – iemand die een spirituele discipline volgt met het doel om zuive-

re toewijding voor Çré Kåñëa te bereiken. 

sädhana – het praktiserende stadium van toewijding, waarin de verscheide-

ne spirituele disciplines uitgevoerd ter bevrediging van Çré Kåñëa wor-

den ondernomen door middel van de zintuigen met het doel om de ma-

nifestatie van bhäva, spirituele liefde voor God, te bewerkstelligen. 

sädhu – een heilig persoon. 

sädhu-saìga – de associatie van heilige persoonlijkheden. 

sädhya – het doel van de spirituele praktijk. 

sahajiyä – iemand die denkt, dat de stadia van vergevorderde toewijding 

gemakkelijk kunnen worden bereikt en zodoende soms de externe 

symptomen van spirituele extase gerelateerd aan die stadia imiteert. 

sakhä – een mannelijke vriend, kameraad of assistent. 

sakhé – een vriendin, metgezellin of assistente. 

sakhya-rasa – liefde voor of gehechtheid aan Çré Kåñëa uitgedrukt met het 

gevoel een vriend van Hem te zijn. 

śakti – vermogen. 

sälokya, sämépya, särüpya en särñöi – de vier vormen van bevrijding zijn 

achtereenvolgens wonen op dezelfde planeet als Bhagavän, Zijn per-

soonlijke metgezel worden, dezelfde spirituele gedaante als Hij krijgen 

en dezelfde rijkdom als Hij krijgen. 

samädhi – meditatie of diepe trance. 

sambandha-jïäna – kennis met betrekking tot de wederzijdse relatie tussen 

God, de levende wezens en de materiële energie. 

sampradäya – een school van religieus gedachtengoed. 

saàskära – indrukken in de geest van daden uitgevoerd in een voorgaand 

bestaan. 

saàvit- en hlädiné-çaktis – respectievelijk Bhagaväns kennis- en plezierge-

vende vermogens. 

sanätana-dharma – eeuwige religie, i.e. toewijding aan Çré Kåñëa. 

sandhiné – het vermogen, waarmee God Zijn eigen existentie en dat van 

anderen instandhoudt. 

sannyäsa – verzakend, ascetisch leven, de vierde levensfase in het vedische 

sociale stelsel. 

çästra – geschrift, in het bijzonder de vedische geschriften. 
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sattva, rajas en tamasa – de drie geaardheden van de materiële natuur, 

respectievelijk goedheid, hartstocht en onwetendheid. 

sevä – dienstverlening, assistentie bij, eerbied, toewijding aan. 

siddhänta – filosofische doctrine, leer of principe; beproefde conclusie; 

gevestigd doel; overeengekomen waarheid. 

çikñä-guru – instructiegevend geestelijk leermeester. 

siàhäsana – troon. 

śloka – een Sanskriet vers. 

śraddhä – vertrouwen. Dit heeft betrekking op vertrouwen in de uitspraken 

van de geschriften, dat is ontwaakt na het verzamelen van vrome ver-

diensten door het uitvoeren van toegewijde activiteiten over vele levens. 

çräddha – een ceremonie ter ere van en voor het zieleheil van overleden 

familieleden, waarin de voorvaders piëòa, een offer van rijst en bloem, 

krijgen aangeboden, dat hen van een lichaam voorziet, dat geschikt is 

om pitå-loka, de planeet van de voorvaders, te bereiken. 

çravaëam, kértanaà en smaraëaà – de devotionele onderdelen van respec-

tievelijk horen, chanten en herinneren. 

çré vigraha – het Godsbeeld van Çré Bhagavän. 

çuddha-bhakti – zuivere toewijding; dit is toewijding, die niet is vermengd 

met baatzuchtige activiteiten of monistische kennis en verstoken is van 

alle verlangens behalve het verlangen om Çré Kåñëa een plezier te doen. 

çuddha-guru – een zuivere, authentiek geestelijk leermeester. 

çüdra – de werkende klasse, de laatste van de vier beroepsklassen in het 

vedische sociale stelsel. 

sukåti – devotionele of vrome verdienste. 

sürya-püjä – verering van de zongod, Sürya. 

sva-dharma – de intrinsieke plicht in het leven. 

svakéyä-bhäva – het gevoel van toewijding, waarin de toegewijde Çré Bhag-

avän beschouwt als haar wettelijk gehuwde echtgenoot. 

svarüpa-siddhi – het gevorderde stadium van het devotionele leven, waarin 

de svarüpa van een toegewijde, zijn innerlijke spirituele gedaante en 

identiteit, manifest wordt. 
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T 

tapasya – soberheden. 

tattva – waarheid, realiteit, filosofisch principe; de essentie of substantie van 

iets. 

tilaka – kleiteken gedragen op het voorhoofd en andere lichaamsdelen 

door Vaiñëava’s als teken van hun toewijding aan Çré Kåñëa of Viñëu en 

als wijding van het lichaam als de tempel van God. 

trayodaçé – de dertiende dag van de afnemende en wassende maan. 

tulasé – een heilige plant, waarvan de blaadjes en bloesems door Vaiñëava’s 

worden gebruikt in de verering van Çré Kåñëa en waarvan het hout 

wordt gebruikt voor het maken van bidkralen en halskralen. 

tulasé-mälä – bidkralen gemaakt van het hout van de heilige tulasé-plant. 

U 

uttama-adhikäré, uttama-bhägavata – de toptoegewijde, die perfectie heeft 

bereikt in zijn toewijding aan Çré Kåñëa. 

uttama-bhakti – de allerbeste toewijding. Dit wordt alsvolgt omschreven in 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.1.11), “Het cultiveren van activiteiten, die 

uitsluitend zijn bedoeld voor het plezier van Çré Kåñëa, met andere 

woorden, de ononderbroken stroom van dienst aan Çré Kåñëa uitgevoerd 

door alle pogingen van lichaam, geest en spraak en door middel van de 

uitdrukking van verscheidene spirituele sentimenten (bhävas), die niet 

zijn bedekt door kennis gericht op onpersoonlijke bevrijding (jïäna) en 

vruchtdragende activiteit (karma) en die zijn verstoken van alle verlan-

gens behalve de aspiratie om Çré Kåñëa gelukkig te maken, wordt utta-

ma-bhakti, zuivere toegewijde dienst, genoemd.” 

V 

vaidhé-bhakti – toewijding aangespoord door de geboden en verboden van 

de geschriften. 
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vaisnava-dharma – de Vaiñëava religie, die als doel heeft het bereiken van 

liefde voor Kåñëa. 

vaiśya – de derde van de vier varëas (kasten) in het varëäçrama stelsel; 

landbouwers en zakenlieden. 

varëäçrama – het vedische sociale stelsel, dat de samenleving in vier be-

roepsgroepen (varëas) en vier levensfasen (äçramas) organiseert. 

vätsalya-rasa – gevoelens van ouderlijke liefde voor Çré Bhagavän. 

vipralambha-bhäva – het liefdesgevoel, dat wordt ervaren in afzondering 

van de geliefde. 

vipralambha-rasa – het zoete gevoel dat wordt geproefd in afzondering van 

de geliefde. 

vraja-prema – de liefde van de inwoners van Våndävana, vooral de liefde 

van de gopés voor Çré Kåñëa. 

vrata – gelofte. 

Y 

yajïa – een vedisch vuuroffer. 

yuga-dharma – de religieuze praktijk voorgeschreven voor een bepaald 

tijdperk. Bijvoorbeeld, in het moderne tijdperk van Kali is de yuga-

dharma het chanten van Gods heilige namen. 
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