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E HEBBEN ALLEMAAL DE NEIGING OM LIEF TE

hebben. Niemand kan leven zonder van iemand te
houden. Zelfs een tijger heeft die neiging; we kunnen dit zien aan de manier, waarop de tijgermoeder haar jongen draagt, beschermt en in leven houdt. Het probleem is echter de vraag, waarop we onze liefde richten, zodat iedereen
gelukkig is.
In het begin houden we van onze ouders, dan van onze
broers en zuster, dan van onze hele familie, onze geliefden,
onze gemeenschap, land en zelfs de hele mensheid. Ondanks
dat we zoveel liefde geven, blijven we ons toch gefrustreerd
voelen. En dat zal zo blijven, totdat we de identiteit leren
kennen van onze Allerhoogste Geliefde.
Evenals lichtdeeltjes van de zon of de lucht zich verspreiden zonder te weten, waar ze terecht komen, zo verspreidt
zich onze neiging om met heel ons hart lief te hebben ook.
Volgens de tijdloze boeken van wijsheid uit het Oude India,
genaamd de Veda’s, kan onze liefde alleen volkomen worden
voldaan, wanneer deze is gericht op Çré Kåñëa, de Absolute
i
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Waarheid. Hij is het reservoir van alle plezier, alle werelden
en alle relaties.
Summum van Toewijding, waarvan de bron van kennis afkomstig is uit de antieke mystieke Veda’s, leert ons hoe we
alle levende wezens kunnen liefhebben – mensen, vogels,
zoogdieren, insekten en zelfs bomen en planten – met de gemakkelijke methode van liefde voor Kåñëa. De universele en
praktische methode om alle bladeren en takken van een boom
te voorzien van water is de boom aan de wortel water te geven. In dat verband zeggen de Veda’s, dat Kåñëa, de Allerhoogste Persoon, de wortel van alles is. Alle wezens zijn onderdelen van Hem en door Hem lief te hebben wordt iedereen gelukkig.
In dit boek zal je zien, dat dit verheven idee in heel eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen taal wordt beschreven, omdat de woorden in dit boek op die manier werden gesproken
door Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja en daarna werden
getransscribeerd. Als je aarzelt om verder te lezen vanwege
de Sanskriete verzen, zinnen en woorden, die hier en daar
tussendoor staan, laat deze kans je niet ontgaan, zelfs al is dit
de eerste keer, dat je met de Sanskriete taal in aanraking
komt. Ook al begrijp je de taal niet, de krachtige verzen, die
lijken op mantras voor meditatie, zullen ons verlossen van
onechte, materiële liefde. Materiële liefde is altijd frustrerend.
Door het lezen, horen en uitspreken van deze verzen krijgen
we de gelegenheid om de volkomen zegenrijke, liefdevolle
Realiteit binnen te gaan. Je zal ook blij zijn te weten, dat alle
Sanskriete verzen, zinnen en woorden telkens worden vertaald.
ii
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Sanskriet is de taal van de oude Veda’s en het is de oorspronkelijke taal van de wereld. Het is in feite de taal, die
wordt gesproken in de hemelse planetenselsels en in de transcendente wereld.
Het Sanskriete woord veda betekent ‘verzameling kennis’.
Wanneer kennis uitmondt in zijn meest gevorderde stadium,
wordt het schitterend spirituele liefde en genegenheid. De
essentie van de Veda’s is neergelegd in een oud, spiritueel
literair werk, genaamd Çré Caitanya-caritämåta, en de essentie
van Çré Caitanya-caritämåta wordt in dit boek, Summum van
Toewijding, op levendige wijze uiteengezet. Onze gerespecteerde lezers zullen worden ingeleid tot die uiterst mooie liefde, het hoogste doel van het leven en het fundament van eindeloze, altijd nieuwe en voortdurend ontplooiende vervulling.
De Uitgevers
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N FEBRUARI 1997 GAF ÇRÉ ÇRÉMAD BHAKTIVEdänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja zijn goddelijke

leer aan toegewijden in Australië, waar hij drie weken doorbracht als onderdeel van zijn Bhakti Festival op zijn
tournee door de westerse wereld. Hij heeft daar lezingen gegeven over de belangrijkste redenen voor de verschijning van
Çré Caitanya Mahäprabhu in deze wereld. Hij openbaarde
tevens de bijzondere gift, die Mahäprabhu aan de gelukkige
zielen van dit ijzeren tijdperk van Kali kwam geven – een geschenk, dat de hoogste verworvenheid voor de ziel betreft.
Met het doel om zijn gehoor een platform te bieden, waarop hij dit sublieme onderwerp uiteen kon zetten, gaf Çréla
Näräyaëa Gosvämé Mahäräja eerst vier lezingen gebaseerd op
Hoofdstuk Een van Çré Caitanya-caritämåta. In deze lezingen
heeft hij het essentiële principe van de spirituele voorganger
(guru-tattva) uitgelegd, die een manifestatie is van Çré Kåñëa,
de personificatie van de Absolute Realiteit. Hij heeft ook de
nadruk gelegd op het belang van associatie met zuivere heiligen (sädhu-saìga). In de resterende negen lezingen heeft hij
v
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gesproken over de belangrijkste reden voor de verschijning
van Çré Caitanya Mahäprabhu en heeft hij met grote zorg en
in detail uiteengezet, hoe men zich voor Zijn genade kan bekwamen.
Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja wilde, dat zijn westerse
toehoorders zouden begrijpen, dat de missie van zijn çikñäguru en boezemvriend, Çré Çrémad Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, die in de wereld bekend staat als Çréla Prabhupäda, de
Stichter Äcärya van de International Society for Kåñëa Consciousness, hetzelfde primaire doel moest vervullen, als waarvoor Çré Caitanya Mahäprabhu is verschenen. Daarom heeft
hij in zijn lezingen veelvuldig geciteerd uit Hoofdstukken Drie
en Vier van Ädi-lélä uit Çré Caitanya-caritämåta, dat is becommentarieerd en uitgebracht door Çréla Bhaktivedänta
Svämé Mahäräja. Als uitbreiding op bepaalde punten in zijn
lezingen hebben we citaten toegevoegd uit de boeken en audio-opnamen van Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, die
afkomstig zijn uit zijn Vedabase folio.
Voordat Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja met zijn wereldwijde predikwerk aanving, was kåñëa-bhakti buiten India
praktisch onbekend. We vallen aan zijn lotusvoeten en bieden
hem onze eeuwige dankbetuiging aan voor het geven van Kåñëabewustzijn op deze uitgebreide wijze en voor het wekken
van een wereldwijde belangstelling voor bhakti-literatuur,
zoals deze uitgave van Pinnacle of Devotion (Summum van
Toewijding).
Wij, de [Engelstalige] redacteuren, zijn blij om deze herziene uitgave van de lezingen van Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja in Australië te kunnen presenteren en we verzoeken
vi

_____________________________________________________________________________________

onze gerespecteerde lezers om mogelijke vergissingen, die we
bij het presenteren van zijn goddelijke woorden hebben kunnen maken, alstublieft te vergeven.
Deze uitgave wordt gepresenteerd met de lovenswaardige
bijdragen van verscheidene toegewijden. In alfabetische volgorde zijn dit: Çrépad Mädhava Mahäräja; Ananta-äcärya däsa,
Anétä däsé, Brajanätha däsa, Haladhara däsa, Jänaké däsé, Käliya-damana däsa, Kamaläkänta däsa, Kåñëa-käminé däsé, Madana-mohana däsa, Mädhuréka däsé, Madhusmita däsé, Pétämbara däsé, Prahlädänanda däsé, Prema-prayojana däsa, Premavaté däsé, Åñabhadeva däsa, Vaijayanté-mäla däsé, Vasanti däsé,
Vikäç Öhäkura, Yaçodä-gopé däsé.
Het team van redacteuren

vii

OM MET MIJ NAAR VÅNDÄVANA, WAAR

Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé, de auteur van
Çré Caitanya-caritämåta, het boek in de afgezonderde atmosfeer van de Rädhä-Dämodara Tempel in Seväkuïja heeft geschreven. Sevä-kuïja is een van de plaatsen,
waar Çré Kåñëa Zijn amoureuze spel uitvoerde. Het stof van
de voeten van de gopés ligt daar, het stof van de voeten van
Çrématé Rädhikä ligt daar en Çré Kåñëa heeft daar diensten
verleend aan Çrématé Rädhikä.
Çré Kåñëa verleende ook diensten aan Çrématé Rädhikä in
Vaàçévaöa en Nidhuvana. Op die plaatsen worden Kåñëa,
Rädhikä en de gopés beheerst door prema, gepersonificeerde
liefde. Hun toegewijden hebben geen aspiraties voor Kåñëa,
maar voor kåñëa-prema, liefde voor Hem. Kaàsa, Jaräsandha,
Çiçupala en andere demonen wilden Kåñëa hebben, maar ze
beschikten niet over die prema.
kåñëa, guru, bhakta, śakti, avatära, prakäça
kåñëa ei chaya-rüpe karena viläsa
Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä (1.32)
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Bhagavän Kåñëa houdt ervan Zich te manifesteren als de geestelijk leermeester, de toegewijden, de diverse vormen van
energie, de incarnaties en de voltallige delen. Ze zijn allemaal
zes in één.

In dit vers van Çré Caitanya-caritämåta legt Çré Kåñëadäsa Kaviräja uit, dat Kåñëa Zich in deze wereld in zes vormen manifesteert: als Kåñëa Zelf, als twee soorten guru, als de bhakta
(Zijn toegewijde), als śakti (Zijn energie), als een avatära
(Zijn incarnatie) en als prakäça (Zijn manifestatie). Ik zal dit
heel kort uitleggen, zodat ik de discussie van Hoofdstukken
Drie en Vier van Çré Caitanya-caritämåta kan afronden. De
derde en vierde hoofdstukken beschrijven de reden, waarom
Çré Caitanya Mahäprabhu en de äcäryas in onze disciplinaire
opvolging van geestelijk leermeesters (paramparä) naar deze
wereld zijn gekomen. Om echter deze zeer belangrijke materie te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om enige achtergrondinformatie te hebben met betrekking tot Kåñëa’s manifestaties.
Çréla Kåñëadäsa Kaviräja begint zijn beschrijving van de
manifestaties van Bhagavän door het principe guru uit te leggen,
mantra-guru ära yata çikñä-guru-gaëa
täìhära caraëa äge kariye vandana
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.35)

Allereerst bied ik mijn eerbetuigingen aan de lotusvoeten van
mijn initiërend geestelijk leermeester en aan al mijn instructiegevende geestelijk leermeesters.

2
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Mantra-guru betekent dékñä-guru (initiërend geestelijk leermeester). De çikñä-guru (instructiegevend geestelijk leermeester) leert ons wie we zijn. Hij onderwijst de betekenis van
bhakti (toegewijde dienst aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods), de betekenis van jéva-tattva (de gevestigde conclusies van de eeuwige ziel), de manier, waarop de geconditioneerde ziel bhäva-bhakti (spirituele emoties) kan bewerkstelligen en daarna prema-bhakti (zuivere liefde voor God), de
directe dienstverlening van de eeuwige ziel.
Ware bhakti is prema-bhakti, zuivere liefdevolle dienst aan
Çré Kåñëa. In Bhakti-rasämåta-sindhu (1.1.1) schrijft Çréla Rüpa Gosvämé,
anyäbhiläñitä-çünyaà jïäna-karmädy-anävåtam
änukulyena kåñëänu-çélanaà bhaktir uttamä
Uttama-bhakti, zuivere toegewijde dienst, is het cultiveren van
activiteiten, die uitsluitend zijn bedoeld voor het plezier van Çré
Kåñëa, of met andere woorden, de ononderbroken stroom
dienstverlening aan Çré Kåñëa uitgevoerd door alle pogingen
van lichaam, geest en spraak en door de uitdrukking van diverse spirituele gevoelens (bhävas), die niet wordt bedekt door jïäna en karma en die vrij is van alle verlangens behalve de aspiratie om Çré Kåñëa gelukkig te maken, wordt uttama-bhakti,
zuivere toegewijde dienst, genoemd.

Het is de plicht van iemand, die bhakti wil krijgen, om dit vers
te herinneren en het dagelijks te herhalen. Hij dient zich in de
betekenis te verdiepen en het te praktiseren om begrip ervan
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te ontwikkelen. Deze beoefening wordt sädhana-bhakti 1 genoemd. Door sädhana-bhakti met de zintuigen te beoefenen
gaat zich een spiritueel gevoel manifesteren. Deze gevoelsstemming wordt bhäva-bhakti genoemd en deze bhäva-bhakti
zal spoedig tot bloei komen in prema-bhakti. Naar gelang het
niveau van de bhakti van een toegewijde is hij of zij bekwaam
om sädhana-bhakti, bhäva-bhakti of prema-bhakti uit te voeren.
Iemand kan alleen een sädhaka, iemand die sädhana-bhakti
uitvoert, worden genoemd, wanneer zijn beoefening gericht is
op het bereiken van bhäva-bhakti en uiteindelijk premabhakti.
Een guru, die niet is gerealiseerd in sädhana-bhakti, bhävabhakti en prema-bhakti, kan eigenlijk geen bhakti geven, hoewel hij het werk van een guru kan lijken te doen. Dit wordt
door alle çästras onderbouwd, inclusief Çrémad-Bhägavatam
en de Upaniñaden, en het wordt tevens bevestigd door Çré
Caitanya Mahäprabhu en Çré Kåñëa Zelf. We moeten dit principe begrijpen,
tasmäd guruà prapadyeta
jijïäsuù çreya uttamam
çabde pare ca niñëätaà
brahmaëy upaçamäçrayam
Çrémad-Bhägavatam (11.3.21)

1
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“Sädhana-bhakti bestaat in twee vormen: vaidhé en rägänuga. Bhakti, die
wordt volbracht door middel van de zintuigen en waarmee bhäva-bhakti
wordt verkregen, wordt sädhana-bhakti genoemd” (Bhakti-rasämåtasindhu-bindu, Vers 8, Çré Bindu-vikäçiné-våtti).

_____________________________________________________________________________________

Een ieder, die oprecht verlangt gelukkig te worden, moet een
bonafide geestelijk leermeester zoeken en door inwijding zijn
toevlucht bij hem nemen. De kwalificatie van een geestelijk
leermeester is, dat hij de conclusie van de geschriften door
middel van overweging en argumentatie moet hebben gerealiseerd en daarmee in staat moet zijn anderen van deze conclusies te overtuigen. Dergelijke grote persoonlijkheden, die geheel hun toevlucht hebben genomen tot de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en alle materiële overwegingen achterwege
hebben gelaten, dienen te worden gezien als bonafide geestelijk leermeesters.

Voor het bereiken van ware bhakti aan Çré Kåñëa, voor het
hebben van waar geluk, om te leren hoe we in dit leven vooruitgang kunnen maken en om te realiseren wie we zijn is het
noodzakelijk, dat we naar een zelfgerealiseerde ziel gaan om
dit met een bescheiden houding van hem te horen te krijgen.
Hij zal ons zeker bijstaan.
Er zijn drie symptomen van een bonafide guru, waarvan het
eerste çäbde is. Çabde betekent, dat hij perfect is in zijn kennis
van de Veda, Upaniñaden, Çrémad-Bhägavatam, enzovoort.
Kennis van çästra en de kundigheid om logische argumenten
aan te voeren gebaseerd op die kennis is niet voldoende om
zich als guru te kwalificeren. Als men geen realisatie heeft van
Kåñëa, als men niet is verzonken in bhajana 2, als zijn bhakti
niet behoorlijk is gevorderd, is hij geen guru. Het tweede

2

Bhajana is volkomen innerlijke en uiterlijke absorbtie in de spirituele
praktijk van verering van Kåñëa, zoals çravaëam, kértanam, smaraëam,
enzovoort, met een gevoel van intense genegenheid en gehechtheid.
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symptoom is, dat hij onthecht is van wereldse verlangens
(upaçamäçraya).
Deze eerste en tweede symptomen zijn uiterlijk. Het innerlijke symptoom van de bonafide guru is pare ca niñëätaà
brahmaëy. Het woord pare verwijst naar Parabrahman, Çré
Kåñëa Zelf, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Een guru
dient over de innerlijke realisatie van Parabrahman te beschikken, anders kan hij vallen. Kennis van çästrika argumenten zonder in bhajana verdiept te zijn is niet toereikend om te
voorkomen, dat men van het pad van bhakti valt. Iemand kan
over alle argumenten beschikken, die het çästrika gezichtspunt onderbouwen en hij kan zich uiterlijk bezighouden met
een of andere toegewijde praktijk; en toch, als hij niet onthecht is van materiële verlangens en objecten, zal hij vallen.
Als de guru valt, wordt het een groot probleem voor de leerling en verstoort het zijn hele leven. Daarom moeten we voor
initiatie bij de benadering van een zuivere toegewijde, iemand
dit niet zal vallen, zorgvuldig te werk gaan.
In het bovenstaande vers heeft Çréla Kåñëadäsa Kaviräja geschreven, mantra-guru ära yata çikñä-guru-gaëa, hetgeen wijst
op de initiërend en instructiegevend geestelijk leermeesters.
Wat heeft Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja in zijn vertaling en uitleg geschreven? Hier moet je goed naar luisteren.
Dit is erg belangrijk.
Toegewijde leest (Çré Caitanya-caritämåta, Ádi-lélä 1.35):
Tekst: Allereerst bied ik mijn eerbiedige eerbetuigingen aan de
lotusvoeten van mijn initiërend geestelijk leermeester en aan al
mijn instructiegevend geestelijk leermeesters.

6
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Uitleg: Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn these, Çré Bhaktisandharbha (202), gezegd, dat onvermengde toegewijde dienst
het doel is van zuivere Vaiñëava’s en dat men dergelijke dienst
moet uitvoeren in associatie van andere toegewijden. Door te
associëren met toegewijden van Çré Kåñëa ontwikkelt men een
gevoel van Kåñëabewustzijn en raakt men geneigd tot liefdevolle dienstverlening aan Bhagavän. De manier om de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te benaderen is door middel van
geleidelijke appreciatie van toegewijde dienst. Als men onvermengde toegewijde dienst wilt uitvoeren, moet men met toegewijden associëren.

Laten we aan deze woorden grote aandacht schenken. Indien
we onvermengde toegewijde dienst willen krijgen, moeten we
met Vaiñëava’s associëren. Anders worden we gedwongen tot
associatie met materialisten (asat-saìga); dit zal dan het gevolg zijn.
Laten we de gedachtenlijn van Çréla Bhaktivedänta Svämé
Mahäräja volgen. Als we onvermengde toegewijde dienst aan
Kåñëa wensen, laat ons dan deze richtlijnen en instructies
dapper volgen. Als onze voorkeur uitgaat naar het maken van
geld en we zien, dat dit wordt belemmerd door het gezelschap
van hoge-klasse Vaiñëava’s, zullen we niet de neiging hebben
om deze instructies te volgen. Indien we echter aspiraties
hebben om te zijn zoals Prahläda Mahäräja, laten we dan de
uitspraken proberen te begrijpen in de uitleg van Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja.
Wil je de laatste regel nog eens lezen en dan doorgaan.
Toegewijde leest:

7
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Als men onvermengde toegewijde dienst verlangt, moet men
met toegewijden van Çré Kåñëa associëren. Alleen door dergelijke associatie kan een geconditioneerde ziel een smaak voor
bovenzinnelijke liefde krijgen en op die manier zijn eeuwige
relatie met God in een specifieke manifestatie verlevendigen in
termen van een specifiek, transcendent gevoel of rasa, dat inherent in hem aanwezig is.

Als we de instructie volgen om met zuivere toegewijden te
associëren, zal Çré Kåñëa alles voor ons regelen. We hoeven
niet bang te zijn. Kåñëa heeft ons gemaakt. Hij is de Allerhoogste Bestuurder, dus waarom zouden we bang moeten
zijn? Alle problemen worden opgelost door deze instructie te
volgen. Kåñëa zal alles regelen.
Als we onvermengde dienst aan Kåñëa willen hebben, moeten we moed hebben. Laten we dapper zijn en een poging
doen om met gekwalificeerde Vaiñëava’s te associëren. In het
volgende vers wordt het belang van dergelijke associatie benadrukt, niet slechts één keer, maar drie keer: sädhu-saìga,
weer sädhu-saìga en nog eens sädhu-saìga.
sädhu-saìga sädhu-saìga – sarva sastre kaya
lava mätra sädhu-saìga sarva siddhi haya
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.54)

Het judicium van alle geopenbaarde geschriften is, dat men
zelfs van een moment associatie met een zuivere toegewijde alle spirituele succes kan verkrijgen.

Wat is de betekenis van dit vers? Onvermengde dienstverlening aan Kåñëa kan worden verkregen door sädhu-saìga en
het volgen van deze richtlijn is onze eerste plicht.
8
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Toegewijde leest (Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä 1.35):
Het geheim is, dat men met overgave moet luisteren naar degenen, die de wetenschap van God perfect beheersen en men
moet de manier van dienstverlening aanvangen onder regulerende leiding van de voorganger of leraar. Een toegewijde, die
reeds wordt aangetrokken door de naam, gedaante, kwaliteiten, enzovoort van Bhagavän, kan naar zijn specifieke manier
van toegewijde dienst worden geleid. Hij hoeft geen tijd te verspillen door God door middel van logica te benaderen.

Kåñëabewustzijn kan niet worden bereikt met de methode van
wereldse logica. Als het logica is, die wordt gepresenteerd in
çästras, zoals Çrémad-Bhägavatam of Çré Caitanya-caritämåta
en wordt overheerst door toewijding, kan deze worden aanvaard – anders niet.
Toegewijde leest verder:
De deskundige geestelijk leermeester weet precies hoe hij de
energie van zijn leerling in de transcendente liefdevolle dienst
van Bhagavän moet betrekken en op die manier geeft hij een
toegewijde specifieke toegewijde dienst volgens zijn bijzondere
aanleg.

We hebben gehoord van de leerlingen van Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura Prabhupäda, dat iedereen – van
kleine kinderen tot senioren – dacht, “Mijn Guru Mahäräja
houdt zoveel van mij”. Leerlingen ervaren dit symptoom van
een bonafide guru, omdat hij van hen geen materieel voordeel
verlangt. Hij wil alleen in hun hart wonen en hen met kåñëaprema injecteren. Tenzij de guru perfect is in zijn eigen realisatie van kåñëa-prema, kan hij dergelijke realisatie niet geven.
9
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De bonafide guru zal het hart van zijn leerling nooit zijn eigendom maken. Integendeel, hij maakt het hart van zijn leerling zacht, zoet en geurend, zodat het geschikt is te worden
geofferd aan het Goddelijk Paar. De discipel biedt zijn hart
eerst aan de lotusvoeten van zijn geliefde guru, die het op zijn
beurt aan zijn guru geeft, enzovoort, totdat het aan de lotusvoeten wordt gelegd van Çré Rüpa Maïjaré, de leidster van
alle dienstmeisjes van Çrématé Rädhikä. Rüpa Maïjaré geeft
het hart van de toegewijde aan Lalitä en Viçäkhä, die het aan
de lotusvoeten van Çrématé Rädhikä offeren. Çrématé Rädhikä
zal die persoon vervolgens in de dienst aan Kåñëa en Zichzelf
betrekken.
Als een guru dit symptoom niet heeft, kan zijn leerling hem
nederig verzoeken hem toe te staan om associatie te nemen
van een verheven ziel, die het wel heeft. Zonder afgunst en
met de erkenning, dat hij zijn leerling geen voldoening kan
schenken, zal die guru hem opdracht geven zijn toevlucht te
nemen tot Vaiñëava’s van het kaliber van Çréla Jéva Gosvämé,
Çréla Rüpa Gosvämé en Çréla Narottama däsa Öhäkura. Hij zal
zich niet beklagen, dat de leerling zijn toevlucht neemt tot een
superieure Vaiñëava.
Een zelfgerealiseerd guru (sad-guru) heeft nooit behoefte
aan werelds voordeel. Heeft hij dat wel, is hij in feite geen
guru. Çyämänanda Prabhu kreeg de instructie van zijn dékñäguru, Hådaya-caitanya van Kuliyä-gräma, om naar Sevä-kuïja
in Våndävana te gaan en zijn toevlucht te nemen tot de lotusvoeten van Çréla Jéva Gosvämé. Hådaya-caitanya vertelde zijn
leerling, “Hij gaat jou kwalificeren om Çré Çré Rädhä en Kåñëa
te dienen”. Schijnbaar had Çréla Jéva Gosvämé geen geïniti10
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eerde discipelen, maar hij gaf zijn instructies aan alle inwoners
van deze wereld.
Toegewijde leest verder:
Een toegewijde mag slechts één initiërend geestelijk leermeester hebben, want overal in de geschriften wordt het aanvaarden
van meer dan één verboden. Er is daarentegen geen grens aan
het aantal instructiegevend geestelijk leermeesters, die men
kan aanvaarden. Over het algemeen wordt een geestelijk leermeester, die een leerling constant instructies geeft in spirituele
wetenschap, later zijn initiërend geestelijk leermeester.
Men dient altijd te onthouden, dat iemand, die weigert een
geestelijk leermeester te aanvaarden en te worden geïnitieerd,
zeker in zijn poging om naar God terug te keren wordt belet.
Iemand, die niet op de juiste wijze is ingewijd, kan zich als een
grote toegewijde voordoen, maar hij zal in feite met vele struikelblokken op zijn pad van vooruitgang naar spirituele realisatie worden geconfronteerd met het gevolg, dat hij de termijn
van zijn materiële bestaan zonder verlichting dient te continueren. Een dergelijk hulpeloos persoon wordt vergeleken met
een schip zonder roer, want een dergelijk schip kan nooit zijn
bestemming bereiken. Het is zonder meer noodzakelijk een
geestelijk leermeester te aanvaarden, als men de gunst van
Bhagavän wil verkrijgen.
Indien er geen gelegenheid bestaat hem rechtstreeks te dienen,
moet een toegewijde zijn geestelijk leermeester dienen door
zich zijn instructies te herinneren. Er bestaat geen verschil tussen zijn instructies en hijzelf. In zijn afwezigheid dienen zijn
leidende woorden de trots van de leerling te zijn. Als men
denkt boven het raadgevend advies van ieder ander te staan,
inclusief zijn geestelijk leermeester, is hij onmiddellijk een
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schoffeerder van God. Een dergelijke overtreder kan nimmer
naar de Godheid terugkeren.
Het is noodzakelijk, dat een serieus persoon in termen van de
çästrika sommaties een bonafide geestelijk leermeester aanvaardt. Çréla Jéva Gosvämé geeft de raad, dat men geen geestelijk leermeester dient te aanvaarden volgens erfelijke of gebruikelijke sociale en kerkelijke conventies. Men dient eenvoudig een echte, gekwalificeerde geestelijk leermeester trachten te vinden voor de feitelijke vooruitgang in spirituele begripsvorming.

Het is duidelijk, dat Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja een
zuivere volgeling van Çréla Jéva Gosvämé is, maar om een dergelijke, volkomen gekwalificeerde guru te krijgen is zeer zeldzaam – zeer zeldzaam. Als we in dit leven vanwege een of
andere vroomheid (sukåti) zelfs maar een kaniñöha-adhikārīguru hebben aanvaard, worden een paar indrukken van het
vaiñëavisme in het hart geprent. In ons volgende leven kunnen we dan de kwalificatie hebben om een bonafide guru te
kiezen.
Hoe moeten we kiezen? We geven ons over aan de lotusvoeten van de caitya-guru (Kåñëa in het hart) en we bidden tot
Hem. Omdat Hij in ons hart woont, hoort Hij ons pleidooi.
Hij zal dat zeker horen. Als men bidt, “O Kåñëa, ik wil oprecht Jouw dienaar worden. Leid me alsjeblieft naar de lotusvoeten van een gekwalificeerde guru”, zal Hij dit zeker regelen. Als men een dergelijk gebed veronachtzaamt en op zijn
eigen vermogen vertrouwt om een guru te selecteren en te
onderzoeken, zal hij in zijn geestelijk leven worden verstoord.
Kåñëa zegt in Bhägavad-gétä,
12
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sarva-dharmän parityajya
mäm ekaà çaraëaà vraja
ahaà tväà sarva-päpebhyo
mokñayiñyämi mä çucaù
Bhägavad-gétä (18.66)

Laat alle soorten religie achterwege en geef je eenvoudig over
aan Mij. Ik zal jou van alle zondige reacties verlossen. Vrees
niet.

Kåñëa zal een guru arrangeren voor iemand, die zich oprecht
overgeeft en geen verlangen heeft naar materieel voordeel.
Op die manier zal een dergelijk persoon gemakkelijk de genade van die zeldzame guru ontvangen. Alles is van Kåñëa
afhankelijk.
Ofschoon een bonafide guru in deze wereld zeldzaam is,
schrijft çästra, dat een bonafide leerling, die zich volkomen
overgeeft, zoals Arjuna en Sudämä Vipra zich aan Çré Kåñëa
overgaven, nog zeldzamer is dan een dergelijke guru. De Veda’s, Upaniñaden en Puräëa’s maken melding van vele voorbeelden van de ideale guru en de ideale leerling, en Çréla Jéva
Gosvämé en zijn volkomen overgave aan de lotusvoeten van
Çréla Rüpa en Çréla Sanätana Gosvämé’s is een van de meest
verheven voorbeelden.
Wie is de guru van Çréla Sanätana Gosvämé en Çréla Rüpa
Gosvämé? Çréla Rüpa Gosvämé bad in de maìgaläcaraëa
(heilzame aanroeping) in al zijn boeken tot Çré Caitanya Mahäprabhu. Maar wanneer heeft Çré Caitanya Mahäprabhu
inwijding gegeven aan Çréla Rüpa en Çréla Sanätana? Hebben
we ooit gehoord van een vuuroffer, dat werd uitgevoerd voor
hun inwijding, en dat hen mantras werden gegeven?
13
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Çré Caitanya Mahäprabhu legde alles neer in hun hart; ze
aanvaardden Hem als guru in hun hart. Het is heel belangrijk
om gurudeva innerlijk en uiterlijk te volgen. Als ons hart op
geheel natuurlijke wijze aan de lotusvoeten van een Vaiñëava
wordt gelegd, betekent het, dat hij onze guru is, ongeacht of
er mantras worden gegeven of een yajïa (vuuroffer) wordt
uitgevoerd. Deze zaken zijn uiterlijk en niet zo belangrijk als
de overgave van het hart.
Er zijn twee soorten leerlingen en daarom zijn er twee soorten dékñä (inwijding): anuñöhäniké en vidvat-rüòhé. Anuñöhäniké-dékñä is de uiterlijke formaliteit van een yajïa (vuuroffer)
en het geven van dékñä (gäyatré) mantras. Als men denkt, “Ik
heb zoveel opgeofferd. Mijn hoofd is geschoren en ik heb mijn
mantras gekregen. Nu ben ik ingewijd” kan dit louter uiterlijk
zijn. Natuurlijk is formele initiatie essentieel, maar het is niet
compleet zonder vidvat-rüòhé.
Vidvat-rüòhé wijst op innerlijke inwijding, waarbij de leerling zijn hart volkomen aan de lotusvoeten van zijn guru legt.
Hij weet, dat zijn guru hem gekwalificeerd zal maken om Çré
Çré Rädhä en Kåñëa te dienen. Gurudeva geeft allerlei vormen
van transcendente kennis (divya-jïäna) over kåñëa-tattva, guru-tattva, vaiñëava-tattva, en prema-tattva.3
De guru leert ons wat mäyä is. Hij leert ons, dat men onder
de betovering van de begoochelende energie van mäyä een
man of een vrouw ziet als een bron van zijn eigen lustbevrediging. Dergelijk bewustzijn heeft veel problemen tussen man
en vrouw veroorzaakt, vooral in westerse landen. Mensen

3

Tattva betekent ‘gevestigde filosofische waarheid’, of ‘spirituele waarheid’.
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kunnen diverse keren getrouwd en gescheiden zijn zonder
bekommernis om de kinderen. Het huwelijk betekent, dat
beiden voor het leven bij elkaar blijven; kleine problemen
mogen niet de oorzaak van een scheiding zijn. De guru leert
zijn volgelingen om gehecht noch onthecht te zijn, maar hun
plicht uit te voeren en op die manier zichzelf, hun vrouw en
hun kinderen te zien als dienaren van Kåñëa. Hij onderwijst
hen wat hun plicht is op een manier, waarop ze hun Kåñëabewustzijn kunnen ontwikkelen.
De guru geeft ons instructies over de beoefening van bhakti
– hoe we onze eerbied, genegenheid en dienstverlening aan
Kåñëa kunnen ontwikkelen – door middel van divya-jïäna,
transcendente kennis. Hij vernietigt ook onze zondige reacties,
divyaà jïänaà yato dadyät
kuryät päpasya saìkñayam
tasmäd dékñeti sä proktä
deçikais tattva-kovidaiù
Bhakti-sandarbha (283)

Door dékñä raakt men geleidelijk ongeïnteresseerd in materieel
plezier en men raakt geleidelijk geïnteresseerd in het spirituele
leven.

In dit vers verwijst ‘materieel plezier’ naar alle problemen, die
voortkomen uit gehechtheid aan wereldse aangelegenheden.
In het materiële leven zit men vol lust, woede, hebzucht,
waanzin, illusie en afgunst. Men denkt van zichzelf, dat hij de
genieter is.
Gurudeva vernietigt de vier stadia van zonden: (1) prärabdha – vruchtdragend karma, reacties op voorgaande acties,
15
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die reeds worden ondergaan of genoten; (2) aprärabdha - reacties die in het volgende lichaam vrucht gaan dragen; (3)
küöa en béja – zonden die nog niet zijn begaan, maar waarvan
de neiging om ze te begaan in het hart sluimert; (4) avidyä –
de onwetendheid waarbij men Kåñëa is vergeten en men van
zichzelf denkt, dat hij de genieter is. Hieruit komen alle problemen voort.
Indien onze dékñä-guru niet van hoog kaliber is en niet in
staat is ons van deze reacties vrij te maken, moeten we een
çikñä-guru aanvaarden, die wel verder is gevorderd. Dan bidden we aan Kåñëa en gurudeva om ons in dit verband met
onze moeilijkheden te helpen. Onze guru zal ons dan adviseren om toevlucht te zoeken bij gevorderde Vaiñëava’s van het
kaliber van Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla Jéva Gosvämé en Çréla
Narottama däsa Öhäkura. Als de guru jaloezie of afgunst vertoont, omdat zijn leerlingen met een dergelijke çikñä-guru
associëren, of als hij zich verzet tegen andere Vaiñëava’s en
hun lessen, dient de leerling in overweging te nemen om die
bogus guru op te geven.
çré rüpa sanätana bhaööa raghunätha
çré jéva gopäla bhaööa däsa raghunätha
ei chaya guru – çékñä-guru ya ämära
täë sabära päda-padme koöi namaskära
Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä (1.36-37)

De instructiegevend geestelijk leermeesters zijn Çréla Rüpa
Gosvämé, Çréla Sanätana Gosvämé, Çréla Bhaööa Raghunätha,
Çréla Jéva Gosvämé, Çréla Gopäla Bhaööa Gosvämé en Çréla
Raghunätha däsa Gosvämé. Deze zes zijn mijn instructiegevend
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geestelijk leermeesters en daarom bied ik miljoenen keren
eerbiedige eerbetuiging aan hun lotusvoeten.

In deze sectie van Çré Caitanya-caritämåta bidt Çréla Kåñëadäsa
Kaviräja Gosvämé eerst aan zijn çikñä-gurus en daarna legt hij
vele waarheden van guru uit. Wie zijn zijn çikñä-gurus? Çréla
Rüpa Gosvämé, Çréla Sanätana Gosvämé, Çréla Jéva Gosvämé,
Çréla Gopäla Bhaööa Gosvämé, Çréla Raghunätha Bhaööa Gosvami en Çréla Raghunätha däsa Gosvämé.
In dit verband valt er een zeer belangrijk punt in overweging te nemen. Çréla Kåñëadäsa Kaviräja heeft de naam van
zijn dékñä-guru niet genoemd. Hij nam rechtstreeks çikñä van
Çréla Rüpa Gosvämé en Çréla Raghunätha däsa Gosvämé en op
het eind van ieder hoofdstuk biedt hij hen zijn eerbetuigingen
aan. Sommigen zeggen, dat zijn dékñä-guru Çréla Raghunätha
Bhaööa Gosvämé is, maar hiervan heb ik geen bewijs gezien. In
geen enkele çästra heb ik ooit iets gelezen over de identiteit
van zijn dékñä-guru. Zowel hijzelf als zijn broer namen dékñä
tijdens hun huishoudelijke leven, voordat hij uiteindelijk zijn
familie verliet en naar Våndävana vertrok. Zonder dékñä zou
hij nooit de naam Kåñëadäsa hebben gekregen.
Om een of andere reden heeft hij de naam van zijn dékñäguru niet onthuld, maar heeft alleen de namen van de zes
Gosvämé metgezellen van Mahäprabhu als zijn çikñä-gurus
genoemd. In hun gedaanten in Vraja-lélä is Çréla Rüpa Gosvami Rüpa Maïjaré, Çréla Sanätana Gosvämé is Lavaìga Manjari, Çréla Raghunätha Bhaööa is Räga Maïjaré, Çréla Jéva Gosvami is Viläsa Maïjaré, Çréla Gopäla Bhaööa is Guëa Maïjaré
en Çréla Raghunätha däsa is Rati Maïjaré. Ieder van hen heeft
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twee eeuwige gedaanten, één als metgezel van Kåñëa en een
andere als metgezel van Çré Caitanya Mahäprabhu.
Iemand die de juiste associatie heeft met een bonafide
çikñä-guru, wordt zeker een bonafide leerling. Çréla Kåñëadäsa
Kaviräja is trots een leerling van de Zes Gosvämé’s te zijn. Hij
schrijft, “täë’ sabära päda-padme koöi namaskära”. Hij biedt
ontelbaar veel eerbetuigingen aan hun lotusvoeten, waarna hij
aan bhaktas (toegewijden) bidt, zoals Çréväsa Paëòita, die zich
in het spel van Kåñëa in de gedaanta van Närada Muni bevindt.
bhagavänera bhakta yate çréväsädi pradhäna
täë sabära päda-padme sahasra praëäma
Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä (1.38)

Er zijn ontelbaar veel toegewijden van Bhagavän, waarvan Çréväsa Öhäkura de meest vooraanstaande is. Ik bied duizenden
keren mijn eerbiedige eerbetuigingen aan hun lotusvoeten.

Er zijn twee soorten bhaktas, namelijk de gerealiseerde ziel en
de sädhaka. Närada was in zijn voorgaande leven een sädhaka-bhakta en werd daarna een gerealiseerde bhakta, een premi-bhakta. In dit vers refereert Çréla Kåñëadäsa Kaviräja aan
alle zelfgerealiseerde bhaktas: Çré Svarüpa Dämodara, Çré
Räya Rämänanda, Çikhi Mähiti, Mädhavé-devé, Särvabhauma
Bhaööäcärya, enzovoort. Er zijn zes prominente çikñä-gurus
(de Zes Gosvämé’s) en ze zijn tevens allemaal gerealiseerde
bhaktas.
We hebben Kåñëa’s manifestaties als guru en bhakta genoemd en Hij expandeert ook op drie andere manieren: Çré
Advaita Äcärya is de complete incarnatie van Mahä-Viñëu en
Çré Nityänanda Prabhu is svarüpa prakäça (een eeuwige, per18
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soonlijke manifestatie van Kåñëa). Çré Gadädhara Paëòita (die
Çrématé Rädhikä is) en Çré Jagadänanda Paëòita (die Rädhikä’s dienstmaagd is) zijn śakti (Kåñëa’s transcendente vermogen).
Waarom had Çré Gadädhara Paëòita zo een nederige
diensthouding jegens Çré Caitanya? Hij was tenslotte Çrématé
Rädhikä, het hoofd van de gopés van de linker-vleugel, die
hun bovenzinnelijk chagrijnige bui (mäna) jegens Çré Kåñëa
zonder remmingen tot uitdrukking brengen. Het antwoord is,
dat Kåñëa in de gedaante van Çré Caitanya Zich had bedekt
met de stemming en lichaamskleur van Çrématé Rädhikä, en
Çré Gadädhara Panòita was eenvoudig aan het observeren,
waarbij hij de functie als leraar nam om te zien, of Mahäprabhu de rol van Çrématé Rädhikä correct uitvoerde. Wanneer Kåñëa in de gedaante van Çré Caitanya Mahäprabhu een
fout maakte, corrigeerde Çré Gadädhara Paëòita hem onmiddellijk. Toen bijvoorbeeld Çré Caitanya Mahäprabhu Nityänanda Prabhu voor het eerst in het huis van Nandanäcärya
ontmoette, reciteerde Mahäprabhu het volgende vers uit Canto Tien van Çrémad-Bhägavatam,
barahäpiòaà naöa-vara-vapuù karëayoù karëikäraà
bibhrad väsaù kanaka-kapiçaà vaijayantià ca mäläm
randhrän veëor adhara-sudhayäpürayan gopa-våndair
våndäraëyaà sva-pada-ramaëaà praviçad géta-kértiù
Çrémad-Bhägavatam (10.21.5)

De gopés begonnen Çré Kåñëa in hun geest te zien. Vergezeld
van Zijn koeherdersvrienden liep Kåñëa het betoverende bos
van Våndävana in. Zijn hoofd was gedecoreerd met een pauwenveer. Hij droeg gele karëikära-bloemen op Zijn oren, een
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goudgeel kledingstuk op Zijn lichaam en een prachtige, geurende slinger van vaijayanté-bloemen om Zijn hals. Çré Kåñëa
toonde Zijn uiterst boeiende verschijning als de beste danser
op een podium. Hij vulde de gaatjes van Zijn fluit met de nectar van Zijn lippen. De koeherdersjongens volgden Hem en
zongen Zijn gloriën, die de hele wereld zuiveren. Op die manier manifesteerde het bos van Våndävana zelfs een grotere
schittering dan Vaikuëöha, omdat het werd opgeluisterd door
de afdrukken van Çré Kåñëa’s lotusvoeten.
Çré Caitanya Mahäprabhu beschreef huilend de gedaante van
Kåñëa, toch kon Hij het niet volkomen tot uitdrukking brengen, zoals Çrématé Rädhäräëé deed, toen Ze dezelfde woorden
uitsprak. Toen sprak Çré Gadadhara Paëòita van achter een
gordijn hetzelfde vers en speelde de rol van Çrématé Rädhikä
geweldig goed. Hij weende luid, waarbij tranen over Zijn wangen rolden en hij deed ieders hart smelten. Hij deed het zodanig, dat Çré Caitanya Mahäprabhu, die ook de rol van Çrématé
Rädhikä uitvoerde, inzag, dat Hij de rol niet correct had uitgevoerd.

Nadat hij andere manifestaties van Kåñëa had uitgelegd, beschreef Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Çré Caitanya als Çré Kåñëa
Zelf, Svayam Bhagavän, de oorspronkelijke Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods,
çré-kåñëa-caitanya prabhu svayaà bhagavän
täìhära padäravinde ananta praëäma
sävaraëe prabhure kariya namaskäraei
chaya teìho yaiche – kariye vicära
Çré Caitanya-caritämåta, Ádi-lélä (1.42-43)

Çré Caitanya Mahäprabhu is de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods Zelf, daarom bied ik ongelimiteerd eerbetuigingen aan
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Zijn lotusvoeten. Nadat ik Bhagavän en al Zijn metgezellen
eerbetuigingen heb aangeboden, zal ik trachten deze zes diversiteiten in één uit te leggen.

Aldus heeft Srla Kåñëadäsa Kaviräja de zes manifestaties van
Kåñëa beschreven.

säkñäd –dharitvena samasta çästrair
uktas tathä bhävyata eva sadbhiù
kintu prabhor yaù priyä eva tasya
vande guroù çré-caraëäravindam
Çré Guruvañöakam (Vers 7)

Alle geschriften roepen çré gurudeva uit als säkñät hari-tva –
beschikkend over het vermogen van Çré Hari, en wordt door alle grote heiligen ook beschouwd als Zijn directe vertegenwoordiger. Çré gurudeva is Bhagavän zowaar zeer dierbaar en
is Zijn vertrouwelijke dienaar (acintya-bhedäbheda prakäçavigraha, de onbevattelijke, verschillende en niet-verschillende,
vererenswaardige manifestatie van Bhagavän). Ik bied gebeden aan zijn lotusvoeten.

In het vers Çré Gurvañöakam, dat begint met säkñäd-dharitvena
samasta-çästraiù, is een diepe betekenis in het woord haritvena aanwezig. Het betekent, dat de geestelijk leermeester
over de kwaliteiten van Çré Kåñëa beschikt, maar hij is niet
viñaya-kåñëa4, hij is kåñëa-däsa. Gurudeva is de belichaming
4

“De toegewijde is äçraya, altijd ondergeschikt, het reservoir van liefde
voor Kåñëa, en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is viñaya, het
hoogste object van liefde, het doel van het leven” (Çrémad-Bhägavatam
7.10.5, Purport).
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van Çré Kåñëa’s kwaliteit van genade, maar het is niet juist om
gurudeva als viñaya-kåñëa te zien.
yadyapi ämära guru—caitanyera däsa
tathäpi jäniye ämi täìhära prakäça
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.44)

Hoewel ik weet, dat mijn geestelijk leermeester een dienaar
van Çré Caitanya is, ken ik Hem ook als een rechtstreekse manifestatie van God.

Zelfs baatzuchtig strevers (karmés), degenen die kennis van
een onpersoonlijke God najagen (jïänés) en uitvoerders van
zware soberheden (yogés) beschouwen guru als nietverschillend van Çré Kåñëa, maar ze projecteren een onjuist
begrip op guru door te denken, dat hij God is. In het Sanskriet
wordt deze projectie äropa genoemd. Bijvoorbeeld, een jonge
mangoboom aanzien voor een boom, die zoet fruit geeft, is
niet juist, maar als we zeggen, dat de boom in de loop der tijd
fruit zal geven, is dit wel juist. Als we denken, dat hetgeen
onecht echt is, zijn we niet correct en dit misverstand wordt
äropa genoemd.
Wat betreft het ontwikkelen van bhakti, we dienen äropa
uit te voeren, of liever gezegd, äropa-siddha-bhakti. De beginner praktiseert dit op de volgende manier: het Godsbeeld
is niet-verschillend van Kåñëa. Het is Kåñëa Zelf. In onze geconditioneerde staat zien we het Godsbeeld als een stenen
beeld, maar we projecteren het juiste begrip erop, dat Hij Kåñëa is. We kunnen Hem niet Als Kåñëa Zelf dienen, maar
naarmate onze genegenheid voor Hem toeneemt, gaan we het
Godsbeeld op dezelfde wijze zien, zoals Çré Caitanya Mahäprabhu Hem waarnam – als de directe gedaante van Vraj22
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endra-nandana Kåñëa. Het Godsbeeld zal Zijn werkelijke
natuur aan ons openbaren.

kåñëa, guru, bhakta, śakti, avatära, prakäça
kåñna ei chaya-rüpe karena viläsa
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.32)

Çré Kåñëa geniet ervan om Zich te manifesteren als de geestelijk leermeesters, de toegewijden, de diverse vormen van energie, de incarnaties en de volkomen delen. Ze zijn alle zes in
één.

Çré Kåñëadäsa Kaviräja heeft uitgelegd, dat Çré Kåñëa Zich in
zes vormen manifesteert, hoewel Hij één is, en dat deze gevestigde waarheid acinta-bhedäbheda-tatta wordt genoemd, op
onbevattelijke wijze gelijktijdig één en verschillend.
Hij legde uit, dat zijn çikñä-gurus de Zes Gosvämé’s zijn: Srila Rüpa, Çréla Sanätana, Çréla Raghunätha Bhaööa, Çréla Jéva,
Çréla Gopäla Bhaööa en Çré Raghunätha däsa.
Tevens openbaarde hij Çré Advaita Äcärya als een incarnatie van Mahä-Viñëu en daarom als een deelincarnatie van Kåñëa. Nityänanda Prabhu is een eeuwige manifestatie van zowel
Kåñëa als Caitanya Mahäprabhu en door Zijn genade manifesteren Kåñëa en Caitanya Mahäprabhu Zich in deze wereld.
Met andere woorden, zonder de genade van Nityänanda
Prabhu kan niemand zich Kåñëa of Caitanya Mahäprabhu
realiseren. Nityänanda Prabhu is de complete belichaming van
guru-tattva.
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Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé heeft zijn spiritueel goede fortuin beschreven. Hij zegt, “Ik heb de genade van de Zes
Gosvämé’s en van andere verheven Vaiñëava’s gekregen. Ik
heb de genade gekregen van Govinda, Gopénätha en Madanamohana en ik heb darśana van Hen genomen. Ik heb ook de
glorie van Våndävana-dhäma gezien en gerealiseerd. Dit alles
is de genade van Nityänanda Prabhu, daarom ben ik Zijn dienaar en is Hij mijn guru.”
Vervolgens legt Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé uit, dat
Kåñëa’s śakti (vermogen of energie) zich manifesteert als Çré
Gadadhara. Kåñëacandra is Kåñëa Zelf en Caitanya Mahäprabhu is diezelfde Kåñëa, Vrajendra-nandana Çyamasundara vol gouden schoonheid en gevoelens van Çrématé Rädhikä. Hij is dus Kåñëa en Rädhä in gecombineerde gedaante.
guru kåñëa-rüpa hana çästrera pramäëe
guru-rüpe kñåëa kåpä karena bhakta-gaëe
Çré Caitanya-caritämåta (Ádi-lélä 1.45)

Volgens de beraadslaagde opvatting van alle geopenbaarde geschriften is de geestelijk leermeester niet-verschillend van Kåñëa. In de gedaante van de geestelijk leermeester verlost Kåñëa
Zijn toegewijden.

Dékñä-guru en çikñä-guru zijn niet-verschillend; ze bevinden
zich op hetzelfde niveau. Çréla Rüpa Gosvämé vertegenwoordigt de çikñä-guru en Çréla Sanätana Gosvämé vertegenwoordigt de dékñä-guru, toch is er tussen hen geen verschil. Beiden
kunnen optreden als çikñä en dékñä-gurus.
Mijn hoogst eerbiedwaardige Gurudeva, nitya-lélä-praviñöa oà
viñëupäda Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja,
24
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is zowel mijn dékñä als çikñä-guru. Püjyapäda Çrédhära Mahäräja en Püjyapäda Bhaktivedänta Svämé Mahäräja zijn ook
mijn çikñä-gurus. Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja is de sannyäsa-guru van Çréla Bhaktivedänta Svämé
Mahäräja. Çréla Svämé Mahäräja heeft zoveel eerbied voor
mijn Gurudeva, als guru en als vriend.
çikñä-guruke ta’ jäni kåñëera svarüpa
antaryämé, bhakta-çreñöha – ei dui rüpa
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.47)

Men dient de instructiegevend geestelijk leermeester te kennen
als de Persoonlijkheid van Kåñëa. Çré Kåñëa manifesteert Zich
als de Superziel en als de grootste toegewijde van God.

Dékñä-guru is de manifestatie van de gedaante (rüpa) van Kåñëa en çikñä-guru is de manifestatie van de persoonlijke natuur
(svarüpa) van Kåñëa. Wat is hoger, rüpa of svarüpa? In de
kern bestaat er geen verschil tussen beide. Sva betekent ‘mijn’
of ‘eigen’ en daarom kan svarüpa soms dierbaarder zijn dan
rüpa, ofschoon ze in wezen dezelfde zijn.
Onze dékñä-guru is onze vererenswaardige superieur, voor
wie we grote eerbied hebben. We bidden aan hem en nemen
het stof van zijn lotusvoeten. Maar de çikñä-guru is als een
broer, een vriend. We kunnen hem soms omhelzen en openhartig met hem spreken. We kunnen ons hart aan hem uitstorten en hem zeggen, dat we Kåñëa willen dienen, zoals de gopés
doen. Deze associatie is heel geheim en heilig. We kunnen
aarzelen om dit aan onze dékñä-guru tot uitdrukking te brengen, dus we hebben de çikñä-guru nodig, die optreedt als een
boezemvriend. Met de çikñä-guru heeft men een gevoel van
25
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broederlijkheid; met hem heeft men minder het gevoel van
ontzag en eerbied.
En zo ziet men in de meest gevorderde stadia van bhakti Çré
Kåñëa niet als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, maar als
zijn dierbare vriend, dierbare zoon, of grootste geliefde. Hij
ziet Kåñëa als van hem en hij ziet zichzelf als van Kåñëa.
Çréla Rüpa Gosvämé zegt, dat een leerling ook zijn dékñäguru met een gevoel van intimiteit (viçrambha-sevä) moet
dienen, maar door constant eerbetuigingen aan te bieden kan
de intimiteit zich niet altijd manifesteren. Tegen de çikñä-guru
kunnen we de aantrekkingskracht van een mooi meisje toegeven en om zijn leiding vragen, maar het kan moeilijk zijn om
zoiets aan onze dékñä-guru te vertellen, omdat hij vererenswaardig is als een vader. Het antwoord van onze dékñä-guru
kan heel zwaar vallen, maar onze çikñä-guru zal ons omhelzen
en zeggen, “O dierbare, wees niet gehecht aan lustbevrediging. Probeer van Kåñëa te houden. Probeer je hart aan de
dienst van Çrématé Rädhikä’s lotusvoeten te offeren. Ga niet
achter de meiden van deze wereld aan. Een meid van deze
wereld is niet echt een meisje; ze is een laaiend vuur of een
ocaan van vergif. Ga niet in deze richting door.”
Vanwege de openhartige aard van de relatie is een çikñäguru noodzakelijk. Aan hem kunnen we alles kwijt. Onze
çikñä-gurus – Çré Kåñëa, Çré Caitanya Mahäprabhu, Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé, Çréla Rüpa Gosvämé en alle voorgaande äcäryas – zijn zich in ons hart van onze gedachten en
activiteiten gewaar. Ze zijn niet gestorven; ze zijn allemaal
almachtig.

26

_____________________________________________________________________________________

Çikñä-guruke ta’jäni kåñëera svarüpa. De çikñä-guru is de
manifestatie van de svarüpa (innerlijke natuur) van Kåñëa en
de dékñä-guru is de manifestatie van Zijn gedaante. Er is geen
verschil tussen Kåñëa’s innerlijke natuur en Zijn uiterlijke
lichaam; beide zijn identiek. Iemand, die denkt, dat er wel een
verschil bestaat, is een mäyävädé, een impersonalist. We mogen met een dergelijk persoon niet associëren.
Antaryämé, bhakta-çreñöha, ei dui rüpa. Er zijn twee soorten
çikñä-guru. Antaryämé is de Superziel, de çikñä-guru in het hart
(de caitya-guru), die van binnenuit inspiratie geeft. Als men
bidt, “O Kåñëa, Jij bent mijn caitya-guru, ik heb Jou mijn hele
hart gegeven. Tref alsjeblieft een regeling, zodat ik mijn toevlucht kan nemen tot een gekwalificeerde guru” zal Kåñëa het
zeker regelen. Door Kåñëa te benaderen met de oprechte
wens om een guru te vinden, hoeven we niet te lijden onder
het resultaat van het maken van een verkeerde keus.
teñaà satata-yuktänäà
bhajatäà préti-pürvakam
dadämé buddhi yogaà taà
yena mäm upayänti te
Bhägavad-gétä (10.10)

Aan degenen, die constant met liefde en toewijding zijn toegewijd aan het dienen van Mij, geef Ik het begrip, waarmee ze
naar Mij kunnen komen.

Aan degenen, die altijd met Çré Kåñëa in contact staan en
Hem met liefde en toewijding dienen, geeft Hij de intelligentie, waarmee ze naar Hem kunnen toekomen. Welke soort
intelligentie geeft Hij? Hij geeft transcendente intelligentie,
die ons verder met Hem in contact brengt. Bovendien vertelt
27
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Çré Kåñëa ons in Bhägavad-gétä, wat er gebeurt, nadat Hij dergelijke intelligentie heeft gegeven, “Ze komen naar Mij en Ik
neem hen in Mijn dienst.” Dit toont een van de manieren,
waarop Kåñëa optreedt als caitya-guru.

Er woonde ooit in Zuid-India een prachtige prostituée genaamd Cintämaëi. Toen ze zestien jaar was, kon ze zo lief
dansen en kértana zingen, dat iedereen, die haar zag dansen,
werd aangetrokken. Hoewel Cintämaëi een prostituée was,
had ze een bijzondere eigenschap; ze werd erg aangetrokken
door het zingen van liederen ter meerdere glorie van Çré Kåñëa en veel mensen raakten door haar betoverd.
Bilvamaìgala Öhäkura was een vrome en religieuze brähmaëa met een prachtige, kuise vrouw en toch werd hij door
Cintaàaëi verleid. Hij zette al zijn zaken en de dienstverlening aan zijn moeder en vader terzijde. Hij vergat zijn kuise
vrouw en zijn kinderen en werd compleet beheerst door Cintämaëi. Dan ging hij vooral ’s nachts naar haar toe en nam
cadeautjes mee, die hij had gekocht van de opbrengst van zijn
land, of van de sierraden van zijn vrouw, of door geld en goede kleding te stelen. Hij hoopte, dat zij hem op haar beurt zou
liefhebben, zoals hij haar lief had.
In de loop der tijd stierf zijn vader en er werd een begravenisceremonie uitgevoerd. Op de laatste dag, de dertiende
dag van de ceremonie, stonden op zijn binnenplaats duizenden brähmaëas op het punt mahä-prasädam te eren. Hij ging
28
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naar de keuken, pakte diverse heerlijke gerechten en andere
objecten en wikkelde ze in een doek. Dan ging hij ’s nachts
het huis uit zonder zich zorgen te maken over zijn gasten, of
ze wel prasädam namen, of dat zijn verdrietige moeder en
echtgenote het naar hun zin hadden. Hij liet hen allemaal in
de steek en ging naar die prostituée.
Die nacht brak er een enorme wolkbreuk los. Om bij het
huis van de prostituëe te komen moest Bilvamaìgala een buiten zijn oevers getreden rivier met een sterke stroming oversteken. In zijn hulpeloosheid en wanhoop, waarin hij een manier trachtte te vinden om er overheen te komen, viel zijn oog
op iets, dat leek op een houten boomstam, die voor zijn neus
door het water dreef. Zonder te zien, dat het in werkelijkheid
een half verrot lijk van een meisje was, ging hij erop zitten en
stak de rivier over. Na zich over de glibberige grond te hebben begeven bereikte hij tenslotte het huis van de prostituëe.
De deur was gesloten. Hij bonsde een hele tijd hard op de
deur, maar zijn kabaal werd niet gehoord. Hij liep op het
laatst naar de achterzijde van het huis en zag iets, dat leek op
een touw, dat van de dakspanten hing. Hij greep dat touw vast
en probeerde erin te klimmen. Het was geen touw, het was
een slang. Bilvamaìgala gleed uit en viel bewusteloos op de
grond, waarmee hij een harde dreun op de vloer van de binnenplaats maakte. Cintämaëi hoorde het lawaai en vroeg haar
dienstmeid om te onderzoeken, wat dat geluid had veroorzaakt. Uiteindelijk zag ze hem liggen en riep uit, “Oh, Bilvamaìgala is de achtertuin ingevallen! Maar hoe is hij hier terecht gekomen?”
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Toen brachten Cintämaëi en haar dienstmeisje de bewusteloze Bilvamaìgala het huis binnen en warmden zijn lichaam
op. Nu ze begrepen had, wat er was gebeurd, vertelde ze hem,
toen hij wakker werd, “Mijn lichaam zit vol bloed, urine, ontlasting, gal, pus en slijm; en toch ben je eraan gehecht en ben
je zelfs zo ver gegaan om hier naartoe te komen en ervan te
genieten. Als je echter een fractie van die liefde en genegenheid voor Kåñëa zou hebben gehad, was je leven een succes
geworden. Maar jij bent zo wellustig. Ik kan voor jou geen
genegenheid meer opbrengen. Je moet onmiddellijk vertrekken.”
Vanwege zijn laatste indrukken van bhakti drongen haar
woorden als pijlen zijn hart binnen en werd hij nuchter. Hij
begreep, dat hij zijn liefde voor Kåñëa moest ontwikkelen.
Zonder voorgaande indrukken van bhakti hadden haar woorden hem niet kunnen reformeren. Dan was hij hijgend als een
hond aan haar voeten gevallen en had haar gesmeekt hem te
accepteren.
Toen besloot hij, dat hij niet langer bij Cintämaëi moest
zijn en dat hij zijn huis ging verlaten en naar Våndävana zou
gaan. Vijf dagen nam hij geen voedsel. Hij leefde alleen op
het chanten van de heilige naam. Toen hij water wilde gaan
drinken, ging hij naar een bron, waar hij een prachtig mooie,
pas getrouwde dame water zag putten. Hij vroeg haar iets te
mogen drinken en knielde voor haar neer, terwijl zij water uit
haar pot in zijn mond goot. Toen hij het water dronk, dronk
hij met zijn ogen tevens haar schoonheid naar binnen en sloot
haar in zijn hart.
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Hij volgde haar naar huis. Ze ging haar kamer binnen en hij
ontmoette haar echtgenoot, die bij de deur stond. Hij vroeg
haar echtgenoot, “Wilt u alstublieft dat meisje roepen, die u
zojuist passeerde?”
Omdat de man dacht, dat Bilvamaìgala een heilig persoon
was, riep hij zijn vrouw, die onmiddellijk kwam aanlopen.
“Wat kan ik voor u doen?” vroeg ze.
Toen vertelde Bilvamaìgala haar, dat hij van haar twee
haarspelden wilde hebben. Ze begreep niet waarom, maar ze
gaf ze hem. Terwijl zij en haar echtgenoot toekeken, zei Bilvamaìgala, “Deze ogen zijn mijn vijand, die me in wellust
gevangen houden. Zonder bamboe geen fluit. Dus als mijn
ogen worden verwijderd, wordt ook mijn wellust verwijderd.
Ik ga deze wellust aan de wortel uitroeien. Als ik blind ben,
kunnen mijn ogen zich niet langer aan mooie vrouwen hechten en in plaats daarvan kan de aantrekkingkracht tot Çré Kåñëa zich in mijn hart gaan ontwikkelen.” Hij stak met de twee
haarspelden zijn ogen uit. Het bloed gutste uit zijn gezicht en
hij werd blind.
Toen vertrok hij naar Våndävana en zong, “Hare Kåñëa,
Hare Kåñëa, Kåñëa Kåñëa, Hare Hare” en na een korte tijd
kwam een jongen bij hem staan, die vroeg, “Bäbä, waar gaat u
naartoe?” De stem van die jongen klonk heel lief. Hij was die
donkere koeherdersjongen, die niet was zoals anderen.
Bilvamaìgala antwoordde, “Ik ga naar Våndävana. Wie ben
Jij, mijn lieve jongen?”
“Ik ben koeherder” zei de jongen. “Ik ga ook naar Våndävana. Als u daar ook naartoe wilt gaan, kunt u zich aan Mijn
stok vasthouden en met Mij meelopen. Ik zal u helpen.”
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Våndävana lag zes maanden lopen verderop, maar na enkele dagen al kondigde de jongen aan, dat ze waren gearriveerd.
Toen ze daar liepen, had Bilvamaìgala hele liefdevolle gedichten gemaakt, die de genade van Kåñëa bezongen. Deze
liederen klonken Kåñëa plezierig in de oren en later werden
ze bekend als het boek, Çré Kåñëa-karëämåta, vertaald als
“Nectar voor Çré Kåñëa’s oren”. Later vond Çré Caitanya Mahaprabhu dit boek in Zuid-India en gaf het aan Zijn toegewijden.
Het eerste gedicht in de maìgaläcaraëam van Çré Kåñëakarnämåta luidt alsvolgt,
cintämaëir jayati somagirir gurur
meçikñä-guruç ca bhagavän çikhi-piïcha-mauliù
yat-päda-kalpataru-pallava-çekhareñu
lélä-svayamvara-rasaà labhate jayaçriù
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.57)

Alle eer aan Cintämaëi en mijn initiërend geestelijk leermeester, Somagiri. Alle eer aan mijn instructiegevend geestelijk
leermeester, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die pauwenveren in Zijn kroon draagt. In de schaduw van Zijn lotusvoeten, die als wensbomen zijn, geniet Jayaçré [Rädhäräëé] van
de bovenzinnelijke smaak van een eeuwige metgezel.

In dit vers biedt Bilvamaìgala Öhäkura zijn eerbetuigingen
aan Cintämaëi, die hem de inspiratie gaf om zijn toevlucht tot
Çré Kåñëa te nemen. Welke soort guru was zij? Ze was een
vartma-pradarçaka-guru, de guru die zegt, “Ga met me mee
naar een zelfgerealiseerde Vaiñëava.” De vartma-pradarçakaguru toont het pad. Hij kan kaniñöha-adhikäré zijn (een beginnende toegewijde), maar de initiërende guru mag niet minder
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zijn dan een madhyama-adhikäré (een middenklasse toegewijde).
Welke zijn de symptomen van een madhyama-adhikäré?
Het is van groot belang om deze symptomen te kennen, voordat je in overweging neemt, wie je als dékñä- of çikñä-guru gaat
aanvaarden. Als we deze symptomen niet waarnemen, hoeven
we deze persoon niet als guru te aanvaarden. Zoals eerder
gezegd, accepteren we hem toch, zullen er veel moeilijkheden
in ons devotionele leven ontstaan. Als die guru valt, wordt ons
leven geruïneerd en huilen we smartelijk.
tasmäd guruà prapadyeta
jijïäsuù çreya uttamam
çäbde pare ca niñëätaà
brahmaëy upaçamäçrayam
Çrémad-Bhägavatam (11.3.21)

Een ieder, die oprecht verlangt gelukkig te worden, moet een
bonafide geestelijk leermeester zoeken en door inwijding zijn
toevlucht bij hem nemen. De kwalificatie van een geestelijk
leermeester is, dat hij de conclusie van de geschriften door
middel van overweging en argumenten moet hebben gerealiseerd en daarmee in staat moet zijn anderen van deze conclusies te overtuigen. Dergelijke grote persoonlijkheden, die geheel hun toevlucht hebben genomen tot de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en alle materiële overwegingen achterwege
hebben gelaten, dienen te worden gezien als bonafide geestelijk leermeesters.

Om een bonafide guru te zijn moeten alle bovengenoemde
symptomen ten volle aanwezig zijn. De guru beschikt over
complete kennis van de geschriften, hij is onthecht van mate33
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riële verlangens en hij is alleen gelukkig met zijn dienstverlening aan Çré Kåñëa. Als men ongelukkig is en voelt, dat men
veel problemen in zijn leven heeft, is men niet gekwalificeerd
om guru te zijn.
Çréla Haridäsa Öhäkura werd op tweeëntwintig marktpleinen afgeranseld, totdat hij bijna dood was, maar hij beschouwde dit niet als een probleem. Integendeel, hij ging vrolijk door met chanten, “Hare Kåñëa, Hare Kåñëa.” Prahläda
Mahäräja werd door zijn vader gefolterd, maar hij heeft nooit
het idee gehad, dat hij een probleem had. Integendeel, hij
stond op het hoofd van alle problemen.
Een persoon in de rol van guru, die chant en de negen onderdelen van bhakti uitvoert en dékñä heeft genomen, maar
klaagt, dat hij zoveel problemen heeft – zijn vrouw heeft hem
bedrogen, zijn kinderen lopen weg, hij kan niets voor elkaar
krijgen, hij kan geen geld maken, hij heeft geen computer of
voldoende materiële faciliteiten – dient onmiddellijk te worden afgewezen.
Het derde symptoom van guru is, dat hij in kåñëa-bhakti is
gerealiseerd. Zonder deze realisatie is hij vanwege het koesteren van materiële verlangens gebonden om van het spirituele
leven weg te vallen.
Behalve deze drie symptomen heeft een madhyamaadhikäré vier extra kwaliteiten. De uttama-adhikäré is natuurlijk superieur en hij biedt een superieur resultaat in bhakti,
maar een dergelijke guru is in deze wereld zeldzaam. In afwezigheid van een dergelijke uttama-guru kan de madhyamaadhikäré als çikñä of dékñä-guru worden aanvaard, maar je
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moet opletten, of hij al of niet over de volgende vier kwaliteiten beschikt.
1) prema – Hij koestert liefde en genegenheid voor Kåñëa.5
2) maitré – Hij toont vriendschap jegens de Vaiñëava’s en
biedt hen dienstverlening aan. Hij heeft drie soorten relaties met drie soorten Vaiñëava’s: met een gevoel van
vriendschap eert en gehoorzaamt hij iemand, die verder in
bhakti is ontwikkeld dan hijzelf. Hij gedraagt zich met gelijken als vrienden en hij is ook vriendelijk tegen degenen,
die in bhakti minder zijn ontwikkeld. Dus hij heeft maitré
(vriendschap) met eerbied voor superieuren, maitré met
mitra (de vriendschap van gelijken) met degenen op gelijk
niveau en maitré met kåpä (vriendschap met mededogen)
voor ondergeschikten.
3) kåpä – Hij toont genade aan degenen, die Vaiñëava’s eren
en vertrouwen. Het vertrouwen van dergelijke personen
kan zelfs werelds zijn; met andere woorden, ze kunnen in
relatie tot de guru en het Godsbeeld enkele materiële gevoelens hebben. Ze kunnen een grotere affectie hebben
voor de Godsbeelden dan voor de toegewijden en daarom
kunnen ze niet graag met toegewijden omgaan en hun hari-kathä horen. Dergelijke personen kunnen wel begrijpen, dat ze aan de geschriften moeten gehoorzamen, maar
ze kunnen niet op de vier manieren optreden, waarop een
5

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura schrijft in zijn commentaar op Çrémad-Bhägavatam, dat een madhyama-adhikäré niet over ware prema kan
beschikken. Door zich echter te herinneren, hoeveel de gopés van Kåñëa
hielden, kan hij een schaduw van hun prema ontvangen. Hij heeft dus het
niveau van äsakti, natuurlijke aantrekkingskracht tot Kåñëa, bereikt.
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madhyama-adhikäré dat doet. Dergelijke personen kunnen
zich in onwetendheid bevinden, maar ze willen wel leren,
hoe ze in toegewijde dienst vooruitgang kunnen maken.
4) upekñä – Hij mijdt schoffeerders, personen die tegen de
Vaiñëava’s zijn gekeerd, of die hen geen respect betuigen.
Hij is zich bewust, dat omgang met zulke personen alle
sporen van bhakti uitwist.
We hebben dus de drie belangrijkste kwaliteiten van de bonafide guru besproken en de vier extra kwaliteiten, die worden
aangetroffen in een madhyama-adhikäré (of een uttamaadhikäré, die optreedt in de rol van madhyama-adhikäré), die
gekwalificeerd is om guru te zijn. Çréla Jéva Gosvämé waarschuwt ons in zijn Bhakti-sandarbha tegen degenen, die een
guru aanvaarden omwille van naam, faam en voordeel en degenen, die als guru optreden door leerlingen om dezelfde redenen te accepteren, omdat ze beiden vallen. Hun bestemming is de hel.
Çréla Sanatana Gosvämé schrijft,
avaiñëava-mukhodgérëaà
pütaà hari-kathämåtam
çravaëaà naiva kartavyaà
sarpocchiñöaà yathä payaù
Padma Puräëa

Men dient niets over Kåñëa van een niet-Vaiñëava te horen.
Melk, die is aangeraakt door de lippen van een slang, heeft giftige effecten. Op dezelfde manier zijn gesprekken over Kåñëa
door een niet-Vaiñëava ook vergiftigd.

Iemand die een uiterlijk vertoon maakt een Vaiñëava te zijn
en het ontbreekt aan respect voor Vaiñëava’s, die de voorkeur
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geeft aan wereldse faam en voordelen, dient zonder uitstel te
worden opgegeven, zelfs al heeft de leerling zowel harinäma
als dékñä van die persoon ontvangen. Een dergelijke, zogenaamde guru dient te worden opgegeven.
Dit is uitgelegd in de Mahäbhärata en andere geschriften.
Indien men een dergelijke guru niet afwijst, zal men naar de
hel moeten gaan; daarop kan men zich voorbereiden. Geen
enkele Vaiñëava mag worden onteerd, zelfs geen kaniñöhaadhikäré Vaiñëava – laat staan een madhyama-adhikäré en een
uttama-adhikäré. Het gezelschap van iemand, die een Vaiñëava het respect ontzegt of hem bekritiseert, dient te worden
opgegeven. Als men zegt een bonafide Vaiñëava en de enige
bonafide leerling van zijn guru te zijn en men begaat desondanks deze overtreding, zal zijn eigen guru – indien hij bonafide is – hem afwijzen.
Çréla Jéva Gosvämé geeft ons allemaal een zeer belangrijke
instructie: we mogen niemand bekritiseren. We moeten niet
denken, dat wij ook ruzie kunnen maken, omdat er onenigheden in de transcendente wereld voorkomen, zoals die tussen
de volgelingen van Çrématé Candrävalé en de volgelingen van
Çrématé Rädhikä. Wij mogen geen partij kiezen en kritiek leveren.
Zoals eerder gezegd, alle bonafide gurus zijn manifestaties
van Çré Kåñëa. Er is dus geen verschil tussen Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja en Çréla Bhaktivedänta
Svämé Mahäräja. Ze zijn gerealiseerde zielen in dezelfde disciplinaire opvolging. Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja
predikte in het Westen en mijn Gurudeva predikte in India,
toch spraken ze dezelfde boodschap uit. Hun liefde voor Çré
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Kåñëa is dezelfde, hun lessen zijn dezelfde en hun dienst aan
Çré Mahäprabhu is dezelfde. De ene bevond zich in de International Society for Kåñëa Consciousness en de andere in de
Gauòéya Vedänta Samiti, maar beiden zijn leden van de familie van Çré Caitanya Mahäprabhu. Het is ons geraden de instructies van onze äcäryas te volgen en te proberen ons Kåñëabewustzijn te ontwikkelen.
[Op verzoek van Çréla Näräyaëa Mahäräja zingen de toegewijden
Çré Nanda-nandanäñöakam en Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja.6]

Deze twee liederen moeten we dagelijks in onze sädhanabhajana zingen. Als we de betekenis kennen en we bidden
oprecht, zullen ze zeer heilzaam zijn. Zelfs al kennen we de
betekenis niet, zullen Çré Kåñëa en Çrématé Rädhikä ons toch
horen. Door Çré Nanda-nandanäñöakam te zingen, dat Kåñëa
verheerlijkt, is Çrématé Rädhikä zo verheugd, dat Ze ons alle
zegeningen toekent, ongeacht of we ze willen hebben of niet.
En wanneer we Çré Rädhä-kåpä-kaöakña zingen, is Kåñëa zo
blij, dat Hij ons iedere gunst toestaat, die we verlangen. Als
we Kåñëa onze naam willen laten schrijven in het Register van
Dienstmaagden van Çrématé Rädhikä (pälya-däsés), doet Hij
dat onmiddellijk. Hij staat ‘aan de poort’ en noteert Çrématé
Rädhikä’s däsés, degenen die Haar willen dienen. Als we
daarom deze twee kértanas aan onze dagelijkse routine van

6

Zie Addenda.
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bhajana toevoegen gevolgd door het zingen van çré-kåñëacaitanya en de mahä-mantra, wordt onze bhakti sterk.
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K BEN BEGONNEN HET ZEER BELANGRIJKE
vers, maìgaläcaraëam, van Çréla Bilvamaìgala Öhä-

kura uit Kåñëa-karëämåta uit te leggen, zoals het
wordt aangetroffen in Çré Caitanya-caritämåta.
cintämanir jayati somagirir gurur
me çikñä-guruç ca bhagavän çikhi-piïcha-mauliù
yat-päda kalpataru-pallava-çekhareñu
lélä-svayaàvara-rasaà labhate jayaçréù
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.57)

Alle eer aan Cintämaëi en mijn initiërend geestelijk leermeester, Somagiri. Alle eer aan mijn instructiegevend geestelijk
leermeester, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die pauwenveren in Zijn kroon draagt. In de schaduw van Zijn lotusvoeten als wensbomen geniet Jayaçré [Rädhäräëé] van de bovenzinnelijke smaak van een eeuwige metgezel.

Çréla Bilvamaìgala Öhäkura biedt eerst zijn eerbetuigingen
aan Cintämaëi, die hem naar Çré Kåñëa had gedirigeerd, en
daarna aan zijn dékñä-guru, Somagiri. Het woord cintämaëi
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betekent in dit vers ook, dat de guru is als cintämaëi, wensvervullend edelgesteente, want guru geeft ons Çré Kåñëa.
Het woord cintämaëi wijst ook op Çré Kåñëa Zelf, die eigenlijk de çikñä-guru van Çréla Bilvamaìgala Öhäkura is. Wat is
die çikñä-guru mooi – met pauwenveren in Zijn kroon, met
drie plooien in Zijn hals en op zijn buik, die in een drievoudig
gebogen houding staat. Hij zingt zo beminnelijk. Zijn lotusvoeten zijn als wensbomen en zijn als zachte blaadjes, Zijn
teennagels glanzen heel mooi, de punten van Zijn tenen zijn
mooier dan de stralen van de maan en de stralen van Zijn
teennagels zijn zeer aromatisch.
De naam Jayaçré in het vers hierboven wijst op Çrématé
Rädhikä, die Haar hart, Haar leven en Haar ziel aan Çré Kåñëa
geeft. Ze offert Haar hele leven duizenden keren opnieuw en
voert ärati uit aan de stralen van Zijn teennagels en daarbij
voelt Ze Zich zo gelukkig, alsof het Haar svayaàvara was.
Wat betekent svayaàvara? Om jullie te helpen begrijpen ga
ik jullie over de svayaàvara van Çré Kåñëa vertellen. Kåñëa’s
nicht, Draupadé, had eens een ontmoeting met al Zijn koni nginnen – Satyabhämä, Rukmiëé, Lakñmaëä en anderen – in
Kurukñetra. Draupadé vroeg de koninginnen, hoe ze zo fortuinlijk waren geworden om Kåñëa als hun echtgenoot te krijgen. Toen vertelde Lakñmaëä, hoe ze Zijn vrouw was geworden. Lakñmaëä was de lievelingsdochter van een sterke koning, die er zeker van wilde zijn haar aan een gelijkwaardig
gekwalificeerde echtgenoot te geven, omdat hij haar zag als
een beeldschone en gekwalificeerde jongedame.
De koning ging dus een svayaàvara ceremonie houden. Hij
zette een hoge pilaar in de grond en plaatste op de pilaar een
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roterende cakra (wiel) en boven de cakra hing een namaakvis.
Hij beloofde de hand van Lakñmaëä aan degene, die neerkijkend in een reflectie van de vis in een tank water in staat was
een pijl door de pupil in het oog van de vis te schieten.
’s Werelds kampioenen boogschieten werden gevraagd deze ceremonie bij te wonen, inclusief Kåñëa, Karëa, Duryodhana, Jaräsandha, Çiçupäla, Bhéma, Nakula, Sahadeva en Arjuna
en iedereen was ervan overtuigd, dat hij de mooie Laksmaëä
ging trouwen. Bhéñma en Droëäcärya woonden de ceremonie
ook bij en dachten, “Als ik die vis in zijn oog schiet, zorg ik
dat dit meisje met Duryodhana huwt.” Echter, geen enkele
boogschutter slaagde in zijn poging, behalve Kåñëa. De meesten van hen konden nauwelijks de reflectie van de vis in het
water zien, waardoor ze hun boog opgaven. Karëa zag de vis,
maar kon niet aanleggen. Arjuna kwam dapper naar voren,
richtte op de vis, maar zijn pijl raakte alleen de staart van de
vis. Ze waren allemaal hulpeloos.
Toen kwam Çré Kåñëa naar voren en Hij bewoog Zich zo
snel, dat niemand kon zien, wanneer Hij Zijn boog pakte, de
pijl afschoot en door de rechter pupil van de vis schoot. Lakñmaëä zei tegen Draupadé, “Ik was meer dan blij en mijn
vrienden gaven me een bloemenkrans om aan Kåñëa te geven
en om zijn hals te hangen.”
De selectie van een bruidegom uit duizenden candidaten
wordt svayaàvara genoemd en dit is in het Oude India een
traditie geweest. Op de svayaàvara van Lakñmaëä waren
duizenden prinsen afgekomen en hoewel deze prinsen erg
knap en gekwalificeerd waren, had Lakñmaëä haar hart aan
Çré Kåñëa verpand. Ze had over Zijn gloriën gehoord en wilde
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met Hem trouwen, maar ze had zich in dat opzicht hopeloos
gevoeld.
Toen Kåñëa in het oog van de vis schoot, klaarde het gezicht van Lakñmaëä op van geluk, haar lichaamshaar stond
overeind en ze kon amper rechtop blijven staan. Ze trilde en
hield haar ogen terneergeslagen, terwijl ze stiekem een zijdelingse blik naar Çré Kåñëa wierp. Kåñëa, die altijd naar mooie
meisjes zoekt, keek ook stiekem naar Lakñmaëä. Toen ze Zijn
blik ontving, raakte ze zo overweldigd, dat ze haar armen niet
meer kon optillen om de bloemenslinger om Zijn hals te
plaatsen; haar vriendinnen moesten haar helpen. Ze werd zo
bevangen door blijdschap, dat ze het bewustzijn verloor. Dit is
het geluk van svayaàvara.
Evenzo schreef Çréla Bilvamaìgala Öhäkura, dat Çrématé
Rädhikä meer dan blij wordt van het dienen van de stralen uit
de teennagels van Kåñëa’s lotusvoeten.
Çréla Prabodhänanda Sarasvaté, Çréla Rüpa Gosvämé en de
Vaiñëava’s in onze disciplinaire opvolging zijn niet blij te horen, dat Çrématé Rädhikä op deze manier Çré Kåñëa dient. Integendeel, zij horen liever, dat Kåñëa blij wordt door de lotusvoeten van Çrématé Rädhikä te dienen. Ze willen Kåñëa zien
bidden om die gelegenheid te krijgen.
Çréla Prabhodänanda Sarasvaté schrijft,
vaàçé karän-nipatita skhalitaà çikhaëòaà
bhrañöaà ca pétä-vasanaà vraja-räja-sunoù
yasyäù kaöäkña-çara-phäta vimürcchitasya
täm rädhikäà paricarämi kadä rasena
Rädhä-rasa-sudhä-nidhi (39)
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Beschoten door de pijlen van Çrématé Rädhikä’s zijdelingse blik
verliest de zoon van de Koning van Vraja zijn externe bewustzijn. Zijn fluit valt uit Zijn handen, Zijn pauwenveer staat
scheef en Zijn gele kleding zit in de war. Wanneer zal ik in
staat zijn met de hoogste toewijding aan Çrématé Rädhikä
dienst te verlenen?

Toen Kåñëa eens de koeien hoedde, zag Hij Çrématé Rädhikä
in een prachtige loofhut zitten. Ze wierp Hem een blik toe uit
de hoeken van Haar ogen, die gekromd stonden als de boog,
die pijlen van prema afschiet. Toen Hij deze scene zag, verloor Hij de controle over Zichzelf, Zijn fluit viel uit Zijn ha nden, Zijn pauwenveer viel van Zijn hoofd, Hij verloor het
bewustzijn en Zijn lichaam trilde. Toen Mandhumaìgala Kåñëa in deze staat zag, schudde hij Hem heen en weer en vroeg,
“O vriend, wat doe Je? Nanda Bäbä, Yaçodä-maiyä en veel
ouderen zijn hier. Je kunt Je bij hen niet op deze manier gedragen. Wees voorzichtig.” Kåñëa kwam onmiddellijk weer bij
Zijn positieven.
In dit vers bidt Çréla Prabhodhänanda Sarasvaté, “Ik wil deze Çrématé Rädhikä diensten verlenen. Haar sluier, die geurt
door contact met Haar lichaam, draagt deze zoete geur naar
de neusgaten van Kåñëa en bij het inademen van dit aroma
raakt Hij alle controle kwijt.”
De liefde en genegenheid van Çrématé Rädhikä is groter dan
die van Çré Kåñëa. Hoewel Çréla Bilvamaìgala Öhäkura erop
wijst, dat Kåñëa bovengeschikt is aan Rädhikä, wensen degenen in de lijn van Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla Raghunätha däsa
Gosvämé en Çréla Prabodhänanda Sarasvaté, dat Rädhikä al-
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tijd zegeviert over Kåñëa – en het gebeurt in feite ook op die
manier.
Çréla Bilvamaìgala Öhäkura bidt op deze manier aan Çré
Kåñëa, zijn çikñä-guru. Welke soort çikñä-guru? Kåñëa is caitya-guru, de guru in het hart van alle wezens. In Zijn spel
komt Kåñëa Zelf als çikñä-guru. Hij werd bijvoorbeeld guru
voor Arjuna. Hij is uiterst genadevol en gebeden aan Hem
worden altijd gehoord. Daarom is de eerste plicht van toegewijden om in Hem vertrouwen te hebben.
Çréla Bilvamaìgala Öhäkura en Çréla Rüpa Gosvämé zijn
voorbeelden van toegewijden met dergelijk vertrouwen. Rüpa
Gosvämé en Sanätana Gosvämé bespraken samen dikwijls de
gloriën van Çré Çré Rädhä en Kåñëa. Bij een dergelijke gelegenheid merkte Çrématé Rädhikä op, dat het al middag was en
ze nog niet hadden gegeten. Ze verscheen als een tiener
dorpsmeisje, kwam bij Çréla Rüpa Gosvämé staan en zei, “Jullie hebben vandaag nog niets klaargemaakt. Zijn jullie aan het
vasten? Mijn moeder heeft Me wat melk, rijst en suiker gegeven, zodat jullie kñéra (zoete rijstpap) kunnen maken.” Maar
Rüpa Gosvämé had geen tijd om kñéra te maken, want hij en
zijn broer waren compleet verzonken in de gloriën van Çrématé Rädhikä en wisselden die met elkaar uit.
Daarom bood Çrématé Rädhikä aan het voor hen te bereiden. Ze haalde gedroogde koemest en louter door Haar wens
manifesteerde zich vuur. In een minimum van tijd maakte ze
een prachtige, smakelijke kñéra, bood het Çréla Rüpa Gosvämé
aan en zei, “Offer deze kñéra alsjeblieft aan jouw vererenswaardige Godsbeeld, geef daarna iets aan jouw broer en neem
dan zelf.”
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Nadat hij had geproefd, dat die kñéra opmerkelijk goed was,
begon Sanätana Gosvämé zich af te vragen, wie dat meisje was
geweest. Hij vroeg Rüpa, “O Rüpa, heb jij aan Rädhikä gebeden om te vragen of Ze komt?”
“Nee, dat heb ik niet.”
“Maar ze is gekomen en heeft voor ons gekookt. Proef deze
kåñëa-prasädam. Alleen Zij kan dit hebben toebereid.”
Toen ze ieder iets van de zoete rijst hadden geproefd, begonnen ze ontroostbaar te huilen en riepen uit naar Çrématé
Rädhikä, “Nu ben Je verdwenen en hebben we de gelegenheid gemist om eerbetuigingen en diensten aan Jou te verlenen. In plaats daarvan hebben we Jou overlast bezorgd door
voor ons te moeten koken.” Toen zei Çréla Sanätana Gosvämé
tegen zijn broer, “Rüpa, doe iets dergelijks in de toekomst
niet weer.”
Wat hebben ze een schitterende toewijding! Laten wij proberen in hun voetspoor te volgen. Door gebeurtenissen zoals
deze te herinneren gaan we proberen het Goddelijk Paar, Çré
Çré Rädhä en Kåñëa, te dienen.

Zoals hierboven gezegd heeft Çréla Kåñëadäsa Kaviräja uitgelegd, dat de bonafide dékñä-guru de rüpa van Kåñëa is en de
bonafide çikñä-guru de svarüpa van Kåñëa. Hoewel ze gelijk
zijn, kan soms çikñä-guru bovengeschikt zijn en soms is dat
dékñä-guru, maar ze zijn beiden bevrijd, uttama-adhikäré.
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éçvara-svarüpa bhakta täìra adhiñöhäna
bhaktera hådaye kåñëera satata viçräma
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.61)

Een zuivere toegewijde, die constant bezig is met liefdevolle
toegewijde dienst aan Bhagavän, is identiek met Bhagavän, die
altijd in zijn hart is gezeteld.

De dékñä-guru en çikñä-guru zijn niet-verschillende manifestaties van Çré Kåñëa, zoals alle zuivere toegewijden van Kåñëa.
Het hart van zuivere toegewijden is de woonplaats van Kåñëa.
Kåñëa kan in hun hart rust nemen, omdat hun hart zuiver is,
vrij van wereldse verlangens. In hun hart zijn geen problemen
of lijden, zoals er ook geen problemen zijn in het hart van
Çréla Rüpa en Çréla Sanätana. Ze hebben van Kåñëa niets nodig; daarom kan Hij in hun hart rust nemen en vredig slapen.
Het hart van jïänés, karmés en yogés zit vol met materiële
verlangens. Ze bidden, “O Kåñëa, geef me een ontzettend
mooie vrouw. O Kåñëa, ik heb geen zoon. O Kåñëa, ik wil bevrijding (mukti)”. Maar de zuivere toegewijden van Kåñëa
verlangen niets voor zichzelf. Hun enige verlangen is, dat hun
bhakti toeneemt om Kåñëa steeds meer dienst te kunnen verlenen.7
Deze zes manifestaties – Kåñëa, dékñä-guru en çikñä-guru,
de toegewijden, de diverse vormen van energie, de incarnaties
en de volkomen delen – zijn allemaal Kåñëa Zelf, maar voor
de uitvoering van Zijn spel worden ze afzonderlijk gemanifesteerd. Ze zijn verschillend en niet-verschillend (bheda en
7
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abheda) van Hem. Dit principe wordt acintya-bhedäbhedatattva genoemd.
vadanti tat tattva-vidas
tattvaà yaj jïänam advayam
brahmeti paramätmeti
bhagavän iti çabhyate
Çrémad-Bhägavatam (1.2.11)

Met het citeren van dit vers uit Çrémad-Bhägavatam heeft
Çréla Kåñëadäsa Kaviräja de identiteit van Kåñëa uitgelegd.
Lees alsjeblieft vanaf de vertaling en de betekenis geschreven
door Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja.
Toegewijde leest uit Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 2.1):
Vertaling: Geleerde transcendentalisten, die de Absolute
Waarheid kennen, zeggen, dat het nonduale kennis is en dat
het onpersoonlijk Brahman, gelokaliseerd Paramätmä en de
Persoonlijkheid Gods wordt genoemd.
Betekenis: Dit Sanskriete vers verschijnt als het elfde vers van
Canto Een, Hoofdstuk Twee van Çrémad-Bhägavatam, waar
Süta Gosvämé de vragen van de heiligen aangevoerd door Çaunaka Åñi met betrekking tot de essentie van alle schriftuurlijke
instructies beantwoordt. Tattva-vidaù wijst op personen met
kennis van de Absolute Waarheid. Ze kunnen zeker wel...

Närada, Vedavyäsa, Brahma, Çaìkara (Çiva) en Çukadeva
Gosvämé zijn allemaal tattva-vit; dat betekent, ze zijn op de
hoogte van de essentie van de vedische geschriften.
Toegewijde vervolgt:
Ze kunnen zeker wel kennis zonder dualiteit begrijpen, want
ze bevinden zich op het spirituele platform. De Absolute
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Waarheid wordt soms gekend als Brahman, soms als Paramätmä en soms als Bhagavän. Personen met kennis van de waarheid weten, dat iemand, die probeert de Absolute Waarheid te
benaderen met eenvoudig mentale speculatie, uiteindelijk onpersoonlijk Brahman zal realiseren en iemand, die de Absolute
Waarheid tracht te benaderen door middel van yoga praktijken
zal in staat zijn Paramätmä te realiseren; maar iemand, die over
complete kennis en spiritueel begrip beschikt, realiseert de spirituele gedaante van Bhagavän, de Persoonlijkheid Gods.
Toegewijden van de Persoonlijkheid Gods weten, dat Çré Kåñëa, de zoon van de Koning van Vraja, de Absolute Waarheid
is. Ze maken geen onderscheid tussen Kåñëa’s naam, gedaante,
kwaliteiten en spel. Iemand die Gods absolute naam, gedaante
en kwaliteiten van elkaar wil separeren, moet worden gezien
als iemand, die het aan absolute kennis ontbreekt. Een zuivere
toegewijde weet, dat met het chanten van de transcendente
naam Kåñëa, Çré Kåñëa als transcendent geluid aanwezig is.

In dit verband valt er iets zeer belangrijks in herinnering te
brengen,
yäha, bhägavata paòa vaiñëavera sthäne
ekänta äçraya kara caitanya-caraëe
Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 5.131)

Als je Çrémad-Bhägavatam wilt begrijpen, moet je een zelfgerealiseerde Vaiñëava benaderen en het van hem horen. Dit kun
je doen, als je volkomen je toevlucht hebt genomen aan de lotusvoeten van Çré Caitanya Mahäprabhu.

Het is voor ons niet mogelijk om alles over het spirituele leven te weten te komen door eenvoudig boeken te lezen. Het
is waar, dat alle kennis zich bevindt in Veda, Vedänta, Çré50
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mad-Bhägavatam, Çré Caitanya-caritämåta en in alle boeken
van Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, maar die kennis is
versleuteld met een hele sterke code. Iemand, die niet bijster
gekwalificeerd is, zal de betekenis niet begrijpen door eenvoudig te lezen. Yäha, bhägavata paòa vaiñëavera sthäne. Er
zijn twee soorten bhägavata: grantha-bhägavata (çästra) en
bhakta-bhägavata (Vaiñëava’s). De grantha-bhägavata ligt
onder slot en grendel en de gerealiseerde ziel, de bhaktabhägavata, openbaart de betekenissen en intenties ervan.
Door in associatie van superieure toegewijden Çré Caitanyacaritämåta, Çrémad-Bhägavatam en alle andere transcendente
literatuur van Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja te lezen,
kunnen we hun prachtige betekenissen diepgaand leren begrijpen en de oceaan van rasa8 ervaren, die zich erin bevindt.
Zonder hulp van een gevorderde Vaiñëava kan men deze
boeken vele keren lezen en toch vallen. Waarom? Zonder de
juiste associatie kan men de essentie van deze transcendentale
boeken niet bevatten.
Het is voor ons noodzakelijk de bhakta-bhägavatas te benaderen. Ze hebben meer genade dan Çrémad-Bhägavatam en
onder hun leiding kunnen we de genade van ÇrémadBhägavatam en Çré Kåñëa realiseren. Anders is het niet mogelijk.
vadanti tat tattva-vidas
tattvaà yaj jïänam dvayam
brahmeti paramätmeti
bhagvän iti çabdyate
Çrémad-Bhägavatam (1.2.11)
8

Rasa betekent ‘de zoete smaak van de persoonlijke relatie met Kåñëa’.
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De Absolute Waarheid wordt gerealiseerd in drie begripsfasen
van de kenner van de Absolute Waarheid en ze zijn allemaal
identiek. De fasen van de Absolute Waarheid worden uitgedrukt als Brahman, Paramätmä en Bhagavän.

Het is voor ons van wezenlijk belang om aandachtig te luisteren en deze les ter harte te nemen. Degenen, die de gevestigde waarheid (tattva) kennen, zoals Närada, Vyäsa, Çaìkara,
Sanaka, Sanandana, Sanätana en Çréla Rüpa Gosvämé, zijn tot
de conclusie gekomen, dat niets is afgescheiden van Kåñëa.
Niets is van Hem onafhankelijk. Deze gevestigde waarheid
wordt advya-jïäna-tattva genoemd, het wezenlijk fundamentele principe, dat Çré Kåñëa de ene-zonder-een-tweede Absolute
Waarheid is.
Iedereen is aan Kåñëa ondergeschikt, inclusief Baladeva en
alle andere incarnaties, alle halfgoden en alle levende entiteiten tot en met de mieren en het gras. De begoochelende, materiële natuur, mäyä, is ook aan Hem ondergeschikt. De enige
fundamentele waarheid is Çré Kåñëa en alle anderen zijn aan
Hem ondergeschikt. Geen levend wezen in deze wereld of in
een andere wereld, of zelfs in Vaikuëöha of Goloka Våndavana is onafhankelijk. Alleen Kåñëa is onafhankelijk. Alles, dat
we zien, is een manifestatie van Zijn kracht. Çrématé Rädhikä
is de kracht van Çré Kåñëa en Lakñmé-devé is de manifestatie
van Çrématé Rädhikä. En wij, jévas, in deze materiële wereld
bevinden ons ook in Kåñëa. Dit principe wordt genoemd
‘eenheid in diversiteit’. Kenners van de realiteit begrijpen de
fundamentele waarheid, dat de Absolute Waarheid Çré Kåñëa
is.
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Çréla Kåñëadäsa Kaviräja citeert het bovengenoemde vers
uit Çrémad-Bhägavatam (1.2.11). Degenen met onpersoonlijke
kennis zien deze Absolute Waarheid als Brahman. Wat is
Brahman? Het is de geperverteerde reflectie van de stralen
van Kåñëa’s teennagels. Het heeft geen gedaante, kwaliteiten
of spel. Paramätmä, de Superziel in het hart van alle levende
wezens, vormt een deel van Kåñëa’s vermogens van eeuwigheid (sat) en transcendente kennis (cit). Hij is een klein deel
van Kåñëa; Hij is niet onafhankelijk.
ete cäàça-kaläù puàsaù
kåñëas tu bhagavän svayam
indräri-vyäkulaà lokäm
måòayanti yuge yuge
Çrémad-Bhägavatam (1.3.28)

Alle bovengenoemde incarnaties zijn ofwel volkomen delen of
delen van volkomen delen van Bhagavän, maar Çré Kåñëa is de
oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods. Ze verschijnen allemaal
op planeten, wanneer ergens verstoring door atheïsten wordt
veroorzaakt.

Çré Kåñëa is die Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de Allerhoogste Persoonlijkheid van de Absolute Waarheid. ÇrémadBhägavatam en andere çästras bevestigen dit vers uit Brahmasaàhitä,
éçvaraù paramaù kåñëaù
cac-cid-änanda-vigrahaù
anädir ädir govindaù
sarva-käraëa-käraëam
Brahma-saàhitä (5.1)
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Er zijn veel persoonlijkheden, die beschikken over de kwaliteiten van Bhagavän, maar Kåñëa is de allerhoogste, want
niemand kan boven Hem uitblinken. Hij is de Allerhoogste
Persoon en Zijn lichaam is eeuwig, vol kennis en zegen. Hij is
de oorspronkelijke Çré Govinda en de Oorzaak der oorzaken.

Kåñëa’s eerste manifestatie is Baladeva Prabhu in Vraja, die
niet-verschillend is van Hem. Alleen hun lichaamskleur is
verschillend – één wit, de ander zeer mooi zwart. Uit Baladeva Prabhu in Våndävana hebben zich Müla-saìkarñaëa (Baladeva in Dvärakä en Mathurä), Mahä-saìkarñaëa (Çré Näräyaëa), Mahä-Viñëu (ook bekend als Käraëodakaçäyé Viñëu),
Garbhodakaçäyé Viñëu, Kñérodakaçäyé Viñëu, Çeña en deze
hele materiële wereld gemanifesteerd.
Diezelfde Çré Kåñëa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
van de Absolute Waarheid, komt als Çré Caitanya Mahäprabhu, en Zijn allerhoogste vermogen, Çrématé Rädhikä,
komt met Hem mee als Çré Gadädhara Paëòita.
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spel van Çré Kåñëa in deze wereld was voltooid, keerde Hij terug naar Zijn Goloka Våndävana in de geestelijke wereld. Daar begon Hij te denken aan zuivere toewijding, die Hij in deze wereld wilde verspreiden en zelfs op de
bomen en struiken wilde overbrengen. Alleen Hij was in staat
dit te geven. De religieuze principes voor ieder tijdperk (yugadharma) kunnen worden gegeven door Mahä-Viñëu (die in
Kali-yuga verscheen als Çré Advaita Äcärya), want dit is Zijn
functie – maar kåñëa-prema kan alleen door Kåñëa Zelf worden gegeven.
Diezelfde Çré Kåñëa, die liefde en toewijding aan alle wezens kan geven, nam de stemming en lichaamskleur aan van
Çrématé Rädhikä en werd Çré Gauracandra. Waarom deed Hij
dit? Omdat Zijn genade ongeëvenaard en grondeloos is. Als
oceaan van rasa wilde Hij de vervulling proeven van de drie
wensen, die Hij in Zijn gedaante als Kåñëa niet tot vervulling
kon brengen en ook om die kåñëa-prema te schenken, die
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sinds de vorige dag van Brahmä niet meer aan jévas was verstrekt.
anarpita-caréà-cirät karuëayävatérëah kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çréyam
hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù
sadä hådaya-kandare sphuratu vaù çacé-nandanaù
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.4)

Mag de Heer, die bekend is als de zoon van Çrématé Çacé-devé,
transcendent gesitueerd zijn in de binnenste kamers van jullie
hart. Schitterend met de straling van gesmolten goud is Hij
door zijn grondeloze genade in het tijdperk van Kali verschenen om datgene te geven, dat geen andere incarnatie ooit eerder heeft gegeven: de meest sublieme en stralende smaak van
toegewijde dienst in de relatie van amoureuze liefde.

De betekenis van dit vers is diep, want de complete, grondeloze genade van Çré Caitanya Mahäprabhu wordt erin vermeld.
Het is noodzakelijk de essentie van dit vers te begrijpen en
op die manier hele mooie, gekwalificeerde toegewijden te
worden. Zonder deze gevoelens goed te begrijpen is het chanten van Hare Kåñëa niet toereikend om ten volle de genade
van Bhagavän te krijgen. De kwaliteit van ons chanten wordt
verhoogd door het grondig bevatten en omarmen van hun
betekenis. Met een helder begrip van dit vers en zijn gevoelsstemming kunnen we ons bij het chanten naar binnen richten.
Mäyävädé’s chanten ook Hare Kåñëa, maar zij gaan naar de
hel vanwege hun grote overtredingen tegen de heilige naam.
Karmés chanten ook, maar vanwege hun verlangen naar meer
geld komen zij met de vruchten van het chanten ook bedro58
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gen uit. De heilige naam vervult hun materiële verlangens,
maar bhakti ziet hen te vermijden. Degenen daarentegen, die
onder leiding van een hoog gekwalificeerde guru of Vaiñëava
chanten, ontwikkelen een overtreffende kwaliteit van het
chanten. Het is daarom van het grootste belang om de essentie van de instructies te begrijpen, die in dit vers verscholen
liggen.
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Caitanya-caritämåta. Nu bespreken we het derde
hoofdstuk, dat de identiteit van Çré Caitanya Mahäprabhu verklaart en de redenen beschrijft, waarom Hij naar
deze wereld is gekomen. Çréla Kåñëadäsa Kaviräja zegt ons,
dat Caitanya Mahäprabhu, Çacénandana Gaurahari, direct Çré
Kåñëa Zelf is. Hij is niet alleen Bhagavän, de Allerhoogste
Persoon, maar Hij is Svayam Bhagavän, de oorspronkelijke
gedaante van de Godheid uit wie alle andere incarnaties
voortkomen. Hij is Vrajendra-nandana Kåñëa Zelf. Deze Kåñëa is met al Zijn attributen en Zijn complete vermogen, dat
Zich verpersoonlijkt in de gedaante van Çrématé Rädhikä,
eeuwigdurend gesitueerd. Zelfs als de zon van zijn licht en
hitte kon worden afgescheiden, kunnen Çré Çré Rädhä-Kåñëa
nimmer worden afgescheiden.
Kåñëa was gedurende tien jaar in Våndävana aan het sporten. Hij werd geboren in Mahävana Gokula en speelde daar in
Zijn eerste paar kinderjaren, waarna Zijn familie en de familie van Rädhikä naar Våndävana verhuisden, waar Ze een
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ongelimiteerd spel speelden. Daar in Våndävana woonde de
familie van Nanda Bäbä in Chaööékarä en Våñabhänu Mahäräja woonde in Räl. Daarna verhuisden ze naar Kämyavana,
daarna naar Khelanvana en tenslotte vestigden zij zich in
Nandagäoì Gokula en de familie van Våñabhänu Mahäräja
ging in Varñänä wonen. Op iedere verblijfplaats brachten hun
families een nieuw dorp tot ontwikkeling en Hun dorpen lagen altijd vlak naast elkaar. Çré Çré Rädhä en Kåñëa ontmoetten elkaar op deze plekken en voerden Hun eeuwigdurende,
allerbeste räsa-lélä uit en ander spel en vermaak.
Als Kåñëa vanuit Goloka Våndävana naar deze wereld
komt, komt heel Vraja achter Hem aan: Zijn metgezellen, de
Yamunä Rivier, Govardhana Heuvel, het bos Bhäëòéravana
en de hele vierentachtig kroças (268 km2) van Våndävana komen Hem vergezellen. Hij komt eens op een dag van Brahmä
om de vijf rasas van Zijn spel te proeven, çänta, däsya, sakhya,
vätsalya en mädhurya. Ofschoon Hij van deze rasas geniet,
heeft Hij toch nog drie onvervulde verlangens. De vervulling
van deze verlangens is de essentiële reden van zijn verschijning als Çré Caitanya Mahäprabhu. En ook omdat Hij een
oceaan van grondeloze genade en een oceaan van rasa is, wil
Hij de jévas besprenkelen met druppels speciale genade, zodat
ze in staat zijn naar Hem toe te komen en Hem voor altijd te
dienen.
Toegewijde leest uit de Inleiding van Çré Caitanya-caritämåta,
Ädi-lélä 4:
In dit hoofdstuk van het epos, Çré Caitanya-caritämåta, heeft
Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé benadrukt, dat Çré Caitanya is
gekomen vanwege drie belangrijke intenties van Hemzelf. De
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eerste intentie was de positie van Çrématé Rädhäräëé te proeven, die de belangrijkste persoon is met wie Hij bovenzinnelijke liefde voor Çré Kåñëa uitwisselt. Çré Kåñëa is het reservoir
van transcendentaal liefdevolle transacties met Çrématé Rädhikä. Het onderwerp van die liefdevolle transacties is Bhagavän
Zelf en Rädhäräëé is het object [de woonplaats van liefde]. Dus
het subject, Bhagavän, wilde de smaak van de liefde proeven in
de positie van het object, Rädhäräëé.
De tweede reden voor Zijn verschijning was het leren begrijpen van de bovenzinnelijke smaak van Zichzelf. Çré Kåñëa is
een en al beminnelijkheid. De aantrekkingskracht van Rädhäräëé voor Kåñëa is subliem en om die aantrekkingskracht te ervaren en de bovenzinnelijke bekoring van Zichzelf te begrijpen, heeft Hij de mentaliteit van Rädhäräëé aangenomen.
De derde reden voor de verschijning van Çré Caitanya was om
te genieten van de zegen, die door Rädhäräëé wordt geproefd.
Çré Kåñëa dacht, dat Rädhäräëé ongetwijfeld van Zijn gezelschap zou genieten en Hij genoot van het gezelschap van Rädhäräëé, maar de uitwisseling van bovenzinnelijke smaken tussen het spirituele paar bleek plezieriger voor Çrématé Rädhäräni te zijn dan voor Çré Kåñëa. Rädhäräëé voelde meer transcendent plezier in het gezelschap van Kåñëa dan Hij kon begrijpen
zonder Haar positie in te nemen, maar Hij kon niet in de positie van Çrématé Rädhäräëé genieten, want die positie was compleet vreemd aan Hem. Kåñëa is de transcendentale man en
Çrématé Rädhikä is de transcendentale vrouw. Om toch het bovenzinnelijke plezier van de liefde voor Kåñëa te kennen verscheen Çré Kåñëa Zelf als Çré Caitanya en aanvaardde de emoties en lichaamsuitstraling van Çrématé Rädhäräëé.
Çré Caitanya verscheen om deze vertrouwelijke verlangens in
vervulling te brengen maar ook om het bijzondere belang van
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het chanten van Hare Kåñëa, Hare Kåñëa, Kåñëa Kåñëa, Hare
Hare / Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare te
prediken en om de invocatie van Advaita Prabhu te beantwoorden. Deze waren de secundaire redenen.
Çré Svarüpa Dämodara Gosvämé was de belangrijkste figuur
onder de vertrouwelingen van Çré Caitanya. De gegevens van
zijn dagboek hebben deze vertrouwelijke intenties van Bhagavän geopenbaard. Deze openbaringen zijn bevestigd geworden
door de uitspraken van Çréla Rüpa Gosvämé in zijn diverse gebeden en gedichten.
Dit hoofdstuk beschrijft ook op specifieke wijze het verschil
tussen lust en liefde. De transacties van Çré Kåñëa en Çrématé
Rädhikä zijn volslagen anders dan in materiële wellust. Daarom heeft de auteur een zeer helder onderscheid tussen beide
aangebracht.

Terwijl Çré Kåñëa in ogenschouw nam, hoe Hij Zijn wensen in
vervulling kon brengen, brak voor Kali-yuga de tijd aan om
yuga-dharma, het religieuze proces voor het tijdperk, te prediken. Op dat moment kwam Advaita Äcärya om een pla tform voor de afdaling van Kåñëa en Zijn metgezellen voor te
bereiden. Advaita Äcärya wilde vraja-prema geven, maar Hij
kon dat niet doen, want dit is niet de functie van Mahä-Viñëu.
In feite was dit zelfs niet mogelijk geweest voor Räma, Nåsiàha, Kalki, Vämana en Paraçuräma. Al deze avatäras konden wel de yuga-dharma vestigen, maar ze konden geen enkel
levend wezen datgene geven, dat Svayam Bhagavän, Vrajendra-nandana Çré Kåñëa, kon geven – zuivere vraja-prema.
Baladeva Prabhu kan deze prema geven, maar Hij laat de
distributie aan Kåñëa over en Hij assisteert daarbij. In het spel
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van Caitanya Mahäprabhu kwam Baladeva als Nityänanda
Prabhu. Nityänanda Prabhu kan ook die speciale kåñëaprema, die mädhurya-prema – rechtstreeks en indirect - verspreiden, maar Hij wacht op Caitanya Mahäprabhu.
Er zijn vier redenen voor de verschijning van Çré Caitanya
Mahäprabhu: twee externe redenen en twee interne. De belangrijkste innerlijke reden was de gevoelens van Çrématé
Rädhikä (prema-rasa niryasa korite asvadana) te proeven en
de tweede innerlijke reden was Advaita Äcärya tevreden te
stellen, die met het offeren van tulasé-blaadjes Kåñëa had verzocht af te dalen. De belangrijkste externe reden voor Zijn
verschijning was de fortuinlijke jévas het pad van rägänugabhakti (räga-märga-bhakti korite pracarana) te onderwijzen
en de tweede externe reden was het vestigen van yugadharma (yada yada hi darmasya).
Advaita Äcärya heeft met Zijn liefde Kåñëa verleid om
naar deze wereld te komen. Als een zuivere toegewijde de
zachte blaadjes van tulasé met een maïjaré in het midden aan
Çré Kåñëa offert en huilend aan Hem bidt, is Kåñëa niet in
staat die toegewijde te weigeren. Dan moet Hij Goloka
Våndävana ‘verlaten’ en direct bij hem komen.
Om Kåñëa de inspiratie te geven om ons te horen is het
noodzakelijk, dat we dagelijks tulasé vereren, zoals Advaita
Äcärya dat heeft gedaan. Met deze methode kunnen we Kåñëa zeker een plezier doen, zelfs als we Hem niet op een andere manier een plezier kunnen doen. Met deze methode komen
Çré Caitanya Mahäprabhu en Çré Nityänanda Prabhu met al
Hun metgezellen ons hart binnen.
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Zoals hierboven gezegd, Caitanya Mahäprabhu, Çacénandana Gaurahari, is Kåñëa Zelf en Nityänanda is Baladeva
Prabhu. Door middel van saìkértana, de yuga-dharma, heeft
Mahäprabhu alle soorten levende wezens prema geschonken.
Zelfs Kåñëa had in feite de bosbewoners niet kunnen verleiden om te chanten en te dansen, zoals Caitanya Mahäprabhu
dat deed. Slangen, olifanten, tijgers, vrouwtjesgeiten – iedereen raakte door Çré Caitanya Mahäprabhu geïnspireerd.
Mahäprabhu zong,
Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa he
Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa, rakña mäm
Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa, Kåñëa, pähi mäm
Räma Raghava, Räma Raghava, Räma Raghava, rakña mäm
Kåñëa Keçava, Kåñëa Keçava, Kåñëa Keçava, pähi mäm

Als hij weende en bij het zingen soms over de grond rolde,
bevond Mahäprabhu Zich niet in zijn externe bewustzijn.
Hierdoor overweldigd begonnen de dieren, het struikgewas
en de bomen met Hem mee te chanten. Nadat ze de zegen van
Caitanya Mahäprabhu hadden gekregen, ontwikkelden ze een
intense genegenheid voor Kåñëa.
Toen Kåñëa naar deze wereld kwam, was Hij ook genadevol, maar Hij gaf kåñëa-prema in proportie tot de kwaliteit van
de overgave van de betreffende toegewijde en zijn dienstbare
praktijk – niet minder, niet meer – zoals een weegschaal.
ye yathä mäà prapadyante
täàs tathaiva bhajämy aham
mama vrtmänuvartante
manuñyäù pärtha sarvaçaù
Bhägavad-gétä (4.11)
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Zoals een ieder zich aan Mij overgeeft, beloon Ik hen overeenkomstig. Iedereen volgt Mijn pad in alle opzichten, O zoon van
Påthä.

Stel de analogie van een pot voor, die onze kwalificatie voor
kåñëa-prema vertegenwoordigt. Toen Çré Kåñëa aanwezig was,
gaf Hij nooit iemand een pot vol. Hij zei juist, “Oh, geef jouw
pot eens hier. Ik geef jou zoveel prema als het type en de afmeting van jouw pot toelaat.”
Zonder onze kwalificatie geeft Kåñëa ons geen prema. Als
we bijvoorbeeld veel overtredingen hebben gemaakt, geeft
Hij ons geen prema. Çré Caitanya Mahäprabhu daarentegen
geeft de hele pot en de prema. Hij en Nityänanda Prabhu zijn
zo genadevol. Ze hebben helemaal geen weegschaal. Omdat
Caitanya Mahäprabhu, Çacénandana Gaurahari, de zoon is
van Çacé-devé, is Hij zo vrijgevig, dat iedereen, ongeacht wie
bij Hem komt, Zijn genade ontvangt. Zonder een weegschaal
zegt Hij, “Kom, kom. Heb je een pot bij je?”
“Nee, ik heb geen pot. Geen kwalificatie.”
“Oh, goed dan. Ik geef jou de pot en ook deze nectar, kåñëa-prema.”
Çré Caitanya Mahäprabhu gaf prema in overvloed, maar dit
was een van de externe redenen voor Zijn verschijning. De
innerlijke reden voor Kåñëa’s afdaling als Çré Caitanya Mahäprabhu was het proeven van de drie gevoelens van Çrématé
Rädhikä, die Zij alleen kan proeven. Hij leende Haar intrinsieke stemming en schoonheid en werd tadätmä, hetgeen betekent ‘één in het hart’ met Haar.
Om de betekenis van tadätmä te begrijpen kunnen we deze
vergelijking gebruiken. Wanneer ijzer in het vuur wordt ge67
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legd, kan het gaan branden. IJzer brandt niet, alleen vuur
heeft dat vermogen, maar wanneer ijzer in het vuur wordt
gelegd, wordt ijzer kwalitatief één met het vuur en kan ook
gaan branden. Çré Kåñëa werd op dezelfde manier tadätmä
met Çrématé Rädhikä en vergat, dat Hij Kåñëa was.
Toen Caitanya Mahäprabhu een ontmoeting had met Räya
Rämänanda bij de Godävaré, leerde Hij rasa-tattva van hem.
Räya Rämänanda is Viçäkhä, de dierbaarste vriendin van
Çrématé Rädhikä, en Caitanya Mahäprabhu is Kåñëa. Kåñëa in
de gedaante van Çré Caitanya maakte Çrématé Viçäkhä-devé
Zijn guru om Hem te helpen het gevoel van Rädhikä volkomen tot ontwikkeling te brengen. Daarna manifesteerde Kåñëa als Caitanya Mahäprabhu Zijn gedaante als mahäbhävarasaräja-svarüpa. Zonder Viçäkhä als Zijn guru te aanvaarden
was dit niet mogelijk geweest.
Na Zijn ontmoeting met Räya Rämänanda keerde Mahäprabhu terug naar de Gambhérä in Jagannätha Puré, waar
Hij in staat was Zijn wens om de drie gevoelens van Çrématé
Rädhikä te proeven in vervulling te brengen. Hij is Viçäkhä
daarvoor zeer dankbaar en ook Lalitä, die in deze wereld verscheen als Çré Svarüpa Dämodara. Zonder hun hulp had Hij
deze drie emoties van Rädhikä niet kunnen proeven.

ZIJN SCHITTERENDE ONGEËVENAARDE GESCHENK
Omdat Çré Caitanya Kåñëa Zelf is, kan Hij vraja-prema uitdelen en in het bijzonder parakéya-bhäva (buitenechtelijke liefde), die ook unnatojjvala-rasa wordt genoemd. Unnata bete-
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kent ‘hoogste’ en ujjvala betekent ‘schitterend stralend’ en de
rasa duidt op de smaak van een bijzondere relatie met Kåñëa.
De schittering van unnatojjvala-rasa is ongeëvenaard en om
deze liefde te komen onderwijzen zijn al onze äcäryas in de
Gauòéya sampradäya naar deze wereld gekomen. Onze äcäryas zijn niet gekomen om hetgeen te proeven, dat Çré Caitanya
Mahäprabhu kwam proeven, maar om de rasa te geven, die
Hij kwam uitdelen. De distributie van unnatojjvala-rasa is de
belangrijkste reden van Zijn komst, maar niet de hoogste,
meest sublieme reden. Het is de eerste externe reden. Zoals
hierboven gezegd, de eerste innerlijke reden was het proeven
van het gevoel van Rädhä en de tweede reden was gehoor te
geven aan de invocatie van Advaita Äcärya.
Mahäprabhu wilde onder de jévas die prema verspreiden,
die zelfs voor Brahmä, Çaìkara (Çiva) en Närada zeldzaam is.
Dit is de missie van Çré Caitanya Mahäprabhu, die alleen kan
worden volbracht door de almacht van Kåñëa in de gedaante
van Mahäprabhu.
Op dezelfde manier zijn onze äcäryas, zoals Rüpa Gosvämé,
Sanätana Gosvämé, Jéva Gosvämé, Raghunätha däsa Gosvämé,
Kåñëadäsa Kaviräja, Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, Çyämänanda Prabhu, Narottama däsa Öhäkura, Çréniväsa Äcärya,
Bhaktivinoda Öhäkura, Baladeva Vidyäbhüñaëa, Çréla
Prabhupäda Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura, Çréla Bhakti
Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja en Çréla Bhaktivedänta
Svämé Mahäräja, niet alleen gekomen om over de glorie van
het chanten van de heilige naam te prediken, want dit kan
worden gedaan door de metgezellen van Mahä-Viñëu.
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De expansies of manifestaties van Mahä-Viñëu, zoals Advaita Äcärya, kunnen de heilige naam verspreiden, maar ze
kunnen geen vraja-prema door middel van näma-premasaìkértana prediken. Er bestaat een groot verschil tussen de
näma-saìkértana van deze Kali-yuga en die van andere Kaliyuga’s. Dit is een specialiteit van Çré Caitanya Mahäprabhu,
die samen met Zijn volgelingen en metgezellen is gekomen.
Incarnaties van Mahä-Viñëu, zoals Advaita Äcärya en Zijn
metgezellen, zoals Sanaka, Sanandana, Sanätana, Sanat Kumära, Viçvaksena en anderen, kunnen näma-saìkértana en
yuga-dharma vestigen, maar hun näma-saìkértana kan geen
kåñëa-prema of vraja-prema geven. De näma-saìkértana van
Çré Caitanya Mahäprabhu en Zijn metgezellen heeft een bijzondere kracht, die dit wel kan.
Unnatojjvala-rasa is de speciale stemming van Çrématé Rädhikä, die kan worden geproefd door Kåñëa als Caitanya Mahäprabhu, maar niet kan worden uitgedeeld. Wat heeft Çré
Caitanya Mahäprabhu dan gegeven? Hij gaf unnatojjvalarasa, maar unnatojjvala-rasa bestaat uit twee soorten: kämätmikä, die Hij proefde, en tat-tad-bhävecchätmikä, die Hij uitdeelde.
Kämätmikä is het gevoel van Çrématé Rädhikä, Lalitä, Viçäkhä, de rest van de acht vooraanstaande gopés en andere
gopés, zoals zij. Çrématé Rädhikä heeft vijf soorten sakhés (gopé
vriendinnen): sakhé, nitya-sakhé, präëa-sakhé, priyä-sakhé en
priyä-narma-sakhé. Priyä-narma-sakhés heten ook paramapreñöha-sakhés.9
9

“Men zegt, dat de gopés in vijf groepen zijn onderverdeeld, namelijk de
sakhés, nitya-sakhés, präëa-sakhés, priyä-sakhés en parama-preñöhä-sakhés.
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1) Sakhés: Daniñöhä is een voorbeeld. Deze sakhés houden
van Çrématé Rädhikä en Kåñëa en dienen Hen, maar ze
zijn iets meer geneigd naar Kåñëa.
2) Nitya-sakhés en 3) Präëa-sakhés: deze zijn de enige twee
typen sakhés, die zich bevinden in de categorie tat-tadbhävecchätmikä. Hun dienstverlening is Çré Caitanya Mahäprabhu op ultieme wijze aan de jévas komen geven. Deze sakhés dienen zowel Çré Rädhä als Çré Kåñëa met een
neiging om Çrématé Rädhikä te begunstigen en diensten
aan Haar te verlenen. Als Kåñëa hen roept, komen ze niet
naar Hem toe; ze luisteren alleen naar Haar. De präëasakhés, zoals Rüpa Maïjaré en Rati Maïjaré, die op intieme wijze zelfs nog hechter met Haar zijn verbonden, vormen van nature de leiding van de nitya-sakhés.
4) Priyä-sakhés en 5) Priyä-narma-sakhés: Lalitä en Viçäkhä
zijn hiervan voorbeelden. Van deze twee typen sakhés zijn
de priyä-narma-sakhés het dierbaarst. Beide typen sakhés
dienen het Goddelijk Paar, Çré Çré Rädhä en Kåñëa, met
een lichte neiging naar Çrématé Rädhikä, maar ze neigen
niet alleen naar Haar. Ze hebben zoveel kracht, dat ze

[vervolg voetnoot 9] Al deze lichtgekleurde metgezellen van Çrématé
Rädhikä, de Koningin van Våndävana-dhäma, zijn knappe kunstenaars in
het oproepen van erotische gevoelens in Kåñëa. De parama-preñöhasakhés zijn met hun achten, die in de extatische onderhandelingen tussen
Kåñëa en Rädhä soms de zijde van Kåñëa kiezen en soms de zijde van
Rädhäräëé om een situatie te creëren, waarin het lijkt, alsof ze de één boven de ander begunstigen. Dit maakt de uitwisseling van gevoelens aantrekkelijker” (Çré Caitanya-caritämåta, Ádi-lélä 4.217).
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soms Rädhikä een reprimande kunnen geven en soms Kåñëa op het matje kunnen roepen.
Het verschil tussen nitya- en präëa-sakhés en priyä- en priyänarma-sakhés is, de nitya-sakhés en präëa-sakhés zijn maïjarés.
Ze ondernemen niets om hun eigen persoonlijke relatie met
Kåñëa te bevorderen. Ze doen alles voor Çrématé Rädhikä. Ze
hebben geen verlangen om het gezelschap van Kåñëa voor
zichzelf te proeven. Deze bhäva of houding, die tat-tadbhävecchätmikä wordt genoemd, behoort ook tot unnatojjvala-rasa en dit is het type unnatojjvala-rasa, dat Çré Caitanya
Mahäprabhu is komen uitdelen.
Dit is een zeer verheven onderwerp. Men kan zich afvragen, waarom ik over dit onderwerp spreek, aangezien slechts
een paar zeldzame personen de essentie ervan kunnen omarmen. Het antwoord wordt in het vers hierboven gegeven,
waar wordt geïmpliceerd, dat we eerst duidelijkheid moeten
verkrijgen over ons objectief of doel om sädhana te kunnen
uitvoeren. Als we bijvoorbeeld geld willen hebben, kunnen
we de regering gaan dienen, een baan nemen, of zaken doen.
Als we geen zaken doen, kunnen we overgaan tot stelen, of
we creëren een groep schurken om ons heen en we gaan anderen met zwaarden aanvallen.
Çré Kåñëa viel het koninkrijk van Bhéñmaka aan, waar honderdduizenden koningen en hun legers in vol ornaat de wacht
hielden om Rukmiëé tegen Kåñëa te beschermen. Echter, ondanks de pogingen van die koningen zette Çré Kåñëa als een
leeuw, die een roedel jakhalzen binnenloopt, Rukmiëé op Zijn
wagen en reed naar Dvärakä, waar Hij met haar trouwde.
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Zoals eerder gezegd, als het doel van iemand is geld verzamelen en als het met bedelen niet lukt om er eerlijk aan te
komen, kan hij het met leugen en bedrog gaan doen. Een
hond, die op de stoep van een snoepwinkel staat, begint te
kwijlen bij het zien van de mensen, die rasagullä en rasamalai
eten. Hij gaat de winkel niet binnen, want de eigenaar bewaakt zijn winkel met een stok, maar hij rent naar de schaaltjes van bananenblad, die men had weggegooid. En als hij de
schaaltjes leeglikt, probeert hij ze te beschermen tegen andere
honden, die erbij in de buurt komen.
Op dezelfde manier dient in het spirituele leven eerst ons
doel vast te staan en daarna kunnen we beslissen, hoe we dat
object gaan bereiken. De beoefening om het doel te bereiken
heet sädhana en het doel zelf heet sädhya. Zonder kennis van
sädhya kan men sädhana niet vaststellen. Daarom presenteert
Kåñëadäsa Kaviräja de sädhya in het eerste vers na de verzen
van de maìgaläcaraëa in Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä
1.4).
Als je doel is om datgene te aanvaarden, dat Çré Caitanya
Mahaprabhu kwam geven – die bepaalde unnatojjvala vrajaprema – kom dan met mij mee naar de school van Çréla Rüpa
Gosvämé, lees alle literatuur van de Gosvämé’s en leer hoe je
hiervoor gretigheid kunt ontwikkelen. Er zijn geen regels voor
de manier, waarop deze gretigheid zich aandient. Het kan zich
manifesteren door te associëren met een bonafide Vaiñëava
en het van hem of haar te horen. Het zal niet ontwaken op
basis van schriftuurlijke argumenten alleen.
Een hele gewone, lelijke, gedeformeerde, arme man kan
een prinses zien en haar graag tot vrouw willen hebben. Hoe73
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wel het idee om haar als vrouw te hebben absurd is, is er geen
rijkdom of enige andere kwalificatie vereist om een dergelijk
huwelijk te begeren. Op dezelfde manier kan spirituele gretigheid ook niet worden beheerst. Het wordt verkregen door
over de schoonheid van Çré Kåñëa te horen en over de genegenheid van de gopés voor Hem, zoals beschreven in de literatuur van de Gosvämé’s aangevoerd door Çréla Rüpa Gosvämé,
en ook door het horen van Çrémad-Bhägavatam en Çré Caitanya-caritämåta. Dergelijke literatuur beschrijft hoe Kåñëa
door de gopés werd beheerst en vooral door Çrématé Rädhikä.
Het beschrijft hoe Hij Zijn hoofd aan de lotusvoeten van
Rädhikä legde en smeekte om Haar genade.
Het horen van onderwerpen uit Çré Caitanya-caritämåta en
de boeken van Çréla Rüpa Gosvämé uit de mond van een zuivere toegewijde kan tot gretigheid leiden, ongeacht of men
ervoor gekwalificeerd is of niet – ongeacht of men een zuivere
toegewijde is of niet. En als gretigheid zich aandient, raakt
men gekwalificeerd om zijn praktijkmethode (sädhana) te
kiezen. Hij krijgt onmiddellijk ruci (een natuurlijke smaak
voor horen, chanten, herinneren, enzovoort) en op die manier
galloppeert hij naar zijn doel.
Degenen, die sädhana-bhajana van Kåñëa praktiseren uit
angst om naar de hel te gaan, beoefenen vaidhé-bhakti. Dergelijke personen hebben de aanleg om vaidhé-bhakti uit te voeren. Praktiseren omdat gretigheid in het hart is verschenen,
wordt rägänuga-bhakti genoemd. Er bestaat een verschil tussen rägätmikä, het gevoel van de gopés zelf, en rägänuga toe-
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gewijden, degenen die bhajana uitvoeren met een gretigheid
om dat gevoel te krijgen. 10
In deze wereld zijn diegenen rägänuga, die zich in het gevorderde stadium van äsakti (gehechtheid aan Kåñëa) bevinden en juist het stadium van bhäva bereiken. Toegewijden, die
dit stadium nog niet hebben bereikt, maar enige gretigheid
(rägänuga-pravåtti) aan het ontwikkelen zijn, worden spoedig
gekwalificeerd om rägänuga-bhakti te beoefenen. Ze praktiseren nog geen rägänuga, maar ze komen erbij in de buurt.
Çré Caitanya Mahäprabhu kwam alleen om deze gretigheid
te schenken; voor degenen, die reeds over gretigheid beschikten, kwam Hij om hen bhäva te geven; en voor degenen, die
bhäva hadden, kwam Hij om hen prema te geven.
Welke soort prema geeft Hij? Niet de stemming unnatojjvala-kämätmikä-bhäva van Çrématé Rädhä, maar die van unnatojjvala-tat-tad-bhävecchätmikä. Hoewel het een moeilijk onderwerp betreft, is het voor ons van wezenlijk belang om het
te begrijpen. Na tien of twaalf jaar, of in een volgend leven,
zullen we in associatie van verheven (unnata) Vaiñëava’s in
staat zijn er iets van te realiseren.
Een oprechte toegewijde met aspiraties probeert deze gretigheid te ontwikkelen. Hij bidt, “Ik ben geen rägänuga Vaiñëava, maar ik smeek, dat ik in dit leven, of als ik niet gekwali-

10

“De oorspronkelijke inwoners van Våndävana zijn in toegewijde dienst
spontaan aan Kåñëa gehecht. Er valt niets te vergelijken met dergelijke
spontaan toegewijde dienst, die rägätmikä-bhakti wordt genoemd. De
toegewijde dienst van een toegewijde, die in het voetspoor van de toegewijden van Våndävana volgt, heet rägänuga-bhakti” (Çré Caitanyacaritämåta, Madhya-lélä 22.149).
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ficeerd ben over duizend levens de genade mag ontvangen om
een rägänuga Vaiñëava te worden. Ik verlang naar niets anders dan dit, niets anders. Ik vind het niet erg om te sterven,
maar ik vind het wel erg om “ergens anders water te halen
dan in Keçé-ghäöa of Mänasa-gaìgä ghäöa, of uit een andere
ghäöa (badplaats) van de tat-tad-bhävecchätmikä gopés.”
Nu ga ik het oorspronkelijke vers onder discussie uitleggen.
anarpita-carià cirät karuëayävatérëah kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çriyam
hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù
sada hådaya-kandare sphuratu vaù çacé-nandanaùh
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.4)

Mag de Heer, die bekend is als de zoon van Çrématé Çacé-devé,
transcendent gesitueerd zijn in de binnenste kamers van jullie
hart. Schitterend met de straling van gesmolten goud is Hij
door zijn grondeloze genade in het tijdperk van Kali verschenen om datgene te geven, dat geen andere incarnatie ooit eerder heeft gegeven: de meest sublieme en stralende smaak van
toegewijde dienst in de relatie van amoureuze liefde.

Dit vers is afkomstig uit de maìgaläcaraëa van Çréla Rüpa
Gosvämé’s Vidagdha-madhava. Çré Caitanya Mahäprabhu
inspireerde Rüpa Gosvämé in Prayäga om Zijn wens te vervullen door unnatojjvala-parakéya-bhäva uit te delen en samen
hiermee de jévas te vertellen, wat Hij had geproefd. Deze bhäva is ongeëvenaard zelfs in Goloka Våndävana – laat staan in
deze wereld. Deze prema is de eeuwige religie (nitya-dharma)
van alle fortuinlijke wezens, niet alleen voor degenen in een
menselijk lichaam.
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Een man met genegenheid voor zijn vrouw, die ziet dat zijn
vrouw genegenheid voor een andere man koestert, raakt
overstuur. En als de vrouw weet, dat haar man van binnen van
iemand anders houdt, raakt zij overstuur. In ieder geval raakt
hun hele leven, dat ze samen hebben doorgebracht, verstoord.
We zien de relatie van man en vrouw, minnaar en geliefde
niet alleen bij mensen, maar ook in andere schepselen, zoals
kruipplanten en bomen. Zonder deze liefdesrelatie kan men
niet leven. Bomen en planten beschikken ook over deze genegenheid, maar ze kunnen deze niet tot uitdrukking brengen.
Mensen kunnen deze tot op zekere hoogte tot uitdrukking
brengen.
De geperverteerde reflectie van prema (zuiver spirituele
liefde) is het verlangen om het lichaam te bevredigen en dit
wordt käma (lust) genoemd. Omdat lust niet zuiver is, veroorzaakt het pijn, lijden en problemen. Men ziet in deze wereld,
dat een man een vrouw niet geheel tevreden kan stellen en
omgekeerd. Na enige tijd raakt hij of zij ontevreden en kan
naar iemand anders op zoek gaan.
We zijn vluchtelingen hier in deze materiële wereld. Vanwege de wellust zitten we hier gevangen en lopen te zoeken
naar bevrediging in een vrouw, een echtegenoot, kinderen,
moeder, vader, vrienden en wereldse objecten – en Kåñëa
regelt, dat we de resultaten van dergelijke materiële gehechtheid zullen ervaren. Bevrediging is alleen mogelijk in genegenheid voor Kåñëa; anders kan niemand worden bevredigd.
Toen Çré Räma en Zijn eigen Çrématé Sétä-devé naar deze
wereld kwamen, speelden ze beiden een rol en onderwezen
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ons, wereldse jévas, wat het gevolg van lust is. Ze leerden ons,
dat lust helemaal verkeerd is.
Toen Räma, Sétä en Lakñmaëa in de jungle leefden, kwam
de demoon, Märica, in de gedaante van een gouden hert aanhollen. Sétä zag het hert en zei tegen Räma, “Ik wil dit hert
hebben. Je kunt het levend vangen of Je kunt het schieten en
zijn huid brengen.”
Lakñmaëa waarschuwde Räma om het hert niet te volgen.
“Het is eigenlijk een demoon, geen hert” zei Lakñmaëa tegen
Räma. “Die demoon gaat Jou veel problemen geven. Ga er
niet achteraan; het is beter om Jouw vrouw niet te gehoorzamen.”
Hoewel Räma de Allerhoogste Çré Kåñëa Zelf is en daardoor niet door mäyä wordt beheerst, toonde Hij de geconditioneerde jévas, wat er gebeurt, als een man onder controle van
de materiële wensen van een vrouw komt te staan. Het gevolg
is problemen. Räma antwoordde Lakñmaëa, “Ik moet het
verzoek van Mijn vrouw inwilligen, zelfs al is het hert een demoon.”
Räma ging het hert achterna en het gevolg was, dat Hij Sétä
tweemaal moest verlaten. Tenslotte moest Hij haar ‘voor altijd’ achterlaten, omdat anderen twijfelden aan haar zuiverheid, nadat ze een paar dagen bij Rävaëa had doorgebracht.
Ze was zuiver, maar omdat anderen aan haar kuisheid twijfelden, had Räma het gevoel, dat Hij het idee van die burgers in
overweging moest nemen en haar moest verlaten. Hij stuurde
haar het bos in en onderging zwaar verdriet.
Räma woonde in een koninklijk paleis en Sétä woonde in
het bos in de äçrama van Välméki, waar ze op een grasmat
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sliep en hout hakte voor de keuken. Räma betreurde, “Ik heb
Sétä het bos ingestuurd, nu ga Ik ook als bedelmonnik leven
zonder enig materieel comfort te proeven.” Hij bleef alleen
achter in Zijn paleis en sliep op een matje op de vloer. Sétä
sliep zonder moeite, maar Räma niet. Hij was altijd aan het
huilen, “O Sétä, O Sétä, O Sétä! Ik heb de fout begaan om te
trachten Mijn onderdanen tevreden te stellen.” Sétä werd door
Välméki getroost, maar er was niemand om Räma te troosten,
niemand om Zijn tranen te deppen. Hij weende onafgebroken
en iemand, die het hart van Räma kent, zal hartgrondig meehuilen.
Räma voerde eens een räjasüya-yajïa (vuuroffer) uit aan
de oever van Rivier Gomaté vlakbij Naimiñäraëya. Al Zijn
onderdanen, inclusief Zijn moeders, broers, apen (Hanumän
en Sugréva) en Vibhéñaëa, hadden zich daar verzameld. De
yajïa werd van vroeg in de ochtend tot tien uur uitgevoerd,
waarna iedereen bijeen kwam om vertellingen uit de Puräëa’s
te horen.
Op zekere dag kwamen de tweelingzonen van Räma en
Sétä, Lava en Kuça, in de bijeenkomst aan. Ze waren ongeveer
negen jaar oud en aangezien ze op Räma leken, waren ze twee
schoonheden. Niemand wist wie ze waren of waar ze vandaan
kwamen. Ze speelden op véëäs en gingen de Rämäyaëa reciteren, die ze in de äçrama van Välméki hadden gehoord. Ze
zongen in een melodieuze toonaard, zoals bij een véëä, waar
hoge geluiden wegtrillen naar lagere tonen in een räga, die
geschikt is voor spiritueel verdriet (karuëa-rasa). Hun zang
was dermate bekoorlijk, dat alle aanwezigen met stomheid
waren geslagen. Ze zongen over het spel, waarin Sétä, Räma
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en Lakñmaëa in de kledij van de monnik Ayodhyä verlieten
en onder gezag van Kaikeyé naar het bos werden verbannen –
waarbij Koning Daçaratha treurde, “Alas, Räma! Alas, Räma!” en terstond de wereld verliet. Als Lava en Kuça zongen,
waren Räma, Lakñmaëa, Bharata, Kaikeyé, Hanumän, Sugréva
en de rest van het gehoor zeer geboeid en weenden bittere
tranen. Ze hadden het gevoel, dat het spel pal voor hun ogen
plaats vond.
Op het eind van de dag, stuurde Räma Lakñmaëa om Lava
en Kuça een donatie van een pot gouden munten, fijne zijden
stoffen en gouden ornamenten te geven. Lakñmana kwam van
Zijn troon af en vroeg hen, “Mijn beste jongens, vertel Me de
naam van jullie vader eens en waar jullie vandaan komen. Çré
Räma wil jullie identiteit weten.”
De jongens bleven eerst zwijgen en zeiden daarna, “U kent
de Veda’s. U bent een geleerd persoon, dus U moet weten,
dat het geen gepaste etiquette is om bij een brahmäcari of een
sannyäsé naar zijn vader en moeder, vrouw, dochters of zonen
te informeren. Kent u die etiquette niet? Wij zijn twee brahmacärés. U kunt daarom wel informeren naar de naam van
onze Gurudeva of naar de gang van zaken in onze äçrama, of
ons verzoeken hari-kathä te spreken. We zijn leerlingen van
Välméki. We zijn afkomstig uit zijn äçrama en we hebben deze
liederen van hem geleerd.”
Lakñmaëa was sprakeloos en schaamde Zich, dat Hij deze
vraag had gesteld. Hij dacht, “Ja, wat ze zeggen, is juist. Men
moet niet tegen een brahmäcari of een sannyäsé zeggen, ‘Oh
Mahäräja, u bent nog getrouwd ook. Uw vrouw en zonen zijn
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er ook nog steeds.’” Daarna vroeg Hij hen, “Aanvaard alsjeblieft deze gouden pot met juwelen en gouden ornamenten.”
De jongens antwoordden, “Wij zijn eenvoudige brahmacärés. Wat hebben we aan zulke rijke geschenken? Wij eten fruit
en zonder gebruik te maken van een houder drinken we water
uit onze handen. Geeft u deze geschenken alstublieft aan Räma terug, die een koning is en ze kan gebruiken.”
Lava en Kuça keerden toen terug naar hun moeder, die bezorgd op hen had zitten wachten. Ze nam de jongens in haar
armen, één links en één rechts, streelde hen en vroeg, “O zonen, waarom zijn jullie vandaag zo laat teruggekomen?”
“Vandaag, Moeder, zijn we ver weg geweest naar de bijeenkomst van een koning.” De jongens wisten de naam van
de koning niet. “Daar hebben we over het spel en vermaak
van Sétä en Räma gezongen. We weten niet waarom, maar alle
aanwezigen zaten te huilen – de koning Zelf, Zijn broer en
zelfs de apen. En toen we daar waren, zagen we iets heel ongebruikelijks. Er stond een gouden beeld, dat precies op jou
leek met hetzelfde gezicht en dezelfde schoonheid; maar terwijl u wel spreekt, sprak dit beeld niet.”
Sétä barstte uit in tranen. De jongens vroegen haar, “Moeder, waarom huilt u?” maar ze kon hen niet uitleggen, dat
Räma Haar had uitgewezen.
De volgende dag zei Räma tegen Välméki, “Ik weet, dat
Sétä in jouw äçrama verblijft. Breng haar alsjeblieft onmiddellijk naar Ayodhyä. Ik kan niet leven zonder haar.”
De volgende dag arriveerde Sétä in Ayodhyä met Lava en
Kuça aan de hand. Ze volgde Välméki met neergeslagen ogen
en ging zwijgend het koninkrijk van Räma binnen, waarbij ze
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zich afvroeg, wat er nu ging gebeuren. Räma, Lakñmaëa, Hanumän, Kauçalya en anderen staarden met gretige blikken
naar de terugkeer van Sétä naar Ayodhyä. De metgezellen van
Bhagavän veronderstelden nu, dat de twee jongens de zonen
van Räma moesten zijn. Omdat ze zo mooi waren, konden ze
onmogelijk de zonen van iemand anders zijn.
Räma liep naar Sétä toe en zei, “Laat Me alsjeblieft zien,
dat je zuiver bent, dat je nooit door Rävaëa bent aangeraakt.”
Sétä antwoordde op milde toon en met eerbied voor Räma,
“Aanvaard Je niet het bewijs van mijn zuiverheid van Daçaratha Mahäräja en Agnideva? Ik zal Je nu het bewijs leveren.”
Toen bad ze, “O Påthivé (planeet Aarde in eigen persoon), u
bent mijn moeder. Als ik zuiver ben, als ik nooit iemand anders heb gekend dan Räma, als mijn hart nooit iemand anders
heeft aangeraakt, zelfs niet gedurende een ogenblik, opent u
zich dan en neem me in uw schoot.” Sétä heeft dit drie keer
uitgesproken.
Toen opeens spleet de Aarde met een enorm lawaai in
tweeën en er verscheen een prachtige, gouden rijkoets. Påthivé-devé nam Sétä op schoot en de Aarde sloot zich weer.
Räma sprong onmiddellijk op en riep, “O Sétä! Sétä! Sétä! Je
hebt Me verlaten! O Schoonmoeder, Påthivé-devé, geef Mijn
Sétä terug of Ik schiet Jou neer en breek je aan stukken. Ik wil
Sétä zien, terstond!”
Välméki naderde Räma en zei, “Räma, wees niet zo verdrietig. Ga naar Sétä. Ze wacht op Jou in Jouw woonplaats.”
Op deze manier toont Räma aan de wereld, wat het gevolg
is van lust: “Doe niet, wat Ik heb gedaan, anders komen er
ongelukken.”
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Om gelukkig te zijn, moet je proberen zuivere liefde voor
Kåñëa te krijgen. Materiële liefde is een poging om zelfzuchtige verlangens te bevredigen, terwijl zuivere kåñëa-prema het
tegenovergestelde is, vrij van het minste spoor van zelfzucht.
Om aan de jévas hun eeuwige, natuurlijke dharma te openbaren is Çré Caitanya Mahäprabhu naar deze wereld afgedaald. Deze wereld lijkt op een school. Laten we deze goede
gelegenheid niet verspillen om bhakti-yoga te beoefenen in de
associatie van zuivere toegewijden, die vrij zijn van politiek,
schijnheiligheid, dubbele moraal en diplomatie. Het is van
wezenlijk belang te begrijpen, dat vraja-prema ons eeuwige
dharma is en dat om voor altijd gelukkig te zijn, we het zullen
moeten zien te krijgen. We mogen lust niet toestaan om verstoring in ons leven te creëren. Als men is getrouwd, is dat
goed; dit kan geen kwaad, zolang de echtgenoot zijn vrouw
behandelt als iemand, die Kåñëa dierbaar is, zolang hij haar
met liefde en genegenheid dient, waarbij hij zijn ware, innerlijke genegenheid voor Kåñëa reserveert.
Deze wereld is een trainingscentrum. We mogen er niet in
verstrikt raken, anders krijgen we eindeloos problemen. Men
kan zijn plicht uitvoeren, zijn gezinsleden onderhouden, want
rijkdom is ook niet nadelig, mits het op de juiste wijze wordt
besteed. Ons gezin is niet bedoeld om onze wellust bot te vieren. Bij het dienen van ons gezin moeten we bhakti praktiseren en op die manier van deze wereld Vaikuëöha maken, de
spirituele wereld van Bhagavän.
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anarpita-caréà cirät karuëayävatérëaù kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çriyam
hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-dandépitaù
sadä hådaya-kandare pshuratu vaù çacé-nandanaù
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.4)

Mag de Heer, die bekend is als de zoon van Çrématé Çacé-devé,
transcendent gesitueerd zijn in de binnenste kamers van jullie
hart. Schitterend met de straling van gesmolten goud is Hij
door zijn grondeloze genade in het tijdperk van Kali verschenen om datgene te geven, dat geen andere incarnatie ooit eerder heeft gegeven: de meest sublieme en stralende smaak van
toegewijde dienst in de relatie van amoureuze liefde.

Dit vers, de maìgaläcaraëa, heilzame aanroeping, van Çréla
Rüpa Gosvämé’s Vidagdha-mädhava werd door hem geschreven om de wensen van Çré Caitanya Mahäprabhu te vervullen.
Onderweg op zijn reis van Våndävana naar Jagannätha Puré
kwam Çréla Rüpa Gosvämé door een dorp genaamd Satyabhämäpura. Daar had hij tijdens het laatste deel van de nacht
een droom. Als iemand op dit moment van de nacht uit een
droom wakker wordt, kan de droom waar zijn, en voor verhe85
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ven toegewijden geldt, dat hun dromen zeker waar zijn. De
dromen van Çrématé Rädhikä, de dromen van Çré Kåñëa en de
dromen van zuivere toegewijden zijn nooit denkbeeldig.
Çréla Rüpa Gosvämé droomde, dat een hemelsmooie dame
hem benaderde en hem deze instructie gaf,
amära náöaka påthak karaha racana
amära kåpäte näöaka haibe vilakñaëa
Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 1.42)

“Schrijf een afzonderlijk toneelstuk over mij” zei ze. “Door
mijn genade wordt het uitzonderlijk mooi.”

“Maak niet één boek, maak twee boeken: één voor Vraja en
één voor Dvärakä. Laat ze niet met elkaar overlappen.” Çréla
Rüpa Gosvämé realiseerde zich, dat hier in feite Kåñëa’s koningin, Satyabhämä, tegen hem sprak.
Na die droom, nam Çréla Rüpa Gosvämé in overweging, “Het is
de opdracht van Satyabhämä om een afzonderlijk toneelwerk
voor haar te schrijven. Ik heb het spel en vermaak van Çré Kåñëa in Våndävana en Dvärakä in één werk bijeengebracht. Ik zal
ze in twee toneelstukken moeten verdelen.”
Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 1.43-44)

Toen hij in Puré arriveerde, ontmoette hij Çré Caitanya Mahäprabhu, die hem dezelfde instructie gaf, “Haal Vrajendranandana Kåñëa niet uit Våndävana.”
De volgende dag, toen Çré Caitanya Mahäprabhu, de alwetende Heer, bij Çréla Rüpa Gosvämé kwam kijken, sprak hij alsvolgt, “Probeer Kåñëa niet uit Våndävana te halen, want Hij
gaat nooit ergens anders naartoe. De Kåñëa, die we kennen als
Yadu-kumära, is Väsudeva-Kåñëa. Hij is verschillend van de
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Kåñëa, die de zoon van Nanda Mahäräja is. Yadu-kumära Kåñëa manifesteert Zijn spel in de steden, Mathurä en Dvärakä,
maar Kåñëa de zoon van Nanda Mahäräja verlaat Våndävana
nooit.”
Nadat Caitanya Mahäprabhu dit had gezegd, ging Hij Zijn
middagverplichtingen uitvoeren en liet Çréla Rüpa Gosvämé
ietwat verrast achter.
“Satyabhäma gaf me de opdracht om twee verschillende drama’s te schrijven” dacht Çréla Rüpa Gosvämé. “Nu begrijp ik,
dat deze opdracht door Çré Caitanya Mahäprabhu is bevestigd.
Aanvankelijk heb ik beide stukken als één compositie geschreven. Nu zal ik ze verdelen en alle incidenten in twee afzonderlijke delen beschrijven. Ik zal twee afzonderlijke invocaties van
groot fortuin schrijven en twee verschillende inleidingen. Laat
ik diep over de materie nadenken en incidenten in twee verschillende groepen beschrijven.”
Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 1.65-71)

Wat is de betekenis hiervan? Men kan Våndävana Kåñëa niet
naar Dvärakä en Mathurä brengen. In tattva zijn Kåñëa en
Zijn manifestaties allemaal één; er is geen enkel verschil.
Maar op basis van rasa-vicära, met de visie van rasa, zijn Vrajendra-nandana (Kåñëa in Våndävana als de zoon van Nanda
Mahäräja) en Vasudeva-nandana (Kåñëa in Dvärakä als de
zoon van Vasudeva Mahäräja) niet dezelfden. Een gewoon
persoon of een kaniñöha-adhikäré zal dit niet kunnen begrijpen, maar Çréla Rüpa Gosvämé had de betekenis meteen door.
Çréla Rüpa Gosvämé is een uttama-adhikäré en natuurlijk zijn
alle tattvas aan hem geopenbaard, maar een madhyama-
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adhikäré in de lijn van Çréla Rüpa Gosvämé kan dit principe
zelfs nog begrijpen.
In het eerste boek van Çréla Rüpa Gosvämé, Vidagdhamädhava, schreef hij de maìgaläcaraëa, die begint met anarpita carià carät. Toen hij in Puré was, woonde hij in de hut van
Çréla Haridäsa Öhäkura. Haridäsa Öhäkura was zo nederig,
dat hij niet voor darśana naar de tempel van Jagannätha ging.
In plaats daarvan bood hij zijn volle eerbetuigingen van veraf
aan. “Ik ben zo verdorven” dacht hij. “Als moslim heb ik geen
goede kwaliteiten en ben ik onzuiver.” Door de nederige
houding van Çréla Haridäsa Öhäkura te volgen nam Çréla Rüpa
Gosvämé het volgende in overweging, “Omdat ik de dienaar
van een moslimkoning ben, ben ik ook als een moslim.”
Op een dag kwamen Çré Caitanya Mahäprabhu met al Zijn
metgezellen, inclusief Nityänanda Prabhu, Advaita Äcärya,
Svarüp Dämodara en Räya Rämänanda naar de hut van Haridäsa Öhäkura om Rüpa Gosvämé te ontmoeten. In dat zeer
geleerde gezelschap vroeg Räya Rämänanda, “Welke boeken
ben je aan het schrijven? Laat ons alsjeblieft eens zien. Lees
alsjeblieft het eerste vers, de maìgaläcaraëa, voor.”
Çré Räya Rämänanda zei, “Reciteer alsjeblieft de beschrijving
van de glorie van jouw vererenswaardige Godheid.” Çréla Rüpa
Gosvämé aarzelde van verlegenheid, omdat Çré Caitanya Mahäprabhu aanwezig was. Echter, Bhagavän – aangemoedigd
door Çréla Rüpa Gosvämé – zei, “Waarom ben je zo verlegen?
Je moet het reciteren, zodat de toegewijden de goede vruchten
van jouw schrijven kunnen horen.”
Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 1.129-30)
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Hoewel Çréla Rüpa Gosvämé zeer geleerd was, was hij vanwege zijn nederigheid verlegen en wilde hij zijn werk niet tonen.
Maar toen de toegewijden er herhaaldelijk om verzochten,
stemde hij in en las de volgende śloka voor,
anarpita-caréà-cirät karuëayävatérëah kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çréyam
hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù
sadä hådaya-kandare sphuratu vaù çacé-nandanaù
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.4)

Mag de Heer, die bekend is als de zoon van Çrématé Çacé-devé,
transcendent gesitueerd zijn in de binnenste kamers van jullie
hart. Schitterend met de straling van gesmolten goud is Hij
door zijn grondeloze genade in het tijdperk van Kali verschenen om datgene te geven, dat geen andere incarnatie ooit eerder heeft gegeven: de meest sublieme en stralende smaak van
toegewijde dienst in de relatie van amoureuze liefde.

Iedereen was blij dit te horen. “Wat mooi” zeiden ze allemaal.
“Dit vers staat vol juiste filosofische conclusies (siddhänta).
We hebben nooit eerder zoiets als dit gehoord. We hebben
zoveel verzen gehoord, maar nooit een als dit.”
Toen Çréla Rüpa Gosvämé aldus dit vers reciteerde, keurde Çré
Caitanya Mahäprabhu het af, omdat het Zijn persoonlijke glorie beschreef. Hij gaf de opinie te kennen, dat het een overdreven verklaring was.
Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 1.131)

Caitanya Mahäprabhu zei, “Dit is geen goed vers. De eerste
drie regels van dit vers zijn zo mooi, maar ‘sphuratu vaù çacénandana – Mag die Heer, die bekend is als de zoon van Çrématé Çacé-devé, transcendent gesitueerd zijn in de binnenste ka89
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mers van jullie hart’ lijkt op vergif in de melk. Dit heeft het
hele ding verpest.”
Svarüpa Dämodara was het er niet mee eens, “Deze vierde
regel heeft het vers tot gecondenseerde melk met kamfer of
miçri (kandijsuiker) gemaakt. Deze vierde regel heeft het zoveel esthetischer gemaakt.”
Toen zei Çré Caitanya Mahäprabhu tegen de toegewijden,
“Geef Rüpa Gosvämé jullie zegen, opdat hij Mijn hart mag
leren kennen en al Mijn wensen mag vervullen.”

ZELDZAAM EN WAARDEVOL
Waarom heeft Çréla Kåñëadäsa Kaviräja dit vers uitgezocht als
één van de maìgaläcaraëa verzen in zijn eigen Çré Caitanyacaritämåta? Hij was een dermate groot geleerde, dat hij honderden verzen in een korte tijd – in een ogenblik – had kunnen schrijven. Hij heeft zoveel andere verzen in Çré Caitanyacaritämåta geschreven en hij heeft Govinda-lélämåta geschreven, dat meer dan duizend verzen bevat. Ook in zijn andere
boeken heeft hij talloze uitmuntende verzen gecomponeerd.
Waarom gebruikte hij dan dit vers geschreven door Çréla Rüpa Gosvämé?
Kåñëadäsa Kaviräja dacht bescheiden, “Ik ben een gewoon
persoon; ik beschik totaal niet over bhakti. Rüpa Gosvämé, die
Rüpa Maïjaré in Kåñëa’s spel11 is, is een siddha-mahäpuruña,
een geperfectioneerde, zelfgerealiseerde ziel. Zijn verheerlij11

“In de Gaura-ganoddeña-dépikä (vers 180) wordt Çré Rüpa Gosvämé beschreven als de gopé genaamd Çré Rüpa Maïjaré” (Çré Caitanyacaritämåta, Ädi-lélä 10.84, Purport).
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king van Kåñëa en zijn gebeden aan Hem hebben meer effect
en zijn krachtiger dan de mijne.”
Als we de gebeden van toegewijden, zoals Narottama däsa
Öhäkura, Bhaktivinoda Öhäkura, Rüpa Gosvämé, en Svarüpa
Dämodara reciteren, hebben deze een hoger transcendent
vermogen dan de verzen, die we zelf bedenken. We zingen
geen kértanas van personen, die niet zijn gekwalificeerd in
toewijding. Zelfs al kunnen dergelijke personen zeer ornamentale taal in het Engels, het Hindi, Bengaals of Sanskriet
scheppen, wij zingen desondanks hun liederen niet. We zingen
alleen liederen van authentieke Vaiñëava’s. Door op deze
manier te zingen en te bidden maken we onze vererenswaardige Godheid blij.
Anarpitam-carià cirät. Anarpita betekent ‘niet gegeven’ en
cirät betekent ‘gedurende een lange tijd’. Wat werd niet gegeven? En hoe lang is die periode geweest? Die lange periode is
één dag van Çré Brahmä, die zoveel aardse jaren omvat. Vierhonderdtweeëndertig duizend jaar (432.000 jaar) duurt Kaliyuga. Tweemaal die tijd (864.000 jaar) duurt Dväpara-yuga.
Driemaal die tijd (1.296.000 jaar) duurt Tretä-yuga en viermaal die tijd (1.728.000 jaar) duurt Satya-yuga. Deze vier yugas worden samen een catur-yuga genoemd. De tijdsduur van
een catur-yuga bedraagt 4.320.000 aardse jaren.
Dezelfde cyclus van vier yugas vermenigvuldigd met eenenzeventig is één manvantara (306.720.000 jaar) en er zijn veertien manvantaras 12 in één dag van Brahmä. Op deze manier

12

“Manvantara betekent een wisseling van Manu’s” (Çrémad-Bhägavatam
2.10.1). “Alle Manu’s zijn bekrachtigde incarnaties van Kåñëa (manvan
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zijn er zoveel jaren in één dag van Brahmä (4.294.080.000) en
dezelfde periode is de tijdsduur van zijn nacht.
Het was zolang geleden, sinds Çré Caitanya Mahäprabhu
voor het laatst was gekomen en onvermengde unnatojjvalarasäà sva-bhakti-çriyam had gegeven. Wij zijn zeer fortuinlijk
door slechts vijfhonderd jaar na Çré Caitanya Mahäprabhu en
Zijn volgenlingen te zijn geboren. Het is nog maar ongeveer
vierhonderd jaar na de tijd van Çréla Rüpa Gosvämé en Çréla
Jéva Gosvämé en tweehonderdvijftig jaar sinds Çréla Narottama Öhäkura en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. Çréla
Bhaktivinoda Öhäkura leefde honderd jaar geleden. Çréla
Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura verliet deze wereld in
1937; het is dus nog slechts zestig jaar geleden, sinds hij uit ons
aardse gezichtsveld is verdwenen. Het is slechts dertig jaar
geleden, dat Gurudeva Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé
Mahäräja verdween, twintig jaar geleden, dat Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja verdween en Çréla Bhakti Rakñaka
Çrédhara Mahäräja verliet ons ongeveer tien jaar geleden.13
Wij zijn daarom zeer fortuinlijk. Door na te laten de lessen
van onze äcäryas te begrijpen en na te volgen en door niet te
trachten te begrijpen, wat deze unnatojjvala-rasäà sva-bhakti[vervolg voetnoot 12] tara-avatära). Er zijn veertien Manu’s in één dag
van Brahmä en 420 in één maand. Alle Manu’s zijn richtingen van de
menselijke samenleving” (Çrémad-Bhägavatam 4.24.42, Purport).
“Iedere Manu leeft 4.320.000 jaar vermenigvuldigd met 71. De huidige
Manu heeft reeds geleefd gedurende 4.320.000 jaar vermenigvuldigd met
28” (Çrémad-Bhägavatam 4.30.49, Purport).
13

Deze lezing werd gesproken in 1997, dus de jaartallen genoemd in deze
paragraaf werden vanaf dat jaar gerekend.
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çriyam inhoudt, betekent, dat deze gelegenheid ons pas na
miljoenen levens opnieuw zal worden toegestaan. Als we
daarentegen in dit leven naar een bonafide guru gaan en worden gekwalificeerd, kunnen we in het volgende leven op de
planeet of in de plaats wonen, waar Çré Caitanya Mahäprabhu
Zijn spel slechts tweehonderd jaar geleden uitvoerde – dat wil
zeggen, in de tijd van Narottama däsa Öhäkura en Viçvanätha
Cakravarté Öhäkura. Ons leven daarna kan plaats vinden op
een plek, waar en wanneer Çré Caitanya Mahaprabhu Zelf
Zijn spel met Zijn metgezellen uitvoert. We moeten proberen
deze waarheden te begrijpen en niet denken, dat dit vers
(anarpita-caréà cirät) valse propaganda is. Het is zo bonafide
als Kåñëa Zelf.
In de bovengenoemde heilzame invocatie schrijft Çréla Rüpa Gosvämé, karuëayävatérëaù kalau. In Kali-yuga kwam Çré
Kåñëa als Çré Caitanya Mahäprabhu met Zijn metgezellen
tijdens de zevende manvantara14 naar deze wereld. Er waren
zevenentwintig catur-yuga cycli van Satya, Tretä, Dväpara en
Kali-yuga’s verstreken en tijdens de achtentwintigste caturyuga cyclus is Hij verschenen.
Waarom is Hij gekomen? Samarpayitum unnatojjvalaräsäà sva-bhakti-çriyam. Samarpayitum betekent ‘geven’.
Wat kwam Çré Caitanya Mahäprabhu geven? Hij gaf dat zeer
14

“Volgens astronomische berekeningen bevinden we ons nu in de achtentwintigste yuga van Vaivasvata Manu (ookwel bekend als Çräddhadeva).
Iedere Manu heeft een levensduur van eenenzeventig yugas, en veertien
van zulke Manu’s besturen tijdens één dag van Brahmä. We bevinden
ons nu in de periode van Vaivavata Manu, de zevende Manu, en de achtste Manu zal na vele miljoenen jaren tot bestaan komen” (ÇrémadBhägavatam 8.13.11, Purport).
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kostbare en zeldzame geschenk, dat zelfs door Brahmä, Çaìkara, Närada en Çukadeva Gosvämé wordt begeerd.

DE STEMMING VAN VÅNDÄVANA
Çré Uddhava, Çré Kåñëa’s dierbare vriend, minister en adviseur, wil ook dit kostbare gevoel hebben. Hij ging op verzoek
van Kåñëa naar Våndävana, waar hij de glorie van Nanda Bäbä, Yaçodä en de gopés realiseerde en vooral de glorie van
Çrématé Rädhikä. Enerzijds werd hij ontzettend blij met de
realisatie van hun glorie, maar tegelijkertijd voelde hij zich
praktisch hopeloos.
We kunnen blij zijn om de Mount Everest te zien, die ongeveer 8 kilometer hoog is, maar we kunnen ons niet indenken,
wat het is om op een dergelijke hoogte te staan. We zouden er
hopeloos van worden, als we proberen onszelf met een dergelijke hoogte te vergelijken. Toen Uddhava vanuit Mathurä op
dezelfde manier naar Vraja kwam en de gopés, Yaçodä en
Nanda Bäbä de hoogte van hun liefde voor Kåñëa vertoonden,
kon hij dergelijke liefde niet inschatten. Waar hij ook het huis
van Nanda Bäbä binnenkwam, hij zag hem overal zitten huilen in afgescheidenheid van Çré Kåñëa, die hij als zijn eigen
zoon beschouwde.
Uddhava was verbaasd, “Hoe kan dit? Çré Kåñëa is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Hij is groter dan Näräyaëa,
Räma en alle andere incarnaties. Hij is genadevol naar het
huis van Nanda gekomen en is voor hem als een zoon, maar
eigenlijk is Hij van niemand een zoon. Hij is niet de zoon van
Vasudeva en Devaké, noch van Nanda en Yaçoda. Wat raar,
dat Nanda denkt, dat Kåñëa zijn zoon is.”
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Nanda Bäbä vroeg toen aan Uddhava, “Komt Kåñëa terug?
Denkt Hij nog aan ons?” En hij begon hardop te huilen. “Ik
wil Kåñëa vergeten” zei hij, “en daarom ga ik naar de oever
van de Yamunä. Maar daar zie ik zoveel bomen en struiken
en Yamunä-devé zelf, die me allemaal het verhaal van Kåñëa’s
kinderjaren vertellen. Iedere plek en ieder levend schepsel
daar herinnert me aan Kåñëa.” Nanda zag bijvoorbeeld Kåñëa’s voetafdrukken op de ene plek en op een andere plek herinnerde hij zich hoe Kåñëa daar met de koeien rondliep en
hoe de koeien uit zichzelf melk gaven zonder te worden gemolken.
Nanda Bäbä vertelde Uddhava, hoe hij zijn hart wilde
troosten en Kåñëa vergeten, hoe hij zijn huis had verlaten en
vertrokken was naar diverse plekken in Våndävana. Hij
klaagde, dat de bomen hem zelfs nog intenser aan Kåñëa deden denken, omdat alle bomen op die plekken constant riepen, “Kåñëa! Kåñëa!” Hij legde uit hoe hij naar räsa-lélä-sthalé,
Vaàçivaöa, Bhäëòéravana, Käléya-hrada-ghäöa was gegaan en
daarna naar Govardhana, die voorheen door Kåñëa werd opgetild, maar al deze plaatsen waren ook aan het huilen. Zelfs
de stofdeeltjes huilden om Kåñëa. Nanda Bäbä zat continu
zoveel te huilen, dat hij nooit rust kreeg.
Toen hij dit had aangehoord, vertelde Uddhava aan Nanda
Bäbä hoe fortuinlijk hij en Yaçodä waren door Kåñëa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, als hun eigen lieve zoon te
beschouwen. “En jullie zijn Hem erg toegenegen” zei hij.
“Soms straffen jullie Hem, binden Hem vast en mopperen op
Hem. Jullie zijn zo fortuinlijk.”

95

SUMMUM VAN TOEWIJDING
__________________________________________________________________________

Nanda Bäbä antwoordde, “Uddhava, eerst dacht ik, dat jij
vanwege jouw associatie met Kåñëa wel heel gekwalificeerd
zou zijn, maar nu zie ik, dat je niet wijs bent en helemaal niet
over kennis beschikt.
“Jij zegt, dat ik zo fortuinlijk ben, maar in feite ben ik de
meest verdorven persoon ter wereld. Jij zegt, dat Kåñëa de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Als dat waar is, betekent het, dat ik die Allerhoogste Persoonlijkheid geen plezier
kon doen en dat dit de reden is, waarom Hij me verliet en
naar Mathurä is gegaan. En om het allemaal nog erger te maken: ik kon niet sterven van afgescheidenheid, toen ik de
naam van mijn zoon uitriep, zoals Mahäräja Daçaratha stierf,
toen zijn zoon Räma zijn paleis verliet. Ik ben geen goede
vader.” Toen begon Nanda Bäbä opnieuw te huilen.
Uddhava dacht, “Oh, ik had tegen Nanda Bäbä niet op deze manier moeten spreken. Dit was echt dom van me.”
Uddhava, de meest verheven persoonlijkheid in de Våñëidynastie, was bij het maken van beslissingen zeer intelligent
en scherp. Hij was Çré Kåñëa’s privé-secretaris, Zijn eerste
minister, dienaar en liefhebbende vriend. Maar in deze situatie wist hij niet, of hij al of niet juist had gehandeld. Hij dacht,
“Ik ben gekomen om Nanda Bäbä en Yaçoda en de Vrajaväsé’s te troosten, maar hun grote verdriet is hun grote fortuin.
Ik weet, dat het niet verkeerd is om dit te denken, want çästra
bevestigt, dat iemand met zelfs maar één traan in het oog, die
om Çré Kåñëa huilt, waarlijk fortuinlijk is. Nanda Bäbä weent,
dus hij is zowaar fortuinlijk. Hem vertellen te stoppen zou
tegen çästra indruisen. Ik heb echter nog een fout gemaakt
door hem in zijn verdriet aan te moedigen, want als hij huilt,
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lijdt hij zoveel. Hoe kan ik hem kalmeren? Wat moet ik
doen?”
Uddhava’s kennis van de geschriften, die het geluk beschrijven van degenen, die onophoudelijk om Kåñëa huilen,
was louter theoretisch, niet praktisch, en om die reden dacht
hij, dat het onjuist was om Nanda in zijn verdriet aan te moedigen. Hij had deze grote extase aangezien voor lijden. Dit
was een kritisch moment voor Uddhava, onze authoriteit en
grote toegewijde, die nu met stomheid was geslagen.

DE AFGESCHEIDENHEID VAN DE GOPÉ ’S
Uddhava bracht de hele nacht door in gesprek met Nanda
Bäbä en Yaçoda-maiyä. De volgende ochtend ging hij de gopés
troosten in een nabijgelegen tuin. Deze tuin heet tegenwoordig Uddhava-kyäré.
Toen de gopés Uddhava zagen, dachten ze, dat hij Akrüra,
Kåñëa’s oom, was, die maanden eerder naar Våndävana was
gekomen om Kåñëa op zijn wagen naar Mathurä te brengen.
De enige ‘buitenstaander’, die ze ooit hadden gezien, was Akrüra, dus ze dachten, dat deze ‘persoon van buiten’ diezelfde
Akrüra moest zijn. Het woord Akrüra betekent ‘niet hardvochtig’. De gopés vonden het ironisch, dat hij de naam Akrüra droeg, want ze beschouwden hem juist als ontzettend
wreed door hen Kåñëa te hebben afgenomen. “Akrüra is weer
naar deze plek teruggekomen” namen ze aan. “Maar hij heeft
Kåñëa al meegenomen naar Mathurä. Kåñëa is hier niet meer,
dus met welk doel keert hij hier in dezelfde gouden koets
weer terug?”
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“Oh, hoogst waarschijnlijk heeft Kåñëa hem gestuurd om de
oudere gopas en gopés te laten weten, dat Hij niet langer hun
zoon is, maar dat Hij nu keizer van Mathurä is. Hij heeft Akrüra met die gouden koets gestuurd om ons te laten zien, dat
Hij een belangrijk persoon is; Hij is niet langer alleen maar
koeherdersjongen, arm, zonder schoenen en andere dure accessoires. Om met Zijn grandeur te pronken, heeft Hij Zijn
dienaar gestuurd.”
Één gopé zei, “Ik zie, dat hij çyäma (zwart) is, maar hij is
niet Çyäma 15. Hij is zwart, maar hij is niet diezelfde zwarte
persoon. Hij heeft Kåñëa’s kleur, ornamenten, pétämbara (gele
sjaal) en andere attributen, maar hij is niet Kåñëa.”
Çrématé Rädhikä, die Zich constant op het hoogste niveau
van mahäbhäva 16 bevindt, zag Uddhava eigenlijk niet. In Haar
15

16
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Çyäma is een andere naam voor Çré Kåñëa en betekent, dat Hij zo donker
is als een pas geformeerde regenwolk.
“Er is een hoogste symptoom van extatische liefde, dat mahäbhäva wordt
genoemd. Deze uitdrukking van mahäbhäva was alleen mogelijk in Rädhäräëé. Maar later, toen Çré Kåñëa Caitanya verscheen om de aard van de
liefde van Rädhäräëé te ervaren, vertoonde Hij ook alle symptomen van
mahäbhäva” (Nectar of Devotion, Chapter 28).
“Iemand bezig met toegewijde dienst wordt harteziek, wanneer hij de
glorie van Bhagavän bezingt. Omdat Bhagavän hem zeer dierbaar is,
wordt hij zowat gek, wanneer hij naam, faam enzovoort van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods verheerlijkt. In die conditie lacht hij soms,
huilt hij soms en danst hij soms. Hij gaat ermee door zonder zich om zijn
hoedanigheid te bekommeren. Door zijn liefde voor de Godheid geleidelijk te ontwikkelen verhoogt hij zijn genegenheid, zijn emoties en zijn extase. Dergelijke gehechtheid, mahäbhäva, is het hoogste stadium van devotionele liefde. Het kan worden vergeleken met kandijsuiker, de meest
krachtige vorm van suiker. De liefde voor God kan zich geleidelijk zoda-
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waanzin van afgescheidenheid van Kåñëa begon Ze met een
hommel te praten en dacht, dat deze hommel Kåñëa’s boodschapper was.
“Jij bent zeker gekomen om wijn te drinken” zei Ze tegen
de hommel.
Hommel, je bent gewend om honing uit de bloemen te drinken
en daarom wilde je graag een boodschapper van Kåñëa zijn, die
dezelfde aard heeft als jij. Ik heb op jouw snor de rode kuìkuma-poeder aangetroffen, die op Zijn bloemenslinger terecht is
gekomen, toen Hij Zich tegen de borsten aandrukte van een of
ander meisje, die Mijn concurrent is. Jij voelt je ontzettend
trots, omdat je die slinger hebt aangeraakt en jouw snor rood is
geworden. Je bent hier naartoe gekomen met een boodschap
voor Mij en je hebt de angstvallige wens om Mijn voeten aan te
raken. Maar Mijn lieve hommel, laat Me jou een waarschuwing
geven – raak Me niet aan! Ik heb geen enkele behoefte aan een
boodschap van jouw onbetrouwbare meester. Je bent de onbetrouwbare dienaar van een onbetrouwbare meester.
Kåñëa, The Supreme Personality of Godhead (Chapter 46)

Soms lachte Çrématé Rädhikä, soms maakte Ze grapjes en
soms leverde Ze commentaar op Kåñëa, die schuldig was aan
hun achterlating en Zijn vertrek naar Mathurä. Çré Kåñëa, die
daar in de gedaante van de hommel aanwezig was, proefde
Haar extatische gevoel van afgescheidenheid.
We zien, dat Kåñëa op die manier beide gevoelens proefde,
die van afgescheidenheid en die van ontmoeting. Hij proefde
[vervolg voetnoot 18] -nig ontwikkelen, dat in de ware toegewijde transcendent plezier tot het hoogste stadium kan toenemen” (Teachings of
Lord Caitanya, Chapter 13).
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däsya-rasa, sakhya-rasa, vätsalya-rasa en çåëgära-rasa (mädhurya-rasa). Hij proefde de liefde, die Hij van al Zijn metgezellen en toegewijden kreeg en dit is allemaal beschreven in Çrémad-Bhägavatam. Waarom is Hij dan naar deze wereld gekomen? Hij amuseerde Zich immers het beste in Goloka Vraja.

TWEE SOORTEN VRAJA
Er zijn van Våndävana twee uitvoeringen. De ene is Goloka
Våndävana en de andere is Bhauma Våndävana, Vraja op
deze Aarde. In dit universum zijn vele miljoenen planeten,
waarvan we het aantal niet kunnen tellen. Zelfs Brahmä kan
ze niet tellen, noch kan Saìkarñaëa (een manifestatie van Balaräma) ze tellen, niemand kan dat. In ieder universum wordt
Vraja gemanifesteerd en ieder Vraja heet Bhauma Våndävana.
Çré Kåñëa is altijd in Goloka Våndävana, waar Hij speelt
met Zijn metgezellen, zoals Çrématé Rädhikä, Lalitä, Viçäkhä,
Citra, Candrävalé, Çyämalä, Bhadrä en anderen zoals zij. Hij
speelt met vrienden, zoals Çrédäma, Sudäma, Vasudäma, Stoka-kåñëa, Lavaìga en Arjuna en Hij speelt ook een spel met
Zijn ouders, Nanda en Yaçoda. Al deze toegewijden zijn aanwezig in Goloka Våndävana en op hetzelfde ogenblik zijn ze
met Kåñëa in verscheidene universa aanwezig en reizen ze met
Hem mee als op een wereldtournée.17

17

“Çré Kåñëa, zoals Hij is, verschijnt eens per vierentwintig uur van Brahmä’s dag (of na een interval van 8.640.000.000 aardse zonjaren) in ieder
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Er is geen verschil tussen de manifestaties van Vraja in deze
materiële wereld en Vraja in Goloka. Ze zijn op hetzelfde
moment wel en niet-verschillend en dit is een transcendente
waarheid genaamd acintya-bhedäbheda-tattva. De manifestaties van Vraja in deze materiële wereld zijn echt; het zijn manifestaties van Goloka Vraja. Als ze dan echt zijn en als ze
niet-verschillend zijn, waarom willen we dan zonodig naar
Goloka Våndävana gaan?
Er bestaat ook een verschil en het is belangrijk, dat we het
verschil nauwkeurig kennen. In dit Bhauma Våndävana zagen
siddha (volkomen geperfectioneerde toegewijden) en asiddha
(nog niet geperfectioneerde) toegewijden Kåñëa’s spel en
vermaak. Duryodhana kon ook iets van het spel zien, maar hij
kende de identeit van Çré Kåñëa niet. Hij dacht, dat Bhagavän
een gewone zoon van een gopa was, een gewone koeherdersjongen.
Närada Muni ziet Kåñëa als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en biedt Hem altijd languit zijn eerbetuigingen aan.
Toen Hij echter naar Vraja, Bhauma Våndävana, ging, kwam
Yaçoda-maiyä haar lieveling brengen en zette Hem aan zijn
voeten. Yaçodä-maiyä nam het stof van zijn voeten en zei,
“Het stof van uw voeten zal Kåñëa beschermen.”
Toen hij dit van Yaçodä-maiyä hoorde, dacht Närada, “Ik
moet in Kåñëa’s spel en vermaak geen problemen maken door
te laten zien, dat ik Hem als de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods beschouw. Laat Zijn spel in Vraja maar ongestoord
doorgaan.” Bij het zien van de glorie van Nanda Bäbä, Yaçouniversum en al Zijn transcendentale spel wordt in ieder universum routinematig vertoond” (Çrémad-Bhägavatam 1.14.8, Purport).
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dä-maiyä en de gopés begon Närada te beven uit angst een
overtreding te begaan. Als hij Yaçodä-maiyä zou vertellen,
dat Kåñëa God is, zou Kåñëa boos kunnen worden, omdat dan
Zijn nara-lélä (menselijk spel en vermaak) verstoord zou raken. Yaçodä-maiyä wist meer van tattva (gevestigde filosofische waarheden) dan Närada, maar vanwege de invloed van
Yogamäyä beschouwde ze Kåñëa als haar kleine jongen, die
gezond en intelligent moest worden en die het nodig had om
alle mogelijke onheil met het stof van Närada’s voeten te verdrijven.
Uiteenlopende klassen toegewijden kunnen het spel van
Bhagavän in dit Bhauma Våndävana binnengaan, ongeacht of
ze siddha zijn of niet. Na enige jaren echter verdwijnt het spel
en is het aan de mensen van deze wereld niet langer zichtbaar.
Alle siddha toegewijden, degenen wier liefde en genegenheid
zijn geperfectioneerd, kunnen naar Goloka Våndävana gaan,
waar ze altijd blijven leven en niet meer naar deze wereld
hoeven terugkeren. Omdat ze zich in het gezelschap van Çré
Kåñëa bevinden, zullen spirituele wezens, inclusief de käyavyüha (expansies), sädhana-siddha en nitya-siddha nooit,
nooit, nooit meer in deze wereld een materieel lichaam aannemen. Ze raken nimmer tegen Kåñëa gekeerd. Omdat in
Goloka Våndävana mäyä niet aanwezig is, kunnen ze Kåñëa
nooit vergeten. Alleen Yogamäyä bevindt zich daar in het
spirituele gebied om de toegewijden te helpen hun prema
voor Kåñëa te vergroten door gelegenheden te scheppen om
Hem te dienen. Omdat er geen kans bestaat uit Goloka
Våndävana, dat siddha-bhümi is, weg te vallen, kan geen enkele geconditioneerde ziel van deze wereld daar vandaan zijn
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gekomen. Integendeel, ze zijn afkomstig van de taöastha
scheidingslijn,18 uit Käraëodakäçäyé Viñëu.
Om de jévas te helpen met het grootst denkbare godsgeschenk (samarpayitum) komt Çré Kåñëa hier als Çré Caitanya
Mahäprabhu. Ik heb de uitleg van dit ene woord, samarpayitum, gegeven. Eens per dag van Brahmä komt Kåñëa om een
zeldzame, bijzondere prema te geven.

18

“Volgens Viñëu Puräëa, Bhägavad-gétä en alle andere vedische literatuur
worden de levende entiteiten gegenereerd uit de taöasthä energie van
Bhagavän en bestaan daarom altijd uit de energie van God en niet als de
eigenaar van energie” (Çrémad-Bhägavatam 3.7.9, Purport).
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ET IS VOOR ONS EEN GELUK, DAT ÇRÉ CAItanya Mahäprabhu zo goed is geweest hier naartoe

te komen om Zijn genade te schenken en Hij zal
daarom voor ons regelingen treffen om onze gretigheid voor
deze prema te vergroten. Als er gretigheid bestaat, zal het pad
om deze prema te krijgen zich ook geleidelijk manifesteren.
Çré Caitanya Mahäprabhu gaf Çréla Rüpa, Çréla Sanätana en
Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé’s opdracht om te schrijven
over zuivere bhakti, die alleen voor gekwalificeerde personen
beschikbaar is. Hoewel het blad van de neem-boom een hele
bittere smaak heeft en zijn kleine gele vruchten ook erg bitter
zijn, vliegen kraaien erop af om de smaak te proeven. Alleen
de koekoeks zitten in de mangoboom en proeven de prachtige
zoetheid van mango’s. Op dezelfde manier zullen ook alleen
gekwalificeerde personen over dit onderwerp lezen.
aräsa-jïä käka cüñe jïäna-numb-phale
rasa-jïä kokila khäya premämra-mukule
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.258)
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Degenen, die in gebreke gaan van alle smaken, zijn als kraaien,
die het sap opzuigen van de bittere vruchten van de nimbaboom van wereldse en onpersoonlijke kennis, terwijl degenen,
die van smaak houden, als koekoeks zijn, die de knoppen van
de mangoboom van liefde voor God eten.

Ik ga verder met het uitleggen van de derde en vierde hoofdstukken van Çré Caitanya-caritämåta. Als men over dit onderwerp hoort en men ontwikkelt enige smaak en ware gretigheid, of hebzucht, voor hetgeen deze hoofdstukken aanbieden, is onze associatie succesvol.
Anarpita-carià cirät karuëayävatérëaù kalau. Merk in jullie
hart op, dat al onze guru-paramparä äcäryas rägänuga Vaisnava’s waren en ze waren in het bijzonder rüpänuga 19 Vaiñëava’s. Geen van hen praktiseerde alleen vaidhé-bhakti 20. Ze
kwamen naar deze wereld om rägänuga-bhakti te geven, maar
ze zagen, dat er helaas een groot oerwoud van mäyäväda,
19

20

“Rüpänuga-bhaktas zijn alleen degenen, die dezelfde methoden en stemmingen volgen, waarmee Çré Rüpa Maïjaré Rädhä en Kåñëa dient. Hoewel Çré Rüpa Maïjaré zowel Rädhä als Kåñëa dient, is ze meer geneigd
tot Çrématé Rädhikä – ze is gelukkig in het geluk van Çrématé Rädhikä en
ongelukkig, zoals Zij, wanneer Ze lijdt. In hun grondrechtelijke gedaante
dienen de rüpänuga-bhaktas innerlijk met hetzelfde gevoel als Çré Rüpa
Maïjaré en uiterlijk brengen ze dezelfde devotionele activiteiten als die
van Rüpa Gosvämé in praktijk” (Gaura-väëé pracäriëe, Hoofdstuk 7).
“Men dient Kåñëa volgens deze regulerende principes te dienen, maar als
men spontane liefde voor Kåñëa ontwikkelt, zoals tentoon wordt gespreid in de activiteiten van degenen, die in Vraja-bhümi wonen, bereikt
men het platform van rägänuga-bhakti. Iemand, die deze spontane liefde
heeft ontwikkeld, is geschikt voor verheffing naar het platform, dat
wordt genoten door de inwoners van Vraja-bhümi” (Çré Caitanyacaritämåta, Mädhya-lélä 8.221, Purport).
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karma, jïäna, yoga en tapasya woekerde, dat ze eerst moesten
kappen. In het begin moesten ze al deze jungles kappen en
daarin ging veel tijd zitten. Hun ware doel was de nectar van
vraja-prema aan de jévas van deze wereld te geven, waarvoor
we enige gretigheid moeten hebben. Als die gretigheid zich
eenmaal heeft gemanifesteerd, wordt het pad om Kåñëabewustzijn te ontwikkelen duidelijk.
Het verlangen om Çré Kåñëa te dienen is het zaad van bhakti, de bhakti-latä-béja, en het is uiterlijk manifest als het eerste
stadium van bhakti genaamd śraddhä of vertrouwen. De uiterlijke activiteiten van śraddhä kunnen uiterlijk worden waargenomen, maar indien de innerlijke wens om Kåñëa te dienen
niet aanwezig is, is śraddhä in feite ook niet aanwezig. Wanneer gurudeva dit zaad in het hart van de oprechte Vaiñëava
plant, heeft die oprechte leerling grote eerbied voor gurudeva,
voor çästra en voor Vaiñëava’s.
Als we de oerwouden van het bedrog en meer van dergelijk
werelds gedrag omkappen, kan het bhakti-zaad, de neiging of
het verlangen om Kåñëa te dienen, groeien. Geleidelijk steekt
de bhakti-plant de wereldse jurisdictie van karma, jïäna, yoga,
tapasya en alle andere hindernissen over. De plant steekt ook
Brahmä-loka over en het verlangen om mukti of eeuwige verlossing te proeven.
Met behulp van sädhu-saìga en het voortdurend water geven van de bhakti-lätä is de groei van de bhakti-lätä niet te
remmen. Hij groeit voorbij het territorium van Çré Näräyaëa,
de echtgenoot van Lakñmé, de godin van het geluk, en groeit
langs Ayodhyä, Goloka en Dvärakä heen. Tenslotte bereikt
hij Våndävana, waar hij zijn toevlucht neemt tot Kåñëa in de
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gedaante van Vrajendra-nandana, Kädhä-känta, Rädhänätha.
Hier ontwikkelt de kruipplant prachtig smakende vruchten.
De leerling ‘tuinder’, die zijn toevlucht neemt tot de kruipplant van bhakti, bereikt ook de lotusvoeten van Kåñëa en
daar proeft hij die zoete vrucht van bhakti-rasa.
Çré Caitanya Mahäprabhu legde aan Çréla Rüpa Gosvami
uit, dat gurudeva een andere tuinder is, de vertegenwoordiger
van Çré Caitanya Mahäprabhu. Mahäprabhu geeft de vruchten
aan zuivere Vaiñëava’s, die ze naar alle toegewijden in de wereld verspreiden. Nityänanda Prabhu, Advaita Äcärya, Svarüpa Dämodara en Räya Rämänanda proberen ook deze vrucht
te verspreiden, maar het aantal vruchten is eindeloos. In
plaats van minder te worden, neemt het aantal zoete vruchten
constant toe.
anarpita-caréà-cirät karuëayävatérëah kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çréyam
hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù
sadä hådaya-kandare sphuratu vaù çacé-nandanaù
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.4)

Mag de Heer, die bekend is als de zoon van Çrématé Çacé-devé,
transcendent gesitueerd zijn in de binnenste kamers van jullie
hart. Schitterend met de straling van gesmolten goud is Hij
door zijn grondeloze genade in het tijdperk van Kali verschenen om datgene te geven, dat geen andere incarnatie ooit eerder heeft gegeven: de meest sublieme en stralende smaak van
toegewijde dienst in de relatie van amoureuze liefde.

De algemene betekenis van dit Sanskriete vers kan ons een
idee geven van hetgeen Çré Caitanya Mahäprabhu aan Çréla
Rüpa Gosvämé onderwees. Al Zijn lessen staan in dit vers, dat
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de essentie vormt van al Zijn filosofische conclusies. Dit is het
belangrijkste vers van de maìgaläcaraëa (heilzame invocatie)
in Çré Caitanya-caritämåta; de rest van Çré Caitanya-caritämåta
wordt gesproken om dit eenvoudig uit te leggen.
Anarpita-caréà cirät. Zoals ik eerder heb uitgelegd, anarpita betekent ‘is niet gegeven’ en cirät betekent ‘gedurende een
lange tijd’. Ik heb gezegd, dat op een dag van Brahmä Çré Caitanya Mahäprabhu snel komt na de verschijning van Çré Kåñëa
in deze wereld. Deze prema was eerder gegeven, miljarden
jaren eerder, en sinds die tijd zijn er zoveel Indra’s en Manu’s
gekomen en gegaan.
Avatérëaù kalau samarpayitum unnatojjvala-rasäà svabhakti. Dit tijdperk, Kali-yuga, is glorieus, omdat Çré Caitanya
Mahäprabhu Zelf in dit tijdperk is gekomen en datgene
schonk, dat duizenden cycli van Satya-, Tretä-, Dväpara- en
Kali-yuga niet was gegeven. Hij is gekomen om unnatojjvalarasäà sva-bhakti-çriyam te geven.
Wat is unnatojjvala-rasa? Er zijn vijf soorten rasa, namelijk
çänta, däsya, sakhya, vätsalya en mädhurya.
Sanaka, Sanätana, Sanandana en Sanat-kumära zijn toegewijden in çänta-rasa. Ze hebben een sterk vertrouwen in Kåñëa, maar geen concrete, persoonlijke relatie met Hem; geen
‘menselijke’ relatie van vriendschap, ouderschap, enzovoort.
Als bevrijde zielen zijn ze bij Näräyaëa en hebben het lijden
en verdriet van deze wereld getranscendeerd, maar ze hebben
geen liefdevolle, menselijke relatie met Çré Kåñëa. Zij denken,
omdat Kåñëa God is, dat Hij geen eetlust heeft, geen dorst
heeft en geen vermoeidheid kent en ze vinden het daarom
niet nodig om Hem lekkere hapjes aan te bieden. Ze zien
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Hem als de meest zelfgerealiseerde persoon van al degenen,
die in zichzelf voldaan zijn (ätmärämas).
Toegewijden in çänta-rasa zijn tevreden in zichzelf, maar
niet in Çré Kåñëa. Ze hebben de realisatie, dat ze buiten het
lichaam een spirituele ziel zijn. Ze zijn de wereldse rompslomp voorbij, maar ze dienen Kåñëa of Näräyaëa niet rechtstreeks. Er zijn veel çänta-rasa bhaktas, maar men treft zelden
een bhakta in däsya-rasa aan. Koöiñv api mahämune.21 Onder
honderden miljoenen bhaktas treft men zeer zelden een Vaiñëava aan, zoals Hanumän, die zich in däsya-rasa bevindt.
Er zijn in deze wereld twee soorten wezens: mobiele en
immobiele. De wezens op het niveau van onbeweeglijke bomen beschikken niet over ontwikkelde zintuigen. Ze ervaren
weliswaar verdriet, geluk en andere emoties, maar ze kunnen
zichzelf niet tot uitdrukking brengen. Onder alle mobiele wezens, die zich hier en daar naartoe bewegen, bevinden zich
insekten, vogels, zoogdieren en mensen; de meeste levende
wezens bevinden zich beneden het menselijke niveau.
Deze menselijke gedaante is zeer, zeer zeldzaam. Maar
zelfs de meeste personen in de gedaante van een mens leven
nog steeds als honden, ezels en andere dieren, omdat ze geen
boodschap aan Kåñëa hebben. Degenen, die Kåñëa wel gunstig gestemd zijn, zijn zeer, zeer schaars gezaaid. Van de honderden miljoenen gunstig gestemde personen zijn degenen
met intelligentie en kennis van de juiste wijze van dienstverlening nog zeldzamer. En van de honderden miljoenen intelli-

21

Deze zin is afkomstig uit Çrémad-Bhägavatam (6.14.5).
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gente mensen zijn degenen, die Çré Näräyaëa dienen, uitzonderlijk zeldzaam.
Onder degenen, die een toegewijd leven willen leiden,
wordt een perfecte näräyaëa-bhakta zeer zelden aangetroffen.
Onder hen is de kåñëa-bhakta nog zeldzamer en degenen met
een van de vraja-bhävas van sakhya, vätsalya en mädhuryabhäva zijn nog veel zeldzamer.
Mädhurya-rasa bestaat in twee soorten. In de wereld van
Çré Näräyaëa in het transcendente gebied van Vaikuëöha bestaan slechts twee rasas: çänta en däsya. In Ayodhya zijn
tweeëneenhalve rasas, namelijk çänta, däsya en de helft van
vätsalya. De vätsalya-rasa van toegewijden, zoals Daçaratha
Mahäräja en Kauçalyä, de ouders van Çré Räma, geldt als een
‘halve’ rasa, want hun liefde is vermengd met aiśvarya-bhäva,
een houding van eerbied en ontzag. Er bestaat een groot verschil tussen de zoon van Kauçalyä en Daçaratha en de zoon
van Yaçodä-maiyä en Nanda Bäbä. Soms dacht Kauçalyä,
“Oh, Räma is God Zelf” en dan begon ze aan Hem te bidden,
maar Yaçodä-maiyä heeft nooit aan Kåñëa als God gebeden.
Yaçodä-maiyä keek in Kåñëa’s kleine mondje en zag daar
het hele universum met miljoenen Brahmä’s, Çaìkara’s (Çiva’s) en Viñëu’s. Ze dacht, “O Allerhoogste God, waarom zie
ik dit? Kåñëa is nog maar een klein kind. Wat ik zie, moet
worden veroorzaakt door een geest of door iets magisch. Ben
ik aan het dromen?” Ze kneep zichzelf. “Nee, ik ben niet aan
het dromen” concludeerde ze. “Waarom zie ik dit dan allemaal?”
Ze kon niet in overweging nemen, dat Kåñëa God is. Ze
rende meteen naar Nanda Bäbä en vroeg, “Waarom zie ik al
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die scènes? Haal alsjeblieft Gargäcärya en Çäëòilya Åñi’s hier
naartoe, zodat ze een ceremonie kunnen uitvoeren om Kåñëa
te beschermen.”
Toen de brähmaëas waren gearriveerd, gaven Nanda Bäbä
en Yaçodä-maiyä hen grote hoeveelheden rijkdom en koeien
als donatie. Gargäcärya en Çäëòilya Åñi zeiden toen tegen
Nanda Bäbä, dat hij een zwarte koe moest halen. Nadat ze de
urine en de mest van die koe hadden vermengd om een pasta
te maken, pakten ze haar staart als een kwast vast om de pasta
op Kåñëa’s lichaam aan te brengen. Toen chantten ze, “laläöe
keçavaà rakñet / näräyaëam athodare rakñet / vakñaù-sthale
mädhavaà rakñet / govindaà kaëöha-küpake rakñet / viñëuà
ca dakñiëe rakñet / bähau ca madhusüdanam rakñet / trivikramaà kandhare rakñet / vämanaà väma-pärñvake rakñet / çrédharaà väma-bähau rakñet / håñékeçaà kandhare rakñet / påñöhe
ca padmanäbhaà rakñet / kaöyäà dämodaraà rakñet.
“Weest nu niet meer bang” zeiden ze. “Weest niet bang.”
Ze waren bereid de donatie van Nanda Bäbä in de vorm van
koeien en andere kostbaarheden te accepteren en iedereen
was blij.
Toen daarentegen Arjuna de Universele Gedaante van Kåñëa zag, schrok hij hevig en begon te bidden, “Ik heb zoveel
overtredingen aan Jou begaan. Ik heb Jou ‘vriend’ genoemd,
ik heb Jou ‘Kåñëa’ genoemd en ik heb Jou opdracht gegeven
mijn paarden te nemen en mijn wagenmenner te worden. Ik
heb Jou daarmee onteerd. Excuseer me, alsjeblieft. Ik zal tegen Jou nooit meer overtredingen begaan. Trek nu alsjeblieft
deze Universele Gedaante terug en toon me Jouw menselijke
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gedaante weer. Ik zie Jou liever als mijn vriend op mijn
strijdwagen.”
In Vaikuëöha en Ayodhyä is çuddha-däsya (onvermengd of
zuiver dienaarschap) aanwezig, maar in Vraja vermengt dienaarschap zich ofwel met het gevoel een vriend te zijn of met
het gevoel een ouder te zijn. Er bestaat een ontelbaar aantal
dienaren van Nanda Bäbä, die denken, “Kåñëa is mijn kind”.
Ze kussen Hem en zetten Hem op hun schouders en spelen
met Hem. Ze brommen ook wel eens op Hem en zeggen dan,
“Oh, wat ben je smerig.” De dienaren van Vaikuëöha en
Ayodhya kunnen dit niet doen.
De relatie van Kåñëa en Zijn dienaren in Vraja is heel mooi,
maar het is geen unnatojjvala-rasa. Hoewel deze veel intiemer
is dan de zuivere däsya-rasa van Vaikuëöha en Ayodhyä,
wordt deze toch däsya-rasa genoemd.

Sakhya-rasa (vriendschap) is hoger dan däsya-rasa. Deze is zo
intiem, dat de vrienden van Kåñëa met Hem een partijtje kunnen worstelen. Hanumän kan met Räma niet worstelen, maar
Çrédäma, Subala, Madhumaìgala, Arjuna en alle andere
vrienden van Kåñëa in Vraja kunnen Hem met worstelen verslaan. Bovendien neemt Kåñëa’s geluk in Zijn nederlaag juist
aanzienlijk toe. Hij wil altijd door deze vrienden worden verslagen. Als Hij wordt verslagen, worden Zijn vrienden blij en
door dit te zien wordt Hij nog veel gelukkiger. Als ze dan Zijn
geluk zien toenemen, neemt hun blijdschap ook weer toe.
In vergelijking met Hanumän kan hij zich met Räma niet zo
vrij gedragen. Wanneer Sétä-devé ’s nachts bij Räma aanwezig
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is, moet Hanumän vertrekken. Dus de vriendschapsrelatie
(sakhya-rasa) van Vraja is inderdaad zeer verheven en lieftallig – maar mag nog steeds geen unnatojjvala-rasa heten.
Dan komen we bij vätsalya-rasa, het gevoel van een ouder van
Kåñëa, die veel verhevener is dan de relatie en het gevoel van
een vriend. Yaçodä-maiyä kan Kåñëa een standje geven en
Hem met een touw vastbinden. Ze kan aan Zijn oren trekken
en zeggen, “Oh, ondeugend kind, Je vertelt constant leugens.
Heb Jij deze klei gegeten?”
“Moeder, Ik heb het niet gegeten.”
“Oh nee? Heb Jij het niet opgegeten? Al die jongens zeggen, dat Je het wel hebt gedaan.”
“Zij zijn stout. Ze willen zien, dat jij Mij straft. Daarom
hebben ze jou dat verteld.”
“Oh ja? Ik wil in Jouw mond kijken” zegt ze en kijkt naar
binnen.
Kom nu met me mee naar een plek hier heel ver vandaan.
We gaan naar het mooie Gokula Våndävana, waar de Yamunä stroomt. We hebben nu Brahmäëòa-ghäöa bereikt, waar
Nanda-nandana Çré Kåñëa en Yaçodä-nandana aanwezig is als
een jongetje van tweeëneenhalf jaar oud. Hij draagt geen kleding behalve de pauwenveer, die Yaçodä-maiyä in Zijn haar
heeft gestoken en een heel mooi gouden heupbandje met rinkelende belletjes, dat ze rond Zijn middel heeft gebonden.
Als Kåñëa zich beweegt, maken de belletjes van Zijn heupband een heel lief rinkelend geluid. Hij is blij, dat hij kan spelen met Çrédäma, Subala en alle andere jongens uit de buurt
en sommige dienaren houden bij hen de wacht, zodat ze niet
in de Yamunä vallen.
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Plotseling beginnen de jongens, vooral Madhumaìgala en
Çrédäma, heel hard te klappen. Kåñëa vraagt Zich af, wat er is
gebeurd en waarom iedereen zonder aanwijsbare reden begint
te klappen en te lachen.
Hij vraagt, “Waarom zitten jullie te klappen en te lachen?”
Ze maken grapjes met Kåñëa en zeggen, “Jij ben heel donker. Jouw moeder is zo mooi met haar lichte kleur en Jouw
vader is ook heel licht. Het is ondenkbaar, dat een donkere
zoon, zoals Jij, uit deze ouders afkomstig is. Je bent niet echt
de zoon van Nanda en Yaçoda.”
Ze klapten opnieuw samen met Baladeva. Kåñëa was alleen; de anderen hadden zich aangesloten tegen Hem. Ze
trokken rare gezichten, verdraaiden hun mond, klapten en
irriteerden Kåñëa met verschillende houdingen.
Kåñëa voelde Zich ongelukkig en begon te huilen. Hij vroeg
hen, “Oh, ben Ik niet de zoon van Yaçodä? Waar kom Ik dan
vandaan?”
Ze zeiden, “Misschien ben Je uit een dame geboren, die Jou
niet kon onderhouden, en op de dag dat Jij uit haar baarmoeder kwam, heeft ze Jou in een holle boom gelegd. Toen hebben Nanda Bäbä of Yaçodä-maiyä Jou gevonden en hebben
Jou vol genade mee naar huis genomen. Je komt zeker niet uit
de baarmoeder van Yaçodä.”
Kåñëa huilde hartverscheurend en keerde naar huis terug,
waar Hij Zijn binnenplaats binnenliep. Hij kon Zijn tranen
niet bedwingen en begon over de grond te rollen. Die dag
kwam Hij niet roepend Zijn huis binnenhollen, “Moeder!
Moeder!” Hij huilde alleen maar. Yaçoda-maiyä kwam
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meteen en wilde Kåñëa op schoot nemen, maar Hij duwde
haar weg.
Toen ze zag, dat Hij heel boos en bedroefd was, vroeg Yaçodä-maiyä, “Mijn lieve jongen, mijn lieve zoon. Wat is er
gebeurd, dat Je zo erg huilt, dat Je niet op mijn schoot wilt
zitten?”
“Ik ben jouw zoon niet. Waarom noem je Mij jouw zoon?
Ik ben jouw zoon niet.”
“Waarom zeg Je dit allemaal?”
“Alle jongens klappen en lachen en maken grappen en plagen Me. Ze zeggen, dat Ik jouw zoon niet ben, dus Ik moet nu
het bos ingaan.”
“Wie hebben Jou dat verteld?”
“Al die jongens zeggen het en Baladeva zegt het ook. Hij
kiest hun kant en klapt ook mee.”
Yaçodä-maiyä kreeg het op de een of andere manier voor
elkaar om de huilende Kåñëa op haar schoot te zetten en zei,
“Ik beloof Jou in naam van Näräyaëa, dat ik geen leugen vertel. Jij bent mijn zoon en Jij bent uit mijn baarmoeder gekomen.” Nadat ze dit drie keer had gezegd, voelde Hij Zich
enigszins getroost.
Deze prachtige vätsalya-rasa wordt niet aangetroffen in
Vaikuëöha, Ayodhyä, en zelfs niet in Dvärakä. Het wordt zelfs
niet aangetroffen in Mathurä.
Närada Muni kwam eens de binnenplaats van Yaçodämaiyä binnenlopen en zag Çré Kåñëa over de grond rollen en
huilen, “Moeder! Moeder! Moeder! Ik wil op schoot zitten.”
Yaçoda-maiyä antwoordde, “Ik neem Jou niet op schoot. Je
bent vies en Je bent een stoute jongen. Jij gaat naar naburige
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gopés en steelt hun boter en yochurt, dat doen de apen ook. Ik
pak Jou niet op.”
Närada was verbijsterd. “Yaçodä-maiyä is zo fortuinlijk,”
overwoog hij. “Govinda, Kåñëa, is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de Oorzaak der oorzaken, en is de gedaante
van eeuwigheid, kennis en zegen. Toch behandelt Yaçodä
Hem als haar eigen zoon. Çré Kåñëa wil op haar schoot zitten
en zij zegt, ‘Kom niet bij me. Ga weg. Ik houd niet van stoute
jongens.’”
Wie kan dit zeggen? Närada, Çaìkara en Brahmä kunnen
dit niet zeggen. Vasudeva en Devaké kunnen dit ook niet zeggen. Daçaratha en Kauçalyä zeker ook niet. Alleen Yaçodämaiyä kan dit doen. Nanda Bäbä ook enigszins, maar niet
precies zoals Yaçodä-maiyä, dus haar genegeheid is zelfs groter dan die van hem. Toch wordt haar ouderlijke liefde geen
unnatojjvala-rasa genoemd.

Kom nu met me mee naar Dvärakä en bekijk één van de twee
soorten mädhurya-rasa, namelijk svakéya-rasa, de liefde van
de wettig gehuwde echtgenoten van Kåñëa. In Dvärakä is svakéya de beste rasa van allemaal en de 16.108 koninginnen van
Kåñëa zijn hiervan uitstekende voorbeelden. Van deze koninginnen zijn er acht vooraanstaand, van hen zijn Rukmiëé en
Satyabhämä het meest prominent en van deze twee koninginnen is Satyabhämä het meest verheven.
Rukmiëé was erg mooi en ze was een volkomen kuise echtgenote, maar ze diende Kåñëa altijd met een ondergeschikte
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houding. Satyabhämä daarentegen manifesteerde soms een
intense, trancendentaal jaloerse woede (mäna22).
Kåñëa zat eens op het bed van Rukmiëé-devé. Honderdduizenden dienstmaagden liepen daar rond om Hem te dienen,
maar Rukmiëé-devé vroeg hen allemaal de kamer te verlaten.
Ze pakte eigenhandig een cämara (waaier van yakstaart) en
gaf Hem met grote liefde en genegenheid verkoeling.
Diezelfde dag was Kåñëa heel, heel ernstig. Hij zei tegen
Rukmiëé-devé, “Ik heb iets verkeerd gedaan. Ik heb jouw goede geluk verstoord. Alle buitengewoon knappe, goed gekwalificeerde en jonge prinsen ter wereld wilden met jou trouwen.
Wat Mij betreft, Ik ben zwart en niet bijster knap. Ik beschik
in feite over geen enkele kwalificatie; Ik ben nirguëä (zonder
enige kwaliteit). Omdat jij wel zo gekwalificeerd bent, wilden
de zonen van de rijksten der aarde met jou trouwen. Je bent
de grootste schoonheid ter wereld. Niemand is aan jou gelijk,
er bestaat geen enkele vergelijking. Je bent de dochter van
een hele grote koning, maar Ik ben zelfs geen prins. Ik ben
een heel gewoon figuur.
“Alleen arme mensen hebben voor Mij genegenheid. Degenen, die door iedereen worden verwaarloosd, nemen hun
toevlucht tot Mij en Ik ben hen ook toegenegen. Rijke, gekwalificeerde en knappe personen mogen Me niet en Ik heb
aan hen ook geen boodschap.

22

Mäna is het humeur, dat voorkomt, dat de minnaars vrij in elkaar kunnen
opgaan, hoewel ze samen zijn en aan elkaar gehecht zijn. Mäna geeft
aanleiding tot emoties van voorbijgaande aard, zoals transcendente woede, terneergeslagenheid, twijfel, rusteloosheid, trots en jaloezie.
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“Maar ieder van hen begeert jou, dus Ik denk, dat het voor
jou beter zou zijn, als Ik jou naar iemand toebreng, die even
mooi, wonderbaarlijk en gekwalificeerd is als jij. Als je Me
laat weten, wie die persoon is, breng Ik jou naar hem toe. Ik
wil niet, dat jij bij iemand moet blijven, die zo ongekwalificeerd is als Ik.
“Je kunt tegenwerpen, dat ‘Niemand mij zal trouwen, omdat ik reeds ben getrouwd’, maar Ik verzeker jou, dat iedereen nog steeds een huwelijk met jou begeert. Çiçupäla wil Me
op iedere denkbare manier verslaan, dus hij zal zeker met je
willen trouwen. In feite willen alle prinsen ter wereld Mij verslaan. Dus laat Me alsjeblieft weten, aan welke candidaat ik
jou kan weggeven met wie je heel gelukkig zal zijn.”
Bij het horen van Çré Kåñëa’s woorden verloor Rukmiëé
haar grip op de cämara, die uit haar hand viel, terwijl ze bewusteloos op de grond viel. Kåñëa was gealarmeerd. Hij wilde
zien, of ze nog leefde en pakte een plukje katoen en hield het
onder haar neus. Ze ademde heel langzaam, alsof ze ieder
moment zou sterven. Toen hield Hij Zijn mond bij haar oor
en zei, “O liefste Rukmiëé, jij bent Mijn leven en ziel. Ik
maakte maar een grapje met jou. Als Ik had geweten, dat je
zo zacht en gevoelig bent, had Ik deze dingen niet tegen jou
gezegd. Ik maakte altijd grapjes met de gopés en die grapten
dubbel zo hard terug. Dan zeiden ze, ‘Ga weg uit deze kuïja.
We willen niet het gezicht van een zwart persoon zien. Alle
zwarte personen zijn zoals Jij, altijd anderen in de maling nemen. Ga hier onmiddellijk vandaan.’
“Ik dacht, dat jij een beetje zoals de gopés was. Ik had nooit
gedacht, dat je zo gevoelig wa, dat je bijna dood ging. In de
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relatie van man en vrouw zijn de huisvaders altijd hard aan
het werk om het gezin in stand te houden. ’s Avonds zijn ze
moe en gaan ze naar huis terug alleen om de lieve stemmetjes
van hun kleine kinderen te horen en het liefdevolle gedrag
van hun vrouw gade te slaan.
“Als man en vrouw lang bij elkaar blijven, worden ze als
twee containers. Als twee of drie containers elkaar raken,
maken ze een geluid, alsof ze ruzie maken. In dergelijk huishoudelijk leven is ruzie maken op dezelfde manier een rasa.
Ik wilde jouw gezicht zien, als je boos werd, om de bekoring
ervan te proeven. Ik had nooit gedacht, dat je helemaal tegen
de grond zou gaan. Jij bent Mijn leven en ziel. Ik zal met jou
in de toekomst nooit meer van deze soort grappen maken. Als
jij zou sterven, sterf Ik ook.”
Çré Kåñëa weende terwijl Hij sprak en Rukmiëé-devé kreeg
haar bewustzijn terug. Toen ze weer bij haar verstand was,
begon ze ook te huilen en zei, “Je spreekt de waarheid. Jij
bent zeker nirguëä, want de wereldse kwaliteiten van sattva
(materiële goedheid), raja (hartstocht) en tama (onwetendheid) zijn in Jou niet aanwezig. Ik weet, dat Jij de God der
goden bent. De reden, dat alleen arme, verwaarloosde personen Jou vereren en dienen, is omdat rijke personen, die vol
materiële kennis zitten en in werelds opzicht afkomstig zijn uit
verheven families, constant verdrinken in de oceaan van valsego door te denken, ‘Ik ben zo geleerd en ik beschik over de
diploma’s van alle universiteiten ter wereld. Ik heb zoveel
verdiensten, ik kom uit een zeer rijke familie en ik ben geweldig knap.’
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“Iemand, die knap is, denkt, ‘Ik ben de koning van alles,
dat ik overzie’ en verwaarloost zijn partner en ieder ander.
Dergelijke, materialistische figuren kunnen Jou niet dienen,
noch Jouw heilige namen chanten. Ik denk, dat alleen personen, die door de wereld worden verwaarloosd en die deze
wereld zien als vol geboorte, dood en andere ellende, naar
Jou kunnen toekomen en Jou kunnen dienen. Alleen degenen, die zich realiseren, dat ze ongelukkig zijn, komen Jou
dienen.
“Ikzelf bevind me onder de geaardheden van de natuur,
namelijk sattva, raja en tama. Daarom krijg ik waardering van
wereldse personen, maar ze hebben geen geluk.
“Ik wil Jouw lotusvoeten dienen als een dienstmaagd van
de dienstmaagd van Jouw dienstmaagd; Jouw potten en pannen afwassen, de vloer vegen en op een of andere manier altijd dienst verlenen. Ik wil diezelfde lotusvoeten dienen, die
de gopés hebben gediend. Meer wil ik niet. Als Jij me zegt te
vertrekken, val ik op slag dood neer.”
Çré Kåñëa zei toen tegen Rukmiëé-devé, “Ik zal nooit meer
op die manier tegen jou spreken. Ik maakte een grapje.”
Alle rasas bevinden zich in Rukmiëé-devé – maar zelfs deze
genegenheid wordt geen unnatojjvala-rasa genoemd.
We vinden in deze onderwerpen zulke verheven, filosofische conclusies. Probeer ze allemaal te begrijpen, want ze
vormen de conclusies van waarheden, die door Çré Caitanya
Mahäprabhu werden onderwezen.
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OOR ZIJN ONVOORWAARDELIJKE GENADE
kwam Çré Caitanya Mahaprabhu naar deze wereld

om unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çriyam te geven.
Ik heb uitgelegd, dat – hoewel de affectie en diensten, die
Kåñëa van Zijn vrienden en Yaçodä-maiyä en Nanda Bäbä
krijgt, zeer verheven zijn – dit geen unnatojjvala-rasa is.
Ik heb het spel uit Çrémad-Bhägavatam besproken, waarin
Çré Kåñëa’s koningin, Rukmiëé-devé, haar hele hart aan Hem
gaf. De volgende vertelling illustreert een spel van Satyabhämä, de meest dierbare koningin van Çré Kåñëa. Ofschoon haar
liefde voor Çré Kåñëa zeer verheven is, betreft het geen unnatojjvala-rasa.

SATYABHÄMA’S

TRANSCENDENTE BOOSHEID

Çré Kåñëa zat eens met al Zijn koninginnen in Zijn ontvangstzaal; sommigen waaiden Hem koeling toe met een pauwenwaaier, anderen met een cämara en weer anderen dienden
Hem op diverse andere manieren. Op dat moment kwam Nä123
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rada Muni23 binnen met een pärijäta-bloem uit de hemel. De
pärijäta was zo mooi, zo aromatisch en zo zoet, dat heel Dvaraka ernaar geurde. Närada Muni benaderde Çré Kåñëa en
verzocht het volgende, “Ik geef deze bloem aan U. Juist nu, in
mijn aanwezigheid, zou ik graag willen, dat U hem aan Uw
meest geliefde koningin geeft.”
Çré Kåñëa dacht, “Närada is heel bedriegelijk – en dan de
manier, waarop hij voor Mij een probleem schept.” Hij wist,
dat iedereen op Hem boos zou worden, als Hij de bloem zonder onderscheid aan een koningin zou geven. Hij vroeg Zich
af, “Waarom doet Närada dit? Wat moet Ik doen?”
Närada verzocht Kåñëa herhaaldelijk om de bloem aan Zijn
meest favoriete koningin te geven en vertelde Hem, dat het
hem heel blij zou maken, als Hij dat zou doen. Zonder een
uitweg te zien nam Kåñëa het volgende in overweging, “Ik kan
Närada niet voor de gek houden, want hij kan anderen zo
goed voor de gek houden.” Hij pakte de pärijäta-bloem en
keek al Zijn mooie koninginnen aan, die allemaal dachten,
“Kåñëa houdt het meest van mij.” Hiervan was iedereen overtuigd, omdat Hij tegen iedere koningin, die Hij tegenkwam,
had gezegd, “Oh, jij bent Mijn meest dierbare koningin.”
Iedereen was ervan overtuigd, dat zij de bloem zou krijgen.
Aangezien Rukmiëé de eerste koningin en de oudste was,
legde Kåñëa de pärijäta in haar hand en zij was ontzettend
gelukkig. “Ik ben zo fortuinlijk om de grootste geliefde van
23

Çré Kåñëa had aan Yogamäyä opdracht gegeven om Närada de inspiratie
te geven naar Hem toe te komen en Hem bij te staan in de uitvoering van
nieuw spel en vermaak. Närada was zeer verheugd te mogen komen en
de missie van Çré Kåñëa te dienen.
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Kåñëa te zijn” dacht ze. “Nu is duidelijk, dat ik Zijn favoriete
koningin ben.”
Toen de andere koninginnen dit zagen, begonnen hun lippen te trillen, vooral die van Satyabhämä. Ze gedroeg zich als
een gifslang, die zeer verstoord raakt en begint te sissen, als
hij met een stok uit zijn mand wordt gelokt.
Terwijl Närada Muni van deze scène genoot, realiseerde
Kåñëa Zich, dat Hij Zich in grote moeilijkheden bevond en
vroeg Zich af wat Hij moest doen. 24 Satyabhämä was zo boos,
dat ze haar emoties niet kon beheersen. Ze verliet onmiddellijk de bijeenkomst, trok haar prachtige koninklijke robe uit,
gooide haar ornamenten af en stormde de ‘woedekamer’ in.
Vroeger had het paleis van de koning in India een kopabhavana (woedekamer). Wanneer een koningin een kwade of
terneergeslagen bui had, kon ze haar koninklijke robe uittrekken, zich omkleden in oude, vuile, uitgedragen kleding en
die kamer binnengaan. Hier kon ze huilen en klagen, terwijl
ze op de grond lag – niet op een bed maar op de grond. Als de
koning haar dan hoorde, ging hij naar haar toe om de oorzaak
van haar boosheid aan te horen en haar te kalmeren.
Satyabhämä huilde hardop in de kopa-bhavan van het paleis met lange diepe snikken. Kåñëa was Zich gewaar van de
24

Çré Kåñëa wilde na een tijdje pas de bloem weggeven en op die manier
Närada ‘in de maling nemen’, maar Hij liet Närada Hem ‘in de maling
nemen’. Dit verhoogde Zijn eigen plezier, omdat Hij bhakta-vatsala is,
hetgeen betekent, dat Hij altijd verlangt Zijn toegewijde een plezier te
doen. Hij wilde door Närada worden ‘verslagen’. Närada wist, dat Kåñëa
nieuw spel en vermaak wilde scheppen; hij wilde Kåñëa’s wens om Narakäsura te doden in vervulling brengen en de 16.000 gevangen genomen
prinsessen verlossen, en hij wilde ook heel graag dit spel zien.
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ernst van het probleem, verliet de bijeenkomst en sloop onhoorbaar de kamer binnen. Toen ging Hij naast haar zitten en
probeerde haar voeten te strelen, maar ze reageerde als een
furieuze vrouwtjesslang en sloeg Zijn handen weg.
Çré Kåñëa was zeer bedreven in het kalmeren van woedende
dames, want Hij had met de gopés zoveel ervaring in Våndävana opgedaan. Omdat Hij Çrématé Rädhikä zo dikwijls had
moeten kalmeren, was het voor Hem niet moeilijk om Satyabhämä rustig te krijgen. In Dvärakä had Hij Zijn fluit niet
nodig, want de depressieve buien van de koninginnen waren
niet zo verheven, dat Kåñëa Zijn fluit nodig had om ze tot
bedaren te brengen. Als Hij eenvoudig een beetje boosheid
toonde in antwoord op de boosheid van henzelf, gaven ze zich
doorgaans over.
Toen Kåñëa in koninklijk gezelschap de gopés eens verheerlijkte, kon Satyabhämä dit niet verdragen en verliet de zaal.
Kåñëa werd boos en maakte een aankondiging voor het hele
gezelschap, “Zij moet Mijn paleis verlaten. Ik wil haar niet
langer zien. Haar vader, Saträji, is een verdorven figuur en zij
is dat ook.” Iemand ging naar Satyabhämä toe en vertelde
haar wat Kåñëa had gezegd, waarop ze in een onderdanige
houding onmiddellijk naar Hem terugkeerde, waarbij haar
woede wegebde.
De gopés daarentegen woonden niet in Kåñëa’s paleis, Hij
hield hen niet in stand met voeding, kleding en andere materiële faciliteiten. Daarom waren ze op geen enkele manier aan
Hem ondergeschikt. Integendeel, ze waren evenals Hij onafhankelijk. Zij konden Hem op het matje roepen, maar Hij
kon hen niet op het matje roepen. Ze zouden zeggen, “Ga
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hier weg. Je steunt ons niet. We pakken niets van Jou aan. We
zijn aan Jou niets verplicht.” Hij kon hen niet gemakkelijk
kalmeren.
Als Çré Kåñëa er niet in slaagde om Çrématé Rädhikä tot rust
te brengen, riep Hij de hulp in van Lalitä en Viçäkhä. Als dit
ook mislukte, haalde Hij hulp bij Subala. Als dat ook niet
lukte, pakte Hij Zijn fluit en speelde Hij een melodie gedrenkt in meelijwekkend geklaag met het gevoel van afgescheidenheid van Haar. Met Zijn fluit vertelde Hij Haar, “Ik
kan zonder Jou niet leven. Ik ga dood. Ik ga dood” en dan liet
Rädhikä Hem toe.
Ooit ervoer Çrématé Rädhikä vanwege Kåñëa’s gedrag zoveel mäna (Haar pessimistische bui), dat Ze Hem niet wilde
zien. Vele dagen verstreken. Çré Kåñëa zat bitter te treuren en
wilde een manier vinden om Haar te kalmeren en vrede te
sluiten. Hij nam Zijn toevlucht tot de lotusvoeten van Lalitä
en Viñäkhä, die een paar suggesties in Zijn oor fluisterden. Hij
volgde hun advies op en kwam in de ochtend aan bij het huis
van Çrématé Rädhikä in Yävaöa gekleed als een leerling, die
om aalmoezen bedelt. Hij droeg een heilige draad en houten
sandalen en een parasol van palmblad en riep, “Ik ben brahmäcari, een discipel van Gargäcärya. Ik blijf even lang in huis
als de tijd, die nodig is om een koe te melken. Als Ik met lege
handen word achtergelaten, zullen jullie vele calamiteiten
treffen. Jullie koeien kunnen sterven, of de meester van jullie
koeien kan sterven samen met de leden van de huishouding.”
Jaöilä, de schoonmoeder van Çrématé Rädhikä, zag deze
ontzettend knappe leerling staan, die straalde als een zon en
die, zoals mäyävädé-sannyäsés dat doen, de naam van het on127
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persoonlijke, krachteloze, kwaliteitloze Brahman uitriep:
“Alaka niraïjana! Alaka niraïjana!”
Jaöilä zag, dat Hij om aalmoezen bedelde en wilde Hem een
donatie geven, maar Hij weigerde iets van haar aan te nemen.
“Ik kan niet zien of u bent getrouwd, ongetrouwd, of weduwe,” zei Hij. “Alleen van een kuise dame met de kenmerken
van een getrouwde vrouw25, kan Ik aalmoezen accepteren.”
Jaöilä ging het huis binnen en zei tegen Çrématé Rädhikä,
“Lieve dochter, er is een hele krachtige student yogé gekomen
met stralen uit Zijn lichaam als de stralen van de zon. Hij ziet
eruit als een geleerde van de Veda’s. Misschien is Hij de student van Gargäcärya. Wees Hem niet ongehoorzaam en onteer Hem niet. Geef Hem alsjeblieft een paar aalmoezen.”
Çrématé Rädhikä weigerde, “Omdat u Me altijd beschuldigt
onkuis te zijn en beweert, dat Ik met jongens sta te praten, ga
Ik niet naar Hem toe, zelfs niet al is Hij een geleerde of een
yogé, of zelfs al heeft Hij alle andere goede kwaliteiten.”
Jaöilä verzocht Haar herhaaldelijk, maar Çrématé Rädhikä
legde Zich er niet bij neer. Jaöilä zei toen tegen Lalitä en Viçäkhä, “Ze weigert me te gehoorzamen. Als Ze die jongen
geen aalmoezen geeft, zullen al onze koeien sterven en dan
zal ook mijn zoon, Abhimanyu, sterven. Help me alsjeblieft.”
Lalitä en Viçäkhä gingen naar Çrématé Rädhikä en zeiden
tegen Haar, “Je moet Jouw schoonmoeder gehoorzamen en
een paar aalmoezen aan die student geven.” Op de een of
andere manier konden ze Haar overtuigen en Ze pakte wat
graan, bloem, ghee, dahl, gouden munten en andere waarde25

In de vedische cultuur zijn sindüra, bindi, schelpen armbanden en rode
alta geschilderd op de voeten enkele tekenen, dat een dame is gehuwd.
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volle objecten en legde ze in een gouden pot. Met een geheel
bedekt gezicht onder een sluier, zodat Ze niet kon worden
herkend, kwam Ze toen met hulp van Haar sakhés Haar kamer uit en benaderde heel langzaam de plek, waar Çré Kåñëa
stond. Ze legde de aalmoezen in Zijn bedeldoek, maar Kåñëa
weigerde, “Ik kan dit niet accepteren” zei Hij, “Mijn enige
reden om van zo ver hier naartoe te komen is Jou te smeken
Jouw boze bui in Mijn doek te leggen. Als Je eenvoudig glimlacht en Jouw boosheid aan Mij geeft, ben Ik tevreden. Anders ga Ik dood.”
Er verscheen een hele lichte glimlach op het gelaat van
Çrématé Rädhikä, terwijl Ze de pot omkeerde – niet in Zijn
bedeldoek, maar boven Zijn hoofd. Ze keerde lachend met
Haar sakhés onmiddellijk naar huis terug en Kåñëa was voldaan.
Op deze manier moest Kåñëa op zoveel manier proberen
Çrématé Rädhikä en de gopés te kalmeren. Als Zijn fluitspel
mislukte, als het advies van Lalitä en Viçäkhä mislukte, als
Çrédäma en Subala mislukten en als Hijzelf mislukte, moest
Hij een nieuwe methode uitdenken.
In Dvärakä echter hoefde Hij Zijn fluit niet te gebruiken, of
Lalitä en Viçäkhä te vragen, of Subala en Çrédäma om raad te
vragen. Zijn bestraffende woorden klonken voor de koninginnen bedreigend genoeg, maar dat was dan ook Zijn enige
wapen. Hier sprak Hij tegen Satyabhämä op een hele milde
toon.
“Waarom ben je zo boos?” vroeg Hij aan Satyabhämä. “Ik
gaf maar één bloem aan Rukmiëé. Ik geef jou een boom vol
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pärijätai-bloemen en zet hem in jouw achtertuin. Wees alsjeblieft niet boos.”
Satyabhämä zei, “Ga weg, ik wil Jou niet zien. Je bent een
leugenaar en een oplichter. Ik kan geen woord geloven van
hetgeen Je zegt. Diverse keren heb Je ieder van ons verteld,
dat we Jouw grootste geliefde zijn. Je hebt dit wel gezegd,
maar Je meende er niets van. Je houdt ons allemaal voor de
gek.”
Kåñëa antwoordde, “Ik bedrieg jullie niet. Vertrouw Me.
Test Me. Geef Me alsjeblieft nog een kans.”
“Ja, ik zal Jou nog één kans gegeven. Als Je, zoals Je hebt
gezegd, een pärijäta-boom vol bloemen in mijn achtertuin
kunt zetten, zal ik gelukkig zijn.”
“Ga mee” zei Kåñëa.
Hij ging met Satyabhämä-devé op de rug van Zijn vogeldraagdier, Garuòa, zitten en samen reisden ze naar het koninkrijk van Indra. Onderweg vermoordde Kåñëa de demoon
Narakäsura en toen Hij en Zijn koningin arriveerden, zei Hij
tegen Indra, “Omdat jij altijd zegt, dat Ik jouw vriend ben,
vraag Ik jou nu om een pärijäta-boom. Ik neem hem mee naar
de Aarde en plant hem in de achtertuin van Satyabhämä.
Nandana-känana staat vol pärijäta-bomen. Wees met Mij verheugd en geef Me één boom uit die tuin.”
Indra antwoordde, “Oh, durf jij zo tegen mij te spreken?
Verlaat de hemel onmiddellijk en keer naar de Aarde terug.
Aan een werelds persoon kan zelfs geen enkele bloem van de
pärijäta-boom worden gegeven – laat staan een hele boom.
Hoe bent je in staat geweest om hier naartoe te komen? Zon-
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der honderdduizenden jaren soberheden uit te boeten kan
geen mens de hemel bereiken. Je kunt nu gaan.”
Çré Kåñëa zei, “Ik ben hier naartoe gekomen met het enige
doel om een boom te halen, die Ik nu ga uitgraven.”
Toen Indra bleef weigeren, ging Kåñëa, die door Garuòa
werd gedragen, naar Nandana-känana en groef een pärijätaboom uit. Daarna ving Hij Zijn terugkeer naar Dvärakä aan,
maar toen Hij halverwege was, voerden Indra en zijn zoon en
al zijn soldaten een aanslag op Hem uit in een poging de
boom terug te nemen. Op dat moment kwam daar de zoon
van Kåñëa, Pradyumna, aan en versloeg de zoon van Indra,
Jayanta. Kåñëa Zelf versloeg Indra met zijn soldaten en keerde toen naar Dvärakä terug.
Toen riep Hij alle koninginnen naar het huis van Satyabhämä en in hun aanwezigheid plantte Hij de pärijäta-boom in
haar tuin. Satyabhämä werd zo gelukkig en probeerde alle
andere koninginnen van Kåñëa eer te betuigen. Als Kåñëa de
boom aan Rukmiëé had gegeven, was Satyabhämä nooit naar
het paleis van Rukmiëé gegaan, terwijl we hier zien, dat Rukmiëé aanwezig was in het paleis van Satyabhämä en dat ze
heel ernstig was. Hoewel ze dacht, “Oh, Kåñëa is meer verheugd over Satyabhämä, die nu voortaan Zijn meest geliefde
vrouw is” en vertoonde verder geen teken van verdriet.
Zelfs al lijkt het, alsof in Dvärakä enige afgunst bestaat,
ontbreekt het daar eigenlijk aan allerlei vijandige emoties.
Maar het vertoon van deze emoties is juist een van de stadia
van bovenzinnelijke liefde voor het plezier van Kåñëa. Hoewel
de genegenheid en de dienst van Satyabhämä aan Kåñëa zo
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glorieus is, betreft het echter geen unnatojjvala-rasa. Deze
meest glorieuze liefde is uniek voor de gopés.

UNIEK VOOR DE GOPÉ’S
Hoewel er veel verschillende groepen gopés bestaan, kunnen
ze naar zeggen in twee categorieën worden verdeeld: nityasiddha en sädhana-siddha.
1) Nitya-siddha – De nitya-siddha (eeuwig perfecte) gopés
bestaan ook in twee soorten:
a. käya-vyüha – de rechtstreekse lichaamsexpansies van
Çrématé Rädhikä.
b. nitya-siddha-jévas – de eeuwig perfect levende wezens
gemanifesteerd uit Baladeva Prabhu, die de gedaante
hebben van een gopé. Ze komen nooit in contact met
de materiële energie.
2) Sädhana-siddha gopés – Zij bestaan ook in twee categorieën:
a. ayauthiké – zij zitten niet in een groep, maar zijn individueel of als paar naar prakaöa Våndävana (in deze
wereld) gekomen.
b. yauthiké – zij die wel in groepen kwamen. Yauthiké gopés kunnen verder nog in drie categorieën worden onderverdeeld:
i. åñi-cäré of muni-cäré – de heiligen uit het bos van
Daëòakäraëya.
ii. çruti-cäré – afkomstig uit de groep van de gepersonificeerde Veda’s en çruti-mantras.
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iii. Degenen uit Janakapura. Toen Räma naar Janakapura ging om met Sétä te trouwen, koesterden
de ongetrouwde prinsessen het verlangen met
Hem te trouwen.
Nadat ze in vele levens sädhana hadden uitgevoerd, hadden
de sädhana-siddha gopés hun woede, lust, hebzucht en wereldse verlangens volkomen opgegeven. Ze hadden geleidelijk
niñöhä (standvastigheid) gekregen, daarna ruci (smaak voor
chanten en andere toegewijde bezigheden) en daarna äsakti
(natuurlijke gehechtheid). Uit het hart van de rägätmikä-gopés
was uiteindelijk çuddha-sattva hun hart binnen gekomen,
waarna ze bhäva bereikten en daarna prema kregen. Deze
positie is zeer, zeer zeldzaam.
De toegewijden in prakaöa Vraja, de plek waar Kåñëa Zijn
manifeste spel in de materiële wereld uitvoert, zijn zeer zeldzaam. Ze hebben geen wereldse verlangens, pijn, lijden of
verdriet; ze zijn zich niet eens bewust van dergelijk verlangen
en lijden, want ze werden er in hun stadium van sädhana van
verlost.26 Deze vrijheid van materiële besmetting hadden ze
reeds bereikt, toen ze zich nog in het stadium van sädhana
bevonden, vele levens voordat ze geperfectioneerd waren
geworden.

26

“Sädhana-bhakti bestaat in twee soorten: vaidhé en rägänuga. Als uttamäbhakti is voltooid via het medium van de zintuigen van de geconditoneerde ziel, wordt het sädhana-bhakti genoemd. De bhakti, die wordt
volbracht door middel van de functies van de zintuigen en waarbij bhävabhakti wordt verkregen, wordt sädhana-bhakti genoemd” (Bhaktirasämåta-sindu-bindu, vers 2, Çré Bindu-vikäçiné-våtti).
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Toen ze de meest gevorderde staat van bhäva hadden bereikt, werden ze in Vraja geboren en begonnen met de eeuwige metgezellen van Çré Çré Rädhä Kåñëa te associëren. Degenen, die reeds waren getrouwd, hadden geen contact met hun
echtgenoten, want ze werden door Yogamäyä beschermd.
De käya-vyüha (lichaamsexpansies) van Çrématé Rädhikä
gingen rechtstreeks en ongeremd rasa-lélä binnen in de loofhutten van Våndävana. Geen enkel obstakel kon hen verhinderen en Yogamäyä trof voor hen en de nitya-siddha gopés
allerlei regelingen. De sädhana-siddha gopés echter, die voor
de eerste keer in het aardse Vraja tijdens het manifeste spel
van Kåñëa waren geboren, werden tegengehouden.
Wie zijn de sädhana-siddha gopés? Sommigen hadden Kätyäyané vereerd in de hoop op zegen, zodat Çré Krsna hun geliefde zou worden. Ze hadden gebeden, “kätyäyané mahämäyä, mahä-yoginy adhéçvari, nanda-gopa-sutaà devé patià
me kuru te namaù – Geef me alstublieft het Godsgeschenk dat
Kåñëa mijn echtgenoot wordt.” Eigenlijk waren de gopés nog
heel jong en hadden geen echt idee over het hebben van Kåñëa als echtgenoot; ze hadden geen idee wat ‘echtgenoot’ betekende. Ze hadden gezien, dat hun ouders getrouwd waren. Ze
hadden gezien, dat hun familieleden bij hun eigen echtgenoot
woonden. Omdat ze werden aangetrokken door Kåñëa’s betoverende schoonheid, dachten ze eenvoudig aan Hem als hun
‘speelmakker’. Ze wilden Hem alleen als hun geliefde.
Sommige sädhana-siddha gopés waren in Vraja uit de baarmoeder van gopés geboren. Ieder van hen was getrouwd met
een van de gopas en door het horen van de glorie van Çré Kåñëa ontwikkelden ze grote gehechtheid aan Hem en een ver134

_____________________________________________________________________________________

langen om Hem te ontmoeten. Op de nacht van de rasa-lélä,
toen ze het geluid van Zijn fluit hoorden, deden ze een poging
om Hem te ontmoeten, maar werden door hun echtgenoten
tegengehouden.
Andere sädhana-siddha gopés, die voldoende associatie
hadden van de nitya-siddha gopés, konden Çré Kåñëa zonder
belemmering ontmoeten. Alleen degenen, die recent waren
aangekomen en degenen, die voor het eerst in Kåñëa’s manifeste spel op Aarde waren geboren, werden tegengehouden.
Waarom werden ze tegengehouden? In ÇrémadBhägavatam staat, dat een lichte kañäya (obstakel) in hun hart
was achtergebleven, waarvan ze vrij moesten worden. Dus
toen hun echtgenoten hen tegenhielden, brandde hun hart in
het vuur van afgescheidenheid. De intensiteit van hun gevoel
van afgescheidenheid van Kåñëa brandde ieder açubha (onheil) weg, dat nog in hun hart aanwezig was. In hun meditatie
namen ze Kåñëa in hun hart en omhelsden Hem daar zo stevig, dat in die ontmoeting met Hem ook hun subha (heil) verdween.27
27

“Çréla Çukadeva Gosvämé verbergt het vertrouwelijke, gewenste doel van
de gopés voor het oog van materialistische toehoorders. Met de woorden
suùsaha enz. geeft hij uitdrukking aan de externe betekenis, maar ook
aan de diepe, innerlijke betekenis, die dierbaar is aan toegewijden, die op
de hoogte zijn met confidentiële toegewijde dienst. Eerst spreekt hij voor
materialistische mensen: ‘Çré Kåñëa gaf de gopés bevrijding’. Dit betekent, dat het onheil (açubha) uit hun wezen verdween op het moment,
dat de gopés de acute pijn van afgescheidenheid van hun grootste geliefde ervoeren. Het resultaat van hun gunstige activiteiten werd ook vernietigd, omdat ze in hun meditatie de zegen van de omhelzing van Acyuta
(Kåñëa) ondergingen. Daarom werd de gebondenheid aan voorgaande
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Toen Çré Caitanya Mahäprabhu de schurken, Jagäi en
Mädhäi, tegenkwam, heeft Hij niet hun hoofd afgehakt. Er
kwam geen wapen aan te pas. Integendeel, Hij transformeerde hun humeur en ze begonnen een nieuw leven. Ze gingen
niet door met hun voorgaande bezigheden, want alle resultaten van hun zondige en vrome activiteiten waren verbrand.
Het is noodzakelijk om te begrijpen, dat wereldse vrome en
niet-vrome activiteiten beide binden, omdat ze beide een hindernis vormen voor de dienstverlening aan Çré Kåñëa. In het
stadium van sädhana worden de reacties van zowel goede als
slechte activiteiten vernietigd. In het Sanskriet worden goede
en slechte activiteiten puëya (vrome activiteiten) en päpa
(zonden) genoemd. Met de reacties op deze twee soorten activiteiten, die op ons liggen te wachten, moeten we keer op
keer opnieuw worden geboren. Dus die reacties moeten worden opgeheven en daarna bereiken we äsakti en vervolgens
bhäva.
De sädhana-siddha gopés, die recent in Vraja waren geboren, waren reeds door al deze stadia heengegaan en waren de
baarmoeder van een gopé binnengegaan. Als er geen vrome
en niet-vrome activiteiten, geen puëya en päpa, meer zijn, wat
moet dan nog worden verbrand?
We geven een analogie van rijpe en onrijpe mango’s. Rijpe
mango’s kunnen direct worden geconsumeerd, terwijl onrijpe
mango’s warmte nodig hebben, zodat ze snel rijp worden. Zo
konden ook de gopés, die beschikten over voldoende gretig[vervolg voetnoot 27] activiteiten vernietigd, ze bereikten de Superziel
door Hem te zien als hun buitenechtelijke geliefde en ze gaven hun lichaam op, dat was samengesteld uit de drie geaardheden van de natuur.
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heid, zich onmiddellijk bij de rasa-dans aansluiten, terwijl anderen, die de intens brandende hitte van afgescheidenheid van
Kåñëa voelden, toen ze door hun verwanten werden tegengehouden, werden gekwalificeerd om Hem tijdens een andere
nacht te ontmoeten.

EEN FOEFJE VAN YOGAMÄYÄ
Zoals eerder gezegd, sommige sädhana-siddha gopés waren
onlangs in Vraja aangekomen en hadden Kåñëa nooit persoonlijk ontmoet; ze hadden Hem alleen in de verte gezien.
Sommigen waren oorspronkelijk afkomstig uit Indraprastha
en waren pas getrouwd met Vraja gopas; ze hadden dus
slechts een paar maanden of een paar jaar in Vräja gewoond.
Sommigen kwamen uit andere delen van Vraja en waren door
hun huwelijk recent naar Nandagäoì en Yävaöa gekomen.
Van deze sädhana-siddha-gopés konden degenen, die niet voldoende associatie met de nitya-siddha-gopés hadden gehad,
Kåñëa niet vrij ontmoeten, hoewel ze dat wel wilden. Toen ze
Hem met hun intense gevoel van afgescheidenheid in hun hart
sloten en Hem daar stevig omhelsden, werden ze gekwalificeerd om Hem in een andere nacht te ontmoeten.
Toen de gopés nog kleine kinderen waren, haalde Yogamäyä een foefje uit met Brahmä door zijn verstand binnen te
gaan. Ze liet hem het verlangen krijgen om Kåñëa persoonlijk
te verleiden om meer spel en vermaak uit te voeren. Onder
haar invloed dacht hij, “Wat zou Hij doen, als ik Zijn kalveren
en koeherdersjongens steel?” Op deskundige wijze wist hij ze
te stelen en zette ze voor een jaar in een grot. Tegen het eind
van die tijd kwam hij kijken, wat Kåñëa aan het doen was, en
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hij was stomverbaasd. Kåñëa speelde zoals gebruikelijk. Hij
had Zich in miljoenen kalveren en koeherdersjongens uitgebreid en speelde dagelijks met hen, zoals Hij altijd deed, alsof
er niets was gebeurd. Toen gaf Hij Brahmä de zegen om zich
te realiseren, dat alle kalveren en vrienden Zijn eigen expansies waren.
Waarom voerde Çré Kåñëa dit spel uit met Brahmä? Een
van de redenen was, dat de koeien een grotere genegenheid
voor Kåñëa hadden dan voor hun kalveren en dat ze de wens
koesterden, dat Hij hun kalf zou worden. Zij hadden dit verlangen gekoesterd en Hij moest hun wens vervullen.
Als Kåñëa ’s avonds na het hoeden van de koeien thuis
kwam, kusten de oudere gopés Hem met grote moederliefde,
maar een moment later rende Hij naar het huis van Moeder
Yaçodä en verdween uit hun gezichtsveld. Ze wensten Hem
als hun zoon te hebben, zodat ze Hem onbeperkt hun moederlijke genegenheid konden bieden. Ook hun wensen moest
Kåñëa vervullen.
Wat nog belangrijker is, alle meisjes van Vraja wensten Kåñëa als hun geliefde. Dus toen Hij de individuele gedaanten
van miljoenen koeherdersjongens aannam, deelde Paurëamäsé
aan iedereen mee, dat juist dat jaar zeer gunstig was voor ieders huwelijk. De jonge gopés werden dus getrouwd met gopas, die in werkelijkheid expansies van Kåñëa waren.
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HET BEREIKEN VAN DAT DOEL
We mogen geen materieel vrome noch zondige activiteiten
uitvoeren. We moeten proberen om al onze activiteiten in
Kåñëa’s dienst te betrekken. Als we activiteiten voor onszelf
of voor anderen uitvoeren om hen een plezier te doen en materieel goed te doen, worden dit ‘vrome activiteiten’ genoemd
en deze gaan hindernissen vormen in onze spirituele ontwikkeling. Als we een tempel bouwen om de wereld te tonen, dat
we groot werk verrichten en denken, “Ik ben de schepper van
deze tempel. Ik krijg zoveel naam en faam” wordt dit eveneens een hindernis voor bhakti. We moeten alleen handelen
om Kåñëa, Gurudeva en zuivere toegewijden een plezier te
doen.
In het stadium van sädhana houden we ons bezig met andere activiteiten dan die, welke Kåñëa een plezier doen. Daardoor raakt onze sädhana gehinderd en zijn we niet in staat om
Vraja binnen te gaan. Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé legt
de betekenis van sädhana-bhakti uit en het is noodzakelijk,
dat we ons van de ware betekenis op de hoogte stellen. Soms
chanten we harinäma met een hart vol wereldse verlangens en
anarthas28. We weten niet, wat sädhana-bhajana is of wat liefde en genegenheid voor Çré Kåñëa is. We chanten alleen omdat onze guru heeft gezegd, dat door het chanten van harinäma alles zal worden bereikt, dat gunstig is. Dit is zeker juist,
28

“Anarthas bestaan in vier vormen: (1) svarüpa-bhrama (illusies over spirituele identiteit); (2) asat-tåñëä (dorsten naar datgene, dat onecht is, namelijk materieel plezier); (3) aparädha (overtredingen); en (4) hådayadaurbalya (weekhartigheid)” (Bhakti-rasämåta-sindu-bindu, Vers 3, Çré
Bindu-vikäçiné-våtti).
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maar tegelijkertijd dient het chanten van onze harinäma zuiver te zijn met enige realisatie van onze relatie met Kåñëa. We
moeten alle wereldse verlangens en alle anarthas, alle overtredingen en zelfs het verlangen naar Kåñëa als echtgenoot
opgeven. Dit is pas ware sädhana.
anyäbhiläñitä-çünyaà jïäna-karmädy-anävåtam
änukulyena kåñëänu-çélanaà bhaktir uttamä
Bhakti-rasämåta-sindhu (1.1.1)

Uttama-bhakti, zuivere toegewijde dienst, is het cultiveren van
activiteiten, die uitsluitend zijn bedoeld voor het plezier van Çré
Kåñëa, met andere woorden, de ononderbroken stroom dienstverlening aan Çré Kåñëa uitgevoerd door alle pogingen van lichaam, geest en spraak en door de uitdrukking van diverse spirituele gevoelens (bhävas), die niet wordt bedekt door jïäna en
karma en die vrij is van alle verlangens behalve de aspiratie om
Çré Kåñëa gelukkig te maken, wordt uttama-bhakti, zuivere toegewijde dienst, genoemd.
Alle soorten wereldse verlangens evenals het verlangen om
naar Vaikuëöha of Dvärakä te gaan, dienen te worden opgegeven. De beoefenaar van zuivere sädhana-bhakti dekt zijn bhakti niet af door de hulp in te roepen van karma (vruchtdragende
actitiviteiten) en jïäna (de filosofie van impersonalisme). Hij
heeft geen ander verlangen dan de wens om Kåñëa en Zijn zuivere toegewijden een plezier te doen en zuivere bhakti te bereiken. Hij betrekt zijn lichaam, geest en spraak in Kåñëa’s
dienst en dient Hem tevens met zijn gevoelens. Hij vermijdt iedere bezigheid, die een hindernis vormt voor zijn bhakti. Dergelijke zuivere activiteit wordt zuivere sädhana-bhakti genoemd.

Çréla Kåñëadäsa Kaviräja legt uit in Çré Caitanya-caritämåta,
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kåti-sädhya bhavet sädhyabhävä sä sädhanäbhidhä
nitya-siddhasya bhävasya
präkaöyaà hådi sädhyatä
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.105)

Als transcendente toegewijde dienst, waarmee liefde voor Kåñëa wordt verkregen, door de zintuigen wordt uitgevoerd, wordt
het sädhana-bhakti genoemd, of de gereguleerde uitvoering
van toegewijde dienst. Dergelijke toewijding is eeuwigdurend
aanwezig in het hart van ieder levend wezen. Het ontwaken
van deze eeuwige toewijding is de groeicapaciteit van toegewijde dienst in de praktijk.

Laat ons deze filosofische waarheid herinneren en in ons hart
sluiten. Laat ons bidden om gekwalificeerd te worden en het
te begrijpen.
Als je het niet begrijpt, kun je het vragen aan seniore Vaiñëava’s en als je dan nog niet tevreden bent, kun je met jouw
vragen naar mij toekomen, dan zal ik proberen ze te beantwoorden. Deze bijeenkomsten zijn hele goede en zeldzame
gelegenheden om deze allerhoogste onderwerpen te bespreken. Als je deze gelegenheid mist, kan het voor altijd verloren
zijn. Het is zeer zeldzaam om deze associatie te hebben, dus
probeer deze tot een succes te maken. Jullie mogen er geen
woord van missen. Hiermee zullen jullie jezelf zien ontwikkelen naar perfectie in bhakti.
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CHANTEN MET RELATIE
ANNEER WE VOOR HET EERST TOEGEWIJDE

dienst binnengaan, zijn we ons niet gewaar van
onze specifieke relatie met Çré Kåñëa. We weten
alleen, “Kåñëa is mijn meester en ik ben Zijn dienaar”. Later
helpt gurudeva ons die bepaalde relatie te ontwikkelen, die
inherent in ons hart ligt. Tenzij men een juiste relatie met een
bonafide guru heeft en realisatie heeft van de eigen relatie
met Kåñëa, kan men kåñëa-prema in honderden miljoenen
levens niet bereiken.
bahu janma kare yadi çravaëa, kértana
tabu ta’ nä päya kåñëa-pade prema-dhana
Çré Caitanya-caritämåta (Adi-lélä 8.16)

Als men besmet is met de tien overtredingen tegen het chanten
van de Hare Kåñëa mahä-manta, krijgt men ondanks de poging
de heilige naam in vele levens te chanten niet de liefde van
Bhagavän, die het hoogste doel is van dit chanten.
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Eén zuivere heilige naam gechant door een toegewijde, die op
de juiste wijze is ingewijd en op zijn minst iets van zijn relatie
met Kåñëa en Zijn metgezellen heeft gerealiseerd, is meer
waard dan driehonderdduizend heilige namen gechant door
iemand, die dat niet heeft gedaan.
Çréla Haridäsa Öhäkura was een zuivere toegewijde en hij
chantte driehonderdduizend heilige namen per dag. Çré Caitanya Mahäprabhu gaf hem de titel ‘nämäcärya Haridäsa Öhäkura’ en had grote eerbied voor hem. Hij gaf hem dagelijks
Zijn darśana in Siddha-bakula, de äçrama van Haridäsa Öhäkura, en stuurde hem de restanten van Zijn prasädam via Govinda, Zijn dienaar.
Een andere toegewijde, een jongen genaamd Rüpa, was
veel jonger dan Haridäsa Öhäkura. Hij was geen äcärya en
chantte dagelijks ook niet veel namen. Dit kwam, omdat hij –
wanneer hij begon te chanten – zo verzonken raakte in het
spel van Kåñëa, dat hij soms zijn externe bewustzijn verloor en
eenvoudig in extase zat te huilen. Hij schreef ook boeken, die
de innerlijke gevoelens uiteenzette van Çré Caitanya Mahäprabhu, die Hij aan hem in Prayäga had geopenbaard. 29
Met zijn predik- en schrijfwerk onderwees hij de innerlijke
wens van Mahäprabhu in deze wereld.
Wie is beter? Gewone mensen achten Çréla Haridäsa Öhäkura hoger dan Çréla Rüpa Gosvämé, maar degenen, die alle
29

“Çré Caitanya Mahäprabhu onderwees Çréla Rüpa Gosvämé de hoogste
limiet van de waarheid van Çré Kåñëa, de waarheid van toegewijde dienst
en de waarheid van bovenzinnelijke smaken, die de amoureuze liefde
tussen Çré Çré Rädhä en Kåñëa vervolmaken” (Çré Caitanya-caritämåta,
Madhya-lélä 19.115).
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filosofische waarheden kennen, begrijpen dat Rüpa Gosvämé
superieur is. Rüpa Gosvämé is Rüpa Maïjaré en Haridäsa
Öhäkura is Brahmä en Prahläda Mahäraja, dus Rüpa Gosvämé
is veruit superieur. Dergelijke waarheden zijn voor de mensen
in het algemeen onvoorstelbaar; alleen degenen, die serieus
bhajana doen, kunnen die feiten realiseren.
Laten we proberen om kåñëa-bhakti en inwijding (dékñä) op
de juiste manier binnen te gaan 30, zodat we een permanente
verbinding met Çré Kåñëa kunnen hebben. We moeten ook
iemand eren, die nog geen dékñä heeft gekregen, maar wel
Kåñëa’s naam chant, want hij probeert om een onderdeel van
Kåñëa’s familie te worden. Ook al laakt hij ons, moeten we
hem toch in ere houden. We kunnen alleen ons onderontwikkelde, onbewuste verstand bekritiseren. Het verstand is zo
verdorven. Iedere ochtend moeten we een bezem pakken en
het verstand een mep geven en zeggen, “O verstand, wees
zuiver en probeer Kåñëa te dienen.”
Het is mijn bescheiden verzoek aan iedereen om alle seniore Vaiñëava’s in ere te houden, zowel ouder in jaren, die ze
met gurudeva hebben doorgebracht, als ouder in bhakti. We
kunnen niet weten, wie senior of junior in bhakti is, tenzij wijzelf zijn gevorderd. Soms kunnen we dat zien, maar over het
30

“De religieuze onderneming, die divya-jïäna, of transcendente kennis
geeft en die päpa (zonden), papa-béja (de kiem van zonde) en avidyä
(onwetendheid) aan de wortel uitroeit, wordt door geleerde authoriteiten in de absolute waarheid dékñä genoemd” (Hari-bhakti-viläsa).
“Divya-jïäna is transcendente kennis in een mantra, die de gedaante
en identiteit van Bhagavän (bhagavat-svarüpa) en de kennis van de bijzondere relatie van de sädhaka-jéva met Bhagavän openbaart” (Bhaktisandarbha, Anuccheda 283).

145

SUMMUM VAN TOEWIJDING
__________________________________________________________________________

algemeen zijn we alleen gekwalificeerd om te zien, wie senior
of junior is door het aantal jaren, dat ze met gurudeva hebben
doorgebracht. Dit is prima, maar de overweging op basis van
bhakti is beter.
jena vaiñëava ciniyä laiya ädara
karibe jabe vaiñëavera kåpä tähera
sarva siddhi avaçya päyibe tabe
Vaiñëava Vijïapti door Çréla Bhaktivinoda Öhäkura

Als men een Vaiñëava kan herkennen en hem respect betuigt,
krijgt men door zijn genade ongetwijfeld alle perfectie.

Degenen, die zijn gekwalificeerd om te zien wie een kaniñöhaadhikäré, een madhyama-adhikäré en een uttama-adhikäré is,
bevinden zich zeker boven het niveau van madhyamamadhyama-adhikäré en dergelijke Vaiñëava’s dienen te worden gerespecteerd.31 Ons spirituele leven ontwikkelt zich met

31

Een kaniñöha-adhikäré is een beginnende beoefenaar van bhakti (toegewijd leven), een madhyama-adhikäré is een middenklasse beoefenaar en
een uttama-adhikäré is de beste beoefenaar.
De symptomen van de kaniñöha-adhikäré worden beschreven in Çrémad-Bhägavatam (11.2.47) – “Iemand die het Godsbeeld van Bhagavän
met vertrouwen vereert, maar geen diensten verleent aan Zijn toegewijden of andere levende wezens is een präkåta-bhakta, of een materialistische toegewijde.”
De symptomen van de madhyama-bhakta worden beschreven in Çrémad-Bhägavatam (11.2.46) – “Iemand met liefde voor Bhagavän, vriendschap jegens de toegewijden, genade jegens degenen, die onwetend zijn
van bhakti en die degenen, die vijandig zijn jegens Bhagavän of Zijn toegewijden negeert, wordt als een madhyama-bhägavata beschouwd.”
De symptomen van een uttama-bhakta worden beschreven in ÇrémadBhägavatam (11.2.45) – “Iemand die in alle levende wezens de ziel der
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sprongen, wanneer we volgens deze standaard respect betuigen, waarbij we de stadia van ons werkelijke niveau in toewijding in overweging nemen. Het is niet juist om iedereen op
dezelfde wijze te eerbiedigen. Integendeel, we dienen in
overweging te nemen, of iemand een kaniñöha, madhyama, of
uttama-adhikäré is en op overeenkomstige wijze eerbied te
betuigen. 32

CAITANYA MAHÄPRABHU PROEFT UNNATOJJVALARASA

anarpita-caréà-cirät karuëayävatérëah kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çréyam
hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù
sadä hådaya-kandare sphuratu vaù çacé-nandanaù
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.4)

Mag de Heer, die bekend is als de zoon van Çrématé Çacé-devé,
transcendent gesitueerd zijn in de binnenste kamers van jullie
hart. Schitterend met de straling van gesmolten goud is Hij
door zijn grondeloze genade in het tijdperk van Kali verschenen om datgene te geven, dat geen andere incarnatie ooit eer-

32

[vervolg voetnoot 31] zielen ziet, Çré Kåñëacandra, en die ook alle levende wezens in Çré Kåñëa ziet, is een uttama-bhägavata.”
“Men dient de toegewijde, die de heilige naam van Çré Kåñëa chant, mentaal te eren, men dient zijn nederige eerbetuigingen aan te bieden aan de
toegewijde, die geestelijke inwijding (dékñä) heeft ondergaan en zich bezighoudt met de verering van het Godsbeeld, en men dient te associëren
met en diensten te verlenen aan de zuivere toegewijde, die gevorderd is
in onvermengde toegewijde dienst en wiens hart is verstoken van de neiging om anderen te bekritiseren” (Çré Upadeçämåta, Vers 5).
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der heeft gegeven: de meest sublieme en stralende smaak van
toegewijde dienst in de relatie van amoureuze liefde.

Ik heb de unnatojjvala-rasa besproken, die Çré Caitanya Mahäprabhu wilde proeven, de gevoelsstemming van Çrématé
Rädhikä, en de unnatojjvala-rasa, die Hij onder gekwalificeerde zielen wilde uitdelen, namelijk de stemming van de
dienstmaagd van Çrématé Rädhikä. De gevoelens van Çrématé
Rädhikä, die Çré Caitanya Mahäprabhu wilde proeven, zijn
eigenlijk unnatojjvala-rasa en datgene, dat Hij met het chanten van de heilige namen – door näma-prema – wilde uitdelen,
is daarvan een onderdeel.
Ik wil een levendige uitleg geven, zodat jullie het verschil
tussen deze twee soorten unnatojjvala-rasa kunnen begrijpen.
Tot nu toe heb ik uitgelegd, dat de stemmingen van dasya,
sakhya en zelfs vätsalya geen unnatojjvala-rasa zijn. Zelfs de
svakéya-relaties van Rukmiëé en Satyabhämä met Çré Kåñëa en
die van Sétä-devé met Çré Rämacandra zijn geen unnatojjvalarasa.
Zeer zeldzame personen zijn in staat de principes van dit
onderwerp te begrijpen. Degenen met een zuiver hart en die
een verheven Vaiñëava hebben gediend en met hem associëren kunnen het begrijpen. Zelfs Çré Caitanya Mahäprabhu en
Çré Kåñëa konden dit begrip niet aan iedereen geven en daarom kan ik het ook niet aan iedereen geven. Degenen, die naar
deze lezingen zijn komen luisteren, hebben ongetwijfeld indrukken uit het verleden (indrukken op het hart gemaakt
door toegewijde activiteiten uit voorgaande levens) van de
filosofie van Çré Caitanya Mahäprabhu. Dat is de reden, dat ze
uit diverse werelddelen zijn gekomen, zoals Engeland, Ame148
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rika, Australië, Nederland en Canada, om zich hier aan te
sluiten en met mij naar allerlei landen mee te reizen. Het is
zeker, dat ze een paar indrukken hebben van de familie van
toegewijden van Çré Caitanya Mahäprabhu.33 Als ze blijven
associëren, kunnen ze door al deze waarheden te horen deze
principes geleidelijk begrijpen en realiseren. Er zal zeker een
zeer sterke indruk op hun hart worden gemaakt. Degenen, die
hierin geen belangstelling hebben, zijn er niet voor bestemd
om dit te begrijpen en zullen bijgevolg ook niet komen luisteren.

SPIRITUELE KUISHEID
In de Indiaas vedische cultuur heeft een schaduw van unnatojjvala-rasa in het leven van getrouwde echtparen bestaan. Als
een gekwalificeerde man en een kuis, gekwalificeerd meisje
trouwden, reciteerden ze vedische mantras onder de getuigen
van vuur, lucht, water (vooral Gaìgä-water), tulasé, çalagräma,
brähmaëas en toegewijden. Hierna werd hen over het algemeen niet meer toegestaan om elkaar af te wijzen, behalve in
een buitengewone situatie, waarin de echtgenoot zijn vertrouwen in Çré Kåñëa en Zijn metgezellen of in het chanten
van harinäma was verloren. Alleen in dat geval kon hij of zij
worden afgewezen.

33

“Er zijn miljoenen universa. Wanneer de fortuinlijke ziel, die door deze
universa reist en in zijn verscheidene levens met de volgelingen van Çré
Caitanya associeert, krijgt hij door hun genade in dit leven de associatie
van zeer verheven toegewijden” (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä
19.151).
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Dit geldt ook voor gurudeva. Hij kan op geen enkele wijze
worden afgewezen, tenzij hij zich gedraagt als de trouweloze
echtgenoot. Zelfs al is hij geen schoonheid, al is hij lelijk, al
geeft hij een uitbrander, al geeft hij soms een ‘klap’, of al
houdt hij ons onder controle voor onze eigen bestwil (niet ten
gunste van zijn eigen voordeel), zijn dit geen geldige redenen
om hem op te geven.
De bovengenoemde persoonlijkheden zijn getuigen tijdens
de huwelijksceremonie, waarna de echtgenote als de helft van
het lichaam van de echtgenoot wordt beschouwd (ardhäìgiëé). Zij wordt saha-dharmiëé, hetgeen betekent, dat ze haar
echtgenoot altijd bijstaat in religieuze principes, in bhakti en
in alle andere activiteiten. In de Indiase cultuur gebruiken we
de vrouw niet als dienstmeid; ze is saha-dharmiëé.
Tegenwoordig zijn die dingen veranderd. Getrouwde echtparen volgen de westerse cultuur en geven religieuze activiteiten op, zoals het respecteren van guru, brähmaëas, ouderen
en buren. Indien echter de huwelijksceremonie op de vedische
manier in acht wordt genomen met het chanten van vedische
mantras onder leiding van guru en Vaiñëava’s en zich voltrekt
onder de getuigen van vuur, çälagrämä, water, lucht, enzovoort, wordt het echtpaar svakéya, dat op zichzelf een schaduw van parakéya-unnatojjvala-rasa is.
Degenen, die vanaf het begin van hun huwelijk geen genegenheid voor hun echtgenoot hebben en een ander persoon
liefhebben, worden parakéya genoemd. Dit geldt in de materiële wereld als zeer gedegradeerd gedrag. Met betrekking tot
Kåñëa en Zijn geliefden echter zeggen Uddhava in ÇrémadBhägavatam en Çréla Vyäsadeva en Çréla Çukadeva Gosvämé,
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kvemäù striyo vana-carér vyabhicära-duñöäù
kåñëe kva caiña paramätmani rüòha-bhävaù
nanv éçvaro ‘nubhajato ‘viduño ‘pi säkñäc
chreyas tanoty agada-räja ivopayuktaù
Çrémad-Bhägavatam (10.47.59)

Hoe verbazingwekkend is het, dat deze eenvoudige vrouwen,
die door het bos zwerven en schijnbaar door ongepast gedrag
zijn bedorven, de perfectie van onvermengde liefde voor Kåñ
ëa, de Allerhoogste Ziel, hebben bereikt! Toch is het waar, dat
de Allerhoogste Zelf Zijn zegeningen zelfs aan een aanbidder
in onwetendheid schenkt, zoals het beste medicijn werkzaam is
bij iemand, die geen idee heeft van de ingrediënten.

Zij, die geen verbinding hebben met Kåñëa, zelfs al zijn ze in
hun huwelijkse relatie kuis, gedragen zich als prostituées (vyabhicära). Anderzijds, ongeacht of een dame getrouwd is of
niet, als ze Kåñëa dient, Kåñëa’s namen chant, aan Kåñëa
denkt en Kåñëa als haar geliefde beschouwt, wordt haar kuisheid beschouwd als superieur aan alle godinnen en andere
eerbare dames.

DE MEEST EERBARE DAMES
Jullie hebben waarschijnlijk wel gehoord van de namen van
Arundhaté, Sävitré en Damayanté en er waren zoveel andere
eerbare dames in de Indiase cultuur, zoals zij. Jullie hebben
ook de namen gehoord van Draupadé, de echtgenote van de
vijf Päëòava’s; Kunté, de moeder van de Päëòava’s; Mandoda-
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ré, de vrouw van Rävaëa; Ahalyä, de vrouw van Gautama
Åñi34 en Tära, de echtgenote van Sugréva en Vali.
Aanvankelijk was Tärä met Vali getrouwd, maar toen hij
werd doodgeschoten, werd ze de vrouw van Sugréva. Mandodaré was de vrouw van Rävaëa, maar nadat hij door Çré
Rämacandra werd gedood, ging ze bij Vibhéñaëa wonen. Kunté had vijf echtgenoten, namelijk Surya (de zongod), Päëòu,
Yamaräja (Dharmaräja), Väyu (de windgod) en Indra (de
koning van de hemelse planeten), maar toch werd ze als superieur aan alle andere kuise dames beschouwd. Draupadé had
ook vijf echtgenoten, maar desondanks is ze gevierd als kanyä, een geheiligd ongehuwd meisje. Hoewel deze vijf dames
schijnbaar met iemand anders waren getrouwd en hoewel
sommigen van hen zelfs meer dan één echtgenoot hadden,
dachten ze altijd, “Kåñëa is mijn geliefde, mijn hart en ziel.”
Hun huwelijk was daardoor geen hindernis voor hun bhakti.
Deze dames worden als kanyä verheerlijkt en eerbiedigd,
want ze hielden meer van Kåñëa of Räma dan van hun echtgenoot.
Van alle eerbare dames zijn de gopés superieur. Gewone
vrouwen hebben het gevoel, dat iemand anders dan Kåñëa iemand in een lichaam van aarde, water, vuur, lucht, feces,
urine en zoveel andere abominabele zaken – hun pati (echtgenoot) is. Pati betekent eigenlijk ‘hij die behoedt tegen alle
lijden, verdriet en dood en die met prema en kennis steunt’.
Zo iemand is waarlijk pati. Onze echtgenoten krijgen dat niet
34

Hoewel ze de echtgenote van Gautama Åñi was, had Ahalyä ook een of
andere relatie met Indra. Ze hield echter alleen van Çré Rämacandra en
werd door Hem bevrijd.
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voor elkaar. Ze kunnen ons niet behoeden tegen de ouderdom; ze kunnen ons niet behoeden tegen vergrijzing.
Dus eigenlijk is Çré Kåñëa onze geliefde, onze echtgenoot,
ons ‘alles’. Er is in bhakti geen belemmering voor degenen,
die dit denken, zelfs al zijn ze getrouwd.
Zoals eerder uitgelegd werden de gopés van Våndävana uitgehuwelijkt met behulp van een foefje van Yogamäyä. Ze zijn
niet-verschillend van Çré Kåñëa en Çrématé Rädhikä. Çrématé
Rädhikä is de hlädiné-śakti (innerlijk pleziergevend vermogen) en svarüpa-śakti (persoonlijk intrinsiek vermogen) van
Kåñëa. Rädhä en Kåñëa zijn zoals de zon, waarvan de hitte, of
het water, waarvan de vloeibaarheid niet van elkaar kunnen
worden gescheiden. De gopés, die zonder moeite deelnamen
aan räsa-lélä en Çré Kåñëa ten dienste waren, zijn käya-vyüha,
manifestaties van Çrématé Rädhikä. Hoewel ze uiterlijk zijn
getrouwd met andere gopas, zijn die huwelijken niet echt. Die
huwelijken zijn louter bedoeld om de gopés het gevoel te geven, “We zijn de vrouw van een andere gopa.” Omdat ze van
Kåñëa houden, hebben ze geen enkele verbinding met hun
echtgenoot. Dergelijke liefde wordt parakéya genoemd. Parakéya-rasa betekent, dat de gopés met een ander persoon zijn
getrouwd, waarbij hun genegenheid alleen naar Kåñëa uitgaat.
Of ze nu wel of niet met iemand anders zijn getrouwd 35, ze

35

Volgens de commentaren van Viçvanätha Cakravarté Öhäkura op Çrémad-Bhägavatam beschouwden zelfs de gopés, die nog niet waren getrouwd, maar wel wisten, dat ze uiteindelijk een andere gopa zouden
gaan trouwen, Kåñëa als hun geliefde. Zij sloten zich ook aan bij Kåñëa’s
räsa-lélä.
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zijn allemaal parakéya en ver verheven boven enig andere
eerbare dame.

UDDHAVA’S LES IN VÅNDÄVANA
Uddhava, Kåñëa’s vriend en eerste minister in Dvärakä, is
nooit getrouwd geweest. Vanaf zijn jongensjaren was hij een
strikt celibataire brahmäcari, zoals ook Närada Muni en Çukdadeva Gosvämé. Deze verheven en verzakende toegewijden
wilden allemaal het stof van de voeten van de gopés op hun
hoofd dragen. Waarom is dat?
Uddhava bad alsvolgt,
äsäm ho caraëa-reëu-jusäm ahaà syäà
våndävane kim api gulma-latauñadhénäm
yä dustyajaà svajanam ärya-pathaà ca hitvä
bhejur mukunda-padavéà çrutibhir vimågyäm
Çrémad-Bhägavatam (10.47.61)

De gopés van Våndävana hebben de associatie van hun echtgenoot, zonen en andere familieleden opgegeven, die erg moeilijk kunnen worden achtergelaten, en ze hebben het pad van
eerbaarheid verlaten om hun toevlucht te nemen tot de lotusvoeten van Mukunda, Kåñëa, die men door vedische kennis
dient te leren kennen. Oh, laat me fortuinlijk genoeg zijn om
een van de struiken, kruipplanten of kruiden in Våndävana te
zijn, want de gopés lopen over ze heen en zegenen ze met het
stof van hun lotusvoeten.
vande nanda-vraja-stréëäà
päda-reëum abhékñëaçaù
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yäsäà hari-kathodgétaà
punäti bhuvana-trayam
Çrémad-Bhägavatam (10.47.63)

Ik bied herhaaldelijk mijn eerbetuigingen aan het stof van de
voeten van de vrouwen uit het koeherdersdorp van Nanda
Mahäräja. Als de gopés de glorie van Çré Kåñëa hardop chanten,
worden de drie werelden door de vibratie gezuiverd.

Uddhava ging naar Våndävana en realiseerde zich de glorie
van de gopés. Voorheen had hij gedacht, “Ik ben beter dan
alle anderen toegewijden.” Toen hij echter in Våndävana
kwam, begreep hij, “Kåñëa heeft me hier naartoe gestuurd om
iets in deze school van prema te leren, de devotionele school
van de gopés. Nu zie ik, dat ik niet eens ben gekwalificeerd om
toegang te krijgen. Waarom heeft Kåñëa me hier naartoe gestuurd? Ik ben niet eens gekwalificeerd om mijn naam in die
school te overleggen. De standaard van de toewijding van de
gopés is zoveel hoger dan die van mij. Ik kan mezelf niet aan
Kåñëa geven, zoals de gopés zich aan Kåñëa hebben gegeven.
“Omdat ze alles hebben opgegeven om Kåñëa te dienen, wil
ik hen verheerlijken door het stof van hun voeten op mijn
hoofd te nemen. Ze hebben hun verlegenheid, hun roem en
de dienst aan hun echtgenoot opgegeven. Ze hebben vergeten
te eten en zich te decoreren en ze zijn zelfs hun eigen lichaam
vergeten. Als ik zelfs niet gekwalificeerd ben om hun school
te betreden, hoe zie ik dan kans om het stof van hun voeten te
krijgen?”
Dus Uddhava voelde zich hopeloos, helemaal hopeloos. Hij
dacht, “Ik ben niet gekwalificeerd om het stof van hun voeten
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aan te raken, zelfs niet één stofdeeltje. Dus ik zal eenvoudig
eerbetuigingen in hun richting moeten aanbieden.”
Er waren miljoenen gopés. Uddhava kon hen niet tellen,
noch hun gevoelens begrijpen, dus hoe kon hij bidden om het
stof van al hun voeten te krijgen? Dit zou een gebed zonder
eind worden. Hij besloot tenslotte het volgende, “Ik kan alleen één stofdeeltje van één gopé nemen. Door de genade van
die ene vooraanstaande gopé te krijgen, onvang ik automatisch de genade van hen allemaal.”
Çré Kåñëa moedigde hem in zijn hart aan, “O Uddhava, als
je wilt, kun je zeker één gopé uitzoeken en van haar voeten
één stofdeeltje nemen.”
Wie koos hij uit? Çrématé Rädhikä. Hij wilde maar één van
de miljoenen stofdeeltjes van Haar lotusvoeten hebben. Hij
overwoog, “Zelfs al ben ik hiervoor niet gekwalificeerd, als ik
kan bidden, zelfs op grote afstand in de richting van één stofdeeltje, wordt mijn leven een succes.”36
Uddhava realiseerde zich de glorie van de gopés in een tuin
vlakbij de grens van Nandagäoì. Daar zag hij, dat de gopés
zoveel afgescheidenheid voelden, dat hun externe zintuigen
soms tot stilstand kwamen. Hij contempleerde, “Mijn leven is
36

“Uddhava waardeerde de verheven positie van de gopés en wilde op de
grond vallen om het stof van hun voeten op zijn hoofd te nemen. Toch
durfde hij de gopés niet te vragen om het stof van hun voeten te geven;
misschien zouden ze het er niet mee eens zijn. Dus om zijn hoofd te laten
besprenkelen met het stof van de voeten van de gopés, zonder dat ze het
in de gaten zouden hebben, verlangde hij ernaar een onbeduidende graspol of een kruidenstruik in het land van Våndävana te worden” (Kåñëa,
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Hoofdstuk 46).
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een succes geworden eenvoudig door naar de school van de
gopés te gaan, zelfs al werd ik niet toegelaten. Door louter de
lucht in te ademen, die uit deze school komt, is mijn leven
succesvol geworden.”
Deze liefde van de gopés, zoals wordt verheerlijkt door Uddhava, wordt unnatojjvala-rasa genoemd.
De gopés beheersen Çré Kåñëa met hun verheven liefde. De
uitdrukking ‘stof van de lotusvoeten’ heeft vele betekenissen
en één ervan is ‘volgeling van de gopés’. Uddhava wilde de
zegen hebben om de volgeling van de volgelingen van de gopés te worden, zodat hij kon leren, hoe hij Kåñëa kon liefhebben zoals de gopés, zodat ook zijn liefde Kåñëa zou kunnen
beheersen. Toch slaagde hij er niet in dit te bereiken.
Çaìkara (Çiva) wilde ook een gopé worden en voor dat doel
voerde hij soberheden uit. Toen Paurëamäsé Yogamäyä tevreden was en voor hem verscheen, smeekte hij om aansluiting bij räsa-lélä. Pauëamäsé doopte hem genadevol in Brahma-kuëòa en hij nam onmiddellijk de gedaante van een tiener-gopé aan, waarna hij het gebied van räsa-lélä binnenging
en zich onder een struik verstopte.
Op hetzelfde moment voelden de gopés en Kåñëa, dat er
iemand met een andere stemming was binnengekomen. Ze
vroegen elkaar, “Waarom ben je niet zo blij vandaag? Wat is
er aan de hand?”
Na even zoeken ontdekten ze de nieuwe gopé en vroegen
‘haar’, “Wie ben jij? Hoe heet jij? Wie zijn jouw ouders? Hoe
heet jouw echtgenoot? Waar staat het huis van jouw schoonfamilie?”
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Toen Çaìkara in de gedaante van een gopé geen antwoord
had, begonnen ze haar te slaan en wel zo hard, dat haar wangen begonnen op te zetten en zij begon te huilen, “Yogamäyä,
Yogamäyä! Red me! Ik kom nooit meer naar Våndävana en ik
durf nooit meer räsa-lélä te zien of eraan deel te nemen.”
Paurëamäsé kwam erbij staan en verzocht de gopés om met
Çaìkara mededogen te hebben. “Ze is het object van mijn
genade” zei Pauëamäsé tegen hen.
Zo hebben de gopés Çaìkara als een gopé aanvaard. Kåñëa
noemde haar Gopéçvara (zij wier éçvaras, bestuurders, de gopés zijn) en zegende haar met de functie van bewaakster van
de räsa-lélä door te zeggen, dat niemand er zonder haar toestemming kan binnentreden.

DEFINITIE VAN UNNATOJJVALA
De liefde van de gopés wordt unnatojjvala genoemd. Unnata
betekent ‘hoogste’ en ujjvala betekent ‘stralender dan de zon’,
Kåñëa met het hart verleiden en Hem op iedere manier een
plezier doen. De genegenheid van Çrématé Rädhikä vertoont
het hoogste gevoel van deze unnatojjvala-rasa en in Bhaktirasämåta-sindhu (1.1.1) wordt op Haar gemoedsgesteldheid
gewezen,
anyäbhiläñitä-çünyaà jïäna-karmädy-anävåtam
änukulyena kåñëänu-çélanaà bhaktir uttamä
Het cultiveren van activiteiten, die uitsluitend zijn bedoeld
voor het plezier van Çré Kåñëa, of met andere woorden, de
ononderbroken stroom dienstverlening aan Çré Kåñëa uitgevoerd door alle pogingen van lichaam, geest en spraak en door
de uitdrukking van diverse spirituele gevoelens (bhävas), die
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niet wordt bedekt door jïäna en karma en die vrij is van alle
verlangens behalve de aspiratie om Çré Kåñëa gelukkig te maken, wordt uttama-bhakti, zuivere toegewijde dienst, genoemd.

In hoogste instantie duiden de woorden bhaktir-uttama op
deze hoogste genegenheid van de parakéya-bhäva unnatojjvala-rasa van de gopés. Kåñëa kwam persoonlijk in de gedaante
van Caitanya Mahäprabhu om dit hoogste gevoel van Çrématé
Rädhikä te proeven; maar Hij kon deze gemoedsgesteldheid
niet uitdelen, want het is de rijkdom van Çrématé Rädhikä alleen. Zelfs Çrématé Lalitä en Çrématé Viçäkhä beschikken niet
over Haar gevoel van mädhana, het hoogste platform van
unnatojjvala-rasa. Zij kunnen het stadium van mohana of modana ervaren, dat iets lager ligt.37

37

“Hooggevorderde extase wordt in twee categorieën verdeeld – mädana
en mohana. Samen ontmoeten wordt mädana genoemd en scheiden
wordt mohana genoemd” (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 23.58).
“Op het platform van mädana wordt gekust en zijn er andere symptomen, die ongelimiteerd zijn. In het stadium van mohana bestaan twee
onderverdelingen – udghürëä (onstandvastigheid) en citra-jalpa (variëteiten van dwaas emotioneel gepraat)” (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 23.59).
“In de hoogste transcendentale extase bestaat een gevoel te worden
verleid in aanwezigheid van de verleider. Wanneer de verleider en de betoverde worden gescheiden, vindt er mohana, of verwarring, plaats. Als
men vanwege afgescheidenheid dusdanig in de war raakt, staat men aan
de grond genageld en op dat moment manifesteren zich alle lichamelijke
symptomen van transcendentale extase. Wanneer ze manifest zijn, lijkt
men op onbevattelijke wijze gestoord. Dit wordt transcendentale waanzin genoemd. In dit stadium houdt men denkbeeldige gesprekken en
men ervaart emoties als die van een gek” (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 1.87, Purport).
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In deze gevoelens van afgescheidenheid raakte Çrématé
Rädhikä zo in Kåñëa geabsorbeerd, dat Ze Uddhava, die de
gopés benaderde om hen een boodschap van Kåñëa te geven,
helemaal niet zag. In plaats daarvan dacht Ze, dat een hommel, die om Haar voeten heen vloog, de boodschapper van
Kåñëa was. Ze sprak met de hommel in verschillende stemmingen, soms boos en soms vriendelijk. Misschien was het
Kåñëa Zelf, die in de gedaante van de hommel was gekomen
om al Haar liefdesgevoelens te proeven.
Ze zei tegen de hommel, “Je bent niet wijs en erg onzuiver.
Ga hier weg. Ik ben zo zuiver. Raak Mijn voeten niet aan.
Waarom ben je in deze vorm gekomen? Ik denk, dat je dat
hebt gedaan om ons nog bozer te maken. Jij bent zo dom, dat
je niet eens fatsoenlijk kunt bedenken, hoe je de boosheid van
de gopés kunt kalmeren. Weet je niet, hoe je ons moet kalmeren?”
Toen Uddhava dit hoorde, dacht hij, “Oh, dit is ware toewijding. Ik weet niets over dergelijke liefde.” Hij hoorde al
Haar gepraat van heel veraf en zag Haar unnatojjvala-rasa
van heel veraf. Hij was niet in staat om zelfs maar een vonkje,
een spetje van die rasa te ervaren. Hij kon met geen enkel
wezen van Våndävana worden vergeleken, zelfs niet met een
koe of een kalf.
De koeien in Våndävana hielden veel meer van Kåñëa dan
Uddhava van Hem hield. Kåñëa ging met de koeien om, zoals
ze met hun zoon omgingen. Hij kwam als hun vriend naar de
kalveren en streelde en omhelsde ze, zoals de ene vriend genegenheid heeft voor de andere. Soms masseerde Hij hun
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benen en stopte heel zacht, zoet gras in hun mond en zei,
“Neem dit, Mijn vriend.”
Uddhava kon deze liefde niet realiseren of liefhebben, zoals
zij deden, en dat was de reden, waarom hij niet gekwalificeerd
was om in Våndävana te blijven. Daarom moest hij naar Mathurä terugkeren.
Çré Kåñëa wilde dat gevoel heel graag proeven. Als men die
liefde en genegenheid niet heeft, kan men Kåñëa niet realiseren; hoe lief Hij is, hoe mooi Hij is en hoe beminnelijk Hij
zingt. Çré Caitanya Mahäprabhu kwam een paar sprankjes,
een paar hele kleine sprankjes hiervan aan de jévas van deze
wereld geven.
De jévas zouden niet in staat zijn de unnatojjvala-rasa te
ondergaan, die Hij proefde. Ze hebben niet de capaciteit,
geen kwalificatie om een dergelijke hogeklasse genegenheid
te ervaren. Alleen Çrématé Rädhikä en Haar käya-vyüha expansies kunnen dit ervaren. Çré Caitanya Mahäprabhu is niet
gekomen om deze vorm van unnatojjvala-rasa te geven.

DE GIFT VAN CAITANYA MAHÄPRABHU
Wat kwam Mahäprabhu dan geven? Hij kwam unnatojjvalarasäà sva-bhakti-çriyam geven. In dit verband wordt meer
nadruk gelegd op de laatste woorden, sva-bhakti-çriyam. Sva
betekent ‘eigen’ en sva-bhakti betekent ‘eigen bhakti’. Wiens
eigen? Çrématé Rädhikä’s eigen. Kåñëa’s bhakti betekent Rädhikä’s bhakti, want Rädhikä is de personificatie van Kåñëa’s
bhakti. Çré Kåñëa wilde de essentie van de hoogste toewijding
aan Zichzelf, Rädhikä’s liefde, proeven en Hij wilde Zijn
bhakti-çriyam aan de gekwalificeerde jéva geven.
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Het woord sva wijst alleen op Rädhikä, bhakti verwijst naar
Rädhikä’s bhakti en çré betekent çobhä, of schoonheid. Çré
Caitanya Mahäprabhu wilde de schoonheid van Çrématé Rädhikä’s unnatojjvala-rasa geven.
Het volgende voorbeeld kan in dit verband helpen om de
betekenis van ‘schoonheid’ te begrijpen. Laten we ons een
kruipplant voorstellen. Als die kruipplant geen bladeren, geen
vruchten en geen bloemen heeft, beschikt hij niet over
schoonheid. Maar stel je voor, dat de kruipplant wel veel
groen blad heeft en op iedere tak veel bloemen, veel maïjarés
en een paar hele zoete, lekkere rode of goudgele druiven
heeft, die de koekoeks altijd eten (waarna die koekoeks heel
mooi gaan zingen). Als de wind die kruipplant aanraakt en
ermee speelt, worden al zijn bladeren blij en beginnen te da nsen. Op dat moment dansen ook de maïjarés van geluk. Dit is
de schoonheid van die kruipplant.
Als de kruipplant geen bladeren, geen maïjarés en geen
vruchten heeft, kan de wind niet met zijn takken spelen. De
wind heeft geen smaak om ermee te spelen. Als we een
kruipplant zien stoeien met de wind en we zien zijn bladeren
dansen, zien we de schoonheid van die kruipplant. Çré Caitanya Mahäprabhu wilde op die manier de schoonheid van Çrématé Rädhikä’s unnatojjvala-rasa geven, niet Haar eigen unnatojjvala-rasa.
De kruipplant vertegenwoordigt Çrématé Rädhikä Zelf. En
waaruit bestaat de schoonheid? De schoonheid bestaat uit
Haar sakhés. Als er geen sakhés zijn, is er geen schoonheid.
Daarom wordt Çrématé Rädhikä altijd omringd door vier soorten sakhés: svapakña, vipakña, taöastha en suhåda. De svapakña
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gopés staan aan de zijde van Çrématé Rädhikä; zij zijn Haar
intieme sakhés. Hoewel Candrävalé en al haar sakhés vipakña
of in oppositie tegen Rädhikä zijn, is de oppositie in Våndävana niet zoals die van de materiële wereld. In Våndävana zijn
de gevoelens van oppositie, evenals alle andere sentimenten,
varianten van prema, of bovenzinnelijke liefde.
Andere sakhés staan in het midden. Ze worden taöasthä genoemd, hetgeen ‘neutraal’ betekent. En weer anderen worden
suhåda genoemd, hetgeen ‘vriendelijk’ betekent. Suhåda is
niet svapakña, niet vipakña en niet taöastha. De suhåd-pakñasakhés zijn vriendinnen van Rädhikä, maar voor Candrävalé en
andere vipakña-sakhés zijn ze taöastha. Degenen, die taöastha
jegens Çrématé Rädhikä en Haar svapakña-sakhés zijn, zijn
suhåda jegens Candrävalé.
Wat betekent çréya of schoonheid in de term sva-bhaktiçréyam? Van de svapakña-sakhés van Rädhikä bestaan vijf
onderverdelingen: sakhé, nitya-sakhé, präëa-sakhé, priyä-sakhé
en parama-preñöha-sakhé. Ofschoon deze sakhés metgezellen
zijn van Rädhikä, neigen sommigen af en toe naar Kåñëa, terwijl ze wel altijd de aanleg hebben om beiden te dienen. Ze
zijn niet taöastha, noch suhåda, noch vipakña. Ze zijn svapakña,
maar ze hebben een neiging naar Çré Kåñëa. De svapakña gopés, die geneigd zijn naar Çrématé Rädhikä en heel nabij en
dierbaar zijn aan Rädhikä, worden priyä-sakhés (of narmasakhés) en parama-preñöha-sakhés (of priyanarma-sakhés) genoemd, waarvan Lalitä, Viñäkhä en Citrä voorbeelden zijn.
Degenen, die uitsluitend neigen naar Rädhikä, die denken,
dat ze zonder Rädhikä niet kunnen leven en die denken, dat
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Rädhikä hun leven en ziel is, worden nitya-sakhés en präëasakhés genoemd.
Van de nitya-sakhés en präëa-sakhés zijn de präëa-sakhés,
zoals Rüpa Maïjaré en Rati Maïjaré, de belangrijksten. Deze
twee typen sakhés dienen altijd Çrématé Rädhikä. Als Kåñëa bij
diverse sporten en spellen door Çrématé Rädhikä wordt verslagen, zijn ze heel blij en klappen. Als Çré Kåñëa Rädhikä verslaat, voelen ze zichzelf verslagen en trekken een droevig of
zuur gezicht. Degenen, zoals Lalitä, kunnen lachen en plezier
hebben, maar de präëa- en nitya-sakhés voelen zich dan verdrietig.
Deze nitya- en präëa-sakhés zijn altijd bij Rädhikä. Lalitä,
Viçäkhä en andere sakhés, zoals zij, gaan niet altijd de kuïja
binnen, wanneer Rädhä en Kåñëa bepaald, vertrouwelijk spel
spelen, maar deze sakhés zijn vrij om op ieder moment naar
binnen te lopen. Ze hebben ‘vrij entree’ om daar te dienen.
Lalitä, Viçäkhä en de andere sakhés kunnen aarzelen, maar
sakhés, zoals Rüpa Maïjaré en andere präëa-sakhés en nityasakhés, aarzelen niet. Ze kunnen iedere dienst op ieder moment uitvoeren.
Als Kåñëa een ontmoeting heeft met Çrématé Rädhikä,
proeven deze sakhés alles, dat Rädhä en Kåñëa van elkaar
proeven, zelfs wanneer ze ver van Hen zijn verwijderd. Ze
ervaren alles en ze hoeven Kåñëa niet afzonderlijk te ontmoeten. Deze nitya-sakhés en präëa-sakhés worden maïjarés genoemd en ze vormen de ‘schoonheid’ van de liefde van Çréma-
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té Rädhikä, zoals in de zin hierboven genoemd, sva-bhakti
çréyam.38

38

“Hoewel de emotionele uitwisselingen tussen Rädhä en Kåñëa manifest,
gelukkig, uitgestrekt en ongelimiteerd zijn, kunnen ze alleen worden begrepen door de meisjes van Vraja of door hun volgelingen” (Govindalélämåta 10.17). De persoonlijke metgezellen van Rädhäräëé worden sakhés genoemd en Haar meest nabije assistentes worden maïjarés genoemd.
Het is erg moeilijk om hun onderhandelingen met Kåñëa tot uitdrukking
te brengen, want ze hebben geenszins het verlangen om zich met Kåñëa
op te houden of persoonlijk van Hem te genieten. Ze staan daarentegen
altijd klaar om Rädhäräëé te helpen om Zich bij Kåñëa te voegen. Hun
genegenheid voor Kåñëa en Rädhäräëé is zo zuiver, dat ze eenvoudig
voldaan zijn, wanneer Rädhä en Kåñëa bij elkaar zijn. Hun bovenzinnelijke plezier bestaat er immers uit om Rädhä en Kåñëa verenigd te zien.
De gedaante van Rädhäräëé lijkt eigenlijk op een klimplant, die de boom
van Kåñëa omhelst en de meisjes van Vraja, de metgezellen van Rädhäräëé, lijken op de bladeren en bloemen van die klimplant. Als een klimplant een boom omhelst, omhelsen de bladeren en de bloemen de boom
automatisch.
“Govinda-lélämåta (10.16) bevestigt, dat Rädhäräëé de expansie van
het pleziergevend vermogen van Kåñëa is en Ze wordt vergeleken met
een klimplant. Wanneer Rädhäräëé en Kåñëa Zich amuseren, ervaren de
meisjes van Vraja er meer plezier aan, dan wanneer ze Kåñëa zelf zouden
ontmoeten. Hoewel de metgezellen van Rädhäräëé geen verwachting
koesteren persoonlijke aandacht van Kåñëa te krijgen, is Rädhäräëé dusdanig met hen ingenomen, dat Ze individuele ontmoetingen tussen Kåñëa en de meisjes van Vraja arrangeert. Rädhäräëé probeert zowaar door
middel van vele transcendente manoeuvres Haar metgezellen met Kåñëa
te combineren of te verenigen en Ze beleeft meer plezier aan deze ontmoetingen dan aan Haar eigen ontmoetingen met Hem. Wanneer Kåñëa
ziet, dat zowel Rädhäräëé als Haar metgezellen verheugd zijn met Zijn
gezelschap, raakt Hij nog meer voldaan” (Teachings of Lord Caitanya,
Chapter 31).
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Çré Caitanya Mahäprabhu is gekomen om het gevoel van
deze nitya- en präëa-sakhés te geven. De jévas kunnen nimmer
méér verwachten dan dit; ze kunnen niet zijn, zoals Lalitä,
Viçäkhä en anderen zoals zij. Maar denk niet, dat deze dienst
iets kleins is.
De zuivere liefde van de maïjarés wordt unnatojjvala-rasa
of tat-tad-bhävecchätmikä genoemd. Deze gopés willen Çré
Kåñëa niet zelf rechtstreeks ontmoeten of Hem rechtstreeks
dienen. Ze worden daarentegen gelukkig door het ongelimiteerde plezier te zien van de ontmoeting tussen Rädhä en Kåñëa.
Deze gemoedsgesteldheid van de dienst aan Çrématé Rädhikä heeft Çré Caitanya Mahäprabhu gegeven door middel van
harinäma-saìkértana en Hijzelf heeft unnatojjvala-rasa geproefd: de drie gemoedsgesteldheden van Çrématé Rädhikä.
Iemand met het gevoel van een maïjaré kan de schoonheid en
de bekoring van Çré Kåñëa’s fluitspel en alle andere trekken
van Kåñëa proeven. Indien men niet over dergelijke prema
beschikt, kan men een dergelijke smaak niet ervaren.
Zoals eerder gezegd, niemand anders dan alleen Çré Caitanya Mahäprabhu heeft deze unnatojjvala-rasaà sva-bhaktiçréyam uit zijn grondeloze genade geschonken. Vóór Hem
waren däsya-rasa, sakhya-rasa en vätsalya-rasa door Madhväcärya, Rämänuja en alle andere äcäryas min of meer gegeven.
Echter, de çri van sva-bhakti-çriyam unnatojjvala-rasa was een
lange tijd niet gegeven – sinds Caitanya Mahäprabhu was verschenen op de voorgaande dag van Brahmä.
Dit is het hoogste godsgeschenk. Iemand, die enigszins gretig is om dit te bereiken en er zelfs maar een klein beetje
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smaak van heeft, zal door het lezen van Çré Caitanyacaritämåta en door het horen over deze onderwerpen alles
opgeven aan de lotusvoeten van zijn gurudeva, zijn çikñä-guru
of iedere andere zuivere toegewijde en proberen deze nectar
te verzamelen.
kåñëa-bhakti-rasa-bhävitä matiù
kréyatäà yadi kuto’pi labhyate
tatra laulyam api mülyam ekalaà
janma-koöi-sukåtair na labhyate
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.70)

Zuivere toegewijde dienst in Kåñëabewustzijn kan zelfs niet
worden verkregen door over honderdduizenden levens vrome
activiteiten uit te voeren. Het kan alleen worden verkregen
door één prijs te betalen – namelijk, intense gretigheid om het
te krijgen. Als het ergens beschikbaar is, moet men het zonder
uitstel aanschaffen.

VOORBEREIDING OP DE KOMST VAN BHAGAVÄN
In het spel van Çré Caitanya Mahäprabhu is Çré Advaita Äcärya de manifestatie van Mahä-Viñëu. Als één of andere manifestatie van Mahä-Viñëu in alle yugas aanwezig is, waarom
riep Advaita Äcärya Kåñëa dan aan om Zelf neer te dalen?
Zoals iemand, die zich bewust is van verleden, heden en toekomst, wist Advaita Äcärya, dat Zijn Meester vraja-prema
wilde proeven. Hij wist, dat Çré Caitanya Mahäprabhu Zich
zou aankondigen, maar Hij wist niet precies wanneer en Hij
vroeg Zich af, waarom Hij nog niet was verschenen. Hij vereerde Çré Kåñëa door tulasé en Gaìgäwater aan Zijn lotusvoe167
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ten te offeren en door met Zijn hart uit te roepen, “O Kåñëa,
kom onmiddellijk.”
Çré Kåñëa hoort onze gebeden niet door middel van verering alleen, maar door onze hartgrondige aanroeping, zoals
Advaita Äcärya dat deed. Dit is ware kértana. De kértana van
Advaita Äcärya deed de wereld op zijn grondvesten schudden
en daarom besloot Çré Kåñëa om spoorslags te komen.
Toen Caitanya Mahäprabhu in Çré Mäyäpura ter wereld
kwam, was Advaita Äcärya meer dan zestig jaar oud. Vóór de
geboorte van Bhagavän had Hij vele jaren rondgereisd naar
de heilige térthas in het Noorden, Zuiden, Oosten en Westen
van India, inclusief de speelplaatsen van Kåñëa in Çré Våndävana. Van Våndävana ging Hij naar Mithilä, de geboorteplaats
van Sétä-devé in Janakapura. Toen Hij het buitengebied van
de stad bereikte, zag Hij een stralende, oude man liggen, die
zijn hoofd op de wortel van een boom te ruste had gelegd. De
man was in een innerlijk gevoel verzonken en werd niet door
zijn externe zintuigen beïnvloed. De tranen stroomden uit zijn
ogen bij het hartgrondig zingen van een kértana,
tätala saikate bäri-bindu-sama
suta-mitra-ramaëé-samäjetohe
visari mana tähe samarpala
ab majhu habo kon käje
(Çréla Vidyäpati)

O Heer, ik ben Jou volkomen vergeten en heb mijn verstand
uitbesteed aan de gemeenschap van vrouwen, kinderen en
vrienden en deze ervaring lijkt op het offeren van een druppel
water aan het brandend hete zand op het strand. Hoe kan ik
mogelijkerwijs van deze grote ellende worden verlost?
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Hij zegt hier, dat zijn hart aanvoelt als een woestijn. We zien
voorbeelden van woestijnen in Australië, Afrika en de Arabische landen. De zomerzon maakt het zand daar zo heet, dat
een zaad onmiddellijk poft, zoals gepofte rijst, wanneer men
het in de grond plant. In die conditie kunnen herten en andere
dieren niet overleven; ze sterven onmiddellijk. Als een druppel regen in die woestijn terecht komt, verdampt hij en brandt
hij weg als stoom, zoals een spet water sist en spettert en
iedereen, die erbij staat, verbrandt, wanneer het in kokende
olie valt. Zo lijkt ons hart ook op een woestijn. Iedere druppel
geluk van onze ega of kinderen kan aanvankelijk zo plezierig
lijken. Het verbrandt ons echter als kokende stoom of water
in olie.
De stralende persoon huilde, “O Kåñëa, omdat ik Jou ben
vergeten, heb ik de illusie, dat deze vergiftigde gehechtheden
natuurlijk aan me zijn. De hele dag zit ik aan mijn vrouw en
kinderen te denken. Ik verspil al mijn tijd in zinloze, idiote,
onzinnige en destructieve activiteiten. Nu ben ik oud en ik
weet niet, hoe ik bhajana moet doen. O Kåñëa, red me, red
me!”
Advaita Äcärya stond zwijgend op een afstand en nam
darśana van die man. Hij kon zien, dat de man een mahäpuruña, een volkomen gerealiseerde ziel, was, anders zou hij
niet in staat zijn geweest dergelijke, spirituele emoties tot uitdrukking te brengen. Advaita Äcärya liep naar hem toe en
bood Zijn eerbetuigingen aan. “Wie bent u?” vroeg Hij.
“Ik ben een bogus figuur” antwoordde de man. “Ik heb
mijn leven verspild, mijn hele leven; en nu ben ik honderd jaar
oud. Wat moet ik doen?”
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Deze grote persoon was voorheen een bijzondere kavi
(dichter) geweest in de raad van de koning, zoals Särvabhauma Bhaööäcärya dat was, en had zelfs van koningen groot respect genoten. Hij had een prachtige vrouw en veel kinderen
gehad, maar op zijn oudedag betreurde hij, dat hij zijn leven
had verkwist. In die tijd schreef de man diverse liederen, die
het spel van Kåñëa beschreven, en Çré Caitanya Mahäprabhu
hoorde deze liederen, toen Hij in de Gambhérä woonde. Daar
in de Gambhérä werd Mahäprabhu vooral geïnspireerd door
de liederen van Caëòédäsa en Vidyäpati; en deze persoon was
Vidyäpati.
Advaita Äcärya had ook Caëòédäsa en andere grote toegewijden ontmoet; Hij was zo sterk en krachtig. We bidden aan
Zijn lotusvoeten om ons Zijn genade te geven. Door Zijn genade kunnen we Çré Caitanya Mahäprabhu leren kennen, Zijn
lessen en het doel en de betekenis van Zijn neerdaling. Op die
manier zal ons hart smelten.

MAHÄPRABHU’S GESCHENK VAN BHAKTI
Çré Caitanya Mahäprabhu is op genadevolle wijze gekomen
om unnatojjvala-rasa uit te delen, dezelfde prema, die Hij had
gegeven, toen Hij voor het laatst naar de Aarde kwam op de
voorgaande dag van Brahmä, lang, lang geleden.
Door de kwaliteit van ons chanten te verhogen kunnen we
zuivere genegenheid voor Çré Kåñëa ontwikkelen, zodat bhakti
ons hart kan binnenkomen. Tegen die tijd zullen we de realisatie van deze unnatojjvala-rasa krijgen.
Al onze äcäryas hebben ons gewaarschuwd om ons niet te
verlaten op onze aardse intelligentie, want het kan ons niet
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helpen ons levensdoel te bereiken. We moeten proberen onze
liefde en genegenheid voor de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods te vergroten door chanten, herinneren en toegewijde
activiteiten uit te voeren. Op die manier daalt çuddha-sattva
(zuivere, onvermengde goedheid) neer uit Goloka Våndävana
en gaat ons hart binnen en dan kunnen we alle spirituele
waarheden helder zien.
Probeer te horen en probeer ook datgene, dat je hebt gehoord, door de beoefening van bhakti te realiseren. We hebben de neiging om onze mentale calculaties en speculaties te
vertrouwen, maar deze kunnen ons niet helpen ons doel te
bereiken.
Çré Çaìkaräcarya heeft het volgende onderwezen,
bhaja govindaà bhaja govindaà
bhaja govindaà müòha-mate
sampräpte sannihite khalu maraëe
nahé nahé rakñati òukåë-karaëe
Jullie, intellectuele idioten, vereer eenvoudig Govinda, vereer
eenvoudig Govinda, vereer eenvoudig Govinda. Jullie grammaticale kennis en woordspel kunnen jullie op het moment van
de dood niet redden.

Een van Çaìkaräcärya’s discipelen was ongeveer honderd jaar
oud. Op zekere dag was hij de dhätu (werkwoordstam) van de
grammaticale regels aan het herhalen: saù, tau, te (voorvoegsels van vyäkaraëa, of grammatica). Çaìkaräcärya zei tegen
hem, “Jouw haar is grijs geworden, jouw tanden zijn uitgevallen, jouw ogen zien niets meer en nu zit je als een dwaas al
deze regels van vyäkaraëa, anusvära en visargaù te reciteren.
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Dit kan jou niet redden. Je moet chanten. Bhaja govindaà,
bhaja govindaà, bhaja govindaà.”
Het heeft geen zin om je te verlaten op intellectuele capaciteit of andere materiële faciliteiten. Ons succes ligt in het associëren met bonafide Vaiñëava’s, bonafide gurus. Als we
zien, dat onze guru niet gekwalificeerd is, kunnen we iedere
mahä-bhägavata toegewijde als çikñä-guru nemen. Als we vertrouwen in die zuivere Vaiñëava hebben, dienen we onmiddellijk ons hart aan hem te geven en dékñä en çikñä te nemen.
Çré Caitanya Mahäprabhu ging naar Gayä en gaf Zijn hart
aan de lotusvoeten van Çré Éçvara Puré en zei, “Nu Ik van u
inwijding heb gekregen en uw associatie heb ontvangen, ben
Ik voldaan. Mijn hele leven is nu een succes geworden.”
Er zullen zich vele problemen in ons leven aandienen, maar
het oplossen ervan kan ons niet helpen ons doel te vervullen.
Ons primaire probleem is, hoe krijgen we zuivere bhakti. Als
dit probleem niet wordt opgelost, raken we verzonken in politiek, geld verdienen en het ontwikkelen van naam en faam.
Dit kan ons ook niet helpen of beschermen, zelfs niet, als we
in een grote groep zitten. Probeer daarom datgene te doen,
dat Caitanya Mahäprabhu en Advaita Äcärya hebben gedaan.
Volg de lessen op van Çré Caitanya, Çréla Rüpa, Çréla Sanätana
en alle andere Gosvämé’s.

Nu ga ik de laatste twee regels van ditzelfde vers uitleggen,
dat begint met anarpita caréà cirät.
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hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù
sadä hådaya-kandare sphuratu vaù çacé-nandanaù
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.4)

Çacénandana Gaurahari is Hari Zelf. Hari refereert aan de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa. Hier verwijst
Çréla Rüpa Gosvämé naar Hem niet als Hari, maar als Çacénandana. Zijn moeder, Çacé Mä, was tegen iedereen zeer genadevol, dan moet dus worden geconcludeerd, dat haar zoon,
Çré Caitanya Mahäprabhu, ook over die eigenschap beschikt.
Hij kan soms nogal hardvochtig hebben geleken, zoals in Zijn
spel met Choöa Haridäsa, Käla Kåñëadäsa en Pratäparudra
Mahäräja, die Hij Zijn darśana niet wilde geven. In die tijd
was Hij niet geïnteresseerd in het advies van Advaita Äcärya,
Nityänanda Prabhu, Räya Rämänanda, Svarüpa Dämodara en
zelfs niet in dat van Paramänanda Puré, die zich op het niveau
van Zijn guru bevond. Hij zei tegen hen, “Ik woon in Puré in
de wereldverzakende levensorde. Als jullie rijkdom en reputatie verlangen, kunnen jullie met Pratäparudra Mahäräja
associëren, maar Ik ben in deze dingen niet geïnteresseerd.”
Tenzij we zo strikt zijn als Çré Caitanya Mahäprabhu, kunnen we geen zuivere bhakti bereiken. Toch bidt Çréla Rüpa
Gosvämé, “O Prabhu, als je mijn kwalificatie evalueert, kun je
zien, dat mijn situatie voor altijd hopeloos is. Maar ik weet,
dat Jij als zoon van Çacé Mä van nature zachtmoedig bent en
aangezien Je deze eigenschap niet kunt opgeven, neem Je niet
in overweging, of ik al of niet voor Jouw genade gekwalificeerd ben.”
Van alle kwaliteiten is de grote genade (parama-karuna)
een van de meest superieure eigenschappen van Çré Kåñëa en
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Çré Caitanya Mahäprabhu. Ze zijn jegens iedereen altijd
vriendelijk. Çréla Rüpa Gosvämé bidt daarom, “O Çacénandana, Jij bent Hari Zelf met de schoonheid en het gevoel van
Çrématé Rädhikä. Je bent zo genadevol. Je wilt Jouw genade
aan alle levende wezens geven, zelfs al zijn ze gevallen zielen,
zoals Jagäi en Mädhäi, die over geen enkele kwalificatie beschikken.”
Hari puraöa sundara – het woord hari heeft zoveel betekenissen. Hari betekent ‘Kåñëa Zelf, die ieders hoofd en hart
steelt’. Hari betekent ook ‘aap’. In verband met het bove nstaande vers betekent het ‘een hele sterke leeuw’.
Çréla Rüpa Gosvämé bidt daarom, “O Çacénandana, Caitanya Mahäprabhu, zoals gekke olifanten op de vlucht slaan,
wanneer een leeuw brult, zo slaan ook de gekke olifanten van
de gevolgen van zondige activiteiten uit het verleden en overtredingen tegen Vaiñëava’s, die de kruipplant van bhakti onmiddellijk kunnen ontwortelen en voor altijd kunnen verdrogen, op de vlucht, wanneer Jij brult met Jouw harinämasankirtana.”
Onze overtredingen zijn als gekke olifanten. In ÇrémadBhägavatam wordt uitgelegd, dat degene een overtreding begaat, die een zuivere toegewijde beledigt door hem te bekritiseren, hem te misbruiken, hem te slaan, niet erg blij te zijn om
hem te zien, hem niet te verwelkomen of respect te betuigen
door op te staan, wanneer hij een ruimte binnenloopt of verlaat. Als een gekke olifant vernietigt deze overtreding al jouw
kracht, vroomheid, schoonheid, kennis, intelligentie, rijkdom,
enzovoort. Een dergelijke dader is zelfs niet gekwalificeerd
om naar de hel te gaan. Er moet een grotere en verschrikke174
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lijker hel worden gebouwd om hem te huisvesten. We moeten
proberen dit te begrijpen.
Hari, de leeuwachtige Caitanya Mahäprabhu, leeft in een
hele donkere kooi – ons hart. Als we herinneren, verheerlijken en kértana voor Hem uitvoeren, vernietigt Zijn brul alle
gekke olifanten (overtredingen). Zonder Zijn genade is het
niet mogelijk om vrij te worden van zondige reacties. Zelfs Çré
Kåñëa kan dit niet mogelijk maken; maar deze zelfde Kåñëa
als Çré Caitanya Mahäprabhu kan het wel. Çré Kåñëa heeft de
genade overgenomen van Çrématé Rädhikä, degene met het
grootste mededogen. Haar genade gecombineerd met Kåñëa’s
genade kan alle overtredingen teniet doen.
Çréla Rüpa Gosvämé bidt daarom, dat deze Çacénandana in
ons hart plaatsneemt. De genade van Gauräìga, die Kåñëa
Zelf is en bekleed is met de schoonheid en gouden kleur van
Çrématé Rädhikä, is onvergelijkbaar. Niemand kan zich vergelijken met de genegenheid en liefde, die Hij voor iedereen in
Zijn hart koestert. Hij is alleen vergelijkbaar met Zichzelf.
Rüpa Gosvämé heeft de betekenis van het hele Hoofdstuk
Vier gegeven in dit vers, dat de intentie beschrijft van de
komst van Çré Caitanya Mahäprabhu. Nu zou ik graag de uitleg en betekenis willen horen, die door Çréla Bhaktivedänta
Svämé Mahäräja is gegeven.
Toegewijde leest (Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä 3.4-6):
Tekst: Mag de Heer, die bekend is als de zoon van Çrématé Çacé-devé, transcendent gesitueerd zijn in de binnenste kamers
van jullie hart. Schitterend met de straling van gesmolten goud
is Hij door zijn grondeloze genade in het tijdperk van Kali verschenen om datgene te geven, dat geen andere incarnatie ooit
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eerder heeft gegeven: de meest sublieme en stralende smaak
van toegewijde dienst in de relatie van amoureuze liefde.
Betekenis: Dit is een citaat uit Vidagdha-mädhava, een toneelstuk samengesteld en geredigeerd door Çréla Rüpa Gosvämé.
Tekst: Ik heb de essentiële betekenis van het vierde vers gegeven: deze incarnatie daalt af om het chanten van de heilige
naam te propageren en liefde voor God te verspreiden.
Tekst: Hoewel dit waar is, is het slechts de externe reden voor
Gods incarnatie. Hoor alstublieft nog een andere reden – de
vertrouwelijke reden – voor de verschijning van God.
Betekenis: In Hoofdstuk Drie, vers vier, werd duidelijk gezegd,
dat Çré Caitanya verscheen om liefde voor Kåñëa uit te delen en
het chanten van Zijn transcendentale, heilige naam, Hare Kåñëa, te verspreiden. Dit was de tweede intentie voor het verschijnen van Çré Caitanya. De ware reden is anders, zoals we in
dit hoofdstuk zullen zien.

Probeer dit te horen. Dit is de ware glorie van Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja – namelijk, dat hij een intieme metgezel en volgeling van Çréla Rüpa Gosvämé is.
Toegewijde leest opnieuw Çré Caitanya-caritämåta, Ádi-lélä 4.6:
Hoewel dit waar is, is het slechts de externe reden voor Gods
incarnatie. Hoor alstublieft nog een andere reden – de vertrouwelijke reden – voor de verschijning van God.

Het is voor ons belangrijk om Çré Caitanya-caritämåta te lezen
en met deze informatie bekend te raken. Toegewijden moeten
al deze uiteenzettingen begrijpen. Alle respectabele en serieuze Vaiñëava’s moeten ze kennen. Toegewijden zijn niet
eenvoudig bedoeld om geld te collecteren en plannen te ma176
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ken. Iedereen moet volgens zijn aanleg zeker enige dienst
verlenen, maar alle waardige toegewijden dienen ook zorgvuldig te begrijpen, wat de innerlijke intentie van Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja was om naar deze wereld te komen.
Toegewijde leest uit Çré Caitanya-caritämåta, Ádi-lélä 4:
Samenvatting: In dit hoofdstuk van het epos, Çré Caitanyacaritämåta, heeft Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé er de nadruk op
gelegd, dat Çré Caitanya is verschenen met drie belangrijke intenties van Zichzelf. De eerste was de positie te proeven van
Çrématé Rädhäräëé, die de belangrijkste uitwisseling van transcendente liefde voor Çré Kåñëa bewerkstelligt. Çré Kåñëa is het
reservoir van bovenzinnelijke liefdevolle transacties met Srimati Rädhäräëé. Het subject van die liefdevolle transacties is
Bhagavän Zelf en Rädhäräëé is het object. Dus het subject,
Bhagavän, wilde de liefdesrelatie in de positie van het object,
Rädhäräëé, ervaren.
De tweede reden voor Zijn verschijning was om de bovenzinnelijke zoetheid van Zichzelf te begrijpen. Çré Kåñëa is een en
al beminnelijkheid. De aantrekkingskracht van Rädhäräëé tot
Kåñëa is subliem en om die aantrekkingskracht te ervaren en
de bovenzinnelijke bekoring van Zichzelf te begrijpen, heeft
Hij de mentaliteit van Rädhäräëé aanvaard.
De derde reden voor Zijn verschijning was om te genieten van
de zegen, die Rädhäräëé ervaart. Bhagavän dacht, dat Rädhäräëé ongetwijfeld van Zijn gezelschap genoot en Hij genoot van
het gezelschap van Rädhäräëé, maar de uitwisseling van bovenzinnelijke zoetheid tussen het spirituele paar was voor Çrématé
Rädhäräëé plezieriger dan voor Çré Kåñëa. Rädhäräëé ervoer
meer transcendentaal plezier in het gezelschap van Kåñëa dan
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Hij kon begrijpen zonder Haar positie in te nemen, maar het
was voor Çré Kåñëa onmogelijk Zich in de positie van Çrématé
Rädhäräëé te bevinden, want die positie was Hem totaal
vreemd. Kåñëa is de transcendente man en Rädhäräëé is de
transcendente vrouw. Om het bovenzinnelijke plezier van het
liefhebben van Kåñëa te kennen verscheen Çré Kåñëa als Çré
Caitanya, die de emoties en lichaamsuitstraling van Çrématé
Rädhäräëé had aanvaard.
Çré Caitanya verscheen om deze vertrouwelijke verlangens te
vervullen en ook om de bijzondere betekenis van het chanten
van Hare Kåñëa, Hare Kåñëa, Kåñëa Kåñëa, Hare Hare / Hare
Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare te prediken en om
de invocatie van Advaita Prabhu te beantwoorden. Deze waren secundaire redenen.
Çré Svarüpa Dämodara Gosvämé was de belangrijkste figuur
van de vertrouwelijke toegewijden van Çré Caitanya. De gegevens uit zijn dagboek hebben deze vertrouwelijke intenties van
Bhagavän onthuld. Deze openbaringen zijn bevestigd geworden door uitspraken van Çréla Rüpa Gosvämé in zijn gebeden
en gedichten. Dit hoofdstuk (Hoofdstk 4, dat het commentaar
is op Ädi-lélä 1.4) beschrijft tevens in het bijzonder het verschil
tussen lust en liefde. De transacties van Kåñëa en Rädhä zijn
totaal iets anders dan materiële lust. Daarom heeft de auteur
er zeer duidelijk onderscheid tussen gemaakt.

Voor wie heeft Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja dit geschreven? Hij wilde, dat zijn boeken werden verspreid, zodat
iedereen, die ze wilde begrijpen, een superieure Vaiñëava zou
benaderen en in zijn associatie zou trachten gekwalificeerd te
worden. Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja wist, dat vele
personen in de wereld geleidelijk gekwalificeerd zouden ra178
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ken om de spirituele waarheden daarin te begrijpen en daarom heeft hij op deze manier geschreven.
Sommige personen zeggen, dat niemand in de wereld gekwalificeerd is om deze waarheden over Çré Caitanya te realiseren en ze geven de verzekering, dat iemand, die dit wel probeert te begrijpen, een sahajiya 39 is. Op basis van deze logica
moeten Çréla Rüpa Gosvämé en Çréla Kåñëadäsa Kaviräja ook
sahajiyä zijn, want het zijn hun woorden in Çré Caitanyacaritämåta. Wees zo goed om deze logica niet te aanvaarden.
In feite wordt iedereen gekwalificeerd, die Çré Caitanyacaritämåta en Çrémad-Bhägavatam in de associatie van zuivere
Vaiñëava’s leest en de heilige namen van Gaura-Nityänanda
Prabhu chant. We zijn allemaal ontvangers van de genade van
Mahäprabhu, want we hebben alle andere lijnen opgegeven
om onze toevlucht te nemen in Zijn disciplinaire opvolging.
Degenen, die toevlucht hebben genomen aan de lotusvoeten van Caitanya Mahäprabhu of Zijn metgezellen, zullen op
zekere dag echt worden gekwalificeerd. Wees niet hopeloos.
Ik zie overal stralen van hoop. De genade van Çré Caitanya
Mahäprabhu zal over jullie komen.

39

Een sahajiyä is iemand, die denkt, dat de stadia van gevorderde toewijding gemakkelijk kunnen worden bereikt, en die zodoende soms de externe symptomen van spirituele extase behorend bij deze stadia imiteert.
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vancha kalpa tarubhyaç ca
kåpa sindhubhya eva ca
patitänäà pävanebhyo
vaiñëavebhyo namo namaù

AIÑËAVA’S ZIJN ALS WENSBOMEN, DIE ALLES

kunnen geven, zelfs kåñëa-prema. Ze kunnen ook
dienstverlening aan Çrématé Rädhikä geven, welke
zeer zeldzaam is. Laten we nooit een Vaiñëava bekritiseren;
laten we altijd proberen om hen allemaal te eerbiedigen. Dan
zullen we alle waarheden van de onderhavige materie realiseren.

HET BIDDEN VAN DE GEBEDEN VAN DE ÄCÄRYA’S
anarpita-caréà-cirät karuëayävatérëah kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çréyam
hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù
sadä hådaya-kandare sphuratu vaù çacé-nandanaù
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.4)
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Mag de Heer, die bekend is als de zoon van Çrématé Çacé-devé,
transcendent gesitueerd zijn in de binnenste kamers van jullie
hart. Schitterend met de straling van gesmolten goud is Hij
door zijn grondeloze genade in het tijdperk van Kali verschenen om datgene te geven, dat geen andere incarnatie ooit eerder heeft gegeven: de meest sublieme en stralende smaak van
toegewijde dienst in de relatie van amoureuze liefde.

Ik heb de algemene betekenissen van dit vers uiteengezet en
nu ga ik iets bijzonders bespreken, dat Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé ons heeft gegeven.
We hebben de zeer mooie uitleg van Çréla Bhaktivedänta
Svämé Mahäräja in de lijn van Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla
Bhaktivinoda Öhäkura en Çréla Bhatisiddhänta Sarasvaté Öhäkura gehoord, waarin hij de diepere intenties van de verzen
van Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé duidelijk heeft gemaakt.
Çréla Kåñëadäsa Kaviräja geeft de betekenis van dit vers in
zijn andere Bengaalse payäras (verzen) en wij zoeken hulp bij
de uitleg van Çréla Svämé Mahäräja in Çré Caitanya-caritämåta
om zijn gevoel uit te leggen.
pürëa bhagavän kåñëa vrajendra-kumära
goloke vrajera saha nitya vihära
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 3.5)

Hoe is de uitleg van Çréla Svämé Mahäräja?
Toegewijde leest uit Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä 3.5:
Tekst: Çré Kåñëa, de zoon van de Koning van Vraja, is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Hij maakt met bovenzinnelijk spel en vermaak plezier in Zijn eeuwige woonplaats, Goloka, waarvan ook Vraja-dhäma onderdeel uitmaakt.
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Betekenis: In het voorgaande hoofdstuk is komen vast te staan,
dat Kåñëa, de zoon van Vrajendra (de Koning van Vraja), de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is met zes rijkdommen. Hij
geniet eeuwigdurend van transcendentaal gevarieerde rijkdommen op Zijn planeet, die wordt gekend als Goloka. Het
eeuwige spel en vermaak van Bhagavän op de spirituele planeet, Kåñëa-loka, worden aprakaöa of ongemanifesteerd spel
genoemd, omdat het zich buiten het gezichtsveld van de geconditioneerde zielen bevindt. Çré Kåñëa is altijd overal aanwezig, maar als Hij niet voor onze ogen zichtbaar is, is Hij naar
zeggen aprakaöa of ongemanifesteerd.

Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé geeft nadere uitleg van de
intentie van dit vers, dat begint met anarpita-caréà cirät, geschreven door Çréla Rüpa Gosvämé. Waarom heeft hij dit vers
hier geciteerd? Zijn overweging was, “Het kan zijn, dat Çré
Kåñëa mijn gebed niet hoort en misschien hoort Çrématé Rädhikä het ook niet, maar Ze kunnen het gebed van Çréla Rüpa
Gosvämé niet vermijden te horen.”
Laat ons het gevoel cultiveren, dat we altijd onder leiding
staan van Vaiñëava’s. Het is voor ons onheilzaam om de allerhoogste trachten te zijn en te denken, “Ik ben de bestuurder,
ik kan alles regelen.” In plaats daarvan dienen we te denken,
“Ik ben een dienaar. Ik ben de dienaar van de dienaar van de
dienaar van de dienaar van de dienaar van de dienaar van de
dienaren van jullie dienaren. Ik ben het stof van de voeten
van de laatste dienaar.” Dit is nederigheid. Een rüpänuga
Vaiñëava denkt op deze manier.
We spreken zoveel gebeden aan Çré Kåñëa en Çré Caitanya
Mahäprabhu uit, maar Zij kunnen onze gebeden over het
hoofd zien. Ze kunnen ze niet serieus hoeven nemen.
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ñad-aìga çaraëägati hoibe jähära
tähära prärthanä çune çré-nanda-kumara
Çaraëägati door Çréla Bhaktivinoda Öhäkura

De jonge zoon van Nanda Bäbä, Çré Kåñëa, hoort de gebeden
van iedereen, die zijn toevlucht tot Hem neemt door middel
van de zesvoudige beoefening genaamd çaraëägati.

Çré Kåñëa hoort de gebeden van degenen, die de zes soorten
van volle overgave aan Zijn lotusvoeten hebben bereikt. Dit is
de deur, of het venster, van de entree naar bhakti. We kunnen
alleen binnengaan, indien we in ons hart over deze zes kwaliteiten beschikken.
änukülyasya saìkalpaù prätikülyasya varjanam
rakñiñyatéti viçväso goptåtve varaëaà tathä
ätma-nikñepa-kärpaëye ñaò-vidhä çaraëägatiù
Hari-bhakti-viläsa (11.676)

Er zijn zes symptomen van zelfovergave, waarover een onvermengde toegewijde beschikt: (1) änukülyasya saìkalpaù (alleen datgene aanvaarden, dat gunstig is voor prema-bhakti); (2)
prätikülyasya varjanam (alles dat ongunstig is voor premabhakti afwijzen); (3) rakñiñyatéti viçväsa (er sterk op vertrouwen
dat Kåñëa de enige beschermer is in de wetenschap dat geen
andere activiteit bescherming kan bieden); (4) goptåtve varaëa
(er geen twijfel over hebben, dat Kåñëa de enige bewaker en
instandhouder is); (5) ätma-nikñepa (zijn hele zelf aan Bhagavän offeren met het gevoel niets te kunnen doen, dat onafhankelijk is van de wens van Kåñëa); en (6) kärpaëya (nederigheid,
zich onbeduidend en zeer gevallen voelen). De beschikking
over al deze houdingen wordt çaraëägati genoemd.
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Als we Çré Kåñëa een dienst willen bewijzen, dienen we onszelf eerst volkomen aan Zijn lotusvoeten over te geven en er
zijn enkele symptomen, waaruit blijkt, dat dit is volbracht.
Door er eenvoudig over te spreken zal het niet lukken. Welke
zijn de symptomen?
Anukülyasya saìkalpaù – we doen alleen die dienst of voeren alleen die activiteit uit, die gunstig is voor Kåñëa.
Prätikülya vivarjana – we geven onmiddellijk alles op, dat
ongunstig is voor de dienst van Kåñëa, hetzij in de vorm van
gezelschap, voeding, gemeenschap, of zondige activiteiten.
Rakñiñyatéti viçväsa – we hebben er sterk vertrouwen in, dat
Çré Kåñëa ons altijd beschermt en dat Hij de enige beschermheer is. Wij zijn geen beschermers, noch kan geld ons beschermen. In deze hele wereld kan geen wetenschapper, dokter, niemand en niets ons helpen. Alleen Kåñëa kan ons helpen.
Als we bhajana proberen te doen en we zitten tegelijkertijd
te hunkeren, “O Kåñëa, red me, ik zit zonder geld, help me,
help me!” of “Ik ben hulpeloos en ik heb zoveel te lijden”
betekent het, dat we geen vertrouwen hebben in Kåñëa en dat
we niet werkelijk bhajana kunnen doen. Er zijn veel soorten
problemen, die we niet kunnen oplossen, dus we moeten eensterk vertrouwen hebben, dat Kåñëa onze enige beschermheer
is en dat Hij ons zeker zal redden.
Waarom zou je je zorgen maken? We moeten gewoon Çré
Kåñëa dienen. De problemen zullen komen en Kåñëa zal ze
oplossen en als Hij dat niet doet, geen probleem. In dat geval
zal worden gezegd, dat Hij niet bijster veel genade heeft.
Iedereen zal Hem de schuld geven en zeggen, “Nu heeft Hij
185

SUMMUM VAN TOEWIJDING
__________________________________________________________________________

Zijn genadige aard opgegeven en is hardvochtig geworden.”
In feite kan Hij Zijn eigenschap van beschermheer van Vaiñëava’s niet opgeven.
Kåñëa beschermde Ambaréña en Prahläda Mahäräja. Hij
beschermt iederen, in moeders baarmoeder en overal elders,
dus we kunnen onbevreesd zijn. Er is eigenlijk helemaal geen
probleem. Als er een probleem in bhakti ontstaat, gaat Kåñëa
direct iets regelen om het op te lossen. Waarom zouden we
bang zijn? We kunnen denken, “Als ik alleen ben en de hele
wereld is tegen me in opstand, maakt het me niets uit.” Laat
ons zo concreet zijn; hoe kunnen we anders vorderingen maken in Kåñëabewustzijn?
We hoeven niet te denken, “Als ik gewoon bhakti doe en
niets anders uitvoer, kan ik zoveel problemen krijgen. Misschien wijst mijn grote gemeenschap me af en omdat iedereen
nijdig is en tegen me tekeer gaat, zal ik moeten verhuizen.
Wat moet ik doen?” Als we bhakti willen doen, moeten we
zijn zoals Prahläda Mahäräja en Çréla Haridäsa Öhäkura.
De mohammedaanse koning verbood Haridäsa Öhäkura
Hare Kåñëa te chanten en gebood hem in plaats daarvan “Allah, Allah, Allah. Khodä, Khodä, Khodä” te chanten. Maar
Çréla Haridäsa Öhäkura weigerde dat. Hij zei tegen die moslims, “Als Kåñëa, Räma, Allah en Khodä dezelfden zijn,
waarom brengen jullie dan al die mensen in de problemen?
Waarom proberen jullie hen met alle geweld moslim te maken? Waarom alleen Khodä en Allah chanten? Als Kåñëa en
Räma Allah en Khodä zijn, wat is dan het probleem van het
chanten van Kåñëa?”
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Ze antwoordden, “We gaan jou in miljoenen stukken hakken en jouw lichaam aan de honden voeren.”
“Ik ben niet bang” zei Haridäsa en hij begon op de hoofdweg heel hard ‘Hare Kåñëa’ te chanten. De moslims probeerden hem te vermoorden, maar dat lukte niet. Haridäsa had
besloten, “Zelfs als iemand me in stukken hakt, geef ik het
chanten van Kåñëa’s naam niet op.”
Als we zo dapper en sterk worden in ons Kåñëabewustzijn
als hij, komt Kåñëa meteen; of Hij stuurt Zijn Sudarçana cakra; of Hij kan Garuòa sturen, of Hanumän, of Hij komt Zelf
in de gedaante van Çré Nåsiàha om ons te beschermen. Waarom zouden we bang moeten zijn? Er is helemaal geen reden
om bang te zijn.
In het eerste stadium van bhakti zijn er zoveel problemen.
Laat ons er overheen springen, zoals Hanumän deed, toen hij
de zee overstak. Hij chantte, “Jaya Çré Räma”, sprong over de
zee en ging naar Laìkä. Laat ons ook zo zijn. Laten we nu, op
dit moment, ophouden over problemen te denken en vertrouwen hebben in de wetenschap, dat Kåñëa altijd onze beschermheer is.
Goptåtve varaëaà tathä – Kåñëa is onze enige bewaker en
instandhouder. Het is daarom onze verantwoording om het
hele zelf – lichaam, geest, ziel en alles dat we bezitten – over
te geven en te denken, “Ik doe niets, dat Kåñëa niet wil. Ik
geef alles over aan Zijn lotusvoeten.” Dit is çaraëägati. Als we
çaraëägati op deze manier doen, wordt de deur naar het gebied van bhakti geopend en kunnen we gemakkelijk binnengaan. Dit is van het grootste belang.
Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé legde uit,
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pürëa bhagavän kåñëa vrajendra-kumära
goloke vrajera saha vitya vihära
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 3.5)

Çré Kåñëa, de zoon van de Koning van Vraja, is de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Hij maakt met bovenzinnelijk spel en
vermaak plezier in Zijn eeuwige woonplaats, Goloka, waarvan
ook Vraja-dhäma onderdeel uitmaakt.

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is Çré Kåñëa. Hij is
altijd in Våndävana aan het spelen met de go (koeien), de
gopas (koeherders), de gopés en alle andere wezens van
Våndävana of Vraja. Hij schept daar vooral veel genoegen in
de gemeenschap van gopés.
Het hogere gebied van Vaikuëöha wordt Kåñëa-loka genoemd en het lagere gebied heet Vaikuëöha paravyoma. In
paravyoma Vaikuëöha houden alle incarnaties en manifestaties van Kåñëa, zoals Räma, Nåséàha en Näräyaëa, Hun residentie. Er zijn afzonderlijke gebieden in Vaikuëöha, die allemaal in ieder opzicht eindeloos zijn.
Kåñëa’s mond was heel klein, zoals van een baby, toen Yaçodä-maiyä er alle werelden in zag, inclusief Goloka Våndävana. Zelfs een stofdeeltje van Våndävana is eindeloos. Door
Kåñëa’s wens kan Våndävana heel klein of heel groot lijken,
omdat in Våndävana iedere zandkorrel Baladeva Prabhu Zelf
is; dus iedere zandkorrel van Våndävana heeft deze macht.
Kåñëa-loka, of Goloka, is verdeeld in drie secties. Ze worden gezamenlijk Goloka genoemd en de grens er omheen
heet ook Goloka. Het eerste en lagere deel wordt Dvärakä
genoemd; het middengebied wordt Mathurä genoemd en het
hogere gebied wordt Vraja, Våndävana en Gokula genoemd.
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Enerzijds zijn ze hetzelfde, maar er bestaat ook in ieder gebied een specialiteit.
In Våndävana zijn twaalf bossen en twaalf sub-bossen. Het
eerste is Gokula, waar Kåñëa’s balya-lélä (babyspel) wordt
uitgevoerd; in Våndävana worden Kåñëa’s paugaëòa (kinderspel) en kiçora-lélä (jeugdspel) uitgevoerd.
De oppervlakte van Våndävana is tweeëndertig vierkante
mijl (51 km2). Eigenlijk ligt het gebied van Yamunä tot Govardhana Heuvel, Nandagäoì en Varñäna in Groter Våndävana en dit gebied is verheven boven Gokula. In Våndävana is
Govardhana de meest verheven plaats en in Govardhana zijn
Radha-kuëòa en Çyäma-kuëòa het meest verheven.
Waarom is Kåñëa-loka in drieën verdeeld? Het is verdeeld
volgens de stadia van prema van uiteenlopende toegewijden.
In Dvärakä is enige kennis aanwezig van Krnsa’s vermogens
(aiśvarya) als Bhagavän, de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods. In Mathurä is men minder gewaar van Bhagaväns vermogens en daarom wordt daar minder eerbied en ontzag vertoond en in Våndävana nog minder. Prema is in Våndävana
echter hoger ontwikkeld, in Mathurä minder hoog en in Dvärakä het minst.
In het buitenste gebied van Goloka, dat ook Goloka wordt
genoemd, zijn toegewijden zich bewust van Kåñëa’s Godheid.
Daar leven Çré Çré Rädhä en Kåñëa in svakéya-bhäva (echtelijke liefde). Çré Kåñëa is daar altijd aanwezig als God Zelf, waar
Hij zelfs over meer rijkdom beschikt dan Näräyaëa. In Goloka is Hij niet de zoon van Nanda Bäbä en Yaçodä-maiyä, noch
van Vasudeva en Devaké. Hij gedraagt Zich als een echtgenoot, maar er heeft geen huwelijksceremonie plaats. Çrématé
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Rädhikä is daar aanwezig, maar evenals Lakñmé biedt Ze altijd Haar eerbetuigingen aan Zijn lotusvoeten.
In Dvärakä is dit gevoel van rijkdom en eerbied (aiśvaryabhäva) enigszins afgedekt. Daar wordt Kåñëa een vriend van
de inwoners van Dvärakä en de echtgenoot van de koninginnen en er worden regelingen getroffen voor Zijn huwelijk.
Soms heeft Satyabhämä een depressieve bui (mäna) en Kåñëa,
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, probeert haar boosheid
te kalmeren. Dan kan Hij tegen haar zeggen, “Ik heb het verkeerd gedaan.” In Goloka zou dit vertoon van menselijke
ondergeschiktheid door Çré Kåñëa nooit plaatsvinden.
In Mathurä is deze aiśvarya-bhäva nog verder afgedekt.
Niettemin manifesteerde Kåñëa Zijn vierarmige gedaante op
het moment van Zijn verschijning, waarbij Vasudeva en Devaké Hem aanbaden, “Je bent God Zelf. We herinneren ons,
dat we Jou in onze voorgaande levens een plezier hebben gedaan en kregen daardoor het godsgeschenk, dat Je nu onze
zoon wordt. Daarom ben Je nu hier verschenen.” Ze zagen,
dat Hij de schelphoorn, werpschijf, knots en lotusbloem in
Zijn handen hield. Hij bevond Zich in Zijn prille jeugd met
golvend haar en getooid met veel gouden ornamenten, zoals
het juweel, de Kaustubha. Terwijl ze Hem aanbaden, nam Hij
Zijn gedaante van een tweearmige baby aan, waardoor ze zich
ernstig zorgen maakten over de vraag, hoe ze Hem konden
beschermen. Als Vasudeva had geweten, dat Çré Kåñëa Bhagavän Zelf was – dat Hij iedereen kon beschermen en dat Hij
de demoon, Kaàsa, in een oogwenk kon vermoorden – waarom zou hij Hem dan naar Gokula hebben gebracht? Enerzijds
was de kennis van Kåñëa’s vermogen aanwezig, anderzijds was
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de bekoring van een menselijke relatie aanwezig. In Dvärakä
heerst meer het gevoel van eerbied en ontzag voor Kåñëa dan
de ervaring van een beminnelijke, menselijke relatie met
Hem.
In Vraja daarentegen weet nooit iemand, dat Kåñëa God is.
Daar zeggen de oudere gopés tegen Hem, “Kun Je de schoenen van Jouw vader komen brengen?” Kåñëa, die op dat moment twee jaar oud is en praktisch naakt rondloopt, gaat ze
opgewekt halen, alsof Hij danst. Hij zet de schoenen van Zijn
vader op Zijn hoofd en brengt ze huppelend naar de gopés. De
gopés willen Krsna’s gretigheid naar laòòus zien en zeggen
tegen Hem, dat Hij een laòòu krijgt, als Hij zingt en danst.
Dan kijkt Hij hen met hele gretige ogen aan, strekt Zijn armen, alsof Hij danst en zingt een liedje. De gopés zeggen tegen
Hem, “Heel goed” en geven Hem een laòòu.
In Våndävana wordt al het bewustzijn van Kåñëa als Godheid afgedekt door mädhurya-bhäva (de bekoring van menselijke relaties). In mädhurya-bhäva denken de inwoners van
Våndävana, dat Kåñëa louter hun wereldse broer, vriend of
geliefde is, ongeacht of rijkdom en vermogens manifest zijn of
niet.
Kåñëa tilde Govardhana Heuvel op, toen Hij nog maar zeven jaar oud was. Hij was geen reus, noch vierarmig. Hij glimlachte, speelde op Zijn fluit en stond daar met de gopas en
gopés grapjes te maken. De gopas en andere oudere personen
met de leeftijd van Kåñëa’s ouders gingen ervan uit, dat Nanda Bäbä vast en zeker soberheden had uitgevoerd om Näräyaëa een plezier te doen en dat Näräyaëa om die reden het
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lichaam van Kåñëa was binnengegaan en Govardhana Heuvel
omhoog hield.
En de gopés dan? Zij stonden Govardhana aan te staren en
vertelden hem, “O Govardhana, blijf waar je bent. Wees voor
Kåñëa niet te zwaar, anders zullen we jou vervloeken.” Zij
dachten, dat Govardhana omhoog bleef staan vanwege hun
sterke woorden.
Wat betreft Çrématé Rädhikä, Zij staat altijd aan Kåñëa’s
linker zijde. Kåñëa hield Govardhana vast op de punt van Zijn
linker pink. De äcäryas in onze lijn zijn tot de conclusie gekomen, dat Çrématé Rädhikä, het complete machtsvermogen
van Kåñëa, Govardhana optilde. De allerhoogste manifestatie
van vermogen heeft plaats in Våndävana, maar wordt daar
met zoveel mädhurya-bhäva overdekt, dat het als zodanig niet
wordt opgemerkt.
Çréla Kåñëadäsa Kaviräja legt uit, dat Kåñëa altijd in Goloka
speelt, maar niet in Dvärakä, Mathurä, of in de buitengebieden van Goloka. Samen met Zijn vele metgezellen voert Hij
Zijn speelse tijdverdrijf uit in Goloka Våndävana, Gokula,
Rädhä-kuëòa, enzovoort.
Alle gevoelsstemmingen zijn aanwezig in Våndävana,
pürëa bhagavän kåñëa vrajendra-kumära
goloke vrajera saha nitya vihära
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 3.5)

Çré Kåñëa, de zoon van de Koning van Vraja, is de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Hij maakt met bovenzinnelijk spel en
vermaak plezier in Zijn eeuwige woonplaats, Goloka, waarvan
ook Vraja-dhäma onderdeel uitmaakt.
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Er is in India een sahajiyä genaamd Rädhänätha, die een lang
commentaar op Çré Caitanya-caritämåta heeft geschreven,
waarin hij zegt, dat er in Vraja geen parakéya-bhäva aanwezig
is. Maar zijn argument is niet geldig. Als een gevoel geen zaad
in de oorspronkelijke woonplaats heeft, hoe kan het zich dan
in deze wereld manifesteren?40
Parakéya-bhäva en alle andere relaties zijn in Våndävana
aanwezig. Çré Kåñëa en Zijn metgezellen dalen met deze relaties af naar Bhauma Våndävana (Våndävana gemanifesteerd
in deze wereld), dat ook in ieder ander universum wordt gemanifesteerd. Bhauma Våndävana en Goloka Våndävana zijn
praktisch hetzelfde en toch bestaat er enig verschil. Geen gewoon persoon in deze wereld kan zien of realiseren, dat Kåñëa
altijd in Bhauma Våndävana speelt, maar als iemand zuivere
prema ontwikkelt, kan hij naar Goloka Våndävana gaan, waar
hij Hem altijd kan zien spelen.
Het is niet juist te denken, dat in Goloka Våndävana geen
parakéya-bhäva bestaat en geen geboorte van Kåñëa plaats
heeft en dat Kåñëa Zich altijd in de gedaante van een tiener
bevindt. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft op dit vers (Çré
Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä 3.5) een commentaar gegeven,
waarin hij uitlegt, dat Kåñëa eeuwigdurend in Goloka Våndävana speelt en dat Hij van daaruit, één keer op een dag van

40

“Janmädy asya yato ‘nvayäd itarataç cärtheñv abhijïaù svaräö – Ik mediteer op Bhagavän Çré Kåñëa, want Hij is de Absolute Waarheid en de
eerste Oorzaak van alle oorzaken van schepping, instandhouding en destructie van de gemanifesteerde universa. Hij is rechtstreeks en indirect
bewust van alle manifestaties en Hij is onafhankelijk, want buiten Hem is
geen andere oorzaak” (Çrémad-Bhägavatam 1.1.1).
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Brahmä, afdaalt naar het gebied van eenenvijftig vierkante
kilometer van Bhauma Våndävana.
Çré Kåñëa voert eeuwigdurend spel uit met Zijn vijf soorten
metgezellen in Goloka Våndävana – çänta, däsya, sakhya,
vätsalya en mädhurya (met gevoelens van neutraliteit, dienaarschap, vriendschap, ouderschap en amoureuze liefde).
Wanneer Hij naar deze wereld komt, neemt Hij alle inwoners
van Vraja-bhümé mee, inclusief de eeuwig bevrijde pauwen en
alle andere vogels, koeien, metgezellen, zoals vrienden, ouders en geliefden, de Yamunä Rivier en Govardhana Heuvel.
Hij woont in Vraja tot de leeftijd van tien jaar en daarna gaat
Hij naar Mathurä en daarna naar Dvärakä. En toch voert Hij
tot de dag van vandaag spel en vermaak uit met al Zijn me tgezellen in Våndävana.
Als we geen bhakti hebben, kunnen we dit niet zien. Gewone bhakti is niet toereikend om dit spel te kunnen zien. Pas
wanneer we in het stadium van bhäva komen, kunnen we dit
van tijd tot tijd ervaren – anders niet. Çré Kåñëa komt naar
deze wereld om Zijn genade over alle jévas te sprenkelen, degenen die sädhana doen en degenen, die het niet doen, degenen die reeds tot bhäva zijn ontwikkeld en degenen, die prema hebben bereikt. Hij daalt neer om hen allemaal te verheffen.
Çré Kåñëa komt op iedere dag van Brahmä; slechts één keer.
En wanneer Zijn spel uit is, verdwijnt Hij met al Zijn metgezellen van Vraja. Na Zijn verdwijning, wanneer Hij in Goloka
Våndävana is, denkt Hij,
cira-käla nähi kari prema-bhakti däna
bhakti vinä jagatera nähi avasthäna
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Wil je eerst de vertaling lezen en dan de betekenis van Çréla
Bhaktivedänta Svämé Mahäräja?
Toegewijde leest uit Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä 3.14,
Vers: Ik heb de bewoners van de wereld gedurende een lange
tijd geen onvermengde liefdevolle dienst aan Mij gegeven.
Zonder een dergelijke, liefdevolle gehechtheid is het bestaan
van de materiële wereld zinloos.
Betekenis: God kent zelden zuivere, transcendente liefde toe,
maar zonder dergelijke, zuivere liefde voor God – vrij van
vruchtdragende activiteiten en empirische speculatie – kan
men in het leven geen perfectie bereiken.

In de hele Caitanya-caritämåta staan de betekenissen van Çréla
Bhaktivedänta Svämé Mahäräja. Toch hebben we zelden de
gelegenheid om uiteenzettingen van zijn woorden te horen.
Als we het zelf niet op de juiste wijze kunnen uitleggen, betekent het, dat we geen ware belangstelling voor het onderwerp
hebben. Om zuivere belangstelling in de missie van Çré Caitanya Mahäprabhu te ontwikkelen, moeten we proberen met
Vaiñëava’s te associëren, die een grote smaak voor deze onderwerpen genieten en geen enkele belangstelling in wereldse
onderwerpen hebben.
We zijn zonder aardse bezittingen naar deze wereld gekomen en wanneer we dit lichaam verlaten, zullen we alles, dat
we hebben verzameld, moeten opgegeven. Waarom zouden
we ons zorgen moeten maken over materieel comfort en
voorspoed?
Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja is met hetzelfde doel
als Çré Caitanya Mahäprabhu naar deze wereld gekomen –
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namelijk om die prema te geven, die God Zelf kwam geven –
echter zeer zeldzame personen realiseren zich dit. Met het
doel om de wereld een platform te geven, waarop die prema
kon worden begrepen, heeft Çréla Svämé Mahäräja de jungles
van mäyäväda en andere foute filosofieën gekapt, waarbij
toegewijden hem hebben geholpen. We moeten echter niet
denken, “Jungles kappen is de hoogste service in deze wereld;
dit is hetgeen hij kwam geven.”
We kappen jungles op een bepaalde plek om een gebouw
neer te zetten of daar te gaan wonen. In deze beeldspraak
staat het gebouw voor de constructie van zuivere bhakti. We
moeten niet miljoenen levens eenvoudig blijven doorgaan met
jungles kappen. Er zijn zeker overal jungles, maar het heeft
geen zin om ons leven te wijden aan het kappen van jungles.
Hier onderwijst Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja de wereld: bhakti vinä jagatera nähi avasthäna. Wat heeft hij in de
Betekenis geschreven?
Toegewijde leest,
Betekenis: Zonder dergelijke, liefdevolle gehechtheid is het
bestaan van de materiële wereld zinloos.

Het is zinloos. Eenvoudig jungles omhakken is zinloos, indien
de intentie niet aanwezig is om bhakti in het hart van toegewijden te bouwen. Dit is de essentiële factor. We zijn niet naar
deze wereld gekomen om allerlei materiële constructies voor
ons comfort te scheppen. Onze Gosvämé’s en äcäryas zijn zeer
sterk en hebben ook jungles omgehakt, maar wij zijn niet zo
sterk als zij. Als we ons alleen concentreren op het trachten te
rooien van de jungles van sahajiyäs, mäyävädés en zintuiglijke
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levensgenieters – zelfs in naam van het ‘maken van toegewijden’ – zullen we aan diezelfde contaminatie onderhevig worden.
Hier is een levendig voorbeeld. Iemand zag eens een persoon in de stroom van een grote rivier verdrinken en hoewel
hijzelf niet kon zwemmen, sprong hij onmiddellijk het water
in om de man van de verdrinkingsdood te redden. De drenkeling greep hem vast en beiden verdronken.
We moeten dus eerst weten, hoe we moeten zwemmen; we
moeten de kunst beheersen om onszelf te redden en daarna
kunnen we anderen redden. We moeten vanaf de oever een
touw werpen. De drenkeling zal dan het touw vastpakken en
dan zijn wij in staat hem te redden. We kunnen alleen in het
water springen, als we goed kunnen zwemmen, anders zullen
wij ook sterven.
Al deze bhakti-siddhäntas zijn erg sterk, maar als we geen
zuivere toegewijde zijn en we proberen van anderen een toegewijde te maken, zullen we verdrinken in de oceaan van materiële emoties en activiteiten. Laten we eerst gekwalificeerd
worden en bhakti in ons hart ontwikkelen door het beoefenen
van çravaëam, kértanaà, viñëu-smaraëam; horen over Kåñëa,
Zijn namen chanten, over Zijn glorie zingen en Hem herinneren. Dan pas kunnen we anderen redden.
Toen Kåñëa in Zijn woonplaats was, dacht Hij, “Ik heb een
hele lange tijd de genegenheid van de inwoners van Vraja in
sakhya, vätsalya en mädhurya-bhäva niet verpreid. Toen Ik
voorheen in de gedaante van Gauräìga, Çré Caitanya Mahäprabhu, Çacénandana kwam, heb Ik deze genegenheid gegeven. Nu is er een lange tijd verstreken, dus Ik moet het op197
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nieuw geven. Zonder prema-bhakti wordt de wereld vernietigd.”
Verder dacht Kåñëa,
sakala jagate more kare vidhi-bhakti
vidhi-bhaktye vraja-bhäva päite nähi çakti

Wat is de betekenis?
Toegewijde leest (Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä 3.15),
Overal in de wereld vereren mensen Me volgens schriftuurlijke
sommaties. Maar door eenvoudig zulke regulerende principes
te volgen kan men de liefdevolle sentimenten van de toegewijden in Vraja-bhümi niet krijgen.

Er bestaat een verschil tussen zuivere vaidhé-bhakti en onzuivere vaidhé-bhakti. Hetgeen wij doen hoeft geen zuivere vaidhi-bhakti te zijn. Çravaëam en kértanaà enzovoort uitgevoerd
om alleen Kåñëa een plezier te doen zijn eigenlijk vaidhébhakti. Als we ons alleen concentreren rond de vraag, hoe we
geld kunnen maken, praktiseren we geen bhakti. Een zuivere
beoefenaar van vaidhé-bhakti is zeer zeldzaam. Als we in ons
hart kijken, kunnen we zien, dat we activiteiten in ons eigenbelang en voor onze reputatie uitvoeren, zoals het kopen van
een automobiel. Dit is geen zuivere bhakti; het is zelfs geen
zuivere vaidhé-bhakti. We moeten eerst vaidhé-bhakti proberen te volgen.
Tegelijkertijd zegt Kåñëa hier, “Ik ben zelfs niet tevreden
met ware vaidhé-bhakti.”
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Wat is zuivere bhakti? Het is dienst aan Kåñëa in däsya-41,
sakhya-, vätsalya- en mädhurya-bhäva, zoals de Vrajaväsé’s
Hem dienen. De mogelijkheid om te associëren met iemand,
die ons de ware gevoelens van Kåñëa kan onderwijzen, is zeer
schaars, zelfs in Bhauma Våndävana. Er zijn daar zoveel geleerden, die bedriegen, en er zijn vele schildpadden en apen,
die schade berokkenen.
Probeer al deze verzen te realiseren in prachtig mooie en
krachtige associatie. Çré Caitanya Mahäprabhu, Çré Kåñëa en
Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja kijken persoonlijk op
ons neer; ze zijn heel gelukkig. Çréla Svämé Mahäräja zegt, “Ik
wil jullie dit geven en daarom geef ik Çréla Näräyaëa Maharäja de inspriratie om het aan jullie te geven.”

41

De däsya-bhäva in Våndävana is geen zuivere däsya-bhäva, want het is
altijd vermengd met sakhya- en vätsalya-bhäva.
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vande ‘haà çré-guroù çré-yuta-pada-kamalaà çré-gurün vaiñëaväàç ca
çré-rüpam sagrajätaà saha-gaëa-raghunäthänvitaàs taà sa-jévam
sädvaitaà sävadhütaà parijana-sahitaà kåñëa-caitanya devaà
çré-rädhä-kåñëa-pädan saha-gaëa lalitä-çré-viçäkhänvitäàç ca

IT ENE VERS BIEDT EERBETUIGINGEN AAN
gurudeva, aan onze çikñä-guru, aan Çré Caitanya

Mahäprabhu en Zijn megezellen en aan Çré Çré
Rädhä-Kåñëa en Hun metgezellen. Als we gehaast zijn en
geen tijd hebben om de praëäma-mantra voor iedere vererenswaardige persoonlijkheid te reciteren, kunnen we dit gebed spreken, omdat het iedereen insluit.
Er is nog een ander offer van eerbetuigingen, dat korter is
dan dit en ook belangrijk is om dagelijks te reciteren - vooral
wanneer we niet veel tijd hebben,
gurave gauracandräya rädhikäyaya tad-älayaya
kåñëäya kåñëa bhaktäya tad-bhaktäya namo namaù
Ik bied praëäma aan Çré Gurudeva, Çré Gauracandra, Çrématé
Rädhikä en Haar metgezellen, aan Çré Kåñëa en Zijn toegewijden en aan de Vaiñëava’s.
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KÅÑËA BESCHERMT ZIJN TOEGEWIJDEN
Om ons te leren hoe we zuivere bhakti aan Bhagavän en Zijn
metgezellen kunnen krijgen verhaalt Çrémad-Bhägavatam de
geschiedenis van Prahläda Mahäräja en zijn demonische vader, Hiraëyakaçipu. Hiraëyakaçipu zei tegen zijn commandanten, “Ga overal naartoe en als jullie iemand zien, die op
een of andere manier gunstig gestemd is jegens Kåñëa, Viñëu,
of Hari, plunder hem onmiddellijk, zet zijn huis in brand en
vermoord hem of verban hem uit mijn koninkrijk. En omdat
koeien melk, boter en ghee geven, die allemaal worden gebruikt in offers voor Kåñëa’s plezier, moeten jullie de koeien
ook slachten. Mango, banaan en andere vruchten worden in
Viñëu’s dienst gebruikt, dus jullie moeten alle fruitbomen
rooien. Als jullie wie dan ook, of wat dat ook tegenkomen,
dat in relatie staat met Hari, Visnu, Kåñëa of Räma, moeten
jullie het terstond vernietigen.”
Hiraëyakaçipu dacht, dat hij Kåñëa en Zijn toegewijden kon
ombrengen, maar in plaats daarvan werden hij en zijn kwaadaardige metgezellen omgebracht. Kaàsa gaf vergelijkbare
opdrachten en om die reden stuurde hij Aghäsura, Bakäsura,
Pütanä en andere demonen naar Vraja. Het resultaat was echter het omgekeerde van zijn wens, want ze werden allemaal
vernietigd.
Zodra iemand de inspiratie heeft om Kåñëa te dienen en lief
te hebben, wordt hij of zij door zoveel overlast en problemen
belaagd. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken, want we
zien aan de geschiedenis, dat Kåñëa Zijn toegewijden altijd
beschermt en tot vandaag de dag heeft Hij Zijn houding niet
gewijzigd. Hij is grondeloos genadevol. Als we in ons Kåñëa202
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bewustzijn heel oprecht zijn, zal Hij ons zeker redden. Problemen kunnen zich aandienen, maar ze zijn tijdelijk; laten we
ons er geen zorgen om maken.
Door overgave (çaraëägati), kunnen we strikt en sterk in
onze praktijk blijven. Als we ons overgeven, zoals Prahläda,
Dhruva, Haridäsa Öhäkura en Sétä-devé, zal Kåñëa ons zeker
beschermen. We kunnen ook slim zijn, zoals Akrüra, die
Kaàsa om de tuin leidde door te pretenderen één van zijn
dienaren te zijn. Dat is ook goed. Met het verhullen van zijn
identiteit door te veinzen, dat hij één van Kåñëa’s partijleden
was, had hij zich echter niet overgegeven op dezelfde manier
als degenen, die Çré Kåñëa onbevreesd en rechtstreeks dienden en voor de resultaten van hun acties van Hem afhankelijk
waren.
Als we ons overgeven en alle moeilijkheden tolereren, zal
Çré Kåñëa zeggen, “Oh, hij heeft voor Mij zoveel ellende verdragen.” Dan zal Zijn hart smelten en zal Hij meteen kåñëaprema geven.
Als we een oprechte toegewijde ellende zien ondergaan, laten we hem dan zowel innerlijk als uiterlijk helpen. Laten we
de gelegenheid niet over het hoofd zien om een dergelijke
toegewijde met ieder soort probleem te helpen.

NIET LOUTER MET REGULERENDE PRINCIPES
In Bengaalse verzen, genaamd payäras, legt Çréla Kåñëadäsa
Kaviräja Gosvämé het vers uit, dat begint met anarpita-caréà
cirät. Zoals hierboven genoemd is één van die payäras alsvolgt,
203
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sakala jagate more kare vidhi-bhakti
vidhi-bhaktye vraja-bhäva päite nähi çakti
Çré Caitanya-caritämåta (Ádi-lélä 3.15)

Overal in de wereld vereren mensen Me volgens schriftuurlijke
sommaties. Maar door eenvoudig zulke regulerende principes
te volgen kan men de liefdevolle sentimenten van de toegewijden in Vraja-bhümi niet ontwikkelen.

Nadat Hij uit Zijn Bhauma Våndävana spel was verdwenen,
overwoog Çré Kåñëa, dat de mensen in deze wereld over het
algemeen met Hem geen verbinding hebben en niet in Hem
geloven. Dharmeëa héna paçubhiù samänäù – ze gedragen
zich als de laagste dieren, zoals zwijnen, honden en ezels, die –
hoewel ze groot lijden ondergaan – gehecht zijn aan de oorzaak van hun ellende. Ondanks dat de ezel herhaaldelijk door
de achterpoten van de ezelin wordt geschopt, blijft hij haar
achtervolgen om zijn lusten te bevredigen. In het regenseizoen wil een mot vuur proeven en daarom vliegt hij er rechtstreeks in en wordt meteen verbrand. Wij doen precies hetzelfde.
Zowel in de gedaante van man als vrouw weet een atheïst
niets over God, of Kåñëa, en heeft geen relatie met Hem. Het
beleid van atheïsten is, “Eet, drink en maak plezier.” Nadat zo
iemand grote hoeveelheden alcohol heeft genuttigd, struikelt
hij op straat en valt in de goot. Er komen honden bij, die zijn
gezicht likken, maar hij is zo bedwelmd, dat hij denkt, “Oh, ik
ben de koning van de hele wereld.” Hij realiseert zich zijn
verdorven conditie niet. Ofschoon hijzelf gestoord is, denkt
hij, dat alle anderen gestoord zijn.
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Van al deze atheïsten is iemand, die halfgoden zoals Durgä,
Kälé, Gaëeça, enzovoort vereren, zeldzaam. Zeldzamer is een
bhakta van Näräyaëa en onder miljoenen Näräyaëa bhaktas
treft men zelden een Kåñëa bhakta aan. Van alle Kåñëa bhaktas zijn degenen, die op de juiste wijze vaidhé-bhakti praktiseren, zeldzaam en onder hen zal men zeer zelden iemand aantreffen met belangstelling voor rägänuga en enige gretigheid
voor dienst aan Kåñëa in Vraja.
Daarom zegt Kåñëa hier, “vidhi-bhaktya vraja-bhäva päite
nähi cacti – Door eenvoudig regulerende principes te volgen
kan men de liefdevolle gevoelens van de toegewijden in Vraja-bhümi niet krijgen.”
Wat is vaidhé-bhakti? Het is het proces van çravaëam (horen over de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods), kértanaà
(Zijn naam, faam enzovoort verheerlijken), viñëu-smaraëaà
(Hem herinneren), päda-sevänam (Zijn lotusvoeten dienen),
arcanaà (Hem vereren), vandanaà (gebeden opzenden),
däsyaà (Zijn dienaar worden), sakhyam (Zijn vriend worden)
en ätma-nivedanam (alles aan Hem overgeven). Zelfs al wordt
dit op de juiste wijze uitgevoerd en zelfs al hebben we een
zeer bonafide guru zoals Närada, de guru van Dhruva en
Prahläda, zal deze vaidhé-bhakti ons nimmer naar vraja-bhäva
leiden.
aiçvarya-jïänete saba jagat miçrita
aiçvarya-çithila-preme nähi mora préta
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 3.16)

Als alle mensen van de wereld vaidhé-bhakti in de ware zin
des woords en onder leiding van een bonafide guru zouden
uitvoeren, zullen ze toch slechts maryädä-mayé-bhakti berei205
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ken, dienstverlening vermengd met eerbied en ontzag en kennis van Näräyaëa als bestuurder van alles en als Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods Zelf. Deze personen zullen nooit dienst
in Våndävana krijgen.
Aiçvarya-jïänete saba jagat miçrita – Van degenen, die
vaidhé-bhakti praktiseren, zal slechts één procent, een half
procent, of één honderdste van een procent een beetje gretigheid voor vraja-bhäva ontwikkelen. Zo zeldzaam is vrajabhäva.
Çré Kåñëa zegt, “Aan degenen, die zuivere vaidhé-bhakti
praktiseren, geef Ik alleen dienst aan Näräyaëa, de Meester
van Vaikuëöha. Zelfs al chanten ze dagelijks driehonderdduizend namen, zoals Haridäsa Öhäkura deed, zelfs al horen ze
constant de Puräëa’s, de Upaniñaden en de Vedänta-sütra en
zelfs al praktiseren ze bhakti, zoals Prahläda Mahäräja, geef Ik
hen alleen toegang tot Vaikuëöha.”
aiçvarya-jïäne vidhi-bhajana kariyä
vaikuëöhake jäya catur-vidha mukti
päïä särñöi, särüpya, ära sämépya,
sälokya säyujya nä laya bhakta jäte brahma-aikya
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 3.17-18)

Door dergelijk gereguleerde toegewijde dienst met eerbied en
ontzag uit te voeren, kan met naar Vaikuëöha gaan en de vier
soorten bevrijding krijgen – särñöi, särüpya, sämépya en sälokya.
Toegewijden aanvaarden echter nimmer säyujya, want dat is
eenheid met het Brahman.

Ze krijgen een van de vier soorten mukti in Vaikuëöha – särñöi
(beschikking over dezelfde rijkdom als Bhagavän), särüpya
(beschikking over dezelfde lichaamskenmerken als Bhaga206
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vän), sämépya (een persoonlijke metgezel van Bhagavän zijn)
en sälokya (op dezelfde planeet als Bhagavän leven). Ze wijzen de vijfde soort bevrijding af, namelijk säyujya (de vernietiging van het bewustzijn van de ziel door samensmelting met
Kåñëa’s lichtuitstraling).
Toen Ajämila met de Viñëudüta’s associeerde, praktiseerde
hij vaidhé-bhakti, namelijk horen en chanten van de naam van
Näräyaëa en het mediteren op Zijn gedaante. Bhaktas die
praktiseren, zoals Ajämila, kunnen naar Vaikuëöha gaan,
maar ze zijn niet in staat om Kåñëa in Vraja te dienen.
Zou je de Betekenis willen voorlezen?
Toegewijde leest (Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä 3.16),
Omdat men Mijn vermogens kent, kijkt de hele wereld met
eerbied en ontzag tegen Me op. Maar toewijding verzwakt
door dergelijk respect trekt Me niet aan.

Wat betekent ‘de hele wereld’? In dit verband wijst het niet
op demonen, dieren, aanbidders van halfgoden en alle andere
categorieën van niet-toegewijden. Het wijst alleen op degenen, die vaidhé-bhakti beoefenen. Wil je dit samen met de
Betekenis nog eens voorlezen?
Toegewijde leest,
Tekst: Omdat men Mijn vermogens kent, kijkt de hele wereld
met eerbied en ontzag tegen Me op. Maar toewijding verzwakt
door dergelijk respect trekt Me niet aan.
Betekenis: Na Zijn verschijning zag Çré Kåñëa, dat Hij de transcendente, persoonlijke onderhandelingen met Zijn toegewijden in däsya, sakhya, vätsalya en mädhurya niet had verspreid.
Men kan de wetenschap van de Allerhoogste Persoonlijkheid
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Gods uit de vedische literatuur leren begrijpen en op die manier een toegewijde van Bhagavän worden en Hem vereren
met regulerende principes beschreven in de geschriften, maar
langs deze weg kan men niet te weten komen, hoe Kåñëa door
de inwoners van Vraja-bhümi wordt gediend. Men kan de onderhandelingen van Bhagavän in Våndävana niet bevatten
door eenvoudig de ritualistische principes te volgen, die in de
geschriften worden voorgeschreven. Door schriftuurlijke sommaties te volgen kan men zijn appreciatie voor de gloriën van
Bhagavän welliswaar verhogen, maar er bestaat geen kans, dat
men met Hem persoonlijke onderhandelingen binnengaat.
Door teveel aandacht te schenken aan het begrijpen van de
verheven gloriën van God reduceert men de kans, dat men
persoonlijke liefdevolle uitwisselingen met Hem binnentreedt.
Om de principes van dergelijke liefdevolle onderhandelingen
te onderwijzen besloot Bhagavän om als Çré Caitanya te verschijnen.

Er is geen verschil tussen näma (de heilige naam van Kåñëa)
en nämé (de eigenaar van de naam, Kåñëa Zelf). Kåñëa manifesteert Zich genadevol als çabda-brahma (bovenzinnelijk
geluid). Met andere woorden, Hij manifesteert Zich persoonlijk als Zijn heilige namen, zoals Madana-mohana en Govinda.
Er zijn twee soorten heilige namen: primaire en secundaire.
Jagannätha, Brahmä, Éçvara, Paramätmä en Allah zijn secundaire namen. De primaire namen zijn Kåñëa, Nåsiàha, Räma
en Näräyaëa. Van de primaire namen zijn Rädhä-nätha, Rädhä-käntä, Madana-mohana, Govinda, Räsa-béhäré en andere
vergelijkbare namen het meest superieur.
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Iemand, die als gevolg van zijn overtredingen nog anarthas
heeft, maar dagelijks driehonderdduizend namen chant en de
negen onderdelen van bhakti uitvoert, zoals çravaëaà, kértanaà enzovoort, krijgt geen vraja-prema. Hij krijgt zelfs geen
vaikuëöha-prema of mukti. Hij krijgt alleen enige aardse rijkdom, zoals naam, faam en geld. Als zijn chanten uit nämäbhäsa (het reinigende stadium van het chanten) bestaat, kan dit
mukti geven. En als een beetje prema verschijnt door de uitvoering van vaidhé-bhakti, zal die prema hem naar Vaikuëöha
leiden, niet naar Vraja.
Çré Kåñëa wordt niet beheerst door vaidhé-bhakti, zelfs niet
als het perfect wordt uitgevoerd. Hij wordt alleen beheerst
door de däsya-bhäva, sakhya-bhäva, vätsalya-bhäva en mädhurya-bhäva van Vraja. Zonder een van deze bhävas zullen
we zelfs na miljoenen levens van Brahmä Vraja niet bereiken,
laat staan na miljoenen levens van onszelf. Na miljoenen geboorten van Brahmä hebben we nog steeds geen verbinding
met Kåñëa. Ons grootste fortuin in dit leven is de gelegenheid
te krijgen om een verbinding met vraja-bhakti te leggen. Als
we deze kans mislopen, kunnen we gevoeglijk aannemen, dat
we alles mislopen.
yuga-dharma pravartäimu näma-saìkértana
cäri bhäva-bhakti diyä näcämu bhuvana
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 3.19)

Ik zal de religie van het tijdperk persoonlijk inaugureren - näma-saìkértana, het gezamenlijk chanten van de heilige naam.
Ik zal de wereld in extase laten dansen en de vier zoete smaken
van liefdevolle toegewijde dienst laten realiseren.
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Çré Kåñëa zegt hier, “Ik zal de yuga-dharma (het religieuze
proces van het tijdperk) inwijden, Ik zal de vier soorten bhakti
in vraja-bhäva geven – däsya, sakhya, vätsalya en mädhurya –
en ik zal de hele wereld aan het dansen zetten.” ‘De hele wereld’ betekent die plaats, waar Vaiñëava’s Çré Kåñëa dienen en
waar Kåñëa in de gedaante van Çré Caitanya Mahäprabhu zelfs
aan de wilde dieren verschijnt. ‘De hele wereld’ betekent degenen, die naar de lotusvoeten van Çré Caitanya Mahäprabhu
komen.

KÅÑËA PRAKTISEERT HETGEEN HIJ PREDIKT
Hier zegt Çré Kåñëa, “Ik zal die zeldzame bhakti eerst Zelf
moeten praktiseren.”
äpani karimu bhakta-bhäva aìgékäre
äpani äcari’ bhakti çikhäimu sabäre
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 3.20)

Ik zal de rol van toegewijde aanvaarden en Ik zal toegewijde
dienstverlening onderwijzen door het Zelf te praktiseren.

Als Çré Kåñëa zegt, “Ik neem de rol van bhakta aan” wijst Hij
op Çrématé Rädhikä. Dan zegt Hij, “Ik zal anderen onderwijzen door de gedragscode van de Vaiñëava te volgen en alle
kwaliteiten van de Vaiñëava te manifesteren. Anders krijgt
niemand vraja-prema.”
De volgende anecdote illustreert een belangrijk principe.
Een vader maakte zich grote zorgen over zijn zoon, die de
gewoonte had om guòa, Indiaas snoepgoed, te eten, waardoor
allerlei zweren en blaren op het lichaam van de jongen verschenen. Zijn vader zei tegen hem, dat de blaren werden ver210
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oorzaakt door het eten van al die guòas, maar de jongen wilde
niet luisteren. Tenslotte ging de vader naar zijn gurudeva en
verzocht hem om hulp. “Als ik mijn zoon zeg met dit snoepgoed te stoppen, hoort hij het niet, maar als u het tegen hem
zegt, zal hij misschien willen luisteren.”
Zijn gurudeva zei, “Kom over drie dagen terug en neem
dan jouw zoon mee.”
Na drie dagen ging de vader met zijn zoon terug en zijn gurudeva gaf de jongen de instructie, “O mijn lieve jongen, jij
mag deze snoepjes niet meer eten, want ze zijn schadelijk voor
jou. Snap je dat?”
“Ja” antwoordde de jongen.
“Wil je me gehoorzaam zijn?”
“Ja. Ik zal u gehoorzaam zijn” zei de jongen en gaf zijn
slechte gewoonte op.
Later ging de vader naar zijn gurudeva en informeerde bij
hem, “Waarom kon u hem niet de eerste dag zeggen te stoppen? Waarom heeft u er drie dagen mee gewacht?”
Hij antwoordde, “Op dat moment at ikzelf snoepgoed, dus
als ik hem toen had gezegd te stoppen, hadden mijn woorden
geen kracht gehad en had hij me niet kunnen gehoorzamen.”
Laten we zelf bhakti-yoga praktiseren en bonafide zijn en
dan pas anderen onderwijzen. Pas dan hebben onze woorden
kracht en wordt ons onderwijs effectief. We kunnen ook over
Kåñëa spreken door een zuivere toegewijde te imiteren, zoals
Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja. Maar terwijl mensen
vanwege zijn zuiverheid wel naar hem luisterden, zullen ze
niet naar ons willen luisteren, indien we geen zuivere bhakti
praktiseren. Als Närada tegen iemand zou zeggen, “Beheers
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je verstand onmiddellijk en geef al jouw aardse verlangens
op” krijgt die persoon meteen de kracht en energie om zijn
instructies te volgen.
Çré Caitanya Mahäprabhu benadrukte het belang om zelf te
praktiseren om anderen op succesvolle wijze te onderwijzen.
Hij zei, “Ik ben de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de
viñaya (ontvanger) van bhakti-yoga, maar om te kunnen prediken moet Ik de äçraya 42 worden en het proces van bhaktiyoga volgen.” Hier zegt Kåñëa,
äpane nä kaile dharma çikhäna nä yäya
ei ta’ siddhänta gétä-bhägavate gäya
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 3.21)

Wat schrijft Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja in zijn vertaling?
Toegewijde leest (Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä 3.21),

42

“Viñaya en äçraya zijn twee zeer belangrijke woorden in relatie tot de
uitwisseling tussen Kåñëa en Zijn toegewijden. De toegewijde wordt de
äçraya genoemd en zijn geliefde, Kåñëa, is de viñaya. Er zijn verschillende
ingrediënten betrokken bij de uitwisseling van rollen tussen de äçraya en
viñaya, die we kennen als vibhäva, anubhäva, sättvika en vyabhicäré.
Vibhäva wordt onderverdeeld in twee categorieën: älambana en uddépana. Älambana kan verder worden verdeeld in äçraya en viñaya. In de
liefdesaffaires tussen Rädhä en Kåñëa staat Rädhäräëé in de rol van
äçraya en Kåñëa in die van viñaya. Het transcendente bewustzijn van
Bhagavän zegt Hem, ‘Ik ben Kåñëa en Ik ervaar plezier als de viñaya. Het
plezier, dat Rädhäräëé, de äçraya, ervaart, is vele keren groter dan het
plezier, dat Ik ervaar’. Om het plezier van de äçraya-categorie te kunnen
voelen verscheen Çré Kåñëa als Çré Caitanya Mahäprabhu” (Çré Caitanyacaritämåta, Ädi-lélä 4.135, Purport).
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Tenzij men zelf toegewijde dienstverlening praktiseert, kan
men deze niet aan anderen onderwijzen. Deze conclusie wordt
dan ook door de hele Gétä en Bhägavatam bevestigd.

Als we niet volgen, zijn we niet gekwalificeerd om iemand
anders instructie te geven. Dit is duidelijk uitgelegd in de
Bhägavad-gétä en Çrémad-Bhägavatam.
Mensen denken tegenwoordig, dat prediken zo gemakkelijk
is en dat Kåñëabewustzijn verspreiden belangrijker is dan
praktiseren. Als men echter de çästra niet kent of het ABC
van hetgeen wordt onderwezen, is men niet effectief. Men kan
geld collecteren door boeken te verspreiden, vijfenzeventig
procent voor zichzelf te houden en vijfentwintig procent aan
de tempel af te staan. Hoewel de distributeur zich inbeeldt,
“Ik ben een hele goede prediker” of “ik predik tegen de hele
wereld” is het enige, dat hij werkelijk doet, mahä-prasädam
nemen en in de tempel wonen. Zijn predikwerk is quasi predikwerk. Als men niet werkelijk praktiseert, vervalt men na
een paar dagen, maanden of jaren opnieuw in slechte gewoonten en zodra men hieraan schuldig wordt bevonden, wordt
men de tempel uitgegooid of men laat bhakti helemaal achterwege.
Succesvol prediken is niet goedkoop. Als je het proces volgt
en enige realisatie hebt, probeer het dan aan anderen te geven. Jouw ziel wordt zeer zegenrijk door het praktiseren van
bhakti-yoga en Çré Kåñëa manifesteert Zich in jouw hart. Dus
wees eerst zelf tevreden door te chanten en te herinneren en
wanneer jouw vertrouwen sterk genoeg is, kun je op de juiste
wijze prediken. Anders ben je aan het bedriegen. We zien in
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deze wereld, dat personen, die anderen bedriegen, zelf worden bedrogen door Kåñëa. Çré Caitanya Mahäprabhu zegt,
yäre dekha, täre kaha ‘kåñëa’-upadeça
ämära äjïäya guru häïä tära’ ei deça
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 7.128)

Geef iedereen de instructie om de opdrachten van Çré Kåñëa te
volgen, zoals ze worden aangegeven in Bhägavad-gétä en Çrémad-Bhägavatam. Word op die manier een geestelijk leermeester en probeer iedereen in dit land te bevrijden.

Mahäprabhu is buitengewoon sterk. Hij gaf deze instructie en
was toen in staat om anderen te overtuigen. We moeten ons
realiseren, dat we alleen een effect op anderen kunnen hebben, indien we de opdracht van guru oprecht gehoorzamen.
Dan zijn we vergelijkbaar met een postbode en de boodschap,
die we rondbrengen, zal worden gehoord.
Zoals eerder uitgelegd zat Çré Kåñëa te denken,
yuga-dharma-pravartana haya aàça haite
ämä vinä anye näre vraja-prema dite
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 3.26)

Mijn plenaire delen kunnen de religieuze principes voor ieder
tijdperk vestigen. Niemand anders dan Ik, echter, kan de soort
liefdevolle dienstverlening schenken, die wordt uitgevoerd
door de inwoners van Vraja.

De yuga-dharma voor Satya-yuga is meditatie, de yugadharma voor Tretä-yuga is yajïa (vuuroffer), voor Dväparayuga is het verering van het Godsbeeld en voor Kali-yuga is
het näma-saëkértana.
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In al deze yugas kan de yuga-dharma worden gepredikt
door de plenaire (voltallige) incarnatie van Bhagavän, MahäViñëu, maar Hij kan geen vraja-prema geven. Näräyaëa kan
het niet geven en Räma kan het ook niet geven. Op basis van
een algemene beschouwing zijn alle incarnaties met betrekking tot tattva dezelfden als Kåñëa, maar op basis van een diepere overweging bestaat er enig verschil.
Sommige incarnaties bijvoorbeeld zijn plenaire delen van
Kåñëa en anderen zijn delen van delen. Ook in rasa-vicära
(volgens de overweging van transcendente smaken) zijn hun
functies onderverdeeld. Alleen Çré Kåñëa kan deze vrajaprema geven.
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RÉLA KÅÑËADÄSA KAVIRÄJA GOSVÄMÉ LEGT
uit, dat Çré Kåñëa in Zijn hart overwoog om wederom

naar deze wereld te komen om een sprankje unnatojjvala-rasa te geven. Hij dacht, “De yuga-dharma kan door
Mijn plenaire delen, de yuga-avatäras, worden gevestigd. Deze unnatojjvala-rasa is echter sinds de voorgaande dag van
Brahmä, toen Ik als Çré Caitanya Mahäprabhu verscheen, niet
meer gegeven.”
Alle yuga-avatäras zijn afkomstig uit Çré Advaita Äcärya, of
Mahä-Viñëu. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is Çré
Kåñëa en Zijn tweede lichaam is Baladeva Prabhu. Het enige
verschil tussen Hem en Baladeva is Hun lichaamskleur. Baladeva Prabhu breidt Zich uit als Müla-saìkarñaëa in Dvärakä
en Hij breidt Zich verder uit als Mahä-saìkarñaëa in Vaikunta. Uit Mahä-saìkarñaëa is Käraëodakaçäyé Viñëu afkomstig
en uit Käraëodakaçäyé Viñëu komt Mahä-Viñëu Advaita Äcärya. Uit één aàça (plenair deel of lid) komt een volgende en
dan een volgende en een volgende, enzovoort.
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Mahä-Viñëu (Advaita Äcärya) is belast met het vestigen
van de yuga-dharma, die in Kali-yuga näma-saìkértana is.
Hoewel Advaita Äcärya het ‘hoofd van deze afdeling’ is, zat
Çré Kåñëa te denken, dat behalve Hijzelf niemand anders vraja-prema kon vestigen.
Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé schrijft,
caturtha çlokera artha ei kaila sära
prema-näma pracärite ei avatära
satya ei hetu, kintu eho bahiraìga
ära eka hetu, çuna, äche antaraìga
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.5-6)

Ik heb de essentiële betekenis van het vierde vers gegeven: deze incarnatie daalt neer om het chanten van de heilige naam te
propageren en om liefde voor God te verspreiden. Hoewel dit
waar is, betreft het de externe reden voor Gods incarnatie.
Hoor alsjeblieft een andere reden – de vertrouwelijke reden –
voor de verschijning van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods.

Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé verzoekt ons het doel van
ons chanten en onze meditatie te vast te stellen. Eerst moeten
we het belangrijkste doel van onze sädhana en bhajana bepalen en daarna kunnen we ons verstand op dat doel richten.
Waarom hebben we besloten onze toevlucht te nemen tot de
lotusvoeten van Çré Caitanya Mahäprabhu en onze gurudeva?
Als we hebben bepaald, dat ons doel vraja-prema is, namelijk
dienstverlening aan Çré Kåñëa, zoals die van de gopés en anderen in Vraja, zullen we de bescherming van een verheven,
zelfgerealiseerde guru zoeken. Als ons doel niet helder is en
we willen ook geld, naam, faam en materieel fortuin, gaan we
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op zoek naar een guru met een gemengd idee over het spirituele leven en zullen we worden bedrogen. Een dergelijke guru
kan zeggen, “Als je inwijding van mij neemt, worden al jouw
aardse verlangens heel gemakkelijk vervuld en op basis van
het vermogen van de mantra, die ik jou geef, ga je geld verdienen en beroemd worden.” Op deze manier bedriegt hij
ons, zoals hijzelf werd bedrogen en beiden, de guru en de discipel, gaan naar de hel.
Degenen, die vraja-prema willen hebben en uit voorgaande
levens indrukken in hun hart hebben van associatie met een
zuivere Vaiñëava, zullen in staat zijn dit in overweging te nemen en de juiste beslissing te maken van wie ze initiatie willen
aanvaarden.
Çré Caitanya Mahäprabhu ging naar Gayä en associeerde
met Çré Éçvara Puré. Nadat Hij aan de lotusvoeten van Zijn
gutudeva alles in overgave had weggegeven – Zijn verstand,
hart en lichaam – gaf Hij de verklaring af, dat Zijn leven nu
een succes was geworden. Hij ontving de Hare Kåñëa mahämantra en de gopala-mantra van Çré Éçvara Puré en door deze
mantras te chanten zag Hij een heel mooi joch op een fluit
spelen. Deze jongen had een drievoudig gebogen gedaante,
een pauwenveer in Zijn haar, drie lijnen op Zijn buik en in
Zijn hals en Hij sprak met een hele lieve stem. Gek van liefde
rende Çré Caitanya Mahäprabhu achter die ondeugende jongen aan, die een kuïja (afgesloten loofhut) inrende en verdween. In een diep gevoel van afgescheidenheid viel Caitanya
Mahäprabhu op de grond, rolde door het stof en riep huilend,
“O Kåñëa, waar ben Je? Waar ben Je?”
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Door Zijn eigen acties heeft Mahäprabhu het doel van ons
leven gevestigd. Met dit verheven doel in ons hoofd kunnen
we in overweging nemen, wie ons het beste kan bijstaan in het
bereiken van dat doel. Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé heeft
uitgelegd, dat iemand in onwetendheid van zijn doel in gebreke gaat van de meest verheven associatie.
In het vierde vers van Ädi-lélä, dat begint met anarpitacaréà cirät, stelt Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé vast, dat
Çré Caitanya Mahäprabhu is gekomen om de geconditioneerde zielen unnatojjvala-rasa, de schoonheid van de volle liefde
en genegenheid van de gopés voor Çré Çré Rädhä-Kåñëa, te
geven. Hoe kan deze prema, die in miljoenen universa uitermate zeldzaam is, door ons worden verkregen? Wanneer vallen we bij het chanten van Kåñëa’s namen op de grond en rollen we door het stof met stromen tranen uit onze ogen en met
lichaamshaar, dat overeind staat? Hoe gaat dat ooit gebeuren?
Çré Kåñëa daalde neer als Çré Caitanya Mahäprabhu om de
drie wensen van het ervaren van de liefde van Çrématé Rädhäräëé voor Hem in vervulling te brengen. We moeten ons concentreren op de keuze van ons objectief en dan kunnen we
verder gaan om het in vervulling te brengen. Hoe doen we
dit? Het wordt niet volbracht door iedere dag één of twee
rondjes van Kåñëa’s heilige namen te chanten en het wordt
ook niet volbracht door het uitvoeren van arcana van RädhäKåñëa, Gaura Nityänanda Prabhu, Jagannätha, Baladeva,
Subhadrä, çalagräma-çilä, Nåsiàhadeva Bhagavän, Rämacandra, Lakñmaëa, Sétä en anderen, die allemaal tegelijk op één
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altaar staan. In het begin, wanneer onze śraddhä43 nog een
jonge loot is, kunnen we deze indruk erop nahouden.
We denken en handelen in navolging van het soort associatie, dat we hebben. Hoewel we in het begin niet in staat zijn
een mahä-bhägavata te volgen, of zelfs niet een madhyamaadhikäré, zullen we door zijn associatie geleidelijk wel in staat
zijn hem te volgen. Velen van jullie hebben duizenden kilometers gereisd vanuit Amerika, Canada, Engeland en andere
plaatsen om te horen, hoe je duidelijkheid kunt krijgen over
het levensdoel en de manier om het te bereiken. In dit leven
moet jullie hart een of andere indruk (saàskäras) uit voorgaande levens hebben gehad. Deze discussies zijn niet toegankelijk voor degenen zonder dergelijke indrukken.

KÅÑËA LIEFHEBBEN ZOALS DE VRAJAVÄSÉ’S
Nu ga ik de essentie uiteenzetten van hetgeen Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja wilde geven. Later, wanneer we meer
tijd hebben, zal ik uitgebreider ingaan op de manier, waarop
we ons hoogste doel kunnen bereiken: welke regels en regulerende principes we dienen te volgen en welke onze oefeningen dienen te zijn. Ik ga onder andere Çré Upadeçämåta van
Çréla Rüpa Gosvami, Manaù-çikñä van Çréla Raghunätha däsa
Gosvämé en Sri Çikñäñöakam van Caitanya Mahäprabhu uit43

Śraddhä betekent een aanvankelijk vertrouwen; vertrouwen in de uitspraken van guru, sädhu en geschriften. Śraddhä ontwaakt, wanneer men
over vele levens toegewijde, vrome activiteiten heeft verzameld, of door
associatie en genade van een transcendent persoon, die zijn leven heeft
gewijd aan de dienst van Çré Kåñëa. Het is het eerste stadium van de ontwikkeling van de kruipplant van toewijding.
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leggen. Ik zal beginnen met het ABCD: van śraddhä naar niñöhä, naar ruci, naar äsakti, bhäva, prema en hoger.
Ook al hebben we geen spontaan verlangen om Kåñëa in de
gemoedsgesteldheid van de Vrajaväsé’s te dienen, we kunnen
op zijn minst uit çästra te weten komen, dat Kåñëa’s drievoudig gebogen gedaante ontzettend mooi is. Hoewel Hij het
kleine zoontje is van Yaçodä-maiyä, is Hij de God aller goden,
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Zelfs Brahmä en Çaìkara kunnen Zijn identiteit niet volkomen bevatten.
Brahmä heeft vier hoofden, Çaìkara heeft vijf hoofden en
Saìkarñaëa en Sahasraçérñä Viñëu hebben een onbeperkt aantal monden en hoofden. Maar zelfs zij kunnen baby Kåñëa, die
aan de borst ligt van Yaçodä, niet volkomen verheerlijken. In
de gedaante van een baby is Hij zo zwak en hulpeloos, dat Hij
Zich liggend op Zijn rug niet kan omdraaien; en op hetzelfde
moment is Çré Kåñëa zo oppermachtig, dat Hij het totale bewuste en onbewuste universum ondersteunt.
Ons hoogste doel is van Çré Kåñëa te houden, zoals de gopés
en Vrajaväsé’s van Hem houden. Met dit in het achterhoofd
lezen we de boeken van Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla Raghunätha däsa Gosvämé en Çréla Bhaktividänta Svämé Mahäräja om
te begrijpen, hoe dat doel gemakkelijk kan worden bereikt.
Ik zei eerder, dat Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé zegt,
dat Caitanya Mahäprabhu is gekomen om de heilige naam
met prema te distribueren. Dit is de uitleg van het vierde vers.
Mahä-Viñëu kan alleen näma-saìkértana geven, maar Hij kan
geen vraja-prema geven. Toen Çré Caitanya Mahäprabhu in
deze wereld verscheen, heeft Hij niet alleen yuga-dharma
onderwezen, maar Hij heeft die uiterst zeldzame prema gege222
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ven, die niemand anders kan geven. Hij heeft ze alletwee gegeven, de heilige naam en prema.
Çré Caitanya Mahäprabhu gaf prema door middel van de
yuga-dharma, dat in dit tijdperk bestaat uit het chanten van
Gods naam. Als de yuga-dharma arcana (verering van het
Godsbeeld) was geweest, zou Hij prema door middel van arcana hebben gegeven; en als het meditatie was geweest, zou
Hij het door middel van meditatie hebben gegeven. Çré Caitanya Mahäprabhu heeft op deze manier de yuga-dharma gevestigd en Hij heeft de verzekering gegeven, dat er deze keer
geen noodzaak is voor de komst van een afzonderlijke yugaavatära om de yuga-dharma te vestigen, “Ik zal het Zelf vestigen en tegelijkertijd zal Ik die bijzondere prema geven, die
geen enkele yuga-avatära kan geven.” Hij noemde Näräyaëa,
Mahä-Viñëu, Müla-Saìkarñaëa, Mahä-Saìkarñaëa, Käraëodakaçäyé Viñëu, Ananta Çeña en al Zijn andere expansies, en
Ze combineerden Zich allemaal in Zijn lichaam.
Het was Çré Kåñëa niet, die Kaàsa en Pütanä ombracht; het
was daarentegen Mahä-Viñëu, die Zich in Kåñëa’s lichaam
bevond. Hoewel we doorgaans horen, dat het Kåñëa was, is
het niet Zijn plicht om religie te vestigen; dit is de plicht van
Mahä-Viñëu. Omdat Kåñëa’s expansies in Zijn lichaam zijn
gecombineerd, kunnen Hun afzonderlijke taken lijken te
worden uitgevoerd door Kåñëa.
Zijn eigenlijke, persoonlijke tijdverdrijf heeft plaats in
Våndävana, waar Hij de däsya-, sakhya-, vätsalya- en mädhurya-rasa van Vraja proeft. In de gedaante van Çré Caitanya
Mahäprabhu, die Kåñëa Zelf is en is overdekt door de
schoonheid en stemming van Çrématé Rädhikä, proeft Kåñëa
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het geluk, dat Çrématé Rädhikä krijgt door het dienen van
Hem.
Hij zegt bij Zichzelf, “Ik ben zo mooi, maar wanneer Ik de
schoonheid van Rädhikä zie, word Ik door Haar beheerst. Ik
ben zo beminnelijk, maar Çrématé Rädhikä is nog beminnelijker. Ik heb zoveel prema, maar Rädhikä’s prema is veel groter. Zij is daarom Mijn prema-guru. Tegelijkertijd zie Ik, wanneer Ik dieper schouw, dat Mijn gedaante over een bijzondere
kwaliteit beschikt, die Haar gek maakt. Waaruit bestaat die
kwaliteit?”
Kåñëa kan Zijn eigen kwaliteit niet helemaal begrijpen en
proeven zonder de sentimenten van Çrématé Rädhikä te ervaren. Daarom moet Hij als Çré Caitanya Mahäprabhu komen
om dit te appreciëren en een sprankje van die appreciatie aan
anderen te geven. Als Caitanya Mahäprabhu kan Hij näma
onderwijzen en deze speciale prema geven.
svayaà-bhagavänera karma nahe bhära-haraëa
sthiti-kartä viñëu karena jagat-pälana
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.8)

Het wegnemen van deze last is echter niet het werk van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. De instandhouder, Çré Viñëu,
is degene, die het universum beschermt.

Svayaà Bhagavän, de oorspronkelijke Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, is Kåñëa. Näräyaëa, Räma, Dvärakädéça, Goloka-pati, Nåsiàha en alle andere incarnaties van Kåñëa zijn
Bhagavän, maar alleen Kåñëa is Svayaà Bhagavän. Bhäraharaëa in het vers hierboven betekent ‘de last van de Aarde
wegnemen’, hetgeen niet de plicht is van Kåñëa. Het is de
plicht van Mahä-Viñëu, of Advaita Äcärya.
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Waaruit bestaat Kåñëa’s plicht? Wat is Zijn persoonlijke
specialiteit?
prema-rasa-niryäsa karite äsvädana
räga-märga bhakti loke karite pracäraëa
rasika-çekhara kåñëa parama-karuëa
ei dui hetu haite icchära udgama
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.15-16)

De wens van God om te verschijnen kwam voort uit twee redenen: Hij wilde de zoete essentie van de smaken van de liefde
voor God proeven en Hij wilde in de wereld toegewijde dienst
op het platform van spontane aantrekkingskracht propageren.
Hij wordt daarom gekend als uiterst jubilant en als meest genadevol van allemaal.

Räga-märga bhakti loke karite pracäraëa is een zeer belangrijke zin en vormt de essentie van Çré Caitanya-caritämåta. Dit
wordt in het bijzonder uitgelegd in Räyä Rämänanda saàväda
(de discussie tussen Mahäprabhu en Räya Rämänanda),
Svarüpa Dämodara legt het uit op het Ratha-yäträ festival en
sommige aspecten ervan worden ook uiteengezet in de dialogen, die Çré Caitanya Mahäprabhu met Rüpa Gosvämé en Sanätana Gosvämé had.
Räga-märga-bhakti is iets anders dan vaidhé-bhakti. Als we
Çrémad-Bhägavatam lezen en in het bijzonder de geschiedenissen van Ajämila, Våträsura en die van Kapila en Devahüti
worden we bang om naar de hel te gaan, als we Bhagavän niet
dienen.
Men kan een trouwe dienaar zijn van zijn vader, moeder,
echtgenoot en kinderen en men kan vrome activiteiten uitvoeren. Tegenwoordig staat het dienen van het moederland in
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hoog aanzien en in ieder land zijn hiervan voorbeelden te vinden. In India hebben Bhagat Singh, Gandhi en anderen hun
leven voor dit doel gegeven en dit principe is ook geldig in
Amerika en Engeland en andere landen. Als we echter de
mensen van ons land dienen, maar niet Kåñëa, onze oorspronkelijke vader, gaan we naar de hel. Nu we dit weten, moeten
we zeker Kåñëa dienen. Als de neiging om Kåñëa, Viñëu, Räma en andere incarnaties te dienen wordt gemotiveerd door
angst voor lijden, wordt de beoefening van dergelijke dienstverlening vaidhé-bhakti genoemd.
Anderzijds wordt door het horen van het spel van Çré Caitanya Mahäprabhu en Çré Çré Rädhä-Kåñëa van een zuivere
toegewijde, of door het lezen van Çrémad-Bhägavatam en Çré
Caitanya-caritämåta over de dienstverlening van de gopés en
de Vrajaväsé’s de neiging of de gretigheid om Kåñëa te dienen,
zoals zij dat doen, rägänuga-bhakti genoemd.
Terwijl Çré Kåñëa aan de borst van Yaçodä-maiyä ligt, zet ze
Hem op de grond. Dan rolt Hij over de grond en roept,
“Moeder, Moeder! Ik wil op schoot zitten!” Maar Yaçodämaiyä dreigt Hem door te zeggen, “Stoute jongen, op deze
jonge leeftijd steel Jij boter en Je rolt over de grond en Je
maakt Jouw lichaam en Jouw kleren vuil. Ik neem Jou nooit
meer op schoot.”
Toen Närada Muni een bezoek bracht aan Vraja en hiervan
getuige was, dacht hij, “Oh, Yaçodä-maiyä is zo een hogeklasse Vaiñëavé. Welke vrome activiteiten en rigoreuze soberheden moet zij in haar vorige levens hebben uitgevoerd om Kåñëa Zelf, God der goden, als haar zoon te krijgen? Heeft ze in
vele zuivere térthas (heilige plaatsen) gebaad en grote hoe226
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veelheden rijkdom aan liefdadigheid weggegeven? Kåñëa zit
op haar schoot en ze straft Hem. Ik kan nooit zo verheven
worden als zij.”
Yaçodä-maiyä merkte op, dat Närada Muni vlakbij stond en
ze pakte haar zoon op en zette Hem aan de lotusvoeten van
Närada. Närada was verbaasd en vroeg zich af, wat hij moest
doen. “Als ik het stof van mijn voeten niet aan Hem geef,”
dacht Närada, “wordt het duidelijk, dat Hij de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods is. Dit zal Zijn menselijke spel en vermaak verstoren en dan zal Hij woedend op me worden.”
Yaçodä pakte toen het stof van de voeten van Närada Muni, sprenkelde het eerst over haar eigen lichaam heen en
daarna over Kåñëa’s hoofd en lichaam. Närada Muni zweeg.
Hij kon haar niet tegenhouden, want hij wilde Kåñëa niet boos
maken.
Aan de andere kant kan het Yaçodä niets schelen, of Kåñëa
boos is en huilt. Ze dreigt Hem een klap te geven, als Hij bittere tranen blijft huilen. Ze zegt, “Oh, houd Jij niet op met
huilen? Dan geef ik Jou een klap.” Dan geeft ze Hem liefdevol een tik en zegt, “Wees stil.” Wie kan dat nog meer doen?
Wanneer men over het spel met deze intimiteit hoort en er
rijst in het hart een verlangen op naar de gelegenheid om Kåñëa als een moeder te dienen, wordt het rägänuga-bhakti in
vätsalya-bhäva genoemd.
Een andere toegewijde kan spel en vermaak horen, dat beschrijft hoe Çré Kåñëa de gopés gehoorzaamt en Zijn hoofd aan
hun lotusvoeten legt, vooral aan de lotusvoeten van Çrématé
Rädhikä, wanneer Hij zegt, “Vergeef Me alsjeblieft,” of “Ik
kan mijn schuld aan jullie in miljoenen levens niet aflossen.”
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De toegewijde is dan verwonderd over de glorie van de gopés
en wil het stof van hun voeten worden. Dit betekent totaal
verkocht zijn aan hun dienstverlening als de volkomen toegewijde dienstmaagd van Rädhikä. Dit is rägänuga-bhakti in
mädhurya-bhäva.
Uddhava zei,
äsäm aho caraëa-reëu-juñäm ahaà syäà
våndävane kim api gulma-latauñadhénäm
yä dustyajaà svajanam ärya-pathaà ca hitvä
bhejur mukunda-padavéà çrutibhir vimågyäm
Çrémad-Bhägavatam (10.47.61)

De gopés van Våndävana hebben de associatie van hun echtgenoot, zonen en andere familieleden opgegeven, personen die
erg moeilijk zijn achter te laten; en ze hebben het pad van eerbaarheid verlaten door hun toevlucht te nemen tot de lotusvoeten van Mukuëòa, Kåñëa, die men dient te zoeken met behulp
van vedische kennis. Oh, laat me zo fortuinlijk zijn door een
van de struiken, kruipplanten of kruiden in Våndävana te worden, want de gopés lopen over ze heen en zegenen ze met het
stof van hun lotusvoeten.

Uddhava ging in Våndävana naar de ‘school’ van de gopés,
waar hij iets kon leren over de hoogste liefde en genegenheid
voor Çré Kåñëa. Soms straften de gopés Kåñëa door Hem ‘sluw’
en ‘bedrieger’ te noemen en andere keren verklaarden ze,
“We zouden Zijn naam niet moeten noemen. We willen Hem
vergeten. Hij is zo ondankbaar. Hoe kon Hij Zijn moeder
Yaçodä, Zijn vader Nanda en Zijn vrienden, zoals Subala en
Çrédäma, vergeten? Hoe kon Hij Giriräja Govardhana en
Yamunä-devé vergeten, waar Hij verscheidene jaren tijdens
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Zijn jeugd speelde? Hoe kon Hij ons vergeten en vooral, hoe
kon Hij Çrématé Rädhikä vergeten?”
Bij het horen van de woorden van de gopés stond Uddhava
stokstijf en stom verbaasd bad hij, “Ik wil in het stof van de
lotusvoeten van de gopés baden. Ik moet een lange tijd in
Våndävana blijven en zoveel soberheden uitvoeren, dat ik
hiervoor gekwalificeerd word.” Uddhava is op dit moment in
Uddhava-kuëòa bij Kusuma-sarovara in Våndävana voor de
vervulling van dit gebed en wacht op die zegen.
Hoe glorieus is de dienst van de gopés aan Kåñëa! Hun
dienstverlening dient ons hoogste doel te zijn en we moeten
zien hoe we dat kunnen bereiken. Als we bereid zijn iets te
ondernemen om het te krijgen, wordt die gretigheid rägänugabhakti genoemd.
Degenen, die rägänuga praktiseren zijn zeer zeldzaam. Als
we alleen in staat zijn om vaidhé-bhakti uit te voeren, moeten
we daarmee blijven doorgaan. Mochten we door een of ander
groot geluk de associatie van een rasika Vaiñëava krijgen, een
zelfgerealiseerde toegewijde, die in zijn relatie met Kåñëa is
gevestigd – zodals Çukadeva Gosvämé, Närada Muni, Rüpa
Gosvämé, Raghunätha däsa Gosvämé, of Bhaktivinoda Öhäkura en zijn lijn van disciplaire opvolgers – zal hiervoor een heel
klein beetje gretigheid in ons hart ontwaken en kunnen we
worden gekwalificeerd.
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[De volgende lezing werd gegeven in Singapore op 7 maart 1997 juist
nadat Çréla Bhaktividänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja Australië
verliet op weg naar Navadvépa]

HET VERHAAL OVER VÅTRÄSURA
RÉLA ÇUKADEVA GOSVÄMÉ VERTELT IN Çré-

mad-Bhägavatam, Canto Zes, de geschiedenis van
Våträsura aan Parékñit Mahäräja. Hij beschreef de
manier, waarop Våträsura, ondanks dat hij zich in het lichaam
van een demoon bevond, in staat was zulke verheven gebeden
aan Kåñëa op te zenden, dat zelfs Indra verbaasd was.
ajäta-pakñä iva mätaraà khagäù
stanyaà yathä vatsataräù
kñudhärtäùpriyaà priyeva vyuñitaà
viñaëëämano ‘ravindäkña didåkñate tväm
Çrémad-Bhägavatam (6.11.26)

O lotusogige Heer, zoals babyvogels, die hun vleugels nog niet
hebben ontwikkeld, altijd uitkijken naar de terugkeer van hun
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moeder om ze te voeren, zoals kleine kalveren aan een touw
angstvallig wachten op de tijd van het melken, waarop ze de
melk van hun moeder mogen drinken, of zoals een verdrietige
echtgenote, wier echtgenoot van huis is, constant uitkijkt naar
het moment, waarop ze hem in alle opzichten tevreden kan
stellen, hunker ik voortdurend naar de gelegenheid om rechtstreekse dienst aan Jou te verlenen.

Midden in de strijd met Indra vroeg Våträsura hem, “Waarom
heb je me nog niet gedood? Pak jouw bliksemwapen en gebruik het. Schiet op, schiet op!”
Indra aarzelde en dacht, “Hoe kan ik hem doden? Våträsura is een verheven toegewijde.”
Våträsura drong aan en verzocht hem, “In dit lichaam van
een demoon kan ik mijn Çré Kåñëa niet dienen, dus het is beter, dat je me vermoordt.”
Indra had hem voorheen aangevallen, maar Våträsura was
zo sterk, dat hij Indra’s knots greep en deze gebruikte om
Indra’s olifant, Airävata, te onthoofden. Airävata viel toen op
de grond met Indra op zijn rug. Snel daarna werd hij door
Våträsura opnieuw aangevallen en kon hij zijn bliksemwapen
niet langer in zijn handen vasthouden.
Våträsura zei toen,
paçya mäà nirjitaà çatru
våkëäyudha-bhujaà mådhe
ghaöamänaà yathä-çakti
tava präëa-jihérñayä
Çrémad-Bhägavatam (6.12.16)

O mijn vijand, zie mij eens aan. Ik ben reeds verslagen, want
mijn wapen en mijn arm zijn aan stukken geslagen. Je hebt me
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reeds overweldigd, maar niettemin doe ik met de wens jou te
vermoorden mijn best om door te vechten. Ik ben totaal niet
somber, zelfs niet onder deze ongunstige omstandigheden.
Daarom moet jij jouw gemelijke bui opgeven en doorvechten.

“Waarom vermoord je me niet?” vroeg Våträsura aan Indra.
“Pak jouw wapen weer op, neem plaats op Airävata en probeer me te doden!”
Onthecht van zijn lichaam, zelfs tijdens de strijd, bad Våträsura aan Kåñëa, “O Kåñëa! Ik wil Jou iets vragen.”
Kåñëa verscheen in het hart van Våträsura en zei, “Ja, Ik wil
jou een godsgeschenk geven.”
Våträsura zei, “Ik vraag Jou niet om mijn materiële verlangens te vervullen. Ik wil alleen, dat mijn tong altijd Jouw namen chant, dat mijn geest altijd is verzonken in meditatie op
Jou en dat mijn lichaam zich altijd met Jouw dienstverlening
bezighoudt.” Dit is een zeer verheven gebed.
ahaà hare tava pädaika-müladäsänudäso bhavitäsmi bhüyaù
manaù smaretäsu-pater guëäàs te
gåëéta väk karma karotu käyaù
Çrémad-Bhägavatam (6.11.24)

O mijn Heer, O Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, zal ik
weer in staat zijn een dienaar van Jouw eeuwige dienaren te
zijn, die zijn toevlucht alleen aan Jouw lotusvoeten vindt? O
Heer van mijn leven, mag ik opnieuw hun dienaar worden, zodat mijn geest altijd aan Jouw transcendente eigenschappen
kan denken, dat mijn woorden die eigenschappen altijd verheerlijken en dat mijn lichaam altijd betrokken is in de liefdevolle dienst aan Jouw Heerschap?
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We hebben maar drie eigendommen: ons lichaam, verstand en
onze tong. Alleen met lichaam, verstand en tong kunnen we
activiteiten uitvoeren. Evenals Våträsura dient onze enige
wens te zijn om de tong te gebruiken voor het bezingen van
Kåñëa’s naam, faam, gloriën en spel.
De tong heeft geen ruggegraat. Ondanks dat hij geen ruggegraat heeft, is hij zo sterk, dat hij enorm destructieve activiteiten kan uitvoeren. De oorlog van Mahäbhärata werd gestreden, alleen omdat Draupadé haar tong niet beheerste. Ze
zei tegen Duryodhana, “Jouw vader, Dhåtaräñöra, is blind en
jij bent dat ook.” Omdat ze hem staande de vergadering van
grote koningen had beledigd, wilde Duryodhana wraak nemen door haar in het openbaar uit te kleden. Als gevolg van
deze kwaadaardige daad van Duryodhana werd de oorlog
gevoerd.
Weten jullie, waarom de strijd werd gevoerd tussen de legers van Räma en Rävaëa? Dat was, omdat Sétä haar tong
niet had beheerst en ze Lakñmaëa had mishandeld. Toen de
demoon, Märéca, in de gedaante van een gouden hert naar
hen toekwam, smeekte Sétä aan Räma, “O geliefde Räma,
breng dit hert naar me toe, hetzij dood of levend.” Toen Räma vertrok om haar verzoek in te willigen, zei Hij tegen Lakñmana, dat hij haar op iedere mogelijke manier moest beschermen. Nadat Räma het hert had gevonden en had geschoten, riep Märéca met de stem van Räma, “Lakñmaëa! Lakñmaëa! Kom Me helpen!”
Sétä zei tegen Lakñmaëa, “Räma is in gevaar. Waarom ga je
niet naar Hem toe?”
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Lakñmaëa antwoordde, “Ik weet, dat het voor Räma niet
mogelijk is gevaar te lopen. Hij is de Heer des heren. Maak je
over Hem geen zorgen.”
Maar Sétä drong herhaaldelijk aan, “Ga alsjeblieft meteen!”
Lakñmaëa waarschuwde haar, “Als ik vertrek, komen demonen jou ontvoeren.”
Sétä antwoordde, “Oh, ik weet wel, waarom Je aarzelt. Jij
bent een agent van Bharata. Jij verbergt jouw ware bedoeling,
Jij bent met ons meegegaan in de hoop om op de een of andere manier Räma om te brengen en mijn echtgenoot te worden.
Maar dat zal nooit gebeuren! Ik sterf nog liever, dan dat ik
iemand anders dan Räma als mijn echtgenoot accepteer.”
Lakñmaëa begon te huilen. “Ik aanvaard jou als mijn moeder. Spreek alsjeblieft niet zulke harde woorden. Ik zal gaan,
maar ik ben niet verantwoordelijk voor hetgeen met jou gebeurt.” Hij pakte zijn boog, trok een cirkel op de grond en zei
tegen haar, “Ga de lijn van deze cirkel niet over.”
Als Lakñmaëa bij Sétä was gebleven, was ze nooit ontvoerd
geworden en was de strijd nooit gevoerd geworden. De oorlog
werd alleen gevoerd vanwege haar scherpe woorden.
Natuurlijk zijn Sétä en Draupadé transcendente persoonlijkheden en hun spraak en acties richten zich alleen op het plezier van Bhagavän. Met deze voorbeelden onderwijzen ze ons,
geconditioneerde zielen, dat we altijd moeten proberen onze
tong te beheersen. In het begin van het toegewijde leven beheersen we dikwijls onze tong niet en dit gebrek aan beheersing resulteert in zoveel onzinnige activiteiten. We kunnen
onze guru ongehoorzaam zijn, of hem en andere Vaiñëava's
zelfs misbruiken. Er worden zoveel soorten overtredingen
235

SUMMUM VAN TOEWIJDING
__________________________________________________________________________

begaan vanwege de onbeheerste tong. Daarom is beheersing
van de tong de eerste plicht van een toegewijde.
Hoe kunnen we de tong beheersen? Het is alleen mogelijk
door constant de heilige naam van Bhagavän te chanten,
waardoor de tong geen tijd meer heeft om the kletsen. Het is
in ons spirituele eigenbelang om het speelse lachen en grappen maken over anderen te vermijden, want door dergelijke
grappenmakerij kunnen we overtredingen begaan. We kunnen ernstig blijven door altijd te chanten en aan Kåñëa te denken. Helaas volgen we dit advies niet op en moeten we de
consequenties ervan ondergaan.
Door altijd Kåñëa en Kåñëa’s spel te herinneren, evenals het
spel van Caitanya Mahäprabhu en Nityänanda Prabhu, heeft
het verstand geen tijd meer om af te dwalen. De geest zal zo
zuiver worden, dat de tong en andere zintuigen automatisch
worden beheerst, zodat we geen overtredingen meer begaan.
Het verstand wordt onder controle gehouden door Kåñëa
en Zijn spel altijd in gedachten te houden en te bidden aan Çré
Svarüpa Dämodara, Çré Rüpa Gosvämé, Çré Sanätana Gosvämé, Çré Raghunätha däsa Gosvämé, Çré Nityänanda Prabhu en
Çré Caitanya Mahäprabhu.
Beheersing van het lichaam is mogelijk, als we ons altijd
bezighouden met de dienst van Çré Kåñëa, çré guru en de Vaiñëava’s, anders maken we ruzie met hen. Ik heb eens over een
leerling in India gehoord, dat hij een bijl pakte en hem naar
zijn guru gooide, toen hij lag te slapen. Die bepaalde nacht lag
de guru omgekeerd op zijn bed met zijn voeten, waar anders
zijn hoofd lag. Omdat de guru een zuivere toegewijde was,
hebben Nityänanda Prabhu en Çré Nåsiàhadeva hem behoed.
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We moeten proberen ons lichaam zodanig bezig te houden,
dat het altijd de Vaiñëava’s ten dienste is door te koken, naar
de heilige térthas te gaan, de tempel schoon te maken of de
woonplaats of de bhajana-kuöéra van gurudeva en de Vaiñëava’s te reinigen en door met acht delen van het lichaam eerbetuigingen aan te bieden (añöäìga-pranäma). Door het lichaam
op deze manier in te zetten blijft het automatisch onder controle.
Våträsura bad daarom aan Çré Kåñëa,
ajäta-pakñä iva mätaraà khagäù
stanyaà yathä vatsataräù kñudhärtäù
priyaà priyeva vyuñitaà viñaëëä
mano ‘ravindäkña didåkñate tväm

Ajäta-pakñä iva mätaraà khagäù betekent ‘zoals een babyvogel, die nog niet kan vliegen’. “O lotusogige Heer,” bad Våträsura, “zoals babyvogels, die hun vleugels nog niet hebben
ontwikkeld, altijd uitkijken naar de terugkeer van hun moeder
om ze te voeden...” De vader en moeder van de babyvogel
zijn uitgevlogen om voedsel te zoeken en de kleine tjirpt,
wanneer hij zit te wachten en zich afvraagt, “Wanneer komt
mijn moeder terug? Wanneer komt mijn moeder terug?”
Waarom wil hij zijn moeder hebben? In de eerste plaats, omdat de moeder hem iets te eten komt brengen en in de tweede
plaats, omdat hij bang is, dat kraaien en uilen hem grijpen en
verslinden. Zodra de moeder komt, is zijn angst voorbij en hij
krijgt iets te eten.
Aanvankelijk bad Våträsura op dezelfde manier, maar omdat hij er niet mee tevreden was, corrigeerde hij zichzelf. In
het volgende deel van zijn gebed zei hij, “Zoals kleine kalfjes,
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die aan touwtjes staan vastgebonden, angstvallig wachten op
de tijd van het melken, zodat ze de melk van hun moeder mogen drinken...” In de ochtend gaat een moederkoe naar de
weide om te grazen. Bij haar terugkeer kan het kalf niet naar
haar toegaan en haar melk drinken, want het staat vastgebonden. Dus het begint te loeien en hoewel het is vastgebonden,
begint het te springen, zoals kalfjes dat doen. De baas van de
koe komt er dan aan en maakt het kalf los, dat opspringt en
naar zijn moeder rent en haar speen in de mond neemt om te
drinken. De reden dat het zo hard stond te loeien was, omdat
het wilde, dat zijn moeder kwam om hem melk te geven.
Wat is het verschil tussen het gebed van de vogel en het gebed van het kalf? De vogel wil een insekt of een worm hebben, dat zich buiten het lichaam van de moeder bevindt, en hij
wil tevens, dat zijn angst verdwijnt. In het tweede gebed roept
het kalf, “Moeder, moeder” en de koe komt eraan en geeft
haar eigen melk. Maar het kalf wil alleen de melk hebben.
Het gebrek is hier, dat het kalf zijn moeder opgeeft, zodra zijn
maag vol is. Dan gaat hij hier en daar lopen spelen en wanneer hij weer honger krijgt, zoekt hij weer zijn moeder op.
Våträsura had het gevoel, dat zijn gebed nog steeds een gebrek vertoonde. Het hongerige kalf huilde alleen om de melk
en toen hij voldaan was, had hij zijn moeder niet meer nodig.
Våträsura wist dit en wilde zo niet zijn. Daarom bood hij het
derde gebed aan, “priyaà priyeva vyuñitaà viñaëëä – Zoals
een verdrietige vrouw, wier echtgenoot van huis is en die altijd naar hem verlangt, zodat ze hem in alle opzichten tevreden kan stellen...” In afwezigheid van haar geliefde echtgenoot denkt een vrouw altijd aan haar man en spreekt over
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hem tegen haar zonen. Ze verheerlijkt de eigenschappen van
haar man tegen hen, drukt haar zorg uit voor zijn welzijn en
beschrijft hoe ze hem bij zijn terugkeer zal dienen door voor
hem te koken en hem vers, zoet water in te schenken. Er zijn
drie aspecten in de dienst van de geliefde vrouw aan haar
echtgenoot: het uitspreken van zijn naam, constant op hem
mediteren en hem dienen door middel van haar lichaam.
Dit derde gebed is compleet in zijn toewijding. Hierin werd
het woord ‘echtgenoot’ eigenlijk niet gebruikt, maar juist ‘geliefde’. Deze relatie is zelfs meer dan die van man en vrouw,
want dit is geen relatie van plichtpleging, maar van liefde.
Hoewel Våträsura de rol van een demoon speelde, gaf hij
uitdrukking aan zijn grote verlangen om van Kåñëa te houden.
Zoals een eerbare dame, die de glorie van haar man bezingt
en herinnert zonder enige reden of verlangen naar persoonlijk
voordeel, zo dient de zuivere toegewijde Kåñëa. Dit is een
hele belangrijke les van Çrémad-Bhägavatam. Deze geschiedenis en die van Çré Prahläda Mahäräja zijn van groot belang.
Door erover te horen proberen we hun kwaliteiten in ons op
te nemen.

KÅÑËA’S GEBOORTE EN BABYSPEL
Na het lezen van de eerste negen canto’s van ÇrémadBhägavatam komen we aan in Canto Tien met beschrijvingen
van Kåñëa’s spel en vermaak. Dit tiende canto begint met de
uiteenzetting van de manier, waarop Çré Kåñëa de baarmoeders van zowel Yaçodä-devé als Devaké binnenging.
yadä yadä hi dharmasya
glänir bhavati bhärata
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abhyutthänam adharmasya
tadätmänaà såjämy aham
Bhägavad-gétä (4.7)

Wanneer dan ook en waar dan ook een afname van de religieuze praktijk plaats heeft, O nakomeling van Bharata, en zich
een heersende toename van non-religie aftekent – op dat moment daal Ik af.

Wanneer demonische mensen zich eenvoudig bezighouden
met aardse genoegens – ‘eten, drinken en plezier maken’ –
komt Kåñëa of Zijn incarnaties om toewijding aan Hemzelf te
vestigen. Op het eind van Dväpara-yuga waren Duryodhana,
Kaàsa, Jaräsandha en Dantavakra op Aarde aanwezig. Hoewel ze als kñatriyas gekleed gingen, waren ze in feite demonen, die voortdurend bezig waren met het stelen van andermans vrouw, met het plegen van moorden en het voeren van
oorlogen. Dus om de wereld tegen dergelijke demonen te
behoeden is Çré Kåñëa gekomen.
Op de tweede plaats, Kaçyapa Muni en Aditi voerden grote
soberheden uit om God als hun zoon te krijgen en Droëa en
Dharä voerden ook soberheden uit om God als hun mooie en
bijzondere zoon te krijgen, zodat ze Hem konden liefhebben
en dienen. Kaçyapa en Aditi wilden God weliswaar als hun
zoon hebben, maar niet met een specifiek verlangen om Hem
met liefde en genegenheid te dienen. Hoewel Kaçyapa en
Aditi Vasudeva en Devaké werden en hoewel Kåñëa kwam als
de zoon van Devaké, konden zij en Vasudeva Hem niet dienen. Op de dag, dat Çré Kåñëa aan Vasudeva verscheen, moest
Vasudeva Hem van de gevangenis van Kaàsa naar Gokula
overbrengen. In Gokula was Kåñëa uit de baarmoeder van
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Yaçoda geboren, dus toen Vasudeva bij het bed van Yaçodä
aankwam en Kåñëa op haar bed legde, smolt Vasudeva Kåñëa
samen met Yaçodä’s Kåñëa.
Jaren later reisden Kåñëa en Baladeva in opdracht van
Kaàsa met Akrüra van Nandagäoì naar Mathurä. Toen Ze
aan de grens van Våndävana-Mathurä bij de Yamunä in
Brahma-hrada arriveerden, zaten Kåñëa en Baladeva op de
wagen, terwijl Akrüra in de rivier een bad ging nemen. Op dat
moment stapten Kåñëa, de zoon van Yaçodä, en Balaräma, de
zoon van Rohiëé, van Hun wagen af een keerden terug naar
Vraja, terwijl Kåñëa en Balarama, de zonen van Vasudeva, de
wagen instapten. Akrüra keerde daarna terug naar het rijtuig
en alle drie reden door naar Mathurä.
Vrajendra-nandana Çyämasundara, de zoon van Yaçoda, en
Baladeva, de zoon van Rohiëé, begeven Zich geen milimeter
buiten Våndävana. Kåñëa is altijd helemaal de zoon van Yaçodä en Hij is slechts deels de zoon van Vasudeva. Dat komt,
omdat Hij Zich in de baarmoeder van Devaké in Zijn manifestatie van Näräyaëa bevond en Näräyaëa is slechts een deel
van Kåñëa.
jayati jana-niväso devaké-janma-vädo
Çrémad-Bhägavatam (10.90.48)

Alle eer aan Çré Kåñëa, die Zich in het hart van alle levende
wezens bevindt en naar wie wordt verwezen als de zoon van
Devaké (hoewel Hij in feite de zoon van Yaçoda is).

In Çrémad-Bhägavatam wordt niet alleen aan de inwoners van
Mathurä verkondigd, dat Çré Kåñëa de zoon van Yaçodämaiyä en Nanda Bäbä is, maar ook aan Akrüra, Uddhava,
Närada en aan de hele wereld. Hoewel ze Kåñëa kunnen zien
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als de zoon van Devaké en Vasudeva, zegt Yaçodä-maiyä, “Hij
is mijn zoon.” Alle gopés, alle koeherdersjongens en alle Vrajaväsé’s zeggen, dat Kåñëa de zoon is van Yaçodä-maiyä.
Welke bron heeft meer gezag, de Mathuräväsé’s of de gopés? De gopés aangevoerd door Çrématé Rädhikä zijn superieur
aan Uddhava, Närada, Akrüra en de inwoners van Mathurä.
De woorden van Çrématé Rädhikä en de Vrajaväsé’s bevatten
het hoogste waarheidsgehalte. Degenen, die zeggen, dat Kåñëa de zoon van Vasudeva en Devaké is, vertellen slechts een
gedeeltelijke waarheid, niet de hele waarheid.
Toen Çré Kåñëa om middernacht in Gokula werd geboren,
verscheen Hij tegelijkertijd uit de baarmoeder van Devaké in
Mathurä. Er staat niet in Çrémad-Bhägavatam, dat Hij ‘geboorte nam’ uit de baarmoeder van Devaké. Integendeel, Hij
‘verscheen’ niet als een baby, maar als een zestienjarige jongen met lang haar, een Kaustubha-maëé halsketting, gouden
ornamenten en een kroon. In Gokula daarentegen had Hij
geen lang haar, droeg Hij geen kroon en geen ornamenten.
Hij was daar een gewone, kleine baby, die huilde, “Waa-waawaa.”
Kåñëa’s geboortespel had plaats in Gokula, niet in Kaàsa’s
kerker in Mathurä. Vijftien minuten na de geboorte van Kåñëa werd nog een meisje uit de baarmoeder van Yaçoda geboren, dus Yaçodä baarde twee babies – Kåñëa en Zijn jongere
zuster, Yogamäyä.
Vasudeva legde Kåñëa op het bed van Yaçodä-maiyä [de
gedaante van Kåñëa in de armen van Vasudeva smolt samen
met Kåñëa op het bed van Yaçodä-maiyä] en hij nam dat meisje mee terug naar Mathurä. Çrémad-Bhägavatam beschrijft,
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dat Kaàsa de voeten van Yogamäyä vastgreep, die zich in de
gedaante van een pasgeboren baby bevond, om haar op een
steen dood te slaan. Ze nam onmiddellijk haar gedaante aan
van Mahämäyä, Durgä-devé, vloog de lucht in en schopte
Kaàsa tegen zijn hoofd. Kaàsa was verbaasd te zien, dat dit
zijn vererenswaardige godheid, Durgä-devé (de schaduwmanifestatie van Yogamäyä) was. Durgä zei tegen hem, “Hij, die
jou gaat vermoorden, is reeds geboren op een andere plaats.”
Çukadeva Gosvämé legt in dit verband uit, dat de jongere
zuster van Kåñëa, Yogamäyä, op dat moment uit het paleis
van Kaàsa vertrok.44 Daarom is Gokula Kåñëa de oudere
broer van Yogamäyä.
Toen Çré Kåñëa uit de baarmoeder van Devaké verscheen,
wilde Vasudeva de brähmaëas een donatie geven, maar omdat hij gevangen zat, kon dat niet. Hij kon alleen in zijn gedachten zijn tienduizend zeer mooie koeien en kalveren gedecoreerd met goud en zilver weggeven.
Op dezelfde dag zag iedereen in Vraja, dat Yaçodä een ontzettend mooie zoon had gekregen, die de kleur had van een
pas geformeerde moessonwolk, en ze waren zeer gelukkig.
Het nieuws van Zijn geboorte ging als een lopend vuurtje
rond en alle Vrajaväsé’s, die goed gedecoreerd waren en ghee,
44

“Kaàsa probeerde het kind naar beneden op een stuk steen dood te
slaan, maar aangezien dit kind Yogamäyä was, de jongere zuster van Çré
Viñëu, gleed ze omhoog en nam de gedaante van godin Durgä aan. Het
woord anujä, hetgeen betekent ‘jongere zuster’, heeft een betekenis.
Toen Viñëu of Kåñëa uit Devaké werd geboren, moest Hij tegelijkertijd
uit Yaçodä worden geboren. Hoe had Yogamäyä anders anujä, de jongere zuster van Bhagavän, kunnen zijn?” (Çrémad-Bhägavatam 10.4.9, Purport).
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rabré, yochurt, melk en boter bij zich droegen, gingen Yaçodä
en haar pas geboren zoon een bezoek brengen. Alle gopés, de
vrouwen van de gopas, verzamelden zich op de binnenplaats
van Nanda Bäbä en Yaçodä-maiyä en zongen deze kértana,
“Nanda ke änanda bhayo jaya kanhaiyä-läla – Toen Kåñëa
werd geboren werd Nanda Bäbä uitermate zegenrijk.”
Nanda Bäbä hield een heel groot feest, waarbij hij vele wagens en paarden, miljoenen koeien gedecoreerd met goud en
zilver weggaf alsmede andere waardevolle geschenken. Hij gaf
alles in zijn huis weg en alles, dat hij weggaf, werd weer aangevuld.
De Vrajaväsé’s mengden yochurt met geelwortel en maakten een pasta, die ze op de koeien, de kalveren en de mensen
smeerden en wel zodanig, dat het hele huis van Yaçodä vol
‘modder’ van de pasta zat. Iedereen was blij, want Nanda Bäbä en Yaçodä waren – hoewel ze zich op rijpere leeftijd bevonden – de ouders van een prachtige zoon geworden.
Er had in Nanda Bäbä’s huis iedere dag een verscheidenheid aan festivals plaats. Op de derde dag ging Nanda Bäbä
naar Mathurä om belasting aan Kaàsa te overleggen. Vóór
Kåñëa’s geboorte was Nanda, die geen zoon had, als iemand in
de wereldverzakende levensorde, die was verzonken in gedachten over Bhagavän Näräyaëa. Zodra hij echter een kind
had, Kåñëa Zelf, gaf hij zijn absorbtie in Bhagavän op en raakte bezorgd over de manier, waarop hij zijn jongen ging steunen. Hij peinsde, “Nu heb ik rijkdom nodig en veel koeien en
een aangenaam gebouw.”
Als Kåñëa onze zoon is, kunnen we met recht beschikken
over rijkdom, overvloed, wagens, veel kalveren en koeien,
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tuinen, enzovoort. Anders, zoals in de wereldverzakende levensorde, worden onze behoeften het beste gediend door altijd bezig te zijn met het dienen en herinneren van Çré Kåñëa
en het uitvoeren van kértana.
Vóór Kåñëa’s geboorte, toen Nanda Bäbä onthecht was,
ging hij soms belastingen betalen en soms niet. Hij had het
gevoel, dat hij niets te verliezen had door wel of niet te betalen. Maar nu maakte hij zich zorgen over de mogelijkheid, dat
Kaàsa verhaal zou komen halen, als hij geen belasting zou
betalen, en dat zijn zoon iets zou overkomen.
Op dezelfde dag, dat Yogamäyä zich als Durgä aan Kaàsa
manifesteerde, riep Kaàsa zijn demonische metgezellen bijeen en zei tegen hen, “Mijn vererenswaardige godheid, Durgä-devé, heeft me verteld, dat Viñëu ergens buiten Mathurä is
geboren. Ik wil, dat jullie allemaal die baby gaan zoeken en
Hem doden.” De demonen gingen dus hier en daar naartoe
om Kaàsa’s order op te volgen.
Pütanä, een van de sterkste demonen, was voor Kaàsa als
een zuster. Kaàsa verzocht haar persoonlijk, “O zuster, ik
ben bang, want de persoon, die is voorbestemd om mij te
vermoorden, is nu geboren en is als een klein babyjongetje op
Aarde aanwezig. Kun jij me redden?”
“Oh, waarom niet?” antwoordde ze en terwijl ze de gedaante van een schitterende gopé aannam, vloog ze naar Gokula.
Pütanä kwam naar Bhauma Våndävana, het Våndävana van
deze wereld, dat evenals het Våndävana in Gods spirituele
gebied niets te maken heeft met mäyä. Bhauma Våndävana is
sat-cit-änanda, vol eeuwig, onschatbaar geluk en transcendentale kennis, zoals Yaçodä Bhavan en andere plekken dat zijn.
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Hoe is het dan mogelijk, dat deze demoon daar naartoe kon
gaan? Demonen kunnen zich niet naar Goloka Våndävana
noch naar Kåñëa’s woonplaats in deze wereld begeven. Dus
hoe kon het gebeuren, dat Pütanä wel in staat was naar sat-citänanda Bhauma Våndävana te gaan en notabene naar de binnenplaats van Yaçodä-maiyä?
In haar vorige leven was Pütanä de dochter van Bali Mahäräja. Toen de incarnatie van Bhagavän, Çré Vämanadeva, naar
het paleis van Bali Mahäräja kwam, was Zijn uitmuntende
schoonheid betoverend. Omdat deze dochter geen zoon had,
begon ze in overweging te nemen, “Als een zoon, zoals deze,
mijn baarmoeder zou binnenkomen, zou ik zoveel genegenheid voor Hem hebben.” Vämanadeva kende haar gedachten
en stemde toe. Hij overwoog, “Ja, Ik zal als een baby komen.”
Toen deze dame later zag, hoe Vämanadeva haar vader hardhandig behandelde door hem met het nemen van grote stappen te bedreigen en hem met een slangentouw op te knopen,
werd ze furieus. “Oh, als Jij mijn zoon zou zijn, zou ik Jou
vergiftigen” riep ze. Vämanadeva accepteerde dit ook en in
gedachten zei Hij, “Ja, dat kun je doen. Jij komt binnen Mijn
bereik en dan zal Ik jou zuiveren en jou voor altijd in Mijn
dienst betrekken.”
Er is nog een andere reden, waarom Pütanä in staat was om
Våndävana binnen te komen. Het was eigenlijk Yogamäyä,
die haar daar naartoe haalde. Door de regelingen van Yogamäyä is het spel van Çré Kåñëa altijd nieuw. Als een man en
zijn geliefde constant samen zijn, neemt doorgaans de genegenheid voor elkaar af, maar dit is niet het geval in Kåñëa’s
spel en vermaak. En toch, wat dat betreft, toen Yogamäyä
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regelde, dat Pütanä Çré Kåñëa in haar armen kon nemen en
vergif in Zijn mond kon stoppen, schrokken de Vrajaväsé’s
hiervan, waardoor hun liefde voor Kåñëa werd vernieuwd.
Kåñëa zoog niet alleen het vergif van Pütanä naar binnen,
maar ook haar ziel en zodoende werd ze bevrijd. Ze had met
al haar kracht, die gelijk was aan tienduizend olifanten, geprobeerd om Çré Kåñëa van haar borst af te trekken, maar dat
lukte niet. Ze vloog de lucht in en riep, “Oh, red me! Mijn
lieve broer Kaàsa, red me! Red me!” Aangezien Kåñëa echter in de geschriften had verklaard, dat Hij nimmer iemand
opgeeft, die naar Hem toekomt, liet Hij haar niet gaan en Hij
zou haar niet hebben toegestaan om Vraja te verlaten. Haar
dode lichaam viel neer in de tuin en maakte daar een ravage,
waardoor ze niet naar Mathurä kon gaan om Kaàsa te vertellen, wat er was gebeurd. Kaàsa maakte zich zorgen, omdat
zijn zuster nog niet was teruggekeerd – en in feite nooit meer
zou terugkeren.
Na dit incident voerde Çré Kåñëa nog veel ander tijdverdrijf
uit en bracht vele demonen om, zoals Tåëävarta en Çakaöäsura. Als baby speelde Hij eenvoudig met Zijn voeten, zoals
babies dat doen, soms zoog Hij op Zijn duim, soms op Zijn
tenen en soms speelde Hij op een bed. Toen Çakaöäsura, de
demoon in de kar, eraan kwam om Kåñëa te doden, keerde
Kåñëa op speelse wijze de kar, waarin hij zich had verstopt,
omver en bracht hem om.
Soms stopte Hij Zijn hand in de bek van een hond en soms
worstelde Hij met de hoorns van grote stieren en klom op de
rug van de stier.
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DÄMODARA-LÉLÄ
Op tweeëneenhalfjarige leeftijd liep de mooie Kåñëa hier en
daar naakt rond. Wanneer de Vrajaväsé’s druk waren met hun
dagelijkse bezigheden en bij sociale aangelegenheden aanwezig moesten zijn, ging Kåñëa met andere kleine jongetjes in
diverse huizen boter stelen. De Vrajaväsé’s gingen vervolgens
bij Yaçodä-maiyä klagen, dat Kåñëa en Zijn vriendjes erg ondeugend waren.
Waarom gingen ze tegen Yaçodä klagen? De activiteiten
van Kåñëa waren zo vermakelijk, dat alle gopés wilden, dat Hij
dagelijks in hun huis kwam en daar zou spelen; op die manier
konden ze van Zijn spelletjes genieten. Omdat ze zagen, dat
Yaçodä geen genoegen kon scheppen in deze typische kwajongensstreken, wilden ze haar de gelegenheid geven om dit
spel te ervaren door erover tegen haar te ‘klagen’. “O Yaçodä” was eigenlijk de strekking van hun ‘klacht’, “Jouw jongen
is zo mooi. Hij beweegt Zich zo lieftallig en Hij speelt zo lief.
Je moet proberen om dit allemaal te zien.”
Als Kåñëa hun beschuldigingen ontkende, stelden de gopés
Hem vragen zoals, “Oh? Waarom zitten Jouw wangen dan vol
yochurt en boter? Hoe komt dat dan?”
Dan antwoordde Kåñëa, “Er kwam een aap aan en die wilde boter uit Mijn hand eten, maar Ik wilde het hem niet geven. Ik was eigenlijk jullie huis aan het bewaken, dus Ik probeerde de aap te verjagen, maar hij was zo stout, dat hij Mijn
gezicht vol smeerde met boter.”
“Maar waarom zitten Jouw handen dan vol met boter?”
“Oh, weten jullie dat niet? Mijn moeder heeft Me een hele
kostbare armband van goud en parels gegeven, die zo warm
248

_____________________________________________________________________________________

werd, dat ik het voelde branden. Dus Ik stopte Mijn hand in
de boterpot om af te koelen. Ik heb jullie boter niet gestolen.”
Een gopé had zich eens in haar kamer verstopt en zag Kåñëa
boter stelen. Met Zijn handen nog in de pot greep ze Hem
vast en zei, “Wat doe Jij daar? Ben Je boter aan het stelen?”
“Nee, moeder.”
“Wat doe Je daar dan?”
“Oh, Mijn kalf is in deze pot gevallen. Ik ben naar hem aan
het zoeken.”
“Oh, waar is Jouw kalf? Een kalf kan niet in deze kleine
pot vallen.”
“Ik zal het laten zien” zei Kåñëa en trok Zijn handjes terug,
die nu een marmeren kalfje vasthielden. “Mijn vader heeft
Me dit speelgoed gegeven. Ik speelde met hem en hij viel in
de boterpot.”
Soms beklaagden de gopés zich bij Yaçodä-maiyä, “Kåñëa is
zo stout. Door het stelen van boter en yochurt uit ons huis en
door zoveel ander kattenkwaad uit te halen, zal Hij in de toekomst zeker een twijfelachtig karakter krijgen. Je moet proberen Hem onder controle te houden.”
Op een ochtend, toen Kåñëa nog lag te slapen, was Yaçodämaiyä boter aan het karnen. Yaçodä was erg mooi; hoe kon
Kåñëa anders zo mooi zijn? Toen Kåñëa wakker werd, dacht
Hij, “Waar is Mijn moeder?” en begon te huilen. Bij het karnen was Yaçodä-maiyä verzonken in het chanten, “govinda
dämodara mädhaveti”. Ze had een hele zoete stem en het
geluid van het ritmische karnen leek op dat van een mådaìga:
dhik gä, dhik tän. Het leek alsof dat geluid wilde zeggen,
“Dhik, wee degenen, die Kåñëa niet dienen; o wee, o wee.”
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Yaçodä-maiyä was zo druk met karnen, dat ze Kåñëa, die
“Moeder! Moeder!” riep niet hoorde. Hij ging harder huilen
en nog harder en klom Zijn bed uit. Hij poetste in Zijn ogen
en de käjala liep over Zijn wangen, alsof de rivieren Gaìgä en
Yamunä uit Zijn ogen stroomden. Praktisch naakt met een
pauwenveer in Zijn haar rende Hij naar Yaçodä-maiyä, maar
ze hoorde Hem nog steeds niet. Tenslotte greep Hij met de
ene hand haar karnstok vast en met de andere hand haar sluier en stopte het karnen.
“Wie is dit?” dacht ze. “O, Kanhaiyä.” Ze nam Hem op
schoot en streelde Hem met veel liefde en genegenheid. Er
stroomden tranen uit haar ogen en de melk vloeide uit haar
borsten. Kåñëa had honger en Hij zoog intens.
Terwijl ze Kåñëa aan het voeden was, merkte Yaçodämaiyä, dat de melk op het fornuis stond over te koken. Ze
dacht, “Deze melk wil Kåñëa dienen, maar Kåñëa drinkt mijn
melk.”
Het is belangrijk te weten, dat de Melkoceaan van Kñérodakaçäyé Viñëu afkomstig is uit de borsten van Yaçodä-maiyä.
Waar dan ook melk is, is uiteindelijk van haar afkomstig en
haar melkoceaan is eindeloos en diep. Het hele universum
bevindt zich in Kåñëa’s mond en alle werelden bevinden zich
in Zijn maag. Zelfs als er miljoenen melkoceanen zouden zijn
en als Hij ze allemaal zou leegdrinken, zouden ze tenslotte
droog staan. Anderzijds is de melktoevoer van Yaçodä-maiyä
zo eindeloos, dat honderden of miljoenen Kåñëa’s die voorraad nooit zouden kunnen uitputten.
In de tussentijd dacht de melk op het fornuis, dat er geen
kans meer bestond om Kåñëa te dienen. “Wat heeft mijn leven
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nog voor zin?” overwoog de melk. “Ik zou het moeten opgeven.”
Çréla Narottama Öhäkura zegt ook in zijn gebeden, “Zonder
Kåñëa te dienen ben ik zo onfortuinlijk en in dit leven heb ik
Hem niet gediend. Ik ben altijd verzonken in zinloze, wereldse activiteiten om bezittingen te verzamelen, maar ik ben niet
gelukkig. Hoewel mijn materiële doelstellingen als vergif zijn,
geef ik de nectar van bhakti, kåñëa-prema, op om ze na te
streven. Ik zou moeten sterven. Waarom blijf ik eigenlijk leven? Waarom houd ik mijn leven nog in stand?”
Wij moeten ook denken zoals hij. “Als ik geen dienst verleen en geen juiste sädhana-bhajana doe, wat is dan de zin van
dit leven? Het menselijke lichaam beschikt over een grotere
capaciteit om zich in het spirituele leven te begeven dan de
dieren. Hoewel ik een hogere intelligentie heb en over de
gelegenheid voor goede associatie beschik, veronachtzaam ik
het en neem vergif in. Dus waarom zou ik niet sterven? Çré
Brahmä heeft mijn hart harder dan een steen gemaakt en alleen om deze reden sterf ik niet.”
Voordat we iedere avond naar bed gaan, moeten we de
ontwikkeling van ons spirituele leven in overweging nemen,
“Is mijn vertrouwen vandaag toegenomen? Zijn mijn kennis
en dienstverlening aan Çré Kåñëa toegenomen?” We doen dit
ook in het zakenleven, wanneer we ’s avonds onze winkel of
ons kantoor afsluiten. We calculeren winst en verlies. Çréla
Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda zei dikwijls, dat we
iedere avond moeten uitrekenen, of onze bhakti is toegenomen, of hetzelfde is gebleven, of is afgenomen. Hij zei, dat we
dit iedere dag moesten doen.
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Als onze associatie goed is, neemt onze bhakti toe; en zo
niet, zal het afnemen. Als we asat-saìga (werelds gezelschap)
hebben, ontwikkelen we een smaak voor lustbevrediging. Als
we sat-saìga (goed gezelschap) op hetzelfde niveau als wijzelf
hebben en tevens viñayi-saìga (gezelschap van levensgenieters) hebben, is onze dienstverlening uiterlijk en zullen we
ook enige smaak voor materieel plezier ontwikkelen.
Stel je voor, dat we twaalf jaar geleden inwijding kregen, of
vierentwintig jaar geleden. Dan is het nu van wezenlijk belang
om de groei van onze dienst aan Kåñëa te berekenen. Is onze
sädhana-bhajana dezelfde als op het moment, waarop we ons
voor het eerst aansloten? Is het afgenomen of heeft het zich
verder ontwikkeld? Als we deze punten serieus in overweging
nemen, kunnen we heel gemakkelijk vooruitgang maken. Als
we sinds het begin van onze aansluiting bij de missie niet veel
vooruitgang hebben geboekt, als we een smaak hebben voor
lustbevrediging en als we tegelijkertijd asat-saìga en sat-saìga
nemen, is dit het gevolg van een of andere overtreding. Dan
weten we, dat onze bhakti afneemt.
Toen we voor het eerst bij onze gurudeva kwamen, waren
we zo enthousiast. Met goede associatie houden we ons enthousiasme vast. Als we geen enthousiasme hebben, is het te
wijten aan slecht gezelschap, overtredingen en anarthas45; dan
moet een poging worden ondernomen om de situatie te corrigeren. Een jongen kan niet twintig jaar in dezelfde klas blijven
zitten. Doet hij dat wel, betekent het, dat hij niet echt in de
45

Anarthas zijn ongewenste verlangens, activiteiten of gewoonten, die
worden vergeleken met onkruid, dat de vooruitgang van bhakti verhindert.
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klas zit. Hij studeert niet, maar speelt voetbal, of cricket, of
doet andere spelletjes en houdt zich op met slecht gezelschap.
Hij heeft eigenlijk helemaal niet op school gezeten. We moeten onze vooruitgang berekenen, anders kunnen we onszelf
niet verbeteren.
Terwijl de melk op zijn nederige manier nadacht, nam Yaçodä-maiyä in overweging, “Ik moet proberen die melk te
redden.” Ze wilde Kåñëa onmiddellijk neerzetten, maar Hij
hield haar met handen en voeten stevig vast, zoals aapjes dat
doen, en Hij klemde Zich met Zijn mond aan haar borst vast.
Hij riep, “Ik heb nog honger! Waar ga je naartoe?” Hij hield
haar met al Zijn kracht vast. Maar Yaçodä-maiyä gaf Hem een
liefdevolle tik en haalde Hem van haar schoot af en zette
Hem naast zich neer. Pütanä beschikte over de kracht van
tienduizend olifanten en ze gebruikte al die kracht om Kåñëa
van haar borst af te trekken, maar ze kreeg het niet voor elkaar. In een oogwenk echter, met één duw, zette Yaçodä Hem
neer. Hoewel Hij de almachtige Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods is, kwam Hij in aanwezigheid van de liefde en genegenheid van Yaçodä onder controle. Ofschoon Hij boos was, zat
Hij daar naast haar zijde.
Waarom duwde Yaçodä Kåñëa aan de kant? Hield ze meer
van de melk dan van Kåñëa? Handelde ze tegen bhakti in?
Nee, ze hield niet meer van de melk dan van Kåñëa. Deze
Dämodara-lélä illustreert in feite de betekenis van bhakti. Çréla
Rüpa Gosvämé heeft gezegd,
anyäbhiläñitä-çünyaà jïäna-karmädy-anävåtam
änukulyena kåñëänu-çélanaà bhaktir uttamä
Bhakti-rasämåta-sindu (1.1.1)
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Probeer dit vers te onthouden. Bhakti betekent ‘activiteit uitgevoerd voor het plezier van Çré Kåñëa’, maar hier zien we,
dat Kåñëa boos werd en later de yochurtpot brak. Bestonden
de acties van Yaçodä-maiyä uit bhakti, of niet? Ja, ze bestonden uit bhakti. Hoezo? Omdat ze dacht, “Mijn melk is niet
toereikend om Kåñëa te dienen. Kåñëa houdt ook van melk in
de vorm van boter, yochurt, panir, enzovoort.” Ze handelde
voor het welzijn van Kåñëa en of Hij nu huilde of niet, dat
raakte haar niet. Omdat haar actie ten dienste stond van Kåñ
ëa’s welzijn, betrof het bhakti.
De twee worstelaars van Kaàsa, Cäëüra en Muñöika, gaven
Çré Kåñëa plezier in de zoete smaak van ridderlijkheid, want
Kåñëa houdt van worstelen. Maar hun worstelpartij met Hem
was geen bhakti, want ze wilden Hem vermoorden. Hun gevoel en intentie waren ongunstig, niet gunstig ten aanzien van
Zijn plezier. Maar zelfs toen Yaçodä-maiyä Kåñëa een draai
om Zijn oren gaf om Hem een standje te geven, bestond haar
actie uit bhakti. Kåñëa kon staan roepen en huilen, maar haar
actie was bhakti, want het werd uitgevoerd met een motivatie
om Hem een plezier te doen.
Terwijl Yaçodä water over de kokende melk sprenkelde om
hem niet verder te laten overkoken, dacht ze, “Oh, ik geef jou
aan Kåñëa. Ik zal jou in Kåñëa’s dienst betrekken.”
Gurudeva is zoals Yaçodä-maiyä, die alle toegewijden hulp
biedt en een kans geeft om Kåñëa te dienen; hij geeft hiervoor
zelfs zijn eigen dienstverlening op. Wat betekent dit? Guru
denkt altijd aan Kåñëa’s spel en dient het. Omdat hij een uttama-bhägavata is, woont hij in Goloka Våndävana. Hij ‘geeft
dit op’ en komt naar het lagere niveau van madhyama254
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adhikäré om de toegewijden te helpen. 46 Sommige toegewijden zijn kaniñöha en sommigen zijn madhyama – over het algemeen zijn toegewijden kaniñöha. Guru ‘komt naar beneden’
om hen te zeggen, “Jullie moeten niet dit doen, jullie moeten
dat doen” en hij zingt de kértanas, saàsära-dävänala-léòhaloka, emona durmati en amära-jévana kértanas. Omdat hij altijd zijn zegen geeft, is gurudeva als een moeder.
Omdat Çré Kåñëa boos was op Yaçodä-maiyä, pakte Hij een
deegrol en brak de bodem van de boterpot. Waarom de bodem? Hij probeerde de pot eerst om te gooien, maar dat lukte
niet, omdat Hij te klein was. Hij kon wel Govardhana op Zijn
vinger optillen, maar Hij kon die pot niet omgooien. Hij probeerde een gat in de bovenkant te slaan, maar daar was het
aardenwerk te dik. Toen Hij in de gaten kreeg, dat de bodem
van de pot dunner was, maakte Hij een gat in de bodem, zodat de boter erdoor zou vallen.
Toen verdeelde Hij die boter onder de apen. Toen Yaçodämaiyä door had, dat Kåñëa de boter had gestolen en aan de
apen uitdeelde, probeerde ze Hem te pakken te krijgen. Grote karmés, jïänés en yogés kunnen met de kracht van hun verstand de lotusvoeten van Kåñëa niet aanraken. Jaräsandha en
Kälayavana konden Hem niet volgen noch inhalen. Zelfs de
vier broeders Kumära, Sanaka, Sananda, Sanätana en Sanatkumära, kunnen Kåñëa op kracht van hun verstand niet aanraken. Maar Yaçodä, een kleine, mollige gopé, rende sneller

46

Gurudeva geeft zijn verheven positie als uttama-adhikäré eigenlijk niet
op. Hij blijft in zijn positie, maar speelt de rol en voert de functies uit van
een madhyama-adhikäré.
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dan Kåñëa. Nadat ze Hem had gevangen, zei ze, “Ik zal Jou
eens een lesje leren.”
“Nee, nee, Moeder, doe dat niet! Doe dat niet!” En Kåñëa
begon te huilen.
“Waarom heb Jij dan die pot gebroken?”
“Ik heb die pot niet gebroken.”
“Wie heeft hem dan wel gebroken?”
“Jijzelf.”
“Hoezo?”
“Jij rende zo hard, dat jouw enkelbellen de bodem van de
pot raakten en hem hebben gebroken. Jij kon dat niet zien,
omdat je haast had, maar Ik zag het wel.”
“Oh, Jij bent een grote leugenaar en een hele stoute dief [ze
gebruikte het woord chora, dat in het Sanskriet ‘dief’ betekent, en het is tevens de naam van Yaçodä’s voorvader].
“Moeder, Ik ben geen dief. In Mijn dynastie, de dynastie
van Nanda Bäbä, zijn nooit dieven geweest; hoewel er wel
veel dieven [choras] in jouw dynastie kunnen zijn geweest.”
Yaçodä-maiyä ging Kåñëa rond zijn middel met een stuk
touw vastbinden, maar ze kreeg het touw niet om Hem heen
geslagen, zelfs niet één keer. Ze bond een ander touw aan het
eerste touw vast en nog één en toen nog één, totdat het touw
een kilometer lang was. Maar het bleef twee vingers breed te
kort om het één keer om Hem heen te slaan.
De gopés begonnen te lachen en te klappen. Yaçodä-maiyä
werd nogal in verlegenheid gebracht, want ook al was Kåñëa
uit haar baarmoeder geboren, ze kon Hem niet vastbinden.
Haar gezicht liep rood aan en de tranen trilden in haar ogen.
Op hetzelfde moment bad ze tot Çré Näräyaëa, “O Näräyaëa,
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bewaar me voor deze verschutting. Waarom ben ik niet in
staat mijn kind vast te binden? Help me alsjeblieft.”
Kåñëa was Zich gewaar, dat Zijn moeder op deze manier
aan het bidden was en liet Zich uiteindelijk door haar vastbinden.
Waarom kon Yaçodä-maiyä Hem eerst niet vastbinden?
Wat betekenen de twee vingers? Eén vinger vertegenwoordigt
Yaçodä’s eigen poging en dit betekent, dat Kåñëa niet alleen
door onze ondernemingen in sädhana-bhajana kan worden
beheerst. We kunnen Hem niet eens zien, laat staan beheersen. De tweede vinger vertegenwoordigt Kåñëa’s genade. Kåñëa’s genade is overal aanwezig, maar om Zijn genade te ontvangen is het juiste proces vereist.
Deze zijn de twee middelen tot succes: (1) Kåñëa’s genade
en (2) onze sädhana-bhajana. Een voorbeeld hiervan wordt
gegeven van de kat en de aap. De jongen van de kat hoeven
alleen maar te janken, “Meow! Meow!” en hun moeder komt
eraan, neemt ze in haar bek en draagt ze hier en daar naartoe.
Het jong van de aap doet daarentegen zelf al het werk, terwijl
de moeder niets uitvoert. Als de moeder ergens naartoe wil
gaan, kijkt ze eenvoudig haar jong aan, die komt aanrennen
en zich stevig aan haar vastgrijpt. Dan springt ze van de ene
boom naar de andere boom en van het ene huis naar het andere. Ze houdt haar baby niet vast. Als de baby valt, geeft ze
hem op en zal dat kind nooit meer meenemen.
Çré Kåñëa hoeft niet te verschijnen, ondanks onze beoefening van sädhana-bhajana; Hij verschijnt ook niet, als we geen
sädhana doen, ondanks de beschikbaarheid van Zijn genade.
Beiden zijn noodzakelijk – zowel onze zware pogingen als
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Kåñëa’s genade. Als Kåñëa’s genade aanwezig is, maar we
doen geen juiste sädhana en bhajana, boeken we geen succes.
Alleen als beiden aanwezig zijn, kunnen we Kåñëa zien. We
willen huilen om de genade van guru, om de genade van de
uttama-adhikäré en om Kåñëa’s genade, want daarmee laten
we zien, dat we ons best doen om het te krijgen. Als we deze
twee methoden oprecht en op de juiste wijze volgen, krijgen
we hun genade en zijn we in staat Kåñëa te beheersen, zoals
Yaçodä-maiyä dat deed.
Çré Kåñëa dacht, “Als Yaçodä-maiyä Me vastbindt, kan Ik
niet met Mijn vriendjes buiten spelen. Çrédäma, Sudäma, Vasudäma, Stoka-Kåñëa, Lavaìga en Arjuna staan allemaal op
Me te wachten.”
De koeien stonden ook op Kåñëa te wachten en dachten,
“Wanneer komt Kåñëa nou? Hij alleen kan ons melken;
niemand anders.” De kalfjes stonden erbij, maar de koeien
gaven ze hun melk niet. Ze duwden hun kalveren aan de kant
en stonden te wachten op Kåñëa om ze te melken. Met hun
uiers vol melk riepen ze, “Kåñëa! Kåñëa!”
Kåñëa dacht, “Hoe kan Ik dit laten gebeuren? De koeien
geven geen melk en als ze niet worden gemolken, gaan ze
dood. Ik moet naar ze toegaan. De kalveren gaan ook dood,
als Ik er niet naartoe ga. En de gopés, zoals Rädhikä, Lalita en
Viçäkhä, staan op Me te wachten om met Me te spelen. Als
Mijn moeder Me vastbindt, kan Ik niet met hen spelen.”
Onmiddellijk kwam Yogamäyä eraan. Ondanks dat het
touw steeds langer werd en Kåñëa’s middel maar twaalf vingers breed was, kon Hij niet worden vastgebonden. Çré Kåñëa
is machtig, vol met honderden en duizenden verscheidene
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vermogens, maar van al deze vermogens is kåñëa-kåpä-śakti
(Zijn genadevermogen) het meest vooraanstaand. Vandaar,
toen Hij Zijn moeder zag, die zo hard bezig was om Hem vast
te binden en op het punt stond te gaan huilen, en toen Hij
haar rood aangelopen gezicht zag en haar verlegenheid zag in
aanwezigheid van de oudere gopés, die in hun handen klapten
en stonden te lachen, manifesteerde zich Zijn kåpä-śakti, Zijn
hart smolt en Yaçodä-maiyä kon Hem met het zachte koord,
waarmee ze haar haar vastbond, met gemak vastbinden. Hierna bond ze Hem vast aan een grote vijzel.
Çré Kåñëa stond te huilen en Zijn tranen, die zwart waren
geworden door de käjala (oogzwart), liepen over Zijn wangen. Terwijl Hij in Zijn ogen wreef en lange uithalen maakte
van het huilen, zag Hij er zo prachtig uit. Hij huilde, maar zo
lief. Zijn gezichtje, Zijn naakte lichaampje en Zijn angstige
gevoel waren zo lief. Iedereen, die deze scène ziet, ervaart de
beminnelijkheid ervan.
namäméçvaraà sac-cid-änanda-rüpaà
lasat-kuëòalaà gokule bhräjamänam
yaçodä-bhiyolükhaläd dhävamänaà
parämåñöam atyantato drutya gopyä

Satyavrata Muni bidt, “Oh, mag juist die gedaante van Kåñëa
met Zijn ogen vol tranen, die lange, lange uithalen maakt, in
mijn hart plaatsnemen.” Dit is Dämodara-lélä.
Zijn bewegingen zijn zo bevallig. Wanneer Hij iemand
schalks aankijkt, zijn Zijn ogen zo bekoorlijk, Zijn spelletjes
zijn zo lief, Zijn moeder is zo beminnelijk, Zijn gopés zijn zo
lieftallig en Zijn Vraja is zo zoet. Alles aan Hem is zo lieflijk.
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[Deze sectie is een discussie in de Devänanda Gauòéya Maöha in Navadvépa tijdens het Gaura Pürëimä festival op 15 maart 1997]

[Toegewijde:] Wie is Bhakti-devé, de personificatie van devotie?
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Zij is
svarüpa-śakti, Çrématé Rädhikä. Wanneer Haar componenten
saàvit en hlädiné 47 met elkaar een combinatie aangaan, wordt
de essentie bhakti-śakti genoemd.
Vidyä-vadhü-jévanam. 48 Kåñëa Zelf, of de heilige naam Zelf,
is als de echtgenoot of de minnaar. En wie is de geliefde? Çrématé Rädhikä is de geliefde van Çré Kåñëa. Prema-bhakti is
47

48

“Het transcendente vermogen, waarmee Hij (Kåñëa) Zichzelf kent en
veroorzaakt, dat anderen Hem kennen, wordt saàvit genoemd. Het
transcendente vermogen, waarmee Hij beschikt over transcendente zegen en dat bij Zijn toegewijden veroorzaakt, dat ze zegen ontvangen,
wordt hlädiné genoemd” (Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä 4.62, Purport).
Vidyä-vadhü-jévanam (uit Çré Caitanya Mahäprabhu’s Çikñäñöakam) betekent ‘leven en ziel van de bruid in de vorm van transcendente kennis’.
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Çrématé Rädhikä Zelf en één van haar expansies is Bhaktidevé. Bhakti-devé beschikt over een gedaante en over eigenschappen en ze is vol genade. Ze is, evenals Çré Kåñëa, onafhankelijk. Ze kan Rädhä en Kåñëa laten dansen, ze kan Hen
in ons hart manifesteren en ze kan ons ook laten dansen. Ze
kan ons in de dienst van Çré Çré Rädhä en Kåñëa betrekken.
näma cintämaëiù kåñëaç caitanya-rasa-vigrahaù
pürëaù çuddho nitya-mukto ‘bhinnatvän näma-näminoù
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 17.133)

De heilige naam van Kåñëa is op transcendente wijze zegenrijk.
De heilige naam schenkt spirituele godsgeschenken, want de
heilige naam is Kåñëa Zelf, het reservoir van alle plezier. Kåñëa’s naam is compleet en heeft de vorm van alle bovenzinnelijke smaken. Hij is onder geen enkele voorwaarde een materiële
naam en is niet minder machtig dan Kåñëa Zelf. Aangezien Kåñëa’s naam niet is besmet met materiële kwaliteiten, is er geen
sprake van, dat hij is betrokken bij mäyä. Kåñëa’s naam is altijd
bevrijd en spiritueel. Omdat de naam van Kåñëa en Kåñëa Zelf
identiek zijn, wordt Zijn naam nimmer door de wetten van de
materiële natuur geconditioneerd.

[Toegewijde:] Aan de ene kant zegt çästra, dat de zuivere
heilige naam zich niet aan ons manifesteert, indien we de Hare Kåñëa mantra in het gezelschap van niet-toegewijden chanten. Maar dit vers zegt, “pürëaù çuddho nitya-mukto ‘bhinnatvän näma-näminoù – De heilige naam van God en God Zelf
zijn even volmaakt, compleet, onbesmet en eeuwig.” Dus
wanneer iemand met anarthas, die overtredingen begaat, de
heilige naam chant, komt de naam dan onder een wolkendek
van anarthas? Of komt er helemaal geen naam?
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[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Dat is
nämäparädha of nämäbhäsa.49 Kabhu nämäbhäsa sadäya nämäparädha. Door constant te chanten verdwijnen alle anarthas uit het hart en çuddha-näma (de zuivere naam) zal daar
verschijnen. De sädhaka krijgt dan realisatie van Kåñëa Zelf.
Tegen die tijd komt Kåñëa naar hem toe.
[Toegewijde:] Iemand kan zeggen, tijdens het chanten van
nämäparädha of nämäbhäsa is näma (Kåñëa Zelf, die nietverschillend is van Zijn naam) aanwezig, maar onder bedekking.
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Nee.
[Toegewijde:] Maar men zegt, dat näma (de heilige naam)
pürëaù-çuddha of altijd zuiver is.
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Näma is
altijd zuiver; dit is juist. Maar we hebben geen idee van de
zuivere naam. Ons niveau is afhankelijk van de manier, waarop we chanten of de heilige naam aanroepen. Als je niet zui49

“Mukti, vrijheid van alle zondige reacties, wordt zelfs verkregen door
nämäbhäsa, of een glimp van het licht van de heilige naam, voordat zijn
volle licht volkomen zichtbaar is. Het stadium van nämäbhäsa bevindt
zich tussen dat van nämäparädha, of het chanten van de heilige naam
met overtredingen, en zuiver chanten. Er zijn drie stadia van het chanten
van de heilige naam van God. In het eerste stadium begaat men bij het
chanten tien soorten overtredingen. In het volgende stadium, nämäbhäsa, zijn de overtredingen praktisch gestopt en komt men naar het platform van zuiver chanten. In het derde stadium, wanneer men de Hare
Kåñëa mantra zonder overtredingen chant, ontwaakt de sluimerende
liefde voor Kåñëa onmiddellijk. Dit is perfectie” (Çrémad-Bhägavatam
5.24.20, Purport).
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ver bent, kom näma niet. Het resultaat van nämäparädha is
materiële positie, reputatie, rijkdom en de vervulling van andere aardse verlangens.
[Toegewijde:] Maar ik heb gehoord, dat een schaduw (nämäbhäsa) alleen aanwezig is vanwege de aanwezigheid van de
zon (çuddha-näma) en dat alleen de wolken (anarthas) veroorzaken, dat men de zon niet kan zien.
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Met deze
logica kun je zeggen, dat de wolken de zon zijn. Zo kan een
nämäbhäsé of een nämäparädhé denken, “Oh, dit is näma.”
Maar het is geen näma; het is een wolk. Het kan in feite zelfs
duisternis zijn. Geen van beide zijn näma. “Nämäkñara bahir
haya baöe näma nähi haya 50 - Als men offensief chant, is het
helemaal geen näma. Dan zijn het louter wereldse lettergrepen, die klinken als de ware naam.” Zoals imitatiegoud geen
goud is, lijkt de heilige naam, die met overtredingen wordt
gechant, op de heilige naam, maar is niet de heilige naam.
[Toegewijde:] Als men zorgt, dat men geen overtredingen
begaat, kan men dan çuddha-näma krijgen eenvoudig door de
geluidsvibratie van de heilige naam te horen? Is dat niet voldoende?

50

“Prema-pumartho mahan. Dat is, wat we willen. Er is één woord van
Bhaktivinoda Öhäkura, ‘Nämäkñara bahir haya näma nähi haya – Het alfabet komt er eenvoudig uit, maar het is geen näma’. Nämäkñara, Hare
Kåñëa, het alfabet komt eruit, maar het is niet de heilige naam” (Kamerconversatie met Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, Mäyäpura, 25 februari 1977).
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[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Dat is
alleen mogelijk, indien men de onvoorwaardelijke genade
krijgt van guru, of een andere gerealiseerde toegewijde, of
Gauräìga, of Çré Çré Rädhä en Kåñëa. Met dergelijke genade
kan çuddha-näma gemakkelijk worden gerealiseerd. Anders is
het erg moeilijk om dit te bereiken.
Er zijn twee soorten genade: de genade van een bhakta en
de genade van Bhagavän. Als wij de genade willen krijgen om
çuddha-näma te chanten, moet de bhakta volkomen gerealiseerd zijn, zoals Närada, Çukadeva Gosvämé, of Çréla Rüpa en
Sanätana Gosvämé’s. Anders is het alleen op basis van onze
beoefening niet mogelijk om çuddha-näma te krijgen. De enige manier om deze te krijgen is om altijd te huilen om Hun
genade en om in de ware zin van het woord Hun toevlucht te
nemen. Omdat we naar Gaura-dhäma in Navadvépa zijn gekomen, is er hoop voor ons. Maar we moeten er tegelijkertijd
altijd naar blijven hunkeren, dat Kåñëa regelt, dat we de associatie van een zuivere Vaiñëava krijgen. Met die associatie zal
de zuivere naam gemakkelijk komen.
Er zijn veel soberheden nodig om Navadvépa parikramä uit
te voeren. De hete zon schijnt op ons hoofd en de aarde en
het stof zijn ook erg heet. Veel toegewijden, die doorgaans in
huis blijven en niet gewend zijn aan deze soort ontberingen,
doen deze parikramä – ze lopen niet één kilometer, maar wel
zestig kilometer in de brandende zon. Ze transpireren, hun
gezicht verbrandt, hun voeten verbranden, hun hoofd kookt
en er is onvoldoende water. Soms is de weg zo heet, dat ze
blaren op hun voeten krijgen.
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Wanneer Çré Caitanya Mahäprabhu ziet, dat ze zelfs in dit
stadium dergelijke ontberingen ondergaan, smelt Zijn hart en
is Hij gebonden Zijn genade te schenken. Çré Caitanya Mahäprabhu en Çré Nityänanda Prabhu zullen dan zeggen, “Oh,
jullie tonen zoveel gehechtheid aan deze dhäma.” Ze zullen
zeker Hun genade geven. Ik heb met mijn eigen ogen gezien,
dat toegewijden het zo warm hebben en zo vermoeid zijn, dat
ze niet eens kunnen glimlachen. Maar toch zetten ze hun parikramä voort en chanten harinäma-kértana met het Godsbeeld van Çré Caitanya Mahäprabhu op een draagstoel temidden van een groep van duizenden toegewijden. Çré Caitanya
Mahäprabhu is gebonden Zijn genade te geven door hen kåñëa-prema te schenken – hetzij in dit leven of in een volgend
leven.
Als er śraddhä is, wordt er vooruitgang geboekt ondanks de
aanwezigheid van anarthas. We kunnen miljoenen anarthas
hebben en we kunnen allerlei overtredingen begaan zonder
het te weten, maar als we śraddhä hebben, zullen de anarthas
geleidelijk verdwijnen.
Śraddhä bestaat in twee soorten: çuddha-śraddhä (zuiver
vertrouwen) en laukiké-śraddhä (vertrouwen gebaseerd op
gewoonte en traditie). Alles is afhankelijk van śraddhä. Er is
çuddha-śraddhä of päramärthika-śraddhä (spiritueel of transcendent vertrouwen) en daarvan bestaat een abhäsa (schijn).
Abhäsa bestaat in twee soorten: pratibimbäbhäsa (reflectie)
en chäyäbhäsa (schaduw). Pratibimbäbhäsa is niet goed;
chäyäbhäsa is iets beter.
Wat is çuddha-śraddhä? Dit is het volle vertrouwen, dat
door Çré Kåñëa te dienen, parikramä te doen, de heilige naam
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te chanten en gurudeva en de Vaiñëava’s te dienen zijn leven
zeker een succes zal worden. De vooruitgang van iemand met
diepgaande śraddhä wordt niet gehinderd door anarthas.
Maar die śraddhä moet wel zuiver zijn. Als we parikramä uitvoeren om een aards verlangen in vervulling te brengen, is die
śraddhä niet zuiver.
Wat is het symptoom van päramärthika-śraddhä? Dan denk
je, “Ik kan in stukken worden gehakt, maar ik zal nooit het
chanten van de heilige naam of het uitvoeren van toegewijde
activiteiten opgeven. Nooit.”
[Toegewijde:] Aan de ene kant heb ik horen zeggen, nämäbhäsa en nämäparädha zijn nämakñara (lettergrepen) en
dit wordt door het volgende vers onderbouwd,
ataù çré-kåñëa-nämädi na bhaved grähyam indriyaiù
sevonmukhe hi jihvädau svayam eva sphuraty adaù
Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.234)

Niemand kan de bovenzinnelijke aard van de naam, gedaante,
kwaliteit en het spel van Çré Kåñëa begrijpen door middel van
zijn materieel gecontamineerde zintuigen. Alleen wanneer men
spiritueel verzadigd raakt met transcendentale dienstverlening
aan Bhagavän, worden de bovenzinnelijke naam, gedaante,
kwaliteit en het spel van Bhagavän aan hem geopenbaard.

Dit vers zegt, dat de materiële tong en zintuigen de heilige
naam niet kunnen aanraken. Maar aan de andere kant is hier
het vers,
näma cintämaëiù kåñëas caitanya-rasa-vigrahaù
pürëaù çuddho nitya-mukto 'bhinnatvän näma-näminoù
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 17.133)
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De naam is pürëa-çuddha; hij is altijd zuiver. Sommigen zeggen, bij het uitvoeren van harinäma is näma altijd aanwezig,
zelfs als de zangers mäyävädés zijn, die nämäparädha chanten.
Ze zeggen, dat een wolk van anarthas of aparädhas de zuivere
näma verduistert en dat daarom respect dient te worden betuigd aan näma, maar dat men niet in de associatie van die
mäyävädés moet blijven en de vergiftigde effecten ervan moet
overnemen.
De naam is overal aanwezig, waar iemand aan het chanten
is. Dus als men het verlangen heeft om te chanten, verschijnt
dan näma op zijn tong, zelfs al is er aparädha of anartha aanwezig?
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Nee. Als
iemand chant met aparädhas of anarthas, verschijnt Kåñëa niet
aan die persoon. Çuddha-näma is Kåñëa Zelf. “Abhinnatvän
näma-näminoù – Kåñëa’s naam en Kåñëa Zelf zijn niet afgescheiden.” Wanneer çuddha-sattva komt, daalt çuddha-sattva
in ons hart neer uit Goloka Vraja, indien ons hart vrij is van
anarthas en aparädhas. Specifieker nog, çuddha-sattva woont
altijd in het hart van de metgezellen van Kåñëa. Van hun hart
komt het in ons hart. Çuddha-sattva is de essentie van de combinatie van hlädiné en samvit en çuddha-näma verschijnt met
het neerdalen van çuddha-sattva in ons hart. Alleen op dat
moment zullen de heilige naam en de eigenaar van de naam
worden waargenomen als één en dezelfde.
Er gaan aan çuddha-näma twee stadia vooraf, namelijk nämäbhäsa en nämäparädha. Nämäparädha is geen näma, maar
namakñara (eenvoudig wereldse lettergrepen, die klinken als
näma). Het heeft plaats of verschijnt, wanneer de chanteur
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wel enige śraddhä heeft, maar een hart vol anarthas heeft.
Wat betreft nämäbhäsa, zoals beschreven in Jaiva-dharma
door Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en in Harinäma-cintämaëi
door Çréla Haridäsa Öhäkura, zijn er twee soorten. Deze twee
typen zijn pratibimba-nämäbhäsa en chäyä-nämäbhäsa.
Probeer eerst pratibimba-nämäbhäsa te begrijpen. De zon
staat aan de hemel. Hij staat miljoenen kilometers van de
Aarde af, maar zijn reflectie is zichtbaar in een pot water. Op
dezelfde manier is de ware heilige naam miljoenen kilometers
verwijderd. Hetgeen we ervaren is slechts een reflectie (pratibimba) en die reflectie is niet hetzelfde als de zuivere naam.
[Toegewijde:] Dus als nämäbhäsa een reflectie is, waar is dan
çuddha-näma?
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Näma is
çuddha-citta sürya. Hij bevindt zich in het hart van zuivere
toegewijden en ook in Goloka Våndävana. Daar vandaan is de
reflectie afkomstig.
Soms zien derdeklasse toegewijden (kaniñöha-adhikärés) deze pratibimba aan als Kåñëa, maar dat is Kåñëa niet. De reflectie van de zon is niet de zon zelf en pratibimba-nämäbhäsa is
geen çuddha-näma.
Mäyävädés en anderen, zoals zij, chanten ook näma. Ze
zien, dat de çuddha-bhaktas chanten en groot aanzien genieten, dus ze denken, “We moeten op deze manier chanten, dan
komt mukti (onpersoonlijke bevrijding) op een gemakkelijke
manier beschikbaar.” Ze erkennen de gedaante en eigenschappen van Kåñëa of Zijn andere manifestaties niet. Ze
denken veeleer, dat ze kalpanä-näma (een denkbeeldige
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naam met denkbeeldige attributen) kunnen chanten en uiteindelijk de ongedifferentieerde God zonder eigenschappen
kunnen realiseren. Hun näma wordt pratibimba-nämäbhäsa
genoemd. De ware naam is niet aanwezig.
De tweede soort nämäbhäsa is chäyä-nämäbhäsa (schaduwnämäbhäsa). Luister alsjeblieft goed naar deze analogie. In de
laatste uren van de nacht, rond 4-5 uur, neemt de duisternis in
oostelijke richting af. De zon is nog niet opgekomen noch zijn
stralen en er is nog geen licht te zien, maar er is een lichte
afname van duisternis. Dit is de abhäsa van de zon, die spoedig zal opkomen. De zon zelf zal nog niet onmiddellijk opkomen; dat zal nog een uur duren. We zien iets, dat nog niet de
zon is. We staan op het punt de zon te zien, maar we hebben
hem nog niet gezien. Dit is chäyä-nämäbhäsa; het bevindt zich
dichter bij het zien van de zon dan zijn reflectie, maar het is
niet de zon.
Chäyä-nämäbhäsa kan mukti en rijkdom geven. Het kan
ook dharma, artha, käma en mokña geven. Het kan ook het
pad naar Vaikuëöha geven, zoals getoond in het voorbeeld
van Ajämila 51, maar het kan geen kåñëa-prema geven.
In het lagere gedeelte van het Vaikuëöhagebied ligt het onpersoonlijke rijk genaamd Brahma-loka, waar men säyujyamukti (vernietiging van het zelf) ondergaat. Er zijn ook vier
hogere vormen van bevrijding: särüpya (beschikking over
dezelfde lichaamseigenschappen als Bhagavän), sämépya (associatie met Bhagavän), sälokya (leven op dezelfde planeet
51

Nadat Ajämila de Viñëudüta’s had gezien, ging hij naar Haridvära, voerde bhakti uit en bereikte Vaikuëöha. Dus chäyä-nämäbhäsa biedt een
kans op goede associatie (zoals die van de Viñëudüta’s).
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als Bhagavän) en särñöi (beschikking over rijkdom gelijk aan
die van Bhagavän). Deze vier komen allemaal beschikbaar
door het chanten van chäyä-nämäbhäsa. Dit komt, omdat
degenen, die chäyä-nämäbhäsa chanten, er vertrouwen in
hebben, dat Kåñëa gedaante, attributen en macht heeft. Door
constant zelfs maar chäyä-nämäbhäsa te chanten zonder aparädha te plegen zal de zuivere näma snel komen.
Chäyä-nämäbhäsa zelf is echter ook niet de ware naam.
Wanneer nog zelfs geen stukje van de zon zichtbaar is, maar
men kan duidelijk een gedempte gloed van het licht zien,
wordt dit abhäsa genoemd. Dus in beide stadia van nämäbhäsa (pratibimba en chäyä) kan de zon niet worden gezien; de
zuivere naam is niet aanwezig.
De soort nämäbhäsa, die iemand chant, is afhankelijk van
zijn śraddhä. Als zijn śraddhä pratibimbha-sraddhäbhäsa is,
zal het chanten van näma pratibimba-nämäbhäsa zijn en dat
levert hem de resultaten van zijn mäyäväda begrip op.
Als zijn śraddhä chäyä-sraddhäbhäsa is, levert zijn chanten
van näma chäyä-nämäbhäsa op. De naam, die wordt gechant
in chäyä-nämäbhäsa door iemand, die zeer hogeklasse sädhusaìga krijgt, zal op zekere dag veranderen in de zuivere naam,
zoals een uur na brahma-muhürta de zon automatisch zichtbaar wordt, indien er geen wolken aan de hemel zijn (of met
andere woorden, wanneer er geen nämäparädha aanwezig is).
Omdat de zon praktisch ongelimiteerd is, is het niet mogelijk, dat hij door wolken wordt afgedekt. Integendeel, de wolken en de mist bedekken onze ogen. Op dezelfde manier bedekken anarthas en aparädhas de śraddhä van de ziel zodanig,
dat zelfs wanneer men miljoenen levens zou chanten, men
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geen kåñëa-prema krijgt. “Koöi koöi janme kare yädi çranaëa
kértana, tabuta na päya kåñëa pade prema dhana – Als men
overtredingen tegen de heilige naam begaat, bereikt men het
gewenste doel niet, namelijk kåñëa-prema.” Vanwege de aanwezigheid van wolken kan de zon niet worden gezien.
Wanneer we de äbhäsa van licht zien (niet de stralen van de
zon, maar een äbhäsa of reflectie van de stralen) tijdens
brahma-muhürta, weten we, dat de zon spoedig zal opkomen.
Dit is chäyä-abhäsa. Nogmaals, bij pratibimba-äbhäsa is de
zon niet rechtstreeks aanwezig, noch de straling; er is alleen
een reflectie van de zon aanwezig. Op dezelfde manier is er
geen echte kåñëa-näma aanwezig.
[Toegewijde:] Hoe komt pratibimba tot stand? Waarom zou
men pratibimba chanten?
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Dit is het
geval, wanneer men geen sädhu-saìga of guru heeft. Of, zelfs
wanneer men een bonafide guru heeft, maar men de saìga
van die guru ontbeert. Of, als een leerling een derdeklasse
bogus guru heeft, die niet over ware kennis beschikt, zal de
leerling niet in staat zijn çuddha-näma te ontvangen en hij ziet
ook geen kans om alle siddhäntas duidelijk uitgelegd te krijgen. Een dergelijke chanteur is alleen aangewezen op pratibimba-nämäbhäsa.
[Toegewijde:] Iemand kan zeggen, dat Kåñëa absoluut is, zodat Zijn reflectie, die Hij ook is, eveneens absoluut is.
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Ja, zoals
de zon ook zijn zonlicht is, maar dat we ’s nachts niet kunnen
waarnemen. ’s Morgens kunnen we het licht zien, dat afkom272
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stig is van de zonnestralen. De zon geeft dag en nacht licht en
hitte, maar ’s nachts wordt hij door ons niet gezien. Op dezelfde manier is Çré Kåñëa absoluut, maar onze anarthas, aparädhas en onwetendheid, die zich als wolken en mist in de
nacht gedragen, blokkeren ons gezichtsveld als een muur.
[Toegewijde:] Maar näma is altijd zuiver.
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Dat is
waar, maar onze näma is geen näma, hoewel we kunnen denken, dat het näma is. Ik heb twee voorbeelden gegeven.
[Toegewijde:] We kunnen niet zeggen, dat we een onzuivere
näma chanten. Näma is altijd zuiver, maar mijn hart is niet
zuiver.
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Als we
nämäparädha en nämäbhäsa aanzien als de naam, is dat hetzelfde als in de lucht wijzen en zeggen, “Dit licht is de zon.”
Wat is het werkelijk? De zon kan absoluut zijn en kan aan de
hemel staan, maar hetgeen we aanwijzen, is niet de zon.
[Toegewijde:] Is het alleen vanwege de genade van guru, dat
we de zuivere näma kunnen hebben, ook al chanten we miljoenen heilige namen?
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Het is
door de genade van Çré Kåñëa en de çuddha-bhakta of zuivere
toegewijde. Hetgeen jij zegt, hetgeen jij begrijpt, hetgeen jij
denkt, dat de heilige naam is – die näma is niet de heilige
naam. Een gloeilamp is niet de zon. Degenen, die geen hogere
sädhu-saìga hebben, wier hart niet zuiver is, die niet de genade van Çré Kåñëa hebben ontvangen en die geen hulp krijgen
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van een guru, zijn niet in staat deze zuivere naam te chanten.
Dan zijn het slechts woorden uit een woordenboek. Näma is
aanwezig.52 Wanneer näma Zichzelf in ons hart verlicht, kunnen we aannemen, dat Kåñëa is gekomen. Dan zijn we niet in
staat onze tong en geest van het chanten af te houden, dat dag
en nacht onafgebroken doorgaat, zoals Caitanya Mahäprabhu
demonstreerde. Op dat moment kunnen we zeggen, dat we de
zuivere heilige naam chanten.
[Toegewijde:] Gurudeva, ziet men op dat moment Çré Kåñëa?
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Eén çuddha-kåñëa-näma geeft prema en dan kunnen we Hem zien.
[Toegewijde:] Als we zuivere näma chanten, verschijnt Çré
Kåñëa dan voor ons?
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] We kunnen Çré Kåñëa niet laten verschijnen door onze poging om te
chanten. Kåñëa Zelf zal op onze tong verschijnen en daar dansen, wanneer we çuddha-näma chanten. We dienen met vertrouwen op zijn minst te proberen om nämäbhäsa te chanten.
Degenen, die de boeken van onze Gauòéya Vaiñëava äcäryas, zoals Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, niet lezen, zijn niet in
52

Onze äcäryas, zoals Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, Çréla Narottama däsa
Öhäkura en anderen verzoeken Bhagavän om Zijn genade in hun gebeden, waarin ze om de heilige naam smeken. In het lied Jéva-jägo van Çréla
Bhaktivinoda Öhäkura bijvoorbeeld schrijft hij, “Öhäkura Bhaktivinoda
viel aan de lotusvoeten van Çré Gauräìga en nadat hij om de heilige
naam had gesmeekt, ontving hij die mahä-mantra.” In het lied Emona
Durmati bidt Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, “O Heer, ik val aan de zolen
van Uw voeten en huil en huil om de heilige naam”.
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staat om dit op een levendige manier uit te leggen. Als leerlingen alleen maar roepen, “Guru, guru, guru” begrijpen ze
dit principe niet. Als men denkt, dat men alleen zijn eigen
guru hoeft te kennen en dat het niet nodig is om Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura,
onze Gurudeva Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Mahäräja, Çréla
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, Çréla Rüpa Gosvämé, of Çréla
Sanätana Gosvämé te kennen om Kåñëa te kennen, is dit een
offensieve gedachte.
[Toegewijde:] Men moet kunnen huilen om de genade van
guru en Vaiñëava’s te krijgen om de zuiver naam te kunnen
chanten. Maar hoe kunnen we als geconditioneerde zielen
met eigendunk en vol anarthas en aparädhas een wenende
gemoedsgesteldheid voor de genade van Bhagavän ontwikkelen?
[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja:] Door
constant çuddha-guru, çuddha-vaiñëavas, çuddha-näma te dienen en zich bezig te houden met toegewijde praktijken – dan
word je in no time een zuivere toegewijde. Besteed geen tijd
aan anarthas en aparädhas. Met andere woorden, we moeten
zo druk zijn, dat we geen tijd meer hebben om vast te houden
aan oude anarthas en aparädhas en ook geen tijd meer hebben om ons in nieuwe anarthas en aparädhas te storten.
Met een gevoel van dienstverlening aan çré guru, Çré Kåñëa
en de Vaiñëava’s en in de wetenschap, dat Kåñëa’s naam Kåñëa Zelf is, dient men hen dag en nacht te dienen door te chanten. Als we degenen dienen en horen van degenen, die çud-
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dha-näma chanten, verdwijnt het chanten van nämäbhäsa en
zal voor ons de zuivere naam verschijnen.
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[Deze lezing werd gesproken in Murwillumbah, Australië, februari
1997]
ET IS VANDAAG EKÄDAÇÉ-VRATÄ EN IK
denk, dat de meesten van jullie het volgen. Het

ten volle respecteren van Ekädaçé, zoals Ambaréña Mahäräja deed, is zeer zeldzaam. We moeten dit weliswaar
proberen, maar we worden ook beïnvloed door dit huidige
tijdperk, Kali-yuga.
Mahäräja Ambaréña heeft geleefd in Satya-yuga en hij was
zo sterk, dat hij een jaar lang kon vasten zonder te slapen,
terwijl hij op één been stond en zelfs geen water dronk of
adem haalde. In Kali-yuga zijn we niet sterk noch gevorderd;1

1

“O geleerde, in dit ijzeren tijdperk van Kali hebben de mensen slechts
een kort leven. Ze maken snel ruzie, ze zijn gemakzuchtig, ze worden
misleid, ze zijn ongelukkig en ze zijn bovenal constant negatief ingesteld”
(Çrémad-Bhägavatam 1.1.10).
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maar we hebben geluk. Çré Caitanya Mahäprabhu heeft gezegd, als we op Ekädaçé honger hebben, kunnen we wat fruit,
sap of melk gebruiken. We kunnen niet constant gaan eten.
Het kan niet zo zijn, dat we een liter van de ene soort sap
drinken en een half uur later een andere soort sap en dat we
weer binnen een half uur gekookte aardappels en andere
groenten eten en na een half uur een grote slok water nemen
en een pond panir met suiker en nog eens een halve liter rabré
er achteraan. We kunnen alleen zoveel eten als nodig is om
slaap en ledigheid te kalmeren.
We dienen op Ekädaçé dag en nacht wakker te blijven en
die periode te besteden aan chanten en het herinneren van Çré
Kåñëa, zoals Ambaréña Mahäräja deed. Hij was keizer van de
hele wereld, een huisvader en was uiterlijk verwikkeld in materiele gehechtheden. Durväsä Muni was een brähmaëa en
een gerealiseerde yogé. Hij kon iemand ter dood vervloeken,
maar ook een dode weer tot leven roepen. Hij was een brahmarñi, een brahmavädé met grote vermogens. Hij dacht, “Ik
ben in een brahmaanse familie geboren en ik bevind me in de
dynastie van Çaìkara (Çiva). Ik ben een manifestatie van Çaìkara, de zoon van Atri en Anasüyä, die hooggeleerde uttamabhakta Vaiñëava’s zijn. Mijn ouders hebben zoveel lessen gegeven aan Sétä-devé, die Lakñmé zelf is, toen Zij en Räma de
hut van mijn ouders bezochten. Ik ben de grootste en machtigste man ter wereld; ik kan in een handomdraai alles doen.”
Durväsä Muni heeft echter nooit Ekädaçé in acht genomen.
Ambaréña Mahäräja volgde Mahä-dvädaçé eens in zijn paleis
in Madhuvana in Mathurä zonder water te drinken en zonder
te slapen. Hij had zich dag en nacht verzonken in chanten,
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herinneren, diensten verlenen aan de Godsbeelden en bidden.
Nadat hij de volgende dag Çré Kåñëa had vereerd en bijna gereed was om zijn vasten te breken, kreeg hij in zijn paleis bezoek van Durväsä Muni.
Durväsä was als een god, een gerealiseerde brahmavädé,
maar hij had Ekädaçé niet gevolgd. Ambaréña Mahäräja verzocht hem Ekädaçé te breken door mahä-dvädaçé-päraëa te
nemen, waarna hijzelf de prasädam zou eren. Durväsä Muni
antwoordde, “Ja, maar eerst wil ik hier vlakbij een bad in de
Yamunä Rivier nemen. Ik ben zo terug.”
Hij bleef echter zolang weg, dat er nog maar een paar minuten resteerden, voordat de gunstige tijd voor het breken van
Ekädaçé voorbij was. Ambaréña Mahäräja vroeg zich af, wat
hij moest doen. Hij dacht, “Er is een brähmaëa-åñi, een siddha
mahä-yogé aan mijn deur gekomen. Hij is geen gewoon persoon. Ik moet hem respecteren door hem mahä-prasädam aan
te bieden, voordat ik het zelf neem. Anders veronachtzaam ik
de Indiase cultuur en dan kan ik naar de hel gaan. Anderzijds
moet ik mijn ekädaçé-vrata in acht nemen, dat geen wereldse
bezigheid is. Het is transcendent en als ik het niet volg door
geen mahä-prasädam op het juiste tijdstip te nemen, kan ik
mijn bhakti verliezen. Moet ik deze brähmaëa respecteren of
bhakti eren?”
Na zorgvuldig overleg besloot hij bhakti te eren. “Ik kan op
geen enkele manier tegen bhakti in handelen, zelfs niet als ik
materiële voorspoed ga verliezen of naar de hel ga. Ik zal
Ekädaçé niet onteren; ik zal het binnen de voorgeschreven tijd
breken.” Toen dronk hij een druppel water, die in de verering
van Çré Kåñëa was gebruikt, genaamd caraëämåta.
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Als men Ekädaçé volgt zonder sap of water te gebruiken,
kan men het vasten breken door caraëämåta te nemen. Maar
als men water, fruit, sap, melk of groenten heeft gebruikt,
moet men het breken door wat graan te eten; anders is Ekädaçé niet compleet.
Ambaréña Mahäräja dacht, “Ik heb tijdens het volgen van
Ekädaçé zelfs geen water gedronken, dus ik kan caraëämåta
nemen. Omdat ik Ekädaçé niet met granen heb gebroken, kan
ik tevens de brähmaëa een eer bewijzen.”
Nadat hij een druppel caraëämåta had genomen, keerde
Durväsä Muni terug. “Ik ken jou,” riep hij. “Jij bent maar een
zogenaamde bhakta. Ik ben een siddha (perfect mystieke)
brähmaëa. Je kent mijn afkomst. Je kent mijn grote vermogens en toch heb je het aangedurft om mij te onteren. Ik leg
jou onmiddellijk in de as.”
Hij rukte één haarstreng uit zijn hoofd, smeet hem op de
grond en gaf hem de opdracht een brandend vuur te worden.
De vuurdemoon rende toen richting Ambaréña Mahäräja in
een poging hem tot as te verzengen. Op dat moment verscheen daar de Sudarçana cakra. Çré Kåñëa had Zijn cakra
opdracht gegeven om de Vaiñëava’s, personen die hun toevlucht tot Hem hebben genomen, altijd te beschermen, dus
Sudarçana legde de vurige demoon in de as en bewoog zich
daarna richting Durväsä Åñi, die op de vlucht sloeg met ‘zijn
benen op zijn hoofd’ 2. Durväsä Åñi riep toen luidkeels, “Red
me! Red me! Red me!”

2

“Met zijn benen op zijn hoofd” is een uitdrukking in het Hindi om iemand
te illustreren, die er met de snelheid van het licht vandoor gaat.
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Toen de vuurdemoon Ambaréña Mahäräja had genaderd,
zat de koning rustig te chanten en was onbevreesd. Hij dacht,
“Of ik leef of sterf is afhankelijk van Kåñëa.” Hij voelde zich
geheel afhankelijk van Kåñëa en Sudarçana cakra redde hem.
Durväsä Muni daarentegen, die een machtige brähmaëa en
een gerealiseerde yogé was, vreesde de dood en sloeg op de
vlucht. Hij probeerde eerst nog zijn toevlucht tot zijn vader,
Çré Çiva, te nemen, maar toen deze hem zag aankomen rennen, riep Çiva naar hem, “Kom hier niet naartoe. Ga hier weg!
Ik weet, waarom je op de vlucht bent. Je bent in deze penibele
situatie gekomen, omdat je een Vaiñëava hebt beledigd. Ik
weet, hoe invloedrijke Vaiñëava’s zijn en ik ben bang om
overtredingen tegen hen te begaan. Als ik jou bescherming
geef, zal Sudarçana ook mij aanvallen.”
Durväsä Muni ging toen naar Çré Brahmä, die hem ook
weigerde te helpen. Daarna benaderde hij Çré Viñëu en bad,
“O Viñëu! O Viñëu! Red me van Uw wapen. Ik neem mijn
toevlucht tot U.”
Çré Viñëu zei, “Ik ben machteloos om jou te beschermen. Ik
beschik niet over vrijheid. Ik ben gebonden aan Mijn bhaktas.
Ze hebben hun hart aan Mij gegeven en Ik heb het Mijne aan
hen gegeven. Ik ben op geen enkele manier onafhankelijk van
Mijn toegewijden.”
çré-bhagavän uväca
ahaà bhakta-parädhéno
hy asvatantra iva dvija
sädhubhir grasta-hådayo
bhaktair bhakta-jana-priyaù
Çrémad-Bhägavatam (9.4.63)
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De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei tegen de brähmaëa,
“Ik sta volkomen onder controle van Mijn toegewijden. Ik ben
geenszins onafhankelijk. Omdat het Mijn toegewijden geheel
ontbreekt aan materiële verlangens, zit Ik louter in het diepst
van hun hart. Wat te zeggen van Mijn toegewijde, zelfs de toegewijden van Mijn toegewijde zijn Mij zeer dierbaar.”

Als iemand een doorn in zijn voet heeft, kan die doorn niet uit
zijn hoofd worden verwijderd. Hij moet uit zijn voet worden
verwijderd. Dus Çré Viñëu zegt, “De Vaiñëava’s zijn alles voor
Me. Het is Mijn gelofte om hen te beschermen. Als je gered
wilt worden, moet je onmiddellijk naar Ambaréña Mahäräja
gaan. Beschouw hem niet als een gezinshoofd of een gewone
kñatriya koning. Denk niet, ‘Oh, hij is niets waard’. Hij is Mijn
hart. Bied hem jouw eerbetuigingen aan.”
Wereldse personen hebben de neiging te denken, “Ik ben
zo geleerd, zo rijk en machtig. Deze bogus Vaiñëava’s zijn
onbruikbaar en chanten alleen Hare Kåñëa en doen niets
waardevols.” Gedraag je niet zoals zij. Integendeel, word een
werkelijke, oprechte Vaiñëava. Dan zal Çré Kåñëa jou beschermen en jou kåñëa-prema schenken.
In opdracht van Bhagavän keerde Durväsä Åñi onmiddellijk terug naar Mahäräja Ambaréña. Duväsä smeekte, “Behoed
me alsjeblieft tegen de Sudarçana cakra. Deze hitte verzengt
me.” Toen bad Ambaréña, “O Prabhu, O Heer, als ik ooit toegewijde dienst aan Çré Kåñëa heb uitgevoerd, red dan alstublieft deze brähmaëa.” Deze woorden waren nog niet uitgesproken of de Sudarçana cakra koelde af en keerde terug naar
Çré Viñëu.
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Sinds Durväsä Åñi een jaar eerder voor het wapen van
Bhagavän op de vlucht was geslagen, had Ambaréña Mahäräja
niets meer gegeten. Toen Durväsä Åñi tenslotte bij Ambaréña
Mahäräja aankwam, verontschuldigde de koning zich in feite
voor hem met grote nederigheid. Hij zei, “Ik ben niets – ik
ben geen toegewijde. Ik heb jou verwaarloost en onteerd door
mijn vasten te breken.” Durväsä Muni viel plat op de grond
aan de lotusvoeten van Ambaréña Mahäräja, die hem omhelsde.
Ambaréña Mahäräja vroeg hem genadig te zijn en mahäprasädam te eren. Toen bracht Durväsä zijn nieuwe realisatie
tot uitdrukking, namelijk dat bhaktas sterker zijn dan Kåñëa
Zelf. Kåñëa heeft al Zijn macht aan de Vaiñëava’s gegeven.
Maar ze verbergen dit en ‘bedotten’ anderen door zichzelf als
gevallen personen te presenteren. Tåëäd api sunécena. Ofschoon ze uiterst machtig zijn, zijn ze ook deemoedig en nederig, vrijgevig en beleefd.”
Durväsä Åñi nam blijmoedig mahä-prasädam, waarna Ambaréña Mahäräja samen met zijn hele familie ook prasädam
eerde.
Wees dus zoals hij: nederig met sterk vertrouwen in toegewijde dienst aan Çré Kåñëa en Ekädaçé. We kunnen ons hoofd,
leven en ziel wijden aan het volgen van Ekädaçé. Ekädaçé zal
ons beschermen, want zij is de moeder van prema-bhakti.
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft geschreven, mädhavatithi, bhakti-janané, jatane pälana kori. Ekädaçé is mädhavatithé, Kåñëa Zelf. Heilige dagen zoals Ekädaçé zijn bhaktijanané, de moeder van prema-bhakti. Wij moeten proberen
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haar zo zuiver mogelijk te volgen door in die periode niet
dikwijls te eten en te drinken.
Als het mogelijk is, volg het dan zonder zelfs water te drinken (nirjala), of neem eens per dag een klein beetje prasädam,
als nirjala niet mogelijk is. Veel oude mensen, die mager en
schraal zijn, kunnen nirjala-ekädaçé volgen, dus waarom niet
degenen van jullie, die jong en sterk zijn? Probeer het te volgen, zoals zij dat doen. Indien echter door dergelijk vasten
jouw hoofd pijn gaat doen en je gaat liggen slapen, wat heeft
het dan voor zin? Probeer Kåñëa te herinneren, associeer met
Vaiñëava’s, lees de vedische geschriften en bied dag en nacht
gebeden aan.
Eén van die gebeden is,
he kåñëa! karuëä-sindho! déna-bandho! jagat-pate!
gopeça! gopikä-känta! rädhä-känta! namo ‘stu te
Ik bied mijn onbeperkte eerbetuigingen aan Jou, O Kåñëa! Je
bent de oceaan van genade, vriend van de gevallenen, de Heer
van de schepping en de meester van de koeherdersgemeenschap. Je bent Gopé-känta, geliefde van de gopés, en Je bent
bovenal Rädhä-känta, de geliefde van Çrématé Rädhikä!

Het in acht nemen van Ekädaçé geeft meer geestelijk vermogen dan brahma-jïäna (realisatie van de geest als afgescheiden van materie) en brahma-yoga-samädhi (absorbtie in het
onpersoonlijke aspect van God).
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sucäru-vaktra-maëòalaà sukarëa-ratna-kuëòalam
sucarcitäìga-candanaà namämi nanda-nandanam
K BIED PRAËÄMA AAN NANDA-NANDANA,

wiens gelaat uiterst verrukkelijk is, in wiens prachtige oren met juwelen bezette oorringen hangen en
wiens hele lichaam is gebalsemd met geurende candana. (1)
sudérgha netra-paìkajaà çikhi-çikhaëòa-mürdhajam
anaìga-koöi-mohanaà namämi nanda-nandanam
Ik bied praëäma aan Nanda-nandana, wiens ogen mooier zijn
dan de vol bloeiende lotus, wiens hoofd schitterend is getooid
met een rangschikking van pauwenveren en die miljoenen Cupido’s betovert. (2)
sunäsikägra-mauktikaà svacchanda danta-paìktikam
navämbudäìga-cikkaëaà namämi nanda-nandanam
Ik bied praëäma aan Nanda-nandana, aan wiens neus een
prachtige olifantenparel hangt, wiens tanden een immense uitstraling hebben, wiens lichaamskleur mooier en luisterrijker is
dan een pas geformeerde regenwolk. (3)
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kareëa veëu-raïjitaà gaté-karéndra-gaïjitam
duküla-péta çobhanaà namämi nanda-nandanam
Ik bied praëäma aan Nanda-nandana, wiens lotushanden de
fluit vasthouden, wiens dralende gang zelfs die van een gepassioneerde olifant verslaat en wiens donkere lichaamsdelen
door een gele sjaal worden gesierd. (4)
tri-bhaìga-deha-sundaraà nakha-dyuti-sudhäkaram
amülya ratna-bhüñaëaà namämi nanda-nandanam
Ik bied praëäma aan Nanda-nandana, wiens drievoudig gebogen houding uitmuntend elegant is, de uitstraling van wiens
teennagels zelfs de maan doet blozen en die onschatbare juwelen en ornamenten draagt. (5)
sugandha-aìga-saurabham-uroviräji-kaustubham
sphuracchré-vatsaläïchanaà namämi nanda-nandanam
Ik bied praëäma aan Nanda-nandana, wiens lichaam een bijzonder heerlijk aroma verspreidt en wiens brede borst wordt
gesierd door het Kaustubhajuweel en het teken van çrévätsa.
(6)
våndävana-sunägaraà viläsänuga-väsasam
surendra-garva-mocanaà namämi nanda-nandanam
Ik bied praëäma aan Nanda-nandana, de bedreven minnaar
van Våndävana, die smetteloos spel en vermaak uitvoert en die
kleding draagt geschikt voor dat tijdverdrijf, en die de trots van
Indra verpulvert. (7)
vrajäìganä-sunäyakaà sadä sukha-pradäyakam
jagan-manaù pralobhanaà namämi nanda-nandanam
Ik bied praëäma aan Nanda-nandana, de minnaar van de vrajagopés, die hen onafgebroken in verrukking brengt en die de
geest van alle levende wezens betovert. (8)
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çré-nanda-nandanäñöakaà paöhed ya çraddhayänvitaù
tared-bhaväbdhià dustaraà labhet tadaìghri-yugmakam
Een ieder, die deze Çré Nanda-nandanäñöakam regelmatig reciteert, zal de ogenschijnlijk onoverkomelijke oceaan van het
materiële bestaan gemakkelijk kunnen oversteken en eeuwige
residentie aan de lotusvoeten van Kåñëa krijgen. (9)
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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)
RÉMATÉ RÄDHIKÄ, JOUW LOTUSVOETEN WOR-

den door de menigte heiligen verheerlijkt en Je verdrijft het verdriet van de drie sferen. Jouw gelaat bloeit
als een lotus en Je amuseert Je met spel en vermaak in de kuijas van Vraja. Dochter van Våñabhänu Mahäräja en de meesteres van het hart van Vraja-kumära – O, wanneer schenk Je
mij 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)
Je woont in een mandira van kruipplanten, die in de açokabomen klimmen. Jouw zachte lotusvoeten zijn als stralend rode
koraal, pas ontloken blaadjes en de opkomende zon. Jouw lotushanden, die de gekoesterde verlangens van Jouw toegewijden altijd gretig willen vervullen, schenken de zegen van onbe-
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vreesdheid. Je beschikt over oneindige rijkdom – O, wanneer
schenk Je mij Jouw genadevolle 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)
Op het podium van amoureuze speelsheid tijdens een voorval
van immense heilzaamheid, vuren Jouw gebogen wenkbrauwen plotseling stortregens van blikken als pijlen af, die Nandanandana overweldigen – O, wanneer schenk Je mij 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)
De glanzend lichte kleur van Jouw lichaamsdelen is als bliksem, goud en campaka-bloemen, de stralende schittering van
Jouw gelaat verslaat zelfs de straling van miljoenen volle najaarsmanen en Jouw ogen, die zo rusteloos zijn als cakoravogels, vertonen op ieder nieuw moment vreemde en wonderbaarlijke schouwspelen – O, wanneer schenk Je mij Jouw genadevolle zijdelingse 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)
Je wordt bedwelmd door de schoonheid van Jouw eigen jeugd
en Je bent altijd getooid met Jouw belangrijkste ornament,
Jouw verrukkelijk pessimistische bui. Geverfd in de liefde van
Jouw lieveling ben Je uiterst bedreven in de kunst van het be-
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minnen. In verscheidene verheven kuïjas ben Jij de grootste
geleerde in de studie van de nieuwigheden der liefde – O, wanneer schenk Je mij Jouw genadevolle 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)
Tegelijkertijd gesierd met het ornament van Jouw amoureuze
koketterie en Jouw ernst als een halssnoer van diamanten, lijken Jouw prachtige borsten op een tweeling van waterpotten
gemaakt van zuiver goud, die ook lijken op de bulten op het
hoofd van Jaya-nandini. Met Jouw toegejuichde milde glimlach
ben Je een oceaan van goddelijke zegen – O, wanneer schenk
Je mij Jou genadevolle zijdelingse blik?
måëäla-väla-vallaré taraìga-raìga-dorlate
latägra-läsya-lola-néla-locanävalokane
lalal-lulan-milan-manojïa-mugdha-mohanäçrite
kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam? (7)
Jouw zachte armen zijn als verse lotusstengels, die boven een
waterlichaam zwindelen. Jouw rusteloze, blauwe ogen schieten
een onweerstaanbare blik af. Jouw charme verleidt Mohana
Zelf om Jou te volgen en bij de ontmoeting steel Je Zijn verstand en geef Je Hem toevlucht in Zijn opgetogen staat – O,
wanneer schenk Je mij Jou 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)
Jouw hals, die zo mooi is als een prachtige schelphoorn, is gedecoreerd met gouden halskettingen en drie lijnen, ornamen-
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ten gemaakt van glinsterende juwelen met drie kleuren slingeren zich uit Jouw trisütra en Jouw zwarte vlechten, die zijn ingeweven met trossen bloemen van de allerbeste soorten, wiegen zachtjes heen en weer – O, wanneer schenk Je mij Jou genadevolle 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)
Op Jouw heupen hangt een tailleband bezet met wiegende
edelstenen van gouden bloemen. Het toegejuichde rinkelen
van die edelstenen is uiterst betoverend. Jouw prachtige dijen
lopen toe als de slurf van de koning der olifanten – O, wanneer
schenk Je mij Jou genadevolle zijdelingse blik?
aneka-mantra-näda-maïju-nüpurä-rava-skhalatsamäja-räja-haàsa-vaàça-nikvaëäti-gaurave
vilola-hema-vallaré-viòambi-cäru-caìkrame
kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam? (10)
De diversiteit aan vedische mantras, die zachtjes uit Jouw gouden enkelbellen weerklinkt, lijkt op het kwetteren van een
zwerm nobele zwanen. Als Je langsloopt, lijkt de schoonheid
van Jouw ledematen op wuivende gouden klimplanten – O,
wanneer schenk Je mij Jou 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)
Je wordt vereerd door Çré Lakñmé, de godin van onbeperkte
miljoenen Vaikuëöhaplaneten. Çré Pärvati, Indräëi en Sarasvaté
vereren Jou allemaal en krijgen Jouw zegeningen. Meditatie op
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slechts één van de nagels van Jouw lotusvoeten schenkt een
oneindige hoeveelheid perfecties – O, wanneer schenk Je mij
Jou genadevolle zijdelingse blik?
makheçvari! kriyeçvari svadheçvari sureçvari
triveda-bhäratéçvari pramäëa-çäsaneçvari
rameçvari! kñameçvari pramoda-känaneçvari
vrajeçvari vrajädhipe çré rädhike namo 'stu te (12)
Je bent de sväminé van allerlei soorten offers en acties, van
Svadhä-devé (symbolisering van offergaven aan overleden
voorouders) en van de menigte halfgoden, van de woorden van
de drie Veda’s, van alle geschriften, inclusief die welke de wet
en de logica uiteenzetten, van Çré Ramä-devé (geluksdevé) en
Çré Kñamä-devé (vergevingsdevé) en in het bijzonder van de
verrukkelijke kuïjas. Wanneer maak Je me op genadevolle
wijze Jouw däsé en schenk Je me de bekwaamheid om diensten
aan Jouw armoureuze spel met de prins van Vraja te verlenen?
O Rädhikä, hoogste godin van Vraja, ik bied Jou keer op keer
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)
He Våñabhanu-nandiné! Maak me bij het horen van dit wonderbaarlijke gebed het blijvende object van Jouw genadevolle
blik. Door de invloed van Jouw genade worden dan alle reacties op mijn karma vernietigd en door mijn innerlijke identiteit
als een maïjaré te realiseren, kan ik de kring van paramapreñöhasakhés binnengaan om deel te nemen aan het eeuwige
spel van Kåñëacandra.

293

RÉLA BHAKTIVINODA ÖHÄKURA SCHREEF DIT

prachtige lied, Çré Näma-kértana, midden in de nacht,
toen hij in zijn bhajana was verzonken. Hij schreef in
feite al zijn liederen, wanneer hij was verzonken in het sublieme spel van Kåñëa. Al het belangrijke spel van Çré Kåñëa is
in dit lied aanwezig en daarom draagt het hele diepe betekenissen.
Yaçomaté-nandana betekent ‘Çré Kåñëa, de zoon van Yaçodä-devé’. Vraja-vara-nägara. Nägara betekent ‘geliefde van de
gopés’; er bestaat geen equivalent voor het woord nägara in
het Engels of in een andere taal in de wereld, maar degenen,
die de onderwerpen in Çré Ujjvala-nélamaëi begrijpen, kunnen
de diepe betekenissen ervan realiseren. Hoewel dit lied eigenlijk is bedoel voor uttama-adhikärés, kunnen wij het ook horen
en zingen en misschien manifesteert Kåñëa in ons hart een
intense gretigheid om Yaçomaté-nandana te dienen.
Yämuna-täöa-cara, gopé-vasanahara, räsa-rasika kåpämaya.
Çré Kåñëa slentert altijd langs de oevers van de Yamunä. Soms
gaat Hij er met de gopas naartoe om de koeien te hoeden,
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maar het is niet noodzakelijk om voor dat doel naar de Yamunä te gaan; er zijn andere waterbronnen voor de koeien
beschikbaar. Hij gaat er vooral naartoe, omdat Hij weet, dat
de mooie gopés met potten op hun hoofd daar naartoe komen
om water te halen.
Het water van de Yamunä is eigenlijk geen water. Het is de
liefde en genegenheid van de gopés en in dat ‘water’ neemt Çré
Kåñëa een bad. Wat de gopés betreft, hoewel ze thuis vele dienaren en dienstmeisjes hebben, die naar de Yamunä zouden
kunnen gaan om water te halen, denken ze, “We moeten het
water zelf gaan halen.” Ze gaan er naartoe met het excuus,
dat ze water nodig hebben, maar ze leiden eenvoudig hun
familie om te tuin. Hun enige verlangen is Kåñëa te ontmoeten en voor dat doel hebben ze al hun wereldse gehechtheden
en verplichtingen opgegeven, zoals religie, verplichtingen jegens hun echtgenoot, kinderen en andere familieleden en alle
andere huishoudelijke taken. Ze hebben zelfs hun schaamte
opgegeven.
Çré Kåñëa zegt in de Bhägavad-gétä,
ye yathä mäà prapadyante täàs tathaiva bhajämy aham
mama vartmänuvartante manuñyäù pärtha sarvaçaù
Bhägavad-gétä (4.11)

Zoals iedereen zich aan Me overgeeft, beloon Ik hen overeenkomstig. Iedereen volgt Mijn pad in alle opzichten, O zoon van
Påthä.

In dit vers belooft Çré Kåñëa van iedereen te houden en met
iedereen uit te wisselen op iedere manier, waarop zij van Hem
houden, maar Hij kan de liefde van de gopés niet beantwoorden. Hij kan de liefde van Zijn vrienden, Zijn dienaren zoals
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Hanumän, Zijn toegewijden zoals Sanaka en Sanandana en de
metgezellen van Rämacandra beantwoorden. Hij kan ook
enigszins de liefde van Zijn vader, Daçaratha Mahäräja, Zijn
moeder en al Zijn andere vrienden beantwoorden. Maar Hij
kan de liefde van de gopés niet beantwoorden. In een poging
aan hun liefde te beantwoorden, gaat Hij naar de oevers van
de Yamunä.
Maar soms komen de gopés niet naar de Yamunä. Çré Kåñëa
gaat dan de hele dag op hen zitten wachten, terwijl Zijn ogen
de omgeving constant naar hen afzoeken. Als iemand Hem
zou vragen, “Waarom loop Je hier en daar te slenteren?”
antwoordt Hij, “Oh, Ik ben een van mijn kalveren kwijtgeraakt en Ik ben het aan het zoeken.” Hij kent vele trucjes en
Hij zal ze allemaal gebruiken om de gelegenheid aan te wenden om de gopés te zien.
In ons huidige stadium van spirituele ontwikkeling kunnen
we de betekenissen van deze schitterende verzen niet begrijpen of proeven. Wanneer we associëren met rijpe Vaiñëava’s
en onze liefde en genegenheid wordt ook rijp, kunnen we ze
op dat moment realiseren en proeven.
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Een schets van zijn leven

RÉ ÇRÉMAD BHAKTIVIDÄNTA NÄRÄYAËA GOSvämé Mahäräja is de discipel van oà viñëupäda Çré

Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja,
een van de meest vooraanstaande, leidende discipelen van oà
viñëupäda Çré Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda.
Op 16 februari 1921 nam Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja
zijn goddelijke geboorte in het dorp, Tiwaripur, gelegen bij de
oever van de heilige Ganges Rivier in Bihar, India. Dit was de
plek, waar Çré Rämacandra de demoon, Täraka, vermoordde.
Çréla Mahäräja verscheen in deze wereld op amävasyä (nieuwe maan). Zijn geboortenaam was Çréman Näräyaëa Tiwari.
Hij werd in een zeer religieuze, Trivedi brahmäna familie geboren en in zijn kinderjaren kreeg hij vele gelegenheden om
zijn vader te vergezellen naar kértanas en lezingen op bijeenkomsten van verzamelde toegewijden.
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In februari 1946 had hij zijn eerste ontmoeting met zijn gurudeva in Çré Navadvépa-dhäma, West-Bengalen. Hij was vanuit zijn dorp daar naartoe gereist, nadat hij een discipel had
ontmoet van Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura, genaamd Çréla Narottamänanda Brahmacäré, die door dat gebied trok om de boodschap van Çré Caitanya Mahäprabhu te
prediken. Na enkele gesprekken met hem was Çréla Mahäräja
overtuigd geraakt van de uitmuntende positie van de filosofie,
die werd verspreid door de äcäryas in de lijn van Çréla Rüpa
Gosvämé. Binnen enkele dagen verliet hij zijn huis om zich bij
de missie van zijn geestelijk leermeester aan te sluiten en zijn
leven aan hem over te geven.
Aangekomen in Çré Navadvépa-dhäma sloot Çréla Mahäräja
zich enthousiast aan bij de jaarlijkse parikramä. Aan het eind
van de parikramä op Gaura-pürëimä werden hem door Çréla
Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja zowel harinäma
als dékñä mantras gegeven en kreeg hij de naam Çré Gaura
Näräyaëa Brahmacäré. Snel daarna kende zijn gurudeva hem
tevens de titel ‘Bhakta-bändhava’ toe, hetgeen betekent
‘vriend van de toegewijden’, omdat hij de Vaiñëava’s altijd op
een zeer plezierige wijze ten dienste stond.
Gedurende de volgende zeven jaar reisde hij met zijn gurudeva extensief rond door India voor predikwerk. In 1952, wederom op Gaura-pürëimä, kende zijn geliefde gurudeva hem
initiatie toe in de heilige orde van sannyäsa. In 1954 belastte
zijn gurudeva hem met het bestuur van de pas geopende tempel in Mathurä, Çré Keçavajé Gauòéya Maöha. Vanaf die tijd
diende Çréla Mahäräja in twee gebieden door een deel van het
jaar in Mathurä door te brengen en een ander deel van het
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jaar in Bengalen. Deze dienstverlening voerde hij gedurende
de volgende veertien jaar uit.
Zijn verantwoording nam verder toe, toen Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja hem tot vice-president van
zijn instituut, Çré Gauòéya Vedänta Samiti, benoemde en hem
de functie gaf van hoofdredacteur van zijn publicaties in Hindi
en van zijn maandelijkse tijdschrift, Çré Bhägavat Patrikä. In
1968 verliet zijn gurudeva deze wereld en Çréla Mahäräja
voerde persoonlijk alle nodige ceremoniële rituelen voor zijn
samädhi uit. Als bescheiden dienaar van de Çré Gauòéya Vedänta Samiti is hij gedurende deze periode de jaarlijkse Kärtika Vraja-maëòala parikramä gaan organiseren, hetgeen hij tot
het eind van zijn leven heeft gedaan.
Çréla Mahäräja werd door zijn gurudeva verzocht de boeken
van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura uit het Bengaals in zijn moedertaal, het Hindi, te vertalen. Hij heeft dit verzoek ingewilligd door enkele van de Öhäkura’s meest vooraanstaande
werken te vertalen, zoals Jaiva-dharma, Caitanya-Çikñämåta,
Bhakti-tattva-viveka, Vaiñëava-siddhänta-mälä, om er enkele
te noemen. Al deze boeken evenals zijn vertalingen en commentaren van andere vooraanstaande äcäryas van de guruparamparä worden op dit moment door zijn volgelingen in het
Engels en in andere talen vertaald. Tot nu toe [2009] heeft hij
meer dan tachtig boeken in het Hindi vertaald en gepubliceerd en meer dan vijftig boeken in het Engels. Veel van zijn
Engelse boeken zijn nu in andere talen vertaald geworden,
inclusief het Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Portugees, Chinees en in verscheidene Indiase talen.
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Hij is door heel India en internationaal lezingen blijven geven in het Hindi, Bengaals en Engels en al zijn lezingen zijn
vastgelegd. Een aantal Hindi lezingen zijn in het Engels en in
andere talen getranscribeerd en voor publicatie vertaald. Bovendien zijn duizenden Engelse lezingen vastgelegd op tape
en film en deze worden in de vorm van transcripties en in audio- en videoformaat op het internet gezet om honderden
duizenden fortuinlijke zielen te kunnen bereiken.
Een belangrijke relatie had Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja met Çréla Bhaktividänta Svämé Mahäräja, die in de wereld
bekend staat als Çréla Prabhupäda, de beroemde prediker van
Gauòéya vaiñëavisme en Stichter Äcärya van ISKCON, de
International Society for Kåñëa Consciousness. Ze hebben
elkaar voor het eerst in Calcutta ontmoet in 1946 ter gelegenheid van de inauguratie van een nieuwe tak van de Gauòéya
Vedänta Samiti, waar beiden naartoe waren gekomen om
diensten te verlenen. Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja
was een van de stichters van dit instituut.
Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja vergezelde zijn gurudeva
naar Jhansi, waar Çréla Bhaktividänta Svämé Mahäräja, of
Abhaya Caraëäravinda Prabhu, zoals hij voorheen bekend
was, had getracht een Vaiñëava gemeenschap op te starten,
genaamd The League of Devotees. Enkele jaren later, aan het
begin van de jaren ’50 van de vorige eeuw, ging Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja op uitnodiging van zijn godbroeder,
Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, in de Çré
Keçavajé Gauòéya Maöha in Mathurä wonen en heeft daar
enkele maanden verbleven. Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja had met hem regelmatig toegewijde discussies over Vaiñëa302
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va siddhänta en ontwikkelde in deze periode een nog intiemere relatie met Çréla Bhaktividänta Svämé Mahäräja, die hij
beschouwde als zijn çikñä-guru en zijn boezemvriend.
In 1959 initieerde Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé
Mahäräja Abhaya Caraëäravinda Prahbu in de heilige sannyäsa orde en gaf hem de sannyäsé naam en titel, Çré Çrémad
Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, waarbij de vedische vuurceremonie (yajïa) en alle rituelen persoonlijk werden uitgevoerd door Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja. In deze periode woonde Çréla Bhaktividänta Svämé Mahäräja reeds in
Våndävana, eerst in de Vaàçé Gopäla Mandira en enkele jaren later in de Çré Çré Rädhä-Dämodara Mandira, waar Çréla
Mahäräja hem dikwijls een bezoek bracht. Dan kookte hij
voor hem en eerde de prasädam met hem en dan hadden ze
intieme gesprekken over Vaiñëava filosofie.
Toen Çréla Bhaktividänta Svämé Mahäräja in het Westen
ging prediken en erin slaagde de eerste tempel voor Rädhä en
Kåñëa in Amerika op te zetten, stuurde Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja hem de eerste mådaìga trommels en karatälas,
die hij voor saìkértana gebruikte.
Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja correspondeerde om
de maand met Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja en Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja tot 1968, toen Çréla
Keçava Gosvämé Mahäräja nitya-lélä binnenging. Daarna bleef
hij corresponderen met Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja tot
zijn eigen goddelijke vertrek in 1977.
Tegen het eind van zijn gemanifesteerde verblijf in deze
wereld verzocht hij Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja diverse
keren om zo goed te zijn zijn associatie aan zijn westerse leer303
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lingen te geven en hen te helpen de diepere waarheden van de
Vaiñëava filosofie in de lijn van Çréla Rüpa Gosvämé te leren
begrijpen. Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja stemde nederig
toe in dit verzoek, omdat hij hem als een van zijn vererenswaardige çikñä-gurus beschouwde. Çréla Bhaktivedänta Svämé
Mahäräja verzocht Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja ook om
na zijn vertrek de complete taak van het uitvoeren van de
rituelen voor zijn samädhi op zich te nemen. Beide verzoeken
tonen zijn sterke vertrouwen in Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja aan.
Gedurende drie decennia na het heengaan van Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja uit het gezichtsveld van deze wereld in november 1977 heeft Çréla Mahäräja zijn laatste verzoek onwankelbaar ten uitvoer gelegd door inzichtelijke leiding en liefdevolle toevlucht te bieden aan een ieder, die hem
hiervoor uitzocht. Via het medium van zijn Engelse boeken
en zijn extensieve wereldreizen geeft hij nu [2009] zijn associatie en goddelijke realisaties aan de volgelingen van Çréla
Bhaktivedänta Svämé Mahäräja en alle andere oprechte zoekers naar waarheid in de wereld. Ondanks dat hij nu 88 jaar
oud is, reist hij nog regelmatig door India en in het buitenland, waar hij over de glorie predikt van Çré Caitanya Mahäprabhu en Çré Çré Rädhä-Kåñëa en over de ware glorie van
de Stichter Äcärya van ISKCON, Çréla Bhaktivedänta Svämé
Mahäräja, en zijn guru-paramparä.
In 2009 voltooide Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja zijn
dertigste wereldtournee. In vele landen wordt hij in vooraanstaande hindutempels uitgenodigd om lezingen te geven over
de vedische sanätana-dharma van India. Als hij in India ver304
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blijft, wordt hij regelmatig door eerwaarde personen uitgenodigd om op hun spirituele programma’s te komen spreken.
Als een vooraanstaand lid van de disciplinaire opvolging van
de Brahma-Madhva-Gauòéya sampradäya wordt hij in heel
India toegejuicht als een spiritueel leermeester en als een zuivere toegewijde van Çré Kåñëa in de lijn van Çré Caitanya Mahäprabhu. Hij wordt erkend als een strikte volgeling van de
vedische cultuur, sanätana-dharma, Vaiñëava etiquette, daivévarëäçrama en bhägavat-bhajana. De meeste vermaarde spirituele geleerden van Mathurä en Våndävana nodigen hem uit
te komen spreken op hun bijeenkomsten en hij nodigt ook
hen uit om programma’s in zijn maöha bij te wonen.
Veel Indiase overheidsambtenaren, zoals die van de DCP
(Commissaris van Politie van Gedeputeerde Staten), en rechters in Delhi, Bombay, Calcutta, Mathurä en elders zijn zijn
discipelen. Vele befaamde industriëlen en zakenmensen bezoeken hem regelmatig met vragen over het spirituele leven
en krijgen zijn zegeningen. Vele hoofd-pürärés uit heel Vrajamaëòala bezoeken hem. De hoofd-püräré van de bekende
Rädhä-Govinda Mandira in Jaipur laat regelmatig bloemenkransen en mahä-prasädam van de Godsbeelden bezorgen, in
het bijzonder ter gelegenheid van de start van een volgende
wereldreis. Dit geldt ook voor de püjäré van Çré Jagannätha
Mandira in Puré. De leider van de dienaren van Çré Jagannätha, de Dayitä-pati van Puré, woont ook lezingen van Çréla Mahäräja bij, wanneer hij in Puré verblijft.
Çréla Mahäräja heeft meer dan vijftig jaar de Vraja-maëdala
parikramä geleid en tijdens die perioden komen alle dorpshoofden naar hem toe om hun eerbetuigingen aan te bieden.
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Hij is ook verscheidene jaren betrokken geweest bij het organiseren van renovaties van heilige plaatsen in Våndävana,
zoals Bhäëòéravaöa in Bhäëòéravana, Kadamba-kyäré bij Nandagräma, Brahma-kuëòa en Surabhi-kuëòa in Govardhana en
Käliya-ghäöa in Våndävana. Zijn werk hieraan wordt door het
publiek, de overheid en de pers erkend. Hiervoor en voor zijn
andere spirituele verrichtingen werd hem door verscheidene
dorpshoofden in Vraja-maëòala de titel Yuga-Äcärya toegekend.
Hij leidt ook ieder jaar rond Gaura-pürëimä de Navadvépadhäma parikramä. Dan worden hij en zijn sannyäsés door
meer dan 20.000 pelgrims uit Bengalen en door meer dan
2.000 andere Indiase en westerse pelgrims gevolgd. De meeste
toegewijden uit Bengalen zijn arme dorpelingen, die gedurende het festival van een week gratis faciliteiten en prasädam
worden aangeboden.
Çréla Bhaktividänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja is exemplarisch voor een onvermengd leven van de hoogste toewijding en zuivere liefdevolle dienst aan zijn gurudeva, zijn guruparamparä, Çré Caitanya Mahäprabhu en het Goddelijk Paar,
Çré Çré Rädhä-Kåñëa. Als Hun intieme dienaar blijft hij doorgaan het pad te verlichten voor degenen, die diep in de extatische oceaan willen duiken van rädhä-däsyam, dienstverlening
aan de stralend mooie lotusvoeten van Çré Kåñëa’s dierbare
geliefde, Çrématé Rädhikä.
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