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Opgedragen aan mijn Heilige Meester 

 

śrī gauḍīya-vedānta-ācārya-kesarī nitya-līlā-praviṣṭa 

oṁ viṣṇupāda aṣṭottara-śata 

 

ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTI PRAJÏÄNA KEÇAVA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA 

 

de beste van de tiende generatie opvolgers in 

de bhägavata-paramparä van Çré Kåñëa Caitanya  

Mahäprabhu en de stichter van de Çré Gauòéya 

Vedänta Samiti en zijn vertakkingen door de wereld. 

 

  



 

Vraag 

Op welke wijze kan men de volkomen zegen van Çré Kåñëa 

ontvangen? 

Antwoord 

Wanneer Çré Värñabhänavé-devé (Çrématé Rädhikä, de dochter 

van Koning Våñabhänu) iemand als Haar eigen accepteert – 

als een rüpänuga, of een van de volgelingen van Çré Rüpa 

Gosvämé – dan alleen is de complete genade van Kåñëa aan 

hem toegankelijk. Hij kan dit fortuin alleen bereiken, wan-

neer hij de kiìkara
1
 is van Çré Guru, die zelf de beste onder de 

volgelingen van Çré Rüpa Gosvämé is. 

Het is dus voor ieder van ons noodzakelijk om tåëäd api 

sunéca te worden, nederiger dan een grasspriet. Om tåëäd api 

sunéca te worden zullen we onze huidige identiteit, kwaliteiten 

en bezittingen moeten opgeven en ons identificeren als de 

dienaar, of kiìkarä, van Çré Guru en çré näma.  

 

Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura Prabhupada, 

Passage uit Çréla Prabhupädera Upadeçämåta 

Gepubliceerd in Rays of The Harmonist, Vol. 19, 

Gaura Pürëimä 2009 

 

                                                 

1  Het woord kiìkarä (kim betekent "wat" en kara betekent "te doen") 

wijst op de vraag, "Wat kan ik doen?" Een kiìkarä is iemand, die altijd 

gretig klaar staat om dienst te verlening in de gemoedsgesteldheid, "Wat 

kan ik doen om u te dienen? Wat kan ik voor u doen? Wat mag ik voor u 

doen?" 
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OOR DE GENADE VAN ONZE MEEST  

verheven Çréla Gurudeva, Çré Çrémad Bhaktive-

dänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja, presenteren 

we op nederige wijze aan de Engels sprekende lezers deze 

verzameling artikelen over Çrématé Rädhäräëé van zuivere 

Gauòéya Vaiñëava's, getiteld Çré Rädhä – onze allerhoogste 

toevlucht. 

Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja hield 

dikwijls bijeenkomsten, waarvoor hij vooraanstaande Vaiñë-

ava's uitnodigde om onderwerpen te bespreken, die voor 

Gauòéya Vaiñëavisme van vitaal belang zijn. In iedere Kärtika 

in Varñäëä was het onderwerp rädhä-tattva. Tijdens Jhülana-

yäträ was het onderwerp Çréla Rüpa Gosvämé. Bij andere ge-

legenheden was het onderwerp de ware betekenis van Çré-

mad-Bhägavatam. In dezelfde geest presenteren we in dit 

boek de woorden gesproken of geschreven door verscheidene 

zuivere Vaiñëava's in de lijn van Çréla Rüpa Gosvämé. 

Aangezien het vestigen van toegewijde dienst aan Çrématé 

Rädhikä zo een integraal onderdeel vormde van de missie van 
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Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja en aange-

zien we toegang hebben tot zoveel vastgelegde lezingen en 

geschreven artikelen, hebben we voor Deel Een van het boek 

gekozen voor een selectie en passages uit zijn commentaar op 

Çré Räya Rämänanda Saàväda en zijn Çré Harinäma Mahä-

mantra voor Deel Twee. Deel Drie bestaat uit dertien artike-

len van onze guru-varga en Deel Vier is een verzameling kér-

tanas en añöakams voor Çrématé Rädhäräëé. 

Authentiek Gauòéya Vaiñëavisme 

De onwankelbare ijver van Çréla Bhaktivedänta Narayana 

Gosvämé Mahäräja om het doel van Gauòéya Vaiñëavisme – 

eeuwige dienst aan de lotusvoeten van Çré Rädhä uitgevoerd 

onder bescherming van Çré Rüpa Gosvämé – uit te kristallise-

ren en in te kapselen is niet alleen het bewijs van zijn zorg om 

te zien, dat zijn gehoor en lezers niet alleen dat doel dienen te 

begrijpen, maar ook om een toenemende gewaarwording er-

van in hun spirituele beoefening, of sädhana, toe te passen. 

Hij benadrukte, dat het niet mogelijk is om sädhana uit te 

voeren, indien ons doel niet is vastgesteld, hetgeen hij verge-

leek met op reis gaan zonder een bestemming te hebben.  

Tegelijkertijd vaardigde Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja 

sterke waarschuwingen uit met betrekking tot oppervlakkige 

en dus kunstmatige uitdrukkingen van enthousiasme voor dat 

doel (sahajiyäīsme) en keurde gefabriceerde toewijding zon-

der overgave op niet aflatende wijze af. Voor dit principe 

heeft hij nooit het minste compromis gemaakt. De uitvoering 

door een persoon, die ver boven zijn of haar werkelijke reali-
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satie wordt geīnspireerd, is een bron van grote zorg voor alle 

authentieke Gauòéya Vaiñëava's. Onechte toewijding geeft 

nimmer de hoogste vrucht van de beoefening, die de ware 

afgezanten van Çré Caitanya Mahäprabhu op het punt staan te 

geven. 

Het is daarom belangrijk om op te merken, dat zoveel als 

Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja sprak over sädhya (het 

doel), hij evenveel sprak over sädhana (het authentieke pro-

ces om het te bereiken) in overeenstemming met de lessen 

van de belangrijkste Gauòéya Vaiñëava, Çréla Rüpa Gosvämé. 

Zo benadrukte hij ondubbelzinnige overgave met hart en ziel 

aan een authentieke Vaiñëava in het onterughoudende, vaste 

vertrouwen, dat op zeker moment de Vaiñëava zal helpen het 

doel van dienst aan Çré Rädhä te bereiken. 

De missie van Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura 

Prabhupäda 

Een paar honderd jaar geleden werd de geloofwaardigheid 

van Gauòéya Vaiñëavisme door een duistere periode verhuld 

en het was bijna verloren gegaan. Het zuivere pad van bhakti 

was bestrooid met het afval van impersonalisme, pretentieuze 

devotie, enzovoort. Toen hebben zich grote äcäryas gemani-

festeerd, zoals Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura 

Prabhupäda, die op energetische wijze het pad reinigden. Met 

zijn eigen voorbeeld vestigde hij de beoefening en versprei-

ding van bhakti volgens de hoogste methodologie. Uit zijn 

woorden hieronder blijkt, dat hij in zijn predikwerk het hoog-
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ste en innerlijke aspect van de missie van Çré Caitanya Ma-

häprabhu wilde integreren. 

Tot vandaag hebben we ons eenvoudig beziggehouden met 

het proces van negatie, het afwijzen van atat (letterlijk 'dat 

wat niet is'). Ons tijdschrift, Gauòéya, heeft dergelijke kwes-

ties uitvoerig besproken. De sahajiyäs kunnen grote baat 

hebben door deze artikelen te bestuderen. Het is echter niet 

mogelijk om met hari-bhajana vooruitgang te maken, als we 

de omvang van onze ondernemingen beperken tot hetzij een-

voudig atat te logenstraffen, of gunstige ondernemingen uit te 

voeren. 

Professionele redenaars en präkåta-sahajiyäs verhullen de 

goddelijk bedoelde methode van het vertellen van Çrémad-

Bhägavatam. Çrémad-Bhägavatam moet tot uitdrukking wor-

den gebracht in de deugdelijkheid van Çré Caitanya-caritämåta 

en in lijn met het pad van Çréla Rüpa Gosvämé. Het ware 

commentaar van het Tiende Canto mag niet worden geschre-

ven om deze methode te verhullen.
2
 

Voor iedereen, die de genade van Çréla Näräyaëa Gosvämé 

Mahäräja ontving, was het duidelijk, dat het zijn missie was 

om zulke verlangens van Çréla Prabhupäda te vervullen. In 

deze uitgave richten de artikelen en lezingen van Çréla Nä-

räyaëa Gosvämé Mahäräja, die we hebben ingesloten, zich 

specifiek op de wonderbaarlijke glorie van Çré Rädhä. Zijn 

werken over de methodologie van sädhana en andere onder-

                                                 

2
  Uit: Çréla Prabhupäder Harikathämåtam gepubliceerd door Çré Caitanya 

Maöha vertaald voor Rays of The Harmonist, Vol 17. 
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werpen staan vermeld in 'Boeken van de auteur' achterin de-

ze uitgave. 

Eigenschappen van de tekst 

De lezer zal opmerken, dat de vertaling van sommige verzen 

in vierkante haken staat en anderen niet. Vierkante haken 

betekent, dat dit toevoegingen zijn van de redacteuren. Dit 

geldt voor het hele boek. In artikelen, die afkomstig zijn uit 

lezingen, waarin de spreker het geciteerde vers niet heeft ver-

taald, hebben wij de vertaling toegevoegd ter kennisname van 

de lezer. 

*** 

We bidden, dat ons hart op zekere dag mag opzwellen met de 

genegenheid, die onze geliefde guru-varga heeft voor Çré 

Rädhä. En we voelen ons heel tevreden, als dit boek het hart 

van de gerespecteerde lezers verheugt. Mogen zij ons verge-

ven voor mogelijke vergissingen in deze publicatie. 

 

Aspirerend voor de dienst van Çré Guru en Vaiñëava's, 

Het Uitgeversteam 

Çré Rädhañöamé, 9 september 2016 

 





 

 





1 

ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTIVEDÄNTA NARÄYAËA GOSVAMÉ MAHÄRÄJA 

bhajämi rädhäà aravinda-neträà 

    smärami rädhäà madhura-smitäsyäm 

vadämi rädhäà karuëä-bharädräà 

    tato mamänyästi gatir na käpi 

Çré Stavävali 

Çré Viçäkhänandadabhi Stotram (131) 

 Çréla Raghunätha däsa Gosvämé 

Ik aanbid Śrématé Rädhikä, die ogen heeft als lotusblaadjes, ik 

herinner me Śrématé Rädhikä met Haar zoete glimlach en ik 

spreek over Haar, wier hart smelt van mededogen. Mij leven 

heeft geen andere betekenis dan Haar te dienen. 
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K HEB VAN MIJN GURUDEVA GEHOORD, 

en van iedere Vaiṣṇava, dat Çré Rädhä zo mooi is, zo 

genadevol en zo madhura, lief – ik bid aan Haar 

voeten. Ik ben niet gekwalificeerd om al deze dingen te horen, 

maar bij het zien van de kwaliteiten van Śrématé Rädhikä 

durfde ik tot Haar te bidden en ik weet, dat Ze me zal horen, 

want Ze is sarvajïa, alwetend. Ze zal me zeker horen. Bhajä-

mi rädhäà aravinda-neträm. Aravinda-neträm betekent 'ogen 

als lotusblaadjes'. Waarom? Omdat lotusblaadjes geuren, ze 

hebben een heerlijk aroma en ze zijn erg zacht, zo zacht. 

'Zacht' betekent hier, dat – wanneer iemand verdriet heeft, of 

problemen heeft en huilt – het Rädhäräëé's hart verzacht en 

Zij hem zeker Haar genade schenkt. Dus Raghunätha däsa 

geeft het voorbeeld van een lotus. Haar ogen zijn als lotussen. 

Anuräga betekent 'rood'. Ze is ondergedompeld in kåñëa-

anuräga (diepe gehechtheid aan Kåñëa) en Haar ooghoeken 

lijken op een lotus, een beetje roodachtig. [Śréla Raghunätha 

däsa Gosvämé zegt,] "Ik wil dat deze vorm van anuräga in me 

komt en Jij [Śrématé Rädhikä] kan dat laten gebeuren." Dus in 

deze woorden zitten een paar verborgen betekenissen. 

"O Śrématé Rädhikä, bhajämi rädhäm aravinda-neträm, 

smärami rädhäà madhura-smitäsyäm. Ik herinner me Jouw 

lief glimlachend gelaat." Waarom glimlacht Ze? Ze is in mäna 

(Haar gevoel van jaloerse boosheid) en Kåñëa probeert Haar 

gerust te stellen, maar Ze is er niet blij mee. Rädhä zegt tegen 

Kåñëa, "Je kunt niemand anders liefhebben dan Mij, niemand 

anders." Kåñëa doet wat Rädhä Hem zegt en dan is Ze tevre-
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den. Nu glimlacht Ze. "Ik heb Kåñëa overwonnen; Hij doet 

alles, dat Ik Hem zeg te doen." Ze is madhura-smitäsyäm, lief 

glimlachend. Ze kijkt de gopés aan, alsof ze wil zeggen, "Nu Ik 

Kåñëa heb overmeesterd, is Hij saubhägyavat, Hij voelt Zich 

helemaal gelukkig." [Śréla Raghunätha däsa Gosvämé zegt,] 

"Ik wil me al deze léläs herinneren." Vadämi rädhäà karuëä-

bharädräm – ik spreek constant de naam van Rädhä uit, die 

altijd zo genadevol is. Ze geeft altijd genade aan wie Haar 

maar wil dienen. Tato mamänyästi gatir na käpi – ik heb geen 

ander doel dan Jou alleen. Ik kan naar niemand anders kijken 

dan alleen naar Jou. Ik wil alleen Jou dienen. Er is niemand 

anders dan Jij. 

 

 

Gepubliceerd in Rays of The Harmonist, 

Vol. 2, No. 2, Kärtika 1998 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTIVEDÄNTA NARÄYAËA GOSVAMÉ MAHÄRÄJA 

N VAIDHÉ-BHAKTI OF TOEGEWIJDE  

dienst volgens de voorgeschreven regels en regule-

ringen is de verering (arcana) van het Godsbeeld 

het belangrijkste. Maak aantekeningen van deze zeer authen-

tieke punten. Iemand kan Rädhä en Kåñëa dienen en arcana 

uitvoeren enzovoort, maar zelfs al voert die persoon zijn vere-

ring uit in overeenstemming met vaidhé-märga, het pad van 

regels en reguleringen [dat normaal gesproken naar Vaikuëö-

ha leidt], gaat hij niet naar Vaikuëöha. Waar gaat hij heen? 

Als hij bevrijd is en perfect (siddha) is geworden, gaat hij naar 

dat deel van Goloka, waar rijkdom en svakéya-bhäva (echte-

lijke liefde) heersen. Daar is geen parakéya (vrije liefde). Het 

is zoals in Vaikuëöha, waar zoveel rijkdom is en waar svakéya-

bhäva is. In dat deel van Goloka dient de toegewijde [met 
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eerbied], zoals dit [Śréla Gurudeva buigt zijn hoofd en vouwt 

zijn handen]. Ze richten zich tot Rädhä en Kåñëa met, "O 

Prabhu", zoals je Lakñmé en Näräyaëa aanspreekt. Maar 

[aangezien ze Rädhä en Kåñëa vereren] zijn ze niet in Vaikuë-

öha. Ze zijn in dat deel van Goloka, dat op de grens ligt, langs 

de rand van Vraja-maëòala, Gokula, of Våndävana. 

Degenen, die de arcana van Rädhä en Kåñëa uitvoeren op 

het pad van rägänuga (spontane liefde), echter, gaan naar 

Våndävana, het hart van Goloka, waar ze Rädhä-Kåñëa jugala 

dienen in unnatojjvala-rasa (de hoogste, schitterend stralende 

liefde). En degenen, die Rädhä en Kåñëa vereren, maar niet in 

de stemming van deze unnatojjvala-rasa en niet onder leiding 

van een gopé, gaan naar Mathurä of Dvärakä in Goloka. Wat 

doen ze daar? Ze dienen zoals Satyabhämä, die een manifes-

tatie is van Rädhikä. Zulke personen gaan daar Satyabhämä 

en Kåñëa dienen. Śréla Viçvanätha Cakravarté Ṭhäkura is zo 

vriendelijk geweest om al deze waarheden uit te leggen en 

iemand, die aspiraties heeft om rägänuga-bhakti te beoefenen, 

moet ze kennen. 

Je moet ook weten, dat Goloka bestaat uit drie plaatsen: 

(1) Våndävana, Gokula en Vraja, die in dezelfde categorie 

vallen; (2) Dvärakä en (3) Kurukñetra en andere plaatsen. 

Śrématé Rädhikä heeft ook drie aspecten. Ze is dezelfde 

Rädhikä [in alle drie], maar Haar stemming is enigszins an-

ders. Deze drie aspecten zijn Våñabhänu-nandiné, Rädhikä-

viyoginé en Rädhikä-saàyoginé. 

Wie is Våñabhänu-nandiné? Śrématé Rädhikä is altijd met 

Kåñëa – altijd. Ze zijn nooit uit elkaar, hoewel er soms een 

gevoel van afgescheidenheid bestaat, wanneer Śrématé Rädhi-
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kä in mäna [Haar jaloerse boosheid] is, of wanneer Kåñëa de 

koeien hoedt, of wanneer Rädhikä prema-vaicittya (afge-

scheidenheid van Kåñëa ervaart, zelfs wanneer Ze samen 

zijn). Alleen in die gevallen. Maar Kåñëa en Rädhikä zijn al-

tijd samen, dus Våñabhänu-nandiné ervaart nooit afgeschei-

denheid. Dit is nitya-lélä, eeuwig spel en vermaak. Nitya-lélä 

voltrekt zich van de ene ochtend tot de volgende, van niçänta-

lélä (de vroege ochtend op het eind van de nacht) tot en met 

de andere léläs in iedere periode van vierentwintig uur. Snap 

je? Daar is geen naimittika-lélä.
3
 

Drie typen dhäma's 

Er zijn drie lokas, of manifestaties van de dhäma. De eerste is 

prakaöa-dhäma, waar de dhäma en haar spel zich in deze we-

reld ten volle manifesteert. De tweede is aprakaöa-lélä-sthala 

(de spirituele wereld), waar Kåñëa en Rädhä Hun nitya-lélä 

(eeuwige spel en vermaak) uitvoeren. En de derde is dåçya-

mäna-dhäma, het Våndävana op aarde, dat we nu zien. Op dit 

moment kunnen we Kåñëa en Rädhä niet zien en we zien ook 

Hun spel en vermaak niet. Wat zien we? Wie zien we? Omdat 

we zijn bedekt door mäyä, kunnen we geen spel zien. Maar we 

kunnen over Hun spel horen en dan begrijpen, bijvoorbeeld, 

                                                 

3  Naimittika betekent letterlijk 'een activiteit die plaats vindt wegens een 

oorzaak'. Het wordt soms oorzakelijke activiteit genoemd. Aangezien 

deze oorzaak niet in de spirituele wereld bestaat – met andere woorden, 

aangezien daar geen demonen zijn en niemand de vereniging van Rädhä 

en Kåñëa tegenwerkt, en omdat Kåñëa die plaats nimmer verlaat – be-

staat dergelijk spel en vermaak daar niet. Ze bestaan alleen in de vorm 

van een idee of een gevoel. 
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dat dit dezelfde Govardhana was, die door Kåñëa werd opge-

tild en dat dit dezelfde Yamunä is als in Kåñëa's spel en ver-

maak. Dit wordt genoemd dåçyamäna, de huidige aanblik van 

de dhäma.  

Wat is prakaöa-dhäma? Toen Kåñëa met al Zijn metgezel-

len neerdaalde, daalde ook Vraja-dhäma neer uit Goloka 

Våndävana. Hoewel zowel prakaöa-dhäma als aprakaöa-dhäma 

precies dezelfde zijn, zonder dat er verschil tussen beide is, 

bestaat er aan de andere kant een onderscheid. Toen Kåñëa's 

prakaöa-lélä plaats vond, toen Hij naar deze wereld afdaalde 

en hier speelde, legde Yogamäyä de verbinding tussen deze 

aarde en die transcendentale speelplaats [in de geestelijke 

wereld]. Op dat moment was de schoonheid van die plaats, 

Våndävana-dhäma, zo glorieus. Al diegenen, die nitya-siddha 

(eeuwig bevrijd) waren en sädhana-siddha (geperfectioneerd 

door spirituele beoefening), konden daar naartoe gaan en 

Rädhä en Kåñëa zien; en de beoefenaars, de sädhakas, en de-

genen, die bhäva hadden bereikt, konden er ook naartoe 

gaan. 

Een ander verschil is, dat hoewel Våndävana hier in deze 

wereld hetzelfde is als de transcendentale dhäma, aangezien 

onze ogen materieel zijn en zijn bedekt door mäyä – of met 

andere woorden, omdat Yogamäyä de dhäma heeft afgedekt – 

kunnen we het niet zien. Anderzijds krijgt een zeer vergevor-

derde toegewijde een glimp van die aprakaöa-lélä. 

In die aprakaöa-lélä bestaat geen spel van Kåñëa's geboorte. 

Abhimanyu, de echtegenoot van Rädhikä, is daar ook niet 

aanwezig en Kåñëa gaat niet van Våndävana naar Mathurä en 

Dvärakä. Alleen het idee of het begrip (abhimäna) van zulke 



9 

gebeurtenissen is daar. Bijvoorbeeld, iedereen in Våndävana 

heeft het idee, dat Yaçoda een zoon, Kåñëa, kreeg, maar er is 

geen janma, geen geboortespel, in Våndävana. Alleen Nava-

kiçora, naöavara mürti Kåñëa
4
 is daar en Rädhikä is daar ook. 

Dit is de basissubstantie van [aprakaöa] Våndävana. In apra-

kaöa Våndävana bestaat alleen het idee, dat Kåñëa naar Ma-

thurä en Dvärakä is gegaan. Op dat moment denken de Vra-

javäsés, "Oh, deze afgescheidenheid is heel pijnlijk; we kunnen 

het niet uithouden." 

In prakaöa-lélä (Kåñëa's spel in een van de materiële univer-

sa) echter, krijgen deze ideeën een tastbare vorm. In aprakaöa-

lélä denkt Śrématé Rädhikä, "Ik ben met Abhimanyu ge-

trouwd", maar dit is slechts een gevoel of een idee gecreërd 

door Yogamäyä. Anderzijds krijgt dat idee hier in prakaöa-lélä 

vorm en iedereen kan zien, dat Abhimanyu de echtgenoot is 

van Śrématé Rädhikä. Met andere woorden, in deze prakaöa-

dhäma, in prakaöa-lélä, kan iedereen zien, dat Yaçodä Kåñëa 

baart. Daar in aprakaöa, ofschoon er geen geboorte plaats 

heeft, denkt iedereen, dat Yaçoda een kind heeft gekregen en 

dat Zijn naam Kåñëa is. Ze hebben ook het idee, dat Kåñëa 

naar Dvärakä is vertrokken, hoewel hij in werkelijkheid niet is 

weggegaan. Ze beklagen zich, "Oh, Kåñëa is vertrokken! Hij 

had niet moeten weggaan. Ik voel me door Hem zo verlaten." 

Op dezelfde manier is er geen Kaàsa [in aprakaöa-lélä]; alleen 

het idee van hem is aanwezig. De Vrajaväsés denken, "Oh, als 

Kåñëa naar Mathurä vertrekt, gaat hij vechten met Kaàsa en 

                                                 

4
   Nava-kiçora – de eeuwige jeugd; naöavara mürti – de belichaming van de 

beste der dansers. 
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Cäëüra en Muñöika." In werkelijkheid zijn er geen Cäëüra of 

Muñöika daar; alleen het idee bestaat, zoals het door Yoga-

mäyä wordt gecreëerd. In prakaöa echter, hebben deze ideeën 

vaste vorm gekregen en zijn ze Cäëüra, Muñöika, Kaàsa, Ja-

räsandha, enzovoort, geworden. 

Alleen een gerealiseerd persoon, wiens bhajana is gevor-

derd op het niveau van bhäva, kan deze waarheden begrijpen. 

Ik geef een schets alleen voor diegenen, die vooruitgang wil-

len maken, voor degenen zonder wereldse verlangens en voor 

degenen, die constant over deze onderwerpen nadenken. Ik 

vertel al deze dingen om hen te helpen. Dit wordt associatie 

genoemd. 

Een man, die altijd bezig is met geld verdienen, die pratiñö-

hä verlangt, dat is naam, faam en allerlei andere wereldse 

aanwinsten, die constant bezig is met geld verdienen voor zijn 

onderhoud, kan deze principes niet begrijpen. Niettemin be-

schrijf ik ze. Ik weet, dat zulke hoge klasse toegewijden zeer 

zeldzaam zijn, maar toch bespreek ik deze zaken, zodat je ze 

kunt horen. In de toekomst kun je het geluk hebben, dat je 

die plek bereikt [Goloka Våndävana].  

Er is dus geen verschil tussen Våndävana, dat zich manifes-

teert in een materieel universum (prakaöa) en Våndävana in 

het spirituele universum (aprakaöa), maar onze ogen worden 

bedekt door mahämäyä en daarom kunnen we dit niet zien. 

We hebben geen idee van aprakaöa-lélä, alleen van prakaöa-

lélä. Alle léläs in prakaöa-lélä echter zijn aanwezig in aprakaöa-

lélä en daarom is parakéya-lélä daar ook bij. De basis is er. De 

verdorven reflectie ervan bevindt zich in deze wereld [waar 

aardse, buitenechtelijke uitspattingen plaats hebben].  
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Drie aspecten van Rädhikä 

Rädhä heeft drie aspecten. Als Våñabhänu-nandiné is Śrématé 

Rädhikä nooit verwijderd van Kåñëa. We kunnen Hun spel 

zien als nitya-lélä añöa-prahara [het eeuwige spel onderver-

deeld in acht segmenten van drie uur per dag]. We kunnen 

bijvoorbeeld denken hoe Rädhä Kåñëa ontmoet en dient in 

niçänta-lélä, het spel en vermaak van Rädhä-Kåñëa, dat plaats 

vindt tijdens het laatste deel van de nacht, vlakvoor de dage-

raad. 

Na niçänta-lélä komt prätaù-lélä, het spel in de vroege och-

tenduren en daarna komt pürvähna-lélä, het spel vóór het 

middaguur. Tegen die tijd gaat Kåñëa met de koeien naar bui-

ten en Śrīmatī Rädhikä en alle andere gopés kijken naar Hem 

vanuit verscheidene invalshoeken. Dan gaat Kåñëa de koeien 

hoeden en de gopés gaan naar Rädhä-kuëòa en Kusuma-

sarovara om te proberen Hem daar te ontmoeten. Ze nemen 

deel aan het vermaak in Sürya-kuëòa en andere plaatsen. Ze 

stelen de vaàçé van Kåñëa en Hij zoekt hier en daar. "Oh, 

waar is Mijn vaàçé? Waar is Mijn vaàçé? Heb jij hem? Heb jij 

hem? Jij? Oh, jij hebt hem? Ik blijf zoeken om te zien, of Jij 

hem hebt of niet!" En soms houden ze zich bezig met gokspel-

letjes. Śrématé Rädhikä verslaat Kåñëa en alle gopés klappen in 

hun handen.  

Wanneer Kåñëa later van het hoeden naar huis terugkeert, 

zijn alle gopés in Jävaöa en kijken naar Krsna en voeren ärati-

ka uit vanuit de hoeken van hun ogen – met hun zijdelingse 

blikken. 
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Daarna houden ze zich bezig met hun sväyaà-käléya-lélä 

(het spel in de schemering). Op dat moment gaat Kåñëa de 

koeien melken, nadat Hij een lichte avondmaaltijd heeft ge-

nomen, waarbij de gopés naar dat schitterende schouwspel 

kijken. Dan gaat Śrématé Rädhikä iets koken in Jävaöa en 

stuurt het naar Nandagäon, waar Kåñëa met Zijn vader en al 

Zijn ooms en vrienden prasädam neemt. Het restant van de 

maaltijd wordt dan naar Śrématé Rädhikä gestuurd en later, 

rond middernacht, ontmoeten Rädhä en Kåñëa elkaar weer. 

Op deze manier zijn Ze nooit uit elkaar, behalve wanneer 

Kåñëa de koeien hoedt, of wanneer Śrématé Rädhikä in mäna 

is, of wanneer Ze prema-vaicittya ervaart. 

Dus deze Rädhikä, die altijd met Kåñëa is, is Våñabhänu-

nandiné. Wanneer Kåñëa daarentegen naar Mathurä gaat, is 

Ze Viyoginé. Viyoginé Rädhä is eigenlijk een manifestatie van 

diezelfde [Våñabhänu-nandiné] Rädhikä. Na Mathurä gaat 

Kåñëa naar Dvärakä en dan ervaart Viyoginé afzondering en 

klaagt, "Waar is Kåñëa?" 

Ze huilt voortdurend in afgescheidenheid van Hem, soms 

in Uddhava-kyäré en soms op andere plaatsen. Maar dit heeft 

alleen plaats in prakaöa-lélä, niet in aprakaöa. In aprakaöa be-

staat alleen het gevoel, dat Kåñëa Våndävana heeft verlaten. 

Er is geen spel, waarin Kåñëa in werkelijkheid vertrekt. Dit 

komt, omdat Kåñëa in Goloka nooit Våndävana voor altijd 

verlaat, noch voor honderdacht jaar. Nooit. Het is voor de 

inwoners van Våndävana eerder een droom, waarin ze den-

ken, "Oh, Kåñëa is weggegaan." 

Het derde aspect van Rädhikä is Saàyoginé Radhika – de 

manifestatie van Rädhikä, die Våndävana verlaat en naar Ku-
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rukñetra gaat om Kåñëa te zien en Hem terug te brengen. Je 

moet begrijpen, dat Våñabhänu-nandiné en Viyoginé Rädhikä 

Våndävana nooit verlaten. Nooit, nooit, nooit. 

Zoals Vrajendra-nandana Kåñëa en Rohiëé-nandana Räma 

(Balaräma) altijd in Våndävana spelen en daar geen moment 

weggaan, zo zijn Våñabhänu-nandiné en Viyoginé Rädhikä ook 

altijd in Våndävana. Saàyoginé Rädhikä, echter, die zoveel 

afzondering (viyoga) ervaart, gaat naar Kurukñetra om Kåñëa 

naar Våndävana terug te halen. Dit is Saàyoginé Rädhikä. 

Drie aspecten van Mahäprabhu 

Nu wil ik iets zeggen over het spel en vermaak van Çré Caita-

nya Mahäprabhu. Caitanya Mahäprabhu is Kåñëa, die de 

schoonheid en het gevoel van Rädhikä overnam. Met andere 

woorden, door Haar schoonheid en stemming over te nemen 

kwam Kåñëa in de vorm van Çré Caitanya Mahäprabhu, of 

Çacénandana Gaurahari. 

Om die reden zijn er ook drie aspecten van Çré Caitanya 

Mahäprabhu. Mahäprabhu is altijd in Navadvépa. Altijd. Hij 

verlaat die plek nooit. Daarom wordt Navadvépa Våndävana 

genoemd. 

In Navadvépa liggen negen eilanden, die de twaalf bossen 

van Vraja omvatten: Våndävana, Madhuvana, Tälavana, Ku-

mudavana, Bahulävana, Kämyavana, Khadéravana, Bhadra-

vana, Bhäëdéravana, Bilvavana, Mahävana en Lohavana. 

Daarnaast zijn er de twaalf upavanas (sub-bossen) en 

twaalf adhivanas aanwezig. Deze zesendertig vanas, bossen, 

zijn aanwezig in Navadvépa. In Navadvépa, echter, liggen deze 
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bossen niet in dezelfde rangorde als in Våndävana. Sommige 

liggen hier en andere liggen daar. Våndävana, Kumudavana, 

Madhuvana, Tälavana enzovoort liggen ergens anders dan in 

Vraja. Mäyäpura, bijvoorbeeld, is een combinatie van Gokula 

en Mathurä, waar Kåñëa werd geboren en verscheen. En Go-

vardhana Heuvel ligt in Koladvépa, waar onze Devänanda 

Gauòéya Maöha zich bevindt. Daar bevindt zich de räsa-sthalé 

(plek van de räsa-dans). In de schoot van Govardhana is räsa-

lélä zo een hoge klasse. Rädhä-kuëòa is in Åtudvépa en Bhäë-

òéravana ligt in Modadruma-dvépa aan de overzijde van de 

Gaëgä.  Op die manier zijn alle bossen daar aanwezig. Geen 

van die bossen bevindt zich in Puré en daarom is Navadvépa 

niet-verschillend van Våndävana. Al het eeuwige spel en ver-

aak van Mahäprabhu gedurende de acht praharas
5
 zijn in Na-

vadvépa en Hij verlaat die plek nimmer. 

[Een andere reden, waarom Navadvépa niet-verschillend is 

van Våndävana, is dat] tijdens het spel van Çré Caitanya Ma-

häprabhu in de hele vroege ochtend Hij zijn niçänta spel van 

Rädhä en Kåñëa herinnert en weent. Dan iets later in de och-

tend [ongeveer tussen 6.00-8.30 uur] tijdens prätaù-lélä (het 

spel tijdens de dageraad) mediteert Caitanya Mahäprabhu op 

het spel van Kåñëa en Rädhä, dat op dat moment plaats vindt. 

Rädhä is in Jävaöa en Kåñëa is in Nandagäon en Beiden ne-

men een bad. Mahäprabhu mediteert altijd op dit spel en 

weent. Dan in pürvähna-lélä (het ochtendspel) mediteert Hij 

op het vermaak, dat dan plaats vindt, wanneer Kåñëa de koei-

                                                 

5
   Een prahara is een periode van ongeveer drie uur. Iedere dag bestaat uit 

acht praharas. 
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en gaat hoeden. Het hele leven van Mahäprabhu verloopt op 

deze manier. In Çvetadvépa, Goloka Våndävana, zijn deze lélä 

eeuwigdurend aanwezig. Hier in het Navadvépa, dat in deze 

wereld manifest is, heet het lélä van Caitanya Mahäprabhu 

prakaöa. En daar [in de spirituele wereld] wordt het aprakaöa 

genoemd. Daar hoeft Hij niet naar Puré en Zuid-India of naar 

andere plaatsen te gaan. Hij speelt eenvoudig in Zijn acht-

voudige, dagelijkse spel en vermaak (añöa-käléya-lélä). In 

aprakaöa-lélä in Çvetadvépa voert Hij zijn sannyäsa-lélä niet uit. 

Daar bestaat alleen het idee ervan. En hier in Navadvépa in 

deze wereld neemt dat idee een tastbare vorm aan. 

Aan de ene kant neemt Caitanya Mahäprabhu sannyäsa, 

maar aan de andere kant kan Hij Navadvépa niet verlaten, 

evenals Kåñëa nooit Våndävana kan verlaten. Dus wie gaat 

naar Puré? Slechts een manifestatie van Caitanya Mahäprabhu 

gaat daar naartoe en neemt sannyäsa. Sannyäsa maakt geen 

deel uit van Zijn nitya-lélä. Snap je dat? Het is zoals naimitti-

ka-lélä (Zijn spel dat per gelegenheid in deze wereld wordt 

uitgevoerd). Hoe? Bijvoorbeeld, de geboorte van Kåñëa in 

prakaöa-lélä is Zijn naimittika-lélä en de huwelijksceremoniën 

uitgevoerd in Dvärakä zijn ook Zijn naimittika-lélä. In [Golo-

ka] Våndävana leeft alleen het idee van Kåñëa's geboorte en 

het idee, dat Hij in Dvärakä trouwt. Op dezelfde manier is in 

Çvetadvépa in de eeuwige verblijfplaats van Goloka, dat vlak-

bij Våndävana ligt, geen sannyäsa-lélä. Daar bestaat alleen het 

gevoel, dat Hij sannyäsa heeft genomen. In deze wereld krijgt 

dat gevoel een concrete vorm en zo neemt Caitanya sannyäsa 

en verlaat Navadvépa en gaat naar Puré. 



SRI  RADHA – ONZE ALLERHOOGSTE TOEVLUCHT 

__________________________________________________________________________ 

16 

Wat is Puré? Het is Dvärakä. Hoezo? Subhadrä kan niet 

naar Våndävana gaan. De zonen van Väsudeva, evenals Bala-

deva [van Dvärakä] en ook Väsudeva-Kåñëa Zelf kunnen niet 

naar Våndävana gaan. Dus alleen in Puré speelt Mahäprabhu 

de rol van een sannyäsé. Waar? In 'Dvärakä'. Waarom zou 

Caitanya Mahäprabhu naar Puré moeten gaan? Dit spel heeft 

alleen plaats in prakaöa-lélä, waar die stemming vorm heeft 

gekregen. In aprakaöa-lélä is alleen het gevoel aanwezig, dat 

Çré Caitanya Mahäprabhu sannyäsa neemt en naar Puré gaat, 

maar hier, in prakaöa-lélä krijgt dat gevoel vorm en aanvaardt 

Hij ook inderdaad sannyäsa en vertrekt Hij naar Puré. Van 

Puré gaat Hij naar Çré Raìgam in Zuid-India, waar Hij Veì-

kaöa Bhaööa, Gopäla Bhaööa en anderen ontmoet en zoveel 

spel uitvoert. Vervolgens gaat Hij naar Godävaré-taöa, de oe-

ver van de Godävaré Rivier, waar Hij Räya Rämänanda ont-

moet. 

In al het spel, dat in Puré plaats vond, ervoer Caitanya Ma-

häprabhu altijd afgescheidenheid van Kåñëa. Hij voelde con-

stant de stemmingen van Rädhikä en proefde ze. Je moet be-

grijpen, dat dit overeenkomt met hetgeen ik heb verteld over 

Kåñëa in Våndävana. De Mahäprabhu van Dvärakä Puré is 

een manifestatie van Mahäprabhu in Navadvépa. In Navadvé-

pa bevindt Hij zich altijd in Zijn kiçora-lélä, of kinderspel, en 

neemt Hij nooit sannyäsa. In Navadvépa wordt Hij geboren, 

speelt Hij met andere jongens en voert Hij altijd saìkértana 

uit. Daar is totaal geen aiçvarya (eerbied). In Puré daarente-

gen bevat het spel zoveel rijkdom (achting). Niet iedereen kan 

Mahäprabhu benaderen. Ze moeten naar Räya Rämänanda 

en Svarüpa Dämodara gaan om toestemming te vragen, voor-
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dat ze naar Mahäprabhu kunnen gaan. En wat doet Ma-

häprabhu daar? Hij voert een spel van grote aiçvarya uit. 

Niemand kan Hem dit nadoen. Navadvépa-lélä is de plaats van 

Zijn menselijke spel en vermaak (naravata-lélä) en Puré is de 

plaats van Zijn spel vol rijkdom en majesteitelijkheid (aiçva-

rya-lélä). In Zuid-India ontmoet Hij Räya Rämänanda en 

hoort Hij informatie van hem. Valt er iets te horen [leren] in 

Navadvépa? Al Zijn spel daar bestaat uit naravata-lélä. In Puré 

verandert Zijn vorm soms in een schildpad en soms rekken 

Zijn ledematen uit, Zijn gewrichten raken los van elkaar en 

worden alleen door Zijn huid bij elkaar gehouden. Op dat 

moment wordt Hij zo lang. Dit is aiçvarya. Er is geen mens, 

die dit kan nadoen. Dus een andere reden, dat navadvépa-lélä 

hetzelfde is als våndävana-lélä, is, dat het naravata-lélä is. 

Daarom is Navadvépa Çré Caitanya Mahäprabhu's hoogste 

dhäma en Puré, waar Hij de gevoelens van Rädhikä proeft in 

Gambhéra, staat op de tweede plaats. 

Mahäprabhu's voettocht naar Zuid-India heeft de trekken 

van Saàyoginé Rädhä. Waarom gaat Caitanya Mahäprabhu 

naar Zuid-India? Wat is de noodzaak? [In aprakaöa-lélä] zou 

Hij daar nooit naartoe gaan en Navadvépa verlaten, maar in 

prakaöa-lélä gaat Hij naar Zuid-India. Op dat moment leek Hij 

op Saàyoginé Rädhä. Dus we moeten proberen al deze sid-

dhäntas, of gevestigde waarheden, te kennen en dan chanten 

en ze herinneren. Je moet niet je mentale vermogens gebrui-

ken om ze te begrijpen, anders raak je in de war door mäyä, 

dus probeer meer te chanten. Wat ik vertel is niet mijn opvat-

ting; ik leg de gezichtspunten uit van de guru-paramparä. Dit 

zijn zelden onthulde waarheden. Je kunt zulke hoge waarhe-
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den niet vinden door ernaar te zoeken, maar ik heb jullie de 

essentie ervan gegeven en een schets ervan neergezet. Na eni-

ge tijd ben je vergeten wat ik heb gezegd, maar degenen, die 

veel geluk hebben, zullen het niet vergeten. Bovendien, hoe-

wel het zuiver is, wat ik jullie uitleg, kun je het niet in zijn zui-

vere vorm of zuivere zin tot je nemen. Jullie materiële ideeën 

bedekken je begrip. Jullie gaan proberen ze te begrijpen met 

je intelligentie, maar ga alsjeblieft niet speculeren. Probeer 

volkomen vertrouwen te hebben en bid, dat deze waarheden 

zich genadevol in je hart manifesteren. Dit zijn feiten; ze zijn 

waar. Jullie moeten proberen deze zeer belangrijke zaken te 

herinneren en dan zal ik verder vertellen. Ik weet niet of jullie 

al deze dingen in tien of honderden of honderdduizenden 

geboorten kunnen realiseren, maar ik heb jullie er toch een 

indruk van gegeven. 

 

Passage uit een lezing gegeven in Murwillumbah, 

Australië, 31 december 1998 

Gepubliceerd in Rays of The Harmonist, No. 5, 1999 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTIVEDÄNTA NARÄYAËA GOSVAMÉ MAHÄRÄJA 

ORGEN BEGINT DÄMODARA-VRATA. 

Dämodara-vrata, ürja-vrata, kärtika-sevä en 

niyama-sevä-vrata zijn allemaal hetzelfde. Vanaf 

morgen gaan we deze vrata volgen. Het begint ofwel op Ekä-

daçé na Vijayä Daçamé, of vanaf Dvadaçé, of vanaf Purëimä en 

wordt overeenkomstig afgerond op de laatste Ekädaçé van 

Caturmäsya, dat zijn Utthäna Ekädaçé, of Dvadaçé, of Purëi-

mä. Het geheel wordt afgerond op Purëimä. Degenen, die zijn 

begonnen op Ekädaçé of Dvadaçé, moeten deze vrata ook tot 

Purëimä volgen. De laatste vijf dagen worden Bhéñma Païca-

ka genoemd. 

Toen ik bij de Çré Gauòéya Vedänta Samiti kwam, voerde 

onze heilige meester, nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda añöotta-

ra-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja 
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deze kärtika-vrata uit in een van de heilige plaatsen, zoals 

Våndävana, Navadvépa, Puré, Kurukñetra en zelfs Dvärakä, 

Ayodhyä, Naimiñäraëya en Haridvära. 

Er zijn een paar regels met betrekking tot deze dämodara-

vrata volgens Çré Hari-bhakti-viläsa en andere authentieke 

vedische literatuur. Iedere dag, hetzij in de ochtend of in de 

avond, moeten we Dämodaräñöaka zingen. Gedurende de hele 

maand moeten we ons gedragen als brahmacärés en alleen 

hele eenvoudige mahä-prasädam eten. Er zijn ook een paar 

regels voor het eren van mahä-prasädam. We moeten geen 

dingen nemen, die in deze maand dienen te worden verme-

den. Bijvoorbeeld, we gebruiken geen mosterdolie, flespom-

poen (lauki) of urad däl. We moeten niet liegen; we moeten 

proberen de waarheid te spreken. We mogen niemand bekri-

tiseren. Chant altijd regelmatig harinäma met geregelde tel-

ling. 

Onze gurudeva zei, dat caturmäsya-vrata niet wordt be-

handeld in de vierenzestig onderdelen van bhakti, maar dat 

ürja-vrata wel wordt gegeven. Ürja-vrata is een onderdeel van 

caturmäsya-vrata. We moeten de vier maanden van caturmä-

sya-vrata helemaal volgen en we moeten in het bijzonder pro-

beren deze dämodara-vrata zorgvuldig te volgen. Er zijn zo-

veel personen, die caturmäsya-vrata niet volgen en daarom 

volgen ze eigenlijk Çré Caitanya Mahäprabhu niet. Waar Ma-

häprabhu ook ging, Hij volgde altijd caturmäsya-vrata. We 

zien bijvoorbeeld, toen Hij naar de Raìganätha tempel in 

Zuid-India ging, Hij daar ook caturmäsya-vrata volgde.  

In deze maand van Kärtika tilde Kåñëa Govardhana op. 

Ook in deze maand bond Yaçoda Kåñëa vast. We zien haar 
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met een stok in haar hand om Kåñëa te waarschuwen en Kå-

ñëa huilt. Hoewel Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods 

is, zei Hij tegen haar, toen Hij zag, dat Yaçoda Maiyä naar 

Hem toekwam om Hem met een stok te slaan, "Ik zal het 

nooit meer doen, Moeder. Vergeef Me." Hij begon te huilen 

en Hij veinsde dat allerminst. Hij begon echt te huilen. Hij 

had zijn suprematie vergeten. 

Yaçoda Maiyä is een eeuwige metgezel van Kåñëa, Zijn 

eeuwige moeder, en ze bevindt zich buiten de invloed van 

mäyä. Echter, onder invloed van Yogamäyä is ze vergeten, dat 

Kåñëa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Door Kåñëa's 

naam veronachtzaamd of onzorgvuldig en zonder respect of 

eerbied te gebruiken, terwijl men neervalt op aarde – hoe dan 

ook – indien men de naam chant, komt men uit mäyä. Die-

zelfde Kåñëa creëert miljoenen en miljoenen werelden. En 

toch, omdat ze denkt, dat Kåñëa haar eigen zoon is, vergeet 

ze, dat Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is en staat 

ze klaar om Hem te straffen. 

Kåñëa zag kans om aan Zijn moeder te ontsnappen. Hij 

rende weg op een hele brede weg en zij rende achter Hem 

aan. Brahmä, Çaìkara en alle heren en meesters kunnen Kå-

ñëa met hun gezuiverde verstand niet te pakken krijgen. En 

grote demonen, zoals Jaräsandha, kunnen Hem helemaal niet 

bevatten. Maar Yaçodä Maiyä is een gopé en de moeder van 

Kåñëa. Ze wilde hem te pakken nemen en aangezien ze sneller 

kon lopen dan Kåñëa, kon ze hem inhalen. 

Wat is hiervan de betekenis? Kåñëa's metgezellen houden 

van Kåñëa en Kåñëa houdt ook van hen. Als iemand meer van 

Kåñëa houdt dan Hij van hen houdt, wordt Kåñëa ingehaald. 
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Anders niet. Dus Yaçodä Maiyä was in staat om sneller te 

rennen dan Kåñëa en daardoor kon ze Hem te pakken krijgen. 

Kåñëa begon te huilen, "Moeder, spaar Me, spaar Me. Ik zal 

deze fout nooit meer begaan." Dit spel begon, toen Yaçodä 

Mä yoghurt aan het karnen was. Kåñëa had liggen slapen en 

werd huilend wakker, "Waar is Moeder? Waar is Moeder?" 

Ze nam Kåñëa op schoot en gaf Hem de borst. Toen ze zag, 

dat de melk op het fornuis op het punt stond over te koken, 

zette Yaçodä Kåñëa neer en sprong op om de melk te redden. 

Kåñëa werd boos en brak de pot met yoghurt. Daarna bond 

Yaçodä Hem vast. Dit spel had plaats in deze maand. 

Gopäñöamé valt ook in deze maand. Aan het begin van Kå-

ñëa's paugaëòa leeftijd, wanneer Hij vijf jaar is, begint Hij 

gocäraëa, het hoeden van de koeien vanuit Nandagäon. Eerst 

nam Hij de kleine kalfjes mee. Toen Hij ouder werd, nam Hij 

de koeien mee. 

Het belangrijkste vermaak van Kåñëa en de gopés, räsa-lélä, 

begon in deze maand. Morgen is in feite Çäradéya Purëimä, de 

eerste dag van Kärtika. Van al het tijdverdrijf van Kåñëa is 

deze çäradéya-räsa extra speciaal. Op deze dag, Purëimä, aan 

het begin van de nacht, begon Kåñëa op Zijn fluit te spelen en 

zo werd räsa uitgevoerd. Toen Kåñëa van de räsa-maëòala 

verdween, begonnen de gopés te huilen en zochten Hem over-

al. "Waar is Kåñëa? Waar is Kåñëa?"  Ze vroegen aan de bo-

men, waar Kåñëa was. "Waar is Kåñëa?" huilden ze. "Weet jij 

het, O Tulasé boom, waar is Kåñëa?" Çrémad-Bhägavatam legt 

uit, dat het gevoel van afgescheidenheid van de gopés op dat 

moment zo sterk was, dat ze êên werden met Kåñëa [ze namen 

zichzelf waar in Zijn lélä]. Deze speciale lélä werd uitgevoerd 
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gedurende êên nacht van Brahmä en op hetzelfde moment 

leek het te gebeuren in êên van onze nachten. 

Ook in deze maand ging Uddhava naar Nandagäon, Vraja, 

en probeerde de gopas, gopés, Nanda Bäbä en alle andere 

Vrajaväsés te troosten. En tenslotte, was het ook in deze 

maand, dat Kaàsa Akrüra stuurde om Kåñëa en Balaräma 

van Nandagäon naar Mathurä te brengen. Kåñëa verliet Nan-

dagäon en Vraja, ging naar Mathurä en vermoordde Kaàsa 

daar vlakbij, in Kaàsa-öélä. Op die manier werden alle promi-

nente spelen van Kåñëa in deze maand uitgevoerd. 

Deze maand wordt Dämodara mäsa (maand), of Ürja mäsa 

genoemd en daar is een reden voor. Krsna werd in deze 

maand door Rädhikä beheerst en Hij werd Dämodara-Kåñëa. 

Er zijn twee Dämodaras: Yaçoda-Dämodara en Rädhä-

Dämodara. Het spel en vermaak van deze beide namen had 

plaats in deze belangrijke maand. 

In onze Gauòéya Vaiṣṇava sampradäya eren we Yañodä-

Dämodara, maar Rädhä-Dämodara is het belangrijkste. Çréla 

Sanätana Gosvämé heeft dit uitgelegd op een zeer verborgen 

wijze. In feite hebben al onze äcäryas hun öékäs (commenta-

ren) op Çrémad-Bhägavatam op een verborgen wijze uitge-

legd. Śréla Sanätana Gosvämépäda en onze guru mahäräja 

hebben ons gewaarschuwd om deze verscholen feiten niet 

openlijk aan het publiek prijs te geven. Ze vormen het hart en 

de ziel van gevorderde toegewijden en zijn niet bedoeld voor 

de massa. Dit is de reden, waarom Çré Çukadeva Gosvämé de 

naam van Çrématé Rädhikä in Çrémad-Bhägavatam niet heeft 

uitgesproken. Het ontwikkelen van liefde voor Rädhä-
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Dämodara is het enige doel van onze sädhana-bhajana en van 

al het andere dat we doen. 

Ik wil jullie de specialiteit van de naam Dämodara geven. 

Deze maand heet Kärtika. Śrématé Rädhikä is de iñöa-devé, de 

heersende of eerbiedwaardige godheid van deze maand. Zoals 

je weet is Puruñottama-Kåñëa de speciale godheid van Puru-

ñottama mäsa. Op dezelfde manier is Śrématé Rädhikä de 

voorzittende godheid van deze maand en daarom wordt het 

de maand van Dämodara genoemd. Rädhä-Dämodara lélä en 

Yaçodä-Dämodara lélä werden beide in deze maand uitge-

voerd en Çré Kåñëa werd door hun hart beheerst. Zelfs Nära-

da, Uddhava, Brahmä en Çaìkara kunnen Kåñëa niet beheer-

sen. Hij voerde deze lélä uit om te laten zien, dat Hij kan wor-

den beheerst door Yaçodä Maiyä, de Vrajaväsés en de gopés. 

itédåk sva-léläbhir änanda-kuëòe 

    sva-ghoñaà nimajjantam äkhyäpayantam 

tadéyeçita-jïeñu bhaktair jitat-tvaà 

    punaù prema-tas-taà çatävåtti vande 

Çré Dämodaräñöakam (3) 

Met Zijn kinderspel, zoals deze däma-bandhana-lélä, dompelt 

Hij alle inwoners van Gokula – Zijn gopas, gopés, koeien, kal-

veren, enzovoort, die allemaal worden gemanifesteerd door 

Zijn spelvermogen – in vijvers van zegen. Hij laat op deze 

manier weten aan degenen, die kennis hebben van Zijn abso-

lute goddelijkheid, dat alleen de zuivere en simpele liefde van 

deze toegewijden Hem kan beheersen. Nogmaals, ik bied Çré 

Dämodara Kåñëa mijn liefdevolle eerbetuigen honderden ke-

ren aan. 
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Kåñëa wilde laten zien, "Ik kan niet worden beheerst door 

Hanumän, Çaìkara, Prahläda Maharaja, of door Satyabhämä 

en Rukmiëé, en zelfs niet door Uddhava. Ik kan alleen wor-

den beheerst door de vraja-bhaktas, zoals Çrédäma, Subäla, 

Madhumaìgala, Yaçoda Maiyä, Nanda Bäbä en alle gopés, 

vooral de meest vooraanstaande gopé." 

Daarom zei onze guru mahäräja altijd, dat we de hele ca-

turmäsya-vrata moeten eren en deze Dämodara maand zeer 

zorgvuldig moeten naleven. Dit wordt ürja-vrata genoemd. 

Wat betekent ürja? Ürja betekent kracht, energie, vuur of 

electriciteit. In het Sanskriet betekenen ze allemaal ürja. 

Śrématé Rädhikä is de iñöa-devé van allerlei soorten ürja. Zelfs 

de kracht van Kåñëa is Rädhikä. Alles, dat we in deze wereld 

zien, of in de spirituele wereld van Vaikuëöha of Goloka 

Våndävana, zijn allemaal manifestaties van de çakti van 

Śrématé Rädhikä. Zij is svarüpa-çakti, het innerlijke vermogen 

van Kåñëa. Kåñëa kan alleen verlangen. Als Hij iets verlangt, 

kan Śrématé Rädhikä Zijn verlangen op zoveel manieren in 

êên keer vervullen. Als Kåñëa iets wil proeven, zelfs op dui-

zenden verschillende manieren, manifesteert Zij dat ding 

overeenkomstig en stelt Hem tevreden. Satyam paraà dhéma-

hé. De parama satyam, allerhoogste Waarheid, is Śrématé Räd-

hikä. Dhémahé – we mediteren op Haar. Zij is de voorzittende 

godheid van het vermogen (ürja) en daarom wordt deze 

maand ürja-vrata genoemd. Deze maand wordt ook kärtika-

vrata niyama-sevä genoemd. 

Om deze dingen in het gevorderde stadium te kunnen rea-

liseren moeten we beginnen [met de beoefening, waarmee ze 

kunnen worden bereikt] vanaf het eerste begin. Daarom moet 
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iedereen de regels proberen na te leven, die door Śréla Sanä-

tana Gosvämé zijn gegeven en die ze heeft vastgelegd in Çré 

Hari-bhakti-viläsa. Śrīla Rüpa Gosvämé heeft ze beschreven in 

Çré Upadeçämåta en Raghunätha däsa Gosvämé in Çré Manaù-

çikñä. Probeer al deze gebruiken in de beginstadia te volgen 

en wees altijd in goed gezelschap van Vaiñëava's. Ons enige 

doel is om dienstverlening aan Rädhä-Kåñëa of Rädhä-

Dämodara, Rädhä-Gopénätha, Rädhä-Madana-mohana, Räd-

hä-Çyämasundara te verkrijgen. Zij moeten het doel van ons 

leven zijn en van onze hele sädhana en bhajana. We kunnen 

geen andere verlangens hebben dan voor de dienst van Çré 

Kåñëa (anyäbhiläñitä çunyam). Er mag geen anyäbhiläña zijn, 

materiële verlangens. Er mogen geen andere verlangens in 

ons hart komen, behalve voor de sevä van het Goddelijk Paar. 

Probeer vooral in deze maand in het gezelschap te blijven van 

gerealiseerde Vaiñëava's. 

We zijn heel fortuinlijk, dat we in deze maand de associatie 

hebben van parama-püjyapäda Çré Çrémad Bhaktivedänta Tri-

vikrama Mahärajä. Hij zal ons leiding geven in onze maand-

lange parikramä. Probeer hem te volgen. Uiterlijk ziet hij er 

erg strikt uit, maar je zal zien, hoe zacht zijn hart is. Ik ben zo 

gelukkig, dat hij mijn oudere godbroeder is. Ik beschouw hem 

als mijn çikñä-guru, zoals ik met parama-püjyapäda Çré Çrémad 

Bhaktivedänta Vämana Maharaja doe. Śréla Trivikrama Ma-

härajä heeft me zoveel genade gegeven. Vanaf het begin heeft 

hij me bij zich gehouden en me zoveel ñikñä, instructie, gege-

ven. Soms riep hij me ook tot de orde en ik aanvaardde hem 

als mijn gurudeva. 
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Probeer alle regels te volgen. Tijdens deze maand moet je  

proberen een pradépa, lamp, te offeren aan Çré Mürti en Tula-

sé-devé. Probeer dagelijks parikramä van Tulasé-devé te doen. 

Als Yamunä in de buurt is, kun je naar haar toegaan en haar 

praëäma en gebeden aanbieden. Als je gezondheid het toe-

laat, kun je een bad nemen en anders doe je eenvoudig äca-

mana. Behandel het groene blad van bomen niet ruw en stap 

niet op mieren en andere insecten. Loop niets dood en bekri-

tiseer niemand, anders wordt je parikramä geruīneerd. Chant 

altijd harinäma en geef eer aan Vaiñëava's. Lees Çré Caitanya-

caritämåta, Çrémad-Bhägavatam, Çrémad Bhagavad-gétä en 

meer van die boeken. Probeer op die manier je vrata te vol-

tooien. 

We bidden aan onze gurudeva, nitya-lélä-praviñöa oà vi-

ñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava 

Gosvämé Mahäräja, Śrīla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura, 

onze hele disciplinaire opvolging, en ook aan Çré Çré Rädhä-

Dämodarajé, dat we deze maand van Rädhä-Dämodara mo-

gen afronden volgens alle regels en voorschriften. Morgen 

gaan we allemaal naar Yamunä voor saìkalpa om onze gelof-

te af te leggen. We zullen bidden, "O Yamunä-devé, jij bent de 

sakhé van Kåñëa en Śrématé Rädhikä en je verleent in het bij-

zonder dienst aan Rädhä-Dämodara. Wees alsjeblieft verguld 

met ons, zodat we deze vrata op succesvolle wijze kunnen 

voltooien. Govardhana, Rädhä-kuëòa, Çyäma-kuëòa en alle-

maal vragen we om ons genadig te zijn, opdat onze ambitie 

om Çré Çré Rädhä-Dämodara te dienen vervuld mag worden." 
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Een lezing gegeven op de vooravond van de 

maandlange Kärtika-vrata in Çré Keçavajé Gauòéya Maöha, 

Mathurä, India, 26 oktober 1996 

Vertaald door het team van Rays of The Harmonist voor No. 7, 

Dämodara-vrata, winter 2000 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTIVEDÄNTA NARÄYAËA GOSVAMÉ MAHÄRÄJA 

AT IS DE KWESTIE, DIE WORDT ONT- 

vouwd in Çrémad-Bhägavatam? Śréla Viçvanätha 

Cakravarté Öhäkura heeft in dit verband gezegd, 

ärädhyo bhagavän vrajeça-tanayas 

tad-dhäma våndävanaà 

ramya käcid upäsanä vraja-vadhu- 

vargeëa yä kalpitä 

çrémad-bhägavataà pramäëam amalaà 

prema pumartho mahän 

çré-caitanya-mahäprabhor matam 

idaà taträdaro naù paraù 
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Aldus het idee van Śréman Mahäprabhu te hebben gepresen-

teerd zegt Śréla Viçvanätha Cakravarté Ṭhäkura, dat Çrémad-

Bhägavatam op zichzelf de belangrijkste en vlekkeloze verkla-

ring (pramäëa) levert. De woorden van de Veda's, Upanisha-

den, Puräëa's, enzovoort, vormen ook vlekkeloos bewijsmate-

riaal in de vorm van spiritueel geluid (çabda-pramäëa), maar 

Çrémad-Bhägavatam levert de beste verklaring van allemaal. 

Çrémad-Bhägavatam behandelt drie onderwerpen – samband-

ha (de wederzijdse relatie van de jéva en Bhagavän), abhid-

heya (de methode om het doel te bereiken) en prayojana (het 

doel). Gezien vanuit het perspectief van sambhandha is alleen 

Vrajendra-nandana Çré Çyämasundara, die altijd in Våndävana 

verblijft, de Allerhoogste Absolute Waarheid (parama-tattva), 

het Allerhoogste Object van alle verering (paramärädhya-

tattva) en de Absolute Waarheid, die ongeëvenaard (asa-

morddhva-tattva) is. Vanuit het perspectief van abhidheya-

tattva is de verering, die wordt uitgevoerd door de jonge brui-

den van Vraja, de allerhoogste vorm. Vanuit het perspectief 

van prayojana-tattva is de onvergelijkbare prema van de vraja-

devés alleen het allerhoogste doel en object. Deze drie onder-

werpen worden in Çrémad-Bhägavatam uiteen gezet. 

Sambandha-tattva 

Het volgende vers uit Çrémad-Bhägavatam is pramäëa (be-

wijs) met betrekking tot dit onderwerp, 

vadanti tat tattva-vidas 

    tattvaà yaj jïänam advayam 
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brahmeti paramätmeti 

    bhagavän iti çabdyate 

Çrémad-Bhägavatam (1.2.11) 

[De kenners van de waarheid realiseren de non-dualistische 

Absolute Waarheid in drie aspecten. Brahma heeft alleen de 

eigenschap van bewustzijn en is de eerste realisatie (manifes-

tatie) van die tattva. Paramätmä, de uitbreiding van dat cit 

bewustzijn, is de tweede manifestatie en Bhagavän, die Zich 

manifesteert als degene, Die bovenzinnelijk amoureus 

liefdesspel uitvoert, is de derde realisatie van die tattva. Die 

tattva is bekend onder drie namen in deze drie staten.] 

Çré Kåñëa is de Allerhoogste Waarheid, die êên is zonder een 

tweede (advaya-jïäna para-tattva vastu) en Hij alleen is de 

sambandha-tattva. Brahma, Paramätmä en Bhagavän zijn Zijn 

drie verschillende aspecten. Kenners van de Absolute Waar-

heid noemen dat advaya-jïäna para-tattva, de Absolute 

Waarheid. Volgens hun respectievelijke kwalificatie kennen 

de jïänés advaya-jïäna para-tattva als brahma, de yogés als 

Paramätmä en de bhaktas als Bhagavän. Die Absolute Waar-

heid is non-duaal, of êên zonder een tweede (advaya) en Hij is 

ongeëvenaard (asamorddhva). Hij is niet zonder kenmerken 

(nirviçeña); Hij beschikt daarentegen over eigenschappen (sa-

viçeña-tattva). De transformaties van Zijn innerlijke, spirituele 

vermogen (cit-çakti), marginale vermogen (taöastha-çakti) en 

externe, begoochelende vermogen (mäyä-çakti) zijn respec-

tievelijk de spirituele wereld, het rijk van de levende wezens 

en de materiële wereld. 

Hoewel het levende wezen transcendentaal (cit-tattva) is, 

ziet hij zich gerelateerd aan het materiële lichaam en aan ma-
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teriële objecten. De spirituele ziel wordt nooit materie, maar 

onder invloed van het onbevattelijke vermogen van Bhaga-

vän, dat het onmogelijke mogelijk maakt, beschouwt het le-

vende wezen zich als een product van de drie geaardheden 

van de materiële natuur. Dit gebeurt onder invloed van het 

begoochelende vermogen van Bhagavän. 

In overeenkomst met hun kwalificatie noemen de jïänés de 

Allerhoogste non-duale Absolute Waarheid (advaya-jïäna 

para-tattva) brahma. Brahma is de gedeeltelijke reflectie van 

cit, of besef, en onder sommige omstandigheden wordt ge-

zegd, dat dit de uitstraling van het lichaam van Bhagavän is. 

In cit echter zijn eeuwig bestaan (sattä) en plezier (änanda) 

afwezig. Hij, die met de afmeting van een duim aanwezig is in 

het hart van alle wezens als de getuige van hun activiteiten, is 

Paramätmä. Hij is Kñérodakaçäyé Viñëu, een deel van een deel 

van een volkomen deel van Bhagavän, en Hij is de bestuurder 

van alles. Sat (eeuwigheid) en cit (besef) worden deels in Hem 

gereflecteerd, maar Hij omvat geen änanda (zegen). Eeuwig-

heid, besef en zegen zijn in hun volkomen vorm en hoogste 

aspect aanwezig in Bhagavän. 

Bhagavän heeft ontelbaar veel incarnaties en onder hen 

zijn sommige volkomen deelaspecten (aàças) van de puruña-

avatära Käraëodakaçäyé Viñëu, terwijl andere bekrachtigde 

incarnaties (aveça-avatäras) zijn, enzovoort. Al deze incarna-

ties verschijnen in ieder yuga om de wereld te beschermen 

tegen de onderdrukking door demonen. Çré Kåñëa echter is de 

vorm van Bhagavän, die geen andere bron heeft dan Zichzelf 

(Svayam Bhagavän). Hij is in feite de wortel van Zijn incarna-

ties. Mahä-Viñëu is een deel van een volkomen deel van Vraj-
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endra-nandana Çré Kåñëa. In dit verband zegt Çrémad-

Bhägavatam,  

ete cäàça-kaläù puàsaù 

    kåñëas tu bhagavän svayam 

indräri-vyäkulaà lokaà 

    måòayanti yuge yuge 

Çrémad-Bhägavatam (1.3.28) 

[Alle bovengenoemde incarnaties zijn hetzij deelaspecten of 

delen van de volkomen delen van God, maar Çré Kåñëa is de 

oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods. Zij verschijnen allen 

op planeten, wanneer er door atheīsten verstoringen worden 

gecreëerd. God incarneert om de theīsten te beschermen.] 

Onder invloed van bhakti-yoga concentreerde Śréla Vyäsade-

vajé zijn gezuiverde geest en zag in zijn natuurlijke, innerlijke 

samädhi Çré Kåñëa volkomen toegerust met de uitstraling van 

Zijn lichaam, Zijn deelaspect en Zijn svarüpa-çakti. Hij zag 

tegelijkertijd ook Çré Kåñëa's volkomen afhankelijke, begoo-

chelende, externe energie (mäyä), die schaamtevol achter 

Hem stond. 

Śréla Vyäsadevajé zegt, 

bhakti-yogena manasi 

    samyak praëihite 'male 

apaçyat puruñaà pürëaà 

    mäyäà ca tad-apäçrayäm 

Çrémad-Bhägavatam (1.7.4) 

[Hij richtte zijn geest door hem volmaakt te betrekken in toe-

gewijde dienst (bhakti-yoga) zonder een zweem van materia-
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lisme en zag aldus de Absolute Persoonlijkheid Gods met 

Zijn externe energie, die volkomen onder controle was.] 

Tegelijk met Çré Kåñëa zag Vyäsadevajé ook Zijn innerlijke 

vermogen (svarüpa-çakti), de directe lichamelijke expansies 

(käya-vyüha vormen) van Zijn innerlijke vermogen (de ontel-

bare jongedames van Vraja), Zijn onbeperkte metgezellen en 

Zijn eindeloos majestueuze (aiçvarya) en lieftallige, menselij-

ke (mädhurya-mayi) spel en vermaak, zoals de räsa-dans. Hij 

zag ook de val van de levende wezens, die zich tegen Kåñëa 

keren, en het verkrijgen van toegewijde dienst aan Bhagavän 

door de levende wezens, die Hem zijn toegenegen. Onmiddel-

lijk daarna manifesteerde hij Çrémad-Bhägavatam, de vrucht 

van zijn samädhi, aan de wereld voor het spirituele welzijn 

van alle levende wezens. 

yasyäà vai çrüyamäëäyäà 

    kåñëe parama-puruñe 

bhaktir utpadyate puàsaù 

    çoka-moha-bhayäpahä 

Çrémad-Bhägavatam (1.7.7) 

[Met het cultiveren van het horen en volgen van deze Çrémad-

Bhägavatam manifesteert zich in het hart onmiddellijk toe-

wijding tot Vrajendra-nandana Çré Kåñëa en lost beklag, be-

goocheling en vrees op. Alleen dan wordt Çré Kåñëa in het 

hart van zo een bhakta ingesloten.] 

Vrajendra-nandana Çré Kåñëa wordt in dit vers aangemerkt als 

de parama-puruña (Allerhoogste Persoonlijkheid Gods). Het 

bevestigt tevens, dat toewijding aan Hem de allerhoogste acti-

viteit is. 
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Çré Brahmä, de oorspronkelijke guru, die vier gezichten 

heeft, heeft in zijn eigen gebeden het volgende tot uitdrukking 

gebracht, 

aho bhägyam aho bhägyaà 

    nanda-gopa-vrajaukasäm 

yan-mitraà paramänandaà 

    pürëaà brahma sanätanam 

Çrémad-Bhägavatam (10.14.32) 

[Aho! Çré Nanda, Yaçodä en de andere gopas en gopés van 

Vraja zijn fortuinlijk. Ze hebben waarlijk geluk, omdat Jij, de 

eeuwige, volkomen brahma en de belichaming van de aller-

hoogste zegen, hun eigen familie en gunstig gestemde vriend 

bent.] 

De betekenis is, dat de allerhoogste, gunstig gestemde vriend 

van de Vrajaväsés, Çré Kåñëa, de eeuwige brahma is en vol 

zegen is – Bhagavän Zelf. Nirviçeña-brahma is slechts de uit-

straling van Zijn ledematen en Paramätmä is slechts een deel 

van een deel van Zijn volkomen deel. 

Abhidheya-tattva 

In ieder vers van Çrémad-Bhägavatam wordt abhidheya (de 

methode om het doel te bereiken) in de vorm van toewijding 

tot Kåñëa uitgelegd. Verder zegt Bhagavän Zelf, "bhaktyäham 

ekayä grähyäù çraddhayätma priyaù satäm – alleen door ex-

clusieve toewijding is het mogelijk Mij te bereiken. De toege-

wijden van Mijn toegewijden zijn Mij erg dierbaar." "Bhaktir 

evainaà nayati – alleen door bhakti kan men de Allerhoogste 
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Persoon bereiken" Het is niet mogelijk door yoga of andere 

processen. 

na sädhayati mäà yogo 

    na säìkhyaà dharma uddhava 

na svädhyäyas tapas tyägo 

    yathä bhaktir mamorjitä 

Çrémad-Bhägavatam (11.14.20) 

Bhagavän Çré Kåñëa zegt tegen Uddhava, "He Uddhava, het 

beoefenen van yoga, het ontwikkelen van jïäna en vijïäna, en 

het ten uitvoer leggen van zijn beroepsmatige verplichtingen, 

japa, studie, soberheid en verzaking zijn niet zo effectief om 

Mij te bereiken dan altijd toenemende en exclusieve bhakti 

vol liefde." 

De vrucht van het horen van Çrémad-Bhägavatam is bhakti 

(toewijding) tot de Allerhoogste Persoon, Çré Kåñëa, die ge-

jammer, illusie en vrees uitdrijft. Dergelijke bhakti brengt 

Kåñëa snel onder controle. 

Zelfs al zijn de wijzen, die zijn verzonken in de zegen van 

onpersoonlijk brahma, vrij van woede en vals ego, toch vere-

ren ze Bhagavän met grondeloze toewijding, omdat Zijn kwa-

liteiten zo lieftallig zijn, dat ze iedereen op dwingende wijze 

tot Hem aantrekken. 

ätmärämäç ca munayo 

    nirgranthä apy urukrame 

kurvanty ahaitukéà bhaktim 

    ittham-bhüta-guëo hariù 

Çrémad-Bhägavatam (1.7.10) 
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[Alle verscheidene personen, die vreugde zoeken in zichzelf, 

evenals de munis, die verzonken zijn in hun beschouwing van 

het zelf, zijn vrij van angst, vals ego en andere geestelijke ob-

stakels. Desondanks leveren ze onzelfzuchtige, ongemoti-

veerde, liefdevolle dienst, of bhakti, aan Çré Hari, die over-

weldigende activiteiten ten uitvoer legt. Hij beschikt over zul-

ke wonderbaarlijke kwaliteiten, dat Hij iedereen kan aan-

trekken, zelfs degenen, die reeds bevrijd zijn.] 

Degenen, die reeds volkomen zelfvoldoening hebben bereikt, 

zoals de vier Kumäras, en die vrij zijn van welke verlangens 

naar plezier dan ook, vereren Bhagavän Çré Kåñëa Uruk-

rama's lotusvoeten met grondeloze toewijding (ahaituké-

bhakti). Daarom wordt grondeloze toewijding begrepen als 

het onderwerp, dat door Çrémad-Bhägavatam wordt uiteenge-

zet. 

Prayojana-tattva 

Çrémad-Bhägavatam stelt, 

evaà-vrataù sva-priyā-näma-kértyä 

    jätänurägo druta-citta uccaiù 

hasaty atho roditi rauti gäyaty 

    unmäda-van nåtyati loka-bähyaù 

Çrémad-Bhägavatam (11.2.40) 

[Vrome mensen, die zich stevig hebben verankerd in het die-

nen van Bhagavän met diepe liefde, houden zich voortdurend 

bezig met de kértana van hun meest geliefde namen van Kå-

ñëa. Wanneer zich in hen een diepe gehechtheid (anuräga) 

aandient, smelt hun hart volkomen en worden ze gek van 

liefde voor God. Ze lachen en huilen luidkeels. Opgewonden 
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door liefde zingen ze over hun Heer met lieve stemmetjes en 

zonder een spoor van schaamte dansen en zingen ze als gek-

ken ongestoord door de opvattingen van gewone mensen.] 

De sädhu, die de gelofte handhaaft om Bhagavän te dienen, 

voert näma-saìkértana van zijn enige geliefde Çré Bhagavän 

uit met bhakti-yoga gekenmerkt door prema. Door deze bhak-

ti-yoga groeien anuräga (diepe gehechtheid) en de kiem van 

prema (zuivere liefde) in het hart. Het hart van die sädhu 

smelt en de sädhu stijgt uit boven het niveau van het algeme-

ne publiek. Hij geeft zijn verlegenheid jegens de wereld op, 

begint soms te lachen en barst soms uit in tranen. Soms roept 

hij met luide stem naar Bhagavän en soms bezingt hij lieflijk 

Zijn kwaliteiten, en soms begint hij te dansen om Hem een 

plezier te doen.  

Dit zijn de symptomen van prema-bhakti en deze liefde 

voor Çré Bhagavän is het hoogste doel. Alleen zulke prema is 

het hoogste objectief.  

sarva-vedänta-säraà yad 

    brahmätmaikatva-lakñaëam 

vastv advitéyaà tan-niñöhaà 

    kaivalyaika-prayojanam 

Çrémad-Bhägavatam (12.13.12) 

In Çrémad-Bhägavatam wordt de essentie van de Vedänta 

beschreven. Alleen deze êênpuntige liefde voor Bhagavän is 

eigenlijke bevrijding (kaivalya). Met andere woorden, die 

prema volvoerd voor brahma heeft de natuur van Zijn inner-

lijke vermogen en is het allerhoogste doel (prayojana). 
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Brahmätmaikatva-lakñaëam – Çré Kåñëa is de non-duale 

Absolute Waarheid. De jïänés zien de uitstraling van Zijn 

spirituele lichaam als brahma, de yogés zien Zijn deel van een 

volkomen deel in de vorm van Paramätmä, en de bhaktas 

hebben door hun ogen vol prema de darçana van Hem als 

Bhagavän. De Vrajaväsés, die zijn ondergedompeld in prema, 

dienen zijn non-duale Absolute Waarheid in Zijn vorm van 

Çré Gopäla-Govinda. 

Zelfs al refereert çästra aan de ene non-duale Absolute 

Waarheid als brahma, Paramätmä en Bhagavän, toch zijn de-

ze drie namen niet synoniem. Ze hebben ieder hun eigen spe-

cialiteit. 

Twee typen van brahma zijn in sästra vermeld: (i) brahma 

en (ii) parama-brahma, sanätana-brahma of pürëa-brahma. 

Dus parama-pürëa-sanätana-brahma bevat een groter onder-

scheid dan brahma en heeft een specialiteit, die brahma niet 

heeft. Zo heeft ook Paramätmä een specialiteit, die de ätmä 

niet heeft, en Bhagavän, of Svayam Bhagavän, heeft grotere 

specialiteiten dan Paramätmä. 

Sommige filosofen beschouwen brahma, Paramätmä en 

Bhagavän als synoniemen van hetzelfde ding, zoals verschil-

lende woorden voor water – päné, jala, ambu, néra, enzovoort 

– synoniem zijn. Deze overweging is echter niet volkomen 

logisch. Zelfs al zijn water, damp en ijs in werkelijkheid alle-

maal water, ze zijn niet gelijkwaardig aan elkaar. Ze hebben 

hun eigen onderscheiden kwaliteit. Het woord water wijst niet 

op damp of ijs, damp wijst niet op water of ijs, en ijs wijst niet 

op water en damp. Er bestaat een gradatie van kwaliteiten 

gebaseerd op hun eigenschappen. Op dezelfde manier hebben 
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brahma, Paramätmä en Bhagavän ieder een onderscheiden 

specialiteit. 

Wat dit betreft, kun je het voorbeeld van de zon of een 

berg nemen. Gezien van een afstand ziet de berg er uit als een 

donkere wolk. Als een persoon dichterbij komt, kan hij de 

bomen, de planten, enzovoort, zien. Als hij heel dichtbij komt, 

is hij in staat om duidelijk de complete vorm van de berg waar 

te nemen met zijn insecten, wormen, dieren, vogels, water en 

omgeving. Op dezelfde manier is brahma een zeer afstandelijk 

begrip, dat wordt waargenomen door jëäna, en Paramätmä, 

die de afmeting van een duim heeft, wordt gezien door middel 

van yoga. Door bhakti echter kan men volledige darñana heb-

ben van de complete waarheid van Bhagavän – Zijn verblijf-

plaats, Zijn metgezellen, enzovoort. We kunnen de zongod 

niet zien; we kunnen alleen zijn lichtstralen zien. Aan de an-

dere kant kan iemand met de juiste kwalificatie darçana heb-

ben van zijn vorm, zijn strijdwagen, zijn paarden, enzovoort. 

Op dezelfde manier zijn Paramätmä en Bhagavän niet syno-

niem. Er is enig onderscheid tussen hen. 

Sarva-vedänta-säram. De essentie van alle Veda's is de 

eenheid van brahma en Bhagavän, of met andere woorden, de 

gecombineerde of geīntegreerde, intrinsieke vorm (svarüpa) 

van beien. Deze svarüpa is niet zonder tweede (advitéya-

vastu), zoals ernaar wordt verwezen in het vers vadanti tat 

tattva-vidas. Tan-niñöham betekent 'naar Hem'; kaivalyaika-

prayojanam betekent 'onverdeelde prema voor Hem is het 

hoogste doel'. De betekenis van kaivalya is hier niet onper-

soonlijke bevrijding (mukti), want in het hele Çrémad-

Bhägavatam wordt mukti genegeerd, 
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jïäne prayäsam udapäsya namanta eva 

    jévanti san-mukharitäà bhavadéya-värtäm 

sthäne sthitäù çruti-gatäà tanu-väì-manobhir 

    ye präyaço 'jita jito 'py asi tais tri-lokyäm 

Çrémad-Bhägavatam (10.14.3)  

[Degenen, die het ontwikkelen van kennis geheel achterwege 

laten en die in plaats daarvan met lichaam, geest en woord 

eer betuigen aan onderwerpen over Jou gesproken door zui-

vere toegewijden, die hun leven wijden aan deze vertellingen, 

terwijl ze blijven zitten in welke sociale positie ze zich ook 

bevinden, overwinnen Jou zeker, ofschoon Je anderszins voor 

wie dan ook in de drie werelden onoverwinnelijk bent.] 

Bhaktas aanvaarden geen mukti, zelfs al biedt Bhagavän het 

aan. Ze beschouwen het als uitermate onbetekenend. In het 

bijzonder wordt gezegd, "çrémad-bhägavatam puräëam ama-

lam yad vaiñëavänam priyam… - Çrémad-Bhägavatam is de 

puntgave Puräëa. Dit boek is door iedere Vaiñëava geliefd, 

maar niet door de jïänis en de yogés." Het bevat zelfs geen 

zweem van misleiding in de vorm van mukti. Kaivalya, of 

mukti, kan onmogelijk het onderwerp van Çrémad-

Bhägavatam zijn. Hier is de betekenis van kaivalya kevala 

(exclusief) of viçuddha (volkomen zuiver). Het is alleen exclu-

sieve, êênpuntige bhakti, waarnaar hier wordt verwezen als 

kaivalya. De sublieme, êênpuntige toewijding (ekäntika-

bhakti) is die van de inwoners van Vraja. Van hen is de bhakti 

van de gopés het hoogste. En van alle gopés is de ekäntika-

bhakti van Śrématé Rädhikä voor Kåñëa de allerhoogste. De 

bhäva van Śrématé Radhika, die is toegerust met unnatojjvala-
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rüòha, adhirüòha, modana en mädana-bhäva
6
 is immers kai-

valya en is zowaar het onderwerp, dat in Çrémad-Bhägavatam 

wordt uiteengezet. Śréla Prabodhänanda Sarasvatépäda zegt, 

kaivalyaà narakäyate. Indien kaivalya wordt gebruikt om te 

verwijzen naar het in eenheid samensmelten met God, is die 

kaivalya zo afkeurenswaardig als de hel. De Vaiñëava's be-

schouwen zulke kaivalya als hel. 

Zulke mukti kan niet het onderwerp zijn, dat door Çrémad-

Bhägavatam wordt uiteengezet. Çré Kåñëa wordt ook in het 

bijzonder Kaivalyanätha en Kaivalyapati genoemd. Met ander 

woorden, Hij is de meester en het object van ekäntika prema-

bhäva. Kåñëa Zelf vertelt over de glorie van de wonderbaar-

lijke prema van de gopés, 

na päraye 'haà niravadya-saàyujäà 

    sva-sädhu-kåtyaà vibudhäyuñäpi vaù 

yä mäbhajan durjara-geha-çåìkhaläù 

    saàvåçcya tad vaù pratiyätu sädhunä 

Çrémad-Bhägavatam (10.32.22) 

Kåñëa zegt, "Zelfs al had Ik een leven zo lang als dat van de 

halfgoden, zou Ik niet in staat zijn Mijn schuld aan jullie af te 

lossen. Door de reeks verbondenheden aan jullie huis en fami-

                                                 

6
    Rüòha-bhäva – het stadium van mahäbhäva, waarin alle acht symptomen 

van spirituele extase zich manifesteren in de helder brandende (uddépta) 

conditie. Adhirüòha-bhäva – het hoogste stadium van prema, dat alleen 

wordt aangetroffen in de gopés van Vraja. Er zijn twee soorten adhirüò-

ha-bhäva: (1)modana, waarin alle sättvika-bhävas van de held en heldin 

[vervolg voetnoot 6] worden opgewekt in een hogere mate dan in de hel-

der brandende (uddépta) conditie en (2) mädana, die nergens anders 

voorkomt dan in de groep van Çré Rädhä. 
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lie op te geven, die zeer moeilijk zijn om op te geven, hebben 

jullie Mij gediend en daarom ben Ik aan jullie verschuldigd. 

Alleen nog door jullie sädhutä, jullie vrome natuur, kan Ik 

van mijn schuld vrijkomen. Er is geen andere manier." Deze 

prema van de gopés is het onderwerp, dat door Çrémad-

Bhägavatam wordt uiteengezet. Bovendien bidt Uddhavajé 

aan het stof van de voeten van de gopés, 

äsäm aho caraëa-reëu-juñäm ahaà syäà 

    våndävane kim api gulma-latauñadhénäm 

yä dustyajaà sva-janam ärya-pathaà ca hitvä 

    bhejur mukunda-padavéà çutibhir vimågyäm 

Çrémad-Bhägavatam (10.47.61) 

[Aho, de vraja-devés hebben alles opgegeven voor Çré Kåñëa. 

Ze hebben het pad van kuisheid, hun familie en hun kinderen 

verlaten, die allemaal uitermate moeilijk zijn om op te geven. 

Nu hebben ze hun toevlucht genomen tot prema-bhakti voor 

Çré Kåñëa. De verpersoonlijkte geschriften (Çrutis) zoeken 

onophoudelijk naar diezelfde prema-bhakti, maar kunnen het 

zelden bereiken. Laat mij eenvoudig een struik, een klim-

plant, of een grasspriet in Våndävana worden. Dan kan ik 

misschien het stof van de lotusvoeten van een van deze gopés 

bereiken.] 

Hij, naar wie zelfs de Çrutis tot vandaag de dag hebben ge-

zocht, werd speelgoed in de handen van de gopés. Deze gopés 

zijn vererenswaardig, zelfs voor Çré Kåñëa. 

yä vai çriyärcitam adädibhir äpta-kämair 

    yogiçvarair api yad ätmani räsa-goñöhyäm 

kåñëasya tad bhagavataù caraëäravindaà 

    nyastaà staneñu vijahuù parirabhya täpam 
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Çrémad-Bhägavatam (10.47.62) 

[De lotusvoeten van Çré Kåñëa worden gediend door Lakñmé-

devé, de geluksgodin, en worden vereerd in het hart van de 

zelfgenoegzame meesters van mysieke yoga aangevoerd door 

Brahmäjé. En toch, tijdens de räsa-lélä, verlichtten de gopés 

van Våndävana het branden van hun hart door die lotusvoe-

ten direct aan hun borst te drukken.] 

Die lotusvoeten, waarop de yogīs mediteren, maar niet in 

staat zijn rechtstreeks te bereiken, worden door de gopés lief-

devol op hun borst geplaatst. De liefde van de gopés is het 

hoogste van allemaal en is het hoogste doel en object. 

vande nanda-vraja-stréëäà 

    päda-reëum abhékñëaçaù 

yäsäà hari-kathodgétaà 

    punäti bhuvana-trayam 

Çrémad-Bhägavatam (10.47.63) 

[Ik maak een buiging voor het stof van de voeten van de go-

pés, die in Nanda Bäbä's Vraja wonen. Oh, alles, dat deze go-

pés over Kåñëa's spel en vermaak hebben gezongen, heeft al-

tijd en zal altijd de hele wereld zuiveren.] 

De gopés, die mahäbhäva hebben, noemen Kåñëa, "Dhürta, O 

valsspeler! Lampaöa, O losbandige schurk! Cora, O dief!" en 

meer van dergelijke namen. Zulke hari-kathä uit hun mond 

zuivert de drie werelden. 

mågayur iva kapéndraà vivyadhe lubdha-dharmä 

    striyam akåta virüpäà stré-jitaù käma-yänäm 

balim api balim attväveñöayad dhräìkña-vad yas 

    tad alam asita-sakhyair dustyajas tat-kathärthaù 
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Çrémad-Bhägavatam (10.47.17) 

[Als een jager beschoot Hij op wrede wijze de koning der 

apen met pijlen. Omdat Hij werd beheerst door een vrouw, 

verminkte Hij een andere vrouw, die Hem met wellustige ge-

voelens benaderde. En zelfs na het consumeren van de giften 

van Bali Mahäräja hing Hij hem als een kraai op aan een 

touw. Dus laten we al onze vriendschap met die donkere jon-

gen opgeven, zelfs al kunnen we niet ophouden over Hem te 

spreken.] 

Deze soort en andere dergelijke woorden gesproken door de 

gopés behagen Svayam Bhagavän Çré Kåñëa ten zeerste; maar 

degenen, die zijn gekwalificeerd voor dergelijke hari-kathä, 

zijn zeer schaars. 

Çrémad-Bhägavatam vertolkt de betekenis van de gäyatré: 

artho 'yaà brahma-süträëäà 

    bhäratärtha-vinirëayaù 

gäyatré-bhäñya-rüpo 'sau 

    vedärtha-paribåàhitaù 

grantho 'ñöädaça-sähasraù 

    çrémad-bhägavatäbhidhaù 

Garuòa Puräëa 

Çrémad-Bhägavatam is de geauthoriseerde uitleg van Brahma-

sütra en het is een nadere uiteenzetting van Mahäbhärata. Het 

vormt de uitbreiding van de gäyatré-mantra en de essentie van 

alle vedische kennis. Deze Çrémad-Bhägavatam, die achttien-

duizend verzen omvat, wordt gekend als de toelichting van 

alle vedische literatuur. 

Çrémad-Bhägavatam is de uiteenzetting van de gäyatré. De 

gäyatré-mantra is de moeder van de Veda's. Gäyatré, de echt-
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genote van Çré Brahmä, is de schaduw van Müla-Gäyatré (de 

wortel van Gäyatré), Çré Rädhäjé. In de Gäyatré wordt gespro-

ken van bhargo devasya dhémahi. Hiervan zijn vele betekenis-

sen, maar Çré Jéva Gosvämé ontdekte een speciale betekenis in 

de Agni Puräëa: "kåñëa devasya bhargaù (tejaù) çaktiù 

(svarüpa-çaktiù) iti dhémahi – ik mediteer op svarüpa-çakti 

Śrématé Rädhikä, die de bhargaù, het vermogen, is van de de-

va, Kåñëa." 

Çrémad-Bhägavatam is de betekenis van de Gäyatré en stelt 

in zijn eerste vers, 

oà namo bhagavate väsudeväya 

    janmädy asya yato 'nvayäd itarataç 

cärtheñv abhijïaù svaräö 

    tene brahma hådä ya ädi-kavaye muhyanti yat sürayaù 

tejo-väri-mådäà yathä vinimayo yatra tri-sargo 'måñä 

    dhämnä svena sadä nirasta-kuhakaà 

satyaà paraà dhémahi 

Çrémad-Bhägavatam (1.1.1) 

"Dhämnä svena sadä nirasta-kuhakaà satyaà paraà dhémahi 

– ik mediteer op Hem, die in Zijn eigen verblijfplaats is gesi-

tueerd, ver voorbij mäyä, waar misleiding, of in andere woor-

den, misleiding in de vorm van mukti, geen toegang vindt." In 

de conclusie van Çrémad-Bhägavatam (12.13.19) wordt ook 

gezegd, "tac chuddhaà vimalaà viçokam amåtaà sat-yaà 

paraà dhémahi – ik mediteer op die zuivere en vlekkeloze 

Allerhoogste Absolute Waarheid, die vrij is van het lijden en 

de dood." Daarom is satyaà paraà dhémahi – ik mediteer op 

de Absolute Waarheid – het onderwerp, dat in Çrémad-

Bhägavatam wordt uiteengezet. 
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Nirasta-sämyätiçayena. Nirasta betekent iemand, die geen 

gelijke of meerdere heeft, en die persoon is Śrīmatī Rädhikä, 

de geliefde van Kåñëa. Rädhasä sva-dhämni brahmaëi ramsya-

te namaù. In Haar eigen verblijfplaats zorgt Ze, dat brahma 

zich amuseert. Het is voor Kåñëa niet mogelijk om çåìgära-

räsa (de zoete stemming van amoureuze liefde) te manifeste-

ren zonder Çré Våñabhänu-nandiné, die de bron is van de oor-

spronkelijke räsa, of çåìgära-räsa. Louter om de super-

excellentie van Rädhäjé ten uitvoer te brengen is Candrävalé 

een gopé, die Haar tegenwerkt, een vipakña-gopé. In werke-

lijkheid echter is zij slechts een manifestatie van Rädhäjé en 

kan niet in Haar schaduw staan. 

In dit vers betekent het woord anvaya 'ontmoeten'. In de 

räsa-sthalé staat Kåñëa tussen twee gopés en iedere gopé staat 

tussen twee Kåñëas. Er heerst veel änanda (vreugdevolle ze-

gen) in hun bijeenkomst, waar Kåñëa hun enkelbellen en an-

dere ornamenten op hun lichaam vastmaakt. In afzondering, 

vyatireka, wanneer Zij ziet, dat Kåñëa zowel voor Haar als 

voor de andere gopés hetzelfde gevoel heeft, verdwijnt Rädhä-

jé van de räsa-dans. Nadat Hij erachter komt, dat Ze is ver-

dwenen, denkt Kåñëa, "Als Rädhikä hier niet bij is, wat heeft 

het voor zin om räsa uit te voeren?" Daarom, çata-koöé-gopé 

harite näréla kåñëera mana. Çré Kåñëa liet alle gopés achter en 

verdween uit de räsa-dans. Het is alleen Rädhikä, die deskun-

dig is in de vierenzestig vormen van çåìgära-räsa en in räsa 

zelf. Daarom is Zij de parama-satya-tattva (de Allerhoogste 

Absolute Waarheid) uiteengezet door Çrémad-Bhägavatam. 

Kåñëa is deskundig in räsa-tattva. Hij is raso vai saù, de be-

lichaming van räsa, maar Hij is niet deskundig in mädhana-
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bhäva. Alleen vanwege de mädanäkhya-bhäva van Śrīmatī 

Rädhikä verscheen Hij in de vorm van Çacénandana Gauraha-

ri in het tijdperk van Kali en nam de innerlijke gemoedsge-

steldheden en de gouden uitstraling van Çrématéjé aan. 

Svarät. Rädhäjé is zelf-gemanifesteerd; niemand heeft Haar 

gemanifesteerd. In de staat van mädana zijn alle wonderlijk-

heden tegelijkertijd manifest. Zelfs tijdens een ontmoeting is 

het gevoel van afgescheidenheid aanwezig. 

Tene brahma hådäya ädi-kavaye muhyanti yat sürayaù. 

Wanneer dit verwijst naar Rädhikäjé, betekent het, dat Ze de 

räsa van de Allerhoogste Heer uitbreidde naar het hart van de 

oorspronkelijke dichter, Çukadeva Gosvämé. Zij is de beli-

chaming van Śrīla Çukadeva Gosvämé's guru en Çuka is Haar 

huispapagaai. 

Muhyanti yat sürayaù. Rädhikäjé legde die räsa met be-

trekking tot de Allerhoogste, die zelfs Çré Brahmä's hoofd op 

hol bracht, neer in het hart van Çukadeva Gosvämé, de oor-

spronkelijke dichter. Een andere betekenis is, dat de bhaktas 

flauw vallen bij het proeven van de räsa van het zien van de 

super-excellentie van Rädhäjé tijdens de räsa-lélä en bij het 

zien van Kåñëa's liefde voor Haar op dat moment. 

Tejo-väri-mådäm. De maan stond stil, Yamunä stond als 

bedwelmd stil en stenen werden vloeibaar. Bij het zien van 

Rädhikä's super-excellentie, of Haar conditie in afgeschei-

denheid van Kåñëa, keren hun eigenschappen zich binnenste 

buiten. Materie wordt bewust en dat, wat bewust is, wordt 

statisch. Bij het zien van de räsa-dans stond de maan boven 

Rasaulé stil en de Yamunä werd soliede, hoewel het haar 

dharma is om te stromen. In de algemene betekenis wordt 
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hier vuur (teja) en aarde (mådam) beschouwd als water, en 

water (väri) in de vorm van een fatamorgana in de woestijn, 

als aarde. 

Tri-sargo 'måña. De drie scheppingen zijn reëel; toch zijn ze 

van tijdelijke aard, niet onecht. Ze worden gemanifesteerd 

door Bhagavän's saìkalpa-çakti (Bhagavän's wensvermogen) 

en daarom zijn ze niet onecht. Gezien vanuit het perspectief 

van Śrématé Rädhikä is de betekenis van trisarga 'uit wie tris-

arga (çré, bhu en nélä vermogens) zijn voortgekomen', of 'uit 

wie de Lakñmés, Mahiñés en gopés zijn voortgekomen', of 'in 

wie antaraìga, bahiraìga en tatañöha çaktés zijn gesitueerd'. 

Met andere woorden, trisarga verwijst naar Śrématé Rädhikä 

Zelf. Dhämnä svena sadä nirasta-kuhakaà satyaà paraà 

dhémahi. Ver boven mahämäyä, in de schitterende, eeuwige 

Goloka Våndävana-dhäma, betrekt Çré Rädhikä Nanda-

nandana in het plezier (ramaëa). Ze geeft Hem zegen, vreug-

de. Alleen deze parä-çakti is de paraà-satya-svarüpä en ik 

mediteer (dhémahi) op Haar. Dit is het onderwerp van Çré-

mad-Bhägavatam. 

 

Een lezing gegeven in Çré Keçavajé Gauòéya Maöha 

in Mathurä, India, op 16 augustus 2001 

 

Dit gezelschap werd bijeengeroepen als voortzetting op het festi-

val van Çré Janmäñöamé, waarbij het onderwerp van gesprek was 

"Het hoogste onderwerp gevestigd door Çrémad-Bhägavatam" 

 

Vertaald door het team van Rays of The Harmonist  

voor No. 9, "Çré Gadadhära-tattva", winter 2001 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTIVEDÄNTA  NARÄYAËA GOSVAMÉ MAHÄRÄJA 

IT LIED IS GECOMPONEERD DOOR ŚRÉLA 

Rüpa Gosvämé en vandaag is onze maìgaläcarana 

(gunstige aanroeping), want we willen, dat ons pro-

gramma, dit hari-kathä festival, gunstig verloopt. Dus nu gaan 

we dit uitermate heilzame lied zingen, 

rädhe! jaya jaya mädhava-dayite! 

gokula-taruëé-maëòala-mahite (1) 

[O Rädhä! Alle eer aan Jou, O geliefde van Mädhava! Jouw 

glorie wordt bezongen door de kring van jeugdige meisjes van 

Gokula.] 

dämodara-rati-vardhana-veçe! 

hari-niñkuöa-våndävipineçe! (2) 
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[O Jij, wier kledij de affectie van Dämodara verhoogt, O ko-

ningin van het bos van Våndävana. Jij bent de tuin van plezier 

van Çré Hari.] 

våñabhänüdadhi-nava-çaçi-lekhe! 

lalitä-sakhé! guëa-ramita-viçäkhe! (3) 

[Uit de oceaan van Våñabhänu Mahäräja rijs Je op als de 

nieuwe maan! O liefste vriendin van Lalitä! O Jij, die met je 

betoverende kwaliteiten het hart van Viçäkhä boeit!] 

karuëäà kuru mayi karuëä-bharite! 

sanaka-sanätana-varëita-carite! (4) 

[Schenk me Jouw mededogen, O Jij, die boordevol compassie 

is! Jouw transcendentale kwaliteiten en karakter worden be-

schreven door Sanaka en Sanätana.] 

Rädhe. Wat is de betekenis van Rädhe? Ärädhyate iti. Çré Kå-

ñëa Zelf vereert Śrématé Rädhikä en Rädhikä vereert Hem 

altijd. Toen Ze zich manifesteerde uit Kåñëa's linker zijde op 

het terrein van räsa-lélä, rende Ze direct naar Hem toe om 

Hem te eren, en Hij rende naar Haar. Rädhe! jaya jaya – O 

Rädhe, alle eer aan Jou, alle eer aan Jou. 

Mädhava-dayite! – Jij bent heel dierbaar voor Çré  Mädha-

va. 

Śrématé Rädhikä had eens een pessimistische bui. Ze zat 

aan de ene zijde van Rädhä-kuëòa en Kåñëa zat aan de andere 

zijde. De bries, die van Rädhä's oever kwam, raakte de heer-

lijke geur van Rädhä-kuëòa aan en ook de sluier van Rädhikä 

– niet Rädhikä Zelf, maar de sluier, die Haar geur bevatte. 

Rädhikä is zo aromatisch, dat Kåñëa er gek van wordt. Toen 
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die bries Kåñëa bereikte, riep Hij uit, "Mijn leven is geslaagd! 

Mijn leven is geslaagd!" 

yasyah kadäpi vasanäïcala-khelanottha- 

    dhanyäti-dhanya-pavanena kåtärtha-mäni 

yogéndra-durgama-gatir madhusüdano 'pi 

    tasya namo 'stu våñabhänu-bhuvo diçe 'pi 

Rädhä-rasa-sudhä-nidhi (2) 

[Ik bied zelfs aan de richting tegenover de dochter van 

Våñabhänu Mahārāja – Çré Rädhikä – mijn eerbetuigingen. Zij 

bevangt volkomen het hart van Madhusüdana Çré Kåñëa, die 

het honingzoete spel uitvoert, dat de grootste yogés zelden be-

reiken. Wanneer een zachte windvlaag spelenderwijs Haar 

kleding aanraakt en de zoete geur naar Kåñëa voert en Zijn li-

chaam aanraakt, sluit Hij het in Zijn hart en voelt, dat Zijn 

leven een succes is geworden.] 

Wie is Kåñëa? Hij is Madhusüdana. Er zijn zoveel wijzen en 

vrome koningen, die in staat zijn hun geest te beheersen, het-

geen vervolgens hun geest zuivert. En toch, zelfs in hun medi-

tatie kunnen ze de lotusvoeten van Çré Kåñëa niet aanraken. 

Anderzijds, wanneer diezelfde Kåñëa enige verbinding heeft 

met Rädhikä, zelfs bij het waarnemen van de geur van Haar 

sluier, raakt Hij in de war; dan is het alsof Hij gek wordt. 

Rädhikä is zo glorieus. 

veëuà karän nipatitaà skhalitaà çikhaëòaà 

    bhrañöaà ca péta-vasanaà vraja-räja-sünoù 

yasyäù kaöäkña-çara-ghäta-vimürcchitasya 

    täà rädhikäà paricarämi kadä rasena 

Rädhä-rasa-sudhä-nidhi (39) 
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[Wanneer het hart van Vraja-räja's zoon, Çré Kåñëa, wordt ge-

troffen door de pijlen van Śrématé Radhika's zijdelingse blik, 

laat Hij Zijn fluit vallen, valt Zijn pauwenveer uit Zijn tul-

band en glijdt Zijn bovenkleding naar beneden, terwijl Hij 

begint flauw te vallen. Oh, wanneer ga ik mijn dienst verlenen 

aan Haar, die verzadigd is van räsa?] 

Śréla Prabhodhänanda Sarasvaté schrijft, "O wanneer krijg ik 

de kans om Śrématé Rädhikä met räsa te dienen?" Welke rä-

sa? Maïjaré-räsa, die zo een hoge klasse is, zelfs hoger dan [de 

stadia voorafgaand aan prema, zoals] sneha, mäna, räga, anu-

räga, en zelfs hoger dan dat. Dat is räsa. 

Veëuà karän nipatitaà, wanneer Çré Kåñëa fluit speelt, zijn 

alle gopés onder controle. 

akhila-rasämåta-mürtiù 

    prasåmara-ruci-ruddha-tärakä-päléù 

kalita-çyämä-lalito 

    rädhä-preyän vidhur jayati 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.1.1) 

[Çré Kåñëacandra is uitermate glorieus! Hij is de geconden-

seerde vorm van alle eeuwige, bovenwereldse räsa. Hij heeft 

immers de volkomen uitdrukking van geen enkel goddelijk 

sentiment veronachtzaamd. Kijk eens, hoe Hij de uiterst 

meegaande gopé Tärakä onderwerpt, alsof de pas volle maan 

een kleine ster overstraalt – haar eigen glans wordt volkomen 

overstraald door Zijn schittering. En Päli, die ook door Hem 

wordt beheerst, lijkt een stelsel, dat de maan aan haar boe-

zem houdt. Zijn stralen overspelen haar ook. Wanneer de pas 

volle maan de nachtelijke hemel als zijn speelterrein aan-

vaardt, wordt de atmosfeer ideaal voor het liefdesspel. Op de-

zelfde manier maakt Çré Kåñëa Çyämä, die op het donker-
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blauwe gewelf lijkt, en Lalitä, de belichaming van coquetterie, 

Zijn eigen. Hij raakt onder de controle van de prema van 

Śrématé Rädhikä, die de belichaming is van mahäbhäva en de 

bron van alle yütheçvarés, zoals de volle maan onder controle 

komt van de krachtige invloed van de Rädhá-constellatie in 

het voorjaarsseizoen. De liefde van Śrématé Rädhikä over-

schaduwt Hem volkomen en verslaat Hem. Zij is alles voor 

Hem; zonder Haar staat Hij alleen als een eenzame maan.] 

Kåñëa is een oceaan van räsa. En wat doet Hij? Met Zijn fluit 

en schoonheid – vooral met Zijn fluit – overheerst Hij gopés, 

zoals Tärakä, Pälé, en Candrävalé; en anderen, zoals Bhadrä, 

Çyämalä en Lalitä. Hij beheerst met Zijn fluit ook alle koeien. 

Hij houdt alles met die fluit onder controle. Maar toen Hij 

Śrématé Rädhikä zag, gleed die fluit uit Zijn handen en zelfs 

Zijn pauwenveer viel op de grond.  

Veëuà karän nipatitaà. Waar viel hij neer? Aan de lotus-

voeten van Rädhikä.  

Bhrañöaà ca péta-vasanaà – Hij had niet in de gaten, dat 

Zijn gele sjaal ook afviel. Hij was helemaal door het dolle 

heen en viel pardoes flauw. Śrématé Rädhikä is zo glorieus en 

daarom zingt Śréla Rüpa Gosvämé, "Rädhe! jaya jaya mädha-

va-dayite." 

Çré Kåñëa heeft gezegd in Çrémad-Bhägavatam (10.32.22), 

na päraye 'haà niravadya-saàyujäà 

    sva-sädhu-kåtyaà vibudhäyuñäpi vaù 

yä mäbhajan durjara-geha-çåìkhaläù 

    saàvåçcya tad vaù pratiyätu sädhunä 

[Ik ben niet in staat Mijn schuld voor jouw vlekkenloze dienst 

af te lossen, zelfs niet in een levensduur van Brahmä. Jouw 
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band met Mij is buiten iedere blaam. Je hebt Me vereerd, alle 

huiselijke verbindingen afgesneden, die moeilijk te breken 

zijn. Laat daarom alsjeblieft je eigen glorieuze daden je com-

pensatie zijn.] 

[Śréla Jayadeva Gosvämé heeft Kåñëa ook geciteerd in Géta-

govinda (10.8),] 

smara-garala-khaëòanaà 

mama çirasi maëòanaà 

dehi pada-pallavam-udäraà 

[O Mijn Geliefde, het sterke vergif van Cupido ruīneert Me. 

Wees Me alsjeblieft genadig en plaats de koele, zachte blaad-

jes van Jouw lotusvoeten op Mijn hoofd.] 

Çré Kåñëa smeekt Çrématé Rädhikä, "O Devé, Ik plaats Mijn 

oren in Mijn handen
7
 en beloof, dat Ik niet meer ondeugend 

zal zijn. Ik zal Jou niet meer lastig vallen. Wees alsjeblieft 

gelukkig met Mij. Ik geef Jou Mijn fluit. Ik leg de pauwenve-

ren van Mijn hoofd aan Jouw voeten." Smara-garala-

khaëòanaà. "Ik kan de afzondering van Jou niet verdragen, 

zelfs niet voor een ogenblik. Ik sterf zonder Jou, dus Je moet 

Mijn fout vergeven. In de toekomst zal Ik nooit meer iets als 

dit in Mijn leven doen. Ik heb iets verkeerd gedaan. Je moet 

me excuseren. Excuseer Me alsjeblieft." 

                                                 

7
   In de Vedische cultuur is met beide handen trekken aan de eigen oren 

een teken van het toegeven van de eigen overtreding en het smeken om 

vergeving. 



57 

Dit
8
 kreeg Çré Jayadeva Gosvämé eigenlijk niet voor elkaar 

om te schrijven, maar onze Gosvämés, zoals Śréla Rüpa Gos-

vämé, die Çré Rüpa Maïjaré is, oh, zij konden dat wel. Hoe 

glorieus is Rädhä. Jaya jaya mädhava-dayite – Çré Kåñëa wordt 

beheerst door Çrématé Rädhikä.  

Gokula-taruëé-maëòala-mahite. Er wonen zoveel gopés in 

Gokula. Ze zijn buitengewoon mooi en Candrävalé is bijzon-

der mooi, maar niet zoals Rädhikä. Taruëé-maëòala-mahite – 

in deze wereld is niemand zo dierbaar aan Kåñëa als Rädhikä. 

Dämodara-rati-vardhana-veçe. Wie is Dämodara? Dämo-

dara wordt beheerst door Zijn moeder, maar in dit verband 

wordt diezelfde Dämodara nu beheerst door Rädhikä. Vard-

hana-veçe. Om Çré Kåñëa's liefde en genegenheid te vergroten 

verschijnt Ze op zoveel prachtige manieren. 

En waar is Ze? Hari-niñkuöa-våndävipineçe. Hari betekent 

'Kåñëa, die iedereen aantrekt, die ieders hart steelt, vooral 

van de gopés.' Zijn tuin is Våndävana, waar Yamunä stroomt, 

waar de pauwen dansen en waar de koekoeks zingen. Er zijn 

overal belé, camelé en kadamba bloemen. Waar Candra (de 

                                                 

8
   Toen Çré Jayadeva Gosvämé eens bezig was de verzen van Géta-govinda te 

componeren, verscheen er een spel in zijn hart, waarin Çrématé Rädhikä 

een pessimistische bui (mäna) kreeg. Kåñëa was herhaaldelijk bezig Haar 

mäna op te lossen, maar dat lukte niet. Toen begreep Çré Jayadeva, dat 

[vervolg voetnoot 8] Çré Kåñëa Zijn hoofd aan Haar lotusvoeten legde 

om Haar te kalmeren. Maar omdat Çré Jayadeva Gosvämé's  gevoel van 

dienstbaarheid aan Çré Kåñëa een zweem van eerbied bevatte, kon hij 

zichzelf er niet toe aanzetten dit te schrijven en in plaats daarvan nam hij 

een bad in de Gaìgä. Kåñëa Zelf, in de vorm van Jayadeva, arriveerde 

daar en schreef de rest van het vers in het notitieboek van Jayadeva Gos-

vämé. 
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maan) en alle andere stimuli (uddépana) resideren. Daar is 

Kåñëa niet Våndävaneçvara (heer en meester van Våndävana). 

Want Våndä-devé heeft Våndävana aan Çrématé Rädhikä gege-

ven. Çrématé Rädhikä is Våndävaneçvaré. Çré Kåñëa, vooral, is 

niet heer en meester van räsa-lélä (Räseçvara); maar Rädhikä 

is Räseçvaré (de meesteres van räsa-lélä). Çré Kåñëa is een van 

de deelnemers, maar Rädhikä is het summum. 

Jaya jaya. O Devé, wees glorieus, wees glorieus. Sprenkel 

een beetje van Jouw genade over me heen. 

våñabhänüdadhi-nava-çaçi-lekhe! 

lalitä-sakhé! guëa-ramita-viçäkhe! 

[Uit de oceaan van Våñabhänu Mahäräja rijs Je op als de 

nieuwe maan! O beste vriendin van Lalitä! O Jij, die het hart 

van Viçäkhä boeit met Jouw betoverende kwaliteiten!] 

Lalitä-sakhé! guëa-ramita-viçäkhe! Jij bent de sakhé van La-

litä. Op welke manier? 

dhürte vrajendra-tanaye tanu suñöhu-vämyaà 

    mä dakñiëä bhāva kalaìkini! läghaväya 

rädhe giraà çåëu hitäm iti çikñayantéà 

    devéà guëaiù sulalitäà lalitäm namämi 

Çré Lalitäñöakam (4) 

["O Kalaìkini (onkuise)! Vrajendra-nandana is erg doortrapt, 

dus blijf stevig dwarsliggen. Geef niet toe aan zachtaardige 

ondergeschiktheid. Rädhe, luister naar deze heilzame woor-

den." Op deze manier geeft ze instructies. Ik bied praëäma 

aan Lalitä-devé, die een reservoir is van betoverende kwalitei-

ten.] 
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Çrématé Lalitä-devé is Çrématé Rädhikä zo dierbaar. Soms be-

heerst ze Rädhikä. Dhürte vrajendra. Lalitä zegt, "Vrajendra-

nandana (Çré Kåñëa, de zoon van Nanda Mahäräja) is een eer-

steklas bedrieger. Hij is zwart van binnen en van buiten. Hij is 

overal zwart, geef Je dus niet aan Hem over. Handel altijd op 

een manier, dat Je Hem de baas blijft. Geef Je mäna (trans-

cendentale boosheid) niet op." Rädhikä wil Haar mäna opge-

ven, maar Lalitä zegt Haar dat niet te doen. Rädhe giraà çåëu 

hitäm iti çikñayantéà. Lalitä is de guru van Rädhikä en daarom 

kan zij iedereen däsya-prema, liefdevolle dienstverlening, aan 

Rädhikä toestaan. 

yäà käm api vraja-kule våñabhänu-jäyäù 

    prekñya sva-pakña-padavém anuruddhyamänäm 

sadyas tad-iñöa-ghaöanena kåtärthayantéà 

    devéà guëaiù sulalitäà lalitäà namämi 

Çré Lalitäñöakam (7) 

[Bij het zien van ieder jong meisje waar dan ook in Vraja, 

waarna ze heeft vastgesteld, dat ze geneigd is tot Våñabhänu-

nandiné, vervult Lalitä onmiddellijk alle innerlijke wensen van 

dat meisje en maakt haar leven tot een succes. Ik bied praëä-

ma aan die Lalitä-devé, een reservoir van betoverende kwali-

teiten.] 

En wat te zeggen van Viçäkhä, die zelfs mooier is [dan Lalitä]. 

Viçäkhä werd geboren op dezelfde dag als Rädhikä, dus haar 

schoonheid en andere kwaliteiten zijn overeenkomstig aan die 

van Rädhikä. 

sändra-prema-rasaiù plutä 

    priyatayä prägalbhyam äptä tayoù 

präëa-preñöha-vayasyayor anudinäm 



SRI  RADHA – ONZE ALLERHOOGSTE TOEVLUCHT 

__________________________________________________________________________ 

60 

    léläbhisäraà kramaiù 

vaidagdhyena tathä sakhéà prati 

    sadä mänasya çikñäà rasair 

yeyaà kärayatéha hanta lalitä 

    gåhëätu sä mäà gaëaiù 

Vraja-viläsa-stava (29) 

[Çré Lalitä-devé is ondergedompeld in de uiterst ondoorgron-

delijke prema-räsa. Çré Çré Rädhä-Kåñëa zijn haar präëa-

preñöha (haar dierbaarste geliefden, het leven van haar leven) 

en iedere dag arrangeert ze met een driestheid (pragalbhatä) 

geboren uit haar liefde voor Hen beiden Hun amoureuze 

ontmoetingen. Ze geeft met grote deskundigheid instructies 

aan haar sakhé Çrématé Rädhikä. Moge zij me aanvaarden als 

pälya-däsé, een van de dienstmeisjes in haar persoonlijke 

groep.] 

praëaya-lalita-narma-sphära-bhümis tayor yä 

    vraja-pura-nava-yünor yä ca kaëöhän pikänäm 

nayati param adhastäd divya-gänena tuñöyä 

    prathayatu mama dékñäà hanta seyaà viçäkhä 

Vraja-viläsa-stava (30) 

[Çré Viçäkhä-devé is door het jonge paar begunstigd op basis 

van haar kwaliteiten van intieme liefde, speelse humor en 

moedige, amoureuze nieuwsgierigheid. Haar verleidelijke, 

hemelse gezang bespot de zoetheid van de koekoek. Moge 

die Viçäkhä me genadevol opleiden in de muziekkunst.] 

Haar stem is zo lief, zelfs liever dan van Çré Kåñëa. Al haar 

kwaliteiten zijn als die van Rädhikä. Ik bid, dat ze me haar 

çiñya, leerling, maakt en me opleidt in de dienst van Rädhikä 

en Kåñëa. 
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karuëäà kuru mayi karuëä-bharite! 

sanaka-sanätana-varëita-carite! 

In dit vers zegt Śréla Rüpa Gosvämé, dat zelfs de eersteklas 

brahmavädés, zoals Çukadeva Gosvämé [toen hij nog in de 

baarmoeder van zijn moeder zat] en de Vier Kumära's, Çréma-

té Rädhikä bezingen. Niçänta-lélä (het spel van Rädhä en Kå-

ñëa vlakvoor de dageraad) en het andere spel en vermaak in 

añöa-käléya-lélä (uitgevoerd over de acht perioden van de dag 

en de nacht) werd door Çré Çiva aan de Vier Kumära's verteld 

en toen beschreven ze die in de Båhad-vämana Puräëa. Dus 

daarom bezingt Śréla Rüpa Gosvämé zelfs personen, zoals 

Sanaka, Sananda, Sanat en Sanätana Kumära, die altijd vijf 

jaar oud blijven, die altijd naakt rondlopen en die de eerste 

zonen van Çré Brahmä zijn. 

Sanätana betekent in dit verband Sanätana van de Vier 

Kumära's. Maar Śréla Sanätana Gosvämé heeft Çré Rädhä ook 

bezongen, vooral in Båhad-Bhägavatämåta en in zijn Vaiñëa-

va-toñané commentaar op Çrémad-Bhägavatam, dus dit kan 

ook naar hem verwijzen. 

Jullie zijn allemaal gekomen voor hari-kathä en we zullen 

jullie hari-kathä geven. We zullen de hari-kathä geven, die 

Śrīla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, jullie Prabhupäda, aan 

mij heeft overgelaten. Hij zei me, "Jij moet hen dit geven." 

Er kunnen problemen komen, wanneer we toegewijden 

huisvesten, maar probeer tolerant te zijn. Probeer de nectar 

van hari-kathä met de twee kopjes van je oren te drinken. 

Śréla Çukadeva Gosvämé heeft deze kathä gesproken, maar 

niet openlijk, zoals ik doe. Bij het spreken van Çrémad-

Bhägavatam heeft Çukadeva Gosvämé Rädhikä's naam nooit 
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openlijk genoemd, ook heeft hij de namen van Candrävalé of 

Lalitä en Viçäkhä nooit onthuld. Maar Śréla Bhaktivinoda 

Öhäkura heeft deze wel onthuld en omdat we in zijn lijn (pa-

ramparä) spreken, vertel ik jullie ook al die geheime namen 

en het zoete spel en vermaak [dat is verbonden aan deze na-

men]. Probeer dit in je hart te sluiten en predik onze missie in 

de hele wereld. Wees niet zwak. "Rädhe! jaya jaya mädhava-

dayite." 

 

Een lezing gegeven tijdens het 'The Way of Love Festival', 

Kijkduin, Nederland, 9 juli 2005 

Gepubliceerd door het Harikathä Team 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTIVEDÄNTA NARÄYAËA GOSVAMÉ MAHÄRÄJA 

çré kåñëa-virahe,rädhikära daçä, 

    ämi to' sahite näri 

yugala-milana, sukhera käraëa, 

    jévana chäòite päri (1) 

[Ik kan de conditie van Rädhikä in afzondering van Çré Kåñëa 

niet verdragen. Ik ben dus volkomen bereid mijn leven op te 

geven omwille van Hun gelukkige hereniging.] 

 

E MOETEN OP DEZE GUNSTIGE VER- 

schijningsdag van Rädhikäjé tot Haar bidden, 

maar hoe moeten we bidden? Als we bidden in 

onze eigen woorden, zelfs met hele poëtische woorden, helpt 

dat dan? Nee. Als we bidden onder leiding van Çrématé Räd-

hékä's dienares, een zelf-gerealiseerde ziel, met deze woorden, 
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dan kan ons dat enig resultaat opleveren. In deze gemoedsge-

steldheid bidden we met de woorden van Śréla Bhaktivinoda 

Ṭhäkura, die een verlangen tot uidrukking brengt aan de lo-

tusvoeten van Rädhäjé. 

Alleen onder leiding van Śréla Bhaktivinoda Ṭhäkura is het 

mogelijk om dienst te verlenen aan Çrématé Rädhikä. In de 

stemming van Çrématé Rädhikä's dienares heeft Śréla Bhakti-

vinoda Ṭhäkura gebeden, "Wanner komt de dag, dat ik niet in 

staat ben Haar afzondering te verdragen? Wanneer komt de 

dag, dat ik in feite in staat ben de pijn van Rädhikäjé te erva-

ren en niet in staat ben te verdragen, dat Zij zulke pijn heeft?" 

Opdat Rädhä en Kåñëa elkaar ontmoeten, is Śréla Bhaktivi-

noda Ṭhäkura inderdaad gereed en bereid zijn leven herhaal-

delijk op te geven. 

rädhikä-caraëa, tyajiyä ämära, 

    kñaëeke pralaya haya 

rädhikära tare, çata-bära mari, 

    se duùkha ämära saya (2)  

[Als ik Rädhikä's lotusvoeten slechts voor een ogenblik zou 

moeten ontberen, zou ik totaal geruīneerd zijn. Omwille van 

Rädhikä, zou ik de bezoeking van de dood honderden keren 

kunnen verdragen.] 

Śréla Bhaktivinoda Ṭhäkura zegt, "Ik kan alles opgeven. Ik 

kan zelfs Kåñëa opgeven, maar ik kan de lotusvoeten van 

Rädhikä geen moment opgeven. Voor de dienst van Rädhikä 

ben ik bereid om honderdmiljoen keer te sterven, maar ik zou 

het opgeven van Haar associatie nooit kunnen verdragen. 

Wanneer komt de dag, dat ik enige dienst aan Haar lotusvoe-

ten kan verlenen? Hoe kan ik gehecht raken aan deze Rädhi-
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kä en hoe kan ik de perfectie van de dienst aan Haar lotusvoe-

ten bereiken?" 

e heno rädhära, caraëa-yugale, 

    paricaryä pä'bo kabe 

hä hä vraja-jana, more dayä kori', 

    kabe vraja-vane la'be (3) 

[Wanneer krijg ik de dienst aan Çré Rädhä's lotusvoeten? O 

inwoners van Vraja, wanneer zijn jullie mij genadig en nemen 

jullie me mee naar de bossen van Vraja?] 

viläsa maïjarié, anaìga maïjaré, 

    çré rüpa maïjaré ära 

ämäke tuliyä, laho nija-pade, 

    deho more siddhi-sära (4) 

[O Viläsa Maïjaré, Anaìga Maïjaré en Çré Rüpa Maïjaré! 

Verhef me en breng me dichtbij jullie lotusvoeten om me zo 

de hoogste perfectie toe te staan.] 

Terwijl Śréla Bhaktivinoda Ṭhäkura bitter weent, bidt hij, "O 

Vrajaväsé's, weest alsjeblieft genadig! Plaats me in de dienst 

van het Goddelijk Paar. Plaats me alsjeblieft in het bijzonder 

in de dienst van Rädhikä's lotusvoeten. Wanneer komt de 

dag, dat Çré Viläsa Maïjaré en anderen me naar Vraja bren-

gen? Ik verlang ernaar om dienst te verlenen." 

In dit gedicht zien we, dat Lalitä en Viçäkhä niet worden 

genoemd en er geen smeekbeden aan Yogamäyä Paurëamäsé 

en Våndä-devé zijn. De gebeden van Śréla Bhaktivinoda 

Ṭhäkura zijn in plaats daarvan gericht aan Rüpa Maïjaré, Vi-

läsa Maïjaré en Anaìga Maïjaré. Waarom is dat? Het gevoel, 

dat we willen bereiken is niet mogelijk zonder hun genade. 

Dat is de reden, waarom sädhakas, beoefenaars, op deze ma-
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nier bidden. Als een stemming, zoals die van hen, in ons hart 

ontluikt, is ons leven geslaagd en worden we op zekere dag 

gekend als rüpänuga. 

[Toen zongen de toegewijden Śréla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahä-

räja's Uddeçye Racita Gétä Boliyä Pracalita, dat ook bekend is als 

Kothäya Go Premamayi Rädhe Rädhe (Het Lied dat het Levensdoel 

van Śréla Raghunätha däsa Gosvämé Bezingt).] 

Eerder hebben we gesproken over de tattva van Rädhäräëé. 

Śréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé heeft dit allemaal gehoord 

van Çré Svarüpa Dämodara, Çré Räya Rämänanda, Śréla Rüpa 

Gosvämé en vooral van Śréla Raghunätha däsa Gosvämé en zo 

heeft hij het gepresenteerd. 

Çrématé Rädhikä's naam is Govinda-änandiné, Zij die Çré 

Kåñëa gelukkig maakt. Niets is hoger dan dit. Śréla Kåñëadäsa 

Kaviräja Gosvämé heeft enkele namen van Rädhikä onthuld 

in zijn Çré aitanya-caritämåta, Ädi-lélä, Hoofdstuk Vier. 

Eên van Haar namen is Govinda-änandiné. Govinda is de 

bestuurder van alles. Hij omvat de uiterste grens van het be-

grip van de Allerhoogste Heer, Çré Kåñëa. Hij is vol onbeperk-

te vermogens en lieftalligheid. Wie kan Hem gelukkig maken? 

Er is maar êên persoon, die dat kan – Kåñëa Zelf in de vorm 

van Çrématé Rädhikä. 

Zij is Govinda-mohiné. Kåñëa trekt alle levende wezens 

aan, inclusief dieren, bomen en klimplanten, en Hij trekt in 

het bijzonder alle vraja-gopés aan, maar alleen Rädhikä kan 

Hem aantrekken. Kåñëa brengt iedereen in deze wereld van 

zijn stuk met Zijn mäyä-çakti, en in de spirituele wereld ver-

bijstert Hij iedereen met Zijn prachtige gedaante, kwaliteiten 
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en spel. Hij kan ieders hoofd op hol brengen, maar alleen 

Śrématī Rädhikä kan Zijn hoofd op hol brengen.  

Rädhikä is Govinda-sarvasava. Zij is alles voor Kåñëa. Zij 

is het summum voor Kåñëa; voor Hem is er niets anders. 

Çré Rädhä is Sarva-käntä-çiromaëi, het kroonjuweel van al-

le geliefden van Kåñëa. Alle gopés gingen zoeken naar Kåñëa, 

nadat Hij van de räsa dans was verdwenen. Toen Rädhikä's 

svapakñä gopés, de gopés van Haar eigen groep, Haar voetaf-

drukken bij die van Kåñëa zagen, werden ze heel gelukkig, 

omat ze wisten dat ze van Haar waren. Maar toen de andere 

groepen gopés ze zagen, zonder te weten tot wie ze behoor-

den, dachten ze, dat deze specifieke gopī Kåñëa beter had ge-

diend dan ieder ander en dat Hij daarom met Haar alleen de 

räsa-dans had verlaten. 

Çré Rädhä is Zelf Candrävalé en alle andere gopés gewor-

den. Er is geen andere geliefde van Kåñëa dan Çrématé Rädhi-

kä. Zijzelf is alle Lakñmés (Geluksgodinnen) geworden en alle 

koninginnen van Dvärakä. Als iemand hierover diep nadenkt, 

begrijpt hij Haar grootsheid. Sétä-devé en alle Lakñmés zijn 

manifestaties van Rädhä en Zij neemt deze vormen aan om de 

verlangens van Kåñëa te dienen. Zij is Sarva-lakñmé. 

devé kåñëa-mayé proktä 

    rädhikä para-devatä 

sarva-lakñmé-mayé sarva- 

    käntiù sammohiné parä 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.83) 

[Zij die schitterend straalt en die niet-verschillend is van Çré 

Kåñëa wordt Çrématé Rädhikä genoemd. Ze is hoogst vere-

renswaardig en presideert over alle geluksgodinnen. Ze be-
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schikt over alle luister en brengt Çré Kåñëa totaal in de war. 

Zij is het allerhoogste, innerlijke vermogen van Bhagavän.] 

Ze is Kåñëa's vasat-nägaré (zij die alle verlangens van Kåñëa 

kan vervullen). Ze is Kåñëa-mayé; Ze ziet Kåñëa overal – bin-

nen en buiten Zichzelf. Waar Haar geest of zintuigen ook 

heengaan, het is alleen voor en over Kåñëa. In alle tien rich-

tingen, waar Ze Haar blik ook op richt, zelfs wanneer Ze een 

tamäla boom ziet, denkt Ze, "Oh, daar is Kåñëa." Wanneer ze 

Yamunä of Govardhana ziet, ziet Ze Kåñëa. Kåñëa's vorm is 

prema-räsa-mäyä, gemaakt van de zoetheid der liefde en Hij 

wordt vergezeld van Çré Rädhikä. Haar naam is Rädhikä, om-

dat Ze alle verlangens van Kåñëa vervult en die liefdedienst is 

Haar verering, Haar ärädhana. Een andere reden is, dat Kå-

ñëa Haar Zelf vereert.  

anayärädhito nünaà 

    bhagavän harir éçvaraù 

yan no vihäya govindaù 

    préto yäm anayad rahaù 

Çrémad-Bhägavatam (10.30.28) 

[Zeker heeft deze gopé (Çrématé Rädhikä) Bhagavän Çré Hari, 

de allerhoogste autocraat, oprecht vereerd. Waarom heeft 

Govinda ons anders allemaal achtergelaten en alleen Haar 

met Zich meegenomen?] 

Çukadeva Gosvämé en Vyäsadeva zeggen, "Zij is degene, die 

zeer zeker Kåñëa heeft vereerd, want Hij neemt Haar op Zijn 

schouders naar een afgelegen plek." Dat Hij Çrématé Rädhikä 

meeneemt naar een afgelegen plek, nadat Hij de räsa-dans 

heeft verlaten, is een teken, dat Kåñëa Haar vereert. Op dat 
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moment bevestigen zelfs de vipakñä-gopés (rivaliserende par-

tij) dit. Rädhikä is parama-devatä, het meest vererenswaardig, 

evenals Kåñëa dat is. 

ataeva sarva-püjyä, parama-devatä 

sarva-pälikä, sarva jagatera mätä 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.89) 

[Daarom is Rädhä parama-devatä, de allerhoogste godin, en 

Zij is vererenswaardig voor iedereen. Ze is de bescherm-

vrouwe van iedereen en Zij is de moeder van het hele univer-

sum.] 

Zij is het meest vererenswaardig van allemaal. Bovendien, als 

Zij door Kåñëa Zelf wordt vereerd, is Ze dan niet vererens-

waardig voor iedereen? 

Rädhikä vroeg eens aan Våndä-devé, "Waar kom je van-

daan?" Vånda-devé antwoordde, "Ik kom van Rädhä-kuëòa; 

ik heb Kåñëa daar gezien." Rädhärané vroeg, "Wat deed Hij 

daar?" Våndä-devé antwoordde, dat Hij aan het dansen was. 

Rädhä vroeg toen, "Oh, wie was Zijn dansleraar?" Våndä-devé 

vertelde Haar, "Jouw reflectie, Rädhikä, die Hij in iedere 

boom ziet."  

Sarva-pälikä. Zij is de beschermvrouwe van iedereen. Sar-

va-jagatera-mätä. Zij houdt alle levende wezens met prema in 

stand. Welke prema ook in deze wereld bestaat, komt van 

Rädhikä. Zij is de moeder van iedereen. Hoezo? Omdat Zij 

iedereen voedt door hen kåñëa-prema te geven. Kåñëa is de 

voornaamste [vererenswaardige] godheid voor alle incarnaties 

en ook voor alle levende wezens. Zo zijn er ook miljoenen 
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Lakñmé's en Rädhikä is voor hen allemaal vererenswaardig. 

Dit wordt bevestigd in de lofzang in Brahma-saàhitä (5.29), 

cintämaëi-prakara-sadmasu kalpa-våkña 

    lakñävåteñu surabhér abhipälayantam 

lakñmé-sahasra-çata-sambhramä-sevyamänaà 

    govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi 

[Het transcendentale koninkrijk wordt eeuwig opgeluisterd 

door miljoenen wensbomen, door paviljoens gemaakt van 

wensjuwelen en door ontelbaar veel koeien, die wensen ver-

vullen. Daar verlenen duizenden en duizenden Lakñmé's, of 

gopés, met grote genegenheid diensten aan de Allerhoogste 

Persoonlijkheid. Ik vereer die oorspronkelijke Allerhoogste 

Persoonlijkheid, Çré Govinda.] 

[Śréla Gurudeva wijdt opnieuw uit over Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-

lélä 4.83, het vers dat hij eerder in deze lezing citeerde.] 

Çré Rädhikä is Sarva-lakñmé-mayé, hetgeen betekent, dat alle 

gopés uit Haar voortkomen. Van alle schoonheid en luister, 

die bestaan, is Zij de bron. Daarom is Zij de heersende god-

heid van alle sakhés. Zoveel geliefden als er zijn, zo is Zij de 

heersende godheid van hen allemaal. 

Zij is Känti. Waarop wijst dat woord? Kåñëa's verlangens. 

Zij is de enige, die alle verlangens van Kåñëa kan vervullen. 

Er dansten honderden miljoenen gopés in de räsa-dans, maar 

toen Rädhikä verdween, stopte de räsa-dans. 

rädhikä karena kåñëer väïchita püraëa 

'sarva-känti'-çabder ei artha vivaraëa 

jagat-mohana kåñëa, tähära mohiné 

ataeva samastera parä öhäkuräëé 
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rädhä—pürëa-çakti, kåñëa—pürëa-çaktimän 

dui vastu bheda näi, çästra-paramäëa 

mågamada, tära gandha—jaiche aviccheda 

agni, jväläte—jaiche kabhu nähi bheda 

rädhä-kåñëa aiche sadä eka-i svarüpa 

lélä-rasa äsvädite dhare dui-rüpa 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.94-98) 

[Çrématé Rädhikä vervult alle verlangens van Bhagavän Çré 

Kåñëa. Dit is de betekenis van "sarva-känti". 

Çré Kåñëa betovert de wereld, maar Çré Rädhä betovert zelfs 

Hem. Daarom is Zij de hoogste godin van allemaal.  

Ze zijn immers dezelfde, zoals muskus en zijn geur onafschei-

delijk zijn, of zoals het vuur en zijn hitte niet verschillend zijn.  

Çré Rädhä en Kåñëa zijn eeuwigdurend êên en dezelfde identi-

teit, toch hebben Ze twee vormen aangenomen om het zoete 

spel en vermaak van de liefde te ervaren.] 

Om alle gevoelens van liefde van Rädhikä te proeven ver-

scheen Kåñëa als Mahäprabhu, die de gecombineerde vorm is 

van Zichzelf en Rädhä. Was Hij alleen gekomen, was het voor 

Hem niet mogelijk geweest al deze stemmingen te proeven. 

Dit kan Hij in vraja-lélä  niet doen. 

Hoe voelt Kåñëa Zich in Mathurä en Dvärakä, waar Hij in 

grote afzondering van Rädhikä is? Hij bidt, He ärädhya rädhä 

mero man hameçä tero me hi basyo raho hai. 

[Śréla Näräyaṇa Gosvämé Mahäräja legt vervolgens de proza in Hin-

di uit, die op de muur staat geschreven van de Çré Rädhä-ramaëa 

Mandira.] 
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"O hoogst vererenswaardige Rädhä! Mijn geest is altijd geab-

sorbeerd in Jou. Ik verlang er altijd naar om Jou te zien, dus 

op de een of andere manier en in een of andere vorm blijf Ik 

in Våndävana. O Çrémati Rädhikä, Ik dwaal door die bossen 

en speel op Mijn fluit alleen op zoek naar Jou; om te begrij-

pen wie Jij bent en om Jouw räsa te proeven. O Rädhikä, Ik 

ga naar de Yamunä, niet om een bad te nemen, maar alleen 

om Jou te ontmoeten. Wat heeft het anders voor zin om daar 

naartoe te gaan? Ik zit op de oever van de Yamunä alleen om 

Jou te ontmoeten en Jou te dienen.  

"Dat Ik de koeien hoed is alleen een voorwendsel, zodat Ik 

naar Jou kan zoeken. Jij bent inderdaad de enige reden voor 

alle activiteiten in het universum. Ik begeer zozeer de darçana 

van Jouw schoonheid, dat Mijn ogen hier en daar naartoe 

schieten en Mijn geest onrustig wordt. Ik zit te wachten onder 

een kadamba-boom en denk, 'Wanneer komt Ze langs op 

deze weg?' Een cakora vogel lijdt liever aan dorst dan iets te 

drinken, behalve de regen, die valt tijdens de sväti-nakñatra 

constellatie. Op dezelfde manier ben Ik als die vogel en Jouw 

schoonheid is de regen. Zulke schoonheid steelt Mijn hart, 

zoals ook Jouw bescheidenheid en al Jouw kwaliteiten; Ik 

smacht naar Jou. Verloren in gedachten aan Jou en bij het 

horen van Jouw glorie blijf ik zelfs onbewust van Mijzelf." 

Wat kan Rädhäjé zeggen na het horen van zulke woorden? 

Ze beantwoordt dit in een overeenkomstige gemoedstoe-

stand. "O Präëanätha, Heer van Mijn levensadem, Ik ben 

Jouw eeuwige dienares en Jij bent Mijn ziel en zaligheid, de 

enige liefde van Mijn leven. Ik geef Me over aan Jouw lotus-

voeten. Je kunt Me met Jouw acitiviteiten of met Jouw geest 
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liefhebben of veronachtzamen. Je kunt Me achterlaten en Mij 

laten lijden. Wat Jij ook wenst, Jouw geluk is Mijn geluk en 

Jouw leven is Mijn leven. Ik wil niets anders dan Jouw geluk. 

Zoals Jij Mijn geluk en verdriet kent, ken Ik ook die van Jou. 

Jij voelt je gelukkig bij het zien van Mij, maar bij het zien van 

Jou voel Ik een geluk, dat miljoenen keren groter is. Er is in 

deze werelden geen vergelijking van Mijn geluk. Ik ben alleen 

gelukkig bij het zien van Jouw geluk. Jij bent de reden achter 

alle zegen, die Ik aan anderen geef, want de enige oorzaak 

van Mijn plezier is Jouw plezier. Ik verlang alleen Jouw geluk. 

Ik wil Jouw geluk zien van de ochtend tot de nacht, en van de 

nacht tot de ochtend. 

"Door Mij te zien word Jij gelukkig en daarom decoreer Ik 

Mezelf op allerlei manieren met çåìgära (ornamenten) en 

alaìkära (decoraties). Ik doe dat voor Jou alleen; Ik doe dit 

omdat Ik Jou veel plezier doe met ornamenten en decoraties. 

Ik wijd Me aan Jouw lotusvoeten alleen om Jou voldoening te 

geven en Jouw verlangens te vervullen. Ik word zo blij, als Jij 

tegen Me zegt, 'Jij bent Mijn geliefde, Mijn meesteres, Mijn 

leven en Mijn ziel.' Niemand kan het geluk begrijpen, dat Ik 

voel; er is in deze wereld niets, dat ermee valt te vergelijken. 

"Wanneer Jij tegen Me zegt, 'O Sväminéjé, O Pränaneçvaré 

Radhike, O Mijn Käntä', hoewel Ik deze uitlatingen aanvaard 

en hoewel Mijn hart meer dan gelukkig wordt bij het zien van 

Jouw geluk, wanneer Jij deze woorden proeft, voel Ik me op 

hetzelfde moment verlegen en heb Ik het idee, dat de aarde 

onder Me wegzakt. Uiterlijk voel Ik me verlegen, maar inner-

lijk ben Ik ontzettend blij." 
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Toen zei Kåñëa tegen Rädhikä, "Jij bent de verblijfplaats 

van weergaloze liefde. O Våñabhänu-nandiné, dochter van 

Våñabhänu Mahäräja. Jij bent de woonplaats van alle räsa, en 

wat ben Ik? Ik loop altijd van het ene bos naar het andere om 

koeien te hoeden. Ik ben een dwaas en onreligieus. Behalve 

van het hoeden van koeien heb Ik verder geen enkel verstand. 

Ik ken de regels en reguleringen van de liefde niet; alleen Jij 

kan Mij die dingen leren. Als een dorpsjongen ren Ik altijd 

achter de koeien aan en speel verstoppertje en doe andere 

ruige spelletjes, terwijl Jij een rivier van ambrozijnen prema 

bent. Ik ben als schroeiend heet zand in de zomer en Jij bent 

de rivier van verkoelende nectar. Hoe kunnen Jij en Ik wor-

den vergeleken? Wanneer Jij Mij Jouw liefdevolle darçana 

geeft, word Ik onmiddellijk zo gelukkig. Er is geen vergelijk 

met Mijn gelukzaligheid. En wanneer Jij Mij een genadevolle 

blik toewerpt, sta Ik bij Jou in de schuld, want Ik ben altijd in 

gebreke van de rijkdom van prema." Kåñëa zei ook tegen de 

gopés tijdens de räsa-lélä, "Ik heb geen enkele kwalificatie. Ik 

ben slechts een bedelaar van Jullie liefde." 

na päraye 'haà niravadya-saàyujäà 

    sva-sädhu-kåtyaà vibudhäyuñäpi vaù 

yä mäbhajan durjara-geha-çåìkhaläù 

    saàvåçcya tad vaù pratiyätu sädhunä 

Çrémad-Bhägavatam (10.32.22) 

[Mijn lieve gopés, jullie samenzijn met Mij is onschuldig en 

rein in ieder opzicht, want het is vrij van ieder vleugje verlan-

gen voor jullie eigen plezier. Het vloeit over van hoogst zuive-

re liefde. Hoewel de banden van genegenheid voor de leden 

van het eigen huis onmogelijk zijn te overkomen, hebben jul-
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lie ze volkomen afgebroken. Dus om Mij een plezier te doen, 

hebben jullie de zedelijke normen van deze wereld over-

schreden. Zelfs al zou Ik zo lang leven als de goden, zou ik 

niet in staat zijn zelfs maar een druppel van jullie liefde, opof-

fering en dienstbaarheid te vereffenen. Jullie mogen Me van 

Mijn schuld bevrijden door eenvoudig je eigen zachtaardige 

natuur te volgen, maar Ik ben altijd de schuldenaar van jullie 

prema en dat zal Ik altijd blijven.] 

Nu heeft Kåñëa dit bevestigd door tegen Çré Rädhä te zeggen, 

"Ik ben zo schuldig aan Jou. Hoe kan Ik vrijkomen van deze 

schuld? Jij bent de residentie van genade. Wees alsjeblieft 

genadig. Jij alleen kan Me liefde geven en Mijn verlangens 

vervullen. Ofschoon Ik Mijn constant oplopende schuld aan 

Jou nooit zal kunnen aflossen, houd desondanks nooit op Mij 

uit Je goedhartigheid met Jouw genade te besprenkelen. Dit is 

Mijn verzoek." 

Toen Çrématé Rädhikä dit hoorde, werd Ze verlegen en 

antwoordde, "O Çyämasundara, O Jij, met ogen als lotus-

blaadjes, O Jij, die de zoon is van de Koning van Vraja, O dief 

van Mijn hart, Ik heb in mijn hart onophoudelijk darçana van 

Jou. Om Jou te ontmoeten, geef Ik alle conventies van de 

samenleving op. Ik zal het huis van Mijn schoonfamilie verla-

ten en alle rekenschap met verlegenheid, respect van anderen, 

religie en onreligie opgeven. Ik wil naar Jou komen en Jou als 

Mijn eigen houden. Ik wil dicht Bij je blijven en Je zelfs niet 

voor een moment verliezen, Ik ben echter maar een dorps-

meisje." 

Eerder zei Kåñëa, dat Hij een dorpsjongen is en nu zegt 

ook Çrématé Rädhikä, "Ik voel hetzelfde als Jij, namelijk dat 
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Ik totaal geen kwaliteiten heb en geen schoonheid ben. Jij 

daarentegen bent uitermate gekwalificeerd en knap. Jij bent 

het ornament van Jouw dynastie. Er is geen räsa in Mij. Ik 

heb geen verstand van räsa, terwijl Jij de residentie bent van 

räsa. Jij bent de oceaan van genade, dus geef Me Jouw genade 

door permanent in Mijn hart te wonen. Dit is Mijn verlan-

gen." 

Dit allemaal is gebaseerd op de lessen van Çré Caitanya-

caritämåta. Zonder de genade van Śréla Rüpa Gosvämépäda 

en Śréla Raghunätha däsa Gosvämé had niemand over deze 

onderwerpen kunnen schrijven. Onze sampradäya is erg rijk. 

Wat is onze rijkdom? Rädhäjé is onze rijkdom; Rädhäjé's na-

men zijn onze rijkdom. De notie, dat Rädhikä het centrum is 

van alles, is exclusief voor degenen in onze Gauòéya sampra-

däya. Alle andere sampradäyas vereren Kåñëa als de Aller-

hoogste. De specialiteit van de Gauòéya sampradäya is, dat zij 

de Kåñëa vereren, die afgescheidenheid van Rädhikä ervaart. 

Śréla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja bezingt en bidt 

tot Śréla Raghunätha däsa Gosvämé in zijn kértana, Uddeçya 

Racita Gétä Boliyä Pracalita. Hij zegt, dat Raghunätha däsa 

Gosvämé altijd ronddwaalde [door Vraja], soms in Nidhuvana 

en soms in Vaàçévaöa, terwijl hij uitriep, "Rädhe! Rädhe!" 

Een lezing gegeven in Çré Keçavajé Gauòéya Maöha, 

Mathurä, India,  

op de ochtend van Rädhäñöamé, 

14 september 2002 

Gepubliceerd door het Harikatha Team 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTIVEDÄNTA NARÄYAËA GOSVAMÉ MAHÄRÄJA 

 [Op Janmäñöamé, alvorens te spreken over Çré Kåñëa's glorie, leidde 

Śréla Gurudeva de verzamelde toegewijden tot het zingen van Çré 

Jayadeva Gosvämä's Sanskriete gebed Çré Maìgala-gétam. Hij zei, 

aangezien het vandaag de verschijningsdag van Kåñëa is, moeten we 

beginnen met deze kértana. Śréla Gurudeva zette daarna de diepe 

betekenis van deze bhajana alsvolgt uiteen.] 

 

RITA-KAMALÄKUCA-MAËÒALA! DHÅTA-

kuëòala! Dit is de Maìgala-gétam gecomponeerd door 

Śréla Jayadeva Gosvämé. Hij zong deze Maìgala-

gétam aan het begin van zijn Géta-govinda. Hoe wordt iets 

maìgala, gunstig of heilzaam? Hoewel dit een gebed is tot 
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Kåñëa, zijn er aanwijzingen van de glorie van Çrématé Rädhikä 

aanwezig. Zonder Rädhikäjé heeft Kåñëa op Zichzelf geen 

glorie; Zijn hoogste glorie manifesteert zich alleen, wanneer 

Hij in Haar gezelschap is. 

Çrita-kamaläkuca-maëòala! dhåta-kuëòala! Wat is de con-

ditie van Kåñëa, wanneer Hij darçana heeft van Çrématé Räd-

hikä? 

venuà karän nipatitaà skhalitaà çikhaëòaà 

    bhrañöaà ca péta-vasanaà vraja-räja-sünoù 

yasyäù kaöäkña-çara-ghäta-vimürcchitasya 

    täà rädhikäà paricarämi kadä rasena 

Çré Rädhä-räsa-sudhä-nidhi (39) 

[Wanneer het hart van Vrajaräja's zoon, Çré Kåñëa, wordt 

doorboord met de pijlen van Çrématé Rädhékä's zijdelingse 

blik, laat Hij Zijn fluit vallen, glijdt Zijn pauwenveer uit Zijn 

tulband en glijdt Zijn bovenkleding af, terwijl Hij op het punt 

staat om flauw te vallen. Oh, wanneer zal ik liefdevolle dienst 

verlenen aan Haar, die is verzadigd van räsa?] 

Wanneer krijg ik de gelegenheid om met räsa beladen dienst 

te verlenen aan de lotusvoeten van Rädhäjé? Wat betekent 

rasa hier? Het betekent upäsanä (verering) vol rasa aan Haar 

lotusvoeten, zoals wordt uitgevoerd door Rüpa Maïjaré en 

anderen. 

Bij het krijgen van Rädhikä's darçana valt Kåñëa's fluit uit 

Zijn hand, Zijn kroon valt van Zijn hoofd, Hij raakt bewuste-

loos en valt tegen de grond. 

Op dat moment zegt Madhumaìgala, "Wat doe Je? Nanda 

Bäbä en Yaçodä Maiyä zijn hier!" 
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çrita-kamaläkuca-maëòala! dhåta-kuëòala! e 

kalita-lalita-vanamälä! jaya jaya deva hare 

Kåñëacandra neemt Zijn toevlucht tot çrita-kamalä. Çrita be-

tekent toevlucht, en hier verwijst Kamalä naar Rädhikä. Ku-

ca-maëòala betekent, dat Kåñëa Zijn toevlucht neemt tot de 

borsten van Rädhikä. Kåñëa staat min of meer overeind. Zon-

der dat kan Hij niet overeind blijven staan. 

Dhåta-kuëòala! Hij die kuëòala draagt. Wat betekent dit? 

Dat Hij altijd de herinneringen (småti) en lieve woorden 

(madhura-väëé) van Rädhäjé in Zijn oren draagt. Zelfs Śréla 

Rupa Gosvämé heeft gezegd, "Mag mijn juweel, Ujjvala-

nélamaëi, door bij Kåñëa's haaivormige oorringen (makara 

kuëòalas) te blijven, de schoonheid van Zijn oren verhogen." 

Wat betekent 'de schoonheid van Zijn oren verhogen'? Moge 

Kåñëa worden bekoord door het horen van de glorie van Çré 

Rädhikä: dit betekent het. Wat zijn Zijn kuëòala? De lieve 

woorden van Rädhäjé. Haar madhura-väëé. Zelfs Kåñëa's veëu 

glijdt uit Zijn hand bij het horen van Haar lieve stem. 

Kalita-lalita-vanamälä! Kåñëa draagt een vanamälä. Kalita-

lalita betekent 'uitermate attractief en mooi'. Hoe komt Hij 

aan deze vanamälä? Door wie was hij gemaakt? Çrématé Räd-

hikä Zelf maakte hem en legde hem daarna om de hals van 

Kåñëa. Hij werd door Haar alleen gemaakt; Ze reeg hem Zelf 

en gaf Hem de bloemenslinger. 

"Jaya jaya deva! hare! – Mag de vererenswaardige Heer, de 

deva van Jayadeva Gosvämé, zegevieren! Mag Hij zegevieren! 

Jaya wordt hier twee keer gezongen en daarom zijn er twee 

betekenissen. Deva betekent 'die Kåñëa-deva, die is getooid 

met deze kwaliteiten' [zoals genoemd in Maìgala-gétam]. Het 
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betekent ook 'Hij, die de vererenswaardige Heer is van Jaya-

deva. Moge Hij zegevieren!" 

Er is nog een ding. Veëuà kvaëantam (Brahma-saàhitä 

30). Zijn veëu of vaàçé verbijstert Brahmä, Çaìkara, de sid-

dhas en alle anderen. Wat doet hij [Zijn fluit] nog meer. Wan-

neer een gopé in mäna is, kalmeert Hij haar mäna met Zijn 

vaàçé alleen. Welke andere kwaliteiten heeft Zijn fluit? Hij 

sleept op dwingende wijze alle gopés hun huis uit. En ondanks 

dat de vaàçé zo doeltreffend is, louter de darçana van Rädhi-

kä laat hem [de fluit] uit Kåñëa's hand vallen. Wat is de bete-

kenis? Het toont Rädhikäjé's glorie aan. Er zijn andere gopés, 

wier mäna wordt gekalmeerd bij het horen van het geluid van 

de vaàçé, maar de mäna van Rädhikäjé niet. Zelfs de vaàçé is 

niet in staat Haar mäna te verdrijven. Dit toont aan, dat 

Śrīmatī Rädhikäjé de beste onder de gopés is. Ze hebben zo-

veel diepe gevoelens. 

Sommige deva-däsés (tempeldanseressen) waren aan het 

zingen in het bos [van Çré Jagannätha Puré]. Bij het horen van 

hun diepe gevoelens brak Çré Jagannätha Zijn deur open en 

ging naar het bos om naar hun lied te luisteren. Hij rende zo 

hard, dat Zijn kleding aan de doornen van de struiken bleef 

hangen en Hij liep overal op Zijn lichaam krassen op, dat het 

leek, alsof Zijn wonden zouden bloeden. Toen de ärati ging 

beginnen, zagen de mensen de gescheurde kleding van Jagan-

nätha en vroegen, "Hoe is dit gebeurd?" De hoofdpriester 

had de tempeldeur afgesloten, maar Jagannätha had het slot 

verbroken en ging er vandoor. Het nieuws van dit incident 

kwam terecht bij Koning Pratäparudra, die vroeg, "Hoe is dat 

gebeurd?" 
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Ze vroegen zich dat af en deden onderzoek, maar konden 

geen aanwijzingen vinden. De priesters maakten zich zorgen 

en dachten, dat ze misschien een overtreding hadden begaan, 

of dat dieven de tempel hadden ingebroken. Jagannäthajé 

verscheen in de droom van de hoofd-püjäré en vertelde hem, 

"Nee. Er waren een paar deva-däsés in het bos aan het zingen 

[Géta-govinda] en Ik ging er naartoe om te luisteren. Geen 

verheerlijking van Mij is hoger dan dit." 

Mahäprabhu is altijd in de gemoedsgesteldheid van Çré-

maté Rädhikä  

Er was een ander, dergelijk incident. Er was eens een deva-

däsé aan het zingen [over Çré Jagannätha]. Bij het horen van 

haar gezang rende Çré Caitanya Mahäprabhu snel naar haar 

toe om haar te omhelzen. Toen Hij op het punt stond dat te 

doen, rende zijn dienar Govinda achter Hem aan en probeer-

de Hem tegen te houden, maar Mahäprabhu rende zo hard, 

dat Govinda Hem niet kon bijhouden. Govinda riep, "Het is 

een vrouw die zingt!" Toen deze woorden Mahäprabhu's oren 

binnendrongen, stopte Hij. Dankbaar zei Hij tegen Govinda, 

"Vandaag heb je me gespaard. Had je dat niet gedaan, had Ik 

mijn leven opgegeven door in zee te springen." 

Wat is de betekenis? Mahäprabhu demonstreerde het idea-

le gedrag van brahmacärés en sannyäsés.  Sannyäsés en brah-

macärés moeten naiñöika (devoot) in hun goede karakter zijn. 

Mahäprabhu zei, indien Hij die vrouw zelfs maar had aange-

raakt, Hij zijn leven had opgegeven door in de zee te springen. 

Hiervan moeten we leren. Tegenwoordig geven mensen hun 
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saffranen kleding op en zelfs hun daëòa en gaan naar de hel. 

Sommige meiden komen ook [naar de maöha] met de bedoe-

ling om een brahmacäré op te pikken. Deze meiden zijn ook 

niet voorzichtig. We moeten het ideale karakter van Ma-

häprabhu volgen. Brahmacärés en sannyäsés moeten hiermee 

zeer, zeer voorzichtig zijn. Caitanya Mahäprabhu kan niet 

toestaan, dat ze dat niet zijn. Ze moeten naiñöika in hun karak-

ter zijn, anders wijst Mahäprabhu hen af. 

Veel sannyäsés waarderen het, dat zoveel dames naar hen 

toekomen en geven hun sannyäsa op. Ze zeggen, "Oh, er ko-

men zoveel dames naar me toe. Wat kan ik doen? Ze komen 

allemaal vanzelf!" Maar Mahäprabhu luistert niet naar deze 

argumenten, dus jullie moeten zeer voorzichtig zijn. Als ie-

mand in een feeststemming bij je komt, laat ze niet toe. Hoe-

wel ik van nature beleefd ben, ben ik met deze zaken erg 

strikt. Ik kan dit niet tolereren. Meisjes vooral moeten voor-

zichtig zijn met betrekking tot hun motieven om naar de maö-

ha te komen. Ze komen soms brahmacärés of sannyäsés op-

pikken. Ik heb hen gewaarschuwd hiervoor niet te komen. Ze 

kunnen alleen komen om kari-kathä te horen en heel sterk te 

worden in Kåñëa bewustzijn. [Ze kunnen komen om] liefde en 

genegenheid [te ontwikkelen], zoals die van de gopés voor 

Kåñëa door eerst liefde en genegenheid te hebben voor guru 

en ware Vaiñëava's. Ik veroek jullie allemaal – sannyäsés, 

brahmacärés en ook de meisjes – om in dit opzicht zeer voor-

zichtig te zijn. Ik heb zoveel genegenheid voor mijn dochters, 

maar toch moet ik ook strikt met hen zijn. Wees voorzichtig. 

Waarom rende Mahäprabhu naar de deva-däsé? Hij had op 

dat moment vergeten, dat Hij Çacénandana Gaurahari was en 
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herinnerde Zich Kåñëa en de gopés. Hij dacht, dat het Rädhäjé 

of de gopés waren, die deze kértana zongen. Geabsorbeerd in 

die bhäva rende Hij dus achter de deva-däsé aan. [Had Hij 

haar omarmd] had Zijn kåñëa-svarüpa (gedaante) Govinda 

gemanifesteerd. Govinda echter redde Hem op een indirecte 

manier en Mahäprabhu zegende hem. 

Alleen in de vorm van Kåñëa zou Hij een gopé kunnen om-

helzen, niet in de gedaante van Mahäprabhu. Zulke diepe 

geheimen liggen in ieder vers verscholen. Hoeveel kan ik aan 

jullie kwijt? Wanneer men deze verzen leest, dient men dat 

met deze gevoelens [begrip] te doen. Dan alleen is het dienst 

met räsa aan Rädhäjé. 

Er is een ander woord in dit lied: bhäva-khaëòana. Wat be-

tekent bhäva? Het verwijst naar de kringloop van geboorte, 

dood en verdriet. Hier betekent het verdriet. Welk verdriet 

voelen Rädhäjé en de gopés? Afzondering van Kåñëa. Kåñëa 

komt naar hen toe in de vorm van een sphürti (innerlijk visi-

oen). Hij sluit hun ogen en ze raken ondergedompeld in bhä-

va. Bhäva-khaëòana. Door de hereniging aan Rädhikä en de 

gopés verdrijft Kåñëa in hen de pijn van afgescheidenheid. 

Muni-jana-mänasa-haàsa – Kåñëa Bhagavän is de zwaan, 

die speelt op het meer van de geest van de munis. Wie zijn die 

munis? Rasika persoonlijkheden, zoals Çukadeva, Vyäsadeva 

en Närada Prabhu, en natuurlijk Jayadeva Gosvämé, die niet 

minder rasika is. Kåñëa is de zwaan op het meer van de geest 

van deze munis. Welke Kåñëa? De Kåñëa, die aanwezig is en 

verbonden is aan Rädhikäjé. Als dit niet het geval was, zou de 

muni-jana Hem niet eren. Begrijp, dat alle rasika persoonlijk-

heden zo zijn. 
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Aan het eind van de kértana zegt Śréla Jayadeva Gosvämé, 

"Sri jayadeva-kaver idaà kurute mudam, maìgalam-ujjvala-

gétaà, jaya jaya deva! hare." Wat betekent kurte mudam? Dat 

dit lied Kåñëa een plezier moet doen met de gevoelens, die het 

tot uitdrukking brengt. En verder, dat deze léläs zich in het 

hart van alle mensen moeten manifesteren, alle jévas in deze 

wereld, en hen aldus moeten zegenen met toegenegen goed-

gezindheid. Hoe aardig is hij om dit te bidden! 

Maìgalam-ujjvala-gétaà. Wat betekent hier ujjvala-gétaà? 

Het verwijst naar datgene, dat volkomen verzadigd is van un-

natojjvala-bhävas. Deze bhävas zijn in çåìgära-räsa en dit lied 

is volkomen verzadigd van çåìgära-räsa. Jayadeva Gosvämé 

bidt niet alleen voor zichzelf; hij bidt dat deze gevoelens heil 

mogen brengen aan iedereen. Śréla Rüpa Gosvämé heeft ook 

op deze manier gesproken. 

anarpita-caréà cirät karuëayävatérëaù kalau 

    samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çriyam 

hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù 

    sadä hådaya-kandare sphuratu vaù çacé-nandanaù 

Çré Vidagdha Mädhava (1.2) 

[Mag de zoon van Çrématé Çacé-devé, Çré Gaurahari, Zich voor 

altijd spontaan in de diepste kern van je hart manifesteren. 

Getooid met de stralende schittering van gesmolten goud is 

Hij uit Zijn grondeloze genade afgedaald (avatirëaù) in het 

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

tijd niet is gegeven – de schoonheid van Zijn eigen schitterend 

stralende ujjvala-prema-rasa bhakti, dienst met de hoogste 

genegenheid van amoureuze liefde.] 
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Śréla Rüpa Gosvämé bad ook op deze manier. Hij zei niet, 

"sphuratu me çacé-nandanaù". Hij bad juist, "sphuratu vaù 

çacé-nandanaù." Hij heeft ervoor gebeden, dat iedereen wordt 

gezegend. Vaiñëava's zijn altijd vrijgevig op deze wijze. Uit 

hun grootmoedigheid bidden ze, dat iedereen deze gunst mag 

krijgen. 

Toen Mahäprabhu dit lied met diepe gevoelens en grote 

betekenis hoorde zingen door de deva-däsé, veranderde Zijn 

stemming. Ofschoon Hij in rädhä-bhäva was, zwenkte Zijn 

stemming meer naar die van Kåñëa. Hij wilde die deva-däsé 

omhelzen, omdat Hij dacht, dat ze Rädhikä was, of een ande-

re gopé, zoals Lalitä of Viçäkhä. Dus toen Govinda Hem te-

genhield, omarmde Mahäprabhu Govinda en zei, "Oh, je hebt 

Me vandaag gered. Had je dit niet gedaan, had Ik Mezelf in 

zee verdronken." Ook dit gevoel is aanwezig, "O Govinda, je 

hebt Me gered, anders had Mijn kåñëa-svarüpa zich gemani-

festeerd. Iedereen zou erachter zijn gekomen, dat Ik Kåñëa 

ben, maar jij hebt Me tegengehouden." Dus dit heeft twee 

betekenissen en beide zijn waar. Maar die tweede betekenis is 

een hele goede en diepe betekenis. 

Çré Çré Rädhä-Kåñëa een plezier doen 

[Śréla Gurudeva verzocht de verzamelde toegewijden daarna om 

Śréla Jayadeva Gosvämé's Çré Daçävatära-stotram te zingen. Aan het 

eind van de kértana, chantte de kértana leider, "Jaya daçävatära, jaya 

daçävatära – alle eer aan de tien avatäras (incarnaties van Çré Kå-

ñëa)."] 
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Śréla Gurudeva: Zing niet dit eind, "Jaya daçävatära". Zing 

"Jaya daçävatäré". Dit is een gebed (vandanä) aan Keçava. 

Het was Keçava, die de tien incarnaties manifesteerde. Als je 

zingt Jaya daçävatära is dat niet verkeerd, maar Jaya daçävatä-

ré is juist en beter. 

[Çréla Gurudeva vroeg daarna aan Çeñaçäyé Prabhu om Kåñëa Deva! 

Bhavantaà Vande en Çré Nanda-nandanäñöakam te zingen. Daarna 

vroeg hij Kåñëadäsa Prabhu om Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja te 

zingen, zoals ieder jaar op deze dag wordt gedaan.] 

Śréla Gurudeva: Wanneer Çrématé Rädhikä deze Çré Nanda-

nandanäñöakam hoort, wordt Ze meer dan gelukkig; dan geeft 

ze alles [alle heil] aan degene, die het reciteert en geeft die 

persoon Haar präëa-vallabha (de geliefde van Haar leven). 

Ze manifesteert genegenheid voor Kåñëa (kåñëa-préti) in hun 

hart. En van iemand, die Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja 

zing, dat een eerbetuiging aan Çrématé Radhika is, wordt Çré 

Kåñëa gelukkig en brengt Hij alle spirituele zegeningen over 

op de persoon, die aan de lotusvoeten van Rädhikä zit. Dit is 

êên bhäva, maar er is nog een andere bhäva. 

De tweede bhäva is, dat deze Çré Nanda-nandan-äñöakam 

oorspronkelijk voortvloeide uit de lotusmond van Çrématé 

Rädhikä en werkelijk een uitdrukking van Haar stemmingen 

vormt. Of iemand kan het hebben samengesteld na een sp-

hürti van Haar te hebben ontvangen, of Rädhikäjé heeft het 

Zelf gezongen. Wie anders dan Rädhäjé kan immers Kåñëa 

bezingen? Niemand anders is daartoe in staat. In dit lied be-

schrijft Ze al Zijn buitengewone lichaamsdelen en Zijn ver-

bijsterende schoonheid. Sucäru-vaktra-maëòalaà. Kåñëa zegt, 

"In deze wereld is niemand zo knap als Ik. Maar wanneer Ik 
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de schoonheid van Rädhikä zie, smelt Mijn hart volkomen. 

Niemand is hoger gekwalificeerd dan Ik, toch zie Ik êên per-

soon, Rädhikä, wier kwaliteiten in alle opzichten superieur 

zijn aan de Mijne. Zij is Mijn prema-guru." 

Wie is Kåñëa voor de gopés en wie zijn zij voor Hem? Dit 

wordt uitgelegd in Çré Caitanya-caritämṛta (Ädi-lélä, Hoofd-

stuk 4), waar ook wordt vastgesteld, dat de gopés alle [primai-

re] relaties met Kåñëa hebben. Ze zijn Zijn sakhés (vriendin-

nen), däsés (dienaressen), preyasés (geliefden), bändhavas 

(sympathisanten), bandhus (kammeraden) en alle andere re-

laties. Zelfs is de kwaliteit van moederlijkheid in Radhika 

aanwezig. Zij is in feite degene, die deze eigenschap deelach-

tig maakt aan Yaçodä Maiyä. Zij houdt op een manier van 

Hem, waartoe Zijn moeder niet in staat is. Dus Rädhikä 

proeft deze vorm van Kåñëa [zoals in Çré Nanda-

nandanäñöakam wordt beschreven] en Kåñëa proeft Haar 

vorm. Nadat Zij Kåñëa's glorie ten volle heeft gerealiseerd, 

reciteert Rädhikä deze "sucäru-vaktra-maëòalaà" in deze 

verzen aan anderen. 

Zij alleen kan uitleggen, welke soort plezier Kåñëa aan rä-

sa-lélä beleeft. Afgezien van Haar, wie anders kan dit spre-

ken? Kåñëa reciteert dit gebed [Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-

räja], hetzij voor Zichzelf, of Hij manifesteert het in iemands 

hart. 

Deze Çrémad-Bhägavatam is niet de compositie van Çuka-

deva Gosvämé. Van wie is het dan? Het manifesteerde zich in 

zijn hart als een sphürti. Het is ook niet de compositie van 

Śréla Vyäsadeva. Van wie is het dan? Çrémad-Bhägavatam 

manifesteerde zich in Vyäsadeva's hart door Kåñëa's genade. 
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Evenals de Veda's is Çrémad-Bhägavatam eeuwig. Het is in 

feite een miljoen keer meer superieur aan de Veda's. 

Het vermogen van räsa-lélä  

Probeer êên ding in het bijzonder te begrijpen. Waarom heeft 

Çré Kåñëa Zijn räsa-lélä gemanifesteerd, dat volgens de alge-

mene opvattingen verfoeilijk is? Een gewone toegewijde kan 

niet begrijpen, dat Kåñëa de vrouwen van andere mannen 

verzamelt en een schijnbaar abominabele daad verricht, zoals 

räsa-lélä. Waarom deed Kåñëa dat? Śréla Rüpa Gosvämé legt 

uit, dat Kåñëa heel mededogend is. Als Hij deze lélä uit Golo-

ka Våndävana niet naar deze wereld had gebracht en het hier 

ten uitvoer had gebracht, had niemand ervan geweten. Door 

dit spel en vermaak uit te voeren wilde Hij vooral in het hart 

van degenen, die dit ontberen, een begeerte (lobha) wakker 

maken om over dit spel te horen. Welke soort begeerte? Een 

begeerte voor parakéya-rasa. Alle gopés in räsa-lélä waren in 

parakéya-rasa, unnatojjvala bhäva. Hij deed het om lobha 

wakker te maken in degenen, die het niet hadden; om de toe-

gewijden, die een dergelijke begeerte reeds wel hadden, aan 

te zetten om deze räsa te proeven en om de gevoelens van 

degenen, die deze emoties reeds proefden, een kans te geven 

om afgescheidenheid te ervaren; daarom voerde Kåñëa dit 

spel uit. Niemand heeft meer mededogen dan Kåñëa, behalve 

êên ander persoon. Wie? Çrématé Rädhikä. 

Dus deze Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja bestaat uit Kå-

ñëa's woorden. Waar heeft Hij ze uitgesproken? Terwijl Hij 

op de oever van Çré Rädhä-kuëòa zat. 
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agha-rupur api yatnäd atra devyäù pradäda- 

    prasara-kåta-kaöäkña-präpti-kämaù prakämam 

anusarati yad uccaiù snäna-sevänubhandhaiù 

    tad ati-surabhi rädhä-kuëòam eväçayo me 

Çré Rädhä-kuëòäñöakam (3) 

[Voor het plezier van Çrématé Rädhikä en omdat Hij ernaar 

smacht om Haar genadevolle zijdelingse blik te vangen baadt 

Kåñëa Zelf regelmatig in Rädhä-kuëòa, waarbij Hij zorgvul-

dig alle nodige rituelen in acht neemt. Moge die hoogst beto-

verende Rädhä-kuëòa mijn toevlucht zijn.] 

Wat zegt Śréla Raghunätha däsa Gosvämé hier? Dat agha-

ripur (Kåñëa), die hoopt Rädhikä's kåpä-kaöäkña (Haar gena-

devolle zijdelingse blik) toegeworpen te krijgen, drie keer per 

dag (tri-sandhyä) een bad neemt in Rädhä-kuëòa. Na zijn bad 

vereert Hij Haar en bidt, "O Rädhikäjé, wees Me alsjeblieft 

genadig. Je bent in mäna met Mij. Als Jij Me dit aandoet, 

waar moet Ik heen? Ik ben niet in staat om in deze conditie 

zelfs een moment lang Mijn levensadem vast te houden." 

Wiens vandanä (gebed) is dit? Het is Kåñëa's vandanä aan 

Śrématé Rädhikä. 

Al deze gevoelens gaan zeer diep. Zonder de äcäryas in 

onze guru-paramparä, vooral Rüpa, Raghunätha, en van Viç-

vanätha Cakravarté Ṭhäkura tot Bhaktivinoda Ṭhäkura, kun je 

de diepten van deze waarheden niet binnengaan. Zonder Ujj-

vala-nélamaëi te bestuderen kan niemand Çrémad-Bhägavatam 

en al deze çlokas bevatten. Wanneer je Ujjvala-nélamaëi diep-

gaand bestudeert, manifesteren zich de sphürtis van al deze 

spelen in je hart. Dit wordt bhajana genoemd. Iemand die dit 

niet ervaart, is miljoenen kilometers verwijderd van de moge-
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lijkheid om bhajana uit te voeren. Daartoe vieren we festivals 

en organiseren we hari-kathä, zodat iedereen kan samenko-

men. Op die manier kunnen duizenden inwoners van Mathurä 

komen, zelfs maar voor een dag en tenminste tijdens de le-

zing. We organiseren ook festivals in Våndävana, zodat de 

inwoners van Våndävana kunnen komen. Wat is de svarüpa 

van Våndävana? Dat weten ze niet. Het zou hen volkomen 

zijn ontgaan, indien Gauòéya Vaiṣṇava's zoals zij [Rüpa, Rag-

hunätha en anderen] niet waren gekomen. Deze onderwerpen 

bevatten uiterst diepe gevoelens. 

Räsa-lélä, het hoogste van al het spel en vermaak, is heel ef-

fectief. De bälya-lélä (kinderspel) van Yaçodä Maiyä, die Kå-

ñëa vastbindt, is zeer sterk, maar räsa-lélä is miljoenen keren 

sterker. Śréla Çukadeva Gosvämé zei daarom, 

vikréòitaà vraja-vadhübhir idaà ca viñùoù 

    çraddhänvito 'nuçåëuyäd atha varëayed yaù 

bhaktià paräà bhagavati pratilabhya kämaà 

    håd-rogam äçv apahinoty acireëa dhéraù 

Çrémad-Bhägavatam (10.33.39) 

[Een bezadigd persoon, die met vol vertrouwen voortdurend 

de bovenzinnelijke räsa-lélä van Bhagavän Çré Kåñëa met de 

jongedames van Vraja hoort of beschrijft, krijgt eerst parä-

bhakti voor de lotusvoeten van Bhagavän. Daarna zal hij snel 

zijn zintuigen leren beheersen en voor altijd vrij worden van 

de ziekte van het hart: wereldse lust.] 

Kåñëa heeft dit soort spel gemanifesteerd. Hier betekent het 

woord anu 'voortdurend'. Het betekent ook änugatya, onder 

leiding van een Vaisnava, die het heeft gehoord uit de lotus-

mond van çré guru en die hem heeft gediend. Na te hebben 
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gehoord van çré guru en datgene te hebben gerealiseerd, dat 

werd gesproken, spreekt hij het zelf voor zijn leerlingen, die 

anuçåëuyäd uitvoeren, onafgebroken horen. Wat gebeurt er 

dan? Eerst käma. Wat betekent käma? Premamaya-bhäva 

(een gevoel voorzien van prema) komt [in het hart van zo een 

leerling], en daarbij komt, dat alle käma-roga, of de ziekte van 

materiële lust, wordt uitgebannen. Käma-roga verdwijnt niet 

[op een andere manier]. Deze käma wond zelfs Näradajé op 

en maakte, dat Çaìkarajé naakt rondliep. Räsa-lélä is het spel, 

waarin Kåñëa's käma zegeviert. Niemand anders had dit spel 

kunnen uitvoeren. 

Dus [door het horen en beschrijven] van dit spel en ver-

maak verdwijnt håd-roga (de ziekte van het hart) en ontwik-

kel je gehechtheid met begeerte aan Kåñëa. Dit is de reden, 

waarom onze Gosvämé's dit spel hebben onthuld, en vóór hen, 

Śréla Çukadeva Gosvämé. Ze denden dit in opdracht van Kå-

ñëa en Rädhäjé. Dit noemen we bhajana. Welke soort idee van 

bhajana hebben degenen, die weigeren deze zaken te horen? 

Helemaal niets. Maar zulke bhajana is voor ons het doel van 

het leven. 

Ik kan nu niet meer tijd geven. Ik moet wat rust nemen. 

Hierna, tot zes uur vanavond, zal Çrémad-Bhägavata-kathä 

worden gegeven door Tértha Mahäräja, Rasänanda Prabhu, 

Parivrajaka Mahäräja en anderen en ze zullen beginnen bij 

het begin van het Tiende Canto. De avond-ärati wordt snel 

gedaan, zodat we tegen achten vanavond weer kunnen gaan 

zitten [in de tempelkamer bij elkaar komen]. In die tussentijd 

wordt ook parikramä [van Tulasé en de Deities] uitgevoerd 

samen met andere ceremoniën. Indien er zoveel mensen zijn, 
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dat het niet voor iedereen mogelijk is om parikramä te doen 

[van de Deities en Tulasé], zetten jullie Tulasé hier neer [in het 

midden van de kamer] en lopen jullie om haar heen. 

Dus nu gaat het festival van het luisteren naar Çrémad-

Bhägavatam beginnen en iedereen gaat luisteren. Hoewel 

jullie het spel en vermaak van Çré Kåñëa diverse keren hebt 

gehoord, geeft Bhagavän Zijn genade aan iedereen, die het 

nog een keer hoort. Je moet niet denken, "Ik heb het al een 

keer gehoord, dus ik hoef het niet nog eens te horen. Nu ga ík 

praten en luisteren naar anderen." Als ik gezond was, zou ik 

ook gaan zitten luisteren. Vroeger, van 1954 tot nu, deed ik de 

parikramä [van de dhäma] op blote voeten. Nu kan ik dat niet 

meer doen. Ga me niet op allerlei manieren nadoen. Aan-

vaard mijn ideaal en gezichtspunt. Ga niet alleen naar klassen, 

waar ik spreek. Dit is niet juist. Alleen toegewijden met speci-

ale sevä hoeven een lezing niet bij te wonen. De rest moet 

luisteren. Als de toegewijden uit het Westen moeite hebben 

met het verstaan van Hindi, denk ik, dat het beter voor hen is 

om apart te gaan zitten en over Çrémad-Bhägavatam te spre-

ken. Zo kunnen we vooruitgang maken. Nu ga ik er vandoor. 

Haal een kleine tafel en leg Çrémad-Bhägavatam erop voor 

degene, die de klas geeft. 

Gaura premänande! 

Een lezing gegeven in de Çré Keçavajé Gauòéya Maöha, 

Mathurä, India, 

op de ochtend van Janmäñöamé, 20 augustus 2003 

Gepubliceerd door het Harikatha Team 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTIVEDÄNTA NARÄYAËA GOSVAMÉ MAHÄRÄJA 

RÉ JAYADEVA GOSVÄMÉ KENT ÇRÉ KÅ 

ñëa's hart en weet, dat de gebeden, die Çré Bhagavän 

het meest plezier doen, degene zijn, die verbonden 

zijn aan Zijn spel en vermaak met de gopés, vooral die welke 

zijn gerelateerd aan Çrématé Rädhikä. Daarom begint hij deze 

kértana met de woorden "çréta-kamalä-kuca-maëòala dhåta-

kuëòala e". Çré Kåñëa is het fundament, de drager en de basis 

van het hele universum en alle levende wezens. Zijn naam, 

vorm, kwaliteiten en spel zijn allemaal onvergelijkbaar; er is 

niets, dat gelijk is of groter is dan Zijn glorie. Alle levende 

wezens mediteren op Hem en nemen hun toevlucht tot Hem. 

Toch neemt Çré Kåñëa ook Zijn toevlucht. Tot wie neemt Hij 



SRI  RADHA – ONZE ALLERHOOGSTE TOEVLUCHT 

__________________________________________________________________________ 

94 

Zijn toevlucht? Çrématé Rädhikä. "Çréta-kamalä-kuca-maëòala 

– Kåñëa neemt Zijn toevlucht tot Çrématé Rädhikä." Het 

woord kamalä betekent over het algemeen Çrématé Lakñmé-

devé, de godin van het geluk, en toch verwijst het hier naar 

Çrématé Rädhikä. Lakñmé-devé heeft geen directe relatie met 

Vrajendra-nandana Çyämasundara. Zij heeft een afstandelijke 

relatie met Hem. Çrématé Rädhikä draagt een blauwe lotus in 

Haar hand en daarom is Haar naam Kamalä. Het is deze 

Rädhikä, tot wie Kåñëa Zijn toevlucht neemt. 

Wanneer Çré Kåñëa naar het bos gaat om de koeien te hoe-

den en wordt omringd door Zijn vele duizenden koeien en 

vrienden, staan Çrématé Rädhikä en Haar sakhés op een af-

stand arcana van Hem uit te voeren – niet met attributen, 

maar met hun liefdevolle, zijdelingse blikken. Op dat mo-

ment, wanneer Kåñëa de pijl van Çrématé Rädhikä's blik vangt, 

kan Hij niet op Zijn voeten blijven staan en valt in katzwijm. 

Śréla Prabodhänanda Sarasvaté Öhäkura heeft in Çré Rädhä-

rasa-sudhä-nidhi (39) uitgelegd, 

venuà karän nipatitaà skhalitaà çikhaëòaà 

    bhrañöaà ca péta-vasanaà vraja-räja-sünoù 

yasyäù kaöäkña-çara-ghäta-vimürcchitasya 

    täà rädhikäà paricarämi kadä rasena 

[Toen Kåñëa op pad ging om de koeien te hoeden, wierp 

Rädhikä Hem een zijdelingse blik toe, die Hem doorboorde 

als een pijl. De pijl ging recht in Zijn hart en Kåñëa liet par-

does Zijn vaàçé uit Zijn handen vallen.] 

Çré Kåñëa begint flauw te vallen, nadat Hij wordt beschoten 

door de pijl van Çrématé Rädhikä's blik. Hij valt op de grond 

en Madhumaìgala brengt Hem weer bij Zijn positieven. Dan 
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neemt Hij Zijn toevlucht tot Kamalä (Çrématé Rädhikä) en is 

Hij weer in staat rechtop te staan. Hij neemt Zijn toevlucht tot 

Haar borst, Haar beste lichaamsdeel, dat de woonplaats is van 

het hele universum. 

Dhåta-kuëòala. Alle levende wezens in het universum 

kunnen voldoening en vervulling vinden door zich te herinne-

ren en hun oren te gebruiken om over Kåñëa's vorm, kwalitei-

ten en spel te horen, maar hoe vindt Kåñëa voldoening en ver-

vulling? Zijn geluk ligt in het horen over de naam, vorm, kwa-

liteiten en het spel van Çrématé Rädhikä. Kåñëa draagt kuëòa-

la, oorringen, die niets anders zijn dan de belichaming van 

Çrématé Rädhikä's faam, kwaliteiten en glorie. Çréla Rüpa 

Gosvämé vermeldt dit in Ujjvala-nélamaëi, "O Heer, ik bid dat 

dit gedicht als een saffier geschikt mag worden om Jouw haai-

vormige oorringen te decoreren en Jouw goede geluk mag 

vergroten." Dus Çrématé Rädhikä's faam is het ornament van 

Zijn oren, dhåta-kuëòala. 

Kalita-lalita-vanamäla. Kalita betekent 'zeer mooi en ver-

bijsterend' en het verwijst naar Kåñëa's bloemenslinger van 

wilde bosbloemen (vanamäla). Die bloemenslinger is gemaakt 

door Çrématé Rädhikä van belé-, camelé- en jühé-bloemen en 

ook van tulasé-blaadjes en maïjarés, en hij hangt van Zijn hals 

tot op Zijn voeten. Deze vanamäla wordt omringd door hon-

derden bijen, die Çrématé Rädhikä's glorie bezingen. Dit is 

geen gewone bloemenslinger, maar hij vertegenwoordigt Çré-

maté Rädhikä's glorie, die Kåñëa om Zijn hals draagt. 

Dina-maëi-maëòala-maëòana bhāva-khaëòana e. De al-

gemene betekenis is, dat Kåñëa als de zon is, die het univer-

sum opsiert; Zijn aanwezigheid geeft er schoonheid aan. Bhä-
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va-khaëòana verwijst naar Hem, die een eind maakt aan het 

materiële bestaan en het lijden, en naar het feit, dat ons mate-

riële bestaan wordt beëindigd door Zijn naam en spel te her-

inneren. 

En toch, door hierop te mediteeren, heeft het een bijzon-

dere, diepe betekenis in mijn hart gemanifesteerd. Dina-maëi 

betekent 'de zon'. Zijn diepere betekenis wordt geīmpliceerd 

in de brahma-gäyatré. "Ik mediteer op die persoonlijkheid, die 

de uitstraling vormt van de Allerhoogste Heer en die wordt 

geëerd en vereerd door de zon." Wie is die persoonlijkheid, 

die door de zon wordt geëerd? 

De zon geeft licht en leven aan dit universum, maar hij is er 

niet de eerste oorzaak van. Evenals we de uitstraling zien, die 

voortkomt uit de maan en niet uit de maan zelf afkomstig is, 

maar van de zon en op de maan wordt gereflecteerd, zo is de 

zon niet direct onze bron van licht en leven. In werkelijkheid 

komt de oorsprong van het licht en leven, dat wordt gekanali-

seerd door de zon, van de svarüpa-çakti, of hlädiné-çakti. Het 

is Zij, die wordt geëerd en vereerd door de zon. Dit wordt 

afgeleid van de woorden bhargo devasya dhémahi in de brah-

ma-gäyatré mantra. Devasya verwijst naar Bhagavän Çré Kåñëa 

en bhargo betekent 'vermogen'. Kåñëa's hoogste vermogen is 

de svarüpa-çakti, of hlädiné-çakti. Het is die hoogste energie, 

waarop ik mediteer – dhémahé. 

Dina-maëi-maëòala-maëòana. Çrématé Rädhikä is de be-

stuurder van de zon. Hoe bestuurt Ze hem? Ze is Räseçvaré, 

de bestuurder van räsa-lélä. Çré Kåñëa is eigenlijk niet de be-

stuurder (Räseçvara). Hij kan dan wel met alle andere gopés 

aanwezig zijn in de räsa-lélä, maar als Çrématé Rädhikä er niet 
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bij is, kan er geen räsa-lélä plaats vinden. Zodra Zij vertrekt, 

stopt de räsa-lélä en vertrekt Kåñëa ook om naar Haar te zoe-

ken. Dit wordt verhaald in Géta-govinda. Dus Zij is inderdaad 

de bestuurder van de zon en het hele universum. 

Dina-maëi kan ook worden gebruikt om Çré Kåñëa te be-

schrijven als het juweel (maëi), of de zon, of de räsa-maëòala. 

Wanneer Çrématé Rädhikä de räsa-lélä verlaat, voelt Kåñëa 

afgescheidenheid van Haar. Hier betekent bhäva-khaëòana 

niet, dat Kåñëa de kringloop van het materiële bestaan ver-

breekt, maar eerder, dat Zijn eigen gevoelens van afzondering 

alleen worden gekalmeerd en uitgebannen door het gezel-

schap van Çrématé Rädhikä.  

Muni-jana-mänasa-haàsa. Over het algemeen betekent dit, 

dat Kåñëa een zwaan (haàsa) is, die speelt op het koele meer 

van de harten van de munis, die op Hem mediteren. Hier 

heeft muni een diepere betekenis en verwijst naar Çréla  Çu-

kadeva Gosvämé. Kåñëa is als een zwaan in de harten van de 

munis, maar Çrématé Rädhikä is veel prominenter in zijn hart 

aanwezig. Zij is de eigenlijke haàsa (zwaan). Toen Çréla Çu-

kadeva Gosvämé Çrémad-Bhägavatam sprak, bepaalde hij het 

onderwerp door middel van verzen, die Çrématé Rädhikä be-

zongen. Dit is het bewijs, dat het uiteindelijke onderwerp van 

Çrémad-Bhägavatam de glorie van Çrématé Rädhikä is.  

In diverse verzen onthult Çréla Çukadeva Gosvämé, hoe Kå-

ñëa Çrématé Rädhikä altijd in zijn gedachten heeft, 

na päraye 'haà niravadya-saàyujäà 

    sva-sädhu-kåtyaà vibudhäyuñäpi vaù 
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yä mäbhajan durjaya-geha-çåìkhaläù 

    saàvåçcya tad vaù pratiyätu sädhunä 

Çrémad-Bhägavatam (10.32.22) 

[Mijn lieve gopés, jullie samenzijn met Mij is in ieder opzicht 

onschuldig en rein, want het is vrij van zelfs een enkele 

zweem van verlangen voor jullie eigen geluk. Het vloeit over 

van uiterst zuivere liefde. Hoewel de banden van genegenheid 

voor de leden van het eigen huis onmogelijk zijn te overko-

men, hebben jullie ze volkomen verbroken. Dus voor Mijn 

liefdevolle dienst hebben jullie de zedelijke normen van deze 

wereld overschreden. Zelfs al zou ik zo lang leven als de go-

den, zou Ik niet in staat zijn zelfs maar een druppel van jullie 

liefde, opoffering en dienst te vereffenen. Jullie kunnen Me 

van Mijn schuld bevrijden door eenvoudig jullie eigen goed-

aardige natuur, maar Ik ben de schuldenaar van jullie prema 

en zal dat altijd blijven.] 

Muni verwijst ook naar Çréla Jayadeva Gosvämé zelf, en ook 

naar de vier Kumära's, want ze houden altijd de añöa-käléya-

lélä (spel en vermaak uitgevoerd over de acht perioden van de 

dag en de nacht) van Çré Çré Rädhä en Kåñëa in het diepst van 

hun hart. Het refereert ook aan Çré Çaìkarajé, want hij is ook 

geabsorbeerd in de añöa-käléya-lélä van Çrématé Rädhikä. 

Daarom schrijft Çré Jayadeva Gosvämé, "jaya jaya deva hare – 

alle eer aan mijn iñöadevé (vererenswaardige godheid), Çrématé 

Rädhikä. 

Alle verzen van zijn lied zijn een eerbetoon aan Haar, 

çré-jayadeva-kaver idaà kurute mudam 

maìgalam-ujjvala-gétam jaya jaya deva! hare 

Çré Maìgala-gétam (9) 
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Çré Jayadeva Gosvämé voltooide zijn lied met een verzoek: 

Geef met dit lied alstublieft heil en genade aan alle mensen in 

dit universum. Op het eind schrijft hij, "maìgalam-ujjvala-

gétam – dit lied is goedgunstig en stralend." Verwijst dit naar 

Çré Kåñëa of naar iemand anders? Het verwijst alleen naar 

Çrématé Rädhikä. Dit lied (gétam) is unnata-ujjvala, stralend en 

gunstig. Unnata-ujjvala is het liefdevol overspelige paramour-

gevoel van Çrématé Rädhikä. De term unnata-ujjvala-rasa 

heeft alleen betrekking op Çrématé Rädhikä en niet op Çré Kå-

ñëa. Ofschoon Çré Kåñëa het object van deze rasa is en het 

daarom ook proeft, de oorsprong en het reservoir ervan is 

Çrématé Rädhikä. Daarom biedt Çréla Jayadeva tot besluit we-

derom praëäma aan zijn vererenswaardige godheid, Çrématé 

Rädhikä. 

Kåñëa heeft geen gevoel van unnatojjvala; alleen Rädhikä 

heeft dit. Om dit gevoel te krijgen heeft Hij veel soberheid 

ondergaan en door Zijn toevlucht tot Haar te nemen, werd 

Hij geboren als Çré Çacénandana Gaurahari. Unnatojjvala-

gétam is daarom de kértana van de glorie en het gevoel van 

Çrématé Rädhikä, de vererenswaardige godheid van Çréla  Jay-

adeva Gosvämé. 

[De verzamelde toegewijden chantten daarna Çré Rädhä-kåpä-

kaöäkña-stava-räja en Çré Nanda-nandana-äñöakam, waarna Çréla  

Bhaktivedänta Näräyaṇa Gosvämé Mahäräja de diepere betekenis 

van enkele verzen onthulde.] 

ananta-koöi-viñëu-loka-namra-padmajärcite 

    himädrijä-pulomajä-viriïcajä-vara-prade 
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apära-siddhi-åddhi-digdha-sat-padäìgulé-nakhe 

    kadä kariçyaséha mäm kåpä-kaöäkña-bhäjanam? 

Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja (11) 

[O Jij, die wordt vereerd door Lakñmé-devé – de meesteres 

van onbeperkte Vaikuëöha planeten – en die zegeningen geeft 

aan Çré Pärvaté, Indräëé en Sarasvaté, zelfs een van de nagels 

van Jouw lotusvoeten geeft een oneindige variëteit aan spiri-

tuele volmaaktheden. Oh, wanneer maak Je mij de ontvanger 

van Jouw genadevolle zijdelingse blik?] 

Çrématé Rädhikä wordt in ontelbaar veel universa vereerd 

door alle grote persoonlijkheden. Zelfs Pärvaté-devé, de doch-

ter van de Himälaya's; Pulomajä, die Çacédevé is, de vrouw van 

Koning Indra; en Viriïcajä, die Sarasvaté of Gäyatré is, de 

vrouwen van Çré Brahmä, zijn toegewijd aan Haar eerbetoon. 

Ze zoeken allemaal de zegeningen van Çrématé Rädhikä. 

Zij is de hoogste instantie, die alle godsgeschenken en zege-

ningen geeft. Alleen al in Haar voetnagels is zoveel vermogen. 

Alle perfecties en mystieke vermogens bevinden zich daar. 

Als we de verering aan Haar achterwege laten voor de vere-

ring van een ander, wat hebben we daaraan? Ook alleen door 

Haar kunnen we Kåñëa vereren. De verering van Kåñëa alleen 

geeft niet het verlangde resultaat. Daarom is bhajana (inner-

lijke verering) van Çrématé Rädhikä het hoogste. 

Apära-siddhi-åddi-digdha-sat-padäìgulé-nakhe. Alle ver-

mogens en alle soorten perfecties komen voort uit de uitstra-

ling van slechts êên teennagel van Çrématé Rädhikä. 

makheçvari! kriyeçvari svadheçvari sureçvari 

    triveda-bhäratéçvari pramäëa-çäsaneçvari 
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rameçvari! kñameçvari pramoda-känaneçvari 

    vrajeçvari vrajädhipe çré rädhike namo 'stu te 

Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja (12) 

[O meesteres van alle soorten offers, van alle activiteiten, van 

de mantras uitgesproken tijdens yajïa, van alle goden, van de 

lessen van de drie Veda's, van de bekrachtiging van alle 

schriftuurlijke principes, van de geluksgodin, van vergeving 

en van het heerlijke bos [van Våndävana], O meesteres en 

keizerin van Vraja, O Çrématé Rädhikä, ik bied aan Jou mijn 

praëäma.] 

Kåñëa wordt Nanda-nandana en Vrajendra-nandana genoemd 

en naar Hem wordt ook verwezen als de Prins van Vraja, ech-

ter de werkelijke éçvaré, bestuurder en meester van Vraja, is 

Çrématé Rädhikä.   

In Çré Nanda-nandanäñöakam staat het volgende vers, 

vrajäìganä-sunäyakaà 

    sadä sukha-pradäyakam 

jagan-manah pralobhanaà 

    namämi nanda-nandanam 

Çré Nanda-nandanäñöakam (8) 

[De beeldschone geliefde van de jongedames van Vraja geeft 

altijd geluk aan alle levende wezens en betovert hun geest. 

Mijn praëäma bied ik aan die Çré Nanda-nandana.] 

Vrajäìganä refereert aan de gopés van Våndävana, onder wie 

Çrématé Rädhikä het meest vooraanstaand is. Sunäyakaà be-

tekent, dat Çré Kåñëa, in Zijn vorm van dhéra-lalita-näyaka, 

onder controle is van Çrématé Rädhikä. Zij is de näyikä (hel-

din). 
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Sadä sukha-pradäyakam. De algemene betekenis is, dat Çré 

Kåñëa iedereen geluk geeft en de speciale betekenis is, dat 

Çrématé Rädhikä geluk geeft aan Hem. 

Jagan-manaù pralobhanaà. Çré Kåñëa wekt in het hart van 

iedereen begeerte op voor prema-bhakti. Çré Rädhä-kåpä-

kaöäkña-stava-räja wordt gezongen om Hem gelukkig te ma-

ken en Çré Nanda-nandanäñöakam wordt gezongen om Çré 

Rädhä gelukkig te maken. Door de glorie van Kåñëa te zingen 

kun je de lotusvoeten van Çrématé Rädhikä bereiken en door 

Haar glorie te zingen kun je de lotusvoeten van Kåñëa berei-

ken. Çréla  Narottama däsa Öhäkura schrijft, 

kåñëa-näma-gäne bhäi, rädhikä-caraëa päi, 

rädhä-näma-gäne kåñëacandra 

Rädhikä-caraëa-renu (4) 

[O broeder, door het chanten van Kåñëa's naam kun je de lo-

tusvoeten van Çrématé Rädhikä bereiken en door het chanten 

van Rädhä's naam kun je Çré Kåñëa-candra bereiken.] 

En toch bidt Çréla Bhaktivinoda Öhäkura,  

rädhä-pakña chäòi'je-jana se-jana, 

    je-bhäve se-bhäve thäke 

ämi to' rädhikä-pakña-päté sadä 

    kabhu nähi heri tä'ke 

Våñabhänu-sutä (4) 

[Laat iedereen buiten de groep van Çré Rädhä zijn zoals ze 

zijn. Ik ben immers altijd partijdig jegens Rädhikä en kijk 

nimmer naar degenen, die het niet zijn.] 

Het gevoel van de Gauòéya Vaiñëava's is, dat ze niet zijn 

geīnteresseerd in het gezelschap van mensen, die iemand an-
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ders vereren dan Çrématé Rädhikä. Zonder Haar kijken ze niet 

eens naar Kåñëa. Dit wordt rüpänuga bhajana genoemd.  

Vandaag is de dag vóór Çrématé Rädhikä's verjaardag; 

daarom bidden we onder leiding van Çréla Jéva Gosvämé, Çréla 

Rüpa Gosvämé en Çré Jayadeva Gosvämé aan Haar lotusvoe-

ten, dat we op zekere dag Haar genade mogen ontvangen. 

 

Een lezing gegeven in de Çré Keçavajé Gauòéya Maöha, 

Mathurä, India, 

op de ochtend van Rädhäñöamé, 4 september 2003 

Gepubliceerd door het Harikatha Team 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTIVEDÄNTA NARÄYAËA GOSVAMÉ MAHÄRÄJA 

ORGEN GAAN WE RÄDHÄÑÖAMÉ VIE- 

ren. Hoewel het vandaag eigenlijk Añöamé is, 

wordt het overlapt met een deel van Saptamé. 

Dit is de reden, waarom we het saptamé-viddha añöamé noe-

men. Dus in plaats van vandaag zullen we dat deel van Añö-

amé, dat morgen verschijnt, in ogenschouw nemen en we gaan 

Rädhikä's abhiñeka 's morgens om zes uur uitvoeren. Nadat 

we de gebeden aan Rädhikä hebben opgedragen en kértana 

hebben gedaan, zullen we ter ere van Haar iets vertellen en 

Haar abhiñeka (badceremonie) uitvoeren. Na de abhiñeka, 

gaan de brahmacärés en sannyäsés naar buiten om cäva (giften 

voor Rädhärané gedragen op het hoofd van de toegewijden) te 

verzamelen in Kailäça-nagara en andere plaatsen. Daarna 
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komen we om vijf uur of half zes 's avonds weer bij elkaar om 

rädhä-tattva aan jullie uit te leggen. 

Aan het begin van de schepping in de laatste fase van Dvä-

para-yuga verscheen Çré Kåñëa in Vaàçévaöa, de plek van de 

räsa-dans in Våndävana. Maar Hij voelde Zich niet gelukkig, 

dus Hij manifesteerde tegelijkertijd twee gedaanten. Om het 

plezier van lélä-viläsa, het zoete spel en vermaak, te ervaren 

manifesteerde Hij Çrématé Rädhikäjé uit Zijn linker zijde en 

Hij manifesteerde Çaìkara (Çiva), Çré Gopéçvara, uit Zijn 

rechter zijde als guru-tattva. Rädhä, die vol plezier was, rende 

naar Kåñëa. Rä betekent anuräga (diepe spirituele liefdevolle 

gehechtheid) en dha betekent dhavati (hard rennen met grote 

begeerte). Ze rende naar Kåñëa en dat is de reden, waarom 

Ze "Rädhä" wordt genoemd. In diezelfde tijd vereerde Kåñëa 

Haar (kåñëena ärädhita) en zodoende werd ze "Rädhikä" ge-

noemd.  

Toen Kåñëa voor het eerst in Gokula verscheen, kwam Nä-

rada Åñi daar naartoe, nam darçana van Kåñëa en dacht, "Kå-

ñëa kan nooit in Zijn eentje verschijnen. Zijn hlädiné-çakti 

moet ergens anders [in deze wereld] zijn verschenen." 

Op dat moment woonde Våñabhänu Mahäräja in Räval. 

Vijftien dagen na Kåñëa's geboorte bereikte Närada Räval en 

vroeg aan Våñabhänu Mahäräja, "Heeft u kinderen?" 

Våñabhänu Mahäräja antwoordde, "Ja, we hebben kinde-

ren." Hij riep Çrédäma, die zijn eerbetuigingen aan Näradajé 

aanbood. 

Närada zegende Çrédäma en vroeg Våñabhänu Mahäräja, 

"Heeft u recent een kind gekregen, in de laatste tien of vijf-

tien dagen?" 
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Våñabhänu Mahäräja antwoordde, "Ja, een tijdje geleden is 

aan ons een dochter verschenen." 

Met betrekking tot Rädhikäjé's geboorte hebben we ook 

gehoord, dat Våñabhänu Mahäräja dagelijks een bad nam in 

de Yamunä Rivier, die in de buurt stroomde. Op zekere dag 

zag hij een volkomen open lotusbloem met honderd bloem-

bladeren in de rivier. In het midden van die lotus lag een bij-

zonder mooie meisjesbaby, die af en toe op Haar teen sabbe-

le, soms Haar handjes en beentjes bewoog en soms op allerlei 

manieren aan het spelen was. Toen Bäbä Våñabhänu Mahärä-

ja Haar zag, pakte hij Haar op, nam Haar in zijn armen en 

bracht Haar naar het paleis, waar hij Haar bij Kértikä op 

schoot legde. Heel weinig mensen kennen Rädhikä als "Kérti-

kä-kumäri", de dochter van Kértikä-devé. Omdat het Våñabhä-

nu Bäbä was, die Haar van de Yamunä Rivier naar het paleis 

bracht, wordt Ze "Våñabhänu-duläri" of "Våñabhänu-kanyä" 

genoemd – de liefste dochter van Våñabhänu Mahäräja – en-

zovoort. 

Närada vroeg Våñabhänu Mahäräja, "Mag ik uw dochter 

zien? Dan zal ik voor Haar een astrologische kaart maken en 

Haar zegenen. Ik zal Haar toekomstige kwaliteiten beschrij-

ven." [Våñabhänu Mahäräja haalde toen zijn babydochter op.] 

Närada verzocht, "Wilt u alstublief in de tussentijd candana 

(sandelhout), dürvä (gras), akñata (ongebroken rijstkorrels), 

roli (heilige draad), water uit de Yamunä en andere attributen 

verzamelen, zodat ik een ceremonie kan uitvoeren om Haar te 

zegenen." 

Våñabhänu Bäbä ging een kamer binnen en in de tussentijd 

ging Närada Åñi in trance. Terwijl hij mediteerde, transfor-
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meerde dat babymeisje in een beeldschone jonge (kiçoré) ge-

daante. Lalitä en Viçäkhä verschenen daar. Lalitä zei, "Waar-

op mediteert u? Sta op, sta op. Bied uw eerbetuigingen aan 

Haar lotusvoeten en vraag Haar om een gunst." 

Op het moment, dat Näradajé zijn ogen opende, gaf Rädhi-

käjé hem een tijdelijke darçana van Haar kiçoré gedaante en 

verscheen daarna weer voor hem [als een baby]. Maar aange-

zien zijn behoefte om Haar te zien niet was gestild, ging hij in 

Govardhana naar een plaats, die nu naar hem is genoemd: 

Närada-kuëòa. Daar voerde hij gedurende duizenden jaren 

soberheden uit zonder te eten of te drinken. Hij mediteerde 

op Haar en chantte voortdurend de rädhä-mantra. Na duizen-

den jaren werd Näradajé Näradé Gopé. Op dat moment ver-

scheen Rädhäjé en gaf aan Näradé Gopé Haar dienst. Deze 

details hebben we geleerd van çästra. 

Sommigen zeggen, dat de Çrémad-Bhägavatam stelt, "Ete 

cäàça-kaläù puàsaù kåñëas tu bhagavän svayam – Kåñëa is de 

oorspronkelijke Allerhoogste Persoonlijkheid Gods" en dat 

het doel van de auteur, Çréla Vyäsadeva, voor de manifestatie 

van Çrémad-Bhägavatam was om alleen het spel en vermaak 

van Çré Kåñëa te beschrijven. Maar het standpunt van onze 

äcäryas, zoals Çréla Sanätana Gosvämé, Çréla Jéva Gosvämé en 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, is, dat räsa-lélä, het 

meest verheven spel in Çrémad-Bhägavatam, werd uitgevoerd 

omwille van Çrématé Rädhikä. Kåñëa vertelde Haar persoon-

lijk, "Tuhü binä bähära räsa? tuhü lägi' mora varaja-väsa – 

Wat heeft het voor zin om zonder Jou räsa uit te voeren? Al-

leen vanwege Jou woon Ik in Vraja." 
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çata-koöé-gopé mädhava-māna 

räkhite närilo kori'jatana 

[Miljoenen prachtige koeherderinnen zijn niet in staat om 

Mädhava's aandacht vast te houden, ondanks hun enorme 

pogingen dat te doen.] 

Toen Rädhikä uit de räsa-lélä verdween, zag Kåñëa, dat zelfs 

miljoenen gopés niet in staat waren Zijn belangstelling te 

wekken. Terwijl Hij treurde en uitriep, "Rädhe Rädhe!" ver-

liet Hij de dansvloer om Haar te zoeken. Hoewel het in Çré-

mad-Bhägavatam niet zo duidelijk wordt gezegd, hebben de 

commentatoren de betekenissen van de çlokas er alleen op 

deze manier uitgehaald. Kåñëa verdween daar niet in Zijn 

eentje. Rädhäräëé was de eerste, die in mäna van de räsa-lélä 

vertrok en daarna verliet Kåñëa de räsa-dans om Haar te zoe-

ken. Hij was heel bezorgd en riep, "Rädhe Rädhe" en uitein-

delijk vond Hij Haar. 

De andere gopés, die de räsa-dans hadden verlaten om Kå-

ñëa te zoeken, zagen toen twee sporen. Het ene spoor was van 

Kåñëa en het andere, in het midden van de Zijne, was van een 

dame. Ze dachten, "Deze voetafdrukken zijn van Kåñëa, maar 

van wie zijn die andere, kleinere, delicate voetafdrukken met 

zulke mooie tekeningen?" 

Aangezien Lalitä, Viçäkhä en de andere gopés in Çré 

Rädhä's groep Haar voeten hadden gediend, wisten ze, dat 

het tweede spoor van Haar moest zijn en ze voelden zich heel 

gelukkig. "Oh, Kåñëa is niet alleen gegaan", dachten ze. "Hij 

heeft onze präëa-priyä (lievelings-) sakhé meegenomen." Op 

hetzelfde moment voelden ze zich verdrietig. "Nu Ze bij el-

kaar zijn, kunnen we Hen niet van dienst zijn." 
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Andere gopés, die vipakñä waren, of die niet in Rädhä's 

groep zaten, zeiden, 

anayärädhito nünaà 

    bhagavän harir éçvaraù 

yan no vihäya govindaù 

    préto yäm anayad rahaù 

Çrémad-Bhägavatam (10.30.28) 

[Deze gopé (Çrématé Rädhikä) heeft zeker Bhagavän Çré Hari, 

de allerhoogste autocraat, vereerd (ärädhito). Waarom heeft 

Govinda ons anders allemaal achtergelaten en alleen Haar 

meegenomen?] 

"Oh, dit meisje, dat met Kåñëa is weggegaan, is zo fortuinlijk. 

Kåñëa heeft Haar naar een afgelegen plek gebracht en heeft 

zodoende de trots (saubhägya-mada) van miljoenen gopés 

zoals wij gebroken." Ze hadden in de gaten, dat de gopé, die 

Kåñëa bij Zich had genomen, superieur was aan hen. "Zij 

heeft Näräyaṇa zeker gediend en Hem plezier gedaan en 

vanwege Zijn zegeningen heeft Kåñëa alleen Haar meegeno-

men." Op deze manier werd de suprematie van Rädhäjé aan 

de wereld onthuld. Zodra Zij van de räsa-dans verdween, ver-

trok Kåñëa om Haar te zoeken. Rädhikä is daarom de beste 

onder alle geliefden van Kåñëa en räsa-lélä werd uitsluitend 

uitgevoerd om Haar superieuriteit te vestigen. Kåñëa voerde 

dit alleen uit voor Haar plezier. Hij toonde de suprematie van 

de gopés door te zeggen, 

na päraye 'haà niravadya-saàyujäà 

    sva-sädhu-kåtyaà vibhudhäyuïäpi vaù 
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yä mäbhajan durjara-geha-çåìkhaläù 

    saàvåçcya tad vaù pratiyätu sädhunä 

Çrémad-Bhägavatam (10.32.22) 

"O gopés, omwille van Mij hebben jullie je echtgenoten verla-

ten, evenals wereldse religie, verlegenheid, de instructies van 

jullie authoriteiten en jullie leven als huisvrouw, die allemaal 

bedoeld waren om jullie gebonden te houden. Aan de ver-

plichtingen van het huiselijke leven komt geen eind. Het is 

een çåìkhalä, een keten aan handen en voeten. Waaruit be-

staat die keten? De instructies van authoriteiten. Jullie ver-

braken die keten en zijn naar Mij gekomen. Hoe kan Ik ooit 

Mijn schuld aan jullie vereffenen? Oh, jullie zijn sädhus, heili-

gen. Door jullie vrome natuur kunnen jullie Mij van Mijn 

schuld verlossen, maar Ik kan jullie nimmer terugbetalen." 

De suprematie van de gopés en onder de gopés de suprematie 

van de gopés, die de lichamelijke expansies van Rädhikä zijn, 

wordt aldus aangetoond. Onze äcäryas hebben geschreven, 

agha-ripur api yatnäd atra devyäù prasäda 

    prasara-kåta-kaöäkïa-präpti-kämaù prakämam 

anusarati yad uccaiù snäna-sevänu-bandhais 

    tad ati-surabhi-rädhä-kuëòam eväçrayo me 

Çré Rädhä-kuëòäñöaka (3) 

[Om Çrématé Rädhikä een plezier te doen voert zelfs Çré Kå-

ñëa Zelf, die ernaar verlangt Haar genadevolle zijdelingse blik 

op te vangen, zware soberheden uit in de zeer waardevolle en 

aromatische Rädhä-kuëòa door regelmatig daar te baden en 

zorgvuldig alle gepaste rituelen in acht te nemen. Moge die 

hoogst betoverende Rädhä-kuëòa mijn toevlucht zijn.] 
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Rädhäjé was in mäna, pessimistische boosheid, en werd Mäni-

né. Haar mäna had geen oorzaak. Rädhikä's mäna bestaat uit 

twee soorten: hetuka mäna en ahaituka mäna, pessimistische 

boosheid met en zonder oorzaak. De vipakñä (rivaliserende) 

gopés aangevoerd door Candrävalé bekritiseerden Haar en 

zeiden, "Schaamt Rädhikä zich niet door mäna te doen? Ze 

wordt obstinaat, wanneer ze in mäna is. Ik wil Haar gezicht 

niet zien." 

Aan de andere kant zegt Rädhikä, "Candrävalé heeft geen 

idee van de aard van prema. Ze weet niet hoe ze haar geliefde 

een plezier moet doen. Ik wil haar gezicht niet zien." 

De sneha, genegenheid, van Rädhikä en Candrävalé is ver-

schillend. Candrävalé's affectie voor Kåñëa is ghåta-sneha, heel 

glad, terwijl de affectie van Radhika en Haar sakhés madhu-

sneha is, als madhu, als honing; honing is glad maar ook zoet. 

Candrävalé's genegenheid wordt vergeleken met ghee, die 

suiker nodig heeft om zoet te worden, maar honing is zoet van 

zichzelf. Dit is het verschil tussen hen. 

In Ujjvala-nélamaëi heeft Çréla Rüpa Gosvämé Rädhäjé's 

verbijsterende gemoedsgesteldheden beschreven, vooral sne-

ha, mäna, praëaya, räga, anuräga, bhäva, mahäbhäva, rüòha, 

adhirüòha, mohana, mädana. Kåñëa Zelf heeft geen mädana-

bhäva, dus om de mädana-bhäva van Rädhäjé te proeven ver-

scheen Hij als Çré Caitanya Mahäprabhu met Zijn metgezellen 

in Çré Navadvépa-dhäma. Daar werd Zijn verlangen vervuld. 

Iemand, die zijn verlangen wil vervullen, heeft een guru no-

dig. Met dezelfde bedoeling ging Mahäprabhu een bezoek 

brengen aan Çré Räya Rämänanda in Godävaré en stelde hem 

allerlei vragen. Waarom deed Hij dit? In Çré Kåñëa's spel is 
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Räya Rämänanda Viçäkhä-devé, Rädhikä's gopé-vriendin, die 

alle stemmingen van Rädhikä kent. Daar in Godävaré heeft 

Mahäprabhu alle stemmingen van Rädhikä aan Räya Rämä-

nanda laten zien. Diezelfde Viçäkhä in de vorm van Räya 

Rämänanda leidde Mahäprabhu op in het realiseren van deze 

gemoedstoestanden. Aan het eind van hun samenzijn zei Ma-

häprabhu tegen hem, "Ik ben zo blij. Dit is de reden waarvoor 

Ik kwam. Mijn verlangens zijn nu vervuld. Help Me alsjeblieft 

om rädhä-bhäva, de stemmingen van Çrématé Rädhikä te erva-

ren. Kom alsjeblieft naar Jagannätha Puré en help Me daar." 

Räya Rämänandajé ging toen naar Jagannätha Puré. 

 

Lezing gegeven in Çré Keçavajé Gauòéya Maöha, Mathurä, India, 

op de avond vóór Rädhäñöamé, 27 augustus 2009 

Gepubliceerd door het Harikatha Team 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTIVEDÄNTA NARÄYAËA GOSVAMÉ MAHÄRÄJA 

[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja verzocht Kåñëa-

däsa Prabhu om Çré Maìgala-gétam, Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-

räja en Çré Nanda-nandanäñöakam te zingen.] 

 

LS JE RÄDHIKÄJÉ EEN PLEZIER WILT DOEN, 

zal je Kåñëa een plezier moeten doen; en als je Kåñëa 

een plezier wilt doen, zal je Rädhikä een plezier 

moeten doen. Als je de glorie van Kåñëa bezingt, is Rädhikäjé 

gretig om het met miljoenen oren te horen. En als iemand de 

glorie van Rädhikäjé bezingt, wil Kåñëa, die intens gretig is om 

dat te horen, miljarden en triljoenen oren hebben. We zongen 

over de glorie van Rädhikä in Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-

räja. Nu gaan we Çré Nanda-nandana-äñöakam zingen, waarin 
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eerbetuigingen aan Kåñëa worden geboden en waarin Zijn 

glorie wordt bezongen. 

Allereerst bied ik aan de lotusvoeten van mijn gurupäda-

padma, nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çré-

mad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja mijn miljoe-

nen daëòavat praëäma puñpäïjali aan. Daarna bied ik aan de 

sannyäsés, brahmacärés, Vaiñëava's en Vaiñëavé's mijn eerbe-

tuigingen aan. 

De inwoners van Räval en Varñäna hebben Rädhäñöamé 

gisteren gevierd. Dat komt, omdat ze de tithis (vedisch astro-

logische perioden), zoals gegeven in çästra, niet erg veel con-

sideratie geven. Ze vieren Janmäñöamé en Rädhäñöamé alleen 

op Añöamé zonder in overweging te nemen, of die Añöamé pür-

va-viddhä, parva-viddhä of çuddha is, hetgeen betekent, dat 

het al of niet zuiver is.
9
 Maar de vier authentieke Vaiñëava 

sampradäyas – de Brahma sampradäya, de Rudra sampra-

däya, de Sanaka sampradäya en de Çré sampradäya – nemen 

deze regels wel in acht. Wij volgen in hun voetspoor en nemen 

deze principes ook in acht en vieren Çré Rädhäñöamé daarom 

vandaag. 

Gisterenavond heb ik verteld, hoe Çrématé Rädhikä in Rä-

val verscheen en hoe [Våñabhänu] Bäbä Haar op de Yamunä 

Rivier in een honderdbloembladige lotus aantrof. In een an-

dere kalpa (tijdperk) verscheen Ze ook in een lotusbloem in 

Våñabhänu-kuëòa. Beide worden beschouwd als waar, waarbij 

                                                 

9
   Indien de tithi (Saptamé) van de voorgaande dag nog aanwezig is bij 

zonsopgang, wordt dit 'onzuiver' genoemd. In dat geval vieren we Räd-

häñöamé de volgende dag. 
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gedegen rekening wordt gehouden met het verschil van kal-

pas. Maar in deze kalpa verscheen Ze in Räval. 

Rädhikäjé heeft ontelbaar veel eigenschappen, die Ananta 

Çeña noch Kåñëa kunnen beschrijven. 

devé kåñëa-mayé proktä 

    rädhikä para-devatä 

sarva-lakñmé-mayé sarva 

    käntiù sammohiné parä 

Båhad-gautaméya-tantra 

Geciteerd in: Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.83)  

[Zij, die schittert en straalt en die niet-verschillend is van Çré 

Kåñëa, wordt Çrématé Rädhikä genoemd. Ze is uitermate ver-

erenswaardig en overziet alle geluksgodinnen. Ze beschikt 

over alle luister en brengt Çré Kåñëa compleet in de war.  Zij is 

het allerhoogste innerlijke vermogen van Bhagavän.] 

Het woord devé in het bovengenoemde vers betekent, dat 

Çrématé Rädhikä godin aller godinnen is. Kåñëa-mayé bete-

kent, dat al haar lichaamsdelen zich manifesteren uit Haar 

mahäbhäva, de hoogste extatische liefde voor Kåñëa. Ze zalft 

Zich met Haar sneha (affectie) voor Kåñëa en Ze baadt Zich 

in de genegenheid, die Lalitä, Viçäkhä en Haar andere sakhés 

voor Haar hebben. Çréla Raghunätha däsa Gosvämé heeft dit 

allemaal in zijn geschriften uitgelegd. Rädhikä is Kåñëa-mayé; 

Haar prema (liefde) voor Kåñëa vormt Haar lichaam. 

Devé kåñëa-mayé proktä rädhikä para-devatä. Ze is para-

devatä. Çré Kåñëa is de devatä van alle devatäs (God aller go-

den). En wie is de devatä van Krsna? Zij, die mäna vertoont in 

Rädhä-kuëòa. Kåñëa neemt drie keer een bad in Rädhä-kuëòa 

om Haar te kalmeren. In diepe meditatie chant Hij, "Rädhe 
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Rädhe" om haar een plezier te doen. Hoe glorieus is deze 

rädhä-näma! 

Toen Çré Jayadeva Gosvämé in Campaka-haööa eens de ver-

zen van zijn Çré Géta-govinda aan het componeren was, ver-

scheen er een spel in zijn hart, waarin hij zag, dat Çré Kåñëa 

pogingen ondernam om Çrématé Rädhikä te kalmeren. Nadat 

Hij Zijn fluit aan Haar lotusvoeten had gelegd, wilde Çré Kå-

ñëa Haar voeten op Zijn hoofd plaatsen. Dit vervulde Çré Jay-

adeva met vrees en hij kon zich er niet toe aanzetten om te 

schrijven wat hij zag. Hij dacht, "Çré Kåñëa is sarveçvara (de 

Heer van alles). Er is geen para-tattva (Allerhoogste Absolute 

Waarheid) buiten Hem. Hij beschikt over alle vermogens en 

hoewel Rädhikäjé Kåñëa's hlädiné-çakti (pleziergevend vermo-

gen) is, toch is Kåñëa het hoogste principe (para-tattva). Als 

Çrématé Rädhikä Zijn vermogen is, hoe kan Hij Zijn hoofd 

dan aan Haar lotusvoeten leggen? Dit is onmogelijk." 

Zo ontstond er twijfel in het hart van Jayadeva Gosvämé. 

Hij hield op met schrijven, sloot zijn notitieboek en ging een 

bad nemen in de Gaìgä. Op hetzelfde moment nam Çré Kåñëa 

de vorm van Çré Jayadeva aan en zag eruit, alsof hij gereed 

was om een bad te nemen. In de gedaante van Jayadeva kwam 

Kåñëa bij het huis van Jayadeva en zei tegen zijn vrouw Pad-

mävaté, "Ik zat iets te schrijven in onze tempelkamer en daar-

na ging ik een bad nemen. Onderweg schoot me iets te binnen 

en daarom ben ik teruggekomen om in Mijn manuscript te 

schrijven. Wil je het even voor me halen?" Ze kwam met het 

manuscript en Kåñëa voltooide persoonlijk het vers, dat Jaya-

deva was begonnen te schrijven. Aan "smara-garala-

khaëòanaà – het dodelijke vergif van romantische liefde…" 
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voegde Hij toe "…mama çirasi maëòanam dehi pada-

pallavam udäram – wordt geneutraliseerd door Mijn hoofd te 

decoreren met Jouw voeten als bloemen." 

smara-garala-khaëòanaà mama çirasi maëòanam 

dehi pada-pallavam udäram 

[De mooie bloesems van Jouw voeten neutraliseren het dode-

lijke vergif van romantische liefde. Ze doven het angstaanja-

gende vuur van de pijn van die liefde, dat in Mijn hart woedt. 

Wees daarom zo lief om Jouw voeten Mijn hoofd te laten 

tooien.] 

"O Rädhikäjé, smara garala khaëòanam." Het woord smara 

betekent hier, "Jouw afzondering van Mij heeft het effect van 

een miljoen soorten vergif. Ik kan het niet verdragen. Wees zo 

goed Mijn overtredingen te vergeven en tooi Mijn hoofd door 

er Jouw lotusvoet op te plaatsen." Çré Kåñëa Zelf schreef dit in 

gouden letters en vertrok. 

Even later kwam Jayadeva terug van zijn bad. Verbaasd 

vroeg zijn vrouw, "Hoe ben jij zo snel teruggekomen? Zojuist 

kwam je hier, schreef iets in jouw boek en ging weer terug om 

te baden." 

Jayadeva Gosvämé zei, "Ik ben niet teruggekomen, ik kom 

nu pas terug voor de eerste keer, nadat ik heb gebaad." Hij 

vroeg naar zijn manuscript, sloeg het open en zag, dat zijn 

onvoltooide vers met gouden letters was voltooid door Kåñëa 

Zelf. Hij kon het zelf niet schrijven, dus Kåñëa kwam om het 

voor hem te doen. Hoe glorieus is Rädhäjé! 

Ze is sarva-lakñmé-mayé. het summum van alle Lakñ-mé's 

(geluksgodinnen), 
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ananta-koöi-viñëu-loka-namra-padmajärcite 

    himädrijä-pulomajä-viriïcajä-vara-prade 

apära-siddhi-åddhi-digdha-sat-padäìgulé-nakhe 

    kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam 

Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja (11) 

[O Jij, die wordt vereerd door Çré Lakñmé-devé – de meesteres 

van onbeperkte Vaikuëöha planeten – en die godsgeschenken 

geeft aan Çré Pärvaté, Indräëé en Sarasvaté! Zelfs êên nagel 

van Jouw lotusvoeten geeft aanleiding tot een oneindige vari-

ëteit aan spirituele perfecties. Oh, wanneer maak Je mij het 

object van Jouw genadevolle zijdelingse blik?] 

makheçvari! kriyeçvari svadheçvari sureçvari 

    triveda-bhäratéçvari pramäëa-çäsaneçvari 

rameçvari! kñameçvari pramoda-känaneçvari 

    vrajeçvari vrajädhipe çré rädhike namo 'stu te 

Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja (12) 

[O Meesteres van alle soorten offers, van alle activiteiten, van 

de mantras uitgesproken tijdens yajïas, van alle goden, van 

alle lessen van de drie Veda's, van de naleving van alle schrif-

tuurlijke principes, van de geluksgodin, van vergeving en van 

het heerlijke bos [van Våndävana]. O Meesteres en Keizerin 

van Vraja, O Çrématé Rädhikä, ik bied aan Jou mijn praëäma.] 

Dit is de glorie van Rädhikäjé. 

En wat te zeggen van andere halfgoden, zelfs Brahmä en 

Çaìkara kunnen de darçana van Haar lotusvoeten niet ver-

krijgen. Zelfs Kåñëa Zelf vereert ze. Ze is sarva-lakñmé, de 

belichaming van alle geluksgodinnen, en sarva-känti, degene, 

die alle transcendentale verlangens van Çré Kåñëa vervult. 

Anderen, zoals Candrävalé, Lalitä en Viçäkhä kunnen Zijn 
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verlangens slechts tot zekere hoogte vervullen. Er waren mil-

joenen groepen gopés in de räsa-lélä, maar zodra Rädhikäjé 

vertrok, verliet ook Kåñëa die räsa-dans. Kåñëa denkt, "Voor 

wie is deze räsa-dans? Het is alleen voor Rädhikä. Als Zij niet 

in deze räsa-dans aanwezig is, voor wie is het dan? Wie gaat 

dan räsa uitvoeren?" Hij brak de trots van de andere gopés en 

ging Çré Rädhä zoeken. Rädhikä para-devatä. Kåñëa is devatä 

en Zij is para-devatä, de allerhoogste vererenswaardige god-

heid. 

De glorieuze eigenschappen van Rädhikä zijn talrijk. Nu 

gaan de Vaiñëava's in deze bijeenkomst Haar ieder gedurende 

tien minuten vereren. Dit is Haar ware abhiñeka (badceremo-

nie). Ze is niet blij met de abhiñeka [met allerlei ingrediënten, 

zoals melk, yoghurt, honing, ghee, enzovoort], want Zij is bij 

ons, wanneer we Haar glorie bezingen. 

 

Een lezing gegeven in de Çré Keçavajé Gauòéya Maöha, 

Mathurä, India, 

op de ochtend van Rädhäñöamé, 28 augustus 2009 

Gepubliceerd door het Harikatha Team
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 SRILA JIVA GOSVAMI 

Passage uit Çré Harinäma Mahä-mantra 

sarva-ceto-haraù kåñëas tasya cittaà hartay asau 

vaidagdhé-sära-vistärair ato rädhä harä måta (1) 

 

ARE -  ÇRÉ KÅÑËACANDRA’S BOVEN- 

zinnelijke schoonheid boeit de geest van ieder-

een, maar Çrématé Rädhikä boeit zelfs de geest 

van Çré Kåñëa door Haar ongeëvenaarde genialiteit uit te oe-

fenen. Daarom heet Ze Harä. Harä in de enkelvoudige 

naamsverbuiging is Hare. 

karñati svéya-lävaëya-muralé-kala-niùsvanaiù 

çré-rädhäà mohana-guëä 'laìkåtaù kåñëa éryate (2) 

Kåñëa – Çré Hari, die getooid is met kwaliteiten, die de drie 

werelden verbijsteren, trekt Çrématé Rädhikä voortdurend aan 
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met Zijn jeugdige schoonheid en de zoete melodie van Zijn 

fluit. Daarom heet Hij Kåñëa [de al-aantrekkelijke]. 

çrüate néyate räse hariëä hariëekåñëä 

ekäkiné rahaù-kuïje hareyaà tena kathyate (3) 

Hare – Çré Kåñëa ontvoerde de gazelle-ogige Çrématé Rädhikä 

en nam alleen Haar mee naar een afgesloten boshut verwij-

derd van de räsa-maëòala. Dit weten we uit de woorden van 

de meest verheven heilige persoonlijkheden. Daarom heet 

Rädhikä Harä. Harä in de aanspreekvorm wordt Hare. 

aìga-çyämalima-stomaiù çyämalé-kata-käïcanaù 

ramate rädhayä särdhaà ataù kåñëo nigadyate (4) 

Kåñëa – De prachtige uitstraling van Zijn donkere ledematen 

kunnen de gouden gelaatskleur van Çré Rädhikä veranderen 

in de luister van een donkere saffier (çyäma-varëa). Die Räd-

hä-ramaëa Çyämasundara wordt Kåñëa genoemd. 

kåtväraëye saraù-çreñöhaà käntayänumatas tayä 

äkåsya sarva-térthäni taj-jïänät kåñëa éryate (5) 

Kåñëa – Çré Hari manifesteerde Çyäma-kuëòa, het mooiste 

meer van alle mooie meren, in het bos van Vraja vlakbij Go-

vardhana. Dit deed Hij in overeenstemming met de wens van 

Zijn geliefde Çré Rädhikä en Hij trok er alle heilige plaatsen 

naartoe. Daarom noemen de mensen, die dit diepe geheim 

kennen, Hem Kåñëa. 

kåñyate rädhayä premëä yamunä-taöa-känanam 

lélayä lalitaç cäpi dhéraiù kåñëa udähåtaù (6) 

Kåñëa – Hoewel Zijn spel en vermaak in de kuïjas op de oe-

vers van de Yamunä in Våndävana de wereld verbijsteren, 
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wordt de al-aantrekkelijke dhéra-lalita-näyaka Çré Hari aange-

trokken door de bovenzinnelijke prema van Çré Rädhikä, wel-

ke wordt gevierd met de naam mahäbhäva. Daarom noemen 

intelligentie mensen Hem Kåñëa. 

håtavän golule tiñöhann ariñöaà puñöa-puìgavam 

çré-haris taà rasäd uccai räyatéti harä måta (7) 

Hare – Toen Hij in Vraja woonde, ontnam Çré Kåñëa aan de 

sterke, stierachtige demoon, Ariñöäsura, de levenskracht. Juist 

op dat moment chantte Çrématé Rädhikä luid en met grote 

vreugde "Hari, Hari!" Om die reden is Çré Rädhä bekend als 

Harä. In de aanspreekvorm richt men zich tot Harä als Hare. 

hy aspuöaà räyati préti-bhareëa hari-ceñöitam 

gäyatéti matä dhérair harä rasa-vicakñanaiù (8) 

 

Hare – Çré Rädhikä bezingt het spel van Çré Kåñëa in ondefini-

eerbare toonaarden en soms, vanwege een intense genegen-

heid, zingt Ze hardop. Daarom refereren geleerden, die des-

kundig zijn in het onderscheiden van rasa-tattva, aan Haar als 

Harä. Harä wordt aangesproken als Hare. 

rasäveça-paristratäà jahära muraléà hareù 

hareti kértitä devé vipine keli-lampaöä (9) 

Hare – In Våndävana stal Çré Rädhikä op speelse wijze de 

fluit, die uit de handen viel van Çré Kåñëa, toen Hij in rasa 

verzonken was. Omdat Ze stal (jahära), staat Rädhikä-devé 

bekend als Harä. De aanspreekvorm van Harä is Hare. 

govardhana-daré-kuïje parirambha-vicakñaëaù 

çré-rädhäà ramayämäsa rämas tena mato hariù (10) 
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Räma – Çré Kåñëa is buitengewoon gewiekst in de kunst van 

het omhelzen. Hij wordt dan ook Räma genoemd, omdat Hij 

met Çré Rädhikä slenterde en met Haar speelde en van Haar 

genoot in de grotachtige gewelven van Govardhana. 

hanti duùkhäni bhaktänäà räti saukhyäni cänvahaà 

harä devé nigaditä mahä-käruëya-çäliné (11) 

Hare – Çré Rädhikä is zeer genadig. Ze neemt alle narigheid 

van de toegewijden weg en geeft hen dagelijks vreugde. 

Daarom wordt Ze gekend als Harä en wordt aangesproken als 

Hare. 

ramate bhajate cetaù paramänanda-väridhau 

atreti kathito rämaù çyäma-sundara-vigrahaù (12) 

Räma – De geest van de toegewijden, die bhajana uitvoeren, 

ervaren vreugde in de hoogste zee van zegen, Çré Kåñëa. Om 

die reden staat de donkere Çré Kåñëa bekend als Räma. 

ramayaty acyutaà premëä nikuïja-vana-mandire 

rämä nigaditä rädhä rämo yuktas tayä punaù (13) 

Räma – Çrématé Rädhikä geeft Çré Hari in de loofhutten ple-

zier met Haar prema. Daarom wordt Zij volgens de etymolo-

gische oorsprong van ramayati änanayati, of 'Zij die vreugde 

en zegen geeft', Rämä genoemd. Çré Kåñëa wordt gekend als 

Räma, omdat Hij Zich met Çré Rädhä, of Rämä, verenigt. 

rodaniar gokule dävänalam äçayati hy asau 

viçoñayati tenokto rämo bhakta-sukhävaù (14) 

Räma – Toen Çré Kåñëa zag, dat alle Vrajaväsé's in Vraja 

stonden te huilen, slokte Hij de bosbrand naar binnen en gaf 
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hen op die manier groot genoegen. Daarom wordt Çré Kåñëa, 

die blijdschap aan Zijn bhaktas geeft, Räma genoemd. 

nihantum asurän yäto mathurä-puram ity asau 

tadägam adrahaù kämo yasyäù säsau hareti ca (15) 

Hare – Çri Krsna ging naar Mathurä-puré om Kaàsa en ande-

re demonen op te ruimen. Daarna keerde Hij terug naar Vra-

ja met de wens om Çré Rädhikä op een afgelegen plek te ont-

moeten. Ze trekt Çré Kåñëa aan uit dhämas zoals Mathurä en 

brengt Hem naar Vraja. Om die reden wordt Ze Harä (ie-

mand die steelt) genoemd. De aanspreekvorm van Harä is 

Hare. 

ägatya duùkha-hartä yo sarveñäà vrajaväsinäm 

çré rädhä-häri-carito hariù çré-nanda-nandanaù (16) 

Hare – Çré Nanda-nandana kwam uit Mathurä en Dvärakä om 

de narigheid van de Vrajaväsés weg te nemen. Die Nanda-

nandana, die vol spel zit, dat de geest van Çré Rädhikä boeit, 

wordt Hari genoemd. Het woord Hari wordt Hare in de aan-

spreekvorm. 

 

ALDUS EINDIGT HET COMMENTAAR OP DE MAHÄ-MANTRA 

DOOR ÇRÉLA JÉVA GOSVÄMÉ 
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 SRI GOPALA GURU GOSVAMI 

Passage uit Çré Harinäma Mahä-mantra 

ajïäna-tat-kärya-vinäça-hetoù 

    sukhätmanaù çyäma-kiçora-mürteù 

çré-rädhikäyä ramaëasya puàsaù 

    smaranti nityaà mahatäà mahäntaù (1) 

 

E GROOTSTE TOEGEWIJDEN, DE MAHÄ-

bhägavatas, denken eeuwigdurend aan de beli-

chaming van zegen en de jeugdige, zwarte gedaan-

te van Çré Rädhä-ramaëa, die onwetendheid (avidyä) kan ver-

nietigen evenals de aandoening van het materiële bestaan, die 

eruit voortkomt. 

vilokya tasmin rasikaà kåtajïaà 

    jitendriyaà çäntam ananya-cittam 

kåtärthayante kåpayä suçiñyaà 

    pradäya näma-traya-yukta-padyam (2) 
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Diezelfde mahä-bhägavata, die bij het zien van zijn gekwalifi-

ceerde discipel, die volkomen vol devotie, gehechtheid en 

smaak voor dezelfde Çré Rädhä-rämaëa is, en ook ziet, dat hij 

dankbaar is en zegeviert over de zintuigen, dat hij vreedzaam, 

niet afgeleid en geconcentreerd is, geeft hem het vers, dat hare 

kåñëa, enzovoort, bevat, namelijk de mahä-mantra, die is ge-

componeerd met drie namen. Op die manier, maken ze hem 

succesvol. 

Commentaar op het woord "Hare" in de mahä-mantra 

harir harati päpäni duñöa-cittair api småtaù 

anicchayäpi saàspåñöo dadatyeva hi pävakaù (3) 

Hare – Evenals vuur brandt, zelfs wanneer het per ongeluk 

wordt aangeraakt, zo kan Bhagavän alle zonden van een per-

soon met een verdorven geest wegnemen ongeacht het gevoel, 

waarmee hij aan Hem denkt. Dus Zijn naam is Hari, "Hij die 

wegneemt". 

vijïäpya bhagavat-tattvaà cid-ghanänanda-vigraham 

haraty avidyäà tat-käryam ato harir iti småtaù (4) 

Door te voorzien in een duidelijk begrip van de gevestigde 

waarheid over Zijn natuur, vernietigt Çré Bhagavän, de beli-

chaming van eeuwigheid, kennis en zegen, avidyä, of de afwe-

zigheid van kennis en het bijbehorende resultaat, onwetend-

heid. Daarom is de naam Hari (iemand die wegneemt) een 

geschikte naam om aan Hem te denken. 

athavä sarveñäà sthävara- 

    jaìgamädénäà täpatrayaà haratéti 

hariù, yadvä divya-sadguëa-çravaëa- 
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    kathana-dvärä sarveñäà viçvädénäà 

mano haratéti, yadvä sva-mädhuryeëa 

    koöi-kandarpa-lävaëyena sarveñäà 

avatärädénäà mano haratéti hariù, hari- 

    çabdasya-saàbodhane 'he hare' (5) 

Hij wordt Hari genoemd, omdat Hij de drievoudige ellende 

wegneemt van alle bewegende en niet-bewegende levende 

wezens. De geest van wezens, die verstrikt zitten in de mate-

rie, wordt geboeid door het horen en chanten van Zijn boven-

zinnelijke kwaliteiten. Daarom is Zijn naam Hari. Met Zijn 

lieve, van nature aangelegde schoonheid en elegantie, die ver-

leidelijker zijn dan miljoenen en miljoenen Cupido's, boeit Hij 

de geest van alle andere incarnaties. Dus de Prins van Vraja, 

Çré Kåñëa, is bekend als Hari. De aanspreekvorm van Hari is 

Hare. 

räsädi-prema-saukhyärthe harerharati yä manaù 

harä sä géyate sadbhir-våñabhänu-sutä parä (6) 

 

svarüpa-prema-vätsalyair-harer-harati yä manaù 

harä sä kathyate sadbhiù çré-rädhä våñabhänujä (7) 

harati çré-kåñëa manaù kåñëähläda-svarüpiëé 

    ato haretyanenaiva çré-rädhä parigéyate 

ityädinä çré-rädhä-väcaka-harä- 

    çabdasya saàbodhane hare (8) 

Om het liefdevolle plezier van räsa te volbrengen, boeit Çré-

maté Rädhikä de geest van Kåñëa met Haar vorm, kwaliteiten, 

tederheid en liefde. Dus zachtmoedige, deugdzame personen 

spreken en zingen over het pleziervermogen (hlädiné-çakti) 



SRI  RADHA – ONZE ALLERHOOGSTE TOEVLUCHT 

__________________________________________________________________________ 

134 

van Çré Kåñëa, Våñabhänu-nandiné Çré Rädhä, door de naam 

Harä te gebruiken. Harä wordt aangesproken met Hare. 

Commentaar op het woord "Kåñëa" in de mahä-mantra 

kåñir bhü-väcakaù çabdo, ëaç ca nirvåtti-väcakaù 

tayor aikyaà paraà brahma, kåñëa ity abhidhéyate (9) 

Kåñëa – De werkwoordswortel kåñ betekent 'al-aantrekkelijk' 

en ëa betekent 'al-zegenrijk'. Gecombineerd betekenen ze de 

al-aantrekkelijke en zegenrijke Parabrahma bekend onder de 

naam Çré Kåñëa. 

éçvaraù paramaù kåñëaù sac-cid-änanda vigrahaù 

anädir ädir govindaù sarva-käraëa-käraëam (10) 

Het is Govinda Zelf – die geen begin kent en die de oor-

sprong van alles is, de oorzaak der oorzaken, de verpersoon-

lijking van eeuwigheid, kennis en zegen en de Allerhoogste 

Bestuurder – die wordt gekend onder de naam Kåñëa. 

änandaika-sukhaù çrémän çyämaù kamala-locanaù 

golulänandano nanda-nandanaù kåñëa étyate 

krñëa çabdasya saàbodhane kåñëa (11) 

Die ene zonder tweede, die de verpersoonlijking is van het 

elixer van zuivere vreugde en zegen en de bron van plezier 

voor de inwoners van Gokula, is de lotusogige zoon van Nan-

da, Çré Çyämasundara (de mooie, donker gekleurde), naar wie 

wordt verwezen als Kåñëa. De aanspreekvorm van het woord 

Kåñëa is Kåñëa. 
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Commentaar op het woord "Räma" in de mahä-mantra 

rä-çabdoccäraëät devé! bahir niryänti pätakäù 

punaù praveçakäle tu makäraçca kapäöavat (12) 

Räma – Çré Çaìkara zei tegen Pärvaté, He Devé! Door de eer-

ste lettergreep van het woord Räma (rä) uit te spreken verla-

ten alle zonden het lichaam en wanneer je de lettergreep ma 

chant, werkt het als een sluis om te voorkomen, dat de zonden 

weer terugkeren. 

ramante yogino 'nante satyänande cidätmani 

iti rämapadenädaù paraàbrahmä 'bhidhéyate (13) 

Yogés verblijden zich in de zuiver spirituele en ongelimiteerde 

Absolute Waarheid en de belichaming van zegen. Die Para-

brahma wordt gekend als Räma. 

vaidagdhé sära-sarvasvaà, müta-lélädhidaivatam 

çré-rädhäà ramyan nityaà räma ity abhidhéyate (14) 

Çré Kåñëa, de allesbeheersende godheid van al het met räsa 

verzadigde spel en vermaak, het kroonjuweel van de slimme 

en grootste genieter van räsa (rasika-çekhara), geeft eeuwig-

durend plezier aan Çrématé Rädhikä. Daarom wordt naar Hem 

verwezen als Räma. 

çré rädhäyäçcittamäkåñya ramate kréòatéti rämaù 

    räma-çabdasya saàbodhane räma 

tathä hi krama-dépikäyäà candraà prati çri-krñëah- 

    mama näma-çatenaiva rädhä-näma saduttamam 

yaù smarettu sadä rädhäà na jäne tasya kià phalam  (15) 

Çré Kåñëa trekt verder de aandacht van Çré Rädhikä en zo ge-

niet Hij van het uitvoeren van spel en vermaak met Haar. 
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Daarom wordt Hij gekend als Räma. De aanspreekvorm van 

het woord Räma is Räma. In de Krama-dépikä zei Çré Kåñëa 

tegen Candramä, de maan, "Rädhä's naam is bovengeschikt 

aan honderden namen van Mij. Met andere woorden, slechts 

êên keer chanten van Çré Rädhä's naam is vele malen beter 

dan het honderden keren chanten van Mijn namen. Zelfs Ik 

weet niet, welke verdienste de persoon te wachten staat, die 

altijd chant en denkt aan Çré Rädhä." 

Een andere uitleg van ieder woord van de mahä-mantra 

is alsvolgt. 

Hare – "kåñëasya mano haratéti harä rädhä, tasyäù saàbodha-

nane he hare -  Çrématé Rädhikä, die de aandacht van Çré Kå-

ñëa steelt, wordt Harä genoemd. Ze wordt aangesproken met 

'He Hare!'" 

Kåñëa – "rädhäyä manaù karñatéti kåñëaù tasya saàbodha-

ne he krñëa – Kåñëa betekent Hij die de aandacht trekt van Çré 

Rädhä. Hij wordt toegesproken als 'He Kåñëa!'" 

Hare – "kåñëasya loka-lajjä-dhairyädi sarvaà haratéti harä 

rädhä, tasyäù saàbodhane he hare – Çré Rädhikä maakt, dat 

Çré Kåñëa al Zijn verlegenheid, soberheid, geduld en beschei-

denheid, enzovoort, verliest (hara). Daarom wordt Zij gekend 

als Harä. Ze wordt aangesproken met 'He Hare!'" 

Kåñëa – "punar harñatäà gamayati vanaà karñatéti kåñëaù, 

tasya saàbodhane he kåñëa – Hij geeft plezier aan Çré Rädhä, 

die weer risico's neemt door naar het bos van Våndävana te 

gaan, omdat ze onweerstaanbaar wordt aangetrokken door 
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het geluid van Zijn fluit. Om die reden wordt Hij Kåñëa ge-

noemd en aangesproken met 'He Kåñëa!'" 

Hare – "yatra kåñëo gacchati tiñöhati vä tatra tatra paçyati 

rädhä mamägre pärçve sarvatra tiñöhati viharati iti harä rädhä, 

tasyäù saàbodhane he hare – Çré Kåñëa ziet Çré Rädhä overal, 

waar Hij staat of Zich beweegt, naast Zich staan – in alle rich-

tingen – en zo raakt Zijn bewustzijn door Haar gevangen. 

Daarom wordt Ze Harä genoemd. Ze wordt aangesproken 

met 'He Hare!'" 

Hare – "punas taà kåñëaà harati sva-sthänam abhisärayaté-

ti harä rädhä, tasyäù saàbodhane he hare – Ze steelt Çré Kåñëa 

weer door een hint te geven voor een geheime afspraak met 

Haar; daarom heet Çré Rädhä Harä, dat verandert in Hare in 

de aanspreekvorm." 

Hare – "kåñëaà vanaà harati vanam ägamayatéti harä räd-

hä, tasyäù saàbodhane he hare – Çré Rädhä ontvreemdt Kåñëa 

en leidt Hem naar het bos. Met andere woorden, Haar aan-

trekkingskracht neemt Kåñëa mee naar de loofhutten van 

Våndävana; dus Çré Rädhä wordt Harä genoemd. Ze wordt 

aangesproken met 'He Hare!'" 

Räma – "ramayati täà narma-nirékñaëädineti rämaù, tasya 

saàbodhane he räma – Çré Kåñëa's speelse glimlach, lachen, 

darçana, enzovoort, hebben in het amoureuze spel betrekking 

op Çré Rädhikä en geven Haar daarom plezier. Om die reden 

is Zijn naam Räma. Hij wordt aangesproken met 'He Räma!'" 

Hare – "tät-kälikaà dhariyävalaàbanädikaà kåñëasya ha-

ratéti harä rädhä tasyäh saàbodhane he hare – Çré Rädhä 

maakt, dat Kåñëa onmiddellijk Zijn geduld en gemoedsrust 
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verliest. Daarom is Ze Harä en wordt aangesproken met 'He 

Hare!'" 

Räma – "cumbana-stanäkarñaëälinganädibhiù ramate iti 

rämaù tasya saàbodhane he räma – Met intieme kussen, sta-

na-äkarñaëa, omhelzingen, enzovoort, voert Çré Kåñëa met 

Rädhikä een intiem spel uit. Hij wordt aangesproken met 'He 

Räma!'" 

Räma – "punas täà puruñocitäà kåtvä ramayatéti rämaù, 

tasya saàbodhane he räma – Çré Kåñëa is Hij, die plezier heeft 

in het liefdesspel met Zijn metgezellin, Çré Rädhikä, door 

Haar de dominante rol in de liefde te laten spelen. Hij wordt 

daarom Räma (de genieter) genoemd en wordt aangesproken 

met 'He Räma!'" 

Räma – "punas tatra ramate iti rämaù, tasya saàbodhane 

he räma – Omdat Hij herhaaldelijk plezier heeft op die plek, 

wordt Hij Räma genoemd en wordt aangesproken met 'He 

Räma!'" 

Hare – "punaù räsänte kåñëasya mano håtvä gacchatéti harä 

rädhä, tasyäù saàbodhane he hare – Wanneer räsa-lélä wordt 

afgesloten, loopt Ze weg en steelt weer de aandacht van Çré 

Kåñëa. Rädhä wordt daarom Harä genoemd. Ze wordt aange-

sproken met 'He Hare!'" 

Hare – "rädhäyä mano håtvä gacchatéti hariù kåñëaù, tasya 

saàbodhane he hare – Op dezelfde wijze loopt Çré Krsna op 

het eind van räsa-lélä weg en trekt de aandacht van Rädhikä. 

Daarom wordt Hij Hari genoemd. Hier wordt Kåñëa aange-

sproken met 'He Hare!'" 
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ALDUS EINDIGT HET COMMENTAAR OP DE MAHÄ-MANTRA 

DOOR ÇRÉ GOPÄLA GURU GOSVÄMÉ  
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UIT: ÇRÉ RÄMÄNANDA RÄYA SAÀVÄDA 

seé mahäbhäva haya 'cintämaëi-sära' 

kåñëa-väïchä pürëa kare ei kärya tära 

'mahäbhäva-cintämaëi' rädhära svarüpa 

lalitädi sakhé – tära käya-vyüha-rüpa 

rädhä-prati kåñëa-sneha – sugandhi udvartana 

tä'te ati sugandhi deha – ujjvala-varaëa 

käruëyämåta-dhäräya snäna prathama 

täruëyämåta-dhäräya snäna madhyama 

lävaëyämåta-dhäräya tad-upari snäna 

nija-lajjä-çyäma-paööasäöi-paridhäna 

kåñëa-anuräga – dvitéya aruëa-vasana 

praëaya-mäna-kaïculikäya vakña äcchädana 

saundarya – kuìkuma, sakhé-praëaya – candana  

smita-känti – karpüra, tine – aìge vilepana 
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kåñëera ujjvala-räsa – mågamada-bhara 

sei mågamade vicitra kalevara 

pracchanna-mäna-vämya – dhammilla-vinyäsa 

'dhérädhérätmaka' guëa – aìge paöa-väsa 

räga-tämbüla-räge adhara ujjvala 

prema-kauöilya – netra-yugale kajjala 

'süddépta-sättvika' bhäva, harñädi 'saïcäri' 

ei saba bhäva-bhüñaëa saba aìge bhari' 

'kila-kiïcitädi'-bhäva-viàçati-bhüñita 

guëa-çreëé-puñpamälä sarväìge pürita 

saubhägya-tilaka cäru-laläöe ujjvala 

prema-vaicittya – ratna, hådaya – tarala 

madhya-vayasa, sakhé-skandhe kara-nyäsa 

kåñëa-lélä-manovåtti-sakhé äça-päça 

nijäìga-saurabhälaye garva-paryaìka 

tä'te basi' äche, sadä cinte kåñëa-saìga 

kåñëa-näma-guëa-yaça – avataàsa käëe 

kåñëa-näma-guëa-yaça-praväha-vacane 

kåñëake karäya çyäma-räsa-madhu päna 

nirantara pürëa kare kåñëer sarva-käma 

kåñëera viçuddha-prema-ratnera äkara 

anupama-guëagaëa-pürëa kalevara 

 

MAHÄBHÄVA IS DE ESSENTIE VAN ALLE PER- 

fectie en is als een wenssteen; het enige doel is alle ver-

langens van Çré Kåñëa te vervullen. Çré Rädhä is de hoog-

ste spirituele edelsteen en de andere gopés, zoals Çré Lalitä, 

zijn Haar directe expansies (käya-vyüha). De genegenheid 
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van Çré Kåñëa voor Haar is een geparfumeerde massage, die 

het bovenzinnelijke lichaam van Çré Rädhä stralend en aroma-

tisch maakt.  

"Çré Rädhä neemt Haar eerste bad in de sproeiregen van 

de nectar van mededogen en Ze neemt Haar tweede bad 's 

middags in de nectargolven van prille jeugd. Later neem Räd-

häräëé Haar derde en laatste bad in de nectarzee van lichame-

lijke luister. Ze draagt het kleed van verlegenheid in de vorm 

van een hele dunne, donkerblauwe zijden säré. 

"Çrématé Rädhäräëé's genegenheid voor Kåñëa is Haar bo-

venkleed, dat rossig van kleur is. Dan bedekt Ze haar borsten 

met een bloesje gemaakt van overweldigende affectie (pra-

ëaya) en jaloerse woede (mäna) om Kåñëa. Çrématé Rädhä-

räëé's persoonlijke schoonheid is de vermiljoenachtige (saf-

raan) poeder (kuìkuma) op Haar lichaam. Haar genegenheid 

voor Haar sakhés is sandelhoutpasta en de lieftalligheid van 

Haar milde glimlach is kamfer.  

"Romantische liefde voor Kåñëa is de geur van muskus en 

speciale decoratieve afbeeldingen getekend met die muskus 

versieren Haar hele goddelijke lichaam. Verscholen pessi-

misme en Haar ontoegeeflijke, averechtse houding vormen 

Haar kapsel. De kwaliteit van dhérädhéra – een verontwaar-

digde heldin, die haar trouweloze minnaar soms begroet met 

wrange beleefdheid, waarbij ze hem met dubbelzinnige woor-

den terecht zet, en die hem soms begroet met schranderheid, 

waarmee ze hem sarcastisch afwijst – is het zijden gewaad, dat 

Haar lichaam bedekt. Haar aanhankelijkheid voor Kåñëa is de 

rossige vlek van betelnoot op Haar lippen, die maakt dat ze 

schitterend glinsteren. Haar asymmetrische houding in lief-
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desaangelegenheden is de decoratieve zwarte eyeliner rond 

Haar ogen. De ornamenten op Haar lichaam hebben de vorm 

van Haar acht typen oplaaiende, devotioneel extatische trans-

formaties (sättvika-bhävas) en de andere saïcäré-bhävas 

(drieëndertig kortstondige emoties, die aanzwellen uit de zee 

van sthäyi-bhäva, de permanente emotie) aangevoerd door 

vreugde. Al deze extasen zijn de versieringen die Haar li-

chaam schitterend verfraaien. 

"Deze lichaamsornamenten bestaan uit twintig soorten ex-

tatische symptomen te beginnen met kila-kiïcita-bhäva (een 

mengsel van zeven stemmingen – trots, verlangen, huilen, 

lachen, boosheid, angst en woede – die zich tegelijkertijd ma-

nifesteren). Haar bovenzinnelijke kwaliteiten, zoals lieftallig-

heid, zijn de bloemenkrans, die over Haar hele lichaam hangt. 

Een supermooie tilaka van goed geluk siert Haar voorhoofd. 

Haar verscheidene liefdesstemmingen, zoals prema-vaicittya, 

vormen de diverse edelstenen, waarvan Haar halssnoer is sa-

mengesteld, en Haar hart is het slot van Haar genegenheid, 

dat Haar prachtig siert. 

"Ze legt Haar handen op de schouder van een sakhé, die 

eeuwig prille adolescentie vertegenwoordigt. Rädhä's sakhés, 

die altijd dichtbij Haar blijven, hebben de vorm van Haar uit-

eenlopende mentale activiteiten, die allemaal zijn gevestigd 

op het spel en vermaak van Çré Kåñëa. In het paleis van Çréma-

té Rädhäräëé, dat Haar lichamelijke schoonheid vertegen-

woordigt, is Haar bedstede gemaakt van trots in eigen per-

soon; Ze zit daar altijd en denkt aan Çré Kåñëa's intieme gezel-

schap. 
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"Çré Kåñëa's naam, faam en kwaliteiten sieren Haar oren 

en Zijn naam en faam vloeien onafgebroken voort uit Haar 

spraak. Çré Rädhä verleidt Kåñëa om de honing van roman-

tisch plezier te drinken en Ze voldoet volkomen aan al Zijn 

wensen. Haar lichaam is precies als het waardevolle juweel 

van volkomen zuivere prema, waarvan het enige object Çré 

Kåñëa is. Deze ongeëvenaarde spirituele kwaliteiten decore-

ren het bovenzinnelijke lichaam van Çré Rädhä doorlopend." 

Vivåtti (commentaar) van Çré Çrémad Bhaktivedänta Nä-

räyaëa Gosvämé Mahäräja  

Çré Rädhä is mahäbhäva-cintämaëi-svarüpa – Ze is de beli-

chaming van mahäbhäva en is als een spiritueel wensjuweel. 

Zoals een cintämaëé alle verlangens vervult, zo vervult Çré 

Rädhä alle verlangens van Vrajendra-nandana Çré Kåñëa, de 

held van ongelimiteerde universa en het kroonjuweel van de-

genen, die extatisch devotionele emoties proeven. Als Çré Kå-

ñëa de wens heeft om räsa te proeven in gezelschap van de 

gopés, die tegenstanders zijn van Çré Rädhä (de vipakña gopés), 

manifesteert Çré Rädhä Zich als Candrävalé en vervult de wens 

van Haar geliefde in die gedaante. Alle vraja-gopés zijn ver-

persoonlijkingen van de uiteenlopende stemmingen van Çré 

Rädhä. Ze presenteert Zich in overeenstemming met de spe-

cifieke wens van Çré Kåñëa. 

De koninginnen van Dvärakä en de verschillende incarna-

ties van Lakñmé zijn allemaal spelexpansies (vaibhva-viläsa) 

van Çré Rädhä. Sommigen zijn aàça (delen) en anderen zijn 

kalä (een deel van een deel). Çré Rädhä heeft al deze uiteen-
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lopende gedaanten aangenomen en daarom zijn ze Haar li-

chaamsexpansies, die niet-verschillend van Haar zijn en die 

we kennen als käya-vyüha. Iedere gedaante is altijd blij en 

oplettend om iedere wens van Çré Kåñëa te vervullen, maar 

alleen cintämaëé-svarüpä Çré Rädhä kan al Zijn verlangens 

vervullen. 

De term käya-vyüha wijst op de meervoudig verschillende 

vormen, die tegelijkertijd manifest zijn om een variëteit aan 

verschillende activiteiten uit te voeren. Ieder käya-vyüha-

lichaam is gelijk aan het originele. 

Çré Rädhä's sakhés verhogen de wonderbaarlijkheid en 

verbijstering van het spel vol liefde. Çré Kåñëa's affectie voor 

Çré Rädhä is zodanig, dat het buitengewoon aromatisch is. 

Wanneer Çré Rädhä aan Çré Kåñëa's verbazingwekkende liefde 

denkt, wordt Haar hele lichaam uiterst aromatisch en stra-

lend. Zij is de samenloop, of de ontmoetingsplaats van de drie 

stromen genaamd käruëya-amåta (de nectar van barmhartig-

heid), täruëya-amåta (de nectar van de jeugd) en lävaëya-

amåta (de nectar van schoonheid). 

Bhakti-rasämåta-sindu (2.1.64) stelt, "para-duùkhä-saho 

yas tu karuëaù sa nigadyate – Iemand die het ongeluk van 

anderen niet kan verdragen wordt barmhartig genoemd." Bo-

vendien, de nectar van barmhartigheid, of käruëya-amåta, is 

een golf op de stroom van prema en in deze nectar van barm-

hartigheid neemt Çré Rädhä Haar eerste bad. Het is heel goed 

om in de vroege ochtend in een rivier te baden, want het 

maakt het lichaam heel glad, glanzend en zacht. Daarom 

neemt Çré Rädhä een bad in de golven van de nectar van me-

dedogen als eerste actie in de ochtend. "Vroege ochtend" 
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wijst op Çré Rädhä's leeftijd, welke vayasa-sandhi heet (het 

samenvallen van twee leeftijden) en op dat moment verdwijnt 

alle rusteloosheid van de kleutertijd (bälya) en de kindertijd 

(paugaëòa). 

Rond het middaguur neemt Çré Rädhä Haar tweede bad in 

täruëya-amåta, of de nectarvloed van aankomende jeugdig-

heid. Na het voltooien van Haar ochtendbad gaat Çré Rädhä 

naar Çré Nanda Bäbä's paleis en nadat Ze etenswaren voor 

Haar gekoesterde Çré Kåñëa heeft toebereid, gaat Ze naar Çré 

Rädhä-kuëòa om een bad te nemen. Met een paar smoesjes 

om van Zijn vrienden weg te kunnen lopen voegt Çré Çyämas-

undara Zich daar bij Haar. Zodra Çré Rädhä Hem in het oog 

krijgt, bloeit Zijn lichaam vanzelf op met altijd nieuwe jeug-

digheid. Nu voeren Ze op zeer deskundige wijze het bootspel, 

watersport en andere waterspelen (jala-vihära) uit en als laat-

ste nemen Ze samen een extatisch bad in Çré Rädhä-kuëòa. 

Dit bad is vol wonderlijke, wederzijdse liefdesgevoelens. Na 

dit middagbad bedekken de golven van jeugdige nectar Hen 

beiden en Çré Rädhä's natuurlijke jeugdigheid laait volkomen 

op, 

muktäphaleñu chäyäyäs 

    taralatvam iväntarä 

pratibhäti yad aìgeñu 

    lävaëyaà tad ihocyate 

Ujjvala-nélamaëi (10.28) 

Zoals men de luister van een parel vanuit iedere richting kan 

waarnemen, zo kan men de hartgrondige devotionele gevoe-

lens zien stralen vanuit het lichaam van Çré Rädhä. 
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Deze bhävas maken, dat de schoonheid van Çrématé Rädhika 

zelfs nog helderder wordt. Wanneer Ze in de nacht Çré Kåñëa 

gaat ontmoeten op de afgesproken ontmoetingsplaats, mani-

festeren Haar ontluikende jeugd en uitzonderlijke schoonheid 

volkomen. Met deze lävaëya-amåta (nectar van Haar schoon-

heid) vervult Ze alle verlangens van Haar grootste geliefde en 

geeft Hem de grootste vreugde. In deze vloed van lävaëya-

amåta in de avond neemt Zij Haar derde bad. 

Daarom is Çré Rädhä de grondoorzaak en het toevluchts-

oord van alle barmhartigheid, jeugdigheid en schoonheid. 

Wanneer Ze Haar ontluikende, frisse jeugd nadert, neemt 

Haar lichaam een gevoel van stemmigheid aan en langs na-

tuurlijke weg begint zich verlegenheid in Haar aan te dienen. 

Om Haar vrouwelijkheid te bedekken draagt Ze een donker-

blauwe säré, de verwezenlijkte vorm van amoureuze liefde, of 

çåìgära-räsa. Het lijkt, alsof Haar verlegenheid Haar hele 

lichaam met deze blauwe stof heeft ingewikkeld.  

Over Haar säré draagt Ze een sluier met de kleur van de 

rijzende zon, die Haar aantrekkingskracht voor Çré Kåñëa ver-

tegenwoordigt, 

dadänubhütam api yaù 

    kuryyän nava-navaà priyam 

rägo bhavan nava-navaù 

    so 'nuräga itéryate 

Ujjvala-nélamaëi (14.146) 

Die altijd nieuwe, alles verterende aantrekkingskracht (räga), 

die zelf veroorzaakt, dat men zijn geliefde telkens in een 

nieuw daglicht ziet, wordt anuräga genoemd. 
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Aangezien Çré Rädhä constant verzonken wil blijven in deze 

anuräga, bedekt Ze Haar bovenlichaam altijd met een rode 

stof. 

Ze is altijd prachtig getooid met zestien decoratieve objec-

ten (ñoòaça-çåìgära): een bad, een glinsterend neusjuweel, 

blauwe kleding, een bewerkte gordel rond Haar taille, een 

vlecht, schommelende oorringen, een balsem van kamfer, 

muskus en sandelhout over Haar lichaam gesmeerd, bloemen 

in Haar haar, een bloemenkrans om Haar hals, een speellotus 

in Haar hand, tämbüla in Haar mond, een stip muskus op 

Haar kin, käjala (zwarte eyeliner) rond Haar ogen, tilaka op 

Haar voorhoofd, dolfijnen (makaré – de waterdieren op de 

vlag van Cupido) met muskus op Haar roze wangen getekend, 

en Haar voeten beschilderd met rode waterverf.  

Nog twaalf andere versieringen (dvädaça-äbharaëa) deco-

reren het lichaam van Çrématé Rädhikä: een stralende juwe-

lenkroon, grote gouden oorringen, een gouden tailleband, een 

zilveren halsketting, kleine gouden oorknoppen met haarpin, 

ringen aan Haar vingers, een halssierraad en armbanden om 

Haar polsen. Op Haar borst hangt een glinsterende ketting, 

op Haar arm zijn amuletten en om Haar enkels en tenen 

draagt Zij enkelbellen en teenringen met edelstenen. 

De volgende transcendentale kwaliteiten zijn altijd in het 

bezit van Çrématé Rädhikä: Ze is wonderbaarlijk mooi om te 

zien, Ze bevindt Zich in het ontluiken van de frisse jeugd, Ze 

heeft rusteloze ogen en werpt zijdelingse blikken, Ze is altijd 

getooid met een milde, lieve glimlach en de zolen van Haar 

voeten zijn getekend met betoverende lijnen, die op een on-

beperkte heilzaamheid wijzen. Haar lichaamsgeur maakt Kå-
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ñëa gek, Haar zingen van de vijfde noot is gelijk de zoete roep 

van de koekoek en Ze is deskundig in de wetenschap van het 

zingen onder begeleiding van muziek. Ze spreekt innemend, 

Ze is goed in het maken van grapjes, Ze is bescheiden, barm-

hartig, uizonderlijk slim en deskundig in alle activiteiten. Ze is 

verlegen en volgt gepaste etiquetten. Zo toont Ze respectvol 

gedrag aan Haar superieuren. (Deze respectvolle houding 

bestaat uit drie soorten: aangeboren, van anderen geleerd en 

volgens Haar eigen overweging gepast geacht.) Ze is geduldig, 

ernstig, ze weet precies maat en toonhoogte te houden en Ze 

is in het bezit van extatische symptomen, zoals häva en bhäva. 

Ze vertoont de hoogste vorm van liefde genaamd mahäbhäva. 

Bij het zien van Haar loopt het hart van alle inwoners van 

Gokula over met prema. Haar faam strekt zich uit over het 

universum, Ze is uitermate geliefd bij Haar superieuren, Ze 

wordt beheerst door de liefde van Haar vriendinnen, Ze is de 

meest vooraanstaande geliefde van Çré Kåñëa en Çré Kåñëa 

geeft altijd gehoor aan Haar opdrachten.  
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ÇRÉLA BHAKTIVINODA ÖHÄKURA  

P ZEKERE DAG NAMEN VIJAYA KUMÄRA  

en Vrajanätha een bad in Indradyumna Sarovara en 

nadat ze naar huis waren teruggekeerd, gaven ze 

samen eer aan prasäda. Daarna ging Vrajanätha darçana ne-

men van Çré Haridäsa Öhäkura's samädhi, terwijl Vijaya Ku-

mära een bezoek bracht aan de lotusvoeten van zijn gurudeva 

in Çré Rädhä-Känta Maöha. Toen hij zag, dat dit het juiste tijd-

stip was om een paar vragen over Çrématé Rädhikä voor te 

leggen, zei hij, "Prabhu, Çré Våñabhänu-nandiné is alles voor 

ons. Ik kan het niet uitdrukken. Ik weet niet, waarom mijn 

hart smelt, wanneer ik alleen maar de naam hoor van Çré 

Rädhikä. Ofschoon Çré Kåñëa onze enige toevlucht is, wil ik 

toch alleen het speelse vermaak proeven, dat Hij met Çré 

Rädhikä uitvoert. Mijn geest wil geen kåñëa-kathä horen, 

waarin de naam van Çrématé Rädhikä niet voorkomt, of waar-

in Haar spel niet wordt verteld. Wat moet ik zeggen? Ik ben 
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nu helemaal niet blij om mezelf voor te stellen als Vijaya Ku-

mära Bhaööäcärya. Ik ben meer dan gelukkig om mezelf een 

pälya-däsé (dienstmaagd) van Çré Rädhikä te noemen. Het is 

ook iets verrassends, dat ik geen verlangen heb om vraja-lélä-

kathä te spreken tegen degenen, die kåñëa-bahirmukha (on-

willig om Kåñëa te dienen) zijn. Ik heb de neiging om op te 

staan en uit het gezelschap weg te lopen, waar degenen, die 

niet rasika zijn, de glorie van Çré Rädhä-Kåñëa beschrijven. 

Gosvämé: Je bent fortuinlijk! Zolang je niet volkomen 

overtuigd bent van je identiteit als vraja-ramaëé, ben je niet 

gekwalificeerd om je bezig te houden met beschrijvingen van 

de lélä-viläsa van Çré Çré Rädhä-Kåñëa. Zelfs een devé heeft 

geen bekwaamheid voor Rädhä-Kåñëa kathä, laat staan dege-

nen in mannelijke gedaante.  

Ik heb met jou al gesproken over de geliefde metgezellen 

van Kåñëa. Rädhä en Candrävalé zijn onder hen de belangrijk-

sten en beiden hebben miljoenen yüthas (groepen) van fris 

jong volwassen gopés. Toen de mahä-räsa gaande was, namen 

honderden miljoenen charmante jonge gopés deel in de räsa-

maëòala en verhoogden de schoonheid ervan. 

Vijaya: Prabhu, Candrävalé kan haar miljoenen yüthas 

hebben, maar toon me alstublieft uw genade en vertelt u me 

over de glorie van Çrématé Rädhikä, zodat mijn besmette oren 

gezuiverd kunnen worden en vollopen met räsa. Ik heb vol-

komen mijn toevlucht tot u  genomen.  

Gosvämé: Ahä Vijaya, van Rädhä en Candrävalé is Çré 

Rädhäjé mahäbhäva-svarüpa (de complete belichaming van de 

hoogste liefde) en daarom stijgt ze in alle kwaliteiten en in 

alle aangelegenheden uit boven Candrävalé. Kijk, in de Täpa-
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né-çruti wordt Ze Gändharvä genoemd. In de Åk-pariçiñöa (bij-

lage van de Åg Veda) staat een beschrijving van de immense 

schittering van Mädhava, wanneer Hij met Rädhä is. In de 

Padma Puräëa heeft ook Näradajé gezegd, "Zoals Çrématé 

Rädhikä de grootste geliefde is van Kåñëa, zo is Haar kuëòa 

ook even geliefd door Hem. Van alle gopés is Çré Rädhäräëé 

door Kåñëa het meest geliefd." Wat een ongekende en verbijs-

terende tattva is deze rädhä-tattva! Van alle verschillende çak-

tis van Bhagavän wordt de hoogste mahä-çakti hlädiné ge-

noemd. Rädhikä is mahäbhäva-svarüpä, de belichaming van 

de gecondenseerde essentie van die hlädiné. 

Vijaya: Wat een buitengewone tattva! Wilt u nu alstublieft 

de svarüpa (vorm) van Çré Rädhä beschrijven? 

Gosvämé: Çrématé Rädhikä is van alle geliefde metgezellen 

(suñöhu-käntä-svarüpa) van Çré Kåñëa de mooiste en ze is ge-

sierd met zestien çåìgära (decoraties) en twaalf äbharaëa (or-

namenten). 

Vijaya: Wat betekent suñöhu-käntä-svarüpa? 

Gosvämé: De svarüpa van Çré Rädhä is zo mooi, dat er geen 

noodzaak is voor decoratieve versieringen. Haar ongeëve-

naarde lieftalligheid wordt vergroot door Haar haar, een hoe-

veelheid elegante krullen, door Haar lotusgezicht, door Haar 

grote, rusteloze ogen en door Haar mooie borsten. De buiten-

gewone schoonheid van Haar svarüpa wordt vele malen ver-

hoogd door Haar ranke taille, door Haar beide beeldschone 

schouders, die iets aflopen, en door Haar handen als bloem-

knoppen, die worden verfraaid door de juwelen van Haar 
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nagels. In alle drie de werelden is geen vergelijking met Haar 

schoonheid te vinden. 

Vijaya: Welke zijn de zestien çrìgäras? 

Gosvämé: Haar zestien çrìgäras zijn Haar bad, de uitstra-

ling van het juweel op Haar neus, Haar blauwe gewaden, de 

gordel om Haar taille, Haar vlecht, Haar oorringen, de san-

delhoutpasta op Haar ledematen, de opmaak van bloemen in 

Haar haar, Haar bloemenkrans, de lélä-kamala (speellotus) in 

Haar hand, de tämbüla in Haar mond, de stip kasturé op Haar 

kin, de käjala rond Haar ogen, de afbeeldingen getekend met 

mågamada (muskus) op Haar roze wangen, de rode lak op 

Haar voeten en de tilaka op Haar voorhoofd. Çrématé Rädhikä 

wordt door deze vormen van opsmuk altijd gesierd. 

Vijaya: Welke zijn de twaalf äbharaëas? 

Gosvämé: De twaalf äbharaëas, die de ledematen van Çré 

Rädhä decoreren, zijn de uitzonderlijk schitterende diadeem 

op Haar hoofd, Haar gouden oorringen, de gouden gordel op 

Haar heupen, de gouden halsketting, de vallé en gouden ça-

läkä op Haar oren, de armbanden om Haar polsen, het orna-

ment om haar hals, de ringen aan Haar vingers, Haar parel-

snoer, Haar armbanden, de met steentjes bezette enkelbellen 

aan Haar voeten en de ringen aan Haar tenen. 

Vijaya: Toont u me alstublieft uw mededogen door de 

meest in het oog springende kwaliteiten van Çré Rädhä te be-

schrijven. 

Gosvämé: Evenals Çré Kåñëa heeft ook Çrématé Rädhä on-

telbaar veel kwaliteiten, waarvan er vijfentwintig op de voor-

grond treden. 
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1. Ze is bekoorlijk (madhura), dat wil zeggen, Ze heeft een 

onvergelijkbaar mooie verschijning. 

2. Ze is altijd in Haar prille jeugd. 

3. Haar ogen zijn rusteloos en hebben de neiging tot het 

werpen van zijdelingse blikken. 

4. Ze heeft een stralende, milde en lieve glimlach. 

5. Ze heeft mooie lijnen, die gunstig zijn. 

6. Ze maakt Kåñëa gek met de geur van Haar lichaamsdelen. 

7. Ze is een expert in de muziekkunst. 

8. Ze speekt beminnelijk. 

9. Ze is een expert in het maken van grapjes. 

10. Ze is heel beleefd en bescheiden. 

11. Ze is barmhartig. 

12. Ze is listig. 

13. Ze is in alle taken deskundig. 

14. Ze is verlegen. 

15. Ze is altijd steevast op het pad van eerbaar gedrag.  

16. Ze heeft geduld. 

17. Ze is ernstig, zodat het heel moeilijk is om te weten wat 

Ze denkt. 

18. Ze is dol op spel en vermaak. 

19. Ze is op acute wijze gretig om de hoogste uitmuntendheid 

van mahäbhäva te manifesteren. 

20. Zodra de inwoners van Gokula Haar zien, loopt hun hart 

meteen over van prema. 

21. Haar faam strekt zich uit over het hele universum. 

22. Ze is het object van genegenheid voor Haar superieuren 

(guru-jana). 
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23. Ze wordt beheerst door de intense liefde (praëaya) van 

Haar sakhés. 

24. Ze is vooraanstaand onder alle sakhés van Kåñëa. 

25. Keçava blijft altijd toegeeflijk aan Haar opdrachten. 

Vijaya: Ik wil graag de details weten van de elegante lijnen, 

die wijzen op Haar immens grote fortuin. 

Gosvami: Volgens de Varäha-saàhitä, Jyotiña-çästra, Käçé-

khaëòa en de Puräëa's, zoals de Matsya Puräëa en Garuòa 

Puräëa zijn dit de gunstige tekenen onder Haar linker voet: 

(1) Er is een gerstekorrel aan de basis van Haar grote teen, 

(2) daaronder is een cakra (discus), (3) onder de middelste 

teen is een lotusbloem en onder de lotus zijn (4) een banier en 

(5) een vlag. (6) Er is een lijn, die omhoog buigt vanuit het 

midden van de voetzool naar de rechter kant van de middelste 

teen. (7) Onder Haar kleine teen is een olifantendrijfstok. 

De tekenen onder Haar rechter voet zijn alsvolgt. (1) Aan 

de basis van Haar grote teen is een schelphoorn, (2) op Haar 

hiel is een vis en (3) onder Haar kleine teen is een altaar. Bo-

ven de vis staan (4) een wagen, (5) een berg, (6) een oorring, 

(7) een knots en (8) het teken van een çakti. 

Op Haar linker hand (1) strekt zich een lange levenslijn uit 

van het punt, waar de wijsvinger en de middelvinger elkaar 

raken, tot onder de pink. (2) Een andere lijn begint onder de 

lange levenslijn en loopt naar de plek, waar de wijsvinger en 

de duim elkaar raken. (3) Onder de duim loopt een gebogen 

lijn van de pols naar de ruimte tussen duim en wijsvinger en 

raakt de middenlijn. (4-8) Op de top van Haar duim en op 

iedere vinger is een cakra. De drie lijnen plus de vijf cakras 

zijn samen acht tekenen. Dan (9) staat onder de ringvinger 
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een olifant, (10) onder de levenslijn staat een paard en (11) 

onder de middenlijn staat een stier. Onder de pink staan (12) 

een olifantendrijfstok, (13) een waaier, (14) een Çré-boom, 

(15) een overwinningszuil, (16) een pijl, (17) een lans en (18) 

een bloemenkrans. 

Op de rechter hand zijn evenals op de linker hand drie lij-

nen, die beginnen met de levenslijn. Verder staat er op de top 

van Haar duim en op iedere vinger een schelphoorn. Dat zijn 

bij elkaar acht tekenen. (9) Onder de wijsvinger staat een ca-

mara (yak-staart) en onder de pink staan (10) een olifanten-

drijfstok, (11) een paleis, (12) een dundubhi drum, (13) een 

lichtflits, (14) twee karren, (15) een schuttersboog, (16) een 

zwaard en (17) een waterkruik. 

Aangezien er zeven tekenen onder de linker voet staan, 

acht onder de rechter, achttien op de linker hand en zeventien 

op de rechter, zijn er vijftig gunstige tekenen, die wijzen op 

uitmuntend fortuin. 

Vijaya: Zijn deze symptomen niet mogelijk in anderen? 

Gosvämé: Deze kwaliteiten zijn in zeer geringe mate aan-

wezig in de jévas (levende wezens) en iets meer in de devés, 

maar ze zijn allemaal volkomen manifest in Çré Rädhikä. Alle 

kwaliteiten van Çré Rädhikä zijn apräkåta (transcendentaal of 

bovenzinnelijk), want deze kwaliteiten zijn niet op zuivere en 

complete wijze aanwezig in iemand in de alledaagse wereld, 

zelfs niet in godinnen, zoals Gauré. 

Vijaya: Ahä! De deugden van Çrématé Rädhikä zijn onbe-

vattelijk. Men kan ze alleen door Haar genade realiseren. 
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Gosvämé: Hoe kan ik Haar glorie tot uitdrukking brengen? 

Wat kan worden vergeleken met de schoonheid en kwalitei-

ten, die zelfs Kåñëa onophoudelijk in verwarring brengen? 

 

PASSAGE UIT JAIVA-DHARMA, HOOFDSTUK 33 
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ÇRÉLA BHAKTISIDDHÄNTA 

SARASVATÉ ÖHÄKURA PRABHUPÄDA 

RÉ KÅÑËA ALLEEN IS GOD. ÇRÉ RÄDHIKÄ 

alleen dient Çré Kåñëa. Dit is de enige Absolute 

Waarheid. Çré Kåñëa is de hoogste bron van alle wa-

re ontvangers van liefdedienst. Çré Rädhikä is de hoogste bron 

van alle ware verleners van liefdedienst. De oneindige varië-

teit van het spel en vermaak van Çré Çré Rädhä-Kåñëa omvat 

de enige realiteit.  

Is Çré Rädhikä identiek aan Kåñëa? Het antwoord is beves-

tigend. Çré Rädhikä is de overheerste helft van de Absolute. 

Met andere woorden, de overheersende helft van de Absolute 

is niet het volkomen Integer. De absolute natuur van de per-

soonlijkheid van Çré Rädhikä is geheel op het niveau van de 

absolute persoonlijkheid van Çré Kåñëa. Çré Kåñëa is de metge-
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zel van Çré Rädhikä. De Absolute is gepaard en niet een enkel 

persoon. 

Monotheésme ligt in dit tijdperk zo na aan het hart van alle 

rationalisten, dat er maar heel weinig mensen zijn, die twee 

Godheden zouden willen aanvaarden, zelfs al zijn ze er zeker 

van, dat Zij elkaar complementeren. De numerieke referentie 

wordt op onlogische wijze toegestaan de Absolute te beper-

ken. Het wordt voor de Absolute als bindend beschouwd om 

in algemene zin een singulair wezen te zijn. Maar het pseudo-

monistische gezichtspunt is bewust opgezet om de Persoon-

lijkheid Gods in de leegte van ongedifferentieerd brahma te-

niet te doen. Geen enkele theést zou bereid mogen zijn om de 

Goddelijkheid, die hij vereert, te reduceren tot het absolute 

nulpunt. 

De enige oplossing voor dit fundamentele probleem van 

theésme wordt geboden door het feit, dat Çré Kåñëa eeuwigdu-

rend een Paar is. Hij is zowel Çré Kåñëa als Çré Rädhikä. Çré 

Rädhikä is even absoluut als Çré Kåñëa Zelf. Çré Rädhikä is 

zowel identiek met als verschillend van Çré Kåñëa. 

Çré Rädhikä is eeuwigdurend onderscheiden van Çré Kåñëa. 

Çré Rädhikä is de overheerste helft van de Absolute, terwijl 

Çré Kåñëa de overheersende helft is. Çré Kåñëa is mannelijk; Çré 

Rädhikä is vrouwelijk. Ze zijn twee onderscheiden en com-

plementaire personen, die elkaar aanvullen. Maar geen van 

Beiden zijn mannelijk en vrouwelijk in de beperkte wereldse 

zin van het woord. De Absolute Mannelijke en de Absolute 

Vrouwelijke zijn, gezien vanuit een werelds perspectief, een 

volstrekte tegenstelling. Maar deze schijnbare tegenstelling 

wordt ook werkelijk geaccommodeerd in de Absolute in 
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weerwil van alle canons van ons zogenaamd rationele oordeel. 

Juist dit verbijsterende feit maakt de Absolute de concentra-

tie van alle smaken, in plaats van Hem van alle smaken te 

ontdoen. De empirisch singulaire conceptie van God zou alle 

smaken afschuiven op de gefragmenteerde delen en het Inte-

ger de belichaming maken van alle smakeloosheid. Formele 

logica staat een wezen geen werkelijk bestaan toe.  

Degenen, die zo graag een voorwendsel willen ontdekken 

om de absolute natuur van de persoonlijkheid van Çré Rädhi-

kä als vrouwelijke metgezel van Çré Kåñëa te ontkennen, hou-

den zelf geen grond onder hun voeten om enige vorm van 

relatie met de Absolute te vestigen. In de overheersende helft 

is de enkelvoudig numerieke referentie ook logischerwijs en 

waarlijk toelaatbaar. De Absolute Meester heeft geen deelge-

noot aan Zijn meesterschap. Vele meesters zouden leiden tot 

een verlies van smaken in de overheersende Absolute. Hij zou 

niet in de positie zijn om waarlijk over ieder wezen te kunnen 

heersen. Een meervoud van vrouwen is niet echt tegengesteld 

aan oneindige smaken. Enkelvoudigheid van de overheersen-

de helft zou immers het erkend oneindige scala aan meester-

schap van de overheersende helft ontkennen. 

Er is dus meer dan êên vrouwelijke metgezel van Çré Kå-

ñëa, die Zelf de enige man is. Wat is de relatie van deze meer-

voud van metgezellen tot Çré Rädhikä? Çré Rädhikä is de abso-

lute bron van alle metgezellen van Çré Kåñëa. De diensten van 

alle metgezellen zijn verbonden aspecten van de dienstverle-

ning van Çré Radhika. Çré Kåñëa verliet de danskring van de 

melkmeisjes van Vraja, toen Çré Rädhikä Zich terugtrok. Met 
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andere woorden, de verzamelig melkmeisjes van Vraja kun-

nen Çré Kåñëa geen dienst verlenen als alleen in gezelschap 

van Çré Rädhikä en onder Haar leiding. 

Het gezelschap van Çré Kåñëa mag met geen enkele ana-

loog wereldse relatie worden verward. De overheersende Ab-

solute is de enige meester over alle wezens. Hij is ook de 

meester van Çré Rädhikä Zelf. Hij is ook geen meester in 

naam alleen. Zijn overheersing is waarlijk absoluut. Maar Çré 

Rädhikä is ook het enige absoluut gedomineerde wezen. Zij is 

de enige absoluut vrouwelijke. Er zijn ware gedeeltelijke en 

ware valse mannen en vrouwen in een oneindige verscheiden-

heid. Alle echte en onechte mannelijkheid vertegenwoordigt 

Çré Kåñëa. Er kan geen mannelijkheid bestaan, behalve in 

relatie tot vermeend of werkelijk meesterschap over geassoci-

eerde vrouwelijkheid. Dus in ieder wezen gaan deze twee as-

pecten van de persoonlijkheid samen. Alle vrouwelijkheid 

betreft de aanwezigheid van mannelijkheid als meester. 

De individuele ziel (jévä) is van nature een vrouwelijke en-

titeit. Dit komt, omat alle entiteiten, behalve de Goddelijk-

heid, ondergeschikten zijn. De enkelvoudigheid van de over-

heersende Absolute moet zonder terughoudendheid worden 

gehonoreerd. Er is echter ook een oneindigheid aan goddelij-

ke persoonlijkheden. Maar alle goddelijke persoonlijkheden 

zijn volkomen goddelijk. Niemand van Hen heeft een mees-

ter. De melkmeisjes van Vraja zijn geëxpandeerde vormen 

van Çré Rädhikä en zijn identiek aan Haar. Maar de jéva be-

hoort niet tot de categorie van verbonden samenstellende 

eenheden van Çré Rädhikä. De ziel van de jéva behoort tot het 

gedecentraliseerde platform van manifestaties. Çiva is het 
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goddelijke centrum van het principe van dit gedecentraliseer-

de bestaan. Çiva is om deze reden verbonden met Mahämäyä 

als metgezel. Çiva en Mahämäyä zijn nauw verbonden met de 

jéva. Maar de verbinding van de jéva met Çiva en Mahämäyä is 

niet identiek aan zijn verbinding met Çré Kåñëa en Çré Rädhi-

kä. De verbinding van de jéva met Çiva en Mahämäyä wordt 

alleen gevestigd, wanneer hij niet is verbonden met de bewus-

te dienst aan Çré Çré Rädhä-Kåñëa. 

Çiva noch Mahämäyä kunnen de jéva de dienst van Çré Çré 

Rädhä-Kåñëa geven. Integendeel, hun functie bestaat eruit de 

jéva te begoochelen met het verlangen naar bepaalde begeer-

lijke zaken van deze wereld voor zijn eigenbelang. Çiva is niet 

onafhankelijk van Kåñëa. Çiva is een goddelijk persoon. In die 

zin zijn Kåñëa en Çiva identiek. Beiden zijn mannelijk. Maar 

Çiva heeft een functie en in deze aanstelling is hij geassocieerd 

met de begoochelende energie van Kåñëa. Çré Kåñëa houdt 

nooit gezelschap met Zijn begoochelende vermogen. De god-

delijkheid van Çiva is overspelig met Mäyä, terwijl Çré Kåñëa 

eeuwigdurend onvervalst is. De dienst aan Çiva en Mahämäyä 

is niet alleen onvergelijkbaar met de dienst aan Çré Çré Rädhä-

Kåñëa, het impliceert tevens afkeer van de dienst aan alle 

goddelijke persoonlijkheden, die onbesmet zijn met de associ-

atie van Mäyä. De verschillende avatäras van Viñëu kunnen 

niet tegelijkertijd worden vereerd middels enig wereldse refe-

rentie. 

Van al het misverstand met betrekking tot de aard van de 

verering van Çré Çré Rädhä-Kåñëa leidt het spoor terug naar 

verschillende maten van bereidwillige affiniteit met de diverse 
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betrekkingen van dit wereldse platform. De zogenaamde ver-

ering van Çré Çré Rädhä-Kåñëa, die tegenwoordig in dit land 

helaas op zo een grote schaal wordt uitgeoefend door uiteen-

lopende filantropische instellingen, is een grotere overtreding 

jegens de voeten van Çré Çré Rädhä-Kåñëa dan zelfs de open-

lijke vijandigheid van de vereerders van Çiva en Mahämäyä. 

De ware verering door de melkmeisjes van Vraja bevindt zich 

op het hoogste platform van spirituele dienstverlening, die 

alle begrippen van wereldse verering overstijgt, welke door 

Çiva en Mahämäyä in het hoofd van geconditioneerde zielen 

wordt geplaatst.   

Het onderwerp van goddelijke liefde moet worden bena-

derd met de houding van vertrouwelijke ondergeschiktheid. 

Er bestaat een liefdesband tussen Çré Kåñëa en Çré Rädhikä. 

Er is een kracht, die de vereniging van het Goddelijk Paar tot 

stand brengt. De bemiddelaar beschikt over een persoonlijk-

heid, die met beiden is verbonden middels de relatie van iden-

titeit. Dit alles is logischerwijs noodzakelijk. 

Daar komt het stigma van onwettige liefde als courtisane 

bij. Çré Rädhikä houdt van Kåñëa in weerwil van alle over-

vloedige principes van de wereldse liefdesdaad. Dit gebeurt 

niet per ongeluk, maar opzettelijk. Juist dit is de eigenschap 

van de functie, die een afstandelijke overeenkomst heeft met 

de onwettige liefde van een concubine. Çré Rädhikä offert 

gewoonlijk alle andere belangen op aan Haar liefde voor Çré 

Kåñëa. Dit is ook karakteristiek voor de liefdevolle dienstver-

lening van de melkmeisjes van Vraja, onder wie Çré Rädhikä 

de beste is. 
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De relatie met een courtisane is een buitengewoon onge-

lukkige analogie gezien vanuit het perspectief van het morele 

deel van de bevolking in deze wereld. Er is geen enkel geloof 

in deze wereld, dat onwettig seksueel verkeer goedkeurt. De 

heiligheid van de huwlijksband wordt dan ook universeel ge-

zien als het zegel en de kroon van beschaafde intimiteit tussen 

de seksen. Vrije seksuele liefde wordt eveneens universeel 

afgewezen als een teken van ongerijmde zinnelijkheid. We 

hebben geen idee hoe we deze ongetwijfeld juiste gezichts-

punten met betrekking tot de legitieme vorm van een seksuele 

relatie van alle geciviliseerde samenlevingen kunnen tegen-

spreken. Maar ofschoon het paradoxaal mag klinken, het is 

niettemin waar, dat datgene, dat in deze wereld het meest 

onheilzame is, op analoge wijze het meest heilzame is op het 

platform van de Absolute, waar alles volmaakt is. Er zijn in 

het spirituele oord van Kåñëa geen instituties zoals het con-

ventionele huwelijk. De melkmeisjes van Vraja zijn volstrekt 

vrij van alle smetten van zinnelijkheid. Ze hebben een spiritu-

eel lichaam, dat zodanig is gevormd, dat het in staat is om 

geheel te worden aangewend in de exclusieve dienst van Kå-

ñëa. 

De ware moeilijkheid in onze manier van realisatie van de 

aard van bovenzinnelijke liefde is, dat we niet het nodige ba-

sisbegrip hebben van de natuur van het spirituele lichaam zelf. 

Wij bevinden ons dus onder de levensbehoefte van het fysieke 

lichaam in vergelijking tot de relaties van zuivere zielen, die 

niet worden belemmerd door de banaliteit en de beperkingen 

van het gebrekkig fysieke gedoe. Het idee van banaliteit, ze-



SRI  RADHA – ONZE ALLERHOOGSTE TOEVLUCHT 

__________________________________________________________________________ 

168 

deloosheid, enzovoort, is alleen van toepassing op het wereld-

se vlak. De spirituele persoonlijkheid van de spirituele melk-

meisjes van transcendentaal Vraja moet worden gerealiseerd 

in plaats van te worden bekritiseerd door de ontoereikende 

bronnen van onze wereldse ervaring. 

Het feit, dat een aanzienlijk aantal personen in feite wordt 

misleid in hun poging de predikanten van de religie van on-

conventionele, spirituele liefde te volgen, kan niet aan de reli-

gie zelf worden verweten. Er zijn helaas veel pseudo-predikers 

van de religie geweest, die gebruik hebben gemaakt van de 

leringen van de Bhägavata om onwettige vlezelijkheid toe te 

laten en aan te moedigen. Deze predikers zijn ongetwijfeld 

een grote ergernis en vallen onder de strafrechtelijke bepalin-

gen van het civiel recht voor het behoud van fatsoen en mora-

liteit. Maar deze pseudo-predikers vertegenwoordigen tevens 

een reëel bestaande populaire vraag naar verderfelijke doctri-

nes, die ze dan ook onder de bevolking verspreiden. De straf-

rechtelijke bepalingen van het civiel recht kunnen de innerlij-

ke gesteldheid van de mensen niet bereiken. Het helpt niet 

door eenvoudig deze zeer deplorabele situatie te veronacht-

zamen en de groei van de tendens te laten toenemen. In een 

democratische en rationalistische eeuw wordt het noodzake-

lijk te voorzien in de juiste richtlijnen voor een natuurlijke 

aanleg door middel van een intensieve tegen-propaganda. 

Alle huidige religies blijven praktisch zwijgen over dit spe-

cifieke onderwerp. Maar het is door de veronachtzaming van 

de religionisten niet minder belangrijk geworden. Preventieve 

methoden en een ontmoedigingsbeleid bieden geen enkele 



 

169 

positieve genezing en zijn in feite gebleken praktisch zinloos 

te zijn.  

De waarheid is, dat er wel degelijk een platform bestaat 

voor de uitoefening van de neiging om lief te hebben, dat een 

onderdeel van onze ziel vormt. Het is noodzakelijk om de 

aard van dat platform te realiseren om van onze schadelijke 

fouten met betrekking tot de seksuele relatie verlost te zijn. 

Een of andere overtuiging moet voorafgaan aan de daadwer-

kelijke aanname van een voorgestelde methode. De Gauòéya 

Missie stelt voor aan alle personen het gezichtspunt van Çré 

Caitanya voor te leggen, dat in overeenstemming is met de 

leringen van alle bonafide religies. De Persoonlijkheid van Çré 

Rädhikä voorziet in de oplossing van dit aanhoudende pro-

bleem. Çré Rüpa heeft de gedetaileerde uiteenzetting van het 

onderwerp in zijn monumentale werk aangeboden. Çré Jéva 

heeft de ware betekenis van die werken uitgelegd. De 

Gauòéya Missie probeert de interpretaties van de äcärya van 

de amoureuze dienst aan de Godheid aan de huidige genera-

tie beschikbaar te maken. 

Gepubliceerd in The Harmonist, 

Vol. XXX No. 5, Nov. 1932 

Gepubliceerd in Rays of The Harmonist, Issue 2, 

Kärtika 1997 
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ÇRÉLA BHAKTISIDDHÄNTA 

SARASVATÉ ÖHÄKURA PRABHUPÄDA 

R IS EEN PERSOON, WIER NAAM IN ÇRÉ- 

mad-Bhägavatam nooit wordt genoemd. En toch 

koesteren de steevaste lezers van Çrémad-

Bhägavatam de vurige hoop om de devote, êênpuntige die-

naar van die persoon te worden. Moge die persoon, die alles 

betekent voor Çré Bhagavan, zo goed zijn ons vals-ego in al 

zijn uiteenlopende vormen te vernietigen en ons de toevlucht 

van Haar lotusvoeten te geven. 

Vandaag is de dag van Haar komst. 

De personificatie van de grootse welwillendheid, die alle 

soorten gratie van Çré Bhagavän heeft verzameld om ze als 

giften over alle wezens uit te strooien, is eeuwigdurend de 
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beste van alle welwillenden. Moge Zij in ons hart afdalen en 

Haar verschijning daar maken, en moge Haar komst het be-

lang van onze verering zijn.  

Zijn alles 

Het is voor ons heel normaal om te horen, dat de hele aarde 

in stand wordt gehouden door de entiteit genaamd Govinda. 

Veel mensen spreken in deze termen. Toch is er êên, die Go-

vinda Zelf als Zijn alles, Zijn sarvasva, beschouwt. En zonder 

de leiding van die entiteit kunnen we ons niet realiseren, wat 

het in werkelijkheid betekent, dat Zij Zijn alles is, Zijn sarva. 

Het woord sva betekent 'jouw eigen', maar het kan ook 

'jouw schat' of 'jouw rijkdom' betekenen. Iemand, die van 

Govinda eigen is, of iemand die de rijkdom is van Govinda, is 

Govinda's totale fortuin. De schat, die Govinda rijk maakt, is 

natuurlijkerwijs de essentie van Zijn alles – Zijn sarvasva-

vastu. We kunnen alleen de ware betekenis van liefdevolle 

verering kennen, wanneer we Haar – Govinda's sarvasva-

vastu – het object van onze liefdevolle verering maken. 

De enige te koesteren hoop van de toegewijde 

Alle geschriften zingen luid, dat de gedaante van goddelijk-

heid, de persoonlijkheid Gods, het eigenlijke object van vere-

ring is. Anders dan Hij kan niemand het woord ärädhya (het 

object van liefdevolle adoratie) waardig zijn. Omdat we voor-

alsnog zijn afgedekt met onwetendheid, hebben we onze 

zoektocht om Hem te vinden opgegeven en hebben we ons-

zelf voor het bereiken van liefde voor Hem voor de gek ge-
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houden. Juist op het moment, dat we werden afgedekt door 

onwetendheid, ontstonden er anarthas
10

, die ons ertoe hebben 

geleid om Hem, de Allerhoogste Heer, voor een andere enti-

teit aan te zien. Ons uiteindelijke doel is om artha (zingeving) 

te bereiken, waarvan de antithese in de anarthas ligt. Als we 

geen dienstverlenende houding aannemen en die doelstellin-

gen nastreven, onze perfecties, die tot onze beschikking staan, 

die voor ons uitermate betekenisvol en dierbaar aan ons hart 

zijn, en als we geen idee van de principes van dienst verwer-

ven, zullen we - verleid door onze eigen arrogantie en ons ego 

– belanden in het dienen van iets anders dan Hem, die waar-

lijk bedoeld is te worden gediend. 

Het bereiken van zuivere liefde voor God (prema) is de 

enige doelstelling van alle verering. Door deze waarheid 

grondig te doorschouwen zullen we in de vurige hoop verke-

ren, dat we op zekere dag tot Haar entourage zullen behoren. 

Het heeft anders de voorkeur om duizenden keren te sterven. 

äçä-bharair amåta-sindhu-mayaiù kathaïcit 

    kälo-mayätigamitaù kila sämprataà hi 

tvaï cet kåpäà mayé vidhäsyasi naiva kià me 

    präëair-vrajena ca varoru bakäriëäpi 

Viläpa-kusumäïjalé (102) 

[O Devé met gratieuze dijen, nu, belast door de hoop Jou te 

dienen, een hoop die zelf een zee van onsterfelijke nectar is, 

op de een of andere manier breng ik mijn tijd met grote moei-

te door, omdat ik zorgerlijk zit te wachten. Als Jij me Jouw 

                                                 

10
 Anartha – letterlijk 'onbetekenend' of 'van geen waarde'; een ongewenst 

of onbetekenend object of een betekenisloze conditie. 
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genade niet wilt geven, wat is dan de zin van mijn eigen le-

vensadem? Wat heeft het voor mij voor zin om in Vraja te 

zijn? Wat heeft zelfs Çré Kåñëa, die de afzichtelijke kraanvo-

geldemoon Bakäsura versloeg, voor mij voor zin?] 

hä nätha gokula-sudhäkara su-prasanna- 

    vakträravinda madhura-smita he kåpärdra 

yatra tvayä viharate praëayaiù priyärät 

    tatraiva mäm api naya priyā-sevanäya 

Viläpa-kusumäïjali (100) 

[He Nätha, Je vervult alle gekoesterde verlangens van Jouw 

toegewijden; He Gokula-sudhäkara, maan van Gokula, die de 

verkoelende nectar naar alle Vrajaväsé's verspreidt. He Su-

prasanna, He Vakträravinda, Jouw gelaat, als een bloeiende 

lotusbloem, is altijd vrolijk, omdat Je al Jouw toegewijden 

hun meest gekoesterde wensen vervult! He Madhura-smita, 

Jouw glimlach is zo lief en zachtmoedig! He Kåpärdra, wiens 

hart smelt van mededogen! Breng me naar die plaats, waar Jij 

en Jouw geliefde Çrématé Rädhikä het spel van overweldigen-

de liefde voor elkaar proeven en laat me daar aan Jullie twee-

ën intieme dienst verlenen.] 

Die hoop, de enig te koesteren hoop van de toegewijden, is 

een zee van levengevende ambrosia. Wanneer gaat die hoop 

vrucht dragen? Ik heb het gevoel, dat het essentieel is om 

mijn leven te behouden vanwege de hoop, dat ik op zekere 

dag onder Haar entourage word gerekend. Maar ach, aange-

zien onze gretigheid niet toeneemt, verwezenlijken we onze 

hoop niet ten volle; we krijgen niet datgene, waarop we vurig 

hebben gehoopt. Indien onze hoop niet vandaag wordt ver-

vuld, als de geliefde van Çré Govinda, Zijn alles, niet in ons 

hart afdaalt en daar nu vandaag verschijnt, zijn we misleid en 
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zijn we niet in staat om in de hele geschiedenis iemand te vin-

den, die ongelukkiger is dan wijzelf. Indien we zijn misleid om 

die persoon te dienen, wier gratie ons alles kan geven, dat we 

ooit mogen bereiken – inclusief onze plek in het heilige oord 

van Bhagavän en onze verbinding met alle dingen, die aan 

Hem zijn gerelateerd – en indien we Haar ware identiteit niet 

kunnen bevatten, of Haar aanwezigheid in de 18.000 verzen 

van Çrémad-Bhägavatam niet kunnen ontdekken, is onze stu-

die van de Bhägavata waardeloos. 

De perfectie van liefdevolle verering bestaat alleen in 

Haar 

Omdat Çré Gaurasundara op intieme wijze kennis had van 

Haar identiteit, sprak Hij tegen ons over unnatojjvala-räsa
11

. 

Hij somde de vele methoden van de dienstverlening aan Bha-

gavän op en heeft ons instructies gegeven over het proces om 

Hem op zuivere wijze te dienen zonder de vervalsing van on-

gewenste gevoelens. Alleen omdat Hij ons over deze zaken 

heeft verteld, kunnen we het bestaan van zoiets als ujjvala-

räsa begrijpen. En op basis daarvan kunnen we indirect be-

grijpen, welke de onplezierige kant is van de antithese: de 

vlakke, wereldse räsa met zijn uiterst matte sentimenten. 

Op hoeveel manieren heeft Çré Bhagavän ons persoonijk 

de intieme kennis van Zichzelf aangeboden om ons transcen-

                                                 

11
  De hoogste (unnata) vorm van zuivere liefdedienst aan Bhagavän; de 

laaiend stralende (ujjvala) buitenechtelijke liefde, zoals die wordt bevat 

door de vraja-gopés. 
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dentale dienst aan Hem te laten ervaren. Toch is het van we-

zenlijk belang, dat we die persoonvolkomen begrijpen, die 

zulke immense dienst aan Çré Bhagavän heeft verleend, dat 

Hij Haar het voorwerp van Zijn eigen dienst heeft gemaakt. 

Degenen, die vol bewondering over Haar zingen, kunnen ons 

de kwalificatie geven om Haar te dienen; zij alleen kunnen 

anuräga (onuitputtelijke, vurige genegenheid) voor Haar lo-

tusvoeten in het diepst van ons hart wakker maken. De intel-

ligentie en kracht om Haar te dienen wordt bereikt door te 

associëren met Haar dierbare vertrouwelingen, die in Haar 

änugatya (leiding, of leerschool) zijn. Door een dergelijk ge-

zelschap kunnen we ons realiseren, dat de dienst aan Haar het 

hoogste doel in het bestaan is.  

Zodra we in het licht van de lessen van de mahäjanas be-

grijpen, dat Zij voor Çré Bhagavän alles is, maken we vooruit-

gang in Haar dienst in de wetenschap, dat de perfectie en wel-

varendheid van liefdevolle verering alleen in Haar bestaat. 

Als we ons vanaf vandaag bezighouden met de dienst aan 

Haar, de dag van Haar komst, worden we gekwalificeerd om 

het toppunt van heilzaamheid te bereiken. 

Zeker niet ieder van ons bidt voor dat hoogste heil, maar 

indien we middels een of andere onbekende sukåti (gezegende 

activiteit) de associatie krijgen van een van de vertrouwelin-

gen van Çré Våsäbhänu-nandiné, Zij die de belichaming en 

oorsprong is van de allerhoogste heilzaameid, en indien ons 

wordt toegestaan het geluk te hebben om de echte, sublieme 

vertellingen over Haar te horen, kunnen ook wij de inspiratie 

ontwikkelen om het pad te volgen van die hoogste gunstig-

heid. 
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Maar als we ons bezighouden met zelfmisleiding door ons-

zelf te depriveren van de dienst aan die persoon, die alles be-

tekent voor akhila-rasämåta-mürti
12

 Çré Nanda-nandana, en 

van de dienst aan Haar trouwe volgelingen, die Haar dierbare 

vertrouwelingen zijn, kunnen we nooit de bekwaamheid ont-

wikkelen om Çré Govinda te dienen. 

Het geheim 

Om Haar identiteit te begrijpen, geloven wij, dat het essenti-

eel is om eerst Haar naam te kennen. Maar als we Çrémad-

Bhägavatam bestuderen, vinden we nergens een duidelijke 

vermelding van Haar naam. We vinden alleen beschrijvingen 

van Haar gedaante en schoonheid, lofprijzingen van Haar 

kwaliteiten en gegevens over de specialiteit van Haar metge-

zellen en Haar spel en vermaak. In Çrémad-Bhägavatam kun-

nen we alles vinden over de grootste geliefde van Govinda, 

behalve Haar naam, alsof die daar nergens wordt genoemd. 

Toch kunnen we in de verzen van Çrémad-Bhägavatam iets 

vinden, 

jïänaà paramame 

    yad vijïäna-samanvitam 

sarahasyaà tad-aìgaà ca 

    gåhäëa gaditaà mayä 

                                                 

12
  De geconcentreerde vorm van het totaal van alle transcendentale stem-

mingen. 
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Çrémad-Bhägavatam (2.9.30)
13

 

[Çré Bhagavän zei, "O Brahmä, kennis over Mij (jïäna) is het 

onderwerp, dat in de geopenbaarde geschriften wordt geves-

tigd. Zulke kennis is voorwaar gebaseerd op realisatie (vijïä-

na) van Mijn svarüpa (intrinsieke vorm) en op dat esoterische 

geheim (rahasya), prema-bhakti. Beiden zijn uiterst vertrou-

welijk. Ik openbaar dit allemaal aan jou en Ik onthul aan jou 

ook kennis over sädhana-bhakti, de inleidende sectie (aìga) 

van prema-bhakti. Omarm al deze kennis en neem het met 

zorg in je op."] 

kälena nañöä pralaye 

    väëéyaà veda-saàjïitä 

mayädau brahmaëe proktä 

    dharmo yasyäà mad-ätmakaù 

 

tena proktä sva-puträya 

    manave pürva-jäya sä 

tato bhågv-ädayo' gåhëan 

    sapta brahma-maharñayaù 

Çrémad-Bhägavatam (11.14.3-4) 

[Çré Bhagavän zei, De goddelijke boodschap van de Veda's, 

die dharma met betrekking tot Mij beschrijven, is wegens het 

voortschrijden van de tijd na de kosmische vernietiging ver-

dwenen. Aan het begin van de volgende schepping heb Ik die 

kennis persoonlijk aan Brahmä overgedragen.] 

Op zijn beurt heeft Çré Brahmä deze vedische kennis aan zijn 

eerstgeboren zoon, Manu, gegeven en daarna hebben de ze-

                                                 

13
  In de BBT uitgave van Çrémad-Bhägavatam is vers 12 van dit hoofdstuk 

een afzonderlijk vers. Daarom verschijnt dit vers in die editie als 2.9.31. 
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ven brahma-åñis onder leiding van Bhågu Muni hetzelfde aan-

vaard. 

Çré Bhagavän heeft al deze zaken aan het eerst geschapen 

wezen, Brahmä, uitgelegd, maar in de loop der tijd zijn de 

mensen van deze wereld Zijn boodschap vergeten, omdat hun 

gezamenlijke gedachtenstromen van nature onderhevig zijn 

aan de gevolgen van degeneratie, verwatering, enzovoort. 

jïänaà parama-guhyaà me 

    yad vijïäna-samanvitam 

sarahasyaà tad-aìgaà ca 

    gåhäëa gaditaà mayä 

Çrémad-Bhägavatam (2.9.30) 

Welnu, als ik tegen je spreek, moet je Mijn woorden horen en 

in je opnemen. De kennis over Mij is uiterst vertrouwelijk. 

Het is kennis, die volkomen is gegrondvest in realisatie, ken-

nis die verweven is met geheimen en die daarom zelf een ui-

termate intiem geheim betreft. De schriftuurlijke definitie van 

het woord rahasya is rahasi sthitaù – datgene, dat in geheim-

houding is gehuld. Deze geheimen (rahasya) noch datgene, 

dat uit ze voortvloeit (aìga) kan worden bevat door middel 

van observatie of enige verondersteld objectieve realiteit.
14

 

Doordat we worden overspoeld door gedachtenstromen, die 

de externe wereld overheersen, zijn we de wezenlijkheid van 

het nemen van onze toevlucht tot de voeten van iemand, die 

                                                 

14
  Rahasya verwijst hier naar prema-bhakti (zuivere liefdevolle devotie) en 

zijn aìga, of sectie, is sädhana-bhakti (de beoefeningen teneinde zuivere 

liefdevolle toewijding te bereiken). 
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beschikt over ware kennis van de ziel, kwijtgeraakt. Er is niets 

dat zo wezenlijk is. Çré Bhagavän blijft in een staat van voort-

durende gereedheid om deze kennis weer wakker te maken. 

Çré Bhagavän zei tegen Brahmä, 

Nu Ik tegen je spreek, moet je zorgvuldig luisteren naar Mijn 

woorden en ze in je hart aanvaarden. Zonder Mijn genade is 

niemand gekwalificeerd om deze boodschap te horen of te 

omarmen. Alleen door Mijn genade kunnen degenen, die 

over Mij horen en leren, deze geheime kennis verkrijgen. Wat 

ben Ik? Wat is Mijn gedaante (rüpa)? Wat is Mijn intrinsieke 

natuur (svarüpa)? Welke zijn Mijn eigenschappen (guëa)? 

Welke zijn de specialiteiten van Mijn metgezellen? Welk spel 

(lélä) voer Ik uit? 

De staat van absorbtie in Mijn transcendentale spel en ver-

maak, die zijn verzadigd van räsa, overstijgt veruit de staat 

van absorbtie in gewone wereldse sentimenten. Er is geen 

andere manier om dit allemaal te weten, behalve door de 

kracht van Mijn genade. 

Ik ben het fundament van alle goddelijke kwaliteiten. Ik 

spreek niet over de kwaliteiten, die zijn vervalst met harts-

tocht en onwetendheid, maar van die kwaliteiten, die de exis-

tentionele, oorzakelijke basis van het scheppen, instandhou-

den en vernietigen van de kosmos betreffen. Aangezien Ik 

door deze kwaliteiten word onderscheiden en aangezien Ik de 

instrumentele oorzaak ben van alle gevolgen, ben Ik de oor-

spronkelijke, fundamentele entiteit. Dit kan alleen worden 

geweten door Mijn genade te krijgen. 

Daarom heeft Çré Bhagavän het woord mad-anugrahaù – 

Mijn gratie, of gunst, gebruikt. 
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Informatie over het aìga-aspect van Çré Bhagavän, name-

lijk sädhana-bhakti; informatie over Zijn rahasya-aspect – 

namelijk dat uiterst esoterische geheim, prema-bhakti; infor-

matie over Zijn vijïäna-aspect – in het bijzonder die gereali-

seerde kennis, welke is doordrenkt met subliem bewustzijn; 

en informatie over Zijn persoonlijke schittering, waartoe Zijn 

verblijfplaats, eeuwige metgezellen en expansies (tad-rupa-

vaibhava) behoren, betreffen allemaal uiterst vertrouwelijke, 

non-dualistische kennis (advaya-jïäna). Die eeuwige, hoogst 

vertrouwelijke kennis kan alleen worden verkregen door de 

genade van Çré Bhagavän. Dit wordt op geen enkele andere 

wijze en om geen enkele andere reden onthuld. Deze geheime 

kennis wordt geopenbaard aan het begin van de vier centrale 

verzen (catuù-çloki) van Çrémad-Bhägavatam. Wij zijn fortuin-

lijk, dat Çré Gaurasundara dit mysterie als het ontsluiten van 

een schatkist aan de wereld heeft geopenbaard. 

Het geheim mag niet worden blootgesteld aan imperso-

nalisten 

Er wordt melding gemaakt van een geheim (rahasya), er 

wordt een verhandeling over gegeven, maar de naam van de 

persoon, die dit geheim betreft, wordt niet onthuld. Aange-

zien die naam een geheim is, mag deze niet worden geopen-

baard aan degenen, die de scholen van onwetende gedachten 

onderschrijven, en dat is de reden, dat het niet openlijk werd 

geopenbaard. Nadat deze onwetende mensen het spel en 

vermaak van Çré Nanda-nandana hebben gehoord, zoals het 

wordt verteld in Çrémad-Bhägavatam, om niet te spreken van 
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het ontwikkelen van enig vertrouwen, gooien ze alle gegevens 

over het spel van Bhagavän aan de kant en schouwen eenvou-

dig het onpersoonlijke aspect van de Absolute, zoals dat 

overeenstemt met hun wereldse begripsvorming. En sommi-

gen van hen achten het zelfs zinvol om zichzelf te laten op-

gaan in die onpersoonlijke realiteit. Zonder, dat mensen ken-

nis horen uit een ware, bonafide bron, lijdt hun waarneming 

van de realiteit onder deze vorm van vertekende visie. Van-

wege hun immense afkeer van het dienen van Bhagavän, kun-

nen ze nooit de intrinsieke natuur van bhagavad-bhakti bevat-

ten. 

Maar, in ons eigen hart, dat straalt met zuivere, existentio-

nele goedheid (sattva), is in de loopbaan van de zon de dag 

van räsa-mayé Parameçvaré's komst aangebroken. De rond-

trekkende zon onthult vandaag de verschijning van die Aller-

hoogste Godin. Derhalve toont ook de zongod ons de hoogste 

gunst door de komst van het actuele geheim te ontsluieren. 

Het is nu onze plicht om ons over te geven aan iemand, die 

over kennis van dat geheim beschikt. Een dichter met de 

naam Manohara däsa heeft gezegd, 

rädhä-pada-paìkaja bhakata ki äçä 

däsa manohara kara ta' piyäsä 

[Het is de vurige wens van de bhaktas, dat ze ooit de lotusvoe-

ten van Çré Rädhä mogen dienen. Dit is ook de enige aspiratie 

van Däsa Manohara.] 
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Kåñëa wordt vastgehouden door de prema van Vär-

ñabhänavé 

De enige, gekoesterde aspiratie van de beste toegewijden is 

het dienen van de lotusvoeten van Çré Rädhä, 

çré rädhä-pada-däsyam-eva 

    paramäbhéñöaà hådä dhärayan 

karhi syäà tad-anugraheëa 

    paramädbhutänurägotsavaù 

Rädhä-räsa-sudhänidhi (259) 

[Wanneer ga ik in het diepst van mijn hart dat uiterst mooie 

festival van gehechtheid aan de lotusvoeten van Çré Rädhä er-

varen, die allerhoogste ambitie om ze te dienen?] 

In een añöa-padé
15

 heeft Çré Jayadeva gezegd, 

kaàsärir-api saàsära- 

    väsanä-bandha çåìkhaläm 

rädhäm ädhäya hådaye 

    tatyäja vraja-sundaréù 

Géta-govinda (7.1) 

[Zelfs al is Kåñëa degene, die veroorzaakt, dat ieders gelukza-

ligheid opzwelt, en zelfs al is Hij de Allerhoogste held, die be-

stemd was om de kwaadaardige Koning Kaàsa te overwin-

nen, Zijn hart werd gebonden door de kluisters van Çrématé 

Rädhikä's liefde. Omdat Hij in Zijn hart altijd verzonken was 

in Rädhikä's prema, dat de hoofdzaak vormt van madhura-

                                                 

15
  Een lied gecomponeerd in acht coupletten. Géta-govinda bestaat uit  

 vierentwintig añöa-padés. 
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räsa, liet Hij natuurlijkerwijs alle ontelbaar vele andere prach-

tige vraja-devés achter.] 

Op de räsa-sthalé (de plaats van de räsa-dans) zijn alle gopés 

aanwezig met Gopénätha, die Zichzelf verloor in een met räsa 

geladen spel met hen. Toen de dochter van Våñabhänu Mahä-

räja, Värñabhänavé Çré Rädhä, daar arriveerde, zag Ze, dat 

ontelbaar veel gopés waren ondergedompeld in het dienen van 

Bhagavän door met Hem in een kring te dansen. Ze keurde 

dat aanzicht in Haar hoofd af en dacht, "Vandaag is Mijn Kå-

ñëa in handen gevallen van anderen en Mijn eigen vertrouwe-

lingen zijn druk bezig zichzelf te amuseren!" Om een gevoel 

van afgescheidenheid (vipralambha-bhäva) te veroorzaken, 

dat in wezen de spanning van het ontmoeten (sambhoga-räsa) 

voedt, rende Värñabhänavé van de räsa-sthalé weg in plaats 

van er binnen te gaan en Zich bij de räsa-dans te voegen. 

Trots blijven in Haar änugatya 

Op dit punt heeft Çré Jayadeva geschreven, 

Kåñëa, de vijand van Kaàsa, brak plotseling vrij uit de räsa-

sthalé. Rädhä wordt vergeleken met een ketting, die Çré Kåñëa 

ketent met intense verlangens om de essentie van Haar liefde 

te proeven. In gedachten daaraan met Çré Rädhä, die zwaar 

op Zijn hart ligt, liet Kåñëa alle andere mooie vraja-devés in 

de steek en ging naar Haar zoeken zonder het gezelschap van 

iemand anders. 

Wanneer iemand de änugatya (leiderschap of leerschool) van 

Rädhikä verlaat, is iedere behendigheid, die hij kan tonen in 

het bevredigen van Kåñëa's zintuigen, eigenlijk niet trouw aan 
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de ware tendens van zijn ziel: exclusieve piëteit aan het dienen 

van Çré Kåñëa. Ofschoon alle gopés rechtstreekse manifestaties 

(käya-vyüha) van Rädhikä zijn, zijn het in het bijzonder die 

vertrouwelingen van Kåñëa's sarvasva, Çrématé Rädhikä, die, 

terwijl Zij op trotse wijze in Haar änugatya blijft staan, Kåñëa 

kunnen voorzien van het hoogste plezier. 

çrémän räsa-rasärambhé 

    vaàçé-vaöa-taöa-sthitaù 

karñan veëu-svanair gopér- 

    gopénäthaù çréye 'stu naù 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.17) 

[Çréman Gopénätha, die aan de basis staat van Vaàçé-vaöa en 

die de liefdevolle emoties (räsa) dirigeert, welke tijdens de rä-

sa-dans opwellen, trekt alle gopés aan met de zoete melodie 

van Zijn fluit. Moge Hij ons met alle heil zegenen.] 

De overweging om van sambhoga te genieten, dat wil zeggen, 

het contempleren van het genieten van het gezelschap van Çré 

Govinda zonder in de änugatya (leiding, of leerschool) te zijn 

van Haar, die alles voor Hem betekent, is iets, dat wij nooit 

zullen doen. Om licht op deze zaak te werpen heeft Çré Jaya-

deva Gosvämé, de auteur van de añöa-padé, iets onthuld, dat de 

beschrijving in Çrémad-Bhägavatam aanvult. Hij zegt, "tatyäja-

vrajasundaréù – de mooie vraja-devés in de steek laten". Kåñëa 

liet de gopés achter, zelfs al dansten ze met Hem tijdens de 

räsa-lélä. Hij liet hen achter om Çrématé Radhika te zoeken, 

waarbij Hij Haar in de diepste kamer van Zijn hart droeg. De 

bindende ketenen van liefde van de andere gopés zijn vaag, 
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zwak en kwetsbaar vergeleken met de ketenen van Värñabhä-

navé's liefde, die enorm sterk zijn. 

Nadat Çré Kåñëa hen had verlaten, namen alle gopés hun 

toevlucht tot adhirüòa-mahäbhäva
16

. Overweldigd door emo-

ties, zoals mohana
17

 en mädana
18

, gingen ze op zoek naar Kå-

ñëa. Ze wisten allemaal, dat zonder hun toevlucht te nemen 

tot de voeten van govinda-sarvasva Çré Värñabhänavé de mad-

hura-räsa nooit complete voeding kan krijgen. 

Alle gemoedsgesteldheden en uitdrukkingen van liefde, 

waarmee de gopés hun diensten verlenen, bestaan gelijktijdig 

in Çré Värñabhänavé en alleen in Haar zijn die liefdegevoelens 

compleet en in perfectie aanwezig. Dus daarom verliet Kåñëa 

alle andere gopés, die ieder waren verzonken in een van de 

acht gevoelens van een heldin, zoals het gevoel van afgeschei-

denheid van haar geliefde (proñita-bharttåkä), en Hij verliet de 

                                                 

16
  De uiterste grens van mahäbhäva wordt gekend als adhirüòha-bhäva. 

Het is de ware essentie van Kåñëa's pleziergevend vermogen en het 

wordt gekenmerkt door het gevoel, dat ieder moment lijkt op een dag 

van Brahmä (miljarden jaren), wanneer men is verwijderd van Kåñëa, en 

dat een hele dag van Brahmä lijkt op een enkel moment, wanneer men 

Hem ontmoet. 

17
  De verhoogde staat van prema gekend als mohana manifesteert zich in 

Çré Rädhä op het moment van Haar verwijdering van Çré Kåñëa. In deze 

staat ervaart ze extreme zielsangst vanwege Haar verlangen om bij Hem 

te zijn. 

18
  De verhoogde staat van prema gekend als mädana, of mädanäkhya-

mahäbhäva, is eeuwigdurend en stralend manifest in Çré Rädhä met uit-

zondering van alle anderen. Het is de hoogste staat van mahäbhäva en 

verschijnt alleen op het moment, dat Çré Rädhä Çré Kåñëa ontmoet. Het 

verschijnt nooit in een andere gopé, ook niet in Lalitä en de andere prin-

cipale sakhés. 
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räsa-dans, omdat Hij met kracht werd weggesleept door de 

aantrekkingskracht van Çré Värñabhänavé's vermogen, want 

alleen Zij beschikt over al deze bhävas (stemmingen) in hun 

volle glorie. Als zodanig ging Hij op zoek naar Haar, die zo-

waar het al-aantrekkelijke wezen aantrekt. 

De gopés zijn uitbreidingen van Rädhikä. Omdat ze eeu-

wigdurend gefragmenteerde delen (aàsas) zijn van Haar, die 

het oorspronkelijke en complete geheel (aàçiné) is, konden ze 

Kåñëa niet vasthouden, want Hij is uitsluitend het bezit van 

Haar. Rädhikä trok Kåñëa, Hij die iedereen aantrekt, dus weg 

uit de räsa-dans. 

Deze onderwerpen kunnen alleen worden gepeild door 

iemand, bij wie de intrinsieke faculteiten van zijn ziel (ätma-

våtti) reeds zijn ontwaakt voor de smaak van goddelijke liefde 

(madhura-rati). En toch, als iemands hart de zetel is van in-

tense ouderliefde (vātsalya-räsa), kan hij of zij de bekoorlijk-

heid en schoonheid aanvoelen van het spel van Haar, die het 

complete geheel is. 

De glorie van Haar änugatya 

Aangetrokken door Kåñëa en naar Hem toegetrokken door 

de zoete melodieën van Zijn fluit, kwamen de gopés naar de 

plek, waar de räsa-dans plaats zou hebben. Toen Çré Vär-

ñabhänavé, de belichaming van goddelijke liefde (madhura-

rati) in zijn complete vorm, Çré Nanda-nandana Gopénätha 

Rädhä-ramaëa, het object van onze dienst, wilde dienen, liet 

Hij de minder buitengewone aantrekkingskracht van alle an-

dere gopés achter en werd het slachtoffer van de verleiding 
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van Çré Värñabhänavé. Het meest attractieve wezen raakte 

hulpeloos aangetrokken. Wanneer dan ook bevrijde zielen de 

kwalificatie krijgen, die vereist is om de positie van Rädhikä 

in te schatten, kunnen ze het volgende begrijpen, 

karmibhyaù parito hareù priyatayä vyaktià yayur jïäninas te-

bhyo jïäna-vimukta-bhakti-paramäù premaika-niñöhäs tataù 

tebhyas taù paçu-päla-paìkaja-dåças täbhyo'pi sä rädhikä 

preñöhä tadvad iyaà tadéya-sarasé täà näçrayet käù kåté 

Çré Upadeçämåta (10) 

[Iemand die op onbaatzuchtige wijze deugdzame daden uit-

voert in overeenstemming met het pad van karma-yoga is su-

perieur aan degenen, die louter zoeken naar de vervulling van 

hun zelfzuchtige verlangens. De brahma-jëänis, die door hun 

spirituele kennis transcendentaal zijn aan de drie geaardhe-

den van de materiële natuur, zijn dierbaarder aan Çré Kåñëa 

dan die vrome volgelingen van het pad van karma, die altijd 

bezig zijn met het uitvoeren van deugdzame daden. Dier-

baarder aan Çré Kåñëa dan de brahma-jïänis zijn Zijn toege-

wijden, zoals Sanaka, die het vergaren van kennis achter zich 

hebben gelaten en alleen bhakti als het beste pad beschou-

wen. Maar zuivere toegewijden, zoals Närada, die op resolute 

wijze gefixeerd zijn in prema voor Çré Kåñëa, zijn Hem zelfs 

dierbaarder dan al dergelijke toegewijden. En de lotusogige 

vraja-gopés, wier hele leven alleen aan Kåñëa toebehoort, zijn 

zelfs nog meer geliefd door Hem dan al zulke liefhebbende 

(premi) toegewijden, zoals Närada. Van al die geliefde gopés 

is Çrématé Rädhikä dierbaarder aan Çré Kåñëa dan Zijn eigen 

leven en op precies dezelfde manier houdt Hij van Haar vij-

ver, Çré Rädhä-kuëòa. Welke uiterst fortuinlijke, spiritueel in-

telligente persoon zou niet resideren op de oevers van Çré 

Rädhä-kuëòa in een staat van bovenzinnelijk bewustzijn en 
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bhajana uitvoeren van Çré Kåñëa's dagelijkse, achtvoudige 

spel?] 

kåñëasyoccaiù praëaya-vasatiù preyäsibhyo'pi rädhä kuëòaà       

cäsyä munibhir abhitas tädåg eva vyadhäyi yat preñöhair apy 

alam asulabhaà kià punar bhakti-bhäjäà tat premedaà sa-

kåd api saräù snätur äviñkaroti 

Çré Upadeçämåta (11) 

[Na ampele beraadslaging over de zaak, hebben de heiligen 

unaniem verklaard (in de Padma-puräëa), dat van alle gopés 

Çrématé Rädhikä het meest vooraanstaande object is van de 

grote liefde van Çré Kåñëa en op precies dezelfde manier is 

ook Haar vijver het allerhoogste object van Zijn liefde. Aan 

iemand, die slechts êên keer met diepe devotie een bad neemt 

in zijn water, geeft Çré Rädhä-kuëòa die zeldzame schat van 

gopé-prema, welke zo immens moeilijk is te verkrijgen, zelfs 

voor zulke dierbare toegewijden van Bhagavän als Närada – 

om niet te spreken van gewone sädhakas.] 

Çré Rädhikä is de rustplaats van de intense liefde (praëaya) 

van Çré Kåñëa. Temidden van Zijn andere geliefden is Zij in 

ieder opzicht de beste en de liefste. Zelfs Uddhava en andere 

verheven toegewijden bidden voor het voetstof van de gopés. 

Desalniettemin beschouwen deze gopés, dat hun leven succes-

vol is, wanneer ze een positie kunnen krijgen in de änugatya 

(leiding, of leerschool) van Çré Värñabhänavé. En de meest 

verheven toegewijden, degenen, die geneigd zijn tot madhura-

räsa en die het hoogtepunt van bhakti aan de Allerhoogste 

Heer hebben bereikt, nemen hun toevlucht tot de plaats, waar 

Haar spel plaatsvindt, en baden in het heilige water van Haar 

vijver, Çré Rädhä-kuëòa. 
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Om de functies van gewaarwording in de ziel zelf te laten 

ontwaken dompelen zij zichzelf constant onder in het heilige 

water van dat meer en blijven daar in de buurt. De vertrouwe-

lingen van Çaibya, Candrä en andere rivaliserende gopés heb-

ben niet eens de kwalificatie om die plek te benaderen. Door 

permanent bij de oevers van een dergelijke vijver te wonen en 

te baden in zijn transcendentale water door de faculteiten van 

gewaarwording van de ziel te volgen is voor een gewoon for-

tuinlijk persoon niet haalbaar. 

Zolang de bovenzinnelijke natuur van Çré Värñabhänavé's 

leeftijd en Haar kinderlijke onschuld, zelfs midden in Haar 

ontluikende adolescentie, niet het onderwerp wordt van onze 

overpeinzingen, kunnen we de glorie van het bereiken van 

een positie in Haar änugatya
19

 niet bevatten. 

We moeten Haar naam kennen 

Om bhajana te kunnen uitvoeren moeten degenen, die Çré-

mad-Bhägavatam bestuderen, de naam van hun vererens-

waardige godheid kennen, want men kan alleen bhajana uit-

voeren door bij de näma te beginnen. Men kan zijn bhajana 

niet rechtstreeks vanuit lélä beginnen. In de geschriften staat,  

prathamaà nämnaù çravaëam-antaù-karaëa-çuddhyartham-

apekñyaà | çuddhye cäntaù-karaëe rüpa-ñcravaëena tad-

udaya-yogyatä bhavati | samyag-udite ca rüpe guëänäà sphu-

raëaà sampadyate sampanne ca guëänäà sphuraëe parikara-

vaiçiñtyena tad-vaiçiñöyaà sampadyate | tatas teñu näma-rüpa-

                                                 

19
  Hoewel Çrématé Rädhikä ogenschijnlijk een eeuwige kiçoré (adolescent) 

is, blijft ze intrinsiek een kaumari (pre-adolescent). 
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guëa-parikareñu samyak sphuriteñu lélänäà sphuraëaà suñthu 

bhavatity-abhipretya sädhana-kramo likhitaù | 

Krama-sandharbha commentaar van 

Çréla Jéva Gosvämé op 

Çrémad-Bhägavatam (7.5.18) 

Eerst moet een persoon de heilige naam horen en chanten om 

zuiverheid van bewustzijn te bewerkstelligen. Wanneer zijn 

hart daarna zuiver is geworden, is het een geschikte plek voor 

Bhagavän om in Zijn prachtige gedaante te verschijnen en 

zodra Zijn gedaante Zich geheel in zijn hart manifesteert als 

gevolg van het horen van beschrijvingen van die gedaante, er-

vaart de bhakta openbaringen over de kwaliteiten van Bhaga-

vän. Wanneer de kwaliteiten van Bhagavän zich geheel ont-

plooien, worden de omschreven karakteristieken van Zijn 

metgezellen en dus Zijn eigen omschreven karakteristieken, 

dat wil zeggen, Zijn unieke interrelatie met ieder van hen, 

tentoon gespreid. Daarna, wanneer de naam, gedaante, kwali-

teiten en metgezellen van Bhagavän zich volkomen in het 

hart van de bhakta hebben gemanifesteerd, bloeit het spel van 

Bhagavän in zijn volle schittering op. De voortgang van säd-

hana is op deze manier uitgestippeld met de intentie om de 

bhaktas bekend te maken met het achtereenvolgende proces 

met betrekking tot de verschijning van Bhagavän in hun hart. 

Dus tenzij we in ons hart, gebaseerd op de aantrekkingskracht 

tot çré näma, de transcendentale rasas beginnen te schouwen, 

zijn we niet gekwalificieerd om de gedaante, kwaliteiten en 

het spel van Bhagavän te bestuderen. Mensen kunnen hun 

bevattingsvermogen en uitdrukking van de woorden uit de 

geschriften hebben geperfectioneerd vanuit een extern, we-

relds perspectief, maar zolang hun gedrag tegengesteld blijft 
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aan het gedrag van gerealiseerde zielen, liggen de vertellingen 

over Gods räsa-lélä buiten het bereik van hun bevattingsver-

mogen. Daarom heeft Çré Gaurasundara ons instructies gege-

ven over näma-bhajana (goddelijke verering in de vorm van 

het chanten van de heilige naam).  

Kåñëa's naam is täraka-brahma-näma, de heilige naam die 

ons bevrijdt. Bij Zijn naam zien we het woord hare. Zolang 

men geen gerealiseerde kennis vergaart van de directe bete-

kenis (vidvad-rüòhi) van dat woord, blijft men een grote ach-

terstand houden. Wat dat betreft, worden we over het alge-

meen ook meegevoerd door historische overwegingen, wan-

neer we proberen het woord räma te begrijpen.
20

 

Al te vaak wordt de zuiverheid van ons intellect ongunstig 

beïnvloed en geruīneerd door figuratieve en metaforische 

doctrines, metafysische theorieën en door die absurde neiging 

om de menselijke aard op de gestalte van God te projecteren. 

Als iemand probeert de darçana van Çré Çré Rädhä-Govinda te 

verkrijgen, maar het ontbreekt hem aan de kennis over de 

geheime waarheden (rahasya-jïäna) van de Realiteit, denkt 

hij, dat zijn visie wordt verhuld. 

In de mahä-mantra wordt de naam Harä
21

, die verwijst 

naar Çré Värñabhänavé, Hare, wanneer deze als aanspreektitel 

                                                 

20
  Mensen interpreteren räma over het algemeen met de historische Çré 

Rämacandra. 

21
  Çré Jéva Gosvämé's eerste definitie van Hare: "Çré Kåñëacandra's boven-

zinnelijke schoonheid boeit de geest van iedereen, maar Çrématé Rädhikä 

boeit de geest van Çré Kåñëa door Haar ongeëvenaarde listigheid uit te 

oefenen. Daarom wordt Ze gekend als Harä. De aanspreekvorm van Ha-

rä is Hare." 
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wordt gebruikt. Op dezelfde manier wordt de naam Rädhikä-

ramaëa 'Räma', wanneer deze persoonlijk wordt gericht. De-

genen, die geen bekwaamheid hebben bereikt om het gebied 

van madhura-rati (goddelijke liefde) binnen te gaan en geen 

kennis hebben van de verborgen waarheden (rahasya-jïäna) 

van de Realiteit, nemen aan, dat de naam Hare gewoon Hari 

is in de aanspreekvorm en dat dit daarom een andere naam is 

van Bhagavän Zelf. Sommigen zeggen zelfs, dat het woord 

räma betekent ätmäräma, of Hij die Zichzelf genoeg is, en 

laten na om de zaak verder te onderzoeken. 

Door te stellen, dat Bhagavän, die gekend wordt als Puru-

ñottama (de Allerhoogste Persoon), solitair is, geeft slechts de 

helft van Zijn identitiet weer. Uitspraken, die nalaten zich 

rekenschap te geven van de andere helft van de realiteit, mis-

leiden ons eenvoudig. En wanneer we worden misleid in het 

begrip, dat er een Allerhoogst Goddelijk Paar bestaat, wor-

den we gedwongen het idee van de eenheid en identiteit van 

de vermogende (çaktimän) met Zijn vermogen (çakti) te ver-

werpen. En als gevolg daarvan degenereert ook ieder beperkt 

begrip van Puruñottama, dat we reeds hadden verworven, 

uitmondend in het idee van een ontmande, impotente God 

(kléva-brahma). 

Het concept van Çré Çré Rädhä-Govinda is de Absolute 

Waarheid in de hoogste volkomenheid. Aan de andere kant 

kan het begrip van Puruñottama in afzondering, waar Bhaga-

vän als hoogste realiteit in Zijn eentje existeert, de änugatya-

dharma van de ziel (de wezenlijke verbintenis van de ziel door 

onder de leiding en in de zorg van een hogere gids te blijven) 
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niet voorbij de gevoelens van ouderschap (vätsalya), vriend-

schap (sakhya) en dienaarschap (däsya) brengen. Het raakt 

nooit het onderwerp van unnata-ujjvala-räsa aan. En het be-

schrijven van Bhagavän aan de hand van Zijn titels als brahma 

of Paramätmä kan nooit de volheid van de Absolute Waar-

heid overbrengen, die door namen, zoals Rädhä-nätha of 

Rädhä-ramaëa, zo effectief wordt vastgesteld. 

De hoogste top van transcendentie 

Al die zielen, die, terwijl ze het koninkrijk van prema-bhakti 

onderzoeken en door het proces van sädhana-bhakti gaan en 

daarna daaraan voorbij gaan om het stadium van bhäva-

bhakti te bereiken, moeten zich realiseren, dat goddelijke 

liefde voor Värñabhänavé, de hoogte top van prema-bhakti, 

alleen in Haar änugatya (leiding, leerschool) beschikbaar is. 

Zonder in Haar änugatya te zijn bereikt de ziel slechts een 

zwakke bekwaamheid binnen de gebieden van het spirituele 

bestaan. 

Wanneer we Devé-dhäma (de materiële wereld), die wordt 

overzien door de godin van de begoochelende energie) over-

stijgen en dan de Virajä Rivier (de grens tussen de goddelijke 

en aardse werelden) oversteken en vervolgens zelfs Brahma-

loka (het gebied van de onpersoonlijke absolute) transcende-

ren en dan ook het idee van rijkdom aangetroffen in de para-

vyoma (de spirituele wereld, of het Koninkrijk van God) vol-

komen ontwijken; wanneer we zelfs aan de intieme gevoelens 

van vriendschap en ouderliefde, die worden aangetroffen in 

Goloka, voorbij zijn gegaan en uiteindelijk verankerd zijn in 



 

195 

de perfecte, eeuwige (nitya-siddhi) identiteit van onze ziel, 

raken we bekend met het begrip van Çré Rädhä-ramaëa en is 

onze bekwaamheid zo verheven, dat we de meest fortuinlijke 

der fortuinlijken zijn en zal onze toegewijde dienst opstijgen 

tot het hoogtepunt van zijn volmaaktheid.  

Een dergelijke staat kan niet eenvoudig "realisatie" wor-

den genoemd en ook niet aparokña-anubhuti – rechtstreekse 

ervaring van de onwaarneembare absolute – zoals in de taal, 

die door de jïänés wordt gebruikt. Nee. Datgene, dat we zul-

len bereiken, zijn de buitengewone functies van liefde ge-

naamd mohana en mädana. Wat wij zullen ervaren wordt ge-

kend onder de namen, zoals udghürëa
22

, citra-jalpa
23

 en ma-

häbhäva (de hoogste staat van extatische liefde voor God). 

Nu leven we opgesloten in ons grove lichaam, dat veelvuldige 

belemmeringen aan zulke ervaringen oplegt. Zelfs de gevoe-

ligheid van onze subtiele lichamen hinderen ons in feite. Als 

onze ätmä-våtti, de roeping van onze ziel, geen ongehinderde 

en onophoudelijke bescherming kan vinden in de änugatya 

van Çré Värñabhänavé, kunnen we nooit zelfs maar de minste 

aanwijzing bevatten, dat een dergelijk bereik bestaat. Dus 

door het voetstof van de beste rüpänuga, Çréla Däsa Gosvämé, 

op ons hoofd te nemen bidden we hartgrondig, 

                                                 

22
  De staat van goddelijke waanzin (dévya-unmäda), waarin men als in een 

delirium tracht de geliefde te dienen, ondanks zijn afwezigheid, wordt 

gekend als udghürëa. Rädhikä ervoer udghürëä, toen Kåñëa naar Mathu-

rä vertrok. 

23
  Het onsamenhangende gebabbel als in een delirium ten gevolge van 

intens verlangen wordt gekend als citra-jalpa. C.f. Çrémad-Bhägavatam 

10.47 (Bhramara-géta). 
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hä devī! käku-bhara-gadgadayädya väcä 

    yäce niptya bhuvi daëòavad udbhaöärtiù 

asya prasädam abudhasya janasya kåtvä 

    gändharvike! nija-gaëe gaëanäà vidhehi 

Çré Gändharvä Samprärthanäñöakam (2) 

[O Devé Gändharvike! Ik ben aan een groot lijden onerhevig 

en daarom gooi ik mezelf vandaag als een stok op de grond 

en smeek Jou wanhopig en met een gebroken stem om deze 

idioot genadig te zijn en me onder een van Jouw eigen ver-

trouwelingen te rekenen.] 

Uiteenzetting gesproken in de 

Särasvata vergaderzaal van Çré Gauòéya Maöha, 

op Çré Rädhäñöamé, 19 september 1931 

Gepubliceerd in de Weekly Gauòéya, 

Jaargang 10, Vol. 11, Oktober 1931 

Vertaald in het Engels door het Rays of The Harmonist Team 

voor Uitgave No. 20, "Govinda-Dämodara-Mädhaveté", 

Kartikä 2009
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTI PRAJÏÄNA KEÇAVA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA 

ANDAAG IS HET ÇRÉ RÄDHÄÑÖAMÉ. DIT IS 

de volgende añöamé-tithi, halve maand, na Janmäñö-

amé. Vandaag gaan we spreken over Rädhäñöamé. 

De verheerlijking van de atimartya, het transcendentale leven 

en karakter van mijn gurupäda-padma, is het belangrijkste 

onderwerp van de discussie op deze dag van Rädhäñöamé.
24

 

Mijn gurupäda-padma, Çré Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté 

Gosvämé Prabhupäda, bevindt zich hier [in zijn vorm van het 

godsbeeld] in de Çré Mandira van Çré Devänanda Gauòéya 

Maöha. 

                                                 

24
  Alleen via het medium van çré guru kan men Çrématé Rädhäraëé leren 

begrijpen, want hij heeft een vertrouwelijke relatie met Haar als Haar 

persoonlijke metgezel en is onze enige verbinding met de Goddelijkheid. 
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We zien vele paramahaàsas in deze wereld voorbijtrek-

ken. Na ampele overwegingen echter kunnen we waarnemen, 

dat ze niet vergeleken kunnen worden met een aàça van een 

aàça, of deel van een deel, van deze grote persoonlijkheid 

(mahä-puruña). Niettemin worden zulke personen door de 

domme massa van deze wereld vereerd. De meesten van hen 

zijn niet eens gekwalificeerd om te worden vergeleken met 

degenen, die slechts een enkel stofdeeltje van de lotusvoeten 

van deze mahä-puruña hebben gekregen. Daarom richten veel 

mensen zich tot mijn gurupäda-padma als paramahaàsa-

cüòämaëé, het kroonjuweel onder de paramahaàsas. Ik heb 

hiertegen geen enkel bezwaar; maar toch is hij naar mijn me-

ning in feite paramahaàsa-kula-svämé, de meester der familie 

van paramahaàsas. Zijn uitmuntendheid is zodanig, dat hij 

hen zelfs instructies geeft. Daarom wordt hij als jagad-guru 

gevierd. 

Tegenwoordig vinden in Navadvépa vele räsa-léläs plaats. 

Volgens de lessen van deze mahä-puruña weten we, dat ze 

allemaal vulgair zijn. Dit zijn uitdrukkingsvormen van jaloerse 

gedachten van veel mensen, die in gebreke gaan van kennis 

uit de geschriften. Om de massa te onderwijzen in de lessen 

van çästra hebben we daarom sinds Janmäñöamé een Kåñëa-lélä 

Pradarçané (tentoonstelling van Kåñëa's spel) opgezet.
25

 

Het woord pradarçané wordt op verschillende manieren 

gebruikt. De manier, waarop het hier werd gebruikt, had niet 

                                                 

25
  Op Janmäñöamé in 1965 werd een prachtig diorama van Çré Kåñëa's spel 

opgezet in de Çré Devänanda Gauòéya Maöha. Officeel heette het "Kå-

ñëa-lélä Pradarñané" en was bedoeld om te worden bezichtigd tot Rädhä-

ñöamé. 
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de betekenis van louter pret en amusement. Pradarçana bete-

kent prakåñöa-rüpeëa darçana, diepgaande en complete darça-

na. Met andere woorden, pradarçana betekent zien en diep-

gaand begrijpen. Ons enige begrip (vicära) is datgene, dat de 

filosofisch ingestelde Gosvämé's met betrekking tot Çré Kå-

ñëa's verschijning hebben gezegd. De betekenis van pradarça-

né is prakåñöa vicära, diepgaande en complete rekenschap of 

begrip. Dus het ware begrip van de geboorte van Çré Kåñëa 

moet worden onthuld. Deze pradarçané bevindt zich op het 

vlak van filosofische instructie en is theīstisch. Ik ben zwaar 

tegen de räsa-lélä van de Naakte Moeder (Kälé), die in Nava-

vépa plaats vindt. 

Deze pradarçané is open gebleven tot vandaag, Çré Rädhä-

ñöamé. Er bevinden zich veertien maandagen (pakña) tussen 

Kåñëäñöamé en Rädhäñöamé. Dus de donkere veertien maan-

dagen (kåñëa-pakña) en de heldere veertien maandagen (çu-

kla-pakña) worden verenigd om een enkele pakña te vormen. 

De vier weken zijn êên geworden; ze hebben de neiging een 

enkele entiteit te worden. De donkere Janmäñöamé-tithi is 

vandaag op çukläñöamé [dit is Rädhäñöamé-tithi] verlicht ge-

worden. De toegewijde dienst van degenen, die Kåñëa buiten 

de leiding van Rädhäräëé vereren, is waardeloos. Smärtas vie-

ren geen Rädhäñöamé. Volgens käla-vicära, de overweging van 

tijd, zijn Kåñëäñöamé en Rädhäñöamé bij elkaar genomen en 

worden gezien als een enkele periode van veertien dagen. 

Vedänta-sütra verklaart, "çakti-çaktimatayor abhedaù – er 

bestaat geen verschil tussen de energie en de eigenaar van 

energie." Alle çakti is voortgekomen uit een teennagel van 
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Rädhäräëé. Umä, Ramä, Satyä en alle andere godinnen zijn 

uit Haar teennagel verschenen. Alle godinnen, die worden 

aangetroffen in Bengalen, zoals Kälé en Durgä, zijn uit Rädhä-

räëé voortgekomen. Mensen kunnen diverse godinnen aan-

bidden, die aàças, fragmenten, van het vermogen zijn, maar 

door de müla-çakti, het oorspronkelijke vermogen, uit te slui-

ten is hun verering volslagen waardeloos. 

Mahäprabhu is niemand anders dan Rädhä en Kåñëa. Met 

de mantra van Mahäprabhu wordt de verering van Rädhä-

Kåñëa uitgevoerd. Daarin bestaat geen fout. Mensen vragen 

wel eens, waarom Kåñëa, Rädhäräëé en Gaura in deze tempel 

allemaal een blanke gelaatskleur hebben. Het antwoord is, 

dat wij allemaal rädhä-pakñéya zijn, die partij trekken voor 

Çrématé Rädhäräëé. Srila Parbhupäda, de mahä-puruña, die 

zich in deze tempel bevindt, is rädhä-pakñéya. In alle landen 

ter wereld kennen de mensen hem als "Prabhupäda". We voe-

ren zijn ärati hier immers het eerst uit. 

Het wordt aangeraden om de ärati van deze mahä-puruña 

in de hele wereld uit te voeren. Als zijn ärati wordt gestopt, 

wordt de hele planeet vernietigd en valt hij naar de helse pla-

neten, die we kennen als Rasätala. Bhakti-dharma zal dan uit 

de wereld verdwijnen. Dat is de reden, waarom de wereld 

hem "Prabhupäda" noemt. 

Ik verzoek degenen, die de räsa van de Naakte Moeder 

(Kälé) uitvoeren, niet naar mijn kathä te komen luisteren. Ik 

zal blij zijn, als zij me niet op analytische wijze de tattva horen 

uitleggen van wat precies prabhupäda betekent. Deze mensen 

zijn naar een dermate laag niveau afgezakt, dat ze vele hon-
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derdduizenden levens moeten wachten, voordat ze deze räd-

hä-tattva kunnen begrijpen. 

Rädhäräëé heeft soms vämya-bhäva, een tegendraadse 

stemming jegens Kåñëa, die de schakeringen van Haar dienst 

aan Hem kracht bijzet. Rädhäräëé voelde eens een jaloerse 

woede (mäna). Omdat Hij verzonken was in gedachten over 

Zijn geliefde in deze hoedanigheid, nam Kåñëa Haar gelaats-

kleur van dat moment over. 

rädhä-cintä-niveçena yasya käntir vilopitä 

çré-kåñëa-caraëaà vande rädhäliìgita-vigraham 

Çré Rädhä-Vinode-bihäré-Tattväñöakam (1) 

Ik vereer de lotusvoeten van Çré Kåñëa, die, omdat Hij was 

verzonken in bezorgde gedachten over Çrématé Rädhäräëé, 

Haar gouden gelaatstrekken heeft aangenomen. 

[Çré Kåñëa's onderdompeling in afgescheidenheid van Çrématé 

Rädhikä, die Zich in mäna (jaloerse woede) bevindt, intensi-

veert zich tot het punt, dat Hij Haar gouden gelaatstrekken 

aanneemt. Het alternatief is rädhä-liìgita, dat betekent, Hij 

omhelst Çrématé Rädhikä uiteindelijk, nadat Haar mäna is ge-

broken.] 

Dit concept wordt uitgelegd in het openingsvers van Çré Räd-

hä-Vinoda-bihäré-Tattväñöaka.
26

 Het woord rädhäliìgita heeft 

twee betekenissen: rädhäyä liìgita en rädhäyä äliìgita. Liìgita 

betekent 'getekend' of 'het dragen van een teken of indruk', 

en äliìgita betekent 'omarmd'. 

                                                 

26
  Deze añöaka werd door Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja 

zelf gecomponeerd. 
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In deze wereld der verschijnselen zien we, dat wanneer een 

käïca-pokä, een soort heldergroen insect, een tela-pokä, een 

variatie van de kakkerlak, vangt, de tela-pokä zo geabsor-

beerd raakt in gedachten aan de käïca-pokä, dat hij op dat 

roofdier gaat lijken. En zo is het niet legitiem en tegen de 

conclusies van çästra om aan te nemen, dat men brahma kan 

worden door sädhana uit te voeren. De Gauòéya Vedänta 

Samit zal nooit een dergelijke bogus filosofie (ku-siddhänta) 

aan de wereld prediken. [Door absorbering in de kenmerken 

van de Absolute Waarheid] kan de persoon een gedaante 

krijgen als die van Bhagavän (särüpya-mukti), maar hij zal 

niet in Bhagavän opgaan (säyujya). Niemand, die werkelijk de 

betekenis van de Veda's kent, kan beweren of demonstreren, 

dat de beoefenaar (sädhaka) êên wordt met het object van 

zijn beoefening (sädhya). 

De käïca-pokä en de tela-pokä worden nimmer êên insect. 

Ze worden alleen overeenkomstig in vorm. Dit is een geval 

van särüpya-mukti, niet säyujya. 

Kåñëa was zo diep verzonken in vipralambha-bhäva, het 

gevoel van afgescheidenheid, en Hij werd zo overweldigd 

door gedachten aan Rädhäräëé, dat Hij Zijn eigen kleur ver-

loor. Met andere woorden, Zijn zwarte luister verdween en 

Hij nam de tint van Rädhäräëé over. Dit is immers rädhäliìgi-

ta-vigraha. Deze vigraha is hier manifest. Deze tattva wordt 

uitgelegd in de Svapna-viläsämåtam van Çréla Viçvanätha Ca-

kravarté Öhäkura, de koning van de rasika toegewijden. Mijn 

gurupäda-padma heeft het uit de grond van zijn hart aan de 

wereld geopenbaard. 



 

203 

Çréla Prabhupäda [Bhaktisiddhänta Sarasvaté Thakura] was 

rädha-pakñéya. Van degenen, die vipralambha-räsa dienen 

door middel van het pad van bhajana [dit is räga-märga], me-

diteren de meesten op de afgescheidenheid van Rädhäräëé 

van Kåñëa. Mijn gurupäda-padma, Çréla Prabhupäda, daaren-

tegen mediteerde op Kåñëa's afgescheidenheid van Rädhärä-

ëé. 

Ik wil dit verhelderen met een voorbeeld. Wanneer Çré Kå-

ñëa Zich bezighoudt met een wedstrijd tegen Rädhäräëé, zin-

spelen degenen, die rädhä-pakñéya zijn, altijd op Haar over-

winning en Kåñëa's verlies. Haar overwinning is hun enige 

wens en doelstelling. En wanneer Rädhäräëé wint, ervaren ze 

grote vreugde en klappen ze in hun handen en roepen, "Kåñëa 

heeft verloren, wat een pret!" Maar degenen, die kåñëa-

pakñéya zijn, hebben verdriet. 

Mijn gurupäda-padma dacht doorgaans meer aan Kåñëa's 

gevoel van afgescheidenheid van Rädhäräëé dan aan Rädhä-

räëé's gevoel van afgescheidenheid van Kåñëa. In Haar afge-

scheidenheid van Hem, wordt Rädhäräëé overweldigd door 

verdriet. Deze vorm van perfectie in vipralambha-bhäva 

wordt over het algemeen door gewone mensen geapprecieerd. 

Çréla Prabhupäda's gevoel echter was compleet het tegen-

overgestelde. Het is Kåñëa immers, die, omdat Hij diep ver-

zonken is in gedachten aan Rädhäräëé, Zijn gelaatskleur heeft 

verloren en rädhäliìgita-vigraha wordt – de kleur van Zijn 

geliefde overneemt. Śrīman Mahäprabhu heeft in alle opzich-

ten uitsluitend dit type vipralambha-räsa gepredikt en 

geīnstrueerd. Laat Kåñëa verzonken blijven in Zijn meditatie 
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op Rädhäräëé. Dit alleen is het ideaal van de Çré Gauòéya Ve-

dänta Samiti. 

Veel mensen hebben gevraagd om de Kåñëa-lélä Pradarçané 

nog een paar dagen langer open te houden. Daarom wordt 

deze tentoonstelling op verzoek van de lokale bevolking ge-

prolongeerd tot Ekädaçé. Ekädaçé is de dag, waarop Rädhä en 

Kåñëa elkaar ontmoeten. Zoals Kåñëäñöamé-tithi Bhagavän 

Zelf is, zo is ook Ekädaçé-tithi, terwijl Rädhäñöämé-tithi Bhag-

aväns parä-çakti is, Zijn allerhoogste vermogen, dat, voor zo-

ver het tattva betreft, niet-verschillend is van Hem. 

 

Passage uit een lezing gehouden in de 

Çré Devänanda Gauòéya Maöha, Navadvépa, 

op Çré Rädhäñöamé, 3 september 1965. 

Gepubliceerd in Çré Gauòéya Patrikä, Jaargang 17, No. 9 (1965) 

Vertaald door het Rays of The Harmonist Team 

voor Uitgave 13, "Liefde", Kärtika 2003 
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ÇRÉ ÇRÉMAD BHAKTIVEDÄNTA SVÄMÉ MAHÄRÄJA 

E VERSCHILLENDE TYPEN TOEGEWIJ- 

den van de Allerhoogste Persoon hebben een ver-

schillende aanleg en relatie met Hem. Iedere rela-

tie met God is even goed als iedere andere, want het centrale 

punt is Kåñëa. In dit verband staat er een mooi vers in de 

Bhakti-rasämåta-sindhu, dat zegt, "Kåñëa is het reservoir van 

alle genoegens en Hij trekt met de spirituele luister van Zijn 

lichaam altijd de gopés aan. Hij trekt in het bijzonder Tärakä, 

Päli, Çyämä en Lalitä aan. Kåñëa is Rädhäräëé, de belangrijk-

ste gopé, zeer dierbaar." Evenals Kåñëa, worden de gopés door 

Kåñëa's spel verheerlijkt. Er zijn verschillende soorten relaties 

met Kåñëa en iedereen, die in een specifieke stemming tot 

Kåñëa wordt aangetrokken, wordt verheerlijkt. 

Kåñëa is zo mooi, transcendent en aantrekkelijk, dat Hij 

soms zelfs Zichzelf aantrekt. Het volgende vers verschijnt in 

Géta-govinda, 
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viçveñäm anuraïjanena 

    janayann änandam indévara- 

çreëé-çyämala-komalair upanayann 

    aìgair anaìgotsavam 

svacchandaà vraja-sundarébhir 

    abhitaù praty-aìgam äliìgitaù 

çåìgäraù sakhé mürtimän iva 

    madhau mugdho hariù kréòati 

Géta-govinda (1.11) 

[Mijn beste vriend, kijk eens hoe Kåñëa in het voorjaar van 

Zijn bovenzinnelijke spel geniet door de schoonheid van Zijn 

persoonlijke lichaam te verhogen. Zijn zachte benen en han-

den zijn als de mooiste maan en worden gebruikt op het li-

chaam van de gopés. Wanneer Hij verschillende delen van 

hun lichaam omhelst, is Hij zo mooi! Kåñëa is zo mooi, dat Hij 

zelfs Näräyaëa aantrekt, evenals de geluksgodin, die met Nä-

räyaëa associeert.] 

In Çrémad-Bhägavatam (10.89.58) vertelde de Bhümä-

puruña (Mahä-Viñëu) aan Kåñëa en Arjuna, "Mijn dierbare 

Kåñëa en Arjuna, ik heb de zonen van de brähmanas wegge-

nomen alleen om jullie te zien." Arjuna had geprobeerd om 

een paar jongens te redden, die ontijdig in Dvärakä waren 

gestorven. En toen Arjuna er niet in slaagde, bracht Kåñëa 

hem naar de Bhümä-puruña. Toen de Bhümä-puruña die dode 

jongens weer tot leven bracht, zei Hij, "Jullie beiden zijn ver-

schenen om de religieuze principes in de wereld te bewaren 

en de demonen te vernietigen." Met andere woorden, de 

Bhümä-puruña, die ook wordt aangetrokken door de schoon-

heid van Kåñëa, verzon dit spel als voorwendsel om Hem te 

zien. Het is vastgelegd in Çrémad-Bhägavatam (10.16.36), dat, 
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nadat de slang Käliya door Kåñëa was gestraft, êên van Kä-

liya's vrouwen tegen Kåñëa zei, "Lieve God, we kunnen niet 

begrijpen, hoe deze gevallen slang de gelegenheid heeft ge-

kregen om door Jouw lotusvoeten te worden geschopt, terwijl 

zelfs de geluksgodin vele jaren soberheid moest ondergaan 

om Jou te zien." 

De manier, waarop Kåñëa door Zijn eigen schoonheid 

wordt aangetrokken, wordt beschreven in de Lalita-mädhava 

(8.34). "Wat is deze afbeelding glorieus! Deze trek Mij aan, 

evenals Rädhäräëé erdoor wordt aangetrokken." 

Nadat Rämänanda Räya een samenvattende beschrijving 

had gegeven van Kåñëa's schoonheid, sprak hij over Zijn spiri-

tuele vormen van energie, die worden aangevoerd door Çré-

maté Rädhäräëé. Kåñëa heeft immense energetische expansies, 

waarvan drie de boventoon voeren: de innerlijke energie, de 

externe energie en de marginale energie, waaruit de levende 

wezens bestaan. Deze drievoudige verdeling van energie 

wordt bevestigd in de Viñëu Puräëa (6.7.61), waarin wordt 

gezegd, dat Viñëu êên spirituele energie heeft, die op drie 

manieren wordt gemanifesteerd. Wanneer de spirituele ener-

gie wordt overweldigd door onwetendheid, wordt het margi-

nale energie genoemd. Voor zover het de spirituele energie 

zelf betreft, deze wordt in drie vormen vertoond, omdat Kåñëa 

een combinatie is van eeuwigheid, zegen en kennis. Wat Zijn 

zegen en vredelievendheid betreft, Zijn spirituele energie 

wordt gemanifesteerd als het pleziergevend vermogen. Zijn 

eeuwigheid is een manifesterende energie en Zijn kennis 

wordt gemanifesteerd als spirituele perfectie. Zoals wordt 
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bevestigd in de Viñëu Puräëa (1.12.69), "Het pleziergevend 

vermogen van Kåñëa geeft Kåñëa bovenzinnelijk plezier en 

vreugde." Dus wanneer Kåñëa van plezier wil genieten, 

spreidt Hij Zijn eigen spirituele vermogen uit, dat hlädiné 

heet. 

In Zijn spirituele gedaante geniet Kåñëa van Zijn spirituele 

energie en dat is hetgeen, waarover het spel van Rädhä-Kåñëa 

gaat. Dit spel en vermaak kan alleen worden begrepen door 

gevorderde toegewijden. Men moet de vermogens en het spel 

van Rädhä-Kåñëa niet begrijpen in termen van het wereldse 

platform. Over het algemeen maken mensen de fout door het 

aan te zien voor materieel plezier. 

Wanneer het pleziervermogen verder wordt geconden-

seerd, wordt het mahäbhäva genoemd. Çrématé Rädhäräëé, de 

eeuwige metgezel van Kåñëa, is de verpersoonlijking van die 

mahäbhäva. Hierover zegt Rüpa Gosvämé in de Ujjvala-

nélamaëi (4.3), dat er twee zijn, die wedijveren om de liefde 

van Kåñëa – Rädhäräëé en Candrävalé. Wanneer ze worden 

vergeleken, blijkt, dat Rädhäräëé superieur is, want Zij is ma-

häbhäva-svarüpa. De uitdrukking mahäbhäva-svarüpa, "de 

personificatie van mahäbhäva", is alleen van toepassing op 

Rädhäräëé en op niemand anders. Mahäbhäva is vol plezier-

vermogen en is een uiting van de hoogste liefde voor Kåñëa. 

Daarom wordt Rädhäräëé in de hele wereld gekend als de 

grootste geliefde van Kåñëa en is Haar naam altijd verbonden 

met Kåñëa als Rädhä-Kåñëa. 

Ook de Brahma-saàhitä (5.37) bevestigt, dat Kåñëa Zich 

middels Zijn pleziervermogen in de spirituele wereld uitstrekt 

en dat deze vermogens allemaal niet-verschillend zijn van 
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Hem, de Absolute Waarheid. Ofschoon Kåñëa altijd plezier 

maakt in het gezelschap van Zijn pleziervermogende expan-

sies, is Hij alles-doordringend. Vandaar, dat Brahmä zijn eer-

biedige eerbetuigingen aanbiedt aan Govinda, de oorzaak der 

oorzaken. 

Zoals Kåñëa het hoogste zinnebeeld is van spirituele per-

fectie, zo is Rädhäräëé het hoogste zinnebeeld van het geeste-

lijke pleziervermogen, dat bedoeld is om Kåñëa tevreden te 

stellen. Kåñëa is ongelimiteerd en Radharani is ook ongelimi-

teerd in Haar vermogen om Hem te bevredigen. Kåñëa is be-

vredigd door eenvoudig Rädhäräëé te zien, maar Rädhäräëé 

breidt Zich zodanig uit, dat Kåñëa steeds meer van Haar wil 

genieten. Omdat Kåñëa het pleziervermogen van Rädhäräëé 

niet kon inschatten, besloot Hij de rol van Rädhäräëé te ac-

cepteren en de combinatie van Kåñëa en Rädhäräëé is Çré Cai-

tanya Mahäprabhu. 

Toen ging Rämänanda Räya uitleggen op welke wijze 

Rädhäräëé het hoogste zinnebeeld van Kåñëa's pleziervermo-

gen is. Rädhäräëé expandeert Zichzelf in verschillende vor-

men, die we kennen als Lalitä, Viçäkhä en Haar andere ver-

trouwelijke metgezellen. Rüpa Gosvami legt in zijn Ujjvala-

nélamaëi uit, dat een van de kenmerken van Çrématé Rädhärä-

eé is, dat Haar lichaam een evolutie van bovenzinnelijk plezier 

is. Dat lichaam is versierd met bloemen en aroma's en is com-

pleet met bovenzinnelijke liefde voor Kåñëa. Dat lichaam is 

immers de personificatie van Zijn pleziervermogen. Rädhärä-

eé baadt Haar transcendentale lichaam drie keer: eerst in het 

water van barmhartigheid, dan in het water van jeugdige 
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schoonheid en daarna in het water van jeugdige luister. Nadat 

Ze op die manier drie keer is gebaad, wordt Haar lichaam 

bedekt met glanzende kleding en gedecoreerd met Haar per-

soonlijke schoonheid, welke wordt vergeleken met cosmetica. 

Op die manier vertegenwoordigt Haar schoonheid de hoogste 

kunstzinnigheid. Haar lichaam wordt ook gedecoreerd met de 

ornamenten van spirituele extasen – beven, tranen, transpire-

ren, het breken van de stem, het stoppen van alle lichaams-

functies wegens bovenzinnelijk plezier, het overeind staan van 

het lichaamshaar, het verschieten van de lichaamskleur en 

waanzin. 

Het decoratief bovenzinnelijke pleziervermogen manifes-

teert negen symptomen. Vijf ervan worden gemanifesteerd 

door de expansies van Rädhäräëé's persoonlijke schoonheid, 

die wordt opgeluisterd met bloemenkransen. Haar geduldige 

kalmte wordt vergeleken met de bedekking door stoffen, die 

zijn gereinigd met kamfer. Haar vertrouwelijke beklemming 

om Kåñëa is de knot in Haar haar, en het teken van tilaka op 

Haar voorhoofd is Haar grote fortuin. Het gehoor van Rädhä-

räëé is eeuwigdurend gefixeerd op Kåñëa's naam en faam. Het 

kauwen van betelnoot maakt de lippen rossig. En zo heeft 

Rädhäräëé's complete gehechtheid aan Kåñëa de randen van 

Haar ogen zwart gemaakt. Deze donkerte kan worden verge-

leken met balsem geproduceerd door Rädhä's grapjes met 

Kåñëa. Rädhäräëé's glimlach is als de smaak van kamfer. De 

bloemenkrans van afgescheidenheid beweegt over Haar li-

chaam, wanneer Ze op het bed van Haar trots ligt in de kamer 

van aroma. Haar borsten worden bedekt door de bloes van 

woede geboren uit Haar extatische affectie voor Kåñëa. Haar 
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reputatie als de beste van alle vriendinnen van Kåñëa is het 

snaarinstrument, dat Ze bespeelt. Wanneer Kåñëa Zijn jeug-

dige houding aanneemt, legt Zij Haar hand op Zijn schouder. 

Ofschoon Ze zoveel bovenzinnelijke kwaliteiten bezit, is Ze 

altijd bezig met de dienst aan Kåñëa. 

Çrématé Rädhäräëé is getooid met süddépta-sättvika emo-

ties, waartoe soms opgewonden blijdschap en soms vrede be-

horen. Alle bovenzinnelijke extasen worden gemanifesteerd 

in het lichaam van Çrématé Rädhäräëé. Süddépta-sättvika emo-

ties worden manifest, wanneer een geliefde wordt overwel-

digd door bepaalde gevoelens, die hij of zij niet onder contro-

le kan houden. Rädhäräëé heeft nog een andere emotie ge-

naamd kila-kiïcita, dat op twintig verschillende manieren ma-

nifest is. Deze emoties worden deels gemanifesteerd vanwege 

het lichaam, deels vanwege de geest en deels vanwege ge-

woonte. Wat betreft lichamelijke emoties, deze worden ge-

manifesteerd in houding en beweging. Wat betreft emoties 

van de geest, deze worden gemanifesteerd als schoonheid, 

luister, gelaatskleur, lieftalligheid, spreken, grootmoedigheid 

en geduld. Wat betreft emoties uit gewoonte, deze worden 

gemanifesteerd als spel en vermaak, plezier, het voorbereiden 

van afzondering en vergetelheid. 

De tilaka van goed geluk staat op het voorhoofd van Çré-

maté Rädhäräëé en Ze heeft ook een slotje van prema-

vaicittya. Prema-vaicittya wordt manifest, wanneer twee ge-

liefden elkaar ontmoeten en het afscheid vrezen. 

Çrématé Raharani is vijftien dagen jonger dan Kåñëa. Ze 

houdt altijd Haar hand op de schouder van een van Haar 
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vriendinnen en Ze speekt en denkt altijd aan avonturen met 

Kåñëa. Ze geeft Kåñëa met Haar lieve praatjes altijd een soort 

bedwelmend middel en Ze is altijd bereid om aan al Zijn ver-

langens te voldoen. Met andere woorden, Zij voorziet in alles, 

dat nodig is om tegemoet te komen aan alle eisen van Çré Kå-

ñëa en Zij beschikt over unieke en ongewone eigenschappen 

ten behoeve van Kåñëa's genoegdoening. 

In de Govinda-lélämåta staat een mooi vers, dat zegt, "Wie 

is de voedingsbodem van genegenheid voor Kåñëa? Het ant-

woord is, dat het alleen Çrématé Rädhikä is. Wie is Kåñëa's 

meest geliefde object? Het antwoord is, dat het alleen Çrématé 

Rädhikä is en niemand anders. Glans in het haar, vocht in de 

ogen, stevigheid in de borsten – al deze kwaliteiten zijn aan-

wezig in Çrématé Rädhikä. Daarom is alleen Çrématé Rädhikä 

in staat om alle wensen van Kåñëa te vervullen. Niemand an-

ders kan dat." 

Satyabhämä is een concurrent van Çrématé Rädhäräëé en ze 

wil constant op de standaard van Çrématé Rädhäräëé komen. 

Rädhäräëé is in alle aangelegenheden zo deskundig, dat alle 

meisjes van Vraja naar Haar toekomen om de kunsten van 

Haar te leren. Ze is zo een buitengewone schoonheid, dat 

zelfs de geluksgodin en Pärvaté, de vrouw van Çré Çiva, verhe-

ven willen worden naar haar standaard van schoonheid. 

Arundhaté, die bekend staat als de meest kuise dame in het 

universum, verlangt ernaar de standaard van kuisheid van 

Çrématé Rädhäräëé te leren. Aangezien zelfs Çré Kåñëa de ui-

terst transcendentale kwaliteiten van Rädhäräëé niet kan pei-

len, is het voor een gewoon mens niet mogelijk ze in te schat-

ten. 
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*** 

Toen begon Rämänanda Räya zijn uitleg door te zeggen, dat 

de transcendentale activiteiten van Rädhä en Kåñëa zeer ver-

trouwelijk zijn. Deze activiteiten kunnen niet worden begre-

pen door iemand, die een emotionele relatie van dienaar tot 

meester, vriend tot vriend, of ouder tot zoon met de Aller-

hoogste Persoon heeft. Deze vertrouwelijke materie kan al-

leen worden begrepen in de associatie van de meisjes van Vra-

ja, want deze vertrouwelijke activiteiten zijn voortgekomen 

uit de gevoelens en emoties van die meisjes. Zonder de asso-

ciatie van de meisjes van Vraja kan men een dergelijk boven-

zinnelijk begrip niet voeden of appreciëren. Met andere 

woorden, omdat dit vertrouwelijke spel van Rädhä en Kåñëa 

zich door de zegen van de meisjes van Vraja heeft uitgebreid, 

kan het zonder hun zegen niet worden begrepen. Men moet in 

het voetspoor van de meisjes van Vraja volgen om iets te be-

grijpen. 

Zodra men werkelijk dat begrip heeft gekregen, wordt men 

bekwaam om binnen te gaan in dat vertrouwelijke tijdverdrijf 

van Rädhä en Kåñëa. Voor degene, die dit vertrouwelijke spel 

wil begrijpen, bestaat er geen alternatief dan in het voetspoor 

van de meisjes van Vraja te volgen. Dit wordt bevestigd in 

Govinda-lélämåta (10.17), "Hoewel ze manifest, gelukkig, uit-

gebreid en onbeperkt zijn, kunnen de emotionele uitwisselin-

gen tussen Rädhä en Kåñëa alleen door de meisjes van Vraja 

of hun volgelingen worden begrepen. Zoals niemand de uit-

breiding van de spirituele energie van de Allerhoogste zonder 

Zijn grondeloze genade kan begrijpen, zo kan niemand het 
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bovenzinnelijke seksleven tussen Rädhä en Kåñëa begrijpen 

zonder in het voetspoor van de meisjes van Vraja te volgen." 

Tot de metgezellen van Rädhäräëé behoren Haar persoon-

lijke vriendinnen genaamd sakhés en Haar intieme assistentes 

genaamd maïjarés. Het is erg moeilijk om de handelwijze van 

Rädhäräëé's metgezellen met Kåñëa tot uitdrukking te bren-

gen, omdat ze geen verlangen hebben om met Hem om te 

gaan of met Hem persoonlijk te genieten. Ze staan juist altijd 

klaar om Rädhäräëé te helpen associëren met Kåñëa. Hun 

affectie voor Krsna en Rädhäräëé is zo zuiver, dat ze eenvou-

dig tevreden zijn, wanneer Rädhä en Kåñëa samen zijn. Hun 

bovenzinnelijke plezier bestaat eruit om Rädhä en Kåñëa ver-

enigd te zien. Eigenlijk is de vorm van Rädhäräëé als een 

klimplant, die de boom van Kåñëa omarmt, en de meisjes van 

Vraja, de metgezellen van Rädhäräëé, zijn als de blaadjes en 

de bloemen van die klimplant. Wanneer de klimplant een 

boom omarmt, omarmen de blaadjes en de bloemen van de 

klimplant hem automatisch ook. De Govinda-lélämåta (10.16) 

beschrijft het plezier van Rädhäraëé's metgezellen alsvolgt. 

"Rädhäräëé, de expansie van het pleziervermogen van Kåñëa, 

wordt vergeleken met een klimplant en Haar metgezellen, de 

meisjes van Vraja, worden vergeleken met de bloemen en de 

blaadjes van die klimplant. Wanneer Rädhäräëé en Kåñëa 

Zich amuseren, genieten de meisjes van Vraja meer van dat 

plezier dan Rädhäräëé Zelf." 

Hoewel de metgezellen van Rädhäräëé geen persoonlijke 

aandacht van Kåñëa verwachten, is Rädhäräëé zozeer met hen 

ingenomen, dat Ze individuele ontmoetingen tussen Kåñëa en 

de meisjes van Vraja organiseert. Rädhäraëé probeert door 
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middel van allerlei transcendentale manouevres Haar metge-

zellen met Kåñëa te verenigen en Zij ervaart een groter plezier 

van deze ontmoetingen dan van Haar eigen ontmoetingen 

met Hem. Als Kåñëa ziet, dat zowel Rädhäräëé als Haar met-

gezellen blij zijn met Zijn gezelschap, wordt Hij nog gelukki-

ger. Deze liefdesuitwisselingen hebben niets te maken met 

materiële lustbevrediging, hoewel het lijkt op de vereniging 

tussen man en vrouw. Vanwege die overeenkomst wordt zul-

ke uitwisseling in transcendente taal soms transcendentale lust 

genoemd, zoals bevestigd in de Gautaméya-tantra. Lust bete-

kent gehechtheid aan de eigen persoonlijke bevrediging. Maar 

voor zover het Rädhäräëé en Haar metgezellen betreft, zij 

hebben geen verlangen naar persoonlijke lustbevrediging. Ze 

willen alleen Kåñëa een plezier doen. Dit wordt bevestigd in 

Çrémad-Bhägavatam in een vers gesproken door de gopés on-

der elkaar, 

yat te sujäta-caraëämburuhaà staneñu 

    bhétäùçanaiù priyā dadhémahi karkaçeñu 

tenäöavém aöasi tad vyathate na kià svit 

    kürpädibhir bhramati dhér bhavad-äyuñäà naù 

Çrémad-Bhägavatam (10.31.19) 

"Mijn lieve vriend Kåñëa, Jij slentert nu door het bos op Jouw 

blote voeten, die Je soms op onze borsten zet. Wanneer Jouw 

voeten op onze borsten staan, denken we, dat onze borsten te 

hard zijn voor Jouw zachte voeten. Nu wandel Je door het bos 

over ruwe stenen en we weten niet, hoe Jij Je voelt. Omdat Jij 

onze ziel en zaligheid bent, baart het ongenoegen, dat Je on-

dergaat door over de ruwe stenen te lopen, ons grote zorgen." 
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Zulke gevoelens, die door de meisjes van Vraja tot uit-

drukking worden gebracht, bevatten de hoogste emoties van 

Kåñëa bewustzijn. Iedereen, die in feite wordt geboeid door 

Kåñëa bewustzijn, bereikt dit niveau van de gopés. Er zijn vie-

renzestig categorieën van gereguleerde toegewijde dienst, 

waarvan de uitvoering helpt om op te stijgen naar het niveau 

van de gopés in ongeconditioneerde toewijding. De affectie 

voor Kåñëa op het niveau van de gopés wordt rägätmikä ge-

noemd, spontane liefde. Wanneer men een spontane liefdesaf-

faire met Kåñëa binnengaat, bestaat er geen noodzaak meer 

om de vedische regels en reguleringen te volgen. 

 

Passages uit Teachings of Lord Caitanya, 

Chapter 31 
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ÇRÉ ÇRÉMAD BHAKTIVEDÄNTA SVÄMÉ MAHÄRÄJA 

AITANYA MAHÄPRABHU DEELT ONS ME- 

de, dat er in ieder land en in ieder geschrift een of 

andere aanwijzing staat over liefde voor God, maar 

niemand weet, wat liefde voor God eigenlijk inhoudt. De ve-

dische geschriften zijn in dat opzich anders, omdat ze het indi-

vidu de juiste weg kunnen wijzen naar de liefde voor God. 

Andere geschriften geven geen informatie over de manier, 

waarop men God kan liefhebben, en ze omschrijven in feite 

ook niet, wat of wie God is. Hoewel ze officieel liefde voor 

God promoten, hebben ze geen idee hoe ze dat moeten uit-

voeren. Maar Caitanya Mahäprabhu geeft een praktische de-

monstratie van de manier, waarop we God in een amoureuze 

relatie kunnen liefhebben. Door de rol van Çrématé Rädhäräëé 

op Zich te nemen, probeerde Caitanya Mahäprabhu Kåñëa 

lief te hebben zoals Rädhäräëé Hem lief heeft. Kåñëa was al-

tijd verbaasd over de liefde van Rädhäräëé. "Hoe geeft Rad-
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harani Mij zoveel plezier?" vroeg Hij Zich af. Teneinde een 

studie van Rädhäräëé te maken speelde Kåñëa Haar rol en 

probeerde Zichzelf te begrijpen. Dit is het geheim van de in-

carnatie van Çré Caitanya. Caitanya Mahäprabhu is Kåñëa, 

maar Hij heeft het gevoel en de rol van Rädhäräëé overgeno-

men om ons te laten zien, hoe we van Kåñëa kunnen houden. 

Dus de auteur schrijft in het vijfde vers, "Ik bied mijn eerbie-

dige eerbetuigingen aan de Allerhoogste Heer, die verzonken 

is in Rädhäräëé's gedachtenwereld." 

Dit brengt de vraag naar voren, wie Çrématé Radharani is 

en wat Rädhä-Kåñëa is. Eigenlijk vertegenwoordigen Rädhä-

Kåñëa de uitwisseling van liefde, maar geen gewone liefde. 

Kåñëa heeft immense vermogens, waarvan er drie de kroon 

spannen: de innerlijke, de externe en de marginale vermo-

gens. In het innerlijke vermogen zijn drie onderverdelingen: 

saṁvit, hlädiné en sandhiné. Het hlädiné-vermogen is Kåñëa's 

pleziervermogen. Alle levende wezens hebben dit plezierzoe-

kende vermogen, want alle wezens proberen plezier te maken. 

Dit is de aard van het levende wezen. Op dit moment zijn we 

met behulp van het lichaam in de materiële conditie aan het 

proberen om van ons pleziervermogen te genieten. Met be-

hulp van lichamelijk contact proberen we plezier aan materië-

le zintuigobjecten te onttrekken. Maar we moeten niet het 

onzinnige idee hebben, dat Kåñëa, die altijd spiritueel is, ook 

probeert om op dit materiële vlak plezier te vinden. In de 

Bhagavad-gétä beschrijft Kåñëa het materiële universum als 

een niet-permanent oord vol ellende. Waarom zou Hij dan 

plezier in de materie zoeken? Hij is de Superziel, de aller-
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hoogste geest, en Zijn plezier ligt voorbij de materiële  con-

ceptie. 

Om te weten hoe Kåñëa van plezier geniet, moeten we de 

eerste negen canto's van Çrémad-Bhägavatam bestuderen en 

daarna moeten we het Tiende Canto bestuderen, waarin het 

pleziervermogen van Kåñëa wordt getoond in Zijn spel en 

vermaak met Rädhäräëé en de meisjes van Vraja. Helaas 

wenden onintelligentie mensen zich rechtstreeks tot het sport 

en spel van Kåñëa in de Daçama-skandha, het Tien Canto. 

Het omhelzen van Rädhäräëé door Kåñëa, of Zijn danspartij 

met de koeherdersmeisjes in de räsa-dans, worden door ge-

wone mensen over het algemeen niet begrepen, omdat ze dit 

spel schouwen in het licht van wereldse lustbeleving. In hun 

domheid denken ze, dat Kåñëa zoals zijzelf is en dat Hij de 

gopés omarmt, zoals een gewone man een jong meisje om-

helst. Sommige mensen raken in Kåñëa geīnteresseerd, omdat 

ze denken, dat Zijn religie hen seksuele verzadiging toestaat. 

Dit is geenszins kåñëa-bhakti, liefde voor Kåñëa, maar präkåta-

sahajiyä – materialistische  lustbevrediging. 

Om zulke fouten te vermijden, moeten we begrijpen wat 

Rädhä-Kåñëa eigenlijk is. Rädhä en Kåñëa vertonen Hun spel 

door middel van Kåñëa's innerlijke energie. Het plezierver-

mogen van Kåñëa's innerlijke energie is een uiterst moeilijk 

onderwerp en tenzij men begrijpt, wat Kåñëa is, kan met het 

niet bevatten. Kåñëa heeft geen plezier in deze materiële we-

reld, maar Hij heeft wel een pleziervermogen. Omdat wij een 

onderdeeltje zijn van Kåñëa, is dat pleziervermogen ook in 

ons aanwezig, maar wij proberen dat pleziervermogen in de 



SRI  RADHA – ONZE ALLERHOOGSTE TOEVLUCHT 

__________________________________________________________________________ 

220 

materie aan te wenden. Kåñëa daarentegen onderneemt een 

dergelijke vergeefse poging niet. Het object van Kåñëa's ple-

ziervermogen is Rädhäräëé; Kåñëa stalt Zijn vermogen uit als 

Rädhäräëé en gaat Zich vervolgens bezighouden met liefdes-

affaires met Haar. Met andere woorden, Kåñëa onttrekt geen 

plezier aan deze externe energie, maar gebruikt Zijn innerlij-

ke energie, Zijn pleziervermogen als Rädhäräëé, en maakt 

vervolgens pret met Haar. Dus Kåñëa manifesteert Zichzelf 

als Rädhäräëé om van Zijn innerlijke pleziervermogen te ge-

nieten. Van de vele uitbreidingen, expansies en incarnaties 

van God, is dit pleziervermogen prominent en het belangrijk-

ste. 

Het is niet zo, dat Rädhäräëé van Kåñëa is afgescheiden. 

Rädhäräëé is ook Kåñëa, want er is geen verschil tussen de 

energie en de eigenaar van de energie. Zonder energie heeft 

de eigenaar ervan geen betekenis en zonder de eigenaar is er 

geen energie. En op dezelfde manier heeft Kåñëa geen bete-

kenis zonder Rädhä en heeft Rädhä geen betekenis zonder 

Kåñëa. Vanwege dit feit, geeft de vaiñëavafilosofie eerbetui-

gingen aan het innerlijke pleziervermogen van de Allerhoog-

ste Heer en vereert Hem. Dus er wordt altijd naar God en 

Zijn vermogen verwezen als Rädhä-Kåñëa. Degenen, die Nä-

räyaëa vereren, spreken op dezelfde manier allereerst de 

naam van Lakñmé uit als Lakñmé-Näräyaëa. En degenen, die 

Çré Räma vereren, spreken allereerst de naam van Sétä uit. In 

alle gevallen – Sétä-Räma, Rädhä-Kåñëa, Lakñmé-Näräyaëa – 

staat het vermogen altijd vooraan. 

Rädhä en Kåñëa zijn êên en wanneer Kåñëa plezier wil be-

leven, manifesteert Hij Zich als Rädhäräëé. De spirituele lief-
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desuitwisseling tussen Rädhä en Kåñëa is in feite het vertoon 

van Kåñëa's innerlijke pleziervermogen. Hoewel we spreken 

van "wanneer" Kåñëa wil, kunnen we niet zeggen, wanneer 

Hij het wilde. We spreken alleen op deze manier, omdat we in 

het geconditioneerde bestaan aannemen, dat alles een begin 

heeft; in het spirituele leven echter is alles absoluut en daarom 

is er begin noch eind. Maar om te begrijpen, dat Rädhä en 

Kåñëa êên zijn en dat Ze ook verdeeld worden, komt automa-

tisch de vraag "Wanneer?" in gedachten. Toen Kåñëa van zijn 

pleziervermogen wilde genieten, manifesteerde Hij Zich in de 

afzonderlijke vorm van Radharani en toen Hij Zichzelf wilde 

begrijpen via het medium van Rädhä, verenigde Hij Zich met 

Rädhäräëé en die vereniging wordt Çré Caitanya genoemd. Dit 

wordt allemaal uitgelegd door Çréla Kåñëadäsa Kaviräja in het 

vijfde vers van Caitanya-caritāmṛta. 

In het vers erna legt de auteur verder uit, waarom Kåñëa de 

vorm van Caitanya Mahäprabhu aannam. Kåñëa wilde weten, 

welke de glorie is van Rädhä's liefde. "Waarom is Ze zo ver-

liefd op Mij?" vroeg Kåñëa Zich af. "Wat is Mijn speciale kwa-

lificatie, die Haar zo aantrekt? En wat is nu eigenlijk de ma-

nier, waarop Ze van Me houdt?" Een man zoekt naar de lief-

de van een vrouw, omdat hij onvolmaakt is – hem ontbreekt 

iets. De liefde van een vrouw, dat vermogen en plezier, is in 

de man afwezig, en daarom wil een man een vrouw hebben. 

Maar dat is met Kåñëa niet het geval; Hij is in Zichzelf com-

pleet. Dus Kåñëa gaf uitdrukking aan Zijn verbazing, "Waar-

om word Ik door Rädhäräëé aangetrokken? En wanneer 

Rädhäräëé Mijn liefde voelt, wat voelt Ze dan in feite?" Om 
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het wezen van die liefdesuitwisseling te proeven verscheen 

Kåñëa op dezelfde manier, als waarop de maan aan de horizon 

van de zee verschijnt. Zoals de maan werd geproduceerd door 

het karnen van de zee, zo verscheen de maan van Caitanya 

Mahäprabhu door het karnen van spirituele liefdesaffaires. 

De gelaatskleur van Çré Caitanya was immers goudkleurig, 

zoals de stralen van de maan. Hoewel dit beeldspraak is, 

brengt het wel de betekenis over van de verschijning van Cai-

tanya Mahäprabhu. 

 

Passage uit Çré Caitanya-caritämåta, 

Adi-lélä, Introduction 
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ÇRÉ ÇRÉMAD BHAKTIVEDÄNTA SVÄMÉ MAHÄRÄJA 

IJ ZIJN ONDERDEELTJES VAN KÅÑËA  

en we zijn geschapen om Kåñëa plezier te geven. 

Het belangrijkste pleziervermogen is Rädhäräëé 

en daarom zijn Rädhä en Kåñëa altijd samen. Terwijl de mate-

riële energie wordt gedirigeerd door het externe vermogen, 

Mäyä, wordt de spirituele wereld gedirigeerd door het inner-

lijke vermogen, Rädhäräëé. We bidden dikwijls aan Rädhärä-

eé, omdat Zij het pleziervermogen van Kåñëa is. Het woord 

"Kåñëa" betekent al-aantrekkelijk, maar Rädhäräëé is zo 

groot, dat Zij Kåñëa aantrekt. Als Kåñëa altijd aantrekkelijk is 

voor iedereen en Rädhäräëé is aantrekkelijk voor Kåñëa, hoe 

moeten we ons dan de positie van Çrématé Rädhäräëé voorstel-

len? We moeten dat op een nederige manier proberen te be-

grijpen en Haar onze eerbetuigingen aanbieden en zeggen, 

"Rädhäräëé, Jij bent Kåñëa zo dierbaar. Je bent de dochter 

van Koning Våñabhänu en Je bent de geliefde van Kåñëa. We 
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bieden Jou onze eerbiedige eerbetuigingen aan." Rädhäräëé is 

Kåñëa zeer dierbaar en als we Kåñëa benaderen via de genade 

van Rädhäräëé, kunnen we Hem gemakkelijk bereiken. Als 

Rädhäräëé een toegewijde aanbeveelt, zal Kåñëa hem onmid-

dellijk aanvaarden, ongeacht hoe dwaas hij kan zijn. Het ge-

volg is, dat we in Våndävana zien, dat toegewijden de naam 

van Radharani vaker chanten dan die van Kåñëa. Waar we 

ook in India zijn, we treffen overal toegewijden aan, die roe-

pen, "Jaya Rädhe". We zouden meer belangstelling moeten 

hebben voor de verering van Rädhäräëé, want hoe gevallen 

we ook mogen zijn, als we Haar op de een of andere manier 

een plezier kunnen doen, kunnen we Kåñëa heel gemakkelijk 

begrijpen. Als we daarentegen Kåñëa proberen te begrijpen 

aan de hand van het speculatieve proces, moeten we er vele 

levens van speculatie aan besteden; maar als we overgaan tot 

toegewijde dienst en gewoon proberen om Rädhäräëé een 

plezier te doen, kan Kåñëa heel gemakkelijk worden gereali-

seerd. Rädhäräëé is zo een grote toegewijde, dat Zij Kåñëa kan 

geven. 

Zelfs Kåñëa kan de kwaliteiten van Rädhäräëé niet begrij-

pen. Hij slaagt er niet in Haar te begrijpen, want Zij is zo 

groot. Om Rädhäräëé te kunnen begrijpen, heeft Kåñëa in 

feite Haar positie aangenomen. Kåñëa dacht, "Hoewel Ik in 

ieder opzicht compleet ben, begrijp Ik Rädhäräëé nog steeds 

niet. Hoe kan dat?" Dit noodzaakte Kåñëa om de tendenzen 

van Rädhäräëé te aanvaarden en dit verklaart Zijn manifesta-

tie als Çré Caitanya Mahäprabhu. Caitanya Mahäprabhu is 

Kåñëa Zelf, maar Hij is Kåñëa, die de aanleg van Rädhäräëé 

heeft overgenomen. Rädhäräëé voelt altijd de scheiding van 
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Kåñëa en op dezelfde wijze voelde Çré Caitanya in de positie 

van Rädhäräëé ook altijd die scheiding. Degenen, die de les-

sen van Çré Caitanya volgen, dienen de gevoelens van schei-

ding te ervaren en te proeven, niet die van het ontmoeten.  

De Gosvämé's, de meest perfecte en hoog verheven we-

zens, hebben nooit gezegd, "Ik heb Kåñëa gezien". In plaats 

daarvan hebben ze constant zitten huilen, "Waar is Rädhärä-

ëé? Waar zijn Lalitä en Viçäkhä en de andere jongedames van 

Våndävana?" In hun rijpe stadium van liefde voor God, rie-

pen de Gosvämé's, toen ze in Våndävana woonden, "Rädhä-

räëé, waar ben Je? Waar zijn Jouw metgezellen? Waar ben Je, 

O zoon van Nanda Mahäräja? Waar zijn jullie allemaal?" Op 

die manier waren ze op zoek naar Kåñëa, maar ze hebben 

geen enkele keer gezegd, "Gisterenavond zag ik Kåñëa met de 

gopés dansen". Dergelijke beweringen worden door een rijpe 

toegewijde niet gemaakt, maar wel door iemand, die de din-

gen heel goedkoop opvat. Sommige mensen denken, dat Räd-

hä en Kåñëa zo goedkoop zijn, dat Ze iedere nacht gezien 

kunnen worden, maar dit is niet de leer van de Gosvämé's, die 

altijd naar Kåñëa op zoek waren en riepen, "Waar ben Je? 

Waar ben Je, Rädhäräné? Waar ben Je, Kåñëa? Ben Je daar 

bij Govardhana Heuvel? Ben Je aan de oever van de Yamu-

nä?" Overal in Våndävana liepen de Gosvämé's als gekken te 

roepen en te zoeken naar Rädhä en Kåñëa. 

Wij moeten volgen in het voetspoor van de Gosvämé's en 

Rädhä en Kåñëa op deze manier zoeken. Våndävana is in ons 

hart en we moeten Hem daar zoeken. Dit is het proces, dat 

door Caitanya Mahäprabhu wordt aanbevolen, het proces van 
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verering in afgescheidenheid. Omdat Hij de scheiding van 

Kåñëa voelde, stortte Çré Caitanya Mahäprabhu Zich in zee. 

Soms ging Hij midden in de nacht Zijn kamer uit en ver-

dween. Niemand wist, waar Hij naartoe was gegaan, maar Hij 

liep al die tijd naar Kåñëa te zoeken. Het is dus niet zo, dat we 

van de liefdesuitwisselingen tussen Krsna en Rädhä moeten 

genieten als toeschouwers bij een sportevenement. We moe-

ten ons van Hen afgescheiden voelen. Hoe meer scheiding we 

voelen, hoe beter we dienen te begrijpen, dat we vooruitgang 

maken. We kunnen Kåñëa met onze materiële zintuigen niet 

zien en we kunnen zelfs Zijn naam niet horen. We gaan Hem 

pas waarnemen, wanneer we vooruitgang maken in toegewij-

de dienst. Die toegewijde dienst begint met de tong, niet met 

de benen, de ogen of de oren. De tong moet worden gebruikt 

om hare kåñëa hare kåñëa kåñëa kåñëa hare hare | hare räma 

hare räma räma räma hare hare te chanten en kåñëa-prasädam 

te nemen. Dus de tong heeft een dubbele functie en door hem 

op deze manier te gebruiken, gaan we Kåñëa realiseren. We 

kunnen Kåñëa niet zien met onze materiële ogen en niet over 

Hem horen met materiële oren en Hem aanraken met onze 

handen; maar als we onze tong in Zijn dienst gebruiken, zal 

Hij Zich openbaren en zeggen, "Hier ben Ik." 

 

Passage uit Elevation to Kåñëa Consciousness, 

Chapter 5 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTI PRAMODA PURÉ GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA 

Het vermogen van deze dag 

mädhava-tithi, bhakti-janané 

Çaraëägaté, Çuddha-bhakata (2) 

AGEN DIE MÄDHAVA DIERBAAR ZIJN, 

zoals Ekädaçé en Janmäñöamé, zijn de moeder van 

bhakti, want ze veroorzaken, dat bhakti in het hart 

verschijnt. 

Sri Rädhä is de grootste geliefde van Çré Mädhava en Haar 

verschijningsdag is het kroonjuweel van alle dagen, die Hem 

dierbaar zijn, zoals Ekädaçé. De Padma Puräëa stelt, dat 

Brahmä had gezegd, toen Devarñi Närada de glorie van Çré 

Rädhäñöämé van Çré Brahmä, zijn vader, wilde horen, dat 

niemand behalve Çré Hari Zelf de verschijningsdag van Zijn 
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geliefde op een passende wijze kan verheerlijken. Hoewel 

Ekädaçé zo dierbaar is aan Çré Hari, krijgt een persoon hon-

derd keer meer spirituele verdienste, die tot bhakti leidt, wan-

neer hij slechts êên rädhäñöamé-vrata in acht neemt dan het 

naleven van duizend ekädaçé-vratas, 

ekädaçyäù sahasreëa yat phalaà labhate naraù 

dhä janamäñöamé puëyaà tasmäcchatguëädhikam 

Het tijdstip van Çré Rädhä's geboorte 

Omdat Çré Nanda Mahäräja de mogelijkheid van gevaar voor-

zag in Gokula Mahävana, de geboorteplaats van Nanda-

nandana Çré Kåñëa, verplaatste hij zijn residentie naar Nandéç-

vara Heuvel. Zijn dierbare vriend, Çré Våñbhänu Mahäräja, 

die ook in Rävala een aantal ongeregeldheden voorzag, ves-

tigde zijn residentie op de top van Çré Varñäëä Heuvel, die ten 

Zuiden van Nandéçvara Heuvel ligt. In het huis van Çré 

Våñabhänu Mahäräja en zijn koningin Kértidä in Rävala mani-

festeerde Çré Rädhikä – het innerlijke vermogen van Çré Kåñëa 

en de belichaming van Zijn pleziergevend vermogen – het spel 

van Haar verschijning. Dit vond plaats om twaalf uur 's mid-

dags op de achtste dag van de wassende maan in de maand 

van Bhädra tijdens de gunstige anurädhä constellatie, een jaar 

na de geboorte van Çré Kåñëa. 

Çré Rädhä is in feite het intrinsieke vermogen van Çré Kå-

ñëa. Aangezien de energie en de eigenaar van de energie in 

grondbeginsel niet-verschillend zijn (çakti-çaktimator abhe-

daù), verschijnt Zij wanneer Kåñëa verschijnt. Om Hen in 

staat te stellen Hun spel op Aarde uit te voeren zorgde Yo-
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gamäyä ervoor, dat Çré Rädhikä een jaar na Çré Kåñëa ver-

scheen. 

tata ärabhya nandasya 

    vrajaù sarva-samåddhimän 

harer niväsätma-guëai 

    ramäkréòam abhün nåpa 

Çrémad-Bhägavatam (10.5.18) 

[O Mahäräja Parékñit, het huis van Nanda Mahäräja is eeu-

wigdurend de verblijfplaats van de Allerhoogste Persoonlijk-

heid Gods en Zijn transcendentale kwaliteiten en het beschikt 

daarom altijd van nature over rijkdom en alle weelde. Sinds 

Kåñëa's verschijning, werd het de plaats voor het spel van de 

geluksgodin.] 

In dit vers richt Çré Çukadeva Gosvämé zich alsvolgt tot Çré 

Parékñit Mahäräja, "O Koning, aangezien Nanda-vraja, het 

land van Çré Nanda Mahäräja, de residentie is van de Aller-

hoogste Heer, Çré Hari, is het in alle opzichten eeuwigdurend 

verheven. Dit is te danken aan zijn eigen transcendentale 

deugden. Bovendien werd het vanaf het moment, dat Çré Kå-

ñëa daar verscheen, ramäyäù äkréòam vihära-sthänam, de 

speelplaats van Lakñmé-devé." Dit wijst erop, dat Çrématé 

Rädhikä, de belichaming van alle Lakñmé's, rijkdom en geluk, 

na de geboorte van Çré Kåñëa verscheen. 

Çréla Jéva Gosvämépäda schrijft in Gopäla-campü, 

satyaà bahusuta-ratnäkara-täà 

    sa präpa gopa-dugdhäbdhiù 
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kintvamåta-dyuti-rädhä 

    lakñmé-jananädgät pürttim 

Gopäla-campü (Pürva 15.19) 

[De oceaan van melk in de vorm van een gopa, genaamd Çré 

Våñabhänu, had vele zonen in de vorm van kostbare edelste-

nen. Desondanks bereikte hij perfectie, welke alleen te dan-

ken was aan de verschijning van Lakñmé in de vorm van Çré 

Rädhä, die begiftigd is met ambrozijnen uitstraling.] 

sä khalu çré-kåñëa-janama- 

    varñänantara-varñe sarva- 

sukhasatre rädhä nämni 

    nakñatre jäteti rädhäbhidhéyate 

Gopäla-campü (Pürva 15.20) 

[Juist dat meisje manifesteerde het spel van Haar geboorte 

een jaar na de verschijning van Çré Kåñëa tijdens de meest 

gunstige constellatie genaamd anurädhä. Daarom werd ze 

Rädhä genoemd.] 

Çré Rädhä's verschijning: eerste geschiedenis 

Toen Çré Varuëadeva, de god van de zee, het onschatbare 

juweel, Çré Kåñëa, in zijn eigen paleis zag, sprak hij verheugd, 

adya me nibhåto deho 

    'dyaivärtho 'dhigataù prabho 

tvat-päda-bhäjo bhagavann 

    aväpuù päram adhvanaù 

Çrémad-Bhägavatam (10.28.5) 

O Heer, vandaag is mijn leven een succes geworden en heb ik 

de hoogste rijkdom bereikt. Hoewel ik de meester ben van al-
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le oceanen, welke opslagplaatsen van edelstenen zijn, heb ik 

nog nooit een schat als deze gehad. De dienaren van Jouw lo-

tusvoeten hebben bevrijding (adhvaùna saàsärasya pärama-

väpuù) gekregen. Ik ben ook Jouw dienaar en ik bid voor de-

zelfde gunst. 

De Padma Puräëa beschrijft hoe Çré Rädhä verscheen op de 

yajïa-sthala van Çré Våñabhänu Mahäräja, de plaats, waar hij 

offerrituelen uitvoerde, 

iti çrutväpi sä rädhä 

pyagatä påthvéà tataù 

bhädre mäsi site pakñe 

añöamé saàjïéke tithau 

våñabhänor-yajïa-bhümau 

jätä sä rädhikä divä 

yajïärthaà çodhitäyäà ca 

dåñöä sä divyarüpéëé 

räjänandamanä bhütvä täà 

präpya nija-mandiram 

dattavän mahiñéà nétvä 

sä ca täà paryapälayat 

Padma Puräëa (Brahma-khaëòa 7.40-42) 

Op het middaguur van de achtste dag van de heldere veertien 

dagen van de maan in de maand Bhädra verscheen de he-

melsmooie Çré Rädhikä uit het land, dat Våñabhänu Mahäräja 

blootlegde voor het uitvoeren van yajïa. Met een vreugdevol 

hart bracht Çré Våñabhänu Mahäräja Haar naar zijn huis en 

liet Haar zien aan zijn nobele koningin, Çré Kértidä-devé, die 

Haar grootbracht. 
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Çré Rädhä's verschijning: tweede geschiedenis 

Een andere geschiedenis beschrijft, dat ergens anders in Vraja 

Çré Våñabhänu Mahäräja vroeg in de ochtend een bad nam in 

de Yamunä. Vlakbij dreef dit smetteloos mooie meisje op een 

stralende, in volle bloei staande lotus. Met grote vreugde nam 

hij Haar in zijn armen en bracht Haar naar huis naar zijn ko-

ningin Kértidä-devé. Met een gezegend gevoel omarmde Kérti-

dä-devé Haar en begon met eindeloze genegenheid voor Haar 

te zorgen. Maar toen de koning en de koningin zagen, dat 

Haar oogjes niet open gingen, was hun hart diep geraakt en 

baden ze aan de lotusvoeten van de Allerhoogste Heer om 

Haar met het gezichtsvermogen te zegenen. 

Op hun paleis in Rävala arriveerde de koningin van Çré 

Nanda Mahäräja, Yaçodä-devé, uit Gokula en had Çré Kåñëa in 

haar armen. Het koninklijk paar van Rävala begroette haar 

met veel respect. Çré Yaçodä-devé staarde met wijdopen ogen 

naar het pas geboren meisje, dat op schoot lag bij Çré Kértidä-

devé. Op dat moment had er een verbazingwekkend incident 

plaats. Zodra Yaçodä-nandana Çré Kåñëa binnen het gezichts-

veld van dat baby-meisje kwam, opende Ze Haar ogen. Het 

eerste, dat Ze zag, was het vollemaansgezicht van Haar ge-

liefde, Çré Kåñëa, en Ze bleeft Hem langdurig aanstaren. Ook 

Kåñëa raakte overweldigd, toen Hij met intense gevoelens 

naar het maanachtige gezichtje van Zijn grootste geliefde 

keek. Hun goddelijke ontmoeting trof plaats door het kruisen 

van Hun ogen. Het geluk van Våñabhänu Mahäräja en zijn 

koningin kende geen grenzen en ze vierden deze gelegenheid 

met grote pracht en praal. 
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Çréla Rüpa Gosvämépäda heeft een soortgelijke vertelling 

gegeven in zijn boek Çré Lalita-mädhava. 

Intens hunkeren naar de service van Çré Rädhä 

Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla Sanätana Gosvämé, Çréla Raghunä-

tha däsa Gosvämé en andere Gosvämé's hebben liefdevol over 

de glorie van Çré Rädhäräëé gezongen. Hoe heeft Çré Prabod-

hänanda Sarasvatépäda Haar glorie op zo een ongekende en 

verbazeningwekkende manier in zijn Çré Rädhä-räsa-sudhä-

nidhi geproefd! De manier, waarop Çréla Bhaktivinoda Öhäk-

ura zijn Sva-niyamäñöaka en andere gebeden heeft gecompo-

neerd, toont zijn intense verlangen om çré rädhä-däsya, service 

aan Çré Rädhä, te verkrijgen. 

Hetzelfde gevoel wordt ook aangetroffen in het werk van 

de meest eerbiedwaardige Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté 

Gosvami Prabhupäda – dat wil zeggen, in zijn Anubhäñya 

commentaar op Çré Caitanya-caritämåta; in zijn Anuvåtti op Çré 

Rüpa Gosvämé's Çré Upadeçämåta; in zijn poëtische vertaling 

van de tien staten van divyonmäda, die Çré Rüpa Gosvämé 

beschreef in Çré Ujjvala-nélamaëé, Çré Bhramara-géta en Çré 

Mahiñé-géta; in de maìgaläcaraëa, of heilzame aanroeping, van 

zijn Prärthanärasa-vivåti commentaar op Çréla Narottma Öhä-

kura Mahäçaya's Prärthanä; en in de maìgaläcaraëa van zijn 

Gauòéya-bhäñya commentar op Çré Caitanya-bhägavata. Deze 

prachtige uitdrukkingen van zijn zielsverlangen naar rädhä-

däsya dienen ons als een onafgebroken, krachtige inspiratie.  

Die dag, waarop mijn meest geëerde geestelijk leermeester, 

Çréla Prabhupäda, voor het eerst zijn geestelijk leermeester, 
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oà viñëupäda Çré Çrémad Gaura-kiçora Prabhu, ontmoette, 

zag hij hem naar Çré Sevänanda-sukhada-kuïja lopen. Hij was 

gekleed als een avadhüta en zong keer op keer êên bepaald 

lied. Çréla Prabhupäda schreef dat lied eigenhandig op en 

hield het bij zich en beschouwde het als de meest geliefde 

schat van zijn bhajana. 

Hartverwarmend gebed van Çréla Gaura-kiçora Mahärä-

ja 

Als dienaren van de dienaren van Çréla Prabhupäda is ons 

enige doel om die geheime schat te zoeken. De Zes Gosvämé's 

hebben het ideaal van diepe ongerustheid gedemonstreerd, 

toen zij door Vraja zwierven en riepen, "Hä Rädhe! Hä Räd-

he!" Bij het uitvoeren van bhajana is onze enige verwerving 

onze zuivere en oprechte roep om de transcendentale genade 

van de belichaming van genade, Çré Rädhäräëé, te krijgen. Er 

is geen andere manier om deze schat te verkrijgen dan door 

de grondeloze genade van çré gurudeva. Dat devotionele lied, 

dat Çréla Bäbäjé Mahäräja zong, gaat alsvolgt. 

kothäy go premamayi rädhe rädhe 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

O Rädhä, die vol prema is, waar ben Je? Rädhe! Alle eer aan 

Jou! 

dekhä diye präëa räkho, rädhe rädhe 

tomär käìgäl tomäy òäke, rädhe rädhe 

Rädhe! Geef me Jouw darçana en red mijn leven. Jouw mise-

rabele bedelaar roept naar Jou uit, "Rädhe! Rädhe!" 
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rädhe våndävana-viläsiné, rädhe rädhe 

rädhe känu-mäna-mohiné, rädhe rädhe 

Rädhe! Jij houdt Je bezig met het amoureuze spel in Våndä-

vana. Rädhe! Jij betovert de geest van Känu. 

rädhe añöa-sakhér çiromaëi, rädhe rädhe 

rädhe våñabhänu-nandini, rädhe rädhe 

Rädhe! Jij bent het kroonjuweel van Jouw acht voornaamste 

sakhés. Rädhe! Jij bent de bekoorlijke dochter van Våñabhänu 

Mahäräja. 

(gosäi) niyam ka're sadäi òäke, rädhe rädhe 

De beoefening van Çréla Raghunätha däsa Gosvämé is het 

constant roepen van, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäi) ek-bär òäke keçé-ghäöe, 

bär òäke vaàçé-vaöe, rädhe rädhe 

De ene keer roept hij in Keçé-ghäöa en een andere keer roept 

hij uit in Vaàçé-vaöa, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäi) ek-bär òäke nidhuvane, 

äbär òäke kuïjavane, rädhe rädhe 

De ene keer roep hij in Nidhuvana; een andere keer roept hij 

in Sevā-kuïja, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäi) ek-bär òäke rädhä-kuëòe, 

äbär òäke çyäma-kuëòe, rädhe rädhe 

De ene keer roept in Rädhä-kuëòa; een andere keer roept hij 

in Çyäma-kuëòa, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäi) ek-bär òäke kusum-vane, 

äbär òäke govardhane, rädhe rädhe 
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De ene keer roept hij in Kusuma-sarovara; de andere keer 

roept hij in Govardhana, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäi) ek-bär òäke tälavane, 

äbär òäke tamälvane, rädhe rädhe 

De ene keer roept hij in Tälavana; een andere keer roept hij 

in Tamälavana, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäi) malin vasan diye gäy, 

vrajer dhüläy gaòägaòi jay, rädhe rädhe 

Hij draagt verkleurde en versleten kleding, hij rolt in het stof 

van Vraja en zingt, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäi) mukhe rädhä rädhä bole, 

bhäse nayanera jale, rädhe rädhe 

Hij roept "Rädhe! Rädhe!"en raakt ondergedompeld in de 

tranen uit zijn ogen, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäi) våndävane kuli kuli 

kede beòäy rädhä boli', rädhe rädhe 

Hij doolt door de lanen van Våndävana, terwijl hij huilt en 

uitroept, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäi) chäpänna daëòa rätri-dine 

jäne nä rädhä-govinda bine, rädhe rädhe 

In alle zesenvijftig daëòas van de dag en de nacht weet hij 

niets anders dan Rädhä-Govinda. "Rädhe! Rädhe!" 

(tär par) cäri daëòa çuti'thäke 

svapne rädhä-govinda dekhe, rädhe rädhe 

Dan neemt hij slechts vier daëòas (een uur en zesendertig 

minuten) en ziet Rädhä-Govinda in zijn droom, "Rädhe! 

Rädhe!" 
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Alleen wanneer ik mijn leven en ziel oprecht offer om deze 

uiterst waardevolle schat te krijgen, waarbij ik een ware be-

zorgdheid en een diepe hunkering voel, weet ik, dat Çré Guru-

deva me met een open hart heeft geaccepteerd. Oh, wanneer 

komt dit grote fortuin naar me toe! Het aantal dagen, dat ik in 

dit leven nog heb, raakt snel uitgeput! 

De transcendentale naam van Çrématé Rädhikä 

Çréla Rüpa Gosvämépäda vertelt het volgende verhaal in het 

voorwoord van zijn vertelling over de honderd-acht namen 

van Çré Rädhä. Çré Rädhäräëé had eens een pessimistische bui 

jegens Çré Kåñëa en ondanks Zijn honderden pleidooien, wei-

gerde Ze Hem te vergeven. Toen Çré Kåñëa die plek met een 

zeer pijnlijk hart verliet, gaf Çré Rädhäräëé Haar grauwe bui 

snel op. Ze raakte verzonken in de kwaliteiten van Çré Kåñëa, 

waarbij haar hart onrustig werd. Ze werd heel verdrietig en 

kreeg spijt, "Ach! Door scherp tegen Hem te spreken heb ik 

die Kåñëa afgewezen, die de oceaan van alle deugden is. Komt 

Hij ooit nog bij Me terug?" 

Haar vriendin Tuìgavidyä, die bekend staat om haar wijs-

heid, zag dat Ze spijt had en richtte zich tot Haar, "O mooie 

Rädhä, laat je respect voor Kåñëa varen en luister aandachtig 

naar mijn woorden. Maak Je geen zorgen door te denken, 

'Met scherpe woorden heb Ik die Kåñëa afgewezen, die de 

oceaan van alle deugden is. Zou Hij ooit nog bij Me terugko-

men?' Eerder was een sakhé genaamd Kandarpa-sundaré gre-

tig om met Jou een relatie in sakhya-bhäva, vriendschapsrela-

tie, te vestigen. Sri Paurëamäsé-devé adviseerde haar om Jouw 
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honderdacht namen te chanten om haar wens te vervullen. Çré 

Våndä-devé, de godin van Våndävana, die goed op de hoogte 

is met de handelwijzen van Çré Paurëamäsé-devé, heeft die 

namen in sindüra (vermiljoen) opgeschreven en biedt ze op 

dit moment aan de Heer van Jouw leven, Çré Kåñëa. Bedroefd 

door de pijn van de scheiding van Jou ervaart Kåñëa enige 

verlichting door het chanten van deze honderdacht namen." 

Er wordt gezegd, dat de namen van Çré Rädhä, die al-

aantrekkelijk zijn en de belichaming zijn van een uiterst ster-

ke mantra, in sindüra geschreven moeten worden. Met deze 

inleiding verhaalt Çréla Rüpa Gosvämépäda de ongekende en 

buitengewoon diepe stemmingen van de honderdacht namen 

van Çré Rädhä, de Godin van Çré Våndävana, in Çré Premendu-

sudhäsatra. Hij heeft andere hymnen gecomponeerd, die ook 

heel genoeglijk zijn. Op dezelfde wijze heeft Çréla Raghunätha 

däsa Gosvami de honderdacht namen van Çré Rädhä en ande-

re gebeden in zijn Stavävalé geschreven. 

Çré Kåñëa, die geboeid is door Çré Rädhä's liefde, chant in 

feite Haar naam aan êên stuk door. De naam van Çré Rädhä is 

daarom een diep esoterische mantra. Zonder de exclusieve 

bescherming van Çré Rädhä kan er geen sprake zijn van de 

genade van Çré Kåñëa. 

Bescheidenheid en dienst, geen trots en geleerdheid 

Onze meest vererenswaardige Çréla Prabhupäda heeft gezegd, 

"Çré Kåñëa is adhokñaja çaktimän, de eigenaar van het vermo-

gen, dat Zich buiten het bereik van het materialistische ver-

stand, de intelligentie en de zintuigen bevindt. Çré Rädhä is 
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adhokñajä çaktimatä, het spirituele vermogen van Çré Kåñëa, 

die Zich evenzo buiten ons materiële bereik bevindt. De filo-

sofie van de tarka-panthäs, die geloven in het proces van gro-

ve dialectiek om kennis te vergaren, is anayä méyate iti mäyä, 

hetgeen betekent 'met behulp van de intellectuele onderne-

ming kan men mäyä leren begrijpen'. De zeer excellente filo-

sofie van de çrauta-panthäs echter, die het proces van horen in 

disciplinaire opvolging volgt als middel om kennis te verwer-

ven, is anayä rädhitaù iti rädhä, hetgeen betekent 'door mid-

del van het proces van verering bereikt men Çré Rädhä'. Voor 

hen is de enige staat van perfectie het bevredigen van Çré Kå-

ñëa met hun hele lichaam, inclusief hun ledematen en zintui-

gen." 

De tarka-panthäs kunnen hun trots tonen, maar ze kunnen 

zelfs niet de drempel betreden van het platform van bhakti. 

Door zijn eigen geest instructies te geven in Çré Manaù-çikñä 

leert Çréla Raghunätha däsa Gosvämé ons op bescheiden wijze 

om af te zien van alle trots en snel sublieme en onophoudelij-

ke rati voor çré gurudeva te ontwikkelen; voor Çré Vraja; voor 

de inwoners van Vraja; voor de Vaiñëava's; voor de brähma-

ëas, die de halfgoden zijn van deze Aarde; voor onze dékñä-

mantras, voor de heilige namen van Bhagavän; en voor de 

hoogste toevlucht aan de lotusvoeten van Çré Rädhä-Govinda, 

het eeuwig jonge paar van Vraja. Zolang de valse trots van 

rijkdom, opleiding, schoonheid en geboorte in een hoge-

klasse familie in je hart blijft hangen, is het onmogelijk om 

zelfs maar een beetje toegewijde dienst te beoefenen.  
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Bovendien wordt iemands trots in zijn bhajana, devotie, 

verzaking, enzovoort, ook een fatale hindernis op het pad van 

toewijding. We moeten altijd bewust blijven denken aan het 

vers tåëädapi çunécena gesproken door Śrīman Mahäprabhu, 

uitsluitend je toevlucht zoeken tot de lotusvoeten van çréla 

gurudeva en constant blijven bidden voor de genade van Çré 

Rädhäräëé. Op die manier moeten we de genade zien te krij-

gen van Çré Kåñëa, de geliefde van Çré Rädhä. 

binä rädhä prasädena 

hari-bhaktiù sudurlabhä 

Zonder de genade van Çré Rädhä is hari-bhakti zeer moeilijk 

te verkrijgen. 

rädhä-bhajane jadi mati nähi bhelä 

kåñëa-bhajana tava akäraëa gelä 

Gétävalé (Çré Rädhäñöaka, Lied 8) 

Indien de wens om Çré Rädhä te dienen zich niet aandient, is 

je verering van Kåñëa vergeefs. 

Het meest vererenswaardige object 

In het boek Krama-dépikä zegt Çré Kåñëa tegen de Maangod, 

mama näma-çatenaiva 

    rädhä-näma sad-uttamam 

yaù smaret tu sadä rädhäà 

    na jäne tasya kià phalam 

De naam van Çré Rädhä is superieur aan honderen namen van 

Mij. Zelfs Ik kan het resultaat, dat wordt bereikt door con-

stant aan Haar naam te denken, niet overzien. 
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Zoals Çré Kåñëa in Zijn verdriet door de scheiding van Zijn 

geliefde altijd de naam "Rädhä" chant, zo spreekt Çré Rädhä 

in haar verdriet in afzondering van Haar geliefde ook constant 

de naam "Kåñëa". Daarom is de enige betekenisvolle naam, 

die door de jéva kan worden gechant, de rädhä-kåñëa-yugala-

näma [de Hare Kåñëa mantra]. In Räya Rämänanda Saàväda 

staat, 

'sampattira madhye géver kon sampatti gaëi?' 

'rädhä-kåñëe prema jära, sei baòo dhané' 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.246) 

Śrīman Mahäprabhu vroeg, "Wat is van alle uiteenlopende 

soorten rijkdom de grootste schat van de jéva?" Çré Räya Rä-

mänanda antwoordde, "Wie ook de rijkdom van prema aan 

Çré Rädhä-Kåñëa bezit, heeft de grootste rijkdom." 

'gäna-madhye kona gäna—jéver  nija dharma?' 

'rädhä-kåñëer prema-keli'—jei gétera marma' 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.249) 

Śrīman Mahäprabhu vroeg, "Van al die vele liederen, welke is 

de natuurlijke activiteit van het levende wezen?" Çré Räya 

Rämänanda antwoordde, "Liederen die het liefdevolle spel 

(prema-keli-lélä) van Çré Rädhä-Kåñëa beschrijven, vormen de 

vitale kern van allemaal." 

'dhyeya-madhye jévera kartavya kon dhyäna?' 

 rädhä-kåñëa-padämbuja-dhyäna—pradhäna' 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.252) 

Çré Caitanya Mahäprabhu vroeg, "Van alle typen meditatie, 

met welke soort moet de jéva zich bezighouden als zijn eigen-
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lijke religieuze plicht?" Çréla Rämananda Räya antwoordde, 

"De belangrijkste meditatie is de lotusvoeten van Çré Rädhä-

Kåñëa te contempleren." 

'sarva tyaji'jévera kartavya kähä väsa?' 

'çré-våndävana-bhümi yähä nitya-lélä-räsa' 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.253) 

Śrīman Mahäprabhu vroeg, "Waar dient de jéva te wonen, 

nadat hij alles heeft achtergelaten?" Çré Rämänanda Räya 

antwoordde, "Men dient in Vraja-bhümi, Çré Våndävana, te 

wonen, waar de räsa-lélä eeuwigdurend wordt uitgevoerd." 

'çravaëa-madhye jévera kon çreñöha çravaëa?' 

'rädhä-kåñëa-prema-keli karëa-rasäyana' 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.254) 

Śrīman Mahäprabhu vroeg, "Van alle onderwerpen, die je 

kunt aanhoren, welk onderwerp is het beste voor het levende 

wezen?" Çré Rämänanda Räya antwoordde, "Horen over de 

amoureuze affaires van Çré Rädhä-Kåñëa, die een medicinaal 

tonicum (karëa-rasäyana) voor de oren zijn, is het beste van 

alles." 

'upäsyera madhye kon upäsya pradhäna?' 

'çreñöha upäsya—yugala  'rädhä-kåñëa' näma' 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.255) 

Śrīman Mahäprabhu vroeg, "Van alle vererenswaardige ob-

jecten, welke is het beste?" Çré Rämänanda Räya antwoord-

de, "De heilige namen van Çré Rädhä-Kåñëa zijn de belang-

rijkste vererenswaardige objecten." 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTIVEDÄNTA VÄMANA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA  

LLEREERST BIED IK MIJN ONGELIMITEER- 

de daëòavat praëämas aan de lotusvoeten van mijn 

gurupäda-padma, nitya-lélä praviñöa jagad-guru oà 

viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava 

Gosvämé Maharaja. Vervolgens bied ik mijn daëòavat aan de 

voeten van de eerbiedwaardige Vaiñëava's en de verzamelde, 

intelligente heren en moeders. 

Vandaag is Çré Çré Rädhäñöamé. Çré Rädhäñöamé komt vijf-

tien dagen na Çré Kåñëa Janmäñöamé. Volgens de wereldse tijd 

zien we een ruimte van vijftien dagen tussen Hun verschij-

ning. Het is echter ongepast om het ongemanifesteerde spel 

(apräkaöa-lélä) van Bhagavän vanuit het perspectief van de 

aardse, materiële tijd te beschouwen. 
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Çré Rädhäñöamé wijst over het algemeen op de verschij-

ningsdag van Çrématé Rädhäräëé. Maar zoals de verschijning 

van Bhagavän Çré Kåñëa in het hart van de jīvas, bhaktas en 

Vaiñëava's op ieder moment mogelijk is, zo geldt hetzelfde 

voor de verschijning van Çré Rädhä-devé. Waar de mogelijk-

heid bestaat van de verschijning van Bhagavän, is ook de ver-

schijning mogelijk van Zijn persoonlijke vermogen – cit-çakti 

(het spirituele vermogen), of svarüpa-çakti (Gods eigen ver-

mogen), dit is de antaraìga-çakti (innerlijk vermogen), of hlä-

diné-çakti (pleziervermogen). Terwijl we preken over sanäta-

na-çastra, kunnen we zien, dat çaktimän (de eigenaar van 

energie) geen identiteit heeft zonder çakti (Zijn energie) en 

ook, dat çakti geen identiteit heeft zonder çaktimän, çakti-

tattva en çaktimän-tattva zijn identiek. Dit wordt duidelijk in 

een sütra uit de Vedänta-darçana, "çakti-çaktimatayor abhedaù 

– de energie en de eigenaar van de energie zijn niet-

verschillend." Met andere woorden, Ze zijn êên entiteit. 

Men kan zich afvragen, wie is onze eerbiedwaardige enti-

teit (ärädhya-deva) gezien vanuit het perspectief van de geves-

tigde Waarheid (tattva-siddhänta)? Is onze vererenswaardige 

godheid mannelijk of vrouwelijk - çaktimän-tattva of çakti-

tattva? In antwoord op deze vraag wordt gezegd, dat onze 

eerbiedwaardige godheid de hoogste spirituele entiteit is, de 

Allerhoogste Persoon Gods, die êên is zonder een tweede 

(advitéya para-brahma bhagavän), die Allerhoogste Persoon 

(parama-puruña), de hoogste persoon (puruñottama), die 

hoogste persoon, die een eeuwigdurend spel (lélä-

puruñottama) geniet. 
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Als we Hem lélä-puruñottama noemen, betekent het dan, 

dat we Zijn persoonlijke natuur (prakåti) ontkennen? Zeker 

niet, want çakti en çaktimän zijn êên entiteit (çakti-

çaktimatayor äbhedaù). Çaktimän verwijst naar de tattva, die 

over volkomen çakti beschikt. Çaktimän betekent iemand, die 

de rustplaats van alle çakti is. Is çaktimän ondergeschikt aan 

çakti of wordt Hij erdoor overheerst? Bij het bestuderen van 

de geschriften, zien we, dat çaktimän alleen compleet is, wan-

neer Hij met Zijn çakti is. En toch, vanuit het perspectief van 

tattva-siddhänta, waar de Vererenswaardige Realiteit (upäsya-

tattva) wordt omschreven, is de meest vererenswaardige, abso-

lute realiteit lélä-puruñottama. 

Als we alleen de Allerhoogste Persoon, parama-puruña, als 

onze vererenswaardige godheid vereren en we aanvaarden 

Zijn çakti niet, hebben we niet werkelijk de Absolute Realiteit 

aanvaard. En als we zeggen, "Ik accepteer de energie (çakti), 

maar niet de bron van energie (çaktimän)," ontkennen we ook 

Zijn kwaliteit van de Absolute Waarheid te zijn. In çästra ech-

ter wordt de verering van çaktimän-tattva genoemd als de ge-

vestigde waarheid (tattva-siddhänta). 

We zouden ons het volgende kunnen afvragen, "Waarom 

hebben we hierover vandaag een discussie?" Het antwoord is, 

"Omdat voor deze discussie een noodzaak bestaat. Dit on-

derwerp wordt besproken in de Veda's, Vedänta, Upaniñads, 

Géta en Bhägavata." "Wie is onze vererenswaardige entiteit?" 

Hierop wordt gezegd, "adväya jïäna tattva vraje vrajendra-

nandana – de allerhoogste non-duale waarheid is Çré Vrajen-

dra-nandana." Hierin komt ook het onderwerp van Zijn çakti 
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in de gespreksarena. Het geschrift onthult hier duidelijk, dat 

çakti door çaktimän wordt beschut en er deel van uitmaakt. 

Kåñëa is sarva-çaktimän, de basis van alle typen çaktis, dus 

moet çakti ondergeschikt aan Hem zijn. Dit valt niet te ont-

kennen. Maar toch, wanneer we het vermogen en de bron van 

het vermogen afzonderlijk van elkaar in ogenschouw nemen, 

zien we, dat de ene niet zonder de andere bestaat. 

Wanneer we hetzij çakti hetzij çaktimän ter zijde schuiven 

[in een poging om de aard van ons allerhoogste object van 

verering vast te stellen], klopt de conclusie met betrekking tot 

de Absolute Waarheid niet. Bhagavän, die vol prema is, vol 

transcendentale liefde, bevindt Zich buiten de materiële ge-

aardheden van de natuur en Hij is de bron van alle vermogens 

(çaktimän). Daarom kunnen we Zijn vermogen (çakti) niet 

terzijde schuiven. Maar, tattva-vastu, upäsya-vastu (verer-

eenswaardige realiteit) is çaktimän-tattva. Çakti-çaktimatayor 

abhedaù (er is geen verschil tussen de energie en de eigenaar 

van energie) wordt ook aangemerkt in een andere sütra, die 

onze vererenswaardige entiteit beschrijft als de Allerhoogste 

Heer van alle verering (upäsyadeva), de hoogste persoon (pu-

ruñottama), of die hoogste persoon, die plezier heeft in trans-

cendentaal spel (lélä-puruñottama). 

Hoewel de betekenis van de sütra, ekam eva cac-cid-

änända-rasädi-rupaà tattvaà dvidhävirbhütam ity arthaù,
27

 

zichzelf verklaart, worden er twee betekenissen gegeven. De 

                                                 

27
  Çré-kåñëa-tattva is de non-duale vorm van eeuwigheid, kennis en zegen. 

Hij is in twee vormen verschenen: nämé, de gedaante van Çré Kåñëa Zelf 

en näma, de vorm van Zijn eigen naam. 
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ene wordt gegeven door Çréla Kaviräja Gosvämé in Çré Caita-

nya-caritämåta, 

rädhä-kåñëa aiche sadä eka-i svarüpa 

lélä-räsa äsvädite dhare dui-rüpa 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.98) 

Çré Rädhä en Kåñëa zijn eeuwigdurend êên identiteit, maar 

Ze hebben twee gedaanten aangenomen om de zachte sma-

ken van het liefdesspel te proeven. 

Eên mürti (gedaante) van Kåñëa is in tweeën gedeeld resulte-

rend in de gedaanten çakti en çaktimän. 

Er is nog een andere betekenis: Çré Bhagavän, de Aller-

hoogste Absolute Waarheid, manifesteert Zich in de wereld in 

Zijn goddelijke gedaante (çré vigraha) en als de heilige naam 

(çré näma). Zoals Hij in deze twee vormen verschijnt, schenkt 

Hij Zijn genade aan de bhaktas. 

Alleen deze twee verklaringen worden gegeven. 

Vandaag is de verschijningsdag van Çré Rädhä-devé, het 

pleziervermogen (hlädiné-çakti), het innerlijke, of persoonlijke 

vermogen (svarüpa-çakti) van Çré Kåñëa. De manier, waarop 

ze met Bhagavän is verbonden, betreft het onderwerp van ons 

gesprek.  

Bhagavän is het ongelimiteerde potentieel van ongelimi-

teerde çaktis (ananta-çaktimän). Hoewel alle geschriften – de 

Veda's, de Vedänta en de Upaniñaden – ananta-çakti noemen, 

worden er drie çaktis primair beschouwd: het innerlijke poten-

tieel (svarüpa çakti of hlädiné-çakti), het materiële potentieel 

(mäyä-çakti) en het potentieel op de grens tussen beiden (jéva-

çakti). 
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Hierover wordt een vers in de Viñëu Puräëa aangetroffen,   

viñëu-çaktiù parä proktä 

    kçetra-jëäkhyä tathä parä 

avidyä-karma-saàjïänyä 

    tåtéyä çakti iñyate 

Viñëu Puräëa (6.7.61) 

Çré Viñëu heeft diverse en ontelbare vermogens, die buiten 

ons bevattingsvermogen liggen. Verheven en belezen heili-

gen, of bevrijde zielen, hebben deze çaktis bestudeerd en 

hebben ze in drie typen onderverdeeld. Alle vormen van 

energie zijn viñëu-çakti, of uiteenlopende vermogens van Çré 

Viñëu. De eerste çakti is parä, bovenzinnelijk, transcenden-

taal. Levende wezens behoren ook tot de parä-çakti, zoals 

reeds eerder is uitgelegd. De andere çaktis bevinden zich in de 

geaardheid onwetendheid. Op het moment van de dood kun-

nen we ofwel in de lagere energie van deze materiële wereld 

blijven, of we kunnen overgaan naar de parä-çakti van de spi-

rituele wereld. 

Alle çaktis worden min of meer in deze drie typen onderge-

bracht. Alle çakti van ananta-çaktimän bevindt zich in deze 

drie çaktis. Als je vraagt, "Welke çakti is Çré Radha-devé?" is 

het antwoord, "Zij is cit-çakti." Dit wordt alleen al helder 

door de woorden svarüpa-çakti (Gods persoonlijke vermo-

gen), antaraìga-çakti (Gods innerlijke vermogen), hlädiné-

çakti (het pleziervermogen), parä-çakti (het transcendentale 

vermogen). Al deze woorden treffen we aan in verschillende 

geschriften. Het woord "rädhä" is afkomstig uit het vers, "tat 

räse dhäraëät rädhä vidvadabhiù parikérttitäù – de transcen-
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dentale gedaante omhelst door Çré Kåñëa in de räsa-sthalé is 

Rädhä."  

Bovendien vinden we hierover in Çrémad-Bhägavatam veel 

gevestigde waarheid, tattva-siddhänta. Soms informeren men-

sen bij ons op schaamteloze wijze, "Bhägavata is het boek, 

waarover jullie [Gauòéya Vaiñëava's] in het bijzonder spre-

ken, maar we kunnen de naam van Çré Rädhä er niet in vin-

den." In feite hebben zulke personen Bhägavata niet goed 

gelezen. Ze hebben de onderwerpen van Çrémad-Bhägavatam 

niet besproken en gecultiveerd volgens het voorgeschreven 

advies. Daarom zijn ze niet in staat om de naam van Çré Räd-

hä in Çrémad-Bhägavatam te vinden. Maar degenen, die Bhä-

gavata uitdrukkelijk hebben besproken, hebben daar niet al-

leen de naam van Çré Rädhä aangetroffen, maar ook de na-

men van Haar metgezellen. 

Akrüra ging Kåñëa en Balaräma naar Mathurä brengen. 

Toen Ze op de wagen klommen en Akrüra wilde wegrijden, 

versperden de gopés de weg. Sommigen hielden de wielen van 

de wagen vast, sommigen lagen vóór de wielen op de grond en 

sommigen hadden de teugels van de paarden vastgepakt en 

wilden ze niet loslaten. Met precies dezelfde stemming, die 

erin wordt uitgelegd, schreef Çréla Bilvamaìgala Öhäkura in 

Çré Govinda-Dämodara-stotram, 

evaà bruväëä virahäturä bhåçaà 

    vraja-striyaù kåñëa-viñakta-mänasaù 

visåjya lajjäà ruruduù sma su-svaraà, 

    govinda! dämodara! mädhaveti! 

Çré Govinda-Dämodara-stotram (26)  
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De dames van Vraja, die zo aan Kåñëa waren gehecht, voel-

den zich uiterst verontrust door hun aanstaande scheiding van 

Hem. Ze vergaten alle schaamte en riepen luid, 'O Govinda! 

O Dämodara! O Mädhava!' 

De gopés gillen en huilen. Welke gevoelens hebben ze? Ze 

zijn bedroefd door de scheiding van Kåñëa: vraja striyaù kå-

ñëa-viñakta-mänasaù. Ze kennen niemand alleen Kåñëa. Op 

dat moment geven ze alle schaamte, ongenoegen, angst en 

alles op en beginnen te roepen, ruruduù sma susvaram, govin-

da! dämodara! mädhaveti! Wat drukken ze uit met hun ge-

krijt? Jij vertrekt en laat ons achter! Jij bent zo wreed!" Dit is 

hun gevoel en Rädhäräëé is ook bij hen. Dit gevoel wordt tot 

uitdrukking gebracht in de çloka, 

anayärädhito nünaà 

    bhagavän harir éçvaraù 

yan no vihäya govindaù 

    préto yäm anayad rahaù 

Çrémad-Bhägavatam (10.30.28) 

Zeker heeft deze gopé (Çrématé Rädhikä) oprecht Bhagavän 

Çré Hari, de hoogste autocraat, vereerd (ärädhito). Waarom 

heeft Govinda ons anders allemaal achtergelaten en alleen 

Haar meegenomen? 

"Anayärädhito nünaà bhagavän harir éçvaraù – Éçvara Hari 

werd door Rädhä in de hoogste mate vereerd." Degene, die 

Bhagavän in de hoogste mate heeft vereerd, is Rādhā. Geen 

andere çakti van deze wereld is in staat Hem omvangrijker te 

vereren dan Zij. In deze çloka wordt Haar naam op een ver-

scholen wijze vermeld. Waarom? Omdat Kåñëa Dvaipayäna 

Vedavyäsa niet bereid was om deze diep vertrouwelijke tattva 
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aan iedereen uit te dragen. De betekenis van dit vers wordt 

onthuld door de dichter Çréla Jayadeva in zijn padävalé, een 

dichtbundel, waarin hij persoonlijk aan zijn toehoorders 

openbaart, 

yadi hari smaraëe sarasaà mano 

yadi viläsa-kaläsu kutühalam 

madhura-komala-känta-padävaléà 

çåëu tadä jayadeva-sarasvatém 

Gétä-govinda (1.3) 

Beste toehoorders! Als uw geest is doordrenkt van gevoelens 

van een steeds nieuwe liefdevolle gehechtheid bij het horen 

van het spel en avontuur van Çré Hari en als u nieuwsgierig 

bent naar Zijn inventiviteit in de kunsten der liefde, kunt u in 

zegen worden ondergedompeld door te luisteren naar de ho-

ningzachte, tedere en tot liefde inspirerende verzen van deze 

verzameling liederen door de dichter Jayadeva. 

De bovenzinnelijke dichter, Çré Jayadeva Gosvämé, geeft zijn 

uitleg van het vers anayärädhito nünaà in de volgende çloka, 

kaàsärir api saàsära- 

    väsanä-baddha-çåìkhaläm 

rädhäm ädhäya hådaye 

    tatyäja vraja-sundaréù 

Gétä-govinda  (3.1) 

Toen Kåñëa, de vijand van Kaàsa, Zich de intieme liefde her-

innerde, die eerder door Rädhä tot uitdrukking was gebracht, 

realiseerde Hij Zich, dat dit de essentie van de hoogste toe-

wijding was. Zijn hart werd aan de ketting gelegd van werelds 

verlangen belichaamd in de gedaante van Rädhä. Daardoor 
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beschouwde Hij de liefde van de andere wulpse jongedames 

van Vraja als onbeduidend en liet hen allemaal achter. 

Çré Jayadeva heeft hier de betekenis van die çloka helder uit-

gelegd. In diverse verzen van zijn hand wordt ook gezegd, 

dhira-samire, yanunä-tire, vasati vane vanamälé. Daarin heeft 

hij hetzelfde gevoel weergegeven. 

We zien dus, dat Kåñëa Dvaipayäna Vedavyäsa het onder-

werp verscholen heeft gehouden en dat Çré Jayadeva Gosvämé 

het op heldere wijze heeft onthuld. Waarom is dat? De een 

denkt, "Het kan niet aan iedereen worden gegeven. Het kan 

niet worden gegeven aan mensen zonder kwalificatie. We 

moeten het pas geven na ampele overwegingen." Terwijl een 

ander met een geweldig ruime instelling het naar iedereen 

verspreidt en zegt, "Degene onder jullie met kwalificatie (ad-

hikära) kan het begrijpen." Dit kun je echter in overeen-

stemming brengen. De een wil het niet geven en de ander 

geeft het vrij weg in de wetenschap, dat we het ontvangen 

volgens onze kwalificatie. Toch is de een niet minder groot-

moedig dan de ander. Degene, die de kwalificatie van het pu-

bliek in overweging neemt, geeft het op een verhulde manier. 

En de ander zegt, "Ik laat het aan jezelf over. Jullie moeten 

erover praten en er een begrip van vormen in overeenstem-

ming met je eigen kwalificatie." Op die manier kan alles in 

overeenstemming worden gebracht. 

Rädhä-tattva, de waarheid van Çré Rädhä, is diepgaand en 

buitengewoon vertrouwelijk. Daarom hebben schrijvers en 

commentatoren het onderwerp tot zekere hoogte onthuld. 

Rädhä-tattva wordt uitdrukkelijk beschreven in de boeken van 

onze Gosvämé's en lang vóór de tijd van onze Gosvämé's werd 
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rädhä-tattva uitgelegd in Garga-saàhitä. We vinden het ook in 

de boeken van de dichter Jayadeva en in een boek van Çréla 

Prabodhänanda Sarasvatépäda, Rädhä-räsa-sudhä-nidhi, dat 

uitsluitend de vertrouwelijke tattva van Çré Çré Rädhä-

Mädhava bevat en dat vol staat met de vertrouwelijkheden 

van Hun līlās. 

Fragmenten uit een lezing gegeven in 

Çré Çyämasundara Gauòéya Maöha, Çiliguòi, 

op Çré Rädhäñöamé, 4 september 1992 

Vertaald uit Çré Gauòéya Patrikä 45.5 

door het Rays of The Harmonist Team, 

Vol. 8, "Çré Puruñottama-vrata", zomer 2001 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

BHAKTIVDÄNTA VÄMANA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA 

LLE RÄDHÄ-TATTVA STAAT IN HET BOEK, 

Çré Rädhä-räsa-sudhä-nidhi, maar niet iedereen 

heeft de capaciteit om het te bespreken. Men kan 

een paar inleidende hoofdstukken bespreken, maar het is on-

gepast om er verder op in te gaan. Wie kunnen hier wel over 

spreken? Iemand, die een zeer hoog niveau van bhakti heeft 

bereikt en die, door te horen, te chanten en aan het bovenzin-

nelijke, bekoorlijke spel van Bhagavän te denken, dat spel op 

geen enkele wijze verkeerd begrijpt. 

Openbaringen van de Absolute Waarheid (tattva-darçana) 

staan in Çrémad-Bhägavatam in de beschrijvingen over het 

stelen van de kleding van de gopés (vastra-haraëa-lélä), het 

bootavontuur (nauka-viläsa-lélä) en de vijf hoofdstukken over 

räsa-lélä (räsa-païco-dhyäya). De kwalificatie (adhikära) om 
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dit spel te kunnen bespreken wordt niet iedereen toebedeeld. 

De meisjes, bijvoorbeeld, die Yogamäyä-devé vereerden, wa-

ren maar zes jaar oud en vastra-haraëa-lélä dient in dit per-

spectief te worden gezien. De uitleg van dit spel door de ge-

schriften wordt echter door velen misverstaan. 

In deze tijd worden historische waarheden verdraaid. 

Vanwege hun kritische mentaliteit zijn er figuren, die ons 

proberen te dwingen om een verdraaiing van de waarheid (of 

datgene, dat is tegengesteld aan siddhänta) te accepteren. De 

fout om de lieftallige avonturen van Bhagavän te verwarren 

met het doen en laten van gewone helden en heldinnen is een 

grote overtreding. 

Aangezien we de neiging hebben om fouten te maken met 

betrekking tot de vele aspecten van onze discussies en be-

schrijvingen van dergelijke onderwerpen, zijn er regulerende 

principes ingesteld. Voor iemand met een spirituele kwalifica-

tie is het niet verkeerd om over deze onderwerpen te spreken, 

maar de mensen in het algemeen dienen ze niet te bespreken. 

Wat is de noodzaak voor deze beperking? Om dit te be-

grijpen wordt het voorbeeld van Çré Çiva geciteerd, 

naitat samäcarej jätu 

    manasäpi hy anéçvaraù 

vinaçyaty äcaran mauòhyäd 

    yathärudro 'bdhi-jaà viñam 

Çrémad-Bhägavatam (10.33.30) 

[Degenen, die geen bestuurders (éçvaras) zijn, zijn machteloos 

en worden op hulpeloze wijze bestuurd door de wetten van 

karma. Ze mogen het spel van Bhagavän nooit imiteren, zelfs 

niet in gedachten. Zoals iemand, die op domme wijze Çré Çiva 
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imiteert door het vergif te drinken, dat voortkomt uit het kar-

nen van de oceaan, onherroepelijk wordt vernietigd.] 

Dat was een gevaarlijke situatie. Er ontstond vergif bij het 

karnen van de melkoceaan en dat vergif werd door Çiva Öhä-

kura geconsumeerd. Toen hij het had gedronken, raakte hij 

buiten bewustzijn. Dat is de geschiedenis. Maar door de gena-

de van Bhagavän kwam Çré Çiva weer tot zijn positieven. Het 

effect van het drinken van vergif overweldigde hem en hij 

werd daarom bekend als Nélakaëöha ('degene met de blauwe 

keel'). 

Degenen, die er niet de geschikte capaciteit voor hebben, 

dienen zich te onthouden van gesprekken over räsa-lélä. Aan 

iemand, die vraagt waarom, is het antwoord, "Wat in çästra 

staat is van toepassing." En dan kan men nog vragen, "Wat is 

het probleem van het bespreken van räsa-lélä en waarom is 

het ongepast, als Çré Vedavyäsa zelf heeft gezegd,  

vikréòitaà vraja-vadhübhir idaà ca viñëoù 

çraddhänvito 'nuçåëuyäd atha varëayed yaù 

Çrémad-Bhägavatam (10.33.39) 

[Een nuchter persoon, die vol vertrouwen is en onafgebroken 

hoort en schrijft over de bovenzinnelijke räsa-lélä van Bhaga-

vän Çré Kåñëa met de jongedames van Vraja, ontwikkelt eerst 

bovenzinnelijke toewijding (parä-bhakti) voor de lotusvoeten 

van Bhagavän. Daarna zal hij snel zijn zintuigen overwinnen 

en voor altijd vrij worden van de ziekte van het hart – wereld-

se lust.] 
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'çraddhä'-çabde – viçväsa kahe sudåòha niçcaya 

kåñëe bhakti kaile sarva-karma kåta haya 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.62) 

[Çraddhä is het vaste vertrouwen, dat alles wordt volbracht 

louter door de uitvoering van bhakti aan Çré Kåñëa.] 

Waar is eigenlijk mijn vertrouwen in deze woorden? In hoe-

verre verlaat ik me hierop? [Met deze çloka] wordt al mijn 

schijnbare gevoel van kwalificatie vergruist. Met andere 

woorden, ik heb geen kwalificatie. 

Als we elders in de Bhägavata kijken, komen we een paar 

woorden van hoop tegen. Welke soort hoop? 

na mayy deveçita-dhiyäà 

    kämaù kämäya kalpate 

bharjitä kvathitä dhänäù 

    präyo béjäya neçate 

Çrémad-Bhägavatam (10.22.26) 

[Het verlangen van degenen, die hun gedachten aan Mij vast-

houden, leidt niet tot een materieel verlangen naar zintuiglij-

ke lustbevrediging, zoals ook gerstekorrels, die zijn gedroogd 

door de zon en dan zijn gekookt, niet langer kunnen ontkie-

men.] 

Deze çloka geeft hoop aan de gemiddelde persoon. Kåñëa 

zegt, dat lust, woede, hebzucht, illusie, dwaasheid en afgunst 

niet bij de persoon zullen en kunnen blijven, die sterk aan 

Hem is gehecht. Hoe gaan ze door het leven? Welke soort 

mensen zijn dat? Bharjitä kvathitä dhänäù präyo béjäya neçate. 

Het woord dhänäù (bonendeeg) wordt hier gebruikt. Hoe 

kunnen de boontjes erin nog ontkiemen, als het deegkoekje is 
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gefrituurd of gekookt? Het is onmogelijk. En de toegewijden, 

die op dit bonenkoekje lijken, kunnen een werelds leven lei-

den, maar ze zijn totaal niet werelds. Zulke toegewijden kun 

je moeilijk herkennen. Ze worden vergeleken met een rijpe 

mango, die onrijp lijkt vanwege de groene kleur aan de bui-

tenkant. Ze worden ook vergeleken met paìkala-vissen [die in 

de modder leven]. Doorsnee mensen kunnen hen niet her-

kennen, of hun ware positie begrijpen, maar Kåñëa heeft die 

positie Zelf beschreven. 

Terwijl we al deze uitspraken in gedachten houden en er-

over nadenken, dienen we verscheidene punten te begrijpen 

en in overweging te nemen, in welke mate ons hart vooruit-

gang heeft gemaakt. Word ik overweldigd door lust, woede, 

hebzucht, illusie, dwaasheid of afgunst? Hebben ze nog steeds 

invloed op mij of niet? Ben ik ervan bevrijd of niet? In welke 

mate is de genade van guru over me heengekomen? Mijn 

kwalificatie is afhankelijk van deze overwegingen. 

In het leven van dergelijke toegewijden bestaan geen vals-

ego, stoer doen, afgunst, kwaadaardigheid, enzovoort – alleen 

hartgrondig wenen. Niets anders dan dat. Ditzelfde hunkeren 

en zorgelijk wenen is duidelijk manifest in de onthullingen 

van de waarheid met betrekking tot Çré Rädhä. 

Rädhä, Rädhikä en Sarva-sädhikä zijn drie namen van 

Haar. Door Haar verering van Bhagavän beheerst Ze Hem 

meer dan wie ook en daarom is Haar naam Rädhä. Om deze 

reden is een andere naam van Rädhä Seväräëé, koningin van 

dienstbaarheid aan Hem. Misschien hebben jullie Çré Våndä-

vaneçvari-nämäñöottara-çata-näma-stotra, "Honderdacht na-
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men van Çré Rädhikä" gelezen. Daarin staat ook een Sahasra-

näma-stotra, "Duizend namen van Çré Rädhikä". In deze sto-

tras worden alle transcendentale kwaliteiten op een wonder-

baarlijke wijze beschreven. Niets is achterwege gelaten. Alle 

inzichten en vaardigheden, die nodig zijn om Bhagavän te 

beheersen, staan tot Haar dienst. 

Als Kåñëa wordt gepresenteerd zonder Rädhä, heeft Hij 

geen identiteit. Çrématé Rädhäräëé is de manifestatie van Zijn 

gevoelens en de hele rest. En bovendien, zonder Haar kan 

Zijn bestaan en persoonlijkheid niet worden bevat. Alle 

Veda's hebben verklaard, dat Kåñëa ondergeschikt is aan de 

dienstmaagden van Rädhä, of däsés, rädhära däséra kåñëa sar-

va-vede bole. Welke een verbijsterende kwestie! Sakhéra änu-

gatya sakhé. De identiteit van Kåñëa is, dat Hij aan degenen 

toebehoort, die Çrématé Rädhikä dienen onder begeleiding 

van Haar sakhés. Wat bijzonder! Dat allerhoogste object van 

service (sevyä-vastu – Çré Kåñëa) wordt beheerst door onbaat-

zuchtige toegewijde dienst (sevä). Dit is het lichtende bewijs. 

De voorgaande äcäryas in onze lijn hebben gezegd, "Je 

moet hari-bhajana doen onder leiding van de oorspronkelijke 

bron van service (äçraya-vigraha)." Als de vraag wordt ge-

steld, wie die oorspronkelijke äçraya-vigraha is, weten velen 

onder ons niet, dat het Çrématé Rädhäräëé is. En dan degenen, 

die Haar volgen, zijn Haar narma-sakhés, priyā-narma-sakhés, 

maïjarés enzovoort. Het is geboden om te dienen onder lei-

ding van de oorspronkelijke äçraya-vigraha, Rädhäräëé. Die 

sevä is succesvol en in alle opzichten mooi. 

In de Padyävalé van de mahäjanas zien we staan, 
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äçraya laiyä bhaje, täre kåñëa nähi tyaje 

ära saba more akäraëa 

Öhäkura Vaiñëvava-pada (1) 

[Indien men Kåñëa vereert onder leiding van de äçraya-

vigraha (Çrématé Rädhäräëé), kan Kåñëa die persoon nooit 

verlaten.] 

Dit kan op velerlei manieren worden uitgelegd en om die re-

den is men genoodzaakt de complete äçraya-bhagavän en 

Haar aanhang te volgen – zo veel äçraya-vigrahas (präëa-

priyā-sakhés, maïjarés, enzovoort)
28

 als er zijn. Als je volgt 

zonder consistent te zijn of niet verbonden te zijn, krijgt je 

niet de vrucht van realisatie van de Absolute Waarheid (tatt-

va-darçana). 

Het volgen door het kanaal van voorgangers, de stroom 

van de guru-paramparä, wordt voorgeschreven [als de beste 

manier om Çré Rädhä te vereren]. Het woord ämnäya is in 

onze Gauòéya Vaiñëava literatuur gebruikt en dat komt uit de 

Veda's. Welke omschrijving wordt daar gegeven? 

ämnäyah çrutayaù säkñäd 

    brahma-vidyeti viçrutaù 

guru-paramparä präptäù 

    viçva-kartur hi brahmaëaù 

Mahäjana-kärikä 

[Kennis ontvangen door auditieve waarneming via het medi-

um van guru-paramparä, die zijn aanvang heeft bij Çré Brah-

                                                 

28
  Passage uit Gaura-väëé-pracäriëe, Hoofdstuk 5. 
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mä, de schepper van het universum, wordt ämnäya genoemd. 

Zulke kennis is ook bekend als brahma-vidyä.] 

Vedische literatuur, die via de guru-paramparä wordt ontvan-

gen, wordt ämnäya genoemd en dat kanaal is het juiste. 

Çakti en de verschillende functies van çakti hebben namen 

gekregen volgens hun verschillende categorieën. Deze catego-

rieën moeten niet worden samengevoegd. Is de vrouw des 

huizes hetzelfde als haar dienstmeid? Zou een intelligent per-

soon deze verkeerde conclusie trekken? In Çré Närada Païca-

ratra (12.55) wordt geschreven, "tava vakñasi rädhähaà räse 

våndävane vane – Ik ben Rädhikä, die danst op Jouw borst op 

het räsa-festival in het bos van Våndävana." Jaòa-mäyä, of 

Mahämäyä, de materiële energie, kan dit echer niet zeggen, 

want ze heeft de macht niet om dat te doen. Ze staat met ge-

vouwen handen achter Bhagavän. Veel çästras hebben dit 

uitgelegd en zelfs de Bhägavata heeft het beschreven, 

vilajjamänayä yasya 

    sthätum ékñä-pathe 'muyä 

vimohitä vikatthante 

    mamäham iti durdhiyaù 

Çrémad-Bhägavatam (2.5.13) 

[De begoochelende energie van Bhagavän kan, vol schaamte 

over haar postie, niet de overhand nemen. Zij worden begoo-

cheld, doordat zij altijd onzin uitkraamt en verzonken is in 

gedachten van 'Ik ben het' en 'Het is van mij'.] 

Vilajjamänayä betekent, dat de begoochelende energie uit 

schaamte niet voor Bhagavän komt staan. Integendeel, ze 

staat achter Hem. 
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Rädhä-tattva gaat zo diep en is zo vertrouwelijk, dat het 

niet overal kan worden besproken. Degenen, die oprecht een 

transcendentaal verlangen hebben, kunnen de boeken van de 

Gosvämé's en de dichter Jayadeva bespreken, evenals de Gar-

ga-saàhitä en Rädhä-räsa-sudhä-nidhi van Çréla Prabodhä-

nanda Sarasvaté. En er zijn vele overeenkomstige boeken, 

waarin rädhä-tattva levendig wordt beschreven. Echter, deze 

hoogst vertrouwelijke kathä kan niet en mag niet met ieder-

een op dezelfde manier worden besproken. Waarom niet? 

Door dat wel te doen kunnen bepaalde toehoorders in de war 

raken. Iemand kan wel zeggen, dat het beter is om iets te 

doen dan niets te doen, maar wanneer vindt dat eigenlijk een 

toepassing? Als ik niets te doen heb, zeggen ze, dat ik moet 

zitten en chanten, dus ik chant. Iets is beter dan niets. Een 

blinde oom is beter dan geen oom. Aan de andere kant is het 

niet beter om overtredingen te maken dan geen overtredingen 

te maken. Dit behoeft bijzondere rekenschap. 

Indien mijn gedachten zich niet op een zeker hoog niveau 

bevinden, dien ik af te zien van een dergelijke discussie. En 

wanneer ik begrijp, dat Bhagavän mij de kwalificatie heeft 

gegeven, dat guru mij de kwalificatie heeft gegeven, dat de 

Gosvämé's mij de kwalificatie hebben gegeven, dan volg ik 

hun gedachtenlijn. Iedereen moet niet voor altijd op hetzelfde 

niveau blijven hangen. Die stelling wordt door geen enkele 

[spirituele] gezagsdrager ondersteund. 

"Tava vakñasi rädhäham räse våndävane vane – in het bos 

genaamd Våndävana ben Ik Jouw innerlijke çakti, Çré Rädhi-

kä, die Jouw borst in de räsa-dans siert." Deze uitspraak van 
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Pärvaté-devé stort ons in twijfel en wantrouwen. We moeten 

begrijpen, dat çakti niet uit twee bestaat. In Haar spirituele 

gedaante (cit-svarüpa) is die çakti, of dat vermogen, Rädhikä. 

En in haar materiële gedaante (jaòa-svarüpa) is die çakti – 

jaòa-çakti, het materiële vermogen – Mahämäyä. Als we zien, 

dat de begoochelende energie van Çré Viñëu, welke zich in de 

spirituele wereld manifesteert, het transcendentale vermogen 

is en dat in het materiële gebied het materiële vermogen aan-

wezig is, zijn al onze misvattingen verdreven. 

In de Märkaëòeya Puräëa staat, "mahämäyä harescaitat-

taya sammohyate jagat – alleen Mahämäyä, het vermogen, of 

çakti, van Çré Hari, heeft de wereld begoocheld." Diezelfde 

çakti van Çré Bhagavän is de cit-çakti in transcendentale activi-

teiten en de jaòa-çakti in materiële activiteiten. 

Volgens de overweging van çästra zijn we ondergeschikt 

aan de belichaming van het transcendentale vermogen, cit-

çakti svarüpiëé Çré Rädhikä. Wij voeren kåñëa-bhajana uit on-

der Haar bescherming. Degenen, die alleen affiniteit hebben 

met het materiële vermogen en niet hun toevlucht nemen tot 

het spirituele vermogen – hoewel men hen kent als Çakta's 

(vereerders van çakti) – zijn geen Vaiñëava's. Aan de andere 

kant zijn Vaiñëava's, die volkomen hun toevlucht nemen tot 

de cit-çakti [Çrématé Rädhikä], zuivere Çakta's. 

Goloka Våndävana is de eeuwige woonplaats van Çré Kåñëa 

en door Hem te dienen kun je die bestemming bereiken. Het 

uitvoeren van bhajana, meditatie en näma-kértana van Kåñëa 

alsmede het eren van Zijn caraëämåta en prasädä is de meest 

gewenste religie; dit is ongeëvenaard. 
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Çré Kåñëa alleen is de eeuwige Absolute Waarheid en zijn 

çakti en metgezellen zijn ook eeuwig. Alle universa bestaan 

vanwege Hem. Hij alleen is de oorsprong van alles, de Aller-

hoogste, transcendentale Absolute Waarheid. Onder invloed 

van Zijn onbevattelijke vermogen, de acintya-çakti, beschikt 

Kåñëa over onbeperkte kwaliteiten, onbeperkte expertise en 

onbeperkt spel.  

Rädhä-tattva wordt uitdrukkelijk beschreven in Çré Närada 

Païcaratra. Daarin wordt de suprematie van Çré Rädhikä over 

Çré Kåñëa gevestigd. Wanneer Parameçvara in tweeën wordt 

verdeeld, verschijnt Rädhä uit de linker zijde van Zijn li-

chaam. Zoals Çré Kåñëa buiten de materiële natuur staat, zo is 

ook Çré Rädhä transcendentaal, of voorbij de materiële natuur 

(nirguëa), eeuwig, en de belichaming van waarheid. 

Çré Rädhä werd omhelst door Çré Kåñëa tijdens de räsa-

dans in de räsa-maëòala op de oever van de Yamunä in 

Våndävana, die werd verlicht door de opkomende volle maan. 

Ze wordt verheerlijkt door de naam Çré Rädhikä. Sarva-çakti-

svarüpa (de belichaming van alle vermogen) Çré Rädhikä is 

altijd meer vererenswaardig dan Çré Kåñëa. Rädhä-känta, Çré 

Kåñëa Zelf, is een volgeling van Çré Rädhikä en Rädhä is het 

object van Zijn hoogste meditatie. Çré Rädhikä's präëa-

vallabha, Gopendra-nandana Çré Kåñëa (de zoon van de ko-

ning der koeherders) is zeer vereerd om de tämbüla enzovoort 

te eten, waarop Rädhä heeft gekauwd. Hetgeen na lange tijd 

wordt bereikt met de verering van Çré Kåñëa, kan gemakkelijk 

worden bereikt met een beetje verering van Çré Rädhikä. 
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Kåñëa is de vader van de wereld en Rädhikä is de moeder 

van de wereld. In vergelijking tot de vader is de moeder hon-

derd keer meer prijzenswaardig en vererenswaardig. Onafge-

broken vereren heiligen Haar, die de drie werelden bevrijdt, 

Çré Rädhä. Iedere dag brengt Çré Kåñëa vol toewijding Zijn 

eerbetuigingen aan Haar lotusvoeten. Overweldigd door pre-

ma en zinderend van toewijding brengt Kåñëa geparfumeerde 

altä (rode waterverf) aan op de lotusvoeten van Çré Rädhä in 

de heilige bossen van Våndävana en is Hij blij het restant van 

Haar tämbüla te ontvangen. 

Rädhä en Kåñëa zijn êên tattva. Zoals er geen verschil is 

tussen melk en zijn witte kleur, is er geen verschil tussen Räd-

hä en Kåñëa. Çré Rädhä is de intelligentie en de rijkdom van 

Çré Kåñëa en Zij alleen is de oorspronkelijke bovenzinnelijke 

natuur, müla-prakåti. Die buitengewoon heilzame Mahä-devé 

Çré Rädhikä heeft geen wereldse geboorte of bezigheid. Wan-

neer Çré Hari afdaalt om Zijn lélä te manifesteren, verschijnt 

ook Çré Rädhikä om in dat spel te assisteren. Zij, door wier 

genade de Heer van Gokula, Çré Kåñëa, de Allerhoogste Heer 

is geworden, is in de vorm van Rädhikä neergedaald en is be-

schreven geworden als Parama-devé, de Allerhoogste Godin. 

Alle duizend namen in Çré Rädhikä-näma-sahasra-stotram 

zijn heilzaam. De dienaren van de lotusvoeten van Çré Hari, 

die Zich bezighoudt met meditatie op de voeten van Çré Räd-

hikä, alsmede de Vaiñëava's, die de vreugde proeven van het 

dienen van Çré Rädhä's voeten door regelmatig de genoemde 

stotram te reciteren, treffen een onbeperkt heil. De discipli-

naire opvolging van bonafide Gauòéya Vaiñëava geestelijk 

leermeesters – degenen in de lijn van Çré Svarüpa Dämodara 
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Gosvämé en Çréla Rüpa Gosvämé (de çré svarüpa-rüpänuga 

gauòéya-äcärya guruvarga) – draagt haar vaste vertrouwen in 

het uitvoeren van bhajana op Çré Rädhä uit, welke onverge-

lijkbaar is, zoals wordt bewezen door hun transcendentaal 

literaire werken en hun dienst uitgevoerd met bovenzinnelijke 

emotie (bhäva-sevä). 

In het geleerde gezelschap van advocaten, juristen en rech-

ters gaf mijn eerbiedwaardige heer, Çréla Bhakti Prajïäna 

Keçava Gosvämé Mahäräja, een toespraak, waarin hij zei, 

"Zelfs met procesvoering (wettelijk argument en tegenargu-

ment) kan men sevä aan Çré Rädhä krijgen en daarmee ver-

dient men de genade van Çré Kåñëa. Wij zijn volgelingen van 

Çrématé Rädhikä, die het meest vererenswaardig van alles is. 

Onze bijzondere dienst is Çré Kåñëa met Haar te verenigen. 

Toen Kåñëa een ontmoeting had met Candrävalé, gingen de 

sakhés een klacht indienen bij Våndävaneçvaré Çré Rädhikä. 

En nadat er een schriftelijk bevel was ingediend en Kåñëa was 

gearresteerd, organiseerden ze Zijn zoete hereniging met Çré 

Rädhä." 

Çré Rädhä-dayitä-däsa Çréla Sarasvaté Prabhupäda heeft in 

zijn commentaar op Çré Manaù-çikñä uitgelegd, 

rädhä-däsye rahi, chäòo bhoga-ahi, 

    pratiñöhäçä nahe kértana-gaurava 

rädhä-nitya-jana, tähä chäòi' mäna, 

    keno vä nirjana-bhajana kaitava 

[Door in rädhä-däsya (de dienst aan Çré Rädhä) gesitueerd te 

raken kun je je verlossen van de slang van materieel plezier. 

Weet, dat het verlangen naar respect en adoratie niet de glo-
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rie is van kértana. O verstand, waarom heb je – nu je het ge-

zelschap van de eeuwige dienaren van Çré Rädhä hebt opge-

geven – de frauduleuze praktijk van solitaire bhajana aange-

nomen?] 

Çréla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja zong, 

kothäy go premamayi rädhe rädhe 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

 

dekhä diye präëa räkho, rädhe rädhe 

tomär käìgäl tomäya òäke, rädhe rädhe 

 

rädhe våndävana-viläsiné, rädhe rädhe 

rädhe känu-mäna-mohiné, rädhe rädhe 

 

rädhe añöa-sakhér çiromaëi, rädhe rädhe 

rädhe våñabhänu-nandini, rädhe rädhe 

Kothäya Go Premamayi (1-4) 

[O Rädhä, die vol prema is, waar ben Je? Rädhe! Alle eer aan 

Jou! Radhe! Geef me Jouw darçana en red mijn leven. Jouw 

miserabele bedelaar roept naar Jou, "Rädhe! Rädhe!" Räd-

he! Je houdt Je bezig met romantische avonturen in Våndä-

vana. Rädhe! Je bent de bezweerder van de geest van Känu. 

Rädhe! Je bent het kroonjuweel van Jouw acht belangrijkste 

sakhés. Rädhe! Je bent de betoverende dochter van Våñabhä-

nu Mahäräja.] 

Ook Çréla Saccidänanda Bhaktivinoda Öhäkura, die niet-

verschillend is van Çré Gadädhara en die de bhakti-bhagérathé, 

de vloeiende stroom van zuivere toewijding, weer op gang 

heeft gezet, heeft gezongen, 
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kåñëa-vaçékäre candrävalé-ädi 

    paräjaya mäne hoiyä vivädé 

hari-dayita rädhä-caraëa preyasé 

    bhakativinoda çré-godruma-väsé 

Ramaëé-Çiromaëi (6-7) 

Met elkaar wedijverend om Çré Kåñëa onder hun controle te 

krijgen aanvaarden Candrävalé en alle andere gopés hun ver-

lies van Haar. Bhaktivinoda, een ingezetene van Çré Go-

druma, heeft aspiratie voor de lotusvoeten van Çré Rädhä, de 

grootste geliefde van Çré Hari. 

je dhorilo rädhä-pada parama jatane 

se päilo kåñëa-pada amülya-ratane 

rädhä-pada binä kabhu kåñëa nähi mile 

rädhära däséra kåñëa, sarva-vede bole 

Rädhikä-caraëa-padma (4-5) 

Iemand, die met grote zorg de lotusvoeten van Çré Rädhä 

vastpakt, verkrijgt het onbetaalbare juweel van Çré Kåñëa's lo-

tusvoeten. Zonder de lotusvoeten van Çré Rädhä kan men Çré 

Kåñëa nimmer bereiken. Alle vedische geschriften verklaren, 

dat Kåñëa deel uitmaakt van de dienaressen van Çré Rädhä. 

sakhé-gaëa mama, parama-suhåt, 

    yugala-premera guru 

tad-anugä ha'ye, sevibo rädhära, 

    araëa-kalapa-taru 

Våñbhänu-sütra (3) 

De sakhés zijn mijn grootste weldoeners en gurus met betrek-

king tot de liefdesperikelen van het Goddelijk Paar. Ik blijf 
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trouw onder hun leiding en dien de lotusvoeten van Çré Räd-

hä, die lijken op wensbomen. 

rädhikä-caraëa, tyajiyä ämära 

    kñaëeke pralaya haya 

rädhikära tare, çata-bära mari, 

    se duùkha ämära saya 

Çré Kåñëa-virahe (2) 

Als ik de lotusvoeten van Rädhikä zelfs maar een ogenblik 

zou verzaken, zou er niets van me overblijven. Omwille van 

Rädhikä zou ik honderden keren de angst van het sterven 

kunnen ondergaan. 

rädhä-bhajane jadi mati nähi bhelä 

    kåñëa-bhajana tava akäraëa gelä 

ätapa-rohita süraja nähi jäni 

    rädhä-virahita mädhava nähi mäni 

Rädhä-bhajane Jadi (1-2) 

Als de wens om Çré Rädhä te dienen zich niet aandient, is 

jouw verering van Kåñëa vergeefs. We kunnen de zon niet 

zien zonder het zonlicht. Op dezelfde manier kunnen we 

Mädhava niet scheiden van Rädhä. 

bhakativinoda, äna nähi jäne 

    pari nija-sakhé-päya 

rädhikära gaëe, thäkiyä satata 

    yugala-caraëa cäya 

Daçakuçé (7) 

Behalve de wens om de lotusvoeten van het Goddelijk Paar 

te dienen en altijd in de gaëa (groep) van Rädhikä te blijven, 

weet Bhaktivinoda van niets. Hiertoe valt hij (zij) aan de voe-

ten van haar sakhé. 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

GAURA GOVINDA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA 

IJDENS DE LAATSTE TWEE DAGEN – EN 

dit wordt de derde dag – hebben we gesproken 

over de oorzaken van de aankondiging van pre-

ma-puruñottama Çacénandana Gauräìga. Er zijn twee typen 

oorzaken: de een is uiterlijk en de andere is innerlijk. Ik heb 

al besproken welke de uiterlijke oorzaken zijn: yuga-dharma 

pravartana (om liefde voor God uit te delen). Deze externe 

oorzaken zijn bestemd voor de levende wezens van Kali-yuga. 

De interne oorzaak is voor Hemzelf. De externe oorzaak is de 

behoefte van anderen; de interne oorzaak is Kåñëa's eigen 

behoefte en daarvan zijn er drie. 

çré-rädhäyäù praëaya-mahimä kédåço vänayaivä- 

svädyo yenädbhuta-madhurimä kédåço vä madéyaù 
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saukhyaà cäsyä mad-anubhavataù kédåçaà veti lobhät 

tad-bhäväòhyaù samajani çacé-garbha-sindhau harénduù 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.6) 

[Met het verlangen de glorie van de liefde van Rädhäräëé te 

begrijpen, de wonderbaarlijke kwaliteiten in Hem, die alleen 

Zij door Haar liefde proeft, en het geluk, dat Zij voelt, wan-

neer Ze Zich de bekoorlijkheid van Zijn liefde realiseert, 

kwam de Allerhoogste Çré Hari, die rijkelijk over Haar emo-

ties beschikte, uit de baarmoeder van Çrématé Çacé-devé op het 

moment, dat de maan boven de zee verscheen.] 

Op de avond van de 17
de

 heb ik gesproken over lobha, inha-

ligheid. Er zijn drie typen verlangens in Kåñëa. Het eerste is 

çré-rädhäyäù praëaya-mahimä kédåçam – Waaruit bestaat de 

praëaya, liefde, van Rädhäräné? Het tweede is svädyo yenäd-

bhuta-madhurimä kédåço vä madéyaù – Waaruit bestaat Mijn 

uitzonderlijke schoonheid, waarop Rädhäräëé verliefd wordt? 

Het derde is saukhyaà cäsyä mad-anubhavataù – Welk ple-

zier en welk geluk ervaart Rädhäräëé, wanneer Zij van Mijn 

schoonheid geniet? Kåñëa ontwikkelde een gretigheid voor 

deze drie verlangens, trividha-väïchä. Daarom werd Hij Gau-

ra. Dit is de innerlijke oorzaak. 

We moeten rädhä-tattva bespreken 

Deze drie verlangens hebben allemaal betrekking op Rädhä-

räëé, dus we moeten rädhä-tattva bespreken, anders kunnen 

we het niet begrijpen. Het is een erg moeilijke tattva. Daarom 

is Kåñëa er gretig naar geworden. Hij heeft drie typen gretig-

heid ontwikkeld, of drie soorten verlangens. Hij deed Zijn 
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best om Zijn gretigheid in kåñëa-lélä te bevredigen, maar dat is 

Hem niet gelukt. Daarom is die gretigheid daar nog in Zijn 

hart en het is een zeer intens verlangen, dat niet kan worden 

onderdrukt. Het moet worden vervuld. "Wat zal Ik doen? 

Hoe kan Ik deze drie verlangens, of deze drie typen gretig-

heid, in vervulling brengen?" Nadat Hij er zeer diep over had 

nagedacht, besloot Kåñëa uiteindelijk, "Ik moet het gevoel en 

de gelaatskleur van Rädhäräëé aannemen, anders kan Ik deze 

drie verlangens niet in vervulling brengen." Deze verlangens 

worden niet in kåñëa-lélä vervuld. Deze drie verlangens wor-

den vervuld in gaura-lélä. Daarom is Kåñëa als Gaura versche-

nen. 

Er zijn twee tegenpolen 

We moeten spreken over vraag, wat die liefde van Rädhä is en 

op welke manier Rädhä's liefde, rädhä-prema, erg groot is, 

groter dan die van Kåñëa. Kåñëa heeft in Bhagavad-gétä ge-

zegd, mattaù parataraà nänyat kiïcid asti, "Niemand is supe-

rieur aan Mij." Hij is de Allerhoogste, maar hier is Krsna niet 

de Allerhoogste. Hier tref je dus twee tegengestelden aan: aan 

de ene kant is Hij de Allerhoogste en aan de andere kan is Hij 

niet de Allerhoogste. Hij verzoekt om de lotusvoeten van 

Rädhäräëé, dehi pada-pallavam udäram. Dit zijn de twee te-

genstellingen. Dit is heel wonderlijk. 
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De drie onderwerpen in rädhä-prema 

Je vindt drie onderwerpen in rädhä-prema. Het eerste is, dat 

rädhä-prema Kåñëa gek maakt. Rädhä-prema is zo sterk, dat 

het Kåñëa, die almachtig is, gek maakt. Kåñëa is almachtig, 

toch wordt Hij gek op rädhä-prema. Dus rädhä-prema is gro-

ter dan Hij is. 

Nummer twee is, dat het plezier en geluk van het proeven 

van de gevoelens van die liefde, rädhä-prema, Kåñëa onbe-

kend is. Dit is onbekend aan Hem, die alwetend is. Daarom is 

rädhä-prema groter dan Hij is. 

Het derde en laatste punt is, dat er in rädhä-prema een 

combinatie van twee tegengestelden aanwezig is. We gaan 

deze drie punten een voor een bespreken. 

De reden waarom iemand gek wordt 

Het eerste onderwerp betreft de manier, waarop rädhä-prema 

Kåñëa gek maakt. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die 

almachtig, zichzelf genoeg, pürëa-brahma, volkomen is en 

geen gebreken heeft, wordt gek. Wonderlijk! Rädhä-prema 

maakt Hem gek! 

Wanneer zich de vraag aandient, wat gekte veroorzaakt, 

gaan we eerst de mogelijke redenen voor de gekte van een 

persoon analyseren. Daarna gaan we kijken, of ze op Kåñëa 

van toepassing zijn, of niet. 

Welke zijn de redenen, waarom een persoon gek wordt? 

Daarvoor zijn drie redenen. Kennen jullie die? Zijn jullie niet 

gek? Iemand die gek is, weet niet, dat hij gek is. 
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Nummer een is, wanneer iemand heel diep en excessief 

over een onderwerp nadenkt, wordt hij gek. Dit is de eerste 

reden. 

Nummer twee is, dat ieder individu de capaciteit heeft om 

een bepaalde hoeveelheid [data] vast te houden. Een opslag 

heeft een vaste capaciteit. Bijvoorbeeld, de capaciteit van een 

lamp van zestig Watt is beperkt tot zestig Watt. Als het erbo-

ven komt, als het honderd Watt wordt, springt hij kapot, dan 

wordt hij gek. Dit is de tweede reden. 

De derde reden voor de gekte van een persoon is, dat hij 

niet over voldoende kennis van het onderwerp beschikt, of 

dat zijn kennis wordt afgedekt met onwetendheid. Dit zijn de 

drie redenen, waarom iemand gek wordt. 

We gaan nu een voor een analyseren, of deze redenen op 

Kåñëa van toepassing zijn, of niet. Maar wanneer we ze analy-

seren, zal je zien, dat deze drie redenen op Hem totaal niet 

van toepassing zijn. Kåñëa is de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods. Hij is volkomen en compleet, pürëa-brahma. Iedereen 

mediteert op Hem en vereert Hem. Iedereen analyseert kå-

ñëa-tattva. Iedereen informeert steeds meer naar Hem om 

Hem helemaal te kunnen begrijpen. Toch is dat zeer moeilijk. 

Ze worden allemaal geabsorbeerd in gedachten aan Kåñëa, 

Jagannätha, omdat Hij de Absolute Waarheid is, advaya-

jïäna tattva; pürëa-brahma, volkomen vol, äptakäma, zichzelf 

genoeg; en ätmäräma, Hij die plezier heeft in Zichzelf. Hij is 

de bron en het reservoir van alle gevoelens. Hij is paramä-

nanda-svarüpa, het uiterste van änanda-mäyä (vol zegen). 
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Dus hoe kan Hij gek worden door diep over een bepaald on-

derwerp na te denken? Dat is niet mogelijk. 

Is er iemand, die Mij een plezier kan doen? 

Kaviräja Gosvämé heeft de gedachten van Kåñëa beschreven 

in Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.238-240), 

kåñëera vicara eka ächaye antare 

pürëänanda-pürëa-räsa-rüpa kahe more 

[Çré Kåñëa schouwde eens in Zijn hart, "Iedereen zegt, dat Ik 

volkomen zegen ben, vol van alle rasa.] 

ämä haite änandita haya tribhuvana 

ämäke änanda dibe – aiche kon jana 

["De hele wereld ontleent plezier aan Mij. Is er iemand, die 

Mij plezier kan geven?] 

ämä haite jära haya çata çata guëa 

sei-jana ählädite päre mora mäna 

["Iemand, die honderd keer meer kwaliteiten heeft dan Ik, 

zou Mijn geest een plezier kunnen doen."] 

Dit zijn Kåñëa's gedachten. Kåñëa denkt, "pürëänanda-pürëa-

räsa-rüpa kahe more…" 

"Ze zeggen allemaal, dat Ik het meest compleet ben en dat 

Ik een reservoir van alle smaken en gevoelens. Er is geen ge-

brek in Mij. Ik ben het meest änanda, paramänanda, het 

meest änanda-mäyä, vol zegen, vol vreugde. De tribhuvana, 

drie planetaire systemen, worden änanda-mäyä, zegenrijk, 

vanwege Mij. Is er iemand, die Mij een plezier kan doen? Ik 

geef iedereen plezier door de drie planetaire stelsels. Ik ben 
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paramänanda, de hoogste änanda. Is er iemand, die Mij ple-

zier, änanda, kan geven?" 

Zijn deze redenen op Kåñëa van toepassing? 

Kåñëa vormt het complete reservoir van alle rasas, smaken. 

Niet gedeeltelijk. De hele gemeenschap van toegewijden 

proeft die smaak. Ze zijn altijd gretig om meer en meer van 

die smaak te proeven, waarvan Kåñëa het oneindige reservoir 

vormt. Alle mukhya en gauëa, primaire en secundaire smaken 

zijn aanwezig in Kåñëa. Kåñëa is het enige object van medita-

tie en liefde. Er is geen ander object. Om die smaak te proe-

ven worden de toegewijden gek op Kåñëa. Hij is Rasaräja, de 

koning van alle bovenzinnelijke smaken. Dus hoe is het moge-

lijk voor Rasaräja om diep na te denken over een ander on-

derwerp dan Hijzelf? Iedereen denkt aan Kåñëa en wordt gek, 

want Hij is Rasaräja. Hij is volkomen vol en er ontbreekt niets 

aan Hem. Als er een gebrek zou zijn, zou Hij daarover na-

denken. Dus waaraan denkt Hij? Welk onderwerp? De eerste 

reden voor de gekte van een persoon is op Hem niet van toe-

passing. 

De tweede reden heeft te maken met capaciteit. Als de ca-

paciteit van een persoon wordt overschreden, wordt hij gek. 

Hoe kan iets mogelijkerwijs groter zijn dan Hij, als Kåñëa, de 

allerhoogste, die oneindig is, ananta. Dus kan de tweede re-

den van capaciteit op Hem van toepassing zijn? Dat kan he-

lemaal niet. 

De derde reden is onwetendheid. [Met betrekking tot Kå-

ñëa,] is er geen sprake van onwetendheid. Mäyä schept onwe-
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tendheid. Hij is mäyädhéça, de meester van mäyä. Hij wordt 

niet aangetast door mäyä. Hoe kan Hij in onwetendheid wor-

den gestort? Hij is de bron van alle kennis, sat-cit-änanda-

mäyä. Cit betekent jïäna-mäyä (vol kennis), onbeperkt, het 

allerhoogste. Hoe kan Hij met zoveel onwetendheid worden 

bedekt, dat Hij gek wordt? Dat is onmogelijk. Hij is mäyädhé-

ça, niet mäyä-vaça, bedekt door illusie. De jéva is mäyä-vaça, 

omdat de jéva klein, anu, is. Kåñëa is vibhu, groot. Voor een 

jéva is het mogelijk, dat hij met onwetendheid wordt bedekt 

en in de greep van mäyä valt, maar Kåñëa komt nimmer in de 

greep van de begoochelende energie. Dus hoe kan Hij worden 

bedekt door onwetendheid? Dat is totaal niet mogelijk. 

Rädhä-prema is Mijn guru 

De drie redenen om gek te worden zijn dus niet op Kåñëa van 

toepassing. Toch wordt Hij gek. Dit is opmerkelijk. Dus wat 

maakt Kåñëa gek? Het is rädhä-prema, dat Kåñëa gek maakt. 

Die rädhä-prema is onvergelijkbaar. Dit kan met geen enkele 

prema worden vergeleken. 

Çréla Kaviräja Gosvämé heeft Kåñëa's eigen uitspraak in Çré 

Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.121-124) geschreven, 

kåñëa kahe,-- 'ämi hai rasera nidäna 

[Kåñëa zegt, "Ik ben de eerste oorzaak van alle rasas.] 

pürëänanda-mäyä ämi cinmaya pürëa-tattva 

rädhikära preme ämä karäya unmatta 

["Ik ben de volkomen Spirituele Waarheid en gemaakt van 

volkomen plezier, maar de liefde van Çrématé Rädhäräëé 

maakt Me gek.] 



 

281 

nä jäni rädhära preme äche kata bala 

je bale ämäre kare sarvadä vihvala 

["Ik ken de kracht van Rädhä's liefde niet, waarmee Zij Me 

altijd overdondert.] 

rädhikära prema – guru, ämi – çiñya naöa 

sadä ämä nänä nåtye näcäya udbhaöa 

["De liefde van Rädhikä is Mijn leraar en Ik ben Haar dans-

leerling. Haar prema maakt, dat Ik allerlei nieuwe dansen uit-

voer."] 

"Ik ben pürëänanda-mäyä (vol zegenrijke vreugde), de hoog-

ste änanda-mäyä, pürëa-tattva, de Allerhoogste Waarheid, en 

cinmaya, transcendentaal. Ik ben het reservoir van alle soor-

ten van gevoelens, rasera, maar rädhä-prema maakt Me gek. 

Ik weet niet welke kracht aanwezig is in rädhä-prema. Of-

schoon Ik alwetend ben, weet Ik dit niet." Kåñëa zegt, "Ik 

weet het niet" omdat Hij gek is! Een idioot weet niet wat hij 

doet. Hij is alwetend, maar Hij zegt, "Ik weet niet welke 

kracht in rädhä-prema aanwezig is, waarvan Ik gek word. Je 

bale ämäre kare sarvadä vihvala, rädhikära prema guru, ämi 

çiñya naöa, dus rädhä-prema is Mijn guru. Ik ben de leerling." 

Degene, die Supreem is, is de leerling. Hij is de ondergeschik-

te, die zich heeft overgegeven aan de guru. Iedereen geeft zich 

over aan Kåñëa. Kåñëa heeft gezegd, "Geef je over aan Mij." 

Hij is çaraëa-vatsala (genegen jegens hen, die hun toevlucht 

tot Hem nemen). Iedereen neemt zijn toevlucht tot Zijn lo-

tusvoeten. Die Kåñëa smeekt aan de lotusvoeten van Rädhä-

räëé, dehi-päda-pallavam udäram, "Rädhäräëé, geef Me alsje-

blieft Jouw lotusvoeten." Rädhä-prema wordt de guru en Kå-
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ñëa wordt de discipel. Sadä ämä nänä nåtye näcäya udbhaöa. 

"Zoals guru zijn leerling hoog en laag kan laten gaan, zo laat 

rädhä-prema Mij hoog en laag, hoog en laag gaan. Ik ben aan 

het dansen." 

Is het waar, dat Kåñëa gek wordt? 

Welnu, is het waar, dat Kåñëa gek wordt ? Is het een feit, of is 

het een beeldspraak, of een bedenksel? Het is waar. Het is 

waar, dat Hij gek is. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, een äcärya in onze 

lijn, heeft geschreven, 

sarva-çakti sarva-sukha paripürëaà 

    satya-svarüpa nitya jïänädé-mäyo 'py aham 

kadäcit jarati vayä rädhä präìgana dvitiya 

    tiñöhämi kadäcit rädhä-saìga-sukhäçayä 

 

sadä gamana panthänupaçyämi 

    kadäcit tad arthaà satyäveçé bhavämi 

kadäcit latäyäà tad bhränte bhavämi 

    ityädikaà tat premeva kärav iti hi 

Deze zijn de uitspraken van Kåñëa. Kåñëa denkt en Kåñëa 

zegt, "Ik ben almachtig." Hij is sarva-çaktimän (de bron van 

alle vermogens). Hij is compleet vol van alle plezier en geluk-

zaligheid. Niets ontbreekt, er is geen gebrek. Hij is volkomen 

jïäna-mäyä, vol kennis. Toch, "Ik word gek van rädhä-prema. 

Ik weet niet, wat Ik moet doen." Want iemand die gek is, weet 

niet, wat hij doet. 
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Is dit geen waanzin? 

Soms zit Kåñëa de hele nacht achter een bessenstruik in de 

tuin achter het huis van de schoonouders van Rädhäräëé. Kå-

ñëa is altijd bang voor Jaöilä, de schoonmoeder van Rädhärä-

ëé, en daarom zit Hij de hele nacht achter die bessenstruik. Hij 

laat Zich niet zien uit angst voor Jaöilä. Is dit dan geen waan-

zin? 

Soms zit Hij op het pad, waar Rädhäräëé heen en weer 

loot, en zit daar heel lang te wachten en te hopen, "Rädhäräëé 

komt zo, Rädhäräëé komt zo." Is dat geen waanzin? 

Om het lichaam van Rädhäräëé te kunnen aanraken ver-

momt Hij Zich wel eens als de vrouw van een kapper, näpitiëé. 

Yogeçvara, Kåñëa vermomt Zich, trekt een säré aan en pre-

tendeert de vrouw van een barbier te zijn. Dan gaat Hij er 

naartoe en zegt, "Rädhäräëé, Ik heb hele mooie altä (rode 

waterverf, die vrouwen op hun voetzolen schilderen). Ik heb 

eersteklas altä speciaal voor Jou, Rädhäräëé. Kom, geef Me 

alsjeblieft Jouw voeten. Ik beschilder ze en dat staat zo mooi." 

Is dit geen waanzin? 

Hij staat soms ook op de drempel van Rädhäräëé's huis 

vermomd als een bedelaarster en bedelt om aalmoezen. 

"Rädhäräëé, kom alsjeblieft naar buiten en geef Me een aal-

moes." Is dit geen waanzin? 

Hij verkleedt Zich soms ook als de vrouw van een tuinder, 

die bloemenkransen maakt. "Rädhäräëé, Ik heb hele mooie 

bloemenkransen met verschillende geparfumeerde bloemen 

voor Jou. Kom alsjeblieft. Ik leg een paar bloemenkransen om 

Jouw hals." Is dit geen waanzin? 
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Soms vermomt Hij Zich als de vrouw van een wasman en 

komt aan de deur bij Rädhäräëé en zegt, " Rädhäräëé, geef Me 

alsjblieft Jouw kleding. Ik zal ze zo goed wassen, dat ze harder 

stralen dan zonlicht. Geef Me Jouw kleding, alsjeblieft. Ik zal 

ze heel goed wassen." Is dit dan geen waanzin? 

Hij verkleedt Zich wel eens als de vrouw van iemand, die 

sandalhoutpasta, gandhiëé, maakt. Dan neemt Hij een stuk 

heerlijk geurende sandalhoutpasta mee en zegt, "Rädhäräëé, 

Ik heb dit heerlijk geurende sandalhout meegenomen. Kom 

alsjeblieft. Ik zal met heerlijk geurende sandalhoutpasta Jouw 

voorhoofd decoreren. Kom alsjeblieft." Is dit geen gekte? 

Omdat de lichaamskleur van Rädhäräëé lijkt op gesmolten 

goud, omhelst Hij soms een goudenregen en denkt, dat het 

Rädhäräëé is en roept om Haar. Is dit geen gekte? 

Dit zijn allemaal symptomen van gekte. Rädhä-prema 

maakt Hem gek. 

Hij pakt wel eens zand van het pad, waar Rädhäräëé heeft 

gelopen en smeert het over Zijn lichaam. Is dit geen gekte? 

Is Hij geen gek? 

Als Rädhäräëé stroomopwaarts van de Yamunä een bad 

neemt, neem Hij stroomafwaarts een bad, want de kuàkum 

en de bloemen uit Rädhäräëé's vlecht drijven stroomafwaarts 

en raken Kåñëa's lichaam aan. Is dit geen gekte? 

Een gek is altijd wispelturig, hij rent hier en daar naartoe. 

Soms is Hij zo van de kaart, dat Kåñëa hier en daar naartoe 

loopt en om Rädhä roept. 
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kothäy go prema-mayé rädhe rädhe 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

dekhä diye präëa räkho, rädhe rädhe 

tomär käìgäl tomäy òäke, rädhe rädhe 

Hij rent hier en daar naartoe en roept, "O Rädhe! O Räd-

he! O Rädhe! Geef Me alsjeblief darçana, anders gaat het 

leven Me verlaten. Ik ga dood. Dekhä diye präëa räkho rädhe 

rädhe, tomär käìgal tomäy òäke rädhe rädhe – Ik ben käìgäla, 

een bedelaar, die om Jou bedelt, Rädhe, Rädhe, Mijn leven 

verlaat Me. Kom alsjeblief, geef Me Jouw darçana, Rädhe, 

Rädhe!" 

ek-bär òäke keçé-ghäte, äbär òäke vaàçé-vaöe 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

kothäy go prema-mayé rädhe rädhe 

Soms roept Hij Haar bij Keçé-ghäta, "Rädhe! Rädhe! Waar 

ben Je?" Daarna rent hij onmiddellijk naar Vaàçé-vaöa en 

roept, "Rädhe! Rädhe! Ben Je daar?" 

ek-bär òäke nidhuvane, äbär òäke kuïjavane 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

kothdy go prema-mayé rädhe rädhe 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

Dan loopt die gekke Kåñëa naar Nidhuvana en roept, "Rädhe! 

Rädhe! Waar ben Je? Ben Je hier?" Nee. Dan gaat Hij snel 

naar Kuïjavana en roept daar, "Rädhe! Rädhe! Kothäy, waar 

ben Je, O Rädhäräëé? Geef Me alsjeblieft Jouw darçana, an-

ders verlies Ik het leven." Is Hij niet gek? 
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ek-bär òäke rädhä-kuëòe, äbär çyäma-kuëòe 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

kothäy go prema-mayé rädhe rädhe 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

Dan loopt Hij naar Rädhä-kuëòa en roept daar, "Raaadhhhe! 

Raaadhhhe! Waar ben Je?" Daar is Rädhä niet. Dan rent Hij 

snel naar Çyäma-kuëòa en roept, "Raaadhhhe! Raaadhhhe! 

Kothäy, waar ben Je?" Geen Rädhä. 

ek-bär òäke kusuma-vane, äbär òäke govardhane 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

kothäy go prema-mayé, rädhe rädhe 

tomär käìgäl tomäy òäke, rädhe rädhe 

dekhä diye präëa räkho, rädhe rädhe 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

Daarna rent Hij snel naar Kusumavana en roept, "Raaadhh-

he! Raaadhhhe! Waar ben Je?" Dan naar Govardhana, waar 

Hij roept, "Raaadhhhe! Raaadhhhe! Waar ben Je?" Geen 

Rädhä. 

eka-bära òäke tälavane, äbära òäke ramälavane 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

kothäy go prema-mayé rädhe rädhe 

Dan loopt Hij naar Tälavana en roept, "Raaadhhhe! Raaadh-

hhe! Kothäy, waar ben Je?" Geen Rädhä. Dan loopt Hij naar 

Tamälavana en roept daar, "Raaadhhhe! Raaadhhhe! Kothäy, 

waar ben Je? Tomär käìgäl tomäy òäke, Jouw bedelaar roept 

Jou, geef Me alsjeblieft darçana en laat Me leven, of Mijn le-

ven verlaat Me." Is hij geen dwaas? 
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malin vasan diye gäy, vrajer dhuläy gaòägaòi jäy 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

Hij roept "Rädhe, Rädhe" en raakt van slag; Hij rolt door het 

stof van Vrajabhümi. Hij rolt voor Rädhäräëé; Zijn hele li-

chaam zit onder het stof, al Zijn kleren zijn stoffig. Is Hij geen 

dwaas? 

mukhe rädhä rädhä bole, bhäse nayanera jale 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

Bij het uitspreken van de naam Rädhä vergiet Hij tranen als 

stortregens. Is Hij geen dwaas? 

våndävane kuli kuli, kede beòäy rädhä boli' 

rädhe rädhe go, jaya rädhe rädhe 

Hij zwerft door de jungle van Våndävana en huilt en huilt en 

mompelt de namen, "Rädhe, Rädhe, Rädhe." 

'dekhä diyä rädhe! räkhaho präëa!' 

boliyä kädaye känane käna 

Çata-koöé Gopé (4) 

"O Rädhäräëé, geef Me alsjeblieft Jouw darçana en maak Me 

weer levend, anders ga Ik dood. Mijn leven gaat Me verlaten." 

Op die manier zwerft Kåñëa door de hele jungle van Våndä-

vana en roept, "Rädhe, Rädhe, Rädhe!" 

bole, 'tuhü binä kähära räsa? 

tuhé lägi' mora varajaväsa' 

Çata-koöé Gopé (6) 

"O Rädhäräëé, alleen voor Jou woon Ik hier in Vrajabhümi. 

Waarom zou Ik hier anders wonen? Tuhü binä kähära räsa, 
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hoe kan Ik zonder Jou de räsa-dans dansen? Het is alleen 

voor Jou, Rädhäräëé. Dit is allemaal zinloos, als Jij Me Jouw 

darçana niet geeft." Dus Hij is gek. Rädhä-prema is een pre-

ma, die Kåñëa gek maakt. 

Daarom is rädhä-prema guru. Kåñëa is de discipel en räd-

hä-prema maakt Kåñëa aan het dansen. Kåñëa danst op de 

melodie van Rädhäräëé. 

De gretigheid om äçraya-räsa te proeven 

Het tweede punt is, dat – door rädhä-prema te proeven – Hij, 

die paramänanda, de hoogste zegen is, steeds meer änanda 

krijgt, honderd keer, duizend keer meer änanda. Dus rädhä-

prema is zo änanda-prada, pleziergevend. 

nija-premäsväde mora haya je ähläda 

tähä ha'te koöi-guëa rädhä-premäsväda 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.126) 

Omdat Kåñëa Rasaräja is, de bron van alle stemmingen en 

gevoelens, proeft iedereen een bepaalde stemming en krijgt 

daarvan plezier, vreugde en gelukzaligheid, maar nu wil Kåñëa 

rädhä-prema proeven. Hij, die paramänanda, de allerhoogste 

vreugdevolle zegen is, zegt, "De smaak van rädhä-prema is 

crores (miljoenen) keer groter dan de smaak van Mijn ge-

voel." 

viñaya-jätéya sukha ämära äsväda 

ämä haite koöi-guëa äçrayera ähläda 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.133) 
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[Ik proef de zegen, waarvoor het object van liefde gerechtigd 

is. Maar het plezier van Rädhä, het veld van die liefde, is tien 

miljoen keer groter.] 

Kåñëa is [het object van liefde] viñaya-jätéya, viñaya-vigraha, 

rasera-viñaya [het object van räsa] en Rädhä is [het veld van 

räsa] rasera-äçraya. Dus als viñaya-jätéya kan Kåñëa alleen 

viñaya-räsa proeven. Hij kan geen äçraya-räsa proeven. Hoe 

kan Hij toch äçraya-räsa proeven? Hij ís niet äçraya. Daar-

door ontstaat die begerigheid, "Hoe word Ik äçraya?" Viñaya 

wordt äçraya. Dat betekent bhakta. Hij is Gaura. Bhakta-

bhäva aìgékäré (Hij aanvaardt het idee een toegewijde te 

zijn). 

äpani karimu bhakta-bhäva aìgékäre 

äpani äcari' bhakti çikhäimu sabäre 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 3.20) 

Hij dacht, "Ik ga Zelf als een bhakta; Ik gedraag Me als een 

bhakta en geef onderwijs in bhakti." Daarvoor kwam Hij als 

Gauräìga en Zijn gemoedsstemming is die van een bhakta. 

Het gevoel en de gelaatskleur van Rädhäräëé, het kroon-

juweel van de categorie äçraya 

Alle toegewijden zijn äçraya-jätéya. Ze behoren tot de catego-

rie van äçraya [woonplaats van genegenheid voor het object 

van genegenheid]. Alleen Kåñëa behoort tot de categorie vi-

ñaya [het object van genegenheid]. En daardoor ontwikkelt 

zich begeerte in Kåñëa. "Ik ben viñaya. Hoe kan Ik äçraya-

jätéya worden, hoe kan Ik dat ervaren? Onmogelijk." Hij heeft 
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die begeerte en daarom aanvaardt Hij het gevoel en de ge-

laatskleur van Rädhäräëé, want Rädhäräëé is het kroonjuweel 

van de categorie äçraya. 

äçraya-jätéya sukha päite mäna dhäya 

jatne äsvädite näri, ki kori updya 

kabhu jadi ei premära haiye äçraya 

tabe ei premänandera anubhäva haya 

eta cinti' rahe kåñëa parama-kautuké 

hådaye bäòaye prema-lobha dhakdhaki 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.134-136) 

["Mijn gedachten spoeden zich om het plezier te proeven, dat 

door het veld, de woonplaats, wordt ervaren, maar Ik kan dat 

niet proeven, zelfs al doe Ik Mijn best. Hoe kan Ik dat mee-

maken? Alleen als Ik ooit het veld van die liefde kan zijn, kan 

Ik het plezier ervan ervaren." Door zo te denken was Çré Kå-

ñëa benieuwd om de andere kant van de liefde te ervaren. 

Het brandende verlangen naar die liefde laaide steeds verder 

in Zijn hart op.] 

Het gebruik van deze woorden is zeer, zeer gepast. Ik weet 

niet of jullie dit kunnen proeven, tenzij jullie deze taal ken-

nen. Mijn guru mahäräja zei, "Om dit te begrijpen en deze 

amåta van Çré Caitanya-caritämåta te proeven, deze ambrozij-

nen nectar van caitanya-carita, zou iedereen Bengaals moeten 

leren." 

Kåñëa wordt äçraya 

tabe ei premänandera anubhäva haya 

kabhu jadi ei premära haiye äçraya 
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Kåñëa denkt, "Als Ik de äçraya van deze rädhä-prema kan 

worden, kan Ik het proeven, anders is er geen mogelijkheid." 

Eta cinti' rahe kåñëa parama-kautuké, Kåñëa dacht er met gro-

te intensiteit over na. Hådaye bäòaye prema-lobha dhakdhaki, 

hier is het woord lobha de begeerte naar rädhä-prema; een 

zeer intense begeerte, die niet kan worden onderdrukt. Het 

hart heeft een kloppend ritme, dhak-dhak-dhak-dhak-dhak-

dhak. Als je wel eens zoete rijst kookt, zal je hebben gemerkt, 

dat – wanneer de pap dik wordt – hij een geluid maakt van 

"dhak-dhak-dhak-dhak-dhak-dhak", dat betekent prema-

lobha dhakdhaki. Dat is een een hele intense behoefte, dhak-

dhak-dhak-dhak. Een dergelijk woord wordt hier gebruikt. Je 

kunt dat niet proeven, als je geen Bengaals kent. Çréla Kavirä-

ja Gosvämé heeft het zo geschreven. En dan wordt Kåñëa 

Gaura om die äçraya-jätéya sukha, änanda, te proeven. 

Rädhä-prema: de combinatie van twee tegengestelden 

Dan is het derde punt de gelijktijdige combinatie van twee 

tegengestelde gevoelens in rädhä-prema. Hoe zit dat? Je zal 

Ujjvala-nélamaëi gelezen moeten hebben, waarin Çréla Rüpa 

Gosvämé dit heeft genoemd. In Ujjvala-nélamaëi wordt ge-

steld, dat Kåñëa ananta, asémä, oneindig is. Kåñëa zegt, "Räd-

hä-prema is guru". Kåñëa is de leerling. Guru betekent meer 

of groter te zijn dan de leerling. Dus als rädhä-prema guru 

wordt, is rädhä-prema ook ananta, ongelimiteerd. Kent het 

een grens? Nee. Het is ananta, asémä, ongelimiteerd. Kan iets, 

dat onbeperkt is, zich vergroten? Kan het groter worden? Als 

het geen grens heeft, kan het nooit groter worden. Als het een 



SRI  RADHA – ONZE ALLERHOOGSTE TOEVLUCHT 

__________________________________________________________________________ 

292 

grens heeft, kan het groter worden tot die uiterste grens. Maar 

kan er sprake zijn van toenemen, als iets onbegrensd is? Räd-

hä-prema, echter, neemt ieder moment toe. Kent het daarom 

niet twee tegengestelden? Nitya-vardhana-çéla, ieder moment 

neemt het toe; nieuwer, nieuwer, nieuwer, nieuwer. Hierover 

heeft Çré Rüpa-päda gesproken in Ujjvala-nélamaëi. 

De twee stromen: hereniging en scheiding 

Wanneer er een golf van tijdverdrijf, lélä-praväha, plaats vindt, 

gedraagt hij zich als de stroom van een rivier. De rivier heeft 

twee wallen: een rechter wal en een linker wal. De bovenzin-

nelijk conjugale avonturen van Rädhä en Kåñëa lijken op de 

stroom van een rivier, lélä-praväha, tussen twee wallen, oe-

vers. De ene oever is milana, hereniging, en de andere oever 

is viraha, scheiding. De viraha, de scheiding, voedt het genoe-

gen van de combinatie. Het is een kwestie van voeding. Daar-

om zijn ze alletwee nodig, anders is er geen smaak, of voe-

ding. Tijdens hereniging heeft men plezier in hereniging en 

tegelijkertijd een intense pijn van afgescheidenheid.  Dat wil 

zeggen, fijn en pijn zijn simultaan aanwezig; twee tegengestel-

den. En dat bestaat al sinds onheuglijke tijden. 

Jagad-guru Kåñëa vereert rädhä-päda 

Çré Rüpa-Gosvämépäda schrijft in Ujjvala-nélamaëi, 

vibhur api kalayan sadäbhivåddhià 

    gurur api gaurava-caryayä vihénaù 
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muhur upacita-vakrimäpi çuddho 

    jayati mura-dviñi rähikänurägaù 

Däna-keli-kaumudé (2) 

geciteerd in Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.131) 

[Alle eer aan de liefde van Rädhä voor Kåñëa, de vijand van 

de demoon Mura! Ofschoon het alles-doordringend is, neemt 

het ieder moment toe. Ofschoon het belangrijk is, kent het 

geen trots. En ofschoon het zuiver is, zit het altijd vol mislei-

ding.] 

Vibhur api kalayan sadäbhivåddhià. Rädhä-prema is vibhu. 

Het woord vibhu betekent groot, God, want het is guru (be-

langrijk). Ieder moment neemt het toe, vardhana-çéla. Guru. 

Hoewel het guru (belangrijk) is, is het zonder gaurava (trots), 

zonder gurutvä (een gevoel van importantie). Je zou de taal 

moeten lezen. Zoet, zoetheid. Eerst bijvoeglijk naamwoord 

dan zelfstandig naamwoord. Ik leer jullie grammatica en taal. 

Guru - gurutvä. Guru is het bijvoeglijk naamwoord en gurutvä 

is een zelfstandig naamwoord. In het Engels is het 'guru-ship' 

[authoriteit, leraarschap]. Ook al is het guru (belangrijk), het 

is vrij van 'guruship' (trots); het bevat dus twee tegengestel-

den. Het is ongelimiteerd, maar het neemt toch toe. Twee 

tegengestelden. Kunnen jullie dat volgen? Rädhä-prema is 

zuiver, volkomen zuiver, viçuddha-sunirmala, maar het loopt 

nooit over een rechte lijn. Het is altijd krom. Het is zeer, zeer 

kristalhelder, zuiver en recht door zee. Er is geen bedrog, 

geen krommigheid. Rädhä-prema is heel helder, viçuddha, 

compleet helder zonder smet. En toch beweegt het zich op 

een kromme manier. Vakra-gati, niet recht. Het zijn twee te-
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gengestelden. We zeggen kåñëaà vande jagad-guru, Kåñëa is 

de geestelijk leermeester van het hele universum. We vereren 

allemaal Zijn lotusvoeten, want Hij is de guru van het hele 

universum, maar die jagad-guru Kåñëa vereert rädhä-päda, de 

lotusvoeten van Rädhäräëé. Er zijn dus twee tegengestelden, 

rädhikära prema guru, ämi çiñya naöa. 

Dus als je verder omhoog gaat in deze lijn van 'guruship' 

kom je uit bij het allerhoogste: rädhä-prema, niet Kåñëa. Men 

zegt, jähä va-i guru vastu nähi suniçcita, dat rädhä-prema van 

Kåñëa een dicipel maakt en Hem aan het dansen zet; het 

maakt Hem gek. Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.129). Dit 

is rädhä-prema. 

Ik ga in gebreke van de onschatbare aanwinst 

Rädhä heeft een dergelijke prema, maar toch, wat zegt Räd-

häräëé? Rädhäräëé denkt van Zichzelf als hata bhagiëé dina. 

düre çuddha-prema-gandha, kapaöa remera bandha, 

seha mora nähi kåñëa-päya 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 2.46) 

Rädhäräëé zegt, "Ik heb geen liefde voor Kåñëa. Ik ben er ver, 

heel ver vanaf." 

nähi kåñëa-prema-dhana, daridra mora jévana 

dehendriya båthä mora saba 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 2.40) 

Rädhäräëé zegt, "Ik heb die kåñëa-prema-dhana niet, die on-

schatbare aanwinst van kåñëa-prema. Ik ben ervan in gebreke; 

daarom ben ik armzalig. Het heeft geen zin, dat Mijn lichaam 
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blijft leven, want Ik heb geen kåñëa-prema." Op deze manier 

spreekt Ze. Zijn dit geen twee tegengestelde benaderingen? 

Een mengsel van vergif en nectar 

En dan in rädhä-prema, vind je het mengsel van vergif en nec-

tar, viñämåte ekatra milana, vergif en nectar zijn tegelijkertijd 

aanwezig. Dit is wonderbaarlijk. Hoe kunnen die nectar en 

dat vergif op hetzelfde moment met elkaar worden ver-

mengd? Dat kunnen we niet bevatten, want nectar is heel 

zoet, het zoetste, en vergif is heel wrang en bitter. Dus op het-

zelfde moment zijn er twee dingen gaande, zowel die welke 

zoet is als bitter. In hereniging is het zoet en in scheiding is het 

bitter. Er zijn dus twee tegengestelden in rädhä-prema aanwe-

zig. Probeer me te begrijpen. Het is zeer diepgaande filosofie, 

geen gemakkelijke zaak. Die scheiding is zeer pijnlijk, tévra 

bhedana. Daarom zeggen we, dat zich in rädhä-prema een 

mengsel van twee dingen vormt, nectar en vergif. 

bähye viña-jvälä haya, bhitare änanda-mäyä, 

kåñëa-premär adbhuta carita 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 2.50) 

[Uiterlijk scheen er een zware beproeving gaande te zijn, 

alsof Hij leed aan de effecten van vergiftiging, maar inwendig 

ervoer Hij een vreugdevolle zegen. Dit is karakteristiek voor 

de transcendentale liefde voor Kåñëa.] 

Uiterlijk staat het hele lichaam in brand op het moment van 

scheiding. Van een slangenbeet kun je weten, hoe je lichaam 

brandt van het vergif. [In bovenzinnelijke relaties] is een 
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soortgelijke brand uiterlijk aanwezig vanwege afgescheiden-

heid, terwijl inwendig extreem plezier aanwezig is. De twee 

zijn tegengestelden. 

ei premä-äsvädana, tapta-ikñu-carvaëa, 

mukha jvale, nä jäya tyajana 

sei premä jära mane, tära vikrama sei jäne, 

viñämåte ekatra milana 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 2.51) 

De smaak van deze prema lijkt op het kauwen van heet sui-

kerriet. Het is ontzettend zoet, maar je mond brandt uit. Je zit 

op een heet stuk suikerriet te kauwen, maar je wilt het niet uit 

je mond halen. Dit zijn de twee tegengestelden. Tapta-ikñu-

carvaëa, kauwen op heet suikerriet. Dit is rädhä-prema, kå-

ñëa-prema-rädhä-prema. 

Iemand, die dit weet, begrijpt wat het is; hij weet het. An-

ders kun je niet weten wat het is. Iemand, die kandijsuiker 

heeft geproeft, weet hoe zoet het is. Als je het niet hebt ge-

proefd, weet je niet hoe het smaakt. Als ik zeg, "Oh, kandij-

suiker is heel zoet," zeg jij, "Hoe zoet?" Wat moet ik zeggen? 

Je zal het moeten proeven om te realiseren hoe zoet het is. En 

zo weet alleen iemand, die deze prema heeft geproefd, wat het 

is. Hoe kun je dat anders weten? Kun jij dat? Nee. Vikrama 

sei jäne. 

Dan vermeldt Çréla Rüpa Gosvämé in paurëamäsé väkya in 

Vidagdha-mädhava (2.18), wat Paurëamäsé zegt, 

péòäbhir nava-käla-küöa-kaöutä-garvasya nirväsano 

    nisyandena mudäà sudhä-madhurimähaìkära-saìkocanaù 

premä sundari nanda-nandana-paro jägarti yasyäntare 

    jïäyante sphuöam asya vakra-madhuräs tenaiva vikräntayaù 
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Paurëamäsé zegt tegen Rädhäräëé, "He Sundaré, O schoon-

heid, uitzonderlijk mooie Rädhäräëé, die prema, die Jij voor 

die Nanda-nandana Kåñëa hebt ontwikkeld is niet rechtge-

aard. Kåñëa staat in drie bochten. Hij is geen rechtgeaard per-

soon. Hij is een heel uitgekookt, krom figuur. Waarom heb Jij 

liefde voor Hem ontwikkeld, Rädhäräëé?" Die liefde werkt op 

twee manieren. Heb Jij wel eens een zaag gezien? Hij zaagt 

aan beide kanten. Paurëamäsé zegt, "Het werkt op twee ma-

nieren." Welke twee manieren? Die twee manieren zijn 

vipralambha en sambhoga, scheiding en hereniging; twee 

soorten activiteit. Wanneer er vipralambha (scheiding) heerst, 

is het vergif erger dan het ergste vergif van een gifslang. Hoe 

gaat de hereniging van nectar en vergif plaats hebben? In Vi-

dagdha-mädhava zegt Çréla Rüpa Gosvämé, dat je vergif niet 

kunt proeven, omdat het zo bitter is, maar deze prema is zelfs 

erger dan dat. Het geeft een enorme pijn in het hart, de meest 

acute, ondraaglijke pijn. In vipralambha-bhäva, viräha-daçä, 

in afgescheidenheid, werkt het als vergif, maar in sambhoga-

daçä (hereniging) is het veel zoeter dan nectar. Het is dus een 

combinatie van nectar en vergif. 

Dan zegt Paurëamäsé, "O Rädhäräëé, waarom ben Jij ver-

liefd geworden op die bedriegelijke persoon, Kåñëa? Hij is op 

drie plaatsen krom." Deze prema is veel wranger dan gevaar-

lijk vloeibaar vergif, maar tegelijkertijd is het veel zoeter dan 

nectar. Twee tegengestelden. 

Het mysterie ervan is, dat het geen geestbedwelmend mid-

del is, maar het maakt, dat je geest onder invloed raakt. Als 

iemand onder invloed van gifstoffen komt, wordt hij gek. LSD 
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is een gevaardlijk gif, waarvan de hippies gek werden; ze rol-

den naakt over de grond. Gestoord. 

Op welke manier er twee tegengestelden zijn, wordt in Vi-

dagdha-mädhava beschreven. Deze prema, die Jij hebt ont-

wikkeld is geen vuur, maar het brandt wel. Is dat geen tegen-

stelling? Het is geen wapen, maar het doorboort het hart wel. 

Het is geen water, maar het dompelt alles onder. Met een 

zware regenval krijg je hoge vloed en het hele land komt on-

der water te staan; dan kun je de weg naar huis niet meer vin-

den. Dus wanneer er zulke prema is, die geen water is, dom-

pelt het alles onder. De gopés en Rädhäräëé worden gek en 

schoppen tegen alle vedische etiquetten aan. Het lijkt op een 

overstroming; het spoelt alles weg. Het is geen vergif, maar 

het werkt wel als vergif. Dit is prema. 

 

Passage uit een lezing gegeven in Bhubanesvar, 

India, op 19 maart 1992 

Gepubliceerd in het boekje Rädhä-prema Makes Kåñëa Mad 
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ÇRÉ ÇRÉMAD 

GAURA GOVINDA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA 

RÉLA PRABHUPÄDA [SVÄMÉ MAHÄRÄJA] 

heeft geschreven (Çrémad-Bhägavatam 10.3.31, 

Purport), 

De gedaante van God met een fluit in Zijn handen is 

zeer aantrekkelijk en degene, die het meest wordt aangetrok-

ken is Çrématé Rädhäräëé, Rädhikä. Zij ervaart een uiterst ze-

genrijke associatie met Kåñëa. Soms begrijpen mensen niet, 

waarom de naam van Rädhikä niet wordt genoemd in Çré-

mad-Bhägavatam. In feite, echter, kan Rädhikä worden her-

kend in het woord ärädhana, dat erop wijst, dat Zij de aller-

hoogste liefdesaangelegenheden met Kåñëa ervaart. 

Gesmolten goud 

Het zevenenveertigste hoofdstuk van het Tiende Canto van 

Çrémad-Bhägavatam beschrijft hoe Kåñëa Uddhava op pad 

stuurde om Zijn liefdesboodschap aan de gopés over te bren-
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gen. Uddhava ging naar de gopés toe en kwam het laatste bij 

Rädhäräëé. Rädhäräëé lag in Haar kuïja en werd omringd 

door Haar acht meest intieme sakhés, waar Zij de acute pijn 

van de scheiding van Kåñëa ervoer. Toen Uddhava daar aan-

kwam, zag hij êên mahä-devé op de grond liggen. 

sakhé aìke hima vapu rasanä abaça 

päëi-täla dharä-tale çeña-daçä daça 

Haar gouden lichaam ligt op schoot bij Haar sakhé. Haar tong 

kan niet meer spreken; Ze is sprakeloos. Haar handen bewe-

gen zich rusteloos heen en weer. Soms rolt Ze over de grond. 

Çeña-daçä daça – de tien symptomen van een stervend persoon 

zijn aanwezig. Dit wordt allemaal in Ujjvala-nélamaëi ge-

noemd. Ik ga daarover niet spreken, want dat neemt een extra 

dag in beslag. Er zijn zoveel dingen om te vertellen. Als ik dit 

vers zou uitleggen, kost dat een week. Het bevat zoveel din-

gen. Van deze daçä daça bestaan tien condities, waarvan de 

laatste is måtyu, de dood. 

Met een heel zwak stemmetje zegt Rädhäräëé tegen Haar 

vriendinnen, "Sakhé, wat moet Ik zeggen? Deze viraha, schei-

ding, van Gokula-pati, de Heer van Mijn hart, Kåñëa, is zo 

acuut! Viçleña janmä jvara. Deze scheiding heeft een tempera-

tuursverhoging teweeg gebracht, een koorts van meer dan 110 

graden [Fahrenheit, 43 graden Celsius]." 

Rädhäräëé zegt tegen Lalitä, 

uttäpé puöa-päkato 'pi garala- 

    grämäd api kñobhaëo 

dambholer api duùsahaù kaöur 

    alaà hån-magna-çülyäd api 

tévraù prauòha-visücikäni 
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    cayato 'py uccair mamäyaà bale 

marmäëy adya bhinatti gokula-pater 

    viçleña-janmä jvaraù 

Çré Lalita-mädhava (3.2.4) 

Ik kan dit lijden aan de koorts van Mijn afzondering van Kå-

ñëa niet verdragen, noch kan Ik het aan je uitleggen. Het lijkt 

op goud, dat smelt in een aarden pot. Deze koorts produceert 

meer verdriet dan vergif, hij steekt dieper dan de bliksemflits 

van Indra, scherper dan een speer, die in het hart wordt ge-

gooid, en angstaanjagender dan het laatste stadium van chole-

ra. 

Een goudsmit gooit klompjes goud in een aarden pot, plaatst 

hem in een laaiend vuur, dekt hem af met een andere pot, 

blaast er dan lucht doorheen met blaasbalgen, totdat de hitte 

steeds intenser wordt en het goud uiteindelijk smelt. Op de-

zelfde manier zegt Rädhäräëé, "Ik voel zo een hitte, uttäpé 

puöa-päkato – meer en meer grote hitte. Ik voel een hitte, die 

groter is dan de hitte van gevaarlijk vergif – garala-grämäd api 

kñobhaëo. Het is duùsahaù, ondraaglijker dan de inslag van 

een bliksemflits. Ik kan het niet verdragen. Het breekt Mijn 

hart constant en op ieder moment – marmäëy adya bhinatti. 

Ik kan het niet verdragen. O Mijn sakhé, lieve metgezellin, Ik 

kan het niet langer verdragen. Ik heb dit lichaam niet nodig. 

Ik zie geen enkel nut om dit lichaam te behouden. Dit lichaam 

is zinloos. Ik wil het onmiddellijk opgeven." 
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Ontgrendelen van de deur 

Rädhäräëé zweeg een of twee ogenblikken en zei toen, "Oh! 

De dood komt niet naar Mij! Ik wil sterven, maar de dood 

komt niet. Er is een groot obstakel naar de dood. Wat is dat 

obstakel? Het is de woorden van Kåñëa. Hij zei, 'Ik kom te-

rug, Ik kom terug, Ik kom terug'. Toen Akrüra Kåñëa in zijn 

wagen meenam en Vrajabhümi verliet, rolden wij over de 

grond en riepen, 'Laten de wielen van de wagen over ons 

heenrijden! Laat ons sterven!' Op dat moment zei Kåñëa, 'Hê! 

Hê! Nee, nee, nee! Doe dat niet! Ik kom terug!' Deze woor-

den, die Hij sprak, zijn een groot obstakel. De dood komt dus 

niet. Wat moet ik doen?" 

Op dat moment keek Rädhäräëé omhoog naar de hemel en 

zag een kraai in de richting van Mathurä vliegen. Ze riep, "He 

kraai! Kom hier, kom hier! Luister. Ga jij naar Mathurä? Ga 

niet een andere kant uit; ga gewoon rechtstreeks naar Mathu-

rä! Heer Mathurä-pati, Mathuränätha, is daar. Vandanä cara-

ëa, bied die Heer van Mathurä jouw eerbetuigingen en bezorg 

Hem Mijn boodschap. 

"Zeg Hem, dat – als een huis in brand staat – het de eerste 

plicht van de huismeester is om de huisdieren vrij te laten. Zij 

mogen niet omkomen. De deur moet worden ontgrendeld en 

zij moeten het eerst naar buiten worden gelaten. Mijn lichaam 

is het huis en dat staat in brand – viraha-agni, scheiding is het 

vuur. Dit huis brandt, brandt, brandt. Wie heeft dit vuur aan-

gestoken? Jouw Mathuränätha heeft dit huis in brand gezet. 

Ga naar Hem toe en zeg Hem, dat Mijn präëa, Mijn levens-

adem, het dier in het huis is. Het huis staat in brand en het 

kan er niet uit – dagdhuà präëa-pasuà çikhé viraha-bhür in-
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dhe mad-aìgälaye. Wat is de reden, waarom het niet kan ont-

komen? Omdat de deur is vergrendeld, argala, met een hele 

grote grendel. Die sterke grendel is äçärgala-bandhanam – 

Kåñëa's woorden. Hij zei, 'Ik kom terug'. 

"De deur kan niet worden geopend en het huis staat in 

brand. Zeg Hem, dat Hij onmiddellijk moet komen om hem 

te ontgrendelen. Dan kan Mijn levensadem, präëa, wegvlie-

gen." Dit is de liefde van Rädhäräëé. Zoiets zit niet in de lief-

de van Rukmiëé. Als Kåñëa voor de grap een paar opmerkin-

gen tegen Rukmiëé maakt, wordt ze benauwd, "Oh, gaat Hij 

bij me weg?" 

Breng Me naar de Yamunä 

Rädhäräëé zweeg een paar ogenblikken. Toen sprak Ze tegen 

Haar vriendinnen, 

jamunä taöiné küle, keli kadambera müle 

    more laye calalo tvaräya 

antimera bandhu haye, jamunä-mürtikä laye, 

    sakhé mora lipa sarva-gäye 

 

çyäma-näma tad-upari, likha sabha sahacaré 

    tulasé-maïjaré diyo täya 

ämäre beñöana karo, bala sabe hari hari, 

    jakhana präëa bähiräya 

"Beng Me onmiddellijk naar de oever van de Yamunä, want 

ze is Mij zeer dierbaar. Zet Me daar op de oever onder een 

keli-kadamba (boom) neer. Ze zijn nu op het eind van Mijn 

leven Mijn beste vrienden. Neem wat modder uit de Yamunä 
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en smeer het over Mijn hele lichaam en schrijf erin, 'Çyäma, 

Çyäma, Çyäma, Çyäma, Çyäma, Çyäma, Çyäma'. Neem een 

paar tulasé-maïjarés en leg ze op die namen. Dan moeten al 

Mijn dierbare sakhés om Mij heen gaan zitten en op het mo-

ment, dat Mijn leven Me verlaat, moeten jullie allemaal chan-

ten, 

hare kåñëa hare kåñëa kåñëa kåñëa hare hare 

hare räma hare räma räma räma hare hare 

haribol! haribol! haribol! 

Dit is de liefde van Rädhäräëé. Uddhava stond daar en zag 

alles. Uddhava begreep het. "Wie is dit? Dit moet absoluut 

Çrématé Rädhäräëé zijn. Ik heb mijn vriend en meester diverse 

keren in zijn slaap horen praten, 'Rädhe, Rädhe, Rädhe, Räd-

he!' Dit is absoluut die Rädhä." 

Rädhäräëé's papegaai 

Çréla Prabhupäda [Svämé Mahäräja] heeft geschreven in zijn 

Purport (Çrémad-Bhägavatam 10.3.31), 

De gedaante van God met een fluit in Zijn handen is uiterma-

te aantrekkelijk en degene, die het meest wordt aangetrokken 

is Çrématé Rädhäräëé, Rädhikä. 

Çréla Kaviräja Gosvämé heeft in Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-

lélä 4.140) geschreven, 

ei prema-dväre nitya rädhikä ekali 

ämära mädhuryämåta äsväde sakali 

Door de kracht van Haar liefde kan alleen Rädhikä alle nec-

tar van Mijn bekoorlijkheid ervaren. 
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Ekali rädhikä äsväde sakali – alleen Rädhäräëé is in staat om 

de bekoorlijkheid van Kåñëa in zijn compleetheid te ervaren. 

Zij proeft het meest. 

Dan gaat Çréla Prabhupäda verder, 

… degene, die het meest subliem wordt aangetrokken is Çré-

maté Rädhäräëé, Rädhikä. Zij geniet de hoogste zegenrijke as-

sociatie met Kåñëa. Soms begrijpen mensen niet, waarom de 

naam van Rädhikä niet in Çrémad-Bhägavatam wordt ge-

noemd. 

Waarom heeft Çukadeva Gosvämé de naam Rädhäräné niet 

genoemd? Çréla Prabhupäda heeft geschreven, 

In feite, echter, kan Rädhikä worden herkend in het woord 

ärädhana, dat betekent, dat Zij de allerhoogste liefdesaange-

legenheden met Kåñëa ervaart. 

Çukadeva Gosvämé heeft de naam van Rädhä op een indirecte 

manier gegeven, anayärädhito [betekent 'vereerd door deze 

ene'] (Çrémad-Bhägavatam 10.30.28). Ärädhana betekent 'ie-

mand, die onbevattelijke verering aanbiedt'. De verering, die 

Rädhäräëé geeft, kan met niets worden vergeleken. 

Çukadeva Gosvämé heeft ook het woord kaçcit genoemd. 

Kåñëa nam êên gopé, kaçcit, uit de räsa-sthalé (de arena van de 

räsa-dans) en vertrok. Dat betekent, Hij nam wie mee? Räd-

hä. Çukadeva heeft Rädhä nooit genoemd, hij heeft alleen 

gezegd kaçcit. Waarom spreekt hij van kaçcit?
29

 Omdat alleen 

                                                 

29
 Van alle Sanskriete voornaamwoorden, die door Çukadeva Gosvämé 

gebruikt hadden kunnen worden, benadrukt kaçcit een enkel individu. 
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Rädhäräëé de allerhoogste liefdegevoelens ervaart – ekali 

rädhikä äsväde sakali. Iemand, die het ononderbroken liefde-

gevoel ervaart, is kaçcit. Niemand anders kan zoiets ervaren. 

Alleen Rädhäräëé ervaart dat liefdegevoel in zijn compleet-

heid. Paripürëa kåñëa-prema sukha. Het compleet proeven 

van krñëa-prema (liefde voor Kåñëa) is alleen in Rädhäräëé, 

want Zij is mädanäkhya-mahäbhäva-mayé, de belichaming van 

mädanäkhya-mahäbhäva (prema in de allerhoogste vorm).  

Op een hele mooie, indirecte manier heeft Çukadeva Gos-

vämé dit woord kaçcit uitgesproken en heeft nooit Rädhä 

rechtstreeks uitgesproken. Bujhibe rasika bhakta, nä bujhibe 

müòha – alleen rasika Vaiñëava's (degenen, die de gevoelens 

van devotie ervaren) kunnen dit begrijpen. De müòhas, de 

dwazen, kunnen niet begrijpen, waarom Çukadeva Gosvämé 

het woord kaçcit heeft gebruikt. Alleen rasika-jana kunnen dit 

begrijpen. Rädhä-tattva is een hele diepe, vertrouwelijke tatt-

va. Gewone mensen kunnen het niet begrijpen, dus deze 

wordt over het algemeen niet in het gezelschap van gewone 

mensen besproken.  

Dit is êên reden, waarom Çukadeva de naam Rädhä niet 

uitsprak. Een andere reden is, dat Çukadeva Gosvämé de pa-

pegaai van Rädhäräëé is. De naam Rädhä is hem zo dierbaar. 

Als Çukadeva Gosvami de naam van Rädhäräëé zou uitspre-

ken, zou hij zo extatisch worden, zijn stem zou breken en hij 

zou niet meer in staat zijn de Bhägavata te spreken. Hij moest 

                                                                                                     

[vervolg voetnoot 29) Omdat er maar êên individu was, impliceert het, 

dat dit een bijzonder individu geweest moet zijn. 
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de hele Bhägavata binnen zeven dagen spreken. Parékñit Ma-

häräja zat gretig te wachten. Çukadeva Gosvämé is de pape-

gaai van Rädhäräëé en daarom sprak hij de naam Rädhä niet 

rechtstreeks uit. Hij gaf hem alleen indirect. Çréla Prabhupäda 

heeft dat hier vermeld. "Mensen kunnen niet begrijpen, 

waarom Rädhäräëé's naam niet wordt genoemd." 

 

Prabhupädajé Mahäräja ki jaya! 

samavetä bhakta vånda ki jaya! 

gaura-premänanda hari haribol! 

Mathurä Meets Våndävana, Chapter 16 

 

 

 





 

309 

 

ÇRÉ ÇRÉMAD 

GAURA GOVINDA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA 

RÉ CAITANYA MAHÄPRABHU IS KÅÑËA, 

maar Zijn gevoel is anders. Hij kwam als een toege-

wijde. Hij heeft vooral rädhä-bhäva aanvaard, de 

gemoedsgesteldheid van Rädhäräëé, die altijd huilt en die de 

acute pijn van afgescheidenheid van Kåñëa ervaart. Hoewel 

Hij Kåñëa is, huilt Hij om Kåñëa. Hij leert ons hoe we moeten 

huilen om Krsna. Tenzij je om Kåñëa huilt, kun je Kåñëa niet 

bereiken. Degenen, die om Kåñëa hebben gehuild, hebben 

Kåñëa bereikt. Dhruva huilde, Bilvamaìgala huilde. Ze heb-

ben Kåñëa gekregen. 

Kåñëa zegt, 

gäyanti mama nämäni 

    rudanti mama saàvido 
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teñäm ahaà parikåta 

    nänya-kåta janärdana 

Çré Hari-bhakti-viläsa (11.447) 

Aan degenen, die Mijn namen zingen en voor Mijn aange-

zicht huilen, ben Ik verkocht, want Ik, Janärdana, ben voor 

iets anders niet te koop. 

"Ik ben verkocht aan iemand, die Mijn namen chant en om 

Me huilt." Dat is de prijs, die je moet betalen om Kåñëa te 

krijgen. Hoe kun je Kåñëa krijgen, tenzij je huilt? Als leraar 

van de praktijk huilt Mahäprabhu altijd om Kåñëa en voelt 

altijd de acute pijn van afgescheidenheid van Kåñëa in rädhä-

bhäva. 

Afscheiding betekent hereniging 

Mahäprabhu is de gecombineerde gedaante van Rädhä en 

Kåñëa – çré-kåñëa-caitanya rädhä-kåñëa nahe anya. In navadvé-

pa-lélä verschijnen ze alleen in êên lichaam, maar in vraja-lélä 

verschijnen Ze in twee gedaanten, Rädhä en Kåñëa. Milana 

betekent sambhoga, of hereniging. Vipralambha betekent 

'afscheiding'. Vipralambha-bhäva overheerst in Gaura. Räd-

hä-bhäva, huilen om Kåñëa, heeft de overhand in Hem, niet 

kåñëa-bhäva. In de ene gedaante, in êên voertuig tref je twee 

tegenstellingen aan, sambhoga en vipralambha, vereniging en 

afscheiding. Dat is navadvépa-lélä. Navadvépa-kñetra is 

vipralambha-lélä-kñetra (het land van afscheiding). Kåñëa-lélä 

wordt vergeleken met de constante stroom van een rivier. 

Zoals een rivier twee wallen heeft, zo heeft de stroom van 

kåñëa-lélä ook twee wallen, sambhoga en vipralambha. De ene 
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wal is vereniging en de andere wal is afscheiding. De wal van 

vereniging is Vrajabhümi. Daar is geen afscheiding. Maar in 

Navadvépa is de wal van afscheiding. Mahäprabhu voelt altijd 

afgescheidenheid in rädhä-bhäva. 

Kåñëa vertrok 

In verband hiermee kan er een vraag komen, Is in vraja-lélä 

alleen vereniging en geen scheiding? De Gosvämés hebben het 

zo uitgedrukt, dat – hoewel er in Våndävana voornamelijk 

sambhoga-taöa, de wal van vereniging, is, is er toch scheiding 

aanwezig, kñaëikayä, voor een hele korte periode. Deze 

scheiding heet prema-vaicittya. In het Engels kun je prema-

vaicittya omschrijven als 'afgescheidenheid gevoeld in aanwe-

zigheid van de geliefde'. Ofschoon Kåñëa aanwezig is en Räd-

hä aanwezig is, voelen Ze toch afgescheidenheid van elkaar. 

Deze prema-vaicittya is heel wonderlijk. Rüpa Gosvämé heeft 

prema-vaicittya beschreven in Çré Lalita-mädhava en Çré Vi-

dagdha-mädhava. Door het hele toneelstuk, Çré Lalita-

mädhava, heen heeft hij prema-vaicittya beschreven. 

Çré Lalita-mädhava zegt, "nava-våndävana saìgam milana 

viraha ekädika prema-vaicittya – nava-våndävana is het voor-

beeld van prema-vaicittya, waarbij – hoewel in elkaars aanwe-

zigheid – Rädhä en Kåñëa de pijn van afgescheidenheid voe-

len." In het toneelstuk Lalita-mädhava is de titel van de Ze-

vende Akte, Nava-våndävana-saìgama (ontmoeting in Nieuw 

Våndävana). 

Toen Akrüra kwam en Räma en Kåñëa meenam naar Ma-

thurä, voelden alle Vrajaväsé's de acute pijn van afgeschei-
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denheid. Het voelde aan, alsof hun leven hen zou verlaten, 

want Kåñëa is hun leven. De afgescheidenheid, die door de 

Vrajaväsé's werd gevoeld, toen Kåñëa naar Mathurä ging, 

wordt mathurä-viraha genoemd. Toen Akrüra Räma en Kåñëa 

in de wagen meenam, gingen de gopés vóór de wagen op de 

grond liggen. "Laten de wielen van de wagen over ons heen-

rijden. Laat ons sterven." Ze voelden een acute pijn van afge-

scheidenheid. Maar Kåñëa troostte hen enigszins, "Ik moet 

daar zaken doen. Ik ga. Ik maak het af en dan kom Ik terug." 

Die troost is de enige hoop, waarvoor de gopés overleven: 

"Kåñëa heeft gezegd, dat Hij terugkomt." 

Boodschappen 

Deze dingen staan allemaal in de hoofdstukken zesenveertig 

en zevenenveertig van het Tiende Canto van Çrémad-

Bhägavatam, vooraan in het zevenenveertigste hoofdstuk, 

Bhramara-géta, het Lied van de Hommel. Kåñëa stuurde Ud-

dhava vanuit Mathurä naar Vrajabhümi. De Vrajaväsé's waren 

niet de enigen, die de pijn van afgescheidenheid voelden. Kå-

ñëa voelde ook afzondering van hen. Daarom stuurde Kåñëa 

Uddhava met een liefdesboodschap naar Våndävana. 

Uddhava ging naar Vrajabhümi. In het Tiende Canto staat, 

wat hij daar vertelde. Nanda en Yaçodä, de gopés en Rädhä-

räëé voelden allemaal de acute pijn van de scheiding. Kåñëa 

kon niet naar hen toegaan en zij konden niet naar Kåñëa toe-

gaan. De enige oplossing was berichten  sturen. Kåñëa stuurde 

Uddhava als koerier. Dit kennen we als Uddhava-sandeça. En 

de gopés stuurden berichten naar Kåñëa. Dat heet Haàsadüta. 
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Rüpa Gosvämé heeft deze twee kävyas, gedichten, geschreven, 

Uddhava-sandeça en Haàsadüta. Kåñëa stuurde een liefdes-

bericht naar de gopés en de gopés stuurden een liefdesbericht 

naar Kåñëa. Deze onderwerpen worden daarin allemaal be-

schreven. Uddhava-sandeça en Haàsadüta moeten worden 

gelezen. 

Opdracht van Mahäprabhu  

Çréla Rüpa Gosvämé schreef de twee toneelstukken, Lalita-

mädhava en Vidagdha-mädhava. Toen hij ze zat te schrijven, 

gaf Mahäprabhu hem de instructie, 

kåñëere bähira nähi kariha vraja haite 

vraja chäòi' kåñëa kabhu nä jäna kähäte 

Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 1.66) 

"Haal Kåñëa niet uit Vraja, want Hij verlaat Vraja nimmer. 

Padam ekaà na gacchati – Hij zet zelfs nooit een stap buiten 

Vrajabhümi." Heeft Rüpa Gosvämé die instructie gevolgd, of 

heeft hij niet gehoorzaamd? Als je die twee toneelstukken 

leest, lijkt het, alsof hij die opdracht niet heeft uitgevoerd. Het 

lijkt erop, dat hij er geen gehoor aan heeft gegeven. 

We hebben twee vormen van overweging, aparä-vicära en 

tattva-vicära, de schijnbare en de absolute overweging. Kåñëa 

heeft in Bhagavad-gétä  (4.9) beschreven, 

janma karma ca me divyam 

    evaà yo vetti tattvataù 

tyaktvä dehaà punar janma 

    naiti mäm eti so 'rjuna 
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"Mijn verschijning en activiteiten zijn niet materieel. Ze zijn 

transcendentaal. Iemand, die dit in termen van tattva begrijpt, 

tyaktvä dehaà punar janma naiti mäm eti so 'rjuna – na het 

verlaten van dit lichaam, komt hij naar Mij. Niet langer 

reīncarneren. Hij komt hier beneden nooit meer terug." Wat 

is de kwestie van reīncarnatie? Wat is de kwestie van vallen? 

Er volgen geen wedergeboorten voor degene, die Kåñëa in 

tattva begrijpt. Het doel van onze zeldzaam verkregen mense-

lijke geboorte – durlabhaà mänuñaà janma – is het begrijpen 

van Kåñëa in tattva. 

Er zijn twee soorten overweging, aparä-vicära en tattva-

vicära. Als we tattva-vicära in overweging nemen, zien we, dat 

Rüpa Gosvämé de instructie van Mahaprabhu niet heeft ver-

onachtzaamd. Hij heeft Kåñëa niet uit Vrajabhümi wegge-

haald. Maar als je Lalita-mädhava leest, staat er, dat Kåñëa uit 

Våndävana wegging. En dan lijkt het, alsof Rüpa Gosvämé 

geen gehoor heeft gegeven aan Mahäprabhu's instructie, maar 

dat lijkt alleen zo. 

"Ik ben een dwaas" 

Deze zeer diepe filosofie is niet gemakkelijk te begrijpen. Dit 

wordt over het algemeen alleen onder paramahaàsas bespro-

ken en niet met neofieten. Paramahaàsas kunnen het begrij-

pen, anderen niet, dus het wordt doorgaans niet besproken. 

Vervolgens kunnen jullie de vraag stellen, "Waarom vertel je 

al die dingen, als de meeste toegewijden neofieten zijn? Ze 

kunnen het niet begrijpen." Je kunt me een dwaas of een idi-

oot noemen. Ja, ik kan een dwaas of een idioot zijn. Dat neem 
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ik aan. Dat is mijn certificaat. Ik ging eerst naar Amerika in 

1986. Ik had toen een ticket geboekt om hier naartoe te ko-

men, New Våndävana. Ik had een wens, "Ik ga naar New 

Våndävana en spreek daar over Nava-våndävana-saìgama." 

Dat verlangen had ik vanaf 1986. Maar Kåñëa wilde niet, dat 

het op dat moment werd besproken. 

Toen ik naar Gétä Nagaré ging, was ik zwaar ziek. Daar-

door kon ik hier niet komen en keerde terug naar India, dus 

dat verlangen bleef onvervuld. Toen ik deze keer ging, dacht 

ik, "Laat ik spreken vóór het aangezicht van Rädhä-

Våndävana-candra. Misschien vervullen Zij mijn verlangen." 

Dus ik spreek ter ere van Hen. En degenen, die door de ge-

nade van Çré Çré Rädhä-Våndävana-candra erg fortuinlijk zijn, 

zullen in staat zijn dit te begrijpen. Ik smeek aan Hun lotus-

voeten om Hun genade over jullie heen te sprenkelen. Als 

jullie de genade van Rädhä-Våndävana-candra over je heen 

laat sprenkelen, kun je in staat zijn dit onderwerp te bevatten. 

We spreken hierover voor het plezier van Kåñëa en voor het 

plezier van guru en Gauräìga als een sevä. Dit is mijn sevä, 

mijn service. Het is geen mentaal plezier. Het is voor het ple-

zier van guru en Gauräìga, voor het plezier van Kåñëa. Çrava-

ëa en kértana, horen en chanten, zijn alletwee diensten voor 

het plezier van Bhagavän. Jullie horen, dus jullie doen sevä 

voor guru, Gauräìga en Kåñëa. Je moet niet voor je eigen 

plezier horen. Nee! We moeten horen voor het plezier van 

guru en Gauräìga. Iemand die spreekt, moet spreken, of 

kīrtana doen voor het plezier van guru, Gauräìga en Kåñëa. Ik 

doe dit voor Hun genoegen. Dit is de bedoeling. 
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De Aarde splijt  

In dit toneelstuk, Vidagdha-mädhava, beschrijft Rüpa Gos-

vämé raja-lélä kahäné, het spel van Vraja. Tot de Tweede Akte 

in zijn Lalita-mädhava beschrijft hij ook vraja-lélä. In de 

Tweede Akte wordt Çaìkhacüòa gedood. Dan komt Akrüra 

in de Derde Akte naar Vrajabhümi en neemt Räma en Kåñëa 

mee naar Mathurä. Dit is bhäva-viraha, een gevoel van afge-

scheidenheid in anticipatie op het vertrek van de geliefde. De 

Vrajaväsé's, inwoners an Vrajabhümi, voelden acute pijn van 

afgescheidenheid van Kåñëa. Toen de wielen van de ratha, de 

wagen, begonnen te rollen, voelden ze bhäva-viraha, afschei-

ding op het moment van het vertrek van de geliefde. Toen 

Kåñëa de wagen instapte en ging zitten, zei Hij, "etäs türëaà 

nayata kiratér ärti-miçras tamisrä – O Mijn dierbare Vrajaväsé-

s, inwoners van Vrajabhümi, op de een of andere manier zul-

len jullie door deze dagen en nachten vol verdriet heenko-

men. In de toekomst komt er hereniging. Ik kom terug." Hij 

gaf hen die troost, "Ja, Ik kom terug." Hij zei, "bhävé bhävyä 

punar api mayä maìgalaù saìgamo vä – In de toekomst is 

hereniging. Probeer deze verdrietige dagen en nachten op de 

een of andere manier te verdragen." 

Paurëamäsé-devé is yogamäyä-çakti. Toen Paurëamäsé-devé  

naar de wielen van de ratha keek, zei ze, 

yena syandana-nemi-nirmita- 

    mahä-sémanta-dambhäd idaà 

hä sarvaà sahayäpi nirbharam 

    abhüd düräd idéåëaà bhuvä 

Çré Lalita-mädhava (3.1.44) 
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"Moeder Aarde tolereert alles, maar toch splijt en breekt ze 

onder de wielen van de wagen van Akrüra. Ze kon het ver-

driet en de pijn van Kåñëa's afscheid niet verdragen." 

Toen begonnen de acute pijnen van afgescheidenheid bij 

de gopés en Rädhäräëé: hun divyonmäda, goddelijke waanzin, 

udghürëä, onbeheersbare desoriëntatie, en citra-jalpa, ver-

scheidene soorten onsamenhangende spraak. De Bhramara-

gétä, het Lied van de Hommel, in het Tiende Canto van Çré-

mad-Bhägavatam, beschrijft de udghürëä en citra-jalpa van 

Rädhäräëé. De Derde Akte an Lalita-mädhava is getiteld 

Unmatta-rädhikä. Unmatta betekent 'gestoord'. Nadat Kåñëa 

naar Mathurä was vertrokken, zei Rädhäräëé, die de acute 

pijn van afgescheidenheid voelde, 

kva nanda-kula-candramäù 

    kva çikhi-candra-kälaìkåtiù 

kva mandra-muralé-ravaù 

    kva nu surendra-néla-dyutiù 

kva räsa-räsa-täëòavé 

    kva sakhé jéva-rakñauñadhir 

nidhir mama suhåttamaù 

    kva tava hanta hä dhig vidhiù 

Çré Lalita-mädhava (3.1.45) 

"Waar is nanda-kula-candramäù, de maan van de Nanda dy-

nastie? Waar is çikhi-candra-kälaìkåtiù, de Kåñëa, op wiens 

kroon een pauwenveer staat? Kva mandra-muralé-ravaù – 

Waar is die Kåñëa, die zo lieflijk fluitspeelt? Kva räsa-räsa-

täëòavé – Waar is die Kåñëa, die in räsa danst? Kva sakhé jéva-

rakñauñadhir nidhir mama – Waar is die Kåñëa, de verzach-
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tende balsem voor Mijn bezeerde hart? Hä! Dhik! Ach en 

wee!" 

Rädhä verdronk 

Çyäma viraha unmädiné – Rädhäräëé werd compleet gek in 

haar gevoel van afgescheidenheid van Çyäma. Samen met 

Haar boezemvriendin, sakhé Viçäkhä, sprong Ze in de Kälin-

dé, de Yamunä, en verdronk. "Na una hado utthidä, na una 

hado utthidä – Om nooit meer te verrijzen, om nooit meer te 

verrijzen" (Çré Lalita-mädhava 3.2.74). Er zijn tien akten in 

Lalita-mädhava. Nadat Rädhäräëé Zich verdrinkt in de Derde 

Akte, begint mathurä-dvärakä-lélä in de Vierde Akte. 

Mahäprabhu gaf Rüpa Gosvämé de opdracht, "kåñëere 

bähira nähi kariha vraja haite – haal Kåñëa niet uit Vrajabhü-

mi." Maar wat deed Rüpa Gosvämé? In Lalita-mädhava be-

schreef hij hoe Akrüra eraan kwam en Kåñëa weghaalde uit 

Vrajabhümi. Rüpa Gosvämé heeft Mahäprabhu schijnbaar 

veronachtzaamd. Maar als je dit beschouwt volgens tattva-

vicära, kun je zien, dat er geen sprake is van veronachtzaming. 

Nava-Våndävana  

Als Rädhä met Haar präëa-sakhé Viçäkhä in de Kälindé ver-

drinkt, hoe herenigt Ze Zich dan met Kåñëa? Dit is de vraag 

en die kwestie moet worden opgelost. Nadat Rädhä en Viçäk-

hä Sakhé in de Kälindé verdronken, handigde Kälindé-devé 

Rädhä over aan Haar vader, Süryadeva, de zongod. De dier-

bare toegewijde van Süryadeva is Saträjit. De dochter van 

Saträjit is Satyabhämä in Dvärakä. Dat is Nava-våndävana-
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saìgama. Nava Vånda-devé, een van Rädhä's dienstmeisjes, 

was daar bij Haar. Rädhä was daar in Satyabhämä en voelde 

de acute pijn van de afscheiding van Kåñëa. Om enige verlich-

ting van de pijn van afgescheidenheid te krijgen, gaf Ze Viç-

vakarmä de opdracht een kunstmatig Våndävana te maken, 

zoals dit New Våndävana. Ze zei ook tegen Viçvakarmä een 

godsbeeld van Çyäma te maken. En Viçvakarmä deed dat al-

lemaal. 

Toen Rädhä, in Satyabhämä, dat godsbeeld van Çyäma zag, 

zei Ze, "so 'yam jévita-bandhur induvadane bhüyaù samäsä-

ditaù – Ik heb weer de meest geliefde Heer van Mijn hart ver-

kregen." Iedere dag decoreerde Ze dat godsbeeld, gaf tilaka, 

sandelhoutpasta en bloemenkransen en offerde Hem püjä met 

wierrook, pädya en arghya. 

Kåñëa was ook in Dvärakä, waar Hij de pijn van de af-

scheiding van Rädhä voelde. Om enige verlichting van de pijn 

van afgescheidenheid te krijgen, ging Kåñëa wel eens naar 

Nava-Våndävana, dat door Viçvakarmä was gemaakt. Op ze-

kere dag kwam Çyämasundara daar naartoe met Zijn vriend 

Madhumaìgala. Toen Hij Nava-Våndävana binnenkwam, zag 

Hij dit prachtige godsbeeld, Zijn eigen godsbeeld. Hij was 

verbijsterd en zei, "Sakhe madhumaìgala! katham äraëya-

veça dhäriëé hariëéyaà mad-aìga-pratimä – Het is hier een 

grote jungle. Hoe komt dat godsbeeld hier te staan? Volgens 

Mij is dit de creatie van Viçvakarmä." 

Kåñëa weet alles. Hij zei, "Mijn vriend, Madhumaìgala, 

wie komt dit godsbeeld dagelijks vereren? Wie is Zij? Wan-

neer komt Ze dit godsbeeld vereren, Ze huilt bij het offeren 
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van candana, sandelhoutpasta. De tranen uit Haar ogen zijn 

daar duidelijk te zien." Kåñëa dacht, "Vandaag wil Ik Haar 

betrappen. Wie is Ze?" Wat deed Hij toen? Met de hulp van 

Madhumaìgala verplaatste Hij dat godsbeeld uit de kuïja en 

ging daar Zelf als godsbeeld staan. Vandaag gaat Kåñëa het 

met eigen ogen zien. 

Ontmoeting in Dvärakä 

Toen kwam Satyabhämä daar naartoe met Haar vriendin als 

gezelschap, Sakhé Nava Vånda. Toen Hij Satyabhämä zag, 

herkende Kåñëa Rädhäräëé en was totaal verbijsterd. Kåñëa 

sprak, "Hanta hanta kathaà saiveyaà me präëa-vallabhä räd-

hä – Oh! Dit is Mijn präëa-vallabha Rädhä." Kåñëa wist, dat 

Rädhä Haar lichaam had opgegeven en Zich in de Kälindé had 

verdronken en dat ze niet meer in de wereld was. "Maar op de 

een of andere manier is dit Mijn präëa-vallabha Rädhä. Viç-

vakarmä heeft deze Nava-Våndävana gemaakt, dit kunstmati-

ge Våndävana, om Mij een plezier te doen. Hoe komt Rädhä 

anders hier in Dvärakä?" 

Rädhäräëé, in Satyabhämä, kwam iedere dag om het gods-

beeld te vereren. Maar vandaag stond Kåñëa daar Zelf. Toen 

Ze naar het godsbeeld keek, zei Ze, "Aho! Dit is Kåñëa. Dit is 

geen godsbeeld. Oh, Viçvakarmä heeft zo'n levensecht gods-

beeld gemaakt." Toen vloeiden er tranen. Met gevouwen 

handen zei Ze, "a-i padibimbe."Pratibimba betekent 'reflec-

tie' of 'godsbeeld'. Ze vroeg, "Is alles naar wens? Is Padma-

locana, lotusogige Kåñëa, tevreden? Is alles gunstig voor 

Hem?" Kåñëa stond daar. Kåñëa zei, "Ayi mäyä-yantra-mayé 
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rädhike – O illusie van Rädhä gemaakt met magische formu-

les, Kåñëa heeft het nu naar Zijn zin. Alle heil is met Hem, 

want Jij bent gelijk Rädhä en Jij bent hier naartoe gekomen. 

Rädhä is hier niet meer, maar evenals Rädhä, kuçala-praçna, 

vraag Je naar het heil van Kåñëa." Rüpa Gosvämé heeft ge-

schreven, "Satyam idäném eva kåñëaù kñemé. Yad iyam sarva-

mudrayä taà lokottaram anukurvati tvam asya kñemaà påc-

chasi – Kåñëa is op dit moment inderdaad heel blij, want Jouw 

trekken lijken op de buitengewone trekken van Rädhäräëi, en 

nu vraag Jij naar Zijn welzijn." 

Toen zei satyabhämä-rüpa-rädhä (Rädhä in de gedaante 

van Satyabhämä) tegen Haar sakhé Nava Vånda, "Sakhé, pa-

dimavi edaà kià pi mahuraà vaharedi – Wat heeft Viç-

vakarmä een wonderbaarlijk mooi godsbeeld gemaakt. Het 

godsbeeld spreekt zo lief." 

In Zijn hart dacht Kåñëa, "Aho gandharva-puränukariëo 

'pi mäyä-gandharva-näöyasya käpi cira-camatkära-käritä – 

Goh! Dit magische fata morgana van Rädhä is heel wonder-

baarlijk. Rädhä wordt duidelijk op deze plek gereflecteerd. 

Viçvakarmä is heel deskundig. Hij heeft hier zo'n wonder-

baarlijk Nava-Våndävana neergezet. Hoewel dit een artificieel 

Våndavana is, zag Ik desondanks Rädhä hier. Het zag er echt 

uit als Rädhäräëé." 

Daarna, satyabhäma-rupa-rädhä, zei Ze huilend met een 

zielig stemmetje, "A-i kåñëa-paòime – O godsbeeld van Kåñëa, 

ha durbhägini – Ik heb een slecht noodlot. O godsbeeld, Ik 

smeek Jou om aalmoezen. Ik ben buitengewoon verdrietig. Ik 

ben duùkhiëé. Ik voel de acute pijnen van afgescheidenheid 
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van Kåñëa. Verschijn alsjeblieft voor Mij als een levend, be-

wegend persoon. Dan worden Mijn ogen wat gestreeld." 

Kåñëa-virahi. Kåñëa voelde ook afgescheidenheid van 

Rädhä. Er rolden tranen uit Kåñëa's ogen. Satyabhamä- Räd-

hä veegde meteen Zijn tranen weg. Toch kon Satyabhämä-

Rädhä niet begrijpen, dat daar de echte Kåñëa stond. Ze 

dacht, dat het een godsbeeld was en prees de vaardigheid van 

Viçvakarma, toen ze zei, "Hij heeft zo'n levensecht godsbeeld 

gemaakt. En het beeld spreekt met zo'n lieve stem." Tegelij-

kertijd voelt Rädhä de pijn van afgescheidenheid van Kåñëa. 

Hoewel Ze in aanwezigheid van Haar geliefde was, voelde Ze 

toch afgescheidenheid. Dit is in Vrajabhumi bekend als pre-

ma-vaicittya. Dit is sambhoga, hereniging. Het is er maar voor 

hele korte tijd. Dit is zo een wonderbaarlijk, lief en ambrozij-

nen gevoel. Rüpa Gosvämé heeft zoveel van die dingen ge-

noemd. 

Rädhä's gebed 

In de Tiende Akte, daçama aìka, zie je, dat Rüpa Gosvämé 

weer hereniging beschrijft. Alle inwoners van Vrajabhümi 

waren verenigd in Dvärakä. Op dat moment zei Kåñëa tegen 

Rädhä, "Praneçvari rädhe prathayasva, im atah paraà priyä 

karavani – O Mijn lieve Radhe, vertel Me alsjeblieft wat Ik 

kan doen om Jou een plezier te doen?" 

Rädhä zei, 

yä te lélä-pada-parimalodgäri-vanyä-paréta 

    dhanyä ksauëé vilasati vrtä mäthuré mädhurébhiù 



 

323 

tatrasmabhiç caöula-paçupé-bhäva-mugdhäntarabhuù 

    samvétaà tväà kalaya vadanolläsi-veëur viharam 

Çré Lalita-mädhava (10.261) 

O Heer, die de glinsterende fluit aan Zijn mooie mond zet, 

geef alsjeblieft de volgende gunst. In het district Mathurä, 

waar alle bossen de geur dragen van de plekken, waar Jij je 

tijd doorbrengt en die heilzaam en schitterend  en vol lieflijk-

heid zijn, voer daar altijd het transcendentale spel uit met ons 

gopés, wier hart overloopt van liefde voor Jou. 

Rädhäräëé zei, "O wispelturige Kåñëa, catula-caïcala, dit is 

Mijn gebed, 'Kom alsjeblieft naar Vrajabhümi, kom naar Vra-

jabhümi. Dat Våndävana is er nog, waar Jij in Jouw kaiçora-

lélä speelde. De jungle is er. De kuï-jas zijn er. De pauwen 

zijn er en de Yamunä Rivier is er. Giri Govardhana is er. Al-

les is daar. Iedereen heeft op Jou zitten wachten. Dat Våndä-

vana is zo mooi! Våndävana's schoonheid is anupama, het kan 

met niets worden vergeleken. Kom daar alsjeblieft naartoe. 

Wij gaan. Laat vraja-lélä weer worden gemanifesteerd. Laten 

wij Jou allemaal omringen met Jouw tribhaìga-lalita, rüpa in 

drie bochten, zoals Je zo beminnelijk op Jouw fluit staat te 

spelen." 

In Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 1.82, 1.80) heeft 

Kaviräja Gosvämé de woorden van Rädhäräëé beschreven, 

tomära caraëa mora vraja-pura-ghare 

udaya karaye yadi, tabe väïcha püre 

"O Kåñëa, als Jouw lotusvoeten weer naar ons huis in Våndä-

vana komen, zijn onze verlangens vervuld." 
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sei bhäva, sei kåñëa, sei våndävana 

yabe päi, tabe haya väïchita püraëa 

[Door Kåñëa zo te ontmoeten en aan de atmosfeer in Våndä-

vana te denken, verlangde Rädhäräëé ernaar, dat Kåñëa Haar 

weer naar Våndävana bracht om Haar verlangen in die kalme 

atmosfeer te vervullen.] 

Rädhäräëé zei tegen Kåñëa, "Kom alsjeblieft naar Vrajapura. 

Zet Jouw lotusvoeten daar weer neer. Dan is Mijn verlangen 

vervuld. Dat Våndävana is daar. Alle inwoners van Våndäva-

na zijn daar. Jij bent die Kåñëa. Wij zijn hier. Als Jij daar naar-

toe gaat, is Mijn verlangen vervuld. Dit is Mijn gebed." 

"Hoe is het mogelijk?" 

Kåñnaù priye tathästu – Kåñëa zei, "Laat het worden toege-

staan." Toen zei Rädhä, "Kadham vi-a – Hoe is het mogelijk? 

Je bent hier." Çré kåñëah sthagitam ivapasavyato vilokate. 

Toen keek Kåñëa zonder iets te zeggen in zuidelijke richting, 

alsof Hij iemand verwachtte. Praviçaya gärgyä sahäpaté-

kñepeëaikänaàçä. Op dat moment kwamen de dochter van 

Garga Muni genaamd Gärgé samen met Ekänaàça daar aan. 

Yaçodä baarde een tweeling, een zoon en een dochter. De 

zoon is Krsna en de dochter is Ekänaàçä of Yogamäyä. Yo-

gamäyä zei, 

sakhé rädhe mäträ saàçayaà kåthäh. yato bhavatyaù crémad-

gokule tatraiva vartante. kintu mayaiva kalä-kñepärtham anya-

thä prapancitam. tad etan manasy anubhüyatäm. kåñëo 'py esa 

tatra gata eva pratéyatäm 

Çré Lalita-mädhava (10.264) 
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[Mijn vriendin Rädhä, twijfel er niet aan. Op dit moment sta 

je op de prachtige en rijke bodem van Gokula Våndävana, 

maar met de kracht van de tijd heb Ik het op een andere ma-

nier ingericht. Deze waarheid zal je in Jouw hart rechtstreeks 

kunnen waarnemen. Neem nu aan, dat Je in Våndävana bent 

en dat Jouw Kåñëa aan Jouw zijde staat.] 

Yogamäyä zei, "O Radhe, twijfel niet, Je bent helemaal in 

Vrajabhümi. Je hebt Vrajabhümi niet verlaten. Niemand is 

vertrokken, Kåñëa noch Jij. Je bent helemaal in Vrajabhümi. 

Ik heb dit gedaan om er iets moois van te maken." Yogamäyä 

orchestreert alle avonturen van Rädhä en Kåñëa. Kåñëa is nog 

steeds in Vrajabhümi. Hij is er nooit weggegaan. 

Rädhä zei tegen Kåñëa, "Bahiraìga-janälakñyataya çré-

gokulam api sva-svarüpair alaìkaravämeti – Laten Wij samen 

dit land van Gokula aankleden in Onze oorspronkelijke, 

transcendentale gedaanten, zonder te worden gezien door 

buitenstaanders." 

Bahiraìga-jana. Personen, die niet erg zijn ingekeerd en 

die innerlijke zaken niet kunnen begrijpen zijn bahiraìga, 

uitgaand. Zij kunnen dit niet bevatten. Radharani zei, "Alleen 

hele intieme toegewijden kunnen zulke innerlijke zaken be-

grijpen. Laten We onze lélä hier manifesteren, aangezien we in 

Vrajabhümi zijn." Toen zei Kåñëa, "Priye tatästhu – Laat dit 

worden toegestaan. Laat Jouw verlangen in vervulling gaan." 

Rüpa heeft niets veronachtzaamd 

Daarom is vraja-viläsa, Kåñëa's spel in Våndävana, nitya, eeu-

wig. Kåñëa gaat nooit uit Våndävana weg. Het vertrek van 
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Kåñëa uit Våndävana naar Mathurä en Dvärakä is een won-

derbaarlijke daad, lélä-prakäça, van Yogamäyä. Yugala-kiçora, 

Rädhä en Kåñëa zijn altijd in Våndävana. Våndävanaà pari-

tyajya padam ekaà na gacchati – Ze zetten zelfs geen voet 

buiten Våndävana. En Rüpapäda heeft zich gehouden aan de 

opdracht van Mahäprabhu. Hij is Hem niet ongehoorzaam 

geweest. 

Sanätana Gosvämé heeft hierover gesproken in zijn Båhad-

bhägavatämåta. Kåñëa zei, "Ik had een lange droom, waarin Ik 

naar Dvarakä was gegaan. Ik werd daar koning en huwde vele 

vrouwen." Kåñëa is transcendentaal en absoluut. Zijn droom 

is tevens transcendentaal en absoluut. Dus Kåñëa is altijd in 

Vrajabhümi. Hij gaat er nooit weg. Vrajabhumi is antara-väsa, 

een binnenkamer, nitya ujjvala-räsa vihära kñetra – een plaats, 

waar eeuwigdurend Zijn stralende spel van plezier gaande is. 

"Ujjvala-räsa, parakéyä-bhave jahä vrajete prakäça – Våndäva-

na is de plek, waar Kåñëa's parakéyä-räsa manifest is." Dvära-

kä en Mathurä zijn madhyama-väsa, tussenkamers. Dvärakä 

en Mathurä zijn präbhava-viläsa-kñetra, de plaatsen van Kå-

ñëa's präbhava expansies. Vaikuëöha is tåtéyä-väsa, Zijn derde 

apartement. Dat is vaibhava-viläsa-kñetra. 

Lélä-satyadharé, Yogamäyä, manifesteert wonderbaarlijke 

léläs. Ze is erg deskundig in het aghaöana, het onmogelijke, sa-

ghaöana, mogelijk maken – aghaöa-ghaöana-patéyasé. Daarom 

deed ze zoiets wonderlijks. Dit is een droom. 

In tattva is Kåñëa altijd in Våndävana. Kåñëa is nitya-kiçora, 

altijd een tien- of elfjarige jongen, tri-bhaìgima-çikhaëda-

cüòä, in een drievoudig gebogen gedaante met een pauwen-

veer op Zijn hoofd. Muralé-vadana, nitya-vihära kñetra vraja-
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dhäma – Kåñëa speelt eeuwigdurend op Zijn fluit en amuseert 

Zich met Zijn spel van plezier in Våndävana. Hij gaat er nooit 

weg. Hoewel Mathurä en Dvärakä nitya, eeuwige, dhämas 

zijn, is Zijn spel daar als een droom. 

Navadvipa-lélä is vipralambha (van afscheiding). Ma-

häprabhu huilt. Daarom ging Mahäprabhu naar Puruñottama-

kñetra (Puré), dat vipralambha-kñetra is, een plek om te hui-

len. Daar huilt Kåñëa in de gedaante van Jagannätha om Räd-

hä en Rädhä in de gedaante van Mahäprabhu huilt om Kåñëa. 

Ze huilen alletwee. Het is vipralambha-kñetra. Maar Vra-

jabhümi is sambhoga-kñetra. Daar wordt niet gehuild, daar is 

alleen vereniging. Rüpa Gosvämé heeft over prema-vaicittya 

geschreven; hoewel er vereniging is, voelen Rädhä en Kåñëa 

toch afgescheidenheid, maar gedurende een korte tijd ervaren 

Ze twee tegengestelden. Dit is prema-vaicittya. 

Dank u zeer. 

 

Mathurä Meets Våndävana, Chapter 17 
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ÇRÉLA NAROTTAMA DÄSA ÖHÄKURA  

rädhékä-caraëa-reëu, bhüñaëa koriyä tanu, 

    anayäse päbe giridhäré 

rädhékä-caraëäçraya, je kare se mahäçaya, 

    tä're mui jäo bolihäri (1) 

 

ECOREER JOUW LICHAAM MET HET  

stof van de lotusvoeten van Çrématé Rädhikä en je 

zal Giridhäri gemakkelijk bereiken. Iemand, die 

zijn toevlucht neemt tot de lotusvoeten van Rädhikä is een 

grote persoonlijkheid en ik verheerlijk een dergelijke ziel van 

harte. 

jaya jaya radhä-näma, 

    våndävana jä'ra dhäma, 

kåñëa-sukha-viläsera nidhi 

    heno rädha-guëa-gäna, 

nä çunilo mora käëa, 

    vaïcita korilo more vidhi (2) 

Alle eer aan de naam van Rädhä, wier woonplaats Çré Våndä-

vana is. Zij is de eigenaar van het liefdesspel, dat Çré Kåñëa 

gelukkig maakt. Als mijn oren zulke vertellingen over de glo-



SRI  RADHA – ONZE ALLERHOOGSTE TOEVLUCHT 

__________________________________________________________________________ 

332 

rie van Rädhä niet horen, heeft mijn bestemming mij bedro-

gen. 

tä'ra bhakta-saìge sadä, 

    räsa-lélä prema-kathä, 

je kare se päya ghanaçyäma 

    ihäte vimukha jei, 

tä'ra kabhu siddhi näi, 

    nähi jeno çuni tä'ra näma (3) 

Iemand, die zich altijd bezig houdt met liefdevolle discussies 

over Haar spel vol räsa met Haar toegewijden, bereikt Gha-

naçyäma. Iemand, die hiertegen is gekeerd, zal nooit perfectie 

bereiken. Laat me de naam van een dergelijk persoon zelfs 

niet horen. 

kåñëa-näma-gäne bhäi, 

    rädhikä-caraëa päi, 

rädhä-näma-gäne kåñëacandra 

    saìkñepe kahinu kathä, 

ghucäo manera byathä, 

    duùkhamaya anya kathä-dvandva (4) 

O broeder, door het chanten van de naam van Kåñëa krijg je 

de lotusvoeten van Çrématé Rädhikä en door de naam van 

Rädhä te chanten krijg je Çré Kåñëa-candra. Ik heb hier een 

kort advies uitgesproken, waarmee je de lijdensweg van je 

hart kunt lenigen. Tegendraadse woorden leiden slechts tot 

pijn en verdriet. 
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ÇRÉLA BHAKTIVINODA ÖHÄKURA  

rädhikä-caraëa-padma, 

    sakala çreyera sadma, 

jatane je nähi ärädhilo 

    rädhä-padäìkita-dhäma, 

våndävana jä'ra näma, 

    tähä je nä äçraya korilo (1) 

 

EMAND, DIE HEEFT NAGELATEN ÇRÉMATÉ 

Rädhikä's lotusvoeten, die de schatkamer zijn van 

alle heilzaamheid, met grote zorg te vereren; die 

geen bescherming heeft gezocht van die woonplaats genaamd 

Çré Våndävana, die is getooid met de afdrukken van Rädhä's 

lotusvoeten… 

rädhikä-bhäva-gambhéra-citta jebä mahädhéra, 

    gaëa-saìga nä koilo jévane 

kemone se çyämänanda, 

    räsa-sindhu-snänänanda, 

labhibe bujhaho eka-mane (2) 
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… en die in zijn leven niet heeft geassocieerd met de toege-

wijden van Çrématé Rädhikä – wier gevoelens diep en ernstig 

zijn en wier hart uiterst nuchter is – hoe kan een dergelijk 

persoon ooit de zegen ervaren van een bad in de oceaan van 

de räsa van de extatische liefde voor Çré Çyämasundara? Be-

grijp dit alsjeblieft zeer zorgvuldig. 

rädhikä ujjvala-rasera äcärya 

rädhä-mädhava-çuddha-prema vicärya (3) 

Çrématé Rädhikä is de äcärya van ujjvala-räsa (de stralende 

gevoelens van amoureuze liefde). De zuivere prema tussen 

Rädhä en Mädhava is bedoeld om te worden gecontempleerd 

en besproken. 

je dhorilo rädhä-pada parama jatane 

se päilo kåñëa-pada amülya-ratane (4) 

Iemand, die met grote omzichtigheid de lotusvoeten van Çré 

Rädhä vasthoudt, verkrijgt het onschatbare juweel van Çré 

Kåñëa's lotusvoeten. 

rädhä-pada binä kabhu kåñëa nähi mile 

rädhära däséra kåñëa, sarva-ved bole (5) 

Zonder de lotusvoeten van Çré Rädhä kan men nimmer Çré 

Kåñëa bereiken. Alle vedische geschriften verklaren, dat Kå-

ñëa tot de dienstmaagden van Rädhä behoort. 

choòata dhana-jana, kalatra-suta-mita, 

    choòata karama-geyäna 

rädhä pada-paìkaja-madhurata-sevana, 

    bhakativinoda paramäëa (6) 
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Nadat je rijkdom, volgelingen, vrouw, zonen en vrienden 

hebt achtergelaten en materiële activiteiten en speculatieve 

kennis hebt opgegeven, moet je verzonken raken in de lief-

lijkheid van sevä aan Çré Rädhä's lotusvoeten. Dit is de over-

tuiging van Bhaktivinoda. 

 

ÇRÉLA BHAKTIVINODA ÖHÄKURA 

rädhä-bhajane jadi mati nähi bhelä 

kåñëa-bhajana tava akäraëa gelä (1) 

 

LS HET VERLANGEN OM ÇRÉ RÄDHÄ TE 

vereren niet verschijnt, is jouw verering van Kåñëa 

vergeefs. 

ätapa-rohita süraja nähi jäni 

rädhä-virahita mädhava nähi mäni (2) 

We kunnen de zon zonder zonlicht niet zien. Op dezelfde ma-

nier kunnen we Mädhava niet zonder Rädhä aanvaarden. 
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kevala mädhava püjaye, so ajïäné 

radhä-anädara karoi abhimäné (3) 

Iemand, die alleen Mädhava vereert, is in onwetendheid en 

iemand, die Çré Rädhä voorbij gaat, is eenvoudig hovaardig. 

kabahé nähi karobi täkara saìga 

citte icchasi jadi vraja-räsa-raìga (4) 

Houd nooit gezelschap met zulke personen, indien jouw hart 

verlangt naar de liefdevolle speelsheid van vraja-räsa. 

rädhikä däsé jadi haya abhimäna 

çéghrai milai tava gokula-käna (5) 

Als je jezelf beschouwt als de dienstmaagd van Çrématé Räd-

hikä, krijg je heel snel Käna van Gokula. 

brahmä, çiva, närada, çruti, näräyaëé 

rädhikä-pada-raja püjaye mäni (6) 

We weten, dat Brahmä, Çiva, Närada, de gepersonifieerde 

Veda's en Näräyaëé (Lakñmé-devé) allemaal het stof van de 

lotusvoeten van Çrématé Rädhikä vereren. 

umä, ramä, satyä, çacé, candrä, rukmiëé 

rädha-avatära sabe – ämnäya-väëé (7) 

De geopenbaarde geschriften verklaren, dat Umä, Ramä, Sa-

tyä, Çacé, Candrävalé en Rukmiëé allemaal expansies van Räd-

hä zijn. 

heno rädhä-paricaryä jäkara dhana 

bhakativinoda tä'ra mägaye caraëa (8) 

Bhaktivinoda smeekt aan de voeten van degenen, wier rijk-

dom bestaat uit de dienst van Çré Rädhä. 
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ÇRÉLA BHAKTIVINODA ÖHÄKURA  

ramaëé-çiromaëi, våñabhänu-nandiné, 

    néla-vasana-paridhänä 

chinna-puraöa jini', varëa-vikäçiné, 

    baddha-kavari hari-präëä (1) 

 

E GELIEFDE DOCHTER VAN VÅÑABHANU  

Mahäräja is het kroonjuweel van alle mooie, jonge 

meisjes. Ze draagt blauw gekleurde kledij. Haar 

gelaatskleur straalt aantrekkelijk en verslaat de schoonheid 

van gesneden goud. Haar haar is prachtig gevlochten. Ze is 

het leven en de ziel van Hari. 

äbharaëa-maëòitä, hari-räsa-paëòitä, 

    tilaka-suçobhita-bhälä 

kaïculékäcchäditä, stana-mani-maëòitä, 

    kajjvala-nayané rasälä (2) 

Ze wordt gesierd met schitterende ornamenten, Ze is een ex-

pert in de liefdesaffaires met Çré Hari en Haar voorhoofd is 

sierlijk opgemaakt met tilaka. Haar borsten zijn bedekt met 
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een lijfje en versierd met juwelen en Haar ogen vol räsa zijn 

gezalfd met zwarte käjala (oogzwart). 

sakala tyajiyä se-rädhä-caraëe 

däsé ha'ye bhajo parama-jatane (3) 

Nadat je alles hebt losgelaten om een dienstmaagd aan de 

lotusvoeten van Çré Rädhä te worden, moet je Haar met grote 

zorg eren en dienen. 

saundarya kiraëa dekhiyä jähara 

rati-gauré-lélä-garva-parihära (4) 

Bij het aanschouwen van de vergulde stralen van Haar 

schoonheid, laten Rati (de vrouw van Kämadeva), Gauré (de 

metgezel van Çiva) en Lélä (het vermogen van Näräyaëa) al-

lemaal hun trots vallen. 

çacé-laksmé-satyä saubhägya-balane 

paräjita haya jähära caraëe (5) 

Het grote fortuin, waarvan wordt gezegd, dat dit Çacé (de 

vrouw van Indra), Lakñmé, en Satyäbhämä toebehoort, wordt 

aan Haar lotusvoeten volslagen overwonnen. 

kåñëa-vaçékäre candrävalé-ädi 

paräjaya mäne hoiyä vivädé (6) 

Nadat ze hebben geprobeerd om Çré Kåñëa onder hun beheer 

te krijgen, accepteren Candrävalé en alle andere gopés hun 

verlies van Haar. 

hari-dayita-rädhä-caraëa-preyasé 

bhakativinoda çré godruma-väsé (7) 
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Bhaktivinoda, een resident van Çré Godruma, heeft aspiraties 

voor de lotusvoeten van Çré Rädhä, de grootste geliefde van 

Çré Hari. 

 

ÇRÉLA BHAKTIVINODA ÖHÄKURA 

varaja-vipine yamunä-küle 

maïca-manohara çobhita phule (1) 

vanaspati latä tuñaye äkhi 

tadupari kato òäkaye päkhé (2) 

 

N DE BOSSEN VAN VRAJA LANGS DE OE- 

vers van de Yamunä liggen betoverende terassen, 

die prachtig met bloemen zijn versierd. Verschil-

lende fruitbomen en klimplanten strelen het oog. In de bomen 

zitten de vogels lieflijk te zingen. 

malaya anila bahaye dhére 

alikula-madhu-lobhete phire (3) 
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väsantéra räka-uòupa tadä 

kaumudé bitare ädare sadä (4) 

Er staat een koele bries, die zachtjes uit de Malaya Heuvels 

stroomt en er is een zwerm hommels op zoek naar honing. De 

volle maan van de lente spreidt uit liefde constant zijn verkoe-

lende stralen uit. 

emato samaye rasika-vara 

ärambhilo räsa muralédhara (5) 

çata-koöé gopé-mäjhete hari 

rädhä-saha näce änanda kori' (6) 

Op een dergelijk moment begint de hoogste proever van am-

brozijnen stemmingen, Muralédhara Çré Kåñëa, de räsa-dans. 

Temidden van miljoenen lieftallige koeherdersmeisjes danst 

Çré Hari op zegenrijke wijze met Rädhä. 

mädhava-mohiné gäiyä gita 

harilo sakala jagata-cita (7) 

sthävara-jaìgama mohilä saté 

häräolo chandrä-valéra mati (8) 

Met het zingen van prachtige liederen trekt de verleidster van 

Mädhava de aandacht van alle levende wezens. Alle mobiele 

en immobiele wezens worden betoverd door de kuise Rädhä, 

die de trots van Candrävalé heeft verbrijzeld. 

mathiyä varaja—kiñora-mäna 

antarita haya rädhä takhona (9) 

bhakativinoda paramäda gaëe 

räsa bhäìgalo (äji) rädhä bihane (10) 
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Nadat Ze het hart van Vraja-kiçora onrustig heeft ge-

maakt, verdwijnt Rädhäräëé van de väsanté-räsa. Bhaktivinoda 

voorziet problemen. In afwezigheid van Rädhä is de räsa-dans 

(nu) gestopt. 

 

ÇRÉLA BHAKTIVINODA ÖHÄKURA 

çata-koöé gopé mädhava-mäna 

räkhite närilo kori' jatana (1) 

veëu-géte òäke rädhikä-näma 

'eso eso rädhe!' òäkaye çyäma (2) 

 

ILJOENEN LIEVE KOEHERDERSMEIS- 

jes zijn niet in staat om de aandacht van Mäd-

hava vast te houden, ondanks hun grote poging 

om dat te doen. Het lied van de fluit zingt de naam van Räd-

hikä. "Kom hier, kom hier, Rädhe!" vraagt Çyäma. 

bhäìgiyä çré räsa-maëòala tabe 

rädhä-anveñaëe calaye jabe (3) 
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'dekhä diyä rädhe! räkhaho präëa!' 

boliyä kädaye känane käna (4) 

Wanneer Hij op zoek gaat naar Çré Rädhä, komt de räsa-dans 

tot stilstand. Kåñëa huilt in het bos en roept, "O Rädhä, spaar 

alsjeblieft Mijn leven en geef Me Jouw darçana!" 

nirjana känane rädhäre dhori' 

miliyä paräëa juòäya hari (5) 

bole, "tuhü binä kähära räsa? 

tuhü lagi' mora varaja väsa" (6) 

Hij omhelst Çré Rädhä en legt het met Haar bij in een afgeslo-

ten boshut, waar Çré Hari Zijn leven weer oppakt. Hij zegt, 

"Wat is de reden voor het uitvoeren van räsa? Ik woon in 

Vraja alleen vanwege Jou."  

e heno rädhikä-caraëa-tale, 

bhaktivinoda kädiyä bole (7) 

"tuwä gaëa-mäjhe ämäre gaëi', 

kiìkaré koriyä räkho äpani" (8) 

Bhaktivinoda huilt aan de lotusvoeten van deze Rädhikä en 

zegt, "Reken me onder Jouw persoonlijke gezelschap en houd 

mij als Jouw dienstmaagd." 
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ÇRÉLA BHAKTIVINODA ÖHÄKURA 

våñabhänu-sutä-caraëa-sevane, 

    hoibo je pälya-däsé 

çré rädhära sukha, satata sädhane, 

    rahibo ämi prayäsé (1) 

 

M DE LOTUSVOETEN TE DIENEN VAN DE  

dochter van Koning Våñabhänu word ik Haar pälya-

däsé (vol genegenheid beschermde dienstmaagd) en 

streef ik ernaar om Haar constant blij te maken. 

çré rädhära sukhe, kåñëera je sukha, 

    jänibo manete ämi 

rädhä-pada chäòi', çré kåñëa-saìgame, 

    kabhu nä hoibo kämé (2) 

In mijn hart weet ik, dat Çré Kåñëa blij is met het geluk van Çré 

Rädhä en daarom zal ik er nooit naar verlangen om Haar lo-

tusvoeten te verlaten en met Çré Kåñëa afzonderlijk plezier te 

maken. 

sakhé-gaëa mama, parama suhåt, 

    jugala-premera guru 
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tad-anugä ha'ye, sevibo rädhära, 

    caraëa-kalapa-taru (3) 

De sakhés zijn mijn grootste weldoeners en mijn gurus in de 

liefdesaffaires van het Goddelijk Paar. Ik blijf trouw onder 

hun leiding en zal de lotusvoeten van Çré Rädhä dienen, die 

gelijken op wensbomen. 

rädhä-pakña chäòi', je-jana se-jana, 

    je-bhäve se-bhäve thäke 

ämi to'rädhikä-pakña-päté sadä, 

    kabhu nähi heri tä'ke (4) 

Laat iedereen buiten de groep van Çré Rädhä zijn, zoals ze 

zijn. Ik ben inderdaad altijd partijdig jegens Çrématé Rädhikä 

en kijk nooit naar degenen, die dat niet zijn. 

 

ÇRÉLA BHAKTIVINODA ÖHÄKURA 

dekhite dekhite, bhulibo vä kabe, 

    nija-sthüla-paricaya 

nayane heribo, vraja-pura-çobhä, 

    nitya cid-änanda-mäyä (1) 
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ANNEER KAN IK ZIEN, DAT MIJN LI- 

chamelijke zelfbeeld verdwijnt? Dan kan ik met 

mijn eigen ogen de uitzonderlijke schoonheid 

aanschouwen van Vraja, dat vol eeuwige, spirituele kennis en 

zegen is.  

våñabhänu-pure, janama loibo, 

    jävaöe viväha ha'be 

vraja-gopé-bhäva hoibe svabhäva, 

    äna-bhäva nä rahibe (2) 

Op dat moment word ik geboren in het dorp van Våñabhänu 

Mahäräja en zal mijn huwelijk plaatsvinden in Yävaöa. Mijn 

gesteldheid en karakter zal dat van een vraja-gopé zijn. Ieder 

ander gevoel zal niet beklijven. 

nija-siddha-deha, nija-siddha-näma, 

    nija-rüpa-sva-vasana 

rädhä-kåpä-bale, labhibo vä kabe, 

    kåñëa-prema-prakaraëa (3) 

Wanneer krijg ik door de kracht van Rädhä's genade mijn 

geperfectioneerde geestelijke lichaam, mijn geperfectioneerde 

spirituele naam en mijn eigen gedaante en kleding – de ware 

inwijding in het oord van kåñëa-prema? 

yämuna-salila, dharaëe giyä, 

    bujhibo jugala-räsa 

prema-mugdha ha'ye, pägaliné-präya, 

    gäibo rädhära jaça (4) 
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Wanneer ik water uit de Yamunä ga halen, zal ik de vertrou-

welijke gevoelens begrijpen van de liefdesaffaires van het 

Goddelijk Paar. Wanneer ik word overweldigd door prema, 

zing ik Çré Rädhä's glorie als een gekkin. 

 

ÇRÉLA BHAKTIVINODA ÖHÄKURA 

pälya-däsé kori', lalita sundaré, 

    ämäre loiyä kabe 

çré rädhikä-pade, käle miläibe, 

    äjïä-sevä samarpibe (1) 

 

ANNEER PLAATST DE MOOIE LALITÄ,  

nadat ze een pälya-däsé (een vol genegenheid 

beschermde dienstmaagd) van me heeft ge-

maakt, mij aan de lotusvoeten van Çré Radhika en geeft ze me 

sevä onder haar leiding? 

çré rüpa maïjaré, saìge jäbo kabe, 

    räsa-sevä-çikñä-tare 
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tad-anugä ha'ye, rädhä-kuëòa-taöe, 

    rahibo harñitäntare (2) 

Wanneer ga ik naar Çré Rüpa Maïjaré om instructies te krij-

gen voor dienst vol räsa? Onder haar leiding zal ik vreugdevol 

op de oevers van Çré Rädhä-kuëòa blijven. 

çré viçäkhä-pade, saìgéta çikhibo, 

    kåñëa-lélä rasamaya 

çré rati-maïjaré, çré räsa-maïjaré, 

    hoibe sabe sadaya (3) 

Aan de lotusvoeten van Çré Viçäkhä ga ik muziek leren, die 

overloopt van de nectar van Kåñëa's spel en vermaak. Çré Rati 

Maïjari, Çré Rasa Maïjaré en anderen zullen voor mij veel 

mededogen hebben.  

parama anande, sakale miliyä, 

    rädhikä caraëe rabo 

ei paräkäñta, siddhi kabe habe, 

    päbo rädhä-padä-sava (4) 

In de allerhoogste zegen zullen we allemaal samen aan de 

lotusvoeten van Çré Rädhikä zitten. Oh, wanneer bereik ik die 

hoogste perfectie en krijg ik de honing van Çré Rädhä's lotus-

voeten? 
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ÇRÉLA BHAKTIVINODA ÖHÄKURA 

cintämaëi-mäyä, rädhä-kuëòa-taöa, 

     tähe kuïja çata çata 

prabäla-vidruma – mäyä taru-latä, 

    muktä-phale abanata (1) 

 

E OEVERS VAN ÇRÉ RÄDHÄ-KUËÒA ZIJN 

gemaakt van transcendente wensstenen. Er zijn 

vlakbij honderden en honderden prachtige kuïjas. 

De bomen en klimplanten, die zijn gemaakt van koraal, han-

gen zwaar door met een overvloed aan parelvruchten. 

svänanda-sukhada-kuïja manohara, 

    tähäte kuöira çobhe 

bosiyä tathäya, gäbo kåñëa-näma, 

    kabe kåñëa-däsya lobhe (2) 

In de betoverende bostuin genaamd Svänanda-sukhada-kuïja 

staat een klein landhuisje. Oh, wanneer zit ik daar en zing ik 

de heilige namen van Çré Kåñëa met het verlangen Zijn dienst 

te krijgen? 
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emona samaya, muraléra gäna, 

    posibe e däsé käne 

änande matibo, sakala bhulibo, 

    çré kåñëa-vaàcéra gäne (3) 

Op dat moment komt het lied van de transcendentale fluit het 

oor van deze dienstmaagd binnen. Dan raak ik overweldigd 

door extase en vergeet alles door het lied van Çré Kåñëa's fluit. 

rädhe rädhe boli', muralé òäkibe, 

    madéya éçvaré-näma 

çuniyä camaki', uöhibe e däsé, 

    kemone koribe präëa (4) 

De fluit zal de naam van mijn vererenswaardige meesteres 

roepen door te zeggen, "Rädhe, Radhe". Deze dienstmaagd 

hoort dat geluid en springt op. Ze is geschrokken en verbijs-

terd en vraagt zich af hoe ze verder kan leven. 
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ÇRÉLA BHAKTIVINODA ÖHÄKURA 

çré kåñëa-virahe, rädhikära daçä, 

    ämi to' sahite näri 

jugala-milana, sukhera käraëa, 

    jévana chäòite päri (1) 

 

K KAN DE CONDITIE VAN RÄDHIKÄ IN AF- 

gescheidenheid van Çré Kåñëa niet verdragen. Zo 

ben ik volkomen bereid om mijn leven op te geven 

omwille van Hun gelukkige hereniging.  

rädhikä-caraëa, tyajiyä ämära, 

    kñaëeke pralaya haya 

rädhikära tare, çate-bära mari, 

    se duùkha ämära saya (2) 

Als ik de lotusvoeten van Rädhikä slechts een ogenblik zou 

verzaken, zou het me helemaal te gronde richten. Omwille 

van Rädhikä zou ik de angst van de dood honderden keren 

kunnen verdragen. 

e heno rädhära, caraëa-jugale, 

    paricaryä pä'bo kabe 
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hä hä vraja-jana, more dayä kori', 

    kabe vraja-vane la'be (3) 

Wanneer bereik ik de dienst aan Çré Rädhä's lotusvoeten. O 

inwoners van Vraja, wanneer zijn jullie me genadig en nemen 

jullie me mee naar de bossen van Vraja? 

viläsa-maïjaré, anaìga-maïjaré, 

    çré rüpa-maïjaré ära 

ämäke tuliyä, laho nija-pade, 

    deho more siddhi-sära (4) 

O Viläsa Maïjaré, Anaìga Maïjaré en Çré Rüpa Manjari! Hef 

me op en zet me dichtbij jullie lotusvoeten, waarme jullie me 

de hoogste perfectie toestaan. 

 

ÇRÉLA GAURA-KIÇORA DÄSA BÄBÄJÉ MAHÄRÄJA 

kothäy go premamayi rädhe rädhe 

rädhe rädhe go, jay rädhe rädhe 
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 RÄDHÄ VOL PREMA, WAAR BEN JE? RÄD- 

 HE! Alle eer aan Jou! 

dekhä diye prāṇa rakho, rädhe rädhe 

 tomär käìgäl tomäy òäke, rädhe rädhe 

Rädhe! Geef me Jouw darçana en red mijn leven. Jouw mise-

rabele bedelaar roept naar Jou, "Rädhe! Rädhe!" 

rädhe våndävana-viläsiné, rädhe rädhe 

rädhe känu-mäna-mohiné, rädhe rädhe 

Rädhe! Je houdt Je bezig met amoureus spel in Våndävana. 

Rädhe! Je bent de verleidster van de geest van Känu. 

rädhe añöa-sakhér çiromaëi, rädhe rädhe 

rädhe våñabhänu-nandini, rädhe rädhe 

Rädhe! Je bent het kroonjuweel van Jouw acht belangrijkste 

sakhés. Rädhe! Je bent de betoverende dochter van Våñabhä-

nu Mahäräja. 

(gosäé) niyam kaåe sadäi òäke, rädhe rädhe 

Çréla Raghunätha däsa Gosvämé beoefent het constant roepen 

van, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäé) ek-bär òäke keçé-ghäöe 

äbär òäke vaàçé-vaöe, rädhe rädhe 

De ene keer roept hij in Keçé-ghäöa; een andere keer roept hij 

in Vaàçé-vaöa, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäé) ek-bär òäke nidhuvane, 

äbär òäke kuïjavane, rädhe rädhe 

De ene keer roept hij in Nidhuvana; een andere keer roept hij 

in Sevä-kuïja, "Rädhe! Rädhe!" 
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(gosäé) ek-bär òäke rädhä-kuëòe, 

äbär òäke çyäma-kuëòe, rädhe rädhe 

De ene keer roept hij in Rädhä-kuëòa; een andere keer roept 

hij in Çyäma-kuëòa, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäé) ek-bär òäke kusum-vane, 

äbär òäke govardhane, rädhe rädhe 

De ene keer roept hij in Kusuma-sarovara; de andere keer 

roept hij in Govardhana, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäé) ek-bär òäke tälavane, 

äbär òäke tamälvane, rädhe rädhe 

De ene keer roept hij in Tälavana; een andere keer roept hij 

in Tamälavana, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäé) malin vasan diye gäy, 

vrajer dhüläy gaòägaòi jäy, rädhe rädhe 

Hij draagt verschoten en versleten doeken en rolt door het 

stof van Vraja, terwijl hij zingt, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäé) mukhe rädhä rädhä bole, 

bhäse nayanera jale, rädhe rädhe 

Bij het roepen van "Rädhä! Rädhä!" wordt hij doordrenkt 

met de tranen, die uit zijn ogen stromen, "Rädhe! Rädhe!" 

(gosäé) vërdävane kuli kuli 

kede beòäy, rädhä boli', rädhe rädhe 

Hij zwerft huilend door de lanen van Våndävana en roept, 

"Rädhe! Rädhe!" 
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(gosäé) chäpänna daëòa rätri-dine 

jäne nä rädhä-govinda bine, rädhe rädhe 

In alle zesenvijftig daëòas
30

 van de dag en de nacht weet hij 

niets dan Rädha-Govinda. "Rädhe! Rädhe!" 

(tär par) cäri daëòa çuti' thäke 

svapne rädhä-govinda dekhe, rädhe rädhe 

Dan neemt hij rust gedurende slechts vier daëòas [een uur en 

zesendertig minuten] en ziet Rädhä-Govinda in zijn dromen. 

"Rädhe! Rädhe!" 

                                                 

30
  Een daëòa is gelijk aan vierentwintig minuten. 
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ÇRÉLA RÜPA GOSVÄMÉ  

våndävane viharator iha keli-kuïje 

    matta-dvipa-pravara-kautuka-vibhrameëa 

sandarçayasva yuvayor vadanäravinda- 

    dvandvaà vidhehi mayi devī! kåpäà praséda (1) 

 

N DE LOOFHUTTEN VAN PLEZIER IN ÇRÉ 

Våndävana amuseren Jij en Çré Kåñëa Zich constant 

met het liefdesspel als twee dronken olifanten in 

trance. O Devé! Wees met mij tevreden en geef me genadevol 

de darçana van Jullie twee lotusgezichten. 

hä devé! käku-bhara-gadgadayädya väcä 

    yäce nipatya bhuvi daëòavad udbhaöartiù 

asya prasädam abudhasya janasya kåtvä 

    gändharvike! nija-guëe gaëanäà vidhehi (2) 

O Devé Gändharvikä! In het grootste verdriet val ik als een 

stok op de grond en smeek met gebroken stem aan Jouw lo-

tusvoeten: wees deze dwaas alsjeblieft genadig en reken me 

onder êên van Jouw eigen. 
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çyäme! ramä-ramaëa-sundaratä-variñöha- 

    saundarya-mohita-samasta-jagaj-janasya 

çyämasya väma-bhuja-baddha-tanuà kadähaà 

    tväm indirä-virala-rüpa-bharäà bhajämi? (3) 

O Çyämä! De hele wereld wordt betoverd door de schoonheid 

van Lakñmé-Naräyaëa, maar de schoonheid van Jou en Çyä-

ma, die Jou met Zijn linker arm omarmt, is supermooi. Wan-

neer vereer ik Jou, wier unieke schoonheid zeldzaam is zelfs 

voor Lakñmé-devé? 

tväà pracchadena mudira-cchavinä pidhäya 

    maïjéra-mukta-caraëäà ca vidhäya devī! 

kuïje vrajendra-tanayena viräjamäne 

    naktaà kadä pramuditäm abhisärayisye (4) 

O Devé! Wanneer (als Jouw sakhé) bedek ik Jou met een 

kleed in de kleur van een regenwolk, neem ik de enkelbellen 

van Jouw voeten en leid Jou, die zo vol van verrukking is, 

naar een kuïja voor een nachtelijke afspraak met Çré Nanda-

nandana? 

kuïje prasüna-kula-kalpita-keli-talpe 

    saàviñöayor madhura-narma-viläsa-bhäjoù 

loka-trayäbharaëayoç caraëämbujäni 

    samvähayiñyati kadä yuvayor jano 'yam? (5) 

In een kuïja zitten Jullie op een bed van plezier gemaakt van 

allerlei soorten bloemen en zijn Jullie beiden diep verzonken 

in tijdverdrijf met lieve grapjes. Oh, wanneer kan deze per-

soon (op zo een moment) Jouw lotusvoeten masseren, de or-

namenten van de drie werelden? 
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tvat-kuëòa-rodhasi viläsa-praiçrameëa 

    svedämbu-cumbi-vadanämburuha-çriyau väm 

våndävaneçvari! kadä taru-müla-bhäjau 

    samvéjayämi camaré-caya-cämareëa? (6) 

O Våndävaneçvaré! Vanwege uitputting door het liefdesspel 

op de oever van Jouw vijver strelen druppels transpiratie de 

lotusgezichten van Jou en Jouw geliefde. Wanneer kan ik Jul-

lie lichaam verkoelen met een cämara, als Jullie beiden uitrus-

ten (op een siàhäsana bezet met edelstenen) in de schaduw 

van een boom? 

lénäà nékuïja-kuhare bhavatéà mukunde 

    citraiva sücitavaté ruciräkñi! naham 

bhugnäà bhruvaà na racayeti måñä-ruñäà tväm 

    agre vrajendra-tanayasya kadä nu neñye? (7) 

(Wanneer Jij Je op speelse wijze verstopt op een geheime 

plek in een kuïja en Kåñëa komt erachter, waar Je verstopt zit 

en Jou benadert, vraag Je mij, "O Rüpa Maïjaré, waarom heb 

je Mijn schuilplaats aan Kåñëa verklapt?" Dan antwoord ik, 

"O Rädhikä met Jouw mooie ogen! Niet ik maar Citra Sakhé 

informeerde Mukunda over Jouw schuilplaats in de kuïja. 

Frons dan alsjeblieft niet en word niet boos op mij." Wanneer 

smeek ik Jou dit af in aanwezigheid van Vrajendra-nandana? 

väg-yuddha-keli-kutuke vraja-räja-sünuà 

    jitvonmadäm adhika-darpa-vikäsi-jalpäm 

phulläbhir älibhir analpam udéryamäëa- 

    stoträà kadä nu bhavatém avalokayiñye? (8) 

Wanneer Je in een gekke bui Vrajendra-nandana in een 

woordenstrijd verslaat, word Je dolblij. Dan jubel Je in de 
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trots van Jouw retorische moed, waarbij Je wordt geprezen 

door Jouw overgelukkige sakhés. 

yaù ko 'pi suñöhu våñabhänu-kumärikäyäù 

    samprärthanäñöakam idaà paöhati prapannaù 

sä preyasä saha sametya dhåta-pramodä 

    tatra prasäda-laharém uraré-karoti (9) 

Een ieder die zijn toevlucht neemt tot Çré Våñabhänu-nandini 

(Çré Rädhikä) door deze smeekbede regelmatig en met groot 

vertrouwen te reciteren, zal Haar zeker een plezier doen sa-

men met Haar geliefde Çré Kåñëa en zal op die manier de ont-

vanger worden van Hun golven overvloedige genade. 

 

ÇRÉLA RÜPA GOSVÄMÉ 

diçi diçi racayantéà saïcaran-netra-lakñmé- 

    vilastita-khuralébhiù khaïjaréöasya kheläm 

hådaya-madhupa-malléà ballavädhéça-sünor 

    akhila-guëa-gambhéräà rädhikäm arcayämi (1) 
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K AANBID DIE ÇRÉMATÉ RÄDHIKÄ, WIER 

rusteloze ogen zich als een zwerm khaïjaréöa-vogels 

(kwispelstaarten) bewegen en die op speelse wijze 

naar alle richtingen uitgaan om Haar prooi, Çré Kåñëa, onaf-

gebroken te zoeken. Zodra Ze Hem in het vizier krijgt, werpt 

Ze als een deskundig jager de pijlen van Haar provocerende, 

zijdelingse blikken. Ze is de jasmijnbloem voor de hommel, 

Çré Kåñëa. Zoals de jasmijn de hommel in verrukking brengt, 

zo geeft Zij groot plezier aan het hart van Çré Kåñëa en maakt 

Hem volkomen Haar eigen. Ze is heel mysterieus met Haar 

talloze diepgaande kwaliteiten. 

pitur iha våñabhänor anvaväya-praçastià 

    jagati kila samaste suñöhu vistärayantém 

vraja-nåpati-kumäraà khelayantéà sakhébhiù 

    surabhiëi nija-kuëòe rädhikäm arcayämi (2) 

Ik aanbid die Çrématé Rädhikä, die op wonderbaarlijke wijze 

de faam van Våñabhänu Mahäräja's dynastie hier in Vraja en 

in de hele wereld verhoogt door de Prins van Vraja te verlei-

den Zijn koninklijke gedrag op te geven en openlijk en onbe-

zorgd met Haar en alle sakhés te sporten in Haar welriekende 

kuëòa. 

çarad-upacita-räkä-kaumudé-nätha-kérti- 

    prakara-damana-dékñä-dakñiëa-smera-vakträm 

naöad-aghabhid-apäìgottuìgitänaìga-raìgäà 

    kalita-ruci-taraìgäà rädhikäm arcayämi (3) 

Ik aanbid die Çrématé Rädhikä, wier mild glimlachende lotus-

gezicht op deskundige wijze de uitgestrekte glorie van de 

schitterend volle najaarsmaan bagatelliseert; wier zuivere, 
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amoureuze verlangens worden gewekt door de dansend zijde-

lingse blikken van Aghabhid Çré Kåñëa; en die is begiftigd met 

golven schoonheid, gratie en charme. 

vividha-kusuma-våndotphulla-dhammilla-dhäöé- 

    vighaöita-mada-ghürnat-keki-piccha-praçastim 

madhuripu-mukha-bimbodhérëa-tämbüla-räga- 

    sphurad-amala-kapoläà rädhikäm arcayämi (4) 

Ik aanbid die Çrématé Rädhikä, wier gevlochten haar, dat 

wordt verfraaid door trossen gevarieerd bloeiende bloemen, 

met kracht de faam van de veren in de staart van een dron-

ken, dansende pauw aanvalt en blameert; wier zuivere, eer-

zame wangen rossig zijn en glanzen van het sap van de restan-

ten tämbüla van de bimba-vruchtachtige lippen van Madhuri-

pu Çré Kåñëa.  

amalina-lalitäntaù sneha-siktäntaraìgäm 

    akhila-vidha-viçäkhä-sakhya-vikhyäta-çéläm 

sphurad-aghabhid-anargha-prema-mäëikya-peöéà 

    dhåta-madhura-vinodäà rädhikäm arcayämi (5) 

Ik aanbid die Çrématé Rädhikä, wier hart altijd is verzadigd 

van de zuivere, ongeremde genegenheid van Lalitä Sakhé; 

wier sublieme natuur nog beroemder wordt door het delen 

van intieme vriendschap met Viñäkhä Sakhé; die een schatkist 

is, waarin Ze de glinsterende, onschatbare robijn van de pre-

ma van Aghabhid Çré Kåñëa verborgen houdt; die baadt en 

zich kleedt in Haar eigen schoonheid en bekoorlijkheid (Haar 

verschillende bhävas voor Çré Kåñëa). 

atula-mahasi våndäraëya-räjye 'bhiñiktäà 

    nikhila-samaya-bhartuù kärtikasyädhidevém 
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aparimita-mukunda-preyasi-vånda-mukhyäà 

    jagad-agha-hara-kértià rädhikäm arcayämi (6) 

Ik aanbid die Çrématé Rädhikä, die op de troon zit als koningin 

van het onvergelijkbaar feestelijke en allerhoogste oord, Çré 

Våndävana; die de voorzittende godin is van Kärtika, de ko-

ning der maanden; die de meest vooraanstaande van de on-

telbaar vele geliefden van Çré Kåñëa is; en wier faam, die zon-

den teniet doet, de wens aanwakkert om Kåñëa te dienen. 

hari-pada-nakha-koöé-påñöha-paryanta-sémä- 

    taöam api kalayantéà präëa-koöer abhéñöam 

pramudita-madiräkñé-vånda-vaidagdhya-dékñä- 

    gurum ati-guru-kértià rädhikäm arcayämi (7) 

Ik aanbid die Çrématé Rädhikä, die het uiterste puntje van de 

tenen van Çré Kåñëa miljoenen keren dierbaarder beschouwt 

dan Haar eigen leven. Çré Kåñëa is Haar leven, inderdaad, en 

Ze kent niets anders dan Hem. Beroemd als de hoogste initië-

rende guru voor de vrolijke gopés, wier prachtige ogen dron-

ken zijn van prema, geeft Ze hen instructies in de kunst van 

het op slimme wijze dienen van Kåñëa. 

amala-kanaka-paööodghåñöa-käçméra-gauréà 

    madhurima-laharébhiù samparétäà kiñorém 

hari-bhuja-parirabdhäà labdha-romäïca-pälià 

    sphurad-aruëa-duküläà rädhékäm arcayämi (8) 

Ik aanbid die Çrématé Rädhikä, wier lichte gelaatskleur lijkt op 

saffraan gevijzeld op een plaat puur goud; wier jeugdige spel 

vol is van eindeloze golven lieflijkheid; wier lichaamshaar 

overeind staat in de zegen van Çré Kåñëa's omhelzing; wier 

kleed de kleur heeft van de rijzende zon. 
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tad-amala-madhurimëaà kämam ädhära-rüpaà 

    paripaöhati variñöhaà suñöhu rädhäñöakaà yaù 

ahima-kiraëa-putré-küla-kalyäëa-candraù 

    sphuöam akhilam abhéñöaà tasya tuñöas tanoti (9) 

Zij, die op liefdevolle en diepgaande wijze deze wonderbaar-

lijke Rädhikäñöakam reciteren, die de zuivere lieftalligheid 

van Çrématé Rädhikä belichaamt, doet de maan van alle heil-

zaamheid een plezier, Çré Kåñëacandra, die met Çrématé Rad-

hika speelt op de oevers van de Yamunä. Kåñëa Zelf zorgt, 

dat de lotusbloem van het verlangen om Çrématé Rädhikä te 

dienen in hun hart tot bloei komt. 

 

ÇRÉLA RAGHUNÄTHA DÄSA GOSVÄMÉ 

räsa-valita-mågäkñé-mauli-mäëikya-lakñméù 

    pramudita-mura-vairé-prema-väpä-marälé 

vraja-vara-våñabhänoù puëya-gérväëa-vallé 

    snapayati nija-däsye rädhikä mäà kadä nu (1) 
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RÉMATÉ RÄDHIKÄ IS HET SCHITTERENDE  

juweel in de kroon van rasika meisjes. Ze is de 

zwaan, die op de vijver van Çré Kåñëa's plezier besla-

gen prema drijft, en is de allergrootste wensvervullende klim-

plant van Våñabhänu Mahäräja's vroomheid. Wanneer baadt 

die Çrématé Rädhikä me in Haar dienst? 

sphurad-aruëa-duküla-dyotitodyan-nitamba- 

    sthalam abhi-vara-käïci-läsyam ulläsyanté 

kuca-kalasa-véläsa-sphéta-muktä-sara-çréù 

    snapayati nija-däsye rädhikä mäà kadä nu (2) 

Rond Çrématé Rädhikä's welgevormde heupen, die prachtig 

zijn bedekt met een stralend rode, zijden doek, zingt en danst 

een schitterend gouden ketting; en op Haar borsten als water-

kruiken rust een magnifiek parelsnoer. Wanneer baadt die 

Çrématé Rädhikä me in Haar dienst? 

sarasija-vara-garbhäkharva-käntiù samudyat- 

    taruëima-ghanasäräçliñöa-kaiçora-sédhuù 

dara-vikaçita-häsya-syandi-bimbädharägrä 

    snapayati nija-däsye rädhikä mäà kadä nu (3) 

Çrématé Rädhikä's uitstraling is als die van de bladkrans (kär-

nikä) van een beeldschoon ontluikende lotusbloem; Haar pre-

adolescentie is als nectar vermengd met de vluchtig geurende 

kamfer van Haar vroege tiener leeftijd, en Haar ietwat glimla-

chende bimba-lippen vertonen een vleugje häsya-räsa (hu-

mor). Wanneer baadt die Çrématé Rädhikä me in Haar dienst? 

ati-caöulataraà taà känanäntar milantaà 

    vraja-nåpati-kumäraà vékñya çaìkä-kuläkñé 
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madhura-mådu-vacobhiù saàstutä netra-bhaìgyä 

    snapayati nija-däsye rädhikä mäà kadä nu (4) 

Wanneer Çrématé Rädhikä de onberekenbare Prins van Vraja 

onverwacht in het bos tegenkomt, bekijkt Ze Hem met be-

duchte ogen. En dan met Haar lieve zachte woordjes en mis-

leidende blikken ontlokt Ze een intieme uitwisseling met 

Hem. Wanneer baadt die Çrématé Radhika me in Haar dienst? 

vraja-kula-mahélänäà präëa-bhütäkhilänäà 

    paçupa-pati-gåhiëyäù kåñëa-vat prema-pätram 

sulalita-lalitäntaù sneha-phulläntarätmä 

    snapayati nija-däsye rähikä mäà kadä nu (5) 

Çrématé Rädhikä is het leven van alle Vraja meisjes. Evenals 

Çré Kåñëa is Zij de fortuinlijke ontvanger van de genegenheid 

van Çré Yaçodä, en Haar hart loopt over van de innemende, 

intieme genegenheid van Lalitä Sakhé. Wanneer baadt die 

Çrématé Rädhikä me in Haar dienst? 

niravadhi sa-viçäkhä çäkhi-yütha-prasünaiù 

    srajam iha racayanté vaijayantéà vanänte 

agha-vijaya-varoraù preyasé çreyasé sä 

    snapayati nija-däsye rädhikä mäà kadä nu (6) 

Çrématé Rädhikä belichaamt de hoogste toegenegenheid; Ze 

woont in Çré Våndävana en wordt altijd vergezeld door Viçäk-

hä Sakhé. Samen rijgen ze vaijayanté slingers gemaakt van de 

bloemen van diverse bomen, die zeer dierbaar zijn aan de 

prachtige borst van Çré Kåñëa, de onderwerper van de Agha 

demoon. Wanneer baadt die Çrématé Rädhikä me in Haar 

dienst? 
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prakaöita-nija-väsaà-snigdha-veëu-praëädair 

    druta-gati-harim ärät präpya kuïje smitäkñé 

çravaëa-kuhara-kaëòüà tanvaté namra-vakträ 

    snapayati nija-däsye rädhikä mäà kadä nu (7) 

Wanneer Çré Kåñëa met het geluid van Zijn betoverende fluit 

Zijn aanwezigheid in een kuïja bekend maakt, rent Ze snel 

naar Hem toe. Wanneer ze Hem ziet, buigt Ze haar hoofd met 

half gesloten, glimlachende ogen en onder een of ander voor-

wendsel krabt Ze aan Haar oor. Wanneer baadt die Çrématé 

Rädhikä me in Haar dienst? 

amala-kamala-räji-sparçi-väta-praçéte 

    nija-sarasi nidäghe säyam ulläsinéyam 

parijana-gaëa-yuktä kréòayanté bakärià 

    snapayati nija-däsye rädhikä mäà kadä nu (8) 

Op zomeravonden betrekt Ze Çré Kåñëa met groot plezier bij 

de watersport in het gezelschap van Lalitä en Haar andere 

sakhés in het water van Haar eigen kuëòa, die verkoeling geeft 

door de zachte bries, die de vele vlekkeloze lotussen daar 

streelt. Wanneer baadt die Çrématé Rädhikä me in Haar 

dienst? 

paöhati vimala-cetä måñöa-rädhäñöakaà yaù 

    parihåta-nikhiläçä-santatiù kätaraù san 

paçupa-pati-kumäraù kämam ämoditas taà 

    nija-jana-gaëa-madhye rädhikäyäs tanoti (9) 

Çré Kåñëa wordt zo blij van de persoon met een zuiver hart en 

een zuivere geest, die alle hoop en aspiraties heeft laten varen 

behalve die van rädhä-däsya en die deze zuivere Rädhikäñöa-
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kam deemoedig reciteert. Hij geeft een dergelijk persoon de 

toegang tot het eeuwige gezelschap van Çrématé Rädhikä. 

 

ÇRÉLA KÅÑËADÄSA KAVIRÄJA GOSVÄMÉ  

kuìkumäkta-käïcanäbja-garva-häri-gaura-bhä 

    pétanäïcitäbja-gandha-kérti-nindi-saurabhä 

ballaveça-sünu-sarva-väïchitärtha-sädhikä 

    mahyam ätma-päda-padma-däsya-dästu rädhikä (1) 

 

RÉMATÉ RÄDHIKÄ'S LICHAAMSKLEUR  

steelt de trots van een gouden lotusbloem getint met 

kuìkuma. Haar lichaamsgeur blameert de roem van 

de geur van een lotus gecombineerd met saffraan. Ze vervult 

alle verlangens van de koeherdersprins van Vraja. Mag die 

Çrématé Rädhikä me voor altijd zegenen met de dienst aan 

Haar lotusvoeten. 

kauravinda-känti-nindi-citra-paööa-çäöikä 

    kåñëa-matta-bhåìga-keli-phulla-puñpa-väöikä 
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kåñëa-nitya-saìgamärtha-padma-bandhu-rädhikä 

    mahyam ätma-päda-padma-däsya-dästu rädhikä (2) 

Haar veelkleurige zijden säré laakt de uitstraling van koraal. 

Ze is een tuin van bloeiende bloemen voor het speelse plezier 

van de dolle bij, Çré Kåñëa. Zij vereert de zongod om het on-

afgebroken gezelschap van Çré Kåñëa te verkrijgen. Mag die 

Çrématé Rädhikä me voor altijd zegenen met de dienst aan 

Haar lotusvoeten. 

saukumärya-såñöa-pallaväli-kérti-nigrahä 

    candra-candanotpalendu-sevya-çita-vigrahä 

sväbhimarña-bhallavéça-käma-täpa-bädhikä 

    mahyam ätma-päda-padma-däsya-dästu rädhikä (3) 

De sublieme zachtheid van Haar lichaam geeft de faam van 

een tros delicate bloesems een standje. De koelte van haar 

lichaam is vererenswaardig voor de maan, sandelhoutpasta, de 

lotus en kamfer. Haar aanraking verdrijft de hitte van de ro-

mantische verlangens van Gopé-jana-vallabha Çré Kåñëa. Mag 

die Çrématé Rädhikä me voor altijd zegenen met de dienst aan 

Haar lotusvoeten. 

viçva-vandya-yauvatäbhivanditäpi yä ramä 

    rüpa-navya-yauvanädi-sampadä na yat-samä 

çéla-härda-lélayä ca sä yato 'sti nädhikä 

    mahyam ätma-päda-padma-däsya-dästu rädhikä (4) 

Ofschoon ze wordt geëerd door alle achtenswaardige godin-

nen van het universum, kan Lakñmé-devé niet worden vergele-

ken met Çrématé Rädhikä wat betreft de rijkdom van Haar 

schoonheid, eeuwige jeugd, enzovoort, en kan ze Haar aange-

boren liefde of speelse tijdverdrijf niet overstijgen. Mag die 
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Çrématé Rädhikä me voor altijd zegenen met de dienst aan 

Haar lotusvoeten. 

räsa-läsya-géta-narma-sat-kaläli-paëòitä 

    prema-ramya-rüpa-veça-sad-guëäli-maëòitä 

viçva-navya-gopa-yoñid-älito 'pi yädhikä 

    mahyam ätma-päda-padma-däsya-dästu rädhikä (5) 

Ze is bedreven in de fijne kunsten van räsa-lélä, zoals dansen, 

zingen en schertsen. Ze is getooid met een bovennatuurlijke 

prema, een betoverende schoonheid, prachtige gewaden en 

alle goddelijke deugden. Van alle jeugdige koeherdersmeisjes 

is Zij de beste. Mag die Çrématé Rädhikä me voor altijd zege-

nen met de dienst aan Haar lotusvoeten. 

nitya-navya-rüpa-keli-kåñëa-bhäva-sampadä 

    kåñëa-räga-bandha-gopa-yauvateñu kampadä 

kåñëa-rüpa-veça-keli-lagna-sat-samädhikä 

    mahyam ätma-päda-padma-däsya-dästu rädhikä (6) 

Met Haar rijkdommen van steeds nieuwe schoonheid, speels-

heid en gevoelens voor Kåñëa, laat Ze alle jonge koeherders-

meisjes, die zijn gebonden in een diepe gehechtheid (anuräga) 

aan Çré Kåñëa, beven. Ze is verzonken in een constante trance 

op de schoonheid, de kleding en het speelse tijdverdrijf van 

Çré Kåñëa. Mag die Çrématé Rädhikä me voor altijd zegenen 

met de dienst aan Haar lotusvoeten. 

sveda-kampa-kaëöakäçru-gadgadädi-saïcitä- 

    marña-harña-vämatädi-bhäva-bhüñaëäïcitä 

kåñëa-netra-toñi-ratna-maëòanäli-dädhikä 

    mahyam ätma-päda-padma-däsya-dästu rädhikä (7) 
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Ze is getooid met sättvika-bhävas, zoals transpireren, beven, 

kippenvel, tranen en een gebroken stem. Ze is gedecoreerd 

met ornamenten van bhävas, zoals verontwaardiging, plezier 

en tegenstrijdigheid, en Ze wordt gesierd door een arsenaal 

van ornamenten bezet met edelstenen, waarmee Ze de ogen 

van Çré Kåñëa streelt. Mag die Çrématé Rädhikä me voor altijd 

zegenen met de dienst aan Haar lotusvoeten. 

yä kñaëärdha-kåñëa-viprayoga-santatoditä- 

    neka-dainya-cäpalädi-bhäva-vånda-moditä 

yatna-labdha-kåñëa-saìga-nirgatäkhilädhikä 

    mahyam ätma-päda-padma-däsya-dästru rädhikä (8) 

Wanneer Ze van Çré Kåñëa slechts een half ogenblik is afge-

scheiden, wordt Ze bedroefd door telkens oprijzende gevoe-

lens van nederigheid en grote onrust; en Ze is van al Haar 

mentale beklemming verlost, zodra Ze Kåñëa ontmoet als 

gevolg van de intense ondernemingen van een van Hun bood-

schappers. Mag die Çrématé Rädhikä me voor altijd zegenen 

met de dienst aan Haar lotusvoeten. 

añöakena yas tv anena nauti kåñëa-vallabhäà 

    darçane 'pi çailajädi-yoñid-äli-durlabhäm 

kåñëa-saìga-nanditätma-däsya-sédhu-bhäjanaà 

    taà karoti nanditäli-saïcayäçu sä janam (9) 

Çrématé Rädhikä, wier darçana zelden wordt verkregen zelfs 

door Pärvaté-devé en andere godinnen, geeft groot plezier aan 

Haar sakhés. Zijzelf wordt opgetogen van de ontmoeting met 

Çré Kåñëa en Ze is de meest dierbare geliefde van Hem. Ze 

maakt de persoon, die aan Haar bidt door deze añöaka te zin-

gen, een ontvanger van de nectar van de dienst aan Haar.
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BRAHMÄËÒA PURÄËA 

Uit de conversatie tussen Brahmä en Närada in de Brahmä-

ëòa Puräëa. 

gåhe rädhä vane rädhä rädhä påñöhe puraù sthitä 

yatra yatra sthitä rädhä rädhaivärädhyate mayä (1) 

 

ÄDHÄ IS THUIS, RÄDHÄ IS IN HET BOS EN  

Ze is zowel vóór als achter me. Ik eerbiedig de 

alles-doordringende Rädhäjé, waar Ze ook aanwe-

zig is. 

jihvä rädhä çrutau rädhä rädhä netre hådi sthitä 

sarväìga-vyäpiné rädhä rädhaivärädhyate mayä (2) 

Rädhä is op mijn tong, Rädhä is in mijn oren, Rädhä is in mijn 

ogen en in mijn hart. Ik eerbiedig Rädhäjé, die in ieders li-

chaam aanwezig is. 

püjä rädhä japo rädhä rädhikä cäbhivandane 

småtau rädhä çiro rädhä rädhaivärädhyate mayä (3) 
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Rädhä is in mijn püjä, Rädhä is in mijn mantra-japa, Rädhä is 

in mijn gebeden, Rädhä is in mijn geheugen, en Rädhä is in 

mijn hoofd – ik eerbiedig die Rädhäjé. 

gäne rädhä guëe rädhä rädhikä bhojane gatau 

ratrau rädhä divä rädhä rädhaivärädhyate mayä (4) 

Als ik zing, zing ik over de eigenschappen van Rädhä; alles 

dat ik eet, is Rädhä's prasäda; waar ik ook naartoe ga, ik her-

inner me altijd Rädhä; Rädhä is in de nacht, Rädhä is in de 

dag – ik eerbiedig die Rädhäjé. 

mädhurye madhurä rädhä mahattve rädhikä guruù 

saundarye sundaré rädhä rädhaivärädhyate mayä (5) 

Rädhä is het zoet in alles, dat zoet is; van alles dat belangrijk 

is, is Rädhä het meest belangrijk; en van alles dat mooi is, is 

Rädhä de allerhoogste schoonheid – ik eerbiedig die Rädhäjé. 

rädhä räsa-sudhä-sindhu rädhä saubhägya-mäïjaré 

rädhä vrajäìganä-mukhyä rädhaivärädhyate mayä (6) 

Rädhä is een zee van ambrozijnen räsa, Rädhä is de bloem-

knop van al het goede geluk, Rädhä is de meest vooraan-

staande gopé van Vraja – ik eerbiedig die Rädhäjé. 

rädhä padmänanä padmä padmodbhava-supüjitä 

padme vivecitä rädhä rädhaivärädhyate mayä (7) 

Omdat Rädhä's gezicht gelijk een vlekkeloze lotusbloem is, 

wordt Ze gekend als Padma. Ze wordt vereerd door Brahmä, 

die op de lotus verscheen, die voortkwam uit Viñëu's navel, en 

toen Ze voor het eerst door Haar vader werd gevonden, lag 

Ze op een lotus – ik eerbiedig die Rädhäjé. 
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rädhä-kåñëätmikä nityaà kåñëo rädhätmako dhruvam 

våndävaneçvaré rädhä rädhaivärädhyate mayä (8) 

Rädhä is eeuwigdurend verzonken in Çré Kåñëa, Krsna is ze-

ker altijd in Rädhä verzonken, en Rädhä is de koningin van 

Våndävana – ik eerbiedig die Rädhäjé. 

jihvägre rädhikä-näma neträgrerädhikä-tanuù 

karëe ca rädhikä-kértir mänase rädhikä sadä (9) 

Rädhä's naam ligt op de punt van mijn tong, Rädhä's prachti-

ge gedaante is altijd in mijn gezichtsveld, beschrijvingen van 

Rädhä's roem zijn altijd in mijn oren, en Rädhä woont altijd 

in mijn gedachten. 

kåñëena paöhitaà stotraà rädhikä-prétaye param 

yaù paöhet prayato nityaà rädhä-kåñëäntigo bhavet (10) 

Een ieder, die dit gebed gesproken door Çré Kåñëa regelmatig 

en met grote zorg reciteert, krijgt liefdevolle dienst aan de 

voeten van Çré Rädhä-Kåñëa. 

ärädhita-manäù kåñëo rädhärädhita-mänasaù 

kåñëäkåñta-manä rädhä rädhä-kåñëeti yaù paöhet (11) 

Çrématé Rädhikä aanbidt Çré Kåñëa in Haar hart en gedachten 

en Kåñëa aanbidt Çrématé Rädhikä in Zijn hart en gedachten; 

Çré Kåñëa trekt het hart en hoofd van Rädhikä aan en Rädhikä 

trekt het hart en hoofd van Kåñëa aan. Een ieder, die dit ge-

bed liefdevol reciteert, zal evenzo worden aangetrokken door 

de lotusvoeten van Çré Rädhä-Kåñëa. 
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GESPROKEN DOOR ÇIVA IN DE 

URDHVÄMNÄYA-TANTRA 

munéndra-vånda-vandite tri-loka-çoka-häriëé 

    prasanna-vaktra-paìkaje nikuïja-bhüviläsini 

vrajendra-bhänu-nandini vrajendra-süni-saìgate 

    kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam? (1) 

 

 ÇRÉMATÉ RÄDHIKÄ, DIE DOOR GROTE  

heiligen wordt verheerlijkt! O Jij, die de klaagzang 

van de drie werelden teniet doet, wier lotusgezicht 

bloeit met een humoristische glimlach en die sport in de kuïj-

as. O geliefde dochter van Koning Våñabhänu! O, meest dier-

bare van de zoon van de koning van Vraja, wanneer maak Je 

mij de ontvanger van Jouw genadevolle zijdelingse blik? 

açoka-våkña-vallaré-vitäna-maëòapa-sthite 

    praväla-väla-pallava-prabhäruëäìghri komale 

varäbhaya-sphurat-kare prabhüta-sampadälaye 

    kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam? (2) 
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O Jij, die aanwezig is in een paviljoen gemaakt van klimplan-

ten, die zich rond açoka-bomen slingeren, wier mooie, zacht-

rode voeten de uitstraling hebben van koraal en pas ontlui-

kende rode blaadjes en wier [opgeheven] hand zegeningen en 

onverschrokkenheid schenkt. O woonplaats van oneindige 

rijkdom, wanneer maak Je mij de ontvanger van Jouw gena-

devolle, zijdelingse blik? 

anaìga-raìga-maìgala-prasaìga-bhaìgura-bhruväà 

    savibhramaà sasambhramaà dåganta-bäëa-pätanaiù 

nirantaraà vaçé-kåta-pratéti-nanda-nandane 

    kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam? (3) 

O Jij, die op het podium van de amoureuze sport in de loop 

van een heilzame discussie verbazing toont door Jouw wenk-

brauwen als bogen te fronsen en dan plotseling de pijlen van 

Jouw zijdelingse blikken af te vuren, die de zoon van Çré Nan-

da met romantische betovering doorboren en Hem onder 

Jouw eeuwigdurende beheer brengen, wanneer maak Je mij 

de ontvanger van Jouw genadevolle zijdelingse blik? 

taòit-suvarëa-campaka-pradépta-gaura-vigrahe 

    mukha-prabhä-parästa-koöi-çäradendu-maëòale 

vicitra-citra-saïcarac-cakora-çäva-locane 

    kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam? (4) 

O Jij, wier stralende en lichte gedaante lijkt op bliksem, goud 

en campaka-bloemen, wier lotusgezicht de schittering van de 

uitstraling van miljoenen najaarsmanen verslaat, en wier ogen, 

die rusteloos zijn als die van een jonge cakora-vogel, ieder 

moment diverse verbijsterende uitdrukkingen vertonen, wan-
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neer maak Je mij de ontvanger van Jouw genadevolle zijde-

lingse blik? 

madonmadäti-yauvane pramoda-mäna-maëòite 

    priyänuräga-raïjite kalä-viläsa-paëòite 

ananya-dhanya-kuïja-räjya-käma-keli-kovide 

    kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam? (5) 

O Jij, die dronken is van Jouw jeugdigheid, die is getooid met 

het smakelijke ornament van jaloerse woede, die uitspattin-

gen maakt in de gehechtheid van Jouw geliefde aan Jou, en 

die uiterst bekwaam is in de kunst van liefdesaangelegenhe-

den. O Jij, die de grootste geleerde is in de kennis van de lief-

desport in het gebied van Jouw vertrouwelijke, heilzame bos-

hutten, wanneer maak Je mij de ontvanger van Jouw genade-

volle zijdelingse blik? 

açeña-häva-bhäva-dhéra-héra-hära-bhüñite 

    prabhüta-çäta-kumbha-kumbha-kumbhi-kumbha-sustani 

praçasta-manda-häsya-cürëa-pürëa-saukhya-sägare 

    kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam? (6) 

O Jij, die is gesierd met de ornamenten van anubhäva, zoals 

häva en bhäva, en met een halssnoer van zachtmoedigheid en 

ernst, wier borsten lijken op waterkruiken gemaakt van puur 

goud en die lijken op de twee bulten op het hoofd van een 

olifant. O Jij, wier glorieuze, milde glimlach is als een zee vol 

zegen, wanneer maak Je mij de ontvanger van Jouw genade-

volle zijdelingse blik? 

måëäla-väla-vallaré taraìga-raìga-dorlate 

    latägra-läsya-lola-néla-locanävalokane 
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lalal-lulan-milan-manojïa-mugdha-mohanäçrite 

    kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam? (7) 

O Jij, wier armen lijken op de zachte stengels van een lotus, 

die zwindelen in de watergolven, wier blik uit blauwe ogen 

lijkt op de puntjes van klimplanten, die dansen in de bries, die 

Mana-mohana verleidt Jou te volgen en die op het moment 

van de ontmoeting met Hem Zijn verstand steelt en Hem be-

scherming biedt in Zijn staat van opgetogenheid, wanneer 

maak Je mij de ontvanger van Jouw genadevolle zijdelingse 

blik? 

suvarëa-mälikäïcita-tri-rekha-kambu-kaëöhage 

    tri-sütra-maìgalé-guëa-tri-ratna-dépti-dédhiti 

sa-lola-néla-kuntala-prasüna-guccha-gumphite 

    kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam? (8) 

O Jij, wier hals wordt gekenmerkt door drie lijnen, zoals van 

een schelphoorn, en welke is gesierd met gouden halssnoeren 

en een heilzame tri-sütra
31

, die blinkt met drie soorten schitte-

rende edelstenen. O Jij, wier blauwzwarte tressen, die met 

trossen bloesems in een vlecht zijn geweven en heen en weer 

slingeren, wanneer maak Je mij de ontvanger van Jouw gena-

devolle zijdelingse blik? 

nitamba-bimba-lambamäna-puñpa-mekhalä-guëe 

    praçasta-ratna-kiìkiëé-kaläpa-madhya-maïjule 

karéndra-çuëòa-daëòikä-varoha-saubhagoruke 

    kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam? (9) 

                                                 

31
  Een maìgala-tri-sutra is een speciale halsketting gedragen door getrouw-

de meisjes voor het gunstige effect. 
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O Jij, over wier ronde heupen een guirlande van excellente 

bloemen hangt, op wier charmante ranke taille een sublieme 

gordel van kleine met edelsteentjes bezette belletjes zachtjes 

rinkelt, en wier mooie dijen toelopen als de slurf van de ko-

ning der olifanten, wanneer maak Je mij de ontvanger van 

Jouw genadevolle zijdelingse blik? 

aneka-mantra-näda-maïju-nüpurä-rava-skhalat- 

    samäja-räja-haàsa-vaàça-nikvaëäti-gaurave 

vilola-hema-vallaré-viòambi-cäru-caìkrame 

    kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam? (10) 

O Jij, wier enkelbellen, die zachtjes klinken met een reeks 

vedische mantras, lijken op het gekwetter van een zwerm ko-

ninklijke zwanen, en wier elegante gang de bewegingen van 

een zwaaiende gouden klimplant bespot, wanneer maak Je 

mij de ontvanger van Jouw genadevolle zijdelingse blik? 

ananta-koöi-viñëu-loka-namra-padmajärcite 

    himädrijä-pulomajä-viriïcajä-vara-prade 

apära-siddhi-åddhi-digdha-sat-padäìgulé-nakhe 

    kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam? (11) 

O Jij, die wordt vereerd door Lakñmé-devé – de meesteres van 

ongelimiteerde Vaikuëöha planeten – en die godsgeschenken 

geeft aan Çré Pärvaté, Indräëé en Sarasvaté, zelfs een van de 

nagels van Jouw lotusvoeten geeft aanleiding tot een oneindi-

ge variëteit aan spirituele perfecties. Oh, wanneer maak Je mij 

de ontvanger van Jouw genadevolle zijdelingse blik? 

makheçvari! kriyeçvari svadheçvari sureçvari 

    triveda-bhäratéçvari pramäëa-çäsaneçvari 
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rameçvari! kñameçvari pramoda-känaneçvari 

     vrajeçvari vrajädhipe çré rädhike namo 'stu te (12) 

O Meesteres van allerlei soorten offers, van alle activiteiten, 

van de mantras uitgesproken tijdens yajïa, van alle goden, van 

de lessen van de drie Veda's, van de bekrachtiging van alle 

schriftuurlijke principes, van de godin van het geluk, van ver-

geving, en van het verrukkelijke bos [van Våndävana], O 

Meesteres en Keizerin van Vraja, O Çrématé Rädhikä, ik bied 

Jou mijn praëäma aan. 

itémam adbhutaà-stavaà niçamya bhänu-nandiné 

    karotu santataà janaà kåpä-kaöäkña-bhäjanam 

bhavet tadaiva saïcita-tri-rüpa-karma-näçanaà 

    bhavet tadä vrajendra-sünu-maëòala-praveçanam (13) 

O dochter van Våñabhänu, maak me bij het horen van dit 

prachtige gebed alsjeblieft gekwalificeerd om eeuwigdurend 

Jour genadevolle zijdelingse blik te ontvangen. Door Jouw 

genade worden mijn drie typen karma
32

 vernietigd en op dat 

moment zal ik de kring van de zoon van de koning van Vraja 

en Zijn meest dierbare sakhés binnengaan. 

                                                 

32
 Verzamelde reacties, vruchtvormende reacties en reacties uit huidige 

activiteiten. 
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EEN OUD GEBED DOOR EEN ONBEKENDE 

VAIÑËAVA AUTEUR 

sucäru-vaktra-maëòalaà sukarëa-ratna-kuëòalam 

sucarcitäìga-candanaà namämi nanda-nandanam (1) 

 

IJN RONDE GEZICHT IS ZO LIEF, ZIJN  

mooie oren zijn versierd met lange oorringen bezet 

met juwelen en Zijn lichaam is mooi gebalsemd 

met geurende sandelhoutpasta. Ik bied pranama aan die Çré 

Nanda-nandana. 

sudérgha-netra-paìkajaà çikhi-çikhaëòa-mürdhajam 

anaìga-koöi-mohanaà namämi nanda-nandanam (2) 

Zijn ogen lopen lang uit als lotussen; pauwenveren sieren Zijn 

hoofd; en Hij verleidt miljoenen Cupido's. Ik bied praëäma 

aan die Çré Nanda-nandana. 

sunäsikägra-mauktikaà svacchanda-danta-paìktikam 

navämbudäìga-cikkaëaà namämi nanda-nandanam (3) 



SRI  RADHA – ONZE ALLERHOOGSTE TOEVLUCHT 

__________________________________________________________________________ 

380 

Aan de punt van Zijn mooie neus hangt een olifantenparel, 

Zijn rijen tanden stralen op natuurlijke wijze [als parels] en 

Zijn lichaamskleur straalt als een nieuwe regenwolk. Ik bied 

praëäma aan die Çré Nanda-nandana. 

kareëa veëu-raïjitaà gati-karéndra-gaïjitam 

duküla-péta-çobhanaà namämi nanda-nandanam (4) 

Zijn handen worden gesierd met een fluit, Zijn majestueuze 

gang overstijgt die van de koning der olifanten en Hij wordt 

verfraaid door mooie gele kleding. Ik bied praëäma aan die 

Çré Nanda-nandana. 

tri-bhaìga-deha-sundaraà nakha-dyuti-sudhäkaram 

amülya-ratna-bhüñaëaà namämi nanda-nandanam (5) 

Zijn drievoudig gebogen gedaante is het mooiste, Zijn nagels 

glanzen als de maan en Hij is getooid met onschatbare edel-

stenen. Ik bied praëäma aan die Çré Nanda-nandana. 

sugandha-aìga-saurabham uro-viräji-kaustubham 

sphurac-chrévatsa-läïchanaà namämi nanda-nandanam (6) 

Zijn lichaam verspreidt een buitengewoon betoverende geur 

en op Zijn brede borst schittert de kaustubha-steen samen met 

het kenmerk van Çrévatsa. Ik bied praëäma aan die Çré Nanda-

nandana. 

våndävana-sunägaraà viläsänuga-väsasam 

surendra-garva-mocanaà namämi nanda-nandanam (7) 

Hij is de meest gewiekste paramour van Våndävana, die zich 

kleedt om Zijn verleidelijke, speelse tijdverdrijf kracht bij te 

zetten en die Indra van zijn trots bevrijdt. Ik bied praëäma 

aan die Çré Nanda-nandana. 
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vrajäìganä-sunäyakaà sadä sukha-pradäyakam 

jagan-manaù pralobhanaà namämi nanda-nandanam (8) 

De beeldschone minnaar van de meisjes van Vraja geeft alle 

levende wezens geluk en charmeert hun geest. Ik bied praëä-

ma aan die Çré Nanda-nandana. 

çré-nanda-nandanäñöakaà paöhed yaù çraddhayänvitaù 

tared bhaväbdhià dustaraà labhet tad-aìghri-yugmakam (9) 

Een ieder die deze acht verzen, die de zoon van Nanda ver-

heerlijken, met vertrouwen reciteert, overwint met gemak de 

onoverkomelijke oceaan van het materiële bestaan en krijgt 

bescherming aan Zijn twee lotusvoeten. 

ÇRÉLA RÜPA GOSVÄMÉ  

rädhe! jaya jaya mädhava-dayite! 

gokula-tariëé-maëòala-mahite (1) 
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 RÄDHÄ! ALLE EER AAN JOU, O GELIEFDE 

van Mädhava! Jouw glorie wordt bezongen door de 

kring van jonge meisjes van Gokula. 

dämodara-rati-vardhana-veçe! 

hari-niñkuöa-våndävipineçe! (2) 

O Jij, wier aankleding de genegenheid van Dämodara ver-

hoogt, O Koningin van het Våndävana Bos, Je bent de tuin 

van plezier van Çré Hari. 

våñabhänüdadhi-nava-çaçi-lekhe! 

lalitä-sakhé! guëa-ramita-viçäkhe! (3) 

Uit de zee van Våñabhänu Mahäräja verrijs Jij als de nieuwe 

maan! O liefste vriendin van Lalitä! O Jij, die het hart van 

Viçäkhä boeit met Jouw betoverende kwaliteiten! 

karuëäà kuru mayi karuëä-bharite! 

sanaka-sanätana-varëita-carite! (4) 

Laad Jouw mededogen op mij, O Jij, die vol compassie is! 

Jouw transcendentale kwaliteiten en karakter worden be-

schreven door Sanaka en Sanätana. 
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ÇRÉ RÄYA RÄMÄNANDA 

kalayati nayanaà diçi diçi valitam 

paìkajam iva mådu-märuta-calitam (1) 

 

ÄDHÄ'S OGEN BLIKKEN IN IEDERE RICH- 

ting en lijken op een lotus, die wiegt op een zachte 

bries. 

keli-vipinaà praviçati rädhä 

pratipada-samudita manasija-bädhä (2) 

Wanneer Rädhä het speelbos binnengaat, komt Kämadeva 

naar voren en verspert Haar de weg bij iedere stap. 

vinidadhati mådu-manthara-pädam 

racayati kuïjara-gatim anuvädam (3) 

Haar stappen zijn traag en delicaat als de gratieuze gang van 

een olifant. 

janayati rudra-gajädhipa-muditam 

rämänanda-räya-kavi-gaditam (4) 

Mogen deze woorden gesproken door de dichter Rämänanda 

Räya geluk brengen aan Gajapati Maharäja Pratäparudra. 
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ÇRÉ JAYADEVA GOSVÄMÉ 

[Gebruikelijk refein: rädhe kåñëa govinda gopäla nanda-duläla 

yaçodä-duläla jaya jaya deva! hare] 

çrita-kamaläkuca-maëòala! dhåta-kuëòala! e 

kalita-lalita-vanamälä! jaya jaya deva! hare (1) 

 

 JIJ, DIE ZIJN TOEVLUCHT NEEMT TOT DE 

ronde borsten van Kamalä (Çré Rädhä), O Jij, wiens 

oren zijn versierd met oorringen en die een verleide-

lijke bloemenkrans van bosbloemen draagt, O Deva, O Hari, 

moge Jij triomferen! 

dina-maëi-maëòala-maëòana! bhäva-khaëòana! e 

mni-jana-mänasa-haàsa! jaya jaya deva! hare (2) 

O ornament van de zonneschijf, O Jij, die de gebondenheid 

van het materiële bestaan verbreekt, O zwaan, die speelt op 

het [meer van de] gedachten van heiligen, O Deva, O Hari, 

moge Jij triomferen! 

käléya-viña-dhara-gaïjana! jana-raïjana! e 

yadu-kula-nalina-dineça! jaya jaya deva! hare (3) 

O Jij, die de trots van de giftige slang Käliya verpulvert, O Jij, 

die de mensen [van Vraja] plezier geeft, O zon, die de lotus 
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van de Yadu-dynastie laat bloeien, O Deva, O Hari, moge Jij 

triomferen! 

madhu-mura-naraka-vinäçana! garuòäsana! e 

sura-kula-keli-nidäna! jaya jaya deva! hare (4) 

O vernietiger van de demonen Madhu, Mura en Naraka, O 

Jij, die op Garuòa rijdt en die het verrukkelijke spel van de 

halfgoden inspireert, O Deva, O Hari, moge Jij triomferen! 

amala-kamala-dala-locana! bhäva-mocana! e 

tri-bhuvana-bhavana-nidhäna! jaya jaya deva! hare (5) 

O Jij, wier grote ogen lijken op de bloembladeren van een 

maagdelijke lotus, O Jij, die verheffing geeft uit het materiële 

bestaan en die de fundering is van de drie werelden, O Deva, 

O Hari, moge Jij triomferen! 

janaka-sutä-kåta-bhüñaëa! jita-düñaëa! e 

samara-çamita-daçakaëöha! jaya jaya deva! hare (6) 

O Jij, die wordt gesierd door de dochter van Koning Janaka 

(Sétä-devé), O Jij, die de demoon Düñaëa versloeg en de tien-

hoofdige Rävaëa in de strijd doodde, O Deva, O Hari, moge 

Jij triomferen! 

abhinava-jaladhara-sundara! dhåta-mandara! e 

çré-mukha-candra-cakora! jaya jaya deva! hare (7) 

O Jij, wiens gelaatskleur de satijnen glans heeft van een nieu-

we regelwolk, O Jij, die de Mandara Berg vasthoudt en die de 

cakora-vogel is, die onophoudelijk gehecht is aan het volle-

maansgezicht van Çré Rädhä, O Deva, O Hari, moge Jij triom-

feren! 
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tava caraëe praëatä vayam iti bhävaya e 

kuru kuçalaà praëateñu jaya jaya deva! hare (8) 

O Heer, we hebben onze exclusieve toevlucht genomen tot 

Jouw lotusvoeten. Geef Jouw dienaren in overgave de gunst 

[door ons te zegenen met prema-bhakti], O Deva, O Hari, 

moge Jij triomferen! 

çré-jayadeva-kaver idaà kurute mudam 

maìgalam-ujjvala-gétaà jaya jaya deva! hare (9) 

Mag dit stralende en heilzame lied gecomponeerd door Çré 

Jayadeva het geluk verhogen [van Jou en Jouw toegewijden, 

die het horen en reciteren], O Deva, O Hari, moge Jij triomfe-

ren! 
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A – B – C – D – E – G – H – J – K –  

L – M – P – R – S – T – V – Y 

____________________________________________ 

A 

äcärya – spiritueel voorganger; iemand die onderwijst door 

middel van voorbeeld. 

anuräga – (1) gehechtheid, genegenheid of liefde; (2) een 

geīntensiveerd stadium van prema, dat direct vóór ma-

häbhäva verschijnt. 

aprakaöa – (betekent letterlijk 'ongemanifesteerd') de onge-

manifesteerde geestelijke wereld, Goloka Våndävana. 

arcana – verering van het Godsbeeld. 

arghya – geheiligd water; een offer (een drank of vloeistof om 

op het hoofd te sprenkelen) bedoeld als begroeting van 

hoogst gerespecteerde personen. De ingrediënten zijn wa-

ter, melk, dürvä-gras, yogurt, ongekookte rijst van het 

rijstveld (aravä), rijst, sesamzaad, wit mosterdzaad, gerst, 

enzovoort. 

avadhüta – een asceet, die dikwijls de algemeen aanvaarde 

normen van de samenleving overtreedt. 
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B 

Bhagavän – de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods volmaakt 

in zes vermogens: schoonheid, rijkdom, kracht, faam, ken-

nis en verzaking. Vän betekent letterlijk 'bezitter' en bha-

ga betekent 'rijkdom' of 'vermogen'. 

bhajana – innerlijke meditatie en verering. 

bhakta – een toegewijde. 

bhakti – toewijding of devotie voor God. 

bhakti-yoga – liefdevolle toegewijde dienst aan God.  

bhäva – (1) spirituele emoties, stemmingen of gevoelens; (2) 

het stadium in de ontwikkeling van bhakti direct vóór 

prema; (3) het stadium van prema boven anuräga geken-

merkt door een voortdurende absorbtie in extatische, bo-

venzinnelijke emotie. 

brahma – (1) afkomstig van båù, hetgeen betekent 'uitge-

strekt' of 'groot'; de algemene betekenis is geest; (2) het 

levende wezen; (3) het verstand; (4) de Superziel; (5) het 

onpersoonlijke aspect van de Allerhoogste Persoonlijk-

heid Gods; (6) Bhagavän Zelf. 

brahmacäré – een mannelijke toegewijde, die zijn huis en fami-

lie verzaakt en celibatair blijft, nadat hij zich heeft gewijd 

aan het bereiken van perfectie in het spirituele leven. 

brahma-åñi – een heilige, een wijze gesitueerd in brahma reali-

satie. 
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C 

caranämåta – nectar van de voeten van Çré Kåñëa of Zijn met-

gezellen. Substanties zoals water, melk, honing, yogurt, 

ghee en rozenwater worden gebruikt om de voeten van Çré 

Kåñëa of Zijn metgezellen te wassen. De nectar, die daar-

van wordt verzameld, heet caranämåta. 

Caturmäsya – de vier maanden gedurende het regenseizoen in 

India (augustus tot en met november), waarin de beoefe-

ning van bepaalde voorgeschreven soberheden zeer krach-

tig zijn voor de geestelijke ontwikkeling. 

D 

daëòavat praëäma – onderworpen eerbetuigingen; letterlijk: 

vallen als een daëòa (stok) om eerbetuigingen aan te bie-

den. 

darçana – het zien of toeschouwer zijn van het Godsbeeld, een 

heilige plaats, of een verheven Vaiñëava. 

dhäma – de woonplaats van Çré Bhagavän, waarin Hij ver-

schijnt en Zijn goddelijk spel ten uitvoer legt. 

dharma – (1) van de verbale wortel dhå, hetgeen betekent 

'ondersteunen'; dus dharma betekent 'datgene dat onder-

steunt'; (2) in het algemeen: religie; (3) de sociaal religieu-

ze plichten voorgeschreven in de geschriften voor verschil-

lende klassen personen in het vedisch sociale systeem 

(varëäçrama), die zijn bedoeld om te worden bevrijd op 

het platform van bhakti. 

dékñä – inwijding door een geestelijk leermeester. 
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Dvädaçé – de twaalfde dag van de wassende of afnemende 

maan. Wanneer Ekädaçé, de elfde dag van de wassende of 

afnemende maan, overdag begint en eindigt op de volgen-

de dag (na zonsopgang), wordt die Ekädaçé genoemd vid-

dha-ekädaçé. In dat geval wordt de ekädaçé-vrata gevolgd 

op Dvädaçé in plaats van Ekädaçé. Dit wordt Mahä-dvädaçé 

genoemd en de vrata (gelofte) wordt dvädaçé-vrata ge-

noemd. 

E 

Ekädaçé – de elfde dag van de wassende of afnemende maan. 

Op die dag schrijft het geschrift voor om te vasten van 

granen, bonen en andere voedingsmiddelen, zodat de säd-

haka zich volkomen kan wijden aan activiteiten van zuive-

re bhakti. Ekädaçé wordt de moeder van devotie genoemd. 

G 

gopa – koeherdersjongen, of –man. 

gopé – koeherdersmeisje, of –vrouw. 

gosvämé – (1) iemand die zijn zintuigen meester is en onthecht 

is van materiële elementen; (2) iemand in de verzakende 

levensorde. 

H 

hari-kathä – vertellingen over de Allerhoogste Persoonlijk-

heid Gods, Hari. 

harinäma – het chanten van de heilige namen van Çré Kåñëa. 

Tenzij vergezeld van het woord saìkértana, verwijst het 
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doorgaans naar het chanten van de Hare Kåñëa mahä-

mantra zachtjes in zichzelf op een snoer van tulasé-kralen. 

hlädiné-çakti – Çré Kåñëa's pleziervermogen; de energie, die 

verbonden is aan het aspect van zegen (änanda) van de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Hoewel Bhagavän de 

belichaming is van alle plezier, is hlädiné het vermogen, 

waarmee Hij bovenzinnelijke zegen proeft en veroorzaakt, 

dat anderen zegen ervaren. 

J 

Janmäñöamé – de verschijningsdag van Çré Kåñëa, die plaats 

heeft op de achtste dag van de donkere maan in de maand 

van Bhädra (augustus-september). 

jéva – het eeuwige, individueel levende wezen, die in de ge-

conditioneerde staat van het materiële bestaan een mate-

rieel lichaam aanneemt in een van de ontelbaar vele le-

venssoorten. 

jïäna – (1) kennis; (2) kennis die leidt tot onpersoonlijke be-

vrijding. 

jïäné – iemand die zoekt naar kennis, hetzij onpersoonlijke of 

persoonlijke kennis. 

K 

karma – (1) iedere activiteit uitgevoerd in de loop van het 

materiële bestaan; (2) baatzuchtige activiteiten; vrome ac-

tiviteiten die leiden tot materieel voordeel in deze wereld 

of in de hemelse planeten na de dood; (3) noodlot; voor-

gaande activiteiten die leiden tot onvermijdelijke reacties. 



SRI  RADHA – ONZE ALLERHOOGSTE TOEVLUCHT 

__________________________________________________________________________ 

392 

kathä – (verwijst ook naar hari-kathä  of kåñëa-kathä) vertel-

lingen over de heilige naam, vorm, kwaliteiten en het spel 

van Çré Hari, of Çré Kåñëa. 

kértana – het zingen over of verheerlijken van de naam, vorm, 

kwaliteiten, het spel, de woonplaats en toegewijden van 

Çré Bhagavän; het belangrijkste onderdeel van het negen-

voudige systeem van toegewijde dienst. 

kuïja – een afgesloten prieel of loofhut in het bos voor het 

spel van plezier van Çré Çré Rädhä-Kåñëa. 

L 

Lakñmé – de godin van het geluk en eeuwige metgezellin van 

Çré Viñëu. 

lélä – het goddelijk spel van Çré Bhagavän en Zijn eeuwige 

metgezellen, dat alle heil schenkt aan het levend wezen, 

dat geen relatie heeft met deze wereld en dat buiten het 

bereik ligt van het verstand en de materiële zintuigen. 

M 

mahäbhäva – het hoogste stadium van prema, of transcenden-

tale liefde. 

mahäjana – geestelijke authoriteit; iemand die de religieuze 

principes werkelijk begrijpt; de twaalf belangrijkste mahä-

janas worden in Çrémad-Bhägavatam (6.3.20) 

geīdentificeerd als Çré Brahmä, Bhagavän Närada, Çivajé, 

de vier Kumära's, Kapiladeva, Sväyambhuva Manu, 
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Prahläda Mahäräja, Janaka Mahäräja, Grootvader Bhéñ-

ma, Balé Mahäräja, Çukadeva Gosvämé en Yamaräja. 

mahä-mantra – de 'grote mantra', samengesteld uit de voor-

naamste namen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods 

in hun aanspreekvormen: hare kåñëa hare kåñëa kåñëa kå-

ñëa hare hare, hare räma hare räma räma räma hare hare. 

maïjaré – (1) een bloemknop; (2) een dienstmaagd van Çréma-

té Rädhikä. 

mäyä, Mahämäyä – de materiële, begoochelende energie van 

de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; Zijn externe ener-

gie. 

murti – de vorm van het godsbeeld van Çré Bhagavän of Zijn 

toegewijde. 

P 

pädhya – water voor het wassen van voeten. Ingrediënten zijn 

met bloemen geparfumeerd water, dürvä-gras, çyäma dhä-

na (graan), tulasé-blaadjes, candana (sandelhout), enzo-

voort. 

paramahaàsa – de hoogste, God-gerealiseerde, zwaanachtige 

toegewijde van Çré Bhagavän; het vierde en hoogste stadi-

um van sannyäsa. 

Paramätmä – Superziel; Hij die zich als getuige in het hart van 

alle levende wezens bevindt en de bron is van geheugen, 

kennis en vergetelheid. 
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paramparä – het systeem van goddelijke kennisoverdracht van 

guru naar discipel via een ononderbroken ketting van zui-

vere, geestelijk leermeesters. 

parikramä – omcirkeling. 

prakaöa – gemanifesteerd, zichtbaar voor normale ogen; het 

geestelijke gebied dat zich in deze wereld manifesteert. 

praëäma – letterlijk: naar de grond buigen; een eerbetuiging 

jegens het Godsbeeld van Bhagavän of tussen toegewij-

den. 

prasädam – (letterlijk: 'genade') verwijst in het bijzonder naar 

voedselrestanten geofferd aan het Godsbeeld; kan ook 

verwijzen naar restanten van andere artikelen geofferd 

aan het Godsbeeld, zoals wierrook, bloemen, bloe-

menslingers en kleding. 

prema – zuivere liefde voor God. 

püjä – het aanbieden van verering. 

püjäré – priester, iemand die püjä aanbiedt, of het Godsbeeld 

in een tempel vereert. 

Purëimä – de dag van de volle maan. 

puñpäïjali – (1) een offer van bloemen uit beide handen aan 

Bhagavän, of aan Zijn verheven toegewijde; (2) bloemle-

zing, een gesproken verheerlijking van God of zijn verhe-

ven toegewijde. 
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R 

Rädhäñöamé – de verschijningsdag van Çrématé Rädhikä, die 

plaats vindt op de achtste dag van de wassende maan in de 

maand van Bhädra (augustus-september). 

räsa, räsa-lélä – Kåñëa's onbevlekte dans met de gopés van 

Våndävana. 

räsa-sthalé – de plaats van de räsa-dans. 

rati – (1) gehechtheid, dol zijn op; (2) synoniem met bhäva, 

het achtste stadium (direct vóór prema) in de ontwikkeling 

van de klimplant van bhakti. 

S 

sädhaka – spiritueel beoefenaar. 

sädhana – spirituele beoefening uitgevoerd om een bepaald 

doel te bereiken. 

sakhé – een vriendin. 

çakti – vermogen, of energie. 

samädhi – concentratie van de geest; meditatie of diepe tran-

ce, hetzij op Pramätmä of op het spel van Kåñëa. 

sampradäya – de school van een religieuze stroming. 

saìkértana – het gezamenlijk zingen van de heilige namen van 

Kåñëa. 

sannyäsa – de vierde äçrama (levensstadium) in het varëäçra-

ma-systeem; verzakend, ascetisch leven. 
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çästra – de vedische geschriften. 

sevä – dienst, diensverlening aan, achting, toewijding tot. 

çloka – een Sanskriet vers. 

çåìgära-räsa – een andere naam voor mädhurya-räsa, het de-

votionele sentiment in de gemoedsgesteldheid van amou-

reuze aantrekkingskracht. 

svarüpa-çakti – innerlijk vermogen van Çré Bhagavän, dat su-

perieur is aan Zijn marginale en externe vermogens. Het 

heeft drie aspecten: sandhiné (bestaan), saṁvit (kennis) en 

hlädiné (transcendentale of bovenzinnelijke zegen). 

T 

tattva – waaheid, realiteit, filosofisch principe; de essentie of 

substantie van iets (bijvoorbeeld, de waarheden met be-

trekking tot bhakti worden bhakti-tattva genoemd). 

tilaka – heilige klei waarmee het voorhoofd en andere delen 

van het lichaam worden gemarkeerd om aan te geven, dat 

men een toegewijde of een aspirerend toegewijde van de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. 

tulasé – een heilige plant, waarvan de blaadjes en bloesems 

door Vaiñëava's worden gebruikt in de eredienst van Çré 

Kåñëa; een gedeeltelijke expansie van Våndä-devé; het 

hout wordt gebruikt voor het maken van een kralensnoer 

om mee te chanten en als halsketting. 



 

 

397 

V 

vaàçé – een van Kåñëa's fluiten van ongeveer 32 centimeter 

lang met negen gaatjes. Kåñëa heeft ook een aantal lange-

re vaàçés: de mahänandä, of sammohiné gemaakt van ju-

welen; de äkarñiëé gemaakt van goud; en de änandiné 

technisch genaamd vaàçulé gemaakt van bamboe. 

Vraja – naam van het geestelijke gebied, waar Kåñëa mense-

lijk spel uitvoert; Vraja omsluit Våndävana, Gokula, Chaö-

öékarä, Nandagäon, Varñäëä, enzovoort. 

Vrajaväsé – inwoner van Vraja. 

vrata – a gelofte afgelegd voor zelfzuivering en spiritueel heil. 

Y 

yajïa – (1) offer waarin een godheid wordt verzoend door het 

zingen van gebeden en mantras en het offeren van ghee in 

het heilig vuur; (2) iedere soort intense onderneming ge-

richt op het bereiken van een bepaald doel. 

Yogamäyä – spiritueel begoochelend vermogen van de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods; Zijn innerlijke energie. 

yogé – iemand die het yoga-systeem beoefent met de bedoe-

ling om de Superziel te realiseren of om samen te smelten 

met het lichaam van God. 

yuga – een van de vier tijdperken, die in de Veda's worden 

beschreven: Satya-yuga, Tretä-yuga, Dväpara-yuga en Ka-

li-yuga. Deze vier yugas roteren als de maanden op een 

kalender. De duur van iedere yuga is verschillend – er 
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wordt gezegd, dat ze respectievelijk 1.728.000; 1.26.000; 

864.000; en 432.000 jaar duren. Het afnemende getal ver-

tegenwoordigt een overeenkomstige fysieke en morele 

achteruitgang van de mensheid in ieder tijdperk. 

yütha – een groep gopés. 

yütheçvaré – de gopés van Vraja worden onderverdeel in vele 

verschillende groepen genaamd yüthas. De leider van ie-

dere groep heet yütheçvaré. Hoewel er vele yütheçvarés 

zijn, zijn er acht belangrijksten: Çré Rädhä, Candrävalé, Vi-

çäkhä, Lalitä, Çyämä, Padma, Çaivyä en Bhadrä. 
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P DE HEILIGE EN GUNSTIGE DAG VAN  

Mauné Amävasyä in 1921 nam Çré Çrémad Bhakti-

vedänta Näräyaëa Gosvami Mahäräja zijn goddelij-

ke geboorte in een vrome Vaiñëava familie in Tivärépura in de 

deelstaat Bihar in India.  

In februari 1946 ontmoette hij zijn gurudeva, Çré Çrémad 

Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, waarna zijn 

exemplarische leven van volkomen toewijding aan het 

Gauòéya Vaiñëavisme, of het pad van kåñëa-bhakti in de lijn 

van Çré Caitanya Mahäprabhu, zich ging manifesteren. 

Hij begeleidde zijn gurudeva op zijn omvangrijke predik-

tochten door India en assisteerde hem op actieve wijze bij de 

verspreiding van de leer van Çré Caitanya Mahäprabhu voor 

het eeuwige welzijn van de levende wezens in deze wereld. 

Hiertoe behoorde de regelmatige ontvangst van duizenden 

pelgrims, die de jaarlijkse omcirkeling van Çré Navadvépa-

dhäma, de verschijningsplaats van Çré Caitanya Mahäprabhu, 

en Çré Våndävana-dhäma, de verschijningsplaats van Çré Kå-

ñëa, uitvoerden. 

Zijn gurudeva had hem de opdracht gegeven om het werk 

van vooraanstaande Gauòéya Vaiñëava's in Hindi te vertalen, 

een taak, die hij zijn leven lang nauwgezet uitvoerde en die 
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resulteerde in de publicatie van bijna vijftig heilige teksten in 

Hindi. Later werden de meeste van deze onschatbare mees-

terwerken in het Engels en in andere grote wereldtalen ver-

taald. 

Vele jaren reisde hij door India om de boodschap van het 

Gauòéya Vaiñëavisme te verspreiden en om dezelfde reden 

reisde hij sinds 1996 ook buiten India. In de daarop volgende 

veertien jaar heeft hij meer dan dertig keer de wereld rondge-

reisd. Of hij nu in India was of daar buiten, zijn prediking 

werd altijd gekenmerkt door het op moedige wijze ontmaske-

ren van misverstanden, die de specifieke betekenissen van de 

komst van Çré Caitanya Mahäprabhu verhulden. Hij deed dat 

op strikte wijze naar de wens van Çréla Bhaktisiddhänta Sa-

rasvaté Öhäkura Prabhupäda en in perfecte overeenstemming 

met de ideeën van Çréla Rüpa Gosvämé, Çré Caitanya Ma-

häprabhu's belangrijkste volgeling. Door in de huidige tijd de 

glorieuze principes van de Gauòéya Sam-pradäya uit te dragen 

heeft hij dus de functie van een ware äcärya uitgeoefend. 

Op 29 december 2010 heeft hij op de leeftijd van negentig 

jaar in Cakratértha in Çré Jagannätha Puré-dhäma zijn spel in 

deze wereld voltooid. In Çré Navadvépa-dhäma werd de vol-

gende dag aan de volkomen bekrachtigde afgezant van Çré 

Gaurasundara, de belichaming van Zijn unieke mededogen, 

samädhi gegeven. Hij zal nooit ophouden om in zijn goddelij-

ke instructies en in het hart van degenen, die aan hem zijn 

toegewijd, te blijven wonen. 
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