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(uit de Hindi uitgave) 

 

 

 

ANDAAG BEN IK ZEER VERHEUGD OM DEZE 

Hindi uitgave van Çré Prema-sampuöa aan de trouwe 

lezer te presenteren. Çréla Viçvanätha Cakravarté 

Öhäkura, de hoog verheven voorganger en het kroonjuweel 

van Çré Gauòéya Vaiñëava äcäryas, heeft dit onvergelijkbare, 

verhalende gedicht geschreven in eenvoudige taal, die niette-

min van diepe betekenis is verzadigd. 

Çré Kåñëa had Zich eens verkleed als een hemels meisje, 

was naar Çrématé Rädhikä gegaan en was zwijgend voor Haar 

gaan staan. Het gezicht van dit ongelooflijk mooie, celestijnse 

meisje vulde Çrématé Rädhikä met zegen. Çrématé Rädhikä 

wilde een vriendin van Haar worden. Çrématé Rädhikä stelde 

Haar een paar vragen, maar het meisje gaf geen antwoord. 

Çrématé Rädhikä dacht, dat de mooie sakhé zich misschien 

niet goed voelde en dat dit de reden was, waarom Ze niet te-
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gen Haar sprak. Rädhikä bleef onverminderd met pogingen 

aandringen om met Haar te communiceren en tenslotte begon 

het meisje te spreken. Ze zei, “Ik heb in de hemelse planeten 

over Jouw glorie gehoord en ben naar deze Aarde gekomen 

om Jou te zien. Toen Ik arriveerde, zag Ik, dat de rasa-lélä van 

Çré Kåñëa in Vaàsévaöa in Våndävana werd uitgevoerd. Je 

bent toen uit de dans weggelopen en naar het bos vertrokken 

en Çré Kåñëa heeft toen alle andere gopés achtergelaten om 

achter Jou aan te gaan. Nadat Hij even bij Jou was geweest, is 

Hij verdwenen. Toen Hij Jou ook had achtergelaten, begon Jij 

hartverscheurend te huilen. Ik nam Jouw meelijwekkende 

conditie waar en werd woedend op Çré Kåñëa. Om die reden 

ben Ik nu naar Jou toegekomen.” Toen kwam Çré Kåñëa in 

Zijn vermomming dichterbij staan om het veelvuldige wange-

drag van Kåñëa te beschrijven. 

Het celestijnse meisje zei, “Het is waar, dat Çré Kåñëa over 

alle goede kwaliteiten beschikt, maar Hij heeft één slechte 

eigenschap, die alle goede eigenschappen overschaduwt. Jij, 

Çré Rädhä, hebt alles achterglaten – Jouw vader, moeder, 

broer, vrienden, echtgenoot, maatschappij, bescheidenheid en 

de geboden van Jouw authoriteiten – alleen om van Kåñëa te 

kunnen houden. Toch behandelt Hij Jou zo wreed, dat Hij 

Jou zelfs heeft verlaten en is verdwenen. Ik kan dit niet be-

grijpen. Volgens Mij, moet Je niet van Hem houden, want als 

Je dat wel doet, ga Je in de toekomst een groot lijden tege-

moet.” 

Deze woorden gaven Çrématé Rädhikä aanleiding om het 

meisje het karakter van prema uit te leggen. Deze uiteenzet-

ting is het onderwerp van Çré Prema-sampuöa. 
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Sampuöa betekent “de plek waar kostbare juwelen en ande-

re waardevolle stenen met zorg uit het zicht van de mensen 

worden gehouden”. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura 

heeft de unnata-ujjvala-prema in het hart van Çré Rädhä als 

een schatkist geopenbaard en heeft Haar prema in de vorm 

van dit boek als in een kist beschermd. Daarom is de naam 

van dit boek Çré Prema-sampuöa. Çré Rädhä beschrijft Haar 

prema in de volgende twee verzen (108 en 109), 

ekätmanéha rasa-pürëatame ’tyagädhe 

    ekä susaìgrathitam eva tanu-dvayaà nau 

kasyiàçcid eka-saraséva cakäsad eka 

    nälottham abja-yugalaà khalu néla-pétam 

yat sneha-püra-bhåta-bhäjana-räjitaika- 

    vartty agravartty amala-dépa-yugaà cakästi 

tac cet are taratamo ’panudat parokña- 

    mänandayed akhila-pärçva-gatäù sadäléù 

De lichamen van Çré Rädhä en Çré Kåñëa zijn gescheiden, 

maar er is geen verschil in Hun persoonlijke karakter (svarü-

pa). Çré Kåñëa is van nature zegenrijk (änanda) en Çré Rädhä 

is van nature speels (hlädiné). De waarheid volgens de Veda’s 

is, dat vermogen (çakti) en de eigenaar van vermogen 

(śaktimän) niet-verschillend zijn – çakti-çaktimatorabhedaù. 

Hoewel er geen verschil bestaat tussen de persoonlijkheid 

(svarüpa) en het vermogen (çakti) van de persoonlijkheid, 

wordt duidelijk op het moment, dat dit transcendente spel 

wordt geproefd, dat ieder afzonderlijk over unieke specialitei-

ten beschikt en in sommige aspecten verschillend is. 
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De levensgeschiedenis van 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura  

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura verscheen in een brah-

maanse familie van de Räòhéya gemeenschap in het district 

Nadiyä, West-Bengalen. Hij was gevierd onder de naam Hari-

vallabha en had twee oudere broers, Rämabhadra en Raghu-

nätha. In zijn kinderjaren heeft hij in het dorp Devagräma zijn 

opleiding Grammatica voltooid. Daarna is hij devotionele 

geschriften gaan studeren aan huis bij zijn geestelijk leermees-

ter in het dorp Çaiyadäbäda in het district Murçidäbäd. Toen 

hij in Çaiyadäbäda woonde, heeft hij Bhakti-rasämåta-sindhu-

bindu, Çré Ujjvala-nélamaëi-kiraëa en Bhägavatämåta-kaëä 

geschreven. Kort daarna heeft hij het huishoudelijke leven 

vaarwel gezegd en is naar Våndävana gegaan, waar hij veel 

andere boeken en commentaren heeft geschreven. 

Na de verdwijning van Çré Caitanya Mahäprabhu en de Zes 

Gosvämé’s van Vraja bleef de stroom onvermengde toewij-

ding (çuddha-bhakti) doorvloeien onder invloed van drie gro-

te persoonlijkheden: Çré Narottama däsa Öhäkura, Çréniväsa 

Äcärya en Çré Çyämänanda Prabhu. Çréla Viçvanätha Cakra-

varté Öhäkura is de vierde in de disciplinaire opvolging van 

Çréla Narottama däsa Öhäkura. 

Een discipel van Çréla Narottama däsa Öhäkura, Çréla Gaì-

gä-näräyaëa Cakravarté Mahäçaya, woonde in Bälücara Gam-

bilä in het district Murçidäbäd. Hij had een dochter genaamd 

Viñëupriyä, maar hij had geen zonen, dus hij adopteerde de 
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toegewijde, Çré Kåñëa-caraëa. Kåñëa-caraëa was de jongste 

zoon van een andere leerling van Çréla Narottama däsa Öhäk-

ura genaamd Rämakåñëa Bhaööäcärya, die afkomstig was uit 

de brahmaanse gemeenschap van Värendra. De leerling van 

Çré Kåñëa-caraëa was Çré Rädhä-ramaëa Cakravarté, de geeste-

lijk leermeester van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. 

In Särärtha-darçiné, het commentaar van Çréla Viçvanätha 

Cakravarté Öhäkura op Çrémad-Bhägavatam, heeft hij aan het 

begin van de vijf hoofdstukken, die de rasa-dans van Çré Kåñëa 

beschrijven (Çré Räsa-païcädhyäyé), het volgede vers geschre-

ven, 

çré-räma-kåñëa-gaìgä-caraëännatvä gurünuru-premnaù 

çréla-narottama-nätha çré-gauräìga-prabhuà naumi 

Hier verwijst de naam “Çré Räma” naar Çréla Viçvanätha Ca-

kravarté Öhäkura’s geestelijk leermeester, Çré Rädhä-ramaëa; 

“Kåñëa” verwijst naar zijn grootvader geestelijk leermeester, 

Çré Kåñëa-caraëa; “Gaìgä-caraëa” verwijst naar zijn over-

grootvader geestelijk leermeester, Çré Gaìgä-caraëa; “Narot-

tama” verwijst naar zijn betovergrootvader geestelijk leer-

meester, Çréla Narottama däsa Öhäkura; en het woord nätha 

verwijst naar de geestelijk leermeester van Çréla Narottama 

Öhäkura, Çré Lokanätha Gosvämé. Op deze wijze biedt hij zijn 

eerbetuigingen aan iedereen in de disciplinaire opvolging tot 

aan Çréman Mahäprabhu. 
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WEERLEGGING VAN DE IDEEËN VAN DE ATIBÄÒÉ RÜPA 

KAVIRÄJA 

Hemalatä Thäkuräëé was de geleerde Vaiñëavé dochter van 

Çrénéväsa Äcärya. Een vervreemde leerling van haar, genaamd 

Rüpa Kaviräja, had zijn eigen doctrine uitgedokterd, die de 

filosofische conclusies van het Gauòéya vaiñëavisme tegen-

spraken. Hij onderwees, dat de positie van äcärya alleen kon 

worden bekleed door iemand in de wereldverzakende levens-

orde – nooit door een huisvader met een gezin (gåhastha). 

Rüpa Kaviräja veronachtzaamde de noodzaak om vidhi-

märga (het pad van gereguleerde toegewijde praktijk) te vol-

gen en propageerde een zogenaamde räga-märga (doctrine 

van spontane aantrekkingskracht), die ongedisciplineerd en 

rommelig was. Zijn nieuwe leer stelde, dat men de praktijk 

van horen en chanten over boord kon gooien en rägänuga-

bhakti kon praktiseren door alleen te herinneren. Hemalatä 

Öhäkuräëé heeft toen de verzekering gegeven, dat Rüpa Kavi-

räja uit de Gauòéya Vaiñëava gemeenschap was verbannen. 

Sinds die tijd hebben de Gauòéya Vaiñëava’s hem gekend als 

een atibäòé.
1
 

Gelukkig was Çréla Cakravarté Öhäkura in die tijd aanwezig 

en hij weerlegde de foute conclusies van Rüpa Kaviräja in zijn 

Särärtha-darçiné, het commentaar op Canto Drie van Çrémad-

Bhägavatam. Çréla Cakravarté toonde onweerlegbaar aan, dat 

gekwalificeerde gåhastha nakomelingen van een äcärya als 

äcärya kunnen optreden. Hij zei, dat het onwettig is en in-

                                                 

1
   Atibädé – een lid van een van de elf ongeauthoriseerde sahajiyä gemeen-

schappen, die hun eigen methoden van toegewijde dienst uitdenken. 
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druist tegen de uitspraken van çästra, dat ongeschikte nako-

melingen van äcärya families de titel “Gosvämé” aannemen 

uit begeerte naar leerlingen en rijkdom. 

Gåhastha leerlingen in de lijn van Vérabhadra, de zoon van 

Çré Nityänanda Prabhu, en nakomelingen van de uitgewezen 

zonen van Çré Advaita Äcärya aanvaarden zelf en kennen 

anderen de titel “Gosvami” toe. Deze handelwijze wordt door 

Vaiñëava äcäryas als ongepast ervaren. Hoewel Çréla Cakra-

varté Öhäkura als äcärya optrad, heeft hij persoonlijk nooit de 

titel “Gosvämé” aangewend, waarmee hij de verdwaasde en 

ongeschikte nakomelingen van äcärya families van de moder-

ne wereld een instructie heeft gegeven. 

ÇRÉ BALADEVA VIDYÄBHÜÑAËA BESCHERMT DE EER VAN 

DE GAUÒÉYA VAIÑËAVA SAMPRADÄYA  

Toen Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura op hoge leeftijd 

was, bracht hij het grootste deel van zijn tijd door in een in-

nerlijke, half-bewuste staat, waarbij hij diep in bhajana was 

verzonken. In die periode had in Jaipur een debat plaats  tus-

sen Gauòéya Vaiñëava’s en Vaiñëava’s, die de doctrine van 

svakéya steunden, Bhagaväns spel van echtelijke liefde. 

De Vaiñëava’s uit het antagonistische kamp [in de lijn van 

Çré Rämänuja] hadden Koning Jaya Singh II van Jaipur laten 

geloven, dat de verering van Çrématé Rädhikä met Çré Govin-

dadeva niet door de geschriften wordt onderbouwd. Hun 

standpunt was, dat de naam van Çrématé Rädhikä niet in Çré-

mad-Bhägavatam of in de Viñëu Puräëa wordt vermeld en dat 

Ze nooit volgens vedisch ritueel met Çré Kåñëa was getrouwd. 
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De vijandige Vaiñëava’s maakten verder tegen de Gauòéya 

Vaiñëava’s bezwaar, omdat ze niet tot een erkende sampra-

däya of disciplinaire opvolging zouden behoren. Sinds on-

heuglijke tijden zijn er vier Vaiñëava sampradäyas geweest: de 

Çré sampradäya, de Brahmä sampradäya, de Rudra sampra-

däya en de Sanaka (Kumära) sampradäya. In dit tijdperk van 

Kali zijn de vier vooraanstaande äcäryas van deze vier sam-

pradäyas respectievelijk Çré Rämänuja, Çré Madhva, Çré Vi-

ñëusvämé en Çré Nimbäditya. De Rämänuja Vaiñëava’s (van 

de Çré sampradäya) zeiden, dat Gauòéya Vaiñëava’s zich bui-

ten deze vier sampradäyas bevonden en daarom niet over een 

zuivere erfopvolging beschikten. Verder was hun argument, 

dat ze geen authentieke Vaiñëava disciplinaire opvolging 

konden volgen, omdat de Gauòéya Vaiñëava’s niet over een 

eigen commentaar op de Brahma-sütra (ook bekend als Ve-

dänta-sütra) beschikten. 

Mahäräja Jaya Singh wist, dat de vooraanstaande Gauòéya 

Vaiñëava äcäryas van Våndävana volgelingen van Çréla Rüpa 

Gosvämé waren. Hij riep hen naar Jaipur om de uitdaging van 

de Çré Rämänuja Vaiñëava’s aan te nemen. De bejaarde Çréla 

Cakravarté Öhäkura was volkomen verzonken in de transcen-

dente zegen van bhajana. Hij stuurde zijn student, Çré Balade-

va Vidyäbhüñaëa, als afgezant, die zich tot de vergadering in 

Jaipur zou richten. Gauòéya Vaiñëava vedänta-äcärya Çréla 

Baladeva Vidyäbhüñaëa, de kroon van de verzameling geleer-

den en grootste onder verheven leraren van Vedänta, vertrok 

naar Jaipur vergezeld van een leerling van Çréla Cakravarté 

Öhäkura, Çré Kåñëadeva. 
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De kasten-gosvämés waren hun eigen verbinding met de 

Madhva sampradäya vergeten en hadden geen respect voor 

het doctrinaire gezichtspunt van de Gauòéya Vaiñëava’s door 

te zeggen, dat deze leer geen verbinding had met de Vedänta. 

Dit heeft tot aanzienlijke verstoring in de gemeenschap van 

ware Gauòéya Vaiñëava’s geleid. Maar Çré Baladeva Vidy-

äbhüñaëa gebruikte onweerlegbare logica gecombineerd met 

krachtig schriftuurlijk bewijs om aan te tonen, dat de Gauòéya 

sampradäya een zuivere Vaiñëava sampradäya is genaamd Çré 

Brahmä-Madhva-Gauòéya Vaiñëava sampradäya afkomstig uit 

de lijn van Çré Madhväcärya. Çréla Jéva Gosvämé, Çréla Kavi 

Karëapüra en andere voorgaande äcäryas hebben dit even-

eens als een feit aanvaard. De Gauòéya Vaiñëava’s aanvaar-

den Çrémad-Bhägavatam als het authentieke commentaar op 

de Vedänta-sütra. Om die reden heeft niemand in de Gauòéya 

Vaiñëava sampradäya een afzonderlijk commentaar op de 

Vedänta-sütra geschreven.  

De naam van Çrématé Rädhikä, de personificatie van het 

pleziergevend vermogen (hlädiné-çakti) en de eeuwige gelief-

de van Çré Kåñëa, wordt in verscheidene Puräëa’s genoemd. 

Door heel Çrémad-Bhägavatam, vooral in Canto Tien in rela-

tie tot de beschrijving van het spel van Bhagavän in Våndäva-

na, wordt op een indirecte en discrete wijze naar Çrématé Räd-

hikä verwezen. Alleen rasika en bhävuka toegewijden, die 

met de conclusies van de geschriften op de hoogte zijn, kun-

nen dit confidentiële mysterie begrijpen. 

Op de bijeenkomst in Jaipur heeft Çré Baladeva Vidyäbhü-

ñaëa de argumenten en twijfels van de tegenpartij zodanig 

weerlegd, dat ze na zijn presentatie tot zwijgen waren ge-
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bracht. Hij heeft vastgesteld, dat de Gauòéya Vaiñëava’s zich 

in de disciplinaire opvolging van Çré Madhväcärya bevinden. 

Ondanks zijn overwinning kon de wedijverende tegenpartij 

niet aanvaarden, dat de Gauòéya sampradäya een zuivere Vai-

ñëava lijn is, omdat de Gauòéya’s niet over een commentaar 

op de Vedänta-sütra zouden beschikken. Toen heeft Çré Bala-

deva Vidyäbhüñaëa ter plekke het beroemde Gauòéya com-

mentaar geschreven, Çré Govinda-bhäñya. De eredienst van 

Çré Çré Rädhä-Govinda nam in de tempel van Çré Govindadeva 

opnieuw een aanvang en de geldigheid van de Çré Brahmä-

Madhva-Gauòéya sampradäya was voor eens en voor altijd 

stevig gegrondvest. 

Alleen op gezag van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura 

kon Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa Çré Govinda-bhäñya schrijven 

en de verbinding van Gauòéya Vaiñëava’s met de Madhva 

sampradäya aantonen. Hierover mag geen twijfel bestaan. De 

prestatie van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura volbracht 

uit naam van de sampradäya zal in gouden letters de geschie-

denis van het Gauòéya vaiñëavisme ingaan. 

BETEKENIS KÄMA-GÄYATRÉ DOOR DE GENADE VAN ÇRÉMATÉ 

RÄDHIKÄ  

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura beschrijft in zijn Mantr-

ärtha-dépikä een bijzonder voorval. Toen hij eens Çré Caita-

nya-caritämåta aan het lezen was, kwam hij een vers tegen, dat 

de betekenis van de käma-gäyatré-mantra alsvolgt beschreef, 

käma-gäyatré-mantra-rüpa,    haya kåñëera svarüpa, 

särdha-cabbiça akñara tära haya 
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se akñara ‘candra’ haya,    kåñëe kari’ udaya, 

tri-jagat kailä kämamaya 

De käma-gäyatré is identiek aan Çré Kåñëa. In deze koning der 

mantras staan vierentwintig en een halve lettergreep en iedere 

lettergreep is een volle maan. Deze verzameling manen heeft 

de maan van Çré Kåñëa veroorzaakt te rijzen en de drie werel-

den met prema te vullen. 

Dit vers toont aan, dat de käma-gäyatré uit vierentwintig en 

een halve lettergreep is samengesteld, maar ondanks diepe 

beraadslaging kon Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura niet 

achterhalen, welke lettergreep in de mantra een halve was. Hij 

zocht in boeken over grammatica, de Puräëa’s, Tantra’s, ge-

schriften over toneel en retoriek en andere grote teksten. Van 

de klinker- en medeklinkergroepen in Çré Harinämämåta-

vyäkaraëa, de grammaticale methodologie van Çréla Jéva Gos-

vämé, trof hij een vermelding van slechts vijftig letters aan. Hij 

bestudeerde de volgorde van letters in teksten als Mätåkänyä-

sa. In de Rädhikä-sahasra-näma-stotra van de Båhan-näradéya 

Puräëa stond, dat Våndävaneçvaré Çrématé Rädhikä ook Paï-

cäçad-varëa-rüpiëé wordt genoemd, Zij wier gedaante uit vijf-

tig lettergrepen bestaat. In alle literatuur, die hij had bestu-

deerd, trof hij overal de vermelding van vijftig klinkers en 

medeklinkers aan. Er werd nergens iets gezegd over een halve 

lettergreep. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura begon steeds meer te 

twijfelen. Hij vroeg zich af, of Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gos-

vämé in zijn schrift misschien een vergissing had gemaakt. Dit 

kon natuurlijk niet mogelijk zijn, omdat Çréla Kaviräja alwe-

tend is en daardoor vrij is van materiële gebreken, zoals zich 
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onder invloed van illusie bevinden of het maken van vergis-

singen. 

Als de gefragmenteerde letter “t” (de laatste letter van de 

käma-gäyatré) als de halve lettergreep zou worden beschouwd, 

zou Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé schuldig zijn aan het 

gebrek van ontregeling, want in Çré Caitanya-caritämåta 

(Madhya-lélä 21.126) heeft hij de volgende beschrijving gege-

ven. 

sakhé he! kåñëa-mukha—dvija-räja-räja 

kåñëa-vapu-siàhñane,    vasi  räjya-çäsane, 

kare saìge candrera samäja 

dui gaëòa sucikkaëa,    jini’ maëi-sudarpaëa, 

sei dui pürëa-candra jäni 

laläöe añöamé-indu,    tähäte candana-bindu, 

sei eka pürëa-candra mäni 

kara-nakha-cändera öhäöa,    vaàñé-upara kare näöa, 

tära géta muraléra täna 

pada-nakha-candra-gaëa,    tale kare nartana, 

nüpurera dhvani yära gäna 

Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé beschrijft in deze regels het 

gezicht van Çré Kåñëa als de eerste volle maan, Zijn wangen 

als twee volgende volle manen, de stip sandalhout op het bo-

venste gedeelte van Zijn voorhoofd als de vierde volle maan 

en precies daaronder staat de maan van de achtste dag (añö-

amé), met andere woorden, een halve maan. Volgens deze 

beschrijving is de vijfde lettergreep een halve lettergreep. 

Maar als de gefragmenteerde “t”, de laatste letter van de kä-
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ma-gäyatré-mantra, wordt gezien als een halve lettergreep, kan 

de vijfde lettergreep geen halve zijn. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura bevond zich in een di-

lemma, want hij kon de mysterieuze halve lettergreep niet 

ontcijferen. Hij kwam tot de conclusie, dat hij de vererens-

waardige godheid van de mantra niet zou kunnen schouwen, 

indien de lettergrepen zichzelf niet zouden openbaren. Hij 

had zich voorgenomen, dat hij beter kon sterven, als hij de 

audiëntie van de godheid van de mantra niet zou kunnen krij-

gen. Met deze gedachten ging hij midden in de nacht op pad 

naar de oever van Çré Rädhä-kuëòa om zijn leven op te geven. 

Nadat het tweede deel van de nacht was verstreken, viel 

Çréla Cakravarté Öhäkura licht in slaap, toen de dochter van 

Våñabhänu Mahäräja, Çrématé Rädhikä, aan hem verscheen. 

“O Viçvanätha, O Hari-vallabha,” zei Ze vol genegenheid, 

“wees niet treurig. Hetgeen Çréla Kåñëadäsa Kaviräja heeft 

geschreven is de absolute waarheid. Hij kent door Mijn gena-

de alle innerlijke gevoelens van Mijn hart. Twijfel niet aan zijn 

uitspraken. De käma-gäyatré is een mantra om Mijn dierbare 

geliefde en Mij te eren en Wij worden aan de toegewijden 

geopenbaard door middel van de lettergrepen van deze man-

tra. Niemand kan Ons kennen zonder Mijn goedheid. De hal-

ve lettergreep wordt beschreven in het boek, Varëägama-

bhäsvat. Nadat Çréla Kåñëadäsa Kaviräja deze tekst had ge-

raadpleegd, heeft hij de werkelijke identiteit van de käma-

gäyatré vastgesteld. Ga dit boek bestuderen en verspreid de 

betekenis ervan voor het welzijn van alle trouwhartige men-

sen.” 
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Toen hij deze instructie van Våñabhänu-nandini Çrématé 

Rädhikä Zelf had gehoord, riep Çréla Cakravarté Öhäkura in 

groot verdriet uit, “O Rädhä, O Rädhä!” Toen hij weer bij 

zijn positieven kwam, ging hij ertoe over de opdracht van 

Çrématé Rädhikä uit te voeren. 

Volgens aanwijzingen van Çrématé Rädhikä wordt de letter 

“ya” voorafgaand aan “vi” in de mantra als een halve letter-

greep beschouwd en alle andere lettergrepen zijn hele letter-

grepen of volle manen. 

Dus door de genade van Çrématé Rädhikä raakte Çréla Viç-

vanätha Cakravarté Öhäkura op de hoogte met de diepere 

betekenis van de mantra. Hij kreeg de rechtstreekse audiëntie 

van zijn vererenswaardige godheid en in zijn innerlijk geper-

fectioneerde spirituele lichaam (siddhä-deha) kon hij deelne-

men aan het eeuwige spel van Bhagavän als Zijn liefhebbende 

metgezel. Hij heeft op de oever van Çré Rädhä-kuëòa het 

godsbeeld van Çré Gokulänanda geïnstalleerd en terwijl hij 

daar verbleef, ervoer hij de lieflijkheid (mädhurya) van het 

eeuwige spel van Çré Våndävana. In die tijd heeft hij zijn Suk-

ha-varttiné commentaar op Çréla Kavi Karëapüra’s Änanda-

våndävana-campüù geschreven, waarin hij het volgende heeft 

gezegd. 

rädhä-parastéra-kuöéra-vartinaù 

    präptavya-våndävana-cakravartinaù 

änanda-campü-vivåti-pravartinaù 

    sänto-gatir me sumahä-nivartinaù 

Ik, Cakravarté, laat alles volkomen achter en wil alleen Çré 

Våndävana bereiken. Ik leef in een eenvoudige hut op de oever 

van Çré Rädhä-kuëòa, de hoogste plek van het spel van Çré 
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Rädhä, en schrijf dit commentaar op Änanda-våndävana-

campüù. 

Op hoge leeftijd heeft Çréla Cakravarté Öhäkura het grootste 

deel van zijn tijd in een volkomen innerlijke of halfbewuste 

staat doorgebracht, waarin hij diep verzonken was in bhajana. 

Zijn belangrijkste discipel, Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, heeft 

de verantwoording voor het onderwijs van de geschriften op 

zich genomen. 

OPNIEUW VESTIGEN VAN DE LEER VAN PARAKÉYA 

Toen in Çré Våndävana een lichte afname in de invloed van de 

Zes Gosvämé’s plaats had, ontstond er een controverse 

rondom de doctrines van echtelijke (svakéyaväda) versus 

overspelige liefde (parakéyäväda). Om de misvattingen over 

svakéyäväda weg te nemen schreef Çréla Cakravarté Öhäkura 

Räga-vartma-candrikä en Gopé-premämåta, die beide vol 

staan met schriftuurlijk filosofische conclusies. Daarna heeft 

hij in zijn commentaar, Änanda-candrikä, op het vers laghut-

vam atra yat proktam uit Çré Ujjvala-nélamaëi (1.21) aange-

toond, dat de theorie van svakéya ongegrond is en heeft het 

concept van parakéya met schriftuurlijk bewijs en onweerleg-

bare argumenten neergezet. Verder heeft hij in zijn commen-

taar, Särärtha-darçiné, op Çrémad-Bhägavatam grote steun aan 

parakéya-bhäva gegeven. 

Bepaalde geleerden maakten bezwaar tegen de conclusies 

van Çréla Cakravarté Öhäkura met betrekking tot verering met 

een gevoel van parakéya. Toen hij hen met een hogere erudi-

tie en een heldere redenering versloeg, besloten ze hem uit 

afgunst te vermoorden. Ze wisten, dat Çréla Cakravarté Öhäk-
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ura de gewoonte had om ’s morgens vroeg een rondgang om 

Çré Våndävana te maken. Ze verstopten zich in een donker, 

dicht struikgewas en gingen hem staan opwachten. Toen zijn 

tegenstanders hem zagen naderen, verdween hij plotseling en 

in zijn plaats verscheen een prachtig jong meisje van Vraja, 

die met een paar vriendinnen bloemen aan het plukken was. 

De geleerden vroegen het meisje, “Lief kind, een ogenblik 

geleden kwam hier een grote toegewijde langs. Heb jij gezien, 

waar hij naartoe is gegaan?” Het meisje antwoordde, dat ze 

hem wel had gezien, maar dat ze niet wist, waar hij naartoe 

was gegaan. Haar verbijsterende schoonheid, zachtmoedige 

glimlach, elegante manieren en zijdelingse blikken boeiden de 

geleerden. Hun hart smolt en alle onzuiverheden in hun hoofd 

waren verdreven. Ze vroegen het meisje, wie ze was en ze 

antwoordde, “Ik ben een dienstmeisje van Çrématé Rädhikä. 

Ze is op dit moment in het huis van Haar schoonfamilie in 

Yävaöa en Ze heeft me hier naartoe gestuurd om bloemen te 

plukken.” Nadat ze dit had gezegd, verdween het meisje en in 

haar plaats zagen de geleerden Çréla Cakravarté Öhäkura weer 

lopen. Ze vielen aan zijn voeten en smeekten om vergeving. 

En hij heeft hen allemaal vergeven. Uit het leven van Çréla 

Cakravarté Öhäkura zijn veel van dergelijke verbazingwek-

kende gebeurtenissen bekend. 

Op deze manier heeft Çréla Cakravarté Öhäkura de theorie 

van svakéya weerlegd en de waarheid van zuivere parakéya 

gevestigd – een prestatie van groot belang voor de Gauòéya 

Vaiñëava’s. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft niet alleen de 

integriteit van de Çré Gauòéya Vaiñëava dharma beschermd, 
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hij heeft ook de invloed ervan in Çré Våndävana opnieuw ge-

grondvest. Iedereen, die zijn prestatie evalueert, zal verbaasd 

zijn over zijn ongebruikelijke genialiteit. Gauòéya Vaiñëava 

äcäryas hebben het volgende vers als lofzang op zijn buiten-

gewone werk gecomponeerd. 

viçvasya nätharüpo ’sau bhakti-vartma-pradarçanät 

bhakta-cakre vartitatvät cakravarty äkhyayäbhavat 

Hij wordt gekend onder de naam Viçvanätha, heer van het 

universum, want hij wijst naar het pad van bhakti. Hij is ook 

bekend onder de naam Cakravarté, hij rond wie de kring loopt, 

want hij blijft altijd binnen de verzamelde (cakra) zuivere toe-

gewijden. Daarom is zijn naam Viçvanätha Cakravarté. 

Rond 1754 op de vijfde dag van de wassende maan in de 

maand Mägha (januari-februari), toen Çréla Viçvanätha Ca-

kravarté Öhäkura ongeveer honderd jaar was, heeft hij diep 

verzonken in innerlijk bewustzijn deze materiële wereld in 

Våndävana verlaten. Zijn samädhi staat naast de tempel van 

Çré Çré Rädhä-Gokulänanda in Çré Dhäma Våndävana. 

DE GLORIE EN NALATENSCHAP VAN ÇRÉLA VIÇVANÄTHA 

CAKRAVARTÉ ÖHÄKURA  

Çréla Cakravarté Öhäkura, die volgt in het voetspoor van Çréla 

Rüpa Gosvämé, heeft een overvloed aan transcendente litera-

tuur over bhakti gecomponeerd, waarmee hij de diepste wens 

in het hart van Çréman Mahäprabhu heeft gegrondvest. Hij 

heeft ook foutieve conclusies weerlegd, die tegengesteld wa-

ren aan het authentieke pad van Çréla Rüpa Gosvämé (rüpä-

nuga). Hij wordt daarom in de Gauòéya Vaiñëava gemeen-
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schap als een illustere äcärya en een gezaghebbende, zelfgere-

aliseerde ziel eerbiedigd. Hij is vermaard als groot transcen-

dent filosoof en dichter en als een rasika toegewijde. 

Een Vaiñëava dichter, Kåñëa däsa, heeft de volgende regels 

in de conclusie van zijn vertaling van Çréla Cakravarté Öhäku-

ra’s Mädhurya-kädambiné geschreven. 

mädhurya-kädambiné-grantha jagata kaila dhanya 

cakravarté-mukhe vaktä äpani çré-kåñëa-caitanya 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft de hele wereld ge-

zegend door Mädhurya-kädambiné te schrijven. In werkelijk-

heid heeft Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu dit werk door de 

mond van Çréla Cakravarté Öhäkura gesproken. 

keha kahena-cakravarté çré-rüpera avatära 

kaöhina ye tattva sarala karite pracära 

Sommigen zeggen, dat Çréla Cakravarté Öhäkura een incarnatie 

van Çréla Rüpa Gosvämé is. Hij is bedreven in de kunst van het 

beschrijven van complexe waarheden op een gemakkelijk te 

begrijpen manier. 

ohe guëa-nidhi çré-viçvanätha cakravarté 

ki jäniba tomära guëa muïi müòha-mati 

O oceaan van genade, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. Ik 

ben een dwaas persoon, dus hoe kan ik uw kwaliteiten bevat-

ten? (Openbaar daarom uw transcendente kwaliteiten in mijn 

hart. Dit is mijn gebed aan uw lotusvoeten.) 

Weinig Gauòéya Vaiñëava äcäryas hebben zoveel boeken ge-

schreven als Çréla Cakravarté Öhäkura. Het volgende gezegde 

met betrekking tot drie van zijn boeken wordt tot vandaag de 

dag nog aangehaald, “kiraëa-bindu-kaëä, ei tina niye vaiñëa-
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vapanä – Pas na deze drie boeken, Çré Ujjvala-nélamaëi-

kiraëa, Sri Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu en Bhägavatämåta-

kaëä, op de juiste wijze te hebben begrepen kan men beweren 

een Vaiñëava te zijn.” 

Hieronder staat een lijst van zijn boeken, commentaren en 

gebeden, die een pakhuis vormen van onvergelijkbare rijk-

dom aan Gauòéya Vaiñëava devotionele literatuur. 

1) Vraja-réti-cintämaëi 

2) Çré Camatkära-candrikä 

3) Çré Prema-sampuöa (khaëòa-kävyam) 

4) Gétävalé 

5) Subodhiné  (commentaar op Alaìkära-kaustubha) 

6) Änanda-candrikä (commentaar op Çré Ujjvala-nélamaṇi) 

7) Commentaar op Çré Gopäla-täpané 

8) Stavämåta-laharé, waaronder: 

a) Çré Guru-tattväññtakam 

b) Mantra-dätå-guroräñöakam 

c) Parama-guroräñöakam 

d) Parätpara-guroräñöakam 

e) Parama-parätpara-guroräñöakam 

f) Çré Lokanäthäñöakam 

g) Çré Çacénandanäñöakam 

h) Çré Svarüpa-caritämåtam 

i) Çré Svapna-viläsämåtam 

j) Çré Gopäladeväñöakam 

k) Çré Mädana-mohanäñöakam 

l) Çré Govindäñöakam 

m) Çré Gopinäthäñöakam 

n) Çré Gokulänandäñöakam 
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o) Svayam-bhagavatäñöakam 

p) Çré Rädhä-kuëòäñöakam 

q) Jaganmohanäñöakam 

r) Anurägavallé 

s) Çré Våndädevyäñöakam 

t) Çré Rädhikä-dhyänämåtam 

u) Çré Rüpa-cintämaëiù 

v) Çré Nandéçvaräñöakam 

w) Çré Våndävanäñöakam 

x) Çré Govardhanäñöakam 

y) Çré Saìkalpa-kalpadrumaù 

z) Çré Nikuïja-keli-virudävalé (virutkävya) 

aa) Surata-kathämåtam (äryaçatakam) 

bb) Çré Çyäma-kuëòäñöakam 

9) Çré Kåñëa-bhävanämåtam Mahäkävyam 

10) Bhägavatämåta-kaëä  

11) Ujjvala-nélamaëi-kiraëa  

12) Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu  

13) Räga-vartma-candrikä  

14) Aiçvarya-kädambiné (niet beschikbaar) 

15) Mädhurya-kädambiné  

16) Commentaar op Bhakti-rasämåta-sindhu  

17) Commentaar op Änanda-Vändävana-campü 

18) Commentaar op Däna-keli-kaumudé 

19) Commentaar op Çré Lalitä-mädhava-näöaka  

20) Commentaar op Çré Caitanya-caritämåta (incompleet) 

21) Commentaar op Çré Brahma-saàhitä 

22) Särärtha-varñiëé commentaar op Çrémad Bhägavad-gétä  

23) Särärtha-darçiné commentaar op Çrémad-Bhägavatam   
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Mijn meest eerbiedwaardige Çré Gurudeva, äcärya-keçaré 

añöottära-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé 

Mahäräja, bewaker van de Çré Gauòéya sampradäya en stich-

ter äcärya van de Çré Gauòéya Vedänta Samiti en de Gauòéya 

maöhas gevestigd onder zijn auspiciën, heeft de boeken van 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en andere voorgaande äcäryas 

samen met zijn eigen werk opnieuw in het Bengaals uitgege-

ven. Tegenwoordig zijn door zijn hartgrondige wens, zijn en-

thousiaste zegeningen en grondeloze genade boeken, zoals de 

volgende, gedrukt in het Hindi, de nationale taal van India: 

Jaiva-dharma, Çré Caitanya-çikñämåta, Çré Caitanya Ma-

häprabhu ki Çikñä, Çré Çikñäñöaka, Sri Bhakti-rasämåta-sindhu-

bindu, Çré Ujjvala-nélamaëi-kiraëa, Bhägavatämåta-kaëä, Çré 

Géta-govinda, Çré Bhajana-rahäsya, Çré Gauòéya-géti-guccha, 

Çrémad Bhägavad-gétä, Çré Veëu-gétä, Bhakti-tattva-viveka, 

Vaiñëava-siddhänta-mälä, Çré Brahma-saàhitä, Räga-vartma-

candrikä, Çré Båhad-bhägavatämåtam, Gauòéya-kaëöhahära en 

Sri Camatkära-candrikä. Geleidelijk aan zullen andere boe-

ken ook worden gepubliceerd. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft Çré Prema-

sampuöa in het Sanskriet gecomponeerd en sinds die tijd zijn 

er vele uitgaven in het Bengaals gepubliceerd. Hiervan staat 

de uitgave van Çré Hari-bhakta däsa van Çré Dhäma Våndäva-

na in het bijzonder vol bovenzinnelijke gevoelens en de taal 

ervan is ook gemakkelijk te begrijpen. De huidige uitgave in 

het Hindi is gebaseerd op deze Bengaalse uitgave. 

Ik heb het volste vertrouwen, dat rasika en bhävuka sädha-

kas en sädhakas op het pad van rägänuga-bhakti, die gretig 
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zijn naar vraja-rasa, dit boek in grote ere houden. Trouwhar-

tige mensen, die het bestuderen, zullen in staat zijn de prema-

dharma van Çré Caitanya Mahäprabhu binnen te gaan, de 

eeuwige religie van zuiver transcendente, liefdevolle dienst-

verlening aan Çré Kåñëa. 

Mag mijn meest vererenswaardige Çréla Gurupädapadma, 

de belichaming van het mededogen van Bhagavän, me met 

zijn overvloedige genade besprenkelen. Op die manier kan ik 

een altijd-toenemende kwalificatie krijgen om zijn diepste 

wens door middel van mijn dienst te vervullen. Dit is mijn 

nederige gebed aan zijn lotusvoeten, die prema kunnen 

schenken. 

Deze eerste uitgave werd in hoog tempo geproduceerd, dus 

er kunnen kleine vergissingen aanwezig zijn. We verzoeken de 

trouwe lezers ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat we 

deze fouten in toekomstige uitgaven kunnen corrigeren. 

Een aspirant voor een sprankje genade van Çré Hari, Guru 

en de Vaiñëava’s, 

 

Nederig en onbeduidend, 

Tridaëòibhikñu Çré Bhaktivedänta Näräyaëa  

Çré Utthäna Ekädäçé 

12 november 2005 

 





 

 

DE SCHATKIST VAN ZUIVERE TRANSCENDENTE LIEFDE 

prätaù kadäcid uraré-kåta cäru-rämä- 

    veço hariù priyatamä-bhavana-praghäne 

gatväruëäàçuka-taöena pidhäya vaktraà 

    nécé na locana-yugaù sahasävatasthe (1) 

IEFDEVOLLE GEHECHTHEID HEEFT EEN BE- 

paald, buitengewoon karakter. In het hart van de 

minnaar kan spontaan een hunkering oprijzen om uit 

de mond van zijn geliefde over de uitmuntendheid van haar 

liefde voor hem te horen en over de inferieuriteit van zijn 

liefde voor haar. 

Vrajendra-nandana Çré Çyämasundara, de ongeremde, zor-

geloze levensgenieter van rasa, werd op een vroege ochtend 

door dergelijke liefde beheerst. Hij vermomde Zich als een 

 met een hartveroverende schoonheid en liep de 
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binnenplaats op van Çrématé Rädhikä, de dierbare lievelings-

dochter van Våñabhänu Mahäräja. Hij had Zijn lotusgezicht 

achter een donkerrode sluier verstopt en ging uit verlegenheid 

met neergeslagen ogen voor Çrématé Rädhikä staan. 

 

 

Eerder had Çré Çyämasundara in de nacht van de rasa dans 

aan de oever van de rivier Kälindé temidden van de gopés Zijn 

nederlaag aanvaard. Hij had hen toen gezegd, “na päraye 

‘haà néravadya saàyujäm... – Ik kan Mijn schuld aan jullie 

niet vereffenen.” Nu was hij in hetzelfde gevoel van liefdevol-

le gehechtheid verzonken, die Hij met deze woorden had 

overgebracht. Omdat Hij Zijn geliefde Çré Radha trots en 

zonder aarzelen wilde horen spreken, terwijl Ze uit genegen-

heid zat te mokken (praëaya-mäna), had Hij Zich vermomd 

als een lieve jongedame. De gevoelens van de minnaar (näya-

ka) en de minnares (näyikä) worden in Çré Prema-sampuöa 

specifiek beschreven. 

äräd-vilokya tam atho våñabhänu-putré 

    proväca hanta lalite! sakhé! paçya keyam 

svasyäàçubhir hari-maëémayatäà ninäya 

    mat-sadma padma-vadanädbhuta-bhüñaëäòhyä (2) 

Toen Våñabhänu-nandiné Çrématé Rädhikä deze betoverende 

jonge vrouw in de verte zag aankomen, richtte Ze Zich tot 

Haar dierbare vriendin, Çré Lalitä, “O sakhé Lalitä, kijk, kijk 

eens! Wie is deze prachtige jonge vrouw getooid met verba-

zingwekkende ornamenten? De glans van Haar lotusgezicht 
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verslaat de luister van lotusbloemen en de uitstraling van 

Haar çyäma-kleurige lichaam verlicht onze binnenplaats. Ons 

hele huis lijkt met saffieren te zijn ingelegd.” 

çrutvä sakhé-giram atho lalitä viçäkhe 

    taà procatur drutam aväpya tadäbhimukhyam 

kä tvaà kåçodari! kutaù kim u vätha kåtyaà 

    brühéty asau prativacas tu dadau na kiïcit (3) 

Bij het horen van Çrématé Rädhikä’s woorden gingen Lalitä en 

Viçäkhä snel naar het jonge meisje toe en informeerden, “O 

meisje met Jouw ranke taille, wie ben Jij? Waar kom je van-

daan en waarom ben Je hier naartoe gekomen? Neem alsje-

blieft onze nieuwsgierigheid weg door deze vragen te beant-

woorden.” Maar dat jonge meisje gaf geen antwoord. 

çré-rädhikäpy atha vitarka-puraùsaraà taà 

    papraccha kautuka-vaçäd upagamya samyak 

kä tvaà svarüpa-mahasaiva manoharanté 

    deväìganäsi kim aho suñameva mürttä (4) 

Omdat Ze geen antwoord gaf, werd Çré Rädhikä nog nieuws-

gieriger. Na zorgvuldig te hebben nagedacht ging Ze voor de 

vermomde Çré Kåñëa staan en informeerde, “O schoonheid, 

wie ben Je? De luister van Jouw ledematen heeft ons verstand 

ontvreemd. Ben Je een goddelijk meisje? Bij het aanschou-

wen van Jou lijk het, alsof Je aan ons bent verschenen en Je 

het totaal van ’s werelds schoonheid belichaamt.” 
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tüñëéà sthitaà tad api taà punar äha bhävi- 

    nyät-mänam äçu kathayätra yadi tvam ägäù 

jänéhi nas tava sakhéù paramäntaraìgäù 

    kià çaìkase nata-mukhiù! trapase ’tha kiàvä (5) 

Het beeldschone jonge meisje gaf nog steeds geen antwoord. 

“O Bhävéné (mooie vrouw),” zei Çré Rädhikä, “Jij bent naar 

ons toegekomen, dus Jij dient Jezelf meteen voor te stellen 

om onze nieuwsgierigheid weg te nemen. O verlegen meisje, 

in ons gezelschap bestaat geen reden om bedeesd of gereser-

veerd te zijn. Weet alsjeblieft, dat we Jou als onze intieme 

vriendin beschouwen.” 

niçvasya kaïcana viñädam iväbhinéya 

    vaktraà vivåtya tam akhaëòita-mauna-mudram 

sä präha hanta rujam ävahaséti satyaà 

    jïätaà na täm åta ihedåçatä tava syät (6) 

Toen het jonge meisje – Çré Kåñëa – de woorden van Çrématé 

Rädhikä hoorde, slaakte Ze een diepe zucht. Woorden alleen 

kunnen Haar reactie niet beschrijven. Ze wendde Haar ge-

zicht af en bleef zwijgen. Bij het zien van de conditie van het 

meisje vroeg Çré Rädhä, “O schoonheid, Ik begrijp, dat Jouw 

hart pijn doet, anders zou Jij Jezelf niet zo gedragen. 

taà brühi kaïja-mukhi! viçvasihi prakämaà 

    mayy eva tat pratikåtau ca yathä yateya 

udgérëa eva suhåd-antika eti çäntià 

    yan-mänasa-vraëa-vipäkaja-tévra-däù (7) 
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“O lotusgezichtje, vertel ons in vol vertrouwen alsjeblieft 

openlijk en duidelijk over Jouw pijn. Ik zal Mijn best doen om 

de oorzaak van Jouw doodsnood op te heffen. Als zich in het 

hart een diepe wond van wanhoop opent, kan de ondraaglijke 

angst, die wordt geleden, worden verzacht door deze aan in-

tieme vriendinnen mede te delen. 

käntena kià tvam asi samprati viprayuktä 

    tasyaiva vä viguëatodayatù prataptä 

kià svägasas tad avisahyatayä vibhesi 

    tat kià nu kalpitam aho piçunair na satyam (8) 

“Lijd Je nu aan afgescheidenheid van Jouw geliefde? Of ben 

Je uitermate verstoord geraakt bij het ontdekken van een of 

ander gebrek in hem? Of heb Je een of andere grote overtre-

ding begaan, die de genegenheid van Jouw geliefde heeft ver-

brijzeld? Ben Je daarom zo bang? Misschien om de liefde en 

genegenheid, die Jouw geliefde voor Jou heeft, kapot te ma-

ken heeft een of ander verdorven figuur Jou vals beschuldigd 

van een misdaad, terwijl Je eigenlijk niets verkeerd hebt ge-

daan. Is dat de reden, waarom Je zo ongelukkig bent? 

kiàvä vivoòhari manaù sa ghåëaà taväbhü- 

    nmande rataà kvacana puàsi-vare düräpe 

tattvaà kaöükti paöunä yata mädåçéva 

    santarjjyase guru-janena tato ’si dünä (9) 

“Ben Je erachter gekomen, dat degene, die Je hebt getrouwd, 

saai en ongelukkig is? Had Je hem liever nooit getrouwd, in-

dien Je dit van tevoren had geweten? En nu Je het wel weet, 
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ben Je hem niet langer toegenegen? Of heeft Jouw hart zich 

gehecht aan een uiterst wonderbaarlijk persoon, die onbe-

reikbaar is? Alas, alas, voel Jij Je bedrukt, omdat Je evenals 

Ik, bloot staat aan de constant botte terechtwijzingen van 

minachtende ouderen?” 

kaccin nu tanvi! khara-väk-çara-viddha-marmä 

    saubhägya-leça-madirändha-dhiyaù sapatnyäù 

sambhävyate tvayi na caitad aho parä kä 

    tvatto vahatv atula saubhaga-cäru-carccäm (10) 

De langdurige stilte van het prachtig mooie meisje diende 

louter om de bezorgheid van Çré Rädhä te vergroten. “O ele-

gant meisje,” zei Ze, “is zijn tweede vrouw trots geworden en 

wordt ze bedwelmd door haar kleine druppeltje groot geluk? 

Is haar intelligentie gecorrumpeerd geraakt en heeft ze als 

gevolg daarvan Jouw hart doorboord met de pijlen van haar 

vlijmscherpe woorden? Nee, dit zou Jou zeker niet kunnen 

overkomen. Ik kan niet geloven, dat er een jonge vrouw in het 

universum is, die meer geluk heeft dan Jij. Jij zou onmogelijk 

een co-vrouw kunnen hebben. Waarom zou een man, die is 

getrouwd met een vrouw, die beschikt over alle goede kwali-

teiten, haar ooit verlaten om met een ander te trouwen? 

tvaà mohiné çrutacaré kim u mohanärthaà 

    çambhor ivendu-mukhi! kasya haöhäd udeñi 

kiï cekñate yadi haris tad-apäìga-viddha- 

    stväà kautukaà bhavati tad-vyatimohanäkhyam (11) 
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“O vollemaansgezicht, we hebben van Bhagavaté Paurëamäsé-

devé gehoord, dat er eens een incarnatie van Bhagavän ge-

naamd Mohiné is geweest, die zo buitengewoon mooi was, dat 

Ze de grote Çré Mahädeva (Çré Çiva) wist te betoveren. Ben Jij 

die Mohiné? Vertel Me eens, wie denk Je verliefd te laten 

worden op Jouw fascinerende schoonheid door hier onver-

wacht langs te komen? Het is waar, dat Çré Mahädeva door 

Jou geboeid was en dat Jij Je niet in het minst tot hem voelde 

aangetrokken, maar als Jouw zijdelingse blik Çré Hari zou 

doorboren en als Hij een zijdelingse blik naar Jou zou terug-

werpen, zou Je zeker in verwarring raken. Niets kan met Jouw 

schoonheid worden vergeleken, noch met de schoonheid van 

onze Çré Kåñëa, dat kroonjuweel onder de koningen der 

charmeurs. Als Jullie elkaar zouden zien, zouden Jullie beiden 

zodanig op elkaars schoonheid verliefd worden, dat Jullie de 

grenzen van zelfbeheersing zouden verliezen, waardoor uit 

Jullie wederzijdse aantrekkingskracht een buitengewone en 

verbazingwekkende rasa zou verschijnen.” 

çrutvottaréya-pariyantrita-sarva-gätraà 

    romäïcitaà tam upalabhya jagäda rädhä 

hä kià sakhi! tvam asi daihika-duùkha-dünä 

    vakño ’tha påñöham athavä vyathate çiras te (12) 

Çré Kåñëa, die was vermomd als een celestijns meisje en onop-

houdelijk de ambrozijnen woorden dronk voortvloeiend uit 

de lotusmond van de nieuwsgierige Çré Rädhikä, voelde een 

bovenzinnelijke vervoering in Zijn hart opwellen, waardoor 

Zijn lichaamshaar van extase overeind ging staan. Om dit te 

verbergen bedekte Hij zijn ledematen met Zijn sluier. 
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Toen Çré Rädhikä dit zag, stelde Ze Zich voor, dat het meis-

je een of andere lichamelijke aandoening moest hebben. “O 

sakhé,” vroeg Ze, “ervaar Je een of ander ongemak in Jouw 

lichaam? Heb Je pijn op Jouw borst, in Jouw rug of in Jouw 

hoofd?” 

vätsalyataù pitå-padair bahu-mülyam eva 

    prasthäpitaà yad-akhilämaya-çätanäkhyam 

tailaà tad asti bhavanäntarato viçäkhe! 

    çéghraà samänaya tad äpaya särthakatvam (13) 

Op die manier giste Çré Rädhikä naar de ziekte van het jonge 

meisje. “O vriendin Viçäkhä,” zei Ze, “Mijn eerbiedwaardige 

vader heeft Me met liefde een kostbare medicinale olie ge-

stuurd, die een waterdichte remedie is tegen alle soorten aan-

doeningen. Haal deze alsjeblieft snel in huis op. De aard van 

liefde en genegenheid is zodanig, dat een geliefd artikel pas 

een betekenisvol bestaan krijgt, als het wordt aangewend voor 

iemand, die nabij en dierbaar is. 

tailena tena kila mürttimatä madéya- 

    snehena subhruvam imäà svayam eva säham 

abhyaïjayämy akhila-gätram apästa-todaà 

    naipuëyataù sakhi! çiro mådu mardayämi (14) 

“O sakhé Viçäkhä, Ik voel diepe genegenheid voor deze sakhé, 

die juist is gearriveerd. Deze olie, die alle ziekten verdrijft, is 

een manifestatie van de liefde van Mijn vader voor Mij; der-

halve zal ik het gebruiken om het hele lichaam van dit prach-

tige meisje met Mijn eigen handen te masseren. Ik zal ook 
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Haar hoofd deskundig masseren. Dan wordt al Haar lijden 

verlicht. 

 

nairujya-käri-vara-saurabha-vastu-vånda 

    prakñepa-  cärutara-koñëa-payobhir eëäm 

saàsnäpayämi vigatäruñam äsya padma- 

    mulläsayämy atha giräpi viräjayämi (15) 

“En luister, neem voor Mij warm water mee met de beste he-

lende ingrediënten erin om Haar te baden. Ik zal Haar lijden 

verlichten en dan ziet Haar lotusgezichtje er weer gelukkig 

uit. Misschien wil Ze dan met Me praten. 

väcä mayä mådulayätihita-pravåttyä 

    snehena cänupädhinä paramädåtäpi 

no vakti kiïcid adhunaiva kaöükåtäsyä 

    tiñöhed iyaà kapaöiné yadi hanta sakhyaù (16) 

“O sakhés, Ik heb tegen dit meisje lieve, aardige woordjes ge-

sproken en ik sta klaar om Haar persoonlijk een oliemassage 

en andere heilzame behandelingen te geven. Ik heb Haar met 

een open hart alle eer gegeven en Haar oprechte genegenheid 

getoond. En Ik heb nog geen enkel woord van Haar lippen 

horen komen. Ze mystificeert over de aard van Haar aandoe-

ning en zit daar met een neerslachtig gezicht naar beneden te 

staren. 

asyä rujas tad-aparäà karavai cikitsäà 

    yäà präpya tanva-sumano-nikhilendriyäëäm 
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vyädhiù praçämyati bhaved atipuñöir eñäà 

    dhanvantari-prahita-divya-rasair iväddhä (17) 

“Nu ga Ik een nieuwe behandeling op de ziekte van dit lieve 

meisje toepassen. Zoals het goddelijke nectartonicum, dat Mij 

door Dhanvantari werd gegeven, iedere ziekte geneest, zo 

verdrijft deze remedie in één seconde alle ziekten, levens-

kracht, verstand en zintuigen uit Haar lichaam. Deze remedie 

dient vooral om Haar lichaam te voeden.  

kuïjädhiräja-kara-kaïja-taläbhimarña- 

    masyä urasy atitaräà yadi kärayämi 

seyaà hasiñyati vadiñyati sétkariñya- 

    tyasmäàç ca häsayitum eñyati käïcid äbhäm (18) 

“Luister, ik zal je meer over deze nieuwe behandeling vertel-

len. Tot nu toe heeft deze sakhé hier gezeten en werd over-

weldigd door een of andere ongeneeslijke ziekte en is niet in 

staat een enkel woord uit te brengen. Indien echter Haar hele 

borst zou worden aangeraakt door de lotuspalmen van de 

Heer van onze kuïja, zou Ze snel beginnen te praten, te gie-

chelen en te snikken. Nadat Ze het onbeschrijflijke plezier 

heeft ervaren van de aanraking van rasika-çekhara Çré Kåñëa’s 

hand, zou Ze niet te onderscheiden geluiden gaan mompelen. 

Wat kan Ik nog meer zeggen? Ze zou een dermate uitstraling 

krijgen, dat ons lachen niet te stuiten was. Haar lichaam zou 

alle tekenen van een ontmoeting met Çré Kåñëa dragen en 

door Zijn aanraking zouden zich allerlei soorten exceptionele 

symptomen gaan manifesteren. Dit zou ons gelukkig maken.” 
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çrutvä giraà sa pihita-smita-häsya-padma- 

    munnéya ramyatara-savya-karäìgulébhiù 

utsärya kiïcid alakä-nava-guëöhanaï ca 

    nyaïcattaraà kiyad udaïcayati sa mürddhnaù (19) 

Toen Çré Kåñëa, die verkleed was als een hemels meisje, Çré-

maté Rädhikä op deze manier hoorde spreken, verscheen een 

milde glimlach op Zijn gezicht. Hij verborg Zijn glimlach en 

richtte Zijn gebogen lotusgezicht iets op. Met de mooie vin-

gers van Zijn linker hand veegde Hij zachtjes een verdwaalde 

krul van Zijn voorhoofd en trok Zijn sluier nog iets verder 

over Zijn hoofd naar beneden. 

kiïcij jagäda ramaëé ramaëéya-kaëöha- 

    sausvaryam eva racayan vacanaà yad eñaù 

sä tac cakora-lalaneva papau ciräya 

    käïcic camatkåtim aväpa ca sälipäliù (20) 

De vermomde Çré Kåñëa nam het lieve stemmetje van een 

jongedame aan en besprenkelde alle aanwezigen met verleide-

lijke woordjes zo zoet als honing. Çré Rädhä en Haar sakhés 

dronken als cakoré-vogels ieder woord met een gretig hart op. 

Op deze manier ervoeren ze de hoogste vreugde en waren zo 

verbaasd, dat louter woorden het niet kunnen beschrijven. Bij 

het horen van de lieve woordjes van dit prachtige nieuwe 

meisje, bevonden ze zich in een zegen, die alleen wordt geë-

venaard door de vervoering bij het horen van de spraak van 

Çré Kåñëa Zelf.  
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devy asmi näka-vasatiù çåëu yasya heto- 

    stäm agamaà su-vadane vidhuré-kåtätmä 

kuträpi me vividiñästi vivakñite ’rthe  

    sampädayiñyati parä tvad åte kutas täm (21) 

De nieuwe sakhé zei, “O mooie Çré Rädhä, Ik ben een meisje 

uit de hemelse planeten. Luister alsjeblieft naar de reden, 

waarom Ik met zo’n opgewonden hart naar Jou ben toegeko-

men. Ik wil graag iets bijzonders weten en wie anders dan Jij 

kan Mijn verlangen vervullen?” 

naiväbhyadhäs tvam anåtaà yad udeñi devé- 

    tyasmäbhir ittham adhunaiva hi paryaceñöhäù 

yan-mänuñéñu katamästi bhavat-sadåkñä 

    käntyänayän upamayä tvam ivekñase tvam (22) 

Bij het horen van deze woorden zei Çré Rädhikä, “O schoon-

heid, Je hebt Jezelf als een hemels meisje voorgesteld. Dit is 

zeker waar. Ik had dit al gedacht, voordat Je begon te spre-

ken, want er is in deze sterfelijke wereld geen vrouw, die met 

Jouw schoonheid kan wedijveren. Jouw schoonheid is onver-

gelijkbaar en ongekend; Je bent zowaar een klasse apart. 

yat tvayy ahaà sarala-dhér vitathaà vitarka- 

    vaividhyam apy akaravaà çarad-ambujäsye 

tat paryahäsi-ñamito ’stu na me ’parädha- 

    stvaà snihyaséha mayi yady abhavaà tvadéyä (23) 

“O Jij met een gezichtje, dat lijkt op een lotus in de herfst, Ik 

heb diverse mogelijke redenen voor Jouw verdriet in overwe-

ging genomen, zoals afgescheidenheid van Jouw echtgenoot, 
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en Ik heb Jou erover verteld, maar Ik maakte eigenlijk grap-

jes. Neem alsjeblieft geen aanstoot aan Mijn woorden. Nu ben 

Jij Me toegenegen geworden en Ik ben de Jouwe geworden.” 

kià saìkucasy ayi sakhé tvam abhüs tvadéyo 

    devéjano ’py aham abhüvam iti pratéhi 

tvaà prema-rüpa-guëa-sindhu-kaëänubhüter 

    däsé bhavämy aham apéti sadäbhimanye (24) 

Het celestijnse meisje zei, “Rädhä, Jij bent Mijn sakhé. Waar-

om ben Je zo gereserveerd? Ondanks dat ik een hemels meis-

je ben, ben Ik Jouw ondergeschikte geworden. Heb hierover 

geen twijfel. Ik verlang er constant naar om Jouw dienst-

maagd te zijn, zodat Ik één druppel uit de oceaan van Jouw 

liefde, schoonheid en kwaliteiten kan ervaren. 

yad vacy ahaà tad avadhehi yato viñädo 

    durvära eña tam apäkuru saàçayaà me 

naivädhunäpi viraräma daräpi håd-bhu- 

    täpas tvadéya-lapanämåta-sekato ’pi (25) 

“Luister alsjeblieft zorgvuldig naar de reden, waarom Mijn 

hart zoveel zielsangst ervaart en neem dan de twijfel weg, die 

bij Mij deze wanhoop veroorzaakt. Jouw honingzoete woor-

den zijn als zachte regen op Mijn hart gevallen, maar ze heb-

ben zelfs niet in de minste mate het verdriet erin verzacht. 

våndävane dhvanati yaù sakhi! kåñëa-veëu- 

    stad-vikramaù sura-pure prabalatvam eti 
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sädhvé-tater api manaù sa-ghåëaà yato ’bhüt 

    kaëöhopakaëöha-milana smaraëe ’pi patyuù (26) 

“O sakhé, het fluitspel, dat in Çré Våndävana wordt gehoord, is 

ook ons hemelse gebied binnengedrongen. De kracht ervan is 

zodanig, dat kuise dames daar niet langer hun echtgenoot 

willen omhelzen. Louter de gedachte eraan is walgelijk. Als 

de Heer van het universum, Çré Kåñëa, hun hoofd en hart aan-

trekt, gaan hun gedachten niet langer in de richting van hun 

sterfelijke echtgenoot. Alles in relatie tot Çré Kåñëa beschikt 

over deze kracht. De minste verbinding met Hem neemt het 

verlangen weg om materieel plezier te maken. 

çliñöveva muïcati suraù sa-vitarkam ätma- 

    käntäà drutaà jvalad-aläta-nibhäìga-yañöim 

hälähalaà muralikä-ninadämåtaà yat 

    pétvaiva sätanu-mahäjvara-mürcchitäbhüt (27) 

“De klank van deze fluit is zo zoet als honing, maar is ver-

mengd met een dodelijk vergif. Iedereen, die dit hoort, er-

vaart een ongekend plezier, alsof men honing proeft; maar 

daarna, wanneer Kåñëa niet is bereikt, krijgt men te lijden aan 

scherpe pijnen, alsof men is vergiftigd. Op het moment, dat dit 

geluid de oren van de hemelse nimfen binnenkomt, verlangen 

ze ernaar met Kåñëa in ieder opzicht plezier te maken. Ver-

bijsterd door de hoge koorts van verliefdheid gloeit hun li-

chaam als gloeiende kolen. Hun echtgenoot omarmt hun 

brandende lichaam en laat hen snel weer los. ‘Welke plotse-

linge aandoening veroorzaakt haar hoge temperatuur?’ vra-

gen ze zich af. Zodra iemand de klank van de fluit van Kåñëa 
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hoort, manifesteert zich in zijn hart het verlangen Hem te 

ontmoeten en dat maakt hem rusteloos. Dit is de macht van 

Çré Kåñëa’s fluitspel. 

asmat-pure ’sti na hi käpi jaraty ataù kä- 

    starjantu kä nu nikhilä api tulya-dharmäù 

kä vä haseyur aparä yad imäù satétvaà 

    viplävayan muralikä ninado vyajeñöa (28) 

“Een van de namen van onze hemelse stad is Tridaçälaya, 

hetgeen betekent een plaats, waar de inwoners alleen drie 

levensfasen ervaren: kind, tiener en jonge volwassene. Ze 

worden nooit oud. Omdat de vrouwen nooit verouderen, voe-

len ze zich allemaal aangetrokken tot de klank van de fluit. 

Wie is dan in de positie om anderen voor schut te zetten of 

ten koste van hen grappen te maken? De klank van de fluit 

ruïneert de kuisheid van de hemelse nimfen en verslaat ieder 

van hen. 

evaà yadi pravavåte prativäsaraà sa 

    veëu-dhvaniù prabhavituà vibudhäìganäsu 

tarhy ekadä hådi mayaiva vicäritaà hä 

    ko ’yaà kutaç carati vädayitäsya ko vä (29) 

“De invloed van dit fluitspel heeft zich op die manier van dag 

tot dag onder de hemelse maagden verspreid. Op zekere dag 

was Ik zo vol verwondering, dat Ik bij Mezelf dacht, ‘Waar 

komen die zoete klanken vandaan? Wie bespeelt die fluit?’  
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itthaà divaù samavatéryya bhuvéha sädhu 

    vaàçévaöe ’vasam ahaà katicid dinäni 

dåñöo harer anupamo vividho viläsaù 

    käntä-gaëaù priya-sakhäly api paryyacäyi (30) 

“Na ampele overweging kwam Ik de klank van de fluit uit de 

hemelse planeten op het spoor en op die manier ben Ik op 

deze Aarde beland. Ik ben met vreugde enkele dagen in Vaà-

çévaöa gebleven. Daar was Ik getuige van het ongeëvenaarde 

spel van Jou en Çré Kåñëa en ik raakte bekend met Zijn ge-

liefde sakhés.” 

rädhä sa-narma-madhuräkñaram äha dhanye! 

    tvaà gaëyase sura-pure vara-cäturé-bhäk 

anyä punar balavad-utkalikä kåpäëé 

    kåttendriyaiva sumanastvam apädapärtham (31) 

Nadat Ze de woorden van het hemelse meisje had aange-

hoord, sprak Çré Rädhä op een lieve toon en schertste, “O 

meest fortuinlijke, Ik beschouw Jou als de slimste van alle 

hemelse nimfen in het celestijnse gebied, want alleen Jij, die 

het verstand met het zwaard van Jouw grote gretigheid om de 

fluitspeler te zien heeft omgehakt, probeert de bron van het 

fluitspel te achterhalen. Die andere meisjes doen geen moeite 

om deze bron op te sporen. Om die reden kan Jij alleen de 

naam Sumanä dragen, want alleen Jij hebt een onverstoorbare 

geest. (Met andere woorden, Jij bent Sumanä, want evenals 

Ik, ben Jij gehecht geraakt aan para-puruña
2
 Çré Kåñëa.)” 

                                                 

2
  De echtgenoot van een andere vrouw. 
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Dit betekent, dat de halfgodinnen zo intens begerig zijn om 

Çré Kåñëa te krijgen, dat hun verstand niet stabiel blijft en ze 

allerlei vormen van hevige pijnen ondergaan, omdat ze van 

zinnelijk plezier willen genieten. Daardoor kunnen ze geen 

methode bedenken om hun begeerte [naar Çré Kåñëa] uit te 

stellen. Het zou niet gepast zijn om hen Sumanä, “iemand met 

een prachtige geest” te noemen. Deze hemelse nimf daaren-

tegen wilde niet alleen graag de fluitspeler zien, maar Ze be-

sloot om juist hier naartoe te komen en de begeerte om Hem 

te zien uit te stellen. Daarom is Zij alleen gezegend en kan Zij 

alleen Sumanä worden genoemd. 

manda-bhramad-bhru madhura-smita-känti-dhärä- 

    dhaute vidhäya radana-cchadane sa cäha 

rädhe! paräà sva-sadåçéà na hi viddhi kià bhoù 

    çakye ’valokitum apéha pareëa puàsä (32) 

Toen het hemelse meisje de verrukkelijk humoristische woor-

den van Çré Rädhä hoorde, speelde er een lieve, stralende 

glimlach om Haar lippen en Haar wenkbrauwen dansten licht. 

“Rädhä,” zei Ze, “denk niet, dat andere vrouwen zo zijn als 

Jij. Denk niet, dat Mijn gehechtheid aan Jouw minnaar Çré 

Kåñëa is, zoals die van Jou. Zou Jouw minnaar, Çré Kåñëa, nu 

Ik hier ben, Mij op dezelfde wijze kunnen beheersen, als Hij 

Jou doet?” 
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kiàvä pareëa puruñeëa harer viläsa- 

    mevänvabhü rahasi sädhu yad-artham ägäù 

tad brühi kià tava vivakñitam atra madhye 

    narmätanomi yadi mäm akaroù sakhéà sväm (33) 

Çré Rädhikä antwoordde, “Ik ken de reden van Jouw komst 

niet, maar nu Je hier toch bent, probeer dan alsjeblieft het 

vertrouwelijke liefdesspel van Çré Kåñëa te ervaren. Waarom 

zou Je een relatie met een andere man willen hebben? Goed, 

wat wilde Je Me vragen? Tot nu toe heb Ik met Jou grapjes 

gemaakt en een beetje gespeeld, omdat Je Me als Jouw vrien-

din hebt aanvaard.” 

narmätanudhva sakhi! narmaëi kä jayet tväm 

    präëäs tv abhüs tvam ayi me kiyad eva sakhyam 

tvaà mänuñé bhavasi kintv amaräìgaëäs tä 

    mürddhnaiva te guëa-kathä puëatér namanti (34) 

Het hemelse meisje antwoordde, “O sakhé, ga door met grap-

jes maken. Wie kan Jou in deze kunst overtreffen? O Rädhä, 

Jij bent meer dan een vriendin voor Mij; Je bent Me zo dier-

baar als Mijn eigen levensadem. Je bent weliswaar slechts een 

mens, maar de jonge hemelse meisjes buigen niettemin hun 

hoofd, wanneer ze over Jouw zuiverende kwaliteiten horen.” 

 

 

 

De betekenis hiervan is alsvolgt. Ofschoon Çré Rädhikä een 

menselijke gedaante manifesteert, omdat Ze de smaak van 

uiteenlopend spel en vermaak wil proeven, is Ze geen gewoon 
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persoon. Ze is in feite de belichaming van het complete ver-

mogen van de Allerhoogste Çré Kåñëa, de bron van alle incar-

naties. Het is daarom niet verwonderlijk, dat de jonge hemel-

se meisjes buigen, wanneer ze vertellingen over Haar kwalitei-

ten horen. 

De beschrijving van de komst van Çré Kåñëa door Çréla Çu-

kadeva Gosvämé in Çrémad-Bhägavatam (10.1.17-23) heeft 

dezelfde stemming als die van het vers hierboven (34). Toen 

Moeder Aarde eens verdriet had vanwege de rampspoed ver-

oorzaakt door demonen, die zich als koningen voordeden, 

nam ze de gedaante van een koe aan en verscheen aan Çré 

Brahmä. Ze huilde meelijwekkend, toen ze haar ellende aan 

Brahmä onthulde. Brahmä hoorde haar verdrietige verhaal 

aan en nam haar en de andere halfgoden naar de kust van de 

Melkoceaan. Daar heeft de Allerhoogste Persoon, Kñérodaka-

çäyé Viñëu, gezegd tegen Çré Brahmä, die in meditatie verzon-

ken was, “tat-priyärthaà sambhavantu sura-striyaù... – de 

echtgenotes van de halfgoden dienen voor het plezier van Çré 

Kåñëa en Zijn dierbaren in Vraja te worden geboren” (Çré-

mad-Bhägavatam 10.1.23). Daarom is het voor de hemelse 

meisjes, die geschikt zijn als dienstmaagden, niet ongepast om 

te buigen.  

neyaà stutis tava na cäpi taöa-sthatä me 

    näpi hriyaà bhaja vadämy anåtaà na kiïcit 

sindhoù sutäpi girijäpi na te tuläyäà 

    saundarya-saubhaga-guëair adhiroòhum éñöe (35) 

Het hemelse meisje zei toen, “Sakhé, Ik zal nooit tegen Jou 

liegen. Word daarom alsjeblieft niet verlegen van Mijn lofbe-
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tuiging. Mijn bloemlezing werd niet gesproken om Jou te flat-

teren en Ik maak met Jou geen grapjes uit onverschilligheid. 

Echt waar, Jouw schoonheid, rijkdom en andere kwaliteiten 

kunnen zelfs niet worden geëvenaard door Pärvaté of door Çré 

Lakñmé, de dochter van de oceaan.” 

 

 

Een vergelijkbaar gevoel wordt tot uitdrukking gebracht in 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.182-4), waarin Çré Rä-

mänanda Räya de vragen beantwoordt van Çré Gauräìga-

sundara.  

yähäìra saubhägya-guëa väïche satyabhämä 

yäìra öhäïi kalä-viläsa çikhe vraja-rämä 

yäìra saundaryädi-guëa väïche lakñmé-pärvaté 

yäìra pativratä-dharma väïche arundhaté 

yäìra sadguëa-gaëane kåñëa nä päya pära 

täìra guëa gaëibe kemane jéva chära 

In deze verzen legt hij uit, dat zelfs Pärvaté en Çré Lakñmé bid-

den om de schoonheid en andere kwaliteiten van Çré Rädhä te 

krijgen. Çréla Rüpa Gosvämé schrijft eveneens het volgende in 

Çré Ujjvala-nélamaëi (Çré Hari-priyä-prakaraëam, 3.18), 

rägolläsa-vilaìghatärya-padavé-viçräntayo ’py uddhura 

    çraddhä-rajyad-arundhaté-mukha-saté-våndena vandyehitäù 

äraëyäpi mädhuré-parimalavyäkñipta-lakñmé-çriya- 

    stäs trailokya-vilakñaëä dadatu vaù kåñëasya sakhyaù sukham 

Arundhaté en andere vooraanstaande, kuise vrouwen prijzen 

met eerbied het gedrag van de vraja-gopés, ook al wijken de 

prachtige jonge meisjes van Vraja af van het pad van kuisheid 
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vanwege hun overweldigende liefde voor Çré Kåñëa. De gopés 

zijn buitenmeisjes, die zich in de bossen ophouden, maar hun 

lieftalligheid verslaat de schoonheid van Çré Lakñmé, de konin-

gin van Vaikuëöha. In de drie werelden zijn de geliefden van 

Çré Kåñëa zeer bijzonder. Mogen ze jullie geluk geven. 

In dit vers wordt vermeld, dat de mädhurya van Çré Rädhä de 

kwaliteiten van Çré Lakñmé overtreft, omdat Zij de grootste 

geliefde van Çré Kåñëa is. Çré Kåñëa heeft onbeperkte vermo-

gens, waarvan drie de belangrijkste zijn: Zijn innerlijke spiri-

tuele vermogen (cit-çakti), Zijn externe vermogen (mäyä-

çakti) en Zijn marginale vermogen (jéva-çakti). Van deze drie 

is het innerlijke vermogen, dat ook svarüpa-çakti wordt ge-

noemd, het belangrijkste. Sac-cid-änanda Çré Kåñëa’s innerlij-

ke vermogen kent drie onderdelen: transcendente zegen 

(änanda), ook hlädiné genoemd; transcendent eeuwig bestaan 

(sat), ook sandhiné genoemd; en transcendente kennis (cit), 

ook saàvid genoemd. 

De essentie van hlädiné-çakti schenkt Çré Kåñëa en Zijn toe-

gewijden zegen en wordt prema genoemd. De hoogste essen-

tie van prema is mahäbhäva, waarvan Çré Rädhikä de beli-

chaming vormt.  

Çrématé Rädhikä is vooraanstaand onder de geliefden van 

Çré Kåñëa en zoals Çré Kåñëa de bron is van alle incarnaties 

van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, zo is Çré Rädhä de 

bron van alle expansies van de geliefden van Çré Kåñëa, waar-

toe de vraja-gopés, de koninginnen van Dvärakä en Mathurä 

en alle geluksgodinnen in al Zijn woonoorden behoren. 

In Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.83) citeert Çréla Kavi-

räja Gosvämé uit Båhad-gautaméya-tantra het volgende. 
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devé kåñëa-mayé proktä rädhikä para-devatä 

sarva-lakñmé-mayé sarva-käntiù sammohiné parä 

Zij, die schitterend straalt en niet-verschillend is van Çré Kåñëa, 

wordt Çrématé Rädhikä genoemd. Ze is uiterst vererenswaardig 

en presideert over alle geluksgodinnen. Ze beschikt over alle 

luister en breng Çré Kåñëa helemaal in de war. Ze is het hoogste 

innerlijke vermogen van Bhagavän. 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.90, 92) legt dit vers (devé 

kåñëa-mayé...) alsvolgt uit. 

sarva-lakñmé-gaëera tiìho hana adhiñöhäna 

sarva-saundarya-känti vaisaye yäìhäte 

sarva-lakñmé-gaëera çobhä haya yäìhä haite 

Zij is de standplaats van alle geluksgodinnen. [...] Alle schoon-

heid en schittering rusten in Haar. Alle geluksgodinnen ontle-

nen hun schoonheid aan Haar. 

Deze schriftuurlijke bewijzen tonen aan, dat de kwaliteiten en 

het geluk van Çré Pärvaté-devé en Çré Lakñmé die van Çrématé 

Rädhikä niet kunnen evenaren. 

premnä punas tri-jagad-ürddhva-pade ’pi käcit 

    tat-sämya-sähasa-dhuraà manasäpi voòhum 

çaknoti nety akhilam eva mayä çrutaà tat 

    kailäsa-çåìgam anu haimavaté-sabhäyäm (36) 

Het hemelse meisje vervolgde, “Luister, dan zal Ik Jou meer 

vertellen. Is er een vrouw in de Vaikuëöha planeten ver voor-

bij de drie materiële werelden, die in liefdesaffaires zo dapper 

is als Jij? Is er een vrouw, die zich zelfs maar kan inbeelden 
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Jouw gelijke te zijn? Deze lovende woorden komen niet uit 

Mijn verbeelding; Ik heb in het gezelschap van Pärvaté-devé op 

de top van het Kailäça Massief over Jouw glorie gehoord. 

çrutvä mahän ajani me manaso ’bhiläña- 

    stad-darçanäya samapüri sa cäpi kintu 

täpa-tad-antar iha yo rabhasäd adépi 

    tenäsphuöan na kaöhino hi mamäntarätmä (37) 

“Toen Ik over Jouw kwaliteiten hoorde spreken, heb Ik een 

intens verlangen ontwikkeld om Jou te ontmoeten. Het is 

waar, dat door Jou te zien Mijn verlangen is vervuld, maar 

Mijn hart staat nog van verdriet in brand. De enige reden, 

waarom Mijn hart in dat vuur niet is verbrand, is omdat het zo 

hard is.” 

ko ’sau tam äçu kathayeti muhus tayokto 

    vaktuà çaçäka na sa bäñpa-niruddha-kaëöhaù 

açru-plutekñaëa-mathäsya mukhaà svayaà sä 

    svenäïcalena mådulena mamärjja rädhä (38) 

Çré Rädhikä, die heel lief is, hoorde de woorden van het he-

melse meisje vol ondraaglijk verdriet en vroeg, “Mijn vrien-

din, wat is de oorzaak van Jouw intense en ondraaglijke lij-

den? Vertel het Me rechtstreeks, alsjeblieft.” 

De tranen liepen onophoudelijk uit de ogen van het meisje, 

Haar keel was dichtgeknepen en Ze kon niet spreken. Çré 

Rädhikä veegde zachtjes met Haar eigen zachte sluier het 

gezicht en de ogen van het meisje af. 
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De intentie achter het vertoon van het diepe innerlijke ver-

driet van Çré Kåñëa was het neerzetten van een overtuigende 

show om Zijn verdriet authentiek te laten lijken. 

sthitvä kñaëaà dhåtim adhäd atha täm uväca 

    premä taväyam atulo ’nupadhir valéyän 

kåñëe ’tikämini babhüva kathaà dunoti 

    sväà sväàç ca viçvasiti yo ’tyapade ’py abhijïaù (39) 

Het hemelse meisje bleef een ogenblik in dat gevoel zitten en 

antwoordde toen kalm en geduldig, “O onschuldige, Çré Kåñëa 

is een bandeloze vagebond. Hoe kon Je verliefd worden op 

een dergelijk wellustig persoon? Jouw prema is in deze wereld 

ongeëvenaard. Omdat deze geen oorzaak heeft, is het onver-

woestbaar en omdat het zo sterk is, kan niets het tegenhou-

den. Maar degenen, die bewust iets, dat onwaardig is, tot het 

object van hun loyaliteit verheffen, veroorzaken louter ellen-

de voor zichzelf en hun dierbaren. 

saundarya-çaurya-vara-saubhaga-kértti-lakñmé 

    pürëo ’pi sarva-guëa-ratna-vibhüñito ’pi 

premäviveca-katamatvam asau vibhartti 

    kämitva-hetukam asau çrayituà na yogyaù (40) 

“Laat Ik Jou meer vertellen. Het is waar, dat Çré Kåñëa com-

pleet is met bekoorlijke schoonheid, dapperheid, ongeëve-

naard geluk, roem en andere rijkdommen en dat Hij is ge-
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tooid met kwaliteiten als juwelen. Niettemin heeft Hij één 

fout, die al deze rijkdommen teniet doet: Hij is totaal niet in 

staat onderscheid aan te leggen in aangelegenheden met be-

trekking tot prema, want Hij heeft zoveel amoureuze verlan-

gens. Het kan nooit goed zijn om in een dergelijk persoon een 

toevlucht te nemen. 

tasmin dine bahu-vilasya muhuù prakäçya 

    premä tvayä sarabhasaà rajanau tu kuïje 

saìketa-gämåju-dhiyaà bhavatéà vidhäya 

    käïcit paräà sa ramayan kapaöé jahau tväm (41) 

“Luister. Op die dag heeft Çré Kåñëa met Jou op allerlei ma-

nieren gespeeld. Hij vertoonde met grote gretigheid herhaal-

delijk een kunstmatige liefde voor Jou. Maar later, O simpel 

hart, heeft die valse bedrieger Jou verlaten om zich met een 

andere jonge vrouw te amuseren, zelfs al had Hij met Jou die 

nacht in een kuïja afgesproken. 

yat tvaà tadä vyalapa eva sakhés tudanté 

    valléù patatri vitatér api rodayanté 

sarvaà tadäli! nibhåtaà maya-känya-bhäli 

    vaàçévaöa-sthitatayä valitä ruñaiva (42) 

“Jouw sakhés waren ook bedroefd, toen ze Jou hoorden treu-

ren en zelfs de klimplanten, dieren en vogels in het bos huil-

den van pijn. Ik was op dat moment ook vol mentale pijn, 

want ik had me verstopt in Vaàçévaöa en stond alles gade te 

slaan.” 



_____________________________________________________________________________________ 

49 

 

Als Çrématé Rädhikä afgescheidenheid van Çré Kåñëa ervaart, 

komt mohanäkhya-mahäbhava in Haar naar boven. In Çré 

Ujjvala-nélamaëi (Sthäyi-bhäva-prakaraëam) staat, dat moha-

näkhya-mahäbhava een dermate grote beroering in het uni-

versum teweeg brengt, dat zelfs niet-menselijke levenssoorten 

huilen. Daarom zegt Kåñëa hier (Vers 42), dat de bomen, de 

klimplanten en de vogels ook huilden. 

In Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 2.43) staat het vol-

gende, 

akaitava kåñëa-prema,     yena jämbunada-hema, 

sei premä nåloke nä haya 

yadi haya tära yoga,      nä haya tabe viyoga, 

viraha haile keha nä jéyaya 

Onvermengde kåñëa-prema, zoals puur goud uit de Jambu Ri-

vier, bestaat in de wereld van mensen niet. Al zou het zich in 

dit oord manifesteren, is er geen afgescheidenheid. Als afge-

scheidenheid wel zou plaatsvinden, zou het leven ophouden te 

bestaan. 

räse tathaiva viharann aparä vihäya 

    prema tvayaiva sahasä prakaöé cakära 

sthitvä kñaëaà sa bhavatém amucad vanänta- 

    rekäkinéà rati-bhara-çrama-khinna-gätrém (43) 

Het hemelse meisje zei toen, “In de nacht van de rasa heeft 

Kåñëa alle andere vraja-sundarés achtergelaten en heeft Jou 

meegenomen om met Jou te spelen en Jou een overvloed aan 

genegenheid te tonen. Na korte duur echter, toen Je van Jouw 
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amoureuze spel vermoeid raakte, heeft Hij Jou plotseling he-

lemaal alleen in het bos achtergelaten. 

tarhi plutaà vilapitaà gahanä ca mürcchä 

    ceñöäpy atibhrama-mayé tava yad yad äsét 

vyäpyaiva hä bahu-janüàñi hådi sthitaà me 

    tat kañöam añöa-vidhayaiva tanoù prakåtyä (44) 

“Op dat moment vertoonde Jouw lichaam en hart allerlei 

condities – Je treurde luidkeels en viel keer op keer flauw. 

Jouw bewegingen lieten zien, dat Je in de war was; ze waren 

niet natuurlijk. Alas, het was zo pijnlijk om Jou in die hoeda-

nigheid te zien, dat Ik het nooit zal vergeten. Zelfs in toekom-

stige levens, waarin Ik door de acht levensfasen ga, zoals ge-

boorte, ouderdom en dood, zal Jouw doodsangst onophoude-

lijk als een scherpe ijzeren speer Mijn hart doorboren. 

devé-jano ’smi hådi me kva nu kañöam äséd 

    daiväd yaçasvini! babhüva bhavad-didåkñä 

mäm ägamayya bata säkåta kéla-viddhäà 

    yasyästi naiva sakhi! nirgamane ’py upäyaù (45) 

“O glorieuze, is het mogelijk, dat de pijn in Mijn hart achter-

blijft? Ik ben tenslotte een meisje uit de hemelse planeten. 

Maar ach, op een ongelegen moment manifesteerde zich op-

eens een verlangen om Jou te zien. Alleen dat verlangen heeft 

Me hier naartoe gebracht en nu, O sakhé, doorboort het Mijn 

hart als een scherpe ijzeren speer. Ik zie immers totaal geen 

mogelijkheid om hem te verdrijven.” 
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Çré Kåñëa vervloekte Zichzelf om de diepte van de liefde van 

Çré Rädhikä voor Hem te peilen. Hij wist, dat de super-

uitmuntende liefde van Rädhikä in deze wereld zou worden 

gevestigd, als Haar liefde niet zou wankelen of licht zou af-

nemen, nadat Ze deze kritiek over Hem had aangehoord. Çré 

Kåñëa sprak op deze manier om de ambrozijnen woorden met 

de geur van prema te horen, die voortvloeiden uit het oprech-

te en ernstige hart van Çré Rädhikä, het kroonjuweel van Zijn 

geliefden. 

sandänitaà tvayi mano na divaà prayätuà 

    sthätuï ca nätra tila-mätram apéttham éñöe 

udghürëate pratipadaà na padaà labheta 

    adyäbhavaà tvayi cirät-prakaöé kåtätmä (46) 

“Sakhé,” vervolgde het hemelse meisje, “Mijn hart is zodanig 

aan het Jouwe verbonden geraakt, dat ik geen kracht meer 

heb om naar de hemelse planeten terug te keren, wanneer Ik 

Jou zie lijden. Tegelijkertijd kan Ik een dergelijk zwaar ver-

driet in Mijn hart niet blijven ronddragen. Aangezien Ik geen 

rust kan vinden, ben Ik gekomen om Jou te zien en om de 

gevoelens tot uitdrukking te brengen, die in Mijn hoofd 

rondwentelen. 

kåñëät punar bahu vibhemi na dharma-loka- 

    lajje dayä-dhvani kadäpi na päntha täsya 
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bälye striyäs taruëimany aciräd våñasya 

    vatsasya madyam anu yo vyadhitaiva hiàsäm (47) 

“Bovendien ben Ik ontzettend bang voor Kåñëa, want Hij 

heeft geen gevoel voor religie, geen morele principes, en Hij is 

niet bang voor de publieke opinie. Hij is zo hardvochtig, dat 

Hij nog nooit een voet op het pad van genade heeft gezet. 

Toen Hij nog een baby was, heeft Hij een vrouw vermoord, de 

räkñasé Pütanä. Hij heeft in Zijn jeugd de stier Våñäsura ver-

moord en in Zijn jongensjaren heeft Hij het kalf Vatsäsura 

omgebracht. Dus Je ziet, dat Hij Zich vanaf zijn jonge kinder-

jaren heeft beziggehouden met gewelddadige, onreligieuze 

activititen.” 

gändharvikäha subhage! tvayi käpi çakti- 

    räkarñiëé kila haräv iva santatästi 

yan nindasi priyatamaà tad api prakämaà 

    mac-cittam ätmani karoñy anuraktam eva (48) 

Toen Çré Rädhikä het hemelse meisje de kritiek op Kåñëa 

hoorde uitspreken, zei Ze, “O meest fortuinlijke, Kåñëa is de 

liefde van Mijn leven. Zijn vermogen om Mijn hart aan te 

trekken is ongeëvenaard. Ofschoon Hij Me keer op keer heeft 

mishandeld, ben ik niet in staat de gehechtheid van Mijn hart 

aan Hem te onderbreken. 

“Ik neem regelmatig het besluit om vanwege Zijn wange-

drag niet meer tegen Hem te spreken, maar op het moment, 

dat Ik Hem zie, ben Ik alles vergeten. Ik zie in Jou een kracht, 

die overeenkomt met die van Hem, want ook al heb Je kritiek 

op Çré Vrajaräja-kumära (de zoon van de koning van Vraja), 
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die Mij dierbaarder is dan miljoenen eigen levens, trek Je toch 

Mijn hart aan en raakt Ik aan Jou gehecht. Het is zeker onna-

tuurlijk om genegenheid te voelen voor iemand, die een ge-

liefde bekritiseert, tenzij men onder controle komt van een of 

andere bovennatuurlijke kracht; dan zou het misschien kun-

nen gebeuren. De aard van ongeconditioneerde liefde is zo-

danig, dat het niet gemakkelijk ongedaan kan worden ge-

maakt, als het zich eenmaal heeft gemanifesteerd. Deze liefde 

is zo sterk en zo uitgestrekt, dat hij nimmer wankelt of teniet 

kan worden gedaan, zelfs niet na het aanhoren van kritiek op 

de geliefde.” 

In Çré Caitanya-caritämåta wordt dit uitgelegd met het vers, 

akaitava kåñëa-prema, yena jämbunada-hema, sei premä nålo-

ke nä haya / yadi haya tära yoga, nä haya tabe viyoga, viyoga 

haile keha nä jéyaya. De vertaling van dit vers werd eerder gege-

ven in Vers 42. 

tvaà me sakhé bhavasi cen na divaà prayäsi 

    nitya-sthitià vraja-bhuvéha mayä karoñi 

tat-prema-ratna-vara-sampuöam udghaöaya 

    tväà darçayämi tad-åte na samädadhämi (49) 

Çrématé Rädhikä vervolgde, “O Sundaré, als Jij Jezelf werke-

lijk als Mijn sakhé beschouwt, keer dan niet terug naar de he-

melse planeten. Blijf voor altijd bij Me in dit land van Vraja, 

dan ben ik in staat om Mijn schatkist te openen en Jou het 

verbijsterende juweel van prema te tonen. Het is niet mogelijk 
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de prema te begrijpen, die Kåñëa en Ik voor elkaar koesteren, 

door er alleen over te praten. Het kan alleen worden begre-

pen door het te observeren. Als Jij en Ik niet bij elkaar zou-

den wonen, hoe zou Ik Jou dan ooit deze prema kunnen laten 

zien en hoe zou Ik Jouw twijfel kunnen wegnemen? Blijf bij 

Me en Ik zal Jou duidelijk laten zien, waarom Ik jegens Kåñëa 

niet onverschillig kan worden, zelfs al heb Ik vanwege Hem 

zoveel te lijden.” 

hantädhunäpi na hi viçvasiñi praséda 

    däsé bhavämi kim u mäà nu sakhéà karoñi 

tvaà çädhi sädhu dhin u vä tuda vä gatir me 

    rädhe! tvam eva çapathaà karaväëi viñëoù (50) 

Toen Çré Kåñëa in cognito de woorden van Çré Rädhikä had 

aangehoord, zei Hij, “Alas, alas, Je hebt nog steeds geen ver-

trouwen in Me, zelfs al kennen We elkaar nu beter. Rädhä, Je 

wilt, dat Ik Jouw sakhé ben, maar dat is iets voor de verre toe-

komst. Op dit moment ben Ik gewoon Jouw dienstmaagd. 

Wees alsjeblieft met Mij gelukkig en houd Me op alle manie-

ren onder controle. O Rädhä, Ik zweer bij Çré Viñëu, dat Jij 

Mijn enige toeverlaat bent, ongeacht of Je Me straft of genade 

toont.” 

 

 

De woorden van Çré Kåñëa zijn volkomen waar. Dit komt, 

omdat het niet mogelijk is het grenzeloze verlangen te vervul-
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len om met çåëgära-rasa-räja
3
 Çré Kåñëa plezier te maken zon-

der mädanäkhya-mahäbhäva. 

vaktuà tadä pravavåte våñabhänu-nandi- 

    nyäkarëya täà vividiñäm iha ced dadhäsi 

premeya-devam idam eva na cedam etat 

    yo veda veda-vidasäv api naiva veda (51) 

Toen Våñabhänu-nandiné Çré Rädhikä dit hoorde, zei Ze, “O 

Mijn vriendin, als Je iets over Mijn prema wilt horen, moet Je 

luisteren. Iedereen die zegt, ‘Dit is de reikwijdte van prema,’ 

‘dit is prema,’ ‘dit is de aard van prema’ of ‘dit is niet de aard 

van prema’ weet niets van prema af, ook al hebben ze de Ve-

da’s en alle andere geschriften bestudeerd. 

 

 

 

De natuur van prema kan niet in woorden worden gevangen. 

Prema kan zich immers niet in het hart manifesteren, zolang 

men er met zijn verstand over beraadslaagt. Iemand, die over 

de aard van prema beraadslaagt, is er niet voor gekwalifi-

ceerd, zelfs al is dit het enige onderwerp voor beraadslaging. 

Prema bevindt zich voorbij al het andere. Het is sva-

saàvedya, het kan alleen door prema zelf worden ervaren. 

Prema zal zich niet manifesteren, als het hart een andere nei-

ging heeft dan alleen de geliefde geheel gelukkig te maken. 

Prema is niets anders dan volkomen verzonkenheid in medita-

tie op de vraag, wat de geliefde gelukkig maakt – “Wordt mijn 

                                                 

3
   “De koning van de bovenzinnelijke smaak van amoureuze liefde.” 



ÇRÉ  PREMA-SAMPUÖA 

__________________________________________________________________________ 

56 

geliefde gelukkig, als ik dit doe?” In die conditie kan geen 

andere overweging aanwezig zijn. Iemand die louter nadenkt 

over prema, kan het niet realiseren, maar bij het bereiken van 

prema, wordt niets anders waargenomen. Alle geschriften 

kunnen worden gerealiseerd door beraadslaging, behalve 

prema. 

yo vedayed vividiñuà sakhi! vedanaà yat 

    yo vedanä tad akhilaà khalu vedanaiva 

premä hi ko ’pi para eva vivecane sa- 

    tyantardadhäty alam asäv avivecane ’pi (52) 

“O sakhé, stel je voor, dat iemand de aard van prema wil be-

vatten en het aan een ander probeert uit te leggen, zelfs al 

heeft hij er zelf geen realisatie van. In dat geval is degene, die 

het tracht uit te leggen, aan het bedriegen en iedere realisatie, 

die uit deze woorden voortvloeit, is eenvoudig frauduleus. 

Prema is het meest uitmuntende onderwerp en kan niet onder 

woorden worden gebracht. Het verdwijnt bij analyse en raakt 

zelfs nog meer verhuld, wanneer het niet wordt geanalyseerd. 

 

 

 

Prema is onvergelijkbaar en kan alleen door prema zelf wor-

den ervaren. Taal kan het niet verhelderen en het kan niet 

worden begrepen door erover te horen van iemand, in wiens 

hart het niet manifest is. Het is eenvoudig vruchteloos om te 

trachten prema te bevatten of uit te leggen, want het begrijpen 

ervan is zuiver afhankelijk van de ervaring ervan. 
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Prema verdwijnt, wanneer het wordt geanalyseerd – dit 

werd in de uiteenzetting van het voorgaande vers besproken. 

Het kan zich niet manifesteren in een hart, dat geneigd is het 

te analyseren. En als de intelligentie om het te analyseren 

verschijnt, nadat het in het hart is gewekt, kan prema daar niet 

blijven.  

Het kan iemand aan de minste neiging ontbreken om pre-

ma te analyseren en het zal desondanks niet in zijn hart mani-

festeren, tenzij hij zich afvraagt, of zijn acties voor Çré Kåñëa al 

of niet plezierig zijn. Zelfs al is de minste neiging om prema te 

analyseren afwezig, zal het zich desondanks niet in het hart 

manifesteren, tenzij men mediteert op de vraag, of zijn acties 

al of niet plezierig zijn voor Çré Kåñëa. Dit komt, omdat prema 

alleen in iemand wordt aangetroffen, die diep in zijn hart een 

natuurlijke neiging heeft om al zijn handelingen te verrichten 

voor het plezier van Çré Kåñëa. Tenzij men erop mediteert of 

zijn acties al of niet plezierig zijn voor Kåñëa, zal de neiging 

om alleen voor Zijn geluk te handelen niet in het hart ver-

schijnen. In dat geval verschijnt alleen de neiging om activitei-

ten ten behoeve van zijn eigen geluk uit te voeren, waardoor 

prema niet kan verschijnen. 

dväbhyäà yadä rahitam eva manaù svabhäva- 

    siàhäsanopari viräjati rägi-çuddham 

tac-ceñöitaiù priya-sukhe sati yat-sukhaà syät 

    tac ca svabhävam adhirüòham avekñayet tam (53) 

“Als het hart vol räga is – gehechtheid aan Kåñëa met gene-

genheid – heerst er van nature een gevoel, waarin geen ander 

verlangen bestaat dan het geven van geluk aan zijn geliefde. 
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En wanneer men zijn geliefde gelukkig maakt, ook al is de 

neiging van het hart om niet te beraadslagen over de manier, 

waarop men dat doet of nalaat te doen, zal geluk van nature 

verschijnen. Op dat moment wordt prema zichtbaar in zijn 

intrinsieke activiteiten. 

 

 

 

Als prema verschijnt, manifesteren zich specifieke condities 

van het hart, zoals overlopen van räga. Het symptoom van 

räga wordt alsvolgt omschreven in Çré Ujjvala-nélamaëi 

(14.126). 

duùkham apy adhikaà citte sukhatvenaiva vyajyate 

yatas tu praëayotkarñät sa räga iti kérttyate 

Vanwege de uitmuntendheid van praëaya (sterke liefdevolle 

gehechtheid) wordt de conditie van het hart zodanig, dat het de 

hoogste zegen ervaart zelfs in uiterst ellendige situaties, die al-

lemaal leiden tot de mogelijkheid de geliefde te bereiken. 

Zonder de mogelijkheid de geliefde te ontmoeten voelt zelfs de 

ervaring van volkomen geluk ellendig aan. Deze staat van het 

hart wordt räga genoemd. 

Wanneer prema verschijnt, komen ook andere condities van 

het hart naar voren. Op dat moment raakt het hart gezuiverd 

en kan er geen ander verlangen verschijnen dan de geliefde 

een plezier te doen. Verder zal men de geliefde niet verwaar-

lozen noch mediteren op dienstverlening aan hem. Dit komt, 

omdat dienstverlening aan hem zich van nature zal manifeste-

ren. In dat stadium bestaat er in het hart geen neiging om 

kennis over prema te vergaren. 
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Deze hoedanigheden van het hart moeten van nature ver-

schijnen. Prema kan niet kunstmatig worden aangelegd. De 

aanwezigheid ervan kan worden waargenomen, wanneer 

anubhävas of sättvika-bhävas zich van nature manifesteren. 

Op een andere manier kan prema niet worden waargenomen. 

Het volgende symptoom onthult, dat prema in iemands hart is 

verschenen: bij het zien van geluk in zijn geliefde, verschijnt 

er van nature geluk in het eigen hart. Dat geluk veroorzaakt 

de manifestatie van anubhävas en andere bovenzinnelijke 

sentimenten. 

loka-dvayät sva-janataù parataù svato vä 

    präëa-priyäd api sumeru-samä yadi syuù 

kleçäs tad apy atibalé sahasä vijitya 

    premaiva tän harir ibhän iva puñöim eti (54) 

“Zoals een leeuw een olifant overmeestert en zich ermee 

voedt door hem op te eten, zo voedt deze uiterst krachtige 

prema zich door overwinningen te behalen over een onbe-

perkte hoeveelheid problemen en moeilijkheden veroorzaakt 

door condities in deze wereld, door andere planeten, door 

familieleden, door vijanden, door zijn eigen lichaam of door 

zaken, die met het lichaam te maken hebben, en zelfs door 

problemen veroorzaakt door de geliefde, die zo onoverkome-

lijk zijn als Berg Sumeru.  

 

 

 

Çré Rädhikä legt uit, dat prema inherent vrij is van hindernis-

sen. Heeft het zich eenmaal gemanifesteerd, kunnen zelfs 
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honderdduizenden obstakels het niet tegenhouden. In derge-

lijke prema is geen plaats voor de zorg voor werelds comfort, 

religieuze plichten, het bemachtigen van een residentie in de 

hemel, enzovoort. Terechtwijzingen door familieleden en 

mishandeling door vijanden kunnen de oren niet binnendrin-

gen en men vergeet zelfs zijn eigen lichaam te beschermen. 

Prema kent absoluut geen belemmering. Zelfs de pogingen 

van een geliefde om de prema te breken door de liefde van 

haar minnaar te verwaarlozen vormen voor prema geen ob-

stakel. Het symptoom van prema wordt alsvolgt omschreven 

in Çré Ujjvala-nélamaëi (Sthäyé-bhäva-prakaraëaà 14.63). 

sarvathä dhvaàsa-rahitaà saty api dhvaàsa-käraëe 

yad-bhäva-bandhanaà yünoù sa premä parikérttitaù 

Als de diepe emotie, die een jong paar verbindt, niet breekt 

ondanks vele redenen om dat wel te doen, wordt het prema 

genoemd. 

Een veelvoud van moeilijkheden voeden prema in feite eerder 

dan het te belemmeren. Als een snel stromende rivier wordt 

geblokkeerd, loopt het water over de blokkade heen en zal 

met dubbele vaart verder stromen. Zo zal de aantrekkings-

kracht tot de geliefde toenemen in proportie tot de hindernis-

sen, die worden overwonnen. Het gevolg is, dat de kracht van 

die prema honderdvoudig toeneemt. 

De grote wijze, Bharata Muni, de oorspronkelijke guru van 

de geschriften over rasa, heeft dit verschijnsel alsvolgt uitge-

legd (zoals geciteerd in Çré Ujjvala-nélamaëi 1.20). 

bahu väryate yataù khalu yatra pracchanna-kämukatvaà ca 

yä ca mitho durlabhatä sä manmathasya paramä ratiù 
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De prema, die sterk wordt tegengewerkt door samenleving en 

religie, waar de minnaar (näyaka) en de minnares (näyikä) hun 

amoureuze verlangens moeten verbergen en waar liefdevolle 

vereniging moeilijk is te bereiken, wordt manmatha-

sambandhita paramä préti genoemd, de hoogste hartstochtelij-

ke genegenheid. 

Daarom zien we, dat een veelvoud aan obstakels prema eer-

der voeden dan belemmeren. 

snigdhäìga-käntir atha garva-dharo ’tyabhéto 

    viçrambhavän svapiti kià gaëayed asau tän 

kaëöhé-ravaù çuna iväbhibhavan sarägasteñv 

    eva räjatitamäà tamaséva dépaù (55) 

“De trotse, zelfbewuste en gratieuze leeuw ligt onbevreesd te 

slapen zonder te worden gestoord. Zo kan prema, die over-

loopt van genegenheid, die trots tentoonspreidt vanwege het 

verschijnen van mäna en reikt tot het stadium van praëaya, 

nooit worden verwoest. In die prema is de trots van bezits-

drang – ‘hij is van mij; hij is alleen mijn geliefde’ – stevig in het 

hart van de geliefde gesitueerd. 

“Zoals een leeuw een hond als onbeduidend beschouwt, zo 

erkent prema geen onbeduidende, hondachtige hindernissen. 

Zoals de gloed van een lamp in de duisternis helderder wordt, 

zo krijgt de glorie van prema meer luister bij de confrontatie 

met hindernissen. Als die hindernissen zijn overwonnen, 

wordt prema stralender dan ooit. Op die manier zal het nooit 

afnemen. 
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lämpaöy ato nava-navaà viñayaà prakurva- 

    näsvädayann atimadoddhuratäà dadhänaù 

ählädayann amåta-raçmir iva tri-lokéà 

    santäpayan pralaya-sürya ivävabhäti (56) 

“Sakhé, deze prema laat de geliefde door een wellustig verlan-

gen constant op nieuwe manieren proeven. Evenals de maan 

geeft het de drie werelden met excessieve dronkenschap ple-

zier en tevens brandt het als de zon op het moment van uni-

versele verwoesting. 

 

Hier is de betekenis, dat de minnaar (näyaka) een dusdanig 

diepe liefde voor zoveel geliefden (näyikäs) koestert, dat hij 

een hunkering naar meer en meer näyikäs ontwikkelt. Het 

proeven van al die nieuwe stemmingen brengt de näyaka tot 

grote verrukking. Deze liefde en genegenheid maakt, dat de 

minnares afgescheidenheid van de minnaar ervaart, als hij 

naar een andere näyikä loopt. De minnares droomt over het 

geluk van verleden en toekomstige ontmoetingen met de 

minnaar en raakt op die manier ondergedompeld in een oce-

aan van ongekend plezier. Zoals de manestralen de drie we-

relden koeling geven, zo creëert de prema, die ontstaat, wan-

neer de näyaka en näyikä elkaar ontmoeten, een plezier, dat 

niet in woorden kan worden beschreven. Op dat moment zien 

de minnaar en de minnares de drie werelden vol geluk. Maar 

in afgescheidenheid van elkaar geeft dergelijke prema meer 

pijn dan miljoenen bosbranden en dan lijkt het, dat alles in 

brand staat. 
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enaà vibhartti sakhi! kaù khalu gopa-räja- 

    sünuà vinä tri-bhuvane tad-upary-adho ’pi 

premäëam enam alam eëa-dåço ’nvavinda- 

    nnatraiva goñöha-bhuvi käçcana täratamyät (57) 

“Mijn lieve sakhé, is er nog iemand anders in het universum, in 

de hogere planetaire stelsels, zoals Maharloka, en in de lagere 

planetaire stelsels, zoals Rasätala, die het ontvangen van deze 

prema waardig is behalve Vrajendra-nandana Çré Kåñëa? Al-

leen in dit land van Vraja ervaren sommige meisjes met gazel-

lenoogjes deze prema naar gelang van hun individuele bhävas. 

 

 

Prema kan alleen worden verkregen, als men volkomen onaf-

hankelijk en vrij is van zorgen en men de trots van zijn be-

roepsmatige plicht volkomen achterwege kan laten. Geen 

gewoon mens kan in het bezit zijn van prema, want een derge-

lijk persoon wordt altijd beheerst door tijd, baatzuchtige acti-

viteiten, begoocheling, zintuigen, enzovoort. Het gevolg is, dat 

hij voor niemand op een rustige manier genegenheid kan voe-

len. 

Alle gedaanten van Bhagavän, te beginnen met de guëa-

avatäras en puruña-avatäras tot Çré Näräyaëa, de Meester van 

het spirituele universum, zijn uitermate onafhankelijk, maar 

ze houden zich bezig met allerlei activiteiten, zoals het schep-

pen van materiële universa, het bevrijden van toegewijden en 

het grondvesten van religie, maar ze dragen allemaal de iden-

titeit van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Zij kunnen 
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eenvoudig niet van iemand houden, omdat ze niet vrij kunnen 

zijn van de zorg voor deze verantwoordelijkheden, zelfs niet 

een ogenblik, noch kunnen ze hun rijkdom opgeven. De mani-

festaties van Çré Kåñëa, zoals Çré Mathuränätha en Çré Dvära-

känätha, zijn ook niet in staat om echte liefde en genegenheid 

op te brengen. Vrajendra-nandana Çré Kåñëa daarentegen is 

geen koning, maar de zoon van een koning, een prins, en 

daardoor is Hij volkomen zorgeloos. Als Hij op iemand ver-

liefd wordt, vergeet Hij alles, zelfs dat Hij Bhagavän is. Hij 

alleen heeft het vermogen om werkelijk van iemand te hou-

den. 

Verder kan niemand een ware premikä zijn, die in haar hart 

een spoor van verlangen of een lichte overweging voor haar 

eigen persoonlijke geluk huisvest. Dit gevoel wordt alleen in 

de gopés van Vraja aangetroffen, omdat ze alles hebben opge-

geven, inclusief hun sociale taken en verplichtingen, de religi-

euze principes voorgeschreven in de Veda’s, hun schaamte, 

geduld en lichamelijke comfort plus hun spirituele geluk – 

alleen om Çré Kåñëa voor Zijn plezier te dienen. Ze hebben 

ook hun relaties met vrienden, verwanten en familieleden 

opgegeven, ondanks dat ze van hen verwijten naar hun hoofd 

geslingerd krijgen en terecht worden gewezen. Daarom kun-

nen alleen de vraja-sundarés Çré Kåñëa op een zuivere wijze 

liefhebben. 

premä hi käma iva bhäti bahiù kadäcit 

    tenämitaà priyatamaù sukham eva vindet 

premeva kutracid avekñyata eva kämaù 

    kåñëastu taà paricinoti balät kalävän (58) 
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 “Soms manifesteert prema zich uiterlijk als käma, of boven-

zinnelijke lust, waardoor de geliefde, Çré Kåñëa, ongelimiteerd 

geluk ervaart. En soms wordt louter wellust als prema uitge-

stald. Alleen het kroonjuweel van slimme persoonlijkheden 

en de woonplaats van alle kunstvormen, Çré Kåñëa, is in staat 

de ware aard ervan op te merken.” 

 

 

 

Het verlangen om zijn eigen zintuigen te bevredigen wordt 

wellust of käma genoemd. In prema is geen spoor van een 

verlangen naar eigen lustbevrediging aanwezig. Men doet 

alleen pogingen om regelingen te treffen voor de bevrediging 

van Çré Kåñëa. In de wereld van prema bevindt de liefde van 

de vraja-sundarés zich op het hoogste niveau en wordt adhi-

rüòha-mahäbhäva genoemd. Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 

4.171-2) zegt hierover het volgende. 

ataeva käma-preme bahuta antara 

käma—andha-tamaù, prema—nirmala bhäskara 

ataeva gopé-gaëera nähi käma-gandha 

kåñëa-sukha lägi mätra, kåñëa se sambandha 

Er is een groot verschil tussen käma en prema. Käma is dichte 

duisternis en prema is als de zon. In de gopés is niet het minste 

spoor van käma aanwezig. Hun relatie met Çré Kåñëa is uitslui-

tend gebaseerd op het geven van plezier aan Hem. 

Sommige handelingen, zoals omhelzen en kussen, zijn ge-

meengoed voor käma en prema, dus uiterlijk lijken ze hetzelf-

de te zijn, maar hun ware aard is in feite het tegenovergestel-
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de. Ook in Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.283-4) wordt het 

volgende gezegd. 

premaiva gopa-rämäëäà käma ity agamam prathäm 

ity uddhavädayo ’py etaà vaïchanti bhagavat-priyäù 

De prema van de vraja-sundarés manifesteert zich op een ma-

nier, waarop het op käma lijkt. Çré Uddhava en andere dierba-

re toegewijden van Bhagavän bidden om deze kämarüpä-

bhakti te verkrijgen.  

De prema van de vraja-sundarés, die lijkt op käma, is uiterst 

plezierig voor Çré Kåñëa, die van iedereen de beste is om 

transcendente smaken te proeven. Dit komt, omdat degene, 

die liefheeft er altijd naar verlangt om de geliefde gelukkig te 

maken. Als dit gevoel niet manifest is, kan de liefde niet blij-

ven bestaan. Omdat de vraja-sundarés geen geluk voor zich-

zelf verlangen, manifesteren zich golven zegen in hun lichaam, 

wanneer ze Çré Kåñëa plezier geven. Ze reinigen hun lichaam 

en decoreren zich met mooie kleding en sierraden met als 

enig doel om Çré Kåñëa een plezier te doen. In Ädi Puräëa 

wordt gezegd, 

nijäìgam api yä gopyo mameti samupäsate 

täbhyaù paraà na me pärtha nigüòha-prema-bhäjanam 

O zoon van Påthä, de gopés decoreren hun lichaam, omdat ze 

het als van Mij beschouwen. Niemand vormt een groter depot 

van diepe prema dan zij. 

In Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.191-2) wordt ook gezegd, 

ämära darçane kåñëa päila eta sukha 

ei sukhe gopéra praphulla aìga-mukha 
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gopé-çobhä dekhi’ kåñëera çobhä bäòe yata 

kåñëa-çobhä dekhi’ gopéra çobhä bäòe tata 

ataeva sei sukha kåñëa-sukha poñe 

ei hetu gopé-preme nähi käma-doñe 

[De gopés denken,] “Kåñëa heeft zoveel plezier gekregen door 

ons te zien,” en daardoor licht hun gezicht op. De schoonheid 

van Çré Kåñëa neemt toe, wanneer Hij de schoonheid van de 

gopés ziet, en de schoonheid van de gopés neemt toe naarmate 

ze de schoonheid van Kåñëa zien. [...] Het geluk van de gopés 

voedt het geluk van Kåñëa, want hun prema is volkomen vrij 

van het defect van käma. 

Çré Kåñëa is niet blij met iemand, die met zijn käma pronkt 

alsof het prema is, en Hij kan er niet door worden beheerst. 

Çré Kåñëa vindt ook geen geluk in prema verpakt in käma. De 

prema van de koninginnen van Dvärakä kon Kåñëa niet beko-

ren, omdat het was vermengd met het verlangen om hun eigen 

zintuigen te bevredigen. Dit wordt ook in Çrémad-Bhägavatam 

(10.61.4) uitgelegd, 

smäyävaloka-lava-darçita-bhäva-häri 

    bhrü-maëòala-prahita-saurata-mantra-çauëòaiù 

patnyas tu ñoòaça-sahasram anaìga-bäëair 

    yasyendriyaà vimathitum karaëair na çekuù 

De zestienduizend koninginnen van Çré Kåñëa konden Zijn zin-

tuigen niet verleiden zelfs niet met hun glimlachende zijdeling-

se blikken en het dansen van hun betoverende wenkbrauwen, 

die evenals de pijlen van Cupido bedreven zijn in het verzen-

den van amoureuze boodschappen. 
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kåñëäntikaà sakhi! nayäçu nikäma-taptäà 

    mäm ity udäharati kintu tad-ätmajena 

kämena tat-sukhaparaà dadhaté sva-bhävä- 

    deva sva-cittamayam atra na käminé syät (59) 

Çré Rädhikä vervolgde, “Sakhé, als een jonge vrouw zegt, ‘Ik 

sta in brand van het vuur van wellust; breng me alsjeblieft snel 

naar de man van mijn leven,’ kan ze niet wellustig worden 

genoemd, want op dat moment is de aard van haar hart sterk 

verankerd in het geven van plezier aan haar geliefde. De 

hartstocht, die zich manifesteert om haar geliefde geluk te 

geven, kan niet louter wellust (käma) worden genoemd; inte-

gendeel, het is zuivere liefde of prema. 

premämbudhir guëa-maëé-khanir asya çäöhya- 

    cäpalya-jaihmyam akhilaà ramaëéyam eva 

premäëam eva kila kämam iväìganäsu 

    sandarçayan svam udakarçayad eva yas täù (60) 

“Sakhé, Çré Vrajendra-nandana is zowel een oceaan van prema 

als een mijn vol kwaliteiten als juwelen. Zijn bedriegelijkheid, 

lichtzinnigheid, oneerlijkheid en andere dergelijke eigen-

schappen zijn zeer verleidelijk. Hij verzint manieren om de 

liefde van de vrouwen voor Hem te vergroten door Zijn pre-

ma – die lijkt op wellust – voor hen neer te zetten.” 

De gedaante van Vrajendra-nandana Çré Kåñëa bestaat uit 

zuiver lieflijkheid. Zijn gevoel van lieflijkheid, dat het hart 
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steelt, is zelfs aanwezig, wanneer rijkdom (aiśvarya) in Zijn 

spel van de moord op demonen manifest is. Daarom zijn de 

gevoelens van lichtzinnigheid, oneerlijkheid enzovoort van 

Kåñëa honingzoet. De gedaante van Çré Govinda is vol rasa en 

de bewegingen van Zijn lichaam veroorzaken het verschijnen 

van golven zegen. Hij vergroot de liefde van Zijn dierbare 

gopés met Zijn oneerlijkheid, lichtzinnigheid en andere eigen-

schappen. Als Çré Kåñëa geen eigenschappen zoals oneerlijk-

heid zou vertonen, zou de liefde van de gopés de golven van 

vyabhicäré-bhävas en andere transcendente gevoelens van 

extase evenals de stadia van khaëòita enzovoort niet manifes-

teren. En dan zou de omvang van hun liefde niet aan de we-

reld worden geopenbaard. Çré Kåñëa toont Zijn hunkering om 

Zijn gopé geliefde te zien en geeft daarmee oneindige zegen 

aan hun hart. Wanneer ze Hem blij willen maken door alles, 

dat ze hebben, aan Hem te geven, toont Çré Kåñëa Zijn gretig-

heid om van dat offer op alle manieren te genieten. Çré Go-

vinda is de personificatie van onvermengde goedheid en er 

worden in Hem spontaan verlangens geboren om de liefde 

van Zijn toegewijden uit te wisselen. Anders zou de liefde niet 

kunnen toenemen.  

kä väìganäù çata-sahasram amuñya käma- 

    paryäptaye mada-kaläù prabhavantu yat täù 

premä tad atra ramaëéñv anupädhir eva 

    premaika-vaçyatamatä ca mayänvabhävi (61) 

Zijn honderdduizenden prachtige meisjes, die dronken zijn 

van jeugdige wellust, met al hun pogingen in staat om het ver-

langen van Çré Kåñëa naar een amoureus samenzijn te bevre-
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digen? Çré Kåñëa is zelfvoldaan (ätmäräma) en vrij van mate-

riële verlangens (äptakäma), dus niemand kan Hem met haar 

wellust verleiden. Hij wordt alleen beheerst door zuivere 

prema. Daarom zegt Çrématé Rädhikä, “Sakhé, blijf in Çré 

Våndävana. Ervaar Zelf hoe de prema van de vraja-ramaëés 

voor Kåñëa vrij is van ieder verlangen naar persoonlijk geluk 

en hoe Kåñëa alleen door die prema wordt beheerst. 

taträpi mayy atitaräm anurajyatéti 

    loka-pratétir api na hy anåtä kadäpi 

yat prema merum iva me manute paräsäà 

    no sarñapais tri-caturair api tulyam eñaù (62) 

“Hoewel de prema van al die prachtige jonge meisjes van Vra-

ja ongeconditioneerd is, weet iedereen, dat Kåñëa veel sterker 

door Mij wordt aangetrokken dan tot alle anderen. Dit is een-

voudig het geval, omdat Kåñëa Mijn prema ervaart als de on-

eindige Berg Sumeru en de prema van andere meisjes als een 

paar mosterdzaadjes. 

  

Zuivere en ware prema wordt alleen in Vraja aangetroffen, 

nergens anders. Soms is de prema van de koninginnen van 

Dvärakä vermengd met käma, maar de prema van de vraja-

sundarés is altijd vrij van bijbedoelingen en persoonlijk ver-

langen. Om die reden bereikt alleen de prema van de vraja-

sundarés het niveau van mahäbhäva. Dit wordt beschreven in 

Çré Ujjvala-nélamaëi (Sthäyé-bhäva-prakaraëam, 14.156), 
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mukunda-mahiñé-våndair apy asäv atidurlabhaù 

vraja-devy eka-saàvedyo mahäbhäväkhyayocyate  

Modanäkhya-mahäbhäva is alleen mogelijk voor de gopés in 

de groep van Çrématé Rädhikä, zoals Çré Lalitä. Voor andere 

gopés is het niet mogelijk. Dit wordt uiteengezet in Çré Ujjvala-

nélamaëi (Sthäyé-bhäva-prakaraëam, 14.176), rädhikä-yütha 

eväsau modano na tu sarvataù.  

Mädanäkhya-mahäbhäva is echter alleen in Çré Rädhikä 

aanwezig. Het verschijnt niet in anderen. Het volgende wordt 

gezegd in Çré Ujjvala-nélamaëi (Sthäyé-bhäva-prakaraëam, 

14.219), 

sarva-bhävodgamolläsé mädano ’yaà parät paraù 

räjate hlädiné-säro rädhäyäm eva yaù sadä 

Derhalve kan men door na te denken over de ware aard van 

prema tot de conclusie komen, dat de prema van Çré Rädhikä 

de hoogste is. 

premänurüpamayi rajyati yat paräsu 

    rägänurüpam iha dévyati näparädhyet 

daiväd vyatikramam upaiti kadäcid asmät 

    näsau sukhé bhavati tena ca mäà dunoti (63) 

“O vriendin, Çré Kåñëa wordt tot andere näyikäs aangetrok-

ken en kan met hen spelen in de mate, waarin hun prema voor 

Hem zich uitstrekt. Dit is geen gebrek van Kåñëa. Indien dit 

principe ooit door een gopé zou worden overschreden, zou 

Kåñëa niet bevredigd zijn en zou Ik ook verdrietig zijn. 
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Çré Kåñëa zou niet gelukkig zijn, als Hij een gopé meer gene-

genheid zou tonen of meer met haar zou spelen dan haar ge-

negenheid voor Hem zou garanderen, want een dergelijke 

geliefde (näyikä) zou niet in staat zijn om aan Zijn verwach-

tingen te voldoen. Op die manier zou Hij ongelukkig worden. 

En als Hij Zich bedroefd voelt, voelt Çrématé Rädhikä zich 

ook bedroefd. 

saìketa-gäm api vidhäya mad-eka-täno 

    mäà näjagäma yad ihäbhavad antaräyaù 

ruddhaù kayäcid anurodha-vaçät sa reme 

    mad-duùkha-cintana-davärddita eva rätrim (64) 

“Als Kåñëa aangeeft, dat Ik Hem moet zien, ga Ik naar Onze 

aangewezen ontmoetingsplaats. Maar als Hij daar niet naartoe 

komt, is dat vanwege een of ander obstakel. Hoewel Hij totaal 

met Mij is ingenomen, kan Hij desondanks met een ander 

mooi meisje spelen, omdat Hij aan haar verzoek zal voldoen. 

Maar Hij ontleent er geen plezier aan, want de bosbrand van 

de herinnering aan het lijden, dat Ik de hele nacht doormaak, 

geeft Hem verdriet. 

  

Het lijden, dat Çrématé Rädhikä in afzondering van Çré Kåñëa 

ervaart, verdrinkt het hele universum in een oceaan van ver-

driet. Als Çré Kåñëa rechtstreeks door een andere näyikä 

wordt omhelst, denkt Hij aan het verdriet van Çré Rädhikä in 

afgescheidenheid van Hem en valt flauw. Dit wordt beschre-

ven in Çré Ujjvala-nélamaëi (Sthäyé-bhäva-prakaraëam, 
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14.181), atränubhävä govinde käntäçliñöe ‘pi mürcchanä. Dat is 

de reden, waarom Çré Rädhikä zegt, “Als Çré Kåñëa naar ande-

re näyikäs gaat, heeft Hij geen rust, want Hij denkt aan Mijn 

verdriet.” 

tenaiva me hådi mahä-davathur babhüva 

    mad-veça-bhüñaëa-viläsa-paricchadädi 

tan-moda-kåd viphalatäm agamat kim adye- 

    tyäkranditaà yad api tarhi tad anvabhüs tvam (65) 

 “Sakhé, als Hij met andere jonge meisjes van Vraja aan het 

spelen is, denkt Hij aan het lijden, dat Ik doormaak, en door 

Zijn ongemak raakt Mijn hoofd van streek. Als dat gebeurt, 

klaag Ik,  ‘Alles – Mijn kleding, Mijn sierraden, Mijn behaag-

zucht en Mijn prachtige verschijning – is allemaal zinloos. 

Alas alas, het kan Kåñëa geen plezier doen.’ 

“Jij hebt Me op een dergelijk moment horen huilen. 

prätas tam atyanunayan tam atarjayaà bho- 

    statraiva gaccha sukham äpnuhi tat punaç ca 

roñaù sa tat-sukha-paraù priyatottha eve- 

    tyälocaya vraja-bhuvo ’py anuräga-caryäm (66) 

“Toen Kåñëa de volgende ochtend naar Me toekwam en Me 

smeekte Hem te vergeven, was Ik woedend en strafte Hem 

door te zeggen, ‘Ga terug naar die geliefde maîtresse van Jou 

en ga nog even door met plezier maken!’ Die woede was ei-

genlijk bedoeld voor Zijn geluk. Ik vroeg Me af, waarom Hij 

naar een plek zou gaan, waar Hij geen plezier vindt. Mijn 

woede bestond alleen uit prema, die helemaal en alleen be-
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staat uit de poging om Kåñëa plezier te geven. Denk na over 

de liefdesaffaires in Çré Våndävana in het licht van deze over-

weging. Deze affaires zijn bovenzinnelijk en uitermate verba-

zingwekkend. 

adyotayaà muhur ahaà nija-kämam eva 

    kià mäà vihäya ramayasy aparäà çaöheti 

väcä sa cäpi rati-cihna-juñä sva-mürttyä 

    vyajyaiva kämam atha mantum uré cakära (67) 

“’Jij vagebond, waarom heb Je Me verlaten om met andere 

vrouwen op stap te gaan?’ Met dergelijke taal heb Ik herhaal-

delijk Mijn eigen verlangen om plezier te maken tot uitdruk-

king gebracht. Zijn beluste bezigheden waren overduidelijk 

zichtbaar door de liefdestekenen op Zijn transcendente li-

chaam, dus Hij moest Zijn fout toegeven. 

premä dvayo rasikayor ayi dépa eva 

    håd-veçma bhäsayati niçcala eva bhäti 

dväräd ayaà vadanatas tu bahiñkåtaç cet 

    nirväti çéghram athavä laghutäm upaiti (68) 

“O mijn vriendin, prema lijkt op een lamp. Het hart van de 

rasika näyaka en näyikä lijkt op een kamer en de mond lijkt 

op een deur. Zolang de lamp van prema alleen de kamer ver-

licht, blijft hij doorbranden, maar als het licht door de deur 

naar buiten valt, wordt de lamp snel zwakker en kan zelfs uit-

doven. 
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Prema kan niet sterk blijven, als deze tot uitdrukking wordt 

gebracht met, “Ik houd zoveel van jou,” integendeel, het zal 

afnemen. 

antaù-sthitasya khalu tasya ruci-cchaöäkñi- 

    vätäyanäd adhara-gaëòa-laläöa-vakñaù 

cäru pradépya tad-abhijïa-janaà sva-bhäso 

    vjïäpayed api vilakñaëatäm upetäù (69) 

 “De schittering van de lamp van prema in het paviljoen van 

het hart van de minnaar en de minnares schijnt naar buiten 

door het raster van hun ogen als vensters. Het verlicht hun 

lippen, wangen, voorhoofd en borst op een uiterst wonder-

baarlijke wijze en onthult zijn unieke en onuitsprekelijke 

schoonheid aan iemand met ervaring in de aard van prema. 

 

Het is ongepast om prema onder woorden te brengen, want 

woorden doen de intensiteit ervan afnemen. Maar zelfs als 

men zijn prema niet in woorden tot uitdrukking brengt, kan 

het niet verborgen worden gehouden op het moment, dat men 

het object van zijn prema confronteert. Als prema in het hart 

verschijnt, bloeien de ogen, wangen, lippen en het voorhoofd 

op en ontstaat er een ongekend stralend gevoel. 

käntena kintu bahu-vallabhatä juñä syät 

    niñkrämito ’pi sa muhur na hi yäti çäntim 

mithyaika-bhäñaëa-paöutvam ayé prathäsya 

    kämaà diçed yavanikeva pidhäya taà dräk (70) 
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“De volgende woorden komen dan echter uit de mond van 

Kåñëa, de minnaar van zoveel jonge meisjes, ‘Mijn lieveling, 

Ik houd zoveel van jou. Jij alleen bent Mijn hele leven’. Op 

deze manier drukt Hij constant Zijn liefde uit en toch neemt 

Zijn liefde niet af. Dit komt, omdat het Kåñëa’s gewoonte is 

om op een slimme manier te bedriegen. Deze gewoonte ver-

sluiert als een gordijn onmiddellijk Zijn prema en laat het 

aanzien als begeerte. Met andere woorden, al Zijn uitlatingen, 

die als onecht dienen te worden opgevat, dekken in feite Zijn 

prema af om het louter als wellust te laten voorkomen. 

tvayy eva me priyatame ’nupamo ’nurägaù 

    svapne ’pi vastum aparä kim u hådya-péñöe 

itthaà harir vadati mänavatéù sadänyä 

    mäà khaëòitän tu rati-cihna-bhåd eva vakti (71) 

“Wanneer een van Kåñëa’s minnaressen begint te mokken, 

zegt Hij tegen haar, ‘O Mijn geliefde, Ik houd alleen van jou. 

Hoe zou een ander jong meisje een plek in Mijn hart kunnen 

bemachtigen?’ En als Ik jaloers (khaëòitä) word bij het zien 

van de tekens, die een andere näyikä op Zijn lichaam heeft 

gezet, kalmeert Hij Mij met overeenkomstige uitspraken.  

mad-vaktra-netra-suñamä sama-ädhuréka- 

    saundaryya-varëana-balad-vijihérña eva 

präëäs tvam eva hi mameti vadan vyanakti 

    na prema tat sad api kintv iha kämam eva (72) 

“In die situatie verheerlijkt Kåñëa de schoonheid, ongeëve-

naarde gratie en zoetheid van Mijn gezicht en ogen, en in Zijn 
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intense gretigheid om met Mij te spelen gebruikt Hij woorden 

zoals, ‘Alleen Jij bent Mijn leven.’ Met dergelijk gepraat be-

dekt Hij Zijn prema voor Mij en in plaats daarvan toont Hij 

wellust. 

santapyate yadi punar virahägni-puïjai- 

    rutkaëöhayä culukitaù sva-gabhérimäbdhiù 

prema vyanakti dayitäpi girä yathaiva 

    yat te sujäta-caraëämburuheti padye (73) 

“O sakhé, ondanks dit alles zal een geliefde gopé, die in brand 

staat door het vuur van afgescheidenheid van Kåñëa, haar 

prema door middel van woorden tot uitdrukking brengen, 

zodra haar gretigheid de oceaan van haar ernst heeft ver-

dampt tot een handvol water. 

  

Bewijs hiervan wordt aangetroffen in verzen, zoals het vol-

gende. 

yat te sujäta-caraëämbaruhaà staneñu 

    bhétäù çanaiù priya dadhémahi karkaçeñu 

tenäöavém aöasi tad vyathate na kià svit 

    kürpädibhir bhramati dhér bhavad äyuñäà naù 

Çrémad-Bhägavatam  (10.31.19) 

Dierbare beminde, we zijn bang om Jouw zeer zachte lotusvoe-

ten pijn te geven en daarom zetten we ze zachtjes op onze har-

de borsten. Hebben Jouw zachte voeten niet te lijden, wanneer 

Je op scherpe stenen en kiezels stapt op Jouw zwerftochten 
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door het bos? Ons hoofd tolt rond uit bezorgdheid voor Jou, 

onze eigen ziel. 

tasmin mahä-virasatätitam asya päre 

    na präëa-väyur api saïcarituà çaçäka 

prema-pradépa-vara ety ati-déptim eva 

    sneho nu yat pracuratäà ciram äcikäya (74) 

“Ofschoon de stroom levensadem wordt onderbroken, wan-

neer men zich in het duistere lijden aan afgescheidenheid be-

vindt, straalt de lamp van diepgaande prema ver en helder op 

de olie van uitbundige genegenheid. 

 

De levensadem van de vraja-sundarés kan niet in hun lichaam 

blijven, wanneer ze lijden aan afgescheidenheid van Çré Kåñëa. 

Tegelijkertijd verdwijnt de levensadem niet, omdat hun im-

mense genegenheid maakt, dat hun prema toeneemt. 

räse mayaiva vijahära vihäya sarvä- 

    staträpi mäà yad amücat çåëu tasya tattvam 

premämbudher vraja-purandara-nandanasya 

    mäm eva mantur adhikäà na kadäpi mantuù (75) 

“Tijdens de rasa-dans heeft Kåñëa het gezelschap van alle an-

dere gopés opgegeven en heeft met Mij alleen gespeeld, maar 

daarna heeft Hij Mij ook achtergelaten en Ik zal Jou zeggen 

waarom. Er is geen fout te vinden in Vrajendra-nandana Çré 

Kåñëa, de oceaan van prema. Hij aanvaardt Mij alleen als Zijn 

grootste geliefde. 
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adhyäsya mäm atula-saubhaga-divya-ratna- 

    siàhäsanaà bahu-viläsa-bharair vibhüñya 

gacchan vanäd vanam aréramad eva käntä- 

    manyäà punaù småti-pathe ’pi ninäya näyam (76) 

“De basis van deze uitspraak is, dat Kåñëa Me op een godde-

lijke, met juwelen bezette troon van ongeëvenaard geluk heeft 

geplaatst, Me heeft gedecoreerd met ornamenten van divers 

speels vermaak en Zich met Mij heeft geamuseerd, toen We 

van het ene bos naar het andere zwierven. Op dat moment 

heeft Hij niet aan Zijn andere geliefden gedacht. 

kiïcin mayaiva manasaiva vicäritaà ta- 

    rhyetaà mahotsava-sudhämbudhim aty-apäram 

naivänvabhün mama sakhé-tatir ävayoù sä 

    viçleña-saìgara-dhutä kva nu kià karoti (77) 

“Toen dacht Ik, ‘Alas, Mijn sakhés kunnen deze uitgestrekte, 

onpeilbare oceaan van extatische nectar niet ervaren. Ze 

branden in de koorts van afgescheidenheid van Mij en Ik weet 

niet, waar ze rondzwerven op zoek naar Mij. 

aträsvahe yadi punaù katicit kñaëäs tä 

    älyo milanti rabhasäd abhito bhramantyaù 

ity abhyadhäà priyatamätha na päraye ’haà 

    gantuà muhürttam iha viçramaëaà bhajeva (78) 

“Mijn sakhés lopen hier en daar rond en als We hier een 

ogenblik gaan zitten, kunnen ze deze plek snel vinden en Ons 
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zien.’ Toen Ik dit dacht, zei Ik, ‘O Mijn lieveling, Ik kan niet 

verder lopen. Laten We hier even uitrusten.’ 

tan me manogatam idaà sahasaiva sädhu 

    sarvaà viveda sa vidagdha-çiromaëitvät 

cäturya-sampad-atulo rasikägra-gaëyaù 

    kiïcit sapady atha hådaiva paräm amarça (79) 

“Kåñëa voelde Mijn gedachten op dat moment aan, want Hij 

is vidagdha-çiromaëi, het kroonjuweel van intelligente per-

soonlijkheden. Omdat Hij zeer doortrapt is en ongeëvenaard 

in Zijn vermogen om goddelijke smaken te proeven, dacht Hij 

bij Zichzelf, 

etäà nayann upavane yadi baàbhramémi 

    sambhävitäly atirujä puru-viddha-cittäm 

kià syät sukhaà yadi dadhe sthitim atra gopyaù 

    sarvä mileyur api täù kuöila-bhruvo mäm (80) 

enäà punaç ciram anekam upälabheran 

    bhaìgaç ca sämpratika-keli-rasasya bhävé 

sampatsyate ’dya na hi räsa-vinoda-nåtyaà 

    täsu krudhä nija-nijaà sadanaà gatäsu (81) 

“’Als Çré Rädhikä en Ik in Ons eentje door de loofhutten slen-

teren, is Ze niet in het minst gelukkig. Integendeel, Haar hart 

zit vol pijn, omdat Ze Zich gewaar is van het mogelijke ver-

driet van de sakhés. Zolang Ze die pijn in Haar hart draagt, 

hebben We geen plezier in Onze vereniging. Als Ik hier ech-

ter even ga zitten, worden de sakhés jaloers op het feit, dat We 
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samen zijn. Ze kijken Me dan met een scheef gezicht aan en 

beschimpen Çré Rädhikä, waarmee ze de liefdesuitwisseling 

tussen Ons verstoren. Dan gaan ze allemaal in een boze bui 

naar huis en kunnen Wij vannacht niet in de rasa-dans in ver-

rukking te gaan.’ 

yat prärthitaà sva-kutukena puränayaiva 

    çaknoñi kià nu kulajärbuda-lakña-koöéù 

äliìgituà priyatama! kñaëam ekaà anvi- 

    tyäste didåkñitam idaà mama pürayeti (82) 

tasmäd imäm api jahat-pala-mätram eva 

    nirdüñaëäà vinayinéà prathamaà vidhäya 

mantuà sva-mürddhny akhilam eva dadhämy åëé syäà 

    täù snehayäni nikhilä api sarvathä syäm (83) 

“O sakhé, toen dacht Kåñëa verder. ‘Eerder heeft Çré Rädhikä 

Me dit verzoek gedaan, “O liefste, Ik wil zien hoe Jij ontel-

baar veel eerzame gopés op hetzelfde moment omhelst. Wil je 

Mijn nieuwsgierigheid bevredigen?” Als de rasa-dans met de 

gopés niet plaatsvindt, kan de wens van Rädhikä niet worden 

vervuld. Welnu, als Ik Rädhikä een ogenblik alleen laat, zal 

dat Haar trots over Haar grote geluk wegnemen. Ik zal Haar 

in de ogen van die andere gopés nederig en vrij van blaam 

laten zijn. Ik zal alle blaam op Me nemen. Ik zal die andere 

jongedames van Vraja laten zien, dat het helemaal Mijn 

schuld is en niet van Rädhikä. Maar als Ik Rädhikä achterlaat, 

kan Ik Haar niet van dienst zijn en Haar genegenheid voor 

Mij niet uitwisselen. Als gevolg daarvan zal Ik aan Haar ver-

schuldigd zijn en alle gopés zullen aan Haar toegenegen zijn. 
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vaiçleñika-jvaram apäram atulyam asyäù 

    sandarçya vismaya-mahäbdhiñu majjitänäm 

sva-prema-garvam api nirdhunaväny athainä- 

    ntäbhir mahädhikatamäm anubhävayämi (84) 

“’Ik zal de andere vraja-sundarés in een oceaan van verbijste-

ring storten door de grenzeloze en onvergelijkbare zielsangst 

te openbaren, die Rädhikä ervaart, wanneer Ze van Mij is 

gescheiden. Dan zullen ze de diepte van Haar prema voor Mij 

begrijpen en dat zal de trots verdrijven, die in hun hart ver-

scheen, toen ze dachten, dat Ik van hen meer hield dan van 

iemand anders. Daarna zullen alle gopés er vast op vertrou-

wen en aannemen, dat Çré Rädhikä supreem en onvergelijk-

baar is. 

sambhoga eña sakalädhika eva vipra- 

    lambho ’pi sarva-çata-koöi-guëädhiko ’stu 

täbhyäà çuciù parama-puñöim upaiti cäsyä- 

   ntä hrepayatv alam imäà tu gurü-karotu (85) 

“’Alle andere prachtige jonge vrouwen zullen begrijpen, dat 

evenals de manier, waarop de smaak van vereniging (sambho-

ga-rasa) zijn absolute hoogtepunt in Çré Radhika bereikt, ook 

Haar gevoel van afgescheidenheid van Mij onvergelijkbaar 

groter is dan die van andere gopés. Alleen in Rädhikä wordt 

door vereniging met Mij en scheiding van Mij de transcenden-

te smaak van amoureuze liefde (çåëgära-rasa) tot het hoogste 

punt gevoed. Daardoor zullen de andere vraja-sundarés zich 

gaan schamen en dan zullen ze Rädhikä duidelijk als hun guru 

erkennen.’ 
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kämé harir bhavati no yad asau vihäya 

    premädhikä api raho ramate tu tasyäm 

itthaà vadantya iha samprati yä ruñäsyäù 

    älés tudanti bahu näv api düñayanti (86) 

tä eva koöi-guëitä virahe tv amuñyäù 

    premägni-bäòava-çikhäù paricäyayämi 

yäbhir baläd upagatäd avalihyamänäù 

    sva-prema-dépa-dahanäyitam eva vidyuù (87) 

“O vriendin, Kåñëa had nog een ander idee in Zijn hart, ‘De 

boze gopés noemen Mij wellustig, omdat Ik hen achterliet en 

stiekem met Rädhikä speelde. Ze denken, dat zij liefdevoller 

zijn tegen Mij dan Çré Rädhikä en hiervan worden Lalitä en de 

andere gopés in Rädhikä’s groep bedroefd. De boze gopés be-

schuldigen zowel Rädhikä als Mij van vele fouten. Ik zal hen 

laten zien, hoe de vlammen van Rädhikä’s prema een miljoen 

keer toenemen, wanneer Ze van Mij is gescheiden. Als die 

gopés in de buurt van Rädhikä komen, terwijl Zij die afge-

scheidenheid ervaart, worden ze door die vlammen verzengd. 

Op die manier kunnen ze inzien, dat hun eigen prema gloeit 

als een onbeduidend lampje in vergelijking met die van Haar. 

evaïca setsyati mad-épsitam aikyam äsäà 

    räsäkhya-näöyam anumaëòalatäà gatänäm 

madhye mayä saha rucä tu viräjamänä- 

    menäà vilokya na bhaved api käcid érñä (88) 

“’Als de andere vraja-ramaëés Rädhä in afzondering van Mij 

zien huilen, krijgen ze sympathie voor Haar. Dan komen ze 
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allemaal bij elkaar om naar Mij te zoeken en dat is precies, 

wat Ik wil. Op het moment van de rasa-dans zullen ze tenslot-

te allemaal een rondedans doen en zijn ze niet meer jaloers, 

wanneer ze Rädhikä aan Mijn zijde stralend in het midden 

van de kring zien schitteren. 

kañöaà kadäpi sukha-sampad udarkam eva 

    miträya mitram api yacchati tad-dhitaiñi 

tévräïjanair yad api mürcchayati sva-dåñöi- 

    mäyaty ati-dyuti-matéà kurute janas täm (89) 

  “’Mensen maken hun ogen helder en mooi door er oogzwart 

op aan te brengen, ook al kan dat oogzwart enig ongemak 

veroorzaken. Op dezelfde manier kunnen weldoeners bij hun 

vrienden tijdelijke problemen veroorzaken, die uiteindelijk 

zullen resulteren in rijkdom en geluk voor hun vrienden. Ook 

al zal Ik Rädhä pijn geven door Haar enige tijd te verlaten, zal 

Ze de hoogste zegen ervaren, wanneer We elkaar terugzien.’ 

ity ätta-yuktir urasä sarasaà vahan mäà 

    gatvä padäni katicin mådula-pradeçe 

aträsyatäà kñaëam apéti nidhäya tatrai- 

    väste sma me nayana-gocaratäà jahat saù (90) 

“O devé, toen Mijn lieveling op deze manier bij Zichzelf te 

rade ging, tilde Hij Me teder op en droeg Me een paar stap-

pen verder. Toen zette Hij Me neer op een zachte plek en zei, 

‘Mijn liefste, blijf hier even zitten alsjeblieft.’ Op dat moment 

verdween Hij. 
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dåñtvä mamätivikalatvam apästa-dhairyyo 

    dätuà sva-darçanam iyeña yadä tadaiva 

gopyaù sakhé-vitatayaç ca sametya tä mat- 

    sandhukñaëe samayatanta nitänta-taptäù (91) 

“Sakhé, Mijn geliefde Çré Kåñëa raakte verontrust, toen Hij 

Mijn verdriet in afzondering van Hem observeerde en wilde 

weer naar Me toekomen. Maar juist op dat moment kwamen 

Mijn sakhés en de andere gopés aanlopen. Ze maakten zich 

grote zorgen, toen ze Me zagen lijden en probeerden Me te 

troosten. 

yac cävadhét punar ariñöa-bakägha-vatsän 

    viçva-druhaù kapaöiném api pütanäà täm 

doño na cäyam api tüccataraiva viñëuçaktir 

    haräv ajani sädhu-janävanéyam (92) 

“Kåñëa deed niets verkeerd, toen Hij de stierdemoon Ariñöäs-

ura, de kraanvogeldemoon Bakäsura, de slangdemoon Aghä-

sura, de kalfdemoon Vatsäsura en de bedriegelijke räkñasé, 

Putanä, ombracht. Het goddelijke vermogen van Çré Visnu, de 

beschermheer van de deugdzame mensen, brengt demonen 

om en dat vermogen bevindt zich in Kåñëa. 

  

In Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.8, 13) staat het volgende, 

svayaà bhagavänera karma nahe bhära-haraëa 

sthiti-kartä viñëu karena jagat-pälana 
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ataeva viñëu takhana kåñëera çarére 

viñëu-dväre kåñëa kare asura-saàhäre 

Het is niet de taak van Svayam Bhagavän Çré Kåñëa om de last 

van het universum weg te nemen; integendeel, dit is het werk 

van de instandhouder, Çré Viñëu. [...] Tijdens het spel van Çré 

Kåñëa op Aarde was Çré Viñëu in het lichaam van Kåñëa aan-

wezig en die heeft in werkelijkheid de demonen gedood. 

näräyaëena sadåças tanayas taväya- 

    mity äha yad vraja-purandaram eva gargaù 

tat-säkñi-bhütam iha daitya-vadhädi-karma 

    lokottaraà samudagäd giridhäraëädi (93) 

“Tijdens de naamceremonie van Çré Kåñëa zei de wijze, Garg-

äcärya, tegen Vraja-räja Çré Nanda, ‘O Koning van Vraja, 

jouw zoon lijkt precies op Näräyaëa.’ 

  

Het doden van demonen, het optillen van Govardhana Heu-

vel en alle andere goddelijke prestaties, die Kåñëa tot stand 

heeft gebracht, bewijzen de woorden van de grote heilige. 

kiïca sphuraty ayi yathä mama cetasédaà 

    tenäpi näpi kathitaà muni-puìgavena 

näräyaëo ’py agha-bhido na hi sämyam asya 

    rüpair guëair madhurimädibhir etum éñöe (94) 

“O devé, op de naamceremonie van Kåñëa heeft Gargamuni, 

de beste der wijzen, niet gezegd, dat de gedaante, eigenschap-

pen, lieflijkheid en andere eigenschappen van Çré Näräyaëa 
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die van Kåñëa, de vijand van Agha, nooit zullen kunnen eve-

naren. Maar in Mijn hoofd ziet het er van nature wel zo uit.” 

 

In Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.59) staat het volgende. 

siddhäntatas tv abhede ’pi çréça-kåñëa-svarüpayoù 

rasenotkåñyate kåñëa-rüpam eñä rasa-sthitiù 

Gezien vanuit het perspectief van siddhänta is Çré Näräyaëa, de 

Heer van Çré Lakñmé, niet-verschillend van Çré Kåñëa. Gezien 

vanuit het perspectief van rasa echter is de gedaante van Çré 

Kåñëa säkñät manmatha-manmatha, Hij die zelfs het hoofd op 

hol brengt van Cupido, die zelf gewone mensen verbijstert. Dit 

wordt bereikt door vier unieke eigenschappen van Kåñëa: lélä-

mädhuri, prema-mädhuri, veëu-mädhuri en rüpa-mädhuri.
4
 

äkarëya karëa-ramaëéyatamäù priyäyä 

    väco hariù sa-rabhasaà punar abhyadhatta 

premokta eva khalu lakñita-lakñaëo yaù 

    so ’yaà tvad-äçrayaka eva mayädhyavodhi (95) 

De woorden van de geliefde van Çré Kåñëa, Çré Rädhikä, wa-

ren zegenrijke nectar voor Zijn oren en bezorgden Hem groot 

                                                 

4
  (1) lélä-mädhuri – Çré Kåñëa is de uitvoerder van verbazingwekkende 

variëteiten spel en vermaak, waarvan rasa-lélä de meest boeiende is; (2) 

prema-mädhuri – Hij wordt omringd door toegewijden, die over onverge-

lijkbare mädhurya-prema beschikken, welke zich tot het stadium van 

mahäbhäva ontwikkelt; (3) veëu-mädhuri – de zoete, zachte klanken van 

Zijn fluit trekt iedereen in de drie werelden aan; en (4) rüpa-mädhuri – 

Zijn buitengewone schoonheid verbijstert alle mobiele en immobiele we-

zens. 
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plezier. Nog steeds verkleed als een hemels meisje zei Hij met 

grote nieuwsgierigheid, “Rädhä, nu kan Ik begrijpen, dat al-

leen Jij de toevlucht bent voor de symptomen van de prema, 

die Je uiteen hebt gezet. 

doñä api priyatamasya guëä yataù syu- 

    stad-datta-kañöa-çatam apy amåtäyate yat 

tad-duùkha-leça-kaëikäpi yato na sahyä 

    tyaktvätma-deham api yaà na vihätum éñöe (96) 

yo ’santam apy anupamaà mahimänam uccaiù 

    pratyäyayaty anupadaà sahasä priyasya 

premä sa eva tam imaà dadhaté tvam eva 

    rädhe çrutä khalu mayaiva tathaiva dåñöä (97) 

“Mijn lieve sakhé, Je hebt Me de volgende karakteristieken 

van prema uitgelegd: zelfs de fouten van de geliefde kunnen 

als goede kwaliteiten worden waargenomen; de vele proble-

men, die de geliefde veroorzaakt, kunnen het aanzien van 

nectar hebben; iemand met prema kan niet de minste moei-

lijkheid, die de geliefde ervaart, verdragen; iemand met prema 

kan het lichaam niet opgeven, ook al zou hij het willen en bij 

iedere stap wordt een ongekende glorie in de geliefde waar-

genomen, zelfs als er niets is. Rädhä, deze prema is alleen in 

Jou aanwezig. Ik heb dit eerder gehoord in de bijeenkomst in 

Haimavaté en vandaag ben Ik er rechtstreeks getuige van ge-

weest. 

premé harir na hi bhaved iti satyam eva 

    tac-ceñöitair anumime tam ime vadanti 
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präëä mama tvad-anutäpa-davägni-dagdhäù 

    sakhyas tavätra nikhilä api yat pramäëam (98) 

“Maar sakhé, Ik zeg Je zonder twijfel, dat Kåñëa geen prema 

heeft. Neem dit alsjeblieft als waar aan. Ik ben tot deze slot-

som gekomen, nadat Ik Zijn gedrag heb geobserveerd. Het 

bewijs ervan wordt geleverd door Jouw sakhés en door de 

vlammen van Jouw intense verdriet, die Mijn levensadem 

hebben verschroeid. 

yac ca tvayoktam idam eva manogataà mat- 

    preñöhasya tat tu vayam atra kathaà pratémaù 

no tan-mukhät tvam açåëor na ca tasya sakhyu- 

    stau vä januñya bhavatäà kva nu satya-väcau (99) 

“Je hebt Me de redenen verteld, waarom Hij Jou verliet tij-

dens de rasa, maar hoe kan Ik geloven wat Je zegt? Je hebt dit 

niet uit Zijn mond gehoord en ook niet van Zijn vrienden. En 

zelfs al heb Je het van hen vernomen, wat dan nog? Heeft ooit 

iemand van hen in zijn leven een waar woord gesproken?” 

yarhy eva yad yad ayi mat-priya-cetasi syät 

    tarhy eva tat tad akhilaà sahasaiva vedmi 

rädhe viduñyasi kim acyuta-yoga-çästraà 

    çaknoñi yena para-käya-manaù praveñöum (100) 

Çré Rädhikä zei toen, “Sakhé, Ik ben Me gewaar van ieder 

gevoel in het hart van Mijn geliefde Kåñëa, zodra het in Zijn 

hart verschijnt.”  

Hierop antwoordde het hemelse meisje, “Rädhä, heb Je de 

geschriften bestudeerd, die de methode uiteenzetten, waar-
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mee men Acyuta kan ontmoeten – de geschriften over acyuta-

yoga, die beschrijven, hoe Je lichaam en geest van Çré Kåñëa 

kunt binnengaan?” 

devéjano ’sya viratäcyuta-yoga-siddhi- 

    vyagras tathä katham aho vata mänuñé syäm 

yat påcchasédam ayi vaktum açeñam éçe 

    ced viçvasiñy aparathä tu kathä våthaiva (101) 

Çré Rädhä antwoordde, “Jij bent een hemelse maagd, dus Jij 

bent altijd gretig naar het cultiveren van perfectie in acyuta-

yoga. Ik ben gewoon een mens; hoe kan Ik zijn zoals Jij? Je 

vraagt Me, hoe Ik mogelijkerwijs de geest van Mijn geliefde 

kan kennen? Ik zal Jou alles vertellen, als Je erop vertrouwt, 

dat hetgeen Ik zeg, waar is; zo niet, waarom zou Ik Mijn 

woorden verkwisten?”  

pratyäyane ’sti yadi yuktir atiprabhävaù 

    kià v äli te katham idaà na vayaà pratémaù 

no cet priyas tava guëärëava eva kintu 

    premé bhaved ayam idaà tu mataà tavaiva (102) 

Toen Ze dit hoorde, zei dat hemelse meisje, “O Rädhä, als Jij 

Me met logica kunt overtuigen en als Je Mijn vertrouwen 

kunt wekken, waarom zou Ik Jou dan niet geloven? Het is 

waar, dat Jouw dierbare Çré Kåñëa een oceaan van goede kwa-

liteiten is, maar het is slechts Jouw persoonlijke opvatting, dat 

Hij over prema beschikt.” 
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preñöhaù paro bhavati tasya mano na budhya 

    ity eva bhäty anubhavädhvani hanta yasyäù 

saivocyatäà nu para-käya-manaù praveça- 

    vidyävatéti parihäsa-vidä tvayädya (103) 

Çré Rädhikä zei, “Mijn lieve sakhé, Je kunt slimme grapjes 

maken. Je zegt, dat Je bekwaam bent in de kunst van het le-

zen van lichaam en geest van de minnaar of iemand anders, 

maar nu realiseer Jij Je, dat Je eigenlijk de geest van Jouw 

dierbare niet kunt doorgronden.” 

rädhe! tadä vilapitaà kim iti tvayoccai- 

    rjïätvä hådasya sukhiné katham eva näbhüù 

satyaà bravéñy api tu devy avadhehi käpi 

    çaktir viveka-bhid abhüt tad-adarçanasya (104) 

Het celestijnse meisje zei,  “O Rädhä, als Je de geest en het 

hart van Jouw geliefde Çré Kåñëa kent, waarom zat Je dan 

luidkeels te huilen, toen Hij Jou verliet? Als Je Zijn hart had 

gekend, waarom werd Je dan niet blij?” 

Çré Rädhikä antwoordde, “Devé, Je hebt hier een geldig 

punt, maar luister goed. Natuurlijk ken Ik het hart van Çré 

Kåñëa, maar dan nog, toen Ik van Hem gescheiden was, werd 

Ik door een onbeschrijflijk vermogen overweldigd. Het stal 

Mijn onderscheidingsvermogen en liet Me Mijn bewustzijn en 

alle gewaarwording van Mijn verstand en lichaam verliezen.” 

tvaà vetsi tan-mana ihästu na me vivädo 

    gändharvike! tava manaù sa hi veda no vä 
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vedeti kià bhaëasi bhoù çåëu yad-rahasyaà 

    tattvaà tvayä yad abhavaà taralé-kåtaiva (105) 

Çré Kåñëa vermomd als een hemels meisje zei, “Gandharvikä, 

Ik vraag niet of Jij al of niet de geest van Çré Kåñëa kent, maar 

Ik wil weten, of Hij Jouw geest kent.” 

Çré Rädhikä antwoordde, “Sakhé, heb Je tot nu toe geïn-

formeerd of Kåñëa Mijn geest al of niet kent? Luister, dan zal 

Ik Jou het geheim ervan vertellen. Het is over het algemeen 

niet mogelijk hierover te spreken, maar vandaag zal Ik Jou 

alles openbaren, want Jouw prema heeft Me rusteloos ge-

maakt.” 

rädhe! jano ’yam ayi yat taralé-kåto ’bhüt 

    premnä tvayaiva tad apåccham idaà sva-

dhärñöyamçuçrüñate çravaëam asya yathä rahasyaà 

    vaktuà tathärhasi na gopaya kiïcanäpi (106) 

“Rädhä,” zei het hemelse meisje, “Ik heb Mijn verlangen tot 

uitdrukking gebracht om het geheim achter deze materie te 

horen en daarmee heb Ik Mijn arrogantie getoond. Ik vraag 

Jou dit alleen, omdat Jouw liefde Me gretig heeft gemaakt het 

te horen. Ik weet, dat dit zeer vertrouwelijk is, maar toch, het 

is uiterst gepast om alles zorgvuldig aan Jouw gretige sakhé te 

vertellen; het is niet gepast om deze informatie achter te hou-

den.”  

anyonya-citta-viduñau nu parasparätma- 

    nitya-sthiter iti nåñu prathitau yad äväm 
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tac-caupacärikam aho dvitayatvam eva 

    naikasya sambhavati karhicid ätmano nau (107)  

Çré Rädhä sprak toen, “Gewone mensen zeggen, ‘Rädhä en 

Kåñëa zijn eeuwigdurend in elkaars hart aanwezig en daar-

door kennen Ze elkaars geest.’ Eigenlijk is de echte waarheid 

alsvolgt: We zijn één ziel. Het is voor één ziel niet mogelijk 

om zich te delen. 

ekätmanéha rasa-pürëatame ’tyagädhe 

    ekä susaìgrathitam eva tanu-dvayaà nau 

kasyiàçcid eka-saraséva cakäsad eka- 

    nälottham abja-yugalaà khalu néla-pétam (108) 

“Op een vijver kunnen uit één enkele stengel twee lotussen 

bloeien – een blauwe en een gele. Op dezelfde manier zijn 

Onze twee lichamen, één blauw en één geel, als één leven aan 

elkaar verbonden. Ze zijn één diepe ziel samengesteld uit de 

hoogste rasa. Als lichaam zijn We gescheiden, maar in Onze 

natuur zijn We één. Kåñëa is van nature zegenrijk (änanda) en 

Ik ben van nature speels (hlädiné). Zoals vuur en zijn bran-

dend vermogen één zijn, zo bestaat er geen verschil tussen het 

vermogen (çakti) en de eigenaar van het vermogen 

(śaktimän). 

“We kunnen niet van elkaar worden onderscheiden, als we 

worden gezien als één persoon en het vermogen van de per-

soon, maar omwille van rasa manifesteren We Ons in afzon-

derlijke gedaanten als Rädhä en Kåñëa. Zonder spel en ver-
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maak kunnen We elkaar niet proeven en zonder gedaante 

kunnen We geen spel uitvoeren. 

Met deze waarheid in gedachten stelt Çré Gopäla-campüù 

(Pürva-campü 15.9) het volgende, 

imau gauré-çyämau manasi viparértau bahir api 

    sphurat tad tad vasträv iti budha-janair niçcitam idam 

sa ko ’py accha-premä vilasad ubhayoù sphürtikatayä 

    dadhan mürtté-bhäva-påthag-apåthag apy ävirudabhüt 

De betekenis van dit vers (uit Çré Gopäla-campüù) is alsvolgt. 

Çré Kåñëa is volkomen aanwezig in het hart van Çré Rädhä en 

Çré Rädhä is volkomen aanwezig in het hart van Çré Kåñëa. Çré 

Rädhikä draagt çyäma-kleurige kleding, de kleur van Kåñëa’s 

lichaam en Kåñëa draagt gele kleding (pétämbara), de kleur 

van Rädhikä’s lichaam. Toen geleerden in filosofische conclu-

sies dit zagen, hebben ze vastgesteld, dat zuivere prema, die 

niet in woorden kan worden uitgedrukt, zich in twee verschil-

lende gedaanten heeft gemanifesteerd. Verder, om aantrekke-

lijk spel en vermaak uit te voeren zijn deze gedaanten zowel 

verschillend als niet-verschillend. 

In Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.55-56) wordt gezegd, 

rädhä kåñëa-praëaya-vikåtir-hlädiné-çaktir-asmäd 

ekätmänäv api bhuvi purä deha-bhedaà gatau tau 

rädhä-kåñëa eka ätmä, dué deha dhari’ 

anyonye viläse rasa äsvädana kari’ 
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Çrématé Rädhikä is de gedaante van de transformatie van kå-

ñëa-prema en Ze is kåñëa-prema in zijn meest gecondenseerde 

staat. Ze is het zegengevende vermogen (hlädiné-çakti) van Kå-

ñëa’s liefdevolle, speelse vermaak. Ook al zijn Çré Rädhä en Çré 

Kåñëa één ziel, Ze hebben twee afzonderlijke lichamen aange-

nomen om Hun eeuwig liefhebbende spel en vermaak in Golo-

ka Våndävana uit te voeren.  

yat sneha-püra-bhåta-bhäjana-räjitaika- 

    vartty agravartty amala-dépa-yugaà cakästi 

tac cet are taratamo ’panudat parokña- 

    mänandayed akhila-pärçva-gatäù sadäléù (109) 

“Als in een schaal met olie een pit ligt, die aan beide zijden 

wordt aangestoken, verdrijven de twee vlammen de duisternis 

in beide richtingen. Op dezelfde manier zijn Onze twee licha-

men samengevoegd als één ziel, die de duisternis van elkaars 

zielsangst vernietigt en tevens plezier geeft aan de sakhés in 

Onze aanwezigheid. 

yady äpated viraha-märuta etad ätta- 

    kampaà bhaved yugapad eva bhajec ca mürcchäm 

vyagrä sadäly atha tad-ävaraëe yateta 

    tat susthayec ca sukha-sadma-gataà vidhäya (110) 

“Sakhé, vanwege de blazende wind van afgescheidenheid van 

elkaar staan de vlammen van Onze twee lichamen te trillen en 

op hetzelfde moment vallen we alletwee flauw. De sakhés, die 

allemaal bekwaam zijn, proberen met zorg deze wind te laten 

stoppen met blazen. Ze nemen al Ons verdriet weg en herstel-
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len Onze vredige conditie door voor Ons regelingen te treffen 

om het huis van geluk in elkaars gezelschap binnen te gaan. 

sandarçitaà tad idam adya rahasya-ratnaà 

    svasvänta-sampuöa-varaà sphuöam udghaöaya 

sandeha-santam asahäri tavästu bhavye 

    hådy eva dhäryam aniçaà na bahiù prakäçyam (111) 

“O Kalyäëé (heilzame), vandaag heb Ik de meest kostbare 

schatkist van Mijn hart opengezet en Jou het hoogst geheime 

juweel van prema getoond. Mag dit de duisternis van Jouw 

twijfels geheel wegnemen. Houd het altijd in Jouw hart en 

openbaar het nooit aan iemand anders.” 

kåñëo jagäda sakhi! yad yad idaà tvayoktaà 

    tat tat sa-yuktikam adhärayam eva sarvam 

cetas tu me çaöham aho haöhavartty avaçyaà 

    tat te parékñitum ihecchati kià karomi (112) 

Het hemelse meisje (Çré Kåñëa) zei, “Mijn vriendin, Ik heb 

alles dat Je Me hebt verteld goed begrepen en Ik zal het in 

Mijn hart bewaren. Maar dat kromme verstand van Mij wil de 

waarheid van Jouw woorden op de proef stellen. Hoe kan Ik 

dat doen? 

tvaà varttase ’tra sa tu sämpratam ätma-täta 

    gehe kadäcid avanäya gaväà vane ’pi 

ätmaikyam äli yuvayor yad iha pratémastat 

    kià parékñaëam åte samupaiti siddhim (113) 
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“Sakhé, nu Jij hier zit, kan Jouw dierbare Çré Kåñëa in Zijn 

ouderlijk huis zijn of in het bos om de koeien te hoeden. Ik 

geloof echt, dat Jullie één ziel zijn in twee lichamen, maar het 

kan alleen proefondervindelijk worden bewezen. 

yaiva småtiù sumukhi! yasya yathä yadä te 

    saiväsya ced bhavati tarhi tathä tadaiva 

pratyakñam eva yadi täà kalayämi sampra- 

    tyatraiva vä sakhi tadaiva dadhe pratétim (114) 

“O Sumukhé (mooi gezichtje), als Ik precies nu op deze plek 

rechtstreeks kan zien, dat Çré Kåñëa onmiddellijk en precies 

weet, wat Jij denkt, dan O vriendin, is Mijn vertrouwen geves-

tigd. 

düre ’thavä nikaöa eva sa te priyaù syä- 

    dehéha satvaram iti småta-mätra eva 

äyäti cet tava samakñam ayaà tadä vä- 

    mätmaikyam ity avagamo dhinuyät sadä mäm (115) 

“Of Jouw geliefde nabij is of ver weg, denk gewoon aan Hem 

en mediteer hierop: ‘Kom alsjeblieft snel hier.’ Als Ik Hem 

hier voor Jou aanwezig zie, zal Ik vol blijdschap voor eens en 

voor altijd aanvaarden, dat Jullie tweeën als één ziel zijn ver-

bonden. 

vighnaù kvacit tu guru-nighnatayäpi daiväd 

    daityägamäd api kutaçcana väpi hetoù 

anyonyam apy atanu väà smarato yadi syä- 

    nno saìgatis tad iha nästitamäà vivädaù (116) 
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“Ik zal echter niets zeggen, indien Jullie volkomen verzonken 

zijn in gedachten aan elkaar, maar elkaar niet kunnen ont-

moeten vanwege hindernissen, zoals het plotseling opduiken 

van een demoon of het moeten gehoorzamen van ouderen. 

yady apy amuà guru-pure sakhi saìkucanté 

    naivähvayasy abhisarasyata eva düram 

kiïcaikadäpi na tad ägamam éhase tvaà 

    svärthaà tv idaà tu nitaräà madiräkñi vidmaù (117) 

kåñëa-priye sakhi! tad apy adhunä mamänu- 

    rodhäd amuà smara sa etu sukhaà tanotu 

näträsti te guru-janägamanävakäço 

    mat-saàçayottham api khedam apäkarotu (118) 

“O sakhé, O Jij met dronken ogen (Madiräkñi), Ik weet heel 

goed, dat Je Kåñëa uit angst voor Jouw schoonouders niet 

kunt vragen bij Jou te komen, als Je opgesloten zit in het huis 

van Jouw schoonouders. Je ontmoet Hem ver van Jouw huis; 

Je wilt nooit, dat Hij voor Jouw eigen plezier naar Jou toe-

komt. 

“Maar nu, Mijn lieve vriendin, O geliefde van Çré Kåñëa, 

denk overeenkomstig Mijn verzoek alsjeblieft één keer aan 

Hem. Ik zou meer dan gelukkig zijn om Hem hier te zien, 

vooral omdat er geen reden is om de komst van Jouw superi-

euren te verwachten. Verdrijf alsjeblieft zonder aarzelen deze 

pijnlijke twijfel van Mij.” 

ity arthitä sa-rabhasaà våñabhänu-kanyä- 

    sanyäyam äha naya mä hasanéyatäà mäm 
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brüñe yathaiva karaväëi tathaiva no cet 

    premaiva dhäsyati rujaà ciram ätta-lajjaù (119) 

Çré Rädhikä, de dierbare lievelingsdochter van Çré Våñabhänu 

Mahäräja, beraadslaagde goed over het verzoek van het he-

melse meisje en zei, “O sakhé, maak Me niet het mikpunt van 

spot. Als Ik aan Jouw verzoek niet kan voldoen, ga Ik me 

schamen over Mijn prema en zal Ik Me voor altijd ellendig 

voelen. 

våndärakeòya! bhagavan! mad-abhéñöa-deva! 

    çré-bhäskara! tri-jagad-ékñaëa-saukhya-däyin 

mat-sarva-käma-da! kåpämaya! padminéça! 

    satyänåtädy-akhila-säkñitayä pratéta (120) 

gändharvikä-giridharau bhavataù sadaikä- 

    tmänäv itéyam anåtä na yadi prathästi 

sampraty asau giridharo ’tra tad ädadäno 

    man-netrayoù paricayaà svam ude ’bhyudetu (121) 

“O Heer, die wordt vereerd door de halfgoden, O Jij die de 

levende wezens in de drie werelden plezier geeft, O Jij die al 

Mijn verlangens vervult, O genadevolle, O Padminéça, O ge-

tuige van alles dat waar en onwaar is, O Mijn vererenswaardi-

ge Heer, O Bhagavän Süryadeva, indien mensen de waarheid 

spreken, wanneer ze zeggen ‘Rädhä en Kåñëa zijn eeuwigdu-

rend één ziel’, mag Çré Kåñëa direct voor Mijn ogen verschij-

nen om Mijn intieme metgezellen plezier te geven.” 
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uktvedam eva våñabhänu-sutätma-käntaà 

    dhyätuà samärabhata mélita-netra-yugmä 

sä yoginéva viniruddha-håñéka-våtti- 

    räste sma yävad avikhaëòita-mauna-mudrä (122) 

tävad vihäya sahasaiva hariù sa yoñi- 

    dveçaà sakhéù svam akhiläù paricinvatés täù 

bhru-saàjïayaiva vidadhan nija-pakña-päte 

    cumban priyäà muhur aväritam äliliìga (123) 

Toen Ze dit uitsprak, sloot Våñabhänu-nandini Çré Rädhikä 

Haar ogen en mediteerde op Haar geliefde, Çré Kåñëa. Ze was 

gaan zitten als een yoginé en onderdrukte de functies van 

Haar zintuigen en betrachtte zwijgzaamheid. 

In een minimum van tijd legde Çré Kåñëa Zijn vermomming 

af en toonde Zijn identiteit aan de andere sakhés. Met een 

teken van Zijn wenkbrauwen gaf Hij Zijn wens te kennen, dat 

ze het spel met Hem moesten meespelen en toen omarmde 

Hij Zijn geliefde Çré Rädhikä en kuste Haar vrijelijk keer op 

keer. 

romäïcitäkhila-tanur galad-açru-siktä 

    dhyänägataà tam avabudhya bahir vilokya 

änanda-léna-hådayä khalu satyam eva 

    yoginy aräjata niraïjana-dåñöir eñä (124) 

Het hele lichaam van Çré Rädhikä kreeg kippenvel en er rol-

den tranen van vreugde over Haar wangen. Toen Ze in Haar 

meditatie had gezien, dat Haar geliefde Çré Kåñëa was geko-

men, opende Ze Haar ogen. Toen Ze Kåñëa voor Haar zag 
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staan, werd Ze ondergedompeld in een oceaan van zegenrijke 

vervoering. Çré Rädhikä leek op een yoginé, die brahma recht-

streeks ontmoette. De tranen uit Haar ogen spoelden Haar 

oogzwart weg. 

saàjïäà kñaëäd alabhatätha paöäïcalena 

    vaktraà pidhäya sudåg ätanute sma lajjäm 

taà präha saiva lalitä kim aho viläsinnägä 

    alakñitam iha tvam atéva citram (125) 

Na enkele ogenblikken kwam Çré Rädhikä met Haar mooie 

ogen weer bij Haar positieven en bedekte vol schaamte Haar 

gezicht met het uiteinde van Haar säré. Çré Lalitä richtte zich 

tot Kåñëa, dat kroonjuweel van alle pronkzieke minnaars en 

zei, “O sportieveling, het is hoogst verbazingwekkend, dat Je 

hier ongezien naartoe bent gekomen. 

antaù-pure kula-vadhü-kula-mätra-gamye| 

    çakto na yatra pavano ’pi haöhät praveñöum 

tatreti yas tu gatabhéù puruñaù sa eña 

    gaëyo ’tisähasika-çekhara eka eva (126)  

“Alleen vrouwen van de familie worden in deze private bin-

nenkamer van het huis toegelaten. Zelfs de wind kan hier niet 

binnendringen. De man, die hier onbevreesd naartoe komt, 

moet het kroonjuweel van moedige mannen zijn. 

taträpi mad-vidha-sakhé-jana-pälitäyäù 

    sädhvé-kuläplavana-kértti-suräpagäyäù 

snätvaiva mitra-yajanäya kåtäsanäyästaà 

    dhyätum eva vinimélita-locanäyäù (127) 
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aìgaà balät spåçasi yad-våñabhänu-putryä 

    devät tato dina-pater api no vibheñi 

na tvaà kim atra gaëayiñyasi loka-dharmau 

    lajjä tu keyam iti na hi paryyacaiñéù (128) 

“Je dringt Jezelf op aan het lichaam van Çré Rädhikä, de doch-

ter van Koning Våñabhänu, zelfs al wordt Ze constant be-

waakt door heftige sakhés, zoals ik. Haar faam is gelijk de hei-

lige rivier Mandäkiné, waarin kuise vrouwen zich ritueel ba-

den door zich bezig te houden met de zuivering van horen en 

chanten. Met andere woorden, Zij is de meest kuise van alle 

kuise vrouwen. Zelfs Arundhaté zou willen, dat ze zo kuis was 

als Zij. 

“Nadat Çré Rädhikä Haar bad had genomen, is Ze met ge-

sloten ogen gaan zitten om Mitradeva, de Zongod, te eren. 

[Dat wil zeggen, onder voorwendsel van het vereren van de 

Zongod mediteerde Ze op het vergenoegen van Haar meest 

dierbare Çré Kåñëa.] Jij weet niet wat schaamte betekent. Ben 

Je niet bang voor de Zongod? Heb Je geen consideratie met 

sociale omgangsvormen en morele gedragsregels? 

tan mädhavädya tava diñöam ahaà stuve ya- 

    däryä gåhe na hi näpi patiù sa kopé 

sakhyo ’balä vayam aho karaväma kià te  

    bhadreëa lampaöa-vara tvam ito ’vito ’bhüù (129) 

“O Mädhava, ik prijs Jouw grote geluk, dat de schoonmoeder 

van Çré Rädhikä, Jaöéla, en Haar boze echtgenoot niet thuis 

zijn. Wij sakhés zijn maar tere en zwakke vrouwen. Hoe kun-

nen we tegen Jou opstaan? O grootste aller verdorven schooi-
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ers, vandaag heb Je Jezelf behendig tegen dit gevaar weten te 

beschermen.” 

 

De woorden van Çré Lalitä waren vol ironie. Ze bedoelde ei-

genlijk te zeggen, “O Kåñëa, de schoonmoeder van Çré Rädhä, 

Jaöéla, en Haar boze echtgenoot zijn niet thuis. Ik ben Haar 

vriendin en aangezien ik altijd Haar geluk wens, speel daarom 

alsjeblieft onbevreesd met mijn vriendin Rädhikä.” 

kåñëo ’bravét kam api naiva dadhämi mantuà 

    goçäla-catvaram anuçrita-khelano ’ham 

daivät samasmaram imam atha sadya eva 

    daivena kenacid ivägamito ’py abhüvam (130) 

Çré Kåñëa antwoordde, “Lalitä, je kunt Me niet kwalijk nemen 

voor hetgeen is gebeurd. Ik was aan het spelen op de binnen-

plaats van de koestal, toen Ik plotsling aan Çré Rädhikä moest 

denken en toen heeft een of andere halfgod Me ogenblikke-

lijk hier naartoe gebracht.” 

rädhäbhyadhatta lalite! kva nu varttate ’sau 

    devé pratétim upayäti vilokya no vä 

devé tu dévyati dåçaiva gatädhir eta- 

    ddhämäntar atra mudam ätanute tato naù (131) 

Çré Rädhikä zei, “Mijn lieve vriendin Lalitä, Kåñëa is hier een-

voudig naartoe gekomen als gevolg van Mijn gedachten aan 

Hem. Maar waar is dat celestijnse meisje gebleven? Gelooft 

ze Me, nu ze hiervan getuige is geweest?” 
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Lalitä antwoordde, “Toen dat hemelse meisje zag, dat Jullie 

elkaar ontmoetten, was alle twijfel in Haar verdwenen en was 

de pijn in Haar hart verdreven. Ze is naar binnen gegaan en 

regelt iets voor onze vreugde.” 

devéti käà bhaëasi täà paricäyayätre- 

    tyuktvä sakhéà harir athäbruvad abruväëäm 

äà jïätam adya lalite khalu dhürttatä vo 

    vyakteyataiva samayena babhüva diñöyä (132) 

Çré Kåñëa vroeg, “Zou je Me aan dit hemelse meisje willen 

voorstellen?” Toen Çré Lalitä geen antwoord gaf, zei Hij, “Ha, 

nu snap Ik het. Met goed geluk kom Ik er nu achter hoe door-

trapt je bent. 

käpy atra siddha-vanitä kim u khecaré vä 

    devé sameti tata eva gåhéta-vidyä 

mäm atyavaçyam iyam ätmavaçe vidhäya 

    däséyati pratidinaà prasabhaà prakåñya (133) 

“Een of andere handige jongedame met een bovennatuurlijk 

vermogen, of een of andere halfgodin uit de lucht, moet naar 

jouw huis zijn gekomen en jouw vriendin Rädhikä moet een 

of andere bovennatuurlijke mantra van haar hebben gekre-

gen. Nu heeft Rädhikä Me zwak en hulpeloos gemaakt, ook al 

sta Ik van niemand onder controle. Iedere dag verleidt Ze Me 

met kracht en wil Ze Me tot Haar dienaar maken.  

saivädya mahyam api kaïcana mantram ekaà 

    rädhe dadätu bhava bhävini me sahäyä 
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çiñyaà tvam eva kuru mäm athavä prapanna- 

    mutkaëöhitaà rahasi kutracanäpi nétvä (134) 

“O Bhäviné, O Çré Rädhä, regel alsjeblieft, dat dit hemelse 

meisje Mij ook een mantra geeft. Ik wil Me graag aan Jou 

overgeven. Breng Me alsjeblieft naar een eenzame plek en 

maak Me Jouw discipel.” 

vaàçy eva räjatitamäm atisiddha-vidyä 

    säìkaà tavänayati sädhu-satéù pura-stréù 

täï cäpi corayasi yarhi tadä gatir me 

    kä syäd ato nahi tayäpi sadärtha-siddhiù (135) 

Çré Rädhikä zei, “Je houdt in Jouw hand Jouw glimmende 

fluit vast, die beschikt over bovennatuurlijke kracht en die 

uiterst kuise, jonge, getrouwde vrouwen kan aantrekken om 

Jouw verlangens in vervulling te brengen. Waarom zou Je nog 

een mantra nodig hebben?” 

“De fluit kan die taak niet altijd vervullen,” antwoordde 

Kåñëa. “Hoe kan hij Me van dienst zijn, als jullie hem stelen?” 

devé hriyä tava gåhäntar ihästi lénä 

    tväm eva mantram upadekñyati sä kathaà vä 

utkaëöhase tad api cet praviça svayaà bhoù 

    sä cet dayeta bhavitä eva kärya-siddhiù (136) 

Lalitä antwoordde, “O Kåñëa, het celestijnse meisje werd ver-

legen, toen Ze Jou zag en toen heeft Ze Zich in huis verstopt. 

Waarom zou Ze Jou een mantra leren? Als Je dat zo graag 

wilt, ga dan het huis binnen. Als het hemelse meisje genadig 

is, zal Ze Jouw verlangens zeker vervullen.” 
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ity acyute viçati veçma jagäda rädhä 

    kià tattvam atra sakhi! mäà vada saàçayänäm 

rädhe! na saìkuca cala praviçämi tasyäù 

    sakhyäs tavätra hariëä kalayämi saìgam (137) 

Toen Çré Kåñëa dit hoorde, ging Hij het huis binnen. Çré Räd-

hikä vroeg, “Lalitä, wat ben je aan het doen? Zeg het Me eer-

lijk. Ik begrijp niet, wat er gaande is, maar Ik heb een ver-

moeden.” 

Lalitä antwoordde, “Mijn vriendin Rädhä, aarzel niet. La-

ten we naar het huis gaan om te observeren, hoe Jouw vrien-

din Çré Kåñëa ontmoet.” 

äléñu manda-hasitämåta-varñiëéñu 

    kåñëokti-päöavam athodabhinat tad uptam 

håd-vapram anvadhita tarka-tarus tato ’syä 

    åddhaù phalaà bahu-rasaà nikhilävabodham (138) 

Daarna werd het zaad van de magistrale woorden van Çré Kå-

ñëa in het veld van Çré Rädhikä’s hart gelegd. Het zaad ont-

kiemde en – beregend door het zoete lachen uit de wolken 

van Çré Lalitä en de andere sakhés – groeide het uit tot een 

boom van kennis, die vruchten vol rasa schonken. 

 

De slimme uitlatingen van Çré Kåñëa, die zo krachtig zijn als 

een mantra gegeven door een halfgodin, maakten Çré Rädhikä 

aan het twijfelen. Deze twijfels werden sterker naarmate de 

sakhés omvielen van het lachen. Nadat ze echter zorgvuldig 
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had nagedacht, wat er was gebeurd, ging Ze alles begrijpen en 

werd meer dan gelukkig, toen ze erachter was gekomen, dat 

Ze met Çré Kåñëa had gesproken, die Haar dierbaarder is dan 

miljoenen levens van Zichzelf. 

antardadhe bahir agäd athavätra devé 

   tan-märgaëäya tad itas tvarayä prayämaù 

vidyäà tvam eva sakhi! täm upadiçya kåñëa- 

    mänandayeti sahasä niragus tadälyaù (139) 

Çré Lalitä zei, “Het ziet ernaar uit, dat het hemelse meisje van 

deze plek is verdwenen of naar buiten is gegaan. Laten we 

onmiddellijk naar Haar gaan zoeken. O vriendin Rädhä, geef 

alsjeblieft de kennis van de mantra aan Çré Kåñëa en maak 

Hem gelukkig.” Toen vertrokken de sakhés gezwind. 

tat prema-sampuöa-gatair bahu-keli-ratnai- 

    stau maëòitävajayatäà rati-känta-koöéù 

santo ’pi yat çravaëa-kértana-cintanädyai- 

    stau präptum unnata-mudaù satataà jayanti (140) 

Çré Rädhä en Çré Kåñëa decoreerden Zich met de juwelen van 

amoureus spel en vermaak uit de schatkist van prema en ver-

sloegen op die manier miljoenen Cupido’s. Dit is niet ver-

wonderlijk. Heilige toegewijden horen en chanten over deze 

edelstenen van transcendent amoureus spel en mediteren er-

op om dienstverlening te krijgen aan de lotusvoeten van Çré 

Çré Rädhä-Kåñëa. Zo krijgen ze de hoogste zegen en komen ze 

voor de eeuwigheid hun wellust teboven. 
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Nadat men de rasa van bovenzinnelijk spel heeft geproefd, 

kan het verlangen naar aards plezier niet in het hart achter-

blijven. Het hart en de geest blijven dan eeuwig ondergedom-

peld in het proeven van dergelijke rasa zonder ruimte te laten 

voor gedachten over het lichaam of de zintuigen. 

ñaö-çünya-åtv-avanibhir gaëite tapasye 

    çré-rüpa-väì-madhurimämåta-päna-puñöaù 

rädhä-giréndra-dharayoù sarasas taöänte 

    tat-prema-sampuöam avindata ko ’pi kävyam (141) 

iti çré-prema-sampuöaù sampürëaù 

Dit gedicht over Çré Çré Rädhä-Kåñëa getiteld Çré Prema-

sampuöa is tot stand gekomen in de maand Phälguna in het 

jaar 1606 van het Çakäbda Tijdperk (1684) aan de oever van 

Çré Rädhä-kuëòa en Çré Çyäma-kuëòa door iemand, die geheel 

is gevoed door de zoete, ambrozijnen woorden te drinken van 

Çréla Rüpa Gosvämé. 

 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura onthult hier uit nederig-

heid zijn naam niet. 

iti çréla-bhaktivedänta näräyaëa gosvämé sampäditaà 

çré-prema-sampuöa-bhävänuvädaà sampürëaù 
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