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[vertaald uit de Hindi uitgave] 

 

IET ALLEEN IN DE ÇRÉ GAUÒÉYA VAIÑ- 

ëava literatuur, maar in de Çruti, Småti, Puräëa’s 

en de hele Indiase literatuur verschijnt Çré Çikñä-

ñöaka uit de goddelijke mond van Çré Caitanya Mahäprabhu 

als een supreem stralend, transcendentaal juweel. Het is voor 

mij een bron van grenzeloos geluk, dat vandaag door de inspi-

ratie en grondeloze genade van mijn meest gerespecteerde 

geestelijk leermeester, nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda añöot-

tara-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahä-

räja, deze Çré Çikñäñöaka in het Hindi aan het lezende publiek 

wordt gepresenteerd. 

Çré Caitanya Mahäprabhu, de incarnatie, die de gevallen 

geconditioneerde zielen in het tijdperk van Kali bevrijdt, is 

rechtstreeks de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Çré Kåñëa 

Zelf. Vrajendra-nandana Çré Kåñëa, die werd overweldigd 

door een intens verlangen om een bepaald gevoel te proeven, 

nam de extatische gemoedsgesteldheid en de lichaamskleur 

aan van Çrématé Rädhikä, de belichaming van Zijn eigen ple-
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ziervermogen (hlädiné-śakti), en gaf de hele wereld de ge-

schenken van Zijn heilige naam en goddelijke liefde voor 

Hem. Met Zijn diepgaande eruditie, ongeëvenaarde verza-

king, bescheidenheid, buitengewoon stralend smetteloze ka-

rakter en vooraanstaande, transcendentaal devotionele senti-

ment heeft Hij niet alleen gerenommeerde geleerden versteld 

doen staan, maar heeft Hij ook gewone, godsvruchtige men-

sen en verheven toegewijden met het grootste gemak tot de 

religie van onvermengde, spirituele liefde aangetrokken.  

Vanwege hun onderscheidende en edelmoedige eigen-

schappen – niet alleen van Çré Caitanya Mahäprabhu, maar 

ook van Zijn volgelingen Çré Svarüpa Dämodara, Räya Rä-

mänanda en de Zes Gosvämé’s tot de hedendaagse äcäryas en 

toegewijden – hebben de golven van devotie voor de Aller-

hoogste Godheid (bhagavad-bhakti) zich naar iedere stad en 

ieder dorp van de wereld verspreid. Overal weerklinkt het 

geluid van het gezamenlijk chanten van Kåñëa’s heilige namen 

(harinäma-saìkértana) begeleid door mådaìga en karatälas. 

Het is werkelijk een grote eer en vreugde voor ons, dat 

heden ten dage de uitgebreide Gauòéya Vaiñëava literatuur in 

vele andere grote talen verschijnt en dat het Gauòéya Vaiñëa-

visme naar de wereld wordt gebracht. Niettemin is het zeer 

verbazingwekkend, dat Çré Caitanya Mahäprabhu ondanks 

zijn onbegrensde kwalificatie Zelf geen boeken heeft geschre-

ven, zoals geestelijk leraren, die andere opinies voorstaan. In 

plaats daarvan heeft Hij Zijn volgelingen geïnspireerd om 

boeken te schrijven. Er zijn slechts acht verzen bekend als 

Zijn eigen compositie. Enkele andere verzen worden aan 

Hem toegeschreven, maar dit is tot nu toe niet bevestigd. 
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Deze Çré Çikñäñöaka is de essentie van alle Veda’s. Of-

schoon het Sanskriet heel eenvoudig is, is de betekenis zo 

diepgaand, dat men met zijn studie nooit klaar komt, ook al 

bestudeert men het zijn hele leven. Elke keer, dat men het 

leest en erover nadenkt, komen er nieuwe betekenissen aan 

het licht. Daarom blijft het eeuwigdurend fris. Deze Çré Çikñä-

ñöaka is een waardig halssnoer voor alle Gauòéya Vaiñëava’s. 

Çré Bhaktivinoda Öhäkura, de eeuwige metgezel van Çré 

Caitanya Mahäprabhu in het moderne tijdperk en auteur van 

vele heilige teksten, die de glorie van bhakti uitdragen, heeft 

de stroom van de machtige Ganges-achtige rivier van bhakti 

opnieuw leven ingeblazen, een stroom, die de hele wereld 

onderdompelt in de vloed van liefde voor God (kåñëa-prema). 

Hij heeft een aangrijpend commentaar op deze acht verzen 

geschreven, dat vol staat met belangrijke filosofische conclu-

sies. Zijn commentaar is bekend onder de naam Çré Sanmo-

dana-bhäñya, het commentaar dat de toegewijden in verruk-

king brengt. Om de verborgen waarheden van de oorspronke-

lijke verzen zonder de zorgvuldige bestudering van dit com-

mentaar te kunnen begrijpen is niet alleen moeilijk, maar on-

mogelijk. In deze verzen ligt het hoogste, extatische gevoel 

(bhäva) van de tot volle bloei gekomen, spiritueel stralende 

bekoorlijkheid van amoureuze liefde (ujjvala-prema-rasa, of 

çåìgära-rasa) verborgen, die zich in het hart bevindt van de 

incarnatie van goddelijke liefde, Çré Çacénandana Gaurahari. 

Door zich van deze onvergelijkbare bhäva gewaar te worden 

met behulp van dit boeiende commentaar raakt men bij iede-

re stap verbijsterd. Verder wordt het hart grondig overstelpt 

door transcendentaal plezier, waarbij zich ongekend vertrou-
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wen en devotioneel gevoel voor de heilige naam van Çré Kåñëa 

ontwikkelt.  

Dit onderwerp is van het grootste belang en de grootsheid 

ervan is ongelimiteerd. Bovendien heeft de commentator dit 

onderwerp weliswaar samenvattend toegelicht, maar op een 

zeer betekenisvolle wijze. Door hierover meer te schrijven is 

hetzelfde als de zon verlichten met een lamp. 

De waarheden van sambhandha (kennis over de ontwik-

keling van onze relatie met God), abhidheya (het proces van 

het devotionele leven) en prayojana (het hoogste doel van 

devotie) zijn in Çré Çikñäñöaka prachtig ingesloten. Hoewel in 

alle acht verzen instructies worden gegeven met betrekking 

tot abhidheya, handelen Verzen Een tot en met Vijf over toe-

wijding in het stadium van beoefening (sädhana-bhakti), Ver-

zen Zes en Zeven handelen over toewijding op het niveau van 

extatische emotie (bhäva-bhakti) en Verzen Zeven en Acht 

beschrijven toewijding uitgevoerd op het platform van godde-

lijke liefde (prema-bhakti). 

In het bijzonder in de Verzen Zeven en Acht treffen we 

een vooraanstaand voorbeeld aan van de diepe, emotionele 

zielsangst van Çrématé Rädhikä wegens Haar liefde in afge-

scheidenheid (vipralambha-prema-vaicittya) aangewakkerd 

door Haar eigen adhirüòha-mahäbhäva. [Prema-vaicittya wijst 

op een staat, waarin de minnares zelfs in aanwezigheid van 

haar geliefde door intense liefde niet in staat is de aanwezig-

heid van haar geliefde waar te nemen en daardoor wordt ge-

tergd door gevoelens van afgescheidenheid.] 

In het jaar 1929 heeft jagad-guru nitya-lélä-praviñöa oà vi-

ñëupäda Çré Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda Çré 
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Çikñäñöaka bewerkt en uitgegeven in het Bengaals in een boek 

getiteld Sädhana-paöha. Hierin stonden de Sanmodana-bhäñya 

en de liederen gecomponeerd door Çréla Bhaktivinoda Öhäku-

ra met een kort commentaar van hemzelf, dat eenvoudig Vivå-

ti (commentaar) heet. Het feit, dat dit niet in Hindi beschik-

baar was, werd door mij scherp gevoeld. Het was de wens van 

mijn meest eerwaarde geestelijk leermeester, dat deze Ben-

gaalse literatuur met een ongeëvenaard beneficium in het 

Hindi moest worden gepubliceerd. Hij is zo goed geweest me 

te inspireren om dit doel te verwezenlijken.  

Tenslotte, ik ben in het bijzonder verschuldigd aan het 

huidige hoofd en de äcärya van de Çré Gauòéya Vedänta Sami-

ti, parivräjakäcärya Çré Çrémad Bhaktivedänta Vämana Mahä-

räja. Hij is een zeer invloedrijk äcärya, die diep is verzonken 

in spirituele kennis. Hij is bovendien een object van grote 

genegenheid van onze geestelijke leermeester. Op dit moment 

is hijzelf bezig met de voorbereiding en bewerking van 

Gauòéya devotionele literatuur in het Bengaals. Deze uitgave 

wordt door zijn bijzondere enthousiasme en sterke inspiratie 

gepubliceerd. Moge hij zo goed zijn deze kostbare Çré Çikñä-

ñöaka in de lotushanden van onze eerbiedwaardige çré gurude-

va te leggen en daarmee zijn diepste wens in vervulling te 

brengen. Dit is ons vurige gebed aan zijn gerespecteerde voe-

ten. 

Ik heb er volkomen vertrouwen in, dat dit boek op res-

pectvolle wijze zal worden ontvangen door trouwe sädhakas, 

die hunkeren naar bhakti, en door geleerde kringen. Dergelij-

ke personen kunnen door dit boek te bestuderen binnengaan 

in de smetteloze religie van goddelijke liefde (prema-dharma) 
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gepropageerd door Çré Caitanya Mahäprabhu. Dit is ons ver-

langen. 

Mogen Çré Çacénandana Gaurahari en onze meest eer-

biedwaardige, geestelijk leermeester, die de rechtstreekse 

belichaming van Gods genade is, die verdrietig zijn over de 

ellende van anderen nu tevreden zijn en ons de bekwaamheid 

schenken om een dienst te bewijzen aan hun innerlijke harte-

wens – dit is ons enige, hartgrondige gebed aan hun lotusvoe-

ten. 

Een aspirant voor een sprankje genade 

van çré guru en de Vaiñëava’s, 

Tridaëòi-bhikñu Çré Bhaktivedänta Näräyaëa  

 

Gaura-pürëimä, de goddelijke verschijningsdag 

van Çré Caitanya Mahäprabhu 

17 maart 1984 

Çré Keçavajé Gauòéya Maöha 

Mathurä, Uttar Pradesh, India 
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RÉ CAITANYA MAHÄPRABHU, DIE HET IN- 

nerlijke sentiment en de lichaamsuitstraling van 

Çrématé Rädhikä had, verscheen in deze wereld om 

de extatische gemoedsgesteldheden van Haar liefde voor Çré 

Kåñëa te proeven. Tegelijkertijd verspreidde Hij de heilige 

naam van Kåñëa wijd en zijd voor de bevrijding van de geval-

len, geconditioneerde zielen van het tijdperk van Kali. Maar 

welke heilige naam heeft Hij verspreid? 

Het chanten van de Hare Kåñëa mahä-mantra bestond al, 

voordat Mahäprabhu verscheen. De principes van het vaiñëa-

visme waren reeds over heel India gevestigd door vermaarde 

voorgangers, zoals Çré Rämänujäcärya, Çré Madhväcärya, Çré 

Nimbäditya, Çré Viñëu Svämé en anderen. Maar vóór de komst 

van Çré Gauräìga waren de beoefeningen van bhakti en zelfs 



ÇRÉ  ÇIKÑÄÑÖAKA 

__________________________________________________________________________ 

viii 

het chanten van de mahä-mantra gericht op het bereiken van 

Vaikuëöha. 

De heilige naam kan de beoefenaar alles geven, dat hij 

verlangt. Maar tenzij men de hoogste aspiratie koestert, wordt 

het totale potentieel van de heilige naam niet gerealiseerd. 

Daarom was de unieke bijdrage van Çré Caitanya Mahäprabhu 

de openbaring van de vertrouwelijke liefdesgevoelens van 

Çrématé Rädhikä, waarmee Hij de levende wezens inspireerde 

om te streven naar het hoogste doel – de spontane, liefdevol-

le, toegewijde dienst van Çré Çré Rädhä-Kåñëa in Goloka 

Våndävana. Hierop wordt gewezen in de volgende verzen van 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.15-16), 

prema-rasa-niryäsa karite äsvädana 

räga-märga-bhakti loke karite pracäraëa 

rasika-çekhara kåñëa parama-karuëa 

ei dui hetu haite icchära udgama 

Het verlangen van Çré Kåñëa om te verschijnen werd geboren 

uit twee principiële oorzaken: Hij wilde de zoete essentie van 

de vloeibare gevoelens van goddelijke liefde (prema-rasa) 

proeven en Hij wilde bhakti in de wereld uitdragen op het 

platform van spontane aantrekkingskracht (räga-märga). Zo-

doende is Hij bekend als rasika-çekhara, de hoogste kenner 

van bovenzinnelijke gevoelens en als parama-karuëa, de 

meest genadevolle incarnatie van allemaal. 

Het chanten van de heilige naam moet worden vergezeld 

van sambandha-jïäna, kennis betrekking hebbend op de ont-

wikkeling van zijn relatie met God. In de acht verzen ge-

naamd Çré Çikñäñöaka heeft Çré Caitanya Mahäprabhu de es-
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sentie van Zijn lessen tot uitdrukking gebracht. Als we chan-

ten volgens de methode, die in deze verzen wordt aangegeven, 

kunnen we er zeker van zijn, dat we dat uiterst kostbare en 

vertrouwelijke geschenk krijgen, dat Çré Gauräìga kwam uit-

delen. 

De lessen van Çré Gaurasundara, die in gecondenseerde 

vorm in de Çikñäñöaka verschijnen, zijn uitgebreid toegelicht in 

de werken van Zijn volgelingen, zoals Çré Rüpa Gosvämé, Çré 

Sanätana Gosvämé, Çré Jéva Gosvämé, Çré Raghunätha däsa 

Gosvämé, Çré Kåñëadäsa Kaviräja Gosvami, Çré Narottama 

Öhäkura, Çré Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en anderen. 

Çré Caitanya Mahäprabhu en Zijn vertrouwelijke metge-

zellen hadden de intentie Zijn huidige volgelingen toegang tot 

al deze literatuur te verlenen om in hun hart het verlangen 

stevig te vestigen naar het volgen in het voetspoor van Çré 

Kåñëa’s eeuwige metgezellen in Vraja. Deze boeken articule-

ren de exacte methode, waarmee dit doel kan worden bereikt. 

Met dit doel in gedachten heeft onze verheven Çréla Gu-

rudeva, oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhaktivedänta 

Näräyaëa Mahäräja, ons de inspiratie gegeven voor de presen-

tatie van deze uitgave van Çré Çikñäñöaka in het Engels. Door 

de inhoud nauwgezet te bestuderen kan men gemakkelijk 

toegang krijgen tot de rijkdom van de literatuur, die door de 

Gosvämé’s is nagelaten. De diepe en vertrouwelijke  mysteriën 

van Çré Çikñäñöaka worden in dit werk geopenbaard door de 

commentaren van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en Çréla Bhak-

tisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda. Zonder hun inzichten zou-

den we geen toegang hebben tot de waarheden, die in deze 

verzen besloten liggen. En toch, hebben ze zelfs bij het open-
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baren van deze geheimen op bepaalde plaatsen nog andere 

geheimen ingevoegd, die kunnen worden ontdekt door dege-

nen, die de ogen hebben verkregen om te zien. De inzichten 

van Çréla Näräyaëa Mahäräja zijn van onschatbare waarde, 

omdat ze alle subtiliteiten van de betekenissen in deze com-

mentaren naar voren brengen. Het resultaat is een verbazing-

wekkend heldere presentatie van zeer diepgaande en esoteri-

sche waarheden. Çréla Gurudeva heeft geselecteerde punten 

van dit boek met zijn eigen commentaar verhelderd. Dit geeft 

ons een waarneming van onderwerpen, die anders buiten ons 

gezichtsveld zouden blijven liggen. Ze worden in het boek 

eenvoudig aangegeven als “Commentaar”. Het eind van deze 

commentaren wordt aangegeven met het icoon van een lotus-

bloem ( ), waarna de tekst terugkeert naar de vertaling van 

de commentaren. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura citeert in zijn commentaren 

dikwijls Hari-bhakti-viläsa en Bhakti-rasämåta-sindhu. Op 

sommige plaatsen hebben we de commentaren van Çréla Sanä-

tana Gosvämé en Çréla Jéva Gosvämé op die verzen toegevoegd 

om bepaalde filosofische kwesties te verhelderen. Het com-

mentaar op Vers Zeven is aanzienlijk vergroot door de verzen 

en het commentaar uit de originele uitgaven van Ujjvala-

nélamaëi en Bhakti-rasämåta-sindhu van Çréla Bhaktivinoda 

Öhäkura toe te voegen. Het commentaar van de Öhäkura op 

Vers Zeven is ontleend aan Préti-sandarhba (Anuccheda 84) 

van Çréla Jéva Gosvämé, dat de ontwikkeling van préti van rati 

tot mahäbhäva beschrijft. 

In zijn doorgaande presentatie van vaiñëava literatuur in 

het Engels vermeldt Çréla Gurudeva snel, dat hij louter volgt 
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in het voetspoor van zijn dierbare vriend en instructiegevend 

geestelijk leermeester, nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda Çré 

Çrémad A.C. Bhaktivedänta Svämé Prabhupäda. Door Tea-

chings of Lord Caitanya en de complete Çré Caitanya-

caritämåta in het Engels uit te geven heeft Çréla Prabhupäda 

gediend als de grote pionier, die de glorie van Çréman Ma-

häprabhu door de hele wereld heeft rondgestuurd. Voor zijn 

immense daad van grootmoedigheid zullen de levende wezens 

in deze wereld hem altijd verschuldigd blijven.  

Dit is de vierde [2012] Engelse uitgave van Çré Çikñäñöaka, 

die rechtstreeks is vertaald uit de Hindi editie van Çréla Guru-

deva. Ofschoon de basisvertaling hetzelfde is als de eerste drie 

uitgaven [1995, 1997, 2003], is het taalgebruik op sommige 

plaatsen verbeterd om de materie begrijpelijker te maken. We 

hebben ook ons best gedaan om het gebruik van Sanskriete 

terminologie te minimaliseren, waardoor het boek voor een 

breder publiek toegankelijker wordt. Bovendien is de typo-

grafie van het Devanagiri en Romeins diacritisch op het ni-

veau van professionele standaarden gebracht. Dankbare er-

kenning gaat uit naar Lavaìga-latä däsé voor het bewerken 

van deze uitgave, naar Çänti däsé  en Giridhäri däsa voor het 

proeflezen van het definitieve manuscript, naar Çrépäda Bhak-

tivedänta Bhägavata Mahäräja, Atula-kåñëa däsa en Ananta-

kåñëa däsa voor de controle van het Sanskriet, naar Kåñëa-

prema däsa voor het ontwerp van de nieuwe omslag en naar 

Subala-sakhä däsa voor de toelevering van de nieuwe foto van 

Çréla Gurudeva. Uit naam van de vele toegewijden, die hun 

diensten verlenen aan Gauòéya Vedänta Publications, bidden 

we, dat Çréla Gurudeva met deze nederige poging tevreden is. 
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Een aspirant voor de dienst aan de 

lotusvoeten van çré guru en de Vaiñëava’s 
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anarpita-carià cirät karuëayävatérëaù kalau 

   samartpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çriyam 

hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù 

   sadä hådaya-kandare sphuratu vaù çacé-nandanaù 

Moge Çré Çacénandana Gaurahari, die schittert met de uitstra-

ling van gesmolten goud (die de lichaamskleur van Çrématé 

Rädhikä heeft aangenomen), Zich voor altijd in jullie hart 

manifesteren. Uit Zijn grondeloze genade is Hij neergedaald 

in het tijdperk van Kali om de wereld datgene te schenken, 

dat lange tijd niet was gegeven, de meest vertrouwelijke rijk-

dom van devotie aan Hem, de hoogste en meest stralend be-

koorlijke emotie van amoureuze liefde. 

 

Çré Rüpa Gosvämé, Vidagdha-mädhava-näöaka (1.2), 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.4) 
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rädhä-kåñëa-praëaya-vikåtir hlädiné çaktir asmäd 

   ekätmanäv api bhuvi purä deha-bhedaà gatau tau 

caitanyäkhyaà prakaöam adhunä tad-dvayaà caikyam äptaà 

   rädhä-bhäva-dyuti-suvalitaà naumi kåñëa-svarüpam 

Hoewel Rädhä en Kåñëa in Hun identiteit één zijn, bestaan Ze 

altijd in twee gedaanten vanwege het eeuwigdurende bestaan 

van het spel van amoureuze uitwisseling. Dit wordt tot stand 

gebracht door het aspect van plezier (hlädiné) van het inner-

lijke vermogen, dat zich tot uitdrukking brengt in de vorm van 

de transformatie van Hun liefde. Op dit moment hebben deze 

twee persoonlijkheden zich als één persoon in de gedaante 

van Çré Caitanya Mahaprabhu gemanifesteerd. Ik bied mijn 

eerbiedige eerbetuigingen aan Hem, die de gedaante van Çré 

Gaura heeft aangenomen, maar die precies dezelfde Çré Kåñëa 

is, die wordt bedolven onder het sentiment en de lichaamsuit-

straling van Çrématé Rädhikä. 

 

Çré Svarïpa Dämodara Gosvämé, Kaòaca, 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.5) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 

1 

Wat is de meest uitmuntende vorm van sädhana? 

ceTaaedPaR<aMaaJaRNa& >aavMahadavaiGaniNavaRPa<a& 

  é[eYa kE-rvciNd]k-aivTar<a& ivÛavDaUJaqvNaMa( 

AaNaNdaMbuiDavDaRNa& Pa[iTaPad& PaU<aaRMa*TaaSvadNa& 

  SavaRTMaòPaNa& Par& ivJaYaTae é[qk*-Z<aSaªqTaRNaMa( 

ceto-darpaëa-märjanaà bhäva-mahä-dävägni-nirväpaëaà 

   çreyaù-kairava-candrikä-vitaraëaà vidyä-vadhü-jévanam 

änandämbudhi-vardhanaà prati-padaà pürëämåtäsvädanaà 

   sarvätma-snapanaà paraà vijayate çré-kåñëa-saìkértanam 

Anvaya 

param – enig, of supreem; vijayate çré-kåñëa-saìkértanam - moge het 

chanten van de heilige namen van Çré Kåñëa in het bijzonder zege-

vieren; ceto-darpaëa-märjanam – dat de spiegel van het hart reinigt; 

nirväpaëam – dat uitdooft; mahä-dävägni – de laaiende bosbrand; 

bhäva – van het materiële bestaan; candrikä-vitaraëam – dat het 

maanlicht van spirituele extase spreidt; çreyaù-kairava – de witte 

lotus van goed fortuin van het levende wezen in bloei zet; vidyä-

vadhü-jévanam – dat de ziel en het leven is in de vorm van transcen-

dentale kennis, zoals een echtgenote; änandämbudhi-vardhanam – 

die de oceaan van transcendentale zegen vergroot; prati-padaà 

pürëämåtäsvädanam – dat in staat stelt bij iedere stap complete nec-



ÇRÉ  ÇIKÑÄÑÖAKA 

__________________________________________________________________________ 

2 

tar te proeven; sarvätma-snapanam – en dat door een grondig bad 

reinigt en koeling geeft aan het zelf, zijn natuur, zijn vastbesloten-

heid en het lichaam van binnen en van buiten. 

Vertaling 

Laat er allerhoogste zege zijn voor het chanten van de heilige 

naam van Çré Kåñëa alleen, dat de spiegel van het hart zuivert 

en de uitslaande bosbrand van het materiële bestaan volko-

men uitdooft. Çré-kåñëa-saìkértana spreidt de verzachtende 

manenstralen van spirituele extase (bhäva), die de witte lotus 

van het goede fortuin van het levend wezen in bloei zet. De 

heilige naam is het leven en de ziel van transcendentale ken-

nis, die hier wordt vergeleken met een echtgenote. Het doet 

de oceaan van transcendentale zegen voortdurend toenemen 

en stelt in staat om bij iedere stap complete nectar te proeven. 

De heilige naam van Çré Kåñëa zuivert grondig en geeft ver-

koeling aan het zelf, zijn natuur en zijn vastbeslotenheid, als 

ook aan het lichaam, zowel innerlijk als uiterlijk. 

Maìgaläcaraëa 

Ondanks dat ik laag en onbeduidend ben en geheel onbe-

kwaam, ben ik bezig deze Çré Sanmodana-bhäñya te vertalen 

door de genade van mijn uiterst eerbiedwaardige geestelijk 

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

Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Maharaja; Çréla 

Bhaktivinoda Öhäkura, de eeuwige metgezel van Çré Gauras-

undara en schrijver van de Çré Sanmodana-bhäñya; en de oor-

spronkelijke auteur van Çré Çikñäñöaka, Çré Kåñëa Caitanya 

Mahäprabhu, de incarnatie, die de gevallen, geconditioneerde 
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zielen van Kali-yuga verlost en die precies dezelfde persoon-

lijkheid is, die bekend is als Çré Nanda-nandana. Terwijl ik 

hun lotusvoeten, die alle verlangens vervullen, in mijn hart 

houd, ben ik met dit werk bezig om hun innerlijke hartewens 

in vervulling te brengen.  

Çré Sanmodana-bhäñya 

païca-tattvänvitaà nityaà 

    praëiparya mahäprabhum 

nämnä sanmodanaà çikñä- 

    ñöaka-bhäñyaà praëiyate 

Ik bied mijn nederige eerbetuigingen aan de lotusvoeten van 

de oorspronkelijke, Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré 

Caitanya Mahäprabhu, die de heilige naam van Kåñëa en de 

liefde voor Hem schenkt en die eeuwigdurend wordt verge-

zeld door Zijn vier primaire metgezellen in de païca-tattva, 

terwijl ik een commentaar schrijf genaamd Çré Sanmodana 

op Çré Çikñäñöaka, dat voortvloeide uit de lotusmond van 

Bhagavän. 

In Çrémad-Bhägavatam (2.2.34) wordt gezegd, 

bhagavän brahma kärtsnyena 

   trir anvikñya manéñayä 

tad adhyavasyat küöa-stho 

   ratir ätmany ato bhavet 

Hoe kan er enig heil zijn voor de levende wezens, die in ver-

getelheid van God zijn en in het materiële bestaan in de kring-

loop van herhaaldelijke geboorte en dood zijn gevallen? In 

beslag genomen door deze kwestie dacht Çré Brahmä, die de 

fundamentele waarheden met betrekking tot God kent, lang 
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na om de oplossing te vinden. Met een doortastende aandacht 

inspecteerde hij drie keer alle Veda’s en met zijn intelligentie 

kwam hij tot de conclusie, dat de hoogste perfectie van religie 

datgene is, waarbij men exclusieve liefde kan verkrijgen voor 

Bhagavän Çré Kåñëa, de Superziel van al het bestaande. 

Deze conclusie van Çrémad-Bhägavatam (2.2.34) bevestigt 

op heldere wijze, dat alleen devotie voor de Allerhoogste Per-

soonlijkheid Gods (bhagavad-bhakti) de hoogste standaard 

van religie is, dat voor de levende wezens het hoogste goed 

schenkt. Baatzuchtig streven, het cultiveren van kennis gericht 

op onpersoonlijke bevrijding, de beoefening van yoga, de uit-

voering van soberheden en andere processen brengen niet het 

hoogste goed en zijn daarom niet de hoogste religieuze pro-

cessen. Maar deze bhakti is uitermate zeldzaam. Het is alleen 

bereikbaar door bovenzinnelijk of buitenzintuiglijk vertrou-

wen (päramärthika-çraddhä). 

Zulke päramärthika-çraddhä bestaat in twee soorten: (1) 

çästrärtha-avadhäraëamayé-çraddhä – vertrouwen dat leidt tot 

betrokkenheid op het pad van bhakti en dat wordt geïnspi-

reerd door de regulerende principes van de geschriften en (2) 

bhagavad-lélä-mädhurya-lobhamayé-çraddhä – vertrouwen, 

dat leidt tot betrokkenheid in bhakti vanwege een intense 

hunkering (lobha), die voortkomt uit een of ander buitenge-

woon goed fortuin, waardoor men hoort over de ongeëve-

naarde bekoorlijkheid van het spel en vermaak van Bhagavän. 

Zelfs als een van deze twee typen vertrouwen zich aandient, 

kan onvermengde toewijding (çuddha-bhakti) zich alleen ont-

wikkelen door een onafgebroken betrokkenheid in zuivere 

hari-kathä in de vorm van horen (çravana) en chanten (kérta-
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na) in de associatie van onvervalste, zuivere toegewijden. Als 

men zich niet regelmatig bezig houdt met zulke hari-kathä in 

het gezelschap van heilige personen, zal zijn vertrouwen ge-

leidelijk afnemen en uiteindelijk helemaal verdwijnen. In 

Çrémad-Bhägavatam (3.25.25) heeft Çré Bhagavän gezegd, 

satäà prasaìgän mama virya-saàvido 

   bhavanti håt-karëa-rasäyanäù kathäù 

In de associatie van heilige personen heeft men de gelegen-

heid om vertellingen te horen, die Mijn glorie belichten en 

die zeer plezierig zijn voor het oor en het hart. Door zulke 

betrokkenheid in horen en chanten, welke zijn verzadigd 

van liefde, wordt onwetendheid onmiddellijk teniet gedaan 

en ontwikkelen zich achtereenvolgens vertrouwen (çrad-

dhä), intens liefdevolle gehechtheid (rati) en toewijding op 

het platform van goddelijke liefde (prema-bhakti). 

Door met vertrouwen te chanten en te horen over de namen, 

gedaante, kwaliteiten en het spel van Bhagavän in de associa-

tie van zuivere toegewijden is zuivere saìkértana mogelijk – 

anders niet. 

De glorie van zuivere saìkértana is het allereerste aspect, 

waarover in de lessen van Çré Caitanya Mahäprabhu wordt 

gesproken. Omdat het chanten van de heilige namen van Kå-

ñëa juist de identiteit is van alle voorspoed, is in de vierde 

regel van Vers Een het woord param gebruikt. Het woord 

param (hetgeen betekent “supreem”, of “superieur”, of “op-

perst”) wijst hier specifiek op zuivere çré-kåñëa-saìkértana, die 

wordt verkregen in achtereenvolgende stadia van vertrouwen 

(çraddhä), gevolgd door geheiligde associatie (sädhu-saìga) 

en leidend naar de uitvoering van de onderdelen van bhakti 
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(bhajana-kriyä).  Het verwijst niet naar hari-kértana in de ca-

tegorie van pratibimba-bhakti-äbhäsa. [Pratibimba-bhakti-

äbhäsa wijst op een schijn van devotie, welke wordt vertoond 

door personen, wier enige motivatie het bereiken van bevrij-

ding of bevordering naar de hemelse planeten is.] 

In deze Çré Çikñäñöaka bezingt de oceaan van genade, Çré 

Caitanya Mahäprabhu, die verschijnt als een beoefenaar van 

het devotionele pad (bhakti-sädhaka), de glorie van çré-kåñëa-

saìkértana en de bovenzinnelijke gedaante en identiteit van 

Çré Kåñëa om de levende wezens te verlichten met de waarhe-

den van sambandha (kennis die relevant is voor de ontwikke-

ling van onze relatie met God), abhidheya (het proces van het 

toegewijde leven) en prayojana (het hoogste doel van de toe-

wijding). In dit commentaar worden precies dezelfde waarhe-

den van sambandha, abhidheya en prayojana op samenvat-

tende wijze besproken. 

Çré Caitanya Mahäprabhu, de Allerhoogste Persoon voor 

iedereen, wiens lotusvoeten voortdurend worden gediend 

door zuivere Vaiñëava’s, zegt, “paraà vijayate çré-kåñëa-

saìkértanam”. Met andere woorden, laat er allerhoogste zege 

zijn alleen voor het chanten van de heilige naam van Çré Kå-

ñëa. Hier kan een vraag rijzen. Kan çré-kåñëa-saìkértana, dat 

immaterieel (apräkåta) is en buiten het bereik van de begoo-

chelende energie (mäyä) ligt, zegenrijk worden in deze mate-

riële wereld, die door de externe energie is geschapen? Ja, 

zelfs in deze illusoire materiële wereld kan çré-kåñëa-

saìkértana volkomen zegevieren. Hoor alsjeblieft hoe dit mo-

gelijk is. 
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De absolute waarheid: 

1. Prominentie van de persoonlijke gestalte van de abso- 

      lute waaheid 

Op basis van de verklaring van de Çruti’s wordt de eenheid 

van de absolute waarheid gevestigd. Dit wordt tot uitdrukking 

gebracht in de Chändogya Upaniñad (6.2.1), “ekam evädvitéy-

am – de absolute waarheid is één zonder tweede”. Een andere 

uitspraak in de Çruti’s stelt, dat de absolute waarheid nirviçeña 

is, verstoken van materiële vorm, eigenschappen en kwalitei-

ten. Dit wordt in de Båhad-äraëyaka Upaniñad (4.4.19) tot 

uitdrukking gebracht, “neha nänästi kiïcana – behalve de ene, 

non-duale, absolute waarheid (advaya-brahma) bestaan er 

geen afzonderlijke vormen”. Toch is er nog een andere ver-

klaring in de Çruti’s, die stelt, dat de Absolute saviçeña is, in 

bezit van eeuwige eigenschappen en kwaliteiten. Dit wordt in 

de Chändogya Upaniñad (3.14.1) alsvolgt tot uitdrukking ge-

bracht, “sarvaà khalv idaà brahma – deze hele schepping is 

de gedaante van de absolute waarheid”. 

Dus volgens de Çruti’s is de absolute waarheid tegelijkertijd 

saviçeña, persoonlijk, en nirviçeña, onpersoonlijk. Het onper-

soonlijke aspect is echter niet waarneembaar. Louter het ont-

beren van materiële kwaliteiten en eigenschappen vormt geen 

definitie van hetgeen absoluut is en blijft zodoende slechts een 

vaag begrip. Maar het persoonlijke aspect stelt datgene vast, 

dat wel absoluut is door Zijn transcendentale namen, gedaan-

te, kwaliteiten, activiteiten, metgezellen en woonplaats te be-

schrijven. Vanwege de abstractie van het onpersoonlijke as-

pect en vanwege de eeuwige waarneembaarheid van het per-
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soonlijke aspect is het persoonlijke aspect prominent en supe-

rieur. 

2. Vier kenmerken van de absolute waarheid 

Çré Jéva Gosvämé, onze äcärya van dergelijke filosofische con-

clusies, heeft in zijn Bhagavat-sandarbha (Anuccheda 16.16) 

verklaard, dat onder invloed van Zijn inherent onbevattelijke 

vermogen (sväbhäviké acintya-çakti) de ene absolute waarheid 

eeuwigdurend in vier aspecten bestaat: (1) svarüpa – Zijn ori-

ginele gedaante; (2) tad-rüpa-vaibhava – Zijn persoonlijke 

uitstraling, waartoe Zijn woonplaats, eeuwige metgezellen en 

expansies, zoals Çré Näräyaëa, behoren; (3) jévas – de levende 

wezens en (4) pradhäna – de ongemanifesteerde staat van de 

drie geaardheden van de materiële natuur. 

Hij vergelijkt deze vier aspecten met de vier onderdelen 

van de zon: (1) de uitstraling in het binnenste van het hemelli-

chaam; (2) de bolvorm van de zon; (3) de atoomdeeltjes van 

het zonlicht voortkomend uit de zon en (4) de gereflecteerde 

zonnestralen. Ofschoon de zon één geheel is, bestaat hij uit 

deze vier verschijningsvormen. 

3. De absolute waarheid als vermogen en de eigenaar van  

     alle vermogens 

De absolute waarheid, die hierboven werd beschreven, wordt 

hier verder uiteengezet. Bhagavän Çré Kåñëa, die beschikt 

over zes vormen van overvloed, is de absolute waarheid. Hij is 

sarva-çaktimän, de ene, die over alle vermogens beschikt. In 

de Brahma-sütra wordt gezegd, “śakti-çaktimator abhedaù – er 

is geen verschil tussen śakti, Gods vermogen, en çaktimän, Hij 
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die over alle vermogens beschikt”. Volgens deze uitspraak 

zijn śakti en çaktimän niet-verschillend. Maar dat ene trans-

cendentale vermogen genaamd para-śakti is in verschillende 

vormen waarneembaar – paräsya çaktir vividhaiva çrüyate 

(Çvetäçvatara Upaniñad 6.8). 

Deze vedische mantra levert het bewijs, dat het onbevatte-

lijke vermogen van Bhagavän genaamd acintya-śakti bedreven 

is in het uitvoeren van datgene, dat onmogelijk is. In de mate-

riële wereld kunnen we niet bevatten, dat iets tegelijkertijd 

één en verschillend is. Als het vermogen en de eigenaar van 

alle vermogens één zijn, hoe kunnen ze dan verschillend zijn? 

En toch, als het vermogen van Bhagavän in alle opzichten één 

is, hoe kan het zich manifesteren in verschillende vormen, 

zoals hierboven aangegeven? Deze onbevattelijke macht 

wordt aghaöana-ghaöana-paöéyasé genoemd; met andere woor-

den, de acintya-śakti van Bhagavän maakt datgene mogelijk, 

dat onmogelijk is. Daarom is ook het eeuwige verschil tussen 

śakti en çaktimän onvermijdelijk. De ongekwalificeerde mo-

nisten (kevalädvaita-vädés) verdedigen, dat de absolute waar-

heid genaamd Brahman onpersoonlijk, vormloos en zonder 

vermogens is. De conclusie, die hierboven wordt aangegeven, 

bewijst, dat deze opvatting ingaat zowel tegen de geschriften 

als tegen de rede. 

Gods vermogens: 

1. Het innerlijke vermogen 

De ene para-śakti, of het superieure vermogen, zoals hierbo-

ven beschreven, manifesteert zich in drie vormen: (1) anta-

raìga-śakti – het innerlijke vermogen, (2) taöastha-śakti – het 
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marginale vermogen en (3) bahiraìga-śakti – het externe 

vermogen. Door Gods innerlijke vermogen bestaat de aller-

hoogste absolute waarheid in Zijn complete en oorspronkelij-

ke uitvoering eeuwigdurend als Bhagavän, die geen fouten 

maakt, die het meest zegenrijk is en die de basis is van alle 

transcendentale eigenschappen. 

Bovendien is Gods aspect genaamd tad-rüpa-vaibhava, dat 

wijst op Zijn transcendentale woonplaats, Vaikuëöha-dhäma, 

Zijn eeuwige metgezellen en de uiteenlopende manifestaties 

van Çré Näräyaëa, eeuwigdurend gevestigd door hetzelfde 

alles-omvattende, innerlijke vermogen voor de totstandko-

ming van Zijn transcendentale spel en vermaak. 

2. Het marginale vermogen 

Wanneer dezelfde absolute waarheid beschikt over het mar-

ginale vermogen (taöastha-śakti), bestaat het in de gedaante 

van ontelbaar vele, oneindig kleine, bewust levende wezens 

als afgescheiden expansies van God (vibhinnäàça-svarüpa). 

Zoals ontelbaar veel kleine, atomische lichtdeeltjes voortdu-

rend schitteren in de stralen van de zon, zo bestaan de ontel-

baar vele, oneindig kleine jévas als moleculaire, geestelijke 

deeltjes in de stralen van Gods marginale vermogen. 

De kleine atomische deeltjes in de stralen van de zon be-

schikken niet over een bestaan, dat onafhankelijk is van de 

zon en ze kunnen ook nooit met de zon worden gelijkgesteld. 

Op dezelfde manier hebben de oneindig kleine, bewust leven-

de wezens geen bestaan onafhankelijk van God en ze kunnen 

nimmer als God worden behandeld, of God worden. 
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3. Het externe vermogen 

Nogmaals, de allerhoogste absolute waarheid, Bhagavän, 

heeft deze hele materiële wereld, het vertoon van Zijn externe 

luister, met Zijn inferieure vermogen genaamd bahiraìga-

mäyä-śakti gemanifesteerd. Deze materiële wereld is een 

transformatie van Gods mäyä-śakti of pradhäna, die het totaal 

van het materiële bestaan omvat. Zoals de reflecterende stra-

len van de zon een kleurrijke regenboog vormen, zo manifes-

teert Gods mäyä-śakti of pradhäna deze fascinerende, materi-

ële wereld. De materiële wereld is een schaduw van de spiri-

tuele wereld, die wordt gemanifesteerd door Gods innerlijke 

vermogen. Als zodanig is ook de materiële wereld niet onaf-

hankelijk van de absolute waarheid. 

4. Acintya-bhedäbheda-tattva: Onbevattelijke gelijktijdige   

       eenheid en verschil van God en Zijn vermogens 

In de bovenstaande discussie werd aangetoond, dat de leven-

de wezens (jévas), de materiële wereld (jaòa-jagat) en Gods 

persoonlijke schittering met betrekking tot Zijn bestaan in 

Vaikuëöha (tad-rüpa-vaibhava) op onbevattelijke wijze zowel 

één zijn met als verschillend zijn van Zijn oorspronkelijke, 

spirituele gedaante (bhagavat-svarüpa). De oneindig kleine, 

levende wezens vormen vanwege hun afhankelijkheid van 

God Zijn afgescheiden deeltjes – hierin wordt hun eenheid, of 

non-distinctie (abheda), met God aangetroffen. Wegens de 

afwezigheid van kennis over de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods zijn ze vooringenomen met de materiële energie – hierin 

ligt hun verschil (bheda). 
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Het proces, waarmee hari-kértana voor het levend wezen 

een succes wordt: 

1. De betekenis van het levend wezen als marginaal ver- 

      mogen 

Zoals de zonnestralen worden afgedekt door wolken, zo wor-

den de levende wezens afgedekt door de invloed van begoo-

cheling (mäyä), of onwetendheid (avidyä). Hoe is het voor 

een bewust wezen mogelijk om door materie te worden afge-

dekt? Hierin zien we de toepassing van het principe van ag-

haöana-ghaöana-patéyasé. Datgene, dat onmogelijk is, wordt 

mogelijk gemaakt door Gods onbevattelijke vermogens. Het 

oneindig kleine, levende wezen, dat wordt gemanifesteerd 

door Gods taöastha-śakti, raakt door mäyä bedekt vanwege 

zijn instrumentele functie ten behoeve van Gods spel inzake 

de materiële schepping. Hoe kan anders de bewuste jéva wor-

den bedekt door bewegingloze materie? 

Omdat hij door het marginale vermogen wordt gemanifes-

teerd, is de jéva ook marginaal. Dit betekent, dat hij ofwel 

ontvankelijk is voor de invloed van het innerlijke vermogen 

genaamd svarüpa-śakti, ofwel voor Gods externe vermogen 

genaamd mäyä-śakti. Wanneer zijn verbinding met svarüpa-

śakti is gevestigd, krijgt hij het geluk om de Allerhoogste Per-

soonlijkheid Gods te dienen in de hoedanigheid van bevrij-

ding. Wanneer het levend wezen daarentegen naar materieel 

plezier verlangt, wordt hij door mäyä afgedekt. 

Het levend wezen, dat door mäyä wordt begoocheld, on-

dergaat de pijn van het materiële bestaan. Maar wanneer hij 

zijn relatie met de svarüpa-śakti vestigt, wordt het externe 
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vermogen in de vorm van onwetendheid weggenomen. Als 

gevolg daarvan wordt hij van de materiële conditie bevrijd en 

in zijn zuivere, grondrechtelijke gedaante (çuddha-svarüpa) 

geplaatst. 

2. Het proces van het overwinnen van illusie 

Het levend wezen, dat door mäyä wordt begoocheld, wordt 

keer op keer gekrenkt door de ellende van het materiële be-

staan. Als hij door deze ellende uitgeput raakt, kan hij met 

een of ander groot geluk de dienstverlening aan heilige perso-

nen verkrijgen. Op dat moment ontwaakt zijn vertrouwen in 

de toewijding aan de Allerhoogste Persoon als het exclusieve 

doel van alle geschriften. Het alternatief is, dat in hem een 

intense hunkering ontwaakt voor de ongeëvenaarde bekoor-

lijkheid van Bhagavän (dit verwijst wederom naar de twee 

soorten vertrouwen, die men kan ontwikkelen, zoals voorheen 

genoemd). Tegen die tijd wordt hij bekwaam voor bhakti, dat 

wordt overheerst door het pleziergevend aspect (hlädiné) van 

Gods innerlijke vermogen. 

Zodra zijn vertrouwen ontwaakt, neemt hij allereerst zijn 

toevlucht tot de lotusvoeten van een geestelijk leermeester 

door harinäma-inwijding van hem te aanvaarden. Daarna, in 

de associatie van de geestelijk leermeester en zuivere vaiñëa-

va’s, krijgt hij een briljante gelegenheid om de waarheden uit 

de geschriften te horen. Wanneer hij kértana van de heilige 

namen (näma), gedaante (rüpa), kwaliteiten (guëa) en het 

spel (lélä) van Kåñëa begint uit te voeren, neemt het proces 

van het overwinnen van mäyä een aanvang. Dit betekent, dat 

zijn onwetendheid en de hindernissen (anarthas), die zijn spi-
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rituele vooruitgang belemmeren, ook beginnen te verdwijnen. 

Tegelijkertijd begint de zuivere gedaante van de jéva helder te 

worden. 

Dit is het ontwikkelingsproces, waarmee hari-kértana in de 

fenomenale wereld der materie zegeviert. Door dit proces 

maakt hari-kértana zijn afdaling naar deze illusoire wereld. 

Door het uitvoeren van hari-kértana volgens dit systeem ver-

krijgt men zeven uitmuntende resultaten. Deze zeven soorten 

resultaten worden in Vers Een genoemd met de woorden ce-

to-darpaëa-märjanam enzovoort. Ieder onderdeel wordt nu 

afzonderlijk besproken. 

Zeven uitmuntende resultaten van çré-kåñëa-saìkér-tana:  

1. Ceto-darpaëa-märjanam 

     reinigt de spiegel van het hart 

Met de eerste woorden ceto-darpaëa-märjanam wordt de 

waarheid betreffende de identiteit van het levende wezen 

onthuld. De conclusie van Çré Jéva Gosvämé met betrekking 

tot dit onderwerp is, dat het individuele levende wezen slechts 

een onbeduidend deel uitmaakt van de allerhoogste absolute 

waarheid, die beschikt over het samengevoegde vermogen, 

dat wordt vertegenwoordigd door het totaal van alle jévas. 

Zoals de atomische lichtdeeltjes van de zon, die voortkomen 

uit de verzamelde uitstraling in de zon, zo zijn ook de levende 

wezens oneindig kleine deeltjes geest, die voortkomen uit de 

absolute waarheid, die Zich altijd in Zijn intrinsieke gedaante 

bevindt en die de personificatie is van onverdeelde, transcen-

dentale rasa. 
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Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, die een commentaar op de Ve-

dänta-sütra schreef getiteld Çré Govinda-bhäñya, heeft de Al-

lerhoogste Persoonlijkheid Gods ook geanalyseerd als zijnde 

vibhu-caitanya, het alles-doordringende bewustzijn, en het 

levend wezen als aëu-caitanya, oneindig klein bewustzijn. In 

de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods bevinden zich eeuwig-

durend onbeperkte, transcendentale kwaliteiten, die al het 

grote geluk schenken. In Hem bestaat zuiver ego als absolute 

kennis en als kenner (ego wordt hier omschreven als het ge-

voel van ik-heid). Op dezelfde manier heeft ook de jéva trans-

cendentale kwaliteiten, maar in minimale mate, en een zuiver 

ego, dat zich zowel als kennis en als kenner manifesteert. Dit 

is niet tegenstrijdig aan logica, omdat kwaliteiten zoals hitte 

en licht, die in de zon kunnen worden waargenomen, ook in 

de atomische deeltjes van het zonlicht worden gezien. 

Van God en de levende wezens is God één, onafhankelijk 

en de belichaming van alle vermogens. Hij gaat de materiële 

natuur binnen en reguleert haar. Hij creëert de materiële we-

reld en houdt hem in stand. Hij is de geconcentreerde vorm 

van spirituele zegen. Hij is eeuwigdurend gesitueerd in Zijn 

eigen intrinsieke gedaante en omdat Hij de extatische gevoe-

lens van goddelijke liefde (prema-rasa) via het medium van 

bhakti schenkt, is Hij er de oorzaak van, dat anderen het ook 

proeven. 

Maar er zijn ontelbaar veel levende wezens. Ze zien zich 

geplaatst in vele levenscondities, zowel geconditioneerd als 

bevrijd. Wanneer hun gezichtsveld van God is afgekeerd, ra-

ken ze gebonden door de materiële natuur. Wanneer hun 

aandacht op God is gericht, wordt de bedekking van mäyä, 
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die de zuivere identiteit en kwaliteiten van de jéva afdekt, 

weggenomen. Daarna nemen ze rechtstreeks hun eigen spiri-

tuele gedaante waar. 

Uit deze samenvatting mag duidelijk worden, dat de jévas 

deeltjes spiritueel bewustzijn zijn. Ze hebben een spirituele 

identiteit, die bestaat uit zuiver ego, zuiver bewustzijn en een 

spiritueel lichaam. Wanneer hun visie van God is afgekeerd 

en wordt overweldigd door begoochelend materieel plezier, 

raken hun zuivere ego en zuivere bewustzijn besmet met het 

slijk van onwetendheid. 

Hier wordt het hart vergeleken met een spiegel. Precies zo-

als jouw gezicht niet te zien is in een stoffige spiegel, zo kan 

het levend wezen zijn werkelijke gedaante in het hart niet 

zien, dat is besmet met het vuil van onwetendheid. Zodra de 

beoefening van bhakti, welke wordt overheerst door het hlä-

diné-vermogen van God, een aanvang neemt, krijgt men deel 

aan het proces van çravaëam, horen. Daarna verschijnt auto-

matisch çré-kåñëa-saìkértana, dat het hart reinigt van het vuil 

van onwetendheid. 

Tegen die tijd manifesteert zich het zuivere bewustzijn van 

de jéva en wordt hij in zijn zuivere ego geplaatst. Van hieruit 

gaat hij in de spiegel van zijn zuivere bewustzijn de volgende 

vijf waarheden zien: (1) éçvara – de Allerhoogste Godheid, (2) 

jéva – de levende wezens, (3) prakåti – de materiële natuur, (4) 

käla – tijd en (5) karma – vruchtdragende activiteiten. Wan-

neer de spiegel van het hart volkomen is gereinigd en gezui-

verd, wordt het zien van de eigen grondrechtelijke gedaante 

(svarüpa) mogelijk gemaakt en als gevolg daarvan tevens zijn 

grondrechtelijke bezigheid (svadharma). De grondrechtelijke 
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bezigheid van het levend wezen is betrokken te zijn in de 

dienstverlening aan Bhagavän. 

2. Bhava-mahä-dävägni-nirväpaëam:  

    dooft de bosbrand van het materiële bestaan 

Door bestendig betrokken te zijn in de dienst van Bhagavän 

wordt de materialistische houding getransformeerd in de nei-

ging tot dienstverlening aan Çré Kåñëa. De betekenis van het 

woord bhava, of werelds bestaan, is het keer op keer worden 

geboren van de jéva in deze materiële wereld. Het herhaalde-

lijk worden geboren en sterven wordt vergeleken met een 

grote bosbrand (mahä-dävägni). Deze uitslaande bosbrand 

kan op geen enkele manier worden gedooft dan alleen door 

çré-kåñëa-saìkértana. 

Hier kan de vraag rijzen, of men ophoudt met het chanten 

van de heilige naam, zodra men kennis verkrijgt van zijn 

grondrechtelijke plicht? Het antwoord is, dat dit nimmer ge-

beurt. Hari-saìkértana is de eeuwige bezigheid van het levend 

wezen. De zin çreyaù-kairava-candrikä-vitaraëam is hier in 

een kwalitatieve zin gebruikt om erop te wijzen, dat de heilige 

naam eeuwigdurend de natuurlijke en karakteristieke functie 

van het levend wezen is. 

3. Çreyaù-kairava-candrikä-vitaraëam: 

    spreidt de manenstralen van bhäva-bhakti  

    voor het hoogste goed van het levend wezen 

Voor de levende wezens, die verstrikt zijn geraakt in mäyä, is 

materieel plezier het enige, dat wenselijk is, en dat is de re-

den, dat ze moeten rondwentelen in de kringloop van her-
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haaldelijke geboorte en dood in deze materiële wereld en te 

lijden hebben van de drievoudige ellende. In volslagen tegen-

stelling hiermee is afkeer van mäyä en constante bezigheid in 

dienst van Çré Kåñëa het hoogste, dat men kan bereiken (çrey-

aù). Dit hoogste bereik wordt vergeleken met de witte water-

lotus. Zoals de verzachtende stralen van de maan de witte 

lotus in bloei zetten, zo maakt çré-kåñëa-saìkértana, hetgeen 

de manenstralen van bhäva-bhakti spreidt, dat de witte lotus 

van het goede geluk voor de levende wezens tot bloei komt. 

Volgens de uitspraak in Çrémad-Bhägavatam (11.3.31), 

“bhaktyä saïjätayä bhaktyä – bhakti komt voort uit bhakti”, 

men dient eerst constant betrokken te zijn in het proces van 

sädhana-bhakti door horen, chanten enzovoort. In dit stadi-

um, zo wordt gezegd, is zijn toewijding äbhäsa, een schijn van 

ware bhakti. Door zulke beoefening doet onvermengde toe-

wijding in het hart van het trouwhartig levende wezen zijn 

intrede. Hier wordt çré-kåñëa-saì-kértana met de maan verge-

leken. Zoals het ambrozijnen licht van de maan de witte lotus 

in bloei zet, zo veroorzaakt çré-kåñëa-saìkértana dat er extati-

sche emotie (bhäva), die wordt beheerst door het hlädiné-

vermogen, in het hart van de levende wezens verschijnt. Als 

gevolg hiervan verrijzen allerlei soorten godsgeschenken. 

5. Vidyä-vadhü-jévanam: 

     vormt het leven van alle transcendentale kennis 

Er kan hier een vraag rijzen. Wanneer krijgen degenen, die 

reeds onvermengde toewijding hebben bereikt, hun zuiver 

spirituele gedaante? Als antwoord op deze vraag zegt Çré Ça-

cénandana Gauracandra, “vidyä-vadhü-jévanam - saìkértana is 
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het leven van transcendentale kennis”. In werkelijkheid heeft 

Bhagavän slechts één vermogen, waarvan de beide functies 

vidyä (kennis) en avidyä (onwetendheid) zijn. Het innerlijke 

vermogen van Bhagavän, dat wordt gekend als Yogamäyä 

svarüpa-śakti, wordt vidyä genoemd. Het externe vermogen, 

of Mahämäyä, dat verantwoordelijk is voor de schepping van 

de materiële wereld en dat de oorspronkelijke, spirituele ge-

daante van het levend wezen bedekt alsmede de kwaliteiten, 

welke met die gedaante gepaard gaan, wordt avidyä genoemd. 

Wanneer zich in het hart van de sädhaka onvermengde 

toewijding aandient door constante beoefening van horen en 

chanten, verwijdert Bhakti-devé, die alle verlangens verdrijft 

behalve die voor de dienst van Bhagavän, deze avidyä. Door 

middel van de functie van het kennisvermogen (vidyä-våtti) 

vernietigt Bhakti-devé de grofstoffelijke en subtiele lichamen 

van het levend wezen. Tegelijkertijd manifesteert Bhakti-devé 

de oorspronkelijke, zuiver spirituele gedaante van de jéva voor 

zover men de zuiver spirituele gedaante van een gopé krijgt, 

indien men op basis van kwalificatie geschikt is om mädhurya-

rasa, de smaak van amoureuze liefde, te proeven. [Men kan 

een gedaante in een van de vijf transcendentale relaties krij-

gen, namelijk çänta (neutraliteit), däsya (dienaarschap), sak-

hya (vriendschap), vätsalya (ouderschap) of mädhurya in 

overeenstemming met zijn bekwaamheid, of met andere 

woorden, in overeenstemming met de sthäyibhäva, zijn eeu-

wigdurend overheersende, devotionele sentiment.] 

Zo is dus aangetoond, dat çré-kåñëa-kértana het leven is van 

alle transcendentale kennis, welke werd vergeleken met een 

vadhü, een echtgenote of metgezellin. Het innerlijke vermo-
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gen, dat wordt vergeleken met Çré Kåñëa’s metgezellin, is in 

het bijzonder opmerkelijk in de context van de beschrijving 

van Zijn amoureuze sport, dat bekend is als lélä-viläsa. 

Commentaar 

Bhakti is een functie van het innerlijke vermogen (svarüpa-

śakti) van Bhagavän. Çuddha-sattva is de essentie van de com-

binatie van de aspecten hlädiné en saàvit van het innerlijke 

vermogen. Wanneer çuddha-sattva wordt verkregen, is bhakti 

ook aanwezig. Door het uitvoeren van de diverse beoefenin-

gen van sädhana-bhakti, zoals horen, chanten enzovoort, dient 

çuddha-sattva zich in het hart aan. Çuddha-sattva bevindt zich 

eeuwigdurend in het hart van de eeuwige metgezellen van 

Bhagavän. Door onder hun leiding bhakti uit te voeren mani-

festeert zich çuddha-sattva in het hart. 

Deze çuddha-sattva wordt ook rati of bhäva genoemd. Bij 

de verdere beoefening van bhakti in het stadium van rati, 

wordt bhava-bhakti getransformeerd in prema-bhakti. De es-

sentie van prema-bhakti is bhäva [niet te verwarren met bhä-

va-bhakti, maar een stadium, dat zich aandient in het systema-

tische ontwikkelingsproces van prema, namelijk rati, sneha, 

mäna, praëaya, räga, anuräga, bhäva, mahäbhäva] en de es-

sentie van bhäva is mahäbhäva. Deze mahäbhäva is de per-

soonlijke gedaante van Çrématé Rädhikä, of anders gezegd, 

Çrématé Rädhikä is de belichaming van mahäbhäva. Dus waar 

mahäbhäva aanwezig is, is de gedaante van Rädhikä aanwe-

zig. 

Çrématé Rädhikä is eeuwigdurend het hlädiné-aspect van Çré 

Kåñëa’s innerlijke vermogen. Çré Kåñëa is de eigenaar van 
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vermogen en Çrématé Rädhikä is Zijn vermogen. Ze zijn per 

consequentie één in Hun identiteit. Ten behoeve van boven-

zinnelijk spel en vermaak (lélä-viläsa) manifesteren Ze zich als 

twee persoonlijkheden. Çrématé Rädhikä manifesteert zich 

verder als alle gopés. Bhakti als wezenlijke functie van het 

innerlijke vermogen is altijd aanwezig in het hart van de gopés. 

Çrématé Rädhikä is in het bijzonder de personificatie van de 

svarüpa-śakti en per consequentie de personificatie van bhak-

ti. Daarom worden de svarüpa-śakti en bhakti vergeleken met 

de geliefde metgezellin van Çré Kåñëa.  

5. Änandämbudhi-vardhanam: 

     doet de oceaan van zegen toenemen 

Wanneer de grofstoffelijke en subtiele lichamen van het le-

vend wezen volkomen zijn opgelost, wordt zijn oneindig nieti-

ge natuur duidelijk. Op basis van het feit, dat de inherente 

aard van de jéva oneindig nietig is, kan tegen die tijd worden 

verondersteld, dat zijn grondrechtelijke geluk ook oneindig 

nietig is. Om deze bezorgdheid weg te nemen licht Çré Caita-

nya Mahäprabhu ons in, dat de heilige naam een altijd toene-

mende oceaan van zegen is, änandämbudhi-vardhanam. Met 

andere woorden, çré-kåñëa-saìkértana uitgevoerd in de bevrij-

de staat (nadat het levend wezen zijn zuiver spirituele gedaan-

te heeft verkregen) doet het inherent transcendentale plezier 

van het levend wezen dankzij het hlädiné-vermogen onbeperkt 

toenemen. 

6. Prati-padaà pürëämåtäsvädanam: 

    stelt in staat bij iedere stap complete nectar te proeven 
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In die hoedanigheid proeft de jéva, die zich eeuwigdurend 

geplaatst ziet in een van de transcendentale rasas van däsya, 

sakhya, vätsalya of mädhurya, bij iedere stap complete nectar 

dankzij de altijd toenemende vernieuwing van zijn gehecht-

heid aan Çré Kåñëa. Çré Kåñëa heeft vier unieke eigenschap-

pen: (1) lélä-mädhurya – Hij is een ontstuimige oceaan van 

verbazingwekkend spel en vermaak, waaronder de räsa-lélä 

het allerboeiendst is; (2) prema-mädhurya – Hij wordt om-

ringd door toegewijden, die beschikken over onvergelijkbare 

liefdevolle gevoelens, die zich tot het stadium van mahäbhäva 

ontwikkelen; (3) veëu-mädhurya – het zoete en bekoorlijke 

geluid van Zijn fluit trekt de aandacht van iedereen in de drie 

werelden en (4) rüpa-mädhurya – Zijn buitengewone schoon-

heid verbijstert alle bewegende en bewegingloze entiteiten. 

Deze vier unieke kwaliteiten van Bhagavän Çré Kåñëa zijn 

eeuwigdurend nieuw. Ofschoon de jévas, die zijn ontwaakt 

voor hun liefde voor Çré Kåñëa, deze aspecten van Bhagavän’s 

bekoorlijkheid onafgebroken drinken, blijven ze onverzadigd 

en blijven ze hunkeren naar meer. Daarom drinken ze in toe-

nemende mate die bekoorlijkheid in eindeloos nieuwe varië-

teiten. 

7. Sarvätma-snapanam: 

    Premänanda is volkomen zuiver 

Hier kan een twijfel rijzen. Het verlangen of pogingen naar 

eigen plezier is tegengesteld aan zuiver spirituele liefde (vi-

çuddha-prema). Wanneer het levend wezen de telkens nieuwe 

zegen van prema proeft, is hij ook aan het genieten. Hoe kan 

dan deze conditie, nirmala-premänanda, de smetteloos spiri-
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tuele zegen van goddelijke liefde worden genoemd? Alsof Hij 

deze twijfel wil wegnemen heeft Çré Caitanya Mahäprabhu, 

het kroonjuweel van alle sannyäsés, de kwalificerende uit-

spraak gedaan, “sarvätma-snapanam – çré-kåñëa-saìkértana 

baadt het levend wezen grondig van binnen en van buiten en 

maakt hem zeer rein en koel”. 

In de hoedanigheid van prema zijn Kåñëa’s zegenrijke ge-

voelens volkomen zuiver. Met andere woorden, omdat het 

levend wezen in de staat van prema onvervalst extatisch ple-

zier aan Çré Kåñëa geeft, ontbreekt het hem aan enig zelfzuch-

tig motief voor zijn eigen plezier. Bij het verkrijgen van zijn 

spirituele gedaante wordt de jéva een dienstmaagd van Çrématé 

Rädhikä, die de belichaming vormt van het hlädiné-vermogen 

en die altijd is verzonken in de extase van mahäbhäva. Het 

levend wezen proeft zodoende onbeperkte spirituele zegen in 

relatie tot het liefdesspel (prema-viläsa) van het Goddelijk 

Paar. Daarom kan hij met geen mogelijkheid het minste of 

geringste spoor van materieel verlangen (käma) koesteren, 

dat volslagen is tegengesteld aan de aard van prema. 

De twee woorden sarvätma-snapanam werden gebruikt om 

de supreme zuiverheid aan te geven, die volkomen ontdaan is 

van de fout van opgaan in het onpersoonlijk Brahman, ge-

naamd säyujya-mukti, en zelfzuchtige lustbevrediging. 

Çri-kåñëa-saìkértana wordt zodoende getooid met zeven 

bovenzinnelijke kwaliteiten. Het is de belichaming van eeu-

wigheid, zegen en kennis. Moge çré-kåñëa-saìkértana grondig 

zegevieren, vooral in het openbaren van het verbazingwek-

kende liefdesspel van Çré Çré Rädhä-Kåñëa Yugala. 
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Commentaar 

De heilige naam is als een jonge knop van een lotusbloem. 

Door constant te chanten verschijnt de heilige naam eerst in 

het hart van de sädhaka. Daarna worden Kåñëa’s gedaante, 

transcendentale kwaliteiten en metgezellen, zoals de gopas en 

gopés, allemaal in het hart manifest. De toegewijde neemt 

deze allemaal in het hart waar. Hij neemt ook het amoureuze 

spel van Bhagavän waar. Op het eind geeft hij dit materiële 

lichaam op en krijgt hij zijn eeuwige gedaante, waarin hij het 

spel van Bhagavän binnengaat. Daarom wordt gezegd, dat de 

heilige naam, die het liefdesspel (prema-viläsa) van Çré Çré 

Rädhä-Kåñëa openbaart, in het bijzonder dient te worden 

verheerlijkt.  

Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 20.11, 13-14) 

näma-saìkértana hoite sarvänartha-näça 

sarva-çubhodaya, kåñëa-premera ulläsa 

saìkértana hoite päpa-saàsära-näçana 

citta-çuddhi, sarva-bhakti-sädhana-udgama 

kåñëa-premodgama, preämåta-äsvädana 

kåñëa-präpti, sevämåta-samudre majjana 

Door het uitvoeren van çré-kåñëa-saìkértana worden allerlei 

soorten hindernissen tot spirituele zuivering (anarthas) op-

gelost en wordt het hart gezuiverd. De reacties van zondige 

activiteiten over vele levens worden uitgewist en tegelijk 

hiermee het materiële bestaan van geboorte en dood, dat 

een bijproduct van die zonden is. Allerlei soorten godsge-

schenken komen voort uit çré-kåñëa-saìkértana, dat alle vari-

eteiten van sädhana aanwakkert, welke aanleiding geven tot 
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prema-bhakti. Kåñëa-prema verschijnt en men begint de nec-

tar te proeven. Dan wordt Çré Kåñëa verkregen. Uiteindelijk 

bereikt men een smetteloze zuiverheid en wordt men gron-

dig afgekoeld en opgefrist door complete onderdompeling in 

de nectaroceaan van dienstverlening aan Çré Kåñëa.  

Çikñäñöaka: Lied Een (uit Gétävalé) 

péta-varaëa kali-pävana gorä 

gäoyai aichana bhäva-vibhorä 

citta-darpaëa-parimärjana-käré 

krñëa-kértana jaya citta-vihäré 

helä-bhava-däva-nirväpaëa-våtti 

kåñëa-kértana jaya kleça-nivåtti 

çreyaù-kumuda-vidhu-jyotsnä-prakäça 

kåñëa-kértana jaya bhakti-viläsa 

viçuddha-vidyä-vadhü-jévana-rüpa 

kåñëa-kértana jaya siddha-svarüpa 

änanda-payo-nidhi-vardhana-kérti 

kåñëa-kértana jaya plävana-mürti 

pade pade péyüña-sväda-pradätä 

kåñëa-kértana jaya prema-vidhätä 

bhaktivinoda-svätma-snapana-vidhäna 

kåñëa-kértana jaya prema-nidäna 

Çré Çacénandana Gaurahari, de hoogste bevrijder van de geval-

len, geconditioneerde zielen van Kali-yuga, die het sentiment 

en de gouden uitstraling van Çrématé Rädhikä heeft aangeno-

men, chantte de heilige naam van Çré Kåñëa, waarbij Hij was 

verzonken in een diep emotionele staat. Door het vermogen 
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van Zijn kértana werden niet alleen de zondige en materieel 

gegriefde mensen van Kali-yuga bevrijd, maar ook de vogels, 

de zoogdieren, insecten en wormen. Toen Hij de glorie van de 

heilige naam beschreef, sprak Hij het volgende, 

“Het chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa reinigt de 

spiegel van het hart grondig. Het dooft de uitslaande bos-

brand van het materiële bestaan heel gemakkelijk uit en 

verdrijft de drievoudige ellende voor eens en altijd: (1) äd-

hyätmika – ellende voortkomend uit zijn eigen lichaam en 

geest; (2) ädhibhautika – ellende voortkomend uit andere 

levende wezens en (3) ädhidaivika – ellende voortkomend 

uit de materiële natuur of de halfgoden. 

“Zoals de maan met zijn ambrozijnen, verzachtende en koe-

lende stralen de witte lotus in bloei zet, zo zet de heilige 

naam de witte lotus van bhäva-bhakti in bloei, het hoogste 

godsgeschenk voor de levende wezens. Moge er alle zege 

heersen voor çré-kåñëa-saìkértana, de belichaming van de 

gevarieerde manifestaties van bhakti. 

“Onvermengde devotie is de belichaming van de hoogste 

kennis en het is als een nieuwe echtgenote (vadhü). Çré-

kåñëa-saìkértana is het leven van transcendentale kennis in 

de vorm van bhakti . Moge er keer op keer alle zege zijn 

voor het chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa, dat de 

eeuwige, grondrechtelijke gedaante van de levende wezens 

manifesteert. 

“Çré-kåñëa-saìkértana vergroot de onpeilbare, ongelimiteer-

de oceaan van transcendentale zegen. Moge er alle zege zijn 

voor het chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa, dat een 

onderdompeling van transcendentale zegen vormt. Çré-
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kåñëa-saìkértana stelt in staat om bij iedere stap steeds toe-

nemende, nieuwe nectar te proeven. 

“Moge er telkens weer alle zege zijn voor het chanten van 

de heilige naam van Çré Kåñëa, welke liefde voor Hem 

schenkt. De heilige naam baadt de chanteur en dompelt hem 

onder in deze liefde. Moge er telkens weer alle zege zijn 

voor het chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa, welke 

een pakhuis vormt van liefde voor God.”  

Vivåti (commentaar) door 

Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda 

çré-kåñëa-kértanäya namaù 

    çré-kåñëa-saìkértana-käré çré gurudevera 

o çré-kåñëa-kértana-vigraha 

    çré-gaurasundarera jaya hauka 

Ik bied mijn eerbiedige eerbetuigingen aan çré-kåñëa-

kértana. Moge er alle zege zijn voor de geestelijk leermees-

ter, die zich constant bezighoudt met de uitvoering van çré-

kåñëa-saìkértana, en voor Çré Gaurasundara, die de personi-

ficatie van çré-kåñëa-kértana is. 

Van de ontelbaar veel verschillende soorten sädhana-bhakti 

zijn vele beschreven in Çrémad-Bhägavatam en Çré Hari-

bhakti-viläsa. In sädhana-bhakti bestaan in principe vierenzes-

tig onderdelen van toewijding, die zijn beschreven in relatie 

tot vaidhé- en rägänuga-bhakti. Ook in de uitspraken van 

Prahläda Mahäräja in Çrémad-Bhägavatam treffen we verwij-

zingen aan naar onvermengde toewijding (çuddha-bhakti). Çré 

Gaurasundara heeft gezegd, “Çré-näma-saìkértana is de aller-

beste uitvoering van alle onderdelen van bhakti”. 
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Geleerden van de absolute waarheid hebben de allerhoog-

ste non-duale substantie genaamd advaya-jïäna-vastu in drie 

verschillende stadia beschreven. Wanneer die non-duale sub-

stantie uitsluitend door kennis wordt gerealiseerd, of met an-

dere woorden, door middel van de functie van het cit-

vermogen, wordt het Brahman genoemd. Wanneer het wordt 

gerealiseerd door de gecombineerde functies van de sat en cit-

vermogens, heet het Paramätmä, en wanneer het wordt gerea-

liseerd door de functies van alle vermogens – sat, cit en änan-

da – wordt die allerhoogste waarheid Bhagavän genoemd. 

Wanneer de absolute waarheid, of met andere woorden, 

Bhagavän, wordt gezien in termen van Zijn rijkdommen, ver-

mogens, of majesteit (aiçvarya), wordt Hij waargenomen als 

Väsudeva-Kåñëa en wanneer Hij wordt gezien in termen van 

Zijn bekoorlijkheid (mädhurya), wordt Hij waargenomen als 

Vrajendra-nandana Çyämasundara Çré Kåñëa, de beste proef-

meester van transcendentale rasa. Çré Näräyaëa is het vere-

renswaardige object van tweeëneenhalve rasas. Hij wordt 

voornamelijk gediend in de relaties çänta en däsya. De relaties 

sakhya en vätsalya zijn zwak aanwezig, maar aangezien de 

natuurlijke gevoelens van intimiteit enigszins gebrekkig zijn 

door het idee van Gods majesteit, worden ze als een half ge-

teld. Çré Kåñëa wordt gediend in alle vijf vooraanstaande 

transcendentale rasas genaamd mukhya-rasa. 

Vrajendra-nandana Çyämasundara Çré Kåñëa is de aller-

hoogste waarheid, de oorspronkelijke bron van alle manifes-

taties. Zijn vaibhava-prakäça (expansie), Çré Baladeva Prabhu, 

manifesteert het rijk van Mahä-Vaikuëöha. Hij bevindt zich 
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daar in Zijn eeuwige catur-vyuha (expansies), Väsudeva, Saì-

karñaëa, Pradyumna en Aniruddha. 

Wanneer een mantra alleen mentaal wordt gereciteerd, 

wordt het japa genoemd. Op dat moment verkrijgt de chan-

teur de perfectie van het doel, waarop hij zijn geest heeft ge-

richt. Maar kértana, dat wordt uitgevoerd met de vibratie van 

de lippen, levert een groter resultaat dan japa. Wanneer het 

chanten hoorbaar wordt uitgevoerd met de beweging van de 

lippen, wordt het kértana genoemd. Kértana is superieur aan 

japa in de geest, want men krijgt groot voordeel door de ge-

luidsvibratie te horen. Anderen, die dergelijke kértana horen, 

krijgen tegelijkertijd ook voordeel. Er is dus voordeel voor 

zowel de chanteur als de toehoorders. 

Het woord saìkértana betekent sarvatobhävena kértana, 

complete kértana, of met andere woorden, kértana die wordt 

uitgevoerd in vol bewustzijn van sambhandha-jïäna en vrij is 

van alle hindernissen (anarthas) en overtredingen (aparäd-

has). Hieronder verstaan we kértana, waarvan de uitvoering 

geen assistentie behoeft van enig ander onderdeel van sädha-

na. Gedeeltelijke kértana van de heilige naam van Çré Kåñëa 

wordt niet saìkértana genoemd. Wanneer er gedeeltelijk of 

imperfect chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa plaats 

heeft, krijgt de jéva niet het volle resultaat. Het gevolg is, dat 

veel mensen gaan twijfelen aan het vermogen van de heilige 

naam. Laat er daarom alle zege zijn voor het perfect en com-

pleet chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa. 

Door het bespreken van materiële onderwerpen krijgt men 

gefragmenteerd materieel geluk. In het transcendentale ge-

bied is Çré Kåñëa het enige object, dat men kan bereiken. Daar 
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zijn met geen mogelijkheid materiële objecten aanwezig. Dus 

door het chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa krijgt 

men alle vormen van perfectie, die zich buiten de materiële 

natuur bevinden. Van de diverse soorten perfectie worden er 

zeker zeven in het bijzonder verkregen door çré-kåñëa-

saìkértana. Deze zeven soorten perfectie worden hier be-

schreven. 

1. Ceto-darpaëa-märjanam: 

    reinigt de spiegel van het hart 

Het chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa reinigt de 

spiegel van het hart van het levend wezen. De spiegel van het 

hart van het geconditioneerd levende wezen wordt zwaar be-

dekt door het stof van materiële besmetting. Deze materiële 

besmetting, die een aanwijzing vormt voor de onverschillig-

heid van de jéva voor God, bestaat in drie soorten: (1) any-

äbhiläña – het levend wezen, dat is afgeleid van God zit vol 

verlangens, die verstoken zijn van het belang van God; (2) 

phala-bhoga – plezier van de vruchten van wereldse activitei-

ten en (3) phala-tyäga – verzaking, die niet wordt onderno-

men voor het plezier van God. 

Het chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa is het meest 

effectieve instrument voor het reinigen van de spiegel van het 

hart van het levend wezen. Zolang het vuil van materiële be-

smetting aanwezig is, wordt de zuiver spirituele gedaante van 

het levend wezen niet in de spiegel van zijn hart gereflecteerd. 

Daarom zijn de drie soorten besmetting, die hierboven wor-

den genoemd, allemaal vormen van bedrog, die de ware visie 
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van het zelf verduisteren. Het zijn obstakels, die het hart van 

de jéva volkomen bedekken. 

Door het chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa wor-

den al deze obstakels weggenomen. Tenslotte, wanneer de 

spiegel van het hart is gereinigd door het compleet chanten 

van de heilige naam, wordt de zuiver spirituele gedaante in de 

spiegel van het hart gereflecteerd en dan begrijpt men, “Ik 

ben de dienaar van Çré Kåñëa”. 

2. Bhava-mahä-dävägni-nirväpaëam: 

    dooft de uitslaande bosbrand van het materiële bestaan 

Aan de buitenkant lijkt deze materiële wereld heel fraai, be-

toverend en plezierig. Maar in werkelijkheid is het een uit-

slaande brand in een dicht oerwoud. Deze materiële wereld 

staat in vuur en vlam door ontelbaar veel pijnen, die in drie 

hoofdgroepen uiteen vallen: (1) ädhyätmika; (2) ädhidaivika 

en (3) ädhibhautika. 

Zoals een laaiend vuur alle bomen en dieren in het bos met 

de grond gelijk maakt, zo verbrandt de bosbrand van het ma-

teriële bestaan in de vorm van herhaaldelijke geboorte en 

dood constant de levende wezens, die van Çré Kåñëa zijn afge-

leid. Maar wanneer men overgaat tot het chanten van de hei-

lige naam van Bhagavän Çré Kåñëa onder deskundige leiding 

van een gekwalificeerde guru en vaiñëavas, krijgt men – zelfs 

terwijl men zich in deze materiële wereld bevindt – verlichting 

van het woedende vuur van het materiële bestaan. Dit komt, 

omdat men een houding aanneemt, die gunstig gestemd is 

jegens Çré Kåñëa. Door çré-kåñëa-näma-saìkértana wordt al 

deze ellende verdreven. 



ÇRÉ  ÇIKÑÄÑÖAKA 

__________________________________________________________________________ 

32 

3. Çreyaù-kairava-candrikä-vitaraëam: 

    spreidt de manenstralen van bhäva-bhakti uit 

    voor het hoogste goed van het levend wezen 

Het complete chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa 

spreidt de straling van het allerhoogste geluk uit. Het woord 

çreyaù betekent “heil”, of “geluk”; kairava betekent “witte 

lelies”; en candrikä betekent “de stralen van de maan”. Pre-

cies zoals de verzachtende stralen van de opkomende maan de 

witte lelies in bloei zetten en op die manier hun witte kleur 

versterken, zo verspreidt het chanten van de heilige naam van 

Çré Kåñëa het goede geluk van de levende wezens. Goed geluk 

kan niet worden verkregen door afzonderlijke verlangens 

(anyäbhiläña), vruchtdragende activiteiten (karma) of het 

ontwikkelen van onpersoonlijke kennis (jïäna). Maar çré-

kåñëa-saìkértana bevordert het hoogste welzijn van het levend 

wezen. 

4. Vidyä-vadhü-jévanam: 

     het leven van alle transcendentale kennis 

In de Muëòaka Upaniñad (1) worden twee soorten kennis 

beschreven: (1) materiële kennis (laukiké-vidya) en (2) trans-

cendentale kennis (parä-vidyä). Indirect is çré-kåñëa-

saìkértana het leven van materiële kennis, maar het is primair 

het leven van transcendentale kennis. Onder invloed van çré-

kåñëa-saìkértana raakt het levend wezen bevrijd van het vals-

ego, dat voortkomt uit wereldse kennis, en hij verkrijgt sam-

bandha-jïäna. Het doel, dat wordt bereikt met transcendenta-

le kennis, is çré-kåñëa-saìkértana (dat wil zeggen, het chanten 
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van de heilige naam van Vrajendra-nandana Çyämasundara 

Çré Kåñëa). Hiermee wordt Kåñëa Zelf verkregen. 

5. Änandämbudhi-vardhanam: 

     laat de oceaan van transcendentale zegen toenemen 

Çré-kåñëa-saìkértana vergroot de oceaan van transcendentale 

zegen voor de levende wezens. Het woord “oceaan” kan niet 

worden toegepast op een klein waterreservoir. Daarom is de 

onbeperkte zegen, die voortkomt uit het chanten van de heili-

ge naam, alleen vergelijkbaar met een grenzeloze oceaan. 

6. Prati-padaà pürëämåtäsvädanam: 

     stelt in staat nectar te proeven bij iedere stap 

Çré-kåñëa-saìkértana maakt, dat men bij elke stap complete 

nectar proeft. In het proeven van transcendentale rasa is ge-

brek noch incompleet plezier (änanda). Door het uitvoeren 

van çré-kåñëa-saìkértana proeft men de complete en ononder-

broken zegen van rasa op ieder moment. 

7. Sarvätma-snapanam: 

    baadt lichaam, geest en ziel volkomen 

Zelfs transcendentale objecten worden door het chanten van 

de heilige naam van Çré Kåñëa verzacht. In het materiële ge-

bied worden lichaam, geest en ziel niet alleen door çré-kåñëa-

saìkértana gezuiverd, maar ze worden ongetwijfeld ook ver-

zacht. 

Het levend wezen, dat in beslag wordt genomen door li-

chamelijke aanduidingen, wordt afgedekt door het vuil van 

grofstoffelijke en subtiele lichamen. Door de kracht van de 

heilige naam worden al deze besmettingen weggespoeld. 
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Wanneer de gehechtheid aan het wereldse bestaan is over-

wonnen, krijgt het levend wezen, dat is toegewijd aan Çré Kå-

ñëa, de verkoelende en verzachtende dienst aan Zijn lotusvoe-

ten. 

Çré Jéva Gosvämé heeft in Bhakti-sandharbha (273) en in 

zijn Krama-sandarbha commentaar op Çrémad-Bhäga-vatam 

geschreven,  

ata eva yadyapy anyä bhaktiù kalau kartavyä 

     tadä kértanäkhyä-bhakti-saàyogenaiva 

Hoewel het in Kali-yuga noodzakelijk is om alle acht onder-

delen van bhakti uit te voeren [deze zijn: horen (çravaëam), 

herinneren van de glorie van Bhagavän (smaranam), het 

dienen van Zijn lotusvoeten (päda-sevanam), Hem vereren 

(arcanam), tot Hem bidden (vandanam), Zijn opdrachten 

uitvoeren (däsyam), vriend van Hem worden (sakhyam), en 

zichzelf aan Hem overgeven (ätma-nivedanam)] moeten ze 

worden uitgevoerd in relatie tot het chanten van de heilige 

naam (kértanam). Met deze methode wordt bhakti geheel 

voltooid. 

Çré Bhajana-rahäñya verzen 

van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura 

Ceto-darpaëa-märjanam 

In het materiële bestaan wordt het hart gesloten door ge-

hechtheid aan grof plezier, onbetaamd gedrag, lust, woede, 

hebzucht, bedwelming, illusie en afgunst. De spiegel van het 

hart wordt gereinigd van al deze onzuiverheden door het 

chanten van Bhagaväns heilige namen. Dit is mogelijk, omdat 

de heilige naam eeuwig, vol kennis en spiritueel zegenrijk 
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(sac-cid-änanda) is, zoals is beschreven door Çré Rüpa Gos-

vämé in zijn Çré Nämäñöaka (7) uit Stava-mälä, 

 süditäçrita-janärtir-äçaye 

    ramya-cid-ghana sukha-svarüpiëe 

näma! gokula mahotsaväya te 

    kåñëa! pürëa-vapuñe namo namaù 

O Heilige Naam, O Kåñëa, Jij vernietigt al het lijden (dat 

voortkomt uit overtredingen, die tegen Jou worden begaan) 

van degenen, die hun toevlucht tot Jou hebben genomen. Je 

bent de gedaante van de allerhoogste schoonheid, geconcen-

treerd bewustzijn en spiritueel geluk, en Je bent de belicha-

ming van zegen voor de inwoners van Gokula (de gopas, 

gopés, koeien, kalveren en alle andere levensvormen van 

Gokula). Daarom bied ik herhaaldelijk eerbetuigingen aan 

Jou, die de personificatie is van de complete manifestatie 

van Vaikuëöha. 

Bhava-mahä-dävägni-nérväpaëam   

De uitslaande bosbrand van het materiële bestaan in de vorm 

van herhaaldelijke geboorte en dood en de drievoudige ellen-

de, die daaruit voortkomt, wordt moeiteloos uitgedoofd door 

näma-saìkértana uit te voeren. Dit wordt bevestigd in Hari-

bhakti-viläsa (11.371) geciteerd in Çrémad-Bhägavatam 

(6.2.46), 

nätaù paraà karma-nibandha-kåntanaà 

   mumukñatäà tértha-padänukértanät 

na yat punaù karmasu sajjate mano 

   rajas-tamobhyäà kalilaà tato ‘nyathä 

Daarom is voor personen, die verlichting wensen van mate-

riële gebondenheid, geen methode superieur aan het chan-
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ten van de heilige naam van de Allerhoogste Persoonlijk-

heid Gods, aan wiens voeten zich alle pelgrimsoorden be-

vinden. Dergelijk chanten vernietigt de grond-oorzaak van 

zondige activiteit. Het gevolg is, dat men door het uitvoeren 

van näma-saìkértana nooit meer verstrengeld raakt in 

vruchtdragende activiteiten (karma-käëòa). Dit is echter 

niet het geval met materiële methoden van loutering, omdat 

het hart zelfs na dergelijke uitvoeringen wederom besmet 

raakt met de geaardheden hartstocht en onwetendheid.  

 

Çreyaù-kairava-candrikä-vitaraëam 

De heilige naam van Çré Kåñëa staat ambrozijnen stralen af, 

die de witte lelie van het hoogste geluk in bloei zetten. Zoals 

de maan door zijn stralen de oorzaak is, dat de witte lelie gaat 

bloeien en geur gaat verspreiden, zo is de heilige naam door 

de overdracht van zijn vermogen de oorzaak, dat allerlei soor-

ten goed geluk voor de jévas oprijzen. Het volgende vers uit 

de Prabhäsa-khaëòa van de Skanda Puräëa is als bewijs hier-

van in Hari-bhakti-viläsa (11.451) geciteerd, 

madhura-madhuram etan maìgalaà maìgalänäà 

   sakala-nigama-vallé-sat-phalaà cit-svarüpaà 

sakåd api parigétaà çraddayä helayä vä 

   bhågu-vara nara-mätraà tärayet kåñëa-näma 

Van alles, dat gunstig is, spant de heilige naam van Çré Kå-

ñëa de kroon. Van alles, dat bekoorlijk is, is de heilige naam 

nog bekoorlijker. Het is de eeuwige, spirituele vrucht van de 

wensboom van alle Veda’s en de belichaming van de absolu-

te waarheid begiftigd met vol bewustzijn. O beste der Bhå-

gu’s, als wie dan ook de heilige naam van Çré Kåñëa zelfs 



__________________________________________________________________________ 

37 

maar één keer chant, hetzijn met vertrouwen of op onver-

schillige wijze, bevrijdt de heilige naam hem van de oceaan 

van het materiële bestaan. 

Commentaar 

Çréla Sanätana Gosvämé heeft in zijn commentaar, Dig-

darçini, op het vers hierboven uitgelegd, dat het woord cit-

svarüpam betekent caitanya-brahma-svarüpam. Dit betekent, 

dat de heilige naam de belichaming is van dat Brahman, dat is 

begiftigd met vol bewustzijn. Met andere woorden, de heilige 

naam is identiek aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods 

Zelf. De woorden sakåd api betekenen, dat alles volgt – zelfs 

inclusief bevrijding – als een noodzakelijk gevolg, als de heili-

ge naam zelfs maar één keer wordt gechant. Sanätana Gosvä-

mé benadrukt dit punt door de gebiedende wijs (bhavet) te 

gebruiken, hetgeen wil zeggen, dat het zo móet zijn. Hij zegt, 

dat het voorvoegsel pari in parigétam erop wijst, dat het een 

dergelijk resultaat levert, zelfs als de heilige naam onduidelijk 

of incompleet wordt uitgesproken.  

Het voorvoegsel pari wijzigt de betekenis van woorden op 

verschillende manieren. Het drukt de volgende ideeën uit: 

tegen, tegenovergesteld aan, weg van, behalve, ongeveer, 

overvloedig, rijkelijk, in hoge mate, enzovoort. Çréla Bhakti-

siddhänta Sarasvaté Prabhupäda heeft het woord pari op een 

andere manier geïnterpreteerd. Hij ziet het in de zin van on-

derscheidend of volkomen, hetgeen wil zeggen, dat de heilige 

naam zonder overtreding dient te worden gechant. Als de 

heilige naam op deze manier wordt gechant, bevrijdt het de 

beoefenaar onmiddellijk.  
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Vidyä-vadhü-jévanam 

De heilige naam is het leven van alle transcendentale kennis, 

die hier wordt vergeleken met een echtgenote. Dit wordt on-

derbouwd in Hari-bhakti-viläsa (11.411), waarin het volgende 

wordt geciteerd uit de Garuòa Puräëa, 

yadécchasi paraà jïänaà 

    jïänäd yat paramaà padaà 

tadädareëa räjendra 

    kuru govinda-kåtanam 

O beste der koningen, als je die hoogste kennis wilt verkrij-

gen, waarmee het hoogste doel wordt bereikt, chant dan met 

grote eerbied en oprechte devotie de heilige naam van Çré 

Govinda. 

Commentaar 

In zijn Dig-darçiné commentaar op dit vers legt Çréla Sanätana 

Gosvämé uit, dat het woord jïänam hier verwijst naar kennis 

met betrekking tot de glorie van de hoogste bhagavad-bhakti. 

Door het chanten van de heilige naam van Govinda krijgt 

men zulke kennis gemakkelijk en als gevolg daarvan bereikt 

men de allerhoogste bestemming genaamd paraà padam. 

Paraà padam wijst niet op onpersoonlijke bevrijding. Boven 

Brahman, boven Vaikuëöha, zelfs boven Ayodhyä en Mathurä 

– hier wordt gewezen op paraà padam als het bereiken van 

de dienst aan de lotusvoeten van Çré Kåñëa in Vraja. Deze 

vrucht wordt verkregen door het chanten van de naam van 

Govinda, niet door gewone kennis. 

Verder staat in Çrémad-Bhägavatam (3.5.40), 
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dhätar yad asmin bhava iça jéväs 

   täpa-trayeëäbhihatä na çarma 

ätman labhante bhagavaàs taväìghri- 

   cchäyäà sa-vidyäm ata äçrayema 

O instandhouder van het universum, O Meester, de levende 

wezens in deze materiële wereld, die God veronachtzamen, 

worden continu overweldigd door de drievoudige ellende: 

ädhyätmika, ädhibhautika en ädhidaivika. Ze zijn dus niet in 

staat om enig geluk of enige rust te vinden. O Bhagavan, 

daarom nemen we in vol bewustzijn onze toevlucht tot de 

schaduw van Uw lotusvoeten.  

Commentaar 

De woorden sa-vidyäm – in volkomen kennis of vol bewust-

zijn – betekenen “met bhakti”. Van alle vormen van kennis is 

bhakti de beste, want door bhakti wordt Bhagavän gekend. 

In Çrémad-Bhägavatam (4.29.49) wordt gesteld, “sä vidyä tan-

matir yayä – datgene, waarbij de aandacht is geconcentreerd 

op de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, wordt vidyä ge-

noemd”. Çréla Bhaktivinoda heeft twee verzen in dit verband 

gecomponeerd, waarin hij uitlegt, hoe de heilige naam van 

Kåñëa het leven van zulke kennis is (Bhajana-rahäñya (1.21), 

ye çaktite kåñëe mati kare udbhävana 

vidyä-näme sei kare avidyä-khaëòana 

kåñëa-näma sei vidyä-vadhüra jévana 

kåñëa-päda-padme ye karaye sthira māna 

Dat vermogen, waarmee de intelligentie zich richt op Çré Kå-

ñëa, heet vidyä. Alleen met bhakti kan de aandacht op de lo-

tusvoeten van Bhagavän worden gericht. Daarom is de ken-
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nis, waar hier naar wordt verwezen, bhakti. Deze kennis 

verdrijft onwetendheid. De heilige naam van Çré Kåñëa is het 

leven van transcendentale kennis, waarmee het bewustzijn 

stevig op de lotusvoeten van Kåñëa wordt gericht en waar-

mee men wordt betrokken in de dienst van Zijn lotusvoeten.  

Änandämbudhi-vardhanam 

Näma-kértana vergroot de oceaan van transcendentale zegen 

in het hart, zoals wordt gesteld in Hari-bhakti-viläsa (10.193), 

waarin wordt geciteerd uit Çrémad-Bhägavatam (8.3.20), 

ekäntino yasya na kaïcanärthaà 

   väïchanti ye vai bhagavat-prapannäù 

aty-adhutaà tac-caritaà sumaìgalaà 

   gäyanta änanda-samudra-magnäù 

Toegewijden, die zich volkomen en uitsluitend hebben 

overgegeven aan Bhagavän, worden ondergedompeld in de 

oceaan van zegen door Zijn transcendentale spel en ver-

maak te bezingen en te reciteren. Ze hebben geen andere 

verlangens dan de lotusvoeten van Bhagavän te verkrijgen. 

Ik bid aan die hoogste Brahman, de Allerhoogste Persoon-

lijkheid Gods. 

Prati-padaà pürëämåtäsvädanam 

Wanneer de spiegel van het hart wordt gereinigd door het 

chanten van de heilige naam van Bhagavän, dienen zich bij 

de beoefenaar alle soorten goed geluk aan. Daarna krijgt hij 

de waarneming van zijn grondrechtelijke identiteit. Voor 

iemand, die de heilige naam in dat stadium chant, wordt de 

oceaan van transcendentale zegen vergroot en proeft hij bij 

iedere stap complete nectar in telkens nieuwere variëteiten. 
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Commentaar 

Een gewone, geconditioneerde ziel ervaart geen spiritueel 

plezier bij het chanten van de heilige naam. Wanneer men 

echter de heilige naam chant volgens dit proces – met andere 

woorden, na zich te hebben bevrijd van alle belemmeringen in 

zijn toewijding (anarthas) en zich zijn eeuwige identiteit te 

hebben gerealiseerd (svarüpa), chant men de heilige naam 

met liefde en spirituele emotie (bhäva) en proeft hij bij iedere 

stap de nectar van de naam. 

Daarom wordt gezegd in Hari-bhakti-viläsa (11.504), waarin 

het volgende vers wordt geciteerd uit de Padma Puräëa, 

tebhyo namo ‘stu bhava-väridhi-jérëa-paìka- 

   sammagna-mokñaëa-vicakñaëa-pädukebhyaù 

kåñëeti varëa-yugalaà çravaëena yeñäà 

   änandathur bhavati nartita-roma-våndaù

Ik bied mijn eerbiedige eerbetuigingen keer op keer aan de 

sandalen van de lotusvoeten van die persoon, wiens hart trilt 

van zegen bij het chanten en het horen van de heilige naam 

van Çré Kåñëa, wiens lichaamshaar overeind gaat staan en 

die danst van extase en deskundig is in het bevrijden van ge-

conditioneerde zielen, die zijn weggezonken in de modder 

van de oceaan van het materiële bestaan. 

Sarvätma-snapanam 

Het zelf wordt grondig gezuiverd bij het baden in de heilige 

naam, zoals wordt vastgesteld in Hari-bhakti-viläsa (11.359), 

waarin het volgende vers  uit Çrémad-Bhägavatam (12.12.48) 

wordt geciteerd, 
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saìkértyamäno bhagavän anantaù 

   çrutänubhävo vyasanaà hi puàsäm 

praviçya cittaà vidhunoty açeñaà 

   yathä tamo ‘rko ‘bhram iväti-vätaù 

Door de transcendentale eigenschappen of het spel van 

Bhagavän Çré Hari te beschrijven, of door te horen over Zijn 

glorie, gaat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Çré Kåñëa 

het hart binnen (als hari-kathä) en verdrijft alle onwetend-

heid precies zoals de zon duisternis verdrijft. En zoals een 

sterke wind een massa wolken wegblaast, zo elimineert het 

horen van vertellingen over het spel van Bhagavän al het li j-

den van het materiële bestaan. 

De onwetendheid, waarnaar hier wordt verwezen, duidt op de 

diverse besmettingen van het hart, zoals anarthas en aparäd-

has. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft in dit verband de volgen-

de verzen in het Bengaals gecomponeerd (Bhajana-rahäñya 

1.24), 

çruta anubhüta yata anartha-saàyoga 

çri-kåñëa-kértane saba haya ta viyoga 

je rüpa väyute megha sürya tamaù näçe 

citte praveçiyä doña açeña vinäçe 

krñëa-nämäçraye citta-darpaëa-märjana 

atiçighra labhe jéva kåñëa-prema-dhana 

Alle soorten anarthas, waarvan men ooit heeft gehoord of 

die men ooit heeft ervaren, worden vernietigd door het 

chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa. Zoals de wind 

de wolken uiteen drijft, of zoals de zon de duisternis ver-

drijft, zo gaat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods via het 
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medium van het horen van vertellingen over Zijn transcen-

dentale spel het hart binnen en vernietigt de uitgestrekte 

materiële besmetting. Door zijn toevlucht te nemen tot de 

naam van Çré Kåñëa wordt de spiegel van het hart gereinigd 

en krijgt het levend wezen heel snel de schat van liefde voor 

Hem (kåñëa-prema). 

De heilige naam van Çré Kåñëa is caitanya, volkomen be-

wust, en hij is de personificatie van mädhurya, zoete liefde, en 

van bovenzinnelijke rasa. Zoals in de Nämäñöaka (8) staat, 

närada-viëojjévana! 

   sudhormi-niryäsa-mädhuri-püra! 

tvaà kåñëa-näma! kämaà 

   sphura me rasane rasena sadä 

O heilige naam van Kåñëa, Jij bent de levensader van de vé-

ëä van Çré Närada. Jij bent de kroon op de golven nectar, 

die oprijzen uit de oceaan van zoete liefde. Moge Jij uit 

Jouw zoete wil altijd zeer prominent op mijn tong 

verschijnen vergezeld door grote gehechtheid.  

De heilige naam is in het bijzonder vererenswaardig voor 

bevrijde personen. Eenvoudig door näma-äbhäsa, de schijn 

van zuiver chanten, worden alle ellende en verdriet uitgeban-

nen. Zoals staat in de Nämäñöaka (2), 

jaya nämadheya! muni-vånda-geya! 

   jana-raïjanäya param akñaräkåte 

tvam anädaräd api manäg udéritaà 

   nikhilogra-täpa-paöaléà vilumpasi 

O Nämadheya (Kåñëa’s verschijning in de vorm van de hei-

lige naam), grote wijzen, zoals Närada en anderen, chanten 

voortdurend Jouw glorie. Voor het genoegen van de hele 
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mensheid ben Je verschenen in de vorm van transcendentale 

lettergrepen. Hoewel Je direct de allerhoogste Brahman, Çré 

Kåñëa Zelf, bent, verschijn Je in de vorm van lettergrepen 

ten gunste van de mensen in het algemeen. Zelfs al chant 

men de heilige naam van Bhagavän op onverschillige wijze, 

of met andere woorden, met de vier soorten näma-äbhäsa 

om iets anders aan te duiden, voor de grap, als musikaal 

amusement of veronachtzamend – de heilige naam is compe-

tent om de meest verschrikkelijke zonden te vernietigen en 

zodoende alle ernstige, materiële aandoeningen teniet te 

doen. O Heilige Naam, moge daarom alle zege op Jou rus-

ten!  

Daarom staat in Çré Caitanya-bhägavata (Madhya-khaëòa 

23.76-8), 

hare kåñëa hare kåñëa kåñëa kåñëa hare hare 

hare räma hare räma räma räma hare hare 

prabhu kahe – kahiläì ei mahä-mantra 

ihä japa, jiyä sabe kariyä nirbandha 

ihä haite sarva-siddhi haibe sabära 

sarva-kñaëa bala’ ithe vidhi nähi ära 

[Çré Caitanya Mahäprabhu zei:] Ik heb deze mahä-mantra 

uitgesproken en nu gaan jullie allemaal naar huis en gaan 

jullie met grote liefde en vertrouwen japa en kértana van de 

heilige naam uitvoeren, waarbij je het aantal rondjes dat je 

chant bijhoudt. Door deze beoefening zullen alle vormen 

van perfectie verrijzen. Chant de heilige naam altijd en 

overal, want er zijn geen regels en beperkingen met betrek-

king tot de uitvoering. Spreek deze mahä-mantra op ieder 

moment uit. 



 

45 

Waarom is de heilige naam zo toegankelijk? 

NaaMNaaMak-air bhuDaa iNaJaSavRXai¢-Sa( 

Ta}aaiPaRTaa iNaYaiMaTa” SMar<ae Na k-al/” 

WTaad*Xaq Tav k*-Paa >aGavNa( NaMaaiPa 

dudŒvMaqd*XaiMahaJaiNa NaaNauraGa” 

nämnäm akäri bahudhä nija-sarva-çaktis 

    taträrpitä niyamitaù smaraëe na kälaù 

etädåçé tava kåpä bhagavan namäpi 

    durdaivam édåçam ihäjani nänurägaù 

Anvaya 

(he) bhavavan – O Bhagavän (gedwongen door grondeloze genade); 

akäri bahudhä nämnäm – Je hebt ontelbaar veel namen gemanifes-

teerd, zoals Kåñëa en Govinda, om de levende wezens te begunsti-

gen; tatra – en in al die namen; arpitä – heb Je vastgelegd; nija-sarva-

çaktiù – alle vermogens van Jouw achtereenvolgende persoonlijke 

gedaanten; smaraëe kälaù api – bovendien door de heilige namen 

van Bhagavän te herinneren; na niyamitaù – Je hebt geen beperkin-

gen gegeven, zoals het geval is met sandhyä-vandanä of sävitré-

gäyatré, die door brähmaëas alleen op specifieke tijdstippen van de 

dag moeten worden gechant. Met andere woorden, de heilige naam 

kan op ieder moment van de dag of nacht worden gechant en herin-
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nerd. Deze voorziening heb Je gemaakt; tava etädåçé képä – ofschoon 

Jouw genade zo groot is; mama édåçam durdaivan – mijn ongeluk (in 

de vorm van overtredingen tegen de heilige naam) is zodanig dat; 

anurägaù na ajani – in mij geen gehechtheid is ontwaakt; iha – voor 

deze heilige namen, die alle zegeningen schenken en zo gemakkelijk 

toegankelijk zijn. 

Vertaling 

O Bhagavän, Jouw heilige naam schenkt alle zegeningen aan 

de levende wezens. Ten gunste van de levende wezens mani-

festeer Je eeuwigdurend Jouw ontelbaar vele namen, zoals 

Räma, Näräyaëa, Kåñëa, Mukunda, Mädhava, Govinda, Dä-

modara, enzovoort. Je hebt in die namen alle vermogens van 

Jouw respectievelijke, persoonlijke gedaanten neergelegd. Uit 

Jouw grondeloze genade heb Je niet eens beperkingen op het 

chanten en herinneren van zulke namen opgelegd, zoals het 

geval is met sandhyä-vandanä, dat alleen op specifieke tijd-

stippen van de dag moet worden uitgevoerd. Met andere 

woorden, op ieder moment van de dag of nacht kan de heilige 

naam worden gechant en herinnerd. Deze voorziening heb Je 

gemaakt. O Bhagavän, dit is Jouw grondeloze genade aan de 

levende wezens. Desondanks ben ik wegens het begaan van 

overtredingen zo onfortuinlijk, dat geen enkele gehechtheid 

in mij is ontwaakt voor Jouw heilige naam, die zo gemakkelijk 

toegankelijk is en al het goede geluk schenkt.  

Çré Sanmodana-bhäñya 

Çré-krñëa-saìkértana bestaat uit vier variëteiten, die worden 

onderscheiden door namen (näma), gedaanten (rüpa), kwali-
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teiten (guëa) en spel (lélä). De heilige naam van Çré Kåñëa is 

het oorspronkelijke zaad van alle geluk. Het woord nämé be-

tekent letterlijk “iemand die een naam heeft”. Het wordt 

praktisch uitsluitend gebruikt onder verwijzing naar de All-

gerhoogste Persoonlijkheid Gods om de persoon aan te dui-

den, die met de heilige naam wordt aangesproken. Çré-näma, 

de heilige naam, en çré-nämé, de eigenaar van de naam, zijn 

één en dezelfde fundamentele waarheid; er bestaat tussen 

Hen geen verschil. Çré-kåñëa-näma-saìkértana is voor iedereen 

in alle opzichten uitermate heilzaam. Svayam Bhagavän Çré 

Caitanya Mahäprabhu heeft daarom persoonlijk het beste 

gebruik van kåñëa-näma-saìkértana uitgedragen om onder de 

levende wezens vertrouwen te wekken voor de heilige naam 

van God. 

Hij zegt, “O Bhagavän, O meest genadevolle, door mij zon-

der enige toevlucht te zien heb Je uit Jouw grondeloze genade 

Jouw heilige namen gemanifesteerd. Je hebt vele namen, die 

allemaal niet-verschillend van Jou zijn. Deze worden in twee 

groepen geclassificeerd: (1) mukhya - primair en (2) gauëa – 

secundair. De namen Hari, Kåñëa, Govinda, Acyuta, Räma, 

Ananta, Viñëu enzovoort zijn primaire namen, terwijl de na-

men Brahma, Paramätmä, Niyantä (de bestuurder), Pätä (de 

instandhouder), Srañöä (de schepper) en Mahendra (de hoog-

ste koning) secundaire namen zijn. Verder heb Je in Jouw 

primaire namen alle vermogens en de volmaakte bekwaam-

heid van Jouw svarüpa-śakti neergelegd.” 

Dit wordt aangetoond door de uitspraken van vele geschrif-

ten. De eerste referentie beschrijft de kracht van de heilige 

naam om zonden teniet te doen. Dit vers wordt aangetroffen 
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in Hari-bhakti-viläsa (11.486), waarin wordt geciteerd uit Çré-

mad-Bhägavatam (6.16.44), 

na hi bhagavann aghaöitam idaà 

   tvad-darçanän nåëäm akhila-päpa-kñayaù 

yan-näma sakåc chravaëät 

   pukkaço ‘pi vimucyate saàsärät 

O Bhagavän, door Jou eenvoudig te zien worden alle zon-

den van de mensheid teniet gedaan. Dit is helemaal niet 

onmogelijk, want zelfs een lage-klasse hondenvleeseter (ca-

ëòäla), die Jouw naam slechts eenmaal hoort, is uit het ma-

teriële bestaan bevrijd. 

De volgende twee verzen leggen de superioriteit van het 

chanten van de heilige naam om de Veda’s te bestuderen uit. 

Deze verzen worden aangetroffen in Bhakti-sandarbha 

(Anuccheda 265), welke worden geciteerd uit de Viñëu-

dharmottara Puräëa. Het tweede vers in deze reeks wordt ook 

in Hari-bhakti-viläsa (11.378) aangetroffen, 

vedäkñaräëé yävanti 

   paöhitäni dvijätibhiù 

tävanti harinämäni 

   kértitäni na saàçayaù 

åg-vedo yajur-vedaù 

   säma-vedo ‘py atharvaëaù 

adhétäs tena yenoktaà 

   harir ity akñara-dvayam 

Voor zover de tweemaal geboren brähmaëas de lettergrepen 

van de Veda’s reciteren, chanten ze zeer zeker (indirect) de 

heilige naam van God. Hierover bestaat geen twijfel. Maar 

degene, die de twee lettergrepen “Ha-ri” heeft uitgespro-
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ken, dient te worden begrepen als iemand, die de studie van 

alle Veda’s heeft voltooid – de Åg Veda, Yajur Veda, Säma 

Veda en Atharva Veda. 

Het volgende vers handelt over hetzelfde thema. Het wordt 

aangetroffen in Bhakti-sandarbha (Anuccheda 265) en in Ha-

ri-bhakti-viläsa (11.379), waarin wordt geciteerd uit de Skanda 

Puräëa, 

mä åco mä yajus täta 

   mä säma paöha kiïcana 

govindeti harer-näma 

   geyaà gäyasva nityaçaù 

Ga daarom niet de Åg, Yajur, Säma, Atharva of enig ander 

werk van de Veda’s bestuderen. Zing eenvoudig de naam 

van Govinda en blijf op die manier constant bezig met het 

chanten van de heilige naam van God. 

Het volgende vers toont het effect aan van het gebrek aan 

respect voor de heilige naam. Het wordt aangetroffen in 

Bhakti-sandarbha (Anuccheda 265) en in Hari-bhakti-viläsa 

11.509), waarin wordt geciteerd uit de Vaiçäkha-mähätmya 

van de Padma Puräëa, 

avamanya ca ye yänti 

   bhavavat-kértanaà naräù 

te yänti narakaà ghoraà 

   tena päpena karmaëä 

Degenen, die voor het chanten van de heilige naam van de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods geen respect hebben en 

hun eigen gang gaan, belanden als gevolg van een dergelij-

ke, zondige daad in een geduchte hel. 
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Het volgende vers stelt vast, dat het chanten van de heilige 

naam de meest effectieve methode is van sädhana, zowel voor 

praktiserende toegewijden als voor de geperfectioneerde zie-

len. Dit vers wordt aangetroffen in Çrémad-Bhägavatam 

(2.1.11). Het is geciteerd in Bhakti-sandarbha (Anucceda 265), 

Hari-bhakti-viläsa (11.414) en Bhakti-rasämåta-sindhu 

(1.2.230), 

etan nirvidyamänänaà 

   icchatäm akutobhayam 

yoginäà nåpa nirëétaà 

   harer nämänukértanam 

[Çré Çukadeva Gosvämé zei:] O Koning, de mening van alle 

geschriften en alle voorgaande äcäryas is, dat men de heilige 

naam van God met grote liefde dient te chanten, ongeacht 

of men een onvermengde toegewijde is, die is onhecht van 

het materiële bestaan op basis van zijn rechtstreekse erva-

ring van de ellende van het materiële leven, ongeacht of 

men verlangt naar bevordering naar de hemelse planeten, of 

bevrijding, en ongeacht of men een zelfgenoegzame (ätmä-

räma) yogé is. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt in zijn Bhakti-

rasämåta-sindhu commentaar op dit vers uit, dat de term nir-

vidyamänänäm betekent “van degenen, die zijn verstoken van 

alle verlangens, inclusief het verlangen naar bevrijding”. Deze 

term verwijst naar de toegewijden, die zich geheel en exclusief 

hebben overgegeven (ekänta-bhaktas). Het woord icchatäm 

betekent “van degenen, die de hemelse planeten en bevrijding 

zoeken”. Dit verwijst naar de jïänés en de karmés. Het woord 
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yoginäm betekent “van de yogés”. Dit verwijst naar de ätmä-

rämas, degenen die zichzelf genoeg zijn. 

Het woord akutobhayam betekent, dat er absoluut geen 

twijfel bestaat over de effectiviteit van näma-kértana. Het is 

niet afhankelijk van tijd, plaats, persoon, artikelen of verering, 

zuiverheid of onzuiverheid. Zelfs al komt de heilige naam in 

contact met een onbeschaafde vleeseter (mleccha), die intole-

rant is jegens de dienst van God, zal de heilige naam zijn werk 

doen. De woorden näma-anukértanam betekenen hetzij “con-

stant chanten” of “chanten voor zover dat geschikt is voor zijn 

beoefening van bhakti”. Deze beoefening is geschikt in de 

stadia van zowel sädhana, beoefening, als sädhya, perfectie. 

De betekenis van het woord nirëétam (hetgeen betekent “het 

is besloten”) is, dat dit feit tot stand is gekomen door unanie-

me overeenstemming van voorgaande wijzen en heiligen, wier 

alle twijfel werd weggenomen na hun rechtstreekse ervaring 

en realisatie. 

Het volgende vers beschrijft de zelf-onthullende kracht van 

de heilige naam en zijn vermogen om de levende wezens van 

het materiële bestaan te bevrijden. Dit vers wordt aangetrof-

fen in Hari-bhakti-viläsa (11.512) en wordt geciteerd uit de Åg 

Veda (1.156.3), 

äsya jänanto näma cid-viviktana 

   mahas te viñëo sumatià bhajämahe 

oà ity etad brahmaëopadiñöaà näma 

   yasmäd uccäryamäëam eva saàsära 

bhayät tärayati tasmäd ucyate täraù 

O Viñëu, Uw naam is volkomen spiritueel en daarom is hij 

zelf-gemanifesteerd. Hoewel we niet volkomen op de hoogte 
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zijn met de glorie van het uitspreken van Uw heilige naam, 

als we chanten met een beetje kennis van zijn glorie, ver-

krijgen we volkomen kennis over dat onderwerp. Brahmäjé 

propageerde het transcendentale geluid oà, waarvan louter 

het uitspreken bevrijdt van de angst voor het materiële be-

staan. Daarom wordt de vibratie oà gekend als täraka-

brahma. 

Het woord täraka-brahma betekent “die vorm van Brah-

man, welke bevrijdt of in staat stelt te doorkruisen.” 

Het volgende vers toont aan, hoe louter het uitspreken van 

de heilige naam van de beoefenaar een geschikte candidaat 

voor bevrijding maakt. Dit vers wordt geciteerd in Hari-

bhakti-viläsa (11.417) en is overgenomen uit de Padma Purä-

ëa (Uttara-khaëòa, Hoofdstuk 46), 

sakåd uccäritaà yena 

   harir ity akñara-dvayam 

baddhaù parikaras tena 

   mokñäya gamanaà prati 

Degenen, die vrij zijn van alle overtredingen en die slechts 

eenmaal de twee lettergrepen “Ha-ri” uitspreken, worden 

vastbesloten om bevrijding van het materiële bestaan te be-

werkstelligen en dienst aan de lotusvoeten van de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods te verkrijgen. 

Çréla Sanätana Gosvämé heeft in zijn Dig-darçiné commen-

taar op dit vers uitgelegd, dat de woorden baddhaù parikaraù, 

zijn broekriem aanhalen, betekenen “hij is onmiddellijk be-

reid”, en dat mokñäya gamanaà prati betekent “om bevrij-

ding te verkrijgen”. Hij zegt, dat door deze simpele daad zijn 

sädhana is voltooid, sädhanaà samyag anuñöhitam ity arthaù. 
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Het volgende vers uit Çrémad-Bhägavatam (2.3.24) toont 

indirect de kracht van de heilige naam aan om het hart te 

doen smelten. Het vers wordt geciteerd in Hari-bhakti-viläsa 

(11.505), 

tad açma-säraà hådayaà batedaà 

   yad gåhyamäëair hari-nämadheyaiù 

na vikriyetätha yadä vikäro 

   netre jalaà gätra-ruheñu harñaù 

O Süta, als het hart niet gaat smelten en naar de Allerhoog-

ste Persoonlijkheid Gods begint te stromen bij het horen en 

chanten van Zijn heilige naam, als de ogen niet vol tranen 

staan en het lichaamshaar niet overeind gaat staan door ex-

tase, moet men weten, dat dit hart zo hard als ijzer is gewor-

den vanwege het begaan van näma-aparädha. 

Het volgende vers bevestigt, dat de heilige naam de rijpe 

vrucht van alle Veda’s is en daarom gemakkelijk van het ma-

teriële bestaan kan bevrijden. Dit vers wordt aangetroffen in 

Hari-bhakti-viläsa (11.451) en wordt geciteerd uit de Prabhä-

sa-khaëòa van de Skanda Puräëa, 

madhura-madhuram etan maìgalaà maìgalänäà 

   sakala-nigama-vallé-satphalaà cit-svarüpam 

sakåd api parigétaà çraddhayä helayä vä 

   brågu-vara naramätraà tärayet kåñëa-näma 

Van alles, dat gunstig is, spant de heilige naam van Çré Kå-

ñëa de kroon. Van alles, dat lieflijk is, is de heilige naam nog 

lieflijker. Het is de eeuwige, spirituele vrucht van de wens-

boom van alle Veda’s en de belichaming van de absolute 

waarheid begiftigd met vol bewustzijn. O beste der Bhågu’s, 

als wie dan ook de heilige naam van Çré Kåñëa zelfs maar 
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één keer chant, hetzijn met vertrouwen of op onverschillige 

wijze, bevrijdt de heilige naam hem van de oceaan van het 

materiële bestaan. 

Het volgende vers uit de Ädi Puräëa toont de kracht van de 

heilige naam aan om Kåñëa onder controle te brengen. Dit 

vers wordt geciteerd in Hari-bhakti-viläsa (11.446) en Bhakti-

rasämåta-sindhu (1.2.231), 

gétvä ca mama nämäni 

   vicaren mama sannidhau 

iti bravémi te satyaà 

   kréto ‘haà tasya cärjuna! 

O Arjuna, Ik verklaar deze waarheid aan jou: aan degenen, 

die Mij benaderen door Mijn naam te chanten, ben Ik ver-

kocht. Aan hen raak Ik geheel ondergeschikt. 

De laatste twee verzen in deze sectie, die zijn geciteerd uit 

de Padma Puräëa, stellen vast, dat de heilige naam totaal bui-

ten de materiële natuur staat en daarom niet met materiële 

zintuigen kan worden bevat. Deze verzen verschijnen in 

Bhakti-rasämåta-sindu (1.2.233-4). Het eerste vers in deze 

reeks verschijnt ook in Hari-bhakti-viläsa (11.503), 

näma cintämaëiù kåñëaç 

   caitanya-rasa-vibrahaù 

pürnaù çuddho nitya-mukto 

   ‘bhinnatvän näma-näminoù 

De heilige naam van Çré Kåñëa schenkt alle zegeningen, zo-

als de cintämaëi-steen. Het is Kåñëa Zelf, de belichaming 

van alle transcendentale, zoete smaken (caitanya-rasa-

vigraha). De heilige naam is compleet, bevindt zich buiten 
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de invloed van mäyä en is eeuwigdurend bevrijd, omdat Kå-

ñëa’s naam en Kåñëa Zelf niet-verschillend zijn. 

ataù çré-kåñëa-nämädi 

   na bhaved grähyam indriyaiù 

sevonmukhe hi jihvädau 

   svayam eva sphuraty adaù 

Daarom kunnen de transcendentale namen, gedaante, kwa-

liteiten en het spel van Çré Kåñëa niet met de grofstoffelijke 

zintuigen worden waargenomen. Ze manifesteren zich au-

tomatisch op de tong en in andere zintuigen, die gretigheid 

hebben opgewekt voor de transcendentale dienst van Bhag-

avän. 

Dus het bestaan van al het vermogen in de heilige naam wordt 

door de uitspraken van de Çruti, de Småti en de Tantra’s ge-

vestigd. Nadat Hij heeft uitgelegd, hoe Bhagavän alle vermo-

gens op genadevolle wijze in Zijn heilige namen heeft neerge-

legd, zegt Çré Caitanya Mahäprabhu, “In de processen van 

vruchtdragende activiteit (karma), onpersoonlijke kennis (jï-

äna) en mystieke yoga wordt nadruk gelegd op regels of in-

achtnemingen met betrekking tot tijd, plaats en uitvoerder. 

Maar voor het chanten en herinneren van Jouw heilige naam 

heb Je geen enkele beperking opgelegd met betrekking tot 

tijd, plaats en uitvoerder. Dit is een voorbeeld van Jouw on-

beperkte genade aan ons. Desondanks zijn we zo onfortuin-

lijk, dat we er niet in zijn geslaagd om zelfs maar de minste 

aantrekkingskracht te ontwikkelen voor Jouw uitermate 

milddadige namen.” 

Het woord durbhägya, ongeluk, wijst op de aanwezigheid 

van overtredingen jegens de heilige naam (näma-aparädha). 
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Näma-aparädha zal in de volgende discussie kort worden be-

schreven. Çré Caitanya Mahäprabhu vervolgt, “In deze mate-

riële wereld gemodelleerd door de begoochelende energie 

worden de levende wezens, die van God zijn afgeleid, gebon-

den door gehechtheid aan ontelbaar veel soorten zintuigelijke 

lustbevrediging. Ze ondernemen nooit een poging om hun 

aandacht op God te richten. Ze worden altijd in beslag geno-

men door karma, jïäna en andere methoden, die eenvoudig 

ellende opleveren. 

“Met dit alles in gedachten heeft de onbegrensd genadevol-

le Çré Kåñëa Zijn heilige namen voor de levenden wezens ge-

manifesteerd als methode om bhakti te verkrijgen. Bhakti 

wordt overheerst door het hlädiné-vermogen van de svarüpa-

śakti van Çré Kåñëa en door het chanten van de heilige naam 

wordt het overgebracht op het hart van de levende wezens. 

Maar ondanks horen en chanten krijgen de jévas geen ge-

hechtheid aan de heilige naam vanwege overtredingen. Daar-

om dienen personen, die vertrouwen hebben, de heilige naam 

te ontvangen uit de mond van een geestelijk leermeester. 

Door op te passen voor het maken van overtredingen dienen 

ze japa en näma-saìkértana met groot vertrouwen uit te voe-

ren voor zover hun capaciteiten dat toestaan.” 

Er zijn tien soorten overtredingen 

De tien overtredingen tegen de heilige naam worden ge-

noemd in de Padma Puräëa (Svarga-khaëòa 48). Ze zijn ook 

geciteerd in Hari-bhakti-viläsa (11.521-4) en Bhakti-sandarbha 

(Anuccheda 265), 
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(1) satäm nindä nämnaù paramam aparädhaà vitanute; yataù 

khyätià yätaà katham u sahate tad vigarhäm - Kritiek leveren 

op de toegewijden van Bhagavän is een zeer ernstige overtre-

ding tegen de heilige naam. Hoe kan Çré Kåñëa kritiek tolere-

ren van zulke grote zielen, die diepgaand zijn toegewijd aan 

de heilige naam en die zijn glorie in de wereld verspreiden? 

Kritiek leveren op heilige personen en toegewijden is daarom 

de eerste overtreding tegen de heilige naam. 

(2) çivasya çré-viñëor ya iha guëa-nämädi-sakalam; dhiyä 

bhinnaà paçyet sa khalu harinämähita-karaù – Degenen, die 

in deze wereld met hun doffe intelligentie verschil zien in de 

zegenrijke, transcendentale heilige namen, gedaanten, kwali-

teiten en het spel van Çré Viñëu – met andere woorden, die 

deze als materiële verschijnselen beschouwen en daardoor als 

verschillend van Bhagavän Zelf – begaan een overtreding 

tegen de heilige naam. En verder begaat iemand een ernstige 

overtreding, die de kwaliteiten, namen en andere eigenschap-

pen van Çré Çiva verschillend van die van Viñëu beschouwt. 

Çréla Sanätana Gosvämé heeft gezegd in zijn Dig-darçiné 

commentaar op dit vers geciteerd in Hari-bhakti-viläsa 

(11.521), “ädi-çabdena rüpa-lélädi, dhiyäpi harinämni ahitam 

aparädhaà karotéti tathä saù – het woord ädi wijst op de ande-

re eigenschappen van Çré Çiva, zoals zijn gedaante en spel. Als 

men zelfs maar denkt, dat Çiva’s namen, gedaanten, kwalitei-

ten en spel verschillend zijn van die van Çré Viñëu, begaat hij 

een ernstige overtreding tegen de heilige naam.” 

Çréla Jéva Gosvämé heeft de betekenis van deze uitspraak 

mooi uitgelegd in Bhakti-sandarbha (Anuccheda 265). Hij 

zegt, als de bezitsvorm wordt gebruikt, moet het woord ca 
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(dat betekent “en”) achter Çré Viñëu worden geplaatst. Dit 

betekent, dat de namen, gedaanten, kwaliteiten en het spel 

van Çiva en die van Çré Viñëu identiek zijn. De betekenis is 

hier, dat de Çiva, naar wie hier wordt verwezen, niemand an-

ders is dan Viñëu in een andere vorm. Het woord çré in het 

vers verschijnt vóór de naam van Viñëu en niet vóór de naam 

van Çiva om voorrang aan Viñëu te verlenen. Het woord nä-

ma-aparädha gebruikt onder verwijzing naar Çiva wijst erop, 

dat de naam Çiva hier eenvoudig duidt op Çré Viñëu. De naam 

van Çiva wordt ook op deze manier onder de duizend namen 

van Viñëu vermeld. Dus de eenheid, waarnaar hier wordt 

verwezen, betekent eenvoudig, dat Çiva niet anders is dan een 

manifestatie van Viñëu in een andere gedaante. Daarom mag 

men geen verschil tussen hen zien. Als men mocht denken, 

dat Çiva een afzonderlijke, onafhankelijke, machtige Godheid 

is, is dat een overtreding tegen de heilige naam. 

(3) guror avajïä – Het veronachtzamen van de geestelijk 

leermeester, die is verankerd in alle waarheden met betrek-

king tot de heilige naam, en hem beschouwen als een gewone 

man met een vergankelijk lichaam samengesteld uit materiële 

elementen, is de derde overtreding tegen de heilige naam. 

(4) çruti-çästra-nindanam – De vierde overtreding is de Ve-

da’s, de Puräëa’s, die zijn gecomponeerd in de geaardheid 

goedheid [sommige worden in de lagere geaardheden be-

schouwd] en andere geschriften van fouten te betichten. 

(5) tathärtha-vädo – De vijfde overtreding is de glorie van de 

heilige naam als overdreven beschouwen. 
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(6) hari-nämni kalpanam – De zesde overtreding is zijn eigen 

ingebeelde betekenis aan de heilige naam toeschrijven. 

(7) nämno baläd yasya hi päpa-buddhir na vidyate tasya ya-

mair hi çuddhiù – Personen, die de neiging hebben om zondi-

ge activiteiten te begaan op basis van de kracht van de heilige 

naam, kunnen door geen enkel kunstmatig proces van yoga, 

zoals yama (beheersing van de zintuigen), niyama (beheersing 

van het verstand), dhäraëä (stabiliseren van het verstand), 

dhyäna (meditatie) enzovoort, worden gezuiverd. Dit is zeker. 

(8) dharma-vrata-tyäga-hutädi-karma-çubha-kriyä-sämyam api 

pramädaù – Het gelijkwaardig beschouwen van routinematige 

religie, boetedoening, verzaking, offers en andere gewone, 

vrome activiteiten in de materiële geaardheid goedheid (sat-

karma) aan de transcendentale heilige naam van Bhagavän is 

veronachtzaming en wordt als een overtreding beschouwd. 

(9) açraddadhäne vimukhe ‘py açåëvati yaç copadeçaù çiva-

näma-aparädhaù – Instructies geven over de glorie van de 

heilige naam aan personen zonder vertrouwen, die gekant zijn 

tegen het horen en chanten van de heilige naam, is ook een 

overtreding. 

(10) çrutväpi näma-mähätmyaà yaù préti-rahito ‘dhamaù 

ahaà-mamädi-paramo nämni so ‘pi aparädha-kåt - Degenen, 

die ondanks het horen over de verbazingwekkende glorie van 

de heilige naam aan het idee blijven vasthouden “ik ben dit 

materiële lichaam” en deze aardse objecten zijn “van mij” en 

die geen doorzettingsvermogen of liefde vertonen voor het 

uitspreken van de heilige naam, maken overtredingen tegen 

de heilige naam. 
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Het is essentieel om de heilige naam zonder deze tien soor-

ten overtredingen te chanten. De chanteur van de heilige 

naam hoeft geen moeite te doen om zonden op te ruimen 

door sat-karma uit te voeren en hij hoeft ook geen moeite te 

doen om vrome tegoeden te verzamelen, zoals de baazuchtig 

werkers dat doen. Zulke vruchtdragende activiteiten staan 

niet langer onder zijn rechtsbevoegdheid. Met andere worden, 

hij heeft reeds van het gezag alsmede van de verplichting om 

ze uit te voeren afgezien. 

Indien men echter een of andere overtreding tegen de hei-

lige naam begaat, dient men de heilige naam constant te chan-

ten en daarbij veel spijt in het hart te hebben. Door op die 

manier constant harinäma te chanten bestaat er geen gelegen-

heid meer om nog meer overtredingen te maken en worden 

alle voorgaande overtredingen vereffend. 

Dit wordt verklaard in de Padma Puräëa (Svarga-khaëòa 

64), 

näma-aparädha-yuktänäà 

   nämäny eva haranty agham 

aviçränti prayuktäni 

   täny evärtha-karäëi ca 

Alleen de heilige naam is in staat de zonden te vernietigen 

van personen, die met näma-aparädha zijn besmet. Men 

dient daarom constant de heilige naam van Bhagavän te 

chanten. Door dit proces worden alle overtredingen verdre-

ven en krijgt men liefde voor Kåñëa, het hoogste bereik van 

het leven. 

Wanneer alle overtredingen op die manier zijn verdreven, 

ontwaakt gehechtheid aan de heilige naam. Op dat moment 
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wordt complete spirituele perfectie bereikt. Hier impliceert 

“complete spirituele perfectie” liefde voor Kåñëa (kåñëa-

prema). Dit is de tweede instructie van Çré Caitanya Ma-

häprabhu.  

Çré Caitanya-caritämåta 

(Antya-lélä 20.17-19) 

aneka-lokera väïchä – aneka-prakära 

kåpäte karila aneka-nämera pracära 

khäite çuite yathä tathä näma laya 

käla-deça niyama nähi, sarva siddhi haya 

“sarva-çakti näme dilä kariyä vibhäga 

ämära durdaiva – näme nähi anuräga!” 

Degenen, die zijn afgeleid van Bhagavän, omdat ze worden 

gebonden door de begoochelende energie, hebben in hun 

hart ontelbaar veel verlangens naar lustbevrediging. Hier-

door worden ze bedrogen en zijn ze verstoken van hun 

grondrechtelijke bezigheid, namelijk betrokken te zijn in 

bhagavad-bhakti. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is 

zeer genadig. Geroerd door groot mededogen heeft Hij Zijn 

vele namen gemanifesteerd en in de vibratie van zulke na-

men heeft Hij geen enkele beperking aangebracht met be-

trekking tot tijd, plaats of persoon. Zelfs door de heilige 

naam van Çré Kåñëa te chanten bij het eten, drinken en sla-

pen wordt alle perfectie bereikt. Ach, Kåñëa heeft al Zijn 

vermogens in Zijn heilige namen gelegd, maar ik ben zo on-

fortuinlijk om er zelfs niet de minste gehechtheid aan te 

hebben. 
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Çikñäñöaka Lied Twee 

(Gétävalé) 

tuìhu dayä-sägara tärayite präëé 

näma aneka tuyä çikhäoli äni’ 

sakala çakati dei näme tohärä 

grahaëe räkhali nähi käla-vicärä 

çré-näma-cintämaëi tohäri samänä 

viçve biläoli karuëä-nidänä 

tuyä dayä aichana parama udärä 

atiçaya manda nätha bhäga hämärä 

nähi janamala näme anuräga mora 

bhakativinoda-citta duùkhe vibhora 

O oceaan van genade, Çré Kåñëa, Je hebt Jouw ontelbaar ve-

le namen in deze wereld gemanifesteerd om de levende we-

zen te verlossen uit de oceaan van het materiële bestaan. Uit 

Jouw goedheid heb Je alle vermogens van Jouw respectieve-

lijke, transcendentale gedaanten in die namen neergelegd. 

Voor het chanten van de heilige naam heb Je helemaal geen 

beperkingen opgelegd met betrekking tot tijd, plaats of an-

dere overwegingen. De praktiserende toegewijde kan op ie-

der moment, op iedere plaats, onder alle omstandigheden 

japa, kértana of smaraëa van de heilige naam uitvoeren. 

Evenals Jouw transcendentale gedaante is de heilige naam 

eeuwig, volkomen bewust en spiritueel zegenrijk ( sac-cid-

änanda) en is zelfs superieur aan cintämaëi, wenssteen. Je 

hebt deze wenssteen-achtige heilige naam in de hele wereld 

verspreid. Dit is het grootste gebaar van Jouw genade. Aan 

één kant is Jouw genade uiterst vrijgevig en onvergelijkbaar. 

Toch is mijn ongeluk erg groot, want ik heb niet eens de 
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minste aantrekkingskracht voor de grootmoedige naam van 

Çré Kåñëa. Daarom zegt Bhaktivinoda, “Mijn hart wordt 

overweldigd door treurnis. Wat moet ik doen? O Bhagavän! 

Nu zit ik eenvoudig vol verwachting te hunkeren naar Jouw 

grondeloze genade.” 

Vivåti 

“O Bhagavän, uit Jouw grondeloze genade heb Je ontelbaar 

veel namen gemanifesteerd voor het welzijn van de hele we-

reld. In iedere naam heb Je alle vermogens van Jouw respec-

tievelijke, persoonlijke gedaanten neergelegd. Voor het chan-

ten en herinneren van deze namen heb Je geen enkele beper-

king opgelegd met betrekking tot het tijdstip, waarop derge-

lijk chanten dient te worden uitgevoerd. Zelfs tijdens het eten, 

liggen of slapen – op ieder moment – kan men de heilige 

naam van Bhagavän chanten. Hiervoor geldt geen ongeschikt 

moment. Desondanks ben ik zo onfortuinlijk, dat ik niet eens 

de minste aantrekkingskracht heb voor het chanten of herin-

neren van zulke vrije en grootmoedige namen.” 

Primaire en secundaire namen 

Hierboven wordt gezegd, dat Bhagavän ontelbaar veel (bahu) 

namen manifesteert. Het woord bahu wijst erop, dat Bhaga-

väns heilige namen bestaan uit twee soorten: primaire (muk-

hya) en secundaire (gauëa). De primaire namen bestaan ook 

uit twee soorten: mädhurya – namen die het bekoorlijke, in-

tiem liefdevolle aspect van Bhagavän vertegenwoordigen, en 

aiçvarya – namen die Zijn weelderige en eerbiedwaardige 

aspect vertegenwoordigen. Tot de eerste categorie behoren 

Kåñëa, Rädhä-ramaëa en Gopéjana-vallabha; tot de tweede 



ÇRÉ  ÇIKÑÄÑÖAKA 

__________________________________________________________________________ 

64 

categorie behoren Väsudeva, Räma en Nåsiàha. De afge-

scheiden expansies van Bhagavän, of met andere woorden, 

Zijn deelmanifestaties, zoals Brahma, Paramätmä, enzovoort, 

behoren tot de secundaire namen van Bhagavän. De belang-

rijkste namen van Bhagavän zijn niet-verschillend van Hem 

en beschikken over alle vermogens, die worden aangetroffen 

in Zijn persoonlijke gedaante. De secundaire namen beschik-

ken slechts gedeeltelijk over geselecteerde vermogens. 

De betekenis van durdaiva 

Het levend wezen is cetana, bewust. De belangrijkste beteke-

nis van het woord cetana is, dat het levend wezen beschikt 

over onafhankelijkheid. Maar als de jéva zijn onafhankelijk-

heid misbruikt en ongeïnteresseerd blijft in Bhagavän, raakt 

hij gebonden in het vergankelijke koninkrijk van mäyä. Dit is 

zijn durdaiva, ongeluk. Het woord durdaiva verwijst naar de 

apathie van het levend wezen met betrekking tot de dienst 

van Bhagavän genaamd bhagavat-sevä-vimukhatä. 

Als het levend wezen het drievoudige pad van plezier in-

slaat – namelijk anyäbhiläñitä, karma en jïäna – vergeet hij 

zijn ware identiteit en overkomen hem rampen. De term any-

äbhiläñitä betekent letterlijk “vol verlangen”. Het verwijst 

naar de staat, waarin men door materiële verlangens wordt 

gedreven of gedwongen. Onder invloed van anyäbhiläñitä 

raakt het levend wezen bedwelmd door verlangens om zijn 

eigen lichaam en geest te bevredigen. Op die manier raakt hij 

gehecht aan het geluk van deze trage, materiële wereld. 

Het woord karma verwijst naar de plichten, die in de Ve-

da’s worden voorgeschreven en gericht zijn op superieur ple-

zier. Het levend wezen houdt zich bezig met sat-karma om 
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hemelse genoegens van voorbijgaande aard te verkrijgen. Zo-

dra hij temidden van dergelijk plezier wordt gedwongen om 

ellende te ervaren, verzaakt hij de neiging om te zoeken naar 

materieel plezier. Dan gaat hij kennis (jïäna) ontwikkelen, 

die gericht is op bevrijding, door te willen samensmelten met 

het onpersoonlijke, ongedifferentieerde aspect van de Aller-

hoogste. 

De naam gechant met overtredingen, de schijn van de heilige 

naam en de zuivere naam 

Met een of ander groot geluk krijgt de jéva de associatie van 

de toegewijden van Bhagavän. Door de associatie van zulke 

toegewijden, door de instructies van de geestelijk leermeester 

en door de genade van Bhagavän ontwaakt het levend wezen 

voor een verlangen om Çré Kåñëa te dienen. Dit is de eeuwige, 

beroepsmatige plicht van de jéva in zijn grondrechtelijke posi-

tie. 

Omdat het levend wezen bedekt blijft door de onzuiverhe-

den van de drie paden, zoals hierboven aangegeven, is zijn 

grote geluk ernstig beschadigd. Soms blijft hij bezig op zijn 

zoektocht naar drievoudig materieel geluk – namelijk wereld-

se religiositeit (dharma), vergaren van rijkdom (artha) en 

lustbevrediging (käma). Soms gaat de jéva over op het chanten 

van de heilige naam, omdat hij is bezoedeld door onreligieus 

gedrag, persoonlijke gebreken en onbevredigde materiële 

verlangens. Omdat hij is besmet met de tien overtredingen, 

begaat hij nog meer overtredingen tegen de naam. De naam, 

die hij tegen die tijd chant, is niet de zuivere, heilige naam 

(çuddha-näma), maar de naam gechant met overtredingen 

(näma-aparädha). 
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Soms loopt hij door zijn rusteloze staat schade op en ver-

mijdt lustbevrediging in de hoop om rust en vrede te vinden. 

Hij gaat dan voor zijn eigen welzijn over op het chanten van 

de heilige naam, maar blijft onverschillig jegens de ontwikke-

ling van sambhandha-jïäna. Ook op dat moment is de naam, 

die hij chant, niet de zuivere naam, maar näma-äbhäsa, een 

schijn van de heilige naam. Door het chanten in de staat van 

näma-äbhäsa wordt hij bevrijd van zijn materialistische idee 

van het leven en wordt geschikt om de dienst van Bhagavän 

aan te nemen. 

Zuivere toegewijden, die zich van hun ongeluk in de vor-

men van werelds bestaan en onpersoonlijke bevrijding  heb-

ben bevrijd, chanten de zuivere heilige naam van Bhagavän; 

het gevolg is, dat ze onvermengde liefde voor Kåñëa (kåñëa-

prema) verkrijgen. 

Het proces om vrij van näma-aparädha te worden 

Omdat Çré Gaurasundara het probleem van de geconditio-

neerd levende wezens observeerde, gaf Hij hen instructies 

over het systeem voor de uitvoering van näma-bhajana. De 

jévas’ afwezigheid van gehechtheid aan de heilige naam van 

Bhagavan is hun ongeluk. Maar ondanks dergelijk ongeluk is 

de genade van Bhagavän altijd aanwezig. Er bestaat een me-

thode om uit de greep van näma-aparädha te komen. In 

overweging genomen, dat overtredingen zoiets zijn als een 

blikseminslag, moet men zich er nooit mee bezighouden en 

door onophoudelijk de heilige naam te chanten is er geen ge-

legenheid om zulke overtredingen te begaan. 

Door het chanten van een schijn van de naam krijgt men 

mukti, of met andere woorden, bevrijding van de gehechtheid 
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aan materieel zintuiglijk plezier. Daarna krijgt de jéva de kwa-

lificatie om de heilige naam zuiver te chanten. Het krijgen van 

al dergelijke kansen is een aanwijzing voor de genade van 

Bhagavän. Door de invloed van de primaire namen – namelijk 

Rädhä-känta, Rädhä-ramaëa, Madana-mohana, Govinda, 

Madhusüdana en andere dergelijke namen – verkrijgen de 

levende wezens uitzonderlijk en exclusief voordeel. 

Niyamitaù smaraëe na kälaù 

Wat betreft de vervulling van verlangens naar onbeduidend 

materieel zintuiglijk plezier dienen rigide consideraties met 

betekking tot tijd, plaats, persoon, bekwaamheid, enzovoort 

in acht genomen te worden. Maar uit Zijn genade heeft Bhag-

avän degenen, die de heilige naam chanten, ontlast van de 

ijzeren ketenen van dergelijke, onbuigzame beperkingen. 

Men kan de heilige naam van Bhagavän altijd en onder alle 

omstandigheden chanten. 

In dit verband heeft Çré Caitanya Mahäprabhu het volgende 

gezegd in Çré Caitanya-bhägavata (Madhya-khaëòa 28.28, 

23.78), 

ki çayane, ki bhojane, kivä jägaraëe 

ahar-niça cinta kåñëa, balaha vadane 

Of je nu slaapt, eet of waakt, chant en herinner je dag en 

nacht de heilige naam van Çré Kåñëa. 

sarva-kñana bala’ ithe vidhi nähi ära 

Chant gewoon de heilige naam van Bhagavän op ieder mo-

ment! Behalve deze regel gelden geen strikte reguleringen. 

Verder wordt in Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 20.18) 

verklaard, 



ÇRÉ  ÇIKÑÄÑÖAKA 

__________________________________________________________________________ 

68 

khäite çuite yathä tathä näma laya 

käla-deça-niyama nähi, sarva siddhi haya 

De heilige naam kan altijd worden gechant, zelfs onder het 

eten of tijdens het slapen. Wat dit betreft zijn er geen over-

wegingen met betrekking tot tijd en plaats. Door het chan-

ten van de heilige naam bereikt men alle perfectie.  

Çré Bhajana-rahäñya verzen 

Nija-sarva-çaktiù taträrpitä 

Çré Kåñëa heeft al het vermogen in Zijn heilige namen neerge-

legd, zoals wordt verklaard in Hari-bhakti-viläsa (11.398), 

waarin wordt geciteerd uit de Skanda Puräëa, 

däna-vrata-tapas-tértha-kñeträdénäà ca yäù sthitaù 

   çaktayo deva-mahatäà sarva-päpa-haräù çubhäù 

räjasüyäçvamedhänäà jïänasyädhyätma-vastunaù 

   äkåñya hariëä sarväù sthäpitäù sveñu nämasu 

Çré Kåñëa heeft alle vermogens in Zijn heilige namen neer-

gelegd. Welke vermogens ook in de halfgoden mogen wor-

den aangetroffen, waarmee ze zonden teniet kunnen doen, 

of godsgeschenken kunnen geven, als ook alle vermogens, 

die zich bevinden in liefdadigheid, geloften, boetedoening, 

heilige plaatsen, de konings- en paardenoffers, of de kennis 

van spirituele verschijnselen, zijn door de Allerhoogste Per-

soonlijkheid Gods bijeen gebracht en in Zijn heilige namen 

neergelegd. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft in dit verband het vol-

gende vers in het Bengaals gecomponeerd (Bhajana-

rahäñya 2.3), 
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dharma-yajïa-yoga-jïäne yata çakti chila 

saba hari-näme kåñëa svayaà samarpila 

Çré Kåñëa heeft alle vermogens, die aanwezig zijn in de strik-

te naleving van de regulerende principes gerelateerd aan 

kaste of overtuiging (dharma), de uitvoering van offers (ya-

jïa), de beoefening van mystieke yoga en het ontwikkelen 

van spirituele kennis (jïäna), afgeleid en toegekend aan 

Zijn heilige namen. 

Niyamitaù smaraëe na kälaù 

Er zijn voor het chanten en herinneren van de naam van Bha-

gavän geen regels met betrekking tot tijdstip. Voor de uitvoe-

ring van näma-bhajana worden condities als reinheid of on-

reinheid, zuiverheid of onzuiverheid, of de geschiktheid van 

de gelegenheid niet in overweging genomen. Dit wordt ge-

staafd in Hari-bhakti-viläsa (11.411), waarin wordt geciteerd 

uit Vaiçvänara-saàhitä, 

na deça-käla-niyamo 

   na çaucäçauca-nirëayaù 

paraà saìkértanäd eva 

   räma-rämeti mucyate 

Voor näma-bhajana zijn geen regels met betrekking tot tijd 

en plaats, en reinheid of onreinheid hoeven niet in overwe-

ging te worden genomen. Door eenvoudig de heilige namen 

“Räma, Räma” te herhalen worden de levende wezens ver-

lost van het materiële bestaan. 

Durdaivam idåçam ihäjani nänurägaù 

Maar we zijn zo onfortuinlijk, dat we zelfs niet over de minste 

gehechtheid beschikken voor Jouw heilige naam, die alle ze-

geningen schenkt. De eigenschappen van dergelijk ongeluk 
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worden vermeld in Hari-bhakti-viläsa (10.466), waarin wordt 

geciteerd uit Çrémad-Bhägavatam (3.9.7), 

daivena te hata-dhiyo bhavataù prasaìgät 

   sarväçubhopaçamanäd vimukhendriyä ye 

kurvanti käma-sukha-leça-laväya dénä 

   lobhäbhibhüta-manaso ‘kuçaläni çaçvat 

O Bhagavän, door het horen, chanten en herinneren van 

vertellingen over Jouw goddelijke spel en vermaak wordt al 

het ongeluk verdreven. Personen, die zijn afgekeerd van 

dergelijk horen en chanten, hetgeen alle verdriet lenigt, 

houden zich continu bezig met onheilzame activiteiten, 

waarbij hun hart wordt overweldigd door een obsessie voor 

het genieten van waardeloze, materieel zintuiglijke lustbe-

vrediging. Vanwege hun noodlot zijn ze onfortuinlijk en zijn 

ze verstoken van al het goede inzicht.  

 

 

 

 

 



 

71 

Wat is het proces van het chanten van de heilige naam? 

Ta*<aadiPa SauNaqceNa TaraeriPa SaihZ<auNaa 

AMaaiNaNaa MaaNadeNa k-ITaRNaqYa” Sada hir” 

tåëäd api sunécena 

   taror api sahiñëunä 

amäninä mänadena 

   kértanéyaù sadä hariù 

Anvaya 

tåëät api sunécena – volkomen vrij zijnd van materialistische trots en 

zichzelf zelfs lager en waardelozer beschouwen dan onbeduidend 

gras, dat door ieders voeten is platgetrapt; taroù api sahiñ-ëunä – 

toleranter zijnd dan een boom; amäninä – zonder trots zijnd; mäna-

dena – respect betuigend jegens anderen in overeenstemming met 

hun respectievelijke positie; sadä hariù kértaniyaù – chant onophou-

delijk de heilige naam van Çré Hari. 

Vertaling 

Men dient de heilige naam van Çré Hari constant te chanten 

met een nederige houding, waarbij men zich zelfs lager en 

waardlozer acht dan onbeduidend gras, dat onder ieders voe-
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ten is platgetrapt, terwijl men toleranter is dan een boom, 

geen trots kent en iedereen volgens hun respectievelijke posi-

tie respect betuigt. 

Çré Sanmodana-bhäñya 

Er worden in de sädhaka, die de heilige naam van Çré Kåñëa 

zonder enige overtreding chant, vier symptomen waargeno-

men: (1) een natuurlijke bescheidenheid wegens volkomen 

onthechting van materiële lustbevredigig; (2) zuiver mededo-

gen zonder afgunst; (3) een zuiver hart zonder materialistisch 

vals-ego en (4) een houding van respect jegens iedereen in 

overeenstemming met hun respectievelijke positie. 

1. Tåëäd api sunécena: nederiger dan een grasspriet 

Wanneer de heilige naam, die de personificatie is van trans-

cendentale rasa, in het hart van de sädhaka verschijnt, over-

weldigt het zijn hart en hij gaat vervolgens denken, “Ach, ik 

ben van nature een oneindig klein bewustzijn en een dienaar 

van Çré Kåñëa. Ik heb volstrekt niets aan wereldse materiële 

voorwerpen. Ach en wee! Vanwege mijn apathie jegens Çré 

Kåñëa bevind ik mezelf in een benarde situatie. Ik ben in de 

kringloop van herhaaldelijke geboorten en dood gevallen en 

word verschroeid door diverse soorten aandoeningen. Door 

de genade van de geestelijk leermeester en de vaiñëavas heb 

ik nu begrepen, dat mijn onverschilligheid alleen kan worden 

uitgebannen door de sädhana van toewijding aan de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods uit te voeren. 

“Door opnieuw in mijn grondrechtelijke identiteit te gaan 

staan, kan ik liefde voor God krijgen. Dus totdat ik met de 
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gratie van Bhagavän verlichting van het materiële bestaan 

krijg, zal ik steun moeten vinden bij het principe van geschikte 

verzaking (yukta-vairägya). Tijdens de ontwikkeling van die 

kennis, welke van belang is voor het cultiveren van mijn rela-

tie met Bhagavän (sambandha-jïäna), zal ik alleen die zaken 

aanvaarden, welke toereikend zijn voor de instandhouding 

van het leven. 

“De ellende, die voortkomt uit schaarste, ziekte, verdriet en 

ouderdom, maar ook geluk, dat voortkomt uit rijkdom, een 

goede gezondheid, kracht, kennis enzovoort, zijn allemaal 

manifeste reacties op voorgaande activiteiten genaamd prä-

rabdha-karma. Deze zal ik zeker moeten ondergaan, zowel 

datgene, dat fijn is, als datgene, dat pijn is. Winst en verlies, 

leven en dood, geluk en verdriet zijn niet päramärthika, het-

geen betekent, dat ze niets te maken hebben met de hoogste, 

spirituele realiteit. Daarom heb ik dus volstrekt niets aan deze 

wereldse objecten. Met deze gedachten zeg ik met grote nede-

righeid, ‘Ach, ach! Kåñëa! Gauracandra! O Heer van mijn 

eigen leven! Wanneer krijg ik onvervalste dienst aan Jou? 

Wees alsjeblieft genadig voor deze gevallen, miserabele ziel 

en accepteer me zonder uitstel’. Nu ik dit zeg, zal ik mijn da-

gen op de een of andere manier moeten slijten door hetzij 

thuis of in het bos te wonen.  

“Ook al is gras een materieel object, zijn ego in relatie tot 

de materie is natuurlijk en redelijk. Maar mijn ego in relatie 

tot de huidige subtiel en grofstoffelijk materiële lichamen is 

fundamenteel verkeerd, want het heeft geen relatie tot mijn 

zuiver grondrechtelijke natuur. Het ego van het gras is au-

thentiek, maar mijn materiële ego is onecht. Daarom is het 
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voor mij alleen juist om zelfs lager dan een grasspriet te wor-

den.” 

2. Taror api sahiñëunä: toleranter dan een boom 

De betekenis van de uitspraak taror api sahiñëunä is, dat de 

boom zo tolerant is, dat hij niet nalaat zijn schaduw en zoete 

vruchten zelfs te geven aan de persoon, die hem komt om-

hakken. Omdat de toegewijde van Kåñëa zelfs genadevoller is 

dan de boom, doet hij goed aan iedereen – vriend en vijand. 

Dit mededogen, dat vrij is van afgunst, is het tweede symp-

toom van heilige personen, die zich bezighouden met de uit-

voering van harinäma-kértana. 

Personen, die de heilige naam vrij van alle overtredingen 

chanten, denken alsvolgt, “O Kåñëa, mijn metgezellen, die 

zich allemaal in de groep geconditioneerde zielen bevinden, 

zijn erg onfortuinlijk. Hoe kunnen ze gehecht raken aan Jouw 

al-gunstige heilige naam? Verblind door de begoochelende 

energie zijn ze ondergedompeld in geluk en verdriet van 

vrouw en kinderen, rijkdom en eigendom, overwinning en 

aftocht,  winst en verlies, geboorte en dood. Ze zitten vol an-

arthas en beschikken niet over de minste onthechting van we-

reldse zaken. Ze zitten vast aan de strakke koorden van on-

telbaar veel verlangens naar lustbevrediging. Ze zijn te allen 

tijde druk bezig met zoeken naar de vruchten van karma en 

jïäna. De vrucht van karma is het tijdelijke geluk van materi-

eel plezier, dat in deze wereld en in de hemelse planeten be-

schikbaar is. Dit tijdelijke geluk leidt uiteindelijk tot lijden. 

De vrucht van jïäna is onpersoonlijke bevrijding. Hoe kan in 

hen het verlangen worden gewekt om hun werkelijke gedaan-

te waar te nemen?” De praktiserende toegewijde, die dit zegt 
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en diep is geroerd door emotie, begint met zeer luide stem te 

zingen, 

harer näma harer näma 

   harer nämaiva kevalam 

kalau nästy eva nästy eva 

   nästy eva gatir anyathä 

Båhan-näradéya Puräëa (38.126) 

In Kali-yuga is er geen andere manier, geen andere manier, 

geen andere manier dan het chanten van de heilige naam, 

het chanten van de heilige naam, het chanten van de heilige 

naam van Çré Hari. 

3. Amäné: afwezigheid van vals prestige 

Het woord amäné wijst op het derde symptoom van de sädha-

ka, die zich bezighoudt met de uitvoering van kértana, name-

lijk dat hij vrij is van vals-ego. Al het egoïsme, dat voortkomt 

uit mystieke vermogens, materiële weelde, rijkdom, schoon-

heid, een hoge geboorte, sociaal aanzien, kracht, prestige en 

een hoge positie, die betrekking hebben op de grofstoffelijke 

en subtiele lichamen van het levend wezen, dat gebonden is 

door de begoochelende energie, is ongegrond en tegengesteld 

aan zijn ware identiteit. Vrij zijn van dergelijke, loze aandui-

dingen is vrij zijn van vals-ego. 

Iemand, die ondanks de beschikking over al deze kwalifica-

ties tevens is getooid met de kwaliteiten tolerantie en vrijheid 

van vals-ego, is uitermate bekwaam om de heilige naam te 

chanten. Een dergelijke, zuiver praktiserende toegewijde, die 

als huiseigenaar de trots van zijn brahmaanse afkomst, of het 

egoïsme van zijn wereldverzakende levensorde volkomen 

verzaakt, hecht zijn geest uitsluitend aan de lotusvoeten van 
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Çré Kåñëa en houdt zich constant bezig met de kértana van 

Kåñëa’s naam. 

4. Mänada: het geven van alle respect aan anderen 

Tenslotte, het woord mänada wijst op het vierde symptoom 

van een sädhaka, die zich bezig houdt met het chanten van de 

heilige naam, namelijk, dat hij iedereen gepast respect biedt 

volgens hun respectievelijke positie. Omdat ze weten, dat alle 

levende wezens dienaren zijn van Kåñëa, koesteren ze jegens 

niemand boosheid of vergelding. Ze doen iedereen een ple-

zier met hun lieve woorden en positieve houding, die bedoeld 

zijn voor het goed van de hele wereld. Ze verlenen op be-

scheiden wijze respect, dat past bij de positie van ieder indivi-

du, of hij nu een gekwalificeerd brähmaëa is of een ander 

waardig persoon van deze wereld, of een verheven halfgod, 

zoals Brahmä en Rudra. Ze bidden tot hen om te ontwaken 

voor de devotie voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. 

In het bijzonder houden ze zich diepgaand en op liefdevolle 

wijze bezig met dienstverlening aan de zuivere toegewijden 

van Bhagavän. 

Dus çré-kåñëa-saìkértana uitgevoerd met de vier bovenge-

noemde symptomen is de enige methode om de hoogste per-

fectie van het menselijk leven te bereiken. Dit is de instructie 

van Çré Caitanya Mahäprabhu, de incarnatie, die de gecondi-

tioneerde zielen in Kali-yuga bevrijdt. 
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Çré Caitanya-caritämåta 

(Antya-lélä 20.22-6) 

uttama haïä äpanäke mäne tåëädhama 

dui-prakäre sahiñëutä kare våkña-sama 

våkña yena käöileha kichu nä bolaya 

çukäïä maileha käre päné nä mägaya 

yei ye mägaye, täre deya äpana-dhana 

gharma-vñåöi sahe, änera karaye rakñaëa 

uttama haïä vaiñëava habe nirabhimäna 

jéve sammäna dibe jäni’ ‘kåñëa’-adhiñöhäna 

ei-mata haïä yei kåñëa-näma laya 

çré-kåñëa-caraëe täìra prema upajaya 

Ofschoon de chanteur van de heilige naam zeer verheven is, 

beschouwt hij zichzelf waardelozer en onbeduidender dan 

het lage gras. Op twee manieren is hij zo tolerant als een 

boom. Zelfs op het moment, dat een boom wordt gerooid, 

tekent hij geen protest aan. Ook al is hij uitgedroogd en 

staat hij op het punt van sterven, vraagt hij niemand om wa-

ter. Maar aan iedereen, die hem iets vraagt, biedt de boom 

zijn vruchten, bloemen, hout, schors en sap – alles waarover 

hij beschikt. Terwijl de boom persoonlijk allerlei vormen 

van hitte en neerslag verdraagt, biedt hij tegen dezelfde 

ontberingen bescherming aan anderen. Op dezelfde manier 

verlangt een vaiñëava niets voor zichzelf, maar geeft alles 

aan anderen en biedt hen bescherming door hen hun grond-

rechtelijke taak van kåñëa-prema te geven. Ondanks dat een 

vaiñëava de meest verheven persoon is, kent hij geen vals -

ego. Hij biedt iedereen respect, dat past bij zijn positie, om-

dat hij weet, dat iedereen de woonplaats is van Çré Kåñëa. 
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Een dergelijk persoon is waarachtig geschikt om Kåñëa’s 

naam te chanten. Alleen degenen, die de heilige naam van 

Çré Kåñëa met zulke kwalificaties chanten, krijgen liefde 

voor Hem. 

Çikñäñöaka: Lied Drie  

(Gétävalé) 

çré-kåñëa-kértane yadi mänasa tohära 

parama yatane taìhi labha adhikära 

tåëädhika héna, déna, akiïcana chära 

äpane mänabi sadä chäòi’ ahaìkära 

våkña-sama kñamä-guëa karabi sädhana 

pratihiàsä tyaji’ anye karabi pälana 

jévana-nirvähe äne udvega nä dibe 

para-upakäre nija-sukha päsaribe 

haile-o sarva-guëe guëé mahäçaya 

pratiñöhäçä chäòi’ kara amäné hådaya 

kåñëa-adhiñöhäna sarva-jéve jäni’ sadä 

karabi sammäna sabe ädare sarvadä 

dainya, dayä, anye mäna, pratiñöhä-varjana 

cäri guëe guëé hai’, karaha kértana 

bhakativinoda käìdi, bale prabhu-päya 

hena adhikära kabe dibe he ämäya 

Als je de heilige naam van Çré Kåñëa wilt chanten, moet je 

oprecht pogingen in het werk stellen om de juiste kwalifica-

tie te krijgen. Geef jouw valse, materiële ego op en be-

schouw jezelf meer gevallen en onbeduidend dan het lage 

gras. Word zo tolerant en vergevingsgezind als een boom. 

Laat geweldpleging en wraakzucht achterwege en geef be-
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scherming en bied instandhouding aan iedereen. Veroor-

zaak voor jouw eigen instandhouding geen overlast bij ande-

ren. Zie af van jouw eigen geluk en werk aan het welzijn van 

alle anderen. Hoewel je een pakhuis van allerlei goede kwa-

liteiten kunt zijn, dien je de aspiratie voor het verkrijgen van 

reputatie en prestige te schuwen. In de wetenschap, dat alle 

levende wezens de woonplaats zijn van Çré Kåñëa, bied je 

iedereen op nederige wijze jouw respect volgens hun positie. 

Door op die manier te beschikken over vier kwaliteiten – 

bescheidenheid, mededogen, respect voor anderen en ver-

zaking van het verlangen naar persoonlijk prestige – kun je 

de heilige naam van Çré Kåñëa chanten. Terwijl ik keer op 

keer moet huilen, bidt Bhaktivinoda aan de lotusvoeten van 

de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, “O mijn Heer, wan-

neer geef Je me de kwalificatie om de heilige naam te chan-

ten?” 

Vivåti 

Wegens zijn grondrechtelijke aard is de jéva een eeuwige die-

naar van Kåñëa. Dus of hij nu in deze wereld resideert of in de 

spirituele wereld, het chanten van de heilige naam van Çré 

Kåñëa is de eeuwige roeping van het levend wezen. De heilige 

naam is zowel het middel tot het doel (upäya) als het te ver-

krijgen object (upeya) en dient zowel ten behoeve van de ver-

vulling van het zelf als om anderen te begunstigen. Niets an-

ders kan ermee worden vergeleken. Het chanten van de heili-

ge naam geeft zowel aan zichzelf als aan anderen allerlei soor-

ten voordelen. Uit Zijn genade voor de levende wezens heeft 

Çré Caitanya Mahäprabhu het vers tåëäd api sunécena gecom-

poneerd om een beschrijving te geven van de manier, waarop 
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de jévas de heilige naam kunnen chanten zonder näma-

aparädha en näma-äbhäsa te begaan. 

Degenen, die in hun hart niet de neiging hebben om Kåñëa 

te dienen en door materieel plezier worden bedwelmd, kun-

nen de betekenis hiervan nooit herkennen. Een dergelijke 

herkenning is vreemd aan de functionele opmaak van hedo-

nisten (levensgenieters). Ook tolerantie ontbreekt in hun ka-

rakter. Hedonisten zullen nimmer hun vals-ego en materiële 

prestige opgeven. Geen enkele genieter van materiële zintui-

gen heeft de neiging om respect te bieden aan een andere 

genieter van materiële zintuigen. Het behoort tot hun aard om 

afgunstig op elkaar te zijn. 

Aan de andere kant zijn de vaiñëavas, die voor altijd zijn 

toegewijd aan de verering van de heilige naam, zelfs nederiger 

dan een grasspriet; ze zijn toleranter dan een boom; en terwijl 

ze onverschillig zijn jegens hun eigen prestige, staan ze altijd 

klaar om anderen respect te betuigen. In deze materiële we-

reld zijn zij de enigen, die bekwaam en in staat zijn om con-

stant de heilige naam van Bhagavän te chanten. 

De eerbied, die zuivere vaiñëavas aan hun respectievelijke 

geestelijk leermeesters en andere vaiñëavas schenken, wordt 

geïnspireerd door hun aangeboren neiging om anderen te 

eren. Dit wordt svabhävika-mänada-dharma genoemd. Om 

hun volgelingen of degenen, die van hen afhankelijk zijn, voor 

bhajana enthousiast te maken tonen zuivere toegewijden ge-

negenheid jegens hen en moedigen hen aan. Dit doen ze, om-

dat ze geen eigenwaan kennen. Dit wordt amäni-svabhäva 

genoemd. Met andere woorden, het respect, de eerbied en de 

genegenheid, die zulke toegewijden bieden, komen voort uit 
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een aangeboren gevoel in het hart. Zuivere toegewijden be-

schouwen zulke vriendelijke woorden vol genegenheid geen 

goedkope, materiële vleierij. Bovendien tonen ze hun kwali-

teit van lankmoedigheid door de beschimpende opmerkingen 

van dwazen te verdragen. 

Zuivere toegewijden, die constant de heilige naam chanten, 

beschouwen zichzelf zelfs lager dan een strootje in de straat, 

dat onder de voeten van de levende wezens in deze wereld 

wordt platgelopen. Ze zien zichzelf nooit als gurus of vaiñëa-

vas. Ze zien zichzelf als leerling van de hele wereld en als de 

meest gevallen en onbeduidende van allemaal. Doordat ze 

weten, dat ieder atoom en ieder minuuskuul levend wezen de 

woonplaats is van Çré Kåñëa, beschouwen ze niets inferieur 

aan zichzelf. Toegewijden, die zijn verzonken in het chanten 

van de heilige naam, verlangen of vragen nooit iets van wie 

dan ook in deze wereld voor zichzelf. Zelfs als anderen boos-

aardigheid jegens hen koesteren of geweld tegen hen gebrui-

ken, zullen ze nooit verhaal halen of een wraakzuchtige hou-

ding aannemen; integendeel, ze bidden aan Bhagavän voor 

het welzijn van hun treiteraars. 

De toegewijden, die de heilige naam chanten en zijn ge-

tooid met de bovengenoemde kwaliteiten, zullen het devotio-

nele process, dat ze van hun geestelijk leermeester ontvingen, 

nooit verlaten met het doel om nieuwe en afwijkende ge-

zichtspunten te propageren. Ze fabriceren geen zelfbedachte 

verzen en gaan ze chanten in plaats van de Hare Kåñëa mahä-

mantra. Het prediken van de glorie van de heilige naam, het 

schrijven van boeken gebaseerd op onvermengde toewijding 

en het uitvoeren van kértana allemaal onder leiding van de 
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geestelijk leermeester druist niet in tegen het principe van de 

nederigheid van de vaiñ-ëava. In dergelijke activiteiten schuilt 

geen overschrijding van bescheidenheid, want de toegewijde 

beschouwt zichzelf altijd onbeduidend en gevallen. Een vals 

vertoon van nederigheid met behulp van spraak of gedrag om 

anderen te misleiden met een of andere bijbedoeling van ie-

mand, die het ontbreekt aan authentieke eenvoud, duidt niet 

op een waar teken van bescheidenheid.  

Terwijl ze zich bezighouden met het chanten van de heilige 

naam van Çré Kåñëa, beschouwen de hoogste toegewijden van 

Bhagavän (uttama-mahä-bhägavatas) de bewegende en stati-

onaire wezens in deze materiële wereld daarentegen nooit als 

objecten voor hun eigen genoegen; ze zien deze hele materiële 

wereld juist als gunstig voor de dienst van Kåñëa en de toege-

wijden van Kåñëa. Met andere woorden, ze zien alles in deze 

wereld in relatie tot Kåñëa; ze zien alle bewegende wezens als 

dienaren van Kåñëa en alle onbeweeglijke wezens als objecten 

voor het plezier van Kåñëa. 

Ze zullen deze materiële wereld nooit zien als een object 

voor hun eigen genoegen, maar voor Kåñëa’s genoegen. Ze 

zullen nooit nieuwe mantras bedenken en het chanten van de 

mahä-mantra, die ze van hun geestelijk leermeester kregen, 

opgeven. Ze houden zich niet bezig met het propageren van 

nieuwe theorieën en opinies. 

Zichzelf zien als guru van vaiñëavas doet afbreuk aan zijn 

bescheidenheid. Degenen, die niet naar de instructies van 

Çikñäñöaka luisteren, welke door Çré Gaurasundara zijn voort-

gebracht, degenen die hun werkelijke spirituele identiteit ver-

geten, die gretig zijn naar prestige en materiële winst en die 
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vervolgens hunkeren naar de status van vaiñëava of guru om 

hun zintuigen te bevredigen, kunnen nimmer de heilige naam 

van Bhagavän chanten. Een leerling, die vertrouwen heeft in 

de uitvoering van kértana door een dergelijk persoon, kan dan 

ook niet de kwalificatie verkrijgen om de heilige naam te ho-

ren. Daarom dient men de heilige naam van Bhagavän te 

chanten, waarbij men zichzelf lager acht dan het strootje in de 

straat, waarbij men toleranter is dan een boom, geen vals 

prestige koestert en alle respect biedt aan anderen. 

Çré Bhajana-rahäñya verzen 

Kértanéyaù sadä hariù 

Iedereen dient altijd de heilige naam van Bhagavän te chan-

ten. Dit staat in Çrémad-Bhägavatam (2.1.11), 

etan nirvidyamänänäm 

   icchatäm akutobhayam 

yoginäà nåpa nirëétaà 

   harer nämänukértanam 

[Çré Çukadeva Gosvämé zei:] O Koning, door voorgaande 

äcäryas is overeengekomen, dat ongeacht of men een on-

vermengde toegewijde is, die grondig onthecht is van het 

materiële bestaan, ongeacht of men bevordering naar de 

hemelse planten of dat men naar bevrijding verlangt en on-

geacht of men een zelfgenoegzame yogé is, in alle gevallen 

dient men de transcendentale namen, gedaante, kwaliteiten 

en het spel van Çré Hari te horen, te chanten en te herinne-

ren. Deze drie activiteiten worden beschouwd als de hoogste 

vorm van sädhana en sädhya. Met andere woorden, voor-

gaande äcäryas hebben vastgesteld, dat deze drie activitei-

ten zowel het middel als het doel zijn om perfectie te berei-
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ken door middel van zulke beoefening, die is bestemd voor 

alle typen personen.  

Allereerst dient men het lichaamsbewustzijn op te geven. Dit 

wordt gezegd door Çréman Kulaçekhara in de Mukunda-mälä-

stotra (37), 

idaà çaréraà çata-sandhi-jarjjaraà 

   pataty avaçyaà pariëäma-peçalam 

kim auñadhià påcchasi müòha durmate 

   nirämayaà kåñëa-rasäyanaà piba 

O dwaas, O dom schepsel, dit lichaam, dat voortdurend mu-

teert en gebukt gaat onder ontelbaar veel gehechtheden, 

gaat ongetwijfeld op zekere dag ten onder. Welk medicijn 

ben je aan het zoeken om deze situatie te herstellen? Drink 

onophoudelijk het medicijn van de heilige naam van Çré Kå-

ñëa, die de aandoening geneest van dit materiële bestaan, de 

bron van alle andere aandoeningen. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft in dit verband de volgen-

de verzen in het Bengaals gecomponeerd (Bhajana-rahäñya 

3.3), 

çata sandhi jara-jara, tava ei kalevara, 

patana haibe eka-dina 

bhasma, kåmi, viñöhä habe, sakalera ghåëya tabe, 

ihäte mamatä arväcéna 

ore māna, çuna mora e satya-vacana, 

e rogera mahauñadhi, kåñëa-näma-niravadhi, 

nirämaya kåñëa-rasäyana 

Jouw materiële lichaam, dat onder honderden gehechtheden 

gebukt gaat, zal ongetwijfeld op zekere dag vergaan. Dan 

verandert het in as, wormen en mest en wordt stuitend voor 
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iedereen. Het is zeker dwaas om aan dit lichaam gehecht te 

raken. O verstand, luister naar mijn waarheidslievende 

woorden. De enige remedie voor deze ziekte is het constant 

horen, chanten en herinneren van de heilige naam van Çré 

Kåñëa. Dit elixer (rasäyana) van de heilige naam van Çré Kå-

ñëa is het enige, dat alle ziekten geneest.  
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Welk verlangen heeft de sädhaka? 

Na DaNa& Na JaNa& Na SauNarq& k-ivTaa& va JaGadqXa k-aMaYa e 

MaMa JaNMaiNa JaNMaNaqìre >avTaaÙi¢-rhETauk-I TviYa 

na dhanaà na janaà na sunaréà 

   kavitäà vä jagadéça kämaye 

mama janmani janmanéçvare 

   bhavatäd bhaktir ahaituké tvayi 

Anvaya 

(he) jagadéça! (aham) dhanam na, janam na, sundarém kavitäm vä na 

kämaye – O Meester van het universum, ik verlang niet naar rijk-

dom, volgelingen zoals een vrouw, zonen en familieleden, of wereld-

se kennis tot uitdrukking gebracht in poëtische taal; mama janmani 

janmani – mijn enige gebed is, dat leven na leven; tvayi éçvare ahai-

tuké bhaktiù bhavatät – (1) moge ik onvervalste toewijding aan U 

hebben, mijn lieve God. 

Vertaling 

O Meester van het universum, ik verlang niet naar rijkdom, 

volgelingen zoals een vrouw, zonen, vrienden en familieleden, 

of wereldse kennis tot uitdrukking gebracht in poëtische taal. 
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Mijn enige wens is, O Meester, dat ik leven na leven ongemo-

tiveerde toewijding aan Uw lotusvoeten mag hebben. 

Çré Sanmodana-bhäñya 

De sädhaka, die vertrouwen heeft, moet allereerst de heilige 

naam van Çré Hari uit de mond van de geestelijk leermeester 

horen. Wanneer hij daarna is bevrijd van alle overtredingen, 

moet hij met groot vertrouwen harinäma chanten. Door de 

namen van Bhagavän volgens deze methode te chanten, gaan 

de vier symptomen genoemd in Vers Drie zich in het hart 

manifesteren. Maar deze positieve verzekering (anvaya) 

wordt vergezeld door een negatieve overweging (vyatireka). 

Indien de sädhaka niet alle verbinding met het zinnelijke ge-

luk van deze materiële wereld opgeeft, zal zijn zuiver spiritue-

le gedaante niet ontluiken. Zonder het ontwaken van zijn wa-

re, spirituele identiteit kan bhakti, wier essentie het hlädiné 

vermogen is, niet worden getransformeerd in bhäva-bhakti, 

toewijding gekenmerkt door extatische liefde. 

Hiermee rekening houdend wordt het zuivere karakter van 

sädhana-bhakti in de vorm van çré-näma-saìkértana in de twee 

eerste regels van dit vers (na dhanam na janam, etc.) duidelijk 

omschreven met een negatieve aanwijzing. De positieve aan-

wijzing refereert aan svarüpa-lakñaëa, het intrinsieke ken-

merk van bhakti. Bij het omschrijven van een object verwijst 

de svarüpa-lakñaëa naar die kenmerken, welke onderdeel zijn 

van zijn fundamentele natuur (svarüpa). Het intrinsieke ken-

merk van bhakti is de cultivering van activiteiten, die gunstig 

zijn voor Çré Kåñëa. Dit heet änukülyamaya kåñëänuçélana. 
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De negatieve aanwijzing refereert aan taöastha-lakñaëa, de 

extrinsieke kenmerken van bhakti. Bij de omschrijving van 

een object verwijst de taöastha-lakñaëa hetzij naar die ken-

merken, welke zichtbare bijproducten van de intrinsieke kwa-

liteit zijn, of naar symptomen, die van het object worden uit-

gesloten. In het tweede geval helpen ze het object te om-

schrijven door te duiden, wat het niet is. Er zijn twee extrin-

sieke eigenschappen van bhakti: (1) anyäbhiläñitä-çunya – 

bhakti zonder verlangens naar iets anders dan het plezier van 

Kåñëa en (2) jïäna-karmädy-anävåta – bhakti die niet wordt 

bedekt door vruchtdragende activiteit (karma), de ontwikke-

ling van onpersoonlijke kennis (jïäna) enzovoort. Zolang het 

cultiveren van activiteiten, die gunstig zijn voor Kåñëa, bedekt 

blijft door anyäbhiläña, karma, jïäna en yoga, wordt het geen 

çuddha- of uttama-bhakti; het blijft dan louter een schijn van 

bhakti. 

Met het doel om de schijn (äbhäsa), waarnaar hier wordt 

verwezen, te verdrijven wordt de volgende instructie gegeven, 

“O Jagadéça, ik verlang niet naar rijkdom, volgelingen of 

mooie poëzie.” Het woord dhana verwijst naar de rijkdom aan 

religiositeit van degenen, die zich op devotionele wijze met de 

uitvoering van de plichten in varëäçrama bezig houden. Het 

verwijst ook naar alle vormen van verlangens naar materieel 

plezier in deze wereld en de hemelse planeten en alle bijbeho-

ren voor het genoegen van de grove en subtiele zintuigen, 

zoals rijkdom, eigendom, enzovoort. 

Het woord jana wijst op vrouwen, zonen, dienaren, dienst-

meiden, onderdanen, vrienden en verwanten. Het woord vi-

dyä wordt gedefinieerd in Çrémad-Bhägavatam (4.29.49), “sä 
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vidyä tan-matir yayä – datgene, waarbij het intellect stevig 

verankerd blijft in de lotusvoeten van Bhagavän, wordt ware 

kennis genoemd.” Maar de woorden sundaré kavitä wijzen op 

gewone kennis van wereldse dichtkunst. Die verwijzen niet 

naar transcendentale poëzie over beschrijvingen van het spel 

van Bhagavän, filosofische principes, die Hem als de Aller-

hoogste vestigen, en verheerlijking van Hem. 

Çré Caitanya, die bad in de stemming van een toegewijde, 

zegt, “Ik bid niet aan Jou voor al die dingen. Mijn enige gebed 

is, dat ik leven na leven ongemotiveerde toewijding (ahaituké-

bhakti) aan Jou mag hebben, Çré Kåñëa, Meester van mijn 

leven.” Ahaituké-bhakti wordt hier met de volgende eigen-

schappen omschreven: (1) phala-anusandhäna-rahita – het is 

zonder baatzuchtige mentaliteit; (2) cinmaya-svabhäva-äçraya 

– het is volkomen transcendentaal en van nature bewust; (3) 

kåñnänanda-rüpa – het geeft Çré Kåñëa plezier; (4) çuddha – 

het is zuiver; (5) kevalä – het is exclusief; (6) amiçrä – het is 

onvermengd en (7) akiïcana – het is vrij van alle materiële 

gehechtheden. 

Het oplossen van de ellende van het materiële bestaan in de 

vorm van herhaaldelijke geboorte en dood is een onderne-

ming, die buiten het vermogen van de levende wezens ligt, 

want het is uitsluitend afhankelijk van de wil van Bhagavän. 

Jouw bevrijding van de ellende voltrekt zich automatisch bij 

de stopzetting van de kringloop van geboorte en dood, het-

geen plaats vindt door de wil van God. Dus wat is de nood-

zaak van bidden voor het wegnemen van zulke ellende, als 

een dergelijke mentaliteit is tegengesteld aan bhakti? Çré Cai-

tanya bidt dus, “Totdat de kringloop van geboorte en dood 
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door de wil van Bhagavän is beëndigd, laat me ongeacht mijn 

materiële omstandigheden leven na leven op ongemotiveerde 

wijze toegewijd zijn aan Zijn lotusvoeten – dit is mijn enige 

gebed.” 

Çré Caitanya-caritämåta 

(Antya-lélä 20.27, 28, 30-1) 

‘çuddha-bhakti’ kåñëa-öhäïi mägite lägilä 

premera svabhäva – yähäì premera sambandha 

sei mäne, -- ‘kåñëe mora nähi prema gandha’ 

dhana, jana nähi mägoì, kavitä sundaré 

‘çuddha-bhakti’ deha’ more, kåñëa kåpä kari 

ati-dainye punaù mäge däsya-bhakti-däna 

äpanäre kare saàsäré jéva-abhimäna 

Svayam Bhagavän Çré Caitanya Mahäprabhu, die Zichzelf 

beschouwt als een gewone, geconditioneerde ziel, bidt tot 

Çré Kåñëa voor onvermengde toewijding. De aard van god-

delijke liefde (prema) is zodanig, dat iedereen, die erover 

beschikt, begint te denken, dat hij zelfs niet over een zweem 

van kåñëa-bhakti beschikt. Daarom zegt Çréman Ma-

häprabhu, die Zelf de belichaming van prema is, “Ik wil 

geen rijkdom, volgelingen zoals vrouw, zonen, vrienden en 

verwanten, of het plezier van wereldse kennis uitgedrukt in 

dichterlijke taal. O uitermate mededogende Çré Kåñëa, geef 

me alsjeblieft grondeloze genade en geef me alleen zuivere 

toewijding aan Jou. Op nederige wijze smeek ik om het ge-

schenk van toegewijde dienst aan Jouw lotusvoeten.”  
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Çikñäñöaka 

Lied Vier (Gétävalé) 

prabhu tava pada-yuge mora nivedana 

nähi mägi deha-sukha, vidyä, dhana, jana 

nähi mägi svarga, ära mokña nähi mägi 

nä karo prärthanä kona vibhütira lägi’ 

nija-karma-guëa-doñe ye ye janma päi 

janme janme yena tava näma-guëa gäi 

ei mätra äçä mama tomära caraëe 

ahaituké bhakti håde jäge anukñaëe 

viñaye ye préti ebe ächaye ämära 

sei-mata préti hauka caraëe tomära 

vipade sampade tähä thäkuka samabhäve 

dine dine våddhi hauka nämera prabhäve 

paçu-pakñé ha’ye thäki svarge vä niraye 

tava bhakti rahu bhaktivinoda-hådaye 

O Heer vol genade, dit is mijn specifieke overgave aan Jouw 

lotusvoeten. Ik vraag niet om lichamelijk geluk, kennis, 

rijkdom, volgelingen, het bereiken van de hemelse planeten, 

bevrijding van het materiële bestaan, of enig ander ding. Ik 

vraag Jou niet om enige vorm van rijkdom of perfectie. Mag 

ik in iedere levenssoort, waarin ik wordt geboren als gevolg 

van mijn goede en slechte daden, constant Jouw lieflijke 

namen chanten en Jouw bovenzinnelijke kwaliteiten be-

schrijven. Mag in ieder leven altijd ongemotiveerde toewij-

ding in mijn hart ontwaakt blijven – dit is mijn enige gebed 

aan Jouw lotusvoeten. Moge alle aantrekkingskracht, die ik 

op dit moment heb voor materiële lustbevredingen, getrans-
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formeerd worden in aantrekkingskracht en genegenheid 

voor Jouw lotusvoeten. Ik bid niet alleen, dat deze genegen-

heid voor Jouw lotusvoeten onder alle omstandigheden van 

geluk en verdriet stabiel blijft, maar dat zij dag na dag blijft 

groeien onder invloed van het chanten van Jouw heilige na-

men. Waar ik ook word geboren, zij het in de dierenwereld, 

op de hemelse planeten, of in de hel, moge onvervalste toe-

wijding het hart van deze dienaar, Bhaktivinoda, altijd ze-

genen.  

Vivåti 

“O Meester van het universum, ik verlang niet naar rijkdom, 

volgelingen of het genoegen van het zingen van prachtige po-

ëzie opgesmukt met literaire verfraaiingen. Jij bent leven na 

leven mijn vererenswaardige Godheid. Mijn enige wens is, dat 

ik ongemotiveerde toewijding aan Jouw lotusvoeten mag 

hebben.” 

De woorden sundaré kavitä verwijzen naar materiële religi-

ositeit, zoals wordt voorgeschreven in de Veda’s. Het woord 

dhana verwijst naar rijkdom, en jana wijst op vrouw, kinde-

ren, familie enzovoort. 

“Ik wijs niet alleen bhukti, materieel plezier in de vorm van 

religiositeit (dharma), een verzameling rijkdom (artha) en 

zintuigelijk plezier (käma) af, maar ook bevrijding (mokña). 

Ik wens geen bevrijding van de kringloop van herhaaldelijke 

geboorte en dood. Ik wil geen dienst aan Jou om de vier vedi-

sche doelstellingen te verkrijgen, namelijk dharma, artha, kä-

ma en mokña. Ik wil Jou alleen dienen voor Jouw eigen ple-

zier.” 
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Het gebed van Koning Kulaçekhara uit Mukunda-mälä-

stotra (4-5) is waard om hier in beschouwing te nemen, 

nähaà vandetava-varaëayor dvandvam advandva-hetoù 

   kumbhépäkaà gurum api hare närakaà näpanetum 

ramyä-rämä-mådu-tanu-latä nandane näbhirantuà 

   bhäve bhäve hådaya-bhavane bhävayeyaà bhavantam 

O Çré Hari, ik bid niet aan Jouw lotusvoeten om monistische 

bevrijding te verkrijgen. Ik bid niet voor bevrijding uit de 

hel geheten Kumbhépäka, of een andere vreselijke hel. Ik 

bid niet om van het gezelschap van ontzettend mooie, he-

melse nimfen in de Nandana-känana tuinen van plezier of 

op de hemelse planeten te genieten. Ik bid alleen, dat ik le-

ven na leven met grote liefde op Jou in de tempel van mijn 

hart kan mediteren.  

nästhä dharme na vasu-nicaye naiva kämopabhoge 

   yad yad bhavyaà bhavatu bhagavan påuva-karmänurüpam 

etad prärthyaà mama bahu-mataà janma-janmäntare ‘pi 

   tvat-pädämbhoruha-yuga-gatä niçcalä bhaktir astu 

O Bhagavän, ik heb geen belangstelling voor varëäçrama-

dharma, dat bestaat uit vrome activiteiten met betrekking 

tot lichaam en verstand. Ik hoef geen rijkdom te vergaren of 

van materieel plezier te genieten. Als er reacties zijn, die ik 

moet ondergaan of genieten vanwege activiteiten in mijn 

voorgaande levens, laat ze maar komen. Mijn enige gebed is 

om leven na leven onwankelbare prema-bhakti voor Jouw 

lotusvoeten te hebben. 

Personen met vertrouwen in de Veda’s, die verlangen naar 

routinematige religiositeit, vereren Sürya, de zongod. Dege-

nen, die naar weelde verlangen, vereren Gaëeça. Degenen 

met verlangens naar allerlei soorten zinnelijk plezier vereren 
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godin Durgä. Degenen, die naar bevrijding verlangen, vereren 

Çiva, en de vermengde toegewijden vereren Çré Viñëu door 

middel van sakäma-bhakti, toewijding vermengd met materië-

le verlangens. De verering van deze vijf persoonlijkheden 

wordt païcopäsana genoemd. Païcopäsana is sakäma-

upäsana, verering met materiële verlangens. Terwijl de vere-

ring van Gods ongedifferentieeerde, onpersoonlijke aspect, 

Brahman, wordt verwezenlijkt in het stadium van niñkäma of 

vrijheid van gehechtheid aan de resultaten van activiteiten, 

wordt Çré Viñëu vereerd met zuivere toewijding vrij van ver-

valsing of persoonlijke motivatie.  

Çré Bhajana-rahäñya verzen 

Exclusieve, ongemotiveerde toegewijde dienst genaamd 

ekäntiké-ahaituké-bhakti  wordt op diverse plaatsen in de ge-

schriften genoemd, zoals in Çrémad-Bhägavatam  (1.2.14), 

tasmäd ekena manasä 

   bhagavän sätvatäà patiù 

çrotavyaù kértitavyaç ca 

   dhyeyaù püjyaç ca nityadä 

Zuivere toegewijden zonder verlangens naar wereldse reli-

giositeit, het verzamelen van rijkdom, zintuiglijke bevredi-

ging en bevrijding dienen met eenpuntige aandacht constant 

de namen, gedaante, kwaliteiten en het spel van Bhagavän 

Çré Hari, de beschermheer van de toegewijden, te horen, te 

verheerlijken, te vereren en te contempleren. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt in dit verband (Bhajana-

radhasya 4.6), 
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ananya-bhävete kara çravaëa-kértana 

näma-rüpa-guëa-dhyäna-kåñëa-ärädhana 

saìge saìge anartha-näçera yatna kara 

bhakti-latä phala-däna karibe satvara 

Men dient met onverdeelde aandacht de transcendentale 

namen, gedaante, kwaliteiten, spel en metgezellen van Çré 

Kåñëa te horen, te verheerlijken en te contempleren. Tege-

lijkertijd dient men Kåñëa in alle opzichten te vereren. Men 

dient zijn best te doen om alle anarthas, de belemmeringen 

tot spirituele vooruitgang, uit te sluiten. 

De toegewijde heeft geen verlangen naar de hemelse plane-

ten, Brahmaloka, soevereinitiet over de Aarde, bestuur van 

Rasätala, of de acht of achttien mystieke perfecties. Al deze 

zaken zijn voor hem oninteressant. Dit wordt in Çrémad-

Bhägavatam (6.11.25) bevestigd, 

na näka-påñöhaà na ca pärameñöhyaà 

   na särvabhaumaà na rasädhipatyam 

na yoga-siddhér apunar-bhavaà vä 

   samaïjasa tvä virabhayya käìkñe 

[Çré Våträsura bad:] O Bhagavän, woonplaats van alle wel-

zijn, ik heb geen verlangen om Dhruvaloka, Brahmaloka of 

soevereiniteit over de Aarde te verkrijgen. Ik verlang niet 

naar de acht mystieke perfecties (zoals aëimä en mahimä), 

de negen onschatbare juwelen van Kuvera (padma, mahä-

padma, çaìkha, makara, kacchapa, kunda, mukunda, néla en 

kharva) en ook geen bevrijding, indien ik daarvoor mijn 

dienst aan U moet opgeven. 

De symptomen van vooruitgang in ongemotiveerde toewij-

ding worden in Çrémad-Bhägavatam (11.2.42) gegeven, 
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bhaktiù pareçänubhavo viraktir 

   anyatra caiña trika eka-kälaù 

pradadyamänasya yathäçnataù syus 

   tuñöiù puñöiù kñud-apäyo ‘nughäsam 

[Çré Kavi zei:] Met iedere hap voedsel, die een hongerig per-

soon tot zich neemt, worden tegelijkertijd drie effecten be-

werkstelligt: hij krijgt voldoening, hij krijgt voeding en zijn 

honger wordt gestild. Zo ervaren overgegeven zielen, die 

zich bezighouden met de uitvoering van bhajana drie effec-

ten tegelijkertijd: het ontwaken van bhakti, die zich uitein-

delijk ontwikkelt tot prema, rechtstreekse manifestatie van 

de geliefde gedaante van Bhagavän en onthechting van ma-

teriële objecten. 

Men moet zijn best doen om toewijding te krijgen, die zui-

ver en ongemotiveerd is. Dit staat in Çrémad-Bhägavatam 

(1.5.18), 

tasyaiva hetoù prayateta kovido 

   na labhyate yad bhramatäm upary-adhaù 

tal labhyate duùkhavad anyataù sukhaà 

   kälena sarvatra gabhéra-raàhasä 

[Çré Närada zei:] Zoals ellende zich zonder moeite aandient 

door het effect van voorgaande baatzuchtige activiteiten, zo 

komt ook materieel geluk automatisch onder de ondoor-

grondelijke invloed van de niet te onderdrukken tijd. Daar-

om moeten intelligente personen streven voor dat hoogste 

object, dat zelfs niet kan worden verkregen door zich in het 

universum van het hoogste gebied, Brahmaloka, te begeven 

naar de laagste positie van het stationaire leven.  
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Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft hetzelfde tot uitdrukking 

gebracht in de volgende verzen (Bhajana-rahäñya 4.15) in 

het Bengaals,  

vinä yatne duùkhera ghaöanä yena haya 

sei rüpa käla-krame sukhera udaya 

ataeva caudda-loke durlabha ye dhana 

sei bhakti janya yatna kare budha-gaëa 

Zoals men zonder moeite ellende krijgt, komt ook geluk in 

de loop der tijd vanzelf. Daarom doen intelligente personen 

zelfs niet de minste moeite voor wereldse religiositeit, het 

vergaren van rijkdom, lustbevrediging, bevrijding, enzo-

voort. Ze doen alleen moeite voor bhakti, de meest zeldza-

me schat in de veertien planetaire stelsels.  
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Wat is de intrinsieke gedaante van de sädhaka? 

AiYa NaNdTaNauJa ik-ªr& PaiTaTa& Maa& ivzMae >avaMbuDaaE 

k*-PaYaa Tav PaadPaªJa iSQaTaDaUl/ISad*Xa& ivicNTaYa 

ayi nanda-tanuja kiìkaraà 

   patitaà mäà viñame bhavämbudhau 

kåpayä tava päda-paìkaja- 

   sthita-dhülé-sadåçaà vicintaya 

Anvaya 

ayi nanda-tanuja – O zoon van Mahäräja Nanda; mäm kåpayä – door 

mij genadig te zijn; kiìkaram – Jouw eeuwige dienaar; patitam – 

gevallen; viñame bhava-ambudhau – in de verschrikkelijke oceaan 

van het materiële bestaan; vicintaya – beschouw (me) alsjeblieft; 

dhülé-sadåçam – als een stofdeeltje; tava päda-paìkaja-sthita – vast-

gezet op Jouw lotusvoeten (met andere woorden, als Jouw verkoch-

te dienaar voor de eeuwigheid). 

Vertaling 

O zoon van Nanda Mahäräja, wees me alsjeblieft genadig, 

Jouw eeuwige dienaar, die in de verschrikkelijke oceaan van 

het materiële bestaan is gevallen als gevolg van zijn baatzuch-
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tige activiteiten. Beschouw me alsjeblieft als een stofje op 

Jouw lotusvoeten en aanvaard me voor altijd als Jouw ver-

kochte dienaar. 

Çré Sanmodana-bhäñya 

Is het gepast voor de sädhaka, die het proces van harinäma-

saìkértana heeft opgepakt, te mijmeren over de ellende van 

het materiële bestaan? Om deze twijfel uit de weg te ruimen 

heeft Çré Gaurasundara ons dit vers gepresenteerd. 

“O Nanda-nandana, in werkelijkheid ben ik Jouw eeuwige 

dienaar, maar nu ben ik in deze vreselijke oceaan van het ma-

teriële bestaan gevallen als gevolg van mijn eigen wandaden. 

Lust, woede, afgunst en andere besmettingen lijken op kro-

kodillen met gapende bekken, die klaar staan me te verzwel-

gen. Ik drijf hier en daar naartoe op de golven van mijn valse 

hoop en misplaatste bezorgdheden, die zwaar op me drukken. 

De sterke windstoten in de vorm van corrupt gezelschap heb-

ben mijn scherpe verstand verbrijzeld. In een dergelijke con-

ditie heb ik geen andere toevlucht dan Jou. 

“Vruchtdragende activiteit, onpersoonlijke kennis, mystie-

ke yoga, soberheden enzovoort lijken op bundels stro, die 

men hier en daar ziet drijven. Maar is iemand erin geslaagd de 

oceaan van het materiële bestaan over te steken door zijn 

toevlucht ertoe te nemen? Personen, die in de oceaan van het 

materiële bestaan dreigen te verdrinken, grijpen zich vast aan 

deze bundels stro, die hen meetrekken onder water. 

“Welnu, er is geen andere toevlucht dan Jouw genade. 

Jouw heilige naam alleen is de enige sterke boot, waarmee de 

jéva, die zijn toevlucht neemt tot deze boot, gemakkelijk de 
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oceaan van het materiële bestaan kan oversteken. Door dit 

allemaal in overweging te hebben genomen heb ik door de 

grondeloze genade van de lotusvoeten van de geestelijk leer-

meester mijn toevlucht genomen tot de zeer sterke boot van 

Jouw heilige naam. Je bent zeer genegen jegens de overgege-

ven zielen. Vergeef mij al mijn fouten, want ik heb geen ande-

re toevlucht en beschouw me als een stofje op Jouw lotusvoe-

ten. Dan zal ik nooit meer van Jouw lotusvoeten afgezonderd 

zijn.” 

Dit is de betekenis van het bovengenoemde vers. Hieruit 

dient te worden opgemaakt, dat de bhakti-sädhaka zijn ver-

langens naar materieel plezier en bevrijding volkomen dient 

te verzaken. 

Sré Caitanya-caritämåta 

(Antya-lélä 20.33-5) 

tomära nitya-däsa mui, tomä päsariyä 

paòiyächoì bhavärëave mäyä-baddha haïä 

kåpä kari’ kara more pada-dhüli-sama 

tomära sevaka karoì tomära sevana 

punaù ati-utkaëöhä, dainya haila udgama 

kåñëa-öhäïi mäge prema-näma-saìkértana 

“O Bhagavän, ik ben Jouw eeuwige dienaar. Door groot on-

geluk heb ik Jou verlaten. Ik word gebonden door mäyä en 

verdrink in de bodemloze oceaan van het materiële bestaan. 

Wees zo goed me te aanvaarden als een stofdeeltje op Jouw 

lotusvoeten. Ik zal Jouw dienaar worden en eeuwigdurend 

dienst aan Jou verlenen.” Als Hij zo sprak, welde een groot 

verlangen op in het hart van Çré Caitanya Mahäprabhu. Met 
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een hele nederige houding begon Hij dan opnieuw aan Çré 

Kåñëa te bidden om liefde voor näma-saìkértana op te wek-

ken. 

Çikñäñöaka: Lied Vijf 

(Gétävalé) 

anädi karama-phale, paòi’ bhavärëava jale, 

taribäre nä dekhi upäya 

e viñaya-halähale, divä-niçi hiyä jvale, 

māna kabhu sukha nähi päya 

äçä-päça çata-çata, kleça deya avirata, 

pravåtti-ürmira tähe khelä 

käma-krodha-ädi chāyā, väöapäòe deya bhaya, 

avasäna haila äsi’ belä 

jïäna-karma-öhaga-dui, more pratäriyä lai, 

avaçeñe phele sindhu-jale 

e hena samaye bandhu, tumi kåñëa kåpä-sindhu, 

kåpä kari’ tola more bale 

patita-kiìkare dhari,’ päda-padma-dhüli kari,’ 

deha bhaktivinoda äçraya 

ämi tava nitya-däsa, bhuliyä mäyära päça, 

baddha ha’ye ächi dayämaya 

O uiterst genadevolle Kåñëa, ik verdrink in de bodemloze 

oceaan van het materiële bestaan als gevolg van mijn baat-

zuchtige activiteiten, die geen begin kennen. Ik zie geen 

mogelijkheid om deze oceaan over te steken. Mijn hart 

wordt verschroeid door het dodelijke vergif van zintuiglijke 

lustbevrediging. Mijn verstand is ernstig verstoord. Ik heb 

onophoudelijk problemen, omdat ik word gebonden door de 

strakke koorden van onbeperkte, zinnelijke verlangens. Ik 
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word hier en daar naartoe geslingerd en geteisterd door het 

gewelddadige breken van de golven van de materiële na-

tuur. Enerzijds neemt mijn levensduur af en nadert de dood. 

Anderzijds lijken lust, woede, illusie, afgunst, hebzucht en 

waanzin op zes inbrekers, die me hebben neergeslagen. 

Karma en jïäna zijn twee zwendelaars, die me hebben opge-

licht en me in een bodemloze oceaan hebben geworpen. O 

oceaan van genade, bij het ondergaan van een dergelijke 

groteske kwelling ben Jij de enige vriend. O Kåñëa, wees zo 

goed me te redden. Ik ben Jouw eeuwige dienaar. Ik heb 

Jou vergeten en raak daardoor hecht gebonden aan de be-

goochelende energie. Aanvaard alsjeblieft deze gevallen 

dienaar, Bhaktivinoda, en zet me als een stofje vast op Jouw 

lotusvoeten. 

Vivåti 

Çré Nanda-nandana is het vererenswaardige object voor alle 

levende wezens. Iedere jéva is van nature een dienaar van Kå-

ñëa. Dienstbaarheid aan Kåñëa is inherent aan de eeuwige, 

grondrechtelijke aard van ieder levend wezen. De jéva, die 

onverschillig is geworden voor het gevoel van dienstbaarheid 

aan Çré Kåñëa, verdrinkt in de onoverkomelijke en angstaan-

jagende oceaan van het materiële bestaan. Hierdoor wordt hij 

geteisterd door de drievoudige ellende van het materiële le-

ven. In deze hoedanigheid is de enige steun van het levend 

wezen de genade van Bhagavän. Als Çré Kåñëa uit Zijn gron-

deloze genade de jéva aanvaardt als een stofdeeltje op Zijn 

lotusvoeten, kan de afgedekte identiteit en de eeuwige aanleg 

voor dienstbaarheid aan Çré Kåñëa opnieuw manifest worden. 
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De poging om de lotusvoeten van Çré Kåñëa op eigen kracht 

te bereiken wordt äroha-panthä genoemd. Kåñëa kan met 

deze methode niet worden bereikt, want deze is tegengesteld 

aan de inherente functie van de jéva. Alleen door een dienst-

willige houding aan te nemen, die in overeenstemming is met 

de wil van Kåñëa, is het mogelijk Zijn lotusvoeten te bereiken. 

Met de beschikking over een dergelijk sterk vertrouwen dient 

men zich in het proces van sädhana en bhajana te begeven. 

De woorden päda-dhülé, stofdeeltje, wijzen op de eeuwige 

identiteit van het levend wezen als een oneindig klein onder-

deeltje van Bhagavän, vibhinnäàça geheten. 

Zolang de jéva nog niet in zijn inherent spirituele gedaante 

is gesitueerd, zijn ongewenste zaken (anarthas), die zijn voor-

uitgang belemmeren, onvermijdelijk. In een dergelijke condi-

tie blijft de verzekering van het hoogste doel tweeslachtig. 

Zuivere harinäma-saìkértana begint bij het ontwaken van 

sambandha-jïäna en alleen met dergelijk zuiver chanten 

wordt prema bereikt. Wanneer het hart wordt gezuiverd door 

het onophoudelijk chanten van de zuivere naam van Bhaga-

vän, manifesteert zich rati in het hart van het levend wezen. 

Deze rati, ook wel bhäva geheten, is de eerste spruit van on-

vermengde liefde voor Kåñëa. Het is een combinatie van de 

saàvit en hlädiné vermogens van de innerlijke energie van 

Bhagavän en bevindt zich eeuwigdurend in het hart van Bha-

gaväns eeuwige metgezellen. Door de genade van Çré Kåñëa 

en de geestelijk leermeester wordt deze bhäva naar het hart 

van het levend wezen overgebracht en vanaf die tijd heet hij 

een jäta-rati-bhakta, een toegewijde in wie zich rati of bhäva 

heeft gemanifesteerd. 
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Er is een verschil tussen de näma-saìkértana van een ajäta-

rati-bhakta (iemand in wie rati niet manifest is) en een jäta-

rati-bhakta. Zichzelf presenteren als een jäta-rati-bhakta, 

voordat een dergelijk stadium is bereikt, is volslagen onge-

past. Nadat men zich heeft gezuiverd van de belemmeringen 

tot devotionele beoefening (anartha-nivåtti), ziet men zich 

geplaatst in nairantarya, ononderbroken standvastigheid in de 

beoefening van sädhana. Vervolgens ontwikkelt men svecchä-

pürvikä, contemplatie op het spel en vermaak van Bhagavän 

uit eigen wil. Dit is een gevorderd stadium van herinnering 

aan Bhagavän, dat zich aandient in het stadium van äsakti. Dit 

wordt gevolgd door de conditie genaamd svärasiké, wanneer 

het spel van Bhagavän zich automatisch als een ononderbro-

ken stroom in het hart manifesteert. Dit komt in het stadium 

van bhäva, nadat de zuiver spirituele energie van çuddha-

sattva zich in het hart heeft gemanifesteerd. Tenslotte komt 

men in het stadium van kåñëa-prema. 

Çré Bhajana-rahäñya verzen 

Wanneer bhäva zich in het hart van de sädhaka manifesteert, 

wordt däsya-rati gemakkelijk opgewekt. De däsya-rati, die 

hier wordt genoemd, is algemeen. Deze verwijst naar de na-

tuurlijk aangeboren neiging om Kåñëa te dienen. Zonder de 

manifestatie van bhäva is de dienst aan Kåñëa oppervlakkig. 

Maar wanneer çuddha-sattva zich in het hart manifesteert, wil 

men Kåñëa van nature met heel zijn hart dienen. Dit wordt 

onderbouwd door Çrémad-Bhägavatam (6.11.24), 

ahaà hare tava pädaika-müla- 

   däsänudäso bhavatäsmi bhüyaù 
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manaù smaretäsu-pater guëäàs te 

   grëéta väk karma karotu käyaù 

[Çré Våträsura zei:] O Çré Hari, zou ik weer in staat zijn een 

dienaar van Jouw dienaren te worden, die hun exclusieve 

toevlucht aan Jouw lotusvoeten hebben genomen? Ik bid, 

dat mijn gedachten zich altijd zullen bezighouden met het 

herinneren van Jouw transcendentale kwaliteiten, mijn 

woorden met het beschrijven van die kwaliteiten en mijn l i-

chaam met het verlenen van allerlei diensten aan Jou, Mees-

ter van mijn leven. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt dan (Bhajana-rahäñya 

5.6), 

chinu tava nitya-däsa, gale bäìdhi’ mäyä-päça, 

saàsäre päinu nëä-kleça 

ebe punaù kari äça, haïa tava däsera däsa, 

bhaji’ päi tava bhakti-leça 

präëeçvara tava guëa, smaruka māna punaù punaù, 

tava näma jihvä karuka gäna 

kara-dvaya tava karma, kariyä labhuka çarma, 

tava pade saìpinu paräëa 

Ik ben Jouw eeuwige dienaar, maar vanwege mijn ongeluk 

ben ik Jou vergeten. Het gevolg is, dat mäyä me bij mijn nek 

gevangen heeft en me in deze materiële atmosfeer heeft ge-

worpen. Ik heb in dit materiële bestaan hier en daar rondge-

zworven en ben door een kringloop van duizenden verschil-

lende levenssoorten gegaan. Ik word verpletterd door uit-

eenlopende soorten ellende. Nu, in het gezelschap van de 

vaiñëavas wordt mijn intelligentie gewekt. Nu is de enige as-

piratie in mijn hart, dat ik een dienaar van de dienaar van 

Jouw dienaren mag worden. Ik kan me dan bezighouden 
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met bhajana aan Jou en een sprankje bhakti krijgen. O 

Meester van mijn ziel en zaligheid, laat mijn geest zich con-

stant bezighouden met het herinneren van Jouw transcen-

dentale glorie en eigenschappen; laat mijn tong altijd Jouw 

heilige namen, gedaante, kwaliteiten en spel chanten; laat 

mijn beide handen allerlei soorten dienst aan Jou verlenen. 

Op die manier kan ik de zegen proeven van de dienst aan 

Jou. Mijn hele wezen wordt aan Jouw lotusvoeten geofferd.  

Door zijn grondrechtelijke positie is het levend wezen be-

doeld te worden genoten (bhogya), terwijl Kåñëa de hoog-

ste genieter (bhoktä) is. Door de onafgebroken beoefening 

van bhajana verschijnt in het hart het vurige verlangen om 

een dienstmaagd van Çrématé Rädhikä te worden, die de 

belichaming van transcendentale zegen (änandamayé) 

vormt. Op dat moment ontwaakt in het hart gopé-bhäva, 

het liefdesgevoel, dat de koeherdersmeisjes van Vraja ver-

tonen. Dit wordt in Çrémad-Bhägavatam (10.2.38) beves-

tigd, 

tan naù praséda våjinärdana te ‘ìghri-mülaà 

   präptä visåjya vasatés tvad-upäsanäçäù 

tvat-sundara-smita-nirékñaëa-tévra-käma- 

   taptätmanäà puruña-bhüñaëa dehi däsyam 

[The gopés zeiden:] O meester, Jij verlicht het lijden van een 

ieder, die zijn toevlucht neemt tot Jouw lotusvoeten. Wees 

nu ook zo goed voor ons en maak ons het object van Jouw 

genade. Met het verlangen om Jou te dienen, hebben we on-

ze familie, verwanten, huishoudens en dorp verlaten en ko-

men hier naartoe om onze toevlucht tot Jouw lotusvoeten te 

nemen. O liefste, er bestaat daar geen gelegenheid om Jou 

te dienen. O sierraad aller mannen, bij het zien van Jouw 
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verleidelijke glimlach en veelzeggende blik wordt ons hart 

met een onweerstaanbaar verlangen in vuur en vlam gezet. 

Aanvaard ons alsjeblieft als Jouw dienstmaagd en geef ons 

de dienst van Jouw voeten. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft dit uitgedrukt in de vorm 

van verzen in het Bengaals (Bhajana-rahäñya 5.7), 

tava-däsya-äçe chäòiyächi ghara dvära 

dayä kari deha kåñëa, caraëa tomära 

tava häsya-mukha-nirékñaëa-kämi-jane 

tomära kaiìkarya deha praphulla-vadane 

Met een verlangen om Jou te dienen hebben we huis en 

haard verlaten. Wees alsjeblieft genadig, O Kåñëa, en geef 

ons de dienst aan Jouw voeten. Het zien van die bekoorlijke 

glimlach op Jouw gezicht heeft in ons hart een uitslaand 

vuur aangewakkerd van het verlangen om Jou te ontmoeten. 

Laat ons alsjeblieft Jouw bloeiende lotusgezicht zien en 

aanvaard ons als Jouw dienstmaagd. 

De noodzaak om toevlucht te nemen tot de lotusvoeten van 

Çrématé Rädhikä wordt door Çréla Raghunätha däsa Gos-

vämé in Çré Stavävalé (Sva-saìkalpa-prakäça-stotram 1) tot 

uitdrukking gebracht, 

anärädhya rädhä-padämbhoja reëum 

   anäsritya våndäöavéà tat-padäìkäm 

asambhäñya tad-bhäva-gamghéra-cittän 

   kutaù çyäma-sindho rasasyävagähaù 

Als je het stof van de lotusvoeten van Çrématé Rädhikä nooit 

hebt vereerd, of je toevlucht hebt genomen tot Çré Våndäva-

na, dat is getekend door de afdrukken van Haar lotusvoeten, 

of hebt gesproken met toegewijden, wier hart diep is ver-
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zonken in de peilloze liefdegevoelens van Çrématé Rädhikä, 

hoe kun je dan geabsorbeerd raken in de zwartige necta-

roceaan, die we kennen als çyäma-sindhu-rasa? 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft gezongen (Bhajana-

rahäñya 5.10), 

rädhä-padämbhoja-reëu nähi ärädhile 

täìhära padäìka-püta vraja nä bhajile 

nä sevile rädhikä-gambhira-bhäva-bhakta 

çyäma-sindhu-rase kise habe anurakta? 

Als je het stof van de lotusvoeten van Çrématé Rädhikä nooit 

hebt geëerd, of het land van Vraja, dat is getekend door de 

afdrukken van Haar lotusvoeten, of als je de voeten van 

toegewijden, die de peilloze liefdegevoelens van Çrématé 

Rädhikä proeven, niet hebt gediend, hoe raak je dan ge-

hecht aan de zwartachtige nectaroceaan, die we kennen als 

çyäma-sindhu-rasa? 

Het verwerven van dienstverlening aan de lotusvoeten van 

Çrématé Rädhikä is het enige doel van toegewijden, die zich 

in het stadium van extatische emotie bevinden (bhävuka-

bhaktas). Dit wordt getoond in het achtste vers van Viläpa-

kusumäïjali uit Stavävalé, 

devī duùkha-kula-sägarodare 

   düyamänam ati-durgataà janaà 

tvaà kåpä-prabala-naukayä ‘dbhutaà 

   präpaya sva-pada-paìkajälayam 

O Çrématé Rädhikä, die bedreven is in het amoureuze spel 

en vermaak, ik verdrink in een oneindige oceaan van ver-

schrikkelijke ellende. Ik word zwaar onderdrukt en ben 

zonder bescherming. Plaats me alsjeblieft op de onwankel-
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bare boot van Jouw grondeloze genade en leid me naar het 

buitengewone toevluchtsoord van Jouw lotusvoeten. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft het volgende gezongen 

(Bhajana-radhasya 5.17), 

duùkha-sindhu-mäjhe devī, durgata e jana 

kåpä-pote päda-padme uöhäo ekhana 

O Godin, deze miserabele ziel verdrinkt in een oceaan van 

ellende. Til me nu alsjeblieft in de boot van Jouw genade en 

plaats me aan Jouw lotusvoeten. 

Commentaar 

Degenen, die rasa proeven, worden rasika genoemd en dege-

nen, die bhäva proeven worden bhävuka genoemd. De gopés 

en Kåñëa zijn zowel rasika als bhävuka. Wanneer viçuddha-

sattva, of met andere woorden bhäva, van de gopés neerdaalt 

op degenen, die zich in het stadium van sädhana bevinden, 

krijgen ze svarüpa-siddhi, of de waarneming van hun perma-

nente, devotionele sentiment (sthäyibhäva), maar ze hebben 

nog niet hun geperfectioneerde, spirituele lichaam verkregen. 

In dat stadium heten ze bhävuka-bhaktas. Wanneer door ver-

dere vooruitgang te maken de sthäyibhäva zich gaat vermen-

gen met de elementen van vibhäva, anubhäva, sättvika-bhäva 

en vyabhicäri-bhäva en men kan bhakti-rasa proeven, welke 

wordt aangewakkerd door te horen over het spel en vermaak 

van Çré Kåñëa, wordt men een rasika genoemd. 

Evenals in de räsa-lélä, waar Kåñëa danst en alle gopés ook 

aan het dansen zijn. Kåñëa neemt telkens kopjes rasa en geeft 

ze aan de gopés – zij zijn rasika en degenen, die al deze dingen 

horen en in hun hart een onbeperkt aantal kopjes van die rasa 
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drinken – zijn ook rasika en bhävuka. Degenen, die zich de 

bhäva herinneren en mediteren op de bhäva, die wordt uitge-

wisseld tussen Rädhä en Kåñëa, of wordt aangetroffen in de 

gopés, in de sakhäs, of in vätsalya-rasa, worden bhävuka ge-

noemd. Bhäva is de spirituele emotie van de ziel; bhäva be-

hoort niet tot dit lichamelijke hart. 

Bijvoorbeeld, Kåñëa sprak Çrématé Rädhikä aan, “Wie ben 

Jij? Hoe ben Jij hier naartoe gekomen (in Govardhana of 

Rädhä-kuëòa)? Waarom steel Jij al Mijn bloemen en verniel 

Je al Mijn bodembedekkers, die Mij erg dierbaar zijn?” Toen 

hield Çrématé op, draaide Zich naar Kåñëa om en zonder een 

woord te zeggen staarde Ze Hem met een woedende blik aan. 

Wat wil dit zeggen? Ofschoon Ze niets zei, was Haar blik 

overduidelijk. Dit is bhäva. Welke bhäva? “Ben Jij een dief, 

of ben Ik een dief? Jij bent een dief, dus ga Mij niet op deze 

manier de schuld geven.” Dit zei ze niet, maar alles werd door 

Haar starende blik tot uitdrukking gebracht. 

 

De toegewijden, die de aspiratie hebben om een dienstmaagd 

van Çrématé Rädhikä te worden, zoeken constant Kåñëa’s ge-

nade door middel van intentionele saìkértana. Het volgende 

wordt erover gezegd in Çré Rädhä-rasa-sudhä-nidhi (259), 

dhyäyaàs taà çikhi-piccha maulim aniçaà tan-näma-saìkértayan 

   nityaà tac-caraëämbujaà paricaran tan-mantra-varyaà japan 

çré-rädhä-pada-däsyam eva paramäbhéñöaà hådä dhärayan 

   karhi syäà tad-anugraheëa paramädbhutänurägotsavaù 

Terwijl ik in mijn hart mijn hoogste aspiratie koester om 

dienst aan de voeten van Çré Rädhä te verkrijgen, mediteer 

ik constant op Çré Kåñëa, wiens hoofd is getooid met een 
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pauwenveer, ik chant Zijn bekoorlijke heilige namen, dien 

Zijn lotusvoeten en spreek Zijn mantras uit. Wanneer gaat 

met Zijn genade in mijn hart het hoogste festival van onafla-

tende liefde voor dienst aan de voeten van Çrématé Rädhikä 

ontwaken? 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft gezongen (Bhajana-

rahäñya 5.14), 

nirantara kåñëa-dhyäna, tan-näma-kértana 

kåñëa-päda-padma-sevä tan-mantra-japana 

rädhä-pada-däsya-mätra abhéñöa-cintana 

kåpäya labhiba rädhä-rägänubhävana 

Mijn enige verlangen is dienst aan de lotusvoeten van Çré 

Rädhä te verkrijgen. Met dit doel vastgezet in mijn hart me-

diteer ik constant op Çré Kåñëa, chant Zijn namen, dien Zijn 

lotusvoeten en spreek zijn mantras uit. Op deze manier krijg 

ik Zijn genade en zal diepe, spontane gehechtheid aan Haar 

lotusvoeten ontwaken. 
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Welke zijn de externe symptomen van perfectie? 

NaYaNa& Gal/dé[uDaarYaa vdNa& GaÓdåÖYaa iGara 

Paul/kE-iNaRicTa& vPau” k-da Tav NaaMaGa]h<ae >aivZYaiTa 

nayanaà galad-açru-dhärayä 

   vadanaà gadgada-ruddhayä girä 

pulakair nicitaà vapuù kadä 

   tava näma-grahaëe bhaviñyati 

Anvaya 

(O mijn God) tava näma-grahaëe – bij het chanten van Jouw heilige 

naam; (mama – mijn); nayanam – ogen; galad-açru-dhärayä – over-

stroomd door een vloed van tranen; vadanam – mijn keel; gadgada – 

hakkelt; ruddhayä girä – met gebroken stem; vapuù – en al mijn 

lichaamsdelen; pulakaiù nicitam - doortrokken met rijen haar, die 

rechtop staan van extase; kadä bhaviñyati – wanneer gaat dit gebeu-

ren? 

Vertaling 

O Bhagavän, wanneer vullen mijn ogen zich met een vloed 

van tranen? Wanneer breekt mijn stem? En wanneer gaat het 
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haar op mijn lichaam in extase overeind staan, wanneer ik 

Jouw heilige naam chant? 

Çré Sanmodana-bhäñya 

In de vijf voorgaande verzen werd de systematische ontwikke-

ling van parama-dharma beschreven. Parama-dharma verwijst 

naar het ontplooien van de eeuwige, grondrechtelijke identi-

teit van het levend wezen, hetgeen plaats heeft door het me-

dium van bhakti, dat wordt overheerst door het hlädiné-

vermogen van Bhagavän. Deze systematische ontwikkeling, 

die begint met vertrouwen (çraddhä), wordt beschreven in 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.4.15-16), 

ädau çraddhä tataù sädhu- 

   saìgo ‘tha bhajana-kriyä 

tato ‘nartha-nivåttiù syät 

   tato niñöhä rucis tataù 

athäsaktis tato bhävas 

   tataù premäbhyudaïcati 

sädhakänäm ayaà premnaù 

   prädurbhäv bhavet kramaù 

Vertrouwen leidt tot associatie met heilige personen, sädhu-

saìga. In hun gezelschap begint men het negenvoudige pad 

van bhakti te beoefenen, dat bestaat uit horen (çravaëa), 

chanten (kértana), herinneren (smaraëa), dienen van de lotus-

voeten van Bhagavän (päda-sevana), verering van het gods-

beeld van Bhagavän (arcana), aanbieden van gebeden en eer-

betuigingen (vandana), dienstverlening (däsya), vriendschap 

(sakhya) en gehele overgave van het zelf (ätma-nivedana). 

Door het uitvoeren van deze onderdelen krijgt men zelfreali-
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satie (ätma-svarüpa), als gevolg waarvan alle anarthas in de 

vorm van onwetendheid teniet worden gedaan. Daarna ont-

wikkelt men standvastigheid (niñöhä), smaak (ruci), gehecht-

heid aan Bhagavän (äsakti) en tenslotte devotie gedrenkt in 

gevoelens van extase (bhäva). 

Met het bereiken van bhäva krijgt bhakti haar zuivere iden-

titeit, die nu onbreekbaar is geworden. Bhäva wordt ook rati 

genoemd. Het wordt gezien als de spruit (aìkura) van prema. 

Prema is de volkomen tot bloei gekomen staat van bhakti. 

Van de diverse onderdelen van bhakti, zoals horen en chanten 

beoefend in het stadium van sädhana-bhakti, raakt vooral çré-

kåñëa-näma-saìkértana geïntensiveerd in het stadium van 

bhäva-bhakti. 

Negen kenmerken van bhäva 

In het stadium van bhäva worden de volgende negen symp-

tomen manifest, zoals beschreven in Bhakti-rasämåta-sindhu 

(1.3.25-6), 

kñäntir avyartha-kälatvaà 

   viraktir mäna-çünyatä 

äçä-bandhaù samutkaëöhä 

   näma-gäne sadä ruciù 

äsaktis tad-guëäkhyäne 

   prétis tad-vasati-sthale 

ity ädayo ‘nubhäväù syur 

   jäta-bhäväìkure jane 

(1) kñänti – zelfs al is een aanleiding voor opwinding aanwe-

zig, het hart van de toegewijde blijft onbewogen; (2) avyartha-

kälatva – een toegewijde verspilt geen tijd aan activiteiten, die 

niet zijn gericht op de cultivering van bhakti; (3) virakti – ont-
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hechting van objecten voor zintuiglijk plezier; (4) mäna-

çünyatä – verstoken zijn van trots; (5) äçä-bandha – vurige 

hoop om Bhagavän te bereiken; (6) utkaëöhä - intens verlan-

gen naar Bhagavän; (7) näma-gäne sadä ruci – het constant 

proeven van een sterke smaak om de heilige naam te chanten; 

(8) äsaktis tad-guëäkhyäne – gehechtheid aan het horen en 

chanten van de kwaliteiten van Bhagavän en (9) prétis tad-

vasati-sthale – liefde voor de plaatsen, waar Bhagavän Zijn 

transcendentale spel uitvoerde. 

De constitutionele aard van bhäva 

Bhäva-bhakti wordt in Bhakti-rasämåta-sindhu (1.3.1) alsvolgt 

beschreven, 

çuddha-sattva-viçeñätmä 

   prema-süryäàçu-sämyabhäk 

rucibhiç citta-mäsåëya- 

   kåd asau bhäva ucyate 

Wanneer het hart door ruci gaat smelten, of met andere 

woorden, wanneer men een intens verlangen naar Bhagavän 

krijgt, wordt datgene, dat eerst sädhana-bhakti heette, nu 

bhäva-bhakti genoemd. Het voornaamste kenmerk van bhäva 

is, dat het een verschijnsel is, dat geheel bestaat uit viçuddha-

sattva. Viçuddha-sattva is de zelf-openbarende kracht van het 

innerlijke vermogen (cit-śakti), dat bestaat uit hlädiné, sandhi-

né en saàvit, door middel waarvan Bhagavän en Zijn toebeho-

ren aan de toegewijden worden geopenbaard. Dit betekent, 

dat bhäva zich volkomen buiten de invloed van de materiële 

natuur bevindt en als zodanig wordt vergeleken met een straal 

van de zon van prema-bhakti. De conclusie, die door het bo-
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venstaande vers wordt gevestigd, is, dat bhäva-bhakti de spruit 

van prema en een atoom van prema is. Dit feit wordt nader 

bevestigd door de volgende twee verzen uit Bhakti-rasämåta-

sindhu (1.3.2-3). Het eerste vers wordt geciteerd uit de Tantra 

en het tweede uit de Padma Puräëa, 

premëas tu prathamävasthä 

   bhäva ity abhidhéyate 

sättvikäù svalpa-mäträù syur 

   aträçru-pulakädayaù 

dhyäyaà dhyäyaà bhagavataù 

   pädämbhuja-yugaà tadä 

éñad-vikriyamäëätmä 

   särdra-dåñöir abhüd asau 

In het eerste begin wordt prema bhäva genoemd. In dat sta-

dium verschijnen diverse extatische transformaties uit vi-

çuddha-sattva, zoals tranen, kippenvel, enzovoort, welke in 

zeer lichte mate worden waargenomen. Omdat zulke symp-

tomen voortkomen uit viçuddha-sattva, worden ze sättvika-

bhävas genoemd. In het stadium van bhäva smelt het hart en 

rollen de tranen uit de ogen bij het mediteren op de lotus-

voeten van Bhagavän. 

Volgens deze uitspraak zijn de anubhävas en sättvika-

bhävas, die zich zeer sterk manifesteren in het stadium van 

prema, in lichte mate zichtbaar in het stadium van bhäva. 

Anubhävas van bhäva-bhakti  

De externe transformaties of symptomen, die de emoties ver-

gezellen, welke in het hart worden ervaren, worden anubhä-

vas genoemd. Er zijn dertien anubhävas, zoals wordt beschre-

ven in Bhakti-rasämåta-sindhu (2.2.2), 
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nåtyaà viluöhitaà gétaà 

   kroçanaà tanu-moöanam 

huìkäro jåmbhaëaà çväsa- 

   bhümä lokänapekñitä 

läläsravo ‘ööa-häsaç ca 

   ghürëä-hikkädayo ‘pi ca 

(1) nåtya – dansen; (2) viluöhita – over de grond rollen; (3) 

gétä – zingen; (4) kroçana – hardop huilen; (5) tanu-moöana – 

spartelen van het lichaam; (6) huìkära - brullen; (7) jåm-

bhaëa – geeuwen; (8) çväsa-bhümä – zwaar ademhalen; (9) 

lokänapekñitä – anderen veronachtzamen; (10) läläçrava – 

kwijlen; (11) aööa-häsa – luid lachen; (12) ghürëä – rond-

strompelen; (13) hikkä –hikken. 

Sättvika-bhävas van bhäva-bhakti 

Er zijn acht sättvika-bhävas of transformaties van extase, die 

voortkomen uit viçuddha-sattva, zoals ze in Bhakti-rasämåta-

sindhu (2.3.16) worden beschreven, 

te stambha-sveda-romäïcäù 

   svara-bhedo ‘tha vepathuù 

vaivarëyam açru pralaya 

   ity añöau sättvikäù småtäù 

(1) stambha – aan de grond genageld staan; (2) sveda – trans-

pireren; (3) romäïca – kippenvel; (4) svara-bheda – breken 

van de stem; (5) kampa – beven; (6) vaivarëya – verbleken; 

(7) açru – tranen en (8) pralaya – het stoppen van alle activi-

teit en verlies van bewustzijn.  

Van al deze symptomen (sättvika-bhävas en anubhävas) 

worden dansen, zingen, tranen, kippenvel en het breken van 

de stem vooral in het stadium van bhäva waargenomen. Het 

kroonjuweel van instructeurs, Çré Caitanya Mahäprabhu, heeft 
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gewezen op de conditie van bhäva door op deze wijze te spre-

ken, “O Kåñëa, zoon van Nanda Mahäräja, wanneer lopen er 

stromen tranen uit mijn ogen bij het chanten van Jouw heilige 

naam? Wanneer valt mijn stem weg door het dichtknijpen van 

mijn keel? En wanneer gaat mijn lichaamshaar door extase 

overeind staan? O Meester, wees alsjeblieft genadig, zodat al 

deze symptomen bij het chanten van Jouw heilige naam zo 

snel mogelijk in me verschijnen.” 

Çré Caitanya-caritämåta 

(Antya-lélä 20.37) 

prema-dhana vinä vyartha daridra-jévana 

‘däsa’ kari’ vetana more deha prema-dhana 

Zonder de rijkdom van de liefde voor God is dit miserabele 

leven zinloos. O Bhagavän, aanvaard me alsjeblieft als Jouw 

dienaar en geef me de gage van prema. 

Çikñäñöaka: Lied Zes 

(Gétävalé) 

aparädha phale mama, citta bhela vajra-sama, 

tuyä näme nä labhe vikära 

hatäça haiye hari, tava näma ucca kari, 

baòa duùkhe òäki bära bära 

déna dayämaya karuëä-nidäna 

bhäva-bindu dei’ räkhaha paräëa 

kaba tuyä näma uccäraëe mora 

nayane jharaba dara dara lora 
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gadgada-svara kaëöhe upajaba 

mukhe bola ädha ädha bähiräba 

pulake bharaba çaréra hämära 

sveda-kampa-stambha habe bära-bära 

vivarëa-çarére häräobuì jïäna 

näma-samäçraye dharabuì paräëa 

milaba hämära kiye aiche dina 

ro-oye bhaktivinoda mati-héna 

Als resultaat van mijn overtredingen is mijn hart zo hard 

geworden als een blikseminslag. Het gevolg is, dat het zelfs 

niet een klein beetje smelt bij het chanten van Jouw heilige 

naam. O Bhagavän, nu voel ik me erg wanhopig. Ik ben zeer 

door verdriet bewogen en roep keer op keer Jouw naam. Je 

bent zeer genadevol. Geef me een enkele druppel extatische 

liefde en red mijn gejaagde leven. Wanneer breekt die gun-

stige dag aan, dat bij het chanten van Jouw heilige naam een 

stroom tranen uit mijn ogen vloeit? Wanneer breekt mijn 

stem en raken mijn woorden ontregeld? Wanneer gaat het 

haar op mijn lichaam door extase overeind staan? Wanneer 

word ik doordrenkt door transpiratie? Wanneer gaan mijn 

ledematen trillen? O Bhagavän, wanneer staat mijn lichaam 

aan de grond genageld? Wanneer verbleekt mijn kleur, 

wanneer ik word overweldigd door bhäva en wanneer ver-

lies ik tenslotte het bewustzijn? Zodra ik mijn bewustzijn 

weer terugkrijg, zal ik dit leven in stand houden door een-

voudig mijn toevlucht te nemen tot Jouw heilige naam. Deze 

Bhaktivinoda, die over geen enkele intelligentie beschikt, 

weent onophoudelijk en zegt, “Komt er ooit zo’n dag voor 

deze ongelukkige ziel?” 
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Vivåti 

“O Gopéjana-vallabha, wanneer vloeit er een stroom tranen 

liefdevol uit de ogen van deze gopé  bij het chanten van Jouw 

heilige naam? Wanneer breekt mijn stem en wanneer gaat het 

haar op mijn lichaam door extase overeind staan? Wanneer 

word ik door een dergelijke conditie overgenomen?” Dit ge-

bed is een voorbeeld van lälasämayé-vijïapti. Het woord vij-

ïapti betekent een soort smeekbede of onderworpen gebed. 

Deze zijn in drie soorten beschreven geworden: (1) samprärt-

hanätmikä – een hartgrondig gebed in overgave van lichaam, 

geest en de rest aan Bhagavän. Dit is een gebed voor het doen 

ontwaken van rati of bhäva bij iemand, in wie het nog niet is 

verschenen; (2) dainya-bodhikä – het bekennen van de eigen 

onbeduidendheid en waardeloosheid; en (3) läläsämayé – dit 

gebed is alleen van toepassing op iemand, in wie rati reeds is 

ontwaakt. 

Lälasä betekent “intens verlangen”. Nadat rati zich in het 

hart heeft gemanifesteerd, komt er een intens verlangen om 

Bhagavän op een bepaalde manier te dienen in overeenstem-

ming met zijn permanent devotionele aanleg (sthäyibhäva). 

Dit is een gebed om die dienst te krijgen, waarnaar men altijd 

hunkert. Een ander voorbeeld van lälasämayé-vijïapti wordt 

in Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.156) gegeven, 

kadähaà yanunä-téte 

   nämäni tava kértayan 

udbäñpaù puëòarékäkña 

   racayiñyämi täëòavam 

[Närada Muni richtte zich alsvolgt tot Bhagavän:] O lo-

tusogige Çré Kåñëa, wanneer slaat mijn keel dicht en breekt 
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mijn stem van extase bij het chanten van Jouw heilige naam 

aan de oever van de Yamunä? Wanneer raak ik verzonken 

in diepe spirituele gevoelens en begin ik als een gek te dan-

sen zonder me iets van buitenstaanders aan te trekken? 

Met de secundaire namen van Bhagavän, zoals Brahma, 

Paramätmä, Éçvara, Jagannätha enzovoort, is het niet moge-

lijk om saìkértana met prema uit te voeren. Alleen met het 

chanten van de primaire namen van Bhagavän, zoals Kåñëa, 

Govinda en Räma is het mogelijk om saìkértana met prema 

uit te voeren. Daarom heeft Çré Gaurasundara gezegd, “çru-

tam apy aupaniñadaà düre hari-kathämåtät yan na santi 

dravac-citta-kampäçru-pulakä-dayaù – het onderwerp van 

de Upaniñaden ligt ver verwijderd van de ambrozijnen on-

derwerpen van Çré Hari. Daarom zijn ze niet in staat het 

hart te laten smelten of de ervaring van extatische trillin-

gen, tranen of kippenvel te veroorzaken.”  

Commentaar 

Als iemand de secundaire namen van Bhagavän chant, komen 

er geen symptomen van prema, want in die namen is geen spel 

en vermaak ingesloten en ook geen mamatä, het gevoel van 

intieme relatie met Bhagavän gekenmerkt door een bezitsge-

voel. Mamatä is het belangrijkste kenmerk van prema. Bij een 

intieme relatie behoort ook veel spel en vermaak. Zonder die 

ervaringen is er geen gevoel van prema. Maar wanneer men 

Kåñëa’s primaire namen chant en Zijn spel met de gopés her-

innert, komt er een speciaal soort prema. Dan vergeet de toe-

gewijde vanzelf zijn lichaam en de rest. Soms rolt hij over de 

grond, soms huilt hij, soms lacht hij, of danst of zingt. Dit kan 
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geen plaats hebben, wanneer men de secundaire namen chant, 

want die namen sluiten geen spel en gevoel van bezit in. Als je 

Yaçodä-nandana chant, “hä çré yaçodä-tanaya praséda – O 

zoon van Yaçoda, wees geplezierd met mij”, komen er zoveel 

expressies. Maar wanneer je bijvoorbeeld de naam Éçvara 

chant, komt er niets. 

Het onderwerp Brahman, dat in de Upaniñaden is beschreven, 

ligt ver buiten de ambrozijnen onderwerpen van Bhagavän Çré 

Hari. Wanneer hari-kathä wordt besproken, kan het hart 

smelten en aanleiding geven tot de acht sättvika-bhävas, zoals 

het vergieten van tranen, het trillen van lichaamsdelen, kip-

penvel, enzovoort. Dit vers refereert niet aan degenen, bij wie 

de tranen gemakkelijk vloeien, zoals het geval is bij vrouwen, 

en het wijst ook niet op degenen, die er genoegen in scheppen 

om van zulke symptomen een vertoning te maken zonder zich 

werkelijk op het platform van rati of bhäva te bevinden. Een 

dergelijke show wordt bhäva-äbhäsa genoemd, de schijn van 

extatische devotie; dit is geen zuivere bhakti. 

Maar zodra de zuiver spirituele ziel spontaan tot de dienst 

van Bhagavän geneigd is, kunnen zijn geest en zijn hele li-

chaam, die volkomen gunstig gestemd zijn jegens Kåñëa’s ple-

zier, niet langer in oppositie blijven staan tot de nitya-bhäva in 

zijn hart. Op dat moment smelt het hart van nature en worden 

de sättvika-bhävas en lichamelijke transformaties van extase 

zichtbaar in zuivere toegewijden, die vrij zijn van anarthas. 

Degenen met een zwak vertrouwen misleiden anderen door 

het gedrag van de hoogste toegewijden (mahä-bhägavatas) te 

imiteren en door op aanmatigende wijze zogenaamd extati-

sche symptomen te vertonen. De emotie uitgedragen door 
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middel van een dergelijke, nabootsende en misleidende prak-

tijk is volkomen tegengesteld aan het ontwaken van onver-

mengde toewijding. Door in het voetspoor van zuivere toege-

wijden te volgen en zich constant met bhakti bezig te houden 

verschijnen de sättvika-bhävas en anubhävas vanzelf in een 

zuivere toegewijde, in wie rati zich heeft gemanifesteerd. 

Çré Bhajana-rahäñya verzen 

De volgende referenties uit Çrémad-Bhägavatam (11.3.30-1) 

tonen de noodzaak aan van het ijverig uitvoeren van näma-

bhajana en kértana in het gezelschap van zuivere toegewijden 

om bhakti te krijgen, die wordt gekenmerkt door gevoelens 

van extase (rati), 

parasparänu-kathanaà 

   pävanaà bhagavad-yaçaù 

mitho ratir mithas tuñöir 

   nivåttir mitha ätmanäh 

smarantaù smärayantaç ca 

   mitho ‘ghaugha-haraà harim 

bhaktyä saïjätayä bhaktyä 

   bibhraty utpulakäà tanum 

[Çré Prabuddha zei:] In associatie van zuivere toegewijden 

wordt constant gechant en gesproken over de glorie van 

Bhagaväns transcendentale spel, dat van nature zuiverend is 

en de hoogste deugd produceert. Dergelijke associatie heeft 

drie effecten: de gevoelens van wederzijdse genegenheid en 

liefde tussen toegewijden neemt toe, wederzijds geluk wordt 

ervaren en toegewijden zullen elkaar helpen om vrij te wor-

den van allerlei materiële gehechtheden en verdriet. Dit 

wordt allemaal geleerd in de associatie van toegewijden. Op 
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die manier herinneren toegewijden zich Çré Hari, die alle 

zonden teniet doet. Ze veroorzaken ook, dat in elkaars hart 

herinnering aan Çré Hari verschijnt. Dus door prema-bhakti, 

die is opgewekt door de steevaste uitvoering van sädhana, 

blijven ze altijd bezig met gedachten aan Kåñëa en vertonen 

transcendentale symptomen van extase in hun lichaam, zoals 

lichaamshaar dat overeind gaat staan. 

In dit verband heeft Çréla Bhaktivinoda Öhäkura de volgen-

de verzen gecomponeerd (Bhajana-rahäñya 6.12), 

bhakta-gaëa paraspara kåñëa-kathä gäya 

tähe rati, tuñöi, sukha paraspara päya 

hari-småti nije kare, anyere karäya 

sädhane udita-bhäve pulakäçru päya 

Toegewijden horen en chanten de onderwerpen met betrek-

king tot Çré Kåñëa constant onder elkaar. Ze raken bewust in 

zulke discussies verzonken, die de basis gaan vormen van 

wederzijdse, liefdevolle relaties, voldoening en geluk. Zelf 

herinneren ze Bhagavän Çré Hari en maken, dat anderen dat 

ook doen. Door zich constant bezig te houden met sädhana 

manifesteert bhäva zich in hun hart, welke aanleiding geeft 

voor de acht sättvika-bhävas, zoals tranen en kippenvel. 

De symptomen van extase vertoond door toegewijden in 

het stadium van bhäva worden alsvolgtt beschreven in Çré-

mad-Bhägavatam (11.3.32), 

kvacid rudanty acyuta-cintayä kvacid 

   vasanti nandanti vadanty alaukikäù 

nåtyanti gäyanty anuçélayanty ajaà 

   bhavanti tüñëéà parametya nirvåtäù 
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[Çré Prabhuddha zei:] Nadat ze vrij zijn geworden van het 

misverstand van identificatie van het zelf met het lichaam, 

worden ze van gewone, wereldse personen onderscheiden 

door hun diepe verzonkenheid in constante herinnering aan 

Bhagavän in het stadium gekenmerkt door aanvullende po-

gingen om bhakti te bereiken (met andere woorden, in het 

stadium van bhäva). In deze conditie huilen ze soms, soms 

lachen ze, soms raken ze verrukt, soms praten ze hardop te-

gen Bhagavän, soms dansen ze, soms zingen ze en soms voe-

ren ze het transcendentale spel van Çré Hari op. Als ze dan 

de persoonlijke audiëntie van Bhagavän hebben gekregen, 

worden ze daarna rustig en stil. 

Çréla Bhaktivinoda zegt in dit verband (Bhajana-rahäñya 

6.14), 

bhävodaye kabhu käìde kåñëa-cintä phale 

häse änandita haya, alaukika bale 

näce gäya, kåñëa-älocane sukha päya 

lélä-anubhave haya, tuñëémbhüta präya 

Nadat bhäva in het hart is ontwaakt en men diep verzonken 

raakt in gedachten aan Kåñëa, krijgt men soms tranen in de 

ogen, soms moet men lachen, soms raakt men overgelukkig 

in diepe extase, soms praat men op een buitengewone ma-

nier, soms danst men of zingt men, soms ervaart men groot 

geluk door een rechtstreekse waarneming van Kåñëa en 

soms wordt men stil in het hart door getuige te zijn van het 

spel van Bhagavän. 

Tegen die tijd wordt liefde ervaren voor de plaatsen, die Çré 

Krsna dierbaar zijn. Dit wordt gezegd in het volgende vers 

uit Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.156), 
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kadähaà yamunä-tére 

   nämäni tava kértayan 

udbäñpaù puëòarékäkña 

   racayiñyämi täëòavam 

[Närada Muni richtte zich alsvolgt tot Bhagavän:] O lo-

tusogige Çré Kåñëa, wanneer slaat mijn keel dicht en breekt 

mijn stem van extase bij het chanten van Jouw heilige naam 

aan de oever van de Yamunä? Wanneer raak ik in diepe spi-

rituele gevoelens verzonken en begin ik als een gek te dan-

sen zonder me iets van buitenstaanders aan te trekken? 
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Welke zijn de innerlijke symptomen van perfectie? 

YauGaaiYaTa& iNaMaeze<a c+auza Pa[av*zaiYaTaMa( 

XaUNYaaiYaTa& JaGaTSav| GaaeivNdivrhe<a Mae 

yugäyitaà nimeñeëa 

   cakñuñä prävåñäyitam 

çünyäyitaà jagat sarvaà 

   govinda-viraheëa me 

Anvaya 

govinda viraheëa – in afgescheidenheid van Vrajendra-nandana Çré 

Kåñëa; nimeñeëa – zelfs maar een ogenblik; yugäyitam – lijkt duizend 

jaar; cakñuñä – uit mijn ogen; prävåñäyitam – tranen stromen als 

regen uit moessonwolken; sarvam jagat – deze hele wereld; çünyäyi-

tam – lijkt leeg; me – aan mij. 

Vertaling 

O sakhé, in afzondering van Govinda lijkt voor mij slechts een 

ogenblik een millennium te zijn. Tranen stromen uit mijn 

ogen als regen uit moessonwolken en deze hele wereld lijkt 

leeg te zijn. 
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Çré Sanmodana-bhäñya 

Rati werd in het voorgaande vers beschreven. Zodra bhakti 

beschikt over deze rati, neemt deze de vorm van de sthäyibhä-

va over, die wijst op de heersende emotie van het hart in een 

van de vijf bovenzinnelijke relaties met Çré Kåñëa.  Wanneer 

deze zich dan gaat vermengen met de andere vier bhävas – 

vibhäva, anubhäva, sättvika-bhäva en vyabhicäri-bhäva – 

wordt deze getransformeerd in de begeerlijke ervaring, die we 

kennen als bhakti-rasa. In die staat worden de anubhävas en 

sättvika-bhävas van bhakti ten volle vertoond. Çréla Rüpa 

Gosvämé vestigt in Bhakti-rasämåta-sindhu (1.4.1) de definitie 

van prema met de volgende woorden, 

samyaì masåëita-svänto 

   mamatvätiçayäìkitaù 

bhäva sa eva sändrätmä 

   budhaiù premä nigadyate 

Bhäva-bhakti, dat het hart veel verder doet smelten dan in 

het beginstadium en het daardoor helemaal zacht maakt, 

hetgeen leidt tot de hoogste vreugde van transcendentale 

zegen en dat aanleiding geeft tot een zeer sterke bezitsdrang 

(mamatä) in relatie tot Çré Kåñëa, wordt door de geleerden 

prema genoemd. 

Volgens de filosofische conclusie van dit vers dient bhäva-

bhakti, die volkomen rijp is geworden dankzij de golf zeer 

sterke mamatä in relatie tot Çré Kåñëa, te worden begrepen als 

prema. 

In Bhakti-rasämåta-sindhu wordt geschreven, dat Çré Kåñëa 

de viñaya, of het object van prema, voor de toegewijden is. De 

toegewijden zijn de äçraya, of het reservoir van prema voor 
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Kåñëa. In de wederzijdse uitwisseling van liefde tussen Kåñëa 

en de toegewijden zijn vijf typen relaties mogelijk: çänta, dä-

sya, sakhya, vätsalya en mädhurya. Deze vijf primaire relaties 

heten mukhya-rati. 

In ieder van deze relaties is een bepaalde emotie aanwezig, 

die overheerst; deze wordt sthäyibhäva genoemd. In çänta is 

de heersende emotie çänti-rati, kalmte. In däsya is de heer-

sende emotie préti-rati, genegenheid in dienstbaarheid. In sak-

hya is de heersende emotie sakhya-rati, genegenheid in 

vriendschap. In vätsalya is de heersende emotie vätsalya-rati, 

ouderlijke genegenheid. En in mädhurya is de heersende 

emotie priyatä-rati, genegenheid in amoureuze verliefdheid. 

Wanneer deze vijf typen mukhya-rati een combinatie aangaan 

met de sentimenten van vibhäva, anubhäva, sättvika-bhäva en 

vyabhicäri-bhäva, wordt genegenheid geconverteerd naar een 

begeerlijk sentiment, dat mukhya-bhakti-rasa heet, zoals 

wordt beschreven in Bhakti-rasämåta-sindhu (2.5.115), 

mukhyas tu païcadhä çäntaù 

   prétaù preyäàç ca vatsalaù 

madhuraç cety amé jïeyä 

   yathä-pürvam anuttamäù 

Mukya-rasa bestaat in vijf variëteiten: (1) çänta – kalmte; (2) 

préta (däsya) – dienaarschap; (3) preyas (sakhya) – vriend-

schap; (4) vätsalya – ouderlijke affectie en (5) mädhurya – 

amoureuze liefde. Ieder type is achtereenvolgens beter dan 

het voorgaande. 

De primair heersende emotie is altijd aanwezig in een toe-

gewijde, die prema voor Kåñëa heeft gewekt, en wordt 

daarom sthäyibhäva genoemd, de permanente emotie. Toch 
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gebeurt het soms, dat de heersende emotie van de toege-

wijde zich terugtrekt en voeding geeft aan secundaire emo-

ties, die gauëa-rati heten. Gauëa-rati bestaat in zeven soor-

ten en wanneer ze een combinatie aangaan met de emoties 

van vibhäva, anubhäva, sāttvika-bhäva en vyabhicārī-bhäva, 

produceren ze de smaakvolle sentimenten, die we kennen 

als gauëa-rasa. Deze worden beschreven in Bhakti-

rasämåta-sindhu (2.5.116), 

häsyo ‘dbhutas tathä véraù 

   karuëo raudra ity api 

bhayänakaù sa bébhatsa 

   iti gauëäç ca saptadhä 

Gauëa-rasa heeft zeven variaties: (1) häsya – humor; (2) ad-

bhuta – verbazing; (3) véra – heldhaftigheid; (4) karuëa – 

mededogen; (5) raudra – woede; (6) bhayänaka – angst en 

(7) bībhatsa – afkeer. 

Van de vijf typen mukhya-rasa is mädhurya-rasa de hoogste. 

Als de intensiteit van préti, of liefde voor Kåñëa, toeneemt 

binnen de mukhya-rasas, neemt het de vorm aan van prema, 

praëaya, mäna, sneha, räga, anuräga, bhäva en mahäbhava.  

De ontwikkeling van préti van rati tot mahäbhava 

Rati 

De ontwikkeling van préti wordt beschreven in Préti-

sandarbha (Anuccheda 84). Het beginstadium van préti heet 

rati en wordt alsvolgt gedefinieerd, “tatrolläsa-mäträdhikya-

vyaïjikä prétiù ratiù, yasyäà jätäyäà tad-ekaà tätparyam any-

atra tucchatva buddhiç ca jäyate – préti die alleen wordt over-

heerst door een gevoel van ulläsa, opgetogenheid, wordt rati 
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genoemd. Deze préti, die aanvangt bij rati, is uitsluitend ge-

richt op Çré Bhagavän, waardoor alle andere zaken, die geen 

relatie hebben met Bhagavän, als oninteressant worden be-

schouwd.” Préti, die zich alleen uitstrekt tot het niveau van 

rati, is een aanwijzing voor çänta-rasa. 

Prema 

Préti, die toeneemt tot het niveau van prema, wordt alsvolgt 

omschreven, “mamatätiçayävirbhävena samåddhä prétiù pre-

mä, yasmin jäte tat préti-bhaìga-hetavo yad tyam udyamaà 

svarüpaà vä na glapayitum éçate – wanneer préti sterker wordt 

vanwege het verschijnen van een sterk gevoel van eigendom 

(mamatä) in relatie tot Çré Kåñëa, wordt het prema genoemd. 

Bij het verschijnen van prema is préti zo diep, dat zelfs wan-

neer zich een meervoud van redenen zou voordoen, die een 

breuk in de genegenheid konden veroorzaken, deze niet in 

staat zou zijn om hetzij het enthousiasme dan wel het funda-

mentele karakter van die liefde te laten verdampen.” Préti, dat 

zich uitstrekt tot het niveau van prema, is een aanwijzing voor 

däsya-rasa. Het karakter van prema in däsya-rasa wordt geïl-

lustreerd in Bhakti-rasämåta-sindhu (3.2.169), 

dviñadbhiù kñodiñöair jagad avihatecchasya bhavataù 

   karäd äkåñyeva prasabham abhimanyäv api hate 

subhadräyäù prétir danuja-damana! tvad-viñayikä 

   prapede kalyäëé na hi malini-mänaà lavam api 

[Çré Närada zei tegen Kåñëa:] O moordenaar van demonen, 

in deze wereld kan niemand Jouw wil bestrijden. Alles ge-

beurt volgens Jouw wens. Toch werd door Jouw toedoen 

Abhimanyu met kracht gegrepen en gedood door luizige vij-

anden, zoals Karëa en Jayadratha. Niettemin werd de verte-
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derende liefde van Subhadrä voor Jou niet in het minst ge-

schaad. 

Subhadrä was de jongere zuster van Kåñëa en daarom had ze 

de instelling, dat Kåñëa voor haar zou moeten zorgen, hetgeen 

in de categorie gaurava-préti valt, een onderverdeling van dä-

sya-rasa. Ze wist, dat zonder de sanctie van Kåñëa haar zoon 

Abhimanyu nooit gedood had kunnen worden, maar toch 

werd haar prema voor Kåñëa er niet door aangetast. Dit is het 

symptoom van prema. 

Praëaya 

Na prema volgt praëaya, “atha viçrambhätiçayätmakaù premä 

praëayaù, yasmin jäte sambhramädi yogyatäyäm api tad-

adbhävaù – als prema is verzadigd van een uitzonderlijk ge-

voel van intimiteit, dat viçrambha heet, wordt het praëaya 

genoemd. Als praëaya aanwezig is, is er volkomen afwezig-

heid van achting en eerbied voor de geliefde zelfs temidden 

van een omstandigheid, die normaal gesproken zulke gevoe-

lens zou oproepen.” In Bhakti-rasämåta-sindhu (3.3.109) 

wordt hiervan een levendig voorbeeld gegeven, 

surais tripurajin-mukhair api vidhéyamäna-stuter 

   api prathayataù paräm adhika-pärameñöhya-çriyam 

dadhat pulakinaà harer adhi-çirodhi savyaà bhujaà 

   samaskuruta päàçulän çirasi candrakän arjunäh 

Zelfs toen Tripuräri (Çré Çiva), die werd vergezeld door de 

andere halfgoden, Çré Kåñëa benaderde en gebeden begon 

aan te bieden, waarin hij Zijn superieure rijkdom en supre-

matie verklaarde, legde Zijn koeherdersvriend Arjuna zijn 

linker arm liefdevol op Kåñëa’s schouder en tikte het stof 

van de pauwenveer, die Zijn hoofd tooide. 
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Çréla Jéva Gosvämé vermeldt in zijn commentaar, dat men 

dient te begrijpen, dat een dergelijk spel heeft plaats gevon-

den na het doden van een of andere demoon. Çréla Viçvanätha 

Cakravarté Öhäkura vermeldt, dat dit in Vraja plaats had en 

dat de Arjuna, naar wie wordt verwezen, een priya-narma-

sakhä is. 

Deze praëaya is hart en ziel van sakhya-rasa. De basis er-

van wordt gevormd door diep vertrouwen zonder eerbied, dat 

viçrambha heet. Viçrambha wordt omschreven als het gevoel, 

dat men identiek is aan de geliefde. Een dergelijk gevoel ver-

oorzaakt, dat men zijn verstand, leven, intelligentie, lichaam 

en bezittingen als één ziet met het verstand, leven, intelligen-

tie, lichaam en bezittingen van de geliefde. Het gevoel van 

eenheid, waarnaar wordt verwezen, betekent, dat men zich uit 

grote liefde even gemakkelijk bij de geliefde voelt als met 

zichzelf en dit gevoel wordt wederzijds ervaren. 

Mäna 

Mäna wordt alsvolgt omschreven, “priyatvätiçayäbhimänena 

kauöilyäbhäsa-pürvaka-bhäva-vaicitréà dadhat prana-yo 

mänaù, yasmin jäte çré-bhagavän api tat-praëaya-kopät prema-

mayaà bhayaà bhajate – wanneer het zelfbeeld van een toe-

gewijde, waarbij hij weet, dat hij Bhagavän uitermate dierbaar 

is, veroorzaakt, dat praëaya een bedriegelijke verschijning 

aanneemt en op die manier een verrassende en ongebruikelij-

ke staat krijgt, wordt het mäna genoemd. Wanneer mäna 

aanwezig is, wordt zelfs Çré Bhagavän Zelf uit liefde bevreesd 

vanwege de praëaya-kopa van Zijn geliefde.” 
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De term praëaya-kopa betekent “boosheid uit genegen-

heid”. Wanneer Kåñëa’s geliefde mäna vertoont, wordt Hij 

gedwongen haar gerust te stellen eenvoudig om haar liefde-

volle sentiment van woede te proeven, dat werd opgeroepen 

door onenigheid met haar geliefde. De woorden priyatva-

atiçaya-abhimäna betekenen letterlijk, “het egoïsme van Kå-

ñëa zeer dierbaar te zijn”. Dit gevoel veroorzaakt dat de hel-

din denkt, “Mijn liefde voor Hem is zo groot, het is oneindig. 

Hij wordt beheerst door mijn prema.” Vanwege deze vorm 

van trots vertoont praëaya uiterlijk een trekje van bedriege-

lijke oneerlijkheid, waaraan wordt gerefereerd met de woor-

den kauöilya-äbhäsa. Deze oneerlijkheid veroorzaakt op zijn 

beurt, dat praëaya een uiterst verbazingwekkende vorm 

krijgt, bhäva-vaicitré, die dan mäna wordt genoemd. In Ujjva-

la-nélamaëi (15.74) worden de symptomen van mäna alsvolgt 

beschreven, 

dam-patyor bhäva ekatra 

   sator apy anuraktayoù 

sväbhéñöäçleña-vékñädi- 

   nirodhé mäna ucyate 

Hoewel de minnaar en de minnares samen zijn en ofschoon 

ze zeer aan elkaar zijn gehecht en hoewel het hun innerlijke 

verlangen is elkaar te omhelzen, elkaar aan te kijken en lie-

ve woordjes uit te wisselen, wordt het sentiment, dat hen er-

van weerhoudt dat te doen, mäna genoemd. 

Indien genegenheid ontbreekt, indien de minnaar en de min-

nares niet samen zijn, of als er geen verlangen bestaat om el-

kaar te omhelzen, is er niets om zich over te verbazen. Maar 

in mäna zijn alle drie condities aanwezig en toch vindt de uit-
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wisseling, die door hen beiden wordt verlangd, geen plaats. 

Dit is de bhäva-vaicitré, waarnaar hierboven wordt verwezen. 

Hoewel uiterlijk afwijzing wordt vertoond, neemt innerlijk de 

gehechtheid niet af vanwege de aanwezigheid van praëaya. 

Sneha 

Sneha wordt alsvolgt omschreven, “ceto dravätiçayätmakaù 

premaiva snehaù, yasmin jäte tat-sambandhäbhäsenäpi mahä-

bäñpädi-vikäraù priyā-darçanädy-atåptis tasya parama-

sämarthyädau saty api keñäïcid aniñöäçaìkä ca jäyate - alleen 

de prema, die het hart in overvloedige mate smelt, wordt sne-

ha genoemd. Vanwege het verschijnen van sneha geeft zelfs 

het minste contact met de geliefde aanleiding tot een grote 

tranenvloed. Men raakt nooit verzadigd bij het zien van de 

geliefde en hoewel Çré Kåñëa het meest bekwaam is, wordt de 

toegewijde bevreesd, dat Hem een of andere schade treft.” 

Deze laatste twee symptomen worden vooral waargenomen in 

vätsalya-rasa. Het karakter van sneha in vätsalya-rasa wordt 

alsvolgt in Bhakti-rasämåta-sindhu (3.4.58) geïllustreerd, 

péyüña-dyutibhiù stanädri-patitaiù kñérotkarair jähnavé 

   kälindé ca vilocanäbja-janitair jätäïjana-çyämalaiù 

ärän madhyama-vedim äpatitayoù klinnä tayoù saìgame 

   våttäsi vraja-räjïi! tat-suta-mukha-prekñäà sphuöaà väïchasi 

[Onder voorwendsel van het observeren van een zonsver-

duistering ging Çré Yaçodä naar Kurukñetra met een over-

weldigend verlangen om haar zoon te zien. Toen een vrou-

welijke asceet, die Yaçodä voorheen had gekend, haar zag, 

zei ze:] O Vrajeçvaré, de prachtige stroom nec-tarmelk, die 

uit de bergen van jouw borsten vloeit, is de Jähnavé Rivier. 

De stroom water uit jouw lotusogen, die zwart wordt van 
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jouw kajjal , is de Kälindé Rivier. Deze twee rivieren hebben 

elkaar ontmoet in de Prayäga van jouw taille. Toch is het 

vreemd, dat je – ondanks dat je baadt in de samenloop van 

deze twee rivieren – nog steeds openlijk verlangt alleen het 

gezicht van jouw zoon te zien. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt in zijn commentaar 

op dit vers uit, dat het bekend is, dat mensen gaan baden in de 

heilige plaats Prayäga alleen met het verlangen om darçana 

van Bhagavän te krijgen. Maar Yaçoda, hunkerde niet naar 

een darñana van Bhagavän, ondanks dat ze haar bad had vol-

tooid. Ze wilde alleen het gezicht van haar zoon, Çré Kåñëa, 

zien. De symptomen van stromen tranen, melk die uit haar 

borsten vloeit en een drieste wens om haar zoon te zien zijn 

allemaal kenmerken van sneha in vätsalya-rasa. 

Räga 

Räga wordt alsvolgt omschreven, “sneha eväbhiläñätiçayätma-

ko rägaù, yasmin jäte kñaëikasyäpi virahasyätyantaiväsahiñëu-

tä, tat-saàyoge paraà duùkham api sukhatvena bhäti, tad-

viyoge tad-viparétam – sneha, die is verzadigd van een intens 

verlangen, wordt räga genoemd. Vanwege het verschijnen van 

räga is zelfs een ogenblik van afgescheidenheid van de gelief-

de ondraaglijk. In het ontmoeten lijkt groot verdriet op geluk, 

terwijl in afgescheidenheid precies het omgekeerde gebeurt 

(dat wil zeggen, groot geluk wordt een bron van ondraaglijk 

verdriet).” Een voorbeeld van pijn, die vanwege räga wordt 

ervaren als geluk, wordt aangetroffen in Ujjvala-nélamaëi 

(14.127), 

tévrärka-dyuti-dépatair asilatä dhärä karäläsribhir 

   märttaëòopala-maëòalaih sthapuöite ‘py adres taöe tasthuñé 
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paçyanté paçupendra-nandanam asäv indévarair äståte 

   talle nyasta-padämbujeva muditä na spandate rädhikä 

[Lalitä, die werd vergezeld door haar vriendinnen, zag Çré-

maté Rädhikä van een afstand. Ze proefde Rädhä’s räga en 

zei tegen haar vriendinnen:] O sakhés, moet je zien! Het is 

middag en hoog zomer. Het terrein van Govardhana is ruig 

en ongelijk en op sommige plaatsen staan stenen als zwaar-

den omhoog. De stenen zijn op dit moment van de dag als 

gloeiende kolen vanwege de intense hitte van de zon. Hoe-

wel Çrématé Rädhikä aan de rand van Giri-Govardhana 

staat, ondergaat ze een ondraaglijke pijn. Ze is onderge-

dompeld in een oceaan van zegen door Çré Kåñëa te zien, die 

vlakbij met grote vreugde de koeien hoedt en door Zijn 

koeherdersvrienden wordt omringd. Geabsorbeerd door de 

zegen van het zien van Kåñëa is het voor Haar, alsof Haar 

lotusvoeten op een bed van zachte lotusblaadjes staan en 

daarom verroert Ze Zich geen millimeter.  

In dit voorbeeld wordt de pijn veroorzaakt door het contact 

met zeer hete, scherpe, harde stenen ervaren als geluk vanwe-

ge het zien van Kåñëa. Dit is het symptoom van räga. 

Anuräga 

Anuräga wordt alsvolgt omschreven, “sa eva rägo ‘nukñaëaà 

sva-viñayaà nava-navatvenänubhävayan svayaà ca nava-navé 

bhavann anurägaù, yasmin jäte paraspara-vaçé bhävätiçayaù, 

prema-vaicittyam, tat-sambandhiny apräëiny api janma-lälasä, 

vipralambhe visphürtiç ca jäyate – alleen de räga, die maakt, 

dat zijn object van genegenheid op ieder moment telkens als 

nieuwer en nieuwer wordt ervaren en zelf in steeds nieuwe 

variaties wordt ervaren, wordt anuräga genoemd. Vanwege 

het verschijnen van anuräga worden vier symptomen mani-
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fest: (1) paraspara-vaçé bhävätiçaya – een geweldige toename 

van het gevoel uitgewisseld tussen de minnaar en de minnares 

elkaar onder controle te hebben gebracht; (2) prema-vaicittya 

– angst voor afgescheidenheid van de geliefde zelfs in elkaars 

aanwezigheid; (3) apräëiny api janma-lälasä – de wens te 

worden geboren als een onbeweeglijk object, dat verbonden is 

aan Çré Kåñëa en (4) vipralambhe visphürti – in afgescheiden-

heid van Çré Kåñëa begint de geliefde Kåñëa overal waar te 

nemen, alsof Hij direct voor haar stond. Deze visie of ver-

schijning wordt visphürti genoemd.” 

De kwaliteit van anuräga, die maakt dat de geliefde telkens 

op een nieuwe manier wordt ervaren, wordt met twee voor-

beelden uit Ujjvala-nélamaëi (14.147-8) geïllustreerd. Het eer-

ste voorbeeld is afkomstig uit Dänakeli-kaumudé (28), 

prapannaù panthänaà harir asakåd asman-nayanayor 

   apürvo ‘yaà pürvaà kvacid api na dåñöo madhurimä 

pratéke ‘py ekasya sphurati muhur aìgasya sakhé yä 

   çriyas tasyäù pätuà lavam api samarthä na dåg iyam 

[Toen Çré Rädhä Çré Kåñëa van een afstand zag in Däna-

ghäöé, zei Ze tegen Våndä:] O sakhé, Ik heb Çré Kåñëa zo 

vaak gezien, maar Ik heb nooit eerder zoveel ongekende 

bekoorlijkheid waargenomen. Mijn ogen zijn niet in staat 

om zelfs maar gedeeltelijk de schittering te proeven, die 

zelfs maar uit een enkel deel van Zijn ledematen straalt. 

ko ‘yaà kåñëa iti vyudasyati dhåtià yas tanvi karëaà viçan 

   rägändhe kim idaà sadaiva bhavaté tasyorasi kréòati 

häsyaà mä kuru mohite tvam adhunä nyastäsya haste mayä 

   satyaà satyam asau dåg-aìganam agäd adyaiva vidyun-nibhaù 
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[Toen Çré Rädhä eens over Kåñëa sprak, raakte Ze overwel-

digd door een intens verlangen, dat in Haar hart een krach-

tige golf anuräga opwekte. Ze begon tegen Lalitä te spre-

ken:] “O meisje met jouw ranke taille (Kåçodaré), Lalitä, wie 

is die persoon met de naam Kåñëa? Als die twee lettergre-

pen Mijn oren binnenkomen, verdwijnt Mijn zwaartekracht 

volkomen.” Lalitä zei, “O Jij, die door gehechtheid verblind 

is (Rägändhä), wat zeg je nu? Je bent altijd op Zijn borst 

aan het spelen.” Çré Rädhä, “O sakhé, je moet niet met Mij 

de gek scheren. Waarom spreek je zulke onmogelijke woor-

den?” Lalitä, “Rädhä, wat ik zeg is onmogelijk, noch lach-

wekkend of verkeerd. Ach, je bent in de war (Mohitä), een 

ogenblik geleden heb ik Jou in Zijn handen gelegd.” Çré 

Rädhä, “Lalitä, je bent zeker eerlijk, maar het schijnt Mij 

toe, dat Ik tot dit moment nooit eerder in Mijn leven Mijn 

ogen op Hem heb gericht en zelfs dan was de ervaring zo 

kortstondig, dat het leek op de duur van een bliksemflits.” 

Alle vier symptomen van anuräga zullen nu worden geïllu-

streerd met voorbeelden uit Ujjvala-nélamaëi. 

(1) Paraspara-vaçibhäva  (14.150), 

samärambhaà pärasparika-vijayäya prathayathor 

   apürvä ke ‘yaà väm agha-damana saàrambha-laharé 

mano-hasté baddhas tava yad anayä räga-nigaòais 

   tvayäpy asyäù premotsava-nava-guëaiç citta-hariëaù 

[Gedreven door een intens verlangen waren Çré Rädhä en 

Çré Kåñëa elkaar aan het zoeken en ontmoetten elkaar op 

het pad bij een kuïja, waar Ze elkaar in een vloed van zegen 

baadden. Kundalatä, die daar plotseling verscheen, proefde 

de lieflijkheid, die uit die ontmoeting voortkwam en sprak 

met genoegen en grote verbijstering tegen Kåñëa:] O moor-
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denaar van Agha, Jij en Çré Rädhä verspreiden de golven 

van Jullie pogingen elkaar te verslaan. De verbijsterende 

ambitie, die Jullie beiden in deze poging vertonen, is onbe-

schrijflijk. Moet je zien, de dolle olifant van Jouw verstand 

wordt vastgebonden door de koorden van de anuräga van 

Çré Rädhä en Jij hebt het hert van Haar hart vastgebonden 

met de nieuwe koorden van het festival van Jouw prema.  

(2) Prema-vaicittya (14.151), 

prema-vaicittya saàjïas tu 

   vipralambhaù sa vakñyate 

Prema-vaicittya zal verderop worden beschreven in de para-

graaf van vipralambha, afgescheidenheid. 

Met andere woorden, hoewel prema-vaicittya een symp-

toom is van anuräga, is het een bijzondere conditie van 

vipralambha en wordt daarom verderop afzonderlijk behan-

deld. Prema-vaicittya is dus een vorm van vipralambha, die 

wordt geïnspireerd door prema in de hoedanigheid van anu-

räga. 

In de paragraaf over vipralambha wordt prema-vaicittya 

alsvolgt omschreven (Ujjvala-nélamaëi 15.147), 

priyasya sannikarñe ‘pi 

   premotkarña-svabhävataù 

yä viçleña-dhiyärtis tat- 

   prema-vaicittyam ucyate 

Het verdriet, dat wordt ervaren wegens de angst van afge-

scheidenheid zelfs in aanwezigheid van de geliefde, welke 

wordt teweeg gebracht door de inherente aard van een uit-

zonderlijke kwaliteit van prema, wordt prema-vaicittya ge-

noemd. 
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In zijn commentaar op dit vers definieert Çréla Jéva Gosvämé 

het woord prema-vaicittya als prema-janita-vicittatä, de ver-

bouwereerdheid, die ontstaat wegens prema. Dit duidt op een 

gewijzigde bewustzijnsstaat, waarin het verstand zodanig 

wordt geabsorbeerd door een bepaald ding, dat het ieder con-

tact met andere objecten van waarneming verliest. Als het 

bewustzijn constant mediteert op een object, dat aan Çré Kå-

ñëa is gerelateerd, en er zo diep in verzonken raakt, dat het in 

een staat komt van totale identificatie met dat object, bestaat 

op dat moment zelfs geen waarneming van andere objecten, 

die aan Kåñëa zijn gerelateerd. Dus zelfs als Kåñëa vlakbij 

aanwezig is, kan men Hem niet herkennen. Op die manier 

raakt men overweldigd door de angst voor afgescheidenheid 

van Kåñëa. Deze unieke hoedanigheid van prema wordt ge-

kend als prema-vaicittya. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt uit, dat de uitzon-

derlijke kwaliteit van prema, die deze conditie teweeg brengt, 

duidt op de sthäyibhäva in de staat van anuräga. Dit wordt 

duidelijk door het feit, dat prema-vaicittya eerder werd om-

schreven als een symptoom van anuräga (Ujjvala-nélamaëi 

14.149). Deze anuräga vindt zijn oorsprong in een dermate 

overweldigende, onlesbare dorst, dat zelfs een object, dat keer 

op keer is ervaren, lijkt, alsof het helemaal nooit is ervaren. 

In de staat van anuräga verliest de intelligentie soms de 

subtiliteit om in staat te zijn Çré Kåñëa en de bekoorlijkheid 

van Zijn kwaliteiten op hetzelfde moment te ervaren. Wan-

neer men Çré Kåñëa ervaart, is men niet in staat Zijn kwalitei-

ten te ervaren en wanneer men Zijn kwaliteiten ervaart, is 

men niet in staat Hem rechtstreeks te ervaren. In sambhoga-
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rasa, de zoete smaak van hereniging met Kåñëa, raakt Çrématé 

Rädhikä soms zo totaal ondergedompeld in gedachten over 

Kåñëa’s kwaliteiten, zoals Zijn deskundigheid in liefdesaffai-

res, Zijn slimme uitspraken, Zijn zang, musikaal vermogen, 

dansen en andere onbeperkte kwaliteiten, dat Ze de recht-

streekse waarneming van Kåñëa verliest. Dan na een poosje 

herinnert Ze Zich de persoon, die die kwaliteiten bezit en 

vraagt, “Waar is Hij?” Op dat moment laat Ze Haar absorbtie 

in Zijn kwaliteiten los en gaat naar Hem op zoek. Omdat Ze 

wordt overweldigd door een gevoel van afgescheidenheid, is 

Ze niet in staat om Kåñëa te zien, die pal vóór Haar aanwezig 

is. Prema-vaicittya wordt in de volgende uitspraak alsvolgt 

geïllustreerd (Ujjvala-nélamaëi 15.148), 

abhérendra-sute sphuraty api puras tévränurägotthayä 

   viçleña-jvara-sampadä vivaça-dhér atyantam udghürëitä 

käntaà me sakhi darçayeti daçanair udgürëa çasyäìkurä 

   rädhä hanta tathä vyaceñöata yataù kåñëo ‘py abhüd vismitaù 

[Toen Våndä de prema-vaicittya van Çré Rädhä zag, zei ze 

tegen Paurëamäsé-devé:] Zelfs in aanwezigheid van Vrajen-

dra-nandana werd de intelligentie van Çré Rädhä overwel-

digd door een acute koorts van afgescheidenheid, die voort-

komt uit een intens gevoel van anuräga en terwijl Ze in ver-

warring rondstrompelde riep Ze uit, “O sakhé, waar is Mijn 

grote liefde? Laat Hem Mij alsjeblieft maar één keer zien.” 

Terwijl Ze dit zei, nam Ze een strootje tussen Haar tanden 

en gedroeg zich zodanig, dat zelfs Kåñëa Zelf totaal verbijs-

terd was. 
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(3) Apräëiny api janma-lälasä (14.152) uit Dänakeli-kaumudé 

(6), 

tapasyämaù kñämodari varayituà veëuñu janur 

   vareëyam manyethäù sakhi tad akhilänäà sujanuñäm 

tapastomenoccair yad iyam uraré-kåtya muralé 

  muräräter bimbädhara-madhurimäëaà rasayati 

[Çré Rädhä, die Zichzelf als niet geslaagd beschouwt in de 

poging om Çré Kåñëa te krijgen, zei tegen Lalitä:] O meisje 

met jouw ranke taille, wat heeft voor ons het verkrijgen van 

deze aantrekkelijke menselijke gedaante voor zin? We kun-

nen met deze gedaante Kåñëa niet krijgen. Ik ga soberheden 

uitvoeren om als een fluit geboren te worden, want dat is de 

hoogst mogelijke geboorte, die men kan nemen. Want kijk, 

door het resultaat van zijn sterke soberheid kan deze fluit de 

zoetheid van de bimba-vrucht van Kåñëa’s lippen proeven. 

(4)Vipralambhe visphürti (14.153), 

brüyäs tvaà mathurä-dhvanén mathurä-näthaà tam ity uccakaiù 

   sandeçaà vraja-sundaré kam api te käcin mayä prähiëot 

tatra kñmäpati-pattane yadi gataù svacchanda gacchädhunä 

   kià kliñöäm api visphuran diçi diçi kliçnäsi hä me sakhém 

[Lalitä zei tegen een reiziger, die onderweg was naar Mathu-

rä:] Ga naar de meester van Mathurä en vertel Hem luid en 

duidelijk, dat een vraja-sundaré Hem via jou deze boodschap 

stuurt, “O Kåñëa, nu Je naar de hoofdstad bent vertrokken, 

kun Je gaan en staan waar Je wilt. Maar waarom moet Je 

zonodig Jouw verschijningen (visphürti) in alle vier wind-

richtingen manifesteren en op die manier mijn beangstigde  

vriendin keer op keer kwellen?” 
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Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt uit, dat Çré Rädhä 

in iedere richting Kåñëa’s sphürti zag vanwege de overwel-

digende ervaring van anuräga, toen Çré Kåñëa naar Mathurä 

was vertrokken. Wanneer Çré Rädhä, die door afgeschei-

denheid gegriefd was, een sphürti van Kåñëa zag, dacht Ze, 

dat Kåñëa rechtstreeks naar Haar was toegekomen. In Haar 

verrukking rende Ze dan naar voren om Hem te omhelzen. 

Maar opslag verdween het visioen en omdat ze niet langer 

in staat was Hem te zien, viel Ze in een oceaan van ver-

driet. Haar pijn van afgescheidenheid werd dan vele malen 

vermenigvuldigd. Lalitä kon het acute lijden van Çré Rädhä 

aanvoelen en stuurde daarom deze boodschap naar Kåñëa 

met het verzoek haar sakhé op deze manier niet langer las-

tig te vallen. Çréla Cakravartépäda vermeldt tevens, dat uit 

het voorbeeld van Bilvamaìgala Öhäkura blijkt, dat men 

kan aannemen, dat sphürtis van Kåñëa mogelijk zijn in het 

stadium van rati of bhäva. Maar de visphürtis, die worden 

ervaren in het stadium van anuräga, zijn veel krachtiger.  

Bhäva of mahäbhäva 

Mahäbhäva wordt alsvolgt omschreven, “anuräga eväsamord-

dhva-camatkäreëonmädako mahäbhävaù, yasmin jäte yoge 

nimeñäsahatä, kalpa-kñaëatvam ity ädikam, viyoge kñaëa-

kalpatvam ity ädikam, ubhayatra mahoddéptäçeña-sättvika-

vikärädikaà jäyate – wanneer anuräga zijn weerga niet kent 

en wordt geladen met verbijstering, krijgt het een staat van 

volslagen waanzin (unmäda) en wordt mahäbhäva genoemd. 

In de staat van mahäbhäva, waarin de toegewijde zich in Kå-

ñëa’s gezelschap bevindt, is zelfs de onderbreking van een 

ogenblik, waarin Hij niet kan worden gezien vanwege het 
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knipperen van de oogleden, ondragelijk en lijkt slechts een 

enkel ogenblik een heel millennium (kalpa) te zijn. En omge-

keerd, wanneer de toegewijde van Kåñëa is afgescheiden, lijkt 

zelfs maar een ogenblik een kalpa te zijn. In de staat van ma-

häbhäva worden zowel in hereniging als in afgescheidenheid 

de sättvika-bhävas in hun hoogste vorm van intensiteit ver-

toond, hetgeen mahä-uddépta wordt genoemd.” 

In Bhakti-rasämåta-sindhu wordt een gradatie van sättvika-

bhävas gegeven, waarvan uddépta de hoogste staat is. Maar 

in de conditie van mahäbhäva wordt deze staat geconver-

teerd naar suddépta-sättvika-bhäva, waarin alle acht symp-

tomen zich tegelijkertijd tot de uiterste grens van hun 

pracht manifesteren. Naar dezelfde conditie wordt hier 

verwezen als mahä-uddépta. 

In Ujjvala-nélamaëi heeft Çréla Rüpa Gosvämé de termen 

bhäva en mahäbhäva onderling uitgewisseld. Hij gebruikt 

beide woorden om naar dezelfde staat te verwijzen. Dit wordt 

aangetroffen in tenminste twee gevallen. In de paragraaf over 

sthäyibhäva (14.57) zegt hij, wanneer samartha-rati 
1
 rijp is 

geworden, krijgt het de staat van mahäbhäva. Onmiddellijk 

daarna (14.59) zegt hij, dat prema, wanneer deze intenser 

wordt, op succesvolle wijze wordt getransformeerd in sneha, 

mäna, praëaya, räga, anuräga en bhäva. In deze ontwikkeling 

wordt bhäva aangemerkt als het laatste stadium, waarnaar 

even hiervoor werd verwezen als mahäbhäva. Later (14.154) 

heeft hij bhäva gedefinieerd. Dan zegt hij (14.156), “Deze 

                                                 

1  Het woord samartha betekent “capabel, geschikt, compleet”; daarom 

betekent samartha-rati “in staat om Kåñëa te beheersen”. 
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bhäva is door Kåñëa’s koninginnen uiterst moeilijk te verkrij-

gen. Dit kan alleen worden ervaren door de meisjes van Vraja 

en is bekend als mahäbhäva.” Hier heeft hij opnieuw beide 

termen gebruikt om te wijzen op dezelfde staat. 

In het commentaar op het vers, dat bhäva omschrijft 

(14.154), zegt Jéva Gosvämé, “bhäva-çabdasya tatraiva våttiù 

paräkäñöhä, bhagavac-chabdasya çré kåñëa iveti bhävaù, ma-

häbhäva-çabdasya tu kvacit tatra prayogaù svayaà bhagavac-

chabdasyeva jïeyaù – in deze omstandigheid verwijst het 

woord bhäva naar de hoogst mogelijke grens in de ontwikke-

ling van de functie van prema. In die zin wordt het op precies 

dezelfde manier gebruikt, als waarop Çré Kåñëa de hoogst mo-

gelijke grens van de term Bhagavän tot uitdrukking brengt. 

Het woord mahäbhäva wordt soms elders gebruikt en zou dan 

in dezelfde zin dienen te worden begrepen als de term Svay-

am Bhagavän.” Çréla Jéva Gosvämé laat hier zien, hoe zowel 

bhäva als mahäbhäva naar de hoogste ontwikkeling van pre-

ma verwijzen, namelijk op precies dezelfde manier, als waar-

op de termen Çré Kåñëa en Svayam Bhagavän beide verwijzen 

naar de hoogste en oorspronkelijke gedaante van Bhagavän. 

In Jéva Gosvämé’s beschrijving in Préti-sandarbha treffen we 

geen enkele afzonderlijke vermelding aan van de staat van 

bhäva. Volgens deze uiteenzetting wordt anuräga geconver-

teerd naar mahäbhäva, wanneer anuräga wordt geïntensi-

veerd. Daarom wordt hier ook geen onderscheid tussen bhäva 

en mahäbhäva aangelegd. Bhäva wordt in Ujjvala-nélamaëi 

(14.154) alsvolgt gedefinieerd, 

anurägaù sva-saàvedya- 

   daçäà präpya prakäçitaù 
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yävad-äçraya-våttiç ced 

   bhäva ity abhidhéyate 

Wanneer anuräga een speciale staat van intensiteit bereikt, 

wordt het bhäva genoemd. Deze staat van intensiteit kent 

drie karakteristieken: (1) anuräga bereikt de staat van sva-

saàvedya, hetgeen betekent, dat anuräga het onderwerp van 

zijn eigen ervaring wordt; (2) het wordt prakäçita, stralend 

manifest, hetgeen betekent, dat alle acht sättvika-bhävas op 

prominente wijze worden vertoond en (3) het bereikt de 

staat van yävad-äçraya-våtti , hetgeen betekent, dat het actie-

ve ingrediënt van deze geïntensiveerde staat van anuräga de 

ervaring van Rädhä’s en Kåñëa’s bhäva overdraagt op een 

ieder, die aanwezig is en gekwalificeerd is deze te ontvan-

gen. Hiertoe behoren zowel praktiserende als geperfectio-

neerde toegewijden. 

Çréla Jéva Gosvämé en Çréla Viçvanätha Cakravarté Thakura 

hebben gedetaileerde uiteenzettingen van dit vers gegeven. 

Het woord saàvedya betekent “in staat te worden gekend of 

gerealiseerd”. Deze term is afkomstig van het woord saàve-

dana, hetgeen betekent “grondig begrijpen of ervaren”. Het 

woord sva betekent “zichzelf”. Dus de term sva-saàvedya 

betekent letterlijk “datgene, dat de kracht heeft om door zich-

zelf volkomen te worden geproefd of ervaren”. Wanneer anu-

räga de staat bereikt, waarin dit het onderwerp wordt van zijn 

eigen ervaring, wordt het sva-saàvedya genoemd. 

Er bestaan drie fundamentele vormen van deze verhoogde 

staat van anuräga: (1) bhäva-svarüpa – de ervaring van proe-

ven; (2) karaëa-svarüpa – de oorzaak van proeven en (3) 

karma-svarüpa – datgene, dat wordt geproefd. Bhava-svarüpa 

duidt op het ervaren van Kåñëa dankzij het aspect van hlädiné, 
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dat aanwezig is in de geïntensiveerde conditie van anuräga. 

Wanneer Kåñëa’s bekoorlijkheid wordt ervaren samen met 

een sterk verlangen in de ontwikkelde staat van anuräga, 

raakt de proever zo geabsorbeerd door de buitengewone 

smaak van die bekoorlijkheid, dat hij zichzelf totaal vergeet 

en zelfs ook het object, dat hij proeft een eenvoudig verzon-

ken raakt in de daad van het proeven of ervaren zelf. Dit 

wordt de bhäva-svarüpa van anuräga genoemd. 

Het volgende is de karaëa-svarüpa van anuräga. Het woord 

karaëa betekent “een oorzaak”. Datgene, waarmee iets wordt 

voltooid, heet karaëa. Kåñëa’s bekoorlijkheid wordt door anu-

räga in het aspect van saàvit geproefd. Daarom vormt de ge-

ïntensiveerde staat van anuräga de oorzaak van het proeven 

van Kåñëa’s bekoorlijkheid. Wanneer anuräga zijn hoogste 

grens bereikt, kan ook Kåñëa’s bekoorlijkheid in zijn hoogste 

bereik worden geproefd.  

Het volgende is de karma-svarüpa van anuräga. Karma 

verwijst naar het object van een actie. Datgene, dat wordt 

geproefd, wordt het object van de smaak genoemd. Aange-

zien de bekoorlijkheid van Kåñëa wordt geproefd door de 

uitmuntendheid van anuräga, wordt de uitmuntendheid van 

anuräga ook ervaren door Kåñëa’s bekoorlijkheid. Onder in-

vloed van anuräga neemt Kåñëa’s onvergelijkbare bekoorlijk-

heid toe en als gevolg van het proeven van Kåñëa’s bekoor-

lijkheid neemt de uitmuntendheid van anuräga eveneens bui-

ten proporties toe. Dus zowel Kåñëa’s bekoorlijkheid als anu-

räga zelf zijn het karma van anuräga. 

Wanneer anuräga zich in deze drie vormen – bhäva, karaëa 

en karma – volkomen heeft manifesteerd, wordt spirituele 
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extase (änanda) ten volle ervaren. Die staat wordt sva-

saàvedya genoemd. Anuräga is een uiterst geïntensiveerde 

staat van rati en rati is een functie van Bhagavän’s innerlijke 

vermogen (svarüpa-śakti), dat wordt beheerst door de vermo-

gens hlädiné en saàvit. Daarom zijn hlädiné en saàvit in anu-

räga aanwezig. Als wordt gezegd, dat anuräga de staat van 

sva-saàvedya bereikt, betekent het, dat de bhäva, de karaëa 

en het karma van anuräga ieder het object worden van de 

ervaring van anuräga. Ieder van deze onderdelen wordt ach-

tereenvolgens gerealiseerd. Eerst wordt dankzij het aspect 

van hlädiné in anuräga de daad van de ervaring of het proeven 

van Kåñëa gerealiseerd. Vervolgens wordt door het aspect van 

saàvit in anuräga Kåñëa geproefd vanwege de oorzakelijkheid 

van anuräga. Tenslotte wordt door een combinatie van zowel 

de vermogens hlädiné als saàvit anuräga zelf het object van 

het proeven vanwege het effect van het proeven van Kåñëa. In 

werkelijkheid is rati zelf verzadigd van smaak en wordt de 

oorzaak van het proeven van Kåñëa. 

De term prakäçita betekent, dat in het stadium van bhäva 

de sättvika-bhävas zich uiterlijk manifesteren in de mate van 

intensiteit genaamd uddépta. Wanneer zich vijf, zes of alle acht 

sättvika-bhävas tegelijkertijd manifesteren en hun hoogste 

stand bereiken, wordt deze conditie uddépta genoemd. Dus 

wanneer de geïntensiveerde conditie van anuräga veroor-

zaakt, dat de sättvika-bhävas zich tot deze mate van intensiteit 

manifesteren, zegt men, dat anuräga de kwaliteit van prakäçita 

heeft bereikt. 

In de term yävad-äçraya-våtti betekent yävat “wie dan ook” 

en äçraya betekent “het voertuig of de plaats van de ervaring 
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van anuräga”. Dit wijst op zowel de praktiserende als de ge-

perfectioneerde toegewijden. Het woord våtti betekent “func-

tie” of “activiteit”. De functie of overdracht, die zijn invloed 

uitstrekt tot een ieder, die zich in een positie bevindt om dit te 

ontvangen, wordt yävad-äçraya-våtti genoemd. Wanneer anu-

räga het hoogtepunt van zijn uitdrukking in Rädhä en Kåñëa 

bereikt en zijn invloed uitstrekt tot het hart van welke toege-

wijden ook aanwezig kunnen zijn, wordt gezegd, dat anuräga 

de staat van yävad-äçraya-våtti heeft bereikt. 

De mate, waarin het hart wordt geroerd door de invloed 

van de anuräga, die zich in het hart van Rädhä en Kåñëa be-

vindt, is afhankelijk van bekwaamheid. Niet ieder hart wordt 

in dezelfde mate aangeroerd. In de materiële wereld is de 

maan superieur onder de koele objecten en de zon is superi-

eur onder de hete objecten. Hoewel de maan zijn koele stra-

len gelijkmatig verspreidt, nemen niet alle objecten dezelfde 

mate van koelte aan. Op dezelfde manier verspreidt de zon 

zijn hitte gelijkmatig, maar niet alle objecten stralen dezelfde 

mate van hitte uit. Op dezelfde manier wordt de anuräga in 

het hart van Çrématé Rädhikä, zoals het in zijn geïntensiveerde 

staat in Haar aanwezig is, overgebracht op welke praktiseren-

de en geperfectioneerde toegewijden ook aanwezig zijn om 

het te ontvangen. De mate echter, waarin het wordt ervaren, 

is afhankelijk van hun bekwaamheid.  

Yävad-äçraya-våtti heeft nog een tweede betekenis. Äçraya 

kan worden opgevat als “basis” of “fundering”. In dat geval 

betekent het, dat räga de basis is van anuräga. Våtti kan ook 

“staat” of “bestaan” betekenen. Yävat betekent dan “zoveel 

als” of “tot zijn uiterste grens”. Wanneer räga zijn hoogste 



__________________________________________________________________________ 

153 

staat of conditie bereikt, wordt het yävad-äçraya-våtti ge-

noemd. De vraag kan rijzen, waarom hier het woord räga 

wordt gebruikt, wanneer het een stadium is, dat zich vóór 

anuräga bevindt. Räga wordt omschreven als de conditie, 

waarin verdriet wordt ervaren als groot plezier, indien het de 

gelegenheid schenkt om Kåñëa te ontmoeten. Het woord räga 

wordt hier gebruikt om aan te geven, dat räga zijn hoogtepunt 

bereikt, wanneer de uiterste grens van verdriet wordt omgezet 

in het grootste geluk, dat yävad-äçraya-våtti wordt genoemd. 

Wat is het grootste zieleleed van de vraja-sundarés? Voor 

kuise meisjes bestaat er geen groter leed dan het verlaten van 

het pad van deugdzaamheid. Om hun kuisheid te bewaren zijn 

zulke meisjes bereid om een vuurzee in te stappen en hun 

leven zonder blikken of blozen op te geven. Maar voor de 

dienst van Çré Kåñëa geven de kuise vraja-sundarés zonder 

aarzeling hun familie en het pad van deugdzaamheid op. Deze 

uiterst moeilijke stap wordt door hen als het grootste geluk 

ervaren. Deze conditie heet de yävad-äçraya-våtti van anurä-

ga. 

Samengevat, wanneer anuräga zijn hoogste grens van inten-

siteit bereikt, veroorzaakt het, dat men de zegen van het 

proeven van Çré Kåñëa’s onvergelijkbare bekoorlijkheid ten 

volle ervaart. Als gevolg van het proeven van Kåñëa’s bekoor-

lijkheid ervaart men ten volle de smaak geproduceerd door de 

hoogste uitmuntendheid van anuräga. Door de gecombineer-

de ervaring van deze twee smaken raakt men zo verzonken in 

de buitengewone kwaliteit van smaak, dat men zichzelf en het 

object van de smaak vergeet en alleen bewust blijft van de 

ervaring van het proeven zelf. In die staat manifesteren zich 
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vijf, zes of alle acht sättvika-bhävas zeer prominent. Vanwege 

de superexcellentie van räga in die conditie verlaten de kuise 

meisjes van Vraja zonder schaamte zelfs hun eigen familie en 

het pad van deugdzaamheid voor de dienst van Kåñëa en ze 

ervaren die moeilijkheid als het grootste geluk. In die geïnten-

siveerde conditie strekt anuräga zijn invloed uit naar het hart 

van iedere praktiserende en geperfectioneerde toegewijde, die 

op dat moment aanwezig is. Wanneer dit alles plaats heeft, 

wordt het bhäva genoemd. 

In Ujjvala-nélamaëi (14.155) wordt een voorbeeld van bhä-

va gegeven, 

rädhäyä bhavataç ca citta-jatuné svedair viläpya kramät 

   yuïjann adri-nikuïja-kuïjara-pate nirdhüta-bheda-bhramaà 

citräya svayam anvaraïjayad iha brahmäëòa-harmyodare 

   bhüyobhir nava-räga-hiìgula-bharaiù çåìgära-käruù kåté 

[In een kuïja op Heuvel Govardhana waren Çré Rädhä en 

Çré Kåñëa verzonken in het proeven van elkaars bekoorlijk-

heid. Hun lichaam werd gedecoreerd door uddépta-sättvika-

bhävas. Våndä-devé apprecieerde de lieflijkheid van Hun 

mahäbhäva en zei:] O koning der olifanten, die sport in de 

bossages van Heuvel Govardhana, de amoureuze liefde zelf , 

is een zeer bekwaam artiest, die met de hitte van Jullie 

transpiratie geleidelijk de lak van Jullie beider harten heeft 

gesmolten en ze vloeibaar heeft gemaakt in een ongediffe-

rentieerde, verenigde substantie. Hij vermengt dat met een 

volle maat van het vermiljoen van Jullie nieuwe räga om een 

buitengewoon beeld te schetsen op de binnenmuren van het 

paleis van dit universum. 

In zijn commentaar op dit vers zegt Çréla Viçvanätha Cakra-

varté Öhäkura, dat evenals alle incarnaties aanwezig zijn in 
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Svayam Bhagavän ook alle stadia van préti vanaf rati in ma-

häbhäva aanwezig zijn. Daarna legt hij uit, hoe in dit voor-

beeld alle stadia van prema worden vertoond, inclusief de 

bijzondere symptomen van mahäbhäva.  

In het bovenstaande vers betekenen de woorden çåìgära-

käruù kåté, dat de artiest van amoureuze liefde in dit ambacht 

zeer bedreven is. Dit wijst op rati, want rati is de basis van 

çåìgära-rasa. In Ujjvala-nélamaëi (14.1) wordt gezegd, “sthäyi-

bhävo ‘tra çåìgäre kathyate madhurä rati - madhura-rati is de 

sthäyibhäva van çåìgära-rasa”. De sthä-yibhäva is de leidende 

emotie, die alle onderliggende emoties onder zijn beheer 

brengt. Dit betekent, dat madhura-rati een artiest is, die op 

handige wijze de kleuren van uiteenlopende emoties mengt en 

een afbeelding van çåìgära-rasa schildert. 

De woorden rädhäyä bhavataç ca betekenen “van Rädhä en 

Kåñëa”. Het feit, dat Rädhä en Kåñëa samen worden genoemd 

suggereert overspelige liefde. Rädhä’s en Kåñëa’s negeren van 

de beruchtheid, die Ze in deze wereld en de volgende kunnen 

oogsten, betekent dat Hun liefde onaangetast blijft, zelfs al is 

er reden om die liefde te breken. Dit is het symptoom van 

prema. 

Het hart van Rädhä en Kåñëa wordt vergeleken met schel-

lak, dat smelt door de hitte van Hun prema, die zichtbaar 

wordt in de vorm van transpiratie. Dit smelten van het hart is 

een symptoom van sneha. Het woord yuïjan betekent, dat het 

hart van Rädhä en het hart van Kåñëa worden gecombineerd 

tot één substantie. Deze complete intimiteit is het symptoom 

van praëaya. De woorden nirdhüta-bheda-bhrama betekenen 

“de illusie van dualiteit afgeworpen”. Dit betekent, dat Hun 
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harten zo volkomen verenigd zijn, dat er geen kans bestaat, 

dat er enig dualistisch bewustzijn kan rijzen. Deze vorm van 

eenheid is een symptoom van susakhya, intieme vriendschap, 

die elders wordt beschreven als viçrambha. Viçrambha is ook 

een symptoom van praëaya. 

Het woord kramät betekent “langzaam” of “geleidelijk”. 

Dit wijst op de aanwezigheid van vämya, dwarsliggen, hetgeen 

mäna suggereert. Indien mäna niet aanwezig zou zijn, zouden 

Hun harten ineens in elkaar smelten, zonder enige aarzeling. 

De woorden adri-nikuïja-kuïjara-pate betekenen “de ko-

ning der olifanten, die in de loofhutten op Heuvel Govardha-

na speelt”. Dit suggereert räga. Met een zorgerlijk verlangen 

om elkaar dag en nacht te ontmoeten komen en gaan Rädhä 

en Kåñëa over het ruwe terrein van Heuvel Govardhana, dat 

vol scherpe stenen en doornen ligt. Dit geeft grote pijn aan 

Hun zachte voeten. Toch ervaren Ze deze pijn als groot geluk. 

Dit is het symptoom van räga. 

De woorden nava-räga-hiìgula-bharaiù betekenen “met 

een volle maat vermiljoen van nieuwe gehechtheid”. Dit wijst 

op anuräga, want het toont de altijd nieuwe kwaliteit van räga 

en zijn overvloed aan. Het woord bhüyobhiù betekent “in een 

enorme overvloed”. Dit betekent, dat de altijd nieuwe kwali-

teit van anuräga wordt ervaren in een uiterst geïntensiveerde 

conditie, die wijst op mahäbhäva.  

Nadat werd geanalyseerd hoe alle stadia van prema van rati 

tot mahäbhäva in dit vers werden geïllustreerd, worden nu de 

drie speciale karakteristieken van mahäbhäva getoond. De 

strekking van het commentaar van Çréla Jéva Gosvämé hierop 

is, dat de harten van Rädhä en Kåñëa zodanig smelten en zich 
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verenigen, dat er niet alleen geen kennis meer bestaat over 

dualiteit tussen Hun harten, maar dat er zelfs geen illusie 

meer van zulke dualiteit aanwezig is. Hieruit kan worden af-

geleid, dat Hun absorbtie in de ervaring van het proeven van 

elkaar zo compleet is, dat Ze van niets anders meer gewaar 

zijn. Niets anders kan Hun gewaarwording binnendringen. 

Deze waarneming is ook niet afhankelijk van enig ander ob-

ject. Hun anuräga is zowel de oorzaak als het object van zijn 

eigen ervaring. Dit is het symptoom van sva-saàvedya. 

Jéva Gosvämé legt vervolgens uit, dat schellak door bloot-

stelling aan de hitte van vuur zowel van binnen als van buiten 

volkomen smelt. Op dezelfde manier smelten de harten van 

Rädhä en Kåñëa van binnen en van buiten, wanneer Ze her-

haaldelijk worden blootgesteld aan de golf van sättvika-bhäva 

genaamd sveda, transpiratie. Dit wijst op de aanwezigheid van 

uddépta-sättvika-bhäva, het symptoom van anuräga, die zijn 

vorm van prakäçita manifesteert. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt uit, dat een des-

kundig artiest de schellak, die van zichzelf rood is, met de 

hitte van vuur langzaam smelt om een afbeelding in het land-

huis van een rijk persoon te schilderen. Daarna voegt hij er 

een flinke hoeveelheid vermiljoen aan toe om een mooie 

kleur te krijgen. Wanneer hij de binnenzijde van het landhuis 

met dat mengsel schildert, trekt hij alle harten van de mensen 

aan, die door verbazing worden overweldigd. Op dezelfde 

manier smelt anuräga de harten van Rädhä en Kåñëa, die de 

conditie van mahäbhäva ervaren. Hun harten worden dan 

gevuld met een grote golf altijd nieuwe räga. Op het moment 

van Hun manifeste spel (prakaöa-lélä) ervaren de toegewijden 
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in het universum de opwinding van Rädhä’s en Kåñëa’s harten 

vanwege de conditie van mahäbhäva en raken verbaasd. Het 

effect van het spel van Rädhä en Kåñëa, dat is verzadigd van 

mahäbhäva, wordt ervaren door ongeacht welke toegewijden 

daar aanwezig zijn, voor zover hun kwalificatie dat toestaat. 

Dit is het symptoom van anuräga, die de conditie yävad-

äçraya-våtti manifesteert. Op deze manier werden in dit vers 

alle symptomen tentoon gespreid. 

Dus met hulp van de uitspraken in Préti-sandarbha is aange-

toond, hoe Çré Caitanya Mahäprabhu in één vers heel beknopt 

de essentie van de systematische ontwikkeling van prema 

door diverse stadia heen tot uitdrukking heeft gebracht. Hij 

heeft in het bijzonder de volkomen ontwikkelde en stralende 

liefde van de gopés in de amoureuze relatie (unnata-ujjvala-

mädhurya-prema-rasa) beschreven. 

Commentaar 

Er kan worden opgemerkt, dat de volgorde van de stadia van 

prema, die door Çréla Jéva Gosvämé is aangehouden in de Pré-

ti-sandarbha enigszins verschilt van die van Çréla Rüpa Gos-

vämé in Ujjvala-nélamaëi. In Préti-sandarbha is de volgorde 

rati, prema, praëaya, mäna, sneha, räga, anuräga en mahäbhä-

va; en in Ujjvala-nélamaëi is de volgorde rati, prema, sneha, 

mäna, praëaya, räga, anuräga en mahäbhäva. Deze twee ge-

zichtspunten zijn niet tegenstrijdig, want soms is de volgorde 

van sneha, mäna en pranaya omgekeerd in overeenstemming 

met verschillende rasas. 

Het woord yugäyitam, dat betekent “gelijkend op een millen-

nium” is eenvoudig en duidelijk. De uitdrukking govinda-
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viraheëa drukt de houding van afgescheidenheid (vipralam-

bha) van Govinda uit. Vipralambha wordt alsvolgt omschre-

ven in Bhakti-rasämåta-sindhu (3.5.25), 

sa pürva-rägo mänaç ca 

   praväsädi-mayas tathä 

vipralambho bahu-vidho 

   vidvadbhir iha kathyate 

Zelfgerealiseerde rasika toegewijden hebben geschreven, 

dat vipralambha in vele variaties bestaat, zoals pürva-räga – 

de wederzijdse gehechtheid en anticipatie op een ontmoe-

ting tussen geliefden, die elkaar nog niet hebben ontmoet; 

mäna – boosheid die het consumeren van het verlangen naar 

vereniging van een liefdespaar voorkomt; en praväsa – afge-

scheidenheid door in een ver afgelegen plaats woonachtig te 

zijn. 

Het esoterische mysterie, dat de uitspraak van Çré Caitanya 

Mahäprabhu impliceert, is, dat de praktiserende toegewijde, 

die zich nog in de wereld der materie bevindt, geschikt is om 

liefde in afgescheidenheid te proeven alleen in de hoedanig-

heid van pürva-räga. 

Commentaar 

Het is voor toegewijden in het stadium van beoefening van 

essentieel belang om het gevoel van afgescheidenheid te culti-

veren en aangezien ze nooit een ontmoeting met Krsna heb-

ben ervaren, zal hun gevoel van afgescheidenheid zich alleen 

ontwikkelen in de categorie pürva-räga, want zonder Kåñëa 

ooit te hebben ontmoet, kunnen ze geen afgescheidenheid van 

Hem in pürva-räga ervaren. 
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Door vertellingen over Çré Kåñëa’s spel van anderen te ho-

ren wordt pürva-räga gewekt. Dit was het geval met de dvija-

patnés en met de dames van Mathurä, voordat Kåñëa daar 

arriveerde. Ook Rukmiëé had Kåñëa nooit eerder gezien, 

maar door over Hem van Çré Närada te horen rees pürva-räga 

in haar hart. Zodoende raakte ze uiterst bezorgd om Kåñëa te 

ontmoeten. Zo kunnen ook de levende wezens vipralambha-

pürva-räga in hun hart opwekken door te horen van de gees-

telijk leermeester en de vaiñëavas of door de geschriften te 

lezen. De levende wezens zijn alleen tot dit niveau gekwalifi-

ceerd, omdat ze nooit eerder een ontmoeting met Kåñëa heb-

ben ervaren. Daardoor zijn de andere vormen van afgeschei-

denheid, zoals mäna en praväsa voor hen niet mogelijk. 

Er zijn tien condities, die ontstaan door afgescheidenheid: (1) 

cintä – zorgerlijke overweging; (2) jägaraëa - slapeloosheid; 

(3) udvega – opgewondenheid; (4) tänava-kåçatä – vermageren 

van het lichaam; (5) malinäìgatä – verbleken van de ledema-

ten van het lichaam; (6) praläpa - onsamenhangende spraak; 

(7) vyädhi – geslagen door een kwellende aandoening; (8) 

unmäda – waanzin; (9) moha - verwarring en (10) måtyu – 

dood, hetgeen ook bekend is als mürcchä – bewusteloosheid. 

Çré Caitanya-caritämåta 

(Antya-lélä 2040-1) 

udvege divasa nä jäya, ‘kñaëa’ haila ‘yuga’-sama 

varñära megha-präya açru varñe nayana 

govinda-virahe çünya haila tribhuvana 

tuñänale poòe – yena nä jäya jévana 
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[Çré Caitanya Mahäprabhü, die was verzonken in intense ge-

voelens van afgescheidenheid in de extase van mahäbhäva 

spreekt alsvolgt:] O sakhé, zonder de zoon van Nanda Mahä-

räja ben Ik zo opgewonden en verdrietig, dat mijn dagen 

eenvoudig niet verstrijken. Ieder moment lijkt een millenni-

um te zijn. Tranen stromen onophoudelijk uit mijn ogen als 

stortregens uit de wolken. Nu kan Ik eenvoudig de afge-

scheidenheid van Govinda niet verdragen. Dit hele univer-

sum lijkt leeg te zijn. Mijn lichaam brandt voortdurend in 

het vuur van afgescheidenheid, alsof mijn ledematen zijn in-

gepakt in stro, dat is aangestoken. Toch blijf ik in leven. 

Wat moet ik nu doen? 

Çikñäñöaka: Lied Zeven in vier delen 

(Gétävalé) 

(7-a) 

gäite gäite näma ki daçä haila 

kåñëa-nitya-däsa muïi hådaye sphurila 

jänaläma mäyä-päçe e jaòa-jagate 

govinda-virahe duùkha päi nänä-mate 

ära ye saàsära mora nähi läge bhäla 

käìhä yäi kåñëa heri e cintä viçäla 

käìdite käìdite mora äìkhi variñaya 

varñä-dhärä hena cakñe haila udaya 

nimeña haila mora çata yuga sama 

govinda-viraha ära sahite akñama 

Terwijl ik herhaaldelijk de heilige naam van Çré Kåñëa 

chant, word ik overgenomen door een zeer verbazingwek-

kende conditie. De realisatie, dat ik de eeuwige dienaar van 
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Çré Kåñëa ben, begon zich in mijn hart te manifesteren. Om-

dat mijn aandacht werd afgeleid van Çré Kåñëa, werd ik in de 

vreselijke greep van mäyä vastgehouden. Daardoor lijd ik 

aan allerlei soorten ellende in deze materiële wereld. Nu 

heeft deze materiële wereld niet langer aantrekkingskracht 

op mij. Waar zal ik nu naartoe gaan? Wat zal ik doen? Waar 

ga ik Çré Kåñëa ontmoeten? Zonder Hem te zien krijg ik 

geen verlichting. Dit is een grote zorg geworden. Ik huil 

herhaaldelijk en de tranen rollen uit mijn ogen als een 

onophoudelijke stroom regen uit de wolken van de moes-

son. In afzondering van Çré Govinda lijkt een enkel moment 

op honderden millennia. O sakhé , nu kan ik geen afgeschei-

denheid van Çré Govinda verdragen. 

(7-b) 

çünya dharätala, caudike dekhiye, 

paräëa udäsa haya 

ki kari ki kari, sthira nähi haya, 

jévana nähika raya 

vraja-väsé-gana, mora präëa räkha, 

dekhäo çré rädhänäthe 

bhakativinoda, minati mäniyä 

laohe tähäre säthe 

çré kåñëa-viraha ära sahite nä päri 

paräëa chäòite ära dina düi cäri 

Nu lijkt dit hele universum leeg en mijn leven is troosteloos 

geworden. Waar moet ik naartoe gaan? Wat moet ik doen? 

Ik ben niet in staat om rustig te worden. Mijn levensadem 

staat op het punt dit lichaam te verlaten. O inwoners van 

Vraja-dhäma, geef me een glimp van Çré Rädhänätha en red 

mijn leven. Hoor alsjeblieft het gebed van deze Bhaktivino-
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da en neem hem met jullie mee. Ik kan anders niet langer de 

afgescheidenheid van Kåñëa verdragen. Binnen een paar da-

gen ga ik mijn leven opgeven. 

(7-c) 

gäite govinda-näma, upajila bhäva-gräma, 

dekhiläma yamunära küle 

våñabhänu-sutä-saìge, çyäma naöavara raìge, 

väìsaré bäjäya rüpa-müle 

dekhiyä yugala-dhana, asthira haila mäna, 

jïäna-härä hailuì takhana 

kata-kñaëe nähi jäni, jïäna-läbha haila mäni, 

ära nähi bhela daraçana 

Aho! Toen ik hardop de heilige naam van Çré Govinda be-

gon te chanten, begonnen zich diverse extatische sympto-

men in mijn lichaam te manifesteren. Ik zag opeens de 

prachtige oever van de Yamunä. In een bekoorlijk en over-

vloedig groen paviljoen onder een kadamba-boom vertoon-

de de beste danser, Çyämasundara, Zijn gratieuze, drievou-

dig gebogen gedaante en speelde op Zijn fluit vergezeld 

door Çré Våñabhänu-nandéné. Bij het zien van het ongeëve-

naarde paar kon ik niet overeind blijven staan. Ik verloor 

mijn bewustzijn en viel op de grond. Hoe lang ik in die con-

ditie heb gelegen, weet ik niet. Toen ik weer bijkwam, keek 

ik hier en daar. Maar ondanks een lange tijd met grote 

moeite te zoeken, was ik niet in staat Hun darçana te krij-

gen. 

(7-d) 

sakhi go kemane dhariba paräëa 

nimeña haila yugera samäna 
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çrävaëera dhärä, äìkhi variñaya, 

çünya bhela dharätala 

govinda-virahe, präëa nähi rahe, 

kemane väïciba bala 

bhakativinoda, asthira haiyä, 

punaù nämäçraya kari’ 

òäke rädhänätha, diyä daraçana, 

präëa räkha, nahe mari 

Nu is dit hele universum begonnen een leegte te lijken. 

Stromen tranen rollen uit mijn ogen als stortregens tijdens 

de maand Çrävaëa. O sakhé , de levensadem in dit lichaam is 

erg onrustig en opgewonden geworden. Ik heb het gevoel, 

dat mijn leven tot een eind komt – hoe moet ik verder gaan? 

In afzondering van Govinda lijkt een enkel ogenblik op 

honderd millennia. Met grote verontrusting chant deze 

Bhaktivinoda de heilige naam opnieuw en roept luid, “O 

Kåñëa! O Rädhä! Alsjeblieft, geven Jullie beiden me Jullie 

darçana en red mijn leven. Ander ga ik zeker ten onder.”  

Vivåti 

“O Govinda, in afgescheidenheid van Jou lijkt dit hele univer-

sum vacant. Een stroom tranen vloeit onophoudelijk uit mijn 

ogen als stortregens tijdens de moesson en het knipperen van 

een ooglid lijkt op de duur van een millennium.” 

Dit is een levendig voorbeeld van vipralambha-rasa, de 

zachte smaak van goddelijke afgescheidenheid. Voor toege-

wijden in wie extatische gevoelens van bhäva zijn gewekt (jä-

ta-rati-bhaktas) is het volstrekt essentieel, dat ze proberen 

vipralambha-rasa te zoeken zonder vereniging met Bhagavän 
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(sambhoga) te willen bereiken. Dit vers werd geciteerd om dit 

punt duidelijk te maken. 

Gevoelens van afgescheidenheid, die worden ervaren in 

materiële relaties, zijn eenvoudig vol ellende, terwijl men in 

de transcendentale vipralambha-rasa de hoogste zegen in het 

hart ervaart, ook al lijkt het uiterlijk op intens lijden. Daarom 

is met betrekking tot de gevoelens van het ervaren van afge-

scheidenheid door een Vaiñëava gezegd, “yata dekha vaiñëa-

vera vyavahära duùkha, niçcaya jänio sei paränanda-sukha – 

hoewel de gevoelens van afgescheidenheid, die worden erva-

ren door een Vaiñëava, op gewoon verdriet lijken, moet je 

ervan uitgaan, dat ze op transcendentale zegen berusten.” 

Vipralambha-rasa geeft altijd voeding aan sambhoga. 

In de conditie, die we kennen als prema-vaicittya, die valt 

onder de kop vipralambha, is een externe schijn van sambho-

ga aanwezig. Hoewel men direct in Kåñëa’s aanwezigheid is, 

voelt men in deze conditie intens verdriet vanwege het inner-

lijke idee van afgescheidenheid, dat wordt voortgebracht door 

de unieke uitmuntendheid van prema. Contrasterend hiermee 

zijn de gedachten aan Kåñëa in fysieke afgescheidenheid van 

Hem zo intens, dat er geen mogelijkheid bestaat om Hem 

zelfs maar een moment te vergeten. Dit stadium is het hoog-

tepunt van alle bhajana. 

De groep genaamd Gaura-nägaré, die in feite in vergetel-

heid zijn van Çré Kåñëa, maakt een ongebreidelde vertoning 

van sambhoga-rasa. Vanwege hun nalatigheid van Kåñëa cre-

eren ze eenvoudig obstakels naar de ontwikkeling van authen-

tieke, bovenzinnelijke rasa. Degenen, die aspiraties hebben 

voor sambhoga, doen altijd pogingen voor de zelfzuchtige 
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bevrediging van hun eigen zintuigen. Daarom zijn ze versto-

ken van kåñëa-bhakti. 

In Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.165) wordt gezegd, 

“ätmendriya-préti-väïchä täre bali ‘käma’, krñëendriya-préti-

icchä dhare ‘prema’ näma – het verlangen om de eigen zintui-

gen te bevredigen is käma, maar het verlangen om de zintui-

gen van Çré Kåñëa een plezier te doen is prema.” Als de Gau-

ra-nägaré’s de betekenis van dit vers zouden begrijpen, zouden 

ze Çré Gauräìga niet zo snel in de positie van nägara, de ge-

nieter, plaatsen en zichzelf als nägaré, de genotenen, met een 

dringend verlangen om hun eigen sambhoga-rasa uit te dra-

gen. Men dient dit achterwege te laten en bhajana aan de Al-

lerhoogste Persoonlijkheid Gods uit te voeren zuiver onder 

leiding van vaiñëavas. 

Het vertrouwelijke geheim van het spel van Çré Gauräìga 

is, dat Çré Kåñëa Zelf – die het gevoel heeft van een äçraya-

jätéya (een reservoir van liefdevolle sentimenten, of met ande-

re woorden, een toegewijde) – Zich altijd in de stemming van 

vipralambha bevindt. De meest volkomen uitvoering van het 

gevoel van de äçraya-jätéya-jéva, die probeert voeding te geven 

aan sambhoga-rasa, wordt aangetroffen in de stemming van 

vipralambha. Om dit aan te tonen manifesteert Çré Kåñëa Zijn 

eeuwige gedaante van Çré Gaura, de incarnatie van vipralam-

bha-rasa. 

Çré Bhajana-rahäñya verzen 

Het volgende vers uit Çré Kåñëa-karëämåta (41) is een voor-

beeld van praläpa (onsamenhangend spraakgebruik vol ver-

driet) van Çrématé Rädhikä, dat wordt opgewekt door gevoe-
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lens van afgescheidenheid van Çré Kåñëa. Dit vers wordt ook 

geciteerd in Bhakti-rasämåta-sindhu (3.2.100) als een voor-

beeld van de vyabhicäri-bhäva geheten autsukya, zorgerlijk 

verlangen, dat wordt ervaren in de conditie van afgescheiden-

heid van Kåñëa, 

amüny adhanyäni dinäntaräëi 

   hare tvad-älokanam antareëa 

anätha-bandho karuëaika-sindho 

   hä hanta hä hanta kathaà nayämi 

O Anätha-bandhu (vriend van de behoeftigen), O Hari, O 

Karuëä-sindu (oceaan van mededogen)! Alas, alas! Hoe kan 

ik het verstrijken van deze miserabele dagen en nachten 

verdragen zonder Jouw gezelschap? 

In dit verband heeft Çréla Bhaktivinoda Öhäkura het vol-

gende vers gecomponeerd (Bhajana-rahäñya 7.14), 

nä heriye tava mukha, hådaye däruëa-duùkha 

déna-bandho karuëä-sägara 

e adhanya divä-niçi, kemane käöäbe däsé, 

upäya balaha ataù para 

Omdat ik niet in staat ben Jouw gelaat te zien, is mijn hart 

vol ondraaglijk verdriet. O vriend van de gevallenen, ocaan 

van mededogen! Hoe moet ik door deze ellendige dagen en 

nachten heen komen? Ik ben Jouw dienstmaagd. Vertel me 

daarom alsjeblief onmiddellijk, wat ik hieraan moet doen? 

Het volgende vers uit Payävalé (330) is een verklaring van 

Çré Mädhavendra Puré, die de bhävocchväsa van Çré Rädhä 

illustreert. [Bhävocchväsa is een diepe gevoelsontlading, 

die het spirituele sentiment tot uitdrukking brengt, dat ver-

borgen ligt in het hart van Çrématé Rädhikä. Er zijn hiervan 
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vele verschillende voorbeelden. Degene, die hier wordt 

genoemd, wordt aangestoken door gevoelens van afge-

scheidenheid. In de verwijzingen uit Bhajana-rahäñya, die 

in Vers Acht worden gegeven, staat een uitspraak uit Kå-

ñëa-karëämåta, dat een voorbeeld toont van Çrématé Rädhi-

kä’s bhävocchväsa aangewakkerd door het ontmoeten van 

Kåñëa. Zie voor verdere uitleg over bhävocchväsa de com-

mentaren, die daar worden gegeven.] 

ayi déna-dayärdra-nätha he 

   mathurä-nätha kadävalokyase 

hådayaà tvad-aloka-kätaraà 

   dayita bhrämyati kià karomy aham 

O Heer, wiens hart smelt van mededogen voor de behoefti-

gen, O Meester van Mathurä, wanneer krijg ik Jouw darça-

na? Doordat Ik verstoken ben van Jouw gezelschap, is Mijn 

hart zeer onstabiel en nerveus geworden. O geliefde, wat 

moet ik nu doen? 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zingt (Bhajana-rahäñya 7.7), 

‘he déna-dayärdra-nätha, he kåñëa, mathurä-nätha, 

kabe punaù päba daraçana 

na dekhi se cäìda-mukha, vyathita hådaye duùkha, 

he dayita ki karo ekhana’ 

O Heer, wiens hart smelt met mededogen voor de behoefti-

gen, O Kåñëa, meester van Mathurä, wanneer zie ik Jou 

weer? Mijn hart is heel verdrietig, omdat ik Jouw volle-

maansgezicht niet kan zien. O geliefde, wat moet ik nu 

doen? 

Het volgende vers uit Ujjvala-nélamaëé (15.167) beschrijft 

tien condities, die ontstaan door afgescheidenheid van Çré 
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Kåñëa en die zodoende de staat van bhävonmäda in Çrématé 

Rädhikä uitdragen. Bhävonmäda is een vorm van goddelij-

ke waanzin, die zich aandient in het stadium van mahäbhä-

va, 

cintätra jägarodvegau 

   tänavaà malinäìgatä 

praläpo vyädhir unmädo 

   moho måtyur daçä daça 

Er zijn tien condities, die zich voordoen in sudüra-praväsa-

vipralambha, afgescheidenheid door woonachtig te zijn op 

een ver afgelegen plaats. Deze condities zijn alsvolgt: (1) 

cintä – zorgerlijke overweging; (2) jägaraëa - slapeloosheid; 

(3) udvega – opgewondenheid; (4) tänava-kåçatä – vermage-

ren van het lichaam; (5) malinäìgatä – verbleken van de le-

dematen van het lichaam; (6) praläpa - onsamenhangende 

spraak; (7) vyädhi – geslagen door een kwellende aandoe-

ning; (8) unmäda – waanzin; (9) moha - verwarring en (10) 

måtyu – dood, hetgeen ook bekend is als mürcchä – bewuste-

loosheid. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zingt (Bhajana-rahäñya 7.11), 

jägara, udvega, cintä, tänaväìga-malinatä, 

praläpa, unmäda ära vyädhi 

moha, måtyu daçä daça, tähe rädhä suvivaça, 

päila duùkha-kulera avadhi 

Wanneer Çré Rädhikä bedroefd is door deze tien condities 

wegens afgescheidenheid van Çré Kåñëa, bereikt Ze de uiter-

ste grens van verdriet. 
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Volharding in perfectie 

AaiëZYa va PaadrTaa& iPaNaíu MaaMa( AdXaRNaaNa( MaMaRhTaa& k-raeTau va 

YaQaa TaQaa va ivdDaaTau l/MPa$=ae MaTPa[a<aNaaQaSTau Sa Wv NaaPar" 

äçliñya vä päda-ratäà pinañöu mäm 

   adarçanän marma-hatäà karotu vä 

yathä tathä vä vidadhätu lampaöo 

   mat-präëa-näthas tu sa eva näparaù 

Anvaya 

saù lampaöah – die schooier, die handelt voor Zijn eigen plezier; vä – 

ofwel; pinañöu – laat Hem verbrijzelen (me tot Zijn eigen maken); 

mäm – mij (een dienstmaagd); päda-ratäm – gehecht aan de dienst 

van Zijn lotusvoeten; äçliñya – door een stevige omhelzing; vä – of; 

marmahatäm karotu – laat Hem mijn hart breken; adarçanät – door 

niet zichtbaar te zijn; vidadhätu – laat Hem doen; yathä tathä vä – 

wat Hij ook wil (laat Hem zelfs genieten van het gezelschap van 

andere minnaressen); tu eva - niettemin (Hij alleen); mat-präëa-

näthaù – is de Meester van mijn leven; aparaù na – er is niemand 

anders dan Hij. 
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Vertaling 

Laat Kåñëa deze dienstmaagd, die gehecht is aan de dienst van 

Zijn lotusvoeten, stevig omhelzen en me zo Zijn eigen maken. 

Of laat Hem mijn hart breken door niet voor mij aanwezig te 

zijn. Hij is een levensgenieter en kan doen wat Hij wil. Ook al 

speelt Hij vlak voor mijn neus met andere minnaressen, Hij is 

toch de Meester van mijn leven. Er is niemand anders dan Hij. 

Çré Sanmodana-bhäñya 

In dit vers worden we op de hoogte gebracht met de mentale 

conditie van het levend wezen bij het bereiken van de staat 

van prema. “Dat kroonjuweel der schooiers kan deze dienst-

maagd, die is gehecht aan de dienst van Zijn lotusvoeten, in 

verrukking brengen door haar stevig te omhelzen. Of Hij kan 

over me heen lopen, of mijn hart breken door niet in mijn 

gezichtsveld aanwezig te zijn. Hij kan doen wat hij wil. Zelfs al 

speelt Hij pal voor me met andere geliefden, Hij is en blijft de 

Meester van mijn leven. Er is geen ander dan Hij.” Dit ken-

merk van eenpuntige devotie aan Çré Kåñëa heet kåñëaika-

niñöhitä. Dit wordt ook in Çrémad-Bhägavatam (11.29.34) ge-

demonstreerd, 

martyo yadä tyakta-samasta-karmä 

   niveditätmä vicikérñito me 

tadämåtatvaà pratipadyamäno 

   mayätma-bhüyäya ca kalpate vai 

[Çré Bhagavän zei tegen Uddhava:] Wanneer sterfelingen al-

le baatzuchtige activiteiten achterwege laten en zich volko-

men aan Mij overgeven, ontstaat bij Mij het verlangen om 

hen een speciale gunst te geven. Op dat moment veroorzaak 
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Ik, dat ze hun onsterfelijke gedaante krijgen en bevorder 

hen tot de status van Mijn dierbare, eeuwige metgezellen.  

Uit dit kenmerk valt af te leiden, dat in het stadium van 

prema Çré Kåñëa het enige leven, de enige rijkdom en het 

enige hart van de toegewijde is. In die hoedanigheid wordt 

de perfectie van religie ten volle blootgelegd in de vorm 

van wederzijdse aantrekkingskracht tussen Bhagavän en de 

toegewijde. In Çrémad-Bhägavatam (7.5.14) heeft Çré 

Prahläda Mahäräja gezegd, 

yathä bhrämyaty ayo brahman 

   svayam äkarña-sannidhau 

tathä me bhidyate cetaç 

   cakra-päëer yadåcchayä 

O brähmaëa, zoals ijzer door een magneet automatisch 

wordt aangetrokken, is mijn bewustzijn van dit doffe be-

staan ontheven en wordt met kracht aangetrokken tot Ca-

krapäëi Bhagavän, de Godheid, die een werpschijf in Zijn 

hand draagt, door de onweerstaanbare kracht van Zijn wils-

vermogen genaamd icchäçakti. 

Deze uitspraak ondersteunt het idee, dat er een svabhävi-

ka-dharma, of natuurlijke functie, bestaat tussen het onein-

dig kleine, levende wezen en de alles-doordringende Bhag-

avän Çré Kåñëa en dat dit een wederzijdse uitwisseling be-

treft. Zolang de jéva zich in de staat van onverschilligheid 

jegens Bhagavän bevindt, is deze natuurlijke functie amper 

aanwezig. Maar wanneer het levend wezen door een of an-

der groot geluk wordt gereinigd en gezuiverd, wordt deze 

eeuwig gevestigde, natuurlijke functie, die tussen Kåñëa en 

het levend wezen bestaat, weer manifest.  
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Op dat moment is de aantrekkingskracht van het levend 

wezen voor Bhagavän precies dezelfde als de aantrekkings-

kracht van gereinigd ijzer voor een magneet. Het enige doel 

van religie is deze eeuwigdurend bestaande, natuurlijke func-

tie weer effectief te maken. Religie heeft geen ander doel dan 

dit. Daarom dient te worden begrepen, dat in de sädhana, 

welke leidt tot de manifestatie van prema, het zuiver levende 

wezen volkomen verstoken is van het verlangen naar enig 

ander resultaat. In Çrémad-Bhägavatam (10.32.22) heeft Kåñëa 

Zelf hieraan zijn steun verleend met de volgende woorden, 

na päraye ‘haà niravadya-saàyujäà 

   sva-sädhu-kåtyaà vibuddhäyuñäpi vaù 

yä mäbhajan durjara-geha-çåìkhaläù 

   saàvåçcya tad vaù pratiyätu sädhunä 

Mijn dierbare gopés, jullie ontmoeting met Mij is volkomen 

zuiver en correct. Jullie hebben de taaie banden met het 

huishoudelijke gezinsleven compleet verbroken om Mij te 

dienen. Zelfs al krijg Ik een fantastische levensduur als die 

van de halfgoden, is het voor Mij niet mogelijk om jullie 

liefde, dienst en verzaking te vereffenen. Daarom zullen jul-

lie tevreden moeten zijn met de vereffening van jullie eigen 

heilzame activiteiten. 

Door deze uitspraak van Bhagavän wordt aangetoond, dat 

de liefde voor Kåñëa de vrucht zelf is van het liefhebben 

van Kåñëa. Met andere woorden, de toegewijden zijn totaal 

verstoken van ieder verlangen naar hun eigen geluk. Ze 

dienen Kåñëa, bieden Hem hun liefde aan en ontmoeten 

Hem. Het enige doel van alles, dat ze ondernemen, is Kåñëa 

een plezier te doen. 
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In dit vers van Çré Çikñäñöaka betekenen de woorden adar-

çanän marmahatäm “het hart breken wegens afgescheiden-

heid”. In werkelijkheid is de doodsangst van het hart met be-

trekking tot afscheiding geen bron van verdriet, maar van het 

grootste geluk. Dit wordt aangetoond door de uitspraak van 

Çré Kåñëa in Çrémad-Bhägavatam (10.32.21), 

evaà mad-arthojjhita-loka-veda- 

   svänäà hi vo mayy anuvåttaye ‘baläù 

mayä parokñaà bhajatä tirohitaà 

   mäsüyituà märhatha tat priyaà priyäù 

O geliefde gopé-vriendinnen, O tedere harten, jullie hebben 

om Mijnent wil alle sociale conventies, vedische principes en 

zelfs jullie familiebanden opgegeven. Ik ben uit jullie ge-

zichtsveld verdwenen alleen om de intensiteit van jullie ge-

voelens voor Mij te verhogen en Ik heb in het geheim naar 

jullie van liefde doortrokken gesprekken geluisterd. Ik ben 

jullie geliefde. Weest daarom niet door Mij teleurgesteld.  

Een ander belangrijk punt, waarover in dit Vers Acht 

wordt gesproken, is, dat er in de uitspraak “breng me in 

verrukking met jouw omhelzing” geen spoor van verlangen 

naar persoonlijk geluk aanwezig is. De betekenis van deze 

uitspraak is, dat de toegewijde Kåñëa eenvoudig zijn liefde 

wil aanbieden en Hem vreugde wil geven. Het is volkomen 

in overeenstemming met de aard van prema en de conclu-

sies van de geschriften. 
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Het belang van Çré Çikñäñöaka 

in relatie tot het leven en de ervaring van 

Çré Caitanya Mahäprabhu 

Nu zal de glorie van deze Çré Çikñäñöaka worden samengevat. 

Wat is de grootheid van de transcendentale liefde van Çrématé 

Rädhikä, de personificatie van Bhagaväns innerlijke vermo-

gen (svarüpa-śakti)? Wat is de buitengewone bekoorlijkheid 

van Çré Kåñëa, die Zij door Haar liefde proeft? En wat is de 

onbeschrijflijke vreugde, die Ze ervaart, wanneer Ze de be-

koorlijkheid van Çré Kåñëa proeft? De allerhoogste absolute 

waarheid, Çré Kåñëa, die deze drie innerlijke vragen beant-

woord wil zien, neemt de gedaante aan van Çré Kåñëa Caita-

nya Mahäprabhu. Hij is diep verzonken in het gevoel van 

grootmoedigheid (audärya) en voert eeuwigdurend ongelimi-

teerd spel uit in Çré Navadvépa-dhäma, dat zich in een speciale 

sectie van Vaikuëöha, genaamd Goloka, bevindt. Daar proeft 

Hij deze drie sentimenten in de zetel van Zijn eeuwige, trans-

cendentale spel. 

Çré Kåñëacandra, die is verenigd met de lichaamskleur en 

het gevoel van Çré Rädhä, verschijnt in dit universum slechts 

één keer tijdens een dag van Brahmä in de gedaante van Çré 

Caitanya Mahäprabhu. Recent verscheen Hij aan de heilige 

oevers van de Bhägérathé (Gaìgä) in het Nadia district van 

West-Bengalen, in Çré Navadvépa-Mäyäpura, dat niet-

verschillend is van Çré Våndävana. Hij verscheen in het jaar 

1486 op een zaterdag bij het vallen van de avond op de dag 

van de volle maan in de maand Phälguné (februari-maart) 

tijdens een maansverduistering. Vanwege de maansverduiste-
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ring vibreerde de hele stad met het melodieuze geluid van 

harinäma-saìkértana.  

De naam van Caitanya Mahäprabhu’s vader was Paëòita 

Çré Jagannätha Miçra en de naam van Zijn moeder was Çréma-

té Çacé-devé. Met Zijn transcendentale spel, dat Hij in verschil-

lende levensfasen uitvoerde, dompelde Hij het hele land van 

Gauòa onder in transcendentale zegen. In Zijn jeugd ver-

toonde Hij Zijn kinderlijke ondeugden en demonstreerde bij 

gelegenheid verbazingwekkend, bovenmenselijk spel en ver-

maak. Tijdens zijn jongensjaren was Hij verdiept in het spel 

van opleiding en studie. In Zijn jonge volwassenheid huwde 

Hij volgens de regulerende principes van de geschriften en gaf 

een ideaal voorbeeld van de manier, waarop de plichten van 

het huishoudelijke gezinsleven dienen te worden uitgevoerd. 

Dit was ook de periode, waarin Hij uiteenzettingen begon te 

geven over de principes van bhakti. 

Daarna ging Hij naar Gayä en aanvaardde initiatie in de 

gopäla-mantra van tien lettergrepen van Çré Éçvara Puré, de 

meest vooraanstaande bedelmonnik van de Çré Madhva sam-

pradäya. Door dit te doen gaf Hij alle levende wezens de in-

structie, dat het hun plicht is om hun toevlucht te nemen tot 

de lotusvoeten van een bonafide geestelijk leermeester, die 

beschikt over alle eigenschappen, die in de geschriften worden 

beschreven. Na Zijn terugkeer van Gayä dompelde Hij heel 

Gauòa-bhümé onder in de stroom van de rivier van bhakti 

door in het gezelschap van Zijn toegewijden çré-harinäma-

saìkértana uit te voeren. Op de leeftijd van vierentwintig jaar 

verliet Hij het huishoudelijke familieleven voorgoed en aan-

vaardde de wereldverzakende levensorde van Çré Keçava 



ÇRÉ  ÇIKÑÄÑÖAKA 

__________________________________________________________________________ 

178 

Bhäraté, een sannyäsé in de disciplinaire lijn van Çré Çaìkarä-

cärya. 

Onder voorwendsel van een pelgrimstocht bracht Hij daar-

na zes jaar door op reis door Bengalen, Orissa, Zuid-India, 

Maharastra, Uttar Pradesh (Mathurä, Våndävana, Prayäga, 

Käçé) en Bihar (Känäi Näöaçälä en Räja Mahala). Tijdens Zijn 

reizen insprireerde Hij honderden duizenden mensen tot het 

bereiken van het hoogste doel door hen liefde voor de heilige 

naam te geven. Overal, waar Hij kwam, zaaide Hij de leer van 

onvermengde toewijding (çuddha-bhakti). Door middel van 

debatten en logica versloeg Hij vele personen, die doctrines 

onderschreven, die waren tegengesteld aan de principes van 

de geschriften. Hij vestigde op heldere wijze Zijn eigen leer, 

die de essentie vormt van alle conclusies van de vier Vaiñëava 

sampradäyas. Deze leer kennen we als acintya-bhedäbheda-

tattva, de onbevattelijke waarheid van gelijktijdige eenheid en 

verschil, die bestaat tussen de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods, Zijn vormen van energie en de levende wezens. 

Daarna bleef Hij gedurende achttien jaar onafgebroken in 

Çré Jagannätha Puré. Om Zijn drie innerlijke verlangens in 

vervulling te brengen proefde Hij de nectar van goddelijke 

liefde in het gezelschap van Zijn eeuwige metgezellen. Hij 

zond Zijn invloedrijke predikers van çuddha-bhakti overal 

naartoe en droeg via hen Zijn zuivere leer uit. Dus Hij dom-

pelde heel India onder in de vloed van çré-kåñëa-prema. 

In de tussentijd bekrachtigde Hij het hart van Zijn eeuwige 

metgezellen, zoals Çré Svarüpa Dämodara, Çré Räya Rämä-

nanda, Çré Prabodhänanda Sarasvaté, Çré Rüpa, Çré Sanätana, 

Çré Raghunätha däsa, Çré Gopäla-bhaööa, Çré Jéva, Çré Kavi 
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Karëapura en anderen. Hij gaf hen de inspiratie om vele juwe-

len van transcendentale literatuur te schrijven en gaf zodoen-

de voeding aan Zijn eigen idealen. 

Precies dezelfde Çré Gauräìgadeva Zelf componeerde de 

Çré Çikñäñöaka, die vol staat met alle conclusies van bhakti, en 

gaf instructies aan personen op allerlei verschillende niveau’s 

van kwalificatie. Hij proefde dikwijls de ambrozijnen essentie 

van deze Çikñäñöaka op een afgesloten plek in gezelschap van 

Zijn twee meest vertrouwelijke metgezellen, Çré Svarüpa Dä-

modara en Räya Rämänanda. Dit onderwerp wordt beschre-

ven in Çré Caitanya-caritämåta en andere literatuur. 

Middels Zijn spel en vermaak als ideale beoefenaar van 

bhakti in de grhastha-äçrama heeft Svayam Bhagavän Çré 

Gauräìgadeva alle religieus levende gezinshoofden instructies 

gegeven over de manier, waarop het gezinsleven op de juiste 

wijze dient te worden uitgevoerd. Op dezelfde manier heeft 

Hij met zijn spel en vermaak als sannyäsé alle wereldverza-

kende bedelmonniken instructies gegeven door hen een ideaal 

voorbeeld van verzaking gecombineerd met het hoogste devo-

tionele sentiment te tonen. De glorie van deze Çikñäñöaka is 

ongelimiteerd. 

Godsgeschenk voor de lezers van Çré Çikñäñöaka 

Trouwhartige personen, die deze Çré Çikñäñöaka, welke voort-

vloeide uit de lotusmond van Çré Gauräìgadeva, met grote 

toewijding lezen en bestuderen, raken verzadigd met gretig-

heid om de honing van de lotusvoeten van Çré Gaura-sundara 

te proeven. Bovendien worden ze ondergedompeld in het 

reservoir van liefde voor Muräri, Çré Kåñëacandra. Vierhon-
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derdeen jaar na de verschijning van Çré Gauräìga werd dit 

commentaar op Çré Çikñäñöaka genaamd Sanmodana-bhäñya 

gecomponeerd door mij – Kedäranätha Bhaktivinoda. 

Samenvatting door Çréla Näräyaëa Mahäräja  

op het commentaar van Çréla Bhaktivinoda 

Voor zuiver rasika vaiñëavas, die mädhurya-rasa proeven, 

vormt deze Çré Çikñäñöaka de essentie van alle Veda’s. Omdat 

deze voortkwam uit de lotusmond van Svayam Bhagavän, is 

het een wezenlijke waarheid (mahä-väkya). Daarom moeten 

alle fortuinlijke personen hun hals sieren met de bloemen-

krans van deze Çikñäñöaka door hem als een steevast principe 

dagelijks te lezen, te bestuderen en te vereren. 

Aldus eindigt de vertaling van het commentaar op Çré 

Çikñäñöaka genaamd Sanmodana-bhäñya gecomponeerd door 

de uiterst genadevolle, eeuwige metgezel van Çré Gauräìga, 

Çréla Saccidänanda Bhaktivinoda Öhäkura. 

Çré Caitanya-caritämåta 

(Antya-lélä 20.48-52) 

ämi kåñëa-pada-däsé, teìho rasa-sukha-räçi’ 

äliìgiyä kare ätma-sätha 

kivä nä deya daraçana, järena mora tanu-mana, 

tabu teìho mora präëa-nätha 

sakhé he, çuna mora manera niçcaya 

kivä anuräga kare, kivä duùkha diyä märe, 

mora präëeçvara kåñëa – anya naya 



__________________________________________________________________________ 

181 

chäòi’ anya näré-gaëa, mora vaça tanu-mäna, 

mora saubhägya prakaöa kariyä 

tä-sabäre deya péòä, ämä-sane kare kréòä, 

sei näré-gaëe dekhäïa 

kivä teìho lampaöa, çaöha, dhåñöa, sakapaöa, 

anya näré-gaëa karo’ sätha 

more dite manaù-péòä, mora äge kare kréòä, 

tabu teìho mora präëa-nätha 

nä gaëi äpana-duùkha, sabe väïchi täìra sukha, 

täìra sukha ämära tätparya 

more yadi diyä duùkha, täìra haila mahä-sukha, 

sei duùkha mora sukha-varya 

[In de stemming van Çrématé Rädhikä zei Çréman Ma-

häprabhu:] O sakhé, ik ben een dienstmaagd van de lotus-

voeten van Çré Kåñëa. Hij is de oceaan van het hoogste geluk 

van transcendentale rasa. Hij mag me in bezit nemen door 

me stevig te omarmen, of Hij kan mijn lichaam en geest la-

ten versterven door me Zijn darçana te ontzeggen. Wat Hij 

ook doet, Hij is de Meester van mijn leven. O sakhé , luister 

naar de overtuiging van mijn hart. Of Hij me nu liefheeft of 

kwelt, Kåñëa is mijn meester – er is geen ander. Door die 

andere mooie koeherdersmeisjes te verlaten kan Hij mijn 

grote geluk manifesteren door Zijn geest en lichaam onder 

mijn beheer te brengen. Door in aanwezigheid van die meis-

jes met mij te spelen zal Hij hen verdriet doen. Hij is een 

verdorven, schaamteloze en bedriegelijke schooier, die al-

leen is verzonken in de bevrediging van Zijn eigen bevlie-

gingen. Hij kan me vernederen door in mijn aanwezigheid 

met andere koeherdersmeisjes plezier te maken. Zelfs dan is 

Hij de Meester van mijn leven. Ik ben niet in het minst be-

gaan met mijn eigen verdriet. Ik wens altijd alleen Zijn ge-
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luk. De basis van mijn leven is eenvoudig Hem op alle ma-

nieren plezier te doen. Als Hij plezier heeft door mij ver-

driet te doen, wordt dat verdriet mijn grootste geluk.  

Çikñäñöaka: Lied Acht in twee delen 

(Gétävalé) 

(8-a) 

bandhu-gaëa çunaha vacana mora 

bhävete vibhora, thäkiye yakhana, 

dekhä deya citta-cora 

vicakñaëa kari’, dekhite cähile, 

haya äìkhi-agocara 

punaù nähi dekhi’, käìdaye paräëa, 

duùkhera nähi thäke ora 

jagatera bandhu sei kabhu more laya sätha 

yathä tathä räkha more, ämära se präëa-nätha 

darçana-änanda däne, sukha deya morea präëe, 

bale more praëaya-vacana 

punaù adarçana diyä, dagdha kare mora hiyä, 

präëe more märe präëa-dhana 

yähe tä’ra sukha haya, sei sukha mama 

nija sukhe duùkhe mora sarvadä-i sama 

bhakativinoda, saàyoge, viyoge, 

tähe jäne präëeçvara 

tä’ra sukhe sukhé, sei präëa-nätha, 

se kabhu nä haya para 

O dierbare vriendinnen, luister naar mijn woorden. Hoe 

moet ik het gevoel in mijn hart beschrijven? Als ik door 

emotie word overstelpt, zie ik die verleidelijke persoon, die 
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mijn hart heeft gestolen. Maar zodra ik weer bij vol bewust-

zijn ben, zie ik, dat Hij is verdwenen. Zelfs als ik ga zoeken, 

is Hij nergens te vinden. Op dat moment kent mijn verdriet 

geen grenzen. Mijn lichaam begint te schudden en te trillen. 

Mijn levensadem wordt rusteloos en opgewonden. “Alas! 

Alas! Wat moet ik doen? Hij is de vriend van de hele we-

reld. Wanneer neemt Hij me met Zich mee? Waar Hij me 

ook neerzet, Hij is de Meester van mijn leven. Door me Zijn 

darçana te geven kan Mij me in verrukking brengen, me een 

plezier doen en me met toegenegen woorden tot bedaren 

brengen. Of Hij kan mijn hart verzengen door me Zijn dar-

çana niet te geven. Laat Hij doen wat Hij wil. Zelfs al ver-

moordt Hij me door afzondering van Hem, blijft Hij de rijk-

dom van mijn leven. Wat Hem ook plezier geeft , is mijn ge-

luk. Mijn eigen geluk en verdriet zijn voor mij allemaal een-

der. Hij is de meester van Bhaktivinoda zowel in afgeschei-

denheid als in hereniging. Mijn geluk ligt alleen in Zijn ge-

luk. Hij alleen is de Meester van mijn leven, er is geen an-

der. 

(8-b) 

yoga-péöhopari-sthita, añöa-sakhé-suveñöita, 

våndäraëye kadamba-känane 

rädhä-saha vaàçé-dhäré, viçva-jana-citta-häré, 

präëa mora täìhära caraëe 

sakhé-äjïä-mata kari doìhära sevana 

pälya-däsé sadä bhävi doìhära caraëa 

kabhu kåpä kari’, mama hasta dhari’, 

madhura vacana bole 

tämbüla laiyä, khäya dui jane, 

mälä laya kutühale 
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adarçana haya kakhana ki chale 

nä dekhiyä doìhe hiyä mora jvale 

jekhäne sekhäne, thäkuka du’jane, 

ämi ta’ caraëa däsé 

milane änanda, virahe yätanä, 

sakala samäna väsi 

rädhä-kåñëa präëa mora jévane maraëe 

more räkhi’ märi’ sukhe thäkuka du’jane 

bhakativinoda, ära nähi jäne, 

paòi’ nija-sakhé-päya 

rädhikära gaëe thäkiyä satata, 

yugala-caraëa cäya 

Çré Nanda-nandana, die op Zijn fluit speelt en het hart van 

het hele universum steelt, is met Çrématé Våñabhänu-nandiné 

gracieus gezeten op de juwelen troon van de zetel van Hun 

transcendentale spel omringd door de acht belangrijkste 

sakhés in een bos van kadamba in transcendentaal Våndäva-

na. De lotusvoeten van dit eeuwigdurend jeugdige Godde-

lijke Paar zijn mijn ziel en zaligheid. Ik heb mezelf aan Hun 

lotusvoeten overgegeven. Ik ben de dienstmaagd (pälyadäsé) 

van Hun lotusvoeten. Soms pakken Ze mijn handen vast en 

vragen me met lieve stem om tämbüla en eten het dan. Soms 

nemen Ze met grote nieuwsgierigheid een bloemenkrans 

van me over en dragen hem. Terwijl Ze een andere keer on-

der een of ander voorwendsel verdwijnen. O sakhé , geluk 

vind je, waar Zij worden aangetroffen. Ik ben een dienst-

maagd van Hun lotusvoeten. Zegen verkregen in Hun gezel-

schap en kwelling ondergaan in Hun afwezigheid zijn voor 

mij hetzelfde. In leven en dood – te allen tijde – zijn Çré Çré 

Rädhä-Kåñëa mijn leven. Bhaktivinoda kent niemand anders 

dan Hen. Ik val aan de lotusvoeten van Hun meest dierbare 
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sakhés en smeek slechts om één ding: dat ze me in de per-

soonlijke groep van Çrématé Rädhikä aanvaarden en me al-

tijd betrekken in de dienst van de lotusvoeten van het God-

delijk Paar. 

Vivåti 

“Ik ben een dienstmaagd van de gopés, die altijd bezig zijn de 

lotusvoeten van Çré Kåñëa op allerlei manieren te dienen. Hij 

kan me omhelzen, Hij kan me Zijn eigen maken, of Hij kan 

mijn hart breken door niet aanwezig te zijn. Hij is een schooi-

er, die altijd bezig is de jonge vrouwen van de gopas te verlei-

den. Hij kan doen wat Hij wil, Hij is toch de Meester van mijn 

leven. Er is geen ander dan Hij. Çré Kåñëa is de onafhankelijke 

Allerhoogste Persoon. Handelen in overeenstemming met 

Zijn wens is mijn enige religie. Ik heb geen belangen buiten 

de Zijne en ik heb geen enkele neiging om dienst te verlenen, 

die is tegengesteld aan Zijn wil.” 

In het stadium van perfectie is de jéva verstoken van alle 

materiële aanduidingen met betrekking tot lichaam en geest. 

Op dat moment wordt het levend wezen een vrouwelijke as-

sistente van de gopés in Våndävana gelegen in het spirituele 

universum, de plaats waar Nanda-nandana Çré Kåñëa op in-

formele wijze Zijn goddelijk spel en vermaak uitvoert. Daar is 

men bezig de verlangens van Çré Kåñëa in vervulling te bren-

gen met de spirituele zintuigen van zijn spirituele lichaam. Dit 

is de werkelijke aard van prema-bhakti. 

Het levend wezen mag zichzelf nooit als de äçraya-vigraha 

beschouwen. De äçraya-vigraha zijn de eeuwige metgezellen 

van Bhagavän, die van nature het liefdesreservoir voor Çré 



ÇRÉ  ÇIKÑÄÑÖAKA 

__________________________________________________________________________ 

186 

Kåñëa zijn en onder wier leiding aspirerende toegewijden zich 

plaatsen om hun spontane aantrekkingskracht tot Bhagavän 

te wekken. Hier verwijst de äçraya-vigraha specifiek naar 

Çrématé Rädhikä. Een toegewijde beschouwt zich nooit als 

identiek met de äçraya-vigraha, maar heeft altijd het idee hun 

volgeling en aspirant voor Hun genade te zijn. Wanneer men 

zichzelf als de äçraya-vigraha beschouwt, wordt zijn verering 

ahaìgrahopäsanä. 

Ahaìgrahopäsanä wijst op een soort verering, waarin de 

toegewijde zich als identiek met het object van verering be-

schouwt. De onvervalste conditie van de zuivere jéva is om 

altijd onder leiding te blijven staan van de äçraya-jätéya, Çré-

maté Rädhikä en Haar vertrouwelijke vriendinnen. Hoewel 

het levend wezen Kåñëa dierbaar is, is hij grondrechtelijk en 

door de wil van Kåñëa het afgescheiden deeltje van Bhagavän 

(vibhinnäàça). 

Samenvatting van Çré Çikñäñöaka 

In alle acht verzen van Çré Çikñäñöaka zijn drie onderwerpen 

aan de orde gekomen: sambhandha (kennis die relevant is 

voor de ontwikkeling van de relatie met Bhagavän), abhid-

heya (het proces van het devotionele leven) en prayojana (het 

hoogste doel van toewijding). In Vers Een werd sädhana in de 

vorm van çré-kåñëa-saìkértana op een algemene manier be-

schreven. In Vers Twee werd de gewaarwording van de eigen 

onbekwaamheid om deze superuitmuntende vorm van sädha-

na uit te voeren aangetoond. Vers Drie leert ons de methode 

van het chanten van de heilige naam; Vers Vier, de noodzaak 

om ongewenste verlangens en bedrog in de vorm van aspiratie 
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voor bevrijding uit te bannen; Vers Vijf, kennis van de oor-

spronkelijke spirituele identiteit van het levend wezen; Vers 

Zes, hoe men goed geluk krijgt door in de nabijheid van Çré 

Kåñëa te komen; Vers Zeven, de gemoedsgesteldheid van 

afgescheidenheid in degenen, die de hoogste kwalificatie heb-

ben verkregen; en Vers Acht, de hoogste perfectie van het 

gekoesterde doel. 

In de Verzen Een tot en met Vijf werden instructies gege-

ven voor sambhandha-jïäna, dat de basis vormt van abhid-

heya. In alle acht Verzen werd abhidheya-tattva beschreven. 

In de Verzen Zes tot en met Acht worden instructies met be-

trekking tot prayojana, het hoogste doel, aangetroffen. In de 

Verzen Een tot en met Vijf werd het proces van sädhana-

bhakti in de sectie abhidheya-tattva beschreven en in de Ver-

zen Zes en Zeven bhäva-bhakti. De Verzen Zes tot en met 

Acht en vooral Verzen Zeven en Acht handelen over sädhya, 

het geperfectioneerde stadium van bhakti, dat uitmondt in 

prema. 

Met de presentatie van het volgende vers gecomponeerd 

door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura bied ik mijn eerbe-

tuigingen aan de voeten van alle lezers, 

ärädhyo bhagavän vrajeça-tanayas tad-dhäma våndävanaà 

   ramyä käcid upäsanä vraja-vadhü-vargeëa yä kalpitä 

çrémad-bhägavataà pramäëam amalaà premä pum-artho mahän 

   çré-caitanya-mahäprabhor matam idaà taträdaro naù paraù 

Bhagavän Vrajendra-nandana Çré Kåñëa en Zijn transcen-

dentale woonplaats, Çré Våndävana-dhäma, zijn mijn vere-

renswaardige objecten. De meest uitmuntende methode 

voor de verering van Kåñëa is die, welke door de jonge huis-
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vrouwen van Vraja werd aangenomen. Çrémad-Bhägavatam  

is het onfeilbare en meest gezaghebbende geschrift en kå-

ñëa-prema is het vijfde en hoogste bereik van het menselijk 

leven voorbij wereldse religiositeit (dharma), het verzame-

len van rijkdom (artha), lustbevrediging (käma) en bevrij-

ding (mokña). Daardoor wordt het gekend als païcama-

puruñärtha of parama-puruña-ärtha. Dit is de opvatting van 

Çré Caitanya Mahäprabhu. We hebben de allerhoogste ach-

ting voor deze conclusie. We hebben geen hang naar of res-

pect voor enig andere bedriegelijke mening.  

Çré Bhajana-rahäñya verzen 

Het volgende vers uit Çrémad-Bhägavatam (10.31.11) biedt 

een voorbeeld van de hoogontwikkelde liefde van de gopés 

voor Kåñëa. Toen Kåñëa op blote voeten door de bossen 

zwierf om de koeien achterna te lopen, ervoeren de gopés een 

enorme bezorgdheid door te denken aan de pijn, die Kåñëa 

zou kunnen ervaren, en spraken alsvolgt, 

calasi yad vrajäc cärayan paçün 

   nalina-sundaraà nätha te padam 

çila-tåëäìkuraiù sédatéti naù 

   kalilatäà manaù känta gacchati 

O meester, O lieverd, wanneer Je uit Vraja vertrekt en het 

bos inloopt om de koeien te hoeden, raakt ons hart in 

doodsangst met de gedachte, dat Jouw voeten, die zachter 

en delicater zijn dan een lotusbloem, worden gestoten door 

gebroken stenen en worden gestoken door uitstekend kaf 

van graan en scherp gras, scheuten en doornen. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zingt alsvolgt (Bhajana-

radhasya 8.14), 
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dhenu la’ye vraja ha’te yabe yäo vane 

nalina-sundara tava kamala-caraëa 

çiläìkure kañöa habe manete vicäri’ 

mahä-duùkha päi morä ohe citta-häri 

O geliefde, die mijn hart heeft gestolen, wanneer Je Vraja 

verlaat en de koeien naar het bos neemt, denk ik alleen aan 

de wijze, waarop Jouw prachtige, zachte lotusvoeten door 

scherpe stenen worden gepijnigd en daardoor ervaar ik een 

enorm verdriet. 

Als de gopés niet in staat zijn het lotusgezicht van Çré Kåñëa 

te zien, dat wordt omringd door krullende lokken haar, 

beschouwen ze ieder moment als honderden millennia. (De 

exacte woorden, die hier worden gebruikt om een ogenblik 

uit te drukken, zijn nimeña, dat betekent een knippering 

met de ogen, en truöi, de tijd die nodig is voor de integratie 

van achttien atoomdeeltjes, of 1/1687,5 deel van een secon-

de.) Dit komt tot uitdrukking in het volgende vers van Çré-

mad-Bhägavatam (10.31.15), 

aöati yad bhavän ahni känanaà 

   truöi-yugäyate tväm apaçyatäm 

kuöila-kuntalaà çré-mukhaà ca te 

   jaòa udékñatäà pakñma-kåd dåçäm 

[De gopés zeiden:] O liefste, wanneer Je naar het bos gaat 

om de koeien te hoeden, zijn we niet in staat Jou te zien en 

daarom lijkt een enkel ogenblik (truöi) voor ons op een heel 

millennium. Op het eind van de dag kunnen we Jouw mooie 

gezicht zien, dat is omringd met krullende haarlokken. Maar 

zelfs op dat moment vormt het knipperen van onze ogen een 

belemmering om Jou te zien en dat kunnen we geen moment 



ÇRÉ  ÇIKÑÄÑÖAKA 

__________________________________________________________________________ 

190 

(nimeña) verdragen. Dan beschouwen we de schepper van 

onze oogleden als een grote idioot. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zingt (Bhajana-radhasya 8.15), 

pürvähne känane tumi yäo go-cäraëe 

truöi yuga-sama haya tava adarçane 

kuöila-kuntala tava çré-candra-vadana 

darñane nimeña-dätä vidhira nindana 

In de voormiddag, wanneer Je naar het bos gaat om de 

koeien te hoeden, lijkt een enkel ogenblik in Jouw afwezig-

heid voor ons op een heel millennium. Wanneer we Jouw 

prachtige vollemaansgezicht zien, dat is omringd door krul-

lende haarlokken, onderbreekt het knipperen van onze ogen 

het zicht op Jou en daarom keuren we de schepper met gro-

te kracht af. 

Het volgende vers van Kåñëa-karëämåta (12) is een voor-

beeld van de bhävocchväsa van de gopés op het moment 

van hereniging met Kåñëa, 

nikhila-bhuvana-lakñmé-nitya-léläspadäbhyäm 

   kamala-vipina-véthé-garva-sarvaìkañäbhyäm 

praëamad-abhaya-däna-prauòhi-gäòhädåtäbhyäà 

   kim api vahatu cetaù kåñëa-pädämbujäbhyäm 

De lotusvoeten van Çré Kåñëa zijn de woonplaats, waar Çré-

maté Rädhikä, de oorspronkelijke bron van alle geluksgo-

dinnen, Haar eeuwige spel uitvoert. De schoonheid van die 

voeten verbrijzelt de trots van het bospad, dat is gedeco-

reerd met rijen lotusbloemen, totaal. Ze zijn krachtig en ui-

terst alert om de overgegeven zielen vrijheid van angst te 

schenken. Mogen Zijn lotusvoeten voor altijd in mijn hart 
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manifest zijn en mogen ze het onbeschrijflijke geluk van hun 

dienst overdragen. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zingt (Bhajana-rahäñya 8.17), 

nikhila-bhuvana-lakñmé rädhikä-sundaré 

täìra nitya-léläspada parama-mädhuré 

kamala-vipina-garva kñaya yähe haya 

praëata-abhaya-däne prauòha-çakti-mäyä 

hena kåñëa-päda-padma, kåñëa, mama mäna 

apürva utsava-rati karuka vahana 

Mag een ongekend liefdesfestival in mijn hart ontwaken 

voor Çré Kåñëa en Zijn lotusvoeten, die de hoogste zoetheid 

vormen, en voor de woonplaats van het eeuwige spel van de 

goddelijk mooie Çrématé Rädhikä, de bron van alle geluks-

godinnen, die de trots verbrijzelen van het bospad bedekt 

met lotussen, en die volkomen bekwaam zijn om vrijheid 

van angst aan de overgegeven zielen te schenken.  

Commentaar 

Çré Bilvamaìgala Öhäkura bidt hier met een intens verlangen 

om verzonken te raken in het plezier van het dienen van Bha-

gaväns lotusvoeten. Het woord vahatu betekent “dragen”, 

maar het wordt hier gebruikt in de zin van toevlucht of on-

derdak. Bilvamaìgala Öhäkura bidt, dat zijn verstand zijn 

toevlucht mag nemen tot Kåñëa’s lotusvoeten. De woorden 

kim api, dat hier wordt gebruikt in combinatie met vahatu 

betekenen “hevig” of “in hoge mate”. Dit betekent, dat hij 

niet alleen zijn toevlucht tot die voeten wil nemen, maar dat 

hij ze ook wil dienen. Ook kan het woord sukham, geluk, hier 

worden verstaan. In dat geval betekent kim api “een zeker 
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geluk”. Het feit, dat het onbepaald is, impliceert, dat het zo 

buitengewoon is, dat het niet kan worden beschreven. Dit 

verwijst naar het geluk van het dienen van Kåñëa’s lotusvoe-

ten door ze te masseren enzovoort. Hij bidt, dat zijn verstand 

zijn toevlucht alleen tot dat geluk zal nemen. 

Wat is zo aantrekkelijk aan die voeten? De term nikhila-

bhuvana-lakñmé verwijst naar Çrématé Rädhikä. Het betekent, 

dat Zij de oorspronkelijke bron is van alle geluksgodinnen, 

die bestaan in drie soorten: de lakñmés van Vaikuëöha, de ko-

ninginnen van Dvärakä en de jongedames van Vraja. De 

woorden nitya-léläspadäbhyäm betekenen, dat Çré Kåñëa’s 

lotusvoeten de plek zijn, waar Çrématé Rädhikä Haar eeuwige 

spel ten uitvoer legt. Nikhila-bhuvana-lakñmé wijst ook op de 

schoonheid, rijkdom en schittering van alle werelden inclusief 

Vaikuëöha. In dat geval betekenen de woorden nitya-

léläspadäbhyäm, dat alle rijkdom, schoonheid en schittering 

eeuwigdurend en met groot plezier aan Kåñëa’s lotusvoeten 

wonen. In alle gevallen is de schoonheid van Kåñëa’s voeten 

onvergelijkbaar. Het gevolg is, dat ze de trots van een prach-

tig bos afgezet met rijen geurende lotussen volkomen verbrij-

zelen. 

Hoe kunnen die buitengewone voeten worden verkregen? 

Praëamat – door eenvoudig met groot respect voor hen neer 

te buigen. Aan degenen, die zich op deze wijze verootmoedi-

gen, schenken Kåñëa’s voeten vrijheid van angst. En door dat 

te doen zijn ze prauòhé, hetgeen betekent, dat ze vermetel 

zijn. Ze vertonen ongewone stoutmoedigheid en daarom kan 

niets ze in de weg staan. Verder zegt hij, dat ze gäòhädåta zijn, 

uiterst alert om dergelijke vrijheid van angst te schenken. Dus 
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ofschoon zulke voeten zo kostbaar zijn, vertrouwt hij erop zijn 

doel te bereiken. 

De uitdrukking bhävocchväsa betekent “een gevoelsuitbar-

sting, die de spirituele sentimenten verborgen in het hart van 

de gopés tot uitdrukking brengt”. Hoe gebeurt dat?  

De gopés zwegen en Kåñëa zweeg. Ze ondergingen het ge-

voel van afgescheidenheid. De gopés weenden en voelden zich 

in hun hart erg verdrietig. Maar Kåñëa benaderde Çrématé 

Rädhikä opeens van achteren en hield Zijn handen voor Haar 

ogen. Ze wist door het gevoel van Zijn handen, dat Hij het 

was, maar Ze liet niet merken, dat Ze dat wist. Ze riep uit, 

“Viñäkhä” en Kåñëa lachte, terwijl Hij Zich probeerde in te 

houden. Çrématé Rädhikä voelde zich meer dan gelukkig. En 

om Kåñëa’s stemming te verhogen zei Ze, “Ja, Ik weet het. Je 

bent Lalitä”. 

Toen kon Kåñëa Zich niet langer inhouden en begon op-

eens hard te lachen. Toen zei Çrématé Rädhikä, “Oh Jij, Jij, Jij, 

Jij!” Daarna vielen Ze elkaar in de armen. 

Dit is een voorbeeld van bhävocchväsa. Çrématé Rädhikä 

heeft altijd de ervaring van bhäva in Haar hart. Maar als er 

een stimulus komt, die maakt, dat deze stemmingen het hart 

uitkomen, zodat iedereen ze kan zien, wordt het bhävocchvä-

sa genoemd. Deze bhävocchväsa is zo sterk, dat hij door niets 

kan worden tegengehouden, zoals de loop van een snel stro-

mende rivier niet kan worden tegengehouden. 

Samenvatting door Çréla Näräyaëa Mahäräja  

Welnu, tot besluit citeert deze vertaler, die aspiraties heeft 

voor de dienst van de lotusvoeten van Çrématé Rädhikä, een 
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vers van Çré Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en buigt zich ne-

derig neer aan de gerespecteerde voeten van de trouwe lezers. 

ärädhyo bhagavän vrajeça-tanayas tad-dhäma våndävanaà 

   ramyä käcid upäsanä vraja-vadhü-vargeëa yä kalpitä 

çrémad-bhägavataà pramäëam amalaà premä pum-artho mahän 

   çré-caitanya-mahäprabhor matam idaà taträdaro naù paraù 

Bhagavän Vrajendra-nandana Çré Kåñëa en Zijn transcen-

dentale woonplaats, Çré Våndävana-dhäma, zijn mijn vere-

renswaardige objecten. De meest uitmuntende methode van 

het vereren van Kåñëa is die, welke is aangenomen door de 

jonge echtgenotes van Vraja. Çrémad-Bhägavatam is het on-

feilbare en meest gezaghebbende geschrift en kåñëa-prema is 

het vijfde en hoogste bereik van het menselijk leven voorbij 

wereldse religiositeit (dharma), de opeenhoping van rijkdom 

(artha), zintuiglijk plezier (käma) en bevrijding (mokña). 

Het wordt daarom gekend als païcama-puruñärtha of para-

ma-puruñärtha. We koesteren de hoogste achting voor deze 

conclusie. We hebben geen neiging tot of respect voor ande-

re bedriegelijke opinies. 
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Woordenlijst 

 

abhidheya – het middel waarmee het hoogste doel wordt bereikt; de 

beoefeningen van sädhana-bhakti. 

äcärya – spiritueel voorganger; iemand die onderwijst door middel 

van voorbeeld. 

adhirüòha-mahäbhäva – de hoogste staat van mahäbhäva, die alleen 

wordt aangetroffen in de gopés van Vraja. De stemming, waarin 

alle anubhävas, die manifest zijn in standvastige mahäbhäva bij-

zondere kenmerken krijgen, die zelfs verbazingwekkender zijn 

dan dezelfde anubhävas in hun normale staat (zie mahäbhäva en 

anubhäva). 

änanda – (1) transcendentale zegen; (2) het vermogen van Bhaga-

vän, dat zich verhoudt tot Zijn aspect van zegen. Dit sluit aan bij 

het hlädiné-vermogen (zie hlädiné). 

anartha – ongewenste verlangens in het hart, die vooruitgang in het 

spirituele leven belemmeren. Deze anarthas bestaan in vier soor-

ten: (i) duñkåtottha – die welke voortkomen uit voorgaande zon-

den; (ii) sukåtottha – die welke voortkomen uit voorgaande vro-

me activiteiten; (iii) aparädhottha – die welke voortkomen uit 

overtredingen en (iv) bhakty-uttha – die welke voortkomen in re-

latie tot bhakti. 

anubhäva – een van de vijf essentiële ingrediënten van rasa. De ac-

ties, die de emoties, welke in het hart spelen, vertonen of onthul-

len, worden anubhävas genoemd. Er zijn dertien anubhävas, zo-

als beschreven op de pagina’s 124-5. 

anuräga – (1) gehechtheid in het algemeen; (2) spirituele gehecht-

heid; (3) een geïntensiveerd stadium van prema; een stadium in 
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de ontwikkeling van prema tot mahäbhäva. In Ujjvala-nélamaëi 

(14.146) is anuräga alsvolgt gedefinieerd: “Hoewel men de ge-

liefde regelmatig ontmoet en goed bekend is met de geliefde, 

veroorzaakt het telkens nieuwe gevoel van intense gehechtheid, 

dat de geliefde ieder moment opnieuw wordt ervaren, alsof men 

nooit eerder enige ervaring met een dergelijk persoon heeft ge-

had. De gehechtheid, die tot een dergelijk gevoel aanleiding 

geeft, wordt anuräga genoemd.” 

äsakti – gehechtheid. Dit verwijst vooral naar gehechtheid aan Bha-

gavän en Zijn eeuwige metgezellen. Äsakti vindt plaats, wanneer 

de genegenheid voor bhajana leidt tot een rechtstreekse en diepe 

gehechtheid aan de persoon, die het object van die bhajana 

vormt. Dit is het zesde stadium in de ontwikkeling van de kruip-

plant van devotie en wordt opgewekt, nadat de smaak voor bha-

jana rijp is geworden. 

Bhagavän – de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. In de Viñëu 

Puräëa (6.5.72-4) wordt Bhagavän alsvolgt omschreven: “çuddhe 

mahävibhüty-äkhye pare brahmaëi vartate maitreya bhagavac-

chabdaù sarva-käraëa-käraëe; sambharteti tathä bhartä bha-käro 

‘rtha-dvayänvitaù netä gamayitä srañöä ga-kärärthas tathä mune; 

aiçvaryasya samagrasya dharmasya yaçasaù çriyaù jïäna-

vairägyayoç caiva ñaëëäà bhaga itéìganä – het woord bhagavat 

wordt gebruikt om de hoogste Brahman te beschrijven, die be-

schikt over alle vermogens, die volkomen zuiver is en die de oor-

zaak van alle oorzaken is. In het woord bhagavat heeft de letter-

greep bha twee betekenissen: iemand die alle levende wezens in 

stand houdt en iemand die alle levende wezens ondersteunt. Zo 

heeft de lettergreep ga ook twee betekenissen: de schepper en 

iemand die maakt dat alle levende wezens de resultaten van 
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karma en jïäna verkrijgen. Complete rijkdom, religiositeit, roem, 

schoonheid, kennis en verzaking worden gekend als bhaga, for-

tuin.” Het achtervoegsel vat betekent “bezitten”. Dus iemand, 

die beschikt over deze zes fortuinen wordt gekend als Bhagavän. 

bhajana – (1) het woord bhajana is afgeleid van de werkwoordstam 

bhaj, dat in de Garuòa Puräëa (Pürva-khaëòa 231.3) alsvolgt 

wordt omschreven: “bhaj ity eña vai dhätuù seväyäà parikértitaù 

tasmät sevä budhaiù proktä bhaktiù sädhana-bhüyasé – de werk-

woordstam bhaj wordt specifiek gebruikt in de zin van dienst, 

dienstverlening. Wanneer sädhana wordt uitgevoerd in het be-

wustzijn een dienaar te zijn, wordt het bhakti genoemd.” Volgens 

dit vers wordt liefdevolle toegewijde dienst aan Kåñëa bhakti ge-

noemd. Zulke dienstverlening is het intrinsieke kenmerk van 

bhakti of bhajana. Dus alle dienstverlening uitgevoerd in dit be-

wustzijn kan bhajana worden genoemd; (2) in algemene zin ver-

wijst bhajana naar spirituele beoefeningen, vooral horen, chan-

ten en mediteren op de heilige namen, gedaante, kwaliteiten en 

het spel van Çré Kåñëa. 

bhakti – het woord bhakti is afkomstig van de werkwoordstam bhaj, 

dat “dienen” betekent (zie bhajana). Daarom is de eerste bete-

kenis van het woord bhakti “dienst verlenen”. De uitvoering van 

activiteiten, die uitsluitend zijn bedoeld voor het plezier van de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Çré Kåñëa, en die zijn ingebed 

in een positieve houding verzadigd van liefde, en die verstoken 

zijn van alle andere verlangens en niet worden bedekt door kar-

ma en jïäna, wordt zuivere bhakti genoemd. 

bhäva – (1) spirituele emoties, liefde, sentiment; een bepaalde lief-

desstemming, waarin de toegewijde Kåñëa dient als een dienaar, 

vriend, ouder of geliefde; (2) een geïntensiveerd stadium van 

prema, dat in Ujjvala-nélamaëi met mahäbhäva wordt gelijkge-

steld. Een uitgebreide beschrijving van bhäva is gegeven in het 

commentaar op Vers Zeven. 
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bhäva-bhakti – het eerste stadium van perfectie in devotie. Een 

stadium van bhakti, waarin viçuddha-sattva, de essentie van het 

innerlijke vermogen van Bhagavän bestaande uit spirituele ken-

nis en zegen, vanuit het hart van Bhagaväns eeuwige metgezellen 

wordt overgebracht op het hart van praktiserende toegewijden 

en hun hart met diverse soorten smaak verzacht. Bhäva-bhakti is 

de eerste spruit van prema, zuivere liefde voor God, en het wordt 

ook rati genoemd. Dit is het zevende stadium in de ontwikkeling 

van de kruipplant van bhakti. Het dient te worden onderscheiden 

van bhäva genoemd onder (2) hierboven, dat een geïntensiveerd 

stadium van prema betreft in de ontwikkeling van rati tot ma-

häbhäva. 

Brahman – het onpersoonlijke, alles-doordringende aspect van God, 

dat geen eigenschappen en kwaliteiten heeft. De allerhoogste 

Brahman of Parabrahman verwijst naar de Allerhoogste Per-

soonlijkheid Çré Kåñëa.  

brähmaëa – een van de vier kasten (varëas) in het varëäçrama stel-

sel; iemand, die lid is van die kaste, zoals een priester of een le-

raar. 

cit – het vermogen van Bhagavän, dat wijst op Zijn wetende aspect, 

of bovenzinnelijke kennis. Dit sluit aan bij het saàvit vermogen 

(zie saàvit). 

darçana – zien, ontmoeten, bezoeken, waarnemen. 

däsya – (1) een van de vijf belangrijkste relaties met Bhagavän, wel-

ke in het stadium van bhäva of prema wordt gevestigd; liefde 



__________________________________________________________________________ 

199 

voor of aantrekkingskracht tot Bhagavän, welke tot uitdrukking 

wordt gebracht in het gevoel een dienaar te zijn; (2) in deze we-

reld wordt de algemene relatie van praktiserende toegewijden 

met Bhagavän kåñëa-däsya of bhagavad-däsya genoemd. Dit be-

tekent eenvoudig de erkenning van de ware identiteit als dienaar 

van God. 

dhäma – een heilige pelgrimsplaats; de plaatsen, waar Bhagavän 

verschijnt en Zijn transcendentale spel en vermaak uitvoert. 

dharma – (1) de natuurlijke, karakteristieke functie van een ding; 

datgene, dat niet van zijn natuur kan worden gescheiden; (2) re-

ligie in het algemeen; (3) de sociaal religieuze plichten voor ver-

schillende klassen in het varëäçrama stelsel zoals voorgeschreven 

in de geschriften; (4) materialistische religiositeit. 

dvija-patnés – de echtgenoten van brähmaëas, zoals beschreven in 

Çrémad-Bhägavatam, Tiende Canto, Hoofdstuk 23. 

Goloka Våndävana – het hoogste gebied in de spirituele wereld. De 

woonplaats van Çré Kåñëa, waar Hij manifest is in Zijn oorspron-

kelijke en allerbeste uitvoering als koeherdersjongen omringd 

door Zijn intieme en liefhebbende toegewijden, de gopas en de 

gopés van Vraja. 

gopas – de koeherdersjongens, die Kåñëa dienen met een gevoel een 

intieme vriend te zijn. Dit kan ook van toepassing zijn op de ou-

dere gopas, die Kåñëa dienen met het gevoel van ouderlijke ge-

negenheid. 

gopés – de jonge koeherdersmeisjes van Vraja aangevoerd door 

Çrématé Rädhikä, die Kåñëa dienen in de stemming van amoureu-

ze liefde. Dit heeft ook betrekking op de oudere gopés aange-
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voerd door Moeder Yaçodä, die Kåñëa dienen met een gevoel 

van ouderlijke genegenheid. 

hari-kathä – vertellingen over de heilige namen, gedaante, kwalitei-

ten en het spel van Çré Hari. 

harinäma – het chanten van de heilige namen van Bhagavän. Tenzij 

vergezeld van het woord saìkértana, verwijst het doorgaans op de 

beoefening van het zachtjes voor zichzelf chanten van de Hare 

Kåñëa mahä-mantra op een snoer tulasé-kralen. 

hlädiné – dit verwijst naar het innerlijke vermogen (svarüpa-śakti), 

dat wordt overheerst door hlädiné (zie svarüpa-śakti). Hlädiné is 

het vermogen, dat wijst op het aspect van zegen (änanda) van 

Bhagavän. Ofschoon de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods de 

belichaming vormt van alle plezier, is hlädiné dat vermogen, 

waarmee Hij bovenzinnelijke zegen proeft en veroorzaakt, dat 

anderen zegen proeven. 

japa – het voor zichzelf heel zachtjes uitspreken of fluisteren van de 

heilige namen van Bhagavän; het verwijst doorgaans naar de be-

oefening van het chanten van harinäma op tulasé-kralen. 

jéva – het eeuwige, individuele levende wezen, dat in de geconditio-

neerde staat van het materiële bestaan een materieel lichaam in 

een van de ontelbaar vele levenssoorten aanneemt.  

jïäna – (1) kennis; (2) kennis van de afgescheidenheid van de ziel 

van materie en zijn identiteit met Brahman, welke leiden tot on-

persoonlijke bevrijding. 
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Kali-yuga – het huidige tijdperk van ruzie en schijnheiligheid, dat 

vijfduizend jaar geleden een aanvang nam. 

karatälas – kleine, bronzen handcymbalen gebruikt in devotionele 

muziek. 

karma – (1) iedere activiteit uitgevoerd in de loop van het materiële 

bestaan; (2) baatzuchtige activiteiten; vrome activiteiten leidend 

tot materieel gewin in deze wereld of in de hemelse planeten na 

de dood; (3) noodlot; voorgaande daden leidend tot onvermijde-

lijke gevolgen. 

kértana – gezamenlijk zingen van de heilige namen van Bhagavan, 

dat soms wordt begeleid door muziek. Dit kan ook verwijzen 

naar het luid, individueel chanten van de heilige naam, maar ook 

van orale beschrijvingen van Gods namen, gedaante, kwaliteiten, 

metgezellen en spel. Een van de negen belangrijkste segmenten 

van devotie. 

kuïja – een loofhut of prieel; een natuurlijke, schaduwrijke schuil-

plaats, waarvan de zijden en overdekking voornamelijk worden 

gevormd door bomen en klimplanten.

lélä – goddelijk speels tijdverdrijf. De activiteiten van Bhagavän 

staan nimmer onder invloed van de materiële natuur ongeacht of 

ze plaats hebben voor de schepping van de materiële wereld of in 

de transcendentale liefdesuitwisselingen met Zijn toegewijden. 

Het zijn allemaal manifestaties van Zijn zelf-willende vermogens 

en daarom heten ze lélä, of goddelijk spel. Dit spel en vermaak 

wordt gehoord, beschreven en er wordt op gemediteerd door 
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toegewijden als onderdeel van de beoefening van sädhana-

bhakti. 

mädhurya-rasa – een van de vijf primaire relaties met Kåñëa, welke 

wordt gevestigd in het stadium van bhäva en prema; liefde voor 

of gehechtheid aan Kåñëa tot uitdrukking gebracht in de ge-

moedsgesteldheid van een geliefde. Dit gevoel is eeuwig aanwe-

zig in de gopés van Vraja. 

mahäbhäva – het hoogste stadium van prema, goddelijke liefde. In 

Ujjvala-nélamaëi (14.154) wordt mahäbhäva alsvolgt omschre-

ven: “Wanneer anuräga een speciale staat van intensiteit bereikt, 

wordt het bhäva of mahäbhäva genoemd. Deze staat van intensi-

teit heeft drie kenmerken: (i) anuräga bereikt de staat van sva-

saàvedya, hetgeen betekent, dat het het object wordt van zijn ei-

gen ervaring; (ii) het wordt prakäçita, stralend manifest, hetgeen 

betekent, dat alle acht sättvika-bhävas op prominente wijze wor-

den vertoond; en (iii) het bereikt de staat van yävad-äçraya-våtti, 

hetgeen betekent, dat het actieve ingrediënt van de geïntensi-

veerde staat van anuräga de ervaring van Rädhä en Kåñëa’s bhä-

va overdraagt op een ieder, die aanwezig is en gekwalificeerd is 

deze te ontvangen.” 

mäna – (1) jaloerse boosheid; (2) een geïntensiveerd stadium van 

prema; een stadium in de ontwikkeling van prema tot mahäbhä-

va. Het wordt in Ujjvala-nélamaëi (14.96) alsvolgt omschreven, 

“Wanneer sneha zijn jubel bereikt en veroorzaakt, dat men de 

bekoorlijkheid van de geliefde in telkens nieuwe variëteiten er-

vaart, maar van buiten een bedriegelijke vorm aanneemt, wordt 

het mäna genoemd.” 
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mantra – een mystiek vers gecomponeerd van de namen van Bhaga-

vän, dat is gericht tot ieder individueel godsbeeld. Mantras wor-

den op het moment van inwijding door een geestelijk leraar aan 

een leerling gegeven. 

mäyä – illusie; dat wat niet is; de externe energie van Bhagavän, die 

de levende wezens zodanig beïnvloedt, dat ze uit vals egoïsme 

aannemen onafhankelijke genieters van deze materiële wereld te 

zijn. 

mådaìga – een dubbelkoppige kleidrum, die wordt gebruikt bij de 

uitvoering van devotioneel gezang. 

näma – de heilige naam van Bhagavän, die door toegewijden wordt 

gechant als onderdeel van de beoefening van sädhana-bhakti. 

Paramätmä – de Superziel in het hart van alle levende wezens als 

getuige en bron van herinnering, kennis en vergetelheid. 

praëaya – een geïntensiveerd stadium van prema; een stadium in de 

ontwikkeling van prema tot mahäbhäva. In Ujjvala-nélamaëi 

(14.108) wordt het alsvolgt omschreven, “Wanneer mäna de 

vorm aanneemt van ongeremde intimiteit genaamd viçrambha, 

noemen geleerde authoriteiten het praëaya.” Het woord viçram-

bha gebruikt in dit vers betekent “volkomen vertrouwelijkheid 

zonder enige remming of formaliteit”. Deze vertrouwelijkheid 

maakt, dat men zijn leven, verstand, intelligentie en lichaam in 

alle opzichten als één beschouwt met het leven, verstand, intelli-

gentie en lichaam van de geliefde. 
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prema – (1) liefde voor Kåñëa, die uiterst geconcentreerd is, die het 

hart volkomen doet smelten en aanleiding geeft tot een diep ge-

voel van mamatä, of bezitsdrang, in relatie tot Bhagavän (dit is 

de algemene definitie van prema, die in Bhakti-rasämåta-sindhu 

1.4.1 wordt gegeven); (2) wanneer rati stevig wortelt en door 

geen enkel obstakel wordt gehinderd, heet het prema. Wanneer 

prema toeneemt, wordt het geleidelijk getransformeerd in sneha, 

mäna, praëaya, räga, anuräga en bhäva. Wanneer een of andere 

oorzaak verschijnt, die de relatie tussen de geliefden begrijpelij-

kerwijs kan ruïneren, en de liefde blijft desondanks onaangetast, 

heet een dergelijke, intieme liefdesband prema (Ujjvala-nélamaëi 

14.59, 63). (Zie ook sneha, mäna enzovoort.) 

prema-bhakti – een stadium van bhakti, dat wordt gekenmerkt door 

het verschijnen van prema; het geperfectioneerde stadium van 

devotie. Dit is het achtste en laatste stadium in de ontwikkeling 

van de kruipplant van devotie. 

préti – liefde voor Kåñëa, die ook prema of bhakti wordt genoemd. 

Jéva Gosvämé heeft préti gedefinieerd in Préti-sandarbha (Anuc-

cheda 65): “tasyä hlädinyä eva käpi sarvänandätiçäyiné våttir nity-

aà bhakta-våndeñv eva nikñipyamäëä bhagavat-prétyäkhyayä var-

tate – wanneer de eeuwigdurende, pleziergevende faculteit van 

het hlädiné-vermogen, dat op zichzelf de kracht heeft om Kåñëa 

in de hoogste verrukking te brengen, zich in het hart van de toe-

gewijde manifesteert, wordt het bhagavat-préti, liefde voor de Al-

lerhoogste, genoemd.” Het symptoom van deze préti is een 

ononderbroken verlangen om het object van liefde, Çré Kåñëa, 

een plezier te doen. 

Puräëa’s – de achttien historische supplementen van de Veda’s. 
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räga – (1) een diepe verknochtheid, die is doordrongen van sponta-

ne en intense absorbtie in het object van genegenheid. Het pri-

maire kenmerk van räga is een grote en overweldigende dorst 

voor het object van genegenheid; (2) een geïntensiveerd stadium 

van prema; een stadium in de ontwikkeling van prema tot ma-

häbhäva. In Ujjvala-nélamaëi (14.126) wordt het alsvolgt om-

schreven: “Wanneer praëaya jubel bereikt, welke veroorzaakt, 

dat zelfs exteme ellende in het hart wordt ervaren als geluk, 

wordt het räga genoemd.” In zijn commentaar op dit vers legt Jé-

va Gosvämé uit, als het accepteren van een of andere narigheid 

uitzicht geeft op een ontmoeting met Kåñëa, wordt die narigheid 

een bron van grote vreugde. En waar geluk geen gelegenheid 

veroorlooft om Kåñëa te ontmoeten, wordt dat geluk de bron van 

groot verdriet. Wanneer een dergelijke staat wordt ervaren, heet 

het räga. 

rägänuga-bhakti – een stadium van bhakti, die wordt gemotiveerd 

door spontane aantrekkingskracht of liefde; toewijding die volgt 

in het kielzog van de rägätmikä-natuur, die aanwezig is in het 

hart van de eeuwige metgezellen van Bhagavän in Vraja. 

rasa – de spirituele transformatie van het hart, die plaats vindt, wan-

neer de geperfectioneerde staat van liefde voor Kåñëa genaamd 

rati wordt geconverteerd naar vloeibare emoties door de combi-

natie met diverse soorten transcendentale (bovenzinnelijke) ex-

tasen. 

räsa-lélä – Çré Kåñëa’s dans met de vraja-gopés, die de zuivere uitwis-

seling is van spirituele liefde tussen Kåñëa en de gopés, Zijn meest 

vertrouwelijke dienaressen. 

rati – (1) verknochtheid, dol zijn op; (2) een stadium in de ontwikke-

ling van bhakti, dat synoniem is met bhäva (zie bhäva-bhakti). 
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rüpa – vorm, gedaante, verschijning; wanneer het wordt gebruikt in 

relatie met Kåñëa, verwijst het naar Zijn transcendentale eeuwige 

gedaante, waarover wordt gehoord, geschreven, waarop wordt 

gemediteerd door toegewijden als onderdeel van de beoefening 

van sädhana-bhakti. 

sädhaka – iemand die een spirituele discipline volgt om een bepaald 

doel te bereiken; vooral een beoefenaar van bhakti. 

sädhana – de methode, die men aanneemt om en bepaald doel te 

bereiken, wordt sädhana genoemd. Zonder sädhana kan met 

sādhya, het doel van de beoefening, niet bereiken. Er bestaan ve-

le verschillende soorten sädhana in overeenkomst met diverse 

doelstellingen. Degenen, die materieel plezier wensen, nemen 

het pad van karma aan als hun sädhana. Degenen, die bevrijding 

wensen, nemen het pad van jïäna aan als hun sädhana. En dege-

nen, die aspireren naar de eeuwige, liefdevolle dienst van Çré Kå-

ñëa, nemen het pad van bhakti aan als hun sädhana. De sädhana 

van bhakti verwijst naar spirituele beoefeningen, zoals horen, 

chanten enzovoort.  

sädhana-bhakti – een stadium van bhakti, waarin diverse spirituele 

disciplines voor de tevredenheid van Çré Kåñëa worden uitge-

voerd via het medium van de zintuigen om de manifestatie van 

bhäva, spirituele liefde voor God, tot stand te brengen. Het prak-

tiserende stadium van devotie. 

sakhé – een vriendin, vrouwelijke metgezel of assistente. 

sakhya – een van de vijf primaire relaties met Kåñëa, die in het sta-

dium van bhäva of prema in het hart worden gevestigd; liefde of 

genegenheid voor Bhagavän, die tot uitdrukking wordt gebracht 

in de relatie van vriend. 
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çakti – de vermogens van Bhagavän, die ontelbaar zijn. Ze worden 

over het algemeen in drie categorieën ondergebracht: (i) anta-

raìga-çakti – het innerlijke vermogen; (ii) taöastha-śakti – het 

marginale vermogen en (iii) bahiraìga-śakti – het externe ver-

mogen. 

çaktimän – de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa, die 

beschikt over alle vermogens. 

sambandha-jïäna – kennis met betrekking tot sambandha-tattva, de 

wederzijdse relatie tussen God, de levende wezens en de mate-

riële energie. Het woord sambandha betekent “verbinding”, “re-

latie” of “band”. De levende wezens zijn eeuwigdurend en onaf-

scheidelijk verbonden aan de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods. Daarom is Hij het ware object van betrokkenheid, of rela-

tie. De algemene relatie tussen de levende wezens en God is die 

van dienaar en gediende. In het geperfectioneerde stadium van 

bhakti echter wordt men in een specifieke relatie met God ge-

plaatst, hetzij als dienaar, vriend, ouder of geliefde. 

sampradäya – een disciplinaire opvolging; een bepaald systeem van 

religieus onderwijs. 

saàvit – dit verwijst naar het innerlijke vermogen (svarüpa-śakti), 

dat wordt overheerst door saàvit (zie svarüpa-śakti). Het het 

vermogen in relatie tot cit, het kennende aspect van de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods. Hoewel God de belichaming is 

van kennis, is saàvit het vermogen, waarmee Hij Zichzelf kent 

en maakt, dat anderen Hem kennen. 

sandhiné – dit verwijst naar het innerlijke vermogen (svarüpa-śakti), 

dat wordt overheerst door sandhiné (zie svarüpa-śakti). Sandhiné 

is het vermogen, dat is verbonden met sat, het existentionele as-

pect van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Dit is het ver-

mogen, waarmee God Zijn eigen bestaan en het bestaan van an-

deren in stand houdt. 
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saìkértana – gezamenlijk luid zingen van de heilige namen van Bha-

gavän. 

çänta – 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 voor Kåñëa in Zijn vierarmige gedaante 

als Paramätmä, welke tot uitdrukking wordt gebracht in perfect 

evenwicht van het verstand. 

sat – het vermogen van God, dat betrekking heeft op Zijn existenti-

onele aspect. Dit sluit aan bij het sandhiné-vermogen (zie sand-

hiné).  

sac-cid-änanda – datgene, dat is samengesteld uit sat (eeuwig be-

staan), cit (vol spiritueel bewustzijn) en änanda (spirituele ze-

gen); het verwijst dikwijls naar de transcendentale gedaante van 

Çré Kåñëa. 

sättvika-bhäva – een van de vijf wezenlijke ingrediënten van rasa; 

acht symptomen van spirituele extase, die uitsluitend voortko-

men uit viçuddha-sattva, of met andere woorden, wanneer het 

hart wordt overweldigd door emoties in verband met de primaire 

of secundaire vormen van rati. 

Småti – het corpus van heilige literatuur, dat in de herinnering ligt 

(in tegenstelling tot Çruti, dat rechtstreeks wordt gehoord of 

wordt geopenbaard aan de wijzen en heiligen). 

sneha – een geïntensiveerd stadium van prema; een stadium in de 

ontwikkeling van prema tot mahäbhäva. Het wordt in Ujjvala-

nélamaëi (14.79) alsvolgt omschreven: “Wanneer prema stijgt tot 

zijn uiterste grens, de waarneming van het object van liefde in-

tensiveert en het hart doet smelten, wordt het sneha genoemd.” 

çåìgära-rasa – een andere naam voor mädhurya-rasa, het devotione-

le gevoel, dat een transformatie is van amoureuze aantrekkings-

kracht. 

Çruti – het corpus van de literatuur, dat onfeilbare kennis beli-

chaamt en werd ontvangen door Brahmä en de grote heiligen bij 
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de aanvang van de schepping en dat neerdaalt in disciplinaire 

opvolging; de oorspronkelijke vier Veda’s en de Upaniñaden. 

sthäyibhäva – een van de vijf essentiële ingrediënten van bhakti-

rasa; het permanente sentiment in een van de vijf primaire rela-

ties van çänta, däsya, sakhya, vätsalya of mädhurya, welke muk-

hya-rati worden genoemd. Dit verwijst ook naar het dominante 

sentiment in de zeven secundaire stemmingen (gauëa-rati) van 

humor, verbazing, moedigheid, mededogen, boosheid, angst en 

afkeer. 

çuddha-sattva – de staat van onvermengde goedheid (zie viçuddha-

sattva). 

svarüpa – (1) gedaante, identiteit, aard, natuur; (2) de eeuwige, 

grondrechtelijke aard en identiteit van het zelf, dat in het stadi-

um van bhäva wordt gerealiseerd. 

svarüpa-śakti – Gods goddelijke vermogen heet svarüpa-śakti. Het 

wordt svarüpa-śakti genoemd, omdat het zich in de gedaante van 

God bevindt. Dit vermogen is cinmaya, volkomen bewust en is 

daarom de tegenhanger en antithese van materie. Het gevolg is, 

dat het ook cit-śakti heet, of vermogen dat beschikt over bewust-

zijn. Omdat dit vermogen op intieme wijze met Bhagavän is ver-

bonden, zoals het zich in Zijn gedaante bevindt, wordt het verder 

ook antaraìga-śakti, innerlijk vermogen, genoemd. Omdat het 

wat betreft vorm en glorie bovengeschikt is aan Zijn marginale 

en externe vermogens, wordt het para-śakti, superieur vermogen, 

genoemd. Dus op basis van zijn vermogens wordt deze para-śakti 

onder verschillende namen gekend – svarüpa-śakti, cit-śakti, an-

taraìga-śakti en para-śakti. De svarüpa-śakti kent drie onderver-

delingen: (i) sandhiné – het vermogen, dat het spirituele bestaan 

van God en al Zijn metgezellen omvat; (ii) saàvit – het vermo-

gen, dat transcendentale kennis van God schenkt en (iii) hlädiné 

– het vermogen, waarmee Kåñëa geniet van bovenzinnelijke ze-

gen en zulke zegen ook aan Zijn toegewijden schenkt. 
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Svayam Bhagavän – de oorspronkelijke Allerhoogste Persoonlijk-

heid Gods, Çré Kåñëa. Hoewel het woord Bhagavän kan worden 

gebruikt voor iedere incarnatie van God, verwijst de term Svay-

am Bhagavän specifiek naar de oorspronkele gedaant van God, 

Çré Kåñëa, de bron van alle incarnaties (zie Bhagavän). 

tattva – waarheid, realiteit, filosofisch principe; de essentie of sub-

stantie van wat dan ook.

vaibhava-prakäça – een bepaald type expansie van Bhagavän Kåñëa. 

Dit is omschreven in Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 

20.171). Wanneer een expansie enig verschil manifesteert met de 

oorspronkelijke gedaante wat betreft lichaamsvorm en volkomen 

absorbtie in een bepaalde stemming, heet het vaibhava-prakäça. 

vaidhé – een stadium van bhakti, dat wordt voorgeschreven en opge-

roepen door de geboden en verboden van de geschriften te vol-

gen. 

Vaikuëöha – de spirituele wereld. Het majestueuze gebied van de 

spirituele wereld, dat wordt uitgeschitterd door Çré Näräyaëa of 

Zijn diverse expansies. 

vaiñëava – een toegewijde van Çré Kåñëa of Viñëu. 

varëäçrama-dharma – het vedische, sociale stelsel, dat de samenle-

ving in vier beroepsgroepen (varëas) en vier levensfasen (äçra-

mas) organiseert. 

vätsalya – een van de vijf primaire relaties met Kåñëa, die in de sta-

dia bhäva of prema worden vastgelegd; liefde of gehechtheid aan 
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Bhagavän tot uitdrukking gebracht met het gevoel van een ou-

derliefde. 

vibhäva – een van de vijf essentiële ingrediënten van rasa; datgene, 

waarin en waardoor rati wordt gestimuleerd en zodoende wordt 

veroorzaakt te worden geproefd, wordt vibhäva genoemd. 

Vibhäva bestaat uit twee soorten: älambana (de ondersteuning) 

en uddépana (de stimulus). Hij, voor wie rati wordt opgewekt, 

wordt viñayälambana (het object van rati) genoemd en iemand in 

wie rati wordt opgewekt wordt äçrayälambana (het reservoir van 

rati) genoemd. Çré Kåñëa is de viñayälambvana van kåñëa-rati en 

de toegewijden zijn de äçrayälambana. Uddépana-vibhäva refe-

reert aan al die zaken, die de herinnering aan Çré Kåñëa stimule-

ren, zoals Zijn kleding en ornamenten, het voorjaar, de oever 

van de Yamunä, boshutten, koeien, pauwenveren, enzovoort. 

vipralambha – liefde in afgescheidenheid. Deze vipralambha bestaat 

in vele soorten, waarvan de belangrijkste zijn pürva-räga, mäna 

en praväsa. Pürva-räga is een wederzijds gevoel van gehechtheid 

tussen de geliefden, voordat ze elkaar ontmoeten. Mäna verwijst 

naar jaloerse boosheid in de heldin, welke wordt opgewekt door 

het onkuise gedrag van de held, hetgeen vervolgens resulteert in 

tijdelijke scheiding. Praväsa wijst op afzondering wegens verblijf 

in een ver afgelegen plaats. 

viçuddha-sattva – de kwaliteit van een bestaan, dat zich buiten de 

invloedsfeer van de materiële natuur bevindt; Çrédhara Svämé 

heeft viçuddha-sattva gedefinieerd in zijn commentaar op een 

vers uit de Viñëu Puräëa (1.2.69): “tad evaà tasyäs try-ätmakatve 

siddhe yena svaprakäçatä-lakñaëena tad-våtti-viçeñeëa svarüpaà 

vä svarüpa-çakti-viçiñöaà vävirbhavati, tad-viçuddha-sattvaà tac-

cänya-nirapekñas tat-prakäça iti jïäpaà jïäna-våttikatvät saàvid 

eva. asya mäyayä sparçäbhävät viçuddhatvam – Gods cit-śakti 

heet svaprakäça. De term svaprakäça betekent “het onthult zich-

zelf en verlicht anderen ook”. Zoals wanneer de zon opkomt en 
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zich bekend maakt en andere objecten verlicht, zo kan men we-

ten, wat cit-śakti is en men kan zichzelf kennen in zijn ware, spri-

tuele identiteit. Omdat de cit-śakti svaprakäça is, is haar våtti ook 

svaprakäça. Het woord våtti betekent letterlijk “functie”, hetgeen 

wijst op het actieve medium, waar doorheen de cit-śakti opereert. 

De cit-śakti is samengesteld uit hlädiné, sandhiné en saàvit. De 

bepaalde svaprakäça-våtti van deze drievoudige cit-śakti, die 

Bhagavän, Zijn gedaante en de transformaties van Zijn cit-śakti 

openbaart, zoals Zijn metgezellen en dhäma, wordt gekend als 

viśuddha-sattva. Met andere woorden, viśuddha-sattva is de zelf-

openbarende functie van de cit-śakti, via welk medium Bhagavän 

en Zijn toebehoren aan de toegewijden worden geopenbaard. 

Omdat het geen enkel contact heeft met de externe energie, 

wordt het viśuddha-sattva genoemd.” 

Vraja – de vierentachtig vierkante mijl (134 km
2
) grondgebied in het 

District Mathurä, waar Kåñëa Zijn spel uitvoerde. 

vraja-sundaré – de gopés van Vraja. Het woord sundaré betekent 

“een mooie jongedame”. 

vyabhicäri-bhäva – een van de vijf essentiële emoties, die tevoor-

schijn komen uit de nectaroceaan van sthäyibhäva, die het doen 

aanzwellen en het dan weer laten terugzinken in die oceaan. 

Hiertoe behoren emoties, zoals mismoedigheid, verrukking, 

vrees en bezorgdheid, alsmede de verhulling van emoties. 

yoga – (1) vereniging, ontmoetig, verbinding, combinatie; (2) een 

spirituele discipline gericht op het herstellen van de verbinding 

met de Allerhoogste. Er bestaan veel verschillende takken van 

yoga, zoals karma-yoga, jïäna-yoga en bhakti-yoga. Tenzij als 
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zodanig gespecificeerd, verwijst het woord yoga doorgaans op 

het añöäìga-yoga systeem van Pataïjali. 

yugala – een paar of een stel. 
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USA 

Gaudiya Vedanta Publications Offices – Tel: (800) 681-3040 ext. 108, Email: 

orders@bhaktiprojects.org • Alachua: Shri Shri Radha-Govinda Mandir – Tel: 
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Gauòéya Vedänta Publications (GVP) 

De GVP publiceert, conserveert en distribueert de boeken van Çré Çr é-

mad Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvami Mahäräja. Voor meer informatie 

over de inhoud van deze boeken kunt u de volgende websites bezoeken:  

 

www.purebhakti.com – voor nieuws, updates en gratis downloaden 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 lezingen en 

video's van Çré Çrémad Bhaktivedanta Näräyaëa Mahäräja op zijn we-

reldreis.  

 

www.backtobhakti.com – voor het laatste nieuws over de IPBYS, de 

International Pure Bhakti Yoga Society.  

 

Indien u meer wilt weten over boeken, lezingen, audio-opamen, video's, 

lessen en de International Pure Bhakti Yoga Society (IPBYS) van Çré 

Çrémad BV Näräyaëa Mahäräja kunt u contact opnemen met  

connectwithussoon@gmail.com 

 

Voor het vinden van een centrum in uw buurt:  

www.purebhakti.com/contact-us 
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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) 
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Prabandha Païcakam 

Prabandhavalé 

Prema-sampuöa 

Prema-pradépa 

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  

Gopé-géta 

Hari-kathämåta 

Jaiva-dharma 

Mädhurya-kädambiné 

Maharñi Durväsä 

Manaù-çikñä 

Nitya-dharma 
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