Çré Çré Guru-Gauräìgau jayataù

Räga-vartma-candrikä

door het kroonjuweel van äcäryas, de hoogverheven voorganger
en beschermer van de Çré Gauòéya Sampräyada

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
met het Çré Candrikä-cakora-våtti commentaar door

ÇRÉ ÇRÉMAD

BHAKTIVEDÄNTA NÄRÄYAËA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA

RÄGA-VARTMA-CANDRIKÄ
_________________________________________________
Oorspronkelijke titel: Raga-vartma-candrika – A Moonbeam to Illuminate the
Path of Spontaneous Devotion
Auteur: Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, 1626
Commentaar: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, 1921
2de Druk 2015 Gaudiya Vedanta Publications – Delhi, India
Nederlandse titel:
Raga-vartma-candrika – Een straal maanlicht op het Pad van Spontane Devotie
Nederlandse vertaling: 2020 © I.H.M. Goosen M.A. (Indira dasi)
Voorzien van Sanskriet verzen en proza in Romeins diacritisch schrift
Vertaling van verzen gemerkt met een asterisk (*) door Sri Srimad Bhaktivedanta
Svami Maharaja en zijn foto zijn courtoisie van © Bhaktivedanta Book Trust
International, Inc., www.Krishna.com. Gebruikt met toestemming.
Kunstwerk Srila Visvanatha Cakravarti Thakura: © Syamarani dasi. Gebruikt met
toestemming.
Vector art: Freepik.com
Pro Deo Uitgever Jaya Radhe: www.jayaradhe.nl – Arnhem, Nederland
Email: indira@jayaradhe.nl
Drukwerk: www.pumbo.nl
Kunstwerk omslag: Pixabay
Paperback: www.boekenbestellen.nl/boek/ragavartmacandrika
Alle Nederlandse titels van deze auteurs op één pagina:
www.boekenbestellen.nl – Zoekterm: BV Narayana Maharaja
Kosteloos Nederlandse titels in eBoekformaten: jayaradhe.nl/boeken.html;
purebhakti.com/resources/ebooks-magazines/bhakti-books/dutch
De Nederlandse vertalingen van de literaire nalatenschap van Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja worden als Nederlands cultureel erfgoed
geconserveerd door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en het World Book
Archive in Vrindavan.
Gaudiya Vedanta Filosofie; Caitanya; Vaisnavisme; Hindoeïsme
NUR: 718 Oosterse religies
2020 © I.H.M. GOOSEN M.A. – ENKELE RECHTEN VOORBEHOUDEN
BEHALVE WAAR ANDERS VERM ELD VALT ALLEEN DE TEKST (NIET ONTWERP,
FOTO’S EN KUNST) IN DIT BOEK ONDER CREATIVE COMMONS NAAM SVERM ELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN 4.0 INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE

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

ÇRÉ ÇRÉMAD
BHAKTIVEDÄNTA NÄRÄYAËA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA

ÇRÉ ÇRÉMAD
BHAKTIVEDÄNTA VÄMANA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA

ÇRÉ ÇRÉMAD
BHAKTIVEDÄNTA SVÄMÉ MAHÄRÄJA

ÇRÉ ÇRÉMAD
BHAKTI PRAJÏÄNA KEÇAVA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA

ÇRÉ ÇRÉMAD
BHAKTISIDDHÄNTA SARASVATÉ ÖHÄKURA PRABHUPÄDA

ÇRÉLA VIÇVANÄTHA CAKRAVARTÉ ÖHÄKURA

Voorwoord _______________________________________________________ i
Eerste Verlichting ________________________________________________ 1
Tekst 1 _______________________________________________________________1
Tekst 2 _______________________________________________________________6
Tekst 3 _______________________________________________________________7
Tekst 4 _______________________________________________________________8
Tekst 5 _______________________________________________________________8
Tekst 6 ______________________________________________________________10
Tekst 7 ______________________________________________________________13
Tekst 8 ______________________________________________________________14
Tekst 9 ______________________________________________________________16
Tekst 10 _____________________________________________________________17
Tekst 11 _____________________________________________________________23
Tekst 12 _____________________________________________________________43
Tekst 13 _____________________________________________________________50
Tekst 14 _____________________________________________________________52

Tweede Verlichting ______________________________________________ 65
Tekst 1 _____________________________________________________________ 65
Tekst 2 _____________________________________________________________ 69
Tekst 3 _____________________________________________________________ 69
Tekst 4 _____________________________________________________________ 71
Tekst 5 _____________________________________________________________ 72
Tekst 6 _____________________________________________________________ 79
Tekst 7 _____________________________________________________________ 86
Tekst 8 _____________________________________________________________ 95
In verband met Svakéya – Parakéya ________________________________ 99
Eindnoten _____________________________________________________ 133
Glossarium ____________________________________________________ 139

VOORWOORD
[VOOR DE HINDI UITGAVE ]

OOR DE ONEINDIGE GENADE EN INSPIRA-

tie van mijn hoogst vererenswaardige geestelijk
leermeester, nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, ben ik vandaag grenzeloos verheugd om te zien, dat de
Hindi uitgave van Räga-vartma-candrikä wordt gepubliceerd.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, de kroonprins van illustere leraren onder de Gauòéya vaiñëava äcäryas, is de auteur
van dit boek. Ofschoon deze verhandeling in omvang zeer
gering is, is ze vanwege haar verheven onderwerp zeer groot.
In zijn Sri Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu heeft Çrépäda Viçvanätha Cakravarté Öhäkura het pad van rägänuga-bhakti
(spontane liefdevolle toewijding) bondig uiteengezet. In dit
boek heeft hij een meer gedetaileerde beschrijving van hetzelfe onderwerp in twee verlichtingen geschreven. In de Eerste
Verlichting stelt hij de paden van vaidhé- en rägänuga-bhakti
vast. Vaidhé wordt uitgevoerd op basis van schriftuurlijke rei
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gulering en rägänuga wordt geïnspireerd door spirituele gretigheid. Het pad van spontane devotie (räga-märga) berust
nog steeds op schriftuurlijke leiding ondanks het verschijnen
van dergelijke spirituele gretigheid. Met andere woorden, als
men het pad van gereguleerde toewijding (vidhi-märga) volgt
en wordt geïnspireerd door gevoelens van spirituele gretigheid, hoort dit thuis in de categorie räga-märga en als men in
zijn toewijding wordt gedisciplineerd door regels en voorschriften, valt de dienstverlening onder vidhi-märga. Als men
daarentegen toegewijde dienst uitvoert zonder zich aan regels
en voorschriften te houden, creëert men onrust.
Er zijn vijf onderdelen van rägänuga-bhajana: (1) sväbhiñöabhävamaya, het gevoel waarin men is verzadigd van zijn gekoesterde relatie met Bhagavän, bijvoorbeeld dienstbaarheid
of vriendschap; (2) bhäva-sambandhé, zoals horen, chanten en
herinneren van de namen, gedaante, eigenschappen en het
spel van Bhagavän; het inachtnemen van geloften op heilige
dagen, zoals Ekädaçé en Janmäñöamé; en het horen van lezingen over Çrémad-Bhägavatam; (3) bhäva-anuküla, activiteiten
die gunstig zijn voor de gekoesterde stemming, zoals het dragen van halskralen gemaakt van de heilige tulasé plant, het
dragen van de vaiñëava tekens, zoals tilaka en stempels van de
heilige naam en de lotusvoeten van Bhagavän; (4) bhävaaviruddha, bezigheden die niet contrasteren met de gekoesterde stemming, zoals het dienen van koeien, van banyan- en
myrobalan- bomen, van brähmaëas en vooral van Vaiñëava’s
[uit andere sampradäyas]; (5) bhäva-viruddha, activiteiten die
schadelijk zijn voor de gekoesterde stemming, zoals ahaìgrahopäsanä (zichzelf als niet-verschillend zien van het object
ii
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van verering), nyäsa (diverse uitgebreide praktijken voor het
chanten van mantras en het uitvoeren van arcana), mudräs
(verschillende handbewegingen bij de uitvoering van arcana)
en dvärakä- en mahiñi-dhyäna (meditatie op Dvärakä en de
dienst aan Bhagavän verleend door Zijn koninginnen, die
daar wonen).
De Tweede Verlichting presenteert begrippen in relatie tot
Çré Kåñëa’s aspecten van extreme rijkdom (aiśvarya) en complementerende beminnelijkheid (mädhurya). Ongeacht of
Bhagavän Zijn enorme rijkdommen en vermogens tentoon
spreidt of niet, als Hij Zich in de lieftallige stemming van Zijn
menselijke spel en vermaak (nara-lélä) bevindt, is het mädhurya; als Hij alleen Zijn goddelijke rijkdommen tentoonspreidt
en daarmee de bescheiden houding van nara-lélä overschrijdt,
is het aiśvarya. Sommige toegewijden houden vast aan hun
gewaarzijn van Kåñëa’s grote verhevenheid, terwijl toegewijden, die alleen Zijn beminnelijkheid willen zien, geen angst
ervaren en stevig verankerd blijven in hun eigen gevoel, zelfs
al worden ze geconfronteerd met Zijn verhevenheid.
Ook worden de principes beschreven van Kåñëa’s sarvajïatä (alwetendheid) en mugdhatä (charmerende vergetelheid,
onbewustheid en geboeid zijn); de concepten van svakéya
(echtelijke liefde) en parakéya (buitenechtelijke liefde); de
typen eeuwige gedaanten, die worden gekoesterd en verkregen door rägänuga toegewijden bij hun ascentie naar het gebied van geperfectioneerde goddelijke liefde (prema); het
gezag van het vermogen van Yogamäyä, enzovoort.
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De levensgeschiedenis van
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura verscheen in een brahmaanse familie in de Räòhadeça gemeenschap in het district
Nadiyä, West-Bengalen. Hij was gevierd onder de naam Harivallabha en had twee oudere broers, Rämabhadra en Raghunätha. In zijn kinderjaren heeft hij zijn opleiding Grammatica
in het dorp Devagräma voltooid. Daarna is hij devotionele
geschriften gaan bestuderen aan huis bij zijn geestelijk leermeester in het dorp Çaiyadäbäda in het district Murçidäbäd.
Toen hij in Çaiyadäbäda woonde, heeft hij Bhakti-rasämåtasindhu-bindu, Çré Ujjvala-nélamaëi-kiraëa en Bhägavatämåtakaëä geschreven. Kort daarna heeft hij het gezinsleven 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 toewijding (çuddha-bhakti) doorvloeien onder invloed van drie grote persoonlijkheden: Çréla Narottama däsa Öhäkura, Çréniväsa
Äcärya en Çré Çyämänanda Prabhu. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura is de vierde äcärya in de disciplinaire opvolging
van Çréla Narottama däsa Öhäkura.
Een discipel van Çréla Narottama däsa Öhäkura, Çréla Gaìgä-näräyaëa Cakravarté Mahäçaya, woonde in Bälücara Gambilä in het district Murçidäbäd. Hij had een dochter genaamd
Viñëupriyä, maar hij had geen zonen, dus hij adopteerde een
toegewijde, Çré Kåñëa-caraëa. Kåñëa-caraëa was de jongste
zoon van een andere leerling van Çréla Narottama däsa Öhäkura genaamd Rämakåñëa Bhaööäcärya, die afkomstig was uit
iv
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de brahmaanse gemeenschap van Värendra. De leerling van
Çré Kåñëa-caraëa was Çré Rädhä-ramaëa Cakravarté, de geestelijk 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 volgende vers geschreven,
çré-räma-kåñëa-gaìgä-caraëännatvä gurünuru-premnaù
çréla-narottama-nätha çré-gauräìga-prabhuà naumi
Hier verwijst de naam “Çré Räma” naar Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura’s geestelijk leermeester, Çré Rädhä-ramaëa;
“Kåñëa” verwijst naar zijn grootvader geestelijk leermeester,
Çré Kåñëa-caraëa; “Gaìgä-caraëa” verwijst naar zijn overgrootvader geestelijk leermeester, Çré Gaìgä-caraëa; “Narottama” verwijst naar zijn betovergrootvader geestelijk leermeester, 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
en met Çréman Mahäprabhu.

De verdediging van de Gauòéya Vaiñëava Siddhänta lijn
De dochter van Çrénéväsa Äcärya, Hemalatä Thäkuräëé, was
zeer geleerd en een groot Vaiñëvavé. Ze heeft haar ontspoorde leerling, genaamd Rüpa Kaviräja, uit de gemeenschap van
Gauòéya Vaiñëava’s gezet. Sindsdien stond Rüpa Kaviräja
bekend als atibäòé (een buitengewoon arrogant persoon). Hij
v
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had zijn eigen doctrine uitgedokterd, die de filosofische conclusies van het Gauòéya vaiñëavisme tegenspraken. Hij onderwees, dat de positie van äcärya alleen kon worden bekleed
door iemand in de wereldverzakende levensorde – nooit door
een huisvader met een gezin (gåhastha). Rüpa Kaviräja veronachtzaamde de noodzaak om vidhi-märga (het pad van gereguleerde toegewijde praktijk) te volgen en propageerde een
zogenaamde räga-märga (doctrine van spontane aantrekkingskracht), die ongedisciplineerd en rommelig was. Zijn
opvatting was, dat men de praktijk van horen en chanten over
boord kon gooien en rägänuga-bhakti kon praktiseren door
alleen te herinneren. Gelukkig was Çréla Cakravarté Öhäkura
in die tijd aanwezig en heeft hij in zijn comentaar, Särärthadarçiné op Canto Drie van Çrémad-Bhägavatam, deze foutieve
conclusies weerlegd.
De gåhastha (gezinshoofd) discipelen in de erfopvolging
van de zoon van Nityänanda Prabhu, Vérabhadra, en de nakomelingen van de afgewezen zonen van Advaita Äcärya
aanvaarden de titel ‘Gosvämé’ en kennen hem toe aan anderen. Dit druist volkomen in tegen de lijn van äcäryas (geestelijk voorgangers). Çréla Cakravarté heeft dit idee van Rüpa
Kaviräja ontkracht en heeft onweerlegbaar aangetoond, dat
gekwalificeerde gåhastha nakomelingen van een äcärya als
geestelijk leermeester kunnen optreden. Het is echter wel
onrechtmatig en tegengesteld aan de uitspraken van çästra,
dat ongeschikte nakomelingen van äcärya families de titel
“Gosvämé” kunnen aannemen uit begeerte naar leerlingen en
rijkdom. Dit heeft hij ook aangetoond.
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Hoewel Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura optrad als
äcärya, heeft hij nooit de titel Gosvämé achter zijn naam gebruikt en daarmee heeft hij de verdwaasde en ongeschikte
nakomelingen van äcärya families uit de moderne wereld een
instructie heeft gegeven.
Toen Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura op hoge leeftijd
was, bracht hij het grootste deel van zijn tijd door in een innerlijke, half-bewuste staat en was diep in bhajana verzonken.
In die periode had in Jaipur een debat plaats tussen Gauòéya
Vaiñëava’s en Vaiñëava’s, die de leer van svakéyaväda (de
doctrine van echtelijke liefde) in het spel van Bhagavän in
Våndävana steunden.
Jaya Singh II was in die tijd Koning van Jaipur. De Vaiñëava’s uit het antagonistische kamp hadden Jaya Singh laten
geloven, dat de verering van Çrématé Rädhikä samen met Çré
Govindadeva niet door de geschriften wordt ondersteund.
Hun standpunt was, dat de naam van Çrématé Rädhikä niet in
Çrémad-Bhägavatam of in de Viñëu Puräëa wordt vermeld en
dat Ze nooit op legale wijze volgens vedisch ritueel met Çré
Kåñëa was getrouwd geworden. Een ander bezwaar was, dat
de Gauòéya Vaiñëava’s niet tot een erkende sampradäya of
een disciplinaire opvolging zouden behoren. Er zijn sinds onheuglijke tijden vier Vaiñëava sampradäyas geweest: de Çré
sampradäya, de Brahmä sampradäya, de Rudra sampradäya
en de Çänaka (Kumära) sampradäya.
In dit tijdperk van Kali zijn de vier vooraanstaande äcäryas
van deze vier sampradäyas respectievelijk Çré Rämänuja, Çré
Madhva, Çré Viñëusvämé en Çré Nimbäditya. De Gauòéya Vaiñëava’s werden beschouwd zich buiten deze vier sampradäyas
vii
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te bevinden en zouden daarom niet over een zuivere erfopvolging beschikken. Het specifieke bezwaar was, dat ze niet
over een eigen commentaar op de Brahma-sütra (ook bekend
als Vedänta-sütra) zouden beschikken en daarom niet als een
bonafide lijn van vaiñëava disciplinaire opvolging konden
worden beschouwd.
Mahäräja Jaya Singh wist, dat de vooraanstaande Gauòéya
vaiñëava äcäryas van Våndävana volgelingen waren van Çréla
Rüpa Gosvämé. Hij riep hen naar Jaipur om de uitdaging van
de Çré Rämänuja Vaiñëava’s aan te nemen. Omdat Çréla Cakravarté Öhäkura op hoge leeftijd was en volkomen was verzonken in de transcendente zegen van bhajana, stuurde hij
zijn student, gauòéya vaiñëava vedäntäcärya mahä-mahopädhyäya (de hoog verheven leraar van Vedänta), paëòitakula-mukaöa (de kroon van de verzameling geleerden), Çréla
Baladeva Vidyäbhüñaëa, als afgezant naar Jaipur samen met
zijn leerling Çré Kåñëadeva om zich tot de vergadering in Jaipur te richten.
De kasten-gosvämés waren hun eigen verbinding met de
Madhva sampradäya totaal vergeten. Ze hadden bovendien
geen respect voor vaiñëava Vedänta en veroorzaakten aanzienlijke verstoring onder de Gauòéya Vaiñëava’s. Maar Çré
Baladeva Vidyäbhüñaëa gebruikte onweerlegbare logica gecombineerd met krachtig schriftuurlijk bewijs, waarmee hij
heeft aangetoond, dat de Gauòéya Sampradäya een zuivere
vaiñëava sampradäya is afkomstig uit de lijn van Mädhva. De
naam van deze sampradäya is de Çré Brahmä-MadhvaGauòéya Sampradäya. Çréla Jéva Gosvämé, Çréla Kavi Karëapüra en andere voorgaande äcäryas hebben dit als voldongen
viii

_____________________________________________________________________________________

feit aanvaard. De Gauòéya Vaiñëava’s aanvaarden ÇrémadBhägavatam als het natuurlijke commentaar op de Vedäntasütra. Om deze reden is in de Gauòéya vaiñëava sampradäya
geen afzonderlijk commentaar op Vedänta-sütra geschreven.
In verscheidene Puräëa’s wordt de naam van Çrématé Rädhikä genoemd. Ze is de personificatie van het pleziergevend
vermogen (hlädiné-çakti) van Çré Kåñëa en Ze is Zijn eeuwige
geliefde. Op diverse plaatsen in Çrémad-Bhägavatam, vooral
in Canto Tien in relatie tot de beschrijving van het spel van
Bhagavän in Våndävana, wordt op een indirecte en discrete
wijze naar Çrématé Rädhikä verwezen. Alleen rasika en bhävuka toegewijden, die met de conclusies van de geschriften op
de hoogte zijn, kunnen dit confidentiële mysterie begrijpen.
Op de bijeenkomst van geleerden in Jaipur heeft Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa alle argumenten en twijfels van de tegenpartij weerlegd. Hij heeft de positie van de Gauòéya Vaiñëava’s als volgelingen in de disciplinaire opvolging afkomstig
van Madhva grondig aangetoond evenals de authenticiteit van
de verering van Rädhä-Govinda. Met zijn presentatie was de
tegenpartij tot zwijgen gebracht. Omdat de Gauòéya vaiñëava
sampradäya niet zou beschikken over een commentaar op de
Vedänta-sütra, kon de wedijverende tegenpartij echter niet
aanvaarden, dat deze een zuivere vaiñëava disciplinaire opvolging was.
Toen heeft Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa ter plekke het beroemde Gauòéya commentaar geschreven, Çré Govindabhäñya. De eredienst van Çré Çré Rädhä-Govinda nam in de
tempel van Çré Govindadeva opnieuw een aanvang en de gel-
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digheid van de Çré Brahmä-Madhva-Gauòéya Sampradäya was
voor eens en voor altijd gevestigd.
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 de geschiedenis van het
Gauòéya vaiñëavisme in gouden letters binnengaan.

Realisatie van de betekenis van Käma-gäyatré
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura beschrijft in zijn eigen
boek getiteld Manträrtha-dépikä een zeer treffend voorval.
Toen hij eens Çré Caitanya-caritämåta aan het lezen was,
kwam hij een vers tegen, dat de betekenis van de kämagäyatré-mantra alsvolgt beschreef,
käma-gäyatré-mantra-rüpa, haya kåñëera svarüpa,
särdha-cabbiça akñara tära haya
se akñara ‘candra’ haya, kåñëe kari’ udaya,
tri-jagat kailä kämamaya
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 21.125)

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 werelden met goddelijke liefde (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
x
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achterhalen, welke lettergreep in de mantra een halve was. Hij
zocht in boeken over grammatica, de Puräëa’s, Tantra’s, geschriften (çästras) over toneel (näöya) en retoriek (alaìkära)
en andere grote teksten, maar kon geen vermelding vinden
van een halve lettergreep. Hij kon alleen de klinkers en medeklinkers vinden, die de vijftig letters van het Sanskriete alfabet vormen, maar hij kon nergens iets over een halve lettergreep vinden.
In Çré Harinämämåta-vyäkaraëa, de grammaticale methodologie van Çréla Jéva Gosvämé, trof hij in de sectie over de namen van diverse klinker- en medeklinkergroepen (saïjïäpäda) alleen een vermelding van vijftig letters aan. Hij bestudeerde de volgorde van letters (mätåkä) in teksten als Mätåkänyäsa en andere boeken, maar vond nergens een vermelding van een halve lettergreep. In de Rädhikä-sahasra-nämastotra van de Båhan-näradéya Puräëa stond, dat een van de
namen van Çrématé Rädhikä, de godin van Våndävana, ook is
Païcäçad-varëa-rüpiëé (Zij wier gedaante uit vijftig lettergrepen bestaat).
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura begon steeds meer te
twijfelen. Hij vroeg zich af, of Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé in zijn schrift misschien een vergissing had gemaakt. Dit
kon natuurlijk niet mogelijk zijn, omdat Çréla Kaviräja alwetend is en daardoor vrij is van materiële gebreken, zoals zich
onder invloed van illusie bevinden of het maken van vergissingen. Als de gefragmenteerde letter “t” (de laatste letter
van de käma-gäyatré mantra) als halve lettergreep zou worden
beschouwd, zou Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé schuldig
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zijn aan ontregeling, want in Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 21.126-28) heeft hij de volgende beschrijving gegeven.
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 bovenste gedeelte van Zijn voorhoofd als de vierde volle maan
en precies daaronder de maan van de achtste dag (añöamé),
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 käma-gäyatrémantra, wordt gezien als een halve lettergreep, kan de vijfde
lettergreep geen halve zijn.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura bevond zich in een dilemma, want hij kon de mysterieuze halve lettergreep niet
ontcijferen. Hij kwam tot de conclusie, dat hij de vererenswaardige Godheid van de mantra niet zou kunnen schouwen,
indien de lettergrepen zichzelf niet zouden openbaren. Hij
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had zich voorgenomen, dat hij beter kon sterven, indien hij de
audiëntie van de Godheid van de mantra niet zou kunnen
krijgen. Met deze gedachte ging hij midden in de nacht op
weg naar de oever van Çré Rädhä-kuëòa om zijn leven op te
geven.
Nadat de tweede periode (prahara) van de nacht was verstreken, dommelde 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 bedroefd. Hetgeen Çréla Kåñëadäsa Kaviräja heeft geschreven is absoluut waar. Door Mijn
genade kent hij 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
toegewijde geopenbaard door middel van de lettergrepen van
deze mantra. Niemand kan Ons kennen zonder Mijn zegen.
De halve lettergreep wordt beschreven in het boek, Varëägama-bhäsvat. Nadat Çréla Kåñëadäsa Kaviräja deze tekst had
geraadpleegd, heeft hij de werkelijke identiteit van de kämagäyatré vastgesteld. Ga dit boek bestuderen en verspreid de
betekenis ervan voor het welzijn van alle trouwhartige me nsen.”
Toen hij deze instructie van Våñabhänu-nandini Çrématé
Rädhikä Zelf had gehoord, riep Çréla Cakravarté Öhäkura met
groot verdriet uit, “O Rädhä, O Rädhä!” Toen hij weer bij
zijn positieven kwam, ging hij de opdracht van Çrématé Rädhikä uitvoeren.
Volgens aanwijzingen van Çrématé Rädhikä wordt de letter
“ya” voorafgaand aan “vi” in de mantra als een halve letterxiii
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greep beschouwd en alle andere lettergrepen zijn hele lettergrepen of volle manen.
Dus door de genade van Çrématé Rädhikä raakte Çréla Viçvanätha 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 geperfectioneerde spirituele lichaam (siddhä-deha) kon hij als een
eeuwige metgezel aan het eeuwige spel (nitya-lélä) van Bhagavän deelnemen. Daarna heeft hij het Godsbeeld van Çré
Gokulänanda op de oever van Rädhä-kuëòa geïnstalleerd.
Terwijl hij daar verbleef, ervoer hij de zoete bekoring van het
eeuwige spel van Çré Våndävana. In die tijd heeft hij zijn
commentaar, Sukha-varttiné, geschreven op een boek van Çréla
Kavi Karëapüra, Änanda-våndävana-campüù.
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 in het spel van Çré Rädhä, en schrijf dit commentaar op Änanda-våndävana-campüù.

Op hoge leeftijd heeft Çréla Cakravarté Öhäkura het grootste
deel van zijn tijd in een halfbewuste staat doorgebracht, waarin hij diep in bhajana was verzonken. Zijn belangrijkste discipel, Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, heeft toen de verantwoording voor het onderwijs van de geschriften op zich genomen.
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Opnieuw vestigen van de leer van Parakéyaväda
Omdat in Çré Våndävana-dhäma een lichte afname van de
invloed van de Zes Gosvämé’s plaats had, ontstond er een
controverse rondom de doctrines van echtelijke (svakéyaväda)
en buitenechtelijke liefde (parakéyäväda) in het spel van Bhagavän in Våndävana. Om de misvattingen over svakéyäväda
weg te nemen schreef Çréla Cakravarté Öhäkura Räga-vartmacandrikä en Gopé-premämåta, die beide vol staan met conclusies van de geschriften. Daarna heeft hij in zijn commentaar,
Änanda-candrikä, op het vers laghutvam atra1 uit Çré Ujjvalanélamaëi (1.21) aangetoond, dat de theorie van svakéya ongegrond is en heeft het concept van parakéya met schriftuurlijk
bewijs en onweerlegbare argumenten neergezet. In zijn commentaar, Särärtha-darçiné, op Çrémad-Bhägavatam heeft hij
grote steun aan parakéya-bhäva gegeven.
Men zegt, dat in de tijd van Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura bepaalde geleerden (paëòitas) tegen hem bezwaar
maakten met betrekking tot verering met het gevoel van parakéya, maar hij heeft hen met zijn grondige eruditie en onweerlegbare logica verslagen. Om deze reden hadden de paëòitas besloten hem te vermoorden. Çréla Cakravarté Öhäkura

1

Het vers uit Çré Ujjvala-nélamaëi luidt, “laghutvam atra yat proktaà tat tu
präkåta-näyake na kåñëe rasa-niryäsasvädärtham avatäriëi – Iedere fout
of onwelvoeglijkheid, waarop (in andere rasa-çästras) wordt gewezen met
betrekking tot overspelige liefde, is van toepassing op gewone wereldse
geliefden en niet op Çré Kåñëa, wan Hij is degene, die de vloeibare essentie van rasa proeft en de bron van alle incarnaties is.” Met andere woor
den, omdat Çré Kåñëa’s incarnaties de bestuurders van religie en nonreligie zijn, kan Hij nooit aan dergelijke codes ondergeschikt zijn.
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had de gewoonte om ’s morgens vroeg een omgang rond Çré
Våndävana te maken. De paëòitas beraamden een plan om
hem op dat moment in een donker struikgewas te vermoorden.
Op zijn rondgang kwam Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura langs het struikgewas, waar zijn tegenstanders hem stonden op te wachten om hem te vermoorden. Toen zagen ze
hem plotseling verdwijnen. In zijn plaats liep een prachtig
jong Vrajaväsé meisje met een paar vriendinnen bloemen te
plukken. De paëòitas 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.
Bij het zien van haar verbijsterende schoonheid, haar zijdelingse blikken en haar elegante vrouwelijke manieren raakten
de paëòitas geboeid. Alle onzuiverheid in hun hoofd was verdwenen en hun hart werd zacht. Op verzoek van de paëòitas
om zich voor te stellen zei het meisje, “Ik ben een dienstmeisje van mijn meesteres, Çrématé Rädhikä. Ze is op dit moment
in het huis van Haar schoonfamilie in Yävaöa. Ze heeft me
hier naartoe gestuurd om bloemen te plukken.” Nadat ze dit
had gezegd, verdween het meisje en in haar plaats zagen ze
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura weer lopen. De paëòitas
vielen aan zijn voeten en smeekten om vergeving. En hij heeft
hen allemaal vergeven.
Er zijn veel van dergelijke verbazingwekkende gebeurtenissen uit het leven van Çréla Cakravarté Öhäkura bekend. Op
deze manier heeft hij de theorie van svakéya weerlegd en de
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waarheid van zuivere parakéya gevestigd. Zijn werk is voor de
Gauòéya Vaiñëava’s van groot belang.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft niet alleen de
integriteit van de Çré Gauòéya vaiñëava dharma beschermd, hij
heeft ook de invloed ervan in Çré Våndävana opnieuw gegrondvest. Iedereen, die zijn verworvenheden evalueert, zal
verbaasd staan over zijn ongebruikelijke genialiteit. Gauòéya
vaiñëava äcäryas hebben het volgende vers als lofzang op zijn
buitengewone werk gecomponeerd.
viçvasya nätharüpo ’sau / bhakti-vartma-pradarçanät
bhakta-cakre vartitatvät / cakravarty äkhyayäbhavat
Omdat hij wijst op het pad van bhakti is hij bekend onder de
naam Viçvanätha, heer van het universum, en omdat hij zich altijd beweegt in het gezelschap of de kring (cakra) van toegewijden, staat hij bekend als Cakravarté.

In 1754 op de vijfde dag van de wassende maan in de maand
Mägha (januari-februari), toen Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura ongeveer honderd jaar was, heeft hij deze materiële
wereld diep verzonken in innerlijk bewustzijn in Çré Rädhäkuëòa verlaten en is aprakaöa (het niet-manifeste) Våndävana
binnengegaan. Zelfs tegenwoordig nog staat zijn samädhi vlak
naast de tempel van Çré Gokulänanda in Çré-dhäma Våndävana.
Çréla Cakravarté Öhäkura, die volgt in het voetspoor van Çréla Rüpa Gosvämé, heeft een overvloed aan transcendente literatuur over bhakti gecomponeerd, waarmee hij de diepste
hartewens van Çréman Mahäprabhu in deze wereld heeft gegrondvest. Hij heeft ook foutieve conclusies weerlegd, die
tegengesteld waren aan het authentieke pad van Çréla Rüpa
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Gosvämé (rüpänuga). Hij wordt in de Gauòéya vaiñëava gemeenschap als een illustere äcärya en een gezaghebbende
mahäjana eerbiedigd. Hij is vermaard als groot transcendent
filosoof, dichter, en rasika toegewijde. Een vaiñëava dichter
genaamd Kåñëa däsa heeft de volgende regels in de conclusie
van zijn Bengaalse vertaling van Çréla Cakravarté Öhäkura’s
boek, Mädhurya-kädambiné, geschreven.
mädhurya-kädambiné-grantha jagata kaila dhanya
cakravarté-mukhe vaktä äpani çré-kåñëa-caitanya
keha kahena-cakravarté çré-rüpera avatära
kaöhina ye tattva sarala karite pracära
ohe guëa-nidhi çré-viçvanätha cakravarté
ki jäniba tomära guëa muïi müòha-mati
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft de hele wereld gezegend door Mädhurya-kädambiné te schrijven. In werkelijkheid heeft Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu dit werk door de
mond van Çréla Cakravarté Öhäkura gesproken. 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. O oceaan van genade, Çré Viçvanätha Cakravarté Öhäkura! Ik ben een grote dwaas. Weest u zo goed om het mysterie van uw transcendente kwaliteiten in mijn hart te openbaren. Dit is mijn gebed aan uw lotusvoeten.

Weinig Gauòéya vaiñëava äcäryas hebben zoveel boeken geschreven als Çréla Cakravarté Öhäkura. Het volgende gezegde
met betrekking tot drie van zijn boeken wordt tot vandaag de
dag nog aangehaald,
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kiraëa-bindu-kaëä, ei tina niye vaiñëavapanä
Deze drie boeken, Çré Ujjvala-nélamaëi-kiraëa, Sri Bhaktirasämåta-sindhu-bindu en Bhägavatämåta-kaëä zijn de rijkdom
van de Vaiñëava’s.

Hieronder staat een lijst van zijn boeken en commentaren, die
een pakhuis vormen van onvergelijkbare rijkdom aan devotionele Gauòéya vaiñëava literatuur.
1)
2)
3)
4)
5)

Vraja-réti-cintämaëi
Çré Camatkära-candrikä
Çré Prema-sampuöa (khaëòa-kävyam)
Gétävalé
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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9)
10)
11)
12)
13)

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
Çré Kåñëa-bhävanämåtam Mahäkävyam
Bhägavatämåta-kaëä
Ujjvala-nélamaëi-kiraëa
Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu
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
xx
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Mijn zeer vererenswaardige geestelijk leermeester, oà viñëupäda añöottara-çata-çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, is de bewaker van de Gauòéya Sampradäya en
de stichter-äcärya van de Çré Gauòéya Vedänta Samiti en de
Gauòéya Maöha’s onder zijn leiding. Behalve het publiceren
van zijn eigen boeken heeft hij de boeken van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en voorgaande äcäryas opnieuw in het Bengaals uitgegeven. Door zijn hartgrondige wens, zijn aanmoediging en zijn grondeloze genade zijn Jaiva-dharma, Çré Caitanya-çiksämåta, Çré Caitanya Mahäprabhura, Çré Çikñäñöaka en
andere belangrijke werken in de nationale taal van India, het
Hindi, gedrukt. Geleidelijk aan worden ook andere boeken
gepubliseerd. Het huidige hoofd en de äcärya van de Çré
Gauòéya Vedänta Samiti, mijn meest eerbiedwaardige godbroeder, parivräjakäcärya Çré Çrémad Bhaktivedänta Vämana
Mahäräja, is diep verzonken in transcendente kennis en is een
zeer dierbare, intieme dienaar van de lotusvoeten van onze
geestelijk leermeester. Ik bid nederig aan zijn lotusvoeten, dat
hij me mag zegenen bij het aanbieden van dit waardvolle
boek, Räga-vartma-candrikä, in de lotushanden van onze Çréla
Gurudeva om daarmee zijn innerlijke hartewens te vervullen.
Ik heb er vol vertrouwen in, dat degenen met een hunkering naar bhakti – en vooral beoefenaars op het pad van spontane toewijding, die worden geboeid door de zachte smaken
van Våndävana (vraja-rasa) – dit boek met grote eerbied in
ontvangst zullen nemen. Trouwhartige personen, die dit boek
bestuderen, zullen de kwalificatie krijgen om de rijkdom van
de prema van Çré Caitanya Mahäprabhu te ervaren.
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Tenslotte bid ik aan de lotusvoeten van mijn meest eerbiedwaardige Çréla Gurudeva, de personificatie van het mededogen van Bhagavän, dat hij een regen van overvloedige
genade over me heen sprenkelt, waarmee ik meer en meer
bekwaamheid verkrijg om betrokken te zijn in de dienstverlening aan zijn diepste hartewens (mano ‘bhiñöa). Dit is ons nederige gebed aan zijn lotusvoeten, die kåñëa-prema schenken,
zuivere liefde voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré
Kåñëa.
Een aspirant voor een sprankje genade van
Çré Hari, Guru en Vaiñëava’s,
nederig en onbeduidend,

Tridaëòi-bhikñu Çré Bhaktivedänta Näräyaëa
op de heilige dag van Akñaya-tåtiyä, 25 april 1993
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EERSTE VERLICHTING

çré-rüpa-väk-sudhä-svädi
cakorebhyo namo namaù
yeñäà kåpä-lavair vakñye
räga-vartmani candrikäm
N GROTE NEDERIGHEID EN MET GROTE EER-

bied bied ik keer op keer eerbetuigingen aan de
toegewijden, die evenals cakora (vogels) constant
de nectar proeven van de woorden van Çréla Rüpa Gosvämé.
Louter krachtens een licht genadevolle blik van hen maak ik
een aanvang met dit boek, dat lijkt op een straal maanlicht,
die het pad van spontane toewijding verlicht.

Çré Candrikä-cakora-våtti
näma oà viñëu-pädäya äcärya-siàha-rüpiëe
çré-çrémad-bhakti-prajïäna-keçava iti nämine
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Ik bied eerbetuigingen (praëäma) aan de leeuw-äcärya, oà viñëupäda Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja.

atimartya-cariträya sväçritänäà ca päline
jéva-duùkhe sadärttäya çré-näma-prema-däyine
Zijn karakter en activiteiten zijn transcendent aan de geaardheden van de materiële natuur en hij beschermt en voedt degenen, die tot hem hun toevlucht nemen. Hij is altijd verdrietig
om het lijden van de levende wezens te zien en hij schenkt liefde voor çré näma.

gauräçraya-vigrahäya kåñëa-kämaika-cäriëe
rüpänuga-pravaräya vinodeti-svarüpiëe
Hij is de toevlucht van de liefde voor Gauräìga en al zijn acties
zijn alleen bedoeld om de wensen van Çré Kåñëa te vervullen.
Hij is de beste volgeling van Çréla Rüpa Gosvämé en zijn innerlijke identiteit is Vinoda Maïjaré.

çré-caitanya-mano ‘bhiñöaà sthäpitaà yena bhütale
svayaà rüpaù kadä mahyaà dadäti sva-padäntikam
Wanneer geeft Çréla Rüpa Gosvämé, die in deze wereld de missie vestigde om de diepste verlangens in het hart van Çré Caitanya Mahäprabhu te vervullen, me persoonlijk de bescherming
van zijn voeten?

vairägya-yug-bhakti-rasaà prayatnair
apäyayan mäm anabhépsum andham
kåpämbudhir yaù para-duùkha-duùkhé
sanätanaà taà prabhum äçrayämi
Ik was niet bereid om de nectar te drinken van bhakti-rasa, die
doordrenkt is met verzaking. Çréla Sanätana Gosvämé, een oce-
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aan van genade, die het lijden van anderen niet kan verdragen,
heeft het me laten drinken. Daarom neem ik mijn toevlucht tot
Çréla Sanätana Gosvämé.

väïchä-kalpa-tarubhyaç ca kåpä-sindhubhya eva ca
patitänäà pävanebhyo vaiñëavebhyo namo namaù
Ik bied keer op keer praëäma aan de Vaiñëava’s, de verlossers
van de gevallenen, die lijken op wensbomen en die oceanen
van genade zijn.

namo mahä-vadänyäya kåñëa-prema-pradäya te
kåñëäya kåñëa-caitanya-nämne gaura-tviñe namaù
Ik bied praëäma aan die uiterst vrijgevige Heer, die liefde voor
Kåñëa schenkt. Hij is Kåñëa Zelf, die een gouden lichaamskleur
heeft aangenomen en de naam Çré Kåñëa Caitanya heeft aanvaard.

Allereerst biedt deze onbeduidende en wanhopige persoon
keer op keer eerbetuigingen aan zijn hoogst vererenswaardige
geestelijk leermeester, nitya-lélä-pravista oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja; aan het kroonjuweel van rasika toegewijden in de illustere lijn van Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura; aan degenen, die de diepst gekoesterde hartewens
van Çréman Mahäprabhu hebben vervuld door in deze wereld
het pad te vestigen, waarmee zuivere liefde voor Bhagavän Çré
Kåñëa wordt gewekt; aan Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu, die
straalt met het gemoed en de luister van Çrématé Rädhikä en
die wordt vergezeld van al Zijn metgezellen; en aan Gändharvä-Giridhäri Çré Çré Rädhä-Vinoda-bihäré.
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Ik bied hen allemaal keer op keer eerbetuigingen aan om
hun grondeloze genade en zegeningen te krijgen, voordat ik
begin aan deze Çré Candrikä-cakora-våtti op Räga-vartmacandrikä gecomponeerd door de allerbeste volgeling van Çréla
Rüpa Gosvämé, de hoogst eminente voorganger, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. Hij is jagat-guru, de geestelijk
leermeester van het universum. Hij is een eeuwige metgezel
van Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu, die rechtstreeks Svayam
Bhagavän is, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zelf.
Çréla Rüpa Gosvämé heeft de zachte smaken van Våndävana (vraja-rasa) gevestigd, gepredikt en verspreid volgens het
diepste verlangen van Çréman Mahäprabhu. In het volgende
tijdvak is Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura een van de
prominente voorgangers in de lijn van Çréla Rüpa Gosvämé
geweest. Hij heeft wonderbaarlijke commentaren geschreven
op Sri Bhakti-rasämåta-sindhu en Çré Ujjvala-nélamaëi van
Çréla Rüpa Gosvämé, op Båhad-bhägavatämåta van Çréla Sanätana Gosvämé en andere literatuur, die verzadigd zijn van filosofische conclusies (siddhänta) en transcendente smaken (rasa). Ten behoeve van het te onderscheiden voordeel van rägänuga toegewijden en vooral voor minder onderlegde beoefenaren [dat wil zeggen, degenen die niet goed op de hoogte
zijn met Sanskriet en daardoor niet in staat zijn om de literatuur van Çréla Rüpa Gosvämé te bestuderen of te bevatten]
heeft hij drie zeer korte maar onschatbare samenvattingen
[van voornoemde titels] geschreven, Sri Bhakti-rasämåtasindhu-bindu, Çré Ujjvala-nélamaëi-kiraëa en Bhägavatämåtakaëä.
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Om de gedachtengang van Çréla Rüpa Gosvämé verder uiteen te zetten heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura de
goddelijke, smetteloos zuivere, buitenechtelijke liefde
(viśuddha-parakéya-bhäva) in al zijn commentaren, boeken en
gebeden besproken. Onderzoek van zijn transcendente werken bevestigt, dat hij een van de prominente Vaiñëava’s is in
de lijn van Çréla Rüpa Gosvämé. Zijn nobele levensdoel was
de innerlijke gemoedsgesteldheid van Çréla Rüpa Gosvämé te
volgen, te verhelderen en te prediken. Aan het begin van deze
verhandeling geeft hij daarom vooral uitdrukking aan zijn
diep innerlijke vertrouwen in hem door die cakora-achtige
toegewijden, die de nectar van de met rasa beladen woorden
van Çréla Rüpa Gosvämé proeven, herhaaldelijk eerbetuigingen aan te bieden.
Dit boek heeft de naam Räga-vartma-candrikä gekregen.
De diepe intentie van de titel is, dat mensen met een algemeen geloof God vereren door de regels en voorschriften van
vaidhé-bhakti te volgen, terwijl de verering van Vrajendranandana Çyämasundara, welke overloopt van constant nieuwe
gevoelens van intens liefdevolle gehechtheid (anuräga), extreem ongewoon is, zelfs voor grote halfgoden en hogeklasse
beoefenaren (sädhakas). Toegewijden die bezeten zijn van
goddelijke liefde (premé-bhaktas) hunkeren ernaar, zoals de
grootvader van het universum, Çré Brahmä, Çré Uddhava en
Çré Närada.
Dit pad, dat is gebaseerd op anuräga, is echter praktisch
onmogelijk te vinden. Slechts enkele fortuinlijke mensen realiseren zich, dat een dergelijk pad bestaat, laat staan dat het
wordt gevolgd. Voor de glorieuze personen, in wie spirituele
5
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gretigheid is ontwaakt om in deze richting vooruitgang te maken, vormt dit boek een candrikä, een verhelderend maanlicht. Met behulp van de verzachtende stralen van dit maanlicht kunnen ze dit zelden bereikte pad gemakkelijk vinden en
kunnen ze vooruitgang maken.

çrémad-bhakti-sudhämbhodher
bindur yaù pürva-darñitaù
tatra rägänugä bhaktiù
saìkñipätra vitanyate
In het eerder gepubliceerde Sri Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu
werd rägänuga-bhakti kort beschreven. In deze verhandeling
wordt nu een uitgebreide uitleg van die spontane toewijding
gegeven.

Çré Candrikä-cakora-våtti
Hier is het belangrijk de betekenissen van de begrippen räga,
rägänuga en rägätmikä te kennen. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura
zegt hierover, dat excessieve gehechtheid aan vele vormen
van lustbevrediging, die de materialist van nature ervaart in
contact met zintuigobjecten, räga wordt genoemd. Zoals de
ogen bij het zien van iets moois geprikkeld raken, zo zijn alle
zintuigen altijd gretig om plezier te ervaren en op die manier
ontwikkelt het hart räga voor zintuigobjecten.
Als Kåñëa het enige object van deze gehechtheid of räga is,
wordt het räga-bhakti genoemd. Çréla Rüpa Gosvämé heeft
6
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deze räga in Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.272) alsvolgt gedefinieerd, “iñöe svärasiké rägaù paramäviñöatä – sterke, diepe
en natuurlijke absorbtie in het gekoesterde object van toewijding voortkomend uit een onlesbare dorst vol liefde wordt
räga genoemd.” Als de toewijding aan Çré Kåñëa zich op dit
niveau bevindt, wordt het rägätmikä-bhakti genoemd. Deze
bhakti wordt vooral aangetroffen in de Vrajaväsé’s, de eeuwige inwoners van Vraja. Kortom, men kan zeggen, dat rägätmikä-bhakti met liefde geladen dorst naar Kåñëa is en de toewijding, die in dit kielzog volgt, wordt rägänuga genoemd.
Met andere woorden, als men met de zegen van Çré Kåñëa en
Zijn toegewijden toewijding cultiveert, die wordt gedreven
door de gretigheid om dezelfde gemoedsgesteldheid te krijgen
als die van de geliefde metgezellen van Kåñëa, wordt het rägänuga-bhakti genoemd. Deze rägänuga-bhakti bestaat in
twee soorten: sambandhänugä en kämänugä.

vaidhé bhaktir bhavet çästraà
bhaktau cet syät pravartakam
rägänugä syäc ced bhaktau
lobha eva pravartakaù
Toewijding aangedreven door sommaties van de geschriften
wordt vaidhé-bhakti genoemd en toewijding bezield door spirituele gretigheid (lobha) wordt rägänuga-bhakti genoemd.
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bhaktau pravåttir atra syät
tac cikérñä suniçcayä
çästräl lobhät tac cikérñü
syätäà tad adhikäriëau
Vooruitgang maken in het devotionele leven betekent het
verlangen voeden, dat erop is gericht om zich uitsluitend met
onderdelen van bhakti bezig te houden. Men kan in bhakti op
twee verschillende manieren vooruitgang maken: (1) uit angst
voor [de gevolgen van het veronachtzamen van] schriftuurlijke sommaties en (2) met intense spirituele gretigheid. Va ndaar, dat in overeenstemming met kwalificatie er twee typen
beoefenaars van bhakti-sädhana zijn.

tatra lobha lakñitaù svayaà çré-rüpa-gosvämi-caraëair eva
tat-tad-bhävädi-mädhurye
çrute dhér yad apekñate
nätra çästraà na yuktià ca
tal lobhotpatti lakñaëam
Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.292)

vraja-lélä-parikara-stha çåïgärädi-bhäva-mädhurye çrute dhér
idaà mama bhüyät iti lobhotpatti-käle çästra-yukty-apekñä na
syät, satyäà ca tasyäà lobhatvasyaiväsiddheù | na hi kenacit
çästra-dåñöyä lobhaù kriyate näpi lobhanéya-vastu-präptau sva-
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sya yogyäyogyatva-vicäraù ko ’py udbhavati. kintu lobhanéyavastuni çrute dåñöe vä svata eva lobha utpadyate ||
Çréla Rüpa Gosvämé heeft in Sri Bhakti-rasämåta-sindhu de
symptomen van zuivere gretigheid alsvolgt omschreven, “Als
men in het hart bij het horen over de lieftalligheid van de intieme, liefdevolle gevoelens uitgewisseld tussen Çré Kåñëa en
Zijn gekoesterde metgezellen de natuurlijke hunkering ervaart om dezelfde liefdevolle sentimenten van Kåñëa’s dierbaren te krijgen zonder te worden gemotiveerd door logica of
schriftuurlijke argumenten, wordt dat beschouwd als symptomatisch voor het verschijnen van spirituele gretigheid.”
Als men hoort spreken over de lieftalligheid van het sentiment van amoureuze liefde en andere gevoelens, die in de
metgezellen in het spel van Kåñëa aanwezig zijn, kan men het
verlangen hebben, “Mag een dergelijk gevoel in mijn hart
verschijnen.” Tegen die tijd hoeft men zich niet langer te verlaten op logica of schriftuurlijke argumenten. Als de schriftuurlijke impuls aanhoudt, kunnen die sentimenten niet worden geclassificieerd als gretigheid. Niemand zal op basis van
voorschriften ooit gretigheid ontwikkelen, noch bestaat er
enige consideratie met spirituele kwalificatie of het gebrek
eraan om het te krijgen. Gretigheid ontstaat spontaan, wanneer men het object van verlangen ziet of erover hoort spreken.

Çré Candrikä-cakora-våtti
In Jaiva-dharma bevestigt Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, dat de
neiging om te hunkeren naar het bereiken van deze gevoe9
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lens, nadat men over de hoogst bekoorlijke gevoelens van de
Vrajaväsé’s heeft horen vertellen, erop wijst, dat spirituele
gretigheid is verschenen. Iemand met een aanleg voor gereguleerde toewijding zal hetgeen hij in vertellingen over Kåñëa
hoort gaan beredeneren en met zijn intelligentie gaan vergelijken met hetgeen is gezegd in de geschriften. Alleen wanneer deze drie elementen consistent zijn met hetgeen hij heeft
horen vertellen, gaat hij verder. Maar zo werkt räga-märga
niet. Op dit pad is geen ruimte voor intelligentie, geschrift of
redering. De enige consideratie is gretigheid naar de devotionele gevoelens van de Vrajaväsé’s, “Welke zoete gevoelens
hebben de Vrajaväsé’s voor Kåñëa? Kan ik ooit die sentimenten krijgen? Zo ja, hoe kan ik die bereiken?”
Als men zich in een staat van intense opwinding bevindt,
raakt men van deze gevoelens wanhopig. Dergelijke zielsnood
en intense graagte zijn de eerste symptomen van deze gretigheid. In afwezigheid van deze symptomen dient men te begrijpen, dat hartstocht voor rägänuga-bhakti nog niet is verschenen.

sa ca bhagavat-kåpä-hetuko ‘nurägé bhakta kåpä hetukaç ceti
dvi vidhaù | tatra bhakta-kåpä-hetukaç dvi vidhaù, präktana
ädhunikaç ca | präktanaù paurva-bhavika-tädåça-bhaktakåpotthaù, ädhunikaù etaj-janmävadhi-tädåça-bhata-kåpottaù |
ädye sati lobhänantaraà tädåça-guru-caraëäçrayaëam | dvitiye
guru-caraëäçrayänantaraà lobha-pravåttir bhavati. yad uktam:
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kåñëa-tad-bhakta-käruëya
mätra-lobhaika-hetukä
puñöi-märgatayä kaiçcid
iyaà rägänugocyate
Er zijn twee bronnen van dergelijke gretigheid: de genade van
Bhagavän en de genade van toegewijden, die beschikken over
spontane liefdevolle toewijding. Dan zijn er weer twee vormen van gretigheid, die verschijnen uit de genade van de toegewijde: oud (präktana, ook wel präcina) en huidig (ädhunika). De gretigheid, die verschijnt uit de genade van Kåñëa’s
toegewijden met de zoete gevoelens van de eeuwige metgezellen van Çré Çyämasundara in Vraja en die in voorgaande levens is ontvangen, wordt präktana genoemd. En de gretigheid,
die verschijnt uit de genade van zulke verheven toegewijden
in het huidige leven alleen, wordt ädhunika genoemd.
Degenen met een [spirituele] honger, die reeds in een voorgaand leven is gewekt, zullen onmiddellijk hun toevlucht nemen aan de lotusvoeten van een rägänuga-rasika-guru, wanneer dergelijke gretigheid zich in dit leven manifesteert. Sädhakas met een recente gretigheid zullen die intense honger
echter pas ontwikkelen, nadat ze hun toevlucht hebben genomen tot de lotusvoeten van een geestelijk leermeester.
Çréla Rüpa Gosvämé bevestigt in Sri Bhakti-rasämåtasindhu, dat de betrokkenheid in bhakti vanwege de gretigheid,
die alleen verschijnt met de genade van Çré Kåñëa en Zijn toegewijden, rägänuga-bhakti heet. Soms wordt deze ook wel
puñöi-märga genoemd.
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Çré Candrikä-cakora-våtti
In de Çré Vallabha Sampradäya wordt rägänuga-bhakti puñöimärga genoemd en vaidhé-bhakti wordt maryädä-märga genoemd. In de tijd van Çré Caitanya Mahäprabhu heeft Çré Vallabhäcärya puñöi-märga gevestigd. Hij heeft Mahäprabhu
tweemaal ontmoet. De eerste keer had plaats, toen Mahäprabhu uit Våndävana-dhäma terugkeerde en enkele dagen
in Prayäga verbleef om Çréla Rüpa Gosvämé instructies te geven. De bejaarde Vallabhäcärya had Mahäprabhu meegenomen naar zijn woning in het dorp Adhail aan de overkant van
de Yamunä.
De tweede ontmoeting vond plaats in Puré-dhäma, toen
Mahäprabhu de zoete smaken van de liefde van het Goddelijke Paar (yugala-rasa) zat te bespreken met Zijn metgezellen
onder leiding van Çré Nityänanda Prabhu, Çré Advaita Äcärya,
Çré Gadädhara Paëòita, Çré Svarüpa Dämodara en Çré Rämänanda Räya. In die tijd werd Çré Vallabhäcärya erkend als een
dig-vijayé vaiñëava äcärya, een voorganger, die in het filosofisch debat onoverwinnelijk is. Hij schreef een bekend commentaar op Çrémad-Bhägavatam genaamd Subodhiné. Zijn
sampradäya staat bekend om dienstverlening aan Bäla-gopäla
met ouderlijke genegenheid (vätsalya-bhäva). Zijn Näthadvära-dhäma in de Indiase deelstaat Räjasthäna is de belangrijkste pelgrimsplaats voor zijn volgelingen en is zeer bekend geworden.
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tataç ca tädåça lobhavato bhaktasya lobhaniya tad-bhävapräpty-upäya-jijïäsäyäà satyäà çästra yukty-apekñä syät |
çästra-vidhi-naiva çästra-pratipädita-yuktyaiva ca tat pradarçanät, nänyathä | yathä dugdhädiñu lobhe sati kathaà me dugdhädikaà bhaved iti tad upäya jijïäsäyäà tad abhijïäpta-janakåtopadeça väkyäpekñä syät | tataç ca gäù kriëätu bhavän ity
ädi tad upadeça väkyäd eva gavän ayana-tad-ghäsa-pradänatad-dohana-prakaraëädikaà taöa eva çikñen na tu svataù | yad
uktam añöama-skandhe “yathägnim edhasya taà ca goñu bhuvy
annam ambüdyamane ca våttim | yogair manuñyä adhiyanti hi
tväà guëeñu buddhyä kavayo vidanti” ||
Als beide voornoemde typen toegewijden – degenen die gretigheid uit voorgaande levens of uit het huidige leven hebben
verkregen – branden van nieuwsgierigheid naar de manier,
waarop ze de extatische sentimenten van Çré Kåñëa’s eeuwige
metgezellen kunnen krijgen, zijn ze afhankelijk van de leiding
van geschriften en de begeleidende systemen, die daarin worden beschreven. Alleen door middel van aanwijzingen in de
geschriften kunnen dergelijke sentimenten worden verkregen.
Er is geen andere manier.
Bijvoorbeeld, hoe kan iemand, die hunkert naar melk, aan
melk komen? Dan heeft hij het advies van iemand met kennis
nodig om erachter te komen, hoe en waar hij gemakkelijk
melk kan krijgen. Aangezien hij hunkert naar melk, zal hij
advies aanvaarden over de manier, waarop hij een koe moet
aanschaffen en haar moet onderhouden. Pas nadat de koe een
kalf heeft gekregen, kan hij de koe melken en melk drinken.
13

RÄGA-VARTMA-CANDRIKÄ
__________________________________________________________________________

Op die manier moet iemand met dorst naar melk verschillende aanwijzingen van een betrouwbare bron aanvaarden over
het aanschaffen van een koe, melken, voeden, enzovoort.
Zo moet op dezelfde manier ook een gretige sädhaka zijn
voordeel doen met ter zake doende instructies. Men kan niet
op eigen houtje kennis verkrijgen; men moet de juiste leiding
aanvaarden. In Çrémad-Bhägavatam (8.6.12) legt Çré Brahmä
uit, “Zoals een mens traditioneel vuur verkrijgt uit hout, melk
uit een koe, graan en water uit de aarde, en geld uit een onderneming, waarmee hij in zijn levensonderhoud voorziet, zo
zeggen, O Viñëu, degenen die deskundig zijn in bhakti op dezelfde manier, dat we U kunnen bereiken door onze intelligentie te gebruiken en de juiste associatie te nemen. Hiermee
kunnen we de drie geaardheden van de natuur overstijgen en
geleidelijk in bhakti vooruitgang maken.”

sa ca labho räga-vartma-vartinäà bhaktänäà guru-pädäçrayalakñaëam ärabhya sväbhéñöa-vastu säkñät präpti-samayam
abhivyäpya “yathä yathätmä parimåjyate ‘sau, mat-puëyagäthä-çravaëäbhidhänaiù | tathä tathä paçyati vastu sükñmaà,
cakñur yathaiväïjana-saàprayuktam ||” iti bhagavad-ukter
bhakti-hetu-käntaù karaëa-çuddhi-täratamyät pratidinam adhikädhiko bhavati ||
Bij het verschijnen van zuivere gretigheid moet de sädhaka,
die räga-märga volgt, zich bezighouden met horen en chanten
over transcendente onderwerpen vanaf het eerste stadium van
zijn sädhana (dat wil zeggen, toevlucht nemen tot de lotusvoe14
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ten van een bonafide geestelijk leermeester), totdat hij zijn
gekoesterde verlangen naar een rechtstreekse darśana van
zijn vererenswaardige Godheid bereikt. Door dit proces te
volgen worden geleidelijk de diepste kamers van zijn hart
gezuiverd en bereikt hij het gewenste doel in proportie tot de
mate, waarin hij is gezuiverd.
Bhagavän zei tegen Çré Uddhava (Çrémad-Bhägavatam
11.14.26), “Wanneer medicinale zalf op een ontstoken oog
wordt aangebracht, zal de zwakte van het oog verdwijnen en
wordt de kracht weer hersteld om zeer subtiele objecten te
onderscheiden. Op dezelfde manier kan men naarmate het
hart wordt gezuiverd door herhaaldelijk over Mijn uiterst sacrale spel te horen en het te verheerlijken een glimp krijgen
van Mijn gedaante, die zich buiten het gezichtveld van de materie bevindt.”

Çré Candrikä-cakora-våtti
In een hart, dat door bhakti aanwijsbaar is gezuiverd, manifesteert de goddelijke gedaante van Bhagavän Zich op eigen
gelegenheid. Çré Närada bijvoorbeeld werd geboren als zoon
van een dienstmeisje. Hij had het geluk, dat hij op vijfjarige
leeftijd tijdens Cäturmäsya, de vier maanden van het regenseizoen, de associatie kreeg van grote heiligen en dat hij de
gelegenheid kreeg om hun uitgebreide discussies over Bhagavän te horen. Hij werd ook bevoorrecht met het eren van hun
restanten en het zuivere water te drinken, waarin hun heilige
lotusvoeten waren gebaad. Op het eind van Cäturmäsya had
de jonge Närada een vurig verlangen ontwikkeld om Bhaga15
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vän te ontmoeten. Bij het zien van de intense hunkering van
de jongen gaven de toegewijde wijzen hem de bhagavänmantra en instructies om bhajana uit te voeren.
Nadat de heiligen uit die plaats waren vertrokken, verliet
de moeder van Närada haar lichaam door de wil van de voorzienigheid. Toen verliet Närada zijn huis en liet zich in een
angstaanjagend, desolaat woud afzinken in de verering van
Bhagavän, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, met de
mantra die hem door de heiligen was gegeven. Zijn hart werd
geleidelijk gezuiverd en hij ontving een glimp van die Allerhoogste Heer, de oceaan van genade. Bhagavän gaf hem de
instructie om sädhana-bhajana te blijven beoefenen en Zijn
spel in het hele universum te verheerlijken. Närada volgde
deze instructies op en bij het bereiken van perfectie gaf hij
ongezien zijn materiële lichaam van vijf elementen op en
kreeg de gedaante van een eeuwige metgezel van Bhagavän.

udbhüte tädåçe lobhe çästra darçiteñu tat-tad-bhäva-präpty
upäyeñu, “äcärya-caitya-vapuñä svagatià vyanakti” ity uddhavokteù, keñucid guru-mukhät keñucid abhijïa-mahodayänurägi-bhakta-mukhät abhijïäteñu keñucid bhakti-måñöacitta-våttiñu svata eva sphuriteñu, solläsam evätiçayena pravåttiù
syät | yathä kämärthinäà kämopäyeñu ||
Wanneer de sädhaka gretig wordt, inspireert Bhagavän hem
door Zich in twee gedaanten te manifesteren: extern geeft Hij
instructies in de gedaante van de geestelijk leermeester en
innerlijk inspireert Hij hem als Superziel in het hart over de
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manier om zijn gewenste object te verkrijgen. Volgens een
uitspraak van Çré Uddhava in Çrémad-Bhägavatam (11.29.6)
kunnen sommige sädhakas met een aangeboren gretigheid
complete kennis verwerven over de te volgen methode, die in
de geschriften wordt verhelderd, waarmee de gekoesterde
devotionele stemming (bhäva) kan worden verkregen door
rechtstreeks van de geestelijk leermeester instructies te horen.
Anderen krijgen deze kennis door het te horen uit de lotusmond van verheven toegewijden, die goed bekend zijn met de
diepe gevoelens van rägänuga-bhakti en die in een dergelijke
bhäva zeer verlicht zijn. Bij enkele anderen manifesteert deze
kennis zich vanzelf in hun smetteloze hart door middel van de
nectar van bhakti. In al deze sädhakas worden overvloedige,
enthousiaste pogingen gezien om deze gevoelens te krijgen,
zoals iemand, die materieel geluk wenst, met grote intensiteit
naar zijn eigen zintuiglijke plezier streeft.

tac ca çästraà sarvopaniñat särabhütaà yeñäm “ahaà priyä
ätmä sutaç ca sakhä guruù suhådo daivam iñöam” ity ädi väkyanicayäkara-çré-bhägavata-mahä-puräëam eva | tathä tatpratipädita-bhakti-vivaraëa caà cu çré-bhakti-rasämåtärëavädikam api | tatratyaà väkya-trayaà yathä – “kåñëaà smaran
janaà cäsya preñöhaà nija saméhitam || tat-tat-kathä rataç cäsau
kuryäd väsaà vraje sadä ||” iti || “sevä sädhaka-rüpeëa siddhärüpeëa cätra hi | tad-bhäva-lipsunä käryä vraja-lokänusärataù
||” iti || “çravaëotkirtanädéni vaidha-bhakty-uditäni tu | yäny
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aìgäni ca täny atra vijïeyäni manéñibhiù ||” iti || trikam atra
kämänugä pakñe eva vyäkhyäyate ||
In Çrémad-Bhägavatam (3.25.38), de essentie van alle çästras
en Upaniñaden, heeft Çré Kapiladeva gezegd, “Voor Mijn toegewijden ben Ik hun geliefde, hun eigen ziel, hun zoon,
vriend, goddelijk meester, weldoener, begunstiger en vererenswaardige Godheid.” Çrémad-Bhägavatam is een schatkist
vol uitspraken, die deze relaties verhelderen. Hier dient dan
ook te worden verstaan, dat het woord çästra wijst op ÇrémadBhägavatam. Bovendien dient het woord çästra ook te worden
aanvaard voor literatuur, zoals Sri Bhakti-rasämåta-sindhu,
die dezelfde bhakti, die in Çrémad-Bhägavatam uiteen wordt
gezet, in detail uitlegt.
In de heilige tekst Sri Bhakti-rasämåta-sindhu wordt uitgelegd, hoe rägänuga-bhakti kan worden bereikt. In dit verband
worden drie verzen geciteerd (1.2.294-6),
kåñëaà smaran janaà cäsya / preñöhaà nija-saméhitam
tat-tat-kathä rataç cäsau / kuryäd väsaà vraje sadä
sevä sädhaka-rüpeëa / siddhä-rüpeëa cätra hi
tad-bhäva-lipsunä käryä / vraja-lokänusärataù
çravaëotkértanädini / vaidha-bhakty uditäni tu
yäny aìgäni ca täny atra / vijïeyäni maniñibhiù
De betekenis van het eerste vers is, dat men bij het herinneren van Çré Kåñëa en Zijn geliefde metgezellen, die men wil
volgen, waarbij men helemaal is verzonken in vertellingen
over hun spel en vermaak, altijd in Vraja dient te wonen. Indien dit fysiek niet mogelijk is, kan men daar mentaal wonen.
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De betekenis van het tweede vers is, dat de sädhaka, die in
vervoering raakt van het specifieke, intens liefdevolle gevoel
voor Çré Kåñëa van een van Zijn geliefde metgezellen van Vraja, Hem op dit pad van rägänuga-bhakti op twee manieren
dienst kan verlenen: (1) in de sädhaka-rüpa (het huidige fysieke lichaam) moet hij de praktijk volgen, die wordt uitgeoefend door rägänuga toegewijden, namelijk de Zes Gosvämé’s
en hun opvolgers; (2) in de siddhä-rüpa (het innerlijk gecontempleerde spirituele lichaam geschikt voor de verlangde liefdevolle rechtstreekse dienstverlening aan Kåñëa) kan hij de
gevoelens van Kåñëa’s meest dierbare rägätmikä metgezellen
afkijken.
De betekenis van het derde vers is, dat geleerden, die met
de principes van bhakti bekend zijn, het advies geven om de
onderdelen van bhakti, zoals horen, chanten enzovoort, die in
vaidhé-bhakti naar kwalificatie worden uitgevoerd, ook in rägänuga-bhakti naar vermogen in acht dienen te worden genomen.
Deze drie verzen uit Sri Bhakti-rasämåta-sindhu werden geschreven met het doel om de vereisten voor de praktijk van
rägänuga-bhakti uiteen te zetten. In het onderhavige boek
zullen ze worden uitgelegd in termen van kämänuga-bhakti.

Çré Candrikä-cakora-våtti
De toewijding, die van nature in de metgezellen van Vraja
aanwezig is, heet rägätmikä-bhakti en die bestaat uit twee
soorten: sambandha-rüpa en käma-rüpa. Çrédäma, Subala,
Arjuna, Madhumaìgala en ander koeherdersjongens, evenals
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Nanda, Yaçodä en andere ouderen in de gemeenschap beschikken over sambandha-rüpa-bhakti. Dit wil zeggen, dat
Kåñëa met hen omgaat als vriend, zoon, enzovoort. De mooie
meisjes van Vraja hebben ook met Kåñëa een relatie, maar zij
beschikken over het bijzondere gevoel van käma-rüpa, dat
niet wordt aangetroffen bij metgezellen in de relaties däsya-,
sakhya- en vätsalya-rasa.
Hier wijst het woord käma op de dorst naar amoureuze
vereniging, die getransformeerd in rägätmikä-bhakti aanleiding geeft tot onoorzakelijke, natuurlijke genegenheid vol
verlangen om Kåñëa plezier te geven. Met andere woorden,
alle pogingen zijn gericht op het plezier en genoegen van Kåñëa, nooit dat van zichzelf. Zelfs als een gopé schijnbaar streeft
naar haar eigen genoegdoening, staat die poging uiteindelijk
ten dienste van het versterken van Kåñëa’s genoegen. Deze
ongeëvenaarde romantische liefde is alleen aanwezig in Kåñëa’s dierbare gopés. De prema van de melkmeisjes van Vraja
heeft een uitzonderlijk verbazingwekkende bekoring bereikt,
waardoor deze prema een speels vermaak vol liefde genereert.
Dit unieke principe van de liefde noemen de geleerden käma.
De käma van de Vraja meisjes is in werkelijkheid bovenzinnelijk en volslagen onbesmet, terwijl de käma of de lust
van de geconditioneerde ziel verdorven is en geen waarde
heeft. De käma van de vraja-gopés is zo zuiver en zo hoogst
aantrekkelijk, dat zelfs de zeer dierbare toegewijden van Bhagavän, zoals Uddhava, naar deze vorm van liefde hunkeren.
Er is niets, dat met de ongeëvenaarde liefde van de vrajagopés kan worden vergeleken. Deze käma-rüpa-rägätmikäbhakti wordt nergens aangetroffen behalve in Vraja. De käma
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voor Kåñëa, die we aantreffen in Mathurä, is in werkelijkheid
geen käma, maar rati (liefdevolle aanhankelijkheid), die
wordt getint door een verlangen naar persoonlijk plezier. De
onzelfzuchtige käma, die hier in relatie tot de gopés wordt
beschreven, heeft uiteraard ook niets te maken met de käma
van Kubjä.1
Käma-rüpa-bhakti bestaat in twee soorten: sambhogaicchämayé en tat-tad-bhäva-icchämayé. Sambhoga-icchämayé
bestaat uit speels amoureus tijdverdrijf (of keli, ook bekend
als kriòä of viläsa). De bovenzinnelijk amoureuze speelsheid,
waarin Çré Kåñëa met de Vraja meisjes is betrokken, wordt
sambhoga genoemd. En bhakti die vol is van de enige wens
(icchä) om de romantische vereniging van Kåñëa met de
groepsleider (yütheçvaré) – zoals Rädhä of Candrävalé – te
bevorderen, waarbij grote voldoening wordt ervaren in de
assistentie en vervulling van de uitwisseling van een bepaald
liefdevol gevoel tussen held (näyaka) en heldin (näyikä),
wordt tat-tad-bhäva-icchämayé genoemd.
De dorst naar het volgen van käma-rüpa-bhakti wordt kämänugä-bhakti genoemd. Deze kämänugä-bhakti bestaat uit
twee soorten: wanneer deze in het kielzog van sambhogaicchämayé käma-rüpa volgt, wordt het sambhoga-icchämayé
kämänugä bhakti genoemd (ook bekend als mukhyakämänugä) en wanneer deze kämänuga-bhakti volgt in het
kielzog van tat-tad-bhäva-icchämayé käma-rüpa (gewoonlijk
bekend als maïjaré-bhäva), wordt het bhäva-icchämayé kämänugä-bhakti genoemd.
1

Het verhaal van Kubjä staat beschreven in Çrémad-Bhägavatam, Canto
Tien, Hoofdstuk Tweeënveertig.
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Het permanent devotionele sentiment van de dienstmeisjes
van Rädhä (de maïjarés), dat ulläsa-rati wordt genoemd, is
aanwezig in Rüpa Maïjaré, Rati Maïjaré, Lavaìga Maïjaré en
andere maïjarés. Ze zijn niet gediend van Kåñëa’s uitnodigingen om rechtstreeks met Hem liefdevolle uitwisselingen te
ervaren. Zij vinden daarentegen hun vervulling in de ervaring
van de rasa, waarin Kåñëa hun meesteres, Çrématé Rädhikä,
ontmoet.
Çré Caitanya Mahäprabhu is naar deze wereld afgedaald om
de sädhaka-jévas de schoonheid (sva-bhakti-çriyam) van de
meest stralend zoete smaken van extatische goddelijke liefde
(anarpita-carià cirät unnatojjvala-rasa)2 – namelijk maïjarébhäva – te geven en om de oneindig diepe gemoedsgesteldheid van Çré Rädhä, de hoogst eigen belichaming van de meest
verheven extatische liefde, mahäbhäva, persoonlijk te proeven.

2

Het vers, waar hier naar wordt verwezen, is Çré Caitanya-caritämåta (Ädilélä 1.4)
anarpita-carià cirät karuëyävatérëaù kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çriyam
hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù
sadä hådaya-kandare sphuratu vaù çacé-nandanaù
Mag Çré Çacénandana Gaurahari, stralend met de schittering van gesmolten
goud (die de luister van de lichaamskleur van Çrématé Rädhikä heeft aangenomen), Zich voor altijd in jullie hart manifesteren. Uit Zijn grondeloze genade is
Hij in het tijdperk van Kali neergedaald om de wereld datgene te schenken,
dat een lange tijd niet was gegeven, de rijkdom van Zijn meest vertrouwelijke
dienstverlening, de hoogste smaak van amoureuze liefde.
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prathamataù kåñëaà smaran iti smaraëasyätra rägänugäyäà
mukhyatvaà rägasya mano-dharmatvät | preñöaà nija bhävocita lélä viläsinaà kåñëaà våndävanädhiçvaram | asya kåñëasya
janaà ca kédåçaà nija saméhitaà sväbhilañaniyaà çré våndävaneçvaré lalitä viçäkhä çré rüpa maïjary ädikam | kñåëasyäpi
nija-saméhitatve ‘pi taj janasya ujjvala-bhävaika-niñöhatvät nijasaméhi-tatvädhikyam | vraje väsam iti asämarthye manasäpi |
sädhaka çarireëa väsas tu uttara-çlokärthataù präpta eva | sädhaka-rüpeëa yathävasthita-dehena | siddhä-rüpeëäntaçcintitäbhiñöa-tat-säkñät-sevopayogi-dehena | tad-bhäva-lipsunä – tad
bhävaù sva-preñöha-kåñëa-viñayakaù sva minéhita kåñëajanäçrayakaç ca yo bhäva ujjvaläkhyäs taà labdhum icchatä |
sevä manasaivopathäpitaiù säkñäd apy upasthäpitaiç ca samucita-dravyädibhiù paricaryä käryä | tatra prakäram äha, vrajalokänusärataù sädhaka-rüpeëänugamyamänä ye vrajalokäù
çré-rüpa-gosvämy-ädayaù ye ca siddhä-rüpeëänugamyamänäù
vraja-lokäù çré rüpa maïjaryä-dayas tad anusärataù | tathaiva
sädhaka-rüpeëänugamyamänä vrajalokäù präpta-kåñëa-sambandhino janäç candrakäntyädyaù daëòakäraëya-väsi-munayaç ca båhad-vämana prasiddhäù çrutayaç ca yathä-sambhavaà jïeyäù | tad anusäratas tat-tad-äcära-dåñöyety arthaù |
tad evaà väkya-dvayena smaraëaà vraja-väsaà ca uktvä çravaëädén apy äha-çravaëotkértanädénéti | guru-pädäçrayaëä-déni
tv äkñepa-labdhäni | täni vinä vraja-lokänugatyädikaà kim api
na sidhyed ity ato maniñibhir iti maniñayä vimåñyaiva sviyabhäva-samucitäny eva täni käryäëi na tu tad-viruddhäni ||
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In het eerste vers van Sri Bhakti-rasämåta-sindhu, dat wordt
geciteerd in Tekst 10, wijst de zinsnede kåñëaà smaraëa ‘Çré
Kåñëa herinneren’ erop, dat het onderdeel smaraëam of herinneren op het pad van rägänuga het belangrijkste is, omdat
räga een functie van het verstand is. Preñöham, dat ‘zeer geliefd’ betekent, wijst op Çré Kåñëa, de geliefde Heer van
Våndävana, die Zich amuseert met tijdverdrijf in een vorm,
die met het verlangen van de toegewijde overeenkomt.
De woorden janaà cäsya verwijzen naar de meest dierbare
metgezellen van Çré Kåñëa. Wie zijn dat? Voor het antwoord
op deze vraag wordt het bijvoeglijk naamwoord nijasaméhitam gebruikt, dat wijst op metgezellen, die beschikken
over het gevoel, waarnaar de aspiraties van de toegewijde
uitgaan, zoals dat van Våndävaneçvaré Çrématé Rädhikä, Lalitä, Viçäkhä, Rüpa Maïjaré, enzovoort.
De praktiserende toegewijden met een grote hunkering
naar de briljant luisterrijke, zuivere gemoedsgesteldheid van
de zoete paramour liefde (ujjvala-bhäva) beschikken over een
buitengewoon sterke vasthoudendheid (niñöhä) voor de ujjvala-bhäva van de metgezellen van Çré Kåñëa, namelijk Çré Rädhä en de andere Vraja meisjes, die groter is dan hun niñöhä
voor het verlangde object, Çré Kåñëa Zelf. Vandaat, dat dergelijke toegewijden een grote hunkering hebben naar het gevoel
van Zijn metgezellen.
Kuryäd väsaà vraje sadä betekent, dat men altijd in Vraja
dient te wonen. Dit impliceert, dat men daar mentaal dient te
verblijven, indien het fysiek niet mogelijk is om daar fysiek
aanwezig te zijn. Het volgende vers, dat wordt geciteerd uit
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Sri Bhakti-rasämåta-sindhu, laat echter duidelijk weten, dat de
sädhaka zijn residentie fysiek in Vraja dient te nemen.
Sädhaka-rüpeëa wijst op het huidige grofstoffelijke lichaam
van de praktiserende toegewijde en siddhä-rüpeëa verwijst
naar het innnerlijk gecontempleerde lichaam, dat geschikt is
voor de rechtstreekse dienstverlening aan Çré Kåñëa. Tadbhäva-lipsunä betekent, dat men deze Vrajaväsé’s oprecht met
liefde moet dienen met de gretigheid om het zoete overspelige
liefdesgevoel te krijgen, waarvan de geliefde, Çré Kåñëa, geniet
en dat in Zijn favoriete Vrajaväsé’s altijd aanwezig is, namelijk
in Kåñëa’s lieveling, Çrématé Rädhikä, en in andere gopés.
Hoe wordt deze dienstverlening uitgevoerd? Door alle benodigde toebehoren mentaal of fysiek te verzamelen dient
men hen liefdevolle dienst te verlenen. En met welk gevoel
wordt deze dienstverlening uitgevoerd? Het antwoord is vraja-lokänusärataù – door de dienstverlenende houding van de
Vrajaväsé’s te imiteren. Dat wil zeggen, dat de praktiserende
toegewijde in zijn fysieke lichaam het voorbeeld van Çréla
Rüpa Gosvämé en andere Vrajaväsé’s met dezelfde mentaliteit
moet volgen en in zijn geperfectioneerde spirituele lichaam
(siddhä-deha) dienst moet verlenen door de methode van Çré
Rüpa Maïjaré en andere dienstmeisjes van Vraja te volgen.
Hier wordt van vraja-lokänusärataù nog een andere definitie gegeven. Deze zin verwijst naar degenen, die hun relatie
met Vrajendra-nandana Çré Kåñëa hebben gevestigd door in
hun voorgaande levens sädhana te hebben uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn Candrakänté en andere sakhés, de beroemde heiligen van Daëòakäraëya (zoals beschreven in de
Padma Puräëa) en de Çruti’s (zoals vermeld in Båhad-vämana
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Puräëa). De eerste twee verzen geciteerd uit Sri Bhaktirasämåta-sindhu beschrijven het onderwerp van smaraëa en
vraja-väsa (residentie in Vaja) op deze manier. In het derde
vers worden horen en andere onderdelen van sädhana behandeld.
Çravaëotkértanädéni – men dient çravaëa (horen), kértana
(chanten) en andere onderdelen van bhakti te volgen, dat wil
zeggen, alle vierenzestig onderdelen te beginnen met het aanvaarden van bescherming aan de lotusvoeten van een geestelijk leermeester. Behalve de beoefening van horen, chanten
enzovoort, die is gericht op het imiteren van de stemming van
de Vrajaväsé’s, kan geen andere sädhana het gewenste resultaat leveren. Dit wil zeggen, dat intelligente personen hun
onderscheidingsvermogen zullen aanwenden om onderdelen
van bhakti te volgen, die voor hun gemoedsgesteldheid gunstig zijn. Het is van wezenlijk belang om alles te vermijden,
dat niet gunstig is, of dat het verschijnen van bhäva, de eerste
stralen van de zon van goddelijke liefde, kan verhinderen.

Çré Candrikä-cakora-våtti
In Tekst 10 heeft de auteur drie verzen geciteerd uit Sri Bhakti-rasämåta-sindhu met betrekking tot rägänuga-sädhanabhakti. Deze drie verzen worden dikwijls in het algemeen
aangehaald voor sädhakas, die gretig zijn naar däsya-, sakhyavätsalya- of madhura-rasa. Maar in dit boek heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura de betekenis van deze verzen uitgelegd ten behoeve van kämänuga-sädhakas en in het bijzonder
voor degenen, die tat-tad-bhäva-icchämayi volgen. Ook al is
Çré Kåñëa het object van ons verlangen, het onderliggende
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idee is, dat we Hem benaderen als de meest dierbare geliefde
van Çrématé Rädhikä – Haar lieveling, Çré Rädhä-känta. We
kunnen Hem niet onafhankelijk als onze näyaka beschouwen,
onze eigen minnaar. De maïjarés zien Kåñëa als de levensadem van Çrématé Rädhikä, hun sväminé, aan wie ze zich volkomen hebben overgegeven. Çréla Raghunätha däsa Gosvämé,
de beste volgeling van Çréla Rüpa Gosvämé (rüpänuga) verklaart in zijn Çré Manaù-çikñä (9), “mad-éçä-näthatve vrajavipina-candram – denk aan Våndävana-candra Çré Kåñëa altijd
als de ziel en zaligheid van mijn sväminé, Çré Rädhikä.”
Ofschoon de woorden janaà cäsya in het eerste vers geciteerd uit Sri Bhakti-rasämåta-sindhu wijzen op Våndävaneçvaré Çrématé Rädhikä en anderen, moeten we weten, dat ze specifiek wijzen op Çré Rüpa Maïjaré, Rati Maïjaré en andere
maïjarés. Çréla Raghunätha däsa Gosvämé schrijft in Viläpakusumäïjali (16) het volgende.
pädäbjayos tava vinä vara-däsyam eva
nänyat kadäpi samaye kila devi yäce
sakhyäya te mama namo ‘stu namo ‘stu nityaà
däsyäya te mama raso ‘stu raso ‘stu satyam
O Godin, ik heb geen ander verlangen dan de hoogste verworvenheid van liefdevolle dienstverlening aan Jouw lotusvoeten.
Ik bied voor altijd eerbetuigingen aan de positie van Jouw sakhé, maar mag ik de ervaring hebben, dat ik Jouw dienstmeisje
ben. Dit is de verklaring, die ik afleg.

Verder zegt hij in Vraja-viläsa-stava (38),
tämbülärpaëa-päda-mardana-payo-dänäbhisärädibhir
våndäraëya-maheçvaré priyatayä yäs toñayanti priyäù
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präëa-preñöha-sakhé-kuläd api kiläsaìkocitä bhümikäù
keli-bhümiñu rüpa-maïjaré-mukhäs tä däsikäù saàçraye
Veel gopé assistenten doen Çrématé Rädhikä, de koningin van
het bos van Våndä, constant een plezier door Haar betelnoot te
geven, Haar voeten te masseren, Haar water te brengen, Haar
geheime ontmoetingen met Çré Kåñëa te arrangeren en allerlei
andere liefdevolle diensten te verlenen. In hun liefdevolle
dienstverlening aan het Goddelijk Paar kennen ze niet de aarzeling en verlegenheid, die wel worden aangetroffen in de präëa-preñöha-sakhés (zoals Lalitä, Viçäkhä enzovoort). Ik neem
mijn toevlucht tot deze persoonlijke dienstmeisjes van Çrématé
Rädhikä onder leiding van Rüpa Maïjaré.

Hieruit blijkt, dat het veel wenselijker is om de mentaliteit
van de tat-tad-bhäva-icchämayé-sakhés te hebben dan die van
sambhoga-icchämayé-sakhés.
De betekenis van “kuryäd väsaà vraje sadä – men dient in
Vraja te wonen” is, dat rägänuga-sädhakas zich met toegewijde praktijken dienen bezig te houden in plaatsen, die hun gekoesterde stemmingen stimuleren. De plaatsen, waar het geheime spel en vermaak van Çré Çré Rädhä-Kåñëa Yugala werd
uitgevoerd, zijn Çré Rädhä-kuëòa, Sürya-kuëòa, Çré Govardhana, Våndävana (inclusief Sevä-kuïja, Nidhuvana en Vaàçivaöa) en Nandagaon [het koninkrijk van Nanda Mahäräja] (en
dan vooral Pävana-sarovara, Öer-kadamba, Çré Uddhavakyäri, Saìketa en Yävaöa).
Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn tekstverklaring op dit vers
geschreven, “atha rägänugäyäù paripäöim äha kåñëam ityädinä
sämarthye sati vraje çréman-nanda-vrajäväsa-sthäne çré-våndävanädau çarireëa väsaà kuryät, tad-bhäve manasapéty arthaù –
indien mogelijk dient een rägänuga-sädhaka fysiek in Vraja te
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wonen; dat wil zeggen in plaatsen in de buurt van het huis van
Nanda Mahäräja in Våndävana en in andere plaatsen van Hun
spel. Als dit niet mogelijk is, dient men daar mentaal aanwezig te zijn.”
Deze spelplaatsen zijn transcendente heilige plaatsen, die
de devotionele beoefening snel perfectie geven. Door hun
grondeloze genade kan de stroom spel en vermaak van iedere
plaats zich gemakkelijk in het hart van een oprechte, eerlijke
sädhaka reflecteren zonder enige moeite van zijn kant. In de
Brahmäëòa Puräëa wordt gezegd, “paränandamayé siddhir
mathurä-sparça-mätrataù – door Mathurä (Vraja-bhümi)
slechts aan te raken krijgt men de perfectie van de hoogste
zegen.” Men kan niet verwachten, dat men het onbevattelijke,
bovennatuurlijke vermogen van deze plaatsen met zijn materiële intelligentie kan bevatten.
Çréla Sanätana Gosvämé zegt in Båhad-bhägavatämåta, dat
de beste toegewijde, Çré Närada, op dezelfde manier bad aan
Çré Kåñëa, het kroonjuweel van levensgenieters (rasikaçiromaëi). De dhäma sprenkelt absoluut haar zegen op een
ieder, die daar zijn exclusieve toevlucht neemt, want de dhäma is Kåñëa’s svarüpa, Zijn eigen gedaante.
tad vai tasya priyä kréòä
vana-bhümau sadä rahaù
nivasaàs tanuyäd evaà
sampadyetäciräd dhruvam
Båhad-bhägavatämåta (2.5.220)

O Gopa-kumära, als je de aspiratie hebt om de koeherdersjongens en meisjes van Vraja in goddelijke liefde te dienen, moet
je altijd in Kåñëa’s dierbare speelterreinen (kriòä-bhümi) wo-
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nen en daar sädhana-bhakti uitvoeren. Je zal op die manier
zonder twijfel zeer snel de perfectie van die buitengewoon
zeldzame prema krijgen.

In het achtste vers van Çré Upadeçämåta vat Çréla Rüpa Gosvämé de essentie van alle instructies samen met betrekking tot
het wonen in Vraja met niñöhä, vasthoudendheid,
tan-näma-rüpa-caritädi-sukértanänusmåtyoù krameëa rasanä-manasé niyojya
tiñöhan vraje tad-anurägi-janänugämé
kälaà nayed akhilam ity upadeça-säram
Terwijl men in Vraja-maëòala woont, dient men de tong en het
verstand terug te trekken van alle zintuigobjecten, die geen relatie hebben met Kåñëa, en al zijn tijd besteden aan het gewetensvol chanten en herinneren van Çré Kåñëa’s namen, gedaante, kwaliteiten en spel, waarbij men de emoties navolgt van de
eeuwige metgezellen van Çré Kåñëa, die een inherent spontane
liefde voor Hem koesteren. Dit is de essentie van alle instructie.

Çréla Raghunätha däsa Gosvämé vertoont de hoogste onwankelbare vastbeslotenheid en hartgrondige gehechtheid aan de
residentie in Vraja,
çré rüpa-rati maïjaryor aìghri-sevaika-gåhëunä
asaìkhyenäpi januñä vraje väso ‘stu me ‘niçam
Çré Prärthanämåtam (1)

Mag met de enige aspiratie, die in mijn hart leeft, om dienstverlening aan de lotusvoeten van Çré Rüpa en Çré Rati Maïjaré’s te krijgen mijn gelofte om voor altijd in Vraja te wonen
worden vervuld, ongeacht hoeveel levens me dat gaat kosten.
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vasato girivara-kuïje lapataù çré rädhike ‘nu kåñëeti
dhayato vraja-dadhitakraà nätha sadä me dinäni gacchantu
Çré Prärthanäçraya (14)

O mijn God, laat me de rest van mijn dagen slijten als een
permanente bewoner van de loofhutten van Govardhana, waar
ik uitroep, “Alas, Rädhä! Alas, Kåñëa!” en de yoghurt en karnemelk van Vraja drink.

In het volgende vers legt Raghunätha däsa Gosvämé, die zijn
diepe vertrouwen en genegenheid voor Våndävana-dhäma
toont, zijn vastbesloten gelofte af om in Vraja te wonen.
na cänyatra-kñetre haritanu-sanäthe ‘pi sujanäd
rasäsvädaà premëä dadhad api vasämi kñaëam api
samaà tv etad grämyä valibhir abhitanvann api kathäà
vidhäsye saàväsa-vraja-bhuvana eva pratibhavam
Sva-niyama-daçakam (2)

Zelfs als in een andere heilige plaats het Godsbeeld van Çré Kåñëa aanwezig is en zich de gelukkige gelegenheid voordoet om
vertellingen in relatie tot Bhagavän met grote liefde uit de
mond van verheven toegewijden te horen, heb ik geen behoefte om in die plaats zelfs maar een ogenblik te wonen in het gezelschap van dorpelingen, die daar zonder plichtplegingen
staan te kletsen. Ik zal leven na leven in Vraja wonen.

Als het om een of andere reden voor een sädhaka niet mogelijk is om werkelijk in Vraja te existeren, dient hij daar mentaal te wonen. In het eerste van drie verzen geciteerd uit Sri
Bhakti-rasämåta-sindhu heeft Çréla Rüpa Gosvämé persoonlijk
de opdracht gegeven om in Vraja te wonen en sädhana uit te
voeren – kuryäd väsaà vraje sadä.
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De zinsnede sädhaka-rüpeëa in het tweede vers uit Sri
Bhakti-rasämåta-sindhu betekent, dat men in het huidige fysieke lichaam sädhana dient uit te voeren, zoals Çré Rüpa, Çré
Sanätana, Çréla Raghunätha däsa Gosvämé en anderen hun
bhajana uitvoerden. In Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä
19.127-31) is hun proces van bhajana op de volgende manier
beschreven.
aniketa duìhe vane yata våkña-gaëa
eka eka våkñera tale eka eka rätri çayana
vipra-gåhe sthüla-bhikñä, kähäì mädhukaré
çuñka ruté cänä civäya bhoga parihari
karoìyä-mätra häte, käìthä, chiìòä-bahirväsa
kåñëa-kathä, kåñëa-näma, nartana-ulläsa
añöa-prahara kåñëa-bhanana, cäri daëòa çayane
näma-saìkértana-preme, seha nahe kona dine
kabhu bhakti-rasa-çästra karaye likhana
caitanya-kathä çune, kare caitanya-cintana
De metgezellen van Mahäprabhu informeerden bij iedere toegewijde, die van een pelgrimstocht terugkeerde naar Çré
Våndävana, over het welzijn van Çré Rüpa en Sanätana Gosvämé’s. Deze pelgrims antwoordden dan, “Ze hebben niet eens
de moeite genomen om een simpele hut te bouwen, maar
brengen iedere nacht onder een andere boom van Vraja door.
Ze houden zich constant bezig met bhajana en zijn in extreme
verzaking, waarbij ze altijd diep in bhäva zijn ondergedompeld.
Ze voorzien op de een of andere manier in hun levensonderhoud door naar het huis van brähmaëas te gaan voor sthülabhikñä (het aanvaarden van een volledige maaltijd van één

32

_____________________________________________________________________________________

huis) en soms doen ze mädhukari (van deur tot deur om kleine
hoeveelheden bedelen), soms eten ze droog brood of gebakken
kikkererwten en soms vasten ze.
Ze hebben een kleipot bij zich voor drinkwater, ze dragen
versleten kleding en een gescheurde omslagdoek. Ze horen en
chanten bijna vierentwintig uur per dag en voeren harinämasaìkértana uit, waarbij ze in grote vreugde dansen en volkomen
zijn verzonken in extatische emoties. Ze slapen ’s nachts maar
anderhalf uur en als ze soms door bhajana in beslag worden
genomen, slapen ze helemaal niet. Soms zitten ze heilige
teksten over bhakti te schrijven en soms horen ze over het spel
van Çré Caitanya Mahäprabhu en raken diep verzonken in gedachten aan Hem.” Toen de toegewijden dit te horen kregen,
begonnen ze allemaal te huilen.

Çréniväsa Äcärya heeft in zijn Ñaò-gosvämyäñöakam het sterke
besluit om sädhana-bhajana uit te voeren van de Zes Gosvämé’s beschreven,
saìkhyä-pürvaka-näma-gäna-natibhiù kälävasäni-kåtau
nidrähära-vihärakädi-vijitau cätyanta-dénau ca yau
rädhä-kåñëa-guëa-småter madhurimänandena sammohitau
vande rüpa-sanätanau raghu-yugau çré-jéva-gopälakau
Ik bied de Zes Gosvämé’s mijn gebeden aan, die al hun tijd
doorbrachten met het chanten van de heilige namen, het uitvoeren van näma-saìkértana en het languit aanbieden van eerbetuigingen, waarbij ze op nederige wijze hun gelofte naleefden om een vast aantal per dag te volbrengen. Op deze manier
besteedden ze hun waardevolle leven en overwonnen eten, slapen en andere genoegens. Ze zagen zichzelf altijd als totaal
waardeloos en raakten in goddelijke vervoering betoverd door
aan de zoete kwaliteiten van Çré Rädhä-Kåñëa te denken.
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Siddhä-rüpeëa betekent, dat men dienst in de geest (mänasisevä) dient te verlenen in het gekoesterde, innerlijk gecontempleerde, spirituele lichaam, dat geschikt is om Rädhä Kåñëa Yugala, het Goddelijk Paar, rechtstreeks te dienen. Dit is
van cruciaal belang. Zonder de genade van de geestelijk leermeester of van zuivere rasika toegewijden kan een sädhaka
geen idee krijgen van zijn eeuwige spirituele identiteit. Door
de genadevolle leiding van de guru verschijnt het idee van de
eeuwige identiteit automatisch. 3 Door het eeuwige achtvoudige spel (añöa-käléya-lélä) van Bhagavän innerlijk te herinneren
en in de siddhä-deha te dienen krijgt men geleidelijk svarüpasiddhi (realisatie van de eeuwige identiteit, wanneer het stadium van bhäva rijp is geworden) en uiteindelijk vastu-siddhi
(waarin de toegewijde niet langer wordt gehinderd door een
materieel lichaam).
Niet iedereen heeft echter de kwalificatie om de transcendente dagelijkse dienstverlening aan het Goddelijk Paar te
contempleren. Het is geboden om dit pad met zorg versluierd
te houden. Men mag over dit spel niet tegen ongekwalificeerde personen spreken. Het is beter om het onderwerp verborgen te houden voor geconditioneerde zielen, die in hun hart
geen ontwaking van ware gretigheid hebben ervaren om het
pad van spontane toewijding te gaan.
De namen, gedaante, kwaliteiten en het spel van Bhagavän
betreffen transcendente principes (apräkåta-tattva). Deze zijn
3
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Een schijn van dit geperfectioneerde, spirituele lichaam wordt aan de
sädhaka geopenbaard in äçakti, het stadium waarin de genegenheid voor
het proces van bhajana naar een diepe gehechtheid aan het object van
bhajana leidt.
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uiterst zuiver en van nature bewust (cinmaya). Tenzij en totdat hiervan realisatie in het hart verschijnt, is men niet gekwalificeerd om iets te horen over het vertrouwelijke, met rasa
geladen spel van het Goddelijk Paar. Als ongekwalificeerde
personen over dit spel lezen of horen, gaan ze mediteren op
de begoochelde wereldse associatie van mannen en vrouwen.
Daardoor zullen ze vallen en diep worden ondergedompeld in
vuig, immoreel gedrag. Daarom zullen intelligente lezers
evenals Devarñi Närada eerst moeten zorgen, dat ze de juiste
saàskäras (diepe indrukken verzameld in het hart) voor bovenzinne lijke çåëgära-rasa krijgen, voordat ze dit spel binnengaan.
De eerste zorg is, dat een sädhaka alleen rägänuga-bhakti
kan praktiseren, wanneer hij de juiste kwalificatie ervoor
heeft verkregen. Zonder het verschijnen van ware gretigheid
en zolang hij nog wordt geplaagd door anarthas (hindernissen
in zijn spirituele vooruitgang), zal dit systeem van sädhana tot
ongunstige resultaten leiden.
Zodra gretigheid voor vraja-bhajana tot ontwikkeling komt,
moet men allereerst zijn toevlucht nemen tot een intieme
metgezel van Çré Gaurasundara, de Godheid, die nietverschillend is van Vrajendra-nandana Çré Kåñëa. Die intieme
toegewijde van Çréman Mahäprabhu geeft ons persoonlijke
instructies voor rägänuga-sädhana in overeenstemming met
ons vermogen. Anders zal men door slecht gezelschap te houden en misleidend advies te volgen de bhajana van hogeklasse
toegewijden gaan imiteren en louter kwade resultaten boeken.
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Er zijn mensen, die de zin “men dient bhajana te doen in
het kielzog van de inwoners van Vraja (vraja-lokänusärataù)”
verkeerd interpreteren. Ze denken van zichzelf, dat ze Lalitä
en Viçäkhä zijn en kleden hun mannelijke lichaam in vrouwelijke gewaden en voeren bhajana uit als een sakhé. Hiermee
roepen ze niet alleen hun eigen destructie af, maar die van
anderen ook. Door te denken, “Ik ben Lalitä, ik ben Viçäkhä”
en zich als identiek met het object van verering te beschouwen maakt men zich schuldig aan ahaìgrahopäsanä. Dit is de
leer van impersonalistische mäyävädés. Door overtredingen te
begaan aan de lotusvoeten van Lalitä en Viçäkhä dalen ze af
naar een angstwekkende hel.
Niemand is gekwalificeerd om de intieme dienstverlening
van het Goddelijk Paar binnen te gaan zonder de gemoedsgesteldheid van de vraja-gopés te volgen. De innerlijke wens van
Çréman Mahäprabhu is, dat de sädhaka zijn bhajana uitvoert
door de maïjarés te volgen, die zelf onder leiding staan van de
meisjes van Vraja. Dit wordt ook goedgekeurd door ÇrémadBhägavatam en de literatuur geschreven door onze gosvämés.
Om het gevoel van de maïjarés te krijgen is het van wezenlijk
belang om de leiding van Rüpa en Sanätana in de familie van
Gauräìga Mahäprabhu te aanvaarden. Çréla Narottama däsa
Öhäkura brengt zijn vurige verlangen naar maïjaré-bhäva alsvolgt tot uitdrukking (Prärthanä 5.16.1 en 5.17.1-4).
çré rüpa-maïjaré-pada, sei mora sampada,
sei mora bhajana-püjana
sei mora präëa-dhana, sei mora äbharaëa,
sei mora jévanera jévana
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De lotusvoeten van Çré Rüpa Maïjaré zijn mijn grootste schat.
Ze herinneren en dienen is mijn hoogste verering en innerlijke
toegewijde praktijk. Haar lotusvoeten zijn mijn meest gekoesterde rijkdom, die me dierbaarder is dan mijn eigen leven. Ze
vormen het prachtige ornament van mijn leven en zijn zowaar
de essentie van mijn bestaan.

çuniyächi sädhu-mukhe bole sarva-jana
çré rüpa-kåpäya mile yugala-caraëa
hä! hä! prabhu sanätana gaura-parivära
sabe mili’ väïchä-pürëa karaha ämära
çré rüpera kåpä jena ämä prati haya
se pada äçraya jära, sei mahäçaya
prabhu lokanätha kabe saìge laiyä jäbe
çré rüpera päda-padme more samarpibe
Narottama däsa zegt ook, dat hij uit de mond van heilige Vaiñëava’s heeft gehoord, dat men de lotusvoeten van het Goddelijk Paar alleen kan krijgen met de genade van Çréla Rüpa Gosvämé. Hij roept uit, “O Sanätana Prabhu, O meest genadevolle
Vaiñëava in Gaura’s familie! Willen jullie allemaal samen alsjeblieft mijn oprechte verlangen vervullen. Ik bid keer op keer,
dat Çréla Rüpa Gosvämé me altijd met zijn genade besprenkelt.
Aho! Degenen die de toevlucht van Çré Rúpa’s lotusvoeten
hebben gekregen, zijn zeer fortuinlijk. Wanneer gaat mijn
geestelijk leermeester, Çré Lokanätha Gosvämé, me naar Çré
Rúpa brengen en me aan zijn lotusvoeten aanbieden?”

Om zijn geperfectioneerde geestelijke lichaam (siddhä-deha)
te krijgen bidt Çréla Bhaktivinoda Öhäkura aan de lotusvoeten
van Çré Çré Rädhä en Kåñëa (Kalyäëa-kalpataru, Çré rädhäkåñëa pada-kamale mäna 7, 8),
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siddha-deha diyä, våndävana mäjhe
sevämåta-kara’ däna
piyäiyä prema, matta kari’ more
çuna’ nija guëa-gäna
yugala seväya, çré räsa-maëòale
niyukta kara’ ämäya
lalitä sakhéra, ayogyä kiìkaré
vinoda dhariche päya
Schenk me alsjeblieft mijn siddhä-deha. Plaats me temidden
van Çré Våndävana en besprenkel me met de nectar van Jullie
toegewijde dienst. Laat me de nectar van Jullie prema drinken
en laat me er volkomen in verzonken raken, zozeer dat ik er
helemaal gek van word. Dan zullen Jullie me over Jullie verbazingwekkende eigenschappen horen zingen. Bhaktivinoda, de
onwaardige dienaar van Lalitä Sakhé, houdt Jullie lotusvoeten
dicht aan zijn hart en smeekt om te worden betrokken in de
vertrouwelijke dienstverlening aan Jullie in de arena van de räsa-dans. Horen Jullie alsjeblieft mijn verzoek en benoem me
tot Jullie dienstmeisje.

Çréla Rüpa Gosvämé heeft in zijn Kärpaëya-païjikä-stotra,
Utkalikä-vallaré, Gändharvä-samprärthanäñöakam en andere
werken tot op zekere hoogte licht geworpen op dienstverlening aan het Goddelijk Paar in de siddhä-deha evenals Çréla
Raghunätha däsa Gosvämé dat heeft gedaan in composities,
zoals Viläpa-kusumäïjali, Prema-püräbhigha-stotram, Utkaëöhä-daçakam, Sva-saìkalpa-prakäça-stotram, Çré Prärthanämåta-stotram en Abhiñöa-prärthanäñöakam.
De auteur, Çréla Cakravarté Öhäkura, heeft overeenkomstige stemmingen beschreven in zijn Saìkalpa-kalpadrumaù.
Voor beoefenaren van rägänuga-bhakti zijn al deze vertrou38
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welijke gevoelens de grootste schat, een cintämaëi steen, die
alle verlangens vervult. Çréla Raghunätha däsa Gosvämé heeft
zijn innerlijke gevoelens als volgt in Viläpa-kusumäïjali (72)
tot uitdrukking gebracht,
çré-rüpa-maïjaré-karärcita-pädapadmagoñöhendra-nandana-bhujärpita-mastakäyäù
hä modataù kanaka-gauri padäravindasamvähanäni çanakais tava kià kariñye
Nadat Ze van een amoureus spel had genoten, legde de blijmoedig uitgeputte Çrématé Rädhikä Haar hoofd in de schoot
van Çré Kåñëa, die Zijn zachte, geurende lotusvingers zachtjes
en kalm door Haar haar liet glijden en zo Haar verfomfaaide
krullen ontwarde. Çré Rüpa Maïjaré neemt op dat moment de
zeer zachte lotusvoeten van haar meesteres op schoot en masseert ze liefdevol. Wanneer breekt de dag aan, dat Rüpa Maïjaré me met een gebaar wenkt en me deze dienstverlening toekent? Alas! Wanneer krijg ik de gelegenheid om deze dienst
aan de uiterst kostbare en zo zelden verkregen lotusvoeten van
Çrématé uit te voeren?

Iemand kan beweren, dat de term vraja-loka in het tweede
vers geciteerd uit Sri Bhakti-rasämåta-sindhu alleen verwijst
naar Çré Rädhä, Lalitä, enzovoort. Dit zou betekenen, dat een
sädhaka dienst zou verlenen met zijn fysieke lichaam overeenkomstig met de stemming van deze Vraja meisjes. Als dat
het geval zou zijn, zou het betekenen, dat het voor beoefenaren, die deze eeuwige metgezellen volgen, niet van belang zou
zijn om bepaalde onderdelen van bhakti uit te voeren, aangezien de geschriften nergens hebben vermeld, dat Çré Rädhä en
Lalitä ooit activiteiten hebben uitgevoerd, zoals toevlucht
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nemen tot een geestelijk leermeester, inachtneming van vastendagen (zoals Ekädaçé), vereren van çalagräma-çilä of dienst
verlenen aan de tulasé-plant.
De ware betekenis van de term vraja-loka echter weerlegt
dergelijke misvattingen, die door de sceptische, tegenstrevende theoretici van tegenwoordig worden gepresenteerd. Çréla
Jéva Gosvämépäda legt in zijn commentaar op dit vers van
Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.295) uit, dat de term vraja-loka
verwijst naar de meest dierbare metgezellen van Çré Kåñëa en
hun intieme volgelingen, zoals Çréla Rüpa Gosvämé. Dus men
dient in de geest (mänasé-sevä) dienst te verlenen in de [uiteindelijk verkregen] geperfectioneerde gedaante (siddhädeha) door Çré Rüpa Maïjaré en andere Vrajaväsé’s te volgen.
En men dient fysieke dienst als beoefenaar (sädhaka-deha) [in
de huidige gedaante] uit te voeren door Çréla Rüpa Gosvämé
enzovoort te imiteren.

Municari-gopés
Volgens de Padma Puräëa vereerden sommige heiligen, die in
het woud van Daëòakäraëya woonden, Kåñëa met de gopälamantra, maar ondanks dat ze lange tijd tot Hem hadden gebeden, konden ze hun gekoesterde verlangens niet vervullen.
Gelukkig kwam Çré Rämacandra naar dat woud. Bij het zien
van Zijn betoverende schoonheid verrees in het hart van de
heiligen een grote amoureuze aantrekkingskracht voor Kåñëa.
Vanwege hun intense hunkering voelden ze zich rusteloos
en baden in hun geest aan de lotusvoeten van Çré Rämacandra
om vervulling van hun wensen. Hij begreep hetgeen in hun
hart speelde en schonk hen een gunst om hun wens te bevre40
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digen. Daarna gingen ze zich met de genade van Çré Rämacandra intentioneel bezighouden met de juiste bhajana en
nadat hun bhäva rijp was geworden, regelde Yogamäyä voor
hen, dat ze in hun volgende leven de baarmoeder van een
gopé konden binnengaan. Op die manier kregen ze een geboorte als koeherdersmeisje.
Sommigen van hen kregen de associatie van de eeuwig perfecte (nitya-siddhä) gopés en konden zonder moeite aan de
räsa-dans deelnemen. Anderen, die deze associatie niet kregen, hielden gezelschap met hun echtgenoot en kregen kinderen. Op het moment van de räsa-lélä werden ze door hun
echtgenoot van deelname uitgesloten. Het gevolg was, dat
deze gopés, die in afgescheidenheid van Kåñëa uitermate opgewonden raakten, in het vuur van hun afzondering alle ongunstigheden (açubha) konden verbranden. Door op Çré Kåñëa te mediteren en Hem in hun hart te omhelzen, kregen ze
de zegen van vereniging, die hun gunstigheden (çubha) wegspoelde, waardoor ze Çré Kåñëa rechtstreeks in de arena van
de räsa-dans konden ontmoeten. 4

Upaniñadcari of Çruticari-gopés
Sommige vooraanstaande Çruti’s (Upaniñaden), die grondig
op de hoogte waren met subtiele en diepgaande filosofische
consideraties, waren volslagen verbijsterd te getuigen van het
ongeëvenaarde geluk van de gopés. Om hetzelfde geluk als de
4

Er bestaat geen exact Engels equivalent voor de begrippen çubha en
açubha. Voor een diepteanalyse van dit onderwerp kan men zich wenden
tot het commentaar, Çärärtha-darçini, van Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura op Çrémad-Bhägavatam (10.28.10-11)
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meisjes van Vraja te krijgen gingen ze Bhagavän met intens
verlangen vereren. Na een lange tijd was Çré Kåñëa met hun
verering voldaan en verscheen voor hun ogen. Toen ze Hem
zagen, boden ze hun innerlijke wens aan Zijn lotusvoeten en
zeiden, “O Kåñëa, nadat we naar Jouw complete schoonheid
hebben zitten staren, die miljoenen Kämadeva’s of Cupido’s
verslaat, verdrinken we in amoureuze emoties en worden we
evenals de gopés begoocheld door gevoelens van käma. Zoals
de meisjes van Gokula, die door Jouw bekoring worden gemagnetiseerd en Jou hebben gediend met de intentie om in
romantisch plezier betrokken te worden, hunkeren wij er v urig naar om met Jou op dezelfde manier verbonden te zijn.
Vervul alsjeblieft onze hartewens.”
Çré Kåñëa was blij met hun gebeden en antwoordde, “O
Çruti’s, jullie verlangen is zo verheven. Het is uiterst zeldzaam
en zeer moeilijk om het gevoel van de gopés te verkrijgen.
Niettemin zullen jullie verlangens door Mijn genade in jullie
volgende leven worden vervuld, wanneer jullie als jonge koeherdersmeisjes uit de baarmoeder van de gopés in Vraja worden geboren.”
Op deze manier is aanbevolen geworden om zich met sädhana-bhajana bezig te houden door de procedure te volgen
van de bovengenoemde sädhakas, die de gedaante van een
gopé kregen in het manifeste Vraja, nadat ze vele, vele levens
zware soberheden hadden uitgevoerd. Maar zoals de laatste
instructies altijd meer gezag hebben, oogst men groter voordeel en sneller resultaat door de bijzondere metgezellen van
Çréman Mahäprabhu te volgen, dat wil zeggen, Çré RüpaRaghunätha en de andere gosvämés.
42

_____________________________________________________________________________________

täni cärcana bhaktäv ahaìgrahopäsanä mudrä nyäsa dvärakädhyäna rukmiëy ädi-püjädény ägama-çästra-vihitäny api naiva
käryäëi | bhakti-märge ‘smin kiïcit kiïcit aìga-vaikalye ‘pi
doñäbhäva çravaëät | yad uktam – “yän ästhäya naro räjan na
pramädyeta karhicit | dhävan nimélya vä netre na skhalen na
pated iha ||” iti ||”nahy aìgopakrame dhvaàso mad bhakter
uddhaväëv api |” iti ca ||”aìgi vaikalye tv asty eva doñaù | yän
çravaëotkértanädén bhagavad-dharmän äçritya ity ukteù |”
“çruti-småti-puräëädi-païcarätra-vidhià vinä aikäntiké harer
bhaktir utpätäyaiva kalpate ||” ity ukteç ca | lobhasya pravartakatve ‘pi nija bhäva pratiküläny uktäni saväëi çästra-vihitänäà
tyägänaucityam iti buddhyä yadi karoti tadä dvärakä-pure mahiñé-janaparijanatvaà präpnoti. yad uktam – “riraàsäà suñöhu
kurvan yo vidhi-märgeëa sevate. kevalenaiva sa tadä mahiñétvam iyät pure ||” kevalenaiva kåtsnenaiva na tu nija bhävapratikülän mahiñé-püjädén käàçcit käàçid aàçän parityajyety
arthaù | “nirëite kevalam iti triliìgan tv eka kåtsnayoù” ity
amaraù | kevalena vidhi-märgeëa pure mahiñétvaà miçreëa
mathuräyäm iti vyäkhyä nopapadyate | pure yathä mahiñétvaà
tathä mathuräyäà kià rüpatvam? kubjä parikaratvam iti cet
kevala vaidhé bhakti phuläd api miçra-vaidhé bhakti phalasya
apakarñaù khalu anyäya eva | “rämäniruddha pradyumna
rukmiëyä sahito vibhuù” || iti gopäla täpané çruti dåñöyä rukmieé pariëayo mathuräyäm ity ato rukmiëé parikaratvam iti vyäkhyä tu na sarva laukiké | rädhä-kåñëopäsakaù kathaà kubjäà vä rukmiëià vä präpnoti iti dvitiyaç cänyäyaù | vastutas tu
lobha-pravartitaà vidhi-märgeëa sevanam eva räga-märga
ucyate vidhi-pravartitaà vidhi-märgeëa sevanaï ca vidhi43
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märga iti | vidhi-vinäbhütaà sevanaà tu çruti-småtyädi-väkyäd
utpäta-präpakam eva ||
Rägänuga-sädhakas worden hier geadviseerd om geen ahaìgrahopäsanä (zichzelf identiek beschouwen aan het object van
verering) en ook geen nyäsa (verscheidene uitgebreide praktijken voor het chanten van mantras en het uitvoeren van arcana) te praktiseren, niet te mediteren op de stemmingen van
Dvärakä, of de verering van Rukmiëé en de andere koninginnen van Dvärakä, ook behoren ze tot het onderdeel arcana
zoals vermeld in de Tantra’s. Uit de geschriften wordt begrepen, dat op het pad van spontane toewijding geen fout wordt
gemaakt, als enkele onderdelen van sädhana niet compleet
worden gevolgd. In de conversatie tussen Mahäräja Nimi en
de Nava-yogendra’s in Çrémad-Bhägavatam (11.2.35) wordt
gezegd,
yän ästhäya naro räjan / na pramädyeta karhicit
dhävan nimilya vä netre / na skhalen na pated iha
O Koning, volgelingen van dit devotionele pad, die hun toevlucht tot spirituele deugdzaamheid (bhagavad-dharma) hebben genomen, worden nooit door tegenspoed geteisterd. Zelfs
al rennen ze er met gesloten ogen overheen, zullen ze nooit
uitglijden of van het pad afvallen.

Het woord yän in het bovenstaande vers wijst op toevlucht
nemen tot de belangrijkste onderdelen van bhakti (çravaëa,
kértana, enzovoort), waarbij het overslaan van bepaalde andere onderdelen niet als een fout wordt beschouwd.
In Çrémad-Bhägavatam (11.29.20) zei Bhagavän Çré Kåñëa
tegen Uddhava,
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na hy aìgopakrame dhvaàso
mad-bhakter uddhaväëv api
Tekortkomingen in de uitvoering van bepaalde onderdelen van
bhakti blijken niet schadelijk te zijn op dit devotionele pad
(bhakti-dharma), zelfs niet voor iemand, die juist begonnen is
het te volgen.

Verder verklaart de Brahma-yämala,
çruti-småti-puräëädi- / païcarätra vidhià vinä
aikäntiké harer bhaktir / utpätäyaiva kalpate
Zelfs al voert men exclusieve toewijding aan Bhagavän uit, als
men de reguleringen van de geschriften overtreedt, zoals de
Çruti, Småti, Puräëa’s of de Païcarätra, wordt zijn bhakti eenvoudig de oorzaak van verstoring.

Als een sädhaka wordt overweldigd door devotionele gretigheid, wordt hij niet langer beheerst door de reguleringen van
de geschriften. Indien hij echter in zijn bhajana de schriftuurlijke instructies blijft volgen, die ongunstig zijn voor zijn eigen
stemming, zoals meditatie op Dvärakä enzovoort, omdat hij
die instructies als een plicht beschouwt, wordt hij, nadat hij
perfectie heeft bereikt, een metgezel van de koninginnen van
Dvärakä. De geschriften voorzien in bewijs hiervan.
riraàsäà suñöhu-kurvan yo / vidhi-märgena sevate
kevalenaiva sa tadä / mahiñétvam iyät pure
Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.303)

Ook al heeft men een sterk verlangen om binnen te gaan in de
meest intieme liefde met Bhagavän, als men alleen in vidhimärga dienst verleent, wordt men een metgezel van de koninginnen van Dvärakä.
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In dit vers wijst het woord kevala erop, dat men de positie van
een eeuwige metgezel van de koninginnen van Dvärakä
wordt, indien men uitsluitend is toegewijd aan het volgen van
vidhi-märga zonder de verering van de koninginnen van Dvärakä of een ander onderdeel op te geven, dat ongunstig is voor
zijn gewenste stemming. Het Sanskriet woordenboek, Amarakoña, bevestigt de definitie van het woord kevala als ‘alleen’.
Sommigen stellen voor, dat men dienaarschap krijgt aan de
koninginnen van Dvärakä, als men sädhana alleen in vidhimärga uitvoert en dat men een dienstmeisje van de koninginnen van Mathurä wordt, als men sädhana uitvoert, waarin
vidhi-märga vermengd is met räga-märga.
Een dergelijke uitleg geeft aanleiding tot veel vragen, omdat het geen logische redenering bevat. De eerste vraag is
alsvolgt. Als dienaar worden van een koningin van Dvärakä
betekent, dat men een metgezel van Rukmiëé, Satyabhämä en
andere koninginnen wordt, wat betekent het dan om een metgezel van de koninginnen van Mathurä te worden? Het is niet
consistent om te zeggen, dat het betekent, dat men een eeuwige metgezel van Kubjä wordt. In het perspectief van rasa, zoals beschreven in de rasa-çästras, is de positie van Kubjä inferieur aan die van Rukmiëé en de andere koninginnen. De conclusie zou dan zijn, dat een pad van vidhi vermengd met räga
een resultaat zou leveren, dat inferieur is aan dat van vidhi
alleen. Er bestaat geen enkele twijfel, dat dit idee hoogst onrechtmatig is.
Men kan de uitspraak uit Gopäla-täpani Upaniñad aanhalen, “De almachtige Çré Kåñëa woont eeuwig in Mathurädhäma met Çré Baladeva, Çré Aniruddha, Çré Pradyumna en
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Çré Rukmiëé-devé.” Dit zou betekenen, dat Rukmiëé in Mathurä getrouwd is en dat Çré Kåñëa daar ook met haar en Zijn
andere metgezellen woont. Om het dienaarschap aan de koninginnen van Mathurä te krijgen, dat het [veronderstelde]
resultaat van vaidhé-bhakti vermengd met räga zou zijn, zou
het daarom betekenen, dat men een metgezel zou worden van
Rukmiëé in Mathurä. Deze uitleg is eveneens onlogisch, omdat niet iedereen aanvaardt, dat Rukmiëé in Mathurä is getrouwd.
Waarom zou een sädhaka de eeuwige metgezel van Kubjä
of Rukmiëé worden door Rädhä en Kåñëa te vereren? Dit is
de tweede onbestendigheid. In räga-märga wordt men geïnspireerd door echte gretigheid en verleent men diensten volgens vidhi, het gereguleerde pad, terwijl men in vidhi-märga
diensten verleent, die worden aangedreven door de woorden
van de geschriften. Het eerder geciteerde çruti-småti-puräëädi
vers uit de Närada-païcarätra voorziet in het bewijs, dat het
dienen van Çré Kåñëa zonder reguleringende principes te volgen alleen verstoring veroorzaakt.

Çré Candrikä-cakora-våtti
De regels en reguleringen bedoeld voor ahäìgrahopäsanä,
mudrä, nyäsa, meditatie op de stemmingen van Dvärakä en
verering van Rukmiëé en de andere koninginnen van Dvärakä, hoeven door rägänuga-sädhakas niet te worden gevolgd,
ook al worden ze genoemd in de Tantra’s. Hier betekent
ahaìgrahopäsanä de verering, waarbij men denkt, “Ik ben
Brahman.” De beoefenaar van spontane toewijding dient
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sädhana-bhajana uit te voeren door de specifieke stemming
van zijn gekoesterde Vrajaväsé’s, die hij begeert, te herinneren
en te volgen, zoals Subala, Çrédäma en andere sakhäs, Nanda
Bäbä en Moeder Yaçodä, of Lalitä, Viçäkhä, Rüpa Maïjaré en
andere meisjes van Vraja. Hij moet niet denken, dat hijzelf
Çrédäma, Subala, Sakhä, Yaçodä of Lalitä is.
Die vorm van verering is hier verboden. Sommige neofiete,
zogenaamde sädhakas, die zichzelf als Lalitä beschouwen,
versieren hun mannenlichaam met ornamenten bedoeld voor
vrouwen en noemen zich Lalitä Sakhé. Dit wangedrag is volgens de gevestigde gedragscodes verboden. Deze mensen onteren de naam van Gauòéya Vaiñëava’s.
We vinden in de geschriften beschrijvingen van verschillende sooren nyäsa – ñaò-aëga-nyäsa, piöha-nyäsa, aìga-nyäsa,
kara-nyäsa en vele andere. Dit zijn uitgebreide procedures
voorgeschreven voor het chanten van mantras en het uitvoeren van arcana. Aangezien ze ongunstig zijn voor de stemming van rägänuga-bhakti, zijn deze ook verboden geworden.
Meditatie op Dvärakä en verering van de koninginnen daar
worden gedomineerd door aiśvarya-bhäva, een gewaarzijn van
Gods verheven majesteit. Çré Kåñëa, die is gedecoreerd als
keizer der keizers, resideert daar soms in Zijn gedaante met
vier armen, waarmee Hij de schelphoorn, werpschijf, knots en
lotus vasthoudt. Hij en Zijn metgezellen identificeren zich
daar als kñatriyas (de heersende militaire klasse). De koninginnen zijn kñatriyäëés en beschikken ook over een hoge mate
van majesteit. Ze zijn de vrouwen van Kåñëa, die volgens vedische voorschriften zijn gehuwd. Hun liefde voor Bhagavän
wordt geclassificeerd als samaïjasä, geremd.
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In Vraja daarentegen is Kåñëa eeuwig een jonge adolescent,
die uitstekend kan dansen en gekleed gaat als koeherder en
altijd vergezeld gaat van Zijn fluit. Zijn intieme metgezellen
daar zijn de gopas en de gopés van Vraja. De gopés beschikken
over samarthä-rati, een sterke liefde, die in staat is Kåñëa te
beheersen en die veruit superieur is aan de geremde samaïjasä-rati van de koninginnen van Dvärakä. Daarom hoeft een
rägänuga-sädhaka niet de regels en reguleringen van de geschriften te volgen met betrekking tot meditatie op Dvärakä
en verering van de koninginnen daar.
Als iemand in rägänuga-bhakti zijn toevlucht neemt tot de
essentiële onderdelen, zoals çravaëa en kértana, die worden
beschouwd als de ruggegraat van bhagavad-dharma (toegewijde dienst aan Bhagavän), maakt hij geen fout, als hij enkele
andere onderdelen overslaat. Hier valt één belangrijk punt op
te merken, namelijk dat de negen vormen van bhakti (çravaea, kértana, enzovoort), haar vijf onderdelen (sädhu-saìga,
näma-kértana, bhägavata-çravaëa, vrajaväsa en çré-vigrahasevä), of haar drie onderdelen (çravaëa, kértana en smaraëa)
niet alleen de belangrijkste onderdelen van bhakti zijn, maar
eigenlijk de oorsprong van alle andere onderdelen vormen.
Anderzijds bestaan de eerder genoemde processen van nyäsa,
mudrä, meditatie op Dvärakä enzovoort niet uit de soort sädhana, die het karakter van de oorspronkelijke onderdelen
draagt; het zijn louter onderdelen van arcana, die een van de
primaire onderdelen vormt. Daarom is uitsluiting van deze
activiteiten niet schadelijk, als ze voor het cultiveren van de
stemming van rägänuga-bhakti ongunstig zijn. Vooral wanneer men verzonken is in de belangrijkste onderdelen van
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horen, chanten, herinneren enzovoort, wordt het nalaten van
de uitvoering van andere onderdelen niet als een fout beschouwd.
Sommige mensen zijn in de verkeerde veronderstelling, dat
het niet nodig is om regels en regulerende principes te volgen,
die uiteen worden gezet in de vedische geschriften, of om
Çrémad-Bhägavatam, het kroonjuweel van alle bewijsvoering,
te aanvaarden. Ze denken, dat ze een rasika toegewijde kunnen worden door intensief eenpuntige bhakti volgens hun
eigen idee te praktiseren. Vanwege de sterke overtuiging van
deze misvatting veronachtzamen ze de onontbeerlijke praktijken van toevlucht nemen tot een bonafide geestelijk leermeester, het begrijpen van verheven devotionele sentimenten
beschreven in Çrémad-Bhägavatam en het naleven van geloften, zoals die, welke worden voorgeschreven voor de heilige
dag van Ekädaçé en voor de heilige maand Kärttika. Ze adverteren zich op schaamteloze wijze als rasika en zijn trots op
hun spontane toewijding. Om dit punt te benadrukken is de
zinsnede çruti-småti-puräëädi in Tekst 12 geciteerd.

atha rägänugäyä aìgäny anyäni bhajanäni käni kidåçäni kià
svarüpäëi karthaà kartavyäny akartavyäni vety apekñäyäm
ucyate | sväbhiñöa-bhävamayäni, sväbhiñöa-bhäva-sambandhéni,
sväbhiñöa-bhävänuküläni, sväbhiñöa-bhäväviruddhäni, sväbhiñöa-bhäva-viruddhäni, iti païca-vidhäni bhajanäni çästre dåçyante | tatra känicit sädhya-sädhana-rüpäëi, känicit sädhyaà
premäëaà prati upädäna-käraëäni, känicit nimitta-käraëäni,
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känicit bhajana-cihnäni, känicid upakärakäëi, känicit apakärakäëi, känicit taöasthäni, iti | etäni vibhäjyadarçyante ||
Welke onderdelen dienen in rägänuga-bhakti te worden gepraktiseerd? Hoeveel soorten zijn er? Welke zijn hun karakteristieken? Welke zijn essentieel en welke kunnen worden
overgeslagen? Om deze vragen te beantwoorden hebben de
geschriften vijf soorten toegewijde praktijken geopenbaard.
1) sväbhéñöa-bhävamaya – verzadigd van de gekoesterde
stemming
2) sväbhéñöa-bhäva-sambandhé – gerelateerd aan de gekoesterde stemming
3) sväbhéñöa-bhäva-anuküla – gunstig aan de gekoesterde
stemming
4) sväbhéñöa-bhäva-aviruddha – neutraal of niet tegengesteld
aan de gekoesterde stemming
5) sväbhéñöa-bhäva-viruddha – schadelijk voor de gekoesterde stemming
Hier betekent sväbhéñöa ‘de gevoelsstemming, waarvoor een
sädhaka aspiraties heeft’. Sommige van deze vijf soorten zijn
zowel middel (sädhana) als doel (sädhya). Dat wil zeggen, dat
de aard van de praktijk niet verandert, maar dat het enige
verschil is, dat de beoefenaar zich in het stadium van sädhana
nog in een onrijpe staat bevindt, terwijl hij zich in het stadium
van sädhya in een rijpe staat bevindt. Om het doel van prema
te bereiken zijn sommige directe oorzaken het ingrediënt (nimitta-käraëa); zijn sommige een teken van bhajana (zoals het
dragen van het vaiñëava teken van tilaka, halskralen van de
heilige plant tulasé en het dragen van kleding bedoeld voor de
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verschillende levensfasen, äçramas; zijn sommige behulpzaam;
zijn sommige neutraal; en zijn sommige schadelijk. Deze classificaties worden verderop nader besproken.

tatra däsya-sakhyädéni sväbhéñöa-bhäva-mayäni, sädhyasädhana-rüpäëi | guru-pädäçrayao mantra-japa-dhyänädéni
sädhya-pratyupädäna-käraëatväd bhäva-sambandhéni “japen
nityam ananya-dhéù” ity ädy-ukte nitya kåtyäni, “japyaù
sväbhéñöa-saàsargé kåñëa-näma mahä-manuù” iti gaëoddeçadépikokteù, siddhä rüpeëänugamyamänänäm api mantra-japadarçanäd upädäna käraëatvena bhäva sambandhéni “gäù sarvendriyäëi vindann eva san mama gopa-stré-jana-vallabho
bhavaty abhéñöa saàsargi kåñëa näma eva mahä-manuù sarvamantra-çreñöha ity añöädaçäkñaro daçäkñaraç ca mantra eva
arthäd ukto bhavatéti gaëoddeça-dépikä-väkyärtho jïeyaù |
sviya-bhävocita näma-rüpa-guëa-lélädi smaraëa çravaëädéni
upädäna-käraëatvät bhäva-sambandhéni | tathä hi – “gitäni
nämäni tad arthakäni gäyan vilajjo vicared asaìga” iti | “çåëvanti gäyanti gåëanty abhékñëaçaù, smaranti nandanti tavehitaà janäù” ity ädy ukter abhékñëa-kåtyäni | atra rägänugäyäà
yan mukhyasya tasyäpi smaraëasya kértanädhinatvam avaçayaà vaktavyam eva kértanasyaiva etad yugädhikäratvät sarva
bhakti-märgeñu sarva çästrais tasyaiva sarvotkarña pratipädanäcca | “tapäàsi çraddhayä kåtvä premäòhyä jajïire vraje”
ity ujjvala-nilamaëy ukter anugamyamänänäà çruténäà premäëaà prati tapasäà käraëatvävagamät kaläv asmin tapo
‘ntarasya vigétatvät “mad arthaà yad vrataà tapaù” iti bhagavad-ukter ekädaçé-janmäñöamy-ädi vratäni tapo rüpäëi iti ni52
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mitta-käraëäni naimittika-kåtyäni akaraëe prayaväya çravaëaë
nityäni | tatraivaikädaçé vratasyänvaye “govinda-smaraëaà
nåëäà yad ekädaçy-upoñaëam” iti småter upädäna-käraëasmaraëasya läbhäd aàçena bhäva-sambandhitvam api, vyatireke tu “mätå-hä pitå-hä caiva bhrätå-hä guru-hä tathä” ity ädi
skändädi-vacanebhyo guru-hantåtvädi çravaëän nämäparädha
läbhaù “brahma-ghnasya suräpasya steyino guru-talpinaù” iti
viñëu-dharmottarokter anapäyi päpa-viçeña-läbhaç ca, iti nindäçravaëäd atyävaçyaka-kåtyatvam | kià bahunä, “paramäpadam äpanne karñe vä samupasthite | naikädaçéà tyajed yas tu
tasya dékñästi vaiñëavé | viñëavärpitäkhiläcäraù sa hi vaiñëava
ucyate |” iti skändaväkyäbhyäm ekädaçé-vratasya vaiñëavalakñaëatvam eva nirdiñöam | kià ca vaiñëavänäà bhagavadanivedita-bhojana-niñedhäù, “vaiñëavo yadi bhuïjéta ekädaçyäà pramädataù” ity atra bhagavan-niveditännasyaiva bhojananiñedho ‘vagamyate |
kärttika vratasya ca tapo ‘àçena nimitta tvaà çravaëakértanädy-aàçena upädänatvam api | çré-rüpa-gosvämicaraëänäm asakåd uktau kärttika-devateti kärttika-devéty ürjjadevéti ürjjeçvaréti çravaëäd viçeñataù çré-våndävaneçvaré präpakatvam avagamyate | “ambariña çuka-proktaà nityaà bhägavataà çrëu” iti småteù krameëa çré bhägavata-çravaëäder nitya-kåtyatvam uktam | “kathä imäs te kathitä mahéyasäm” ity
“yas tüttama-çloka-guëänuvädaù prastüyate nityam amaìgalaghnaù tam eva nityaà çåëuyäd abhékñëaà kåñëe ‘maläà bhaktim abhépsamänaù ||” iti dvädaçokter daçama-skandhasambandhé sva-preñöha çré-kåñëa-carita-çravaëäder yathäyogyaà nitya-kåtyatvam abhékñëa-kåtyatvaà bhäva-sambandhitvaà ca | nirmälya-tulasé-gandha-candana-mäla-vasanädidhäraëäni bhäva-sambandhéni | tulasé käñöha-mälä gopécanda53
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nädi-tilaka-näma-mudrä-caraëa-cihnädi-dhäraëäni vaiñëavacihëäny anuküläni | tulasé-sevana-parikramaëa-praëämädény
apyanu-küläni | gaväçvattha-dhätri-brähmaëädi-sammänäni
tad bhäväviruddhäni upakärakäëi | vaiñëava-sevä tükta samasta lakñaëavati jïeyä | uktäny etäni sarväëi kartavyäni | yathaiva
poñyät kåñëäd api sakäçät tat poñakeñv ävartita dugdha-dadhinavanitädiñu vrajeçvaryä adhi-kaiväpekñä, çré-kåñëaà svastanya-payaù pibantaà bubhukñum apy apahäya tadéya dugdhottäraëärthaà gatatvät | tathaiva räga-vartmänugamanarasäbhijïa-bhaktänäà poñyebhyaù çravaëa kértanädibhyo ‘pi
tat poñakeñv eteñu sarveñu paramaiväpekñaëaà naivänucitam |
ahaìgrahopäsana nyäsa mudrä dvärakä-dhyäna mahiñyarcanädény apakärakäëi na kartavyäni. | puräëäntara-kathäçravaëädéni taöa-sthäni | atra bhakteù saccidänanda-rüpatvän
mirvikäratve ‘pi yad upädänatvädikaà tat khalu durvitarkyatväd eva bhati-çästreñu “tatra prema-viläsäù syur bhäväù snehädayas tu ñaö” ity ädiñu viläsa-çabdena vyaïjitaà, yathä rasaçästre vibhävädi çabdena, atra khalu sukha-bodhärtham eva
upädänädi-çabda eva prayukta iti kñantavyaà sadbhiù ||
De devotionele gevoelens van dienaarschap, vriendschap,
ouderschap en amoureuze liefde worden bhävamaya genoemd, hetgeen betekent ‘verzadigd van de gekoesterde
stemming’. Horen, chanten en andere onderdelen van bhajana, die worden uitgevoerd met deze gevoelens, voeden de
klimplant van prema. Deze activiteiten worden dan ook bhävamaya-sädhana genoemd. Met de manifestatie van prema
wordt het uitvoeren van dit horen, chanten enzovoort bhävamaya-sädhya genoemd. Vandaar dat deze onderdelen van
bhajana zowel middel als doel zijn.
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De praktijken van bhajana, te beginnen met toevlucht nemen tot een ware geestelijk leermeester inclusief het uitspreken van mantras, meditatie enzovoort, zijn upädäna-käraëa
(het ingrediënt van de oorzaak) voor het bereiken van het
doel prema. Ze worden daarom bhäva-sambandhé genoemd,
activiteiten gerelateerd aan het gewenste gevoel of de gewenste stemming.
In zinsneden, zoals “japen nityam ananya-dhéù – men moet
iedere dag japa (zacht uispreken van een mantra) met eenpuntige aandacht uitvoeren” gebieden de geschriften een
permanente plicht. De Gaëoddeça-dépikä stelt, dat het een
plicht is om de grote mantra bestaande uit Kåñëa’s namen te
chanten, die geassocieerd zijn met de gewenste relatie met
Kåñëa (japyaù sväbhéñöa-saàsargé kåñëa-näma-mahämanuù).
De japa of kértana van die namen van Kåñëa, die specifiek
zinspelen op de eeuwige relatie met Bhagavän, waarvoor men
in zijn geperfectioneeerde gedaante aspiraties heeft, heet
bhäva-sambandhé, omdat het upädäna-käraëa is, het ingrediënt van de oorzaak van bhäva of extatische toewijding.
Welke is de grote mantra, die bestaat uit Kåñëa’s namen,
die zijn geassocieerd met de gewenste relatie? In antwoord
hierop legt Gaëoddeça-dépikä uit, dat in het woord govinda de
lettergreep go betekent ‘heeft al mijn zintuigen doordrongen’.
Dus govinda betekent ‘de geliefde van de koeherdersmeisjes,
Gopéjana-vallabha, die al mijn zintuigen heeft doordrongen en
daar op stralende wijze woont’. Daarom verwijst de term mahä-mantra hier alleen naar de naam van Kåñëa, die verbonden
is met de eigen, gewenste relatie met Hem. Vanwege deze
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uitleg wordt de gopäla-mantra van achttien lettergrepen de
beste van alle mantras genoemd.
Samenvattend heet de sädhana, die bestaat uit het horen en
chanten van de naam, gedaante, kwaliteiten en het spel van
Çré Kåñëa, zoals deze op de juiste wijze gerelateerd is aan de
eigen gekoesterde stemming, bhäva-sambandhé (omdat deze
de upädäna-käraëa is, of het ingrediënt van de oorzaak van
bhäva).
Çrémad-Bhägavatam (11.2.30, 1.8.36) adviseert,
gétäni nämäni tad arthakäni
gäyan vilajjo vicared asaìgaù
Men dient materiële gehechtheden volkomen op te geven en
onder het zingen over de bekoring van de naam en de schoonheid van Çré Kåñëa vrij rond te lopen zonder verlegen te zijn.

çåëvanti gäyanti gåëanty abhikñëaçaù
smaranti nandanti tavehitaà janäù
Toegewijden krijgen de hoogste zegen door onophoudelijk
over Jouw spel te horen, het te verheerlijken en te herinneren.

Deze getuigenissen uit de geschriften bevestigen, dat constante betrokkenheid in bhäva-sambandhé-sädhana verplicht is.
Eerder is gezegd, dat herinnering het primaire onderdeel
van rägänuga-bhakti is. Maar men dient ook te weten, dat
herinnering afhankelijk is van kértana. In het huidige tijdperk
van Kali is de beoefening van kértana hetgeen, dat de bekwaamheid toekent om bhajana binnen te gaan, want zoals
alle geschriften verklaren, kértana is bovengeschikt aan alle
andere onderdelen van bhakti en schenkt het hoogste resultaat.
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In Çré Ujjvala-nélamaëi wordt gezegd, dat de gepersonifieerde Çruti’s, die de stemming van de gopés navolgden, in
groot vertrouwen soberheden (tapasya) uitvoerden en dat ze
bij het bereiken van prema in Vraja werden geboren. Dit bewijst, dat de uitvoering van boetedoening een oorzaak is voor
het verkrijgen van gopé-prema.
Hier betekent tapasya vasten op heilige dagen, zoals Ekädaçé en Janmäñöamé, want voor het huidige tijdperk van Kali
worden andere vormen van soberheden afgewezen. Bhagavän
heeft persoonlijk gezegd, “Geloften die omwille van Mij worden uitgevoerd, worden tapasya genoemd.” Dus vasten op
heilige dagen, zoals Ekädaçé en Janmäñöamé, en het uitvoeren
van soortgelijke soberheden zijn nimitta-käraëa, instrumentele oorzaken voor het versterken van het specifiek devotionele
sentiment. Veronachtzaming van deze gelegenheidsverplichtingen is schadelijk en daarom worden ze als permanente verplichtingen aanvaard. In dit verband leggen de geschriften
bekend als Småti verder uit, dat vasten op Ekädaçé wordt aanvaard als govinda-smaraëa, herinnering aan Govinda. Op basis van dit bewijs kunnen we afleiden, dat het naleven van
geloften, zoals die welke betrekking hebben op heilige dagen,
zoals Ekädaçé en Janmäñöamé, tot smaraëa, herinnering, behoren en dit is upädäna-käraëa, het ingrediënt van de oorzaak
van het verkrijgen van de gekoesterde stemming. Dergelijke
geloften worden daarom beschouwd als een onderdeel van
bhäva-sambandhé.
Wat de verboden betreft, de Skanda Puräëa verklaart, dat
degenen, die nalaten om Ekädaçé in acht te nemen, zonden
begaan, die gelijk zijn aan het vermoorden van zijn moeder,
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vader, broer en geestelijk leermeester. Veronachtzaming van
Ekädaçé en andere vastendagen wordt gezien als een overtreding tegen de heilige naam. In de Viñëu-dharmottara staat ook
geschreven, dat er geen boetedoeningen bestaan om de zonde
van het eten van granen op Ekädaçé te neutraliseren, ondanks
dat de geschriften diverse vormen van boetedoening aangeven
voor misdaden, zoals het vermoorden van een brähmaëa, het
drinken van alcohol, ontvoering, en het koesteren van wellustige gevoelens voor de vrouw van de geestelijk leermeester.
Daarom wordt inachtneming van de gelofte van Ekädaçé als
een verplichting en aanvaard en daarom dient deze zonder
commentaar te worden uitgevoerd. In de Skanda Puräëa
wordt gezegd, “Mensen die het vasten op Ekädaçé niet achterwege laten, zelfs niet ten overstaan van ernstige calamiteiten of ongekend groot geluk, hebben de vaiñëava initiatie (dékñä) in de ware zin van het woord verkregen” en “Degenen,
die al hun activiteiten wijden aan de lotusvoeten van Viñëu,
zijn ware Vaiñëava’s.”
Deze twee uitspraken bevestigen, dat Vaiñëava’s verantwoordelijk zijn voor het inachtnemen van Ekädaçé. Vaiñëava’s
mogen nooit iets gebruiken, dat niet aan Bhagavän is geofferd. Op Ekädaçé mogen ze zelfs geen mahä-prasädam aanvaarden, waarin granen zijn verwerkt. Zelfs als die granen
zonder opzet zijn gebruikt, betekent het een overtreding.
De gelofte, die wordt nageleefd tijdens de heilige maand
Kärttika als een aspect van de uitoefening van soberheden, is
nimitta-käraëa, de instrumentele oorzaak van het verkrijgen
van het gekoesterde devotionele sentiment. En de gelofte van
Kärttika als een aspect van de uitvoering van primaire devoti58
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onele onderdelen, zoals horen en chanten, is upädäna-käraëa,
het ingrediënt van de oorzaak. Çréla Rüpa Gosvämé heeft op
veel plaatsen vermeld, dat Çrématé Rädhikä, als presiderende
Godheid van de maand Kärttika, Kärttika-devé, Urjä-devé,
Urjeçvaré, enzovoort wordt genoemd. De naleving van de gelofte van Kärttika is voor de sädhaka een bijzondere gelegenheid om de genade van Çrématé Rädhikä, de Godin van
Våndävana, te krijgen. Vandaar, dat ook deze gelofte verplicht is.
“O Ambaréña, Çrémad-Bhägavatam, die door Çré Çukadeva
werd gesproken, dient iedere dag te worden gehoord.” Deze
uitspraak uit de Småti verklaart, dat het horen van ÇrémadBhägavatam een permanente plicht is.
“Ik heb voor jou het leven van grote persoonlijkheden verheerlijkt. Degenen met aspiratie voor zuivere toewijding aan
de lotusvoeten van Çré Kåñëa, moeten regelmatig te horen
krijgen over de eigenschappen van Bhagavän, de vernietiger
van onheil, die met smetteloze poëzie wordt verheerlijkt.”
Deze uitspraak van Çrémad-Bhägavatam (12.3.15) toont aan,
dat horen over het karakter van de geliefde Çré Kåñëa, zoals
het wordt verhaald in Canto Tien, een onafgebroken plicht is
in de categorie bhäva-sambandhé, activiteiten gerelateerd aan
de gekoesterde stemming.
Het accepteren van tulasé-blaadjes, sandelhoutpasta, parfum, bloemenslingers en kledingstukken, die eerst zijn geofferd aan Bhagavän, is bhäva-sambandhé. Het dragen van halskralen gemaakt van de heilige tulasé-plant en het versieren van
het lichaam met vaiñëava tekens, zoals tilaka, stempels van de
heilige naam en van de voetafdrukken van Bhagavän gete59
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kend met gopé-candana zijn bhäva-anuküla, gunstig voor de
ontwikkeling van de gekoesterde stemming. Dienstverlenen
aan tulasé, om haar heen lopen en haar eerbetuigingen aanbieden zijn ook bhäva-anuküla. Hoewel het eren van de koe,
de banyanboom, de myrobalanboom, de brähmaëas enzovoort behulpzaam kan zijn, worden dergelijke onderdelen
bhäva-aviruddha genoemd, neutraal voor de ontwikkeling van
gewenste sentimenten.
Dienstverlening aan Vaiñëava’s beschikt over een bijzondere karakteristiek, omdat deze behoort tot alle onderdelen van
bhajana, die hiervoor zijn beschreven (namelijk, bhävamaya,
bhäva-sambandhé, bhäva-anuküla en bhäva-aviruddha) en
moet daarom vergezeld van die onderdelen worden uitgevoerd.
Alle bovengenoemde praktijken dienen te worden aanvaard als plichten. We zien bijvoorbeeld, dat Moeder Yaçodä
meer belang hecht aan het naarstig letten op de ingrediënten
van de voeding (poñaka) – zoals overkokende melk, yoghurt
en boter – dan op Kåñëa Zelf, die het object van het voeden
(poñya) vormt. Zoals staat beschreven in Canto Tien van Çrémad-Bhägavatam, heeft Moeder Yaçodä Hem terwijl ze Hem
borstvoeding gaf, zonder dat Hij nog voldaan was, op de
grond gezet, zodat ze de melk kon redden, die begon over te
koken.
Ook al kunnen çravaëa, kértana enzovoort worden beschouwd als poñya (voedende objecten) voor rägänugabhaktas, die op de hoogte zijn met de principes van rasa, kan
de extra moeite, die ze doen om bovengenoemde onderdelen
te praktiseren – die worden beschouwd als poñaka, objecten
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die çravaëa, kértana enzovoort voeden – op dezelfde manier
niet als onjuist worden beschouwd.
Omdat ahaìgrahopäsanä, nyäsa, mudräs, meditatie op Dvärakä en verering van de koninginnen van Dvärakä hindernissen vormen op het pad van räga-märga-sädhana, zijn ze verboden. Het horen van lezingen over andere Puräëa’s dan Çrémad-Bhägavatam is neutraal – dat wil zeggen, het is niet gunstig en niet ongunstig.
Bhakti is van nature eeuwig bestaand, volkomen bewust en
spiritueel zegenrijk (sac-cid-änanda-svarüpa) en is niet onderhevig aan transformatie. Om ons te helpen dit ingewikkelde
onderwerp gemakkelijker te begrijpen hebben we termen
zoals upädäna-käraëa gebruikt. In geschriften, die de wetenschap van devotionele smaken uiteenzetten, zijn termen zoals
vibhäva en anubhäva gebruikt om rasa te beschrijven. Op
dezelfde manier zijn hier upädäna en andere woorden gebruikt om dit onderwerp begrijpelijker te maken. Mogen de
heilige toegewijden me hiervoor vergeven.

Çré Candrikä-cakora-våtti
Çréla Jéva Gosvämé zegt in Bhakti-sandarbha (Anuccheda 273),
“ataeva yady anyäpi bhaktiù kalau kartavyä tadä tat saàyoge
naivety uktam – als men in Kali-yuga andere onderdelen van
bhakti praktiseert, is het verplicht om dit vergezeld van harinäma-saìkértana uit te voeren.” Ook Çréla Sanätana Gosvämé
heeft gezegd, dat harinäma-saìkértana het allerbeste onderdeel van bhakti is, inclusief smaraëa.
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manyämahe kértanam eva sattamaà
lolätmakaika sva-hådi sphurat småteù
väci sva-yukte mänasé çrutau tathä
dévyat parän apy upakurvad ätmavat
Båhad-bhägavatämåta (2.3.148)

We beschouwen kértana (chanten van de namen van Bhagavän) beter dan ssmaraëa (Hem herinneren), omdat smaraëa alleen in het hart verschijnt. Het hart echter vlakkert en is van
nature onstabiel. Kértana manifesteert zich daarentegen rechtsteeks in de spraakorganen en schildert het verstand automatisch in zijn eigen tint. De klank van kértana bevredigt niet alleen de eigen oren, maar doet ook iedereen een plezier, die het
hoort.

Smaraëa heeft dat vermogen niet. Alleen kértana kan het verstand onderdrukken, dat onrustiger is dan de wind. Bovendien kan het verstand geen smaraëa uitvoeren zonder kértana.
Het verstand kan alleen stabiel worden gemaakt met kértana,
niet met een andere methode. Dit is de diepere betekenis van
het bovenstaande vers van Çréla Sanätana Gosvämé.
kåñëasya nänä-vidha-kértaneñu
tan-näma-saìkértanam eva mukhyam
tat-prema-sampajane svayaà dräk
çaktaà tataù çreñöatamaà mataà tat
Båhad-bhägavatämåta (2.3.158)

Van de vele soorten çré-kåñëa-kértana is kértana van de naam
van Bhagavän de beste en uiterst vererenswaardig. Door çrénäma-saìkértana manifesteert zich in het hart van de sädhaka
zeer snel de hoogste rijkdom van kåñëa-prema. Deze çré nämasaìkértana kan op onafhankelijke wijze zuivere liefde voor Kå-
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ñëa schenken en wordt daarom in vergeleking met smaraëa en
andere onderdelen van bhakti als de beste beschouwd.

Verder is çré näma-saìkértana zowel praktijk (sädhana) als
doel (sädhya). Dit is de conclusie van Çréla Sanätana Gosvämé
en andere vaiñëava äcäryas, die diep zijn verzonken in liefde
voor Bhagavän.

ALDUS EINDIGT DE
EERSTE VERLICHTING
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nanu “na hänià na glänià na nija-gåha-kåtyaà vyasanitäà na
ghoraà nodaghürëäà na kila kadanaà vetti kim api | varäìgébhiù sväìgékåta-suhåd anaìgäbhir abhito, harir våndäraëye
parama-niñam uccair viharati ||” ity ädibhya eva çré våndävaneçvaryädi-prema-viläsa-mugdhasya çré vrajendra-sünor na kväpi anyaträvadhäna-sambhava ity avaséyate | tathä sati nänä digdeça-vartibhir ananta-rägänugéya-bhaktaiù kriyamäëaà paricaryädika kena svékartavyam? vijïaptis tava päöhädikaà ca
kena çrotavyam? tad aàçena paramätmanaiväàçäàçinor
aikyäd iti cet samädhir ayaà samyag ädhir eva tädåçakåñëänurägi-bhaktänäm | tarhi kä gatiù? säkñät çrémaduddhavoktir eva | sä ca yathä – “mantreñu mäà vä upahüya yat
tvam akuëöhitäkhaëòa sad-ätma-bodhaù | påccheù prabho
mugdha iväpramattas tan me mano mohayatéva deva ||” asyärthaù – “mantreñu jaräsandha-vadha räjasüyädy-arthagamana-vicärädiñu prastuteñu mäà vai niçcitam upahüya yat
påccheù apåcchaù akuëöhitaù kälädinä akhaëòaù paripürëaù
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sadä sarvadika eva ätmano bodhaù samvic-chaktir yasya sa
mugdha iva yathä anyo mugdho janaù påcchati tathety arthaù
tat tava yugapad eva maugdhyaà särvajïyaà ca mohayatéva
mohayaty eva | atra mugdha iva tvaà na tu mugdha iti | mohayatéva na tu mohayati iti vyäkhyäyäà saìgaty abhävät |
asaìgateñu karmäëy anéhasya bhavo ‘bhavasyety ädi-väkyeñu
madhye etad väkyasyopanyäso vyarthaù syäd ity atas tathä na
vyäkhyeyam | tataç ca dvärakä-léläyäà saty api särvajïye yathä
maugdhyaà tathaiva våndävana-léläyäm api saty api maugdhye särvajïyaà tasyäcintya-çakti-siddham eva mantavyam |
ataeva varëitaà çré-léläçuka-caraëaiù “sarvajïatve ca maugdhe
ca särvabhaumam idaà maha iti ||”
Çré Kåñëa is de belichaming van rasa, die altijd verzonken is in
romantisch tijdverdrijf (rasa-viläsa).
na hänià na glänià na nija-gåha-kåtyaà vyasanitäà
na ghoraà nodaghürëäà na kila kadanaà vetti kim api
varäìgébhiù sväìgikåta-suhåd anaìgäbhir abhito
harir våndäraëye parama-niñam uccair viharati
Omringd door de prachtige meisjes van Vraja is Çré Çyämasundara, die Cupido (kandarpa) als de dierbaarste vriend van Zijn
hart heeft aanvaard, altijd zodanig in romantische intriges van
Çré Våndävana verzonken, dat Hij Zich van iets anders totaal
niet meer gewaar is – iedere vorm van verlies, verdriet, huishoudelijke plichten, rampspoed, angst, zorgen of nederlaag
toegebracht door Zijn vijanden.

Dit schriftuurlijke bewijs openbaart, dat Vrajendra-nandana
Çyämasundara zozeer wordt geboeid door Zijn liefdesaffaires
met Çrématé Rädhikä en de andere jonge vrouwen van Vraja,
dat Hij de kans niet krijgt om aan iets anders te denken. Als
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dit het geval is, wie neemt dan de dienstverlening van talloze
rägänuga toegewijden in ontvangst, die zich in alle richtingen
en in zoveel landen bevinden? Wie luistert dan naar al die
verschillende soorten gebeden en lofbetuigingen, die ze Hem
opzenden? Deze onzekerheid kan worden opgelost door te
zeggen, dat de aàça of het deel van Çré Vrajendra-nandana,
Paramätmä, in het hart van ieder levend wezen woont. Aangezien er geen verschil bestaat tussen het deel en het origineel, accepteert Paramätmä de dienstverlening van de rägänuga toegewijden en hoort hun gebeden en hymnen – dit is Çré
Vrajendra-nandana Zelf, die alles in ontvangst neemt en luistert.
Voor een rägänuga toegewijde van Kåñëa echter is deze
propositie zo pijnlijk als een fnuikende aandoening. Wat is
dan de oplossing? Çré Uddhava levert het antwoord met deze
woorden,
mantreñu mäà vä upahüya yat tvam
akuëöhitäkhaëòa-sadätma-bodhaù
påccheù prabho mugdha iväpramattas
tan no mano mohayatéva deva
Çrémad-Bhägavatam (3.4.17)

O Bhagavän, terwijl Je Jouw plicht overdacht in verband met
het doden van Jaräsandha, het bijwonen van de räjasüya-yajïa
en het uitvoeren van andere verantwoordelijkheden, riep Je
mij erbij en vroeg Je als een gewoon persoon met een simpel
verstand, “Uddhava, wat is Mijn plicht in deze situatie?” Ofschoon Je over alle onbeperkte, eeuwige kennis beschikt, die
onverdeeld is en niet door tijd en ruimte wordt gehinderd, heb
Je desondanks bij mij geïnformeerd als een onschuldig per-
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soon, die een wijs persoon voor advies over een gewichtige
zaak benadert. Door een kinderlijk gebrek aan gewaarzijn
(mugdhatä) te vertonen en tegelijkertijd alwetend (sarvajïatä)
te zijn breng Je me in de war.

Uddhava zegt, “Sommigen zeggen, dat Je in werkelijkheid
niet in verwarring bent, maar doet alsof. En ook al schijn Je
me te verbijsteren, ben ik niet echt verbijsterd. Deze uitleg is
echter inconsistent [met de waarheid].” Men kan trachten een
dergelijke interpretatie te rechtvaardigen door op onjuiste
wijze schijnbaar relevante uitspraken te citeren, zoals de verklaringen van Uddhava, “Je doet geen moeite en toch voer Je
karma uit” en “Je bent ongeboren en toch neem Je een geboorte aan” (Çrémad-Bhägavatam 3.4.16). Aangezien echter
de context van deze uitspraken anders is, klopt deze uitleg
niet.
We moeten mugdhatä aanvaarden, namelijk de eigenschap,
die Çré Kåñëa in Zijn spel van Dvärakä op onschuldige wijze
onbewust maakt ondanks de aanwezigheid van sarvajïatä,
Zijn alwetendheid. We zijn op dezelfde manier genoodzaakt
om sarvajïatä in Zijn spel van Våndävana te erkennen, dat
ondanks de aanwezigheid van mugdhatä door Zijn onbevattelijke vermogen tot stand wordt gebracht. Léläçuka Bilvamaìgala Öhäkura geeft een identieke verklaring in Kåñëakarmämåta (83), “We zien, dat de schijnbaar tegenstrijdige
eigenschappen van sarvajïatä en mugdhatä in al het spel en
vermaak van Bhagavän tegelijkertijd aanwezig zijn. Daarom
moeten we aannemen, dat dit tot stand wordt gebracht door
Zijn onbevattelijke vermogen.”
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atra sarvajïatvaà mahaiçvaryam eva na tu mädhuryaà, mädhuryaà khalu tad eva yad aiçvarya vinäbhüta kevala-naralélatvetta maugdhyam iti sthüla dhiyo bruvate ||
Iemand kan beweren, “Men dient te weten, dat sarvajïatä
hier wijst op een overvloed aan goddelijk vermogen zonder
beminnelijkheid (mädhurya), terwijl mugdhatä als gevolg van
het vermijden van vermogen en het imiteren van menselijk
gedrag eenvoudig mädhurya is.” Alleen domme figuren kunnen dit zeggen.

mädhuryädikaà nirüpyate | mahaiçvaryasya dyotane vädyotane canara-lélatvänatikramo mädhuryam | yathä pütanä präëahäritve ‘pistana-cüñaëa-lakñaëa-nara-bäla-lélatvam eva | mahä
kaöhora çakaöa-sphoöane ‘py ati sukumära caraëa traimäsikyottäna-çäyibäla-lélatvam | mahä-dérgha-dämäçakya-bandhatve ‘pi
mätåbhéti-vaiklavyam | brahma-baladevädé-mohane ‘pi sarvajïatve ‘pi vatsa-cäraëa-lélatvam | tathä aiçvarya sattva eva tasyädyotane dadhi-payaç-cauryaà gopa-stré-lämpaöyädikam |
aiçvarya-rahita-kevala-naralélatvenamaugdhyam eva mädhuryam ity ukte’ kréòä capala-präkåta-nara-bälakeñv api maugdhyaà, mädhuryam iti tathä nanirväcyam ||
De conclusie met betrekking tot Bhagaväns aspect van ingetogen beminnelijkheid (mädhurya) en aanverwante onderwerpen is, dat mädhurya manifest is, wanneer al of niet god69
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delijk vermogen tentoon wordt gespreid, zonder dat de stemming van menselijk spel en vermaak zelfs maar lichtelijk
wordt overschreden.
Bijvoorbeeld, toen Çré Kåñëa de heks Pütanä ombracht,
voerde Hij het spel van een gewoon mensenkind uit door aan
haar borst te drinken. Toen Hij de angstaanjagende, bikkelharde kardemoon (Çakaöäsura) met Zijn uiterst zachte lotusvoetjes in elkaar schopte, bleef Kåñëa het menselijk gedrag
houden van een baby van slechts drie maanden, die plat op
Zijn rug lag. Toen Moeder Yaçodä Hem zelfs niet met het
langste touw kon vastbinden, scheen Kåñëa uit angst voor
haar totaal in beroering te zijn. In brahma-vimohana-lélä 1,
nadat Hij Brahmä, Baladeva en de rest in verwarring had gebracht, zag iedereen, dat Kåñëa de koeien en kalveren aan het
hoeden was, zoals een gewone mensenjongen, ook al bleef Hij
persoonlijk alwetend. Zelfs al is het grote vermogen
(aiśvarya) van Kåñëa aanwezig, wanneer iedereen ziet, dat Hij
het spel van diefstal van melk en yoghurt speelt en Zich wellustig gedraagt jegens verleidelijke, jonge koeherdersmeisjes,
is die aiśvarya niet zichtbaar.
Als Kåñëa’s mugdhatä mädhurya zou worden genoemd,
eenvoudig omdat dit zonder vertoon van goddelijk vermogen
overeenkomt met menselijke activiteiten, zou ook de mugdhatä vertoond door ieder gewoon, rusteloos en speels kind
mädhurya moeten worden genoemd. Daarom is het helemaal
verkeerd om mädhurya op deze manier uit te leggen.

1
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aiçvaryaà tu nara-lélatvasyänapekñitatve sati éçvaratväviñkäraù
| yathä mätå-pitarau prati aiçvaryaà darçayitvä – etad väà darçitaà rüpaà präg janma smaraëäya me | nänyathä mad bhavaà jïänaà martya-liìgena jäyate ||” ity uktam | yathä argunaà prati “paçya me rüpam aiçvaram” ity uktvä aiçvaryaà
darçitam | vraje ‘pi brahmäëaà prati maïju-mahima-darçane
paraù sahasra-catur-bhujatvädikam apéti ||
Uitsluitend het sentiment manifesteren de allerhoogste bestuurder van het bestaan (éçvara-bhäva) te zijn, waarbij het
menselijke gevoel van nara-lélä wordt veronachtzaamd, wordt
aiśvarya genoemd.
Toen Kåñëa Zijn grootheid openbaarde, zei Hij tegen Zijn
ouders, Çré Vasudeva en Devaké (Çrémad-Bhägavatam
10.3.44), “O Vader, O Moeder, Ik heb jullie Mijn gedaante
met vier armen getoond alleen om jullie te herinneren aan het
voorgaande leven. Als jullie alleen Mijn menselijke kenmerken hadden gezien, zouden jullie Me niet hebben herkend.”
Tegen Arjuna zei Hij op dezelfde manier (Bhägavad-gétä 9.5),
“Aanschouw Mijn grootse gedaante!” en openbaarde Zijn
aiśvarya. Zelfs toen Hij de glorie van Zijn betoverende
schoonheid vertoonde, heeft Hij ook in Çré Våndävana duizenden en duizenden gedaanten met vier armen aan Brahmä
getoond.
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atha bhakta niñöham aiçvarya-jïänam. ataeva “yuväà na naù
sutau säkñät pradhäna-puruñeçvarau” ity ädi vasudevokteù
“sakheti matvä prasabhaà yad uktam” ity arjunokteç sa éçvaro
‘yam ity anusandhäne ‘pi håt-kampa-janaka-sambhramagandhasya anudgamät svéya bhävasyäti-sthairyam eva yad utpädayati tan mädhurya-jïänam | yathä – “vandinas tam upadeva gaëä ye, géta-vädya-valibhiù paribabruù ||” iti “vandyamäna-caraëaù pathi våddhaiù ||” iti ca yugala-gétokteù, goñöaà
prati gavänayana-samaye brahmendra-näradädibhiù kåtasya
kåñëa-stuti-géta-vädyaà püjopahära-pradäna-pürvaka-caraëavandanasya dåñöatve ‘pi çrédäma-subalädénäà sakhyabhävasyäçaithilyam | tasya tasya çrutatve ‘pi vrajäbalänäà
madhura-bhävasyäçaithilyam | tathaiva vraja-räja-kåta-tadäçväsana-väkyair vrajeçvaryä api nästi vätsalya-çaithilya gandho ‘pi praty uta dhanyaivähaà yasyäyaà mama putraù parameçvara iti manasy abhinandane putra-bhävasya däròhyam
eva | yathä präkåtyä api mätuù putrasya påthviçvaratve sati tatputra-rabhävaù sphéta evävabhäti | evaà dhanyä eva vayaà
yeñäà sakhä ca parameçvara iti yäsäà preyän parameçvara iti
sakhänäà preyasénäà ca sva sva-bhäva däròhyam eva jïeyam
| kià ca saàyoge sati aiçvarya-jïänaà na samyag avabhäsate,
saàyogasya çaityät candrätapa-tulyatvät virahe tv aiçvaryajïänaà saàyag avabhäsate | virahasyauñëayä süryätapatulyatvät | tad api håt-kampa-sambhramädaräya bhävän naiçvarya-jïänam | yad uktam – “mågayur iva kapéndraà vivyadhe
lubdha-dharmä striyam akåta-virüpäà stré-jitaù kämayänäm |
balim api bali-matväveñöayad dhväìkñavadyas tad alam asitasakhyair dustyajas tat kathärtha” iti | atra vrajaukasäà go72
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vardhana-dhäraëät varuëa-loka gamanänantaraà tu kåñëo
‘yam éçvara eveti jïäne ‘py ukta prakäreëa çuddhaà mädhurya-jïänam eva pürëam | varuëa-vakyenoddhava-väkyena ca
säkñäd éçvara-jïäne ‘pi “yuväà na naù sutäv iti” vasudeva
väkyavat vrajeçvarasya “na me putraù kåñëa” iti manasy api
manäg api noktiù çruyate iti tasmäd vraja-sthänäà sarvathaiva
çuddham eva mädhurya-jïänaà pürëaà pura-sthänäà tu aiçvarya-jïäna-miçruà mädhurya-jïänaà pürëam ||
Nu wordt een beschrijving gegeven van toegewijden, die zich
steevast in aiśvarya-jïäna bevinden. Çré Vasudeva zei tegen
Çré Kåñëa en Çré Baladeva, “Jullie zijn mijn zonen niet. Jullie
zijn rechtstreeks de Allerhoogste Persoonlijkheden Gods.”
Ook Arjuna zei, nadat hij Kåñëa’s universele gedaante had
aanschouwd, “O Kåñëa, vergeef me alsjeblieft voor alles, dat
ik eerder uit onzorgvuldigheid of genegenheid tegen Jou heb
gezegd zonder Jouw glorie te realiseren” (Bhägavad-gétä
11.41).
De uitspraken van deze toegewijden onthullen, dat hun gevoel van respectievelijk ouderliefde en broederliefde afnam
bij het zien van het goddelijke vermogen van Çré Kåñëa. Dit
wordt aiśvarya-jïäna genoemd. Omgekeerd, als niet het minste ontzag en geen hartstollende eerbied worden opgeroepen
zelfs niet na kennisname [dat wil zeggen, ‘na te hebben gehoord’] 2 van Çré Kåñëa’s Allerhoogste Goddelijkheid en als

2

In voetnoten 2-9, 12 en 14 van dit hoofdstuk worden samenvattingen van
toegevoegde explicaties van Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja van de
esoterische principes (tattva) in dit boek gegeven. Datum en plaats van
de volledige uiteenzetting worden in eindnoot 1 gegeven.
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het gevoel van de gevestigde relatie met Çré Kåñëa sterk blijft,
wordt dat bewustzijn mädhurya-jïäna genoemd.
In de Yugala-géta (Çrémad-Bhägavatam, Canto Tien,
Hoofdstuk 35) staat, [De gopés vertellen Moeder Yaçodä,]
“Gandharva’s en andere ondergeschikte halfgoden, die aan de
Çruti’s zijn gewijd, omringen Çré Kåñëa aan alle vier zijden en
vereren Hem met hymnen, bloemen en andere toebehoren”
en “Çré Brahmä en anderen boden Zijn lotusvoeten eerbetuigingen aan, toen Hij de koeien over het pad hoedde.” Deze
uitspraken tonen aan, dat de koeherdersjongens onder leiding
van Çrédäma en Subala zagen, dat Brahmä, Indra, Närada en
andere halfgoden gebeden met liederen begeleid door muziekinstrumenten aanboden en Kåñëa’s lotusvoeten eerbetuigingen met allerlei toebehoren aanboden, toen Hij uit het bos
terugkeerde. Desondanks was hun gevoel van natuurlijke
vriendschap met Kåñëa niet in het minst afgenomen.
Toen de Vraja meisjes dit van de koeherdersjongens hoorden, kon men zien, dat ze een onwankelbare fixatie op hun
amoureuze gevoelens (madhura-bhäva) voor Bhagavän bleven vertonen. Zo ontstond ook niet de minste afname van het
moedergevoel van Vrajeçvaré Çrématé Yaçodä, toen ze de
woorden hoorde, die Vrajaräja Nanda Bäbä sprak om de Vrajaväsé’s te kalmeren. Door de manifestatie van moederlijke
trots werd haar moederliefde voor Kåñëa juist sterker en ze
voelde, “Ik ben gezegend, dat mijn zoon de Allerhoogste Per[vervolg voetnoot 2] Hier heeft Çréla Näräyaëa Mahäräja gezegd, dat
‘weten’ of ‘kennis hebben van’ (jïäna) betekent ‘gehoord van anderen’,
zoals van Paurëamäsé en Gargäcärya. Het betekent niet, “ik weet” of “ik
heb gerealiseerd”.
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soonlijkheid Gods Zelf is.”3 Deze woorden wijzen erop, dat
het opwellen van moederlijke trots in het hart van Yaçodä, op
dezelfde manier haar vätsalya-bhäva versterkte, als waarop
een gewone moeder, wier zoon juist heerser van de wereld is
geworden, onmiddellijk een nog grotere moederliefde voor
hem koestert. 4
De sakhäs zeiden, “Wij zijn ook gezegend, dat onze vriend
Bhagavän is,” en de vraja-gopés zeiden, “We zijn gezegend,
dat onze geliefde Bhagavän is.”5 Uit deze uitspraken kunnen

3

4

5

Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja heeft uitgelegd, dat de oudere gopas,
nadat Kåñëa Govardhana Heuvel had opgetild, met Nanda Bäbä hadden
gesproken over de mogelijkheid, dat Kåñëa een halfgod, God, of iemand
als God zou kunnen zijn en dat hij er misschien beter van kon afzien om
Hem te straffen. Nanda Bäbä grinnikte en antwoordde, dat Hij dat onmogelijk kon zijn, omdat Kåñëa altijd liegt, steelt, kwaad wordt en kattekwaad uithaalt. Hij zei tegen hem, “Als mijn zoon God is, bied ik Hem
mijn eerbetuigingen aan, maar ik blijf Hem wel straffen.” Wat hij hier eigenlijk zegt is, “Kåñëa is niet God. Hij is mijn zoon.” Toen Moeder Yaçodä haar echtgenoot dit hoorde zeggen, moest zij ook lachen bij het
idee, dat Kåñëa iets anders zou zijn dan haar eigen zoon.
Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja legt uit, dat de inwoners van Vraja en
zelfs het gras en de boomklimmers nooit geloven, dat Kåñëa God is. Hij
is voor hen gewoon een vriend, een zoon, of een geliefde en de verzekering van Zijn Goddelijkheid door anderen wordt met sarcasme en humor
tegemoet getreden, “Ja, je hebt gelijk. Heel goed! Als Hij God is, zou ik
willen, dat iedereen zich aan Hem toewijdt.” En daarmee wordt de conversatie over Zijn Goddelijkheid afgesloten.
Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja heeft gezegd, dat de woorden en het
hart van Çréla Cakravarté Öhäkura niet door algemene lezers worden begrepen. Ze worden gerealiseerd en dan uiteengezet door zuivere Vaiñëava’s op basis van hun eigen onvermengde bhakti beoefening. Çréla Cakravarté Öhäkura citeert hier de versie van de gopés, niet de versie van

75

RÄGA-VARTMA-CANDRIKÄ
__________________________________________________________________________

we afleiden, dat zelfs nadat de Vrajaväsé’s de kennis ter ore
was gekomen, dat Kåñëa de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods is (éçvara-jïäna)6, hun individuele gevoelens eerder
sterker dan zwakker werden.7
Als de Vrajaväsé’s Bhagavän tegenkomen, manifesteert zich
in hen geen aiśvarya-jïäna. Ontmoeten lijkt op de koele stralen van de maan, maar afgescheidenheid lijkt op de schroei-

6

7

[vervolg voetnoot 5] Brahmä of Çiva. Volgens de gopés zijn de woorden
van de gopas als grapje bedoeld.
Ook Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé heeft dit incident in zijn Govinda-lélämåta besproken. Hij schrijft, dat de speelse gopas naar Kåñëa
waren gegaan en moesten lachen om het gedrag van de halfgoden en het
gingen imiteren, nadat ze hadden gezien, dat de halfgoden voor Kåñëa
bogen en Hem als Bhagavän, als drager van Govardhana Heuvel, als
moordenaar van demonen enzovoort verheerlijkten. Ze dachten, dat de
halfgoden begoocheld waren, toen ze hun vriend op die manier verheerlijkten, want zij hadden gezien, dat Çré Viñëu Hem Zijn vermogen had
gegeven, omdat Nanda Mahäräja Çré Viñëu had vereerd.
Het woord éçvara-jïäna kan op twee manieren worden begrepen, (1) de
eigen realisatie, dat Kåñëa God is en (2) van anderen horen, dat Hij God
is, maar het niet geloven. Hier betekent het, dat ze het niet geloofden.
Nanda Bäbä kan Kåñëa met een stok bedreigen en met toegenegen sarcasme zeggen, “Oh, ik heb gehoord, dat Jij Bhagavän bent; ik zal Jou
vereren.” Zijn innerlijke intentie is in feite het tegenovergestelde, “Ik
weet, dat Je een onhandelbaar kind bent.”
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt in zijn commentaar op Çrémad-Bhägavatam uit, dat Nanda Bäbä weer met sarcastische woorden
antwoord gaf, nadat Uddhava hem had geïnformeerd, dat Kåñëa God is.
Zo werden ook tijdens de zonsverduistering in Kurkñetra, waar Kåñëa de
gopés tegenkwam, de lofbetuigingen van Zijn Goddelijkheid zuiver
schertsend door hen gesproken. En ook in Gopé-géta, Vers 9, waren de
woorden gesproken door gopés in de groep van Çrématé Rädhikä vol ironie.
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end hete stralen van de zon. Vanwege de brandende pijn van
afgescheidenheid kan aiśvarya-jïäna zich soms tijdelijk manifesteren. Maar vanwege de afwezigheid van eerbied gaat zelfs
dan het hart niet bonzen en worden geen gevoelens van ontzag opgeroepen; dit kan dus niet echt als aiśvarya-jïäna worden aanvaard.
Bijvoorbeeld in Bhramara-géta (Çrémad-Bhägavatam, Canto
Tien, Hoofdstuk 47) zeggen de gopés, “In Zijn incarnatie van
Räma heeft Hij als een doorsnee jager de apenkoning Bäli
vanuit een schuilplaats met pijlen doorboord. Over het algemeen jaagt een jager op dieren vanwege een excessieve wellust naar vlees, maar Räma heeft Bäli zonder reden vermoord.
Hij is dus nog wreder dan de jager. En omdat Hij onder de
plak zat van een vrouw (Zijn echtgenote Sétä), heeft Hij de
neus en oren van de wellustige Çürpaëakhä afgesneden. In
Zijn incarnatie van Vämana heeft Hij als een kraai [die voedsel wegpakt en dan de mand, waaruit hij het stal, omgooit] de
verering van Bali Mahäräja aanvaard en hem daarna in de
strop van Varuëadeva opgeknoopt. Daarom willen we met die
duistere persoon geen enkele vorm van vriendschap hebben.
Maar toch blijven we over Hem praten, want dit is voor ons
ontzettend moeilijk om op te geven.”
Dit vers uit Bhramara-géta (10.47.17) geeft de onderscheidende gevoelens weer van de meisjes van Vraja, die geen enkel ontzag of bijzondere eerbied voor Çré Kåñëa koesterden,
zelfs niet nadat ze op de hoogte waren gekomen van [hadden
gehoord over] Zijn vermogens. Voordat Kåñëa Govardhana
Heuvel optilde, hadden de Vrajaväsé’s geen aiśvarya-bhäva en
hadden ze nooit het idee gehad, “Onze Kåñëa is de Allerhoog77
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ste Persoonlijkheid Gods.” En hoewel ze, nadat Hij Govardhana had opgetild en zelfs toen Hij uit Varuëaloka 8 was teruggekeerd, werden geconfronteerd met het bewijs, dat Kåñëa
Bhagavän is, was het hart van de Vrajaväsé’s alleen vol van
gevoelens van zuivere mädhurya-jïäna, zoals voorheen.
Çré Vasudeva zei tegen Kåñëa en Baladeva, “Geen van Jullie tweeën is mijn zoon.” Hoewel daarentegen de kennis van
Kåñëa’s goddelijke vermogens wel in het hart van Nanda Bäbä
werd opgeroepen, nadat hij erover had gehoord van Varuëadeva en Uddhava, heeft Nanda Bäbä nooit het gevoel gehad,
“Kåñëa is niet mijn zoon,” noch wordt waar dan ook vermeld,
dat hij er ooit op deze manier tegen iemand over heeft gesproken. 9 We kunnen dus zien, dat de Vrajaväsé’s altijd compleet verzadigd waren van smetteloos zuivere mädhuryajïäna. De mädhurya-jïäna van de metgezellen van Dvärakä
daarentegen was vermengd met bewustzijn van Bhagaväns
aiśvarya.

8

9

Toen Nanda Bäbä zag, dat Varuëadeva en zijn metgezellen Kåñëa vereerden, was hij verbaasd en dacht, dat ze dat respect louter aanboden, omdat Kåñëa zo een prachtig kind was.
Neem het voorbeeld van een stukje stro in een grote pan kokende melk.
Dat strootje blijft slechts een seconde aan de oppervlakte zichtbaar,
voordat het helemaal in de melk verdwijnt. Men kan het niet meer vinden. Als aiśvarya wordt vergeleken met het strootje in de melk, wordt
aiśvarya verborgen in de onpeilbaar diepe oceaan van mädhurya in Vraja. Daar bestaat geen kans om te weten, dat het aanwezig is.
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nanu pure vasudeva-nandanaù kåñëo ‘yam aham éçvara eva iti
nara-lélatve ‘pi jänäty eva yathä tathaiva nanda-nandanaù kåñëaà svam içvaratvena vraje jänäti na vä? yadi jänäti tadä
däma-bandhanädi-léläyäà mätå-bhéti-hetukäçru-pätädikaà na
ghaöate | tadädikam anukaraëam eveti vyäkhyä tu mandamatinäm eva na tv abhijïa-bhaktänäm | tathävyäkhyän asyäbhijïa-sammatatve “gopy ädade tvayi kåtägasi däma yävad yä
te daçäçru-kaliläïjana-sambhramäkñam | vaktraà niléya
bhaya-bhävanayä sthitasya sa mäà vimohayati bhér api yad
bibheti ||” ity uktavatyäà kuntyäà moho naiva varëyeta | tathä
hi bhér api yad bibheti ity uktyaiva kuntyä atraiçvarya-jïänaà
vyakti-bhütaà bhaya-bhävanayä sthitasya ity antarbhayasya sa
tayä satyatvam eväbhimatam | anukaraëa-mätratve jïäte tasyä
moho na sambhaved iti jïeyam | yadi ca svam éçvaratvena na
jänäti tadä tasya nitya jïänänanda ghanasya nitya jyänävaraëaà kena kåtam iti? – atrocyate | yathä saàsära-bandhe nipätya
duùkham evänubhävayituà mäyävåttir avidyä jévänäà jïänam
ävåëoti, yathä ca mahä-madhura-çré-kåñëa-lélä-sukham anubhävayituà guëätitänäà çré-kåñëa-pariväräëäà vrajeçvaryädénäà jïänaà cic-chakti-våttir yogamäyaivävåëoti, tathaiva çré
kåñëam änanda-svarüpam apy änandätiçayam anubhävayituà
cic-chakti-sära-våttiù premaiva tasya jïänam ävåëoti | premëas
tu tat svarüpa-çaktitvät tena tasya vyäpter na doñaù | yathä hy
avidyä sva-våttyä mamatayä jévaà duùkhayitum eva badhnäti,
yathä daëòanéya janasya gätra-bandhanaà rajju-nigaòädinä
mänanéya-janasyäpi gätra-bandhanam anargha-sugandhasükñma-kaïcukoñëéñädinä, ity avidyädhéno jévo duùkhé, premädhénaù kåñëo ‘ti sukhi | kåñëasya premävaraëa-svarüpaù
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sukha-viçeña-bhoga eva mantavyaù, yathä bhåìgasya kamalakoñävaraëa-rüpaù | ataevoktaà “näpaiñi nätha hådayämburuhät svapuàsäm” iti praëaya-rasanayä dhåtäìghri-padme iti
ca | kià ca yathaivävidyayä svatäratamye jïänävaraëatäratamyät jévasya païca-vidha-kleça-täratamyaà vidhéyate,
tathaiva premëäpi sva-täratamyena jïänaiçvaryädy-ävaraëatäratamyät sva-viñayäçrayayor ananta-prakäraà sukhatäratamyaà vidhéyate iti | tatra kevala premä çré yaçodädi niñöhaù sva viñayäçrayau mamatä rasanayä nibadhya parasparavaçébhütau vidhäya jïänaiçvary-ädikam ävåtya yathädhikaà
sukhayati na tathä devakyädi-niñöho jïänaiçvarya miçra iti |
tasmät täsäà vrajeçvaryädénäà sannidhau tad vätsalyädiprema-mugdhaù çré kåñëaù svam éçvaratvena naiva jänäti | yat
tu nänä-dänava-dävä-nalädy-utpätägama-käle tasya särvajïäm
dåñtaà tat khalu tat tat premé parijana-pälana-prayojanikayä
lélä-çaktyaiva sphüritaà jïeyam | kià ca maugdhya samaye ‘pi
tasya sädhaka-bhakta-paricaryädi-grahaëe särvajïyam acintya-çakti-siddham iti präk pratipäditam | tad evaà vidhimärga-räga-märgayor viveka aiçvaryya mädhuryayor viveka
aiçvarya-jïäna mädhurya-jïänayor vivekaç ca darçitaù | svakéyä-parakéyätvayor vivekas tu ujjvala-nélamaëi vyäkhyäyäà
vistärita eva |
tatra vidhi-märgeëa rädhä-kåñëayor bhajane mahä-vaikuëöhastha-goloke khalv avivikta-svakéyä-parakéyä-bhävam aiçvaryajïänaà präpnoti | madhura-bhäva-lobhitve sati vidhi-märgeëa
bhajane dvärakäyäà çré-rädhä-satyabhämayor aikyät satyabhämä-parikaratvena svakéyä-bhävam aiçvarya-jïäna-miçramädhurya-jïänaà präpnoti | räga-märgeëa bhajane vrajabhümau çré-rädhä-parikaratvena parakéyä-bhävaà çuddhamädhurya-jïänaà präpnoti | yadyapi çré rädhikä çré kåñëasya
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svarüpa-bhütä hlädiné çaktiù, tasyä api çré kåñëaù eva tad api
tayor lélä sahitayor evopäsyatvaà na tu lélä rahitayoù, léläyäà
tu tayor vraja-bhümau kväpy ärña-çästre dämpatyaà na pratipäditam iti çré rädhä hi prakaöäprakaöa-prakäçayoù parakéyaiva iti sarvärtha niñkarña-saìkñepaù ||
Hier kan een vraag worden gesteld. Vasudeva-nandana Çré
Kåñëa voerde in Dvärakä menselijk spel uit in het bewustzijn,
“Ik ben Bhagavän.” Heeft Nanda-nandana Çré Kåñëa in Zijn
spel in Våndävana dezelfde houding gehad, of niet? Als men
zegt, “Ja, Hij wist het,” hadden er geen tranen van angst uit
Zijn ogen gevloeid, toen Hij in däma-bandhana-lélä 10 door
Moeder Yaçodä werd vastgebonden.
Voor geleerde toegewijden is het ongepast te denken, dat
Zijn angst en tranen een show waren. Alleen minder intelligente mensen zullen dit zeggen. Als onderlegde toegewijden
deze uitleg zouden aanvaarden, zou Kunté-devé niet in ÇrémadBhägavatam (1.8.31) hebben gezegd, “O Kåñëa, toen Je de
yoghurtpot brak, besloot Moeder Yaçodä Jou straf te geven,
zodat Je in de toekomst niet weer zulk kattekwaad zou uithalen. Toen ze Jou uit woede met een touw ging vastbinden,
raakten Jouw ogen opgewonden van angst, waarbij tranen
vermengd met kajjala over Jouw wangen stroomden en Jouw
borst doordrenkten. Hoewel angst in eigen persoon zelf bang
voor Jou is, boog Je Jouw hoofd uit vrees voor Jouw moeder
en verborg Je Jouw gezicht achter haar rug. Als ik aan Jou in
die hoedanigheid terugdenk, raak ik ondersteboven.”

10

Het spel van Moeder Yaçodä, die Kåñëa aan een vijzel vastbindt, wordt
verhaald in Çrémad-Bhägavatam, Canto Tien, Hoofdstuk 9.
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Met deze uitspraken heeft Kunté-devé uitdrukking gegeven
aan aiśvarya-jïäna, zoals waarop wordt gewezen in de zin
‘angst in eigen persoon zelf is bang voor Jou’. Haar woorden
‘uit vrees voor Jouw moeder’ wijzen erop, dat de angst in het
hart van Kåñëa niet kunstmatig was; deze angst werd werkelijk door Hem gevoeld. Dit is de samenvattende opvatting van
Kunté-devé. Als ze had gedacht, dat Kåñëa pretendeerde bang
te zijn, zou ze het niet vreemd hebben gevonden. Maar als we
zeggen, dat Hij niet wist, dat Hij Bhagavän is, rijst de vraag,
wat bedekt de eeuwige kennis van Kåñëa, die de personificatie
van oneindige zegen en kennis is?
We zien, dat onwetendheid (avidyä) als functie van het begoochelende vermogen (mäyä) de levende wezens in gebondenheid van de materiële wereld stort en kennis van hun constitutionele positie verhult om hen louter een lijdensweg te
laten ervaren. Op dezelfde manier dekt de belichaming van de
functie van het spirituele vermogen (cit-çakti) – dat wil zeggen, het spelvermogen (lélä-çakti) Yogamäyä – de kennis af
van de metgezellen van Çré Kåñëa, zoals Moeder Yaçodä, die
zich buiten de drie geaardheden van de natuur bevinden. Dit
stelt hen in staat om de zoete smaken van het geluk van het
uiterst beminnelijke spel van Çré Kåñëa te proeven.
Op dezelfde manier dekt de essentie van cit-çakti, namelijk
prema, ook Kåñëa’s eigen kennis van Zijn natuur af – dat Hijzelf de personificatie van goddelijk plezier (änanda-svarüpa)
is – om Hem in staat te stellen een grotere overvloed aan extase te proeven. Prema is ook Kåñëa’s innerlijke, intrinsieke
vermogen (svarüpa-çakti). Daarom is het niet verkeerd, dat
prema Zijn identiteit (svarüpa) afdekt.
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Onwetendheid bindt de levende wezens met de tendens om
gehechtheid te scheppen en bezorgt hen daarmee zielsangst.
Criminelen worden vastgebonden met touwen en kettingen,
waardoor ze een lijden ondergaan, terwijl respectabele mensen groot genoegen scheppen in zich optuigen in plezierige,
kostbare, geurende, fijne, zachte kleding – zoals kurtäs en
tulbanden – die ook een vorm van gebondenheid vertegenwoordigen. Op dezelfde manier ervaren geconditioneerde
zielen, die door onwetendheid worden gebonden, alleen ellende in die staat van gebondenheid, terwijl Kåñëa juist gelukkig wordt onder beheersing van prema. Kåñëa ervaart groot
plezier om door liefde te worden gebonden, zoals de honingbij zich gelukkig voelt, als hij in de bloemenkrans van een
lotus wordt opgesloten. Daarom wordt gezegd, “O Heer, U
verlaat het lotushart van Uw toegewijden niet,” en “Toegewijden hebben Uw lotusvoeten gebonden met de koorden van
liefde.”
In deze wereld is de mate, waarin kennis wordt afgedekt,
afhankelijk van de mate van onwetendheid en in overeenkomst daarmee ervaart men vijf soorten ellende (kleça).11 Op
dezelfde manier onderdrukken diverse niveau’s van prema de
kennis en vermogens van zowel het object (viñaya) als het
voertuig (äçraya) van prema, dat hen in staat stelt om het geluk van onbeperkte variëteiten rasa te ervaren in overeenstemming met het niveau van hun liefde. Dus de liefde van
Moeder Yaçodä en van andere Vrajaväsé’s (de äçraya van
11

De vijf soorten kleça zijn: avidyä (onwetendheid), asmitä (vals-ego), räga
(gehechtheid), dveña (haat) en abhiniveça (verzonkenheid in lichamelijk
plezier).
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prema) bindt hun viñaya, Kåñëa, met de koorden van bezitsdrang (mamatä) en omgekeerd. Viñaya en äçraya brengen
elkaar met hun wederzijdse liefde onder controle en geven
elkaar een overdaad aan plezier. De prema daarentegen, die is
vermengd met het gewaarzijn van de grote rijkdom en vermogens van Bhagavän, die in Vasudeva, Devaké en andere inwoners van Mathurä en Dvaraka wordt aangetroffen, stelt hen
niet in staat om dat geluk aan Çré Kåñëa en Zijn toegewijden
te schenken.
Çré Kåñëa wordt zodanig geboeid door de ouderliefde van
Vrajeçvaré Yaçodä en de andere, oudere gopés, dat Hij Zich
niet bewust is, dat Hij Bhagavän is. Als er verstoringen
plaatshebben door demonen en bosbranden, wordt de alwetendheid in Çré Kåñëa alleen aangewend om Zijn dierbaarste
toegewijden te beschermen. Men dient te weten, dat Zijn
spelvermogen (lélä-çakti) Hem Zijn alwetenheid tijdelijk laat
vertonen. En verder is iedere alwetendheid op het moment
van Kåñëa’s mugdhatä eenvoudig daar om Hem de dienstverlening van de sädhakas te laten ontvangen. Deze alwetendheid wordt Hem, zoals eerder aangetoond, eveneens door
Zijn onbevattelijke vermogen ingegeven.
Ik heb op deze manier een filosofische beraadslaging uiteengezet over vidhi-märga en räga-märga, Bhagaväns aspecten van aiśvarya en mädhurya, alsmede het gewaarzijn van
Zijn toegewijden met betrekking tot deze aspecten (aiśvaryajïäna en mädhurya-jïäna). Ik heb ook een uitgebreide analyse gegeven van de verschillen tussen svakéya-bhäva en parakéya-bhäva in Änanda-candrikä, mijn commentaar op Çré Ujj-
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vala-nélamaëi van Rüpa Gosvämé [waarvan een samenvatting
wordt gegeven in Deel Twee].
Door bhajana van Rädhä en Kåñëa in vidhi-märga uit te
voeren krijgt men aiśvarya-jïäna, dat geen onderscheid aanlegt tussen de stemmingen van echtelijke en buitenechtelijke
liefde in Goloka en dat zich in het gebied van MahäVaikuëöha bevindt. Als men gretig is naar madhura-rasa en
men voert bhajana uit in vidhi-märga, wordt de sädhaka, omdat Çré Rädhä en Satyabhämä één zijn, een metgezel van Satyabhämä in Dvärakä in de stemming van echtelijke liefde en
krijgt men mädhurya-jïäna vermengd met aiśvarya-jïäna. Als
men gretig is naar madhura-rasa en men voert bhajana uit in
räga-märga, wordt men een metgezel van Çrématé Rädhikä in
Vraja in de stemming van overspelige liefde en krijgt men
zuivere mädhurya-jïäna.
Ook al is Çrématé Rädhikä Kåñëa’s eigen pleziergevend
vermogen en ook al is Kåñëa Rädhikä’s svakéya-jana of Haar
eigendom, is het niettemin een blijvende plicht om aan het
Goddelijk Paar, Rädhä-Kåñëa Yugala, dienst te verlenen vergezeld van Hun spel en vermaak en niet alleen aan Kåñëa
zonder Hun spel.
Geen enkel geschrift, dat door de wijzen is geschreven,
heeft vastgesteld, dat Rädhä en Kåñëa van Vraja gehuwd zijn.
Daarom wordt aan Çrématé Rädhikä zowel in Haar manifeste
als ongemanifesteerde spel (prakaöa- en aprakaöa-léläs) het
gevoel van minnares toegeschreven, niet dat van een echtgenote. Hiermee is de essentie van alle onderwerpen in deze
tekst beknopt aangegeven.
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atha rägänugä bhakti-majjanasyänartha nivåtti niñöhä-rucyäsakty-antaraà prema-bhümikärüòhasya säkñät sväbhiñöapräpti-prakäraù pradarçyate | yathojjvala nélamaëau “tadbhäva-baddha-rägä ye janäs te sädhane ratäù | tad yogyam
anurägaughaà präpyot-kaëöhänusärataù | ta ekaço ‘thavä dviträù käle käle vraje ‘bhavan” iti | anurägaughaà rägänugä bhajanautkaëöhyaà na tv anuräga-sthäyinaà sädhaka-dehe ‘nurägotpatty-asambhavät | vraje ‘bhavann iti avatära-samaye nityapriyädyä yathä ävirbhavanti tathaiva gopikä-garbhe sädhanasiddhä apy ävirbhavanti | tataç ca nitya-siddhädi-gopinäà mahä-bhäva-vaténäà
saìga-mahimnä
darçana-çravaëakértanädibhiù
sneha-mäna-praëaya-rägänuräga-mahäbhävä
api tatra gopikä-dehe utpadyante | pürva-janmani sädhakadehe teñäm utpattyasambhavät | ataeva vraje kåñëa preyasinäm
asädhäraëäni lakñaëäni | yad uktam – “gopénäà paramänanda
äsid govinda-darçane | kñaëaà yuga-çatam iva yäsäà yena
vinä bhaved” iti | “truöiryugäyate tväm apaçyatäm” ityädi ca |
kñanasya yuga-çatäyamänatvaà mahäbhäva-lakñaëam |
nanu prema-bhümikärüòhasya sädhakasya deha-bhaìge saty
eväprakaöa-prakäçe gopé-garbhäj janmanä vinä eva gopikädeha-präptau
satyäà
tatraiva
nitya-siddhä-gopikäsaìgodbhütänäà snehädénäà bhävänäà präptiù syäd ity evaà
kià na brüñe? maivam | gopé-garbhäjjanmanä vinä iyaà sakhé
kasyäù putrékasya vadhüù kasya stré ity ädi nara-lélatä vyavahäro na sidhyet | tarhy aprakaöa-prakäça eva janmästéti cen
naivaà, prapaïcägocarasya våndävanéya-prakäçasya sädhakänäà präpaïcika-lokänäà ca praveçädarçanena siddhänäm eva
praveça-darçanena jïäpität kevala-siddhä-bhümitvät snehä86
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dayo bhäväs tatra sva-sva-sädhanair api türëaà na phalanti,
ato yogamäyayä jäta-premäëo bhaktäs te prapaïca-gocare
våndävana-prakäçe eva çré-kåñëävatära-samaye néyante tatrotpatty-anantaraà çré kåñëäìga-saìgät pürvam eva tat tad bhäva
siddhy-artham | tatra sädhaka-bhaktänäà karmé prabhåtinäà
siddhä-bhaktänäà ca praveça-darçanenaivänu-bhüyate sädhaka-bhümitvaà siddhä-bhümitvaà ca | nanu tarhy etäv antaà
kälaà taiù paramotkaëöhair bhaktaiù kva sthätavyam? tatrocyate | sädhaka-deha-bhaìga-samaye eva tasmai premavate
bhaktäye
cira-samaya-vidhåta-säkñät-seväbhiläña-mahotkaëöhäya bhagavatä kåpayaiva sa-parikarasya svasya darçanaà tad-abhilañaëéya sevädikaà cälabdha-snehädi premabhedäyäpi sakåd déyate eva yathä näradäyaiva | cidänandamayé gopikä tanuç ca déyate | saiva tanur yogamäyayä
våndävanéya-prakaöa-prakäçe
kåñëa-parivära-prädurbhävasamaye gopé-garbhäd udbhävyate | nätra käla-vilamba-gandho
‘pi | prakaöa-léläyä api vicchedäbhävät | yasminn eva brahmäëòe tadänéà våndävanéya-lélänäà präkaöya tatraiväsyäm eva
vraja-bhümau,
ataù
sädhaka-premi-bhakta-deha-bhaìgasama-käle ‘pi sa-parikara çré-kåñëa-prädurbhävaù sadaivästi,
iti bho bho mahänurägi sotkaëöha-bhaktä mä bhaiñöa susthiras
tiñöhata svasty evästi bhavadbhya iti ||
Nu wordt beschreven, hoe een rägänuga toegewijde rechtstreeks het gewenste doel bereikt door geleidelijk de devotionele stadia te doorlopen: anartha-nivåtti (achterlaten van hindernissen), niñöhä (resolute vastberadenheid), ruci (sterke
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smaak), äçakti (diepe gehechtheid) en tenslotte ascentie naar
het gebied van prema (goddelijke liefde).12
12

De openbaring van de eeuwige, spirituele identiteit van de rägänugasädhaka begint zich te manifesteren in het stadium van äçakti. Toch kan
rägänuga-sädhana in zijn onontwikkelde staat in het stadium śraddhä of
vertrouwen beginnen, nog vóór het stadium van anartha-nivåtti. Hier
wijst śraddhä op dat zeer zeldzame vertrouwen voorzien van intens verlangen, dat voortkomt uit horen spreken over de ongeëvenaarde beminnelijkheid van Kåñëa’s spel (bhagavad-lélä-mädhurya-lobhamayiśraddhä). Deze vorm van vertrouwen is de kwalificatie voor rägänugabhakti. Dit contrasteert met vertrouwen zonder intens verlangen, dat
wordt bestuurd door de principes van de geschriften (çästra-avadhäraëämayé-śraddhä), hetgeen de kwalificatie voor vaidhé-bhakti geeft.
In deze tekst beschrijft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura sädhakas
met voldoende saàskäras uit hun voorgaande levens vermengd met de
saàskäras van de associatie met rasika-Vaisnava’s in dit leven, of op zijn
minst voldoende saàskäras uit voorgaande levens (zoals besproken in
Tekst 6). Dergelijke rägänuga-bhaktas zullen dus zeer snel vooruitgang
maken, als ze de stadia van bhakti doorlopen.
Ofschoon onze gosvämés eeuwig perfecte metgezellen van Bhagavän
zijn, hebben ze de rol van rägänuga-sädhakas aangenomen door de achtereenvolgende stadia van bhakti te doorlopen. Ze hebben op deze manier laten zien, hoe een sädhaka hindernissen op het pad van bhakti
overwint, die worden veroorzaakt door anarthas.
Çréla Raghunätha däsa Gosvämé is hiervan een voorbeeld. Hij leerde
in zijn kindertijd harinäma chanten van Çréla Haridäsa Öhäkura en van
Yadunandana Äcärya kreeg hij te horen, dat hij een eeuwige dienaar van
Kåñëa is, zonder dat hij er direct gretig naar was. Hij werd geconfronteerd met hindernissen, zelfs nadat hij Çré Caitanya Mahäprabhu voor het
eerst had ontmoet en zelfs, toen hij met Hem in Puré associeerde. Later
in zijn ‘ontwikkeling’ manifesteerde hij de symptomen van een siddhä,
zoals het krijgen van indigestie door teveel prasädam van zoete rijst van
Çrématé Rädhikä te nemen, toen hij het louter in zijn meditatie had gegeten.
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Çré Ujjvala-nélamaëi (3.49) zegt,
tad-bhäva-baddha-rägä ye
janäs te sädhane ratäù
tad-yogyam anurägaughaà
präptyotkaëöhänusärataù
tä ekaço ‘thavä dvi-träù
käle käle vraje ‘bhavan
Degenen, die in het bijzonder werden aangetrokken door de
stemmingen van de Vrajaväsé’s, voerden sädhana-bhajana uit
[vervolg voetnoot 12] Ook Çréla Rüpa Gosvämé speelde de rol van sädhaka en demonstreerde op genadevolle wijze het gevaar van overtredingen tegen een Vaiñëava, zelfs met beschikking over de kwalificatie om
innerlijke bhajana uit te voeren. Hij zat in zijn meditatie te grinniken om
een spel van Rädhä en Kåñëa, toen juist de kreupele Kaïja-kåñëa däsa
voorbij liep. Kaïja-kåñëa däsa voelde zich beledigd, omdat hij dacht, dat
Rüpa Gosvämé hem uitlachte, waardoor de meditatie van Çréla Rüpa
Gosvämé verbrak. Rüpa Gosvämé begreep onmiddellijk, dat hij een overtreding tegen een Vaiñëava had begaan.
Op dezelfde manier werd Çréla Sanätana Gosvämé in zijn rol geconfronteerd met een reeks obstakels, toen hij zijn dienstverband bij de Mogol keizer van Bengalen opzegde.
Met betrekking tot de praktijk van rägänuga- en vaidhé-bhakti zegt
Çréla Jéva Gosvämé in Bhakti-sandarbha (311) het volgende,
ajäta-tädåña-rucinä tu sad-viçeña-ädara-mäträdåtä rägänugä pi vaidhé
samvalitaiva anuñöheyä. tathä loka-saìgrahärtham pratiñöhitena jätatädåça-ruinä ca. atra miçratve ca yathä yogyam rägänugayaiki-kåtyaiva
vaidhé kartavyä.
Als een sädhaka graag rägänuga-bhakti wil uitvoeren, zonder dat hij smaak
heeft voor het uitvoeren van de onderdelen van bhakti, kan hij vaidhé-bhakti
uitvoeren vermengd met praktijken van rägänuga-bhakti, waarvoor hij bekwaam is. Een gevorderde rägänuga-sädhaka dient zijn praktijk ook te vermengen met die van vaidhé-bhakti om ten behoeve van het welzijn van de samenleving een voorbeeld te geven.
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door middel van räga-märga. Uiteindelijk kregen ze een rijkdom aan geschikte hartstocht, die noodzakelijk is voor verering
in spontane liefde, en na verloop van tijd werden ze in overeenstemming met hun gretigheid in Vraja-bhümi geboren, hetzij alleen of in groepjes van twee of drie.

Het woord anurägaugha in het vers hierboven wijst op geschikte gretigheid om rägänuga-bhajana uit te voeren. Het
verwijst niet naar de intense gehechtheid (anuräga), waaruit
het permanent devotionele gevoel (sthäyibhäva) bestaat, want
het is niet waarschijnlijk, dat anuräga zich manifesteert in het
fysieke lichaam van de sädhaka. De zinsnede ‘werden in Vraja
geboren’ betekent, dat de geperfectioneerde sädhakas werden
geboren uit de baarmoeder van gopés, zoals de eeuwig perfecte (nitya-siddhä) gopés verschenen in de tijd van Kåñëa’s afdaling. Daarna ontwikkelden de gopés, die perfectie hadden bereikt met de uitvoering van sädhana (sädhana-siddhä-gopés),
geleidelijk sneha, mäna, praëaya, räga, anuräga, bhäva en
mahäbhäva, het hoogste stadium van prema onder invloed
van associatie – dat wil zeggen, door het rechtstreeks zien,
horen over, en verheerlijken – van de nitya-siddhä-gopés, die
over deze mahäbhäva beschikten. Deze emoties hadden onmogelijk kunnen verschijnen in het materiële lichaam van de
sädhaka.
Çrémad-Bhägavatam (10.31.15) beschrijft de buitengewone
kenmerken van Çré Kåñëa’s geliefde meisjes van Vraja op deze
manier: de gopés hadden het hoogste plezier door Çré Govinda
rechtstreeks te zien en ze ervoeren een ogenblik afzondering
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van Hem als de duur van honderden yugas.13 De meisjes van
Vraja hebben gezegd, “We ervaren zelfs een knippering van
het ooglid als de duur van een millennium.” De ervaring van
de gopés, waarbij een moment eeuwen lijkt te duren, is een
symptoom van mahäbhäva.
Hier kan men zich afvragen, “Zou men kunnen zeggen, dat
een sädhaka, die prema heeft bereikt, bij het verlaten van het
huidige lichaam direct de gedaante van een gopé krijgt in het
ongemanifesteerde (aprakaöa) Vraja zonder uit de baarmoeder van een gopé te worden geboren en dat ze dan door associatie van de eeuwig perfecte gopés al die verschillende emoties van sneha enzovoort krijgt?” Het antwoord is, “Nee, we
kunnen dit niet zeggen, want het komt niet overeen met de
menselijke relaties, die daar bestaan. Zonder te worden geboren uit de baarmoeder van een gopé kunnen vragen niet worden beantwoord, zoals ‘Van wie is deze sakhé een dochter?’ en
‘Wiens schoondochter en wiens vrouw is ze?’”
En dan rijst de vraag, “Wat is het probleem, als men zegt,
dat ze direct in Vraja in de geestelijke wereld worden geboren?” Het antwoord is, “Nee, dat zal op die manier niet gebeuren.” Sädhakas uit deze materiële wereld kunnen de speciale manifestatie van Våndävana niet binnengaan, omdat het
helemaal buiten hun bereik en gezichtsveld ligt. Aangezien dit
siddhä-bhümi is, een plaats waar alleen perfectie heest, kunnen alleen degenen, die siddhä of perfect zijn, daar binnentreden.
13

Yuga – een van de vier tijdperken op Aarde: Satya, Tretä, Dväpara en
Kali. De duur van ieder yuga is naar zeggen achtereenvolgens 1.728.000;
1.296.000; 864.000; en 432.000 aardse jaren.
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Het is niet mogelijk om met het uitvoeren van sädhana de
verheven emoties van sneha enzovoort te krijgen. Daarom
plaatst Yogamäyä de toegewijde, die prema14 heeft bereikt,
voordat hij rechtstreeks met Çré Kåñëa associeert, in een gemanifesteerd Våndävana, dat in het materiële universum
waarneembaar is. Daar wordt men geboren in een tijd, waarin
Çré Kåñëa’s verschijning plaats heeft, zodat deze emoties (sneha enzovoort) kunnen worden geperfectioneerd. We zien, dat
praktiserende toegewijden, baatzuchtig strevers (karmés) en
perfecte toegewijden allemaal het Våndävana binnengaan, dat
zichtbaar is in de materiële wereld. Daardoor wordt deze
Våndävana-dhäma niet alleen als een land van sädhana of
beoefening ervaren, maar ook als een land van siddhä of perfectie.
Waar blijven die meest ambitieuze toegewijden, nadat ze
het lichaam van de sädhaka hebben verlaten en prema hebben
bereikt, voordat ze de gedaante van een gopé krijgen? Het
antwoord is alsvolgt. Nadat toegewijden met prema, die een
lange tijd met enthousiasme de directe dienstverlening aan
Bhagavän wilden krijgen, het lichaam van de sädhaka verlaten, krijgen ze op genadevolle wijze darśana van Çré Kåñëa
met Zijn metgezellen. Dit gebeurt zelfs nog, voordat ze sneha
en alle andere emoties bereiken, die in de speelse romantiek
(prema-viläsa) van Bhagavän worden geproefd. Kåñëa geeft
hen een keer hun verlangde dienstverlening (zoals Hij recht14
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streeks verscheen aan Närada in zijn voorgaande leven) en
schenkt hen hun transcendent zegenrijke gedaante van een
gopé. Diezelfde gopé gedaante verschijnt door de mystiek van
Yogamäyä uit de baarmoeder van een gopé in (prakaöa)
Våndävana, waar Kåñëa neerdaalt met Zijn eeuwige metgezellen.
In dit proces treedt niet de minste vertraging op, want het
manifeste spel (prakaöa-lélä) blijft zonder onderbreking altijd
ergens in een van de ontelbaar vele universa plaatsvinden.
Dus de toegewijden, die over prema beschikken, worden geboren uit de baarmoeder van een gopé in het universum, waar
het spel van Våndävana wordt uitgevoerd. Wanneer een sädhaka, die in zijn praktijk volle rijpheid heeft bereikt, zijn lichaam verlaat en de manifestatie van prema ervaart, zal Kåñëa
vergezeld van Zijn metgezellen altijd aan die toegewijde verschijnen. Daarom, O zeer gretige anurägé toegewijden, vreest
niet. Weest ervan verzekerd, dat alles voor jullie gunstig zal
uitpakken.

Çré Candrikä-cakora-våtti
Bij het naderen van het stadium van prema vanuit svarüpasiddhi kan men niet de perfectie van zijn transcendente identiteit verkrijgen zonder uit de baarmoeder van een gopé in prakaöa Vraja te worden geboren. In de Puräëa’s wordt verhaald,
dat Mahädeva, meester der halfgoden, ooit voeding gaf aan
een intense hunkering om getuige te zijn van de rasa-dans.
Toen hij Çrédhäma Våndävana naderde, werd hij door de gopés aan de grens van Vraja tegengehouden. De gopés lieten
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hem weten, dat niemand zonder toestemming van Yogamäyä
Paurëamäsé werd binnengelaten. Nadat Mahädeva dit van de
gopés had vernomen, ging hij Çré Paurëamäsé met zware soberheden vereren om haar een plezier te doen.
Yogamäyä was tevreden met zijn verering, verscheen aan
hem en vroeg hem, welke gunst hij wilde hebben. Hij bracht
zijn wens tot uitdrukking om van rasa-lélä getuige te mogen
zijn. Yogamäyä nam hem bij de hand en dompelde hem onder
in Brahma-kuëòa. Çaìkara kreeg onmiddellijk de gedaante
van een zeer fraai koeherdersmeisje. Paurëamäsé adviseerde
de nieuwe, adolescente gopé om de rasa-lélä vanuit een van de
loofhutten in de noordoostelijke hoek van de dansarena te
aanschouwen. Toen die nacht de rasa dans begon, bekeek
deze nieuwe gopé het feest vanuit de aangewezen plek. Çré
Kåñëa en de gopés echter ervoeren niet bijzonder veel plezier
aan het spel en vermaak van die nacht en vroegen zich af,
waarom ze niet in een jubelstemming waren. Ze hadden het
vermoeden, dat een ongekwalificeerd persoon op de een of
andere manier de arena was binnengekomen. Nadat ze in alle
richtingen hadden gezocht, verdachten ze de nieuwe gopé ervan, die ze in de loofhut verstopt zagen zitten.
De gopés vroegen haar, “We zien jou vandaag voor het
eerst. Wiens dochter ben je? Hoe heet jouw echtgenoot? Van
welk dorp ben jij?” Maar de nieuwe gopé kon deze vragen niet
beantwoorden en staarde hen sprakeloos aan. De meisjes van
Vraja waren er zeker van, dat ze een ongekwalificeerde
vreemdeling was. Later bij een andere gelegenheid en op verzoek van Paurëamäsé hebben Çré Kåñëa en de gopés haar op
afstand laten getuigen van de rasa dans.
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Omdat Mahädeva niet uit de baarmoeder van een gopé was
geboren, kon hij de emoties van een jong koeherdersmeisje
niet perfectioneren. Daarom is het noodzakelijk om als koeherdersmeisje te worden geboren bij een van de gopés van
Vraja en een koeherder te trouwen om de eigen identiteit te
perfectioneren. Dit vindt plaats met assistentie van Yogamäyä. Nadat men complete perfectie heeft bereikt in associatie van Zijn eeuwig perfecte metgezellen, kan men Çré Kåñëa
rechtstreeks dienst verlenen in het ongemanifesteerde Vraja.

lélä-viläsine bhakti- / maïjari-lolupäline
maugdhya-sarvajïya-nidhaye / gokulänanda te namaù
dadämi buddhi-yogaà taà yena mäm upayänti te || ity avocaù
prabho tasmäd eväham arthaye | gopé-kucälaìkåtasya tava
gopendra-nandana | däsyaà yathä bhaved evaà buddhiyogaà prayaccha me | ye tu rägänugä bhaktiù sarväthaiva sarvadaiva çästra-vidhim atikräntä eva iti bruvate “ye çästravidhim utsåjya yajante çraddhayänvitaù” iti “vidhihénam asåñtännam” ity ädi gétokter garhäm arhanto muhur utpätam
anubhütavanto ‘nubhavanto ‘nubhaviñyanti cety alam ativistärena | hanta rägänugä vartma durdarçaà vibudhair api | paricinvas tu sudhiyo bhaktäç candrikayänayä ||
O Gukulänanda, O levensgenieter van amoureus spel en vermaak (lélä-viläsé), Je lijkt op een honingbij, die wordt aangetrokken door de prachtige, geurende, ontluikende bloemen
van devotie en die ze altijd proeft, waar ze ook worden aange95
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troffen. Je bent de diepe schacht van mugdhatä en sarvajïatä
in eigen persoon. Ik bied Jou eerbetuigingen aan.
O Heer, Je hebt persoonlijk bevestigd, “Ik geef Mijn toegewijden de intelligentie, waarmee ze bij Me kunnen komen.”
Daarom bid ik tot Jou, O zoon van Nanda Mahäräja, schenk
me alsjeblieft de intelligentie, waarmee ik Jou kan dienen,
wanneer Je door de borsten van de gopés wordt gedecoreerd.
Er zijn drie groepen personen, die laakbaar zijn: (1) degenen die zeggen, dat rägänuga-bhakti altijd buiten de regels en
regulerende principes van de geschriften valt; (2) degenen die
arcana met vertrouwen uitvoeren en alle regels over boord
gooien (zoals vermeld in Bhägavad-gétä (17.1), ye çästravidhim utsåjya); en (3) degenen die offers uitvoeren en de
sommaties van de geschriften veronachtzamen (zoals vermeld
in Bhägavad-gétä (17.13), vidhi-hénam asåñöännam). Omdat ze
de geschriften veronachtzamen, hebben dergelijke personen
herhaaldelijk ervaren, ervaren nu en zullen in de toekomst
veel verstoring ervaren. Het heeft geen zin om hierop nader in
te gaan.
Hoe verbazinwekkend! Deze rägänuga-märga is zeer moeilijk te vinden, zelfs voor de halfgoden. Mogen diepgaand intelligente toegewijden ermee op de hoogte komen door middel
van deze straal maanlicht, deze candrikä

ALDUS EINDIGT DE
TWEEDE VERLICHTING
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IN VERBAND MET

SVAKÉYA – PARAKÉYA

IER PRESENTEREN WE DE ESSENTIE VAN

de gezichtspunten van Çréla Jéva Gosvämé en
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura met betrekking tot de echtelijke liefde (svakéya) en buitenechtelijke
liefde (parakéya) van Bhagavän, zoals uiteen is gezet in hun
commentaar op vers 2.21 van Çré Ujjvala-nélamaëi. Deze twee
grote toegewijden hebben op zeer deskundige wijze hun achtereenvolgende visies gegeven op dezelfde Absolute Waarheid vanuit het gezichtspunt van gevestigde waarheid en van
Bhagaväns spel gebaseerd op logica en bewijsvoering uit de
geschriften.

De concepties van Çréla Jéva Gosvämé
(1) De kenmerken die worden toegeschreven aan een minnaar (upapati) in een wereldse samenleving, zijn op geen enkele manier van toepassing op Çré Kåñëa. Er is in het eeuwige
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spel van Bhagavän geen parakéya-bhäva. In het manifeste spel
van Bhagavän echter bestaat voor het voeden van een bijzondere rasa vanwege mäyä slechts een aanname van de aanwezigheid van buitenechtelijke liefde. Een dergelijke begoocheling wordt ook gedemonstreerd in het spel van Brahmä’s verwarring, zoals beschreven in Canto Tien van ÇrémadBhägavatam.
(2) In het devotionele gevoel van amoureuze liefde (çåëgärarasa) geeft de liefde van de minnaar aanleiding tot conflicterende emoties (rasäbhäsa). Çåëgära-rasa is als uiterst zuiver
beschreven,
çåìgo hi manmathodbhedas / tad-ägamana-hetukaù
uttama-prakåti-präyo / räsaù çåìgära iñyate
Sähitya-darpaëa (3.188)

Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn uitleg van de zinsnede uttamaprakåti-präyaù de woorden çåìgäraù çucir ujjvalaù geciteerd
uit het vooraanstaande Sanskriete woordenboek, Amarakoça, waarin wordt gezegd, dat de drie woorden çåëgära, çuci
en ujjvala synoniem zijn. Het gebruik van het woord çuci
(puur) wijst er daarom op, dat nimmer de mogelijkheid van
onzedelijkheid kan bestaan in de buitenechtelijke relatie van
Çré Kåñëa met de gopés en hun heilige en zuivere liefde (ujjvala-rasa). In Trikäëòaçeña [een ander Sanskriet woordenboek]
wordt het woord jära gedefinieerd als een onwettige minnaar.
(3) Het geschrift, Näöya-alaìkära, beschrijft een buitenechtelijke minnaar ook als afkeurenswaardig. De Sähitya-darpaëa
stelt.
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upanäyaka-saàsthäyäà
muni-guru-patni-gatäyäà ca
bahu-näyaka-viñayägäà ratau ca
tathä ‘nubhava-niñöhäyäm
Het amoureuze verlangen, dat een vrouw voor haar minnaar of
voor vele minnaars koestert, dat een man voor de vrouw van
een heilige of een geestelijk leermeester koestert, of hetgeen
bestaat tussen man en vrouw, die niet trouw zijn aan elkaar,
wordt in çåëgära-rasa als ongepast beschouwd.

(4) Çré Kåñëa heeft persoonlijk de fout van buitenechtelijke
liefde aangemerkt,
asvargyam ayaçasyaà ca
phalgu kåccehraà bhayävaham
jugupsitaà ca sarvatra
hy aupapatyaà kula-striyäù
Çrémad-Bhägavatam (10.29.26)

Het is voor een vrouw uit een respectabele familie altijd afkeurenswaardig om aan een minnaar overspelige dienst te verlenen. Dergelijk gedrag ruïneert haar overgang naar de andere
wereld, sluit haar uit van entrée in de hemelse planeten en
maakt haar ook in deze wereld te schande. Dit zondige gedrag
is niet alleen van een uitermate laag niveau en van nature van
voorbijgaande aard, maar is zelfs in het heden ook slechts een
bron van lijden, die linea recta naar een hels bestaan leidt.

(5) Ook Parékñit Mahäräja heeft gezegd (Çrémad-Bhägavatam
10.33.28), “äpta-kämo yadu-patiù kåtavän vai jugupsitam –
met welk motief heeft de zelfgenoegzame leider van de Yadu’s, Çré Kåñëa, deze weerzinwekkende activiteit verricht?”

101

RÄGA-VARTMA-CANDRIKÄ
__________________________________________________________________________

(6) Deze uitspraken, die de fout van een echtbreker beschrijven, zijn bedoeld voor andere minnaars dan Kåñëa. Kåñëa kan
deze gebreken niet hebben, omdat Hij is afgedaald met de
bedoeling om de bovenzinnelijk amoureuze smaak (madhurarasa) te ervaren.
(7) Kåñëa heeft een speciale, eeuwig echtelijke relatie (nityadämpatyamaya) met de gopés. In vers 37 van Brahma-saàhitä,
änanda-cinmaya-rasa-pratibhävitäbhis täbhir ya eva nijarüpatayä kaläbhiù, betekent het woord nija-rüpatayä het volgende, “sva-däratvenaiva na tu prakaöa-lilävat para-däratvavyavahäreëety arthaù – in het eeuwige, ongemanifesteerde
spel voeden de gopés, die vol bovenzinnelijke zegenrijke rasa
zijn, het spel van overspelige liefde niet op dezelfde manier als
in het gemanifesteerde spel.” In het ongemanifesteerde spel
hebben de gopés als grootste geluksgodinnen geen ander gevoel dan Kåñëa’s eeuwig getrouwde vrouw te zijn. Het gevoel
van de gopés in Bhagaväns spel, dat in de materiële wereld
wordt gemanifesteerd en dat hen doet denken de vrouw van
een andere man dan Kåñëa te zijn, wordt door mäyä gemanifesteerd.
(8) De geschriften zeggen, dat Kåñëa de pati (echtgenoot) van
de gopés is. De Gautamiya-tantra (2.23) schrijft, dat Nandanandana Çré Kåñëa de echtgenoot is van de gopés, die na vele
levens perfectie hebben bereikt,
aneka janma siddhänäà
gopénäà patir eva vä
nanda-nandana ity uktas
trailokyänanda-vardhanaù
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Çré Kåñëa, de zoon van Nanda Mahäräja, doet de zegen van de
drie werelden toenemen. Hij is de pati en beschermheer van de
gopés, die na vele levens perfectie hebben bereikt.

Çrémad-Bhägavatam (10.33.35) bevestigt ook, dat Çré Kåñëa de
pati is van de gopés, van de echtgenoten van de gopés en van
alle belichaamde wezens,
gopinäà tat-patinäà ca
sarveñäà eva dehinäm
yo ‘ntaç carati so ‘dhyakñaù
kriòaneneha deha-bhäk
Hij die als toeziend getuige in de gopés, in hun echtgenoten en
immers in alle belichaamde wezens woont, neemt in deze wereld gedaanten aan met het doel om van transcendent spel te
genieten.

(9) De Gopäla-täpané Upaniñad (23) bevestigt, dat Çré Kåñëa
de svämé of echtgenoot van de gopés is – sa vo hi svämé bhavati.
(10) Parakéya-bhäva is voor de geluksgodinnen niet mogelijk.
De intieme geliefden (vallabhäs) van Çré Kåñëa zijn eigenlijk
geluksgodinnen. Zo worden ze gezien in Brahma-saàhitä
(29), waarin staat, “lakñmé-sahasra-çata-sambhrama-sevyamänam – in Goloka Våndävana wordt Govinda door miljoenen geluksgodinnen in de gedaanten van gopés gediend.” Çré
Kåñëa heeft ook Çrématé Rädhikä akhila-loka-lakñmé genoemd, de bron van alle geluksgodinnen, die zich in alle werelden bevinden. Kåñëa wordt als upapati beschreven, alleen
omdat Hij in het gemanifesteerde spel een buitenechtelijke
minnaar lijkt te zijn.
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(11) De geschriften, die rasa uiteenzetten (rasa-çästras) beschouwen de volgende aspecten van liefdesaffaires superexcellent: (i) bahu-väraëatä – de toenaderingen van de minner
herhaaldelijk afslaan (en daarmee zijn verlangen vergroten);
(ii) pracchanna-kämukatä – amoureuze verlangens verborgen
houden; en (iii) durlabhatä – te worden geconfronteerd met
hindernissen voor het ontmoeten van de geliefde. Dit is alleen
van toepassing met betrekking tot wereldse rasa-çästra.
(12) Hoewel de bovengenoemde drie aspecten niet aanwezig
zijn in samartha-rati (de liefde van de gopés, die Kåñëa kan
beheersen), wordt çåëgära-rasa toch zodanig gevoed, dat zelfs
mädanäkhya-mahäbhäva op het hoogste niveau wordt waargenomen. Daarom bestaat er totaal geen noodzaak voor parakéya-bhäva. Ook al heeft het de schijn, dat parakéya-bhäva
in het manifeste spel van Bhagavän aanwezig is, het is eenvoudig een uitvinding van mäyä.
Samenvattend heeft Çréla Jéva Gosvämé geschreven,
svecchayä likhitaà kiïcit
kiïcid atra parecchayä
yat pürväpara-sambandhaà
tat-pürvam aparaà param
Over dit onderwerp heb ik enkele paragrafen naar eigen wens
geschreven en sommige naar de wens van anderen. De onderdelen [die verwijzen naar parakéya] in verband met voorgaande
en volgende secties zijn naar eigen wens geschreven en alles,
dat niet met deze onderdelen in overeenstemming is, is geschreven naar de wens van anderen. Op deze manier dient het
te worden begrepen.
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De gedachtengang van
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
Çréla Cakravartépäda is van mening, dat Çréla Jéva Gosvämé
een van de prominente rüpänuga Vaiñëava’s is, en daarom is
het niet mogelijk, dat hij een uiteenzetting geeft ten gunste
van svakéya, echtelijke liefde. Alles dat Çréla Jéva Gosvämé
heeft uitgelegd om svakéya te steunen, heeft hij eenvoudig
gedaan om anderen een plezier te doen. Jéva Gosvämé heeft in
zijn samenvattende uitleg zelf toegegeven, “likhitaà kiïcid
atra parecchayä – ik heb dit geschreven om aan de verlangens
van anderen te voldoen.” Om ongekwalificeerde personen
met uiteenlopende tendensen te laten inzien, dat het onbeva ttelijke spel van Bhagavän met de vraja-gopés volkomen smetteloos is, heeft hij in zijn commentaar steun gegeven aan svakéya, zodat ook zij naar voren kunnen stappen om met onwankelbaar vertrouwen op dit spel te mediteren. Voor de
overgegeven, intieme toegewijden van Çréman Mahäprabhu
kan deze uitleg nooit aanvaardbaar zijn, want deze is niet geheel consistent met de onderwerpen, die elders in het werk
van Çréla Jéva Gosvämé worden aangetroffen.
(1) “Overspelige liefde is tegengesteld aan de principes van
het religieuze leven (dharma) en leidt tot een hels bestaan.”
Deze uitspraak heeft alleen betrekking op wereldse minnaars.
Maar hoe kan er zelfs maar de minste twijfel bestaan over Çré
Kåñëa, het kroonjuweel van heersers over religiositeit en onreligiositeit? De romantische omgang van wereldse partners is
besmet met onzedelijkheid, maar Çré Kåñëa, de beste speler in
tijdverdrijf en vermaak (lélä-puruñottama), die louter met een
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wenk van Zijn wenkbrauw ontelbaar veel universa schept en
vernietigt, en de gopés, de belichaming van het pleziergevend
vermogen (hlädiné-çakti), die van al Zijn ontelbaar veel vermogens de meest vooraanstaande zijn, kunnen door dit gebrek nimmer worden aangeroerd.
Çréla Rüpa Gosvämé heeft dan ook in Näöaka-candrikä geschreven, “Men dient te weten, dat hetgeen geleerden als inferieur hebben aangemerkt in buitenechtelijke aangelegenheden tussen een getrouwde vrouw en haar minnaar, alleen betrekking heeft op wereldse minnaars, niet op Çré Kåñëa en de
gopés.” Dit is tevens de opvatting van Çré Kavi Karëapüra in
zijn Alaìkära-kaustubha. Deze upapati-bhäva voor de transcendent perfecte Çré Kåñëa en parakéya-bhäva voor de gopés
zijn geen gebreken (düñaëa); integendeel, dit zijn hun ornamenten (bhüñaëa).
(2) Het manifeste spel van Çré Kåñëa is niet illusoir. Er is in
werkelijkheid geen onderscheid tussen het manifeste en het
ongemanifesteerde spel en vermaak. De gedachtengang van
Çréla Jéva Gosvämé met betrekking tot Vers 43 van Brahmasaàhitä is de moeite waard om in ogenschouw te nemen en na
te volgen. Wanneer Çré Kåñëa Zijn onvergelijkbaar zoete spel
in de materiële wereld manifesteert om de levende wezens
genade te tonen, wordt dit prakaöa-lélä of manifest spel genoemd. Wanneer dit spel uit het gezichtsveld van de levende
wezens in het materiële gebied verdwijnt, wordt het aprakaöalélä of ongemanifesteerd spel genoemd. Çréla Rüpa Gosvämé
stelt vast in Laghu-bhägavatämåta (1.244),
anädim eva janmädi / léläm eva tathädbhutäm
hetunä kenacit kåñëaù / präduñkuryät kadäcana
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Zelfs al is Kåñëa ongeboren, Zijn geboorte en ander spel zijn
hoogst wonderbaarlijk. Hij manifesteert dergelijk hoogst verbazingwekkend, transcendent spel om diverse redenen in de
materiële wereld.

(3) Het is onlogisch te denken, dat er een eeuwige man-vrouw
relatie bestaat in het ongemanifesteerde spel en een denkbeeldig overspelige liefde in het gemanifesteerde spel, want
gedurende de gehele rasa-dans, het kroonjuweel van al het
spel van Kåñëa, is van begin tot eind overspelige liefde aanwezig. Het is geheel onjuist om dit spel denkbeeldig te beschouwen. In alle hoofdstukken van Räsa-païcädhyäyé, de vijf
hoofdstukken in Canto Tien van Çrémad-Bhägavatam, die de
rasa-lélä beschrijven, staan veel aanwijzingen, die buitenechtelijke liefde en paramour liefde ondersteunen.
Çré Çukadeva Gosvämé heeft het mannelijke en vrouwelijke
gevoel van paramour (achtereenvolgens upapati- en paroòhabhävas) op heldere wijze aangetoond door de volgende verzen te citeren, die rechtstreeks worden gesproken door Çré
Kåñëa en door de gopés, tä väryamäëäù patibhiù (10.29.8);
bhrätaraù patayaç ca vaù (10.29.20); yat-paty-apatya-suhådäm
anuvåttir aìga (10.29.32); tad-guëän eva gäyantyo nätmägäräëi
sasmaruù
(10.30.43);
pati-sutänvaya-bhätå-bändhavän
(10.31.16); evaà mad-arthojjhita-loka-veda-svänäà (10.32.21);
kåtvä tävantam ätmänaà yävatir gopa-yoñitaù (10.33.19); manyamänäù sva-pärçva-sthän svän svän därän vrajaukasaù
(10.33.37), enzovoort.1

1

Zie eindnoot 2 voor deze verzen in hun geheel.
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(4) Als de rasa-dans een illusie zou zijn, een product van
mäyä, hoe zouden we dan de superieuriteit van de gopés boven de geluksgodinnen kunnen aantonen? Op basis van rasalélä bevestigt Çrémad-Bhägavatam (10.47.60), dat de gopés groter zijn dan de geluksgodinnen, “näyaà çriyo ‘ìga u nitäntarateù prasädaù – de gopés kregen die buitengewoon zeldzame
zegen van Çré Kåñëa, die zelfs de geluksgodin, Lakñmé, nooit
heeft kunnen bemachtigen.” Als de rasa-dans een illusie zou
zijn, zou de grootheid van de gopés ongegrond en onjuist zijn.
(5) De rasa-lélä is door niemand waar dan ook beschreven als
een aangelegenheid tussen getrouwde stellen.
(6) Als we de secties in Canto Tien, die paramour liefde aantonen, zouden afwijzen, omdat we ze als onjuist beschouwen,
kunnen we geen voordeel aan de rasa-lélä onttrekken. In deze
context heeft Çré Kåñëa persoonlijk gezegd (ÇrémadBhägavatam 10.32.22), “na päraye ‘haà niravadya-saàyujäm
– Jullie omgang met Mij is in alle opzichten hoogst zuiver en
smetteloos. Ik kan jullie geheiligde gedrag niet vereffenen.”
Als de rasa-dans illusoir zou zijn, zou het bewijs geleverd door
dit deel van het vers, dat de superexcellentie van de prema
van de gopés aantoont, ongegrond en niet substantieel zijn.
(7) In hetzelfde vers levert de zinsnede yä mäbhajan durjarageha-çåìkhaläù eveneens bewijs, waarmee de paramour liefde
wordt ondersteund. De meisjes van Vraja hadden de onverwoestbare ketenen van het gezinsleven verbroken en dienden
Çré Kåñëa met enkelvoudige aandacht. Çré Kåñëa gaf Zijn onvermogen te kennen om hun liefdevolle dienstverlening en
opofferingen te vereffenen, waardoor Hij eeuwigdurend bij
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hen in het krijt kwam te staan. Hij werd dus beheerst door
hun liefde. Dit is de eeuwige en hoogste waarheid. Indien de
rasa-lélä een illusie zou zijn, zou dit feit eveneens onjuist zijn.
(8) Het is onlogisch om te zeggen, dat Kåñëa bedriegt en Hij
Zijn schuld aan de gopés als een doortrapte list tot uitdrukking
brengt alleen om hen te vleien. Als hun onzelfzuchtige toewijding aan Hem louter illusoir en van voorbijgaande aard
zou zijn, waarom heeft Uddhava dan, de verheven geleerde en
het kroonjuweel van exclusieve toewijding, op deze kwaliteit
van de gopés gewezen als het toppunt van toewijding? Waarom hunkerde hij dan om in Våndävana als een klimplant of
een blad gras geboren te worden om te worden gebaad in het
voetenstof van de gopés? Äsäm aho caraëa-reëu-juñäm ahaà
syäà, våndävane kim api gulma-latauñadhinäm (ÇrémadBhägavatam 10.47.61). Wordt met dit vers niet bewezen, dat
de prema van de gopés bovengeschikt is aan die van de koninginnen van Dvärakä? Deze prema is ongeëvenaard en superexcellent, want de gopés demonstreren een intense, onverdeelde, spontane liefde (anuräga) voor Kåñëa, waarvoor ze
hun familiebanden en zelfs hun deugdzame houding hebben
opgegeven. Als men denkt, dat dit offer van de gopés een daad
is van de begoochelende mäyä, zou de oorzaak van de excellentie van hun prema ook onecht moeten zijn. En op zijn
beurt zou de uitspraak van de eenpuntige toegewijde, Çré Uddhava, eveneens worden bewezen onjuist te zijn. Zou de voorstander van een dergelijke opvatting dan niet schuldig zijn aan
het gebrek om te weigeren de woorden van betrouwbare gezagdragers te aanvaarden?
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(9) De betekenis van de tien en achttien lettergrepige gopälamantras is ook vol paramourgevoel. Dit geheim is niet verborgen voor degenen, die het uitzonderlijke vermogen van
transcendent geluid kennen.
(10) Een glimp van het paramourgevoel is aanwezig in verschillende meditaties en mantras, waarmee Çré Kåñëa wordt
vereerd.
(11) Sädhakas in het volrijpe stadium van meditatie nemen de
emoties van het manifeste spel rechtstreeks waar. Daarom is
dit spel niet van voorbijgaande aard of illusoir. Bhägavad-gétä
(4.9) vermeldt, dat de geboorte en activiteiten van Bhagavän
allemaal transcendent zijn, janma karma ca me divyam evaà
yo vetti tattvataù. De gerespecteerde Çré Rämänujäcärya toont
in zijn commentaar op dit vers de eeuwigheid van de geboorte
en activiteiten van Bhagavän en Zijn metgezellen aan.
Çré Madhusüdana Sarasvaté legt eveneens uit, dat het woord
divya betekent apräkåta, buiten het materiële gebied. De Puruña-bodhané Çruti (de Upaniñad, die uiteen wordt gezet in de
disciplinaire opvolging van Pippaläda Åñi) zegt, dat het spel
van Bhagavän eeuwig is, eko devo nitya-lélänurakto bhaktavyäpé bhakta-hådayädyäntarätmä. Çré Viööhalanätha bevestigt
in zijn heilige tekst getiteld Vidvan-maëòalana de tijdloosheid
van de geboorte en activiteiten van Bhagavän.
De Båhad-vämana Puräëa getuigt ook van de onafgebroken aard van het gemanifesteerde spel. Bhagavän zegt, “Door
Mij als jullie paramour te aanvaarden zullen jullie allemaal
grenzeloos diepe liefdegevoelens en genegenheid voor Me
ontwikkelen. Op die manier wordt ieder aspect van jullie leven volkomen succesvol.”
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(12) De namen van Çré Bhagavän zijn eeuwig. Aan ieder spel
wordt een specifieke naam toegewezen. Als Zijn spel en vermaak van voorbijgaande aard zouden zijn, zouden Zijn namen, zoals Räsa-bihäré enzovoort, ook impermanent moeten
zijn. Als dit waar zou zijn, zou de essentie van bhajana ook
onjuist zijn. Bhagaväns heilige naam beschouwen als tijdelijk
is in feite een overtreding, näma-aparädha.
(13) In Bhagavat-sandarbha heeft Çréla Jéva Gosvämé persoonlijk aangetoond, dat de naam, geboorte, activiteiten enzovoort
van Bhagavän eeuwig zijn. Hij toont tevens aan, dat het spel
met betrekking tot Zijn gedaante, incarnatie, geboorte, activiteiten en metgezellen onbegrensde, tijdloze manifestaties van
Zijn innerlijke vermogen (svarüpa-çakti) zijn. Als deze volgens het gezichtspunt van Çréla Jéva Gosvämé allemaal eeuwig
zijn, hoe kan het spel van Bhagavän vol paramourliefde dan
als illusoir worden beschouwd?
(14) Nergens in de geschriften wordt vermeld, dat de meisjes
van Vraja met Kåñëa zijn getrouwd in aanwezigheid van
brähmaëas en een vuuroffer als getuigen. Zou Çré Çukadeva
Gosvämé het eens zijn met iemand, die zou beweren, dat ze
wel getrouwd zijn?
Toen Parékñit Mahäräja een vraag stelde, waarbij hij zijn
twijfel te kennen gaf over de houding van Çré Kåñëa als paramour, Kåñëa, de stichter van religieuze principes wiens ieder
verlangen reeds is vervuld (äptakäma), had Çré Çukadeva
Gosvämé hem duidelijk kunnen zeggen, dat deze gopés de gehuwde vrouwen van Kåñëa zijn, niet van anderen. Waarom
heeft hij dan getracht om Parékñit Mahäräja het onderwerp te
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laten begrijpen door middel van een voordracht over zwaar
filosofische conclusies?
Er valt hier nog een ander punt in ogenschouw te nemen.
Indien Çré Kåñëa in Vraja zou zijn getrouwd, had het huwelijk
plaats moeten hebben, voordat Zijn heilige-draad-ceremonie
in Mathurä zou worden uitgevoerd. Zou dit niet indruisen
tegen ärya-çästra, het geschrift dat de gedragscodes van de
beschaafde wereld bestuurt?
(15) We zien, dat op enkele plaatsen het woord pati wordt
genoemd. Ofschoon het dikwijls ‘echtgenoot’ betekent, verwijst het gebruik ervan hier niet op een getrouwde man. Het
moet worden begrepen als gati, hetgeen betekent, “Jij bent
alles voor me, Je bent mijn laatste toevlucht.” Het is onjuist
om te zeggen, dat pati uitsluitend wijst op een getrouwde man,
de echtgenoot van een vrouwelijke geliefde (näyikä). In het
hoofdstuk over diverse typen näyikäs in Çré Ujjvala-nélamaëi
bijvoorbeeld betekent de uitdrukking svädhéna-bhartåkä ‘een
vrouw die haar pati domineert’ en deze betekenis wordt gebruikt in relatie tot paramour of overspelige liefde.
Hoewel de çästras verder op sommige plaatsen naar Kåñëa
kunnen verwijzen als de pati van de näyikäs, wordt elders beschreven, dat Hij met die näyikäs geen echtelijke relatie heeft.
Als Çré Kåñëa hun wettige echtgenoot zou zijn, zou het onderwerp “para-däräbhimarñaëa – plezier maken met andermans vrouw” (Çrémad-Bhägavatam 10.33.27) niet aan de orde
zijn gekomen. Çrémad-Bhägavatam maakt ook melding van de
echtgenoten van de meisjes van Vraja. Bovendien wordt ook
gezegd, dat de gopés niet één keer met hun echtgenoot ge-

112

_____________________________________________________________________________________

meenschap hadden gehad (Çré Ujjvala-nélamaëi 3.32), na jätu
vraja-devénäà patibhiù saha saìgamaù.
(16) In de uitspraak sa vo hi svämé bhavati uit Gopäla-täpané
wijst het woord svämé op aiśvarya, niet op huwelijk. Dit is
geverifieerd met de grammatica van Päëini (5.2.126), die zegt
sväminn aiśvarya. Sommige teksten echter citeren de volgende toepassing, “loke hi yasya hi yaù svämé bhavati, sa tasya
bhoktä bhavatébhiù – in deze wereld is svämé iemand, die anderen steunt en in stand houdt (zoals een koning of iedere
andere edelmoedige weldoener) en die de ontvanger van alles
is.” Het woord svämé verwijst dus niet altijd naar een echtgenoot.
(17) Alle relaties in Vraja zijn transcendent. Overal waar Çréla
Jéva Gosvämé het woord mäyä heeft gebruikt met betrekking
tot parakéya-bhäva, dient Yogamäyä te worden gelezen. Çrématé Rädhikä’s aanvaarding van Abhimanyu als Haar echtgenoot dient te worden gezien als een transcendente regeling.
Deze relatie – als een onafscheidelijke schakel in de ketting
van Bhagaväns spel en tijdverdrijf – is ook niet illusoir; Yogamäyä zit erachter.
(18) Çrématé Rädhikä is de belichaming van Çré Kåñëa’s hlädiné-çakti, Zijn pleziergevend vermogen. Hierover bestaat geen
twijfel. Het object van onze adoratie is het Goddelijk Paar,
Rädhä-Kåñëa samen met Hun bijzondere spel en vermaak. De
verering van Rädhä-Kåñëa zonder Hun spel en amusement
ligt buiten onze dentrant en buiten ons concept van bhajana.
(19) Men kan zich afvragen, waarom we zien, dat de meisjes
van Vraja een slechte reputatie moeten verdragen, mentale
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angst en kwellingen toegebracht door hun schoonmoeders en
schoonzusters, die hen verbieden om Kåñëa te ontmoeten,
terwijl dit niet het geval is met Satyabhämä, Rukmiëé en andere koninginnen van Dvärakä. Men zou de conclusie kunnen
trekken, dat de positie van de gopés in vergelijking met Rukmiëé inferieur is. Er wordt schijnbaar wereldse smart waargenomen in de gopés, die vol zijn van de hoogst verheven vorm
van goddelijke liefde genaamd mahäbhäva, maar we zien ook,
dat ze een veel hogere smaak van geluk ervaren dan anderen.
(20) De relatie van de gopés met Kåñëa is het gevolg van hun
onbevattelijke anuräga voor Hem. Om deze band met Hem te
vestigen moesten de koeherdersmeisjes hun gezin en familie
opgeven, waarmee ze het pad van eerbaarheid hadden verlaten. Niettemin ervoeren ze hun zielsnood en rampspoed als
het grootste plezier. Kunnen we ergens anders een voorbeeld
vinden van een dergelijke vorm van liefde?
De vererenswaardige Çréla Jéva Gosvämé verlangde ook
naar de unieke en bovenwereldse anuräga van de gopés vol
mahäbhäva; hierover bestaat geen twijfel. De uiterst genadevolle Çréla Jéva Gosvämé heeft daarom het vers svecchayä likhitaà kiïcit [zie pagina 104] geschreven, waarmee hij te kennen gaf, dat ook zijn gekoesterde doel de paramourrelatie is.
Als het huwelijk van de jonge meisjes van Vraja zou hebben plaats gevonden onder getuige van een geestelijk leermeester, het offervuur en brähmaëas, zou het alle discussies in
Çré Ujjvala-nélamaëi van begin tot eind omverwerpen. Daarom was de steun, die Jéva Gosvämé in zijn uitspraken aan de
man-vrouwrelatie gaf, erop gericht om aan de wensen van
anderen tegemoet te komen – parecchä.
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Verzen in de Åg Veda (1.12.66, 1.17.117, 1.20.134, 6.55.4-5,
9.38.4, 10.162.5) en andere mantras uit de Çruti maken melding van het woord jära, een paramour, de minnaar van een
ongehuwd meisje. De Chändogya Upaniñad (1.66.4, 1.17.117,
118) en het commentaar van Änandagiri op Çaìkara-bhäñya
(2.13.2) geven ook hun goedkeuring aan het gevoel van paramour als Vämadevya’s methode van verering door sämopäsanä (zoals aangegeven in de Säma Veda). In het commentaar
van Päëini (3.3.20 Sütra, 743 Värttika) zien we de oorsprong
van het woord jära in de zinsnede jarayantéti järäù.

Meningen van andere Vaiñëava’s
Parakéya-bhäva is de grootste specialiteit van de Çré Gauòéya
Vaiñëava’s wat betreft doel en praktijk. Vóór hen had geen
enkele vaiñëava voorganger dit principe aangeroerd. Er wordt
een hint van parakéya-bhäva aangetroffen in Çré Kåñëakarëämåta (verzen 9, 51, 53, 76-77, 87, 90) en in ÇrémadBhägavatam (verzen 10.29.22, 10.29.25-26, 10.33.27, 10.33.35)2,
in het commentaar op Muktäphala (5.14) van Bhopadeva Åñi
en in de dichtbundels van Çré Caëòédäsa en Vidyäpati. We
treffen zeker een indicatie van parakéya-bhäva aan in het werk
van Çré Jayadeva Gosvämé, ofschoon dit niet expliciet tot uitdrukking komt. Géta-govinda (12.13) noemt het woord pati patur anaù kélitam. In andere referenties in Géta-govinda ziet
2

Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja heeft deze verzen uit ÇrémadBhägavatam dikwijls geciteerd als bewijs van de superieuriteit van parakéya en om de filosofische conclusies in de gedachtengang van de
Gauòéya Vaiñëava’s aan te tonen. Zie eindnoot 3 voor deze verzen in
hun geheel.
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het er niet naar uit, dat Çrématé Rädhikä de getrouwde vrouw
van Çré Kåñëa is. Bijvoorbeeld, “dehi pada-pallavam udäram –
Geef alsjeblieft Jouw vrijgevige voeten, die zo zacht zijn als
lotusknoppen” (10.8). En in het eerste deel van de bespreking
over de voorjaars rasa-dans wordt Çrématé Rädhikä op een
afstand geobserveerd en is Haar jaloerse woede (mäna) moeilijk tot bedaren te brengen. Verder wordt gezegd (2.18), sukham utkaëöhitam gopa-vadhu-kathitaà vitanotu salélam. Hier
betekent het woord gopa-vadhu ‘vrouw van een koeherder’.
Vóór de Gauòéya vaiñëava äcäryas had geen enkele vaiñëava äcärya instructies gegeven voor de uitvoering van bhajana
in de stemming van parakéya-bhäva. Velen hebben de indruk,
dat Çréla Jéva Gosvämé het concept van svakéya-väda begunstigde, maar dit vermoeden is ongegrond. Çré Rüpa, Çré Sanätana, Çré Raghunätha däsa, Çré Kavi Karëapüra en andere
gosvämés hebben het spel van Çré Rädhä-Kåñëa in termen van
parakéya-bhäva beschreven. Çréla Jéva Gosvämé zag echter, dat
degenen, die gekwalificeerd zijn om parakéya-rasa te appreciëren of bhajana met een paramourgevoel uit te voeren zeer
zeldzaam zijn. Daarom heeft hij in Çré Kåñëa-sandarbha (153)
mantramayé-upäsanä besproken (verering door middel van
mantra, meditatie op een enkel spel beschreven in een enkel
vers). Çré Rüpa-Raghunätha en andere gosvämés hebben in
hun boeken svärasiké-upäsanä beschreven, dienst verleend in
een continue stroom van spel en vermaak, die spontaan in
bhajana verschijnt.
Deze svärasiké-upäsana is zowaar de innerlijk gekoesterde
wens (mano ‘bhiñöa) van Çréman Mahäprabhu. De gosvämés
hebben nergens in hun werk mantramayi-upäsanä benadrukt.
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Zowel svärasiké-bhajana als bhajana uitgevoerd met het gevoel van de paramour worden besproken in Çré Båhadbhägavat-ämåta (1.7.82, 154-5 en 2.5.84-5) door Çréla Sanätana
Gosvämé zowel in de hoofdtekst als in het commentaar. Het
voorbeeld van bhajana in het tweede deel van Båhadbhägavatämåta geeft stap voor stap het proces van svärasikébhajana weer. Bovendien behoort de methode van bhajana
uitgevoerd in de stemming van een sakhä of een priyä-narmasakhä ook tot de methode van svärasiké, niet tot die van mantramayé. Zelfs van de mantras zelf is gezegd, dat ze tot svärasiké behoren. De volgende beschrijving staat in Båhadbhägavatämåta (2.1.77),
gopärbha-vargaiù sakhibhir vane sa gä
vaàçé-mukho rakñati vanya-bhüñaëaù
gopäëganä-varga viläsa-lampaöo
dharmaà satäà laìghayatétaro yathä
Mijn vererenswaardige Heer is versierd met bosbloemen en
houdt een fluit aan Zijn mond en neemt samen met Zijn sakhäs
de koeien mee om te grazen. Omdat Hij een grote schooier is,
maakt Hij altijd plezier met de gopés, hetgeen de religieuze
principes van vrome lieden overschrijdt.

In mantramayé-upäsana wordt de ontmoeting van Çré RädhäKåñëa op één plek beschreven, maar de overspelige liefde
vereist de aanwezigheid van belemmeringen enzovoort. Het is
een veel complexer drama, dat niet in een enkele scène kan
worden gevangen. Dus mantramayé-upäsanä is niet toereikend
om het gevoel van parakéya-bhäva te omvatten.
Çréla Jéva Gosvämé en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
hebben in hun commentaar op Ujjvala-nélamaëi gedetaileerde
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beraadslagingen over svakéya en parakéya gedaan. Beide conclusies zijn op hun respectievelijke plaats juist; het enige verschil is hun invalshoek. Çréla Jéva Gosvämé heeft svakéya begunstigd in het perspectief van tattva (gevestigde filosofische
waarheid), terwijl Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura parakéya-bhäva heeft gesteund vanuit het gezichtspunt van rasa
(de smaak van relaties in het spel van Bhagavän).
Zoals er in de materiële wereld ontelbaar veel universa zijn
en in het goddelijke gebied ontelbaar veel Vaikuëöha’s, zo
bestaan in Çré Kåñëa’s woonplaats, Goloka Vraja, een oneindig aantal kamers (prakoñöhas). Ofschoon dit nergens openlijk
wordt beschreven, zijn er zeker aanwijzingen in de werken
van de gosvämés. Kåñëa’s stemming verschilt in overeenstemming met Zijn uiteenlopende manifestaties. Terwijl in de ene
manifestatie ontmoeting plaatsvindt, heeft scheiding in een
andere plaats. In ontmoeting is de zegen van vereniging aanwezig en in scheiding worden de steken van viraha ervaren.
Dergelijke ervaringen kunnen niet worden ontkend.
In Gopäla-campü (1.1.22) beschrijft Çréla Jéva Gosvämé de
prakaöa-prakäça (Kåñëa’s spel in deze wereld) en aprakaöaprakäça (Kåñëa’s spel in Goloka, het goddelijke gebied) als
niet-verschillende manifestaties van het onbegrensde spel van
Goloka. Zoals in het amoureuze vermaak van mädanäkhyamahäbhäva een oneindig aantal soorten spel plaatshebben, zo
is er ook geen bezwaar tegen spel in svakéya, dat eeuwigdurend plaats heeft, spel in parakéya, dat eeuwigdurend plaats
heeft en spel, dat tegelijkertijd in svakéya en parakéya eeuwigdurend in verschillende kamers (prakoñöhas) plaats heeft. Nadat men ze echter vanuit een neutraal gezichtspunt in ogen118
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schouw heeft genomen, zal men ongetwijfeld de superieuriteit
van parakéya moeten aanvaarden.

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura
over Svakéya en Parakéya
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft een prachtige, gedetaileerde uiteenzetting van dit onderwerp gegeven in zijn commentaar op het vers änanda-cinmaya-rasa-pratibhävitäbhis
(Brahma-saàhitä 37). We presenteren het hier ten gunste van
de sädhakas.
Onze eerbiedwaardige voorganger Çréla Jéva Gosvämépäda
heeft in zijn commentaar op dit vers van Brahma-saàhitä, in
zijn commentaar op Çré Ujjvala-nélamaëi, in Kåñëa-sandarbha
en op andere plaatsen uitgelegd, dat het manifeste spel van
Kåñëa wordt gearrangeerd door Yogamäyä. Vanwege de verbinding met het illusoire gebied schijnt het spel enkele wereldse trekken te hebben geassimileerd, die in de intrinsieke,
fundamentele realiteit (svarüpa-tattva) niet kunnen bestaan.
Voorbeelden van dergelijk spel zijn het doden van demonen,
Kåñëa’s associatie met andermans vrouwen, Zijn geboorte,
enzovoort. Het is een vaststaand feit, dat de gopés extensies
van Kåñëa’s persoonlijke, intrinsieke vermogen zijn. Aangezien ze daarom onweerlegbaar Zijn eigen gezellinnen zijn,
kunnen ze onmogelijk de vrouw van iemand anders zijn. Toch
zien we in het manifeste spel, dat de gopés de vrouw van iemand anders zijn. Dit is slechts een impliciete overtuiging
gecreëerd door Yogamäyä.
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In de uitleg van Çréla Jéva Gosvämé ligt een geheime betekenis verscholen, die allerlei twijfels automatisch wegneemt,
zodra deze aan het licht wordt gebracht. De eerbiedwaardige
Çréla Jéva Gosvämé, de belangrijkste volgeling van Çréla Rüpa
en Sanätana Gosvämé’s, is de tattva-äcärya van de Gauòéya
Vaiñëava’s. Verder is hij de vertrouwelijke assistente van Çré
Rädhä in kåñëa-lélä. Er bestaat geen geheime waarheid, die hij
niet kent. Degenen, die zijn diepe intenties niet begrijpen,
brengen argumenten vóór en tegen zijn ideeën te berde door
hun eigen uitgedokterde interpretaties te leveren.
Naar de visie van Çré Rüpa en Çré Sanätana is er geen verschil tussen het manifeste en ongemanifesteerde spel. Het
enige onderscheid is, dat de ene manifestatie zich buiten het
materiële domein bevindt en dat de andere binnen het materiële domein wordt waargenomen. In het gebied buiten de
materiële atmosfeer is alles – de ziener en het geziene - transcendent zuiver.
Buitengewoon fortuinlijke lieden laten, nadat ze de genade
van Çré Kåñëa hebben gekregen, alle materiële banden achter
zich en gaan het spirituele domein (cit-jagat) binnen. En als ze
door de uitvoering van hun sädhana perfectie hebben ontwikkeld in het proeven van de verbazingwekkende variëteiten
van rasa, kunnen ze alle vormen van uiterst zuiver spel van
Goloka op dat moment zien en proeven.
Anderen, die perfectie in bhakti bereiken en met Kåñëa’s
genade de nectar van spirituele rasa ervaren, worden getuige
van het spel van Goloka in Bhauma-Gokula (waar Kåñëa Zijn
spel in één van de materiële universa manifesteert).
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In beide typen sädhaka bestaan gradaties in kwalificatie.
Zolang men nog niet zijn vastu-siddhi heeft bereikt, houdt de
invloed van mäyä enkele restricties in stand in de visie van het
spel van Goloka. Ook de realisatie van de svarüpa varieert
naar gelang het niveau, waarop men svarüpa-siddhi heeft bereikt. We moeten aannemen, dat de darśana, die een toegewijde van Goloka krijgt, varieert naar de mate, waarin hij zijn
intrinsieke gedaante en natuur heeft gerealiseerd.
Mensen die hecht gebonden zijn aan mäyä, hebben geen
spirituele visie. Sommigen van hen worden bevangen door de
afwisselende charme van mäyä. En anderen, die hun toevlucht
hebben genomen tot onpersoonlijke kennis – het ongedifferentieerde aspect van de Absolute Waarheid, dat is tegengesteld aan de realiteit van Bhagaväns persoonlijkheid – gaan
het pad van totale destructie. Zelfs nadat deze twee typen
gebonden lieden Gods manifeste spel hebben gezien, beschouwen ze dergelijk spel als aards en hebben geen verbinding met het ongemanifesteerde spel. Er bestaat dus een gradatie in de darśana van Goloka afhankelijk van kwalificatie.
Hier valt een subtiel punt op te merken. Zoals Goloka de
compleet zuivere, goddelijke waarheid is buiten het illusoire
gebied, zo is Gokula, dat op deze Aarde manifest is, op dezelfde manier altijd zuiver en onbesmet, ook al verschijnt deze
in de materiële wereld onder invloed van Bhagaväns spirituele
vermogen, Yogamäyä. In het manifeste en ongemanifesteerde
spel zijn zelfs niet het minste materiële gebrek, de minste degradatie of imperfectie aanwezig.
Verschillende mensen nemen het spel afhankelijk van hun
kwalificatie op verschillende manieren waar. Gebrek (besmet121
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ting), smerigheid, aanduiding, begoocheling, onwetendheid,
onzuiverheid, valsheid, walging en grofheid worden waargenomen door de intelligentie, door het vals-ego en door ogen
van geconditioneerde wezens, die zijn afgestompd door de
materiële natuur. Ze behoren niet tot het object van hun
waarneming, Gokula. Hoe meer men vrij is van gebreken, hoe
meer visie van de transcendente realiteit men wordt toegestaan. De waarheid wordt geopenbaard in de geschriften,
maar de zuiverheid van realisatie van degenen, die nadenken
over de principes van de gevestigde waarheid, zal afhangen
van hun kwalificatie.
Volgens het gezichtspunt van Çré Rüpa en Sanätana is al het
tijdverdrijf, dat manifest is in Gokula in deze wereld, ook
aanwezig in Goloka in zijn zuivere vorm zonder een zweem
van mäyä. Dat is de reden, waarom het gevoel van transcendente verliefheid in de buitenechtelijke relatie ook zeker in
haar onbevattelijk zuivere staat in een of andere vorm in Goloka aanwezig is. Alle manifestaties, die door Yogamäyä worden aangelegd, zijn smetteloos rein. Het bovenzinnelijke gevoel Zijn minnares te zijn, dat Yogamäyä creëert, is daarom
gebaseerd op zuivere, absolute realiteit. Maar waaruit bestaat
die zuivere, absolute realiteit? Dit moet worden besproken.
Çréla Rüpa Gosvämé schrijft het volgende (Çré Ujjvalanélamaëi 1.10-11, 1.17, 1.21, 5.2).
pürvokta-dhérodattädi
caturbhedasya tasya tu
patiç copapatiç ceti
prabhedäv iha viçrutau
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tatra patiù –
uktaù pitaù sa kanyäyä yaù
päëi-grähako bhavet
athopapatiù –
rägenollaìghayan dharmaà
parakéyä-valärthinä
tadéya-prema-sarvasyaà
büdairupapatiù småtaù
laghutvamatra yat praktaà
tattu präkåta-näyake
na kåñëe rasa-niryäsasvasvädärthamavatäriëi
kiïca –
nasau näöye rase mukhye
yat paroòhä nigadyate
tatu syät präkåt-kñudra
näyikäd yanusärataù
Na diepe beraadslaging op deze verzen van Ujjvala-nélamaëi
stelt Çréla Jéva Gosvämé vast, dat het transcendente gevoel van
paramour, evenals het spel van Kåñëa’s geboorte, een goddelijke betovering is, die wordt gecreëerd door Yogamäyä. “Tathäpi patiù pura-vanitänäà dvitiyo vraja-vanitänäm – we hebben begrepen, dat het gevoel van getrouwd zijn aanwezig is in
Dvärakä, terwijl de meisjes van Vraja beschikken over het
bovenzinnelijke gevoel van paramour.” Ook Çréla Rüpa en
Sanätana Gosvämé’s hebben dit spel van vreugdevolle, amoureuze betovering (vibhrama-viläsa) op basis van hun conclusies aanvaard als het vernuft van Yogamäyä. Çréla Jéva Gos123
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vämé heeft vastgesteld, dat er geen verschil bestaat tussen het
spel van Goloka en Gokula. Dus moet worden aanvaard, dat
het oorspronkelijke principe van al het spel en vermaak manifest is in Gokula.
Iemand die volgens de sacrale riten van het huwelijk de
hand van een maagdelijk meisje aanvaardt, wordt een echtgenoot genoemd. En hij, die wordt overweldigd door hartstocht
en de conventionele zeden overschrijdt om andermans vrouw
te veroveren, wordt een paramour genoemd. De religieuze
verplichting, die een persoon aan huwelijkse voorschriften
bindt, bestaat in Goloka Vraja niet. Zelfs het idee van het
echtgenootschap binnen de grens van het huwelijk bestaat
daar niet. Daarom kunnen de gopés, die Kåñëa’s eigen vermogen zijn, niet met een ander persoon worden gehuwd en kunnen nimmer de vrouw van een andere man zijn. In dat gebied
van Goloka is niet mogelijk, dat de condities van parakéya en
svakéya een afzonderlijk bestaan van elkaar hebben. In het
gemanifesteerde spel in het illusoire gebied bestaan wel beperkingen van het huwelijk, maar Çré Kåñëa bevindt Zich buiten de jurisdictie ervan. Daarom is de vorm van het eerbare
voorschrift (dharma), dat we in het bekoorlijke gebied van
Vraja aantreffen, een creatie van Yogamäyä. Kåñëa overschrijdt deze dharma en geniet als een transcendente paramour. Alleen iemand met een visie, die wordt geblokkeerd
door materiële ideeën, ziet de sublieme creatie van Yogamäyä
als een schending van de dharma van deze wereld. In het spel
van Kåñëa bestaat een dergelijke degradatie niet.
De relatie van paramour is nu juist de essentie van alle
rasas, dus het ontkennen van haar aanwezigheid in Goloka
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zou dat gebied reduceren. Het kan niet zo zijn, dat de hoogste
vreugde van rasa in de hoogste woning van Goloka afwezig is.
Çré Kåñëa, de bron van alle incarnaties, proeft deze rasa in
Goloka op de ene manier en in Gokula op een andere manier.
Dus ook al schijnt er volgens het materiële gezichtspunt een
overschrijding van dharma plaats te hebben, moet deze waarheid ook in een of andere vorm in Goloka aanwezig zijn.
“Ätmärämo ‘py aréramat (Çrémad-Bhägavatam 10.29.42) –
Ofschoon Kåñëa zelfvoldaan (ätmäräma) is, heeft Hij amoureus spel uitgevoerd.” “Ätmany avaruddha-saurataù (ÇrémadBhägavatam 10.33.25) – Ieder verlangen van Çré Kåñëa draagt
vrucht en in Zijn hart houdt Hij häva, bhäva en andere anubhävas vast, die uit Zijn romantische verzetjes voortkomen.”
“Reme rameço vraja-sundarébhir yathärbhakaù svapratibimba-vibhramaù (Çrémad-Bhägavatam 10.33.16) – Bhagavän Çré Kåñëa, die de allerhoogste geluksgodin, Çrématé
Rädhikä, plezier geeft, maakte pret met de prachtige meisjes
van Vraja, zoals een onschuldig kind met zijn spiegelbeeld
speelt zonder enige opwinding te ervaren.”
Uit deze schriftuurlijke uitspraken kan worden opgemaakt,
dat de constitutionele natuur van Çré Kåñëa bestaat uit zelfgenoegzaamheid. Op spirituele planeten, die door rijkdom en
vermogen worden beheerst, manifesteert Hij Zijn eigen vermogen als Lakñmé en trekt met haar op in een relatie van echtelijke liefde. Daar, waar het gevoel van de huwelijkse staat
domineert, ontwikkelt rasa zich slechts tot het stadium van
dienaarschap (däsya). Maar in Goloka manifesteert Kåñëa
miljoenen en miljoenen gopés en maakt doorlopend plezier
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met hen, waarbij Hij Zich totaal niet bewust is van enig gevoel
van echtelijke liefde.
In het concept van svakéya is rasa niet uiterst ontoegankelijk, zoals in de parakéya relatie, waar hindernissen voorafgaand aan de ontmoeting de uiteindelijke vereniging des te
meer waarde geven. Vandaar dat de gopés sinds een tijd zonder begin van nature beschikken over een aangeboren idee,
dat ze de vrouw van een andere man zijn. Çré Kåñëa reflecteert
dat gevoel van hen en neemt van nature de identiteit aan, dat
Hij hun paramour is. En zo maakt Hij gebruik van Zijn fluit,
Zijn zeer dierbare, intieme metgezel, en brengt op die manier
de rasa-dans en ander tijdverdrijf tot stand.
Goloka, dat eeuwig volmaakt is en vrij van illusie, is de
plaats van goddelijke vervoering. De stroom van rasa met het
gevoel van buitenechtelijk minnaarschap vindt daar zijn vervolmaking. Zelfs de zoete smaak van ouderliefde wordt in
Vaikuëöha niet aangetroffen vanwege het gevoel van ontzag
en eerbied van de inwoners daar. Maar in de bron van de
hoogste bekoring, namelijk Vraja in Goloka, bestaat niets
anders dan het oorspronkelijke concept van deze rasa. Nanda
en Yaçodä zijn daar aanwezig, maar Çré Kåñëa’s geboorte
vindt daar helemaal niet plaats. Er kan natuurlijk geen sprake
zijn van ouderschap zonder geboorte van een kind, maar
Nanda en Yaçodä beschikken over een zelfbeeld (abhimäna)
van hun ouderschap. Dit wordt onderbouwd in het vers jayati
jana-niväso
devaké-janma-vädaù
(Çrémad-Bhägavatam
10.90.48). Deze abhimäna is eeuwig aanwezig vanwege de
volmaaktheid van rasa.
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In het verlengde van dezelfde logica worden in de amoureuze relatie geen schriftuurlijke verboden overschreden, omdat de bhävas van paramour en van de overspelige vrouw van
een andere man eenvoudig berusten op een eeuwig zelfbeeld.
Zodra de essentiële realiteit van Goloka zich in Vraja op
Aarde manifesteert, worden beide concepties (svakéya en parakéya) door het materiële filter in een tastbare vorm gezien.
Dit is het enige verschil. In de relatie van ouderschap wordt
het ouderlijke gevoel van Nanda en Yaçodä op een concrete
manier zichtbaar door middel van geboorte en ander spel. En
in de roantische relatie neemt het idee van de meisjes van
Vraja, dat ze de vrouw van een ander zijn, een waarneembare
gestalte aan in de vorm van hun huwelijk. In werkelijkheid
bestaat er niet zoiets als gopés met echtgenoten, niet in Gokula en niet in Goloka.
Daarom verklaren de geschriften, “na jätu vraja-devénäà
patibhiù saha saìgamaù – de vraja-devés hebben nooit gemeenschap met hun echtgenoot gehad.” Daarom heeft Çréla
Rüpa Gosvämé, de meester der waarheden van rasa, geschreven, “patiç copapatiç ceti prabhedäv iha viçrutau – in de stralende relatie van amoureuze liefde zijn twee typen helden:
echtgenoot en paramour”. Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn
commentaar op dit vers geschreven, “patiù puravanitänäà
dvitéyo vraja-vanitänäm – de held van de jonge vrouwen van
Dvärakä-puré wordt echtgenoot genoemd en in Vraja is de
held, Çré Kåñëa, de paramour van de jonge vrouwen daar.”
Deze passage toont aan, dat Çréla Jéva Gosvämé heeft aanvaard, dat Kåñëa in Vaikuëöha en in Dvärakä een echtgenoot
is en dat Hij in Goloka-Gokula eeuwig de minnaar is. De ei127
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genschappen van paramour worden in de Heer van GolokaGokula ten volle tentoon gespreid. Çré Kåñëa, die volkomen
zelfvoldaan is, overschrijdt Zijn natuurlijke staat van zelfgenoegzaamheid. De oorzaak van deze overschrijding is Zijn
intense hartstocht om de meisjes van Vraja te zien, die de
vrouw van iemand anders zijn. De status van gehuwde vrouw
is niets anders dan het eeuwige zelfbeeld (abhimäna), dat de
gopés van zichzelf hebben. Zelfs al hebben de gopés in werkelijkheid geen echtgenoot, hun transcendente gevoel van overspelige liefde wordt vervuld door het idee de vrouw van een
ander te zijn. Daarom zijn het overschrijden van de regels van
dharma en meer van dergelijke symptomen in de arena van de
superexcellente amoureuze relatie vanwege hun intense gehechtheid eeuwigdurend aanwezig. In het Vraja, dat in dit
universum manifest is, is deze bhäva voor mensen met een
wereldse visie deels in tastbare vorm waarneembaar.
Daarom zijn de gelijktijdige eenheid en het verschil tussen
svakéya- en parakéya-bhävas in Goloka onbevattelijk [voor de
materiële intelligentie]. Men kan zeggen, dat er geen verschil
tussen beide bestaat en men kan ook zeggen, dat er wel verschil bestaat. De kern van parakéya-bhäva is liefdevol plezier
buiten de sanctioneringen van de huwelijkse staat en de kern
van svakéya-bhäva is onthouding van onwettige relaties.
Daarom kan het liefdevolle plezier van Çré Kåñëa met Zijn
eigen persoonlijke vermogen (svarüpa-çakti) volgens deze
definitie ook worden gezien als svakéya.3 Hoewel deze twee
bhävas, parakéya en svakéya, één rasa omvatten, bestaan ze
eeuwigdurend in een duale variatie. En verder, hoewel de
3

Sva betekent letterlijk ‘iemands eigen’.
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vorm van rasa in Gokula eender is, zien wereldse toeschouwers dit op een andere manier.
Çré Govinda, de held van Goloka, spreidt Zijn kwaliteiten
van pati van de gopés tentoon alsmede de eigenschappen van
upapati. Beide eigenschappen stralen op briljante wijze in hun
maagdelijke schittering buiten alle vormen van godsdienstigheid en ongodsdienstigheid om. Dezelfde kenmerken bevinden zich in de held van Gokula, maar met enkele variaties, die
door Yogamäyä worden gecreëerd.
Men kan het volgende punt te berde brengen. Alles, dat
Yogamäyä manifesteert, is de absolute waarheid, dus het gevoel van parakéya-bhäva zou ook als absoluut waar moeten
worden beschouwd. Om hierover iedere twijfel weg te nemen
wordt gezegd, dat de overtuiging van de conceptie van parakéya kan bestaan bij het proeven van rasa. En dat is niet verkeerd, want het niet ongegrond. Alle laaghartige overtuigingen, die zich in het wereldse bewustzijn bevinden, zijn echter
wel verkeerd. Deze zijn niet aanwezig in de zuivere, transcendente wereld.
Çréla Jéva Gosvämé heeft immers de juiste, perfect filosofische conclusie gegeven, terwijl de ‘tegengestelde’ conclusies
op onbevattelijke wijze ook waar zijn. Tevergeefs argumenteren over de conclusies van parakéya en svakéya komt neer op
vruchteloos woordenspel. Er bestaat geen mogelijkheid, dat
enige vorm van scepsis ontstaat in het hart van degenen, die
een diepgaande en onpartijdige studie van de commentaren
van Çréla Jéva Gosvämé en de ‘tegenpartij’ hebben gemaakt.
Alles, dat door zuivere Vaiñëava’s wordt geproken, is waar
en helemaal vrij van ieder vooroordeel en iedere partijgeest,
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maar er bestaat een mysterie rond hun schijnbare, verbale
onenigheden. Degenen met een materialistische intelligentie,
welke niet over de devotionele geest beschikt, kunnen de diepe geheimen van de liefdevolle controversen tussen zuivere
Vaiñëava’s niet inschatten en zien dergelijke grote persoonlijkheden derhalve op onjuiste wijze aan voor filosofische tegenstanders.
De grote toegewijde, Çréla Cakravartépäda, heeft met heel
zijn hart en met de grootste eerbied de opinie gesteund, die
Çré Sanätana Gosvämé in zijn commentaar, Vaiñëava-toñané,
op vers 10.33.35 van Çrémad-Bhägavatam heeft gegeven,
“gopénäà tat-paténäà ca – de gopés en hun echtgenoten.”
Bij iedere opvatting, die we in verband met het goddelijk
spel van Goloka en andere transcendente gebieden overdenken, moeten we het onschatbare advies gegeven door Çréman
Mahäprabhu en Zijn volgelingen, de Zes Gosvämé’s, in ons
achterhoofd houden. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
en Absolute Waarheid is nooit zonder gedaante en attributen.
Integendeel, Hij beschikt volop over gevarieerde eigenschappen en plezierige bezigheden, die geheel buiten het materiële
vlak liggen.
De uiterst smaakvolle en schitterende vorm van de transcendente dienstverlening aan Bhagavän, welke wordt geproefd in de vier soorten transcendente ingrediënten – vibhäva, anubhäva, sättvika en vyabhicäré4 – is in Goloka en Vai-

4

Vibhäva – oorzaken van het proeven van bhakti-rasa; anubhäva - activiteiten die spirituele emoties in het hart vertonen of openbaren; sättvikabhäva – symptomen van spirituele extase die uitsluitend verschijnen uit
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kuëöha eeuwig aanwezig. Door bemiddeling van Yogamäyä
manifesteert dezelfde rasa van Goloka zich in het materiële
gebied als vraja-rasa ten gunste van de toegewijden. Men
dient te weten, dat alle rasas, die in Gokula worden gezien,
zeker ook moeten worden aangetroffen in Goloka in hun stralend zuivere staat. Dit is de reden, waarom de wonderbaarlijke variaties van held en heldinnen (Kåñëa en de gopés), de
diversiteit aan rasa in hen en alle entourage en toebehoren
van Gokula inclusief het land, de rivieren, de berg, woningen,
poorten, loofhutten, koeien enzovoort gezamenlijk en in dezelfde vorm aanwezig zijn in Goloka.
Alleen de wereldse geloofsovertuigingen van degenen met
een wereldse intelligentie ontbreken in Goloka. Uiteenlopende visies van het gevarieerde tijdverdrijf in Goloka worden
gerealiseerd volgens het niveau van kwalificatie. Daarom is
het lastig om een pertinente conclusie te trekken, waarmee
kan worden bepaald, welke aspecten van de diversiteit aan
visies illusoir zijn en welke zuiver zijn. Er is dan ook geen behoefte om over deze kwestie argumenten en tegenargumenten
op te werpen, want het zal de kwalificatie niet verhogen. De
waarheid van Goloka is vol onbevattelijke bhäva en iedere
poging om deze onbevattelijke realiteit mentaal te onderzoeken zal blijken even improductief te zijn als het dorsen van
lege hulsen. Men dient veeleer de methode van empirische
kennis achterwege te laten en ernaar te streven iets te realiseren door middel van de praktijk van onvermengde toewijding.

[vervolg noot 4] viśuddha-sattva; vyabhicäré-bhäva – spirituele emoties
van voorbijgaande aard.
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Op het pad van bhakti is het van cruciaal belang om ieder
onderwerp af te wijzen, dat uiteindelijk aanleiding geeft tot
een onpersoonlijke impressie. De zuivere parakéya-bhäva zoals beschreven in het spel van Goloka is vrij van alle wereldse
begrippen en wordt zeer zelden verkregen. Toegewijden op
het pad van rägänuga-bhakti dienen dit idee aan te nemen en
sädhana uit te voeren. Door dit te doen zullen ze deze hoogst
heilzame, fundamentele waarheid realiseren, nadat ze perfectie hebben bereikt.
Als lieden met een grof werelds intellect pogingen doen om
bhakti uit te voeren met een gevoel van parakéya, gaan ze zich
over het algemeen bezighouden met onzedelijke activiteiten
in de materiële sfeer. Onze tattva-äcärya, Çréla Jéva Gosvämé,
heeft dit in ogenschouw genomen en heeft uit grote bezorgdheid zijn gedachtengang gepresenteerd. Het getuigt van de
geest van zuiver vaiñëavisme om de essentie van zijn uitspraken te aanvaarden. Het betreft een overtreding om de äcärya
te veronachtzamen en te trachten een andere theorie te vestigen.
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Passage uit Çré Räya Rämänanda Saàvada, betekenis van vers 8.76. (Dit
boek is gebaseerd op een reeks lezingen gegeven in aug 2004, Puré, India.)
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Teksten 11 en 43 van Viläpakusumäïjali.
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2 Verzen onder referentie op pagina 107,
tä väryamäëäù patibhiù
pitåbhir bhrätå-bandhubhiù
govindäpahåtätmäno
na nyavartanta mohitäù
Çrémad-Bhägavatam (10.29.8)

Hun broers en andere verwanten probeerden hen tegen te
houden, maar Kåñëa had hun hart reeds gestolen. Betoverd
door de klank van Zijn fluit weigerden ze terug te komen.

mätaraù pitaraù puträ
bhrätaraù patayaç ca vaù
vicinvanti hy apaçyanto
mä kåòhvaà bandhu-sädhvasam
Çrémad-Bhägavatam (10.29.20)

Omdat ze jullie thuis niet aantroffen, zijn jullie moeders, vaders, zonen, broers en echtgenoten naar jullie aan het zoeken.
Veroorzaak bij jullie familieleden geen bezorgdheid.*

yat paty-apatya-suhådäm anuvåttir aìga
stréëäà sva-dharma iti dharma-vidä tvayoktam
astv evam etad upadeça-pade tvayéçe
preñöho bhaväàs tanu-bhåtäà kila bhandhur ätmä
Çrémad-Bhägavatam (10.29.32)

Onze dierbare Kåñëa, als deskundige in religie heb Je ons geadviseerd, dat het de religieuze plicht van de vrouw is om haar
echtgenoot, kinderen en andere verwanten trouw te dienen.
We zijn het ermee eens, dat dit principe geldig is, maar eigenlijk moet deze dienst aan Jou worden verleend. Jij, O Heer,
bent tenslotte de meest dierbare vriend van de belichaamde
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zielen. Je bent het meest intiem aan hen verwant en immers
hun eigen Zelf.*

tan-manaskäs tad-aläpäs
tad-viceñöäs tad-ätmikäù
tad-guëän eva gäyantyo
nätmagäräëi sasmaruù
Çrémad-Bhägavatam (10.30.43)

Met hun hoofd verzonken in gedachten aan Hem spraken ze
over Hem, voerden Zijn spel op en voelden zich vol van Zijn
aanwezigheid. Ze bezongen luidkeels de glorie van Kåñëa’s
transcendente kwaliteiten en waren hun huis totaal vergeten.*

pati-sutänvaya-bhrätå-bändhavän
ativilaìghya te ‘nty acyutägatäù
gati-vidas tavodgéta-mohitäù
kitava yoñitaù kas tyajen niçi
Çrémad-Bhägavatam (10.31.16)

Beste Acyuta, Je weet heel goed, waarom we hier naartoe zijn
gekomen. Wie anders dan een bedrieger zoals Jij laat jonge
vrouwen in de steek, die Hem in het holst van de nacht komen
opzoeken, omdat ze zijn betoverd door het keiharde lied van
Zijn fluit? Om Jou te zien hebben we onze echtgenoot, kinderen, voorouders, broers en andere familieleden afgewezen.*

evaà mad-arthojjhita-loka-veda
svänäm hi vo mayy anuvåttaye ‘baläù
mayäparokñaà bhajatä tirohitaà
mäsüyituà märhatha tat priyaà priyäù
Çrémad-Bhägavatam (10.32.21)

Mijn beste meisjes, nu Ik begrijp, dat jullie alleen omwille van
Mij het gezag van de wereldse opinie hebben afgewezen, en
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van de Veda’s en van jullie verwanten, heb Ik gehandeld zoals
Ik deed alleen om jullie gehechtheid aan Mij te vergroten. Ook
al zou Ik plotseling uit jullie gezichtsveld verdwijnen, zou Ik
nooit ophouden jullie lief te hebben. Koester daarom, Mijn
dierbare gopés, alsjeblieft geen negatieve gevoelens jegens Mij,
jullie geliefde.*

kåtvä tävantam ätmänaà
yävatér gopa-yoñitaù
reme sa bhagaväàs täbhir
ätmärämo ‘pi lélayä
Çrémad-Bhägavatam (10.33.19)

Hij breidde Zich even veelvuldig uit als er koeherdersvrouwen
aanwezig waren, met wie Hij kon associëren, en ofschoon Hij,
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Zichzelf genoeg is,
maakte Hij in hun gezelschap op speelse wijze plezier.*

näsüyan khalu kåñëäya
mohitäs tasya mäyayä
manyamänäù sva-pärçva-sthän
svän svän därän vrajaukasaù
Çrémad-Bhägavatam (10.33.37)

De koeherdersmannen werden betoverd door Kåñëa’s begoochelende vermogen en dachten, dat hun vrouw thuis aan hun
zijde was gebleven. Daarom hadden ze geen jaloerse gevoelens
jegens Hem.*

3 Verzen onder verwijzing op pagina 115,
tad yäta mä ciraà goñöhaà
çuçrüñadhvaà patén satéù
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krandanti vatsä bäläç ca
tän päyayata duhyata
Çrémad-Bhägavatam (10.29.22)

Gaan jullie nu maar terug naar het koeherdersdorp. Treuzel
niet. O kuise dames, ga jullie echtgenoot dienen en geef jullie
huilende babies en kalveren melk.*

duùçélo durbhago våddho
jaòo rogy adhano ‘pi vä
patiù stribhir na hätavyo
lokepsubhir apätaké
asvargyam ayaçasyaà ca
phalgu kåcchraà bhayävaham
jugupsitaà ca sarvatra
hy aupapatyaà kula-striyaù
Çrémad-Bhägavatam (10.29.25-26)

Vrouwen, die in het volgende leven een goede bestemming willen krijgen, mogen nooit een echtgenoot verlaten, die niet van
zijn religieuze standaard is gevallen, zelfs niet als hij onverdraaglijk, ongelukkig, oud, onintelligent, ziekelijk of arm is.
Voor een vrouw uit een respectabele familie is kleinburgerlijke
echtbreuk altijd verfoeilijk. Het sluit haar uit van toegang tot
de hemel, ruïneert haar reputatie en geeft haar moeilijkheden
en angst.*

sa kathaà dharma-setünäà
vaktä kartäbhirakñitä
pratépam äcarad brahman
para-däräbhimarçanam
Çrémad-Bhägavatam (10.33.27)
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Hij is zowaar de oorspronkelijke spreker, volgeling en bewaker
der zeden. Hoe heeft Hij ze kunnen overschrijden door aan
andermans vrouwen te zitten?*

gopénäà tat-paténäà ca
sarveñäm eva dehinäm
yo ‘ntaç carati so ‘dhyakñaù
kréòaneneha deha-bhäk
Çrémad-Bhägavatam (10.33.35)

Hij, die als alziend getuige in de gopés en hun echtgenoten
woont en Zich zowaar in alle belichaamde levende wezens bevindt, neemt in deze wereld gedaanten aan om van bovenzinnelijk spel te genieten.*

_______________________________
* De vertaling van verzen gemerkt met een asterisk (*) zijn geschreven
door Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja.
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A
äcärya – voorganger, iemand die onderwijst door voorbeeld. Iemand
die de vertrouwelijke betekenissen van de geschriften aanvaardt
en anderen aanzet tot juist gedrag door dat gedrag zelf te volgen.
aiçvarya-jïäna – bewust zijn van de rijkdom en verhevenheid van
Bhagavän Çré Kåñëa. Als een toegewijde verankerd in aiśvaryajïäna hoort, dat Çré Kåñëa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
is, of de tentoonspreiding van Çré Kåñëa’s verhevenheid rechtstreeks observeert, krijgt hij een gevoel van ontzag en eerbied,
waardoor zijn gevoel van de gevestigde relatie met Çré Kåñëa (als
vriend, ouder of geliefde) afneemt. Aiśvarya-jïäna is ten volle
aanwezig in de inwoners van Vaikuëöha, deels in de inwoners
van Mathurä en Dvärakä (waar het vermengd is met mädhuryajïäna) en volkomen afwezig in de inwoners van Vraja.
anuräga – een geïntensiveerd stadium van prema; een stadium in de
ontwikkeling van prema naar mahäbhäva. In Çré Ujjvala-nélamaëi
(14.146) is anuräga alsvolgt omschreven, “Hoewel men de geliefde regelmatig ontmoet en goed bekend is met hem of haar, veroorzaakt het telkens nieuwe gevoel van intense gehechtheid, dat
de geliefde ieder moment als nieuw wordt ervaren, alsof men
nooit eerder met een dergelijk persoon iets heeft meegemaakt.
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De gehechtheid, die inspiratie geeft voor deze waarneming wordt
anuräga genoemd.”
äraté – de eredienst, waarin bepaalde artikelen aan een Godsbeeld
worden aangeboden, zoals wierook, gheelamp, bloemen en waaier, vergezeld van het chanten van devotionele hymnen en het
rinkelen van een bel.
arcana – eredienst aan het Godsbeeld; een van de negen belangrijkste onderdelen van toegewijde dienst.
äçraya-älambana – het voertuig van de liefde voor Kåñëa, de bhaktas
(toegewijden). Dit is een aspect van vibhäva, een van de vijf essentiële ingrediënten van rasa (zie vibhäva). Hoewel het woord
äçraya tevens de betekenis van äçraya-älambana overbrengt, kan
het dikwijls in algemene zin van toevlucht, bescherming of ondersteuning worden gebruikt. Het woord äçraya-älambana wordt
echter specifiek gebruikt om te wijzen op het voertuig van prema
als een van de noodzakelijke ingrediënten van rasa. Het wordt
niet in een andere betekenis gebruikt.

B
bhagavad-dharma – spirituele deugdzaamheid; religieus leven gebaseerd op toewijding aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
Çré Kåñëa.
bhajana – uitvoering van spirituele oefeningen, vooral het proces
van horen, chanten en mediteren op de heilige naam, gedaante,
kwaliteiten en het spel van Çré Kåñëa.
bhakti – de eerste betekenis van het woord bhakti is dienstverlening;
bhakti is de uitvoering van activiteiten, die zijn bedoeld om Bhagavän Çré Kåñëa een plezier te doen, welke worden uitgevoerd in
een goedgezinde geest verzadigd van liefde, activiteiten welke
verstoken zijn van alle verlangens behalve een verlangen naar
Bhagaväns voordeel en plezier en die niet worden afgedekt door
karma (baatzuchtige activiteit) en jïäna (de ontwikkeling van
kennis gericht op samensmelten met het bestaan van Bhagavän).
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bhäva – spirituele emoties of sentimenten.
bhäva-bhakti – het eerste stadium van devotionele perfectie. Een
stadium van bhakti, waarin çuddha-sattva, de essentie van het innerlijke vermogen van Bhagavän, dat bestaat uit geestelijke kennis en zegen, vanuit het hart van de eeuwige metgezellen van
Bhagavän naar het hart van de praktiserende toegewijde wordt
overgebracht.
Het lijkt op een straal uit de zon van prema (zuivere liefde
voor God) en het verzacht het hart met diverse smaken. Het is
de eerste spruit van prema en wordt ook rati genoemd. In bhävabhakti kan de ziel de liefde voor Kåñëa enigszins realiseren en de
manier, waarop ze Hem kan dienen. Na enige tijd manifesteert
zich goddelijke absorbtie en liefde voor Hem, waarmee de ziel
het laatste stadium genaamd prema bereikt.
bhävuka – een toegewijde verankerd in een stemming van extatische
toewijding aan Bhagavän.
brähmaëa – (1) iemand, die brahma realiseert, dient te worden erkend als een brähmaëa; (2) een priester of een leraar; iemand in
een van de vier varëas, een stratum in het vedisch maatschappelijke stelsel (varëäçrama).

C
caitya-guru – de Superziel, die Zich in ieders hart bevindt en geestelijke instructie en leiding geeft.
cakora – een vogel die alleen van maanlicht leeft.
cämara – een waaier gemaakt van het haar van de yakstaart, die
wordt gebruikt in arcana als een van de diensten verleend aan
het Godsbeeld.
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D
darśana – zien, ontmoeten, bezoeken of aanschouwen (vooral met
betrekking tot het Godsbeeld, een heilige plaats of een verheven
Vaiñëava).
däsya – liefde voor Bhagavän, welke tot uitdrukking wordt gebracht
met het gevoel een dienaar te zijn; het is een van de vijf primaire
relaties met Bhagavän, welke in het stadium van prema tot vol
wasdom komt.
dhäma – een heilige plaats of een pelgrimsoord; de woonplaats van
Bhagavän, waar Hij verschijnt en Zijn transcendente spel en
vermaak uitvoert.
dharma – (1) afkomstig van de werkwoordstam dhå – ondersteunen;
dharma betekent dus ‘datgene dat ondersteunt’; (2) religie in het
algemeen; (3) de sociaal religieuze plichten voorgeschreven in de
geschriften voor verschillende klassen mensen in het vedisch
maatschappelijke stelsel (varëäçrama), die zijn bedoeld om te
bevrijden op het platform van bhakti.

E
Ekädaçé – de elfde dag van de wassende en afnemende maan; de dag
waarop toegewijden vasten van granen en peulvruchten en bepaalde andere voedingsmiddelen en de herinnering aan Çré Kåñëa
en Zijn metgezellen verdiepen.

G
gäyatré – geheime mantras, die de geestelijk leermeester aan een
discipel geeft op het moment van de tweede inwijding.
gopa – (1) een koeherdersjongen, die Kåñëa dienst verleent met het
gevoel van intieme vriendschap; (2) een metgezel van Nanda
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Mahäräja, die Kåñëa dient met een gevoel van ouderlijke genegenheid.
gopé – (1) een jong koeherdersmeisje van Vraja onder leiding van
Çrématé Rädhikä, die Kåñëa dienst verleent met een gevoel van
amoureuze liefde; (2) een vriendin van Moeder Yaçodä, die Kåñëa dienst verleent met een gevoel van ouderlijke genegenheid.
gopé-bhäva – het gevoel van toewijding aan Çré Kåñëa, waarover de
gopés beschikken.
gopé-candana – gele klei, die wordt gebruikt voor tilaka-tekens op
het lichaam. Deze klei vindt zijn oorsprong in het voetenstof van
de vraja-gopés.
gosvämé – (go – zintuigen; svämé – meester over) iemand die zijn
zintuigen meester is; een titel voor degenen in de wereldverzakende levensorde. Het verwijst dikwijls naar de vermaarde volgelingen van Caitanya Mahäprabhu, die de levensstijl van bedelmonnik aannamen. Nakomelingen van de verwanten van dergelijke Gosvämé’s of van hun dienaren nemen deze titel dikwijls
louter op basis van geboorte aan. Op deze manier is de titel Gosvämé een achternaam geworden. Leidinggevende tempelbestuurders worden soms ook Gosvämé genoemd.

H
hari-kathä – vertellingen (kathä) over de heilige namen, gedaante,
kwaliteiten en het spel van Çré Hari (Kåñëa) en Zijn metgezellen.
harinäma-saìkértana – gezamenlijk chanten van de heilige namen
van Çré Kåñëa.
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I
jéva – eeuwig individueel levend wezen, dat in de geconditioneerde
staat van het materiële bestaan achtereenvolgens materiële lichamen aanneemt in ontelbaar veel levenssoorten.

K
kadamba – een boom met gouden bloesems.
kñatriya – een bestuurder of een militair; de tweede kaste (varëa)
van het varëäçrama stelsel.
kuïja – een alleenstaande loofhut in het bos; een natuurlijke, schaduwrijke rustplaats met een overdekking en wanden van bloeiende bomen, klimplanten, ranken en andere boomklimmers.
kurtä – een overhemd zonder boord.

M
madhura-rasa of mädhurya-rasa – de stemming van echtelijke liefde;
bovenzinnelijke amoureuze liefde. Een van de vijf primaire relaties met Kåñëa gevestigd in het stadium van bhäva en prema. Deze stemming is eeuwig aanwezig in de gopés van Vraja.
mädhurya – zoetheid, beminnelijkheid; wanneer de stemming van
menselijk spel en vermaak niet wordt overschreden, zelfs niet
wanneer goddelijke rijkdom en vermogen tentoon worden gespreid, wordt het mädhurya genoemd.
mädhurya-jïäna – het gewaarzijn van de beminnelijkheid van Bhagavän in afwezigheid van de kennis van Zijn rijkdommen en verhevenheid. Als een toegewijde, die verankerd is in mädhuryajïäna, hoort, dat Çré Kåñëa de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods is, of als hij een manifestatie van Zijn goddelijke rijkdom
rechtstreeks waarneemt, ontstaat bij hem niet het minste of geringste hartverscheurende gevoel van ontzag en eerbied. Het ge-
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voel van de gevestigde relatie met Çré Kåñëa (als vriend, ouder of
geliefde) blijft sterk. Mädhurya-jïäna is deels aanwezig in de inwoners van Mathurä en Dvärakä (waar het vermengd is met
aiśvarya-jïäna) en het is volop aanwezig in de inwoners van Vraja.
mahäbhäva – het hoogste stadium van prema, goddelijke liefde. In
Çré Ujjvala-nélamaëi (14.154) wordt mahäbhäva alvolgt omschreven, “Wanneer anuräga een bepaald niveau van intensiteit bereikt, heet het bhäva of mahäbhäva.”
Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja legt in zijn tekstverklaring van Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 6.13) nader uit,
“Wanneer anuräga de uiterste grens bereikt en in het lichaam
waarneembaar wordt, heet het bhäva. Als echter de lichamelijke
symptomen niet sterk te onderscheiden zijn, wordt deze emotionele staat nog anuräga en geen bhäva genoemd. De symptomen
van mahäbhäva zijn alleen in het lichaam van eeuwige metgezellen, zoals de gopés, zichtbaar.”*
mahäjana – een grote geestelijke persoonlijkheid.
mahä-prasäda – letterlijk: ‘grote zegen’; verwijst voornamelijk naar
de restanten van voedsel, dat aan het Godsbeeld is geofferd; kan
ook verwijzen naar restanten van andere artikelen, die aan het
Godsbeeld zijn geofferd, zoals wierook, bloemen, bloemenslingers en kleding.
mäna – een geïntensiveerd stadium van prema, waarin sneha (diepe
gehechtheid) het hoogtepunt bereikt en veroorzaakt, dat men de
bekoring van de geliefde in telkens nieuwe vormen ervaart; wanneer de heldin (näyikä) uiterlijk een woedende houding aanneemt, die door jaloerse liefde overgaat in transcendente depressie en verontwaardiging. Dit sentiment voorkomt, dat beide geliefden ongedwongen met elkaar omgaan, ofschoon ze bij elkaar
zijn en door elkaar worden aangetrokken. Mäna geeft aanleiding
tot emoties van voorbijgaande aard, zoals woede, wanhopigheid,
twijfel, onrust, trots en jaloezie.
maïjaré – (1) bloemknop; (2) dienstmeisje van Çrématé Rädhikä.
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maöha – een tempel met woonvertrekken voor brahmäcärés en sannyäsés; een klooster; een predikcentrum.
mäyäväda – de impersonalistische doctrine van illusie bepleit door
de volgelingen van Çré Çaìkaräcärya. Hun theorie dicteert, dat de
gedaante van Bhagavän, deze materiële wereld en het individuele bestaan van de levende wezens mäyä zijn, of schijn betreffen.
Deze filosofie schijnt het gezag van vedische teksten te aanvaarden, maar interpreteert ze zodanig, dat een onpersoonlijk concept van de Absolute Waarheid kan worden bevorderd en het
persoonlijke aspect van God kan worden ontkend. Mäyäväda is
bekend als verhuld boeddhisme, omdat boeddhisme een uitgesproken atheïstische leer is.
mäyävädé – een volgeling van de doctrine van mäyäväda.

N
näyikä – een heldin, een minnares.
niñöhä – sterk vertrouwen; stabiliteit in devotionele praktijk. Het is
het vijfde stadium in de ontwikkeling van de klimplant van toewijding. Niñöhä ontwikkelt zich na de eliminatie van het grootste
deel van spirituele belemmeringen.
nitya-lélä – het eeuwige spel van Çré Kåñëa in Goloka Våndävana.
nitya-siddhä – eeuwig perfecte toegewijden.

P
parikramä – omgang rond een heilige plaats.
praëaya – intieme liefde. In Çré Ujjvala-nélamaëi (14.108) wordt
praëaya alsvolgt omschreven, “Wanneer mäna een aspect van
ongeremde intimiteit genaamd viçrambha aanneemt, wordt het
door gezagsdragers praëaya genoemd.” Het woord viçrambha,
dat in dit vers wordt gebruikt, betekent complete vertrouwelijkheid zonder enige terughoudendheid of formaliteit. Deze ont-
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boezeming leidt ertoe, dat men zijn leven, verstand, intelligentie,
lichaam en bezittingen in alle opzichten vereenzelvigt met het leven, het verstand, de intelligentie en het lichaam van de geliefde.

R
räga – wanneer de spontane, liefdevolle dorst om het object van zijn
genegenheid een plezier te doen zo hevig wordt, dat men in afwezigheid van dergelijke dienstverlening op het punt komt te
staan om zijn leven op te geven, wordt het räga genoemd.
rasa – (1) de spirituele transformatie van het hart, die plaats heeft,
waneer de perfecte staat van liefde voor Çré Kåñëa genaamd rati
overgaat in ‘vloeibare’ emoties door een combinatie aan te gaan
met diverse soorten transcendente extasen; (2) smaak, aroma.
räsa-lélä – de rondedans van Çré Kåñëa met de vraja-gopés, Zijn
meest vertrouwelijke dienaressen, die een onderdeel vormt van
hun uitwisseling van zuivere, spirituele liefde.
rasika – iemand die de zoete smaken van toewijding (rasa) in zijn
hart proeft.
rüpänuga – iemand die het gevoel en de dienstverlening van Çréla
Rüpa Gosvämé navolgt om de eeuwige dienstverlening aan Çré
Rädhä-Kåñëa Yugala in Goloka-Vraja te verkrijgen. Çréla Rüpa
Gosvämé is de meest verheven dienaar van Çrématé Rädhikä en
Çré Caitanya Mahäprabhu.

S
samädhi – (1) Sama betekent ‘hetzelfde’ en dhi betekent ‘intelligentie’. Wanneer de zuivere toegewijde in samädhi gaat, betekent
het, dat hij bij het verlaten van deze wereld hetzelfde niveau, dezelfde positie en hetzelfde spirituele gevoel binnengaat als die
van de persoonlijke metgezellen van zijn vererenswaardige Godheid. In dat gebied verleent hij diensten volgens zijn eigen constitutionele gedaante (svarüpa) met gelijkwaardige eigenschappen,
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intelligentie en schoonheid als die van de metgezellen. (2) De
tombe, waarin het lichaam van de zuivere toegewijde wordt bijgezet, nadat hij uit het gezichtsveld van de materiële wereld is
vertrokken.
sädhaka – beoefenaar; iemand die een spirituele discipline volgt om
het specifieke doel van bhäva-bhakti te bereiken.
sädhu – een heilige of een heilig persoon; iemand die perfect is in
sädhana (de beoefening van devotionele dienstverlening) en die
anderen in sädhana betrekt.
sakhä – een vriend, metgezel of assistent.
sakhé – een vriendin, metgezellin of assistente.
sakhya-rasa – liefde voor of gehechtheid aan Bhagavän, welke tot
uitdrukking wordt gebracht in de stemming van een vriend; een
van de vijf primaire relaties met Kåñëa, die in het stadium van
bhäva of prema in het hart wordt gevestigd.
çälagräma-çilä – zelfmanifesterende Godsbeelden van Çré Näräyaëa
in de vorm van kleine, ronde, zwarte stenen, die in de Gandaké
Rivier in de Himalaya’s worden aangetroffen.
çänta-rasa – de stemming van neutraliteit; een van de vijf primaire
relaties met Bhagavän, die in het stadium van prema ten volle in
het hart wordt gevestigd.
sarva-çaktimän – almachtig; de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
Çré Kåñëa, die over alle vermogens beschikt.
siddhänta – geconcludeerde waarheid; gezaghebbend principe van
het geschrift.
sneha – het stadium, waarin prema, die een niveau van excellentie
heeft bereikt, de waarneming van het object van liefde intensiveert en het hart doet smelten. Wanneer sneha in het hart wordt
gewekt, valt de telkens nieuwe dorst om de geliefde te willen zien
niet te lessen.
“Alleen de prema, die het hart in hoge mate doet smelten,
wordt sneha genoemd. Vanwege het verschijnen van sneha geeft
zelfs maar een licht contact met de geliefde aanleiding tot een
grote tranenstroom. Men voelt zich nooit verzadigd in het
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schouwen van de geliefde; en hoewel Çré Kåñëa uitermate competent is, maakt de toegewijde zich zorgen, dat Hem een of ander
letsel kan overkomen” (Çré Çikñäñöaka, Vers 7, Çré Sanmodanabhäñya door Çréla Bhaktivinoda Öhäkura).
çåëgära-rasa – een andere naam voor mädhurya-rasa of madhurarasa; het devotionele gevoel van amoureuze aantrekkingskracht.
sthäyibhäva – permanente emotie; gefixeerde vorm van dienstverlening aan Çré Kåñëa; de vijf sthäyibhävas zijn çänta (kalmte), däsya
(dienstverlenig), sakhya (vriendschap), vätsalya (ouderlijke genegenheid) en mädhurya (verliefdheid); een van de vijf ingredienten van rasa.
svapakça-gopé – een gopé behorend tot de groep van Çrématé Rädhikä.
suhåd-gopé – een gopé die vriendelijk is jegens de groep van Çrématé
Rädhikä en neutraal jegens Haar rivaliserende groep.

T
taöastha-gopé – een gopé, die neutraal is jegens de groep van Çrématé
Rädhikä en vriendelijk tegen Haar rivaliserende groep.
tilaka – kleitekens gedragen door Vaiñëava’s op het voorhoofd en
andere lichaamsdelen, die hun toewijding aan Çré Kåñëa of Viñëu
aangeven en het lichaam als Gods tempel zegenen.
tulasé – een heilige plant, waarvan de blaadjes en bloemen door Vaiñëava’s worden gebruikt in de eredienst aan Çré Kåñëa; een deelexpansie van Våndä-devé; het hout van tulasé wordt gebruikt voor
bidkralen en halsketting.

U
uddépana – objecten die herinnering aan Çré Kåñëa stimuleren, zoals
Zijn kleding en ornamenten, het voorjaar, de oever van de Yamunä Rivier, pauwen, enzovoort.
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V
vätsalya-rasa – liefde of gehechtheid aan Bhagavän tot uitdrukking
gebracht met het gevoel van een ouder; een van de vijf primaire
relaties met Kåñëa, die in de stadia bhäva of prema wordt gevestigd.
vibhäva – de oorzaken van het proeven van bhakti-rasa. Deze bestaan uit twee soorten: (1) älambana, de ondersteuning (dit verwijst naar Kåñëa en Zijn toegewijden, die in hun hart over spirituele liefde genaamd rati beschikken, die in combinatie met de
vier andere ingrediënten van rasa in rasa kan transformeren); (2)
uddépana, de stimulant (objecten verbonden aan Kåñëa, die spirituele liefde voor Hem opwekken en veroorzaken, dat liefde zich
in rasa transformeert).
vipakña-gopé – een gopé, die tot de rivaliserende groep van Çrématé
Rädhikä behoort.
vraja-lélä – het spel en vermaak van Bhagavän, dat plaats heeft in
het spirituele land van Våndävana.
vyabhicäré-bhävas – extasen van voorbijgaande aard; een van de vijf
essentiële ingrediënten van rasa; drieëndertig innerlijke spirituele
emoties, die uit de nectaroceaan van sthäyibhäva voortkomen,
opzwellen en dan in die oceaan terugvallen. Hiertoe behoren
emoties, zoals wanhoop, vreugde, angst en bezorgdheid evenals
het verborgen houden van emoties.
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