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[vertaald uit de Hindi uitgave] 

 

OOR DE GRONDELOZE GENADE VAN DE LOTUS- 

voeten van mijn meest eerbiedwaardige geestelijk leer-

meester, nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda añöottara-çata Çré 

Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, wordt vandaag 

deze uitgave van Çré Manaù-çikñä met vreugde aan de trouwe lezers 

gepresenteerd. Çri Manaù-çikñä werd gecomponeerd door Çré Rag-

hunätha däsa Gosvämé, de vooraanstaande volgeling van Çré Rüpa 

Gosvämé. Het commentaar in deze uitgave wordt Çré Bhajana-

darpaëa-digdarçini-våtti genoemd, de uitleg die ieder punt in het 

commentaar genaamd Bhajana-darpaëa onderzoekt. Het is een 

vertaling met uitgebreide aantekeningen van het commentaar, Bha-

jana-darpaëa, geschreven door Çréla Saccidänanda Bhaktivinoda 

Öhäkura, die in dit moderne tijdperk de stroom van de Gangesachti-

ge rivier van bhakti, die praktisch onzichtbaar was geworden, nieuw 

leven heeft ingeblazen. 

Çré Manaù-çikñä – geschreven door Çré Raghunätha däsa Gosvä-

mé, de eeuwige metgezel van Çré Caitanya Mahäprabhu – is een ver-

zameling van elf verzen, die het verstand spirituele instructies biedt. 

Deze verzen zijn een uittreksel uit het boek, Çré Stavävalé, een sa-
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menstelling van alle gebeden en diepe, spirituele verlangens van de 

auteur. Çré Däsa Gosvämé heeft deze elf verzen van Manaù-çikñä op 

zeer beknopte wijze overladen met de essentie van de lessen van Çré 

Gaurasundara, de met prema bedwelmde belichaming van de ge-

combineerde gedaanten van Çré Çré Rädhä-Kåñëa, evenals de lessen 

van Zijn intieme metgezel, Çré Svarüpa Dämodara, en de äcärya van 

de diepgaande wetenschap van devotionele smaken, Çré Rüpa Gos-

vämé. 

In de devotionele literatuur van de Gauòéya’s, zoals Çré Bhakti-

rasämåta-sindhu, Çré Båhad-bhägavatämåta, de zes Sandharbhas en 

Çré Caitanya-caritämåta, wordt devotie in drie categorieën verdeeld: 

sädhana-bhakti, bhäva-bhakti en prema-bhakti. Sädhana-bhakti, 

toewijding in het stadium van beoefening, wordt verder verdeel in 

twee stadia: vaidhé (toewijding gebaseerd op schriftuurlijke somma-

tie) en rägänuga (spontane toewijding). Bhäva-bhakti, die voort-

komt uit vaidhé-sädhana-bhakti en prema-bhakti, die voortkomt uit 

bhäva-bhakti van die aard, worden overheerst door aiçvarya-jïäna, 

kennis van Gods rijkdom, vermogens en verhevenheid, maar bhäva, 

die zijn oorsprong vindt in rägänuga-sädhana-bhakti en prema, die 

zijn oorsprong vindt in die standaard van bhäva, worden overheerst 

door mädhurya, beminnelijkheid zonder het minste spoor van 

aiśvarya. 

Alleen door liefde, die door dergelijke beminnelijkheid wordt 

overheerst en die vrij is van ieder spoor van formaliteit of ontzag, 

kan men de liefdevolle dienst krijgen aan de lotusvoeten van het 

eeuwig jeugdige, Goddelijke Paar, Vrajendra-nandana Çré Kåñëa en 

Våñabhänu-nandiné Çrématé Rädhikä. Liefde die wordt overheerst 

door ontzag en eerbied is de oorzaak, dat men naar Vaikuëöha gaat. 

Er is dus een heel subtiel maar aanzienlijk verschil tussen de kwali-

teiten van bhäva en prema, die voortkomen uit het verschil tussen 

vaidhé-sädhana-bhakti en rägänuga-sädhana-bhakti. Dit fundamente-

le verschil is het onderscheidende kenmerk van de gedachtenlijn van 
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de Çré Gauòéya Vaiñëava äcäryas, zoals in deze uitspraak uit Çré 

Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 3.15-17) tot uitdrukking is gebracht, 

sakala jagate more kare vidhi-bhakti 

vidhi-bhaktye vraja-bhāva pāite nāhi śakti 

aiśvarya-jïānete saba jagata miśrita 

aiśvarya-śithila-preme nāhi more prīta 

aiśvarya jïāne vidhi bhajana kariyā 

vaikuṇṭhake jāya catur-vidha mukti päïä 

[Çré Kåñëa zei:] Overal in de wereld vereren mensen Me volgens 

schriftuurlijke sommaties, maar door dergelijke regulerende principes 

te volgen kan men de liefdevolle gevoelens van Mijn verheven toege-

wijden in Vraja niet bereiken. Omdat men zich gewaar is van Mijn 

hoogste verhevenheid, vereert de hele wereld Me met een gevoel van 

achting en eerbied. Liefde, die wordt verzwakt door zulke eerbied, 

geeft Me geen plezier. Degenen, die Me vereren volgens schriftuurlij-

ke sommaties met een gevoel, dat wordt overheerst door achting en 

eerbied, gaan naar Vaikuëöha en krijgen de vier soorten bevrijding: 

särñöhi (rijkdom zoals die van God), särüpya (lichaamskenmerken zo-

als die van God), sämépya (nabijheid van God) en sälokya (residentie 

in Gods woonplaats). 

Een diepe gehechtheid doordrenkt met spontane en intense absorb-

tie in het object van genegenheid wordt räga genoemd. Devotie voor 

Çré Kåñëa, die is verzadigd van deze diepe gehechtheid, heet rägät-

mikä-bhakti. Toewijding, die in het kielzog van rägätmikä-bhakti 

volgt, wordt rägänuga-bhakti genoemd. Gretigheid naar het gevoel 

van de rägätmikä toegewijden van Bhagavän is de enige kwalificatie 

voor rägänuga-bhakti. Beoefenaren van dergelijke rägänuga-bhakti 

dienen altijd in Vraja te wonen. Met behulp van zowel het fysieke 

lichaam als het innerlijk gecontempleerde spirituele lichaam, dat 

geschikt is om dienst aan Çré Kåñëa uit te voeren, waarnaar men met 

zorg aspireert, dient men altijd te denken aan Çré Kåñëa en Zijn 
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geliefde gopés van Vraja en dient men Çré Çré Rädhä-Kåñëa onafge-

broken te dienen. 

Door constant in Vraja te wonen onder leiding van rasika toege-

wijden, die diep zijn verzonken in de gevoelsgesteldheid van Vraja, 

dient men te horen, te chanten en te denken aan de namen, gedaan-

te, kwaliteiten en het spel van Çré Kåñëa. Dit is de methode van bha-

jana voor toegewijden, die het pad van rägänuga-bhakti gaan. Van 

alle onderdelen van bhakti, zoals horen en chanten, die in relatie tot 

vaidhé-bhakti zijn beschreven, kan dienstverlening, die gunstig is 

voor de ontwikkeling van de eigen bijzondere bestemming, ook op 

het pad van rägänuga-sädhana worden geaccepteerd. 

Het is van essentieel belang om te weten, dat door de instructies 

te volgen, die Çré Caitanya Mahäprabhu aan de jévas van deze we-

reld heeft gegeven, in het hart van de sädhaka plotseling een sterk 

verlangen ontwaakt om het pad van rägänuga te volgen. Çré Caita-

nyadeva beoefende, propageerde en proefde persoonlijk alleen die 

bhajana, welke wordt ondernomen via het pad van spontane toewij-

ding (räga-mārga). Als de jévas met groot geluk de associatie krijgen 

van de dierbare metgezellen van Çré Gauräìgadeva, zullen ze zeker 

gretig worden naar het ontwikkelen van het gevoel van de eeuwige 

inwoners van Vraja. Totdat men dergelijke associatie krijgt, nemen 

de meeste sädhakas het proces van vaidhé-bhakti aan, dat zeker 

moet worden uitgevoerd. 

Door zijn toevlucht te nemen tot de lotusvoeten van Çré Caitany-

adeva gaat men onvermijdelijk räga-mārga binnen. Sädhakas, die 

erg graag räga-mārga willen binnengaan, moeten eerst de sädhana 

van rägänuga-bhakti beoefenen. De kwalificatie, die is vereist voor 

rägänuga-bhakti is zeer hoog. Zodra zich de werkelijke gretigheid 

ontwikkelt voor de gemoedsgesteldheid van de eeuwige inwoners 

van Vraja, verliest men zijn smaak voor zaken van deze wereld en 

wordt men verlost van vrome en zondige activiteiten, vruchtdragen-

de actie (karma), inactie (akarma), verboden actie (vikarma), niet-
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devotionele verzaking (vairägya), het cultiveren van kennis gericht 

op onpersoonlijke bevrijding (jïäna) en verliest men de aantrek-

kingskracht voor het beoefenen van mystieke yoga. 

In vaidhé-mārga ontwikkelt men eerst vertrouwen (śraddhä). Dan 

krijgt men de associatie van toegewijden (sädhu-saìga). Door het 

beoefenen van bhajana wordt men daarna bevrijd van de hindernis-

sen tot spirituele vooruitgang (anarthas). Geleidelijk ontwikkelt 

men dan een resolute standvastigheid (niñöhä), sterke smaak (ruci), 

stevige gehechtheid (äsakti) en extatische emotie (bhäva). Met dit 

systeem wordt bhäva pas na een zeer lange tijd verkregen. Maar als 

gretigheid ontwikkelt, worden alle anarthas heel gemakkelijk teniet 

gedaan vanwege de afwezigheid van de hunkering naar materiële 

lustbevrediging. Bhäva ontwaakt tegelijkertijd met deze gretigheid. 

In räga-mārga is het van wezenlijk belang om alle schijnheiligheid, 

bedrog en verlangens naar prestige af te werpen. Indien men dat 

niet doet, zullen de anarthas toenemen en raakt men op een gevaar-

lijke manier ontspoord. In dat geval wordt vermengde gehechtheid, 

räga, aangezien voor viśuddha-räga, zuivere gehechtheid. Geleide-

lijk zal het materialistische gezelschap van de sädhaka toenemen, 

waardoor hij zal vallen. 

De betekenis van rägänuga-bhakti is hier rüpänuga-bhakti. Zon-

der rüpänuga te worden, een volgeling van Çré Rüpa Gosvämé, is het 

onmogelijk om het pad van rägätmikä-bhakti binnen te gaan. Als 

iemand door een of ander groot geluk een intens verlangen ontwik-

kelt om het pad van rägänuga-bhakti binnen te gaan, moet hij zeker 

deze Manaù-çikñä van Çré Däsa Gosvämé, de belangrijkste volgeling 

van Çré Rüpa Gosvämé, bestuderen en volgen. 
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Een korte levensgeschiedenis van 

Çré Raghunätha däsa Gosvämé 

Çré Raghunätha däsa Gosvämé verscheen rond het jaar 1494 in een 

gerespecteerde en fabelachtig rijke familie van käyañtha groot-

grondbezitters in een dorp genaamd Kåñëapura (Saptagräma) in het 

district Hugalé in West-Bengalen. De naam van zijn vader was Çré 

Govardhana Majumadära. Zijn vaders oudere broer heette Hiraëya 

Majumadära. Hoewel beide broers schatrijke grootgrondbezitters 

waren, waren ze streng religieus en hadden ze enorm veel respect 

voor en vertrouwen in de Vaiñëava sädhus. De vermaarde toegewij-

de van Çré Gaura en de äcärya van de heilige naam, Çré Haridäsa 

Öhäkura, bracht regelmatig een bezoek aan hun koninklijk hof. Hun 

geestelijk leermeester en hofpriester, Çré Yadunandana Äcärya, was 

een vertrouwelijke leerling van Çré Advaita Äcärya en een boezem-

vriend van Haridäsa Öhäkura. Yadunandana Äcärya was de geeste-

lijk leermeester van Çréla Raghunätha däsa, die hem inwijding gaf. 

Raghunätha däsa had in zijn kindertijd de associatie van zuivere 

toegewijden, zoals Çré Haridäsa Öhäkura en Çré Yadunandana Äcä-

rya, en in zijn jonge jaren ontmoette hij Çré Nityänanda Prabhu en 

Zijn metgezellen. Zijn invloed liet op hem een diepe indruk na met 

betrekking tot onvermengde toewijding. Heel snel liet hij rijkdom 

vergelijkbaar met die van Indra, de koning van de hemelse planeten, 

en een vrouw achter, die zo mooi was als een hemelse godin. Hij 

vertrok naar Puri-dhäma en gaf zich over aan de voeten van Çré Cai-

tanya Mahäprabhu, die hem toevertrouwde aan de zorg van Zijn 

tweede zelf, Çré Svarüpa Dämodara. Sinds die tijd stond hij bekend 

als “Svarüpera Raghu” of de Raghu van Svarüpa en door zijn gena-

de verkreeg hij de bekwaamheid om vertrouwelijke dienst aan Çré 

Gaurasundara te verlenen. Omdat Hij zeer verheugd was met zijn 

onaflatende toewijding aan bhajana en zijn exemplarische verza-

king, schonk Çré Gaurasundara hem de bekwaamheid om Çré Giri-
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dhäri te dienen in de gedaante van een govardhana-çilä en Çré Räd-

hikä in de gedaante van een guïja-mälä. 

Nadat Çré Gaurasundara Zijn spel uit het gezichtsvermogen van 

deze wereld had genomen, raakte Çré Raghunätha däsa overweldigd 

door de zielsangst van ondraaglijke afgescheidenheid. Hij verliet 

Puri-dhäma en ging naar Våndävana met de intentie om zijn leven 

op te geven door zich van een top van Çré Govardhana Heuvel af te 

storten. Daar aangekomen echter overtuigden Çré Rüpa en Sanätana 

Gosvämé’s hem om van dit idee af te zien door hem met de nectar 

van hun genade en zoete kåñëa-kathä te besprenkelen. Vanaf die tijd 

werd hij hun derde broer en vestigde hij zich permanent aan de oe-

ver van Çré Rädhä-kuëòa. 

In Rädhä-kuëòa bleef hij diep verzonken in de verering van Çré 

Rädhä-Govinda met een gevoel van afgescheidenheid in een straffe, 

onwereldse verzaking. Op de gevorderde leeftijd van ongeveer hon-

derd jaar ging hij onder het uitvoeren van deze standaard van bha-

jana het ongemanifesteerde spel van het Goddelijk Paar in Çré Räd-

hä-kuëòa binnen. Hij wordt gezien als Rati Maïjaré in vraja-lélä. Çré 

Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé heeft de methode van bhajana van Çré 

Raghunätha däsa Gosvämé in Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 10.98-

102) in de volgende bewoordingen beschreven, 

anna-jala tyāga kaila anya-kathana 

pala dui-tina māṭhā karena bhakṣaṇa 

sahasra daṇḍavat kare, laya lakṣa nāma 

dui sahasra vaiṣṇavere nitya paraṇāma 

rātri-dine rādhā-kṛṣṇera mānasa sevana 

prahareka mahāprabhura caritra-kathana 

tina sandhyā rādhā-kuṇḍe apatita snāna 

vraja-vāsī vaiṣṇave kare āliṅgana māna 

sārdha sapta-prahara kare bhaktira sādhane 

cāri daṇḍa nidrā, seha nahe kona-dine 
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Toen Çré Raghunätha däsa Gosvämé naar Vraja kwam, vestigde hij 

zich in opdracht van Çré Rüpa en Sanätana Gosvämé’s in Çré Rädhä-

kuëòa en raakte in bhajana verzonken met een beklemmend gevoel 

van afgescheidenheid. Hij gaf de inname van voedsel en drank prak-

tisch helemaal op. Hij aanvaardde dagelijks slechts een kopje karne-

melk om in leven te blijven. Hij sprak of luisterde nooit naar werelds 

gepraat, dat geen relatie had met kåñëa-kathä. Bij wijze van vuistregel 

bood hij Çré Nanda-nandana, Çrématé Våñabhänu-nandiné, Hun eeuwi-

ge speelvrienden en de plaatsen van Hun goddelijk spel iedere dag 

plat op de grond duizend eerbetuigingen aan. Hij bood ook verschil-

lende Vaiñëava’s tweeduizend eerbetuigingen aan en chantte hon-

derdduizend heilige namen. In zijn hoofd diende hij Çré Rädhä-Kåñëa 

dag en nacht. Hij besprak het spel van Çréman Mahäprabhu geduren-

de drie uur per dag en nam driemaal daags een bad in Çré Rädhä-

kuëòa en omhelsde regelmatig de Vrajaväsé Vaiñëava’s. Op deze ma-

nier voerde hij tweeëntwintig en een half uur van de vierentwintig uur 

per dag bhakti uit. Hij sliep dus maar anderhalf uur per dag en som-

mige dagen sliep hij helemaal niet. 

Hij heeft drie boeken geschreven, die zeer bekend zijn: (1) Çré Sta-

vävalé; (2) Çré Däna-carita (Däna-keli-cintämaëi) en (3) Çré Muktä-

carita. Het huidige boek, Çri Manaù-çikñä, is onderdeel van Çré Sta-

vavävalé, een verzameling gebeden en door hem gecomponeerde 

verheerlijkingen. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, auteur van 

het commentaar Çré Bhajana-darpaëa 

Çré Saccidänanda Bhaktivinoda Öhäkura, de eeuwige metgezel van 

Çré Gaurasundara, herintroduceerde de stroom van zuivere toewij-

ding in dit moderne tijdperk, waarin praktisch iedereen is verslaafd 

aan materieel plezier doordrenkt van de glinstering van wereldse 

kennis. Hij heeft op de verzen van Çré Manaù-çikñä een commentaar 

geschreven, dat is geworteld in diep filosofische conclusies en dat vol 

rasa is, de vloeibare zoete smaken van devotie. In dit commentaar 
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heeft hij ieder vers in relatie tot rägänuga-bhakti of rüpänuga-bhakti 

zorgvuldig geanalyseerd. Gesteund door citaten uit Çri Bhakti-

rasämåta-sindu, Ujjvala-nilamaëé, Stava-mälä, Stavavälé en andere 

literatuur van de Gosvämé’s heeft hij ten gunste van rägänuga-

sädhakas op de essentiële methode van bhajana gewezen. Alle rägä-

nuga-sädhakas zullen voor dit buitengewone geschenk altijd aan 

hem verschuldigd blijven. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura is een vertrouwelijke metgezel van 

Sacénandana Çré Gaurasundara, die is getooid met de lichaamskleur 

en bhäva van Çré Rädhä en die de gevallen zielen in het tijdperk van 

Kali bevrijdt. Çré Bhaktivinoda is in deze wereld verschenen om çré 

harinäma-saìkirtana te verspreiden en zuivere bhakti te propageren 

en in het bijzonder rüpänuga (rägänuga) bhakti, waarmee hij het 

innerlijke verlangen van Çréman Mahäprabhu heeft vervuld. Hij 

verscheen op 2 september 1838 in een hoog opgeleide en gerespec-

terde familie in een dorp genaamd Viranagara vlakbij Mäyäpura in 

het district Çré Navadvépa-dhäma, West-Bengalen. Hij verdween uit 

deze wereld op 23 juni 1914 in de stad, Calcutta. Hij schreef onge-

veer honderd boeken over bhakti in Sanskriet, Bengaals, Hindi, 

Engels, Oriya en andere talen. Om deze reden hebben verlichte 

personen hem de “Zevende Gosvämé” genoemd en de Bhägératha
1
, 

die de machtig stromende rivier van bhakti in het moderne tijdperk 

heeft geïnitieerd. 

Hij openbaarde de verschijningsplaats van Çré Gauräìga in de yo-

ga-péöha in Çré Mäyäpura en kreeg bovendien Çréla Bhaktisiddhänta 

Sarasvaté als zijn zoon. Verder heeft hij met zijn invloedrijke en 

vlekkeloze verhandelingen, artikelen en boeken over zuivere bhakti, 

en door het vestigen van çré näma-häöta, de marktplaats van de heili-

ge naam, in iedere stad en in ieder dorp in de hele wereld de funde-

                                                           

1
  Mahäräja Bhägératha is de antieke persoonlijkheid, die op kracht van zijn soberhe-

den de heilige Ganges Rivier naar de Aarde overbracht. Dit wordt beschreven in 

Çrémad-Bhägavatam, Canto Negen, Hoofdstuk 9. 
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ring gelegd voor de brede verspreiding van rüpänuga-bhakti. Het 

resultaat hiervan is overal rechtstreeks zichtbaar. De geluidsvibratie 

van het gezamenlijk chanten van de heilige namen van Gaura en 

Kåñëa weerklinkt in iedere uithoek van de wereld en zelfs in ver 

afgelegen landen in het Westen en het Oosten zijn rijke tempels 

gebouwd.  

Mijn meest eerbiedwaardige geestelijk leermeester, Çré Çrémad 

Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, is een bewaker van de 

Çré Gauòéya sampradäya en stichter-äcärya van de Çré Gauòéya Ve-

dänta Samiti en de Gauòéya tempels, die functioneren onder de 

jurisdictie van die gemeenschap. Behalve de boeken, die hij per-

soonlijk schreef, heeft hij de boeken van Çréla Bhaktivinoda Thaku-

ra en andere voorgaande äcäryas opnieuw in het Bengaals uitgege-

ven. Welnu, door zijn hartewens, inspiratie en grondeloze genade 

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

häprabhura-çikñä, Sri Çikñäñöaka en andere boeken in de nationale 

taal van India, het Hindi, uitgegeven, terwijl andere nog worden 

gepubliceerd. 

De huidige leider en äcärya van de Çré Gaudia Vedänta Samiti, 

mijn meest eerbiedwaardige godbroeder, Çré Çrémad Bhaktivedänta 

Vämana Mahäräja, is diep verzonken in transcendentale kennis en is 

een intieme dienaar van de lotusvoeten van onze geestelijk leer-

meester. Ik bid nederig aan zijn lotusvoeten, dat hij zo goed is om 

dit waardevolle boek, Çré Manaù-çikñä, in de lotushanden van onze 

geliefde gurudeva aan te bieden en daarmee het innerlijke verlangen 

in zijn hart te vervullen. 

Ik heb er vol vertrouwen in, dat toegewijden met een diep verlan-

gen naar bhakti en in het bijzonder de beoefenaren van rägänuga-

bhakti, die het stof van Våndävana koesteren, dit boek enorm zullen 

waarderen. Bonafide personen, die dit boek bestuderen, zullen de 

kwalificatie verkrijgen om de prema-dharma van Çré Caitanya Ma-

häprabhu binnen te gaan. Tot slot, mag onze meest vererenswaardi-
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ge geestelijk leermeester, de geconcentreerde manifestatie van Gods 

mededogen, een overvloedige regen van genade over ons uitstorten 

en ons in staat stellen om een grotere en grotere bekwaamheid te 

krijgen om het innerlijke verlangen van zijn hart tot vervulling te 

brengen. Dit is ons zorgerlijke hart in gebed aan zijn lotusvoeten, 

die kåñëa-prema schenken. 

 

Een aspirant voor een sprankje genade 

van Çré Hari, Guru en de Vaiñëava’s, 

nederig en onbeduidend, 

 

Tridaëòé-bhikñu Çré Bhaktivedänta Näräyaëa 

 

Çré Guru-püëémä 

13 juli 1984 

Mathurä, Uttar Pradesh, India 

 

 

 

 

 

 

 

 





xiii 

[voor de tweede Engelse uitgave] 

 

ET GROOT PLEZIER PRESENTEREN WE DE- 

ze tweede Engelse uitgave van Çré Manaù-çikñä aan 

onze trouwe Vaiñëava lezers. Deze nieuwe uitgave is 

mogelijk gemaakt door de inspiratie en grondeloze genade van onze 

meest vererenswaardige Çréla Gurudeva, oà viñëupäda parama-

haàsa parivräjakäcärya añöottara-çata Çré Çrémad Bhaktivedänta 

Näräyaëa Mahäräja. Çréla Gurudeva beschouwt dit boek van grote 

waarde voor degenen, die aspiraties hebben voor de eeuwige dienst 

aan het eeuwig jeugdige, Goddelijke Paar van Vraja, Çré Çré Rädhä-

Govinda. Hij geeft dikwijls lezingen over dit boek zowel in Hindi als 

in het Engels en hij moedigt toegewijden aan het als onderdeel van 

hun spirituele beoefening zorgvuldig te bestuderen. 

Çré Manaù-çikñä bestaat uit twaalf verzen gecomponeerd door Çré 

Raghunätha däsa Gosvämé. Deze verzen geven het verstand instruc-

ties over de manier, waarop we vooruitgang op het pad van bhajana 

kunnen maken. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft op deze verzen 

een commentaar geschreven getiteld, Bhajana-darpaëa, de spiegel 

die de natuur van bhajana openbaart. In dit commentaar heeft hij 
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zeer zorgvuldig ieder woord uit de verzen van Çréla Raghunätha 

däsa Gosvämé geanalyseerd. 

Çréla Näräyaëa Mahäräja heeft een Hindi uitgave van dit boek 

uitgebracht met de originele verzen en het commentaar van Çréla 

Bhaktivinoda Öhäkura. Zijn vertaling is niet alleen een exacte weer-

gave van het Bhajana-darpaëa commentaar van de Öhäkura, maar 

het bevat tevens zijn eigen uitwerking van geselecteerde punten om 

de materie toegankelijker te maken voor praktiserende toegewijden, 

die aspiraties hebben om het pad van bhajana te volgen. Daarom 

heet zijn vertaling van het commentaar Çré Bhajana-darpaëa-

digdarçini-våtti, de toelichting die ieder punt onthult in het commen-

taar geheten Bhajana-darpaëa. 

De Engelse uitgave is een vertaling van het Hindi werk van Çréla 

Näräyaëa Mahäräja. Behalve het materiaal, dat wordt aangetroffen 

in de Hindi uitgave, bevat dit boek tevens explicaties, die werden 

verzameld uit lezingen, die Çréla Gurudeva op de eerste vier verzen 

in het Hindi heeft gegeven. Deze worden in het boek aangegeven als 

Anuvåtti, het commentaar, dat de gedachtenlijn volgt, die voorheen 

is aangegeven. 

In de woord-voor-woord vertaling van de verzen van Çré Manaù-

çikñä hebben we niet de volgorde van de woorden gebruikt, zoals 

deze in de verzen verschijnt, maar de natuurlijke syntax van woor-

den, zoals ze in een zin komen staan. Dit systeem wordt in het Sans-

kriet anvaya genoemd. Anvaya betekent letterlijk de natuurlijke 

volgorde of verbinding tussen woorden in een zin (syntax). De volg-

orde van woorden in een Sanskriet vers is doorgaans niet de natuur-

lijke volgorde van woorden in een zin van Sanskriet proza. Daarom 

gebruiken vertalers over het algemeen het systeem van anvaya om 

de woorden van verzen over te zetten in Sanskriete, Bengaalse of 

Hindi proza. Hoewel dit systeem aanvankelijk onhandig lijkt om de 

woorden van het vers te lokaliseren, stelt het de lezer uitstekend in 

staat om te zien hoe de woorden samenhangen om de vertaling van 
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het vers te formuleren. De betekenis van het vers wordt door de 

methode van anvaya vanzelfsprekend. We hopen, dat de lezers het 

voordeel van deze methode zullen waarderen, omdat het helpt om 

dieper in de betekenis van de verzen te duiken. Om dit onder de 

aandacht van de lezers te brengen hebben we de woord-voor-woord 

vertaling eenvoudig “Anvaya” genoemd. 

In zijn constante poging om Vaiñëava literatuur in het Engels te 

publiceren voegt Çréla Gurudeva er altijd snel de mededeling bij, dat 

hij eenvoudig de restanten aanvaardt en in het voetspoor volgt van 

zijn dierbare vriend en instructiegevend geestelijk leermeester, ni-

tya-lélä-praviñöa oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad A.C. Bhakti-

vedänta Svämé Prabhupäda. Door smetteloos Engelse uitgaven te 

produceren van belangrijke literatuur, zoals Bhägavad-gétä, Çrémad-

Bhägavatam en Çré Caitanya-caritämåta, heeft Çréla Prabhupäda de 

Engels sprekende wereld ondergedompeld in de onschatbare nectar 

van devotie aan Çré Çré Rädhä-Kåñëa en Çré Caitanya Mahäprabhu. 

Hij heeft in zijn eentje en in een relatief korte periode van de term 

“Hare Kåñëa” een huishoudelijk begrip gemaakt en heeft het leven 

van ontelbaar veel mensen voor altijd getransformeerd. De immense 

grootheid van zijn unieke bijdrage aan het Gauòéya Vaiñëavisme 

kan nauwelijks worden ingeschat en de levende wezens van deze 

wereld zullen aan hem voor altijd verschuldigd blijven. 

Voor deze herziene, tweede uitgave van Çré Manaù-çikñä wordt 

dankbare erkentelijkheid verleend aan Lavaìga-latä däsé voor het 

bewerken van het materiaal, aan Çänti däsé en Giridhäri däsa voor 

het proeflezen van het definitieve manuscript, aan Atula-kåñëa däsa  

en Ananta-kåñëa däsa voor de controle van het Sanskriet, aan Kåñ-

ëa-prema däsa voor het ontwerp van de nieuwe omslag en aan Suba-

la-sakhä däsa voor het verstrekken van het nieuwe portret van Çréla 

Gurudeva. Uit naam van de vele toegewijden, die dienst doen in 

Gauòéya Vedänta Publications, bieden we de huidige uitgave aan in 

de handen van Çréla Gurudeva en bidden we, dat hij ons wil zegenen 
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met het vermogen om te volharden in de dienstverlening aan zijn 

diepste wens. 

 

Een aspirant voor de dienst van de 

lotusvoeten van çré guru en de Vaiñëava’s, 

 

Prema-viläsa däsa  

 

Annada-ekädaçé 

23 augustus 2003 

Gopinätha-bhavana, Çré Våndävana  

 

 

 

 



 

 

 

 

nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda 

ŚRĪ ŚRĪMAD 

BHAKTIVEDĀNTA NĀRĀYAËA GOSVĀMĪ MAHĀRĀJA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda 

ŚRĪ ŚRĪMAD 

BHAKTIVEDĀNTA VAMANA GOSVÄMÉ MAHĀRĀJA 



 

nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda 

ŚRĪ ŚRĪMAD 

BHAKTIVEDĀNTA SVÄMÉ MAHĀRĀJA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda 

ŚRĪ ŚRĪMAD 

BHAKTI PRAJÏÄNA KEÇAVA GOSVÄMÉ MAHĀRĀJA 



 

 

 

 

 

nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda 

ŚRĪ ŚRĪMAD 

BHAKTI SIDDHÄNTA SARASVATÉ PRABHUPÄDA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda 

SACCIDANANDA 

ÇRÉLA BHAKTIVINODA ÖHÄKURA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇRÉLA RAGHUNÄTHA DÄSA GOSVÄMÉ  





 

1 

GauraE Gaaeïe Gaaeïal/iYazu SauJaNae >aUSaurGa<ae 

  SvMaN}ae é[qNaaiMNa v]JaNavYauvÜNÜXar<ae 

Sada dM>a& ibTva §u- rTaqMaPaUvaRMaiTarraMa( 

  AYae SvaNTa>a]aRTaê$u=i>ari>aYaace DaqTaRPad" 

gurau goñöhe goñöhälayiñu sujane bhüsura-gaëe 

   sva-mantre çré-nämni vraja-nava-yuva-dvandva-çaraëe 

sadä dambhaà bitvä kru ratém apürväm atiraräm 

   aye sväntar bhrätaç caöubhir abhiyäce dhérta-padaù 

Anvaya 

aye bhrätaù – O broeder; sväntaù – geest, verstand; dhåta-padaù – jouw 

voeten vasthouden; abhiyäce – ik bid; caöubhiù – met lieve woordjes; sadä – 

altijd; hitvä – opgeven; dambham – trots; atitaräm – overtreffend; kuru - 

aannemen; apürväm – ongekend; ratim – spirituele gehechtheid; gurau – in 

de geestelijk leermeester; goñöhe – in Vraja-dhäma; goñöälayiñu – in de Vra-

javäsé’s; sujane – in de Vaiñëava’s; bhüsura-gaëe – in de brähmaëas; sva-

manire – in zijn eigen dékñä-mantras; çré-nämné – in de heilige namen van 

Bhagavän; vraja-nava-yuva-dvandva-çaraëe – (en) in de toevlucht van het 

altijd onbedorven, jonge paar van Vraja. 
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Vertaling 

O mijn beste broeder, mijn dwaze verstand, ik houd me vast aan 

jouw voeten en met lieve woordjes bid ik nederig aan jou. Geef 

alsjeblieft alle trots op en ontwikkel snel een diepe, liefdevolle ge-

hechtheid aan de geestelijk leermeester, Çré Vraja-dhäma, de inwo-

ners van Vraja, de Vaiñëava’s, de brähmaëas, jouw dékñä-mantras, 

de heilige namen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en de 

toevlucht van Çré Çré Rädhä-Kåñëa, het eeuwig jonge Goddelijk Paar 

van Vraja. 

Çré Bhajana-darpaëa-digdarçiné-våtti 

Maìgaläcaraëa 

Allereerst bid ik aan de lotusvoeten van mijn meest vererenswaardi-

ge geestelijk leermeester, nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda añöottara-

çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja. Hoewel 

ik in alle opzichten ongekwalificeerd ben, onderneem ik met een 

druppel van zijn grondeloze genade de vertaling van Çré Manaù-

çikñä en deze Digdarçiné-våtti, een vertaling (met de uitgebreide 

uitleg) van het gecombineerde Sanskriete en Bengaalse commentaar 

van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura genaamd Bhajana-darpaëa. Ik val 

neer aan de lotusvoeten van de commentator, Çré Bhaktivinoda 

Öhäkura, en de samensteller van Çré Manaù-çikñä, Çré Raghunätha 

däsa Gosvämé, de belangrijkste volgeling van Çré Rüpa Gosvämé en 

vooraanstaand lid van de Zes Gosvämé’s, terwijl ik bid om hun ge-

nade. 

çré çré guru-caraëebhyoù namaù 

çré çré caitanya-candräya namaù 

çré çré rädhä-kåñëäbhyäà namaù 

Ik bied aan de lotusvoeten van Çré Raghunätha däsa Gosvämé mijn 

nederige eerbetuigingen en vang aan met het commentaar op zijn 
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Çré Manaù-çikñä genaamd Bhajana-darpaëa. Çré Däsa Gosvämé 

wordt in de hele wereld eerbiedigd, want hij verbrak alle wereldse 

verbindingen en nam volkomen zijn toevlucht aan de lotusvoeten 

van Çré Çacénandana Gaurahari, de uiterst vrijgevige incarnatie van 

Kali-yuga. Hij kreeg in opdracht van Çréman Mahäprabhu de diepe 

en vertrouwelijke conclusies van bhakti te horen uit de mond van Çré 

Svarüpa Dämodara Gosvämé. De twaalf verzen van Çré Manaù-çikñä 

zijn hart en ziel van alle Gauòéya Vaiñëava’s. Met zijn eigen ver-

stand als doelwit heeft Çré Raghunätha däsa Gosvämé alle Gauòéya 

Vaiñëava’s instructies gegeven. 

Door groot geluk als gevolg van vrome verdiensten (sukåti) opge-

bouwd over vele levens wordt vertrouwen (śraddhä) in Bhagavän 

gewekt. Dit kleine boekje bevat de instructies, die op dat moment 

de eerste plicht van de levende entiteit omvat. Nu zal de diepe en 

vertrouwelijke intentie van ieder woord van het eerste vers worden 

gegeven. 

(1) Çré guru 

De beste toegewijde van Bhagavän, die alle hindernissen naar spiri-

tuele vooruitgang (anarthas) helemaal teniet doet en transcendenta-

le kennis van de relatie met Çré Kåñëa (sambandha-jïäna) schenkt, 

wordt gekend als dékñä-guru, de geestelijk leermeester, die inwijding 

verleent. De beste toegewijde, die instructies geeft over de manier, 

waarop men bhajana aan Çré Çré Rädhä-Kåñëa dient uit te voeren, 

wordt gekend als çikñä-guru, de instructiegevend geestelijk leer-

meester. In de wetenschap, dat beiden van Çré Kåñëa niet verschil-

lend zijn en Hem zeer dierbaar zijn, dient men hen liefdevol te die-

nen in overeenstemming met het innerlijke verlangen van hun hart. 

In alle geopenbaarde geschriften wordt de geestelijk leermeester 

beschouwd als het totaal van alle halfgoden en de eeuwige manifes-

tatie van Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Ze dienen op de beste 

manier te worden vereerd en eerbiedigd en mogen nimmer als ge-

wone mensen worden beschouwd. 
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(2) Goñöha – Çré Vraja-dhäma 

Het woord goñöha wijst hier op Çré Vraja-dhäma of met andere 

woorden op alle plaatsen binnen Vraja-maëòala, waarin het eeuwige 

spel en vermaak van het Goddelijk Paar ten uitvoer worden gelegd. 

Hiertoe behoren Çré Gokula, Çré Våndävana, Çré Nandagräma, Çré 

Varñäëä, Çré Yävaöa, Çré Govardhana, Çré Çyäma-kuëòa, Çré Rädhä-

kuëòa en meer van dergelijke plaatsen. Wat is de diepere betekenis 

achter de liefde voor residentie in Vraja-dhäma? Men kan de vol-

gende twijfel hebben. De conclusie van de geschriften is, dat men 

zich dient bezig te houden met bhajana aan Bhagavän. Aangezien 

dit overal kan worden uitgevoerd, waar komt dan de behoefte van-

daan om alleen in Vraja te wonen? Men dient al dergelijke onzeker-

heden en antagonistische gezichtspunten op te geven en een bijzon-

dere gehechtheid voor Vraja te bewaren. Als men niet fysiek in 

Vraja kan wonen, dient men daar mentaal te wonen en met grote 

liefde bhajana uit te voeren. 

(3) Goñöhälayin – de inwoners van Vraja 

Alleen zuivere toegewijden, die in Vraja wonen met de motivatie 

om het Goddelijk Paar te dienen, zijn ware inwoners van Vraja. Ze 

hebben zelfs geen belangstelling voor eeuwige residentie in Vaikuë-

öha, laat staan voor onpersoonlijke bevrijding of lustbevrediging. Ze 

wonen met lichaam en geest in Vraja en verlenen liefdevolle dienst 

aan Çré Rädhä-Kåñëa Yugala. Ze worden beschouwd als toegewijden 

op het hoogste niveau (uttama-bhägavatas). Zonder hun genade kan 

men rägänuga-bhakti niet binnengaan. Men dient de trots op te ge-

ven, waardoor men denkt, “Ik ben een deugdzame toegewijde van 

Bhagavän, die volkomen op de hoogte is met alle devotionele waar-

heden en ik ben in geen geval een inferieure inwoner van Vraja”. 

Integendeel, men dient juist grote liefde voor hen te koesteren. 
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(4) Sujana – de Vaiñëava’s 

Sujanas zijn toegewijden, die tot de vier Vaiñëava sampradäyas of 

tot hun vertakkingen behoren, maar die niet in de zuivere zin van de 

betekenis in Vraja wonen. Dit betekent, dat ze fysiek in Vraja kun-

nen wonen, maar Çré Rädhä-Kåñëa Yugala niet dienen met de spon-

tane gehechtheid in de gemoedsgesteldheid, die karakteristiek is 

voor Vraja. Men mag niet op hen neerkijken, maar men dient een 

respectvolle houding jegens hen te bewaren. Ze zijn middelmatige 

toegewijden (madhyama-bhägavatas).  

(5) Bhüsura-gaëa – de brähmaëas  

Brähmaëas, die daiva-varëäçrama volgen, het vedische stelsel van 

sociale plichten met betrekking tot vooruitgang in het religieuze 

leven, en brähmaëas die de levensstijl van Vaiñëava’s onderwijzen, 

worden gekend als bhüsuras, heren van de Aarde. Ze zijn inferieure 

toegewijden (kaniñöa-bhägavatas). Ook hen dient men genegenheid 

te tonen. In Çrémad-Bhägavatam (10.64.41) licht de Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa, in de context van de vertelling 

over Koning Någa de inwoners van Dvärakä alsovolgt in, 

vipraà kåtägasam api 

   naiva druhyata mämakäù 

ghnantaà bahu çapantaà 

   vä namas-kuruta nityaçaù 

Mijn beste verwanten, draag zelfs brähmaëas, die zondigen en over-

tredingen begaan, geen zwaar hart toe. Zelfs al slaan ze jullie of ver-

vloeken ze jullie, bied altijd jullie eerbetuigingen aan. Zie daarom af 

van een verachtende of minachtende houding jegens hen. 

(6) Sva-mantra – de dékñä-mantras  

De persoonlijke mantra of de mantra, die werd ontvangen van de 

geestelijk leermeester, heet sva-mantra. Men dient deze mantra 

regelmatig en met speciale liefde te chanten in overeenstemming 

met de methode, die de guru heeft gegeven. 
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(7) Çré Harinäma 

Çré Hari, Çré Kåñëa, Govinda, Gopénätha, Rädhä-känta enzovoort 

zijn de voornaamste namen van de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods. Patita-pävana, Paramätmä, Brahman enzovoort zijn Zijn se-

cundaire namen. Alleen de belangrijkste namen moeten worden 

gechant, vooral de mahä-mantra, 

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare 

hare räma hare räma räma räma hare hare 

Deze mantra bestaat uit zestien namen en wordt de mahä-mantra 

genoemd voor verlossing in Kali-yuga. Men dient daarom met liefde 

japa en kértana van deze mantra uit te voeren. 

(8) Vraja-nava-yuva-dvandva-çaraëa – overgave aan het jonge 

Goddelijk Paar van Vraja 

Overgave betekent complete en exclusieve toevlucht nemen aan de 

lotusvoeten van het eeuwig jonge Goddelijk Paar (yugala-kiçora), 

Çré Çré Rädhä-Kåñëa. In zijn lied getiteld Çré Rädhä-niñöhä in Gétävalé 

heeft Çréla Bhaktivinoda Öhäkura gezegd, 

rädhikära däsé yadi hoya abhimäna 

çéghrai milai taba gokula-käna 

Als men trots is een dienstmaagd van Çrématé Rädhikä te zijn, krijgt 

men heel snel Vrajendra-nandana van Gokula. 

(9) Dambhaà hitvä – geef trots op 

Begoocheling (mäyä), bedrog (chala), schijnheiligheid (kapaöatä), 

onwetendheid (avidyä), oneerlijkheid (kuöilatä) en verdorvenheid 

(çaöhatä) zijn verschillende aspecten van trots. In de cultivering van 

bhakti worden alle verlangens en aspiraties, die anders zijn dan die, 

welke zuivere liefde voor de meest vererenswaardige godheid (éñöa-

deva) vergroten, gekend als kapaöatä, schijnheiligheid. De invloed 

van avidyä neemt toe, wanneer in de uitvoering van sädhana-bhakti 

vruchtdragende activiteit, onpersoonlijke kennis of mysieke yoga 
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overheersen. Indien er een soort van ongunstige houding in de culti-

vering van kåñëa-bhakti bestaat, is het wel de bedekking van mäyä. 

Deze dienen allemaal naarstig te worden opgeruimd. Alle vormen 

van valse trots, die voortkomen uit het strikt vasthouden aan de 

beroepsmatige plichten van zijn kaste en levensfase (varëäçrama-

dharma), die voortkomen uit materiële aspiraties en misverstanden 

over zijn ware identiteit, worden opgeruimd door toevlucht te ne-

men tot onvermengde toewijding (çuddha-bhakti). 

(10) Apürva-rati 

Ätmä-rati is de zuiver spirituele gehechtheid, die intrinsiek is aan de 

ziel. De jéva is van nature een dienaar van Kåñëa. Zuivere gehecht-

heid aan Kåñëa is aanwezig in de zuivere, spirituele gedaante. Maar 

als de levende entiteit van Kåñëa wordt afgeleid en door mäyä wordt 

gebonden, wordt zijn gehechtheid omgeleid naar vergankelijke, 

materiële objecten. Deze geperverteerde gehechtheid, die is ver-

bonden met mäyä, is incidenteel en droefgeestig. Alleen in zuivere 

kåñëa-bhakti vindt de rati van de ziel zijn plaats. Met andere woor-

den, zuivere liefde voor Kåñëa is ätmä-rati zelf, want Çré Kåñëa is de 

Superziel van alle zielen. Hoe meer deze zuivere ätmä-rati zich in 

zijn rijpe stadium verder ontwikkelt, hoe meer deze wordt gekend 

als apürva-rati, ongeëvenaarde spirituele gehechtheid. 

(11) Atitaräà kuru – doe intensieve pogingen 

Men dient met grote gretigheid pogingen te ondernemen om ätmä-

rati te verkrijgen. Men moet niet zelfgenoegzaam blijven denken, 

dat bhakti door een of ander groot geluk wel uit zichzelf zal komen. 

Hoe meer de spirituele kracht toeneemt, hoe meer de effecten van 

vruchtdragende activiteiten afnemen en men zal zonder twijfel de 

genade van zuivere toegewijden en Bhagavän krijgen. 

De intentie van deze instructie is, dat diep vertrouwen (śraddhä) 

onder invloed van de associatie van toegewijden niet wakker wordt, 

zolang het verlangen naar beloningen voor activiteiten niet is afge-
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nomen. Zolang men dit vertrouwen niet heeft, is men niet geschikt 

om hari-kathä te horen en zich spirituele instructies eigen te maken. 

Zodra met groot geluk transcendentale śraddhä ontwaakt, dient 

men zijn toevlucht te nemen tot een geestelijk leermeester en van 

hem de çré yugala-mantra te ontvangen. Nadat men deze mantra 

heeft gekregen, dient men de dékñä-guru en instructiegevend geeste-

lijk leermeester met intense gehechtheid of ätmä-rati te vereren. 

Men mag geen genoegen nemen met de guru eenvoudig eerbied 

betuigen en hem louter als een heilige beschouwen. Integendeel, 

men dient hem met liefde en toewijding te dienen en hem te be-

schouwen als de meest dierbare vriend, die zijn leerling het allerbes-

te toewenst. De drie typen Vaiñëava toegewijden – neofiet (kaniñö-

ha), middelmatig (madhyama) en allerbeste (uttama) – dienen ge-

schikt respect te worden betuigd en met genegenheid te worden 

ontvangen. Men dient ware gehechtheid aan de heilige naam te 

cultiveren en aan de mantra, die de dékñä-guru heeft gegeven. Door 

Çré Çré Rädhä-Kåñëa Yugala als zijn eigen hart en ziel te beschou-

wen, dient men zijn toevlucht aan Hun lotusvoeten te nemen. 

Anuvåtti 

Çré Raghunätha däsa Gosvämé geeft instructies aan het onbeteugel-

de en instabiele verstand. Alleen door het verstand wordt een ge-

conditioneerd levende entiteit met betrekking tot bhajana goedge-

zind of niet kwaadgezind. Men krijgt door het verstand werelds 

vertrouwen en het verstand doordrenkt het leven van de persoon. 

Spontane bhajana kan alleen worden uitgevoerd, wanneer het ver-

stand onder beheersing staat. Çré Raghunätha däsa Gosvämé com-

poneerde daarom deze verzen van Mänaù-çikñä voor het welzijn van 

de sädhakas. Hij ontwikkelde intense gretigheid voor de dienst van 

Çré Rädhä-Mädhava, nadat hij hari-kathä had gehoord van Çré Cai-

tanya Mahäprabhu, Svarüpa Dämodara, Rüpa Gosvämé en Sanäta-
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na Gosvämé. Hoewel hij een eeuwig geperfectioneerde ziel is, pre-

senteerde hij zich als een sädhaka. 

“O verstand, geef alsjeblief alle trots en bedrog op en ontwikkel 

apürva-rati voor de lotusvoeten van de geestelijk leermeester, Çré 

Vrja-dhäma, de inwoners van Vraja, de Vaiñëava’s, de brähmaëas, 

jouw dékñä-mantras, de heilige naam en de toevlucht van Çré Çré 

Rädhä-Kåñëa Yugala.” 

Het woord goñöhälayin verwijst naar de allerbeste toegewijden 

van Bhagavän, die constant in hun eeuwige identiteit (svarüpa) in 

Vraja wonen. Het woord sujana verwijst naar de Vaiñëava’s van 

andere sampradäyas, die in Vraja wonen en daar bhajana uitvoeren, 

maar dat niet in hun svarüpa doen. Het woord bhüsuras betekent 

brähmaëas, die de gebruiken van smärta volgen, maar die ook aan 

Kåñëa zijn toegewijd. Voor hen allemaal dient men liefde te ontwik-

kelen. Rati, genegenheid, bestaat in twee soorten: de ene is alge-

meen en de andere is apürva, ongeëvenaard. Men dient apürva-rati 

voor de geestelijk leermeester te hebben en diensten te verlenen, die 

zijn verzadigd van een diep gevoel van vertrouwen en intimiteit 

(viçrambha-guru-sevä). Dienst aan de guru en een resoluut vertrou-

wen in de guru vormen de fundering van bhajana, omdat de geeste-

lijk leermeester de gids van het devotionele leven is. 

Er zijn vier soorten guru: iemand die authentieke leiding op het 

pad geeft (vartma-pradarçaka-guru), inwijdinggevend geestelijk 

leermeester (dékñä-guru), instructiegevend geestelijk leermeester 

(çikñä-guru) en Bhagavän Zelf als Superziel (caitya-guru). Men dient 

in hen allemaal vertrouwen te hebben en diepe gehechtheid voor 

hen te koesteren. De initiërende en instruerende geestelijk leer-

meesters zijn in alle opzichten gelijk en hebben dezelfde status. De 

initiërend geestelijk leermeester is bhagavad-rüpa, de belichaming 

van Bhagaväns gedaante, en de instruerend geestelijk leermeester is 

bhagavad-svarüpa, de belichaming van Bhagaväns persoonlijkheid. 
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Soms treedt een geestelijk leermeester op als dékñä- en çikñä-guru. 

Ik ontving van mijn gurudeva zowel initiatie als instructie. Als er 

twee geestelijk leermeesters zijn, dienen beiden hetzelfde respect te 

worden gegeven. De guru moet een mahä-bhägavata zijn, anders 

verliest de leerling zijn vertrouwen. Het ware vertrouwen komt uit 

het hart; het is niet iets uit de verbeelding. Een mahä-bhägavata 

initiërend geestelijk leermeester komt naar het middenniveau 

(madhyama) en geeft instructies. Hij voedt de sambandha-jïäna van 

de leerling en neemt de belemmeringen tot zijn vooruitgang weg 

(anarthas). Iemand die instructies voor bhajana geeft en het verbe-

tert en voedt, is een instruerend geestelijk leermeester. Iemands 

dékñä-guru kan optreden als çikñä-guru voor anderen en iemand 

anders’ dékñä-guru kan optreden als çikñä-guru voor zichzelf. Er kan 

in beiden een geringe mate van verschil bestaan, maar de ene is niet 

minder dan de andere. Daarom wordt het woord guru voor beiden 

gebruikt en beiden dienen gelijke mate van respect te worden be-

tuigd. 

Er zijn twee soorten dienstverlening aan de guru. De ene soort is 

gewoon en komt voort uit plichtsbesef. De andere soort wordt uit-

gevoerd door de liefdevolle genegenheid van het hart (anuräga) en 

deze dienst is buitengewoon. Dit is viçrambha-guru-sevä. In dit vers 

is de dienst van anuräga beschreven geworden. 

Een eenvoudige sädhaka vertrekt uit huis, komt in contact met 

een geestelijk leermeester, neemt initiatie en aanvaardt geleidelijk 

ook instructie. Hij biedt zijn guru iedere ochtend zijn eerbetuigingen 

aan, raakt zijn voeten aan en voert negenvoudige toewijding uit: 

horen (çravaëam), chanten (kértanam), herinneren van de glorie van 

Bhagavän (viñëu-smaraëam), het dienen van Zijn lotusvoeten (pä-

da-sevanam), het vereren van Hem (arcanam), het opzenden van 

gebeden aan Hem (vandanam), het uitvoeren van Zijn opdrachten 

(däsyam), vrienden maken met Hem (sakhyam) en het offeren van 
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zichzelf aan Hem (ätmä-nivedanam). Deze zijn de negen onderdelen 

van bhakti, zoals vermeld in Çrémad-Bhägavatam (7.5.23). 

Er worden ook vijf onderdelen van bhakti vermeld in Çré Caita-

nya-caritämåta (Madhya-lélä 22.128), 

sädhu-saìga, näma-kértana, bhägavata-çravaëa 

mathurä-väsa, çré-mürtira çraddhäya sevana 

Men dient met toegewijden te associëren, de heilige naam van Bhaga-

vän te chanten, Çrémad-Bhägavatam te horen, in Mathurä-maëòala te 

wonen en met groot vertrouwen het godsbeeld te dienen. 

Van alle methoden, die worden voorgeschreven voor het uitvoeren 

van bhajana, is het constant chanten van de heilige naam van Bhag-

avän de allerbeste. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in Çré Caita-

nya-caritämåta (Antya-lélä 4.70-71), 

bhajanera madhye çreñöha nava-vidhä bhakti 

tära madhye sarva çreñöha näma-saìkirtana 

Van alle onderdelen van bhajana zijn de negen onderdelen van bhakti 

de beste en van deze negen onderdelen is näma-saìkértana het aller-

beste. 

Dus het ene type sädhaka legt meer nadruk op het uitvoeren van 

activiteiten van sädhana en op horen, chanten en herinneren. Dit is 

gewone dienstverlening aan de geestelijk leermeester. Het tweede 

type sädhaka verleent met spontane gevoelens van liefde eerst 

dienst aan de geestelijk leermeester en chant daarna de heilige naam 

en indien hij nog tijd kan vinden, nadat hij zijn guru dienst heeft 

verleend, voert hij nog andere soorten sädhana uit. Hij geeft liever 

de voorkeur aan het dienen van zijn geestelijk leermeester dan aan 

sädhana. Dit is speciale en buitengewone dienstverlening. 

Yasya deve parä bhaktir, yathä deve tathä gurau – Men dient 

evenredige devotie voor zijn guru te hebben als men voor Kåñëa 

Zelf heeft; dit is een eeuwige waarheid. In de beginstadia van säd-

hana dient men meer toewijding te hebben voor de guru dan voor 
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Bhagavän, want horen, chanten enzovoort bevatten sambandha – 

een relatie met het vererenswaardige object – maar in het begin 

hebben we niet echt veel verbinding met Kåñëa en verlenen we geen 

rechtstreekse dienst aan Hem. Aan de andere kant levert dienst aan 

de geestelijk leermeester alle vormen van perfectie op.  

Eén bemerkenswaardig voorbeeld van dienstverlening aan de gu-

ru treffen we aan onder de leerlingen van Çré Çaìkaräcärya. Deze 

bijzondere leerling genaamd Giri (later Toöakäcärya) was een anal-

fabeet. Hij deed de was voor zijn geestelijk leermeester, kookte voor 

hem en voerde andere huishoudelijke taken uit. Zelfs wanneer Çaì-

karäcärya een lezing gaf, was Giri druk met dienst aan zijn guru, 

maar probeerde ook wel te luisteren. Andere leerlingen dachten, dat 

hij niet wijs was. Op zekere dag stak hij de rivier over om kleding te 

wassen en werd opgehouden. In die tussentijd zou zijn geestelijk 

leermeester gaan spreken, maar hij begon niet met zijn lezing. De 

andere toehoorders bestonden uit een menigte van zesduizend leer-

lingen, die hun gurudeva verzochten zijn voordracht aan te vangen. 

“Afgezien van die ene dwaas, is iedereen aanwezig. En hij begrijpt 

er toch niets van, dus begint u alstublieft met de lezing.” Maar Çaì-

karäcärya bleeft op Giri zitten wachten. Nadat Giri zijn dienst had 

voltooid, kwam hij aanrennen en ging zitten voor de lezing en begon 

Sanskriet verzen te reciteren vol prachtige poëzie en beeldspraken. 

De anderen waren stomverbaasd over zijn kennis. Çré Çaìkaräcärya 

legde uit, dat dit het resultaat was van viçrambha-sevä, dienst ver-

leend aan de geestelijk leermeester met intimiteit en grote liefde. 

Er zijn verscheidene van deze soort voorbeelden van guru-sevä. 

Govinda däsa diende Çréman Mahäprabhu ook met grote liefde en 

intimiteit. Hij zei dan tegen Svarüpa Dämodara, “Waarom kom je 

hier naartoe en maak je Mahäprabhu aan het huilen?” Het was niet 

zo, dat hij de beweegredenen van Mahäprabhu niet begreep; hij was 

niet dom. Hij kon de diepe spirituele emoties (bhävas) van Ma-

häprabhu goed begrijpen. Hij kon Sanskriet verzen schrijven en hij 
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legde het spel van Mahäprabhu vast in zijn schriften, die we kennen 

als de kaòacä of aantekeningen van Govinda däsa. Deze aanteke-

ningen werden door Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé gebruikt bij de 

compositie van zijn Çré Caitanya-caritämåta. 

Een bekwaam geestelijk leermeester, die Kåñëa heeft beheerst en 

met Hem een volkomen gerijpte relatie heeft ontwikkeld, is een 

uttama-bhägavata, een toptoegewijde van Bhagavän. Hij kan zijn 

bhakti overdragen op het hart van zijn leerlingen. Dienst aan de 

geestelijk leermeester kan alles schenken en in het bijzonder alle 

perfectie in bhakti. 

We hebben zoveel anarthas, belemmeringen, zoals lust, hebzucht, 

woede, trots, afgunst, illusie, overtredingen tegen de heilige naam, 

overtredingen tegen het godsbeeld, enzovoort. Om woede te ver-

drijven moet men geen verlangens hebben, want als een verlangen 

onvervuld blijft, leidt het tot woede. Een toptoegewijde heeft geen 

verlangens behalve het verlangen om de geestelijk leermeester en 

Bhagavän een plezier te doen en prema-bhakti te krijgen. Het hart 

van een dergelijke toegewijde is de woonplaats van God. Lust kan 

worden verdreven door met heilige personen te associëren en door 

alle objecten, waaraan men gehecht is, los te laten. Er is geen garan-

tie, dat deze hindernissen niet terugkeren, maar dienst verleend aan 

de geestelijk leermeester kan alle anarthas overwinnen zonder de 

mogelijkheid, dat ze terugkeren. De guru geeft de leerling geheilig-

de associatie, spreekt hari-kathä tegen hem en houdt hem bezig in 

Kåñëa’s dienst; dus alle hindernissen van de leerling worden geleide-

lijk verdreven. 

Goñöha, of Vraja-dhäma, en goñöhälayin, de inwoners van Vraja, 

worden op dezelfde twee manieren gediend, dat wil zeggen, gewoon 

en buitengewoon. Räga-bhakti kan niet worden verkregen zonder in 

Vraja te wonen. Als men daar fysiek niet kan verblijven, moet men 

dat mentaal doen. Çréman Mahäprabhu zei, “jekhäne sädhugaëa 

sekhäne våndävana – die plaats, waar sädhus verblijven, staat be-
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kend als Våndävana.” Waar Hij ook was, Hij bleef constant verzon-

ken in de meditatie op Våndävana. Toen Hij in Puré was, zag Hij 

Heuvel Govardhana in de zandduinen van Caöaka-parvata en de 

Yamunä in de oceaan. Toen Mahäprabhu een bezoek bracht aan 

Våndävana, raakte Hij overweldigd door extatische liefde voor Kå-

ñëa. Bij het zien van Rädhä-kuëòa, Govardhana, de Yamunä en 

andere speelplaatsen werd Zijn conditie onbeheersbaar door de 

waanzin van extase in de liefde voor Kåñëa. In zijn extase omhelsde 

Hij Govardhana, Hij sprong in de Yamunä, weende en rolde over de 

grond. De dienaar van Mahäprabhu, Balabhadra Bhaööäcärya, 

vreesde, dat Bhagavän in deze waanzin een of ander ernstig ongeluk 

zou krijgen en bracht Hem na acht of tien dagen weer terug naar 

Puré. 

Çré Rüpa Gosvämé heeft in zijn Upadeçämåta (8) geschreven, 

tan-näma-rüpa-caritädi-sukértanänusmåtyoù 

   krameëa rasanä manasé niyojya 

tiñöhan vraje tad-anurägi-janänugämé 

   kälaà nayed akhilam ity upadeça-säram 

Toegewijden moeten de tong en het verstand geleidelijk terugtrekken 

van alle andere objecten en ze uitsluitend bezighouden met het chan-

ten en herinneren van de glorie van Çré Kåñëa’s namen, gedaante, 

kwaliteiten en spel. Op deze manier dienen ze al hun tijd te besteden 

en in Çré Vraja-maëòala te wonen onder leiding van een geestelijk 

leermeester en Vaiñëava’s, die diep gehecht zijn aan Çré Kåñëa. Dit is 

de essentie van alle advies. 

Hoe dient Çré Raghunätha däsa Gosvämé? Terwijl een dienaar de 

benen van Çré Rüpa Gosvämé masseert, glimlacht Çré Raghunätha 

däsa Gosvämé, die innerlijk is verzonken in het schouwen van de 

eeuwige gedaanten van Çréla Rüpa Gosvämé en die van hemzelf als 

assistentes van Çrématé Rädhikä, en reciteert het volgende vers, 

tvaà rüpa-maïjari sakhé prathitä pure ‘smin 

   puàsaù parasya vadanaà nahi paçyaséti 
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bimbädhare kñatam anägata-bhartåkäyä 

   yat te vyadhäyi kim u tac-chuka-puìgavena 

Viläpa-kusumäïjalé (1) 

O dierbare vriendin, Rüpa Maïjaré, je staat in Vraja bekend als een 

heel kuis meisje. Je kijkt een andere man nooit in het gezicht. Jouw 

echtgenoot is de laatste paar dagen naar een ander dorp afgereist en 

toch heb je een verse snee in je lippen. Kan het zijn, dat een of andere 

uitgelezen papegaai ze heeft gebeten, omdat hij ze aanzag voor een 

bimba-vrucht?  

Toen hij dit hoorde, moest Çréla Rüpa Gosvämé glimlachen. 

Als Çré Raghunätha däsa Gosvämé verder geabsorbeerd raakt in 

dit innerlijke gevoel, geeft hij blijk van de dienst, waarnaar hij zor-

gerlijk verlangt, 

çré-rüpa-maïjari-karärcita-päda-padma 

   goñöhendra-nandana-bhujärpita-mastakäyäù 

hä modataù kanaka-gauri padäravindasamvähanäni 

   çanakais tava kià kariñye? 

Viläpa-kusumäïjalé (72) 

Çrématé Rädhikä is vermoeid van het werk van het amoureuze spel 

en vermaak en heeft Haar hoofd bij Çré Kåñëa op Zijn schoot te 

ruste gelegd. Hij streelt zachtjes Haar haar en Rüpa Maïjaré mas-

seert zachtjes Haar benen en waait Haar koelte toe. Rati Maïjaré 

(Raghunätha däsa Gosvämé) ziet dit met gretige ogen aan en bidt 

om de restanten van Rüpa Maïjaré’s dienst te krijgen. 

Çré Rüpa Gosvämé voelde de innerlijke wens (mano ‘bhéñöa) van 

Çréman Mahäprabhu aan en daardoor was hij Hem zeer dierbaar. 

Wij moeten ook de innerlijke wens aanvoelen van onze geestelijk 

leermeester (çré guru), de heilige dhäma (goñöha) en de inwoners van 

de dhäma (goñöhälayin) en we moeten hen met diep vertrouwen en 

sterke overtuiging naar vermogen en bekwaamheid dienen, zelfs al 

moeten we in hun dienst het leven laten. Denk niet, dat de beoefe-

ning van sädhana hoger is dan hun associatie. Yasya prasädäd bhag-
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avat prasädaù – men krijgt de genade van Kåñëa alleen door de ge-

nade van de geestelijk leermeester. Als de geestelijk leermeester 

niet tevreden is, levert zelfs het tevredenstellen van de hele wereld 

niets op. We staan onder zijn bescherming en we hebben ons aan 

hem overgegeven. De eigen onafhankelijke pogingen om te dienen 

zullen uitlopen op baatzuchtige activiteit (karma). Men moet zo 

dichtbij de geestelijk leermeester komen, dat hij zich zelfs om onze 

voeding en andere lichamelijke behoeften zorgen gaat maken. 

Çré Rädhä-kuëòa is van heel Vraja-dhäma de beste plek en Go-

vardhana is beter dan Nandagräma, Gokula en Varñäëä. Wat betreft 

gewone en buitengewone dienst aan de inwoners van Vraja, is ge-

wone dienst dåçyamäna-prakäça. Dit bekent datgene, dat we kunnen 

zien met ons materiële gezichtsvermogen. Iemand, die op deze ma-

nier kijkt, begrijpt, dat alles hier niet eeuwigdurend is, ook al is dit 

de heilige dhäma. Er zijn allerlei soorten mensen in de dhäma, zelfs 

dieven en schurken, die pelgrims proberen te bedriegen. Als een 

gewoon persoon dit ziet, raakt hij enigszins ontgoocheld en krijgt 

een hekel aan Vraja. Maar hoe ziet Çré Raghunätha däsa Gosvämé 

Vraja? Zijn visie wordt in het volgende vers tot uitdrukking ge-

bracht, 

yat kiïcit tåëa-gulma-kékaöa-mukhaà goñöhe samastaà hi tat 

   sarvänandamayaà mukunda-dayitaà lélänukülaà param 

çästrai eva muhur muhuù sphuöam idam niñöaìkitaà yäcïyä 

   brahmäder api saspåheëa tad idaà sarvaà mayä vandyate 

Stavävalé (Vraja-viläsa-stava 102) 

Met groot verlangen vereer ik de levende entiteiten van Vraja inclu-

sief het gras, de struiken, de vliegen en vogels, die vol transcendentale 

zegen zijn. Hun fortuin is zo groot, dat er zelfs door verheven per-

soonlijkheden, zoals Çré Brahmä en Uddhava, naar wordt gestreefd. 

Çrémad-Bhägavatam en andere geschriften hebben hun glorie her-

haaldelijk en duidelijk voorgedragen. Ze zijn Çré Mukuëòa zeer dier-

baar en assisteren in Zijn spel en vermaak. 
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Çré Däsa Gosvämé vindt, dat de bomen, de kruipplanten, het gras, de 

dieren, vogels, tijgers, beren, vliegen, ratten en zelfs de muggen 

volkomen spiritueel zijn en bevorderlijk zijn voor Kåñëa’s spel. 

Kunnen wij zo denken? Onze standvastigheid in toewijding is niet 

zo groot. Stel je voor, dat er een stier op ons afkomt. Als we onszelf 

niet uit de voeten maken, neemt de stier ons op de hoorns. Dus in 

ons stadium van bekwaamheid is onze gewone visie (dåñyamäna-

prakäça) helemaal goed. 

Het woord goñöhälayin verwijst naar de inwoners van Vraja. De 

inwoners van Vraja, die de innerlijke gevoelens hebben, zoals die 

van de eeuwige rägätmikä Vrajaväsé’s, ook al hoeven ze niet te zijn 

geboren in Vraja, zijn de ware Vrajaväsé’s; vooral als ze de hoogste 

mädhurya-bhäva van de gopés hebben en met dat gevoel bhajana 

uitvoeren. We moeten begrijpen, dat zij de ware inwoners van Vraja 

zijn, en we hen moeten dienen. Hoe moeten ze worden gediend? We 

dienen de hari-kathä te horen, die uit hun mond voortvloeit, en het 

stof van hun voeten te dienen. Wat betekent “het stof van hun voe-

ten”? Het betekent door middel van dienstverlening een uitmun-

tende, liefdevolle gehechtheid (rati) voor hen ontwikkelen; dit zal op 

zijn beurt de bhajana bevorderen. Onthoud altijd, dat alles in Vraja 

– zelfs de bomen, bodembedekkers, vogels en zoogdieren – trans-

cendent (cinmäyä) zijn en bevorderlijk zijn voor Kåñëa’s spel. Alles 

dat Raghunätha däsa Gosvämé zegt, is de eeuwige waarheid. We 

moeten naar dat stadium reiken, waar we dezelfde visie kunnen 

hebben als die, welke hij heeft. 

Onderhoud geen relatie met degenen, die wel in Vraja zijn gebo-

ren, maar jegens bhakti vijandig gezind zijn. Associeer met inwoners 

van Vraja, die een overeenkomstige stemming hebben als wijzelf. 

We houden ons bezig met kåñëa-bhajana. Een impersonalist (mäyä-

vädé) ziet Kåñëa als een illusie en accepteert, dat onpersoonlijke 

bevrijding superieur is aan het eeuwig dienen van Bhagavän. Hij kan 

vroom, vermaard en deugdzaam in de omgang zijn, maar hij gelooft 
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in het beroemde onpersoonlijke aforisme, “sarvaà khalvidaà 

brahma – dit alles is zowaar Brahman”. Iemand anders dient Kåñëa, 

maar bevindt zich nog niet op het bevrijde platform; hij vindt het 

pad van bhakti gewoon aantrekkelijk. Wie van de twee is respect 

waardig? Degenen, die Rädhä-Kåñëa dienen, natuurlijk. De associa-

tie van mäyävädés ruïneert de toewijding volkomen. 

Sujane bhusura gaëe – Dit verwijst naar de Vaiñëava’s van andere 

sampradäyas en de brähmaëas. Hen dient men ook te respecteren. 

Wees niet respectloos jegens brähmaëas. Wees niet respectloos 

tegen wie dan ook, maar associeer alleen met degenen, die onze 

bhakti helpen toenemen. 

Sva mantre – De dékñä-mantras worden drie keer per dag gechant. 

Dergelijke dagelijkse uitvoering van religieuze riten op vastgestelde 

tijdstippen van de dag wordt ähnika genoemd. Sommige personen 

chanten alle drie in de ochtend en niet tijdens de rest van de dag. 

Anderen chanten alleen de Hare Kåñëa mahä-mantra, die de geeste-

lijk leermeester heeft gegeven. De mantras, die de guru geeft, zijn de 

brahma-gäyatré (alleen voor mannen), de guru-mantra, guru-gäyatré, 

gaura-mantra, gaura-gäyatré, gopäla-mantra, käma-gäyatré, païca-

tattva-mantra en de Hare Kåñëa mahä-mantra. Deze moeten met 

diep vertrouwen worden gechant. Beschouw deze mantras als de 

gedaante van Bhagavän en chant ze met liefde en genegenheid. De 

geestelijk leermeester geeft deze mantras na enige overweging. 

Maar dienstverlening aan de geestelijk leermeester dient eerst te 

worden uitgevoerd en mantras kunnen daarna worden gechant. 

Denk niet, dat deze mantras gewoon zijn. In het verhaal van Go-

pa-kumära in Çré Båhad-bhägavatämåta wordt het belang en de 

kracht van mantra heel mooi geïllustreerd. Door een of andere gun-

stige invloed in zijn voorgaande leven werd Gopa-kumära in een 

koeherdersfamilie in Vraja geboren. Hij ging doorgaans met de 

koeien wandelen om ze te laten grazen. Toen zag hij eens een heili-

ge persoonlijkheid hardop zitten huilen en overvloedig tranen ver-
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gieten. Hij kon de reden voor zijn gedrag niet begrijpen, maar hij 

werd door die heilige aangetrokken en begon hem te bezoeken en 

hem diensten te verlenen. Hij bracht melk, boter en andere zuivel-

producten voor hem mee. Op zekere dag vroeg de heilige aan Gopa-

kumära om een bad in de Yamunä te nemen en gaf hem daarna de 

gopäla-mantra. Maar hij kon alleen de helft van de mantra voor 

Gopa-kumära chanten, voordat de tranen zijn ogen vulden. Uitein-

delijk viel hij flauw, nadat hij op de een of andere manier de recita-

tie van de mantra voor Gopa-kumära had voltooid. De heilige kreeg 

zelfs niet de kans om de methode en de regels voor het chanten van 

de mantra mede te delen. Gopa-kumära ging op zoek naar water en 

toen hij terugkwam, was zijn guru verdwenen. Gopa-kumära had 

vertrouwen in de mantra en begon hem daarom te chanten. Geleide-

lijk verdwenen al zijn materiële verlangens. Hij reisde langzaam van 

de Aarde naar Brahmaloka, naar Çivaloka en kwam door Vaikuëö-

ha, Ayodhyä, Dvärakä, Mathurä en tenslotte naar Våndävana, waar 

hij Kåñëa tegenkwam. Hij bereikte dit door de gopäla-mantra te 

chanten. 

Mantra voedt sambandha, de relatie met Kåñëa. Mantra betekent, 

‘datgene dat de geest beheerst en anarthas wegneemt’. Verwaarloos 

daarom nooit jouw mantras en chant ze met geconcentreerde aan-

dacht. In Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 7.77-78) heeft Ma-

häprabhu gezegd, 

näma laite laite mora bhränta haila mäna 

dhairya dharite näri hailäma unmatta 

Door het keer op keer chanten van de heilige naam is Mijn hoofd in 

de war geraakt. Ik kan Me niet langer inhouden en ben helemaal gek 

geworden. 

Çréman Mahäprabhu zag een mooie donkere jongen staan, die fluit 

speelde in een drievoudig gebogen houding (tribhaìga-laléta). Hij 

was heel aantrekkelijk. Mahäprabhu rende naar Hem toe om Hem 
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te pakken, maar Hij verdween. Mahäprabhu begon te huilen en 

werd helemaal gek van Hem. 

Door het chanten van de mantra worden alle zondige reacties 

voor altijd verbrand. Met het chanten, dat impersonalisten uitvoe-

ren, worden weliswaar de ongemanifesteerde reacties op activiteiten 

(aprärabdha-karma) weggenomen, maar ze moeten nog wel de ge-

volgen ondergaan, die rijp zijn geworden (prärabdha-karma). Dit 

betekent, dat men vanwege de zonden, die in voorgaande levens zijn 

begaan, dit lichaam krijgt met zijn bijbehorende aandoeningen, die 

moeten worden getolereerd. Maar Vaiñëava’s ondergaan dit lijden 

niet, omdat ze hun toevlucht nemen tot de heilige naam. Men dient 

de heilige naam te chanten door de geestelijk leermeester en de 

Vaiñëava’s te volgen. 

Mahotsaväyate betekent “zegen genieten”. Hoezo? Kåñëa rent 

vooruit. Zijn oorringen zwaaien over Zijn wangen. Hij draagt pé-

tämbara, een gele lendendoek. Moeder Yaçodä heeft haar kleine 

kind heel mooi gedecoreerd. Kåñëa kijkt achterom en ziet Yaçodä 

komen aanrennen om Hem te grijpen en Hij rent weer verder. Ya-

çodä heeft een vol lichaam en als ze hard loopt, deinst haar lichaam. 

Dit is de mahotsava, het zegenrijke festival, van Gokula. Iedereen, 

die dit ziet, raakt betoverd. Zulke mahotsavas worden door de heili-

ge naam voor het oog van een toegewijde gemanifesteerd. De heili-

ge naam openbaart de zegenrijke spelen van Rädhä-kuëòa en 

Våndävana – maar men kan ze alleen zien op basis van zijn kwalifi-

catie. Voor het bereiken van de bekwaamheid om ze te zien moeten 

we bhajana uitvoeren zoals de rägänuga Vaiñëava’s – met een ster-

ke, doortastende vastbeslotenheid. 

Idealiter mag men niet minder dan één läkha, of honderdduizend, 

namen per dag [64 rondjes] chanten en dit dient met een stabiele 

geest te worden volbracht. Dit is bhajana. Het doel van bhajana is 

om bhäva-bhakti te bereiken. Degenen, die als doel hebben om 

bhäva-bhakti te bereiken en ononderbroken bhajana uit te voeren, 
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krijgen alle gelegenheden en faciliteiten van Bhagavän Zelf. Çréla 

Haridäsa Öhäkura kreeg dergelijke faciliteiten vanaf zijn geboorte in 

de vorm van associatie van Çré Advaita Äcärya en Çréman Ma-

häprabhu. Dit was vanwege het chanten van de heilige naam. 

“Tenzij ik het chanten van vijftigduizend namen heb afgerond, 

eet en drink ik niet. En ik slaap niet, totdat ik het volledige aantal 

rondjes heb voltooid” – dit dient het vaste besluit van een sädhaka 

te zijn. Het lichaam van Haridäsa Öhäkura werd in zijn laatste dagen 

erg zwaak. Toen Mahäprabhu naar zijn ziekte informeerde, ant-

woordde hij, dat zijn ziekte eruit bestond, dat hij zijn standaard aan-

tal rondjes niet kon afmaken. Zijn wij ook zo gehecht aan het chan-

ten van de heilige naam? We moeten exclusieve, vastbesloten bhakti 

uitvoeren aan de geestelijk leermeester, de Vaiñëava’s, de heilige 

naam en het heilige land van Vraja. 

Dambhaà hitvä – Geef bij de uitvoering van jouw sädhana en 

bhajana alle vormen van misleiding en bedrog op en wees alleen 

gericht op het bereiken van prema. “O verstand, geef alle illusies en 

onwetendheid op en voer alleen bhajana uit.” In ons hoofd moeten 

altijd onze vererenswaadige godheid, Kåñëa, met Zijn metgezellen, 

de geestelijk leermeester en de Vaiñëava’s aanwezig zijn. Onze eni-

ge zorg moet zijn, hoe we onze liefde laten toenemen voor de gees-

telijk leermeester, de Vaiñëava’s, en hoe we Kåñëa dienen. Men 

dient er sterk vertrouwen in te hebben, dat Kåñëa de zorg voor ons 

en onze dagelijkse behoeften op Zich neemt. Hij is er volkomen toe 

in staat. Dit sterke vertrouwen is de poort naar overgave. 

Men dient de oefeningen van bhakti met grote gretigheid uit te 

voeren. Men mag niet zelfgenoegzaam worden en denken, “Oh, als 

bhakti in mijn astrologische kaart staat, dan krijg ik het vanzelf wel.” 

Wees niet eenvoudig afhankelijk van ‘geluk’; doe een poging om 

bhakti te verkrijgen, streef er dag en nacht naar en verspil zelfs geen 

seconde, want men kan ieder moment sterven. Het lichaam wordt 

door het chanten van de heilige naam transcendentaal. Door de 
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ontplooiing van spirituele kracht wordt het lichaam geleidelijk cin-

maya, transcendentaal. 

De essentie van deze instructies is, dat het verlangen naar wereld-

se activiteiten niet wordt overwonnen, tenzij men de associatie van 

toegewijden krijgt. In het gezelschap van heiligen ontwikkelt men 

het zuivere chanten en op die manier groeit en bloeit bhakti. 
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Na DaMa| NaaDaMa| é[uiTaGa<aiNaå¢&- ik-l/ ku-å 

  v]Jae raDaak*-Z<aPa[curPaircYaaRiMah TaNau 

XacqSaUNau& NaNdqìrPaiTaSauTaTve Gauåvr& 

  Mauku-NdPa[eïTve SMar ParMaJaó& NaNau MaNa" 

na dharmaà nädharmaà çruti-gaëa-niruktaà kila kuru 

   vraje rädhä-kåñëa-pracura-paricaryäm iha tanu 

çacé-sünuà nandéçvara-pati-sutatve guru-varaà 

   mukunda-preñöhatve smara param ajasraà nanu manaù 

Anvaya 

manaù – O verstand; kila – inderdaad; na kuru – voer niet uit; dharmam - 

routinematige religieuze activiteiten resulterend in vroomheid; adharmaà 

na – noch onreligieuze activiteiten resulterend in zonden; niruktam – ver-

meld; çruti-gaëa – in de Veda’s; param – daarentegen; tanu – voer uit; pra-

cura – overvloedige; paricaryäm – dienst; rädhä-kåñëa – voor Çré Rädhä-

Kåñëa; iha – hier; vraje – in Vraja-dhäma; nanu – (en) zeker; ajasram – altijd; 

smara – herinner en mediteer op; çaci-sünum – de zoon van Çacé; nandéçva-

ra-pati-sutatve – als zoon van de meester van Nandagräma; guru-varam – 

(en) de geestelijk leermeester; mukunda-preñöhatve – als meest dierbaar aan 

Çré Mukunda. 
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Vertaling 

O mijn beste verstand, voer alsjeblieft niet de routinematige religi-

euze activiteiten uit, die resulteren in vroomheid (dharma) of onre-

ligieuze activiteiten, die resulteren in zonden (adharma), zoals aan-

gegeven in de Çruti’s of de Veda’s. Je moet daarentegen overvloedi-

ge liefdevolle dienst aan Çré Çré Rädhä-Kåñëa Yugala hier in Vraja 

uitvoeren, want de Çruti’s hebben Hen aangetoond het hoogste 

principe van de beste verering en de Allerhoogste Absolute Waar-

heid te zijn. Mediteer altijd op Çacinandana Çré Caitanya Ma-

häprabhu, die rijkelijk beschikt over de lichaamskleur en gevoelens 

van Çrématé Rädhikä, als niet-verschillend van Çré Nanda-nandana. 

En denk altijd aan de geestelijk leermeester als uiterst dierbaar aan 

Çré Mukunda. 

Sri Bhajana-darpaëa-digdarçiné-våtti  

Pürva-pakña – het eerste bezwaar tegen een bewering in een discus-

sie 

Het advies, dat in het eerste vers werd gegeven, namelijk het opge-

ven van alle trots en het eeuwig dienen van het jonge Goddelijke 

Paar met enkelvoudige toewijding, wekt enige twijfel op. De eerste 

twijfel is de vraag, hoe men zichzelf in stand houdt, als men alle trots 

volkomen opgeeft en exclusieve toevlucht neemt tot de toewijding 

aan Çré Kåñëa? Het leven kan niet in stand worden gehouden zonder 

nitya- en naimittika-karma (voorgeschreven dagelijkse en gelegen-

heidsplichten) uit te voeren, die bestaan uit vrome en niet-vrome 

activiteiten, die op resultaten zijn gericht. De tweede twijfel is de 

vraag, hoe Çré Caitanya Mahäprabhu gezien moet worden, als men 

tot enkelvoudige verering van Çré Çré Rädhä-Kåñëa Yugala overgaat. 

Als men bhajana van Çréman Mahäprabhu uitvoert en Hem ook 

beschouwt als object van verering, zijn er twee objecten van verering 

en is de toewijding niet enkelvoudig (ananya). De derde onzeker-
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heid is, welke soort toegewijde stemming men dient te hebben, 

waarin men op de geestelijk leermeester mediteert. Deze drie twij-

fels worden met elkaar in overeenstemming gebracht in de explica-

tie hieronder. 

(1) Na dharmaà nädharmaà çruti-gaëa-niruktaà kila kuru - 

voer niet de religieuze en onreligieuze activiteiten uit 

vermeld in de Çruti’s 

Dharma en adharma worden beschreven in de Çruti’s – de originele 

vier Veda’s en de Upaniñaden – en in de Småti’s, zoals de Puräëa’s 

en Itihäsa’s, die de grondbeginselen van de Çruti’s volgen. Alle acti-

viteiten, die door de mensheid worden uitgevoerd, vallen onder deze 

twee categorieën van dharma en adharma. Als ze helemaal verbo-

den zouden zijn, zou het niet mogelijk zijn een moment te leven. 

Daarom heeft Çréla Raghunätha däsa Gosvämé niet alle activiteiten 

van de zintuigorganen verboden. Er zijn twee soorten personen in 

de wereld, de geleerden (vijïa) en de onwetenden (ajïa). De onwe-

tenden voeren geen werk uit, tenzij ze worden gedisciplineerd – en 

als ze onafhankelijk handelen, zijn de resultaten louter ongunstig. 

Daarom zijn alle activiteiten beschreven in de Çruti’s en hun onder-

steunende literatuur, de Småti’s, verdeeld in dharma en adharma 

voor het welzijn van dergelijke personen, zodat ze gemakkelijk kun-

nen afzien van ongunstige activiteiten en zich kunnen bezighouden 

met gunstige activiteiten. 

Onderlegde personen zijn zich bewust van hun spirituele identi-

teit. De disciplinaire sommaties van de geschriften zijn niet voor hen 

bedoeld. Hen werd opgedragen te handelen op het platform van de 

zuiver spirituele gehechtheid, die intrinsiek is aan de ziel (ätmä-rati 

of kåñëa-rati), met andere woorden, onvermengde dienst te verlenen 

aan het Goddelijk Paar. Degenen, die trouwhartig zijn, behoren tot 

de categorie van onderlegde personen. De instructie van Çréla Rag-

hunätha däsa Gosvämé om alle dharma en adharma vermeld in de 

Veda’s achterwege te laten en zich uitsluitend bezig te blijven hou-
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den met liefdevolle dienst aan Çré Rädhä-Kåñëa Yugala is bedoeld 

voor deze geleerde, zelfgerealiseerde zielen. Alle activiteiten, die in 

het leven van een sädhaka moeten worden uitgevoerd, dienen te 

worden volbracht met een gevoel van dienstverlening aan de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods. 

Zelfs activiteiten voorgeschreven in de Veda’s voor degenen, die 

stevig in het varëäçrama stadium zijn gevestigd, dienen met dit ge-

voel te worden uitgevoerd. Toegewijden met een gezin en een huis-

houden dienen godsbeelden in hun huis te vereren, waarbij al hun 

andere bezigheden, zoals geld verdienen, familieleden onderhouden, 

goederen beschermen, een huis bouwen enzovoort, dienen te wor-

den uitgevoerd als een offergave aan de godsbeelden. Men moet 

zichzelf eenvoudig zien als een dienaar van God. Men mag zich on-

der geen voorwaarden als een genieter zien en de vruchten van acti-

viteiten voor zijn eigen genoegen exploiteren. Religieuze rituelen, 

zoals het aanbieden van voedsel aan de voorvaders (śraddhä) voor-

geschreven in het boek, Çré Hari-bhakti-viläsa, dienen ook te worden 

uitgevoerd met een gevoel van dienstverlening aan Bhagavän. 

Naarmate men bekwaamheid bereikt, transcendeert men zijn ge-

hechtheid aan en afhankelijkheid van de principes van varëäçrama. 

Tegen die tijd worden residentie in Vraja en onvermengde dienst-

verlening aan het Goddelijk Paar natuurlijke en gemakkelijke be-

zigheden. Degenen, die niet fysiek in Vraja kunnen wonen, dienen 

dat mentaal te doen. 

(2) Çaci-sünià nandiçvara-pati-sutatve (smara) -  

mediteer op Çré Çacénandana als niet-verschillend 

van Çré Nanda-nandana 

Met het doel om de heilige naam en de meest stralende goddelijke 

liefde te verspreiden, die nooit eerder waren gegeven (anarpita-

unnatojjvala-prema) aan levende wezens, die van Kåñëa waren afge-

dwaald en verstrikt zijn geraakt in wereldse aangelegenheden, is Çré 

Nanda-nandana verschenen in de gedaante van Çré Çacénandana 
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Gaurahari. Hij nam in het bijzonder de lichaamskleur en emoties 

van Çrématé Rädhikä aan om de ongeëvenaarde zoetheid van Haar 

liefdesgevoelens te proeven. 

Er zijn twee vragen, die in dit verband kunnen worden gesteld. 

Aangezien Çré Caitanya Mahäprabhu de gecombineerde belicha-

ming is van Çré Çré Rädhä-Kåñëa, waarom zou men dan Hem niet 

alleen vereren, waarmee de verering van het Goddelijk Paar auto-

matisch wordt voldaan? Of moet men Çré Rädhä-Kåñëa en Çré Cai-

tanya Mahäprabhu afzonderlijk vereren? Çré Caitanya Mahäprabhu, 

de geestelijk leermeester van het hele universum, heeft deze kwes-

ties opgelost door peroonlijk in de gemoedsgesteldheid van een 

toegewijde te verschijnen. Met Zijn eigen voorbeeld demonstreerde 

Hij, hoe men toewijding aan Çré Kåñëa kan uitvoeren en adviseerde 

de jévas hetzelfde te doen. We moeten Çré Rädhä-Kåñëa Yugala 

volgens Zijn instructies vereren. Maar alvorens dienst aan het God-

delijk Paar te verlenen, dient men allereerst op de geestelijk leer-

meester en Çré Gauräìgadeva te mediteren, anders is men niet in 

staat de allerhoogste spirituele perfectie (paramärtha-siddhi) te 

bereiken. 

Als antwoord op de tweede vraag kan worden opgemerkt, dat 

door het afzonderlijk vereren van Çré Çacénandana men niet is staat 

is te begrijpen, hoe Hij niet-verschillend is van Çré Kåñëa. Als men 

zich bewust is, dat Çré Kåñëa niet-verschillend is van Çré Gaurahari, is 

men in staat zelfs tijdens de verering van Çré Kåñëa aan Çré Caitanya 

Mahäprabhu te denken.  

(3) Guru-varaà mukunda-preñöhatve (smara) -  

mediteer op de geestelijk leermeester als zeer 

dierbaar aan Çré Mukunda 

De geestelijk leermeester wordt gekend als mukunda-preñöha of 

iemand, die Çré Mukunda zeer dierbaar is, die bevrijding (mukti) van 

materiële gebondenheid schenkt. Toegewijden moeten denken, “Çré 

Kåñëa, een oceaan van genade, heeft Zijn zeer dierbare metgezel als 
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mijn geestelijk leermeester gestuurd om me te verlossen.” Daarom 

is het geheel juist om de geestelijk leermeester te zien als een intie-

me dienaar van Çrématé Rädhikä. Volgens de uitspraak van de ge-

schriften (Çrémad-Bhägavatam 11.17.27), “äcärya mäà vijänéyät – de 

geestelijk leermeester wordt gekend als de belichaming (svarüpa) 

van Bhagavän.” In Hari-bhakti-viläsa en elders is uitgelegd, dat de 

guru Bhagavän zeer dierbaar is, of dat hij in gelijke mate als Bhaga-

vän vererenswaardig is. Maar Bhagavän afwijzen en alleen de gees-

telijk leermeester vereren en denken, dat hij God is, is een overtre-

ding. 

prathamaà tu guruà püjya 

   tataç caiva mamärcanam 

kurvan siddhim aväpnoti 

   hy anyathä niñphalaà bhavet 

Hari-bhakti-viläsa (4.344) 

[Çré Kåñëa zei:] Een toegewijde, die eerst de geestelijk leermeester 

vereert en daarna Mij vereert, krijgt perfectie. Het is zinloos om al-

leen Mij te vereren. 

Daar tegenover staat, dat een kwaadaardig, arrogant en verdorven 

figuur, die de geestelijk leermeester veronachtzaamt en alleen Bha-

gavän vereert, het doelwit wordt van Bhagaväns toorn. Als een lo-

tusbloem in het water staat, veroorzaken de stralen van de zon, dat 

hij gaat bloeien. Dezelfde zon zal de lotus echter laten verwelken, 

als hij niet in het water staat. In dit voorbeeld wordt de geestelijk 

leermeester vergeleken met het water en de Allerhoogste Persoon-

lijkheid Gods wordt vergeleken met de zon. Dit is de intentie van 

het volgende vers (uit Jayadäkhyäna-saàhitä), 

näräyaëo ‘pi vikåtià yäti 

   guroù pracyutasya durbuddheù 

kamalaà jalädapetaà 

   çoñayati ravir na poñayati 
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Anuvåtti 

Dit Vers Twee legt de methode van bhajana uit. Volgens de instruc-

ties van Vers Een dient men bhajana uit te voeren, nadat men alle 

vormen van trots heeft opgegeven. In een dergelijke conditie kan 

een werelds leven niet in stand worden gehouden. Çré Raghunätha 

däsa Gosvämé adviseert, dat dharma en adharma beide moeten wor-

den opgegeven, indien men de wens heeft om bhajana uit te voeren. 

Voor het uitvoeren van exclusieve bhajana van Çré Çré Rädhä-Kåñëa 

moet men alle vormen van dharma en adharma gesommeerd in de 

Veda’s, Çruti’s en meer van dergelijke literatuur achterwege laten. 

Maar door het opgeven van dagelijkse en gelegenheidsverplichtin-

gen (nitya- en naimittika-karma) zou het leven lastig worden en er 

zouden verscheidene gebreken ontstaan. Wat moeten we doen? De 

bezigheden, die ons in de loop van ons leven helpen en die gunstig 

zijn voor deze wereld en de volgende, worden dharma genoemd. 

Het niet volgen hiervan heet adharma en het tegengestelde hiervan 

heet vidharma. We mogen geen adharma, vidharma en kukarma 

(ongunstige activiteit) uitvoeren, maar we moeten dharma volgen. 

In de Çruti’s worden religieuze plichten verdeeld volgens karma 

(baatzuchtige activiteit), jïäna (het cultiveren van kennis gericht op 

onpersoonlijke bevrijding) en bhakti (toewijding aan de Allerhoog-

ste Persoonlijkheid Gods). 

tävat karmäëé kurvéta 

   na virvidyeta yävatä 

mat-kathä-çravaëädau vä 

   çraddhä yävan na jäyate 

Çrémad-Bhägavatam (11.20.9) 

Totdat men voor onthechting van de resultaten van vruchtdragende 

activiteit ontwaakt, of totdat men vertrouwen ontwikkelt in het horen 

van gesprekken met betrekking tot Mij, moet men zijn verplichte da-

gelijkse en gelegenheidsactiviteiten uitvoeren. 
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De Veda’s zeggen, “ahiàsä paramo dharmaù – geweldloosheid is 

het hoogste religieuze principe”; “pitå-devo bhava mätå-devo bhäva 

– eerbiedig jouw ouderen en ouders”; “atithi-devo bhava – respec-

teer ongenodigde gasten in jouw huis” en “äcärya-devo bhava – 

eerbiedig jouw leraren en voorgangers”. In het gewone, dagelijkse 

leven kunnen deze voorschriften niet worden veronachtzaamd en dit 

is de manier, waarop men in karma verstrikt raakt. Als men zich 

realiseert, dat baatzuchtige activiteit en zijn vruchten louter in een 

lijdensweg resulteren, krijgt men het verlangen om vrij te worden, 

na nirvidyeta yävatä. Geen enkel goed karma mondt uit in eeuwig 

geluk en het uiteindelijke resultaat is lijden. Men gaat trouwen om 

gelukkig te worden, maar uiteindelijk blijkt het pijnlijk te zijn. De 

opeenhoping van rijkdom resulteert ook in een lijdensweg. Als men 

zich dit gaat realiseren, ontwaakt men voor onthechting van mate-

riële activiteiten, “karma cetané nirveda ...kåtaù – onthechting wordt 

bereikt door de gewaarwording van de ellende van materiële activi-

teit.” 

Draupadé en de Päëòava’s hadden zich helemaal overgegeven aan 

Kåñëa en toch ondergingen zelfs zij een groot lijden. Koning Hariç-

candra
2
 volgde het pad van dharma en toch moest hij lijden. Als 

men tot het begrip komt, dat karma en de vruchten van karma al-

leen maar resulteren in lijden, wordt hij geschikt voor jïäna. Maar 

zelfs de uitgebreide commentaren over jïäna in de geschriften be-

vatten geen waar geluk, want Bhagavän wordt niet aanvaard. Ze 

beweren, dat Bhagavän vormloos is en niet over kwaliteiten en aan-

duidingen beschikt. Deze soort perspectiefloze leegte kan geen ge-

luk bevatten. Als men daarentegen naar de verheerlijking van Bha-

gavän luistert, ontwikkelt men door het horen van dergelijke on-

derwerpen het verlangen om bhajana uit te voeren en dan geeft men 

                                                           

2
  Het verhaal van Koning Hariçcandra wordt verteld in Çrémad-Bhägavatam, Canto 

Negen, Hoofdstuk 7. 
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baatzuchtig streven en onpersoonlijke kennis onmiddellijk op. Dit 

wordt in Çrémad-Bhägavatam (11.11.32) alsvolgt tot uitdrukking 

gebracht,  

äjïäyaivaà guëän doñän 

   mayädiñöän api svakän 

dharmän santyajya yaù sarvän 

   mäà bhajeta sa tu sattamaù 

[Çré Kåñëa zei:] Ik heb de mensen in de Veda’s en Upaniñaden plich-

ten gegeven en uitgelegd, wat dharma en wat adharma is, wat aanwin-

sten en wat fouten zijn. Het uitvoeren van religieuze plichten is een 

positieve aanwinst, want het zuivert het hart van de uitvoerder. Het 

verwaarlozen van een dergelijke plicht is een fout. Iemand, die dit al-

lemaal weet en toch zijn voorgeschreven plicht nalaat, omdat hij deze 

beschouwt als een afleiding van bhajana en uitsluitend Mij vereert 

met de sterke overtuiging, dat alle perfectie kan worden bereikt met 

bhakti alleen, is de beste van de hele mensheid. 

Dit wordt verder uitgelegd in Bhägavad-gétä (18.66) in het vers, 

sarva-dharmän parityajya, mäm ekam çaraëaà vraja. Daarom advi-

seert Çré Raghunätha däsa Gosvämé, dat men alle dharma en ad-

harma gegeven in de Veda’s achterwege laat. “Die dingen zijn niet 

voordelig voor jouw eeuwige identiteit, dus geef ze op en voer dag 

en nacht overvloedig dienst uit aan Çré Çré Rädhä-Kåñëa.” Däsa 

Gosvämé geeft instructie aan zijn verstand, dat geen ruci heeft, maar 

wel gretigheid heeft ontwikkeld om de genade van Çré Caitanya 

Mahaprabhu te krijgen en om bhajana aan Çré Çré Rädhä-Kåñëa uit 

te voeren. Vanaf het eerste begin is zijn doel niet vaidhé-bhakti, toe-

wijding gebaseerd op schriftuurlijke regulering, maar hij richt zich 

op rägänuga-bhakti, toewijding doordrenkt met spontane liefde. 

Als men geen gretigheid ontwikkelt na het horen van het spel van 

Çré Caitanya Mahäprabhu, is men het meest onfortuinlijk van alle 

onfortuinlijke personen. Däsa Gosvämé zegt, dat alle levende enti-
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teiten geschikt zijn voor deze rägänuga-bhajana, want iedereen is 

een dienaar van Kåñëa, jévera svarüpa haya kåñëera nitya-däsa. 

Sommige personen zeggen, “Lees niet Canto Tien van Çrémad-

Bhägavatam”, maar wie mogen het niet lezen? Alleen degenen, die 

een dierlijk leven leiden. Çré Raghunätha däsa Gosvämé zegt, “räd-

hä-kåñëa-pracura-paricaryäm tha tanuù – voer overvloedig dienst uit 

aan Çré Rädhä-Kåñëa hier in Vraja.” Wat is pracura-sevä? Het bete-

kent dag en nacht dienen. In Bhakti-rasämåta-sindu (1.2.295) zei Çré 

Rüpa Gosvämé, 

sevä sädhaka-rüpeëa 

   siddha-rüpeëa cätra hi 

tad-bhäva-lipsunä käryä 

   vraja-lokänusärataù 

Een sädhaka, die gretig is naar rägänuga-bhakti, moet Çré Kåñëa zowel 

in de sädhaka-rüpa als in de siddha-rüpa dienen in overeenstemming 

met de bhäva van de eeuwige inwoners van Vraja, die dezelfde stem-

ming hebben, waarnaar hijzelf aspireert. De sädhaka-rüpa verwijst 

naar het fysieke lichaam, waarin men zich op dit moment bevindt, en 

de siddha-rüpa verwijst naar de innerlijk gecontempleerde, spirituele 

gedaante, die geschikt is om Kåñëa volgens zijn gekoesterde verlan-

gens te dienen. In de siddha-deha, het geperfectioneerde innerlijke 

spirituele lichaam, dient men mentaal diensten aan Çré Kåñëa te verle-

nen onder leiding van Çré Rädhä, Lalitä, Viçakhä, Rüpa Maïjaré, Rati 

Maïjaré en anderen. In de sädhaka-rüpa, het fysieke lichaam, dient 

men fysieke dienst te verlenen onder leiding van Çré Rüpa, Çré Sanä-

tana en anderen. 

Çré Rüpa Gosvämé heeft helemaal aan het begin van Bhakti-

rasämåta-sindhu (1.1.11) de natuur van uttama-bhakti vastgesteld, 

anyäbhiläñitä-çünyaà 

   jïäna-karmädy anävåtam 

änukülyena kåñëänu- 

   çilanäà bhaktir uttamä 
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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 functies 

van lichaam, geest en spraak en het tot uitdrukking brengen van di-

verse spirituele sentimenten (bhävas), dat niet is bedekt door jïäna 

(kennis gericht op onpersoonlijke bevrijding) en karma (beloning 

zoekende activiteit) en dat vrij is van alle verlangens behalve de aspi-

ratie om Çré Kåñëa gelukkig te maken, wordt uttama-bhakti, zuivere 

toegewijde dienst, genoemd. 

“Geef dubbelhartige verlangens, vruchtdragende activiteit en het 

cultiveren van onpersoonlijke kennis op en dien Kåñëa op een posi-

tieve manier.” Hoe wordt deze positieve pracura-sevä uitgevoerd? 

Çré Raghunätha däsa Gosvämé bad aan de voeten van Çré Sanätana 

Gosvämé, 

vairägya-yug-bhakti-rasaà prayatnair 

   apäyayan mäm anabhépsum andham 

kåpämbudhir yaù paraduùkha duùkhé 

   sanätanaà taà prabhum äçrayämi 

Viläpa-kusumäïjalé (6) 

Çréla Sanätana Gosvämé is een oceaan van genade, die verdriet heeft 

om de droevenis van anderen. Hoewel ik door onwetendheid was ver-

blind en niet bereid was het te doen, heeft hij me met grote ijver over-

gehaald om de ambrozijnen vloeibare smaken van devotie te drinken, 

die begiftigd zijn met verzaking. Ik neem mijn toevlucht tot die Sanä-

tana Gosvämé Prabhu als mijn instructiegevend geestelijk leermeester. 

Sanätana Gosvämé gaf hem de instructie om Çré Rädhä-Kåñëa te 

dienen en het doel van onze bhajana moet ook het dienen van Hen 

zijn. Sanätana Gosvämé is heel genadevol. Sanätana Gosvämé heeft 

in Båhad-bhägavatämåta het verlangen gegeven om Gopa-kumära 

en Närada te volgen. Vaidhé-bhakti begint met śraddhä, vertrouwen, 

en ontwikkelt zich langzaam tot ruci, smaak. Śraddhä in rägänuga-

bhakti is anders. Over het algemeen begint het vanaf het stadium 
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van äsakti, diepe gehechtheid, en vanwege de aanwezigheid van 

gretigheid vordert het heel snel. 

Als we de uitspraak accepteren, dat men Canto Tien van Çrémad-

Bhägavatam niet mogen lezen, zouden we ook Bhakti-rasämåta-

sindhu, de boeken van onze Gosvämé’s, Çré Caitanya-caritämåta en-

zovoort niet mogen lezen, want ze zijn verzadigd van dezelfde on-

derwerpen. En dan mogen we ook de dialoog tussen Räya Rämä-

nanda en Mahäprabhu niet horen. Zelfs het allereerste vers van 

Çrémad-Bhägavatam – satyaà paraà dhémahi – staat vol rädhä-

prema, dus dit mogen we ook niet lezen. In het derde vers wordt 

Çrémad-Bhägavatam beschreven als “nigama-kalpa-taror-galitaà 

phalaà – de rijpe vrucht van de wensboom van vedische literatuur”. 

Wat staat in dit vers? Het hele tiende Canto en ander spel en ver-

maak existeert in dit vers in versleutelde vorm. Dus we worden ook 

beperkt in het bestuderen van dit vers. Wat blijft er dan over? 

Toen Mahäräja Parékñit aan Çukadeva Gosvämé vroeg, “Kåñëa is 

Bhagavän Zelf; waarom heeft Hij de religieuze principes gebroken 

en de rasa-dans met andermans vrouwen uitgevoerd? Dit is niet 

netjes,” antwoordde Çukadeva Gosvämé, “Als je Bhagavän kunt 

krijgen door middel van woede, lust en afgunst, waarom zou je Hem 

dan niet kunnen benaderen met prema, goddelijke liefde, en käma, 

spiritueel verlangen?” Çukadeva Gosvämé wilde het prachtige holé-

lélä (het rondstuiven van gekleurde poeder) en jhulana-lélä (schom-

melfestival) samen met de rasa-lélä beschrijven, maar hij beschreef 

dat spel en vermaak maar niet, omdat hij de toehoorders niet ge-

schikt achtte om het te horen. Daarom hebben onze äcäryas al deze 

onderwerpen beschreven in Kåñëa-bhävanämåta [door Çréla Viçva-

nätha Cakravarté Öhäkura] en Govinda-lélämåta [door Çréla Kåñëa-

däsa Kaviräja Gosvämé] met het idee, dat onbevoegde personen ze 

niet zouden lezen, maar als men een klein beetje smaak heeft, zal 

men ze zeker willen lezen. 
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Het spel en vermaak van Kåñëa worden beschreven in de dialoog 

tussen Uddhava en Maitreya in Canto Drie. Aan het spel van de 

gopés wordt in Canto Elf gerefereerd. In ieder vers van Çrémad-

Bhägavatam wordt in een of andere vorm melding gemaakt van 

Canto Tien. Daarom zijn degenen, die het advies geven om Canto 

Tien niet te lezen, niet bevoegd om welk deel dan ook van Çrémad-

Bhägavatam te lezen. Ze mogen Çré Caitanya-caritämåta niet eens 

aanraken. Voor wie heeft Raghunätha däsa Gosvämé pracura-sevä, 

tämbulädi-arpaëam (aanbieden van betelnoot enzovoort) en päda-

mardanam (masseren van de lotusvoeten) geschreven? Aan wie 

heeft hij dit allemaal geadviseerd? Aan de toegewijden alleen. Hoe 

kan men deze diensten leren, als men Çrémad-Bhägavatam niet 

leest? Ja, men moet bekwaamheid ontwikkelen; men moet śraddhä, 

niñöhä enzovoort hebben; maar als dit niet ons doel is, krijgt men 

zelfs na verscheidene levens de kwalificatie niet om dit te horen. 

Caitanya Mahäprabhu zegt, er zijn twee soorten dienstverlening: 

extern en intern. Raghunätha däsa Gosvämé zegt, dat we uiterlijk 

moeten horen, chanten, enzovoort – de vijf onderdelen van bhakti – 

en degenen met gretigheid zullen tan-näma-rüpa-caritädi-sukértana-

änu småtyoù volgen – recitatie van en meditatie op Çré Kåñëa’s na-

men, gedaante, kwaliteiten en spel, zoals hiervoor werd geciteerd 

(Upadeçämåta 8). Als we in Våndävana wonen, waarom zouden dan 

Canto Tien niet lezen? Als we naar Sevä-kuïja gaan om eerbetui-

gingen aan te bieden, met welk idee doen we dat dan? Gaan we 

onze eerbetuigingen aan de bomen en de struiken aanbieden, of aan 

het confidentiële spel van Rädhä en Kåñëa, dat zelfs niet in Çrémad-

Bhägavatam is beschreven? Wat heeft het voor zin om naar Nidhu-

vana en Céra-ghäöa te gaan, als al dat spel daar het hart niet over-

weldigt? Om welke reden zouden we naar Giriräja-Govardhana, 
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Candra-sarovara, Paiöhagräma en Rädhä-kuëòa gaan?
3
 Op dit mo-

ment kunnen we de kwalificatie ontberen om het spel, dat daar 

plaats heeft, te doorschouwen, maar dit hoofdstuk kan niet voor 

altijd voor ons gesloten blijven en nooit worden gelezen. 

Er zijn twee soorten bhajana: de ene is voor de sädhakas, beoefe-

naren, en de andere is voor de siddhas, geperfectioneerde zielen. Çré 

Raghunätha däsa Gosvämé geeft in dit vers instructie aan sädhakas 

over de manier, waarop ze bhajana dienen uit te voeren, die geleide-

lijk naar het perfectionerende stadium leidt. Als je deze soort bhaja-

na wilt doen, beschouw dan Çacinandana als Yaçodä-nandana  en 

beschouw de zoon van Jagannätha Miçra als de zoon van Nanda 

Bäbä. De zoon van Moeder Çacé is zeer genadig. Hij is uit Våndäva-

na gekomen om genade aan de levende wezens te schenken. Anarpi-

ta-caréà cirät karuëayävatérëaù kalau – Hij is uit Zijn grondeloze 

genade in het tijdperk van Kali verschenen om de meest onschatba-

re gift te schenken, die nooit eerder werd gegeven. Hij is gekomen 

om een gunst te geven en deze vertrouwelijke prema te schenken. 

Hij is gekomen om Zelf rädhä-bhävä te proeven. Hij is zo vrijgevig, 

dat Hij iedereen prema schenkt, zelfs aan de vogels en de wilde die-

ren, zoals Hij dat deed in het Jhärikhaëòa oerwoud. 

Kåñëa gaf prema bij gelegenheid, maar Çré Caitanya Mahäprabhu 

gaf het zomaar weg. Degenen, die verstrikt zitten in de materiële 

                                                           

3
  Nidhuvana is een plek in Våndävana, waar Rädhä en Kåñëa dikwijls vertrouwelijk 

spel uitvoerden. Het is ook de plaats, waar het godsbeeld van Çré Baìke-bihäri Zich 

manifesteerde. In Céra-ghäöa gingen de gopés baden om zich te reinigen, voordat ze 

Kätyäyané-devé gingen vereren. Çré Kåñëa stal daar de kleding van de gopés en klom 

in een kadamba-boom, die op de oever van de Yamunä staat. Candra-sarovara is 

een plek in Vraja vlakbij Paräsaligräma. Na de uitvoering van de rasa-dans in het 

voorjaar heeft Kåñëa daar uitgerust en heeft met Zijn eigen handen Çré Rädhä ge-

kleed en gedecoreerd. Paiöhagräma is de plaats, waar Kåñëa Zijn vierarmige ge-

daante voor de gopés manifesteerde, nadat Hij uit de rasa-dans was verdwenen. 

Maar toen Hij Çré Rädhä zag, was Hij niet langer in staat deze gedaante vast te hou-

den en verdwenen twee van Zijn armen in Zijn lichaam.  
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wereld, kunnen het op geen andere manier krijgen dan door het 

chanten van de heilige naam en door te associëren met toegewijden. 

Caitanya Mahäprabhu en al Zijn metgezellen zijn gekomen om dit 

te geven. Çré Rädhä werd Gadädhara Paëòita, Viçakhä en Lalitä 

verschenen als Rämänanda Räya en Svarüpa Dämodara; Kåñëa had 

alle acht vooraanstaande sakhés en hun dienstmaagden meegeno-

men. Çré Brahmä en Prahläda Mahäräja werden samen Haridäsa 

Öhäkura. Nityänanda Prabhu predikte de lessen van Caitanya Ma-

häprabhu en näma-kértana. Caitanya Mahäprabhu ging naar Jagan-

nätha Puré om unnata-ujjvala-prema, de hoogste mädhurya-prema 

van Çrématé Rädhikä, te proeven en om de wereld onder te dompe-

len in de nectar van vertrouwelijke dienstverlening aan Haar. Hij 

kwam in de gedaante van Mahäprabhu om de ongeëvenaarde beko-

ring van rädhä-bhäva te proeven en maïjaré-bhäva te prediken. 

Zonder bhajana van Caitanya Mahäprabhu uit te voeren kan men 

geen bhajana van Rädhä-Kåñëa uitvoeren. Maar de geschriften zeg-

gen ananya-bhajana uit te voeren, dat wil zeggen, alleen één gods-

beeld vereren. Dus wat moeten we doen? Moeten we Rädhä-Kåñëa 

of Gauracandra vereren? Sommigen zeggen, Caitanya Mahäprabhu 

vereren is Radha-Kåñëa vereren. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft 

deze vraag beantwoord in zijn Jaiva-dharma en in Navadvépa-

dhäma-mähätmya. Voordat Bhaktivinoda Öhäkura in deze wereld 

verscheen, deed deze aanfluiting de ronde, “Mahäprabhu is mijn 

nägara (held) en ik ben Zijn nägaré (heldin). Als ik Kåñëa’s sakhé 

ben – Rädhä’s sakhé – en als Zij de rasa-dans uitvoeren, dient Ma-

häprabhu ook de rasa-dans uit te voeren en moeten wij als Zijn sak-

hés eraan deelnemen.” Dit wordt gauräìga-nägaré-väda genoemd. 

Çré Rüpa Gosvämé en alle andere äcäryas hebben deze theorie afge-

wezen, want deze wordt niet door Mahäprabhu aanvaard. Daarom 

heeft Bhaktivinoda Öhäkura dit afgewezen en Çréla Bhaktisiddhänta 

Prabhupäda heeft dit eveneens afgewezen. 
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Moeten we dan Rädhä-Kåñëa en Mahäprabhu afzonderlijk vere-

ren? De sahajiyäs zeggen, “Vereer niet Gaura-Nityänanda; accep-

teer alleen Mahäprabhu en niet Nityänanda Prabhu.” Maar ze ken-

nen de complexiteiten van rasa niet. In onze tempels zijn Ma-

häprabhu-Rädhä-Kåñëa en Gaura-Nityänanda zijn er ook. Ze zijn 

niet-verschillend. Caitanya Mahäprabhu zei Rädhä en Kåñëa te die-

nen en de naam van Kåñëa te chanten. Maar Hij noemde niet Zijn 

eigen naam, dus moeten we Hem dan veronachtzamen? Çré Bhakti-

vinoda Öhäkura zegt, dat we aan Mahäprabhu moeten denken, 

voordat we het Goddelijk Paar Rädhä-Kåñëa vereren. Hij is Rädhä-

Kåñëa. We moeten alsvolgt bidden, “Uit Jouw grondeloze genade 

ben Je met rädhä-bhäva gekomen om de methode van bhakti te 

onderwijzen en daarom denk ik aan Jou.” Mediteer op deze manier 

en verleen dienst aan Rädhä-Kåñëa. 

Alle geschriften verklaren de geestelijk leermeester als de recht-

streekse vertegenwoordiger van Kåñëa, säkñäd-dharitvena-samasta-

çästrair. Kåñëa zegt, dat men de geestelijk leermeester als Zijn eigen 

Zelf dient te kennen, äcäryaà mäà vijänéyät (Çrémad-Bhägavatam 

11.17.27). Çré Caitanya-caritämåta zegt eveneens zowel de initiërend 

als instruerend geestelijk leermeesters de dienen en hen respectieve-

lijk te beschouwen als Kåñëa’s uiterlijke gedaante (rüpa) en innerlij-

ke gedaante (svarüpa). Zonder de geestelijk leermeester te dienen 

kunnen we Kåñëa niet dienen. We dienen de guru te dienen en door 

zijn genade kunnen we Rädhä en Kåñëa dienen. We mogen geen 

onderscheid maken; we moeten eigenlijk meer toewijding hebben 

voor de geestelijk leermeester dan voor Kåñëa. Dit is de manier, 

waarop je Rädhä-Kåñëa kunt dienen; anders niet. 

Om Rädhä-Kåñëa te vereren moeten we op Mahäprabhu medite-

ren en bidden, “Je bent niemand anders dan Rädhä-Kåñëa.” Men 

moet Mahäprabhu dienen met een gevoel van däsya, dienaarschap. 

Wanneer dit gevoel helemaal rijp is, kent Mahäprabhu Zijn darśana 

toe in de gedaante van Rädhä-Kåñëa. Tegen die tijd maakt de devo-
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tie voortgang in één van de relaties van sakhya (vriendschap), vätsa-

lya (ouderschap) of mädhurya (amoureuze liefde). Maar zonder te 

mediteren op Mahäprabhu kan men geen bhajana uitvoeren. 

De geestelijk leermeester is Mukunda zeer dierbaar, zoals staat 

geschreven in Hari-bhakti-viläsa (4.344), 

prathamaà tu guruà püjya 

   tataç caiva mamärcanam 

kurvan siddhim aväpnoti 

   hy anyathä niñphalaà bhavet 

Door eerst de geestelijk leermeester en dan Mij te vereren krijgt men 

perfectie; anders is de verering vruchteloos. 

Men dient de geestelijk leermeester eerst te vereren in zijn gedaante 

van sädhaka en hem innig dienst te verlenen (viçrambha-guru-sevä). 

Beschouw de guru als degene, die jou altijd het beste toewenst. Er 

moet een innerlijke, diepe liefde zijn voor de geestelijk leermeester. 

Men dient ernaar te verlangen de liefde voor Kåñëa, die in zijn hart 

aanwezig is, te erven en te ontvangen. Dien de gedaante (vapu) van 

de geestelijk leermeester via het medium van zijn woorden (väëé); 

anders wordt die dienstverlening materieel. De geestelijk leermees-

ter is äsraya-bhagavän, het hoogste reservoir van de liefde voor 

Bhagavän en Kåñëa is viñaya-bhagavän, het hoogste object van lief-

de. 
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YadqC êravaSa& v]Ja>auiv SaraGa& Pa[iTaJaNaur( 

 YauvÜNÜ& TaÀeTPaircirTauMaaradi>al/ze" 

SvæPa& é[q æPa& SaGa<aiMah TaSYaaGa]JaMaiPa 

 Sfu-Ta& Pa[eM<aa iNaTYa& SMar NaaMa Tada Tv& Xa*<au MaNa" 

yadéccher äväsaà vraja-bhuvi sa-rägaà prati-janur 

   yuva-dvandvaà tac cet paricaritum äräd abhilañeù 

svarüpaà çré rüpaà sa-gaëam iha tasyägrajam api 

   sphutaà premëä nityaà smara näma tadä tvaà çåëu manaù 

Anvaya 

manaù – O verstand; yadi – als; iccheù – (je) wenst; äväsam – te leven; vraja-

bhuvi – in het land van Vraja; sa-rägam – met rägätmikä-bhakti; cet – (en) 

als; abhilañeù – (je) wenst; paricaritum – te dienen; tat yuva-dvandvam – dat 

jonge Goddelijke Paar, Çré Rädhä-Mädhava; ärät – rechtstreeks; tadä – dan; 

tvam – jij; çåëu – hoor (me); iha – hier; prati-januù – leven na leven; nityam – 

altijd; sphuöam – helder; smara – herinner; näma – (en) buig neer; premëä – 

met liefde; svarüpam – voor Çré Svarüpa Dämodara Gosvämé; çré rüpam – 

voor Çré Rüpa Gosvämé; tasya agrajam – (en) voor zijn oudere broer Çré 

Sanätana Gosvämé; api – ook; sa-gaëam – met hun metgezellen. 



ÇRÉ MANAÙ-ÇIKÑÄ 

__________________________________________________________________________ 

42 

Vertaling 

Mijn beste vestand, luister alsjeblieft naar me. Als je graag residen-

tie wilt nemen in Vraja op het platform van rägätmikä-bhakti en als 

je graag rechtstreekse dienst aan het eeuwig jonge Goddelijk Paar, 

Çré Rädhä-Kåñëa, wilt krijgen, herinner je dan leven na leven en buig 

met liefde neer voor Çré Svarüpa Dämodara Gosvämé, Çré Rüpa 

Gosvämé en zijn oudere broer, Çré Sanätana Gosvämé, en alle andere 

metgezellen van Çré Caitanya Mahäprabhu, die de reservoirs van 

Zijn genade zijn. 

Sri Bhajana-darpaëa-digdarçiné-våtti  

Pürva-pakña – Bezwaar 

De vraag kan worden gesteld, of het mogelijk is om rägätmikä-

bhakti en residentie in Vraja te verkrijgen door inwijding en instruc-

tie te aanvaarden van een Vaiñëava van een andere sampradäya. 

Deze vraag wordt beantwoord in dit derde vers. 

De meest vrijgevige Çré Caitanya Mahäprabhu schenkt rägätmikä-

bhakti en vraja-prema voor Çré Rädhä-Kåñëa Yugala. Hij openbaart 

de uiterst vertrouwelijke mysteriën van die vraja-prema en de me-

thode om het te verkrijgen. Zijn meest intieme metgezellen, Çré 

Svarüpa, Çré Rüpa, Çré Sanätana en andere gosvämés zijn de belang-

rijkste winkeliers en bewakers van deze uitermate zeldzame vraja-

prema. Via het medium van hun disciplinaire opvolging en de au-

thentieke literatuur, die door hen is gecomponeerd, hebben ze de 

hele wereld de meest waardevolle gift geschonken, namelijk de pro-

cedures van vraja-rasa, de manier waarop men residentie houdt in 

Vraja en de meest vertrouwelijke methode voor het verkrijgen van 

liefde voor het Goddelijk Paar. Zonder toevlucht te nemen tot hun 

lotusvoeten en hun instructies te volgen is het niet mogelijk om resi-

dentie in Vraja op het platform van rägätmikä-bhakti en de dienst 

aan het Goddelijk Paar, dat verzadigd is van anuräga, te krijgen. 
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(1) Rägätmékä-bhakti 

Het woord sa-rägam betekent “met rägätmikä-bhakti”. Over het 

algemeen worden de beoefening (sädhana) en perfectie (siddhi) van 

bhakti verdeeld in drie categorieën: sädhana-bhakti, bhäva-bhakti en 

prema-bhakti. Wanneer sädhana-bhakti rijp wordt, beschikt men 

over bhäva-bhakti en volrijpe bhäva-bhakti wordt gekend als prema-

bhakti. Çré Rüpa Gosvämé, die volkomen bekend is met de innerlijke 

waarheden van bhakti, heeft een zeer scherp onderscheid aangelegd 

in de beschrijving van de geleidelijke ontwikkeling van prema in zijn 

boek, Çré Bhakti-rasämåta-sindhu (1.4.15-16), 

ädau çraddhä tataù sädhu- 

   saìgo ‘tha bhajana-kriyä 

tato ‘nartha-nivåttiù syät 

   tato niñöhä rucis tataù 

athäsaktés tato bhävas 

   tataù premäbhyudaïcati 

sädhakänäm ayaà premëaù 

   prädurbhäve bhavet kramaù 

In het begin ontwikkelt śraddhä zich door het horen van de geschrif-

ten in de associatie van toegewijden. Śraddhä betekent het hebben 

van sterk vertrouwen in de woorden van de geschriften en de geeste-

lijk leermeester. Dit leidt tot sädhu-saìga, of het associëren met toe-

gewijden om van hen de methode van bhajana te leren. Daarna pakt 

men bhajana-kriyä op, het beoefenen van bhajana, dat resulteert in 

anartha-nivåtti, de vernietiging van de reacties van prärabdha en aprä-

rabdha zonden.
4
 Hierna ontwikkelt zich niñöhä, of stabiele gestaag-

                                                           

4
  De term prärabdha verwijst naar zondige reacties, die volkomen manifest zijn en 

dus in het heden vrucht dragen. Dit lichaam is het rijpe (prärabdha) gevolg van 

karma uitgevoerd in het voorgaande leven. De term aprärabdha verwijst naar effec-

ten, die niet manifest zijn en daarom in het heden niet worden ervaren. De onge-

manifesteerde (aprärabdha) effecten stapelen zich geleidelijk op en krijgen dan de 

neiging om zaad te dragen. Dit stadium wordt kuöa genoemd. Naarmate deze effec-

tie zich verder ontwikkelen, produceren ze de zaden van zondige verlangens. Dit 
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heid, dat wil zeggen, continuïteit in bhajana zonder onderbreking. Dit 

leidt tot de ontwikkeling van ruci, een bewust verlangen en een be-

wuste smaak voor bhajana. Daarna ontwikkelt men äsakti, waarin 

men spontane aantrekkingskracht ervaart voor zowel de uitvoering 

van bhajana zelf als voor het object van bhajana, Çré Çré Rädhä-Kåñëa. 

Daarna manifesteert bhäva zich en tenslotte dient prema zich aan. Dit 

is doorgaans de volgorde van de ontwikkelingsstadia van prema in 

sädhakas. 

Sädhana-bhakti, die wordt uitgevoerd tijdens het stadium van beoe-

fening, heeft twee onderdelen: vaidhé en rägänuga. Ook in het stadi-

um, waarin bhakti vrucht draagt, blijft er een overeenkomstig, sub-

tiel verschil bestaan. Met andere woorden, er is een subtiel verschil 

tussen prema, die voortkomt uit vaidhé-sädhana-bhakti en prema, die 

voortkomt uit rägänuga-sädhana-bhakti. De filosofische conclusie 

van Çré Rüpa Gosvämé met betrekking tot vaidhé-bhakti wordt in 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.6, 269) alsvolgt tot uitdrukking ge-

bracht, 

yatra rägänaväptatvät 

   pravåttir upajäyate 

çäsane naiva çästrasya 

   sä vaidhé bhaktir ucyate 

çästroktayä prahalayä 

   tat tan maryädayänvitä 

vaidhé bhaktir ayaà kaiçcin 

   maryädä märga ucyate 

De betrokkenheid in sädhana-bhakti wordt soms geïnspireerd door in-

tense gretigheid (lobha) en soms door disciplinaire uitspraken in de 

geschriften. Als betrokkenheid in sädhana-bhakti niet wordt geïnspi-

reerd door spontane liefde, maar door de besturende richtlijnen van 

de geschriften, wordt het vaidhé-bhakti genoemd. Deze vaidhé-bhakti, 

                                                                                                                        

stadium wordt béja genoemd. Als het levend wezen aan deze zondige verlangens 

beantwoordt, wordt het effect, dat direct manifest is, prärabdha genoemd. 
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die bestaat uit strikte beperkingen voorgegeven in de geschriften, 

wordt – ook door sommige geleerden (namelijk degenen in de disci-

plinaire opvolging van Çré Vallabhäcärya) – maryädä-märga genoemd. 

Çré Rüpa Gosvämé beschrijft rägänuga-bhakti in Bhakti-rasämåta-

sindhu (1.2.270-3) alsvolgt, 

viräjantém abhivyaktaà 

   vrajaväsi-janädiñu 

rägätmikäm anusåtä yä 

   sä rägänugocyate 

rägänuga vivekärthaà 

   ädau rägätmikocyate 

éñöe svärasiké rägaù 

   paramäviñöatä bhavet 

tanamayé yä bhaved bhaktiù 

   sätra rägätmikoditä 

sä kämarüpä sambhanda-rüpa 

   ceti bhaved dvidhä 

Die bhakti, welke duidelijk aanwezig is in de eeuwige inwoners van 

Vraja – inclusief de koeien, herten, papegaaien en andere vogels en 

dieren – wordt rägätmikä-bhakti genoemd. Bhakti, die volgt in over-

eenstemming met die rägätmikä-bhakti, wordt rägänuga-bhakti ge-

noemd. Om rägänuga-bhakti goed te kunnen begrijpen, wordt eerst 

rägätmikä-bhakti omschreven. Een niet te lessen liefdevolle dorst naar 

het object van genegenheid (Çré Kåñëa), welke aanleiding geeft tot 

spontane en intense absorbtie in dat object, wordt räga genoemd. 

Zulke rägamaya-bhakti, of de uitvoering van diensten, zoals het rijgen 

van bloemenslingers met intense räga, wordt rägätmikä-bhakti ge-

noemd. Deze rägätmikä-bhakti bestaat in twee vormen: (1) käma-rüpa 

(datgene, dat is gebaseerd op amoureuze aantrekkingskracht) en (2) 

sambandha-rüpa (datgene, dat is gebaseerd op ouderlijke en andere 

relaties). 
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Wie is geschikt voor rägänuga-bhakti? Çré Rüpa Gosvämé’s conclu-

sies met betrekking tot dit onderwerp worden alsvolgt in Bhakti-

rasämåta-sindhu (1.2.291-3) tot uitdrukking gebracht, 

rägätmikaika-niñöhä ye 

   vrajaväsi-janädayaù 

teñäà bhäväptaye lubdho 

   bhaved aträdhékäravän 

tat tad bhävädi mädhurye 

   çrute dhéryad apekñate 

nätra çästraà na yuktiñ ca 

   tal lobhotpati lakñaëam 

vaidha bhakty adhikäré tu 

   bhävävirbhävanävadhi 

atra çästraà tathä tarkam 

   anukülam apekñate 

Alleen degenen met een intense gretigheid voor het bereiken van die 

bhäva, welke exact overeenkomt met de stemming en gevoelens van 

de inwoners van Vraja, die uitsluitend in rägätmikä-bhakti zijn veran-

kerd, zijn geschikt voor het pad van rägänuga-bhakti. Het symptoom 

van het ontwaken van zulke gretigheid is zich automatisch gaan be-

zighouden met bhakti bij het horen van de onvergelijkbaar zoete ver-

tellingen over het spel van Kåñëa in Çrémad-Bhägavatam en andere 

boeken gecomponeerd door rasika toegewijden met betrekking tot de 

gevoelens, gedaante, kwaliteiten enzovoort van Çré Nanda, Çré Yaçoda 

en andere Vrajaväsé’s, die voor Çré Kåñëa uitermate aantrekkelijk zijn 

en al Zijn zintuigen bevredigen – met een intens verlangen om die-

zelfde sentimenten te verkrijgen. In dat geval is de intelligentie niet in 

het minst afhankelijk van schriftuurlijke sommaties en logisch redene-

ren. Degenen daarentegen, die alleen geschikt zijn voor vaidhé-bhakti, 

blijven wel afhankelijk van schriftuurlijke sommaties en gunstig rede-

neren, totdat diepe liefde voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods 

(bhagavad-rati) zich in hun hart manifesteert. Na het verschijnen van 

rati zijn ze echter niet langer afhankelijk van dergelijke zaken. Maar 

degenen, die geschikt zijn voor rägänuga-bhakti, houden zich vanaf 
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het begin gretig met bhakti bezig om de goddelijke sentimenten, die in 

Vraja overheersen, te verkrijgen en zijn nimmer afhankelijk van rede-

nering en schriftuurlijke sommaties. Dit is de superexcellentie van rä-

gänuga-bhakti. Totdat gretigheid ontwaakt, is het niettemin essentieel 

om de geschriften te onderzoeken en de sädhana, die daarin wordt be-

schreven, nauwgezet op te volgen, waarmee het gewenste objectief 

kan worden bereikt. 

Çré Rüpa Gosvämé’s conclusies met betrekking tot de methode voor 

het uitvoeren van rägänuga-bhajana worden in Bhakti-rasämåta-

sindhu (1.2.294-5) alsvolgt uiteengezet, 

krñëaà smaran janaà cäsya 

   preñöhaà nija saméhitam 

tat tat kathä rataç cäsau 

   kuryäd väsaà vraje sadä 

Men dient zich constant zijn meest dierbare, eeuwig nieuwe jongeling, 

Çré Nanda-nandana, te herinneren alsmede de geliefde metgezellen 

van Kåñëa, die over dezelfde stemming beschikken, als die men zelf 

ambieert. Men dient altijd in Çré Vraja-dhäma te wonen met grote ge-

hechtheid voor het horen van onderwerpen over Kåñëa en Zijn toe-

gewijden. Als men fysiek niet in staat is om in Vraja te wonen, dient 

men dat mentaal te doen. Dit is de methode van rägänuga-bhakti-

sädhana. 

sevä sädhaka-rüpeëa 

   siddha-rüpeëa cätra hi 

tad-bhäva lipsunä käryä 

   vraja-lokänusärataù 

Een sädhaka, die gretig is naar rägänuga-bhakti, moet Çré Kåñëa zowel 

in zijn sädhaka-rüpa als in zijn siddha-rüpa dienen in overeenstem-

ming met de sentimenten van de eeuwige inwoners van Vraja, die de-

zelfde gemoedsgesteldheid hebben, als hijzelf ambieert. 

De sädhaka-rüpa verwijst naar het fysieke lichaam, waarin men zich 

op dit moment bevindt, en de siddha-rüpa verwijst naar de innerlijk 

gecontempleerde spirituele gedaante, die geschikt is om Kåñëa te 
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dienen volgens het eigen gekoesterde verlangen. Men dient Çré Kåñ-

ëa in deze twee gedaanten te dienen door te volgen (niet te imite-

ren) onder leiding van Kåñëa’s geliefde, Çré Rädhikä, en Candrävalé, 

Lalitä, Viçäkhä, Rüpa Maïjaré en anderen evenals hun volgelingen, 

zoals Çré Rüpa, Çré Sanätana en Çré Raghunätha däsa. 

Een sädhaka met een gevoel van dienaarschap moet in overeen-

stemming met de stemming van Kåñëa’s metgezellen dienen in dä-

sya-bhäva, zoals Raktaka en Patraka. Een sädhaka met sakhya-

bhäva dient Çrédäma, Subala en anderen te volgen. Een sädhaka met  

vätsalya-bhäva moet dienen volgens het gevoel van Çré Nanda en 

Yaçodä. In de siddha-deha, het geperfectioneerde, innerlijk spiritue-

le lichaam, dient men mentale diensten aan Çré Kåñëa te verlenen 

onder leiding van Çré Rädhä, Lalitä, Viçäkhä, Rüpa Maïjaré, Rati 

Maïjaré en anderen. In de sädhaka-rüpa, het fysieke lichaam, dient 

men fysieke dienst te leveren onder leiding van Çré Rüpa, Çré Sanä-

tana en anderen. 

çravaëotkértanädéni 

   vaidha-bhakty uditäni tu 

yäny aìgäni ca tänyatra 

   vijïeyäni manéñibhiù 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.296) 

De onderdelen van bhakti, zoals horen, chanten en zijn toevlucht 

nemen tot een bonafide geestelijk leermeester, die reeds zijn be-

schreven met betrekking tot vaidhé-bhakti, zijn ook bruikbaar en 

noodzakelijk in rägänuga-bhakti. Maar verstandige sädhakas maken 

zich alleen die onderdelen eigen, welke hun specifieke bhäva voe-

den en vermijden de onderdelen, die dit bemoeilijken. Een sädhaka, 

die aspiraties heeft voor vraja-bhäva, moet geen onderdelen onder-

nemen, die aan die gevoelsstemming zijn tegengesteld. Hiertoe be-

horen de volgende: (1) ahaìgrahopäsanä – zichzelf als niet-

verschillend van het object van verering beschouwen; (2) mudräs – 

verschillende procedures voor handgebaren tijdens verering; (3) 
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nyäsa - ademhalingsprocedures genaamd präëäyäma en (4) medita-

tie op Dvärakä en verering van Çré Rukmiëé en andere koninginnen 

van Dvärakä. 

Na het passeren van het stadium van sädhana gaat men het stadi-

um van bhäva binnen, dat ook wordt gekend als rati. In zijn boek, 

Çré Ujjvala-nélamaëi (Sthäyibhäva 57.59-62) beschrijft Çréla Rüpa 

Gosvämé rati alsvolgt, 

iyam eva ratiù prauòhä 

   mahäbhäva daçäà vrajet 

yä mågyä syäd vimuktänäà 

   bhaktänäà ca varéyasäm 

syäd dåòheyaà ratiù premä 

   prodyan snehaù kramädayam 

syän-mänaù praëayo rägo 

   ‘nurägo bhäva ity api 

béjam ikñuù sa ca rasaù 

   sa guòaù khaëòa eva saù 

sa çarkarä sitä sä ca  

   sä yathä syät sitopalä 

ataù prema-viläsäù syur 

   bhäväù snebädayas tu ñaö 

präyo vyavahriyante ‘mé 

   prema-çabdena süribhiù 

yasyä yädåça-jätéyaù 

   kåñëe premäbhyudaïcati 

tasyäà tädåça-jätéyaù 

   sa kåñëasyäpy udéyate 

Samartha-rati wordt geleidelijk rijp en wordt getransformeerd in ma-

häbhäva. Bevrijde zielen en toptoegewijden streven er daarom naar 

om deze rati te verkrijgen. Rati intensiveert geleidelijk tot prema, die 

onder verschillende namen bekend is in overeenstemming met het 

onderscheidende karakter van ieder achtereenvolgend stadium. Dit 

wordt aldus geïdentificeerd als prema, sneha, mäna, praëaya, räga, 
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anuräga en bhäva. Deze ontwikkeling wordt vergeleken met de trans-

formatie van suikerrietzaden in suikerrietplanten, suikerrietsap, me-

lasse, ruwe suiker, geraffineerde suiker, kandijsuiker en blokkandij. In 

deze analogie wordt rati vergeleken met suikerrietzaden, want rati is 

het zaad van prema. Prema wordt vergeleken met de suikerrietplant. 

Zoals alle zes stadia van suikerrietsap tot blokkandij transformaties 

zijn van hetzelfde suikerriet, zijn alle zes stadia van sneha tot bhäva de 

onderscheidende transformaties van prema. Geleerde authoriteiten 

van de geschriften gebruiken daarom het woord prema in algemene 

zin om te wijzen op alle zes stadia. Hier dient te worden opgemerkt, 

dat het bijzondere type prema, dat Kåñëa koestert voor de heldinnen 

(näyikäs), die beschikken over samartha-rati, exact overeenkomt met 

het type prema, dat in hun hart leeft. 

Als men hierover bedachtzaam en onbevooroordeeld nadenkt, moet 

men de conclusie trekken, dat de prema gerelateerd aan de çåìgära-

rasa van Vraja niet wordt aangetroffen in andere sampradäyas. 

Mocht het er toch aanwezig zijn, beperkt het zich tot een zeer gerin-

ge mate. Daarom heeft Çré Däsa Gosvämé de instructie gegeven aan 

de sädhakas, die vraja-bhäva willen krijgen, om Çré Svarüpa Dämo-

dara, Çré Rüpa, Çré Sanätana en andere gosvämés, die reservoirs zijn 

van de genade van Çré Caitanya Mahäprabhu, als instructiegevend 

geestelijk leermeesters te aanvaarden. 

(2) Pratijanuù – leven na leven 

Rägätmikä-bhakti, die over de eigenschappen van prema beschikt, 

wordt pas na vele levens geperfectioneerd. Indien men echter de 

genade van Bhagavän of Zijn toegewijden krijgt, kan het snel wor-

den geperfectioneerd. 

Anuvåtti 

Degenen, die bhajana willen uitvoeren, vooral onder leiding van 

onze gosvämés, worden in Vers Een aangeraden om ongeëvenaarde 

spirituele gehechtheid (apürva-rati) te ontwikkelen voor de geeste-
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lijk leermeester, het heilig land van Vraja, de inwoners van Vraja, de 

Vaiñëava’s, de brähmaëas, de mantras gegeven bij intitiatie en de 

heilige naam. Dit is lobhamayé-bhakti, toewijding vol gretigheid. 

Apürva-rati begint bij het eerste stadium van vertrouwen en stijgt op 

naar het verheven stadium van bhäva. Dit is geen gewone bhakti. De 

instructie van Vers Twee is in Vraja woonachtig te zijn en pracura-

sevä (overvloedige dienst) aan de Vrajaväsé’s te leveren. “Laat ad-

harma en zelfs dharma, zoals voorgeschreven in de geschriften, ach-

terwege; nu dien je bhajana uit te voeren door in Vraja te wonen.” 

In dit vers wordt gezegd, yadéccher äväsam – als je het verlangen 

hebt om leven na leven bhajana met intense anuräga voor de lotus-

voeten van Çré Çré Rädhä-Kåñëa uit te voeren, is de meest effectieve 

methode svarüpaà çré rüpaà sagaëam iha tasyägrajam api – te hui-

len en te roepen om Svarüpa Damodara, Rämänanda Räya, Rüpa 

Gosvämé en Sanätana Gosvämé samen met hun metgezellen. Zij zijn 

eeuwige metgezellen van de schatbewaarder van prema, Çré Caita-

nya Mahäprabhu. Je moet hen iedere dag eerbetuigingen aanbieden. 

“O verstand, ik houd jouw voeten vast en bid jou om hetzelfde te 

doen.” 

Het woord pratijanuù betekent “leven na leven”. Dit leidt tot de 

volgende vraag, “Stopt de kringloop van geboorte en dood niet door 

het vereren van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods? Proberen 

de toegewijden van Bhagavän niet om deze zielsverhuizingen te 

stoppen?” De meeste mensen zeggen, dat we worden bevrijd van 

geboorte en dood door bhajana uit te voeren. Bhakti bestaat in drie 

soorten: sädhana-bhakti, bhäva-bhakti en prema-bhakti. Bhakti is vol 

nectar zelfs vanaf het begin van bhajana; daarom willen de toege-

wijden de cyclus van geboorte en dood pas stoppen, wanneer hun 

bhakti de laatste perfectie van volle rijpheid heeft bereikt. Tot die 

tijd zijn ze bereid om duizenden levens aan te nemen, in Vraja te 

wonen en te proberen bhajana met liefde en toewijding uit te voe-

ren. 
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De toegewijde wil niet opgaan in Brahman en ook geen andere 

vorm van bevrijding aanvaarden. Hij wil geboren worden in Vraja 

en de associatie van rasika Vaiñëava’s krijgen. Dus zijn vertrouwen 

bereikt het stadium van bhäva en die bhäva rijpt en wordt prema. 

Dus totdat een toegewijde het ideaal van perfectie in zijn bhakti 

bereikt, kan het hem niet schelen om keer op keer een geboorte te 

nemen. De knop van een roos of een lotus komt niet tot bloei, als hij 

in de knop wordt geplukt. De knop heeft geen aroma, schoonheid 

en nectar. Deze eigenschappen verschijnen pas, wanneer de knop in 

bloei gaat en een bloem wordt. Op dat moment begint de hommel 

de bloem te bezoeken; op dezelfde manier maakt het een toegewijde 

niets uit om diverse geboorten te nemen om zijn bhakti te perfectio-

neren, totdat hij die prema bereikt, waarmee hij Kåñëa onder contro-

le krijgt en die hem de bekwaamheid geeft om rechtstreekse darśana 

van Kåñëa te krijgen. Deze bhakti is vol nectar en een toegewijde 

krijgt enorm veel zegen door zijn geest in bhakti-rasa te absorberen. 

Het geeft Kåñëa plezier en vervolgens gaat een toegewijde ook dat 

plezier ervaren. De paden van baatzuchtige activieit (karma), on-

persoonlijke kennis (jïäna) en mystieke yoga zijn erg moeilijk, maar 

bhajana is vol vreugdevolle zegen. Daarom willen de toegewijden 

van de Gauòéya Vaiñëava sampradäya de cyclus van geboorte en 

dood niet stoppen, totdat ze perfectie hebben bereikt. 

Een andere vraag wordt gesteld, “Kan iemand rägänuga-bhakti of 

residentie in Vraja in rägätmikä-bhakti krijgen door initiatie en in-

structie aan te nemen in een andere sampradäya? Als iemand de 

mantra van de Rämänuja, Madhva of een andere sampradäya heeft 

ontvangen, krijgt hij dan vraja-bhäva, nadat zijn bhajana rijp is ge-

worden, of niet?” Çré Raghunätha däsa Gosvämé zegt en Çré Bhakti-

vinoda Öhäkura legt uit, dat alleen de intieme metgezellen van de 

meest vrijgevige Çré Caitanya Mahäprabhu de oorspronkelijke 

schatbewaarders en patroonheiligen van deze hoogste prema zijn. 

De meest intieme, vertrouwelijke en hoogst esoterische mysteriën 
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van de methode van rägätmikä-bhakti voor Çré Çré Rädhä-Kåñëa 

Yugala werden aan Svarüpa Dämodara en andere intieme metgezel-

len van Çré Caitanya Mahäprabhu geschonken; daarom kunnen zij 

alleen dit zeldzame en onschatbare juweel van vraja-prema geven. 

Het woord sarägam betekent “in Vraja wonen met räga”. Wat is 

räga? De natuurlijke genegenheid, die de rägätmikä toegewijden 

voor Kåñëa hebben, is bekend als räga en hun dienst wordt gekend 

als rägätmikä-bhakti. Degenen, die deze rägätmikas volgen, worden 

gekend als rägänugas. Dit begint in het eerste stadium van vertrou-

wen en gaat zelfs voorbij prema. Voor degenen, die niet een derge-

lijk natuurlijke genegenheid hebben en toch bhakti willen uitvoeren, 

is er vaidhé-bhakti. Hun verlangen om bhakti uit te voeren ontstaat 

onder invloed van regulering door de geschriften. 

Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda en mijn geestelijk 

leermeester, Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, wer-

den door niemand opgedragen om dienst te verlenen of bhajana uit 

te voeren. Hun bhajana was natuurlijk en spontaan. Iemand, die de 

geestelijk leermeester en de Vaiñëava’s dient, service verleent aan 

godsbeelden en zich bezighoudt met horen, chanten en Bhagavän 

herinneren zonder opdracht te krijgen om dat te doen, beschikt over 

natuurlijke, spontane liefde en genegenheid (anuräga). Deze anurä-

ga krijgt men niet in één leven. Het wordt bereikt in de loop van 

vele levens. Pratijanu betekent “verscheidene levens”. Vaidhé-bhakti 

kan snel worden bereikt, maar räga-bhakti wordt pas na verscheide-

ne levens geperfectioneerd. Voor één klein foutje moest Bhärata 

Mahäräja
5
 drie levens terugkomen. We begaan vele fouten, niet 

alleen met ons lichaam maar ook met ons hoofd, dus we kunnen het 

niet helpen, dat we het gevoel hebben, dat onze perfectie pas na 

verscheidene levens verschijnt. 

                                                           

5
 Het verhaal van Bhärata Mahäräja wordt verteld in Çrémad-Bhägavatam, Canto 

Vijf, Hoofdstukken 7 en 8. 
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ASaÜaTaaRveXYaa ivSa*Ja MaiTaSavRSvhr<aq" 

  k-Qaa Maui¢-VYaaga]ya Na Xa *<au ik-l/ SavaRTMaiGal/Naq" 

AiPa TYa¤-a l/+MaqPaiTariTaiMaTaae VYaaeMaNaYaNaqMa( 

  v]Jae raDaak*-Z<aaE SvriTaMai<adaE Tv& >aJa MaNa" 

asad-värtä-veçyä visåja mati-sarvasva-haraëéù 

   kathä mukti-vyäghryä na çåëu kila sarvätma-gilanéù 

api tyaktvä lakñmé-pati-ratim ito vyoma-nayaném 

   vraje rädhä-kåñëau sva-rati-maëi-dau tvaà bhaja manaù 

Anvaya 

manaù – O verstand; visåja – verlaat; asad-värtä-veçyä – de prostituée van 

verfoeilijk werelds gepraat; haraëéù – plunderen; sarvasva – alle rijkdom; 

mati – van zuivere intelligentie; kila – (en) overduidelijk; na çåëu – hoor 

geen; kathäù – gepraat; mukti-vyäghryäù – van de tijgerin van onpersoonlij-

ke bevrijding; sarvätmä-gilanéù – het bestaan van de ziel verslinden; tyaktvä 

– wijs af; api – zelfs; ratim – gehechtheid; lakñmé-pati – voor Çré Näräyaëa, 

de echtgenoot van Lakñmé; vyoma-nayaném – leidend naar Vaikuëöha in de 

paravyoma; itaù vraje – in deze Vraja-dhäma; tvam – jij; bhaja – vereren; 

rädhä-kåñëau – Çré Rädhä-Kåñëa; dau – schenken; maëé – het juweel; sva-rati 

– van liefde voor Hen. 
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Vertaling 

O mijn beste broeder verstand, verlaat alsjeblieft helemaal de pros-

tituée van verfoeilijk werelds gepraat, die de hele schatkist van zui-

vere wijsheid plundert. Je moet het aanhoren van het gepraat over 

onpersoonlijke bevrijding, die jouw eigen ziel als een tijgerin ver-

slindt, op niet mis te verstane wijze opgeven. Laat zelfs de gehecht-

heid aan Lakñmépati Çré Näräyaëa achterwege, welke leidt naar 

Vaikuëöha. Je moet in Vraja wonen en Çré Çré Rädhä-Kåñëa vereren, 

die aan toegewijden het kostbare juweel van liefde voor Hen schen-

ken. 

Sri Bhajana-darpaëa-digdarçiné-våtti  

Dit vierde vers beschrijft diverse elementen, die het bereiken van 

prema verhinderen. 

(1) Mati-sarvasva-haraëé asad-värtä-veçyä - de prostituée van we-

reldse prietpraat plundert de rijkdom van wijsheid 

Zoals een prostituée een verdorven man zijn rijkdom ontfutselt, zo 

plundert werelds gepraat het levend wezen van zijn rijkdom van 

goede intelligentie. Intelligentie, die is gericht op geestelijk bereik is 

de enige schat van het levend wezen, dat het pad van bhajana is 

ingeslagen. Werelds gepraat ruïneert zulke wijsheid en richt zich op 

lustbevrediging en bevrijding. Discussies over vergankelijke zintuig-

bevrediging en alle referenties aan dergelijke onderwerpen zijn asat, 

zinloos. De studie van geschriften, die slechts tijdelijke, onbedui-

dende voordelen leveren, de zucht naar rijkdom en intiem gezel-

schap van vrouwen, of van mannen, die gehecht zijn aan vrouwen, 

zijn allemaal asat. Vaiñëava’s met een gezin en een huishouden, die 

op zelfzuchtige wijze gehecht zijn aan hun vrouw, en huisvaders of 

monniken, die met vrouwen associëren onder voorwendsel van het 

delen van hari-kathä, maar dat doen op basis van een wellustige 
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motivatie, behoren eveneens tot de categorie asat. Het met een ster-

ke gehechtheid najagen van dergelijke zinloze objecten wordt asad-

värtä genoemd. Çré Räya Rämänanda, de belangrijkste metgezel van 

Çréman Mahäprabhu, heeft over goede intelligentie het volgende 

gezegd (Padyävalé 14), 

kåñëa-bhakti-rasa-bhävitä matiù 

   kréyatäà yadi kuto ‘pi labhyate 

tatra laulyam api mülyam ekalaà 

   janma-koöi-sukåtair na labhyate 

O deugdzame mensen, als ergens intelligentie beschikbaar is, die is 

verzadigd van de zoete smaken van toewijding aan Çré Kåñëa, koop 

het dan onmiddellijk, zonder uitstel. De enige prijs om eraan te ko-

men is een intens verlangen om vraja-rasa te verkrijgen. Zonder deze 

gretigheid kan het niet worden verkregen, zelfs niet door miljoenen 

levens lang vrome activiteiten te verzamelen. 

(2) Sarvätma-gilané mukti-vyäghryä kathä - praten over bevrijding is 

een tijgerin die de ziel verslindt 

Het woord mukti verwijst hier naar brahma-nirväëa, dat ook bekend 

is als säyujya-mukti, het samenvloeien met de lichaamsuitstraling 

van Bhagavän. Säyujya-mukti verbrandt het individuele, spirituele 

bestaan van de ziel, of ätmä-sattä, heel gemakkelijk en grondig. 

Hoewel in het begrip mukti een spiritueel bestaan wordt toegege-

ven, is het idee, dat de individuele ätmä de allesomvattende, aller-

hoogste Brahman wordt, misleidend en surrealistisch als een bloem 

in de lucht. In werkelijkheid is alleen de eigenaar van alle vermo-

gens, Çré Bhagavän, de Allerhoogste Absolute Waarheid. 

De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods heeft één eeuwig en su-

preem goddelijk vermogen, de para-śakti. Deze para-śakti dient 

Bhagavän in verscheidene capaciteiten. Als het innerlijke vermogen, 

Yogamäyä, manifesteert ze het transcendentale spel van Bhagavän. 

Als het externe vermogen, Mahämäyä, produceert ze zowel de on-

beperkte materiële universa en de grofstoffelijke en subtiel materië-
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le lichamen van de geconditioneerde levende wezens. Als marginaal 

vermogen manifesteert ze ontelbaar veel, oneindig kleine wezens. 

Degenen, die vijandig gezind zijn jegens de eeuwige namen, ge-

daanten, kwaliteiten en het spel van Bhagavän, beelden zich een 

staat van bevrijding van reacties op hun vruchtdragende activiteiten 

in, welke wordt gekend als brahma-laya, of oplossing in Brahman, 

hetgeen uitmondt in destructie van het individuele zelf. Ze ontlenen 

een vorm van plezier aan discussies over deze zogenaamde bevrij-

ding. Het plezier van die bevrijding is echter hetzelfde als dat van 

een gevangene, die zelfmoord pleegt om blijvende verlichting van 

zijn materiële lijdensweg te bewerkstelligen. Men dient op zorgvul-

dige wijze alle discussie over de methoden van verering en de pro-

cedures voor het bereiken van dergelijke bevrijding achterwege te 

laten, evenals de associatie van personen, die ermee bezig zijn. Zoals 

een tijgerin het lichaam van een mens verslindt, zo verslindt de tijge-

rin van bevrijding het individuele bestaan van de ziel. Toegewijden 

van Bhagavän beschouwen daarom onpersoonlijke bevrijding als 

zelfdestructie. 

De conclusies over dit onderwerp van Çréla Rüpa Gosvämé wor-

den alsvolgt vermeld in Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.22, 25), 

bhukti-mukti-spåhä 

   yävat piçäcé hådi vartate 

tävad bhakti-sukhasyätra 

   katham abhyudayo bhavet 

çré-kåñëa-caraëämbhoja- 

   sevä-nirvåta-cetasäm 

eñäà mokñäya bhaktänäà 

   na kadäcit spåhä bhavet 

Hoe kan het geluk van onvermengde toewijding in het hart ontwaken, 

zolang de twee heksen van verlangens naar materieel plezier en on-

persoonlijke bevrijding daar aanwezig blijven? Met andere woorden, 

zuivere bhakti kan nimmer in een dergelijk onzuiver hart plaatsne-
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men. Toegewijden wier geest is verzonken in het geluk van dienstver-

lening aan de lotusvoeten van Vrajendra-nandana Çré Kåñëa, kennen 

zelfs geen spoor van verlangen naar bevrijding. 

(3) Vyoma-nayané lakñmépati-rati - liefde voor Lakñmépati Näräyaëa 

leidt naar Vaikuëöha  

Het woord vyoma of paravyoma refereert hier naar Vaikuëöha-

dhäma. Het is de woonplaats van Lakñmépati Çré Näräyaëa, die 

wordt gekenmerkt door superrijkdom en verhevenheid. Door per-

fectie te bereiken in sädhana-bhakti gericht op Çréman Näräyaëa kan 

men in Vaikuëöha-dhäma vier vormen van bevrijding krijgen: särü-

pya (het verkrijgen van dezelfde trekken en gedaante als Bhaga-

vän), sämépya (leven in associatie met Bhagavän), sälokya (leven op 

dezelfde planeet als Bhagavän) en särñöi (beschikken over dezelfde 

rijkdommen als Bhagavän). De conclusies van Çréla Rüpa Gosvämé 

met betrekking tot dit onderwerp staan alsvolgt in Bhakti-rasämåta-

sindhu (1.2.55-9), 

atra tyäjyatayaivoktä 

   muktiù païca-vidhäpi cet 

sälokyädis tathäpy atra 

   bhaktyä näti-virudhyate 

sukhaiçvaryottarä seyaà 

   prema-sevottarety api 

sälokyädir-dvidhä tatra 

   nädyä seväjuñäà matä 

kintu premaika-mädhurya- 

   juña ekäntino harau 

naiväìgékurvate jätu 

   muktià païca-vidhäm api 

taträpy ekäntinäà çreñöhä 

   govinda-håta-mänasäù 

yeñäà çréça-prasädo ‘pi 

   mano hartuà na çaknuyät 
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siddhäntatas tv abhede ‘pi 

   çréça-kåñëa-svarüpayoù 

rasenotkåñyate kåñëa- 

   rüpam eñä rasa-sthitiù 

Ofschoon alle vijf vormen van bevrijding, die hier worden opge-

somd, door een zuivere toegewijde worden veronachtzaamd, zijn de 

eerste vier – särüpya, sämépya, sälokya en särñöi – niet helemaal 

onvergelijkbaar met bhakti. Deze vier vormen van bevrijding be-

staan uit twee soorten: (1) sukhaiçvaryottarä – bevrijding waarin het 

individu zijn persoonlijke plezier wenst, dat wordt ontleend aan de 

grandeur en weelde van Vaikuëöha en (2) prema-sevottarä – bevrij-

ding waarin de overheersende wens aanwezig is om Bhagavän te 

dienen voor Zijn plezier. De eerste hiervan, sukhaiçvaryottara-

mukti, wordt niet aanvaard door toegewijden, die gehecht zijn aan 

de liefdevolle dienst aan Bhagavän, want het is getint met een ver-

langen naar eigen plezier en naar het genieten van de weelde van 

Bhagavän. De tweede, prema-sevottara-mukti, wordt door sommige 

toegewijden wel aanvaard, maar zelfs hierin blijft een spoor van 

indirect verlangen naar persoonlijk plezier bestaan. Het gevolg is, 

dat toegewijden, die sterk gehecht zijn aan de dienst van Bhagavän, 

zelfs prema-sevottara-mukti zien als tegengesteld aan bhakti (die 

wordt gekenmerkt door onvermengde liefdevolle dienstverlening). 

Exclusieve toegewijden, die de zoete smaken van prema-bhakti voor 

Çré Hari drinken en wier enige belangstelling uitgaat naar het geven 

van plezier aan Bhagavän, aanvaarden daarom zeker geen enkele 

vorm van bevrijding, zelfs al worden ze door Bhagavän Zelf aange-

boden. 

Van alle exclusieve toegewijden van de verschillende incarnaties 

van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zijn de parama-

premätura-bhaktas, zij die de hoogste prema verlangen en wier hart 

door Çré Nanda-nandana is gestolen, de allerbesten. Zelfs de gratie 

van Lakñmépati Näräyaëa, de Meester van de paravyoma, kan hun 
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geest niet bekoren. Hoewel er geen verschil bestaat tussen Çré Nä-

räyaëa en Çré Kåñëa in termen van existentionele waarheid, is de 

gedaante van Çré Kåñëa superieur vanwege de superuitmuntendheid 

van prema-rasa. De natuur van rasa zelf openbaart de superexcellen-

tie van de gedaante van Çré Kåñëa. De hoogste climax van prema-

rasa wordt alleen aangetroffen in de conditie van mahäbhäva. Het 

enige object voor deze vorm van rasa is Vrajendra-nandana – niet 

Mahä-Näräyaëa of andere incarnaties. Daarom onderging zelfs La-

kñmé, die zich altijd op de borstkas van Mahä-Näräyaëa bevindt, 

zware soberheden om deze buitengewone kwaliteit van rasa te be-

machtigen. 

Çré Haridäsa heeft in dit verband het volgende gevoel tot uitdruk-

king gebracht (Padyävalé 102), 

alaà tri-diva-värtayä kim iti särvabhauma-çriyä 

   vidüratara-vartiné bhavatu mokña-lakñmér api 

kalinda-giri-nandiné-taöa-nikuïja-puïjadare 

   mano harati kevalaà nava-tamäla-nélaà mahäh 

Ik zie geen reden om te spreken over het bereiken van de hemelse 

planeten, laat staan over het vergaren van soevereiniteit over de Aar-

de. Zelfs de namen Mokña (bevrijding) en Lakñmé (het bereiken van 

het weelderige oord Vaikuëöha) geven me geen plezier. Mijn geest 

wordt alleen geboeid door die wolk van blauwe schittering, wiens 

kleur lijkt op een jonge tamäla-boom en die de loofhutten zegent, die 

zich aan de oevers van de Yamunä bevinden. 

(4) Sva-rati-maëi-da – het schenken van het juweel van liefde voor 

Hen 

De Ziel der zielen, Çré Rädhä-Kåñëa, zijn de donateurs van het ju-

weel van ätmä-rati. Het oneindig kleine wezen is een eeuwige die-

naar van Kåñëa. De spontane aantrekkingskracht voor Çré Rädhä-

Kåñëa, die de jéva in zijn grondrechtelijke staat ervaart, wordt ätmä-

rati genoemd. Hoewel deze ätmä-rati eeuwigdurend aanwezig is in 

de oorspronkelijke identiteit (svarüpa) van het levend wezen, blijft 
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het in de geconditioneerde staat bedekt door materiële verlangens, 

die ontstaan uit onwetendheid. 

Çré Éçvara Puré’s transcendentale aantrekkingskracht is in dit ver-

band exemplarisch (Padyävalé 75), 

dhanyänäà hådi bhäsatäà girivara-pratyaga-kuïjaukasäà 

   satyänanda-rasaà vikära-vibhäva-vyävåttam antar-mahaù 

asmäkaà kila vallavé-rati-raso våndäöavé-lälaso 

   gopaù ko ‘pi mahendranéla-ruciraç citte muhuù kréòatu 

Die fortuinlijke zuivere zielen, de nondualistische brahma-jïänés, die 

rondzwerven door de afgelegen oerwouden van de Himalaya’s, kun-

nen onbeschijflijke, transcendentale zegen in hun hart ervaren als een 

festival van volmaakt mentaal evenwicht en vrijheid van alle zorgen. 

Laat hen maar gaan; ik zie er niets in. In mijn hart sport immers altijd 

een eeuwig jonge koeherder, wiens gelaatskleur meer betovert dan 

een blauwe saffier, die de belichaming is van rasa verzadigd van liefde 

voor de gopés en die op speelse wijze sportief vermaak in Våndävana 

tentoonspreidt. 

De sterke gehechtheid van Çré Mädhavendra Puré wordt ook heel 

mooi tot uitdrukking gebracht (Padyävalé 76), 

rasaà praçaàsantu kavitva-niñöhä 

   brahmämåtaà veda-çiro-niviñöäù 

vayaà tu guïjä-kalitävataàsaà 

   gåhéta-vaàçaà kam api çrayämaù 

Laat de dichters de zoete smaak van poëzie verheerlijken. Laat de ve-

dische geleerden uitgebreid de nectar van Brahman-realisatie ophe-

melen. Ikzelf neem mijn toevlucht tot een jonge koeherder, die is ge-

sierd met een slinger van guïjä-bessen en andere ornamenten en een 

fluit aan Zijn bloesemende lippen houdt. 

Ook Çré Kaviratna zegt (Padyävalé 78), 

jätu prärthayate na pärthiva-padaà naindre pade modate 

   sandhate na ca yoga-siddhiñu dhiyaà mokñaà ca näkäìkñati 
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kälindé-vana-sémani sthira-taòin-megha-dyutau kevalaà 

   çuddhe brahmaëi vallavé-bhuja-latä-baddhe mano dhävati 

Mijn geest hunkert er nooit naar om keizer te worden, noch kan hij 

enig plezier ontlenen aan de positie van Indra. Hij is niet in staat om 

de intelligentie te verwerven voor het zoeken naar mystieke perfec-

ties, noch aspiraties voor bevrijding te koesteren. Mijn geest rent al-

leen achter die onbeschrijflijke, zuivere Brahman aan, die wordt om-

helst door armen als kruipplanten van de gopés en die zodoende lijkt 

op een schitterende, pas geformeerde regenwolk doorvlochten met 

staande lichtflitsen in het bos van Våndävana aan de oevers van de 

Yamunä. 

Çré Mädhavendra Puré drukt een vergelijkbaar glorieus sentiment uit 

(Padyävalé 96), 

anaìga-rasa-cäturé-capala-cäru-neträïcalaç 

   calan-makara-kuëòala-sphurita-känti-gaëòa-sthalaù 

vrajollasita-nägaré-nikara-räsa-läsyotsukaù 

   sa me sapadi mänase sphuratu ko ‘pi gopälakaù 

Alas! Mag spoedig in de tempel van mijn hart die buitengewone koe-

herdersjongen verschijnen, die bedriegelijk is in de kunst van amou-

reuze aangelegenheden, die uit de hoeken van Zijn betoverende, rus-

teloze ogen zijdelingse blikken werpt, wiens wangen de glinsterende 

stralen van Zijn trillende makara-vormige
6
 oorringen weerspiegelen 

en die er hevig naar verlangt om plezier te maken in de rasa-dans met 

de zegenrijke gopés van Vraja.  

Alleen door de verering van Çré Rädhä-Kåñëa Yugala in Vraja wordt 

dit juweel van rati, extatische liefde voor Hen, in het hart gewekt. 

Bij het ontvangen van verdere voeding wordt het bevorderd naar 

het stadium van mahäbhäva. 

                                                           

6
 De makara is een groot zeewezen, dat naar zeggen het prototype van zinnelijk 

verlangen is.  



ÇRÉ MANAÙ-ÇIKÑÄ 

__________________________________________________________________________ 

64 

Anuvåtti 

Er zijn twee soorten instructie met betrekking tot de uitvoering van 

bhajana: de ene is voorschrift (vidhi) en de andere is verbod (niñed-

ha). Beide zijn noodzakelijk. “Denk altijd aan Kåñëa en vergeet 

Hem nooit.” Dit is de primaire sommatie van alle Veda’s en alle 

andere verordeningen zijn hieraan ondergeschikt. ‘Denk altijd aan 

Kåñëa’ is vidhi en ‘vergeet Hem nooit’ is niñedha. Ook deze, “Aan-

vaard hetgeen gunstig is voor bhakti en wijs hetgeen ongunstig is 

af.” We hebben eigenlijk niet de kwalificatie om te weten, wat wer-

kelijk gunstig is en wat niet, maar we kunnen het te weten komen 

van verheven toegewijden en geschriften. Wereldse prietpraat is 

niñedha. We zijn gewaarschuwd om ons niet bezig te houden met 

werelds gepraat. Grämya-kathä nä çunihe, grämya-värtä nä kahibe  

(Çré Caitanya-caritämåta, Äntya-lélä 6.236). Çré Caitanya Ma-

häprabhu gaf de instructie aan Raghunätha däsa Gosvämé om gräm-

ya-kathä te vermijden, dat letterlijk betekent ‘dorpspraat’. Grämya 

betekent dharma (wereldse religiositeit), artha (economische ont-

wikkeling), käma (lustbevrediging) en mokña (bevrijding). De gees-

telijk leermeester en de Vaiñëava’s, die zeer genadevol zijn, schen-

ken ons het vermogen van onderscheid. 

Asad-värtä-veçyä – “De kwalijkste hindernis op het gebied van 

bhakti is wereldse prietpraat; ga daarom nooit kletspraatjes houden 

of roddelen, maar spreek in plaats daarvan altijd over bhakti.” Deze 

instructie werd door Çré Caitanya Mahäprabhu aan Raghunätha 

däsa Gosvämé gegeven en ook Çrémad-Bhägavatam keurt wereldse 

conversatie af en adviseert ervan uit de buurt te blijven. Een geest, 

die vervuild is, is een grote hindernis voor bhakti en daarom zei 

Caitanya Mahäprabhu, “ceto-darpaëa-märjanam – men dient de 

spiegel van de geest te reinigen door het chanten van de heilige 

naam.” 

Het verstand zelf is een pakhuis van vervuiling. Het wordt gefor-

meerd door de activiteiten, die in voorgaande levens zijn uitgevoerd. 
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Het draagt de indrukken van alle goede en slechte acties, die door 

de persoon over talloze levens zijn uitgevoerd. Deze indrukken 

moeten worden weggespoeld door het chanten van de heilige naam, 

zoals door Mahäprabhu werd geadviseerd. Men kan geen bhajana 

uitvoeren met een hoofd, dat zich in de greep van de geaardheden 

van de materiële natuur bevindt. Men dient van de geaardheden 

hartstocht en onwetendheid af te komen. De kwaliteit goedheid 

bevat een paar deugden, zoals goed gedrag, eerbied voor ouderen 

enzovoort, maar het draagt geen bhajana in zich. Een beetje goed-

heid moet worden aanvaard voor het normale dagelijkse leven, 

maar later moet het ook worden opgegeven, want het valt onder de 

jurisdictie van de materiele natuur. Alle drie geaardheden zijn be-

smet en ontlokken zintuiglijk plezier. Bhakti kan in een dergelijk 

verstand niet bloeien. 

Het effect van slecht gezelschap vervuilt het verstand en ruïneert 

bhakti. Het gezelschap van materialistische mensen, van degenen, 

die associëren met vrouwen en van impersonalisten, is schadelijk 

voor de aspirant van zuivere bhakti. Als het verstand wordt aange-

trokken tot het babbelen over zinloze onderwerpen, raakt men be-

trokken in heiligschennis van de geestelijk leermeester en de Vaiñ-

ëava’s en tenslotte van Kåñëa, waardoor men van het pad van bhakti 

valt. Geef je niet over aan ijdele prietpraat, zelfs niet voor een mi-

nuut. Dit plaatst bhakti uit het hart en verwoest het zaad van rati, 

extatische liefde. 

Men krijgt dit zeldzame zaad van extatische liefde door te associ-

eren met gevorderde toegewijden en zulke associatie wordt ontvan-

gen door de verzameling vrome verdiensten (sukåti) over miljoenen 

levens. Iemand die rookt of alcohol drinkt, kan in een of ander leven 

worden verlost, maar iemand die zich verzadigt in zinloos gepraat, 

kan in geen enkel leven worden gered. De ene persoon rookt tabak 

en gebruikt bedwelmende middelen en een ander persoon misbruikt 

het geld van Vaiñëava’s en de godsbeelden – wiens zonden zijn ern-
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stiger? Een roker zal het roken in een zeker leven opgeven, maar 

alle toekomstige levens van de tweede persoon zijn geruïneerd. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura vertelt in Jaiva-dharma over een 

voorval, waarin Paramahaàsa Bäbäjé Sannyäsé Öhäkura verbiedt 

zijn kleding te wijzigen en zegt, “Ga wat Vaiñëava filosofie bestude-

ren, maak jezelf de kwaliteiten van een Vaiñëava eigen en wijzig 

jouw verstand. Kleding is uiterlijk en kan op ieder moment in een 

minuut worden aangepast.” 

De verdorven en kwaadaardige natuur van het verstand is zeer 

schadelijk voor bhakti. Asad-värtä is de moeder van al het onzinnige 

gepraat en daarom dient men het met oprechte pogingen op te ge-

ven. Alle spraakgebruik, dat de dienst van de geestelijk leermeester, 

de Vaiñëava’s en Kåñëa bespottelijk maakt, is asad-värtä of grämya-

värtä, dat de neiging en vastbeslotenheid voor bhakti verwoest. Deze 

vastberadenheid heet mati. Welke mati? Kåñëa-bhakti-rasa-bhävitä 

matiù – de vastberadenheid, die wordt bezield door de smaak van de 

vloeibare gevoelens van toewijding aan Çré Kåñëa. Dit besluit lijkt 

heel klein, maar het is het zaad van de kruipplant van devotie, die 

zich ontwikkelt door de stadia van niñöhä, ruci, äsakti, bhäva, prema 

en verder naar mahäbhäva. Bescherm deze kruipplant zeer zorgvul-

dig en laat hem niet verwelken. Dit besluit van “Ik ga bhajana doen” 

verschijnt onder invloed van de associatie van Vaiñëava’s. Dit be-

sluit is zeer zeldzaam en kostbaar als een cintämaëi juweel. Zijn 

klimplant groeit naar Goloka Våndävana en produceert de vrucht 

van prema – dus voorkom de vernietiging van deze plant ten koste 

van alles. 

Het verlangen om een gemakkelijk en comfortabel leven te lei-

den is de ware hindernis. We willen, dat alle bezigheden in ons dage-

lijks leven, zoals eten, slapen, reizen enzovoort, comfortabel zijn en 

niet alleen vandaag, maar iedere dag en zelfs in de toekomst. Çré 

Caitanya Mahäprabhu adviseerde Raghunätha däsa Gosvämé om 

dergelijk comfort op te geven (Çré Caitanya-caritämåta, Antya-lélä 
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6.236), “bhäla nä khäibe ära bhäla nä paribe – eet geen overheerlijk 

voedsel en kleed je niet zeer fraai.” We blijven ons zorgen maken 

om deze asat verlangens te vervullen. Geef het allemaal op. Als we 

voor het godsbeeld koken met een verlangen om later van het resul-

taat te genieten, valt dit ook in de categorie asad-värtä. Het verstand 

is een bedrieger; het bedriegt op velerlei manieren. Blijf altijd heel 

alert om jezelf te behoeden voor allerlei soorten asad-värtä. 

Mukti, bevrijding, is als een tijgerin. Zelfs het spreken over be-

vrijding is zeer gevaarlijk. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, dat het 

woord mukti betekent brahma-nirväëa of säyujya-mukti, dat het 

bestaan van de ziel kan verslinden. In deze definitie verwijst het 

woord ätmä niet alleen naar de ziel, maar ook naar lichaam, ver-

stand en intelligentie om toewijding aan de Allerhoogste Persoon-

lijkheid Gods uit te voeren. Als er geen ziel aanwezig is, kan er geen 

bhajana zijn. “We wensen te ontsnappen aan de ellende en willen 

verlichting van geboorte en dood. Dit kan worden bereikt door 

säyujya-mukti.” We willen niet de lijdensweg en de ellende van het 

leven en daarom hebben alle äcäryas over bevrijding nagedacht. 

Verlichting van het materiële bestaan is de grootste bevrijding en 

een Vaiñëava bereikt dit heel gemakkelijk door middel van bhakti. 

Als we bhakti ontwikkelen, wordt bevrijding automatisch verkregen. 

Terwijl anderen er zeer hard naar streven om bevrijding te krijgen, 

hoeven wij voor bevrijding geen afzonderlijke moeite te doen. 

Men gelooft, dat mukti brahma-sattä geeft, of dat men in Brah-

man opgaat. Dit is absurd. Het is alsof men van een geest, een bhü-

ta
7
, bezeten is en daarom zeggen ze brahma-“bhütaù” prasannätmä. 

                                                           

7
 Het woord bhüta betekent “bestaan” of “het hebben van de natuur van iets” en het 

betekent ook “een geest” [in de zin van spook -vert]. Hoewel het vers in de Bhäga-

vad-gétä (18.54), “brahma-bhütaù prasannätmä” eigenlijk betekent, dat ze volkomen 

voldaan zijn door hun spirituele natuur te bereiken, heeft Çréla Näräyaëa Mahäräja 

deze uitspraak voor aspiranten van onpersoonlijke bevrijding op humoristische wij-
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In werkelijkheid is Kåñëa almachtig; Hij is de Allerhoogste Absolute 

Waarheid. Hij heeft één para-śakti, of svarüpa-śakti. Dit vermogen 

manifesteert alle dhämas van Vaikuëöha. De wereldse jaòa-śakti, die 

de schaduw vormt van de para-śakti, manifesteert de materiële we-

reld en de taöastha-śakti manifesteert de levende wezens. Çrématé 

Rädhikä is het oorspronkelijke vermogen en de bron van al die 

vermogens. 

In bhakti verschijnt het verlangen om Bhagavän met Zijn metge-

zellen, de geestelijk leermeester en de Vaiñëava’s een plezier te 

doen. Afgezien hiervan valt ieder ander verlangen naar het eigen 

plezier of de wens om naar Vaikuëöha te gaan en daar van de rijk-

dom te genieten niet onder het hoofdstuk bhakti. Men moet voor 

Kåñëa allerlei soorten pogingen ondernemen, akhila-ceñöä-paräyaëa 

– men dient de intentie te hebben om alle ondernemingen te vol-

brengen omwille van Kåñëa. Stel niet uit; begin er nu mee. 

 

 

 

 

                                                                                                                        

ze gebruikt, waarmee hij impliceert, dat ze het geluk hebben een Brahman-spook te 

worden. 
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ASaÀeíak-íPa[divk-$=PaaXaail/i>airh 

  Pa[k-aMa& k-aMaaidPa[k-$=PaQaPaaiTaVYaiTak-rE" 

Gale/ bd(ßa hNYae_hiMaiTa bk-i>aÜTMaRPaGa<ae 

  ku-å Tv& fu-Tk-araNa( AviTa Sa YaQaa Tva& MaaNa wTa" 

asac-ceñöä-kañöa-prada-vikaöa-päçälibhir iha 

   prakämaà kämädi-prakaöa-pathapäti-vyatikaraiù 

gale baddhvä hanye ‘ham iti bakabhid vartmapa-gaëe 

   kuru tvaà phutkärän avati sa yathä tväà mäna itaù 

Anvaya 

manaù – O verstand; iha – in dit materiële bestaan; prakaöa-pathapäti-

vyatikaraiù – de verzamelde agressoren op de openbare weg; kämädi – van 

lust, woede enz.; gale baddhvä – de nek vastbinden; prakämam - oneerbaar; 

kañöa-praa-vikaöa-päçälibhiù – met de folterende, angstaanjagende koorden; 

asac-ceñöä – van verdorven daden; hanye – vermoorden; aham – me; iti – 

aldus (spreken); tvam – jij; kuru – luid; phutkärän – uitroepen; vartmapa-

gaëe – naar de Vaiñëava’s, de beschermers van het pad; bakabhid – van Çré 

Kåñëa, de moordenaar van Baka; yathä – als gevolg waarvan; saù – die toe-

gewijden; avati – (zullen) beschermen; tväm – jou; itaù – tegen hun handen. 



ÇRÉ MANAÙ-ÇIKÑÄ 

__________________________________________________________________________ 

70 

Vertaling 

“Lust, woede enzovoort zijn een bende misdadigers, die jou plotse-

ling aanvallen op de openbare weg van het materiële leven. Ze heb-

ben mijn nek oneerbaar vastgebonden met de folterende, afschrik-

wekkende koorden van verdorven daden en vermoorden me op die 

manier.” O verstand, als je zo spreekt, moet je vol smart roepen om 

de sterke en genadevolle toegewijden, die de beschermers zijn van 

het pad van toewijding, dat naar Çré Kåñëa leidt, de moordenaar van 

Bakäsura. Als ze jouw meelijwekkende gehuil horen, zullen ze jou 

zeker tegen een dergelijke conditie willen beschermen. 

Sri Bhajana-darpaëa-digdarçiné-våtti  

(1) Kämädé-prakaöa-pathapäti-vyatikara – lust enz., de verzamelde 

agressoren op de openbare weg 

Lust, woede, hebzucht, illusie, trots en afgunst zijn de zes schurken 

op de openbare weg van het materiële leven. Het woord vyatikara 

betekent “samenkomen”. Deze zes rovers vallen hun slachtoffers 

aan op het pad van het materiële leven. In Bhägavad-gétä (2.62-3) 

vinden we de volgende uitspraak met betrekking tot lust, woede 

enzovoort, 

dhyäyato viñayän puàsaù 

   saìgas teñüpajäyate 

saìgät saïjäyate kämaù 

   kämät krodho ‘bhijäyate 

krodhäd bhavati sammohaù 

   sammobät småti-vibhramaù 

småti-bhraàçäd buddhi-näço 

   buddhi-näçät praëaçyati 

Bij het contempleren van zintuigobjecten ontwikkelt een persoon er 

gehechtheid aan. Uit dergelijke gehechtheid wordt de lust gewekt om 

van die objecten te genieten. Uit lustgevoelens, die worden verhin-
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derd, komt woede voort. Uit woede komt begoocheling voort en uit 

begoocheling ontstaat verwarring van het geheugen. Door verwarring 

van het geheugen wordt de intelligentie – of liever, jïäna-śakti, de fa-

culteit van wijsheid – weggevaagd. Zodra de intelligentie is wegge-

vaagd, raakt men opnieuw verzonken in materieel plezier. Op die ma-

nier loopt men in de val van de cyclus van het materiële bestaan en 

krijgt men te lijden van de gevolgen van zijn wereldse activiteiten. 

Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa heeft de betekenis van deze verzen in 

zijn commentaar getiteld Gétä-bhüñaëa-bhäñya alsvolgt uitgelegd, 

vijitendriyasyäpi mayyaniveçita-manasaù punar anartho 

durbära ityäha – dhyäyata iti dvyäbhyäm. viñayän çabdädén 

sukha-hetutva buddhyä dhyäyataù punaù punaç cintayato 

yoginas teñu saìga äsaktir bhavati; saìgäd dhetos teñu käma-tåñëä jäyate; 

kämäc ca kenacit pratibatät krodhaù citta-jvälas tat pratighätako bhavati. 

(62) krodhät sammohaù käryäkärya-viveka-vijïäna-vilopaù; sammohät 

småter indriya-vijayädi-prayat-nänusandher vibhramo vibhraàça; småti-

bhraàçäd buddher ätma-jïänärthakasyädhya-vasäyasya näçaù; buddhi-

näçät praëaçyati punar viñaya-bhoga-nimagno bhavati saàsaratétyarthaù 

– mad anäçra-yaëäd durbalaà manas täni sva-viñayair yojayantéti bhä-

vaù. tathä ca mano-vijigéñuëä mad upäsanaù vidheyam. (63)  

Het is absoluut onmogelijk om van de anarthas van lust, woede en-

zovoort vrij te worden door alleen het verstand in te perken met het 

cultiveren van onpersoonlijke kennis, beoefening van mystieke yoga 

en het uitvoeren van soberheden zonder de geest op de lotusvoeten 

van Bhagavän te fixeren. Als men de zintuigobjecten, namelijk 

vorm, smaak, geur, tast en geluid, als een bron van geluk beschouwt, 

mediteert men er voortdurend op. Op deze manier hebben zelfs 

grote yogés er gehechtheid aan ontwikkeld. Gehechtheid leidt tot 

het verlangen naar plezier. Als het plezier wordt belemmerd, leidt 

dat tot woede. 

Uit woede komt begoocheling voort, die hier verwijst naar verlies 

van intelligentie of wijsheid, waarmee men onderscheid aanlegt 

tussen hetgeen moet worden gedaan en hetgeen niet moet worden 
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gedaan. Door deze begoocheling raakt het geheugen in de war, het-

geen betekent, dat men afwijkt van de poging om de zintuigen te 

beteugelen. Als het geheugen in de war is, wordt de intelligentie 

verslagen. Dit betekent, dat de cultivering van de kennis van zelfrea-

lisatie (ätmä-jïäna) wordt verwoest. Wanneer tenslotte de intelli-

gentie is verwoest, heeft totale uitroeiing, of praëäçyati, plaats. Het 

woord praëaçyati, dat hier wordt gebruikt, betekent dat men op-

nieuw raakt ondergedompeld in zinnelijk plezier. 

De conclusie is, dat het onmogelijk is om de ontembare geest te 

overwinnen zonder toevlucht tot Bhagavän te nemen. Het onbe-

heerste verstand is de grondoorzaak van alle ernstige anarthas. 

Daarom moeten degenen, die de geest willen beteugenlen, zeker de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods vereren. Dit is de eerste en ex-

clusieve plicht van alle levende wezens. 

(2) Asac-ceñöä-kañöa-prada-vikaöa-päça – de folterende, afschrik-

wekkende koorden van verdorven daden 

Het levend wezen is bij de nek vastgebonden met de pijnlijke, 

angstaanjagende koorden van verdorven daden uitgevoerd door de 

bovengenoemde zes vijanden, lust, woede, enzovoort. 

(3) Bakabhid-vartmapa-gaëa – de beschermers van het pad dat leidt 

naar de moordenaar van Bakäsura 

Het woord bakabhid verwijst naar Çré Kåñëa, de moordenaar van de 

demoon, Baka, de personificatie van bedrog. Het woord vartma 

betekent “een pad” of met andere woorden, het pad van het cultive-

ren van liefde voor Kåñëa. Het achtervoegsel pa betekent “een be-

waker of beschermer”, dat hier verwijst naar de Vaiñëava’s. De in-

tentie is, dat men deerniswekkend dient te huilen en zich moet be-

roepen op de Vaiñëava’s, die de bewakers en beschermers van het 

pad van cultivering van kåñëa-prema zijn, om zich te redden van de 

bovengenoemde hindernissen. Deze sterke, uitermate genadevolle 
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Vaiñëava’s zullen jou bij het horen van jouw klaagzang zeker willen 

beschermen.  

Çré Rämänujäcärya bidt alsvolgt (Padyävalé 52), 

prahläda-närada-paräçara-puëòaréka- 

   vyäsämbaréña-çuka-çaunaka-bhéñma-dälbhyän 

rukmäìgadoddhava-vibhéñaëa-phälgunädén 

   puëyän imän parama-bhägavatän namämi 

Ik bied mijn eerbiedige eerbetuigingen aan de grote heilige toegewij-

den van Bhagavän aangevoerd door Prahläda, Närada, Paräçara, 

Puëòaréka, Vyäsa, Ambaréña, Çuka, Çaunaka, Bhéñma, Dälbhya, Ruk-

mäìgada, Uddhava, Vibhéñaëa en Arjuna. 

De devotionele dichter, Çré Sarvajïa, die vol vertrouwen in de toe-

gewijden heeft, beschrijft hun conditie alsvolgt (Padyävalé 56), 

tvad-bhaktaù saritäm patià culukavat khadyotavad bhäskaraà 

   meruà paçyati loñöravas kim aparaà bhümeù patià bhåtyavat 

cintäratna-cayaà çilä-çakalavat kalpa-drumaà käñöhavat 

   saàsäraà tåëa-räçivat kim aparaà dehaà nijaà bhäravat 

O Bhagavän, Jouw toegewijden beschouwen de oceaan als een klein 

plasje, de zon als een vuurvlieg, het Meru Massief als een kluit aarde, 

een machtige keizer van de wereld als een onbeduidende dienaar, een 

berg cintämaëi juwelen als kiezels, een kalpadruma wensboom als een 

doodgewone stok en de hele wereld als een bos stro. Wat valt er nog 

te zeggen? In afgescheidenheid van Jou zien ze hun eigen lichaam als 

een zware last. 

Çré Mädhava Sarasvaté legt verder uit (Padyävalé 57), 

mémäàsä-rajasä malémasa-dåçäà tävan na dhér éçvare 

   garvodarka-kutarka-karkäça-dhiyäà düre ‘pi värtä hareù 

jänanto ‘pi na jänate çruti-sukhäà çré-raìgi-säìgäd åte 

   su-sväduà pariveçayanty api rasaà gurvé na darvé spåçet 

Zij, wier ogen van wijsheid zijn verontreinigd met het stof van mé-

mäàsä filosofie, welke alleen karma-käëòa bevordert, kunnen hun in-

telligentie niet op Bhagavän gericht houden. Zij, wier intelligentie is 
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verstard door valse argumenten, wier hoogste eindbestemming slechts 

trots is, hebben geen belangstelling voor het horen van vertellingen 

over Jouw spel en vermaak. Zelfs geleerden in de Veda’s, die het ont-

breekt aan verknochtheid aan Çré Kåñëa, zijn niet in staat de werkelij-

ke conclusie van de Veda’s te kennen. Ze zijn precies als lepels met 

lange handvatten, die overheerlijk voedsel uitserveren, maar versto-

ken blijven van de zoete smaak.  

De glorie van het associëren met toegewijden wordt beschreven in 

Çré Hari-bhakti-sudhodaya (geciteerd in Bhakti-rasämåta-sindhu 

1.2.229), 

yasya yat saìgatiù puàso 

   maëivat syät sa tad-guëaù 

sva-külarddhyai tato dhémän 

   sva-yüthyän eva saàçrayet 

De invloed van gelijkgestemde associatie wordt in het volgende voor-

beeld gedemonstreerd. Zoals een kristal de kleur van nabij gelegen 

objecten reflecteert, maakt ook de persoon zich de kwaliteiten eigen 

van degenen met wie hij omgaat. Daarom moeten intelligente perso-

nen associëren met gelijkgestemde, respectabele individuen om het 

prestige van hun familie te verhogen. 

De intentie van dit vers is, dat de besmetting van het hart niet kan 

worden uitgewist door droge verzaking, cultivering van onpersoon-

lijke kennis, beoefening van mysieke yoga of het uitvoeren van so-

berheden. Alleen onder invloed van de associatie van Vaiñëava’s, 

die vrij zijn van alle trots, en door het verkrijgen van hun genade 

kan het hart heel gemakkelijk van alle wantrouwen worden gerei-

nigd. 
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Are ceTa" Pa[aeÛTk-Pa$=ku-i$=Naa$=I>ar%r 

  +arNMaU}ae òaTva dhiSa k-QaMaaTMaaNaMaiPa MaaMa( 

Sada Tv& GaaNDavaRiGairDarPadPa[eMaivl/SaTa( 

  SauDaaM>aaeDaaE òaTva SvMaiPa iNaTara& Maa& c Sau%Ya 

are cetaù prodyat-kapaöa-kuöinäöé-bhara-khara- 

   kñaran-mütre snätvä dahasi katham ätmänam api mäm 

sadä tvaà gändharvä-giridhara-pada-prema-vilasat 

   sudhämbhodhau snätvä svam api nitaräà mäà ca sukhaya 

Anvaya 

are – O; cetaù – verstand; snätvä – baden; kñaran-mütre – in de druppelende 

urine; bhara-khara – van de grote ezel; prodyat – van geheel ontwikkeld; 

kapaöa – bedrog; kuöinäöé – (en) hypocrisie; katham – waarom; dahasi – 

brand je; ätmänam – jezelf; mäm api – en ook mij; tvam – jij; sadä – altijd; 

snätvä – baden; sudhä-ambhodhau – in de oceaan van nectar; vilasat - oprij-

zen; pada-prema – uit liefde geboren uit de voeten; gändharvä-giridhara – 

van Çré Rädhä-Giridhäré; sukhaya – verrukking; svam – jezelf; ca – en; mäm 

api – ook mij; nitaräm – grondig. 
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Vertaling 

[Ondanks de vijanden van lust en woede te hebben onderdrukt, 

hoeft men nog niet de grote vijand van bedrog te hebben overwon-

nen. Dit vers geeft instructie over de manier, waarop we de over-

winning op deze sterke vijand kunnen behalen.] O verdorven ver-

stand, ofschoon je het pad van sädhana aanneemt, verbeeld je jezelf 

te zijn gezuiverd door te baden in de druppelende urine van de grote 

ezel van volslagen bedrog en schijnheiligheid. Zodoende verbrand je 

tegelijkertijd jezelf en mij, een kleine jéva. Houd hiermee op! Breng 

jezelf en mij in verrukking door eeuwigdurend te baden in de am-

brozijnen oceaan van zuivere liefde voor de lotusvoeten van Çré 

Radha-Kåñëa Yugala. 

Sri Bhajana-darpaëa-digdarçiné-våtti  

(1) Prodyat-kapaöa-kuöinäöé-bhara-khara-kñaran-mütre snätvä – 

baden in de druppelende urine van de grote ezel van volslagen 

bedrog en schijnheiligheid 

Het onomwonden bedrog en de schijnheiligheid, die in een toege-

wijde aanwezig zijn zelfs na het pad van sädhana te hebben ingesla-

gen, worden vergeleken met de urine van een ezel. Te denken, dat 

men zich toelegt op bhajana, terwijl men blijft afwijken en in zijn 

hart hypocriet is, lijkt op zichzelf rein wanen door te baden in de 

onreine, brandende urine van een ezel. Een sädhaka dient deze 

valkuil zorgvuldig te vermijden. 

Er zijn drie soorten bhakti-sädhakas: (1) pariniñöhita, (2) svaniñöha 

en (3) nirapekña. De pariniñöhita-sädhaka gooit alle regels en verbo-

den voorgeschreven voor varëäçrama over boord en doet onophou-

delijk zijn best om Bhagavän Çré Hari eenvoudig een plezier te doen. 

De svaniñöha-sädhaka voert al zijn activiteiten uit in overeenstem-

ming met de regels en verboden zoals voorgeschreven voor de 

dienst en verzorging van Bhagavän. Deze twee typen sädhakas zijn 
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mensen met een gezin en een huishouden (gåhasthas). De nirapekña-

sädhaka is een bedelmonnik. Alle drie krijgen alleen voordeel, als ze 

volkomen oprecht zijn. Door zich anderszins over te geven aan be-

drog, worden ze zeker verslagen. De schijnheiligheid van deze drie 

typen wordt hieronder beschreven. 

(1) Bedrog van de pariniñöhita-sädhaka, (a) zich blijven verzadi-

gen in lustbevrediging onder voorwendsel van sädhana-bhakti, (b) 

het dienen van rijke en invloedrijke materialisten in plaats van pre-

tentieloze toegewijden, (c) het opeenhopen van meer rijkdom en 

aanwinsten dan men nodig heeft, (d) het hebben van groot enthou-

siasme voor vergeefse, tijdelijke ondernemingen, (e) zich verzadigen 

met onlogische argumenten onder voorwendsel kennis te ontwikke-

len en (f) zich kleden als een wereldverzaker om sociaal aanzien te 

verwerven. 

(2) Het bedrog van de svaniñöha-sädhaka, (a) het maken van ui-

terlijk vertoon van zijn strikte navolging van regels en regulerende 

principes maar van binnen gehecht blijven aan materiële zaken en 

(b) het prefereren van de associatie van filantropen, wereldse ge-

leerden, yogés en materialistische mensen boven die van doortasten-

de, liefhebbende toegewijden. 

(3) Het bedrog van de nirapekña-sädhaka, (a) trots in stand hou-

den door over zichzelf als een verheven Vaiñëava te denken,  (b) 

zich kleden als een wereldverzakende bedelmonnik en onder in-

vloed van vals ego andere sädhakas als minderwaardig beschouwen, 

(c) het onderhouden van hechte contacten met materialistische 

mensen voor het verzamelen van fondsen en donaties in plaats van 

naar de tempel gaan, (f) zich zorgen maken over het collecteren van 

fondsen onder voorwendsel van het uitvoeren van bhajana en (g) 

het verzwakken van zijn gehechtheid aan Kåñëa door groter belang 

en respect toe te schrijven aan louter de uiterlijke kledij en symbo-

len van de wereldverzakende levensorde en door overdreven ge-

hecht te zijn aan de regels en regulerende principes van verzaking. 
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Daarom zijn de gebreken van wereldse argumentatie (kutarka), 

valse filosofische conclusies (kusiddhänta) en hindernissen in voor-

uitgang (anarthas), die allemaal voortkomen uit bedrog op het ge-

bied van bhajana, met de urine van een ezel vergeleken geworden. 

Veel sädhakas beschouwen zichzelf als gezuiverd door een bad te 

nemen in deze onheilige urine van de ezel van bedrog, maar in wer-

kelijkheid verteert dit hun ziel. 

(2) Gändharvä-giridhara-pada-prema-vilasat-sudhämbhodhau snät-

vä – baden in de ambrozijnen oceaan van liefde voor de lotus-

voeten van Çré Gändharvä-Giridhäré 

Gändharvä verwijst naar Çrématé Rädhikä, het innerlijke vermogen 

(svarüpa-śakti) van Bhagavän. Giridhara verwijst naar de Aller-

hoogste Persoon, Vrajendra-nandana Çré Kåñëa, de eigenaar van alle 

vermogens (sarva-çaktimän). Men wordt hier geadviseerd te baden 

in de oceaan van nectar, die bestaat uit viçuddha-cid-viläsa, of god-

delijk spirituele transformaties voortkomend uit liefde voor de lo-

tusvoeten van het eeuwig jonge Goddelijke Paar. 

Çré Rüpa Gosvämé zelf bidt in dit verband in Çré Prärthanä-

paddhati (Stava-mälä), 

çuddha-gäìgeya-gauräìgéà 

   kuraìgé-laìgimekñaëäm 

jita-koöéndu-bimbäsyäm 

   ambudämbara-samvåtäm (1) 

O Våndävaneçvaré, Çré Rädhikä, de kleur van Jouw ledematen lijkt op 

gesmolten goud. Jouw ogen zijn zo betoverend als de rusteloze, lang-

gerekte ogen van een hinde. Jouw gelaat verslaat de schittering van 

miljoenen manen. Je bent gratieus in een blauwe säré gekleed met de 

kleur van een pas geformeerde wolk. 

navéna-ballavé-vånda- 

   dhammillottphulla-mallikäm 

divya-ratnädy-alaìkära- 

   sevyamäna-tanu-çriyam (2) 
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Je bent de kroon van de jasmijnkrans op de gedecoreerde vlechten 

van de jonge gopés van Vraja. Jouw lichaamsdelen zijn schitterend ge-

sierd met goddelijke juwelen en andere ornamenten. 

vidagdha-maëòala-guruà 

   guëa-gaurava-maëòitäm 

ati-preñöha-vayasyäbhir 

   añöäbhir abhiveñöitäm (3) 

Je bent de beste van alle elegante en bedreven gopés. Je bent getooid 

met onbeperkte transcendentale deugden en uitmuntendheid. Je 

wordt omringd door acht vooraanstaande sakhés, die Jou zeer dier-

baar zijn. 

caïcaläpäìga-bhaìgena 

   vyäkulé-kåta-keçaväm 

goñöhendra-suta-jévätu- 

   ramya-bimbädharämåtäm (4) 

Je windt Kåñëa op met Jouw dwingende zijdelingse blikken. De nectar 

van Jouw prachtige lippen als bimba-vruchten is het elixer voor Vraj-

endra-nandana Çré Kåñëa. 

tväm asau yäcate natvä 

   viluöhan yamunä-taöe 

käkubhir-vyäkula-svänto 

   jano våndävaneçvari (5) 

O Çrématé Rädhikä, met een opgewonden hart rol ik over de grond 

aan de oever van de Yanumä en uit wanhoop doe ik nederig een be-

roep op Jou. 

kåtägaske ‘py ayogye ‘pi 

   jane ‘smin kumatäv api 

däsya-däna-pradänasya 

   lavam apy upapädaya (6) 

Ook al ben ik in overtreding, in alle opzichten ongekwalificeerd en is 

mijn intelligentie verkromd, ik smeek Jou om me gelukkig te maken 

door me zelfs maar de kleinste dienst aan Jouw lotusvoeten te schen-

ken. 
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yuktas tvayä jano naiva 

   duùkhito ‘yam upekñitum 

kåpä-dyota-drava-citta- 

   navanétäsi yat sadä (7) 

O uiterst genadevolle Rädhikä, het is voor Jou niet gepast om deze 

beklemde persoon te verwaarlozen, want Jouw tere hart, dat zo zacht 

is als boter, smelt altijd van mededogen. 

Çré Rüpa Gosvämé heeft in zijn Çré Çré Rädhä-Mädhavayor näma-

yugäñöäkam (Stava-mälä) het volgende geschreven, 

rädhä-mädhavayor etad 

   vakñye näma-yugüñöakam 

rädhä-dämodarau pürvaà 

   rädhikä-mädhavau tataù (1) 

Nu ga ik dit gebed zingen, dat uit acht verzen bestaat en dat de namen 

van het Goddelijk Paar, Çré Rädhä-Mädhava, verheerlijkt. Eerst geef 

ik een lofzang op Çré Rädhä-Dämodara en daarna op Çré Rädhikä-

Mädhava. 

våñabhänu-kumäré ca 

   tathä gopendra-nandanaù 

govindasya priyā-sakhé 

   gändharvä-bändhavas tathä (2) 

Çrématé Rädhikä is Våñabhänu-kumäré, de jonge dochter van Koning 

Våñabhänu, en Çré Kåñëa is Gopendra-nandana, de zoon van de ko-

ning der koeherders. Ze is de meest dierbare vriendin van Govinda en 

Hij is de meest dierbare vriend van Gändharvä, Çrématé Rädhikä. 

nikuïja-nägarau goñöa- 

   kiçora-jana-çekharau 

våndävanädhipau kåñëa- 

   vallabhä-rädhikä-priyau (3) 

Zij is Nékuïja-nägaré, de heldin van de loofhutten van Vraja, en Hij is 

Nikuïja-nägara, de held. Zij is mukuöa-maëi, het kroonjuweel van alle 

bevallige meisjes van Vraja, en Hij is çirobhüñaëa, het hoofdornament 
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van alle knappe jongens. Zij is adhiñöhätré, de presiderende godin van 

Våndävana, en Hij is adhéçvara, de presiderende meester. Zij is Kåñëa-

vallabhä, de geliefde van Kåñëa, en Hij is Rädhä-vallabha, de geliefde 

van Rädhä. 

Ik zal met grote liefde in Vraja wonen en de namen van mijn geliefd 

Goddelijk Paar verheerlijken en Hun eeuwig achtvoudige, dagelijk-

se spel en vermaak (añöa-käléya-lélä) in mijn hart herinneren. O ver-

stand, wanneer word ik door dat te doen ondergedompeld en ver-

oorzaak ik ook, dat jij wordt ondergedompeld in de ambrozijnen 

oceaan van de gevarieerde manifestaties van liefde voor de lotus-

voeten van Çré Gändharvä-Giridhara?  
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Pa[iTaïaXaa Da*ía ìPacrMa<aq Mae ôid Na$e=Ta( 

  k-Qa& SaaDauPa[eMaa SPa*XaiTa XauicreTaNa( NaNau MaNa" 

Sada Tv& SaevSv Pa[>audiYaTaSaaMaNTaMaTaul&/ 

  YaQaa Taa& iNaZk-aXYa TvirTaiMah Ta& veXaYaiTa Sa" 

pratiñöhäçä dhåñöä çvapaca-ramaëé me hådi naöet 

   kathaà sädhu-premä spåçati çucir etan nanu manaù 

sadä tvaà sevasva prabhu-dayita-sämantam atulaà 

   yathä täà niñkäçya tvaritam iha taà veçayati saù 

Anvaya 

manaù – O verstand; äçä – het verlangen; pratiñöhä – naar prestige; dhåñöä – 

een brutale; çvapaca-ramaëé – kasteloze vrouw uit de stam van honden-

vleeseters; naöet – als zij danst; me hådi – in mijn hart; katham – hoe (dan); 

nanu – zowaar; çuciù – zuiver; sädhu-premä – goddelijke liefde; spåçati – kan 

aanraken; etat – dat hart; tvam – (daarom) jij; sadä – altijd; sevasva – dient; 

atulam – de onvergelijkbare; dayita – geliefde; sämantam – commandanten 

(van het leger); prabhu – van Çré Kåñëa; yathä – zodat; saù – zij; tvaritam – 

spoedig; niñkäsya – uitdrijven; täm – die (outcaste hondenvleeseter); veçaya-

ti - veroorzaakt binnen te gaan; tam – die (goddelijke liefde); iha – in dit 

hart. 
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Vertaling 

[Hoe komt het, dat bedrog nog steeds in het hart achterblijft, on-

danks dat men alle materiële lustbevrediging heeft opgegeven? Dit 

vers werd gecomponeerd om deze vraag te beantwoorden.] O ver-

stand, hoe kan zuiver goddelijke liefde in mijn hart verschijnen, 

zolang de schaamteloze hondenvleesetende, kasteloze vrouw van 

het verlangen naar prestige daar brutaal ronddanst? Herinner en 

dien daarom altijd de onmetelijk sterke commandanten van het 

leger van Çré Krnsa, de geliefde toegewijden van Bhagavän. Ze zul-

len deze kasteloze vrouw onmiddellijk verbannen en de stroom van 

smetteloze vraja-prema in jouw hart initiëren. 

Sri Bhajana-darpaëa-digdarçiné-våtti  

(1) Dhåñöä çvapaca-ramaëé pratiñöhäçä – het verlangen naar prestige 

is een brutale, hondenvleesetende, kasteloze vrouw 

Het verlangen naar eer en waardigheid wordt pratiñöhäçä genoemd. 

Hoewel alle andere anarthas kunnen zijn verdreven, is het verlangen 

naar prestige niet gemakkelijk uit te bannen. Hieruit komen allerlei 

soorten bedrog en schijnheiligheid voort en die worden geleidelijk 

gevoed. Het verlangen naar prestige wordt schaamteloos genoemd, 

want het erkent zijn eigen fout niet, hoewel het aan de wortel van 

alle anarthas ligt. Het wordt ook cäëòäliné, een vrouwelijke honden-

vleeseter, genoemd, want het houdt zich bezig met het eten van het 

hondenvlees van faam. 

De svaniñöha-sädhaka genoemd in het voorgaande vers hunkert 

ernaar te worden erkend als virtuoos, welwillend en vrij van alle 

zonden. De pariniñöhita-sädhaka denkt, “Ik ben een toegewijde van 

Bhagavän, ik begrijp de zaken duidelijk en ik ben niet geïnteres-

seerd in materieel plezier.” Op deze manier voedt hij het verlangen 

om zijn roem te vergroten. De nirapekña-sädhaka denkt, “Ik ben 
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een strikte wereldverzaker, ik heb de conclusies van de geschriften 

volmaakt begrepen en mijn bhakti heeft het geperfectioneerde sta-

dium bereikt.” Op deze manier houdt hij het verlangen naar prestige 

in stand. 

Zolang het verlangen naar eer en waardigheid niet uit het hart is 

verdreven, blijft bedrog bestaan; en totdat men vrij wordt van be-

drog, kan men geen zuivere, onvermengde, goddelijke liefde ver-

krijgen. 

(2) Nirmala-sädhu-prema – smetteloze goddelijke liefde 

In dit verband heeft Çré Rüpa Gosvämé in Bhakti-rasämåta-sindu 

(1.4.1) de volgende conclusie tot uitdrukking gebracht, 

samyaë masåëita-svänto 

   mamatvätiçayäìkitaù 

bhävaù sa eva sändrätmä 

   budhaiù premä nigadyate 

Wanneer bhäva-bhakti dieper gaat en rijp wordt, wordt het hart van 

de sädhaka helemaal zacht en gesmolten. Tegen die tijd ervaart de 

toegewijde de hoogste jubeling van bovenzinnelijke zegen en ont-

waakt voor een overweldigend gevoel van bezit (mamatä) voor Çré 

Kåñëa. Geleerde authoriteiten beschrijven deze conditie als prema. 

(3) Prabhu-dayita-atula-sämanta – het onvergelijkbare leger com-

mandanten van Çré Kåñëa. 

De woorden prabhu-dayita verwijzen naar degenen, die Vrajendra-

nandana Çré Kåñëa uiterst dierbaar zijn. Het woord atula betekent, 

“datgene dat met niets kan worden vergeleken.” Het woord sämanta 

betekent “een generaal of commandant van een leger”. Dien altijd 

de sterke generaals van het leger van Kåñëa’s toegewijden. Hun 

zegen is ongeëvenaard en ze zijn dierbare dienaren van Çré Nanda-

nandana. De goddelijke stralen van hlädiné-śakti worden in het hart 

van zuivere Vaiñëava’s gereflecteerd. Deze stralen van hlädiné-śakti 

worden van hun hart overgebracht op het hart van andere trouwhar-
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tige sädhakas en verdrijven de anarthas van verdorvenheid, bedrog 

en schijnheiligheid en manifesteren vraja-prema. De omhelzing van 

zuivere Vaiñëava’s, het stof van hun lotusvoeten, de nectar van hun 

lippen (dat betekent, de restanten van hun prasäda), het waswater 

van hun voeten en hun instructies zijn allemaal volkomen in staat 

om hlädiné-śakti op het hart over te brengen. Daarom wordt in de 

Padma Puräëa de verering van Vaiñëava’s verklaard zelfs hoger te 

zijn dan de verering van Bhagavän, 

ärädhanänäà sarveñäà 

   viñëor ärädhanaà param 

tasmät parataraà devī 

   tadéyänäà samarcanam 

[Çré Mahädeva zei:] O Pärvaté, de verering van Çré Viñëu is de hoogste 

verering van allerlei verschillende soorten verering. Maar zelfs hoger 

dan deze is de verering van Zijn toegewijden. 

In Çrémad-Bhägavatam (3.7.19-20) wordt verder gezegd, 

yat seväya bhagavataù kuöa- 

   sthasya madhu-dviñaù 

rati-räso bhavet tévraù 

   pädayor vyasanärdanaù 

duräpä hy alpa-tapasaù 

   sevä vaikuëöha-vartmasu 

[Vidura zei:] Door de lotusvoeten van de toegewijden van Bhagavän 

te dienen ontwikkelt zich hoog geconcentreerde goddelijke liefde, die 

in alle drie tijdfasen existeert, voor de lotusvoeten van Çré Madhusü-

dana en als bijkomend resultaat krijgt men duurzame bevrijding van 

de gebondenheid aan het materiële bestaan. Het is voor degenen, wier 

soberheid en vrome verdiensten erg mager zijn, uiterst moeilijk om 

dienstverlening te krijgen aan dergelijke toegewijden, die Bhagavän 

zeer dierbaar zijn. 

In Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 16.60-1) wordt gezegd, 
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bhakta-pada-dhüli ära bhakta-pada-jala 

   bhakta-bhukta-avaçeña, – téna mahäbala 

ei tina-sevä haite kåñëa-premä haya 

   punaù punaù sarva-çästre phukäriyä kaya  

Het stof van de lotusvoeten van toegewijden, het waswater van hun 

voeten en de restanten van hun prasäda – deze drie zijn zeer sterk. 

Door deze drie te eren krijgt men liefde voor de lotusvoeten van Çré 

Kåñëa. Dit is in alle geschriften keer op keer verklaard. 

In dit verband zegt Çré Rüpa Gosvämé (Bhakti-rasämåta-sindhu 

1.2.219), 

yävanti bhagavad-bhakter 

   aìgäni kathitänéha 

präyas tävanti tad-bhakta- 

   bhakter api budhä viduù 

De meeste onderdelen van bhakti, die tot dusver zijn beschreven [in 

Bhakti-rasämåta-sindhu] in relatie tot Bhagavän, kunnen ook worden 

gepraktiseerd met betrekking tot Zijn toegewijden. Dit is de opvatting 

van geleerden, die de esoterische waarheden van bhakti kennen. 

Bij het beschrijven van de vijf sterkste onderdelen van bhakti heeft 

Çré Rüpa Gosvämé gezegd, dat ze over zoveel onbevattelijke, bui-

tengewone kracht beschikken, dat zelfs een lichte uitvoering van één  

van deze onderdelen kan veroorzaken, dat bhäva-bhakti oprijst in 

personen, die vrij zijn van overtredingen, zelfs al ontbreekt het hen 

aan vertrouwen. Hij citeert het volgende voorbeeld om aan te tonen, 

hoe bhäva-bhakti oprijst door associatie met toegewijden, die over 

bhäva beschikken (Bhakti-rasämåta-sindhu 1.2.241), 

dågambhobhir dhautaù pulaka-paöalé maëòita-tanuù 

   skhalann-antaùphillo dadhad ati-påthuà vepathum api 

dåçoù kakñäà yävan mama sa puruñaù ko ‘py upayayau 

   na jäne kià tävan matir iha gåhe näbhiramate 

Ik weet niet, waarom mijn hoofd niet langer gehecht is aan huishoude-

lijke aangelegenheden, sinds die buitengewone persoon het pad van 
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mijn ogen kruiste, wiens lichaam doorweekt was met tranen, wiens li-

chaamshaar van extase overeind stond, die bij iedere stap struikelde, 

die in zijn hart was ondergedompeld in transcendentale zegen en die 

koortsachtig beefde van spirituele emotie. 

Çré Mukunda däsa Gosvämé heeft op dit vers alsvolgt commentaar 

gegeven. De woorden dåçoù kakñäà yävat – sinds hij het pad van 

mijn ogen kruiste – wijzen op een licht contact met een toegewijde. 

Hoewel het zien van deze buitengewone toegewijde ongetwijfeld de 

oorzaak van zijn onhechting is, zegt de man, dat hij niet weet wat 

ervan de oorzaak is. Dit wijst op een gebrek aan vertrouwen. Ten-

slotte, de woorden iha gåhe näbhiramata – ongehecht aan dit huis-

houden – wijzen op het verschijnen van bhäva-bhakti. 

Uit bovenstaande verzen wordt de conclusie getrokken, dat de 

geliefde toegewijden van Bhagavän de onvergelijkbaar sterke gene-

raals van Bhagaväns leger zijn. Door hen te dienen, worden alle 

anarthas zeer gemakkelijk verdreven en verschijnt de zeldzame, 

goddelijke liefde voor Çré Kåñëa. 
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YaQaa duíTv& Mae dvYaiTa Xa#=SYaaiPa k*-PaYaa 

  YaQaa Maù& Pa[eMaaMa*TaMaiPa ddaTYauJJvl/MaSaaE 

YaQaa é[q GaaNDavaR>aJaNaivDaYae Pa[erYaiTa Maa& 

  TaQaa Gaaeïe k-aKva iGairDariMah Tv& >aJa MaNa" 

yathä duñöatvaà me davayati çaöhasyäpi kåpayä 

   yathä mahyaà premämåtam api dadäty ujjvalam asau 

yathä çré gändharvä-bhajana-vidhaye prerayati mäà 

   tathä goñöhe käkvä giridharam iha tvaà bhaja manaù 

Anvaya 

manaù – O verstand; tha goñöhe – in dit Vraja; tvam – jij; bhaja – vereert; 

giridharam – Çré Giridhäré; tathä – op een dergelijke manier; käkvä – met 

nederige woorden; yathä – zodat; çaöhasya api – hoewel (ik) corrupt (ben); 

asau – Hij; kåpayä – genadevol; davay-ati – verdrijft; me – mijn; duñöatvam – 

verdorvenheid; amåtam – nectar; prema – van goddelijke liefde; api – ook; 

mahyam – aan mij; yathä – (en) zodat; prerayati – Hij spoort aan; mäm – me; 

çré gändharvä-bhajana-vidhaye – in de dienst van Çrématé Rädhikä. 
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Vertaling 

[Door de associatie van gevorderde toegewijden wordt hlädiné-śakti, 

die alle corruptie verdrijft en tot de hoogste perfectie leidt, naar het 

hart van de sädhaka overgebracht. Maar die soort associatie is niet 

gemakkelijk te krijgen.] O verstand, vereer daarom gewoon met 

grote nederigheid en verdrietige woorden Çré Giridhäré-Kåñëa in 

Vraja op een manier, dat Hij met mij tevreden is. Door Zijn gronde-

loze genade zal Hij mijn verdorvenheid verdrijven, de nectar van 

Zijn hoogst stralende liefde schenken en op mij de inspiratie over-

brengen om Çrématé Rädhikä te vereren. 

Sri Bhajana-darpaëa-digdarçiné-våtti  

(1) Dainya-käkuti – nederige, verdrietige uitdrukking 

“Ik ben totaal hulpeloos en noodlijdend.” Een nederig en oprecht 

gebed met deze gemoedsgesteldheid wordt dainya-käkuti genoemd. 

Çré Rüpa Gosvämé heeft in zijn Çré Gändharvä-samprärthanäñöakam 

(Stava-mälä) op een dergelijk nederige en onschuldige wijze gebe-

den, 

våndävane viharator iha keli-kuïje 

   matta-dvipa-pravara-kautuka-vibhrameëa 

sandarçayasva yuvayor vadanäravinda- 

   dvandvaà vidhehi mayi devī! kåpäà praséda (1) 

O Devé Rädhikä, verrukt als twee dronken olifanten amuseren Jij en 

Çré Kåñëa Zich onafgebroken met amoureus spel en vermaak in de 

loofhutten van plezier in Çré Våndävana. O Gändharvikä, wees alsje-

blieft zo goed om me op genadevolle wijze de darśana van Jullie twee 

lotusgezichten te geven. 

hä devi käku-bhara-gadgadayädya väcä 

   yäce nipatya bhuvi daëòavad udbhaöärtiù 

asya prasädam abudhasya janasya kåtvä 

   gändharvike! nija-gaëe gaëanäà vidhehi (2) 
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O Devé Gändharvikä, ik ben heel bedroefd. Daarom val ik als een 

stok op de grond en zend met een door complete wanhoop gebroken 

stem het volgende gebed aan Jouw lotusvoeten op. Heb alsjeblieft ge-

nade voor deze onwetende persoon en beschouw me als een van Jouw 

dienstmaagden. 

çyäme ramä-ramaëa-sundaratä-variñöha- 

   saundarya-mohita-samasta-jagaj-janasya 

çyämasya väma-bhuja-baddha-tanuà kadähaà 

   tväm indirä-virala-rüpa-bharäà bhajämi? (3) 

O Çrématé Çyämä (Rädhikä), Jouw schoonheid is veel groter dan die 

van Lakñmé-devé. Wanneer zal ik Jou vereren, als Je wordt omhelst 

door de linker arm van Jouw geliefde, Çré Çyämasundara, wiens 

schoonheid die van Çréman Näräyaëa verduistert en de hele schepping 

bevangt? 

tväà pracchadena mudira-cchavinä pidhäya 

   maïjéra-mukta-caraëäà ca vidhäya devī 

kuïje vrajendra-tanayena viräjamäne 

   naktaà kadä pramuditäm abhisärayiñye (4) 

O Devé Rädhikä, wanneer word ik Jouw dienstmeisje en kleed ik Jou 

op de juiste manier voor de afspraak met Jouw geliefde door de en-

kelbellen van Jouw lotusvoeten af te nemen en Jouw gratieuze li-

chaam te bedekken met een säré zo blauw als een pas geformeerde re-

genwolk? Wanneer leid ik Jou ’s avonds naar de loofhut met Jouw 

hart vol extase, dat vooruitloopt op de ontmoeting met Jouw minnaar, 

Çré Nanda-nandana? 

kuïje prasüna-kula-kalpita-keli-talpe 

   saàviñöayor madhura-narma-viläsa-bhäjoù 

loka-trayäbharaëayoç caraëämbujäni 

   saàvähayiñyati kadä yuvayor jano ‘yam? (5) 

O Devé, Jij en Çré Kåñëa zijn de ornamenten van de drie werelden. 

Wanneer Jullie beiden Zich in de loofhut op een zacht bed van prach-

tige bloemensoorten in amoureus spel en vrolijk vermaak neervleien, 
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word ik dan gezegend met het dienen van de lotusvoeten van Jou en 

die van Jouw geliefde? 

tvat-kuëòa-rodhasi viläsa-pariçrameëa 

   svedämbu-cumbi-vadanämburuha-çriyau väm 

våndävaneçvari kadä taru-müla-bhäjau 

   saàvéjayämi camaré-caya-cämareëa (6) 

O Våndävaneçvaré, wanneer de lotusgezichten van Jou en Jouw ge-

liefde zijn gedecoreerd met druppels transpiratie van het werk van het 

liefdespel, zitten Jullie in de schaduw van een prachtige kadamba-

boom uit te rusten op de oever van Rädhä-kuëòa. Mag ik dan, als 

Jouw dienares, op dat moment Jullie lichaam koelte toewaaien met 

een cämara bezet met juwelen? 

lénäà nikuïja-kuhare bhavatéà mukunde 

   citraiva sücitavaté ruciräkñi näham 

bhugnäà bhruvaà na racayeti måñäruñäà tväm 

   agre vrajendra-tanasya kadä nu neñye (7) 

O Çré Rädhikä met Jouw betoverende ogen, wanneer Jij Jezelf op 

speelse wijze verstopt op een geheime plek in het bos, vindt Çré Kåñëa 

uit waar Je zit en verschijnt voor Je. Dan vraag Je mij verwijtend, “O 

Rüpa Maïjaré, heb jij mijn geheime plek aan Hem verklapt?” Dan 

antwoord ik, “Nee, nee, ik heb niets gezegd. Citrä Sakhé heeft het 

Hem verteld, dus kijk mij niet zo boos aan.” Wanneer word ik geze-

gend met het zien van Jouw geveinsde boosheid op mij en wanneer 

krijg ik de kans om Jou met lieve woordjes gerust te stellen in aanwe-

zigheid van Çré Kåñëa? 

väg-yuddha-keli-kutuke vraja-räja-sünuà 

   jitvonmadäm adhika-darpa vikäsi-jalpäm 

phulläbhir älibhir analpam udéryamäëa- 

   stoträà kadä nu bhavatém avalokayiñye (8) 

Wanneer Je in een schalkse bui Çré Kåñëa in een woordenstrijd ver-

slaat, word Je dolblij en jubel Je in de trots van Jouw retorische moed. 

De sakhés, die meer dan verheugd zijn met de overwinning van hun 
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sväminé, prijzen Jou en roepen uit, “Jaya Rädhä, jaya Rädhä!” Wan-

neer kan ik Jou in een dergelijke staat aanschouwen? 

yaù ko ‘pi suñöhu våñabhänu-kumäri-käyäù 

   samprärthanäñöakam idaà paöhati prapannaù 

sä preyasä saba sametya dhåta-pramodä 

   tatra prasäda-laharém uraré-karoti (9) 

Een ieder, die zijn toevlucht neemt tot Çré Våñabhänu-nandiné, Çré 

Rädhikä, door deze bede met groot vertrouwen en een houding van 

zuivere toewijding reciteert, zal Haar samen met Haar geliefde, Çré 

Kåñëa, zeker een plezier doen en de ontvanger worden van Hun over-

vloedige genade. 

(2) Çaöhatä me duñöatvam – pretentie is mijn verdorvenheid 

Pretentie is de ondeugd van de geconditioneerde ziel. In hun zuivere 

staat zijn jévas van nature eenvoudig en eerlijk. Als de levende we-

zens hun toevlucht nemen tot onwetendheid (avidyä), worden ze 

onmiddellijk oneerlijk, trots, geobsedeerd door eer en prestige, 

schijnheilig en immoreel en op die manier dwalen ze af van de 

waarheid van hun spirituele identiteit in relatie tot Bhagavän. Als ze 

door de kracht van de associatie met toegewijden zich veel onbedui-

dender achten dan een grasspriet en anderen volgens hun respectie-

velijke positie respect bieden, nemen ze hun toevlucht tot de heilige 

naam. Dan schenken Çré Kåñëa en Zijn dierbare toegewijden hen 

genade en krijgen de jévas het zeldzame voorwerp van kåñëa-prema. 

(3) Ujjvala-premämåta – de nectar van amoureuze liefde 

Het woord ujjvala verwijst naar çåëgära-rasa, dat ook bekend is als 

mädhurya-rasa. Çré Rüpa Gosvämé beschrijft mädhurya-rasa in Çré 

Ujjvala-nélamaëé (1.2-3) in het hoofdstuk getiteld Näyaka-bheda-

prakaraëa (Verscheidenheid van Helden) alsvolgt, 

mukhya-raseñu purä yaù 

   saìkñepeëodito ‘ti rahasyatvät 

påthag eva bhakti rasaräö sa 

   vistäreëocyate madhuraù 
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vakñyamäëair vibhävädhyaiù 

   svädhyatäà madhurä ratiù 

nétä bhakti rasaù prokto 

   madhuräkhyo manéñibhih 

In Bhakti-rasämåta-sindhu wordt beschreven, dat het cultiveren van 

bhakti kan worden ondernomen in vijf verschillende rasas: çänta, 

däsya, sakhya, vätsalya en mädhurya. Deze worden mukhya, of pri-

maire rasas genoemd. Mädhurya-rasa is superieur aan alle verschei-

denheden van bhakti-rasa. Hoewel deze de meest vooraanstaande 

rasa is, worden de eerste vier rasas zeer uitgebreid beschreven, ter-

wijl mädhurya-rasa slechts beknopt uiteen wordt gezet. Dit komt, 

omdat mädhurya-rasa zeer vertrouwelijk is. Er zijn drie redenen 

voor deze vertrouwelijkheid: (1) aangezien het alleen is bedoeld 

voor toegewijden, die hun exclusieve toevlucht tot mädhurya-rasa 

hebben genomen, is het ongeschikt voor toegewijden van de andere 

vier rasas (çänta, däsya enzovoort); (2) hoewel er veel toegewijden 

zijn, die hun toevlucht tot mädhurya-rasa hebben genomen, zijn ze 

ongeschikt om het te proeven, omdat ze in hun hart van de juiste 

indrukken (saàskäras) voor deze rasa in gebreke gaan. Voor derge-

lijke personen is mädhurya-rasa moeilijk te bevatten; (3) mädhurya-

rasa beweegt zich voornamelijk op het pad van spontane liefde (rä-

ga-märga) en bespreekt als zodanig vele verschillende confidentiële 

gevoelens. Omdat sädhakas, wier hart door vele verlangens wordt 

gebonden, niet bekend zijn met de vertrouwelijke mysteriën van 

räga-märga, wordt hun verstand geobsedeerd door vaidhé-märga. 

Daarom is deze mädhurya-rasa voor hen niet geschikt om te worden 

uiteengezet. 

Om al deze redenen is mädhurya-rasa zeer vertrouwelijk en het is 

ongepast om het in combinatie met de andere rasas te bespreken. 

Het gevolg is, dat mädhurya rasa in Çré Ujjvala-nélamaëé wel zeer 

uitgebreid is beschreven om alleen die toegewijden, die räga-märga 

met exclusieve toevlucht tot mädhurya-rasa ontwikkelen, in staat te 
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stellen deze rasa te proeven. Wanneer madhura-rati wordt aange-

wakkerd door de elementen van vibhäva, anubhäva, sättvika-bhäva 

en vyabhicäré-bhäva en uiterst smaakvol wordt, noemen geleerden 

van de diepgaande wetenschap van devotionele smaken het mädhu-

rya-rasa. 

Wanneer die rati, namelijk de sthäyibhäva van çänta, däsya, sak-

hya of vätsalya, een combinatie aangaat met de vier elementen van 

vibhäva, anubhäva, sättvika-bhäva en vyabhicäré-bhäva, bereikt het 

de status van rasa. Hetzelfde geldt voor mädhurya-rasa. In mädhu-

rya-rasa is Çré Kåñëa het object van liefde (viñayälambana) en de 

gopés zijn het reservoir van liefde (äçrayälambana). Hun kwaliteiten 

zijn de stimuli (uddépanas) voor mädhurya-rasa. In hun amoureuze 

spel en vermaak vertonen de geliefden van Çré Kåñëa en zelfs Kåñëa 

Zelf soms de acht sättvika-bhävas en drieëndertig vyabhicäré-bhävas, 

die als golven oprijzen en de oceaan van bhakti-rasa doen aanzwel-

len. Wanneer sädhana-bhakti wordt getransformeerd in bhäva-

bhakti, wordt de sthäyibhäva manifest. Wanneer de sthäyibhäva zich 

combineert met vibhäva, anubhäva enzovoort en de staat van rasa 

bereikt, geeft het de verschijning van prema aan en heet bhakti-rasa. 

Kåñëa’s spel in Våndävana en alle spelen, die Hij met Zijn gelief-

de gopés in Vraja-maëòala uitvoerde, zijn voorbeelden van deze 

rasa. Degenen, in wie met groot geluk de gretigheid ontwaakt om 

deze mädhurya-rasa te krijgen, moeten in het kielzog van de gopés 

volgen en herhaaldelijk met intens verlangen en zielsangst bidden 

met een door emotie gebroken stem (zoals eerder beschreven). Als 

Çrématé Rädhikä aan dergelijke personen Haar genade schenkt, 

komen de stralen van hlädiné-śakti hun hart binnen en manifesteren 

ze deze rasa. Er is geen andere manier om deze mädhurya-rasa te 

verkrijgen. 

(4) Çré-gändharvä-bhajana 

Het oneindig kleine, levende wezen jaagt soms de cultivering van 

onpersoonlijke kennis na met de intentie om bevrijd te worden en 
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raakt op die manier geabsorbeerd in de ervaring van brahmänanda, 

de zegen ontleend aan de realisatie van onpersoonlijk Brahman. 

Maar die ervaring is totaal onbeduidend in vergelijking met para-

mänanda of prema-sevänanda, de transcendentale extase van dienst 

aan Bhagavän met onvermengde liefde. Het verbleekt als het licht 

van een vuurvlieg in de zon. Zolang het oneindig kleine, levende 

wezen onbekend blijft met de zegen ontleend aan zuivere goddelijke 

liefde (premänanda), beschouwt hij het te verwaarlozen genoegen 

van Brahman-realisatie als het toppunt. Zonder de genade van de 

hlädiné-śakti te krijgen kan men de hoogste spirituele extase niet 

bereiken. De manier om deze genade te krijgen is alsvolgt. 

Bij het horen over de bhäva van de eeuwige inwoners van Vraja, 

die zich in rägätmikä-bhakti bevinden, kan gretigheid in het hart 

ontwaken om deze bhäva ook te krijgen. Als dit gebeurt, dient men 

zijn toevlucht te nemen tot de lotusvoeten van een van de sakhés of 

maïjarés van Çrématé Rädhikä en haar met grote nederigheid te die-

nen. Door op die manier constant dienst te verlenen wordt de be-

kwaamheid voor toenemende dienst vergroot in proportie tot het 

niveau van zijn capaciteit. Alleen door de genade van de sakhés kan 

men de genade van Çrématé Rädhikä ontvangen. Hoe meer men van 

deze genade krijgt, hoe meer hlädiné-śakti naar het hart wordt over-

gebracht. Men zal dan geleidelijk de eeuwige liefdevolle dienst van 

Çré Çré Rädhä-Kåñëa krijgen in overeenstemming met zijn bevoegd-

heid. 

Degenen, die het bestaan van eeuwig goddelijk spel in het gebied 

van de transcendentie niet aanvaarden, maken zich schuldig aan het 

ontkennen van de totaliteit van de absolute waarheid, die de hoogst 

vermogende (çaktimäna) en de belichaming van rasa is.  

Een andere overweging is, dat de sädhaka voor deze dienst vol 

extatische gevoelens van Vraja niet bekwaam is, zolang hij over 

zichzelf het idee instandhoudt een wereldse, materiële man te zijn. 

Deze vorm van dienstverlening heeft geen enkele relatie met het 
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aardse, vrouwelijke of mannelijke lichaam. De vrouwelijke ge-

moedsgesteldheid (stré-bhäva), die naar voren komt in de constituti-

onele gedaante van de zuivere, oneindig kleine jéva, is de enige iden-

titeit, die voor dergelijke dienst geschikt is. Sädhakas, die aan hun 

uitvoering van sädhana het wereldse idee van mannelijk en vrouwe-

lijk opleggen, dat voortkomt uit het contact met het materiële li-

chaam, zijn van het pad van sädhana afgeweken. Zich isoleren van 

dergelijke personen en bhajana uitvoeren onder leiding van een 

rägänuga, rasika-bhakta, die zijn toevlucht uitsluitend tot de lotus-

voeten van Çrématé Rädhikä heeft genomen, wordt çré-gändharvä-

bhajana genoemd. 
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MadqXaaNaaQaTve v]JaiviPaNacNd]& v]JavNaeìrq& 

  Taa&NaaQaTve TadTaul/Sa%qTve Tau l/il/TaaMa( 

ivXaa%a& iXa+aal/IivTar<aGauåTve iPa[??Sarae 

  iGarqNd]aE TaTPa[e+aal/il/TariTadTve SMar MaNa" 

madéçä-näthatve vraja-vipina-candraà vraja-vaneçvaréà 

   täà-näthatve tad-atula-sakhétve tu lalitäm 

viçäkhäà çikñälé-vitaraëa-gurutve priyā-saro- 

   giréndrau tat-prekñä-lalita-rati-datve smara manaù 

Anvaya 

manaù – O verstand; smara – herinner; vraja-vipina-candram – Çré Våndä-

vanacandra, de maan van het bos van Vraja; madéçä-näthatve – als de Heer 

van het leven van mijn meesteres; täm – dat; vrajavaneçvarém – Çré Våndä-

vaneçvaré, de koningin van het bos van Vraja; näthatve – als mijn meesteres; 

lalitäm – Çré Lalitä; viçäkhäm – Çré Viçäkhä; çikñälé-vitaraëa-gurutve – als de 

geestelijk leermeester die alle instructies geeft; priyā-saro-giréndrau – de 

dierbare vijver Çré Rädhä-kuëòa en Giriräja-Govardhana; tat-prekñä-lalita-

rati-datve – zoals ze darçana van Çré Rädhä-Kåñëa en extatische liefde voor 

Hen geven. 
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Vertaling 

[Dit vers geeft ons instructie over hetgeen de wederzijdse relatie 

dient te zijn tussen rägänuga-bhajana en mädhurya-rasa.] O ver-

stand, herinner je altijd Våndävanacandra Çré Kåñëa als de Heer van 

van het leven van mijn sväminé Çré Rädhikä, Våndävaneçvaré Çrématé 

Rädhikä als mijn meesteres, Çré Lalitä als de ongeëvenaarde vrien-

din van mijn sväminé, Çré Viçäkhä als instructiegevend geestelijk 

leermeester voor het organiseren van diensten aan het Goddelijk 

Paar en Çré Rädhä-kuëòa en Giriräja-Govardhana als degenen, die 

darśana van Çré Rädhä-Kåñëa toekennen en extatische liefde voor 

Hun lotusvoeten schenken. 

Sri Bhajana-darpaëa-digdarçiné-våtti  

(1) Vraja-vipina-candraà smara – herinner je Çré Kåñëa, de maan 

 van het bos van Vraja 

In dit verband worden twee verzen geciteerd uit Mukunda-

muktävalé-stava, uit Stava-mälä, van Çré Rüpa Gosvämé, 

nava-jaladhara-varëaà campakodbhäsi-karëaà 

   vikasita-nalinäsyaà visphuran-manda-bäsyam 

kanaka-ruci-dukülaà cäru-barhäva-cülaà 

   kamapé nikhila-säraà naumi gopé-kumäram (1) 

Ik aanbid de lievelingszoon van een gopé, wiens gelaatskleur lijkt op 

een pas geformeerde regenwolk, wiens aantrekkelijke oren zijn gede-

coreerd met campaka-bloemen, op wiens gezicht een milde glimlach 

als een bloeiende lotus bloezemt, die een geel kleed draagt, dat lijkt 

op de luister van gesmolten goud, wiens hoofd is getooid met een 

prachtige pauwenveer en die de kwintessens van de drie werelden 

vormt. 

mukha-jita-çarad-induù keli-lävaëya-sindhuù 

   kara-vinihita-kandur-ballavé-präëabhandhuù 
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vapur-rüpa-såta-reëuù kakña-nikñipta-veëur 

   vacana-vaçaga-dhenuù pätu mäà nanda-sünuù (2) 

Mag ik worden beschermd door die Çré Nanda-nandana, wiens gelaat 

veel aantrekkelijker is dan de herfstmaan, die een oceaan van elegan-

tie is en geschikt is voor het uitvoeren van amoureus spel, wiens han-

den zijn uitgerust met een bal voor het spelen van balspel, die de 

meest dierbare vriend is van de jonge meisjes van Vraja, wiens li-

chaam wordt verfraaid door het stof, dat opwaait van de hoeven van 

de koeien, wiens fluit Hij voornamelijk aan Zijn linker zijde houdt en 

die met Zijn melodieuze stem de koeien dresseert. 

De volgende twee verzen zijn toegevoegd aan de Tri-bhaìgé-

païcakam, die ook afkomstig zijn uit Stava-mälä, 

viracaya mayi daëòaà déna-bandho dayäà vä 

   gatir iha na bhavattaù käcid anyä mamästi 

nipatatu çata-koöir nirbharaà vä navämbhas 

   tad api kila payodaù stüyate cätakena (1) 

O vriend van de gevallenen, of de wolken nu een stortbui neerslaan 

over de dorstige cätaka-vogels of een bliksemflits op hen afvuurt, de 

cätaka-vogels blijven zich met de wolken onvermoeibaar verzoenen, 

want ze hebben geen andere toevlucht. Op dezelfde manier kun Je 

met me doen, wat Je wilt. Of Je me genadig bent of me straft, ik heb 

in deze wereld geen andere toeverlaat dan Jou. 

präcénänäà bhajanam atulaà duñkaraà çåëvato me 

   nairäçyena jvalati hådayaà bhakti-leçälasarya 

viçvadrécém agha-hara taväkarëya käruëya-vécém 

   äçä-bindü kñitam idam upaity-antare hanta çaityam (2) 

O moordenaar van Aghäsura (of de vernietiger van zonden), als ik 

hoor van de uiterst rigoreuze sädhana en bhajana, die in vroeger tij-

den werden ondernomen door grote zielen, zoals Çré Çuka en Mahärä-

ja Ambaréña, raakt mijn hart, dat geen enkel spoor van bhakti bevat, 

bedroefd door gewetenswroeging en hopeloosheid, want dergelijke 

moeilijke bhajana en sädhana zullen voor mij nooit mogelijk zijn. Dus 

ik heb het gevoel, dat ik nooit in staat zal zijn om Jouw lotusvoeten te 
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bereiken. Maar als ik dan de golven van zegen zie, die Je overal hebt 

verspreid van Çré Brahmä tot de meest vreselijke zondaren, wordt 

mijn hart weer rustig en krijgt een sprankje hoop. 

(2) Täà vrajavaneçvaréà näthatve (smara) – denk aan Çrématé Räd- 

 hikä als jouw sväminé 

Raghunätha däsa Gosvämé heeft in zijn Viläpa-kusumäïjali (7-8), 

zoals hieronder geciteerd, Çrématé Rädhikä erkend als zijn sväminé. 

Hij heeft met grote ambitie en verontrusting gebeden in een stem-

ming van eenpuntige devotie om dienst aan Haar te verkrijgen, 

aty utkaöena nitaräà virabänalena 

   dandahyamäna hådayä kila käpi däsé 

hä svämini kñanam iha praëayena gäòham 

   äkrandanena vidhurä vilapämi padyaiù 

O Sväminé Çré Rädhikä, ik ben Jouw dienstmaagd, maar mijn hart 

brandt door het venijnige vuur van afgescheidenheid van Jou. Ik huil 

herhaaldelijk en ben diep bedroefd geworden. Omdat ik geen ander 

respijt heb, woon ik bij Çré Govardhana aan de oever van Çré Rädhä-

kuëòa en met deze paar regels van verdriet smeek ik aan Jouw lotus-

voeten. 

devī duùkha-kula-sägarodare 

   düyamänam ati durgataà janam 

tvaà kåpä-prabala-naukayädbhutaà 

   präpaya sva-pada-paìkajälayam 

Moge Je tevreden zijn. O Vraja-viläsiné Çré Rädhikä, nu ik in de on-

peilbare oceaan van intens verdriet ben gevallen, word ik ernstig ge-

kweld en ben ik door rampspoed getroffen. O uiterst mededogende, 

plaats me alsjeblieft in de onverwoestbare boot van Jouw genade en 

sta me de rechtstreekse dienst aan Jouw lotusvoeten toe. 

(3) Lalitäà tad-atula-sakhitve (smara) – denk aan Çré Lalitä als de 

ongeëvenaarde vriendin van Çrématé Rädhikä 

Dit gevoel wordt duidelijk tot uitdrukking gebracht door Çré Rüpa 

Gosvämé in zijn Çré Lalitäñöaka, uit Stava-mälä, 
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rädhä-mukunda-pada-sambhava-gharma-bindu 

   nirmaïchanopakaraëé-kåta-deha-lakñäm 

uttuìga-sauhåda-viçeña-vaçät pragalbhäà 

   devéà guëaiù sulatitäà lalitäà namämi (1) 

Ik bied eerbetuigingen aan de hooghartige Çré Lalitä-devé, het betove-

rende reservoir van kwaliteiten, zoals schoonheid, lieftalligheid en 

ernst, die de glinsterende druppels transpiratie wegneemt van de lo-

tusvoeten van Çré Rädhä-Mädhava en die onafgebroken is verzonken 

in de meest verheven gevoelens van sauhärda-rasa, onverdeelde ab-

sorbtie in de vervulling van de hartewens van haar intieme vriendin, 

Çrématé Rädhikä. 

räkä-sudhä-kiraëa-maëòala-känti-daëòi- 

   vaktra-çriyaà cakita-cäru-camüru-neträm 

rädhä-prasädhana-vidhäna-kalä-prasiddhäà 

   devéà guëaiù sulalitäà lalitäà namämi (2) 

Ik bied mijn eerbetuigingen aan Çré Lalitä-devé, wier prachtige gelaat 

de schittering van de volle maan bespot, wier ogen altijd rusteloos zijn 

als die van een opgeschrikte hinde, die befaamd is om haar uitzonder-

lijke deskundigheid in de kunst van het kleden van Çrématé Rädhikä 

en die het reservoir is van ongelimiteerde vrouwelijke kwaliteiten. 

läsyollasad-bhujaga-çatru-patatra-citra- 

   paööäàçukäbharaëa-käyculikäïcitäìgém 

gorocanä-ruci-vigarhaëa-gaurimäëaà 

   devéà guëaiù sulatitäà lalitäà namämi (3) 

Ik bied eerbetuigingen aan Çré Lalitä-devé, wier lichaam is gesierd met 

een schitterende japon met de vele kleuren van de staartveren van een 

extatisch dansende pauw, wier bovenlichaam is bedekt met een im-

mens aantrekkelijke bloes, wier scheiding is gedecoreerd met glan-

zend vermiljoenrood en die verschillende halskettingen draagt en an-

dere met juwelen bezette ornamenten. Haar gouden gelaatskleur ver-

slaat zelfs de luister van gorocanä (een lichtgeel pigment gebruikt in 

schilderwerk, het verven van stoffen en als tilaka) en ze beschikt over 

ontelbaar veel goede kwaliteiten. 
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dhürte vrajendra-tanaye tanu suñöhu-vämyaà 

   mä dakñiëä bhäva kalaìkini läghaväya 

rädhe giraà çåëu hitäm iti çikñayantéà 

   devià guëaiù sulalitäà lalitäà namämi (4) 

Ik bied eerbetuigingen aan Çré Lalitä-devé, de charmante schatkamer 

van alle goede kwaliteiten, die Çrématé Rädhikä op deze wijze advi-

seert, “O Kalaìkiné (onkuise) Rädhikä, luister naar mijn heilzame 

woorden! Vrajendra-nandana is zeer geraffineerd. Toon Hem niet 

Jouw houding van vriendelijke toegeeflijkheid (däk-ñinya-bhäva); ge-

draag je in plaats daarvan onder alle omstandigheden altijd tegen-

draads (vämya-bhäva).” 

rädhämabhi-vrajapateù kåtamätmajena 

   küöaà manäg api vilokya vilohitäkñém 

väg-bhaìgibhis tam-acireëa vilajjayantéà 

   devéà guëaiù sulatitäà lalitäà namämi (5) 

Ik bied eerbetuigingen aan de woonplaats van alle goede kwaliteiten, 

de uiterst charmante Çré Lalitä-devé, die bij het horen van zelfs maar 

enkele sterke woorden van Çré Kåñëa tegen Çrématé Rädhikä onmid-

dellijk furieus wordt en Kåñëa met een paar sarcastische opmerkingen 

in verlegenheid brengt, zoals “Jij bent zeker zo trouw en simpel van 

hart – en zo’n monogame minnaar!”  

vätsalya-vånda-vasatià paçupäla-räjïyäù 

   sakhyänuçikñaëa-kaläsu guruà sakhénäm 

rädhä-balävaraja-jévita-nirviçeñäà 

   devéà guëaiù sulalitäà lalitäà namämi (6) 

Ik bied eerbetuigingen aan de hoogst verleidelijke Çré Lalitä-devé, die 

over het totaal van goddelijke kwaliteiten beschikt. Ze is de ontvanger 

van de ouderlijke genegenheid van Çrématé Yaçodä-devé, de koningin 

van Goparäja Çré Nanda Mahäräja. Als geestelijk leermeester van alle 

sakhés geeft ze hen advies op het gebied van vriendschap en ze is het 

eigen leven van zowel Çrématé Rädhikä als de jongere broer van Bala-

deva. 
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yäà käm api vraja-kule våñabhänujäyäù 

   prekñya svapakña-padavém anuruddhyamänäm 

sadyas-tad-iñöa-ghaöanena kåtärthayantéà 

   devéà guëaiù sulalitäà lalitäà namämi (7) 

Ik bied eerbetuigingen aan de zeer charmante Çré Lalitä-devé, de 

schatkamer van alle goede kwaliteiten. Als ze in Vraja ergens een 

jong meisje ziet en ze heeft vastgesteld, dat ze genegen is tot haar bes-

te vriendin, Çrématé Rädhikä, vervult Lalitä onmiddellijk alle innerlij-

ke verlangens van dat meisje en maakt haar in alle opzichten succes-

vol. 

rädhä-vrajendra-suta-saìgama-raìga-caryäà 

   varyäà viniçcitavatém akhilotsavebhyaù 

täà gokula-priyā-sakhé-nikuramba-mukhyäà 

   devéà guëaiù sulalitäà lalitäà namämi (8) 

Ik bied eerbetuigingen aan Çré Lalitä-devé, de belichaming van alle 

goddelijke deugden en de meest vooraanstaande priyā-sakhé van 

Gokula. Haar diepst gekoesterde taak is te voorzien in het plezier van 

Çré Rädhä-Govinda door Hun ontmoetingen te organiseren. Ze heeft 

een veel groter verlangen om deze uitmuntende taak uit te voeren dan 

om van het totaal van andere soorten feesten te genieten. 

nandann-amüni lalitä-guëa-lätitäni 

   padyäni yaù paöhati nirmala-dåñöir añöau 

prétyä vikarñaté janaà nija-vånda-madhye 

  taà kértidä-pati-kulojjvala-kalpa-vallé (9) 

Als iemand met een opgewekt en zuiver hart deze lofzang op Lalitä-

devé reciteert, die op excellente wijze is gedecoreerd met de kwalitei-

ten schoonheid, gratie en charme, trekt Çrématé Rädhikä, de stralende 

wensvervullende kruipplant in de familie van Våñabhänu Mahäräja, 

die persoon met genegenheid naar Zich toe en neemt haar op in Haar 

groep sakhés.  
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(4) Viçäkhäà çikñäh-vitaraëa-gurutve (smara) – denk aan Çré Vi- 

 çäkhä als jouw instructiegevend geestelijk leermeester 

De rivier, Yamunä, wordt beschouwd als niet-verschillend van Çré 

Viçäkhä. Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa heeft als bevestiging hiervan 

het volgende vers geciteerd, 

viçäkhorasi yä viñëor 

   yasyäà viñëur jalätmani 

nityaà nimajjati prétyä täà 

   sauréà yamunäà stumaù 

Çré Viñëu dompelt Zich dagelijks onder en speelt met groot plezier en 

genegenheid in het water van de Yamunä, de vloeibare gedaante van 

Viçäkhä-devé. Ik bied Yamunä-devé, de dochter van de zongod, Sürya, 

gebeden aan. 

Çré Vidyäbhüñaëapäda becommentarieert dit vers alsvolgt, 

viçäkhä yamunä-vapur iti vicäreëa 

yamunä-stutyä tat-stutir, iti vidyäbhüñaëaù 

Çré Viçäkhä wordt als de belichaming van Yamunä beschouwd. Door 

gebeden aan Yamunä aan te bieden biedt men Viçäkhä automatisch 

gebeden aan. 

Çré Rüpa Gosvämé heeft het volgende gebed ter meerdere glorie van 

de Yamunä gecomponeerd, dat bekend is als Çré Yamunäñöaka, uit 

Stava-mälä, 

 bhrätur antakasya pattane ‘bhipatti-häriëé 

   prekñayäti-päpino ‘pi päpa-sindhu-täriëé 

néra-mädhurébhir apy-açeña-citta-bandhiné 

   mäà punätu sarvadäravinda-bandhu-nandiné  (1) 

Mag Yamunä-devé, de dochter van Süryadeva, die de vriend van de lo-

tus (Sürya) in verrukking brengt, me altijd zuiveren. Ze redt degenen, 

die haar aanraken, van een reis naar het oord van haar broer, Yama-

räja, en louter door haar te zien kunnen verdorven zondaren de oce-
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aan van zonden oversteken. Door de ononderbroken zoetheid van 

haar water bindt ze het hart van iedereen. 

häri-väri-dhärayäbhimaëòitoru-khäëòavä 

   puëòaréka-maëòalodyad-aëòajäli-täëòavä 

snäna-käma-pämarogra-päpa-sampad-andhini 

   mäà punätu sarvadäravinda-bandhu-nandiné  (2) 

Yamunä-devé luistert met haar fascinerende stroom Indra’s immens 

grote Khäëòava-bos op en op haar bloeiende witte lotussen dansen al-

tijd met grote vreugde vogels, zoals kwikstaartjes. Om niet te spreken 

van degenen, die in haar water baden, zelfs laaghartige zondaren wor-

den van vreselijke zonden verschoond door eenvoudig de wens te 

koesteren om in de Yamunä te baden. Mag Yamunä-devé, de dochter 

van Süryadeva, die de vriend van de lotus in verrukking brengt, me al-

tijd zuiveren. 

çékaräbhimåñöa-jantu-durvipäka-mardiné 

   nanda-nandanäntaraìga-bhakti-püra-vardhiné 

téra-saìgamäbhiläñi-maìgalänubandhiné 

   mäà punätu sarvadäravinda-bandhu-nandiné  (3) 

Yamunä-devé heft de reacties van abominabele zonden op, die zijn 

begaan door degenen, die slechts een druppel van haar water aanra-

ken. Ze doet in het hart de stroom rägänuga-bhakti voor Nanda-

nandana Çré Kåñëa toenemen en zegent iedereen, die eenvoudig ver-

langt naar een verblijfplaats aan haar oevers. Mag Yamunä-devé, de 

dochter van Süryadeva, die de vriend van de lotus in vervoering 

brengt, me altijd zuiveren. 

dvépa-cakraväla-juñöa-tapta-sindhu-bhediné 

   çré-mukunda-nirmitoru-divya-keli-vediné 

känti-kandalébhir indranéla-vånda-nindiné 

   mäà punätu sarvadäravinda-bandhu-nandiné  (4) 

Yamunä-devé is zo onbevattelijk sterk, dat ze haar stroom door de ze-

ven oceanen, die de zeven gigantische eilanden van Bhü-maëòala om-

ringen, er nooit mee laat samenvloeien, zoals gewone rivieren doen. 

Omdat ze een intieme getuige is van Çré Kåñëa’s wonderbaarlijke, 
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transcendentale spel, maakt ze dat dit spel en vermaak oprijst in het 

hart van degenen, die hun toevlucht tot haar nemen. Haar donkere, 

glinsterende schoonheid verslaat zelfs die van een kostbare blauwe 

saffier. Mag de dochter van de zongod, Yamunä-devé, die de vriend 

van de lotus in vervoering brengt, me altijd zuiveren. 

mäthureëa maëòalena cäruëäbhimaëòitä 

   prema-naddha-vaiñëavädhva-vardhanäya paëòitä 

ürmi-dor-viläsa-padmanäbha-päda-vandiné 

   mäà punätu sarvadäravinda-bandhu-nandiné  (5) 

Yamunä-devé wordt gesierd door het uiterst betoverende land van 

Mathurä-maëòala en is behendig in het voortstuwen van vooruitgang 

op het pad van vaiñëavisme van toegewijden, die door prema worden 

geboeid. Met andere woorden, ze manifesteert rägänuga-bhakti recht-

streeks in het hart van degenen, die in haar wateren baden. Met haar 

golven als spelende armen vereert ze Çré Kåñëa’s lotusvoeten. Mag de 

dochter van de zongod, Yamunä-devé, die de vriend van de lotus in 

vervoering brengt, me altijd zuiveren. 

ramya-téra-ramdhamäëa-go-kadamba-bhüñitä 

   divya-gandha-bhäk-kadamba-puñpa-räji-rüñitä 

nanda-sünu-bhakta-saìgha-saìgamäbhinandiné 

   mäà punätu sarvadäravinda-bandhu-nandiné  (6) 

Yamunä-devé wordt verder verfraaid door de aanwezigheid van de 

koeien, die op beide zijden van haar hoogst aantrekkelijke oevers in-

gehouden lage tonen loeien. Ze krijgt aroma van de hemelse geur van 

de bloemen van de kadamba-bomen, die langs haar oevers staan. Ze is 

altijd overgelukkig met de verzameling dierbare toegewijden van Çré 

Nanda-nandana. Mag Yamunä-devé, de dochter van Süryadeva, die de 

vriend van de lotus in vervoering brengt, me altijd zuiveren. 

phulla-pakña-mallikäkña-baàsa-lakña-küjitä 

   bhakti-viddha-deva-siddha-kinnaräli-püjitä 

téra-gandhaväha-gandha-janma-bandha-randhiné 

   mäà punätu sarvadäravinda-bandhu-nandiné  (7) 
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Yamunä-devé resoneert met het boeiende geluid van honderdduizen-

den opgetogen witte zwanen, die door haar water glijden. Ze wordt 

constant vereerd door de devas, siddhas, kinnaras en door mensen, 

wier hart aan de dienst van Çré Hari is gewijd. Door de aanraking van 

het lichtste zuchtje wind, dat zachtjes over haar oevers waait, wordt de 

gebondenheid van de levende wezens aan herhaaldelijke geboorte en 

dood aan stukken gesneden. Mag de dochter van de zongod, Yamunä-

devé, die de vriend van de lotus in vervoering brengt, me altijd zuive-

ren. 

cid-viläsa-väri-püra-bhür-bhuvaù-svaräpiné 

   kértitäpi durmadoru-päpa-marma-täpiné 

ballavendra-nandanäìgaräga-bhaìga-gandhiné 

   mäà punätu sarvadäravinda-bandhu-nandiné  (8) 

Yamunä-devé is in alle drie werelden – Bhü, Bhuva en Sva – aanwezig 

met de stroom van haar water, dat de directe openbaring van het on-

gewone, transcendentale spel en vermaak van Çré Çré Rädhä-Kåñëa 

Yugala in zich draagt. Dus ze is de oorzaak, dat dit spel door de drie 

werelden wordt gezonden. Door haar glorie te bezingen wordt de diep 

gewortelde kern van onoverkomelijke, bodemloze zonden volkomen 

tot as verbrand. Ze is hoogst aromatisch geworden door de sandal-

houtpasta en de kuìkuma, die het lichaam van Vrajaräja-kumära Çré 

Kåñëa balsemen en die in haar water smelten, wanneer Hij van Zijn 

watersport geniet. Mag Yamunä-devé, de dochter van de zongod, die 

de vriend van de lotus in verrukking brengt, me altijd zuiveren. 

tuñöa-buddhir añöakena nirmalormi-ceñöitäà 

   tväm-anena bhänu-putri sarva-deva-veñöitäm 

yaù stavéti vardhayasva sarva-päpa-mocane 

   bhakti-püram asya devī puëòaréka-locane  (9) 

O dochter van Süryadeva, O goddelijke godin, Çré Yamunä, ik overleg 

dit gebed aan jouw voeten, opdat je de intelligente en vergenoegde 

personen mag begunstigen, die deze compositie reciteren ter meerde-

re glorie van jou, die door alle halfgoden wordt omringd en rijkelijk 

beschikt over smetteloze activiteiten in de vorm van jouw transparan-

te golven. Moge je de stroom vergroten van hun bhakti voor de lo-
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tusogige Çré Kåñëa, die de mensen van alle zonden bevrijdt, inclusief 

onwetendheid. 

(5) Priyasaraù (Rädhä-kuëòa) tat-prekñä-lalita-rati-datve (smara) – 

denk aan Rädhä-kuëòa als toekenner van de darçana van Çré 

Rädhä-Kåñëa en schenker van extatische liefde voor Hen 

Men dient zich te herinneren, dat Çré Rädhä-kuëòa extatische liefde 

schenkt voor de lotusvoeten van Çré Rädhä-Kåñëa Yugala. Een der-

gelijk gebed werd tot uitdrukking gebracht door Çré Raghunätha 

däsa Gosvämé in zijn Viläpa-kusumäïjali (98), 

he çré-sarovara sadä tvayi sä madéçä 

   preñöhena särdham iha khelati kämaraìgaiù 

tvaà cet priyät priyam atéva tayor itémäà 

   hä darçayädya kåpayä mama jévitaà täm 

O Çré Rädhä-kuëòa, mijn sväminé Çré Rädhikä maakt langs jouw oe-

vers altijd plezier met Haar geliefde Çré Kåñëa in amoureus spel en 

vermaak. Je bent Hen kostbaarder dan het leven zelf. Wees daarom 

zo goed me vandaag nog darśana te schenken van Çré Rädhikä, Ze is 

het leven van mijn leven. 

(6) Bidden tot Çré Viçäkhä (als zij die darśana van en extatische 

 liefde voor Çré Rädhä-Kåñëa schenkt) 

Raghunätha däsa Gosvämé bidt op een dergelijke wijze tot Çré Vi-

çäkhä in Viläpa-kusumäyjali (99), 

kñaëam api tava saìgaà na tyajed eva devī 

   tvam asi sama-vayas tvän-narmabhümir yad asyäù 

iti sumukhi viçäkhe darçayitvä mad-éçäà 

   mama viraha-hatäyäù präëa-rakñäà kuruñva 

O Sumukhé (schoonheid), O Viçäkhä, omdat je precies dezelfde leef-

tijd hebt als mijn meesteres, Çré Rädhikä, ben je de woonplaats van 

Haar speelse vermaak. Bijgevolg kan Ze jouw associatie zelfs geen 

moment opgeven. Ik ben door afgescheidenheid van Haar zeer opge-

wonden en verdrietig geworden. Wees zo goed me darśana van Haar 

lotusvoeten te schenken en op die manier mijn leven te sparen. 
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(7) Giréndrau lalita-rati-datve (smara) – denk aan Giriräja-

Govardhana als hij, die extatische liefde schenkt 

In zijn Çré Govardhana-väsa-prärthanä-daçakam (8) uit Çré Stavävalé 

bidt Çré Raghunätha däsa Gosvämé om een woonplaats in Çré Go-

vardhana, 

giri-nåpa hari-däsa-çreëi-varyeti nämäm 

   åtam idam uditaà çré rädhikä-vaktra-candrät 

vraja-nava-tilakatve klåpta vedaiù sphuöaà me 

   nija-nikaöa-niväsaà dehi govardhana tvam 

O Giriräja-Govardhana, de nectar van jouw naam als Haridäsa-varya 

(de beste van alle dienaren van Çré Kåñëa) is rechtstreeks uit de lo-

tusmond van Çrématé Rädhikä gemanifesteerd, toen Ze de woorden 

sprak (Çrémad-Bhägavatam 10.21.18), “hantäyam adrir abalä haridäsa-

varyaù – O sakhés, deze Giriräja-Govardhana is de beste van alle toe-

gewijden van Çré Hari”. Zodoende hebben alle Veda’s jou gevestigd 

als het verse tilaka-teken, dat het voorhoofd van Vraja siert. O Go-

vardhana, wees daarom zo goed om me een verblijf aan jouw zijde te 

schenken. 

De intentie van deze uitspraak is, dat Raghunätha däsa Gosvämé 

aan Govardhana bidt om het ontwaken van extatische liefde voor de 

lotusvoeten van Çré Rädhä-Kåñëa Yugala in zijn hart te veroorzaken 

door hem residentie aan de voet van Giriräja-Govardhana toe te 

kennen. 

Door het zien, herinneren en het reciteren van de glorie van Çré 

Rädhä-kuëòa en Giriräja-Govardhana verkrijgt men prema-bhakti, 

die doordrenkt is van het gevoel van rägänuga. Alle plaatsen, waar 

Çré Kåñëa Zijn bovenzinnelijk spel uitvoerde, schenken een sterke 

gehechtheid aan de lotusvoeten van Çré Rädhä-Kåñëa Yugala. Daar-

om dient men altijd met grote liefde aan hen te denken. 
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ratià gauré-léle api tapati saundarya-kiraëaiù 

   çacé-lakñmé-satyäù paribhavati saubhägya-valanaiù 

vaçé-käraiç candrävali-mukha-navéna-vraja-satéù 

   kñipaty äräd yä täà hari-dayita-rädhäà bhaja manaù 

Anvaya 

manaù – O verstand; bhaja – vereer; täm – die; rädhäm – Çré Rädhä; hari-

daita – de geliefde van Çré Kåñëa; yä – die; tapati – verbrandt of grieft; rati – 

Rati-devé, de vrouw van Kämadeva; gauré – Gauré-devé, de vrouw van Çré 

Çiva; api – en; lélä – Lélä-devé, de persoonlijke energie van Çré Näräyaëa; 

saundarya-kiraëaiù – met de stralen van Haar schoonheid; paribhavati – 

(die) verslaat; çacé – Çacé-devé, de vrouw van Indra; lakñmé – Lakñmé-devé, de 

eeuwige metgezellin van Çré Näräyaëa; satyäù – (en) Satyabhämä-devé, een 

van Çré Kåñëa’s voornaamste koninginnen in Dvärakä; saubhägya-valanaiù – 

door de superovervloed van Haar grote geluk; kñipati – (en die) werpt; ärät 

– naar een afgelegen plek; navéna-vraja-satéù – de kuise jonge meisjes van 
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Vraja; candrävalé-mukha – aangevoerd door Candrävalé; vaçé-karaiù – met 

Haar kwaliteit om Çré Kåñëa onder Haar beheer te brengen. 

Vertaling 

[Zonder toevlucht te nemen tot het innerlijke vermogen van Bhaga-

vän (svarüpa-śakti) kan men nooit het volle aspect krijgen van de 

absolute waarheid, Çré Kåñëa, die de eigenaar van dat vermogen is. 

Daarom wordt de volgende uitspraak tot uitdrukking gebracht.] O 

verstand, geef de gehechtheid op voor alle anderen en vereer een-

voudig de meest geliefde van Çré Kåñëa, Çrématé Rädhikä, die Rati, 

Gauré en Lélä met de schitterende stralen van Haar schoonheid in 

brand zet; die door de overvloed van Haar grote geluk Çré Çacé, Çré 

Lakñmé en Çré Satyabhämä bevangt; en die met Haar vermogen om 

Çré Kåñëa onder Haar beheer te krijgen de trots verspilt van de kuise 

jonge meisjes van Vraja aangevoerd door Çré Candrävalé. Deze Çré-

maté Rädhikä is de grootste geliefde van Çré Kåñëa. 

Sri Bhajana-darpaëa-digdarçiné-våtti  

(1) De buitengewone kwaliteiten van Çrématé Rädhikä 

Çré Rüpa Gosvämé heeft in zijn Çré Ujjvala-nélamaëi in het hoofdstuk 

getiteld, Sri Rädhä-prakaraëa (4.11-15), de vijfentwintig belangrijk-

ste kwaliteiten van Çrématé Rädhikä beschreven, 

atha våndävaneçvaryäù 

   kértyante pravarä guëäù 

madhureyaà nava-vayäç- 

   caläpäìgojjvala-smitä 

cäru-saubhägya-rekhäòhyä 

   gandhonmädita-mädhavä 

saìgéta-prasaräbhijïä 

   ramya-väk narma-paëòitä 
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vinétä karuëä-pürëä 

   vidagdhä päöavänvitä 

lajjäçélä sumaryädä 

   dhairyä gämbhérya-çäliné 

suviläsä mahäbhäva- 

   paramotkarña-tarñiëé 

gokula-prema-vasatir 

   jagac-chreëé-lasad-yaçäù 

gurvarpita-guru-snehä 

   sakhé-praëayitä-vaçä 

kåñëa-priyävalé-mukhyä 

   santatäçrava-keçavä 

bahunä kià guëäs-tasyäù 

   saìkhyätitä harer iva 

Ik zal nu de belangrijkste kwaliteiten van Våndävaneçvaré, Çrématé 

Rädhikä beschrijven: (1) madhurä – Ze is innemend; (2) nava-vayäù – 

Ze bevindt Zich eeuwigdurend midden in Haar bloeiende jeugd; (3) 

caläpäìgä – Ze werpt zijdelingse blikken uit Haar rusteloze ogen; (4) 

ujjvala-smitä – Ze heeft een stralend lieve glimlach; (5) cäru-

saubhägya-rekhäòhyä – Haar voeten en andere lichaamsdelen zijn ge-

tekend met mooie, gunstige lijnen; (6) gandhonmädita-mädhavä – de 

geur van Haar lichaam maakt Kåñëa gek; (7) saìgéta-prasaräbhijïä – 

Ze is deskundig in zang- en muziekkunst; (8) ramya-väk – Haar 

spraak is betoverend; (9) narma-paëòétä – Ze is snel van gedachten en 

bedreven in het toepassen van grapjes; (10) vinétä – Ze is bescheiden; 

(11) karuëä-pürëä – Ze is genadevol; (12) vidagdhä – Ze is uiterst 

deskundig in de vierenzestig kunstvormen en in alle variëteiten van 

het amoureuze spel; (13) päöavänvitä – Ze is handig; (14) lajjäçélä – Ze 

is verlegen; (15) sumaryädä – Ze wijkt nooit af van het pad van 

deugdzaamheid; (16) dhairyä-çäliné – Ze is grootmoedig en verdraag-

zaam in verdriet; (17) gämbhérya-çäliné – Ze is ernstig; (18) suviläsä – 

Ze is altijd getooid met diverse soorten ornamentale gebaren van het 

lichaam, zoals häva, bhäva en helä (diverse vrouwelijke gebaren, die 

de geliefde bekoren) evenals glimlachen, kippenvel en verschillende 

vocale intonaties, die wijzen op Haar extatische gevoelens in relatie 



ÇRÉ MANAÙ-ÇIKÑÄ 

__________________________________________________________________________ 

116 

tot Çré Kåñëa; (19) mahäbhäva-paramotkarña-tarñiëé – Ze is uiterst gre-

tig om de hoogste manifestatie van mahäbhäva te vertonen; (20) 

gokula-prema-vasati – Ze is het object van liefde voor alle inwoners 

van Gokula; (21) jagat-çreëé-lasad-yaçä – Haar faam heeft zich door 

het hele universum verspreid; (22) gurvarpita-guru-snehä – Ze is de 

ontvanger van grote genegenheid van Haar ouderen; (23) sakhé-

praëayitä-vaçä – Ze wordt beheerst door de liefde van Haar sakhés;  

(24) kåñëa-priyävalé-mukhyä – Ze is de meest vooraanstaande van alle 

minnaressen van Kåñëa; en (25) santatäçravä-keçava – Ze houdt Çré 

Keçava altijd onder Haar beheer. Wat kan er nog meer worden ge-

zegd? Evenals Çré Kåñëa beschikt Zij ten volle over ongelimiteerde, 

transcendentale kwaliteiten. 

De glorie van Çrématé Rädhikä wordt door Çré Rüpa Gosvämé nader 

beschreven in Ujjvala-nélamaëi (4.3-6), 

tayor apy ubhayor madhye 

   rädhikä sarvathädhikä 

mahäbhäva-svarüpeyaà 

   guëair ativaréyasé 

Vergeleken met Çré Candrävalé is Çré Rädhä in alle opzichten superi-

eur. Ze is de belichaming van mahäbhäva. Niemand kan zich met 

Haar vergelijken wat betreft Haar beschikking over transcendentale 

kwaliteiten. 

gopälottara-täpinyäà 

   yad yändharveti viçrutä 

rädhety åk pariçiñöe ca 

   mädhavena saboditä 

atas tadéya-mähätmyaà 

   pädme devarñinoditam 

In de Gopälottara-täpani is Ze daarom gevierd onder de naam Gänd-

harvä. In het aanhangsel van de Åg Veda wordt Haar naam samen met 

Çré Mädhava genoemd. Dit wordt met de volgende woorden tot uit-

drukking gebracht, “rädhayä mädhavo devo mäd-havenaiva rädhikä – 

Mädhava is altijd bij Çrématé Rädhikä en Zij is altijd bij Hem. Ze blij-
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ven altijd bij elkaar en zijn nooit van elkaar gescheiden.” Daarom 

heeft Çré Devarñi Närada Haar glorie beschreven in de Padma Puräëa. 

yathä rädhä priyä viñëos 

   tasyäù kuëòaà priyaà tathä 

sarva-gopéñu saivaikä 

   viñëor atyanta-vallabhä 

Evenals Çrématé Rädhikä aan Çré Kåñëa het meest dierbaar is, zo is 

Haar vijver, Çré Rädhä-kuëòa aan Hem even dierbaar. Van alle ge-

liefde gopés is niemand zo dierbaar als Çrématé Rädhikä. 

hlädiné yä mahä-çaktiù 

   sarva-çakti-varéyasé 

tat-sära-bhäva-rüpeyam 

   iti tantre pratiñöhitä 

Het allerhoogste vermogen genaamd hlädiné is superieur aan alle an-

dere vermogens van Çré Kåñëa. De geconcentreerde vorm van deze 

hlädiné-śakti, die haar hoogste uitdrukking vindt in het stadium van 

mädanäkhyä-mahäbhäva, is niemand anders dan Çrématé Rädhikä. 

Deze conclusie is in de Tantra’s aangetoond geworden. 

Rüpa Gosvämé heeft in zijn Cäöu-puñpäïjalé uit Stava-mälä Çrématé 

Rädhikä alsvolgt geprezen, 

nava-gorocanä-gauréà pravarendévarämbaräm 

maëé-stavaka-vidyoti-veëé-vyäläìganä-phaëäm  (1) 

O Våndävaneçvaré, ik bied Jou gebeden aan. Jouw gouden gelaats-

kleur lijkt op verse gorocana. Jouw säré heeft de kleur van een prach-

tige blauwe lotus en het bovenste deel van Jouw lange, gevlochten 

haar is bezet met juwelen, waardoor het op de kap van een zwarte 

slang lijkt. 

upamäna-ghaöä-mäna-prahäri-mukha-maëòaläà 

navendu-nindi-bhälodyat-kastüré-tilaka-çriyam  (2) 

Jouw beeldschone gelaat beschaamt de schittering van de volle maan, 

een tot volle bloei gekomen lotusbloem, of enig ander mogelijk object 
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ter vergelijking. Jouw voorhoofd, dat lijkt op een juist opgekomen 

wassende maan, is prachtig versierd met tilaka van muskus. 

bhrü-jitänaìga-kodaëòäà lola-nélälakävalim 

kajjalojjvalatä-räjac-cakoré-cäru-locanäm  (3) 

Jouw gebogen wenkbrauwen beschamen de boog van Cupido. Jouw 

slingerende vlechten van zwart krullend haar zijn schitterend en Jouw 

ogen, die prachtig zijn gedecoreerd met käjala, lijken op een stel jonge 

cakoré-vogels (die naar men zegt door de maan worden gemagneti-

seerd en daarom het symbool zijn van amoureus verlangen). 

tila-puñpäbha-näsägra-viräjad-vara-mauktikäm 

adharoddhüta-bandhükäà kundälé-bandhura-dvijäm  (4)  

Een prachtige parel siert de punt van Jouw neus als een sesambloem, 

Jouw lippen zijn als dieprode bandhüka-bloemen en Jouw tanden 

glinsteren als sprankelend witte jasmijnknoppen. 

sa-ratna-svarëa-räjéva-karëikäkåta-karëikäm 

kastüré-bindu-cibukäà ratna-graiveyakojjvaläm  (5)  

Met juwelen bezette meeldraden van gouden lotusbloemen decoreren 

Jouw oren, Jouw kin is versierd met een stip muskus en Je draagt een 

halssnoer bezet met juwelen. 

divyäìgada-pariñvaìga-lasad-bhuja-måëälikäm 

valäri-ratna-valaya-kalälambi-kalävikäm  (6)  

Jouw mooie armen, die lijken op lotusstengels, zijn versierd met arm-

banden en aan Jouw polsen hangen armbanden gemaakt van blauwe 

saffieren, die lieflijk rinkelen als Je beweegt. 

ratnäìguréyakolläsi-varäìguli-karämbujäm 

manohara-mahä-hära-vihäri-kuca-kuömaläm  (7)  

De vingers van Jouw lotushanden zijn gedecoreerd met ringen met in-

gelegde juwelen en Jouw borsten worden gesierd door een betoverend 

kostbare halsketting. 

romäli-bhujagé-mürdha-ratnäbha-taraläïcitäm 

valé-trayé-latä-baddha-kñéëa-bhaìgura-madhyamäm  (8)  
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Boven de haarlijn, die over Jouw navel loopt, lijkt de middelste steen 

van die halsketting op het juweel op de kop van een vrouwtjesslang. 

Jouw mooie ranke taille, die licht gebogen is onder het gewicht van 

Jouw borsten, wordt getekend door drie lijnen, die lijken op vervloch-

ten kruipplanten. 

maëi-särasanädhära-visphära-çroëi-rodhasam 

hema-rambhä-madärambha-stambhanoru-yugäkåtim  (9)  

Rond Jouw brede heupen hangt een schitterende, rinkelende, met ju-

welen bezette tailleband en Jouw goedgevormde dijen verpletteren de 

trots van de gouden stam van de bananenboom. 

jänu-dyuti-jéta-kñulla-péta-ratna-samudgakäm 

çaran-niraja-néräjya-maïjéra-viraëat-padäm  (10)  

De pracht van Jouw mooie knieën beschamen de uitstraling van ronde 

juwelenkistjes met gele saffier en Jouw mooie voeten, die worden ver-

sierd door rinkelende enkelbellen, stralen licht uit als rode lotussen 

die bloeien in de herfst. 

räkendu-koöi-saundarya-jaitra-päda-nakha-dyutim 

añöäbhiù sättvikair bhävair äkulé-kåta-vigrahäm  (11)   

De glorie van de nagels van Jouw lotusvoeten verslaat de schoonheid 

van miljoenen volle manen en Jouw totale gedaante is doortrokken 

van de acht sättvika-bhävas, zoals transpiratie en aan de grond gena-

geld staan. 

mukundäìga-kåtäpäìgäm anaìgormi-taraìgitäm 

tväm ärabdha-çriyänandäà vande våndävaneçvari  (12) 

Als je zijdelingse blikken op Çré Kåñëa afvuurt, zwel Je op met golven 

amoureus verlangen en dan kom Je bij Hem en ervaar Je oneindige 

zegen. O Våndävaneçvaré, ik vereer Jou, het reservoir van goddelijke 

kwaliteiten. 

ayi prodyan-mahä-bhäva-mädhuré vihvaläntare 

açeña-näyikävasthä-präkaöyädbhuta-ceñtite  (13)  
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O Çrématé, Jouw hart is ondergedompeld in de gecombineerde beko-

ring van alle symptomen van mahäbhäva, die in Jou gelijktijdig oprij-

zen. Omdat Je beschikt over alle eigenschappen van een onbeperkte 

diversiteit aan heldinnen, is iedereen verbaasd bij het zien van Jouw 

uiteenlopende stemmingen en gebaren. 

sarva-mädhurya-viïcholi-nirmaïchita-padämbuje 

indirä-mågya-saundarya-sphurad-aìghri-nakhäïcale  (14)  

Alle eigenschappen van een heldin, zoals beminnelijkheid, bezoeken 

Jouw lotusvoeten en de schoonheid, waar zelfs Lakñmé-devé om bidt, 

straalt uit de nagels van die voeten. 

gokulendu-mukhé-vånda-sémantottaàsa-mäïjari 

lalitädi-sakhé-yütha-jévätu-smita-korake  (15) 

Je bent het kroonjuweel en de bloemknop van alle vrouwen van 

Gokula en Jouw lieve, zachte glimlach is een levengevend tonicum 

voor alle sakhés aangevoerd door Lalitä. 

caöuläpäìga-mädhurya-bindünmädita-mädhave 

täta-päda-yaçaù stoma-kairavänanda-candrike  (16) 

De zijdelingse blikken uit Jouw rusteloze ogen werken als druppels 

ambrosia, die Mädhava gek maken, en Je bent de maan, die de bloem 

van Jouw vaders roem vergroot. 

apära-karuëä-püra-püritäntar-mano-hrade 

prasédäsmin jane devī nija-däsya-spåhä-juñi  (17) 

Jouw hart is als een peilloos reservoir, dat overloopt van mededogen. 

O Godin, wees daarom tevreden met deze nederige ziel, die ernaar 

verlangt om Jouw dienstmaagd te worden. 

kaccit tvaà cäöu-paöunä tena goñöhendra-sünunä 

prärthyamäna-caläpäìga-prasädä drakñyase mayä?  (18) 

Nadat Jouw bui van jaloerse boosheid is verbroken, smeekt de door-

trapte Vrajendra-nandana Çré Kåñëa Jou met vleierij om bij Hem te 

komen. Op dat moment word Je extatisch en strooi Je zijdelingse 
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blikken over Hem heen. Wanneer zal ik in staat zijn van zulke emoties 

getuige te zijn? 

tväà sädhu mädhavé-puñpair mädhavena kalä-vidä 

prasädhyamänäà svidyantéà vijayiñyämy ahaà kadä?  (19) 

Als de handige en artistieke Çré Kåñëa Jou met mädhavé-bloemen de-

coreert, veroorzaakt de aanraking van Zijn lotushanden een uitbraak 

van extatische symptomen over Jouw hele lichaam, die Jou door-

drenkt met transpiratie. Oh, wanneer ben ik op dat moment in staat 

Jou met een palmblad zachtjes koeling toe te waaien? 

keli-vistraàsino vakra-keça-våndasya sundari 

saàskäräya kadä devé janam etaà nidekñyasi?  (20) 

O Devé, O Sundaré, na Jouw liefdesspel met Çré Kåñëa is Jouw haar 

door de war en moet opnieuw worden opgemaakt. Wanneer geef Je 

deze overgegeven ziel de opdracht om deze dienst te verlenen? 

kadä bimbhoñöhi tämbülaà mayä tava mukhämbuje 

arpyamäëaà vrajädhéça-sünur äcchidya bhokñyate?  (21) 

O Bimboñöhé (iemand met lippen als bimba-vruchten), nadat Je mijn 

offer van tämbula hebt aanvaard, haalt Çré Kåñëa het uit Jouw lotus-

mond en plaatst het in Zijn eigen mond. Wanneer kan ik getuige zijn 

van dergelijk liefdevol spel? 

vraja-räja-kumära-vallabhä-kula-sémanta-maëé prasida me 

parivära-gaëasya te yathä padavé me na davéyasé bhavet  (22) 

O Çrématé, aangezien Jij het kroonjuweel bent van de geliefde gopés 

van Vrajendra-nandana, wees met mij tevreden en beschouw me snel 

als een lid van Jouw familie. Toon me alsjeblieft deze goedheid. 

karuëäà muhur arthaye paraà tava våndävana cakravartini 

api keçi-riporyayä bhavet sa caöu-prärthana-bhäjanaà janaù  (23) 

O Koningin van Våndävana, ik smeek keer op keer aan Jouw lotus-

voeten. Heb alsjeblieft mededogen en maak me Jouw dienstmaagd 

(pälyadäsé). Als Je verontwaardigd bent geraakt vanwege een onenig-

heid tussen Jullie, komt Çré Kåñëa met allerlei vleiende woorden naar 
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me toe om Jou weer te ontmoeten, omdat Hij weet, dat ik Jouw dier-

bare assistente ben. Op dat moment neem ik Hem bij de hand en leid 

Hem naar Jou toe. O Sväminé, wanneer sta Je me deze genade toe? 

imaà våndävaneçvaryä jano yaù paöhati stavaà 

cäöu-puñpäïjalià näma sa syäd asyäù kåpäspadam  (24) 

Een fortuinlijke ziel, die deze Cäöu-puñpäïjali met vertrouwen ter 

meerdere glorie van Våndävaneçvaré Çrématé Rädhikä reciteert, zal 

heel spoedig de ontvanger van Haar genade worden. 

Men dient Çrématé Rädhikä te vereren door gebeden zoals deze te 

reciteren en door allerlei soorten diensten te verlenen. Çré Raghunä-

tha däsa Gosvämé heeft dit gevoel in zijn Viläpa-kusumäïjali (101-2) 

alsvolgt tot uitdrukking gebracht, 

lakñmér yad aìghri-kamalasya nakhäïcalasya 

   saundarya-bindum api närhati labdhum-éçe 

sä tvaà vidhäsyasi na cen mama netradänaà 

   kià jévitena mama duùkha-dävägni-dena? 

O Präëeçvaré Çré Rädhikä, Çré Lakñmé-devé kan zelfs geen druppel 

schoonheid krijgen, die uit de puntjes van de teennagels van Jouw lo-

tusvoeten straalt. Als Je me de ogen niet geeft om Jouw schitterende 

gedaante, kwaliteiten en spel te aanschouwen, wat is dan voor mij de 

zin van dit miserabele leven, dat brandt in een verzengende vuurzee 

van zielsangst? 

äçäbharair amåta-sindhumayaiù kathaïcit 

   kälo mayäti-gamitaù kila sämprataà hi 

tvaà cet kåpäà mayi vidhäsyasi naiva kià me 

   präëair vrajena ca varoru bakäriëäpi? 

O Varoru (meisje met mooie dijen), het is ongetwijfeld alleen in de 

hoop op het verkrijgen van de nectarische oceaan van dienst aan Jou 

en de visie van Jouw transcendentale spel, dat ik in staat ben geweest 

om tot dusver mijn leven met grote moeite in stand te houden. Maar 

als Je me zelfs nu niet genadig bent, wat heeft dan dit leven, een resi-

dentie in Vraja-dhäma, of zelfs Çré Kåñëa Zelf voor zin? 
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Als iemand zeer fortuinlijk is, kan in hem extatische liefde verzadigd 

van de gevoelsstemming van Vraja ontwaken door de grondeloze 

genade van Bhagavän of zijn toegewijde. Tegen die tijd komt men 

van een rägänuga-guru zijn eeuwige, grondrechtelijke identiteit te 

weten. Uitgerust met dit begrip en het verlangen om geschikte dien-

sten en sädhana op te pakken dient de spirituele aspirant eerst zijn 

toevlucht tot de lotusvoeten van een dergelijke geestelijk leermees-

ter te nemen en hem in zijn eeuwige, spirituele gedaante als een 

maïjaré gewaar te worden. Dan dient hij zich met hart en ziel bezig 

te houden met bhajana en sädhana. Door onafgebroken sädhana en 

bhajana te beoefenen krijgt hij door de genade van zijn maïjaré-

guru de dienst van een van de sakhés van Çrématé Rädhikä. Door 

onafgebroken dienst aan die sakhé te verlenen en door haar genade 

te ontvangen zal men de rechtstreekse darśana van Våndävaneçvaré 

Çrématé Rädhikä krijgen. Tenslotte zal men door Haar genade in 

staat worden gesteld het Goddelijk Paar in Hun bovenzinnelijke 

spel te dienen. Dit alles kan alleen worden volbracht met pretentie-

loze nederigheid, intens verlangen en eenpuntige concentratie op 

het doel. 
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SaMa& é[qæPae<a SMarivvXaraDaaiGair>a*Taaer( 

  v]Jae Saa+aaTSaeval/>aNaivDaYae TaÓ<aYauJaae" 

TaidJYaa:YaaDYaaNaé[v<aNaiTaPaÄaMa*TaiMad& 

  DaYaNa( NaqTYaa GaaevDaRNaMaNauidNa& Tv& >aJa MaNa" 

samaà çré-rüpeëa smara-vivaça-rädhä-giribhåtor 

   vraje säkñät-sevä-labhana-vidhaye tad-gaëa-yujoù 

tad-ijyäkhyä-dhyäna-çravaëa-nati-païcämåtam idaà 

   dhayan nétyä govardhanam anudinaà tvaà bhaja manaù 

Anvaya 

manaù – O verstand; vidhaye – voor de methode; labhana – van het verkrij-

gen; säkñät-sevä – de rechtstreekse dienst; rädhä-giribhåtoù – van Çré Çré 

Rädhä-Giridhäré; smara-vivaça – die worden geboeid door amoureuze ver-

langens; tad-gaëa-yujoù – samen met Hun metgezellen; vraje – in Vraja; 

tvam – jij; dhayan – drinkt; çré-rüpeëa-samam – in overeenstemming met Çré 

Rüpa; idam – deze nectar bestaande uit vijf ingrediënten; tad-ijyä – (in de 

vorm van) Hun verering (arcana); äkhyä – beschrijvingen van Hun namen, 

gedaanten, kwaliteiten en spel (saìkértana); dhyäna – meditatie; çravaëa – 

het horen van Hun namen, gedaanten, kwaliteiten en spel; nati – voor Hen 

neerbuigen; bhaja – (en) verering; govardhanam – Çré Govardhana; anudi-

nam – iedere dag; nétyä – volgens de beginselen van devotie. 
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Vertaling 

[Nu wordt de methode voor het uitvoeren van zeer diepe en ver-

trouwelijke bhajana uiteengezet.] O mijn dierbare verstand, om de 

rechtstreekse dienstverlening te krijgen aan Çré Çré Rädhä-Giridhäré, 

die altijd geboeid zijn door amoureuze verlangens, en de dienst van 

Hun eeuwige metgezellen in Vraja dient men de païcämåta te drin-

ken van de dienst aan Hen in overeenstemming met de methode 

voorgeschreven door Çré Rüpa Gosvämé. Deze païcämåta is een 

ambrozijnen nectar bestaande uit de volgende vijf ingrediënten: 

verering van het Goddelijk Paar (arcana), het chanten van de glorie 

van Hun transcendentale namen, gedaanten, kwaliteiten en spel 

(saìkértana), meditatie op Hen (dhyäna), het horen van de glorie 

van Hun namen, gedaanten, kwaliteiten en spel (çravaëa) en het 

aanbieden van eerbetuigingen aan Hen. Als toevoeging hieraan 

dient men dagelijks Çré Govardhana te vereren in overeenstemming 

met de grondbeginselen van toewijding. 

Sri Bhajana-darpaëa-digdarçiné-våtti  

(1) Tad-gaëa-yujoù – met Hun metgezellen 

Dit verwijst naar Çré Kåñëa, die wordt omringd door Zijn vrienden, 

zoals Çrédäma en Subala, en Çrématé Rädhikä, die wordt omringd 

door Haar vriendinnen, zoals Çré Lalitä en Viçäkhä. 

(2) Smara-viläsa-vivaça – verzonken in amoureus spel en vermaak 

Çré Rädhä-Géridhäré zijn diep ondergedompeld in çåëgära-rasa en 

beschouwen het aantrekkelijker dan däsya-, sakhya- en vätsalya-

rasa. 

(3) Vraje säkñät-sevä-labhana – het verkrijgen van rechtstreekse 

dienst in Vraja 

De dienst, die men in het stadium van sädhana uitvoert, is een simu-

latie van rechtstreekse dienst. In het stadium van perfectie krijgt 
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men eerst dienst op afstand. Door regelmatig dienst op afstand te 

verlenen onder leiding van een maïjaré, krijgt men geleidelijk de 

dienst van de sakhés. Daarna krijgt ze de rechtstreekse dienst van Çré 

Çré Rädhä-Govinda. Er is een onbeperkte verscheidenheid aan dien-

sten, zoals het schoonmaken van de kuïja, waar Çré Rädhä-Kåñëa 

Hun spel uitvoeren, het opmaken van Hun bed, het brengen van 

water, het rijgen van bloemenslingers, het toebereiden van tämbula 

en het aanbieden van kamfer. Er zijn ontelbaar veel dienstmeisjes, 

die zich met hun respectievelijke dienstverlening bezighouden. 

De directe dienst aan Çré Rädhä-Govinda is alleen mogelijk, wan-

neer de jéva zijn eeuwige, geperfectioneerde spirituele gedaante 

(nitya-siddha deha) verkrijgt. Het geconditioneerde levende wezen 

kan geen rechtstreekse dienst verlenen in zijn grofstoffelijke of in 

zijn subtiel materiële lichaam. In rechtstreekse dienst ervaart men 

onbeperkte zegen en eeuwigdurend op ieder moment nieuwe rasa 

dankzij de diepe emoties, die voortkomen uit mädhurya-rasa. In dit 

stadium is het geluk, dat men aan rechtstreekse dienst ontleent, zo 

groot, dat men zelfs niet het geringste spoor van persoonlijk plezier 

meer heeft. De toegewijde, die zich op dit platform bevindt, wordt 

nimmer geraakt door enige vorm van ellende. Het verdriet, dat in 

mädhurya-rasa door een gevoel van afgescheidenheid (vipralambha) 

wordt vertoond, is slechts een transformatie van goddelijke extase. 

Deze ervaring heeft geen enkele relatie met de grieven, die met het 

materiële lichaam zijn verbonden. 

(4) Çré Rüpeëa-samam – in overeenstemming met Çré Rüpa 

Çré Rüpa Gosvämé, de äcärya van mädhurya-rasa, heeft de procedu-

res uiteengezet voor rägänuga-sädhakas, die zijn gericht op mädhu-

rya-rasa, in zijn boeken getiteld, Çré Bhakti-rasämåta-sindhu en Çré 

Ujjvala-nilamaëi. Men dient deze methoden aan te nemen en de 

païcämåta te drinken, die in dit Vers Elf wordt genoemd. Deze me-

thoden worden in Çré Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.90-3) alsvolgt 

beschreven, 
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çraddhä viçeñataù prétiù 

   çré-mürter-aìghri-sevane 

çrémad-bhägavatärthänäm 

   äsvädo rasikaiù saha 

sajätéyäçaye snigdhe 

   sädhau saìgaù svato vare 

näma-saìkértanaà çréman- 

   mathurä-maëòale sthitiù 

aìgänäà païcakasyäsya 

   pürvaà vilikhitasya ca 

nikhila çraiñöhya bodhäya 

   punar apy atra kértanam 

(1) Men dient de lotusvoeten van het godsbeeld met vertrouwen en 

vooral met liefde te dienen; (2) men dient de intentie van Çrémad-

Bhägavatam te proeven in gezelschap van rasika Vaiñëava’s; (3) men 

dient te associëren met toegewijden, die zich in dezelfde gemoedsge-

steldheid bevinden, die zachtmoedig zijn, zich toegenegen opstellen 

en verder gevorderd zijn dan zichzelf; (4) men dient çré-näma-

saìkértana uit te voeren; en (5) men dient in Mathurä-maëòala, of met 

andere woorden, Vraja-maëòala te wonen. Hoewel deze vijf onderde-

len van bhakti reeds eerder zijn besproken, worden ze herhaald om 

hun superioriteit boven de andere onderdelen te vestigen. 

(5) Ijyä – verering van het godsbeeld 

De onderdelen van bhakti, die tot deze categorie behoren, zijn 

dienst aan de lotusvoeten van het godsbeeld (arcana), het inachtne-

men van Ekädaçé en bepaalde Dvädaçé’s, het dragen van tulasé hals-

kralen en tilaka, het eren van caraëämåta en mahä-prasäda, het af-

leggen van geloften, zoals kärttika-vrata, en het dienen van de tulasé-

plant. 

(6) Äkhyä – verheerlijking 

Studie van de devotionele geschriften, het horen en reciteren van 

hari-kathä in de associatie van toegewijden en het bezingen van de 
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glorie van de heilige namen, gedaante, kwaliteiten en het spel van 

Bhagavän worden äkhyä, verheerlijking, genoemd. 

(7) Dhyäna – meditatie 

Dhyäna verwijst naar een specifieke beoefening, die tot de bredere 

discipline van smaraëa, herinneren, behoort. Maar in dit vers wordt 

de hele beoefening van smaraëa eenvoudig dhyäna genoemd. Çré 

Jéva Gosvämé heeft over dit onderwerp in zijn Bhakti-sandarbha 

(Anuccheda 278) alsvolgt uitgeweid, 

smaraëaà manasänusandhänam. atha pürvavat krama-sopäna-rétyä 

sukha-labhyaà guëa-parikara-sevä-lélä smaraëaà cänu-sandheyam. 

tad idam smaraëaà païca-vidham – yat kiïcid anusandhänaà sma-

raëam. sarvataç-cittam äkåñya sämänyäkäreëa manodhäraëaà dhä-

raëä. viçeñato rüpädi cintanaà dhyänam. amåta-dhärävadanavac-

chinnaà tad dhruvänusmåtiù. dhyeyamätra-sphüraëaà samädhir iti. 

Nauwkeurige inspectie met het verstand wordt smaraëa, herinnering, 

genoemd. Daarna dient men herinnering te beoefenen volgens het 

stappenplan, dat eerder werd beschreven. Met andere woorden, men 

dient eerst de namen te herinneren, dan de gedaante, dan de kwalitei-

ten van Bhagavän en in overeenstemming met deze voortgang dient 

men de gemakkelijke methode van het herinneren van de kwaliteiten, 

de metgezellen, de diensten en het spel en vermaak van Çré Hari te 

praktiseren. Deze herinnering bestaat uit vijf soorten: (1) een licht 

onderzoek naar de namen, gedaante enzovoort van Çré Hari wordt 

smaraëa genoemd; (2) het terugtrekken van de geest van alle externe 

objecten en hem op een algemene manier op de namen, gedaante en-

zovoort van Çré Hari te richten wordt dhärana genoemd; (3) het 

schouwen van de namen, gedaante enzovoort van Bhagavän op een 

onderscheidende manier wordt dhyäna genoemd; (4) wanneer die her-

innering zich voortzet op een ononderbroken wijze, zoals een constan-

te stroom nectar, wordt het dhruvänusmåti genoemd; (5) de meditatie, 

waarin het object van contemplatie het enig manifeste ding in het hart 

is, wordt samädhi genoemd. 



ÇRÉ MANAÙ-ÇIKÑÄ 

__________________________________________________________________________ 

130 

(8) Çravaëa – horen 

Het horen over de namen, gedaante, kwaliteiten en het spel van Çré 

Bhagavän uit de mond van zuivere toegewijden wordt çravaëa ge-

noemd. Hiertoe behoort ook het iedere avond horen van Çrémad-

Bhägavatam en andere devotionele geschriften in de associatie van 

zuivere toegewijden, en andere vergelijkbare gelegenheden om 

hierover te horen. 

(9) Nati – aanbieden van eerbetuigingen 

Het languit aanbieden van eerbetuigingen voor het godsbeeld op het 

moment van darśana, of het buigen op plaatsen, waar Çré Bhagavän 

Zijn spel heeft uitgevoerd, of op plaatsen, die de herinnering aan Çré 

Bhagavän oproepen, wordt nati genoemd. 

(10) Govardhanaà bhaja – verering van Çré Govardhana 

Çré Raghunätha däsa Gosvämé heeft deze instructie op zichzelf ge-

richt maar ook op ieder ander. Svayam Bhagavän Çré Caitanya Ma-

häprabhu gaf Zijn govardhana-çilä persoonlijk aan Çré Däsa Gosva-

mi, die dit zelf in zijn Çré Gauräìga-stava-kalpataru (11) uit Stavävalé 

beschrijft, 

mahä-sampad-däräd api patitam uddhåtya kåpayä 

   svarüpe yaù svéye kujanam api mäà nyasya muditaù 

uro-guïjähäraà priyam api ca govardhana-çiläà 

   dadau me gauräìgo hådaya udayan mäà madayati 

Hoewel ik gruwelijk gevallen en verachtelijk ben, heeft Çré Caitanya 

Mahäprabhu me uit Zijn grondeloze genade uit grote materiële rijk-

dom, vrouw, enzovoort gered. Hij heeft me met groot plezier overge-

dragen aan Çré Svarüpa Dämodara, Zijn vertrouwelijke metgezel. Hij 

beschouwde me zeer dierbaar en gaf me de guïjä-mälä, die Zijn eigen 

hals sierde, en Zijn govardhana-çilä. Mag die Çré Gauräìgadeva in 

mijn hart verschijnen en me met goddelijke extase bedwelmen. 

“Çré-govardhana-çilä is een rechtstreekse manifestatie van de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods. Çré Däsa Gosvämé had de gewoonte 
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bij Çré Govardhana in Çré Rädhä-kuëòa te verblijven en ging nooit 

ergens anders naartoe. Ik volg zijn voorbeeld en zal nooit mijn ver-

blijfplaats in Govardhana opgeven.” Het hebben van deze soort 

vastbeslotenheid is ook een manier om Çré Govardhana te vereren. 

De verering van Çré Govardhana heeft voor gewone sädhakas 

twee betekenissen. De eerste is, dat men govardhana-çilä dient te 

zien als een eerbiedwaardig godsbeeld en Hem daarom dient te 

vereren in overeenstemming met de regels, die hiervoor werden 

gegeven [onder de kop (5) Ijyä op pagina 128]. De tweede betekenis 

is te wonen in Çré Govardhana, een plaats waar Bhagavän Zijn spel 

uitvoerde, en Çré Rädhä-Kåñëa Yugala te vereren. De indirecte im-

plicatie (upalakñaëa) duidt op een willekeurige woonplaats in Vraja-

maëòala. Çré Rüpa Gosvämé heeft gezegd, dat woonachtig zijn in 

Mathurä-maëòala een van de voornaamste onderdelen van bhakti is; 

daarom wordt hier met andere woorden hetzelfde gezegd. 

(11) Nétyä – in overeenstemming met de regels (van toewijding) 

Men moet niet denken, dat het woord néti, dat hier wordt gebruikt, 

alleen verwijst naar vaidhé-märga. Degenen, die geschikt zijn voor 

vaidhé-bhakti, zullen hun verering uitvoeren volgens de regels gege-

ven voor vaidhé-märga door Çré Rüpa Gosvämé en degenen, die ge-

schikt zijn voor rägänuga-bhakti zullen vereren door de procedures 

van räga-märga aan te nemen, die door hem uiteen zijn gezet. 
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MaNa"iXa+aadEk-adXak-vrMaeTaNa( MaDaurYaa 

  iGara GaaYaTYauÀE" SaMaiDaGaTaSavaRQaRTaiTa Ya" 

SaYaUQa" é[qæPaaNauGa wh >avNa( Gaaeku -l/vNae 

  JaNaae raDaak*-Z<aaTaul/>aJaNarÒ& Sa l/>aTae 

manaù-çikñä-daikädaçaka-varam etan madhurayä 

   girä gäyaty uccaiù samadhigata-sarvärtha-tati yaù 

sa-yüthaù çré-rüpänuga iha bhavan gokulavane 

   jano rädhä-kåñëätula-bhajana-ratnaà sa labhate 

Anvaya 

yaù janaù – een ieder die; çré-rüpänugaù bhavan – een volgeling wordt van 

Çré Rüpa Gosvämé; sa-yüthaù – met zijn groep; iha gokulavane – in dit bos 

van Gokula (in Çré Vraja-maëòala bij Çré Govardhana); uccaiù – (en) luid; 

gäyati – zingt; etat – deze; varam – uitmuntende; ekädaçaka – elf verzen; 

manaù-çikñä-da – die het verstand instructie geven; madhurayä girä – met 

een lieve stem; samadhigata – grondig te hebben begrepen; sarva – alle; 

artha-tati – de vele betekenissen; saù – hij; labhate – krijgt; atula – het on-

vergelijkbare; bhajana-ratnam – juweel van verering; rädhä-kåñëa – van Çré 

Çré Rädhä-Kåñëa. 
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Vertaling 

[Met de instructies aan zijn eigen verstand biedt Çré Raghunätha 

däsa Gosvämé de volgende toegift aan om andere toegewijden te 

inspireren deze compositie genaamd Manaù-çikñä te bestuderen en 

te reciteren.] Een ieder, die zich de lijn van Çré Rüpa en zijn volge-

lingen eigen maakt en verblijf houdt in Gokulavana en deze elf uit-

muntende instructies aan het verstand met een melodieuze stem in 

vol begrip van hun intentie zingt, zal zeker het onschatbare juweel 

van de verering van Çré Çré Rädhä-Kåñëa krijgen. 

Sri Bhajana-darpaëa-digdarçiné-våtti   

(1) Sa-yütha – met zijn groep 

Het woord sa-yütha – met zijn groep volgelingen – verwijst naar 

rüpänuga Vaiñëava’s, die beschikken over dezelfde aanleg, die 

zachtmoedig en toegenegen zijn en die verder zijn gevorderd dan 

zichzelf. Men dien onder leiding van zulke personen te blijven. 

Hoewel Lalitä-devé en andere sakhés onafhankelijke näyikäs (hel-

dinnen) en yütheçvarés (groepleiders) zijn, blijven ze onder leiding 

van Çrématé Rädhikä staan. Op dezelfde manier kunnen uttama-

bhägavata Vaiñëava’s voor vele leerlingen geestelijk leermeesters 

zijn, toch blijven ze volgelingen van Çré Rüpa Gosvämé. In dit ver-

band treffen we de volgende uitspraak in Çré Ujjvala-nélamaëi (Hari-

priyä-prakaraëa 3.61) aan, 

yüthädhipätve ‘py aucityaà 

   dadhänä lalitädayaù 

sveñöa-rädhädibhävasya 

   lobhät sakhya-rucià dadhuù 

Hoewel Lalitä en de andere vooraanstaande sakhés volkomen compe-

tent zijn als groepleiders (yütheçvarés), willen ze veel liever hun meest 

dierbare Çrématé Rädhikä een plezier doen en geven daarom de voor-
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keur aan het gevoel een ondersteunende sakhé te zijn. Ze geven niets 

om het gevoel een onafhankelijke yütheçvaré-näyikä te zijn. 

(2) Rüpänuga 

Çré Rüpa Gosvämé heeft in opdracht van Çréman Mahäprabhu de 

principes van rasa uiteengezet. Hij voerde in overeenstemming met 

die principes zijn eigen bhajana uit en heeft daarmee voor de hele 

wereld de ideale standaard van vraja-bhajana gevestigd. Çré Jéva 

Gosvämé, Çré Raghunätha däsa Gosvämé en andere rasika-äcäryas 

hebben deze methode ook gevolgd. Deze methode van bhajana heet 

çré-rüpänuga-bhajana. 

(3) Gokulavana – in het bos van Gokula 

Dit verwijst naar iedere betoverende plaats in Çré Mathurä of Vraja-

maëòala, waar Çré Bhagavän Zijn spel heeft uitgevoerd. Çré Rüpa 

Gosvämé beschrijft de glorie van Çré Mathurä-maëòala in zijn Stava-

mälä (Çré Mathurä-stava), 

mukter govinda-bhakter vitaraëa-caturaà sac-cid-änanda-rüpaà 

   yasyäà vidyoti vidyä-yugalam-udayate tärakaà pärakaà ca 

kåñëasyotpatti-lélä-khanir akhila-jagan-mauli-ratnasya sä te 

   vaikuëöhäd yä pratiñöhä prathayatu mathurä maìgalänäà kaläpam  (1)  

Çré Mathurä-puré is helemaal capabel bevrijding te geven in de vorm 

van bhakti voor de lotusvoeten van Çré Govinda. Ze stelt de levende 

wezens in staat de oceaan van het materiële bestaan over te steken en 

schenkt liefde voor Çré Kåñëa en beschikt op die manier over twee 

soorten kennis geheten täraka (overzetten) en päraka (veroorzaken 

de hoogste bestemming te bereiken). Ze is het kroonjuweel van alle 

lokaties in de schepping als het gebied, waar Çré Kåñëa Zijn kinderspel 

en andere léläs heeft uitgevoerd. Moge die Çré Mathurä-puré, die zelfs 

voor Vaikuëöha vererenswaardig is, jullie alle heil schenken. 

koöéndu-spañöa-känté rabhasa-yuta-bhava-kleça-yodhair ayodhyä 

   mäyä-viträsiväsä muni-hådayam uño divya-léläù sravanté 

säçéù käçéçamukhyämarapatibhir alaà prärthita-dvärakäryä 

   vaikuëöhodgéta-kértir diçatu madhupuré prema-bhakti-çriyaà vaù  (2)  
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De uitstraling van Çré Mathurä-puré is superieur aan vele miljoenen 

manen. De vijf soorten ellende, te beginnen met onwetendheid, die 

sterke krijgers zijn, die dit daverende materiële bestaan bestendigen, 

zijn niet in staat haar te overwinnen. Door daar te wonen wordt men 

gemakkelijk vrij van de lijdensweg van het materiële bestaan. De mys-

tieke halfgoden, die zich bewust zijn van de grootsheid van het verblijf 

in Mathurä-puré, zijn bang om haar inwoners iets aan te doen. Het 

spel van Çré Kåñëa, dat het hart van grote heiligen zoals Çré Çuka en 

Çaunaka steelt, worden daar eeuwigdurend ten uitvoer gelegd. Ze 

vervult alle verlangens van haar aanbidders. Zelfs Çré Çiva en de half-

goden hunkeren ernaar om de plicht uit te voeren haar bewaker te 

zijn. Çré Varähadeva heeft haar glorie bezongen. Mag Çré Mathurä-

puré jullie prema-bhakti schenken. 

bijaà mukti-taror anartha-paöalé-nistärakaà tärakaà 

   dhäma-prema-rasaya väïchita-dhuräsaàpärakaà pärakam 

etad yatra niväsinäm udayate cic-chakti-våtti-dvyaà 

   mathmätu vyasanäni mäthurapuré sä vaù çriyaà ca kryät  (3)  

Çré Mathurä-puré is het zaad van de boom van bevrijding en ze verlost 

ons van alle anarthas. Ze beschermt ons tegen alle onheil en is het 

fundament van prema-rasa. Ze vervult alle verlangens, waardoor we 

in staat zijn volkomen overgave aan Çré Kåñëa te bereiken. Çré Kåñëa’s 

cit-śakti, die de functies heeft om Kåñëa plezier te geven en Zijn spel 

te voeden, die eeuwig bestaat, die is samengesteld uit spiritueel be-

wustzijn en vol van transcendentale zegen (sac-cid-änanda) is, is daar 

eeuwigdurend manifest. Mag die Çré Mathurä-puré al jullie zonden 

wegnemen, zelfs ook het subtiele lichaam, en jullie prema-bhakti 

schenken. 

advyävanti patad-grahaà kuru kare mäye çanair-véjaya 

   cchatraà kaïci gåhäëa käçi purataù pädü-yugaà dhäraya 

näyodhye bhaja sambhramaà stuti-kathäà nodgäraya dvärake 

   devéyaà bhavatéñu hanta mathurä dåñöi-prasädaà dadhe  (4) 

O Avanté (Ujjain), neem vandaag alsjeblieft het doosje voor gekauw-

de betelnoot mee. O Mäyäpuré (Haridvära), je moet koeling geven 

met een cämara. O Käïcé, jij houdt de parasol vast. O Käçé, ga voor-
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aan klaarstaan met de houten sandalen in je hand. O Ayodhyä, wees 

niet bang, dat jouw dienst wordt geweigerd. O Dvärakä, zend nu geen 

gebeden op, want vandaag is Mahäräja Çré Kåñëa’s koningin, Çré Ma-

thurä-devé, met al haar dienstmeisjes
8
 tevreden. 

Çré Rüpa Gosvämé heeft in Stava-mälä (Çré Våndävanäñöaka) de glo-

rie van Våndävana beschreven, 

mukunda-muralé-rava-çravaëa-phulla-håd-ballavé- 

   kadambaka-karambita-prati-kadamba-kuïjäntarä 

kalinda-giri-nandiné-kamala-kandaländolinä 

   sugandhir anilena me çaraëam astu våndäöavé  (1) 

De luxueuze loofhutten van kadamba-bomen in Çré Våndävana zitten 

vol gopés, wier hart verrukt raakt bij het horen van de melodie van Çré 

Kåñëa’s fluit, en die kamers in het bos geuren zelfs nog meer door de 

zachte bries, die het aroma meedraagt van lotusbloemen, die in bloei 

staan op het water van Çré Yamunä, de dochter van de Berg Kalinda. 

Mag die Çré Våndävana mijn toevluchtsoord zijn. 

vikuëöha-pura-saàçrayäd vipinato ‘pi niùçreyasät 

   sahasra-guëitäà çriyaà pradubaté rasa-çreyasém 

catur-mukha-mukhair api spåhita-tärëa-dehodhbavä 

   jagad-gurubbir-agrimaiù çaraëam astu våndäöavé  (2)  

Verblijf in Çré Våndävana is veel beter dan de bevrijding in Vaikuëöha 

en daardoor duizenden keren gunstiger. Met andere woorden, Çré 

Våndävana schenkt de onschatbare giften van däsya-, sakhya-, vätsa-

lya- en mädhurya-rasa. Zelfs de vierhoofdige Çré Brahmä, de geestelijk 

leermeester van het universum, bidt om daar te worden geboren als 

een onbeduidende grasspriet of een struik. Mag die Çré Våndävana 

mijn toevluchtsoord zijn. 

                                                           

8
  In dit vers wordt verwezen naar de zeven heilige steden, die bevrijding schenken. 

Dit zijn Avanté, Haridvära (Mäyä), Käïcé, Käçé, Ayodhyä, Dvärakä en Mathurä. Çré 

Rüpa Gosvämé roept hier de superieuriteit van Mathurä uit door te laten zien, hoe 

de andere zes heilige plaatsen als dienstmaagden in de dienst van Çré Mathurä-puré 

zijn betrokken. 
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anärata-vikasvara-vratati-puïja-puñpävalé- 

   visäri-vara-saurabhodgama-ramä-camatkäriëé 

amanda-makaranda-bhåd-viöapi-vånda-vandé-kåta- 

   dvirepha-kula-vanditä çaraëam astu våndäöavé  (3)  

De menigten bloeiende kruipplanten in Våndävana verspreiden een 

zoete geur, die zich over een grote afstand verplaatst, hetgeen zelfs Çré 

Lakñmé-devé verbaast. Våndävana wordt geprezen door zwermen 

zoemende hommels, die zich ophouden in de bomen, die een over-

vloedige nectarregen uit hun bloeiende bloesems verstrooien. Mag die 

Çré Våndävana mijn toevluchtsoord zijn. 

kñaëadhyuti-ghana-çriyor vraja-navéna-yünoù padaiù 

   suvalghubhir alaìkåtä lalita-lakñma-lakñmé-bharaiù 

tayor nakhara-maëòalé-çikhara-keli-caryocitair 

   våtä-kiçalayäìkuraiù çaraëam astu våndäöavé  (4) 

Het hele gebied van Vraja is gemarkeerd met betoverende en artistie-

ke symbolen, zoals de bliksemflits en de drijfstok, die zijn afgedrukt 

door de lotusvoeten van de eeuwig jonge geliefden, Çré Rädhä-

Govinda Yugala, wier lichaamskleuren bij Hun ontmoeting op een 

lichtflits verweven met een pas geformeerde moessonwolk lijken. Dat 

land is altijd overladen met verse knoppen en jonge scheuten, die de 

schoonheid van de nagels aan de lotusvoeten van Çré Çré Rädhä-Kåñëa 

nabootsen. Mag die Çré Våndävana mijn toevluchtsoord zijn. 

vrajendra-sakha-nandiné çubhatarädhikära-kriyä- 

   prabhävaja-sukhotsava-sphurita-jaìgama-sthävarä 

pralamba-damanänuja-dhvanita-vaàçékä-käkalé- 

   rasajïa-måga-maëòalä çaraëaà astu våndäöavé  (5) 

In het land van Våndävana brengt Våndä Sakhé in opdracht van Çré-

maté Rädhikä – de dochter van Nanda Mahäräja’s boezemvriend, 

Våñabhänu Mahäräja – zowel de bewegende als de niet-bewegende le-

vende wezens in verrukking en animeert ze om het feest van goddelij-

ke zegen voor Çré Rädhä-Kåñëa te intensiveren. In dat land lopen 

kudden herten rond, die op bekwame wijze het lieflijke, melodieuze 

geluid proeven uit de fluit van Çré Kåñëa, de jongere broer van Bala-
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deva – de moordenaar van de demoon, Pralamba. Mag die Çré Våndä-

vana mijn toevluchtsoord zijn. 

amanda-mudirärbudäbhyadhéka-mädhuré-medura- 

   vrajendra-suta-vékñaëonnaöita-néla-kaëöhotkarä 

dineça-suhåd-ätmajä-kåta-nijäbhimänollasal- 

   latä-khaga-mågäìganä çaraëam astu våndäöavé  (6) 

In Våndävana dansen de pauwen in grote vreugde en worden dronken 

bij het zien van de donkere lichaamskleur van Çré Kåñëa, die lijkt op 

een pas geformeerde regenwolk. Uit een diep gevoel van liefdevolle 

gehechtheid aan dit land roept Çré Rädhikä, de dochter van de vriend 

van de zongod, Çré Våñabhänu Mahäräja, uit “Dit Våndävana is van 

Mij” en brengt daarmee de kruipplanten, de hindes, de vrouwtjes-

pauwen, de vrouwtjeskoekoeks en de vrouwtjes van alle vogelsoorten, 

die daar worden aangetroffen (wegens de eminentie van het vrouwe-

lijk geslacht, die door Çré Våndävaneçvaré Çrématé Rädhikä werd vast-

gesteld), in verrukking. Mag die Çré Våndävana mijn toevluchtsoord 

zijn. 

agaëya-guëa-nägaré-gaëa-gariñöha-gändharvikä 

   manoja-raëa-cäturé-piçuna-kuïja-puïjojjvalä 

jagat-traya-kalä-guror lalita-läsya-valgat-pada- 

   prayoga-vidhi-säkñiëé çaraëam astu våndäöavé  (7) 

De goddelijk mooie, fonkelende kuïjas van Våndävana getuigen van 

de genialiteit in liefdesruzies van Çrématé Rädhikä, die beschikt over 

talloze deugden. Dat land getuigt van de magnetiserende danspassen 

van Çré Kåñëa, die in alle kunstvormen zeer bedreven is. Mag die Çré 

Våndävana mijn toevluchtsoord zijn. 

variñöha-hari-däsatä-pada-samåddha-govardhanä 

   madhüdvaha-vadhü-camatkåti-niväsa räsa-sthalä 

agüòha-gahana-çriyo madhurima-vrajenojjvalä 

   vrajasya sahajena me çaraëam astu våndäöavé  (8) 

In Våndävana-dhäma is Çré Giriräja-Govardhana – die door de gopés 

de uiterst zeldzame titel is toegekend de beste dienaar van Hari te zijn 

– glorieus manifest. In dat land ligt de piste van de räsa-dans, die de 
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gopés en zelfs de koninginnen van Dvärakä, zoals Çré Rukmiëé en Sa-

tyabhämä, verbijstert. Omringd door bossen met bomen vol geurende 

bloemen, gebladerte en bloesems straalt Çré Våndävana een luisterrij-

ke schittering uit, die blaakt van beminnelijkheid. Mag die Çré Våndä-

vana van nature mijn enige toevluchtsoord worden. 

idaà nikhila niñkuöävali-variñöha-våndäöavé- 

   guëa-smaraëa-käri yaù paöhati suñöhu padyäñöakam 

vasan vyasana-mukta-dhér aniçam atra sad-väsanaù 

   sa péta-vasane vaçé ratim aväpya vikréòati  (9) 

Als iemand zonder zonden, die zijn zintuigen heeft overwonnen, op 

intensieve wijze onvermengde toewijding cultiveert en als hij – ver-

blijvend in Våndävana – deze compositie, die herinnering aan de kwa-

liteiten van Çré Våndävana – de beste van alle bossen - met liefde reci-

teert, krijgt hij extatische liefde voor de lotusvoeten van Çré Kåñëa, die 

een gele dhoti draagt en wordt vergezeld door Çrématé Rädhikä, en zal 

hij met grote vreugde in Hun spel en vermaak verzonken raken. 

(4) Manaù-çikñä-da – instructies aan het vertand 

Deze compositie geheten Manaù-çikñä biedt instructies aan het ver-

stand van degenen, die angstvallig verlangen het pad van bhajana te 

volgen. 

(5) Varam – meest uitmuntend 

Deze verzen staan vol met de meest verheven en vertrouwelijke 

instructies, die via de genade van Çré Caitanya Mahäprabhu werden 

geopenbaard door Çré Svarüpa Dämodara Gosvämé en Çré Rüpa 

Gosvämé. 

(6) Madhurayä-girä-uccaiù – luid zingen met een melodieuze stem 

Men dient deze verzen in het juiste metrum en op de juiste melodie 

te zingen, hetzij solitair of vergezeld van andere trouwhartige säd-

hakas, met een luide stem, die overloopt van liefde en intense ge-

voelens. 
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(7) Samadhigata – grondig begrepen 

Men dient deze elf verzen met een grondig begrip van hun diepe en 

vertrouwelijke betekenis te reciteren. 

yeñäà saräga-bhajane vraja-räja-sünoù 

   çré-rüpa çikñita matänugamanänurägaù 

yatnena te bhajana-darpaëa näma bhäñyaà 

   çikñäda-çloka sahitaà prapaöhantu bhaktyä 

Zij, die een intens verlangen koesteren om Çré Çré Rädhä-Kåñëa Yuga-

la met een diepe gehechtheid te vereren door de methoden van vraja-

bhajana te volgen in overeenstemming met de instructies van rasa-

äcärya Çré Rüpa Gosvämé, moeten Manaù-çikñä met grote liefde be-

studeren en serieuze aandacht schenken aan dit commentaar geheten 

Bhajana-darpaëa. 

 

Aldus eindigt deze Digdarçiné-våtti, de vertaling en intentie van 

het gecombineerde Sanskriete en Bengaalse commentaar 

geheten Bhajana-darpaëa gecomponeerd door 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura. 
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A 

äcärya – spiritueel voorganger; iemand die onderwijst door voorbeeld. 

adhabrma – (1) non-religie; (2) het falen van het uitvoeren van zijn sociaal 

religieuze plichten voorgegeven in de geschriften. 

aiçvarya-jïäna – kennis van Gods vermogen, schittering, grootsheid, ver-

hevenheid en suprematie. In verband met bhakti verwijst dit naar toe-

wijding, die wordt geïnspireerd door de rijkdom en verhevenheid van 

God, in het bijzonder in Zijn gedaante als Çré Näräyaëa. Deze vorm van 

toewijding beperkt de intimiteit van de uitwisseling tussen Bhagavän en 

Zijn toegewijden. 

ananya-bhajana – exclusieve of zuivere devotie; devotie die niet is ver-

mengd met enig ander verlangen; devotie die geen ander object kent 

dan Çré Kåñëa. 

anartha – ongewenste verlangens in het hart, die de vooruitgang in het 

spirituele leven belemmeren. Anarthas bestaan in vier soorten: (1) duñ-

kåtottha – die welke voorkomen uit zonden uit het verleden; (2) sukåtot-

tha – die welke voorkomen uit voorgaande vrome activiteiten; (3) apa-

rädhottha – die welke voorkomen uit overtredingen; en (4) bhakti uttha 

– die welke voortkomen in relatie tot zijn toewijding. 

anartha-nivåtti – uitbannen van ongewenste verlangens in het hart. Dit is 

het derde stadium in de ontwikkeling van de kruipplant van devotie en 
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heeft plaats onder invloed van de associatie van toegewijden (sädhu-

saìga) en het uitvoeren van devotionele activiteit (bhajana-kriyä). 

anubhäva – een van de vijf essentiële ingrediënten van rasa. De acties, die 

de emoties in het hart tonen of onthullen, worden anubhävas genoemd. 

Er zijn dertien anubhävas: (1) nåtya – dansen; (2) viluöhita – over de 

grond rollen; (3) géta – zingen; (4) kroçana – hardop huilen; (5) tanu-

moöana – kronkelen van het lichaam; (6) huìkära – brullen; (7) jåmbha-

ëa – geeuwen; (8) çväsa-bhümä – zwaar ademhalen; (9) loka-anapekñitä 

– opgeven van kommer om het oog van het publiek; (10) läläsräva - 

kwijlen; (11) aööahäsa – luid lachen; (12) ghürëä – rondstrompelen; (13) 

bikkä – een aanval van de hik. 

anuräga – (1) gehechtheid in het algemeen; (2) spirituele gehechtheid; (3) 

een geïntensiveerd stadium van prema; een stadium in de ontwikkeling 

van prema tot mahäbhäva. In Ujjvala-nélamaëi (14.146) is anuräga om-

schreven als, “Hoewel men de geliefde regelmatig ontmoet en goed 

kent, veroorzaakt het telkens nieuwe gevoel van intense gehechtheid, 

dat men de geliefde op ieder moment als nieuw ervaart, alsof men met 

een dergelijk persoon nooit eerder enige ervaring heeft gehad. De ge-

hechtheid, die tot een dergelijk gevoel inspiratie geeft, wordt anuräga 

genoemd.” 

apürva – ongekend, buitengewoon, ongeëvenaard. 

äsakti – gehechtheid. Dit verwijst in het bijzonder naar gehechtheid aan 

Bhagavän en Zijn eeuwige metgezellen. Äsakti heeft plaats, wanneer 

zijn genegenheid voor bhajana leidt tot een rechtstreekse en diepe ge-

hechtheid aan de persoon, die het object van die bhajana is. Dit is het 

zesde stadium in de ontwikkeling van de kruipplant van devotie en 

wordt gewekt bij het rijpen van zijn smaak voor bhajana. 

ätmä – de ziel. 

B 

Bhagavän – de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. In de Viñëu Puräëa 

(6.5.72-4) wordt Bhagavän alsvolgt omschreven, “çuddhe mahävibhüty-

äkhye pare brahmaëi varttate maitreya bhagavac-chabdaù sarva-käraëa-

käraëe; sambhartteti tathä bharttä bha-käro ‘rtha-dvayänvitaù netä ga-

mayitä srañöä ga-kärärthas tathä mune; aiçvaryasya samagrasya dharma-

sya yaçasaù çriyaù jïäna-vairägyayoç caiva ñaëëäà bhaga itiìganä – het 
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woord bhagavat wordt gebruikt om de allerhoogste Brahman te om-

schrijven, die over alle vermogens beschikt, die volkomen zuiver is en 

die de oorzaak der oorzaken is. In het woord bhagavat heeft de letter-

greep bha twee betekenissen: iemand die alle levende wezens in stand 

houdt en iemand die de steun is van alle levende wezens. Zo heeft ook 

de lettergreep ga twee betekenissen: de schepper en iemand die veroor-

zaakt, dat alle levende wezens de resultaten van vruchtdragende activi-

teit en scholastieke ontwikkeling verkrijgen. Complete rijkdom, religio-

siteit, roem, schoonheid, kennis en verzaking zijn bekend als bhaga, for-

tuin of geluk.” Het achtervoegsel vat betekent “bezitten”. Dus iemand, 

die over deze zes fortuinen beschikt wordt gekend als Bhagavän. 

bhajana – (1) het woord bhajana is afgeleid van de werkwoordstam bhaj, 

dat in de Garuòa Puräëa (Pürva-khaëòa 231.3) wordt omschreven als, 

“bhaj ityeña vai dhätuù seväyäà parikértitaù tasmät sevä budhaiù proktä 

bhaktiù sädhana-bhüyasé – de werkwoordstam bhaj wordt specifiek ge-

bruikt in de zin van dienstverlening. Als daarom sädhana wordt uitge-

voerd met het idee een dienaar te zijn, wordt het bhakti genoemd.” Vol-

gens dit vers wordt liefdevolle toegewijde dienstverlening aan Kåñëa 

bhakti genoemd. Zulke dienstverlening is de intrinsieke eigenschap van 

bhakti, of bhajana. Iedere dienstverlening, die in dit bewustzijn wordt 

uitgevoerd, kan daarom bhajana worden genoemd. (2) in algemene zin 

wijst bhajana op spirituele bezigheden; vooral horen, chanten en medi-

teren op de heilige namen, gedaante, kwaliteiten en het spel van Çré Kåñ-

ëa. 

bhakta – een toegewijde. 

bhakti – het woord bhakti is afkomstig van de stam bhaj, hetgeen “dienen” 

betekent (zie bhajana). Daarom is de eerste betekenis van het woord 

bhakti dienstverlenen. De uitvoering van activiteiten, die uitsluitend zijn 

bedoeld voor het plezier van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré 

Kåñëa, die worden volbracht met een positieve houding verzadigd van 

liefde, die vrij zijn van alle andere verlangens en niet worden afgedekt 

door vruchtdragende activiteit (karma) en scholastieke ontwikkeling 

(jïäna), wordt bhakti genoemd. 

bhäva – (1) spirituele emoties, liefde, sentiment; een bepaald gevoel van 

liefde, waarin de toegewijde Kåñëa dient met de houding van een die-

naar, vriend, ouder of geliefde; (2) een geïntensiveerd stadium van pre-

ma, dat in Ujjvala-nélamaëi wordt gelijkgesteld met mahäbhäva. In Ujj-

vala-nélamaëi (14.154) wordt bhäva alsvolgt omschreven, Wanneer anu-

räga een speciale staat van intensiteit bereikt, heet het bhäva of ma-
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häbhäva. Deze staat van intensiteit heeft drie kenmerken: (i) anuräga 

bereikt de staat van sva-samvedya, hetgeen betekent, dat het het object 

van zijn eigen ervaring wordt; (ii) het wordt prakäçita, stralend manifest, 

hetgeen betekent, dat alle acht sättvika-bhävas prominent worden ver-

toond, en (iii) het bereikt de staat van yävad-äçraya-våtti, hetgeen bete-

kent, dat het actieve ingrediënt van deze geïntensiveerde staat van anu-

räga de ervaring van de bhäva van Rädhä en Kåñëa overdraagt aan een 

ieder, die aanwezig is en gekwalificeerd is deze te ontvangen. Hiertoe 

behoren zowel de praktiserende (sädhaka) als de geperfectioneerde 

(siddha) toegewijden. 

bhäva-bhakti – het beginstadium van perfectie in devotie. Een stadium van 

bhakti, waarin çuddha-sattva, de essentie van Bhagaväns innerlijke ver-

mogen bestaande uit spirituele kennis en zegen wordt overgebracht op 

het hart van de praktiserende toegewijde uit het hart van de eeuwige 

metgezellen van Bhagavän, waar het door verschillende soorten smaak 

het hart zacht maakt. Bhäva-bhakti is de eerste spruit van prema, zuive-

re liefde voor God. 

bimba – de rode pompoen, kalebas. 

Brahman – het onpersoonlijke, alomtegenwoordige aspect van Bhagavän, 

dat verstoken is van attributen en kwaliteiten. 

brähmaëa – een van de vier varëas, of kasten, in het varëäçrama stelsel; 

iemand die lid is van die kaste, zoals een priester of een leraar. 

C 

cämara – een waaier gemaakt van het haar uit de staart van een yak, die in 

het bijzonder wordt gebruikt als onderdeel van de toebehoren, die aan 

het godsbeeld worden geofferd. 

campaka – de aromatische geel-witte bloem van de Michelia Capaca boom. 

caraëämåta – nectar van de voeten van Bhagavän. Substanties zoals melk, 

honing, yogurt, geklaarde boter en rozenwater worden gebruikt om de 

voeten van het godsbeeld te baden. De nectar, die daarvan wordt ver-

zameld, wordt caraëämåta genoemd. 

cätaka – een bepaald soort vogel. Het kenmerk van deze vogel is, dat het 

alleen druppels water drinkt, die rechtstreeks uit de wolken vallen en 

dan alleen tijdens de constellatie genaamd sväti-nakñatra. Deze vogel 
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sterft, voordat hij een andere vorm van water accepteert. De gopés wor-

den dikwijls vergeleken met cätaka-vogels, omdat ze alleen leven om 

Kåñëa te zien en zonder Hem staan ze op het punt hun leven op te ge-

ven. 

cintämaëi – een fabelachtige edelsteen, die alles kan geven, dat men ver-

langt. Het woord cinta betekent “denken” en maëi betekent “edel-

steen”. Deze steen kan daarom alles produceren, dat men kan beden-

ken. De aarde in de spirituele wereld is gemaakt van cintamaëi. 

cit-śakti – het innerlijke vermogen van Bhagavän (zie svarüpa-śakti). 

D 

darśana – zien, ontmoeten, bezoeken, schouwen. 

däsya – (1) een van de vijf primaire relaties met Bhagavän, die in het hart 

wordt gevestigd, wanneer men zich in het stadium van bhäva of prema 

bevindt; liefde of aantrekkingskracht voor Bhagavän, die tot uitdruk-

king wordt gebracht in de stemming van een dienaar; (2) in deze wereld 

wordt de algemene relatie van praktiserende toegewijden met Bhagavän 

kåñëa-däsya of bhagavad-däsya genoemd. Dit betekent eenvoudig te er-

kennen, dat het zijn ware identiteit is een dienaar van Bhagavän te zijn. 

devas – hogere wezens gesitueerd in de hemelse planeten, die specifieke 

vermogens zijn toevertrouwd ten behoeve van het bestuur van het uni-

versum; hemelse godheden. 

dhäma – een heilig pelgrimsoord; de plaatsen, waar Bhagavän verschijnt en 

Zijn transcendentale spel ten uitvoer legt. 

dharma – (1) de natuurlijke, kenmerkende functie van een ding; datgene, 

dat niet van zijn natuur kan worden afgescheiden; (2) religie in het al-

gemeen; (3) de sociaal religieuze plichten voorgeschreven in de geschrif-

ten voor verschillende klassen personen in het varëäçrama stelsel; (4) 

materiële religiositeit. 

dékñä-guru – inwijding gevend geestelijk leermeester. Iemand, die een man-

tra geeft in overeenstemming met de reguleringen van de geschriften 

aan een gekwalificeerde candidaat met het doel om Bhagavän te vereren 

en door middel van die mantra God te realiseren, wordt dékñä-guru ge-

noemd. 
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dékñä-mantra – de mantras gegeven door de spiritueel leermeester op het 

moment van inwijding. Tot deze mantras behoren de mahä-mantra, 

brahmä-gäyatré, guru-mantra, guru-gäyatré, gaura-mantra, gaura-gäyatré, 

gopäla-mantra en käma-gäyatré. De innerlijke gemoedgesteldheid van 

de guru met betrekking tot zijn dienstverlening aan Rädhä en Kåñëa 

wordt via deze mantras overgedragen. Hieraan wordt verwezen in het 

volgende vers uit Bhakti-sandarbha (Anuccheda 237), “yo mantraù sa 

guruù säkñät yo guruù sa hariù svayaà gurur yasya bhavet tuñöas tasya 

tuñöo hariù svayam – de mantra (die door de geestelijk leermeester 

wordt gegeven) is zelf de guru en de guru is rechtstreeks de Allerhoog-

ste Bhagavän Hari. Degene met wie de geestelijk leermeester tevreden 

is, krijgt ook het plezier van Çré Hari Zelf.” Deze mantras zijn geladen 

met transcendentale kennis van Bhagaväns gedaante en de specifieke re-

latie met Bhagavän. 

Dvädaçé – de twaalfde dag van de wassende maan en de afnemende maan. 

E 

Ekädaçé – een vastendag op de elfde dag van de wassende maan en de af-

nemende maan. 

G 

Gauòéya Vaiñëava sampradäya – de school van het vaiñëavisme, die de 

disciplinaire opvolging van Çré Caitanya Mahäprabhu volgt. 

Gauòéya Vaiñëava äcäryas – vooraanstaande leraren in de disciplinaire 

opvolging van Çré Caitanya. 

gopés - de jonge koeherdersmeisjes van Vraja aangevoerd door Çrématé 

Rädhikä, die Kåñëa dient met het gevoel van amoureuze liefde. De term 

kan ook verwijzen naar de oudere gopés aangevoerd door Moeder Ya-

çodä, die Kåñëa met het gevoel van ouderlijke genegenheid dient. 

goñöha – een veestal, een koestal, een stal of station voor dieren, een plaats 

waar koeien worden gehouden. Dit kan ook verwijzen naar het koeher-

dersdorp Vraja, waar Kåñëa Zijn spel uitvoert. 
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gosvami – iemand, die meester over zijn zintuigen is, een titel voor degenen 

in de wereldverzakende levensorde. Dit verwijst meestal naar de ver-

maarde volgelingen van Caitanya Mahäprabhu, die de levensstijl van de 

bedelmonnik aannamen. 

govardhana-çilä – een steen van Govardhana Heuvel die niet-verschillend 

is van het lichaam van Çré Kåñëa en even vererenswaardig is als Kåñëa 

Zelf. 

guïjä-mälä – een halsketting van guïjä, kleine lichtrode zaden met een 

zwarte stip aan het boveneind. Guïjä-bessen vertegenwoordigen naar 

zeggen Çrématé Rädhikä. 

guru-sevā – dienstverlening aan de geestelijk leermeester. Çré Jéva Gosvämé 

zegt in de Bhakti-sandarbha (Anuccheda 237), dat men door constant en 

voortreffelijke dienst te verlenen aan zijn geestelijk leermeester gemak-

kelijk alle obstakels overstijgt, die met geen andere methode kunnen 

worden overstegen. Alleen met dergelijke dienstverlening kan men de 

allerhoogste genade van Bhagavän krijgen. 

H 

hari-kathä – vertellingen over de heilige namen, gedaante, kwaliteiten en 

het spel van Bhagavän Çré Hari. 

harinäma – het chanten van de heilige namen van Bhagavän. Tenzij verge-

zeld van het woord saìkértana verwijst het doorgaans naar de praktijk 

van het zachtjes voor zichzelf chanten van de Hare Kåñëa mahä-mantra 

op een koord met tulasé-kralen. 

hlädiné – dit verwijst naar svarüpa-śakti, die wordt overheerst door hlädiné 

(zie svarüpa-śakti). Hlädiné is het vermogen, dat is gerelateerd aan het 

aspect van änanda of zegen van Bhagavän. Hoewel Bhagavän de beli-

chaming is van alle plezier, is hlädiné dat vermogen, waarmee Hij boven-

zinnelijke zegen proeft en anderen veroorzaakt die zegen te proeven. 



 

 

J 

japa – het heel zacht uitspreken of fluisteren van de heilige naam van Bha-

gavän voor zichzelf; verwijst doorgaans op de praktijk van het chanten 

van de heilige naam op tulasé-kralen. 

jéva – het eeuwige, individueel levende wezen, die in de geconditioneerde 

staat van het materiële bestaan een materieel lichaam aanneemt in een 

van de ontelbaar vele levenssoorten. 

jïäna – (1) kennis; (2) kennis van de afgescheidenheid van de ziel van ma-

terie en zijn identiteit als Brahman. Deze vorm van kennis leidt tot on-

persoonlijke bevrijding. 

K 

käjala – een pasta gebruikt om de randen van de oogleden donker aan te 

zetten. 

Kali-yuga – het huidige tijdperk van ruzie en schijnheiligheid, dat vijfdui-

zend jaar geleden een aanvang nam. 

kalpadruma - een boom, die alle wensen vervult. Het woord kalpa betekent 

“uitvinden, zich voorstellen, creëren of produceren” en het woord 

druma betekent “boom”. Dus alles, dat men zich kan voorstellen, kan 

deze boom produceren. De bomen in de geestelijke wereld hebben deze 

natuur. Ze kunnen de toegewijden alles leveren, dat ze voor de dienst 

van Bhagavän verlangen. 

karma – (1) iedere activiteiten uitgevoerd in de loop van het materiële 

bestaan; (2) activiteiten die beloning opleveren; vrome activiteiten, die 

leiden tot materiel voordeel in deze wereld of in de hemelse planeten na 

de dood; (3) noodlot; voorgaande acties, die leiden tot onvermijdelijke 

gevolgen. 

karma-käëòa – een afdeling in de Veda’s, die handelt over de uitvoering 

van ceremoniële handelingen en offerrituelen gericht op materieel 

voordeel of bevrijding. 

kärttika-vrata – spirituele geloften afgelegd in de heilige maand van Kärtti-

ka (oktober-november). 
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käyastha – een bepaalde kaste in de Indiase maatschappij, die over het 

algemeen nogal rijk is en zich dikwijls bezighoudt met belangrijke over-

heidsdiensten. 

Kinnara – het woord kinnara is afkomstig van het Sanskriet “kim nara – is 

het een menselijk wezen?” De kinnaras zijn levende wezens met een ge-

zicht en lichamelijke trekken gelijk mensen, maar ze wonen in Bhuvar-

loka, het gebied tussen de Aarde en de hemelse planeten. 

kértana – gezamenlijk zingen van de heilige namen van Bhagavän, dat soms 

wordt begeleid met muziekinstrumenten. Dit kan ook wijzen op het 

luid, individueel zingen van de heilige naam en de orale beschrijvingen 

van de namen, gedaante, kwaliteiten, metgezellen en het spel van Bhag-

avän. Kértana is een van de negen belangrijkste onderdelen van devotie. 

kåñëa-kathä – vertellingen over de heilige namen, gedaante, kwaliteiten en 

het spel van Çré Kåñëa. 

kuïja – een loofhut of een bosprieel; een natuurlijke schaduwrijke rust-

plaats, waarvan de zijden en het dak voornamelijk worden gevormd 

door bomen en klimplanten. 

L 

lélä – goddelijk spel en vermaak. De activiteiten van Bhagavän, hetzij bij de 

schepping van de materiële wereld of bij transcendentale liefdesuitwisse-

lingen met Zijn toegewijden, staan nimmer onder invloed van de mate-

riële natuur. Deze zijn allemaal manifestaties van Zijn bewuste vermo-

gens en zijn daarom bekend als lélä, of goddelijk spel. Dit spel en ver-

maak wordt door toegewijden gehoord, beschreven en op gemediteerd 

als onderdeel van de beoefening van sädhana-bhakti. 

M 

mädanäkhyä-mahäbhäva – prema in haar hoogste aspect; het hoogste 

stadium van mahäbhäva. Mädana wordt in Ujjvala-nélamaëi (14.219) 

alsvolgt beschreven, “Het bijzondere aspect van prema, dat de gecon-

denseerde essentie is van het hlädiné vermogen en waarin alle andere 

stadia van prema – van sneha tot het modana aspect van adhiruòha-
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mahäbhäva – bij elkaar komen en hun hoogste jubel ervaren, heet mä-

dana. Dit is het hoogtepunt van prema, waarna niets hoger is. Deze 

vorm van prema is eeuwigdurend aanwezig in Çrématé Rädhikä en in 

niemand anders. Soms laat Ze deze prema uiterlijk zien en soms ver-

bergt Ze het in Haar hart.” 

madhura-rati – het permanente devotionele sentiment (sthäyibhäva) van 

toegewijden, die Çré Kåñëa dienen met het gevoel van amoureuze liefde 

(mädhurya-rasa). 

mädhurya – beminnelijkheid of schoonheid. Met betrekking tot bhakti 

verwijst dit naar toewijding, die wordt geïnspireerd door aantrekkings-

kracht tot Bhagaväns bekoorlijke en intieme aspect als een knappe, jon-

ge koeherder. Deze vorm van toewijding biedt de grootste liefdesuitwis-

seling tussen Bhagavän en Zijn toegewijden. 

mädhurya-rasa – een van de vijf primaire relaties met Kåñëa, die in het hart 

wordt gevestigd in het stadium van bhäva of prema; liefde voor of ge-

hechtheid aan Krna, die tot uitdrukking wordt gebracht met het gevoel 

van een geliefde. Dit gevoel is eeuwigdurend aanwezig in de gopés van 

Vraja. 

mahä-bhägavata – een groot toegewijde (zie sädhu). 

mahäbhäva – het hoogste stadium van prema, goddelijke liefde. In Ujjvala-

nélamaëi (14.154) wordt mahäbhäva alsvolgt omschreven, “Wanneer 

anuräga een speciale staat van intensiteit bereikt, heet het bhäva, of ma-

häbhäva. Dit stadium van intensiteit heeft drie kenmerken: (1) anuräga 

bereikt de staat van sva-samvedya, hetgeen betekent, dat het het object 

van zijn eigen ervaring wordt; (2) het wordt prakäçita, stralend manifest, 

hetgeen betekent, dat alle acht sättvika-bhävas overheersend worden 

vertoond; en (3) het bereikt de staat van yävad-äçraya-våtti, hetgeen be-

tekent, dat het actieve ingrediënt van de geïntensiveerde staat van anu-

räga de ervaring van de bhäva van Rädhä en Kåñëa overdraagt op een 

ieder, die aanwezig is en gekwalificeerd is deze te ontvangen.” 

mäna – een geïntensiveerd stadium van prema; een stadium in de ontwikke-

ling van prema tot mahäbhäva. Het wordt in Ujjvala-nélamaëi (14.96) 

alsvolgt omschreven, “Wanneer sneha zijn hoogtepunt bereikt, dat de 

bekoring van de geliefde in telkens nieuwe variëteiten doet ervaren en 

desondanks uiterlijk een krom gedrag vertoont, heet het mäna.” 

maïjaré – alle gopé vriendinnen van Çrématé Rädhikä, die het spel en ver-

maak van Çré Çré Rädhä-Govinda intensiveren, kunnen in algemene zin 

sakhés worden genoemd. Maar volgens de soort dienst, die ze verlenen, 
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kunnen ze in twee groepen worden ingedeeld: (1) sakhés en (2) maïjarés. 

Degenen, die evenals Çrématé Rädhikä hun dienstverlening onafhanke-

lijk uitvoeren, worden sakhés genoemd, zoals Lalitä en Viçäkhä. Dege-

nen, wier dienstverlening volgt in het kielzog van Lalitä, Viçäkhä en an-

dere intieme vriendinnen van Çré Rädhä, zijn maïjarés. Hiertoe behoren 

Rüpa Maïjaré, Rati Maïjaré, Anaìga Maïjaré en anderen. Ze zijn iets 

jonger dan Rädhikä en omdat ze het gevoel hebben een dienstmeisjes te 

zijn, voeren ze intieme diensten uit, die zelfs Lalitä en Viçäkhä niet kun-

nen uitvoeren. Ze begunstigen altijd Rädhikä en daarom heten ze asa-

ma-sneha, of rädhikädhika-sneha. Ze passen in de categorieën nitya-

sakhés of präëa-sakhés (zie sakhé). 

maïjaré-bhäva – liefde voor Rädhä en Kåñëa, die tot uitdrukking komt in 

het gevoel een intieme dienstmaagd van Çré Rädhä te zijn, heet maïjaré-

bhäva. De maïjarés hebben geen onafhankelijk gevoel van geluk en ver-

driet. Als Çré Rädhä blij is, voelen zij zich blij en als Zij verdriet heeft, 

voelen zij zich verdrietig. Ze hebben geen onafhankelijk verlangen om 

Kåñëa te ontmoeten. Zelfs als Kåñëa hen een plezier wil doen door Zich 

met hen te verenigen, blijven ze onverschillig onder Zijn toenadering.  

De maïjarés ervaren innerlijk de transformaties van Çré Rädhä’s liefde 

voor Kåñëa door hun gevoel van intieme dienstverlening aan Haar en 

niet door Kåñëa onafhankelijk te ontmoeten. Deze vorm van onzelf-

zuchtige liefde is eeuwigdurend aanwezig in de rägätmikä metgezellen 

van Bhagavän, zoals Rüpa Maïjaré, en is het hoogste doel voor sädhakas 

van deze wereld. 

mantra – een aanroeping samengesteld uit de namen van Bhagavän, die 

zich tot iedere individuele godheid richt. Mantras worden door een gees-

telijk leermeester aan de leerling gegeven op het moment van initiatie. 

mäyä – illusie; datgene, dat niet is; het externe vermogen van Bhagavän, dat 

de levende wezens beïnvloedt het valse egoïsme te aanvaarden, waar-

door ze denken onafhankelijke genieters van deze materiële wereld te 

zijn. 

mäyävädé – iemand, die de doctrine van illusie bepleit, namelijk de theorie 

bevorderd door de impersonalistische volgelingen van Çaìkaräcärya, die 

inhoudt, dat Gods gedaante, deze materiële wereld en het individuele 

bestaan van de levende wezens mäyä of onecht zijn. 

mémäàsä – een filosofische doctrine met twee afdelingen: (1) pürva-

mémäàsä of karma-mémäàsä gesticht door Jaimini, die inhoudt, dat 

God door ritualistische verering verplicht is het resultaat te leveren; en 
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(2) uttar-mémäàsä, gesticht door Bädaräyana, dat handelt over de aard 

van Brahman. 

mokña – bevrijding van het materiële bestaan. 

mukti – bevrijding van het materiële bestaan. 

N 

näma – de heilige naam van Bhagavän, die door toegewijden wordt gechant 

als onderdeel van de beoefening van sädhana-bhakti. 

näyikä – heldin. Van alle gopés van Vraja zijn degenen, die rechtstreeks 

gemeenschap hebben met Kåñëa, näyikäs. Alle yütheçvarés, of groepleid-

sters, zijn ook näyikäs. Er zijn andere typen gopés, die op een wenk van 

hun yütheçvarés soms als näyikäs optreden.  

niñöhä – sterk vertrouwen; stabiliteit in zijn devotionele praktijk. Dit is het 

vierde stadium in de ontwikkeling van de kruipplant van toewijding. Dit 

ontwikkelt zich na de eliminatie van een aanzienlijk deel van zijn anart-

has. 

P 

paravyoma – het geestelijke universum met ontelbaar veel spirituele plane-

ten, die ieder worden overzien door Çré Näräyaëa of Zijn verscheidene 

expansies. 

praëaya – een geïntensiveerd stadium van prema; een stadium in de ont-

wikkeling van prema naar mahäbhäva. Het wordt in Ujjvala-nélamaëi 

(14.108) alsvolgt omschreven, “Als mäna een onbeteugelde intimiteit 

aanneemt geheten viçrambha, noemen geleerde authoriteiten het pra-

ëaya.” Het woord viçrambha, dat in dit vers wordt gebruikt, betekent 

“volkomen vertrouwen zonder enige beperking of formaliteit”. Deze 

vertrouwelijkheid maakt, dat men zijn leven, verstand, intelligentie, li-

chaam en bezittingen in alle opzichten als één beschouwd met het leven, 

het verstand, de intelligentie en het lichaam van de geliefde. 

prasäda – betekent letterlijk “genade”; verwijst vooral naar de restanten 

van voedsel geofferd aan de godheid; kan ook verwijzen naar de restan-
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ten van andere artikelen geofferd aan de godheid, zoals wierrook, bloe-

men, bloemenslingers en kleding. 

prema – (1) liefde voor Kåñëa, die uiterst geconcentreerd is, die het hart 

volkomen doet smelten en die aanleiding geeft tot een diep gevoel van 

bezit in relatie tot Bhagavän (dit is de algemene omschrijving van prema 

gegeven in Bhakti-rasämåta-sindhu 1.4.1); (2) wanneer rati diep gewor-

teld raakt en door geen enkel obstakel wordt gehinderd, heet het prema. 

Wanneer prema wordt versterkt, wordt het geleidelijk getransformeerd 

in sneha, mäna, praëaya, räga, anuräga en bhäva. Als zich een oorzaak 

voordoet, die begrijpelijkerwijs de relatie tussen minnaar en geliefde 

kan ruïneren en deze blijft geheel ongeschonden, wordt een dergelijke 

intieme liefdesband prema genoemd (Ujjvala-nélamaëi 14.59, 63). 

prema-bhakti – een stadium van bhakti, die wordt gekenmerkt door het 

verschijnen van prema; het geperfectioneerde stadium van devotie. 

prema-dharma – de religie van goddelijke liefde. 

priyā-sakhé – een dierbare vriendin. 

R 

rädhä-bhäva – het bijzondere gevoel van extase of goddelijke gevoelens 

van liefde, die Çrématé Rädhikä ervaart in Haar houding van onver-

mengde dienstverlening aan Çré Kåñëa, wordt gekend als rädhä-bhäva.  

Het geluk, dat Zij ervaart in de positie van reservoir van liefde, over-

stijgt het geluk, dat Kåñëa ervaart als object van liefde. Kåñëa, die ernaar 

verlangt om deze vorm van liefde te proeven, neemt de gedaante van Çré 

Caitanya Mahäprabhu aan, die beschikt over de gevoelens en lichaams-

kleur van Çrématé Rädhikä. 

räga – (1) een diepe gehechtheid, die is doortrokken van spontane en inten-

se absorbtie in het object van genegenheid. Het eerste kenmerk van rä-

ga is een diepe en overweldigende dorst naar het object van genegen-

heid. Het verlangen naar water wordt dorst genoemd. Wanneer het li-

chaam een tekort aan water heeft, rijst deze dorst naar de oppervlakte. 

Wanneer deze dorst het punt bereikt, waarop men zonder water zijn li-

chaam niet langer in stand kan houden, wordt het overweldigende dorst 

genoemd. Wanneer op dezelfde manier de liefdesdorst naar het plezie-

ren van het object van zijn genegenheid zo intens wordt, dat men in af-

wezigheid van dergelijke dienstverlening op het punt staat zijn leven op 
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te geven, wordt het räga genoemd. Deze räga is de basis van de bhakti 

van rägätmikä toegewijden; (2) een geïntensiveerd stadium van prema; 

een stadium in de ontwikkeling van prema naar mahäbhäva. Het wordt 

in Ujjvala-nélamaëi (14.126) alsvolgt omschreven, “Wanneer praëaya 

het toppunt bereikt en veroorzaakt, dat zelfs extreme ellende in het hart 

wordt ervaren als geluk, wordt het räga geoemd.” In het commentaar 

van Jéva Gosvami op dit vers legt hij uit, dat ellende een bron van groot 

geluk wordt, indien er een kans bestaat om Kåñëa te ontmoeten door 

enige ellende te aanvaarden. En daar, waar geluk geen gelegenheid 

geeft om Kåñëa te ontmoeten, wordt dat geluk een bron van groot ver-

driet. Wanneer een dergelijke staat wordt ervaren, wordt het räga ge-

noemd. 

räga-märga – het pad van räga, of spontane gehechtheid (zie rägänuga-

bhakti). 

rägänuga-bhakti – een stadium van bhakti, dat wordt gemotiveerd door 

spontane aantrekkingskracht of liefde; bhakti die volgt in het kielzog 

van de rägätmikä natuur, die aanwezig is in het hart van de eeuwige 

metgezellen van Bhagavän in Vraja. 

rägätmikä – iemand in wiens hart van nature een diep, spontaan verlangen 

bestaat om Çré Kåñëa lief te hebben en te dienen; iemand wiens devotie 

is doortrokken van räga. Dit verwijst specifiek naar de eeuwige inwo-

ners van Vraja. 

rasa – (1) de spirituele transformatie van het hart, die plaatsvindt, wanneer 

de geperfectioneerde staat van liefde voor Kåñëa, of rati, wordt gecon-

verteerd in vloeibare emoties in combinatie met diverse soorten boven-

zinnelijke extasen. In Bhakti-rasämåta-sindhu (2.1.5) wordt bhakti-rasa 

alsvolgt gedefinieerd, “Wanneer de sthäyibhäva, of de permanente emo-

tie van het hart in een van de vijf primaire relaties van neutraliteit, 

dienstbaarheid, vriendschap, ouderlijke liefde of amoureuze liefde zich 

vermengd met vibhäva, anubhäva, sättvika-bhäva en vyabhicäré-bhäva 

en in het hart van de toegewijde een buitengewone smaakt produceert, 

wordt het bhakti-rasa genoemd.” Deze uiteenzetting van bhakti als rasa 

is de unieke bijdrage van Çréla Rüpa Gosvämé. De theorie van rasa was 

zelfs in zijn tijd goed bekend, want deze is afkomstig uit de Naöya-çästra 

van Bharata Muni, het beroemde werk over Sanskriete poëtica en uit-

voerende kunsten. Rüpa Gosvämé heeft uitgelegd, hoe rasa wordt gege-

nereerd precies in overeenstemming met de definitie van Bharata Muni. 

Maar hij heeft de ervaring van rasa uitgelegd in termen van devotionele 

liefde voor Kåñëa, terwijl het algemene idee is, dat rasa betrekking heeft 
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op de emotionele ervaring van poëzie en toneel. Er is dus zowel een 

transcendent als een seculier begrip van rasa. De volgende definities ge-

ven enig inzicht in het gewone begrip van rasa, zoals dat van toepassing 

is op poëzie en toneel; (2) de staat van esthetisch bewustzijn; het woord 

rasa betekent primair “smaak, snoepen of wellust”, maar overdrachte-

lijk (figuurlijk) betekent het de emotionele ervaring van poëzie en to-

neel; de smaak of het karakter van een poëtisch of dramatisch werk, het 

gevoel of sentiment dat erin overheerst; de esthetische ervaring bij het 

schouwen van een toneeluitvoering of het lezen of luisteren naar een 

gedicht; de toeschouwer identificeert zich met een bepaalde emotie, bij-

voorbeeld die van de held of de heldin, en die is de overheersende emo-

tie (sthäyibhäva). Als die emotie wordt opgeroepen door een bekwame 

toneeluitvoering en zich combineert met andere sentimenten, wordt het 

gecomplementeerd als een smakelijk sentiment, dat rasa heet.  

räsa-lélä – dit wordt beschreven door Jéva Gosvämé in zijn commentaar op 

Çrémad-Bhägavatam (10.29.1), “Wanneer een artistieke danser met vele 

vrouwelijke danseressen danst, die zich in een cirkel bewegen, noemen 

geleerde authoriteiten dit halléça, een rondedans. Deze rasa wordt zelfs 

niet aangetroffen in de hemelse planeten, laat staan op planeet Aarde.” 

Çrédhara Svämé (Çrémad-Bhägavatam 10.33.2) heeft hem alsvolgt gedefi-

nieerd, “Een speciaal soort dans uitgevoerd met veel vrouwelijke danse-

ressen wordt gekend als rasa.” Sanätana Gosvämé heeft hem ook gede-

finieerd (Çrémad-Bhägavatam 10.33.2), “Wanneer veel mannelijke en 

vrouwelijke dansers in een kring dansen en ieder paar neemt elkaar in 

de arm en klapt bij het dansen in elkaars handen, wordt het rasa ge-

noemd.” 

rasika – iemand die in zijn hart de smaken van devotie kan proeven. 

rati – (1) gehechtheid, dol zijn op; (2) een stadium in de ontwikkeling van 

bhakti, die synomiem is met bhäva (zie bhäva-bhakti). 

ruci – smaak. Het ontwaken van smaak voor horen, chanten en meer van 

dergelijke toegewijde praktijken betekent, dat men deze activiteiten lie-

ver uitvoert, dan materiële activiteit. In dit stadium overstijgt de aan-

trekkingskracht voor spirituele zaken die van materiële dingen. Dit is 

het vijfde stadium in de ontwikkeling van de kruipplant van devotie. Dit 

stadium heeft plaats, nadat men stabiliteit in bhajana heeft verkregen. 

rüpänuga – een volgeling van Çréla Rüpa Gosvämé; devotie, die het bijzon-

dere, devotionele gevoel volgt, dat in het hart van Çré Rüpa werd ge-

koesterd. 
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S 

sädhaka – iemand die een spirituele discipline volgt om een bepaald doel te 

bereiken; vooral een beoefenaar van het devotionele pad. 

sädhana – de methode, die men gebruikt om een specifiek doel te bereiken, 

wordt sädhana genoemd. Zonder sädhana kan met sädhya, het doel van 

de beoefening, niet bereiken. Er zijn verschillende soorten sädhana in 

relatie tot verschillende doelstellingen. Degenen, die materieel plezier 

wensen, nemen het pad van karma als hun sädhana. Degenen, die be-

vrijding wensen, gaan het pad van jïäna als hun sädhana. En degenen, 

die aspiraties hebben voor de eeuwige, liefdevolle dienst aan Çré Kåñëa, 

nemen het pad van bhakti als hun sädhana. De sädhana van bhakti ver-

wijst naar spirituele beoefeningen, zoals horen, chanten, enzovoort. 

sädhana-bhakti – (1) het stadium van de beoefening van toewijding; (2) een 

stadium van bhakti, waarin allerlei spirituele disciplines, die worden uit-

gevoerd voor het plezier van Çré Kåñëa, worden uitgeoefend via het me-

dium van de zintuigen met de intentie om de manifestatie van bhäva, of 

spirituele liefde voor God, te bewerkstelligen. 

sädhu – hoewel het woord in algemene zin kan worden vertaald als een 

heilig persoon of een toegewijde, wijst het op toegewijden, die zeer ge-

vorderd zijn. Dergelijke toegewijden kennen we ook als mahat (grote 

zielen) of bhägavata (toegewijden die de eigenschappen van Bhagavän 

belichamen). Hun symptomen worden in Çrémad-Bhägavatam (5.5.2-3) 

beschreven, “mahäntas te sama-cittäù praçäntäù vimanyavaù suhådaù 

sädhavo ye. ye vä mayéçe kåta-sauhådärthä janeñu dehambhara-värtikeñu 

gåheñu jäyätmaja-rätimatsu na préti-yuktä yävad-arthäç ca loke – de grote 

zielen beschikken over de volgende kwaliteiten. Ze zien alle levende 

wezens met gelijkgestemde blik. Ze zijn volkomen rustig vanwege hun 

intelligentie, die stevig is verankerd in Bhagavän. Ze kennen geen woe-

de. Ze wensen alle levende wezens als vrienden het beste toe. Ze zijn 

sädhus, hetgeen betekent, dat ze nooit iemands fouten in ogenschouw 

nemen. Ze hebben zich stevig in een liefdevolle relatie met de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods gevestigd en ze beschouwen die liefde als 

het hoogst bereikbare object. Ze beschouwen geen ander object hun be-

langstelling waardig. Ze zijn niet gehecht aan personen, die zijn verzon-

ken in materieel plezier, noch voor vrouw, kinderen, rijkdom of huis. Ze 

hebben geen verlangen om meer rijkdom te verzamelen dan noodzake-
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lijk is voor de instandhouding van hun lichaam ten behoeve van de 

dienst van Bhagavän.” 

sädhu-saìga – de associatie van vergevorderde toegewijden, die beschikken 

over de kwaliteiten, die hierboven zijn beschreven. Het woord sädhu-

saìga betekent niet louter in de nabijheid van gevorderde toegewijden 

zijn. Het betekent, dat men naar hen op zoek gaat, dat men bij hen blijft, 

hen eerbetuigingen aanbiedt, hen zoveel mogelijk dient, spirituele in-

structies van hen hoort, spirituele praktijken onder hun leiding uitvoert, 

in het voetspoor van hun gedrag volgen en men zijn leven volgens hun 

instructies inricht. In Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.91) definieert Çréla 

Rüpa Gosvämé specifiek welke soort sädhu-saìga we dienen te zoeken – 

sajätéyäçaye snigdhe sädhau saìgaù svato vare. Hij zegt, dat we moeten 

associëren met toegewijden, die aanzienlijk verder zijn gevorderd dan 

wijzelf, die zachtaardig van karakter zijn en die zijn gevestigd in de ge-

voelsstemming van de dienstverlening aan Kåñëa, waarnaar wijzelf ook 

aspireren. Dit is de eerste ontwikkeling van de kruipplant van toewij-

ding na zijn wordingsproces in de vorm van vertrouwen.  

sahajiyä – een groep zogenaamde spiritualisten, die de stadia van gevor-

derde toewijding zien als gemakkelijk verkrijgbaar en daarom de symp-

tomen van die stadia imiteren. 

sakhé – de vriendinnen van Çrématé Rädhikä worden beschreven in Ujjvala-

nélamaëi (4.50-4), “De mooie jonge meisjes van Vraja in de meest ver-

heven groep van Çrématé Rädhikä hebben allemaal verleidelijke wenk-

brauwen, ze zijn getooid met volkomen gunstige kwaliteiten en ze trek-

ken altijd Çré Mädhava aan door de boeiende transformaties van hun 

jeugdige, amoureuze gevoelens. Er zijn vijf typen sakhés van Våndävane-

çvaré: 

1) sakhé – Kusumikä, Vindhyä, Dhaniñöhä en anderen 

2) nitya-sakhé – Kastürikä, Maëi Maïjaré en anderen 

3) präëa-sakhé – Çaçémukhé, Väsanté, Läsikä en anderen 

4) priyä -sakhé – Kuraìgäkñé, Sumadhyä, Madanäläsä, Kamalä, Mädhu-

ré, Maïjukeçé, Kandarpa-sundaré, Mädhavé, Mälaté, Kämalatä, Çaçi-

kala en anderen 

5) parama-preñöhta-sakhé – Lalitä, Viçäkhä, Campakalatä, Citrä, Tuìga-

vidyä, Indulekhä, Raìgadevé en Sudevé. 

De sakhés, nitya-sakhés en präëa-sakhés zijn naar zeggen qua gedaante 

en natuur praktisch gelijk aan Çrématé Rädhikä. Çréla Viçvanätha Cakra-

varté Öhäkura legt uit, dat dit betekent, dat ze bijna gelijk zijn in prema,  

schoonheid, gunstige kwaliteiten enzovoort, niet dat ze in alle opzichten 
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gelijk zijn. Als ze in alle opzichten gelijk zouden zijn, zouden ze de posi-

tie van priyä-sakhés en parama-preñöha-sakhés hebben. Hij zegt, hoewel 

er vijf typen sakhés zijn, worden ze verder verdeeld in twee categorieën: 

(i) sama-sneha – degenen met dezelfde genegenheid voor Rädhä en Kå-

ñëa; en (ii) asama-sneha – degenen die een grotere genegenheid voor 

Rädhä of voor Kåñëa tonen.  

De sakhés hebben een grotere genegenheid voor Kåñëa. De nitya-

sakhés en präëa-sakhés hebben een grotere genegenheid voor Çrématé 

Rädhikä. De priyä-sakhés en parama-preñöha-sakhés hebben een even 

grote genegenheid voor beiden, Rädhä en Kåñëa. Gelijke mate van ge-

negenheid betekent, dat ze soms voor Çré Rädhä en soms voor Kåñëa 

een grotere genegenheid tonen. Als Kåñëa Çré Rädhä op Zich laat wach-

ten en Hij daagt eindelijk op met aanwijzingen, dat Hij met een andere 

minnares op stap is geweest, voelt Rädhä Zich balorig en bevindt Zich 

in een spotzieke staat genaamd khaëòitä. Op dat moment tonen de pa-

rama-preñöha-sakhés een grotere genegenheid voor Çré Rädhä. Als Kåñëa 

in een nederige bui aan de voeten van Rädhikä valt en om vergeving 

smeekt en Ze geeft Haar jaloerse woede niet op, kiezen de parama-

preñöha-sakhés de zijde van Kåñëa. Ze kunnen het verdriet van Rädhä 

noch Kåñëa verdragen en als ze zien, dat de een verdriet bij de ander 

veroorzaakt, hebben ze de neiging de zijde te kiezen van degene, die 

vertwijfeld is.” 

sakhya – een van de vijf primaire relaties met Kåñëa, die in het hart wordt 

gevestigd, wanneer men zich in het stadium van bhäva of prema bevindt; 

liefde voor of gehechtheid aan Bhagavän, die tot uitdrukking wordt ge-

bracht met het gevoel een vriend te zijn. 

samarthä-rati – de rati van de gopés voor Kåñëa heet samartha-rati. De 

permanente of overheersende emotie in het hart, die de relatie met Kåñ-

ëa bepaalt, wordt afwisselend sthäyibhäva en ook kåñëa-rati, of liefde 

voor Kåñëa, genoemd. Deze kåñëa-rati bestaat in verschillende typen 

naar gelang de relatie van de toegewijde met Kåñëa. De rati van de gopés 

wordt in Ujjvala-nélamaëi (14.52-3) alsvolgt gedefinieerd, “Het verlan-

gen naar amoureuze gemeenschap, die eenheid heeft bereikt met de na-

tuur van rati zelf en daardoor wordt onderscheiden van sädhäraëé-rati 

(de rati van Kubjä) en samaïjasä-rati (de rati van de koninginnen van 

Dvärakä), wordt samarthä-rati genoemd. Zelfs een spoor van het ver-

schijnen van deze rati, die voortkomt uit de eigen natuur van de gopés 

zonder externe aanzet, of zelfs het minste of geringste contact met iets, 

dat aan Kåñëa is gerelateerd, doet hen alle hindernissen, zoals familie, 
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religie, ernst en verlegenheid vergeten. Deze rati is zo hoog geconcen-

treerd, dat geen spoor van welke andere stemming dan ook erin kan 

binnendringen.” 

sambandha-jïäna – kennis met betrekking tot de wederzijdse relatie tussen 

Bhagavän, de levende wezens en de materiële energie. Het woord sam-

bandha betekent “verbinding”, “relatie” en “binden”. De levende we-

zens zijn eeuwigdurend en onafscheidelijk verbonden aan de Allerhoog-

ste Persoonlijkheid Gods. Daarom is Hij het ware object van relatie. De 

algemene relatie tussen de levende wezens en de Allerhoogste Persoon-

lijkheid Gods is die van dienaar en degene, die wordt gediend. In het 

geperfectioneerde stadium van bhakti echter raakt men gevestigd in een 

specifieke relatie met Bhagavän hetzij als dienaar, vriend, ouder of ge-

liefde. 

sampradäya – een disciplinaire opvolging; een bepaald systeem van religi-

eus onderwijs. Volgens de Padma Puräëa zijn er in het tijdperk van Kali 

vier geauthoriseerde lijnen van Vaiñëava disciplinaire opvolging, “ataù 

kalau bhaviñyanti catväraù sampradäyinaù çré-brahma-rudra-sanakä vai-

ñëaväù kñiti-pävanäù – in het tijdperk van Kali zullen vier Vaiñëava 

sampradäyas de Aarde zuiveren. Deze zijn de Çré (Lakñmé), Brahmä, 

Rudra en Sanaka (Catuùsana) sampradäyas.” Deze sampradäyas zijn 

vermaard door de namen van de äcäryas, die hun doctrines in recenter 

tijden hebben gevestigd, “rämänujaà çréù svécakre madhväcäryaà catur-

mukhaù çré-viñëusväminaà rudro nimbädityaà catuùsanaù – Çré (Lakñ-

mé-devé) aanvaardde Rämänuja; Caturmukha Brahmä aanvaardde 

Madhväcärya; Rudra aanvaardde Viñëusvämé; en Catuùsana, de vier 

Kumära’s, aanvaardden Nimbäditya als respectievelijke leiders van hun 

sampradäyas.” Hoewel Çré Caitanya wordt aanvaard als behorend tot de 

Madhva sampradäya, wordt Zijn lijn onderscheiden als de Gauòéya 

sampradäya, want Hij is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zelf en 

Hij heeft de hoogste begrippen van liefde voor God gepresenteerd, die 

voorheen aan geen van de sampradäyas bekend waren. 

çänta – het gevoel van neutraliteit; een van de vijf primaire relaties met 

Bhagavän, die in het hart wordt gevestigd, wanneer men zich in het sta-

dium van bhäva of prema bevindt. 

sättvika-bhäva – een van de vijf essentiële ingrediënten van rasa; acht 

symptomen van spirituele extase, die uitsluitend uit de staat van onver-

mengde goedheid (viśuddha-sattva) voortkomen, of met andere woor-

den, wanneer het hart wordt overweldigd door emoties met betrekking 

tot de primaire of secundaire vormen van rati. De achte symptomen zijn 



ÇRÉ MANAÙ-ÇIKÑÄ 

__________________________________________________________________________ 

162 

alsvolgt: (1) stambha – aan de grond genageld staan; (2) sveda – transpi-

reren; (3) romäïca – overeind staan van het haar of ‘kippenvel’; (4) sva-

ra-bhaìga – stotteren; (5) kampa – beven; (6) vaivarëa – verbleken of 

van kleur verschieten; (7) açru – tranen; en (8) pralaya – verlies van be-

wustzijn of flauwvallen. 

sevä – dienstverlening, assistentie, eerbied, devotie voor. 

siddha – (1) gerealiseerd of geperfectioneerd; bevrijde ziel die in de geeste-

lijke wereld verblijft; (2) een klasse semi-goddelijke wezens, die beschikt 

over de acht bovennatuurlijke of mystieke perfecties en zich bevindt in 

Bhuvarloka, de atmosfeer tussen de Aarde en het hemelrijk. 

çikñä-guru – instructiegevend geestelijk leermeester, van wie men instruc-

ties krijgt over de manier, waarop men op het pad van bhajana vooruit-

gang kan maken. 

smärta – een orthodoxe brähmaëa. Dit wijst doorgaans op iemand, die op 

rigide wijze de Småti aanhangt (in het bijzonder de geschriften over reli-

gieuze gedragscodes) en te zeer gehecht is aan de externe rituelen zon-

der de onderliggende essentie van de geschriften te bevatten. 

Småti – (1) hetgeen wordt herinnerd; (2) het corpus van geheiligde litera-

tuur, die wordt herinnerd (in tegenstelling tot Çruti, dat rechtstreeks van 

de wijzen werd gehoord of aan hen werd geopenbaard). Hiertoe beho-

ren de Puräëa’s en de geschriften, die het pad van dharma uiteenzetten, 

zoals Manu-saàhitä. 

sneha – een geïntensiveerd stadium van prema; een stadium in de ontwikke-

ling van prema tot mahäbhäva. Het wordt in Ujjvala-nélamäëi (14.79) 

alsvolgt omschreven, “Wanneer prema naar zijn hoogste grens opstijgt, 

waarbij het de waarneming van het object van liefde intensiveert en het 

hart doet smelten, wordt het sneha genoemd.” 

śraddhä – vertrouwen. Dit wijst op vertrouwen in de uitspraken van de 

geschriften, dat is ontwaakt nadat uit vele levens vrome devotionele ac-

tiviteiten zijn verzameld. Dergelijk vertrouwen wordt gewekt in de asso-

ciatie van heilige personen en het is de uiterlijke manifestatie van het 

zaad van de kruipplant van devotie. De innerlijke essentie van dat zaad 

is de notie, die in het hart van de leerling is geplant, om Çré Çré Rädhä-

Kåñëa in een bepaalde capaciteit te dienen. 

çåëgära-rasa – een andere naam voor mädhurya-rasa, het devotionele ge-

voel, dat een transformatie van liefde is in de gemoedsgesteldheid van 

amoureuze aantrekkingskracht. 
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Çruti – (1) datgene, dat wordt gehoord; (2) onfeilbare kennis, die werd 

ontvangen door Brahmä of de grote wijzen aan het begin van de schep-

ping en die via hen in disciplinaire opvolging neerdaalt; (3) de originele 

vier Veda’s (ook bekend als de nigamas) en de Upaniñaden. 

sthäyibhäva – een van de vijf essentiële ingrediënten van bhakti-rasa; het 

permanente gevoel, of mukhya-rati, in een van de vijf primaire relaties 

van çänta, däsya, sakhya, vätsalya en mädhurya. Dit verwijst ook naar 

het overheersende gevoel in de zeven secundaire smaken, of gauëa-rati,  

van gelach, verbazing, verwondering, heldhaftigheid, mededogen, woe-

de, angst en walging. 

sväminé – in algemene zin is dit een aanspreektitel, die een vrouwelijke 

dienstmaagd kan gebruiken om te wijzen op haar meesteres of eigena-

res. De maïjarés spreken hiermee op toegenegen wijze Çré Rädhä aan 

om blijk te geven van hun meest dierbare, intieme relatie met Haar. 

svarüpa – (1) gedaante, identiteit, natuur; (2) de eeuwige, grondrechtelijke 

natuur en identiteit van het zelf, die in het stadium van bhäva wordt ge-

realiseerd. 

svarüpa-śakti – het goddelijke vermogen van Bhagavän heet svarüpa-śakti. 

Het wordt svarüpa-śakti genoemd, omdat het zich in de gedaante van 

Bhagavän bevindt. Dit vermogen is cinmaya, volkomen bewust, en is 

daardoor de tegenhanger en antithese van materie. Het is daarom ook 

bekend als cit-śakti, of vermogen dat beschikt over bewustzijn. Omdat 

dit vermogen intiem is verbonden met Bhagavän, aangezien het zich in 

Zijn gedaante bevindt, wordt het verder ook antaraìga-śakti of innerlijk 

vermogen genoemd. Omdat het superieur is aan Zijn marginale en ex-

terne vermogens, zowel qua gedaante als glorie, wordt het ook para-

śakti of superieur vermogen genoemd. Dus aan de hand van zijn kwali-

teiten is dit vermogen bekend onder verschillende namen – svarüpa-

śakti, cit-śakti, antaraìga-śakti en para-śakti. 

T 

tämbula  - betelblad; een toebereidsel van betelbladeren met limoen, ca-

techu, areca-noot en andere kruiden, dat als verfrissing wordt gekauwd. 

taöastha-śakté – het marginale vermogen van Bhagavän bestaande uit on-

telbaar vele, oneindige kleine levende wezens. 
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tilaka – teken van klei, dat op het voorhoofd en andere delen van het li-

chaam wordt gedragen door Vaiñëava’s en dat hun toewijding aan Çré 

Kåñëa of Viñëu kenmerkt. 

tulasé – een heilige plant, waarvan de blaadjes, de bloesems en het hout 

door Vaiñëava’s worden gebruikt bij de verering van Çré Kåñëa. 

V 

vaidhé – een stadium van bhakti, dat wordt gedreven door de regels en 

verboden van de geschriften. 

Vaikuëöha -  de geestelijke wereld. Het majestueuze gebied van de spiritue-

le wereld, waar Çré Näräyaëa en Zijn diverse expansies heersen. 

Vaiñëava – een toegewijde van Çré Kåñëa of Viñëu. 

varëäçrama-dharma – het vedische sociale stelsel, dat de samenleving in 

vier beroepsgroepen (varëas) en vier levensfasen (äçramas) organiseert. 

vätsalya – een van de vijf primaire relaties met Kåñëa, die in het hart wordt 

gevestigd, wanneer men zich in het stadium van bhäva of prema bevindt; 

liefde of gehechtheid aan Bhagavän, die tot uitdrukking worden ge-

bracht in de gemoedsgesteldheid van een ouder. 

vibhäva – een van de vijf essentiële ingrediënten van rasa; datgene, waarin 

en waardoor rati wordt gestimuleerd en wordt veroorzaakt te worden 

geproefd, wordt vibhäva genoemd. Vibhäva bestaat in twee soorten: 

älambana (de ondersteuning) en uttépana (de stimulans). Hij, voor wie 

rati wordt gewekt, wordt viñayälambana (het object van rati) genoemd 

en degene, in wie rati wordt gewekt, wordt äçrayälambana (het reservoir 

van rati) genoemd. Çré Kåñëa is de viñayälambana van kåñëa-rati en de 

toegewijden zijn de äçrayälambana. In Uddépana-vibhäva wordt naar 

objecten verwezen, die herinnering aan Çré Kåñëa stimuleren, zoals Zijn 

kleding en ornamenten, het voorjaar, de oever van de Yamunä, de loof-

hutten, koeien, pauwen, enzovoort. 

Vraja-dhäma – het gebied van 135 vierkante kilometer in het district van 

Mathurä, waar Kåñëa Zijn spel heeft uitgevoerd. 

Vraja-maëòala – hetzelfde als Vraja-dhäma. 

vraja-prema – prema met de natuur van liefde voor Kåñëa, die de bewoners 

van Vraja voor Hem koesteren; prema verzadigd van intimiteit, die to-

taal geen formaliteit of eerbied kent. De inwoners van Vraja hebben 
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geen idee, dat Kåñëa God is. Ze denken over Hem als hun beste vriend, 

zoon of minnaar. Dit is de hoogste soort prema en is de enige soort pre-

ma, de Kåñëa onder beheer brengt. 

vyabhicäri-bhäva – een van de vijf essentiële ingrediënten van rasa; drieën-

dertig innerlijk spirituele emoties, die voortkomen uit de nectaroceaan 

van de sthäyibhäva, veroorzaken dat deze aanzwelt en dan terugvloeit in 

die oceaan. Hiertoe behoren emoties, zoals neerslachtigheid, vreugde, 

angst en zielsangst, evenals het verbergen van emoties. 

Y 

Yogamäyä – Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn Vaiñëava-toñané commentaar 

op Çrémad-Bhägavatam (10.29.1) Yogamäyä alsvolgt gedefinieerd, “yo-

gamäyä paräkhyäcintya-śakti – Yogamäyä is het onbevattelijke vermo-

gen genaamd parä.” Daarom is Yogamäyä in wezen de para-śakti of 

svarüpa-śakti van Bhagavän. Yogamäyä en Mahämäyä zijn alletwee 

vermogens, die beschikken over een onbevattelijke capaciteit om te 

verwarren en te begoochelen. De toepassing van dit begoochelende 

vermogen is echter niet identiek. Mahämäyä begoochelt degenen, die 

van Bhagavän zijn afgekeerd en Yogamäyä begoochelt degenen, die in 

verbinding staan met Bhagavän. Mahämäyä begoochelt de jévas, die af-

kerig zijn van God en bedekt hun kennis om hen aan te sporen de 

vruchten van hun karma te oogsten. Maar waarom begoochelt Yoga-

mäyä degenen, die in contact staan met God? Degenen, die in contact 

staan met God, wijzen op Zijn metgezellen. Ze dienen Bhagavän in Zijn 

spel en vermaak. 

Yogamäyä betovert Gods metgezellen alleen met het doel om de 

bekoring en de schoonheid van Zijn spel te verhogen. Het spel van Bha-

gavän met Zijn metgezellen heet antaraìga-lélä. Daarom dient Yoga-

mäyä, Bhagaväns innerlijke vermogen, Bhagavän in Zijn antaraìga-lélä. 

In Vraja is Yogamäyä geïndividualiseerd in de gedaante van de asceti-

sche dame, Paurëamäsé.  

yogé – iemand die het systeem van yoga praktiseert met het doel de Super-

ziel te realiseren of samen te vloeien in het persoonlijke lichaam van 

Bhagavän. 

yugala – twee, een paar. 
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yugala-mantra – een mantra om Çré Rädhä-Kåñëa te vereren; kan verwijzen 

naar de achttien lettergrepige gopäla-mantra of de käma-gäyatré. 

 

 



 

 

www.purebhakti.com/contact-us/centers-mainmenu-60.html 

 

INDIA 

Mathura: Shri Keshavaji Gaudiya Math – Jawahar Hata, U.P. 281001 (Opp. Dist.  
Hospital), Email: mathuramath@gmail.com • New Delhi: Shri Raman-vihari 
Gaudiya Math – Block B-3, Janakpuri, New Delhi 110058 (Near musical fountain 

park), Tel: 9810192540; Karol Bagh Centre: Rohini-nandana dasa, 9A/39 
Channa Market, WEA, Karol Bagh, Tel: 9810398406, 9810636370, Email:  

purebhakti.kb@gmail.com • Vrindavan: Shri Rupa-Sanatana Gaudiya Math – 
Dan Gali, U.P. Tel: 09760952435; Gopinath Bhavan – Parikrama Marga (next to 
Imli-tala), Seva Kunja, Vrindavan 281121, U.P., Email: vasantidasi@gmail.  

com • Puri: Jay Shri Damodar Gaudiya Math – Sea Palace, Chakratirtha Road. 
Tel: 06752-223375 • Bangalore: Shri Madan Mohan Gaudiya Math – 245/1 29th 

Cross, Kaggadasa pura Balaji layout, Bangalore-93, Tel: 089044277754, Email: 
bvvaikhanas@gmail.com; Shri Ranganath Gaudiya Math – Hesaraghatta, 
Bangalore, Tel: 09379447895, 07829378386 • Faridabad: Shri Radha Madhav 

Gaudiya Math – 293, Sector-14, Hariyana, Tel: 09911283869 • Navadvipa: 
Shri Shri Keshavaji Gaudiya Math – Kolerdanga Lane, Nadiya, Bengal, Tel: 

09153125442 
 

AUSTRALIA 

Garden Ashram – Akhileshvari dasi, Tel: 612 66795916, Email: akhileshvari.  
dasi@gmail.com • Shri Gaura Narayan Gaudiya Math – Brisbane, Queensland, 

Tel: +61 403 993 746, Email: bhaktibrisbane2010@gmail.com 
 

CHINA / HONG KONG 

15A, Hillview Court, 30 Hillwood Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Tel: 
+85223774603 

 

UNITED KINGDOM & IRELAND 

Birmingham: Shri Gour Govinda Gaudiya Math – 9 Clarence Road, Handsworth,  

Birmingham, B21 0ED, U. K., Tel: (44) 121551-7729, Email: bvashram108@ 
gmail.com • London: Shri Gangamata Gaudiya Math – 631 Forest Road, E17 

4NE London, Tel: 02080578406, Email: gangamatas@hotmail.com • Galway: 
Family Centre – Tel: 353 85-1548200, Email: jagannathchild@gmail.com 
 

USA 

Gaudiya Vedanta Publications Offices – Tel: (800) 681-3040 ext. 108, Email: 

orders@bhaktiprojects.org • Alachua: Shri Shri Radha-Govinda Mandir – Tel: 
(1) 386-462-2682. Email: yourbvgi@gmail.com, Website: www.bvgi.org • 
Houston: Shri Govindaji Gaudiya Math – Tel: (1) 281-650-8689. Email: info@ 
sggm.org, Website: www.sggm.org 

 



 

 

 

 

 

 

Gauòéya Vedänta Publications (GVP) 

De GVP publiceert, conserveert en distribueert de boeken van 

Çré Çrémad Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvami Mahäräja. Voor 

meer informatie over de inhoud van deze boeken kunt u de vol-

gende websites bezoeken: 

 

www.purebhakti.com – voor nieuws, updates en gratis downloa-

den van boeken, lezingen en bhajans. 

 

www.purebhakti.tv – voor het kijken en luisteren naar lezingen 

online en voor links naar updates van live web-casts. 

 

www.harikatha.com  – voor het per email ontvangen van de lezin-

gen en video's van Çré Çrémad Bhaktivedana Näräyaëa Mahäräja 

op zijn wereldreis. 

 

Indien u meer wilt weten over boeken, lezingen, audio-opamen, 

video's, lessen en de International Pure Bhakti Yoga Society 

(IPBYS) van Çré Çrémad Bhaktivedana Näräyaëa Mahäräja kunt 

u contact opnemen met connectwithussoon@gmail.com 

 

Voor het vinden van een centrum in uw buurt:  

www.purebhakti.com/contact-us 

 

 

file:///G:/Book%20processing/www.purebhakti.com
file:///G:/Book%20processing/www.purebhakti.tv
file:///G:/Book%20processing/www.harikatha.com
file:///G:/Book%20processing/connectwithussoon@gmail.com
file:///G:/Book%20processing/www.purebhakti.com/contact-us


 

 

ÇRÉ ÇRÉMAD  

BHAKTIVEDÄNTA  NÄRÄYAËA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA 

Arcana-dépikä 

Çré Bhajana-rahasya 

Çré Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu 

Bhakti-rasäyana 

Bhakti-tattva-viveka 

Çré Brahma-saàhitä 

Essence of the Bhagavad-gétä 

Five Essential Essays 

Going Beyond Vaikuëöha 

Harmony 

Jaiva-dharma 

Letters From America 

Çré Manaù-çikñä 

My Çikñä-guru and Priya-bandhu 

Pinnacle of Devotion 

Çré Prabandhävalé 

Secret Truths of the Bhägavatam 

Secrets of the Undiscovered Self 

Çiva-tattva 

Çré Båhad-bhägavatämåta 

Çré Dämodaräñöakam 

Çré Gauòéya Géti-guccha 

Çré Géta-govinda 

Çré Gopé-géta 

Çré Harinäma Mahä-mantra 

Çrémad Bhagavad-gétä 

 

 

 

Çré Navadvépa-dhäma-mähätmya 

Çré Navadvépa-dhäma Parikramä 

Çré Prema-sampuöa 

Çré Rädhä-kåñëa-gaëoddeça-dépikä 

Çré Saìkalpa-kalpadrumaù 

Çré Çikñäñöaka 

Çré Upadeçämåta 

Çré Vraja-maëòala Parikramä 

Çré Räya Rämänanda Saàväda 

Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gos-

vämé – His Life and  

Teachings 

The Distinctive Contribution of 

Çréla Rüpa Gosvämé 

The Essence of All Advice 

The Gift of Çré Caitanya Ma-

häprabhu 

The Journey of the Soul 

The Nectar of Govinda-lélä 

The Origin of Ratha-yäträ 

The Way of Love 

Utkalikä-vallaré 

Vaiñëava-siddhänta-mälä 

Veëu-géta 

Walking with a Saint 

Rays of the Harmonist (periodical) 

 



 

 

 

 

 

van Çré Çrémad Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja  

vertaald en uitgegeven door Pro Deo Uitgever Jaya Radhe  

www.jayaradhe.nl 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Prabandha Païcakam 

Prabandhavalé 

Prema-pradépa 

Prema-sampuöa 

Reis van de ziel 

Räga-vartma-candrikä 

Çikñäñöaka 

Çiva-tattva 

Çré Rädhä 

Summum van toewijding 

Upadeçamåta 

Utkalikä-vallaré 

Veëu Géta 

Verborgen pad van devotie 

Voorbij Nirväëa 

Ware sentimenten van de ziel 

Wijze van Liefhebben  

 

Bhagavad-gétä 

Bhakti-tattva-viveka 

Boterdief 

Camatkära-candrikä 

Essentie van Bhagavad-gétä 

Geheimen van Bhajana 

Geheimen van het onontdekte Zelf 

Geluk in het paradijs der dwazen 

Gift van Çré Caitanya Mahäprabhu 

Géta-govinda 

Gopi-géta 

Hari-kathämåta  

Jaiva-dharma 

Mädhurya-kädambiné 

Maharñi Durväsä 

Manaù-çikñä 

Nitya-dharma 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.jayaradhe.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


