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[vertaald uit de Hindi uitgave] 

 

RI UPADEÇÄMÅTA HEEFT HOOG AANZIEN IN DE  

Çré Gauòéya Vaiñëava spirituele gemeenschap (sam-

pradäya). Stralend met het innerlijke gevoel (bhäva) 

en de uiterlijke gelaatskleur van Çrématé Rädhikä heeft Çré 

Caitanya Mahäprabhu het gezamenlijk chanten van de heilige 

namen van Çré Kåñëa (çré näma-saìkértana) geïnaugureerd en 

heeft die zeer verheven, stralend goddelijke liefde voor Çré 

Kåñëa geschonken, die nooit eerder was gegeven. Voor het 

hoogste goed van alle levende wezens heeft Çréla Rüpa Gos-

vämé de oceaan van Çréman Mahäprabhu’s instructies gekarnd 

en heeft de essentie gedistilleerd in de vorm van Çré Upade-

çämåta. De adviezen, die in dit boek worden gegeven, zijn 

onontbeerlijk voor de beoefenaars (sädhakas) van het devoti-

onele pad (bhakti). Zonder deze instructies te volgen is het 

binnengaan van het gebied van zuivere toewijding en in het 

bijzonder het volgen van het gecompliceerde en verheven pad 

van spontane toewijding (rägänuga-bhakti) niet alleen moei-

lijk, maar onmogelijk. 
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We leren uit het dagboek van Govinda däsa, de persoonlij-

ke dienaar van de prema-avatära (incarnatie van goddelijke 

liefde), Çré Caitanya Mahäprabhu, dat Mahäprabhu onophou-

delijk overweldigd bleef in een ontvlamde (süddépta) stem-

ming van goddelijke afgescheidenheid (vipralambha), voordat 

hij terugkeerde naar Zijn eeuwige, ongemanifesteerde spel. In 

die tijd probeerden twee van Mahäprabhu’s intieme, eeuwige 

dienaren, Çré Svarüpa Dämodara en Çré Räya Rämänanda, 

Hem te kalmeren door verzen te zingen, die relevant waren 

voor Zijn stemming. Bij een van die gelegenheden zat Ma-

häprabhu met Zijn toegewijden aan de branding van de zee en 

hield zich bezig met het horen van vertellingen over Kåñëa 

(kåñëa-kathä). Bij het zien van de dichte bossages langs de 

branding van de blauwe oceaan met zijn grote zandduinen viel 

opeens de herinnering van Govardhana Heuvel en de Yamu-

nä Rivier met de vele mooie tuinen en loofhutten (kuïjas) aan 

haar oevers in Zijn gedachten. Toen begon Hij bitter te wenen 

in afgescheidenheid van Kåñëa. Toen na enige tijd Zijn op-

winding afnam en Hij rustig werd, gaf Hij met een zachte, 

lieve stem een paar instructies aan de verzamelde toegewij-

den. Die instructies zijn neergelegd in de verzen van deze Çré 

Upadeçämåta. 

Vanaf het allereerste begin is het voor sädhakas, die het 

gebied van bhakti willen binnengaan, noodzakelijk om activi-

teiten te verzaken, die ongunstig zijn voor de vooruitgang in 

het spirituele leven. Hiertoe behoren de aandrangen van het 

verstand, de spraak, woede, de tong, de maag en de genitaliën, 

als ook het voorkomen van teveel eten, onnodige onderne-

mingen, zinloze conversatie, onjuiste naleving van de regels 
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en regulerende principes van devotie, slecht gezelschap en 

zowel gretigheid of de onrust van het verstand om er waarde-

loze meningen op na te houden. Tegelijkertijd is het volstrekt 

noodzakelijk om eigenschappen aan te nemen, die bhakti 

voeden, zoals enthousiasme, vastbeslotenheid, geduld, het 

goede gedrag, dat met bhakti gepaard gaat, en de idealen voor 

het devotionele leven, die door zuivere toegewijden zijn ge-

vestigd. 

Nadat men ietwat is vooruitgegaan, dient men zich in de zes 

soorten toegewijd gezelschap te begeven, de drie niveau’s van 

Vaiñëava’s gepast respect te betuigen en hen overeenkomstig 

diensten te verlenen. Tenslotte, wanneer men hetzij fysiek of 

mentaal in Vraja resideert en in het voetspoor volgt van toe-

gewijden, die over diepe liefde voor Kåñëa beschikken en be-

dreven zijn in het proeven van de devotionele gevoelens van 

Vraja (vraja-rasa), dient men onophoudelijk zijn tong en ver-

stand bezig te houden met het chanten en herinneren van Çré 

Kåñëa’s namen (näma), gedaante (rüpa), kwaliteiten (guëa), 

spel en vermaak (lélä). Evenals Çrématé Rädhikä het dierbaarst 

is voor Kåñëa, zo is ook Haar vijver (kuëòa) het meest dier-

baar voor Hem. Daarom moeten beoefenaars van bhakti ze-

ker hun toevlucht nemen tot de belichaming van de hoogste 

devotionele extase (mahäbhäva), Çrématé Rädhikä, en Haar 

vijver, Çré Rädhä-kuëòa. Çré Caitanya Mahäprabhu heeft deze 

allerhoogste essentie van alle instructies in zijn geheel gecon-

serveerd in de verzen van Çré Upadeçämåta. 
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De eminent glorieuze auteur van  

Çré Upadeçämåta, Çré Rüpa Gosvämé 

Wie kent niet de auteur van Çré Upadeçämåta, Çré Rüpa Gos-

vämé? Zijn voorgeslacht was een koninklijke dynastie van 

bhäradväja-gotré brähmaëas uit Karnataka, Zuid-India, die in 

het bijzonder over kennis van de Yajur Veda beschikten. Ge-

dwongen door bijzondere omstandigheden verliet zijn over-

grootvader, Çré Padmanäbha, zijn ouderlijk huis en vestigde 

zich in Bengalen in een dorp genaamd Naéhäöé, dat ligt aan de 

oevers van de Bhägérathé Rivier. Padmanäbha’s kleinzoon, Çré 

Kumäradeva, had drie zonen: Amara, Santoña en Vallabha. 

Later werden ze beroemd als Çré Sanätana Gosvämé, Çré Rüpa 

Gosvämé en Çré Anupama. De moslimregent van Bengalen 

van die tijd, Hussein Shah, gaf Rüpa en Sanätana de titels 

Säkara Mallika en Dabéra Khäsa en stelde hen aan als zijn 

eerste minister en privé secretaris. Maar na enige tijd kwamen 

ze in contact met de heilant van Kali-yuga, Çré Caitanya Ma-

häprabhu. Ze verzaakten hun enorme rijkdom en al hun we-

reldse relaties en werden onderscheiden asceten, die volko-

men waren toegewijd aan het dienen van de innerlijke wens 

van Çré Rädhä-Kåñëa. In opdracht van Mahäprabhu restau-

reerden ze de vergeten heilige plaatsen van Vraja-maëòala, 

voerden weer de juiste methoden in voor de verering van het 

godsbeeld, componeerden gezaghebbende geschriften over 

bhakti en vestigden de goede gedragscodes van het devotione-

le leven. 

Het opnieuw manifesteren van het beroemde godsbeeld Çré 

Govindajé in Våndävana, het bouwen van een grote, prachtige 
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tempel en het invoeren van een rijke standaard voor de vere-

ring van het godsbeeld zijn allemaal toe te schrijven aan Çré 

Rüpa Gosvämé alleen. Hij verscheen in het jaar 1489 en ver-

dween in 1564. In Laghu-vaiñëava-toñaëé, het commentaar van 

Çré Jéva Gosvämé op Çrémad-Bhägavatam, treffen we de vol-

gende gezaghebbende lijst aan van de literatuur, die hij heeft 

gecomponeerd: (1) Çré Haàsadüta, (2) Çré Uddhava-sandeça, 

(3) Çré Kåñëa-janma-tithi-vidhi, (4) Çré Båhat-kåñëa-gaëoddeça-

dépikä, (5) Çré Laghu-kåñëa-gaëoddeça-dépikä, (6) Çré Stava-

mälä, (7) Çré Vidagdha-mädhava-näöaka, (8) Çré Lalita-

mädhava-näöaka, (9) Çré Däna-keli-kaumudé, (10) Çré Bhakti-

rasämåta-sindhu, (11) Çré Ujjvala-nélamaëi, (12) Çré Prayuk-

täkhya-candrikä, (13) Çré Mathurä-mähätmya, (14) Çré Padyä-

valé, (15) Çré Näöaka-candrikä, (16) Çré Laghu-bhägavatämåta, 

(17) Çré Sämänya-virudävalé-lakñaëa en (18) Çré Upadeçämåta. 

Çré Rädhä-ramaëa däsa Gosvämé,  

auteur van het Upadeça-prakäçikä commentaar 

Çré Rädhä-ramaëa däsa Gosvämé componeerde een Sanskriet 

commentaar op Çré Upadeçämåta genaamd Upadeça-

prakäçikä, dat bondig is, maar toch essentieel. Hij verscheen 

in de dynastie van de Våndävana gosvämés, die Rädhä-ramaëa 

dienen, het godsbeeld, dat door Çré Gopäla-bhaööa Gosvämé  

werd geïnstalleerd en vereerd. De naam van zijn vader was Çré 

Govardhana-läla Gosvämé en de naam van zijn grootvader 

was Çré Jévana-läla Gosvämé. Çré Jévana-läla Gosvämé was de 

geestelijk leermeester, die hem inwijding gaf (dékñä-guru) en 

hij was tevens zijn instructiegevend leermeester (çikñä-guru). 
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Rädhä-ramäna däsa Gosvämé was een groot geleerde, auteur 

en dichter in Sanskriet en Hindi. Zijn Dépikä-dépané commen-

taar op Çrémad-Bhägavatam staat onder de geleerden in hoog 

aanzien. Zijn Upadeça-prakäçikä commentaar wordt zeer ge-

acht in de Vaiñëava gemeenschap. 

Çré Saccidänanda Bhaktivinoda Öhäkura, 

auteur van het Péyüña-varñiëé-våtti commentaar 

Bhaktivinoda Öhäkura heeft in dit moderne tijdperk, dat door 

extreem zinnelijk plezier is gedegradeerd, de vloed van zuive-

re devotie (çuddha-bhakti), die tijdelijk was onderbroken, 

nieuw leven ingeblazen door honderden boeken over bhakti 

te schrijven. Hij is een eeuwige, intieme toegewijde van Çré 

Caitanya Mahäprabhu. Omdat hij op verschillende manieren 

de zuivere filosofie van goddelijke liefde (prema-dharma) 

heeft gepropageerd, die werd voorgeleefd en gepredikt door 

Çréman Mahäprabhu, is hij beroemd geworden als de Zevende 

Gosvämé. Omdat hij de heilige namen van Mahäprabhu (çré 

gaura-näma), Zijn heilige land (çré gaura-dhäma), Ma-

häprabhu’s diepste wens (çré gaura-käma) en de vertellingen 

van het spel van Mahäprabhu (çré gaura-lélä) heeft gemanifes-

teerd, wordt hij beschouwd als de incarnatie van Vyäsa in het 

spel en vermaak van Mahäprabhu. 

Hij verscheen in een goed opgeleide en beschaafde familie 

op 2 september 1838 in het dorp Véranagara, dat vlakbij de 

plaats ligt van de verschijning van Mahäprabhu, Çrédhäma 

Mäyäpura in West-Bengalen. Zijn jongensnaam was Çré Ke-

daranätha Datta. Hij was een leergierige en schrandere leer-
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ling. Tijdens zijn huishoudelijke leven had hij een hoge positie 

als bestuursambtenaar onder het regime van de Britse Räja. 

Gedurende die tijd diende hij het diepste verlangen van Çré 

Gaurasundara door de Upaniñaden, de Brahma-sütra, Çrémad-

Bhägavatam, Bhagavad-gétä en de commentaren van de Gos-

vämés te vertalen, door zijn eigen devotionele literatuur te 

componeren en door spirituele week- en maandbladen te pu-

bliceren. Bovendien heeft hij de näma-haööa programma’s 

ingevoerd voor de verspreiding van harinäma-saìkértana en 

hari-kathä van dorp naar dorp en van stad naar stad, en hij 

heeft vele heilige plaatsen tot leven gebracht, die in vergetel-

heid waren geraakt. 

Op het laatst verzaakte hij zijn rijkdom en familie en ging 

permanent wonen in Çré Svänanda-sukhada-kuïja, een tuin in 

Çré Godruma, die zich op de oevers van de goddelijke Bhägé-

rathé Rivier binnen het grondgebied van Çrédhäma Navadvépa 

bevindt. Daar is hij zonder bezittingen gebleven en heeft het 

ideaal van het systeem van de beoefening van spontane devo-

tionele verering (rägänuga-bhajana) gevestigd. Als hij niet in 

deze wereld was verschenen, zouden de geboorteplaats van 

Mahäprabhu, de plaatsen waar Mahäprabhu spel ten uitvoer 

legde en Mahäprabhu’s instructies nog steeds verborgen zijn 

gebleven. Tegenwoordig wordt in alle uithoeken van de we-

reld de harinäma-saìkértana met veel plezier gevierd en wordt 

de hele wereld ondergedompeld in de huizenhoge golven van 

çré gaura-kåñëa bhakti. Duizenden opgeleide Westerse jonge-

ren drinken de zoete smaken van toewijding (bhakti-rasa) en 

dansen, waarbij ze opgaan in spirituele vreugde. Het is 
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niemand anders dan Bhaktivinoda Öhäkura, die deze vloed 

van bhakti nieuw leven heeft ingeblazen. 

Hij heeft ongeveer honderd boeken gecomponeerd in 

Sanskriet, Bengaals, Hindi, Engels, Oriya en andere talen. 

Namen van enkele van zijn boeken zijn de commentaren op 

oude geschriften, zoals de Brahma-sütra, Bhagavad-gétä, enke-

le Upaniñaden, Çrémad-Bhägavatam en Çré Caitanya-

caritämåta; zijn eigen werken, zoals Jaiva-dharma, Çré Caita-

nya-çikñämåta, Çré Caitanya Mahäprabhura Çikñä, Datta-

kaustubha, Çré Kåñëa-saàhitä, Tattva-viveka, Çré Bhajana-

rahasya, Daça-müla-çikñä, Çaraëägati, Gétämälä, Kalyäëa-

kalpataru, Harinäma-cintämaëi, Prema-pradépa en Çré Caita-

nya Mahäprabhu – Zijn leven en Zijn lessen. Hij verdween uit 

deze wereld op 23 juni 1914. 

Çré Bhaktisiddhänta Sarasvati Gosvämé Prabhupäda, 

auteur van het Anuvåtti commentaar 

Çré Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté Gosvämé Prabhupäda 

verscheen in Jagannätha Puré op vrijdag 3 februari 1874, op de 

dag van kåñëa-païcamé in de maand Mägha. Zijn vader en 

çikñä-guru was de beroemde eeuwige toegewijde van Çréman 

Mahäprabhu, Çré Bhaktivinoda Öhäkura. Zijn jongensnaam 

was Çré Vimalä Prasäda. Vanaf zijn jeugd was hij een buiten-

gewoon geleerde, een spiritueel genie en rechtvaardig in zijn 

gedrag. Op vijftienjarige leeftijd heeft de gemeenschap van 

verheven Vaiñëava’s van die tijd hem vanwege zijn deskun-

digheid in alle takken van kennis met de titel “Çré Siddhänta 
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Sarasvaté” getooid, hetgeen betekent ‘hij die de wijsheid van 

alle gevestigde waarheden verpersoonlijkt’. 

In 1918 heeft hij de wereldverzakende levensorde (sannyä-

sa) aanvaard en raakte bekend als parivräjakäcärya Çré Bhak-

tisiddhänta Sarasvaté. Zijn dékñä-guru was de uitermate vere-

renswaardige Çrémad Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja. In 

de geboorteplaats van Çréman Mahäprabhu, Çrédhäma Mäyä-

pura, heeft hij zijn eerste klooster (maöha) gesticht, de Çré Cai-

tanya Maöha. Hij heeft daarna nog ongeveer vierenzestig maö-

has gevestigd in Bengalen, Bihar, Orissa, Madras, Mumbai, 

Delhi, Uttar Pradesh en door heel India en in Westerse en 

Oosterse landen. Hier onderwees hij opgeleide en beschaafde 

jongeren de premamayé (verzadigd van goddelijke liefde) in-

structies van Çréman Mahäprabhu. Hij trok hen aan met zijn 

instructies, die hen diep in het hart raakten, en met zijn ideale, 

devotionele karakter gaf hij hen inwijding in de wereldverza-

kende levensorde (tridaëòa-sannyäsa), zond hen uit om zowel 

nationaal als internationaal te prediken en inspireerde hen om 

in verscheidene talen spirituele tijdschriften te publiceren. 

Hij vestigde ook het Vaiñëava stelsel van beroepsmatige 

plichten genaamd daiva-varëäçrama. Hij reisde door heel In-

dia en predikte çuddha-bhakti met groot enthousiasme, 

waarmee hij anderen inspireerde om hetzelfde te doen. Door 

zijn eigen devotionele boeken en tijdschriften te publiceren 

alsmede de Upaniñaden, de Puräëä’s, de Brahma-sütra, Çré-

mad-Bhägavatam, Bhagavad-gétä, de boeken van de Gosvä-

mé’s en gezaghebbende boeken van de vier sampradäyas heeft 

hij het enorme pakhuis van Çré Gauòéya devotionele literatuur 
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verder uitgebreid. De wereld zal aan deze grote persoonlijk-

heid altijd verschuldigd blijven. 

Mijn uitermate vererenswaardige Çré Gurudeva, het kroon-

juweel van de hoogste zwaanachtige (paramahaàsa) Vaiñëa-

va’s, Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, 

is zijn toegewijde discipel, een bewaker van de Çré Gauòéya 

sampradäya en stichtend voorganger (äcärya) van de Gauòéya 

Vedänta Samiti en alle maöhas in heel India, die onder zijn 

jurisdictie staan. Behalve het publiceren van zijn eigen boeken 

heeft hij veel werken van Bhaktivinoda Öhäkura opnieuw 

uitgegeven. Door zijn bijzondere genade en inspiratie wordt 

devotionele literatuur door de Çré Gauòéya Vedänta Samiti 

gestaag uitgegeven. 

Tenslotte, ik ben in het bijzonder verplicht aan het huidige 

hoofd en de äcärya van de Gauòéya Vedänta Samiti, parivrä-

jakäcärya Çré Çrémad Bhaktivedänta Vämana Mahäräja. Al-

leen door zijn enthousiasme en inspiratie wordt deze Hindi 

uitgave van Çré Upadeçämåta nu gepubliceerd en ik ben hem 

hiervoor zeer verschuldigd. Moge hij deze uitgave in de lotus-

handen van onze geëerde çré gurudeva leggen en zodoende 

zijn diepste wens in vervulling brengen. Dit is mijn hartgron-

dige gebed aan zijn eerbiedwaardige voeten. 

Ik heb het volste vertrouwen, dat trouwe personen, die naar 

bhakti verlangen, door het lezen van dit boek gekwalificeerd 

raken om de prema-dharma te verkrijgen, die werd onderwe-

zen door Çré Caitanya Mahäprabhu, en dat eerbiedwaardige 

toegewijden zeer verheugd zullen zijn. Moge Çré Çré Guru-

Gauräìga-Rädhä-Vinoda-bihäréjé ons Hun rijkelijk genadevol-

le zegeningen schenken. Aan Hun lotusvoeten bied ik dit be-
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scheiden gebed aan (van Çréla Raghunätha däsa Gosvämé’s Çré 

Muktä-caritra, de samenvattende gebeden (1)), 

ädadänas tåëaà dantair 

  idaà yäce punaù punaù 

çrémad-rüpa-padämbhoja- 

  dhüliù syäà janma-janmani 

Met een rietje tussen mijn tanden geklemd smeek ik keer op 

keer om leven na leven het stof van de lotusvoeten van Çréla 

Rüpa Gosvämé te verkrijgen. 
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E OORSPRONKELIJKE HINDI UITGAVE VAN  

Çré Upadeçämåta werd voor het eerst in 1984 gepu-

bliceerd door onze illustere Çréla Gurudeva, oà 

viñëupäda paramahaàsa parivräjakäcärya añöottara-çata Çré 

Çrémad Bhaktivedänta Näräyaëa Mahäräja. De eerste Engelse 

uitgave, die een rechtstreekse vertaling van die Hindi uitgave 

was, verscheen in 1997. Door de genade van Çréla Gurudeva 

wordt deze tweede Engelse editie van Çré Upadesçämåta nu 

voor onze verheven lezers gepresenteerd. 

Het ambrozijnen advies van Çré Rüpa Gosvämé genaamd 

Çré Upadeçämåta werd voor het eerst in het Engels gepubli-

ceerd in 1975 door nitya-lélä praviñöa oà viñëupäda añöottara-

çata Çré Çrémad A.C. Bhaktivedänta Svämé Prabhupäda, de 

bekrachtigde persoonlijkheid, die Kåñëabewustzijn in de hele 

wereld verspreidde. Het was getited De nectar van instructie 

en vertegenwoordigde een mijlpaal in de publicatie van Vai-

ñëava literatuur en introduceerde de lessen van Rüpa Gosvä-

mé onder vele duizenden mensen. Voor deze immens heilza-

me daad zal de wereld van Vaiñëava’s hem altijd verschuldigd 
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blijven. Çréla Prabhupäda was een intieme vriend van Çréla 

Gurudeva en het is ons vurige verlangen, dat de huidige uit-

gave hem plezier doet door zijn oorspronkelijke werk op ge-

schikte wijze te complementeren. 

In de woord-voor-woord synoniemen van de verzen van Çré 

Upadeçämåta hebben we niet de volgorde van de woorden in 

de verzen gebruikt, maar veeleer de natuurlijke volgorde van 

de woorden, zoals ze in een zin verschijnen. Dit systeem 

wordt in het Sanskriet anvaya genoemd. Anvaya betekent 

letterlijk ‘de natuurlijke orde of de verbinding van woorden in 

een zin’. De betekenis van het vers wordt vanzelf duidelijk 

door het anvaya-systeem. We hopen, dat de lezers het voor-

deel van dit systeem zullen waarderen, omdat het helpt dieper 

in de betekenis van de verzen door te dringen. Om dit in het 

boek onder de aandacht van de lezers te brengen hebben we 

de woord-voor-woord synoniemen eenvoudig met “Anvaya” 

aangegeven. 

Een dankbetuiging gaat uit naar Lavaìga-latä däsé voor het 

redigeren van deze tweede [Engelse] uitgave, naar Åñabhäde-

va däsa en Çänti däsé voor het proeflezen van het definitieve 

manuscript, naar Atula-kåñëa däsä voor het controleren van 

het Sanskriet, naar Kåñëa-prema däsa voor het ontwerpen van 

de nieuwe omslag en naar Subala-sakhä däsa voor de nieuwe 

foto van Çréla Gurudeva. Uit naam van de vele toegewijden, 

die dienst verlenen in de boekenproductie voor Gauòéya Ve-

dänta Publications bieden we Çréla Gurudeva deze publicatie 

aan en bidden, dat het zijn diepste wens mag vervullen. 
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çré çré guru-gauräìgau jayataù 

Zes aandrangen ongunstig voor 

Bhakti en waard te worden geweerd 

vacae veGa& MaNaSa" §-aeDaveGa& iJaûaveGaMaudraePaSQaveGaMa( 

WTaaNa( veGaaNa( Yaae ivzheTa Daqr" SavaRMaPaqMaa& Pa*iQavq& Sa iXaZYaaTa( 

 väco vegaà manasaù krodha-vegaà 

    jihvä-vegam udaropastha-vegam 

etän vegän yo viñaheta dhéraù 

    sarväm apémäà påthivéà sa çiñyät 

Anvaya 

dhéraù – een wijs en zelfbeheerst persoon vrij van verlangens naar 

materieel plezier, bevrijding en mystieke perfectie; yaù – die; viñahe-

ta – kan onderdrukken; etän – al deze; vegän – overweldigende pas-

sies; väcaù vegam – de aandrang om te spreken; manasaù vegam – 

de rusteloosheid van het verstand; krodha-vegam – de aanzet tot 

woede; jihvä-vegam – de heftigheid van de tong; udara-upastha-

vegam – de eisen van de maag en de opwinding van de genitaliën; 
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saù – hij; çiñyät – mag instructie geven; imäm – deze; sarväm – hele; 

påthivém – wereld; api – zelfs. 

Vertaling 

Een wijs en zelfbeheerst persoon, die de aandrang om te 

spreken, de onrust van het verstand, de aanzet van woede, de 

heftigheid van de tong, de eisen van de maag en de opwinding 

van de geslachtsdelen kan onderdrukken, kan de hele wereld 

advies geven. Met andere woorden, alle personen kunnen 

leerlingen worden van een dergelijk zelfbeheerst persoon. 

Maìgaläcaraëa 

Allereerst bied ik herhaaldelijk mijn eerbetuigingen (praëä-

mas) aan mijn meest vererenswaardige çré-gurudeva, nitya-

lélä-praviñöa oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti 

Prajïäna Keçava Gosvämé, aan mijn parama-gurudeva, Çré 

Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté Gosvämé Prabhupäda, die 

het Anuvåtti commentaar schreef, aan mijn parätpara-

gurudeva, Çré Çrémad Bhaktivinoda Öhäkura, die het Péyüña-

varñiëé commentaar schreef, aan Çré Rädhä-ramaëa däsa Gos-

vami, de dienaar van het godsbeeld van Çré Rädhä-ramaëa, 

die de Upadeça-prakäçikä-öékä schreef, aan Çré Rüpa Gosvämé, 

die deze Çré Upadeçämåta schreef en wiens enige rijkdom is de 

amoureuze smaak van devotie (çåìgära-rasa) en aan zijn vere-

renswaardige godheid, Çré Caitanya Mahäprabhu, die is ge-

tooid met het innerlijke gevoel en de lichaamskleur van Çré 

Rädhä. Terwijl ik keer op keer aan hun voeten val, begin ik 

met deze vertaling van de Upadeça-prakäçikä-öékä. 
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Upadeça-prakäçikä-öékä 

door Çré Rädhä-ramaëa däsa Gosvämé 

Laat er alle zege zijn voor Çré Rädhä-ramaëa. Ik bied gebeden 

aan Çré Caitanya Mahäprabhu, die wordt vergezeld door de 

ongebonden asceet (avadhüta) Çré Nityänanda Prabhu, de 

identieke manifestatie van Çré Baladeva, door Çré Advaita 

Äcärya, de incarnatie van Mahä-Viñëu, door Zijn vermogens, 

zoals Çré Gadädhara en door Zijn metgezellen, zoals Çréväsa. 

Ik neem mijn toevlucht tot die Mahäprabhu, die de bron is 

van alle vermogens van de wereld. Ik bied met groot respect 

en genegenheid gebeden aan Çré Rüpa Gosvämé, wiens hele 

rijkdom çåìgära-rasa is. Dit betekent, dat het enige doel van 

zijn leven was om çåìgära-rasa te beschrijven, dat ook bekend 

is als unnatojjvala-prema-rasa, de hoogste en meest stralende, 

goddelijke liefde van Çré Rädhä-Kåñëa. Hij is altijd verzonken 

in de dienst van de lotusvoeten van Çré Rädhä-Govinda. Hij 

heeft alle levende wezens in deze wereld gezuiverd door in-

structies te geven over de methodologie, waarmee deze soort 

prema kan worden verkregen. Ik bied praëäma aan Çré Gopä-

la-bhaööa Gosvämé, die zeer genadig is jegens de wanhopige en 

gevallen levende wezens, die worden betoverd door de exter-

ne energie. Ik bied wederom praëäma aan de oceaan van ge-

nade, Çré Caitanya Mahäprabhu, de incarnatie, die dit Kali-

yuga heiligt, die çré-harinäma en liefde voor God (bhagavat-

prema) uitdeelt en die de zielen (jévas) van deze Aarde be-

vrijdt. Ik bied gebeden aan Çré Gopénätha däsa, een discipel 

van Çré Gopäla-bhaööa en dienaar van Çré Rädhä-ramaëa, die 

ontelbaar veel levende wezens heeft begunstigd door çré gau-

ra-bhakti te geven. Ik bied praëäma aan mijn gurudeva, Çré 
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Jévana-läla, van wie ik een kleinzoon en dienaar ben. Ik bied 

hen allemaal mijn praëäma aan en begin met deze korte uitleg 

van de verzen van Çré Upadeçämåta geschreven door Çré Rüpa 

Gosvämé ten gunste van de sädhakas. 

In Çré Bhakti-rasämåta-sindhu heeft Çré Rüpa Gosvämé ut-

tama-bhakti omschreven als het cultiveren van activiteiten 

voor Çré Kåñëa, die worden uitgevoerd met een gunstig ge-

stemd gevoel zonder allerlei andere verlangens en dat niet 

wordt bedekt door kennis gericht op eenheid van de jéva met 

Bhagavän (jïäna) of door activiteiten, die niet uitsluitend zijn 

bestemd voor Bhagaväns plezier (karma). Hoe kan zulke ut-

tama-bhakti zich manifesteren in personen, wier hart vol zit 

met tekortkomingen, zoals lust en woede? In de Padma Purä-

ëa wordt gezegd, 

ñokämarñädibhir bhävair 

    äkräntaà yasya mänasam 

kathaà tatra mukundasya 

    sphürti-sambhävanä bhavet  

Hoe kan Çré Mukunda ooit manifest zijn aan iemand, wiens 

hart is binnengevallen door verdriet, woede en andere vor-

men van opwinding? 

De betekenis van deze uitspraak is, dat de zes overweldigende 

hartstochten genoemd in het oorspronkelijke vers de geest 

aanzet om diepgaand in beslag te worden genomen door ob-

jecten voor zintuiglijke lustbevrediging van voorbijgaande 

aard, wanneer besmettingen, zoals lust, woede en hebzucht 

het verstand binnentreden. De ontwikkeling van onvermeng-

de bhakti is nooit mogelijk in een dergelijk besmet hart. 

Daarom wordt hier de instructie gegeven om deze hartstoch-
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ten te onderdrukken, omdat ze de ontwikkeling van bhakti 

verhinderen. De sädhaka, die deze passies kan verdragen, is in 

staat de hele wereld van instructies te voorzien. De conclusie 

is, dat een sädhaka, die zijn zintuigen heeft overwonnen en 

deze passies heeft onderdrukt, alle jévas van de wereld kan 

zuiveren door zijn doortastende en zuivere uttama-bhakti. 

Iedereen kan de leerling worden van een dergelijke grote per-

soonlijkheid. 

In Çrémad-Bhägavatam (11.14.24) wordt gezegd, 

väg gadgadä dravate yasya cittaà 

    rudaty abhékñëaà hasati kvacic ca 

vilajja udgäyati nåtyate ca 

    mad-bhakti-yukto bhuvanaà punäti 

Mijn beste Uddhava, Mijn toegewijde, wiens stem breekt 

door prema, wiens hart smelt en spirituele emotie laat stro-

men, die zelfs geen moment kan ophouden met huilen, die 

soms in lachen uitbarst en soms luid begint te zingen, terwijl 

hij alle verlegenheid achterwege laat, en die soms danst, zui-

vert niet alleen zichzelf maar de hele wereld. 

Het is essentieel om hier op te merken, dat door de zes harts-

tochten te onderdrukken louter de kwalificatie wordt verkre-

gen om het gebied van bhakti binnen te gaan. Het zijn niet de 

directe onderdelen van toegewijde beoefening (sädhana-

bhakti), maar ze vormen eigenlijk de poort, waardoor men het 

gebied van bhakti kan binnengaan. Omdat bhakti de zelf ma-

nifesterende functie is van Bhagaväns innerlijke vermogen 

(svarüpa-śakti), raken deze zes hartstochten automatisch ge-

kalmeerd op het moment, dat bhakti verschijnt. 
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Péyüña-varñiëé-våtti (commentaar in  

de vorm van een nectarische regen) 

door Çré Bhaktivinoda Öhäkura 

çré godruma-candräya namaù 

Eerbetuiging aan Çré Caitanya Mahäprabhu, de maan van 

Çré Godruma. 

yat kåpä-sägarodbhütam 

    upadeçämåtaà bhuvi 

çré-rüpena samänétaà 

    gauracandraà bhajämi tam 

Ik vereer Çré Gauracandra, de oceaan van genade, waaruit 

een nectarstroom voortkwam, die werd verzameld door Çré 

Rüpa Gosvämé en naar deze wereld werd gebracht als Çré 

Upadeçämåta. 

natvä grantha-praëetäraà 

    öékä-käraà praëamya ca 

mayä viracyate våttiù 

    péyüña-pariveçané 

Ik buig me neer in grote nederigheid en bied praëäma aan 

de auteur van Çré Upadeçämåta, Çré Rüpa Gosvämé, en aan 

de commentator, Çré Rädhä-ramaëa däsa Gosvami. Aldus 

vang ik aan met dit commentaar, dat een nectaroffer is.  

anyäbhiläñitä-çünyaà 

    jïäna-karmädy anävåtam 

änukülyena kåñëänu- 

    çélanaà bhaktir uttamä 

Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.11) 

Het cultiveren van activiteiten, die uitsluitend zijn bestemd 

voor het plezier van Çré Kåñëa, of met andere woorden, de 
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ononderbroken vloed van dienst aan Çré Kåñëa uitgevoerd 

door alle functies van lichaam, geest en spraak en het tot 

uitdrukking brengen van verscheidene spirituele gevoelens 

(bhävas), die niet worden bedekt door kennis gericht op on-

persoonlijke bevrijding (jïäna) en vruchtdragende activitei-

ten (karma) en die vrij is van alle verlangens behalve de as-

piratie om Çré Kåñëa een plezier te doen, wordt uttama-

bhakti, zuivere devotionele dienst, genoemd. 

Door al die dingen te doen, die in het bovenstaande vers wor-

den genoemd, en van alles af te zien, dat ongunstig is, gaat 

men over op het cultiveren van activiteiten, die uitsluitend 

zijn bedoeld voor het plezier van Çré Kåñëa. Dit cultiveren, of 

bhagavad-anuçélana, is het belangrijkste doel van personen, 

die gericht zijn op bhajana. Het aanvaarden van datgene, dat 

gunstig is, en het afwijzen van datgene, dat ongunstig is, zijn 

niet direct onderdelen (aìgas) van çuddha-bhakti. Dit zijn 

eigenlijk aspecten van datgene, dat wordt gekenmerkt door 

overgave (çaraëägati), hetgeen op zijn beurt in de kwalificatie 

voor bhakti voorziet. Dit wordt alsvolgt tot uitdrukking ge-

bracht in de Vaiñëava-tantra (geciteerd in Bhakti-sandarbha, 

Anuccheda 236), 

änukülyasya saìkalpaù 

    prätikülyasya varjanam 

rakñiñyatéti viçväso 

    goptåtve varaëaà tathä 

ätma-nikñepa-kärpaëye 

    ñaò-vidhä çaraëägatiù 

Er zijn zes symptomen van zelfovergave: (1) Änukülyasya 

saìkalpa – sädhakas in volkomen overgave dienen alleen die 

dingen te aanvaarden, die gunstig zijn voor prema-bhakti; 
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(2) Prätikülya-vivarjana – ze dienen de dingen, die ongun-

stig zijn voor prema-bhakti , helemaal af te wijzen; (3) Ra-

kñiñyatéti viçväsa – ze hebben er vast vertrouwen in, dat Çré 

Kåñëa hun enige beschermheer is, dat er geen andere be-

schermheer is dan Kåñëa en dat men geen bescherming kan 

krijgen door andere activiteiten; (4) Goptåtve varaëa – toe-

gewijden in overgave twijfelen er geen moment aan, dat Kå-

ñëa hun enige bewaker en instandhouder is; (5) Ätma-

nikñepa – zichzelf aan Bhagavän offeren wordt met deze 

houding uitgedrukt, “Ik ben niet in staat om wat dan ook 

onafhankelijk te doen. Tenzij Kåñëa het verlangt, kan 

niemand wat dan ook doen.” Toegewijden zonder een ande-

re toevlucht (ätma-nikñepa) hebben deze soort vertrouwen; 

(6) Kärpaëya – nederigheid wordt alsvolgt tot uitdrukking 

gebracht, “Ik ben gevallen en geheel onbeduidend.” On-

vermengde toegewijden zijn overtuigd in dit zeer sterke en 

eenvoudige vertrouwen. De beschikking over al deze hou-

dingen wordt çaraëägati genoemd. 

In dit vers wordt het advies gegeven om datgene, dat ongun-

stig is, los te laten. Iemand die in staat is om de overweldigen-

de hartstochten van spraak, verstand, woede, tong, maag en 

genitaliën te verdragen, kan de hele wereld advies geven. 

In de Padma Puräëa wordt gezegd, 

çokämarñädibhir bhävair 

    äkräntaà yasya mänasam 

kathaà tatra mkundasya 

    sphürti-sambhävanä bhavet 

Hoe kan Çré Mukunda ooit manifest zijn aan iemand, wiens 

hart is binnengevallen door verdriet, woede en andere vor-

men van opwinding? 
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De betekenis van dit vers is, dat lust, woede, hebzucht, illusie, 

intoxicatie, afgunst en andere irritaties altijd in het verstand 

naar boven komen en het verstand tot materiële lustobjecten 

aantrekken. Dit wordt geëffectueerd door zes krachten: (1) 

door de aandrang om te spreken, of het gebruik van woorden, 

die verdriet bij anderen veroorzaken; (2) door de onrust van 

het verstand, of de ontelbaar vele verlangens en plannen, die 

door het verstand worden gefabriceerd; (3) door woede, of 

het gebruik van harde woorden; (4) door de heftigheid van de 

tong, of de lust om zes soorten smaak te ervaren, namelijk 

zoet, zuur, bitter, scherp, zout en wrang; (5) door de eisen van 

de maag, of de aandrift om meer te eten dan nodig is; en (6) 

door de prikkels van de geslachtsdelen, of het verlangen naar 

de samenleving tussen man en vrouw. Als men hierdoor raakt 

opgewonden, is de ontwikkeling van çuddha-bhakti niet moge-

lijk. Om het hart van degenen, die het pad van bhajana zoe-

ken, op bhakti te richten heeft Çré Rüpa Gosvami dit vers het 

eerst geschreven. 

Bhakti-sädhana bestaat niet uit de poging om deze zes aan-

drangen te beheersen, ze zijn eerder een ladder om naar het 

platvorm van bekwaamheid op te stijgen, waarmee men de 

tempel van bhakti kan binnentreden. Op het pad van baat-

zuchtig streven (karma) en de ontwikkeling van kennis (jïä-

na) wordt men het advies gegeven om deze zes aandrangen te 

beknotten. Deze instructies echter zijn niet van toepassing op 

zuivere toegewijden. In de geschriften worden horen, chanten, 

en het herinneren van de namen, gedaante, kwaliteiten en het 

spel van Çré Kåñëa beschreven als feitelijke bhakti. 
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Deze zes aandrangen vormen verscheidene soorten hinder-

nissen in het onrijpe stadium van de beoefenaar, die het pad 

van bhakti binnengaat. Op dat moment wordt de toegewijde 

geschikt om deze obstakels weg te nemen door zijn toevlucht 

te nemen tot het gevoel van exclusieve çaraëägati, door de 

tien overtredingen jegens de heilige naam (näma-aparädha) te 

vermijden en door de kracht van harinäma-kértana, enzovoort. 

De associatie van smetteloze heiligen (sädhus) speelt hierbij 

een heel belangrijke rol. De Padma Puräëa zegt, 

çrutväpi näma-mähätmyaà 

    yaù préti-rahito ‘dhamaù 

ahaà mamädi paramo 

    nämni so ‘py aparädha-kåt 

Zij die ondanks het horen van de verbijsterende glorie van 

de heilige naam aan de ideeën “Ik ben dit materiële li-

chaam” en “deze wereldse objecten zijn van mij” vasthou-

den en geen vasthoudendheid of liefde voor het uitspreken 

van de heilige naam vertonen, maken ook overtredingen te-

gen de heilige naam. 

Het betreft bij toegewijden het toepassen van praktische ont-

houding (yukta-vairägya) en daarom zijn ze onverschillig je-

gens droge verzaking. Daarom heeft het regulerende principe 

om al het contact met de zintuigobjecten achterwege te laten 

op hen geen betrekking. Zodra de onrust van het verstand is 

gekalmeerd of met andere woorden, wanneer men geen zin 

meer heeft in materieel plezier, raken de impulsen van de 

ogen, de levensadem, de neiging om te willen horen en alle 

andere aandriften gekalmeerd. 
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Daarom kunnen degenen, die deze zes overweldigende 

hartstochten hebben overwonnen, de hele wereld overwinnen. 

De instructie om deze impulsen te tolereren wordt alleen aan 

toegewijden in een huishouden gegeven, omdat men eerst 

allerlei soorten impulsen moet hebben achtergelaten, voordat 

men het huishoudelijke leven kan opgeven. 

Anuvåtti 

door Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Gosvämé Prabhupäda 

De uiterst mededogende Çré Çacénandana Gaurahari, die de 

gevallen zielen zuivert, vertoonde onbeperkte genade jegens 

de jévas, die onder invloed van Kali zijn vervallen en zich heb-

ben afgekeerd van de dienst aan Çré Kåñëa, door de instructies 

genaamd Çré Çikñäñöaka te manifesteren. In deze verzen heeft 

Hij voor de levende wezens heel beknopt alle instructies inge-

fluisterd in de vorm van codes met betrekking tot de waarhe-

den van sambandha
1
, abhidheya

2
 en prayojana

3
. Zijn meest 

dierbare Çré Rüpa Gosvämé hoorde al deze uitermate ver-

trouwelijke waarheden van devotionele beginselen (bhakti-

tattva) uit Zijn lotusmond in Jagannätha Puré en Prayäga. Hij 

hoorde niet alleen deze lessen, maar de almachtige belicha-

ming van prema, Çré Caitanya Mahäprabhu, legde in zijn hart 

het vermogen om deze vertrouwelijke waarheden van bhakti 

te kunnen realiseren. Çré Rüpa Gosvämé onthulde deze in-

                                                 

1
 Sambandha is het principe met betrekking tot de wederzijdse relatie tus-

sen Bhagavän, de levende wezens en de materiële energie. 

2
 Abhideya is de manier, waarop het hoogste doel wordt bereikt, met andere 

woorden, de beoefeningen van sädhana-bhakti. 

3
  Prayojana is het hoogste doel van het devotionele leven, kåñëa-prema.  
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structies in eenvoudig en openhartig Sanskriet in zijn boeken, 

zoals Çré Bhakti-rasämåta-sindhu, Ujjvala-nélamaëi, Lalita-

mädhava, Vidagdha-mädhava, Stava-mälä en andere. Deze 

geheiligde, literaire juwelen vormen een schat van groot for-

tuin vol onschatbare prema-edelstenen. Çré Upadeçämåta is 

een dergelijk onschatbaar prema-juweel. Het vormt een hals-

snoer voor de toegewijden van Mahäprabhu (gaura-bhaktas). 

Çré Rüpa Gosvami verzamelde de essentie van alle instructies 

van Çré Caitanya Mahäprabhu en bood het als een geschenk 

aan de ware sädhakas. 

In Çré Upadeçämåta worden twee soorten instructie gege-

ven. De eerste is het opgeven van zaken, die ongunstig zijn 

voor bhakti, en de tweede is die zaken aannemen, die gunstig 

zijn voor bhakti. Zolang de sädhaka nalaat om deze twee 

soorten instructie in zijn leven toe te passen, bestaat er geen 

mogelijkheid dat bhäva-bhakti
4
 zich in zijn hart zal manifeste-

ren, om niet te spreken van prema-bhakti
5
. Er zijn op dit mo-

ment veel mensen, die verscheidene soorten gefabriceerde 

gezichtspunten van doctrines aanhangen, die slechts een ex-

tern vernis van religie vertonen, maar in werkelijkheid aan 

                                                 

4
 In Bhakti-rasämåta-sindhu (1.3.1) wordt bhäva alsvolgt omschreven, “Bhä-

va-bhakti is een bijzondere manifestatie van het vermogen van onver-

mengde goedheid (çuddha-sattva).  Met andere woorden, de grondrechte-

lijke eigenschap van bhäva-bhakti is, dat het verschijnsel geheel uit çud-

dha-sattva bestaat. Het is als een straal (kiraëa) van de zon van prema en 

het verzacht het hart met verscheidene smaken (ruci).” 

5
 In Bhakti-rasämåta-sindu (1.4.1) wordt prema alsvolgt omschreven, “Bhä-

va-bhakti dat het hart nog veel verder doet smelten dan in het eerste sta-

dium, dat het gevoel van bovenzinnelijke zegen zeer sterk doet toenemen 

en dat een diep gevoel van eigendom (mamatä) in relatie tot Çré Kåñëa 

geeft, wordt door de geleerden prema genoemd.” 
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bhakti zijn tegengesteld, tot ideeën die de Veda’s tegenspre-

ken, en tot opportunistische gezichtspunten en doctrines van 

imitationisme (sahajiyä), impersonalisme (mäyäväda) en an-

dere afwijkende en tegendraadse opvattingen. Zulke mensen 

vrezen de instructies gegeven in de vorm van deze Upadeçä-

måta en beschouwen ze als de verpersoonlijking van Yamarä-

ja, die straffen aan de overledenen toedient. Maar de trouw-

hartige personen, die deze Upadeçämåta met grote liefde be-

studeren en reciteren en het in hun leven toepassen, raken 

van alle twijfels over bhakti bevrijd en bereiken gemakkelijk 

eerst bhäva-bhakti en uiteindelijk de zeer zeldzame prema-

bhakti. Daarom schrijft deze Çré Varñabhänavé-dayita däsa, de 

dienaar van de meester van het leven (präëanätha) van 

Våñabhänu-nandiné Çrématé Rädhikä, dit commentaar van Çré 

Upadeçämåta genaamd Anuvåtti. De reden om dit te doen is 

om de jévas onder te dompelen in Çré Bhakti-rasämåta-sindu, 

dat door Çré Rüpa Gosvämé werd geopenbaard en dat werd 

gepraktiseerd en gepredikt door de Vaiñëava voorgangers, die 

Çré Rüpa volgden (rüpänuga-vaiñëava-äcäryas), zoals Çré Gau-

ra-kiñora däsa Bäbäjé en Çré Bhaktivinoda Öhäkura. 

Er worden drie soorten overweldigende hartstochten gezien 

in werelds levende wezens, die gehecht zijn aan materiële 

lustbevrediging: de driften van het spreken, het verstand en 

het lichaam. Wanneer men in de sterke stroom van deze drie 

ontstuimige dictaten valt, is het zeer moeilijk om bevrijding te 

bewerkstelligen. Zulke levende wezens worden gedepriveerd 

van hun spirituele welzijn, omdat ze in de stroom van her-

haaldelijke geboorte en dood vallen. Maar zelfbeheerste per-

sonen, die deze eisen kunnen tolereren, worden niet overwel-
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digd door materieel zintuiglijk plezier. Zij zijn bekwaam om 

deze materiële wereld te verslaan. 

De aandrang tot spreken verwijst naar de speculaties van 

de volgelingen van impersonalisme (nirviçeña-vädés), die tegen 

bhakti zijn gekeerd; naar de logische overwegingen van de op 

resultaat gerichte strevers verwikkeld in materiële activiteiten, 

die de nadruk leggen op de vruchten van actie; en naar al het 

gepraat, dat niets heeft te maken met de dienst van Çré Krsna 

maar met uiteenlopende verlangens naar materieel plezier. 

De aandrang om te spreken verwijst niet naar de woorden, die 

van toepassing zijn op de dienst van Bhagavän. In tegendeel, 

zulk spreken dient te worden beschouwd als de vrucht van het 

verdragen van de aandrang om te spreken. Hoewel men een 

gelofte van zwijgen heeft afgelegd, kan men soms uiting geven 

aan zijn verlangens naar materieel plezier enzovoort eenvou-

dig door zijn manier van doen, of door te schrijven. Dit be-

hoort ook tot de impulsen van het spreken. 

De onrust van het verstand bestaat uit twee typen: (1) avi-

rodha-préti – ongebreidelde gehechtheid en (2) virodha-yukta-

krodha – boosheid die voortkomt uit hindernissen. Gehecht-

heid aan het geloof van de mäyävädés, verering van de trouw-

hartigheid aan resultaatgerichte activiteit en geloof in de idee-

en van degenen, die vele verlangens hebben, die niet zijn gere-

lateerd aan de dienst van Kåñëa, zijn drie typen avirodha-préti. 

Louter onverschilligheid jegens de activiteiten van jïänés, 

karmés en personen met andere verlangens is slechts het on-

gemanifesteerde of onderontwikkelde stadium van ongehin-

derde gehechtheid. Wanneer de vervulling van materiële ver-

langens wordt belemmerd, wanneer men er niet in slaagt het 
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gewenste resultaat van werk te verkrijgen en wanneer men 

ondanks alle pogingen geen bevrijding (mukti) vindt, komt 

woede om de hoek kijken. Het mediteren op het spel en ver-

maak van Çré Kåñëa is niet een vorm van mentale onrust, het 

is veeleer de manier, waarop alle mentale agitatie tot rust 

komt. 

De eisen van het lichaam bestaan ook uit drie typen: de 

aandrang van de tong, de maag en de genitaliën. Het verlan-

gen om een van de zes smaken
6
 te proeven en de gretigheid 

naar dierlijk vlees, vis, eieren, wijn, teveel ghee, melk rabaòé 

(zoetigheid van gecondenseerde melk), room enzovoort zijn 

de drijfveren van de tong. Sädhus vermijden ook voedsel, dat 

heel bitter is of gekruid is met hete chili. De consumptie van 

betelnoot, het mengsel van betelnoot met diverse kruiden 

(päna), cigaretten, marijuana, hennep, opium en andere be-

dwelmende middelen alsmede uien en knoflook worden gere-

kend onder de ontstuimige eisen van de tong. Sädhakas van 

bhakti mogen zich nooit met deze middelen verzadigen. Men 

dient zichzelf met zorg te beschermen tegen de driften van de 

tong door de voedselrestanten (mahä-prasäda) van Bhagavän 

en Zijn toegewijden te eren. Hoewel mahä-prasäda zeer sma-

kelijk kan zijn, behoort het niet tot de eisen van de tong. Door 

het met groot vertrouwen te eren kan met de eisen van de 

tong overwinnen. Maar als men onder voorwendsel van het 

aanvaarden van prasäda ernaar verlangt om zelf plezier te 

hebben en op slinkse wijze van de smaak geniet, behoort dat 

ook tot de passie van de tong. Het eten van zeer kostbaar en 

                                                 

6
   De zes smaken zijn zoet, zuur, zout, scherp, bitter en wrang. 
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overheerlijk voedsel, zoals rabaòé en room, die aan de halfgo-

den (devatäs) zijn geofferd in het huis van rijkelui is schadelijk 

voor verzakende (niskiïcana) Vaiñëava’s. Om de lust van de 

tong te bevredigen kan men verwikkeld raken in allerlei soor-

ten laakbaar gedrag en slecht gezelschap. In Çré Caitanya-

caritämåta (Antya-lélä 6.227, 236) wordt gezegd, 

jihvära lälase jei iti-uti dhäya 

çiçnodara-paräyaëa kåñëa nähi päya 

bhäla na khäibe ära bhäla nä paribe 

Mensen die geneigd zijn tot lichamelijk plezier en teveel 

eten en hier en daar naartoe rennen om de lusten van de 

tong te bevredigen krijgen Çré Kåñëa nooit. Men dient geen 

elegante en kostbare kleding te dragen en geen overheerlijk 

voedsel te gebruiken. 

Sädhakas moeten deze dingen met zorg vermijden. Vraat-

zuchtige lieden gaan over het algemeen gebukt onder verschil-

lende soorten aandoeningen. Door teveel te eten ontstaan 

vele problemen. Mensen die teveel eten raken ondergeschikt 

aan de eisen van de genitaliën en worden op die manier los-

bandig en pervers. Door bhagavat-prasäda op een geschikte 

wijze te aanvaarden, door Ekädaçé in acht te nemen in over-

eenstemming met de voorschriften en door Kåñëa te dienen 

worden de eisen van de maag gelenigd. 

De eisen van de genitaliën bestaan uit twee typen: in over-

eenstemming met de geschrift en niet gesanctioneerd door de 

geschrift. Als iemand, die zijn volwassenheid heeft bereikt, 

gaat trouwen in overeenstemming met schriftuurlijke regule-

ringen en de voorgeschreven dharma voor iemand met een 
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huishouden (gåhastha) naleeft door de juiste gedragscodes na 

te leven om goed nageslacht te krijgen, reguleert hij de eisen 

van de genitaliën. Dit wordt geclassificeerd als seksuele aflaat 

in overeenstemming met de geschrift. Er bestaan vele ver-

schillende soorten onwettig seksuele verzadigingen, zoals de 

overtreding van schriftuurlijke en sociale codes en het accep-

teren van de vrouw van iemand anders, wellustig zijn naar 

acht soorten echtelijke uitwisselingen en zintuiglijke bevredi-

ging op kunstmatige en onzedelijke manieren, die lijnrecht 

staan tegenover schriftuurlijke regels. Zowel mensen in huis-

houdens als verzakers, die sädhakas van bhakti zijn, moeten 

altijd verre blijven van de eisen van de tong, de maag en de 

genitaliën. 

In zijn boek Prema-vivarta (7.3.1-4) heeft de metgezel van 

Çré Caitanyadeva, Çré Jagadänanda Paëòita, gezegd, 

vairägé bhäé grämya kathä nä çunibe käne 

grämya-värtä nä kahibe jabe milibe äne 

svapne o nä kara bhäé stré sambhäñaëa 

gåhe stré chäòiyä bhäé äsiyächa vana 

yadi cäha praëaya räkhite gauräìgera sane 

choöa haridäsera kathä thäke jena mane 

bhäla nä khäibe ära bhäla nä paribe 

hådayete rädhä-kåñëa sarvadä sevibe 

O Vaiñëava bedelmonnik, O broeder, wie je ook ontmoet, 

luister niet naar hem en spreek niet met hem over wereldse 

onderwerpen. Heb geen intieme gesprekken met een vrouw, 

zelfs niet in jouw dromen. O broeder, je dient jouw vrouw 

en jouw huishouden op te geven en je terug te trekken in het 

bos. Als je liefde voor de lotusvoeten van Çré Çacénandana 
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Gaurahari wilt ontwikkelen, moet jij jou altijd het voorbeeld 

van Choöa Haridäsa blijven herinneren. Als je naar bhaga-

vad-bhakti verlangt, moet je geen overheerlijk voedsel ge-

bruiken en niet luxueus gekleed gaan. Op die manier moet 

je Çré Rädhä-Kåñëa altijd in je hart te dienen. 

Alleen iemand, die volkomen in staat is de zes impulsen van 

lichaam, geest en woord, die reeds zijn besproken, te verdra-

gen, is geschikt om met de titel “Gosvämé”, of iemand, die zijn 

zintuigen meester is, te worden aangesproken. Zulke gosvä-

més zijn de ware dienaren van Çré Kåñëa. Degenen daarente-

gen, die worden beheerst door deze zes driften, dienen go-

däsa, dienaar of slaaf van zijn zintuigen, te worden genoemd, 

maar niet gosvämé. 

Degenen, die go-däsa zijn, dienaren van hun zintuigen, zijn 

eigenlijk dienaren van de begoochelende energie (mäyä). Als 

zij dienaren van Kåñëa willen worden, dienen ze in het voet-

spoor te volgen van degenen, die ware gosvämés zijn. Er is 

geen andere manier dan deze. Degenen, die hun zintuigen 

niet onder controle hebben, kunnen nimmer toegewijden van 

Çré Hari worden. In Çrémad-Bhägavatam (7.5.30) heeft Çré 

Prahläda Mahäräja gezegd, 

matir na kåñëe parataù svato vä 

    mitho ‘bhipadyeta gåha-vratänäm 

adänta-gobhir viçatäà tamisraà 

    punaù punäç carvita-carvaëänäm 

O Vader, materialistische personen zijn bezig datgene te 

malen, dat reeds is gemalen, en kauwen op datgene, dat 

reeds gekauwd is. Omdat hun zintuigen niet onder controle 

zijn, begeven ze zich naar de vreselijke hel van dit materiële 
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bestaan door herhaaldelijk te genieten van datgene, dat 

reeds is geconsumeerd. De intelligentie van mensen, die zo  

sterk aan materie zijn gehecht, kan niet worden gericht op 

Bhagavän Çré Kåñëa, niet door middel van hun eigen pogin-

gen, niet door de raad van anderen, of door de associatie 

van eenduidig materialistische personen. 
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Zes hindernissen tot Bhakti 

ATYaahar" Pa[YaaSaê Pa[JaLPaae iNaYaMaaGa]h" 

JaNaSa®ê l/aELYa& c ziÌ>aRi¢-ivRNaXYaiTa 

 atyähäraù prayäsaç ca 

    prajalpo niyamägrahaù 

jana-saìgaç ca laulyaà ca 

    ñaòbhir bhaktir vinaçyati 

Anvaya 

atyähäräù – teveel eten of meer vergaren dan noodzakelijk is; 

prayäsaù – ondernemingen die zijn tegengesteld aan bhakti; ca – en; 

prajalpaù – niet essentieel en werelds gepraat; niyamägrahaù - nala-

ten van regels voorgeschreven voor eigen bekwaamheid of aanne-

men van regels bedoeld voor anderen; ca – en; jana-saìgaù - associa-

tie met wereldse en zinnelijke personen, associatie met vrouwen, of 

mannen die zijn gehecht aan vrouwen, associatie met mäyävädés, 

atheïsten en andere niet-toegewijden; ca – en; laulyam – gretigheid 

of rusteloosheid van het verstand dat waardeloze meningen aan-

neemt; ñaòbhiù – door deze zes fouten; bhaktiù – zuivere devotie; 

vinaçyati – wordt teniet gedaan. 
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Vertaling 

Bhakti wordt teniet gedaan door de volgende zes soorten fou-

ten: (1) teveel eten of meer verzamelen dan nodig is; (2) on-

dernemingen die zijn tegengesteld aan bhakti; (3) zinloos we-

relds gepraat; (4) het niet aannemen van essentiële regulerin-

gen of het fanatiek aanhangen van reguleringen; (5) associatie 

met personen die tegen bhakti zijn gekeerd en (6) gretigheid 

of rusteloosheid van het verstand, dat waardeloze meningen 

aanneemt. 

Upadeça-prakäçikä-öékä  

In het beginstadium van de beoefening van bhakti is de ten-

dens tot materialisme prominent in het hart van de sädhakas. 

Daarom zijn ze niet in staat om de zes overweldigende hart-

stochten beschreven in het eerste vers te onderdrukken. Het 

gevolg is, dat in deze conditie vele neigingen, die schadelijk 

zijn voor bhakti, zich in het hart van de sädhakas ontwikkelen. 

In dit vers worden die schadelijke neigingen voor het welzijn 

van de sädhakas beschreven. Het woord atyähära betekent 

meer eten dan nodig is of meer materiële voorwerpen verza-

melen dan noodzakelijk is. Het woord prayäsa betekent stre-

ven naar wereldse objecten of zich bezig houden met activitei-

ten, die zijn tegengesteld aan bhakti. Het woord prajalpa be-

tekent op zinloze wijze anderen bekritiseren en roddelen over 

anderen, hetgeen een grof misbruik van tijd is. Het woord 

niyamägraha heeft twee betekenissen, wanneer het in twee 

onderdelen wordt gesplitst: (1) niyama + ägraha – volijverig in 

het navolgen van regels en (2) niyama + agraha – nalaten van 
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het aanvaarden van regels. Wanneer de eerste betekenis 

wordt toegepast, verwijst het naar het enthousiasme voor die 

regels, welke een inferieur resultaat leveren, zoals bevorde-

ring naar de hemelse planeten, waarbij pogingen voor het 

hogere bereik van de dienst aan Bhagavän achterwege wordt 

gelaten. Wanneer de tweede betekenis wordt toegepast, ver-

wijst het naar de onverschilligheid jegens regels, die bhakti 

voeden. De woorden jana-saìga betekenen het opgeven van 

de associatie van zuivere toegewijden en gezelschap onder-

houden met anderen. In de conversatie tussen Devahüti en 

Kardama Muni in Çrémad-Bhägavatam (3.23.55) wordt ge-

sproken over een hele fraaie instructie voor het opgeven van 

wereldse associatie, 

saìgo yaù saàsåter hetur 

    asatsu vihito ‘dhiyä 

sa eva sädhuñu kåto 

    niùsaìgatväya kalpate 

O Deva, associatie is de oorzaak van zowel materiële ge-

bondenheid als bevrijding van het materiële bestaan. Wan-

neer men wegens onwetendheid gezelschap houdt met we-

relds georiënteerde personen, die zijn afgeweken van het 

pad van bhakti, leidt die associatie tot materiële verwikke-

ling. Wanneer men echter gezelschap houdt met zuivere 

toegewijden van Bhagavän, bevrijdt die associatie hem van 

het materiële bestaan en wordt de oorzaak, dat men de lo-

tusvoeten van Bhagavän bereikt. 

Verder geeft Bhagavän Kapiladeva de volgende instructie aan 

Devahüti, 
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saìgaà na kuryät pramadäsu jätu 

    yogasya päraà param ärurukñuù 

mat-sevayä pratilabdhätma-läbho 

    vadanti yä niraya-dväram asya 

Çrémad-Bhägavatam (3.31.39) 

Degenen, die kåñëa-prema, dat de hoogste vrucht van bhak-

ti-yoga vormt, willen krijgen, mogen zich nooit in onwettig 

gezelschap van vrouwen begeven. Geleerde wijzen, die de 

absolute waarheid kennen, zeggen, dat onwettige relaties 

met vrouwen de deur naar de hel wijd opengooit voor dege-

nen, die bevrijding van het materiële bestaan wensen en de 

lotusvoeten van Bhagavän willen bereiken. 

teñv açänteñu müòheñu 

    khaëòitätmasv asädhuñu 

saìgaà na kuryäc chocyeñu 

    yoñit-kréòä-mågeñu ca 

Çrémad-Bhägavatam (3.31.34) 

Men moet nooit associëren met dwaze, opgewonden, mate-

rialistische mannen, die het lichaam als zichzelf identifice-

ren, die uitermate afkeurenswaardig zijn en dansende hon-

den in de handen van vrouwen zijn. 

Nadat is gewezen op de gebreken van materiële associatie, 

verbieden de geopenbaarde geschriften (çästra) het. De on-

rust van het verstand met betrekking tot vergelijkbare objec-

ten en de instabiliteit van het verstand, dat het gevolg is van 

de associatie van personen met veel verschillende meningen, 

heet laulya. Zulke instabiliteit van het verstand lijkt op een 

onkuise vrouw, die soms over het pad van karma loopt, soms 
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op het pad van yoga, soms op het pad van jïäna en soms op 

het pad van bhakti. Dit doet de voorkeur voor bhakti teniet. 

Péyüña-varñiëé-våtti 

Atyähära, prayäsa, prajapa, niyamägraha, jana-saìga en laulya 

zijn zes fouten, die direct zijn tegengesteld aan bhakti. (1) Het 

woord atyähära is een samengesteld woord gevormd uit de 

combinatie van het voorvoegsel ati, dat betekent teveel of 

excessief,  met het woord ähära, dat betekent wegnemen, grij-

pen of consumeren voor zijn eigen plezier. Met de zintuigen 

overmatig genieten van zintuigobjecten en trachten meer te 

verzamelen dan zijn benodigdheden heet atyähära. Voor toe-

gewijden, die het huishoudelijke leven verzaken, is het verza-

melen van materiële goederen niet toegestaan. Gåhastha Vai-

ñëava’s moeten goederen aanschaffen, die toereikend zijn 

voor hun instandhouding, maar als ze meer verzamelen dan ze 

nodig hebben, wordt het atyähära genoemd. Degenen, die 

graag bhajana uitvoeren, dienen geen wereldse goederen aan 

te trekken, zoals materialisten die van hun zintuigen genieten. 

(2) Het woord prayäsa verwijst naar activiteiten, die zijn te-

gengesteld aan bhakti, of die worden uitgevoerd voor zintuig-

lijk plezier. (3) Het verspillen van tijd in zinloze, wereldse 

prietpraat wordt prajalpa genoemd. (4) Het woord niyamä-

graha heeft twee betekenissen. Wanneer men een hogere 

kwalificatie heeft bereikt maar desondanks overijverig blijft 

vasthouden aan de regels bestemd voor een lagere kwalifica-

tie, wordt dat niyama-ägraha genoemd. Het nalaten van de 

naleving van regels, die bhakti voeden, met andere woorden, 

de afwezigheid van sterk vertrouwen, wordt niyama-agraha 
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genoemd. (5) Associatie met personen, die geen toegewijden 

zijn van Bhagavän, wordt jana-saìga genoemd. (6) Het woord 

laulya betekent zowel instabiliteit als gretigheid. In de eerste 

betekenis verwijst het naar de wispelturigheid van het ver-

stand, dat vele verschillende soorten valse doctrines of onge-

verifieerde conclusies aanneemt. In de tweede betekenis ver-

wijst het naar gehechtheid voor waardeloze materiële lustbe-

vrediging. Door prajalpa verzadigt men zich in het bekritise-

ren van sädhus en door laulya wekt men een smaak voor di-

verse verschillende, tijdelijke, onzekere gevolgtrekkingen. 

Beide leiden tot näma-aparädha. Daarom dient men deze met 

zorg op te geven. 

Anuvåtti 

Het excessief vergaren van kennis, waarmee de jïänés zich 

bezighouden; het vergaren van de resultaten uit werk, dat 

wordt ondernomen door de baatzuchtig strevers; en het ver-

zamelen van teveel materiële objecten, door hetgeen degenen 

met vele verlangens worden geplaagd, heten alemaal atyähä-

ra. Het ontwikkelen van kennis, dat wordt aangepakt door 

jïänés; de soberheden en geloften, die door karmés worden 

ondernomen; en het zware werk, dat wordt gedaan door de-

genen, die bezeten zijn van vele verlangens om een vrouw, 

kinderen en rijkdom te verkrijgen, worden prayäsa genoemd. 

De eruditie van de jïänés, dat niets anders is dan zinloze, 

schriftuurlijke argumentatie; de lofprijzing van de voordelen 

van vrome daden, hetgeen tot een voorliefde voor religieuze 

rituelen bij de karmés leidt; en de prietpraat, die genoeglijk is 
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voor de zintuigen van degenen, die zijn bezeten door vele 

verlangens, worden prajalpa genoemd. Het aanvaarden van 

de regels van de jïäna-çästras met het doel om bevrijding te 

bereiken wordt ägraha, over-ambitie genoemd. Gehechtheid 

aan de regels beschreven in de geschriften, die pragmatisme 

(praktische in tegenstelling tot idealistische resultaten) bevor-

deren met een verlangen naar zinnelijk plezier in deze wereld 

en de volgende heet niyama-ägraha. Het vestigen van bepaal-

de gedragsregels, die geschikt zijn voor de eigen status met 

het doel om onmiddellijk geluk te vinden, zoals wordt bepleit 

door degenen, die utilitarisme voorstaan, namelijk het bevor-

deren van het grootste geluk voor het grootste aantal mensen, 

heet ook niyama-ägraha. Onverschillig blijven met betrekking 

tot de regels, die worden voorgeschreven voor het bereiken 

van bhakti, heet niyama-agraha. Zulke figuren zijn zo brutaal, 

dat ze zelfs hun abominabele baldadigheid en zedenbederf 

laten voorkomen als het meest heilige en verheven pad van 

spontane toewijding (räga-märga). In Hari-bhakti-viläsa 

wordt de aanleg van zulke personen met de volgende woor-

den weergegeven, 

çruti-småti-puräëädi 

    païcarätra-vidhià vinä 

aikäntiké harer bhaktir 

    utpätäyaiva kalpate 

Hoewel men is betrokken in eenpuntige toewijding aan Çré 

Hari, indien men de regulerende principes overtreedt, die 

worden vermeld in de Çruti, Småti, Puräëa’s en de Närada-

païcarätra, wordt er ernstig wantrouwen (anarthas) gecre-

ëerd. 



ÇRÉ  UPADEÇÄMÅTA 

__________________________________________________________________________ 

28 

Ook Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft in de Kalyäna-

kalpataru gezegd, “Mijn beste vriend, wat heb je gedaan? Je 

bevindt je in een zeer onrijp stadium en je hebt jezelf zonder 

het te weten voor de gek gehouden door de fout van bekrom-

penheid te begaan met betrekking tot de zuivere Vaiñëava 

sampradäya. Je bent in de veronderstelling, dat de zuivere 

begrippen en geldigheid van de sampradäya hypocrisie betref-

fen en je hebt ze vervolgens afgewezen. Je hebt het dragen 

van de Vaiñëava tilaka en halsketting (tulasé-mälä) opgegeven 

en je kralen van het chanten (bhajana-mälä) aan de kant ge-

gooid. Je denkt, ‘Wat heeft het voor zin om tilaka te dragen? 

Ik kan chanten met mijn gedachten, dus waarom heb ik kralen 

nodig? Dieet heeft totaal niets met bhajana te maken. Dus 

geloof maar niet, dat ik het eten van vlees, vis en eieren moet 

opgeven. Denk niet, dat je moet stoppen met het drinken van 

wijn of thee en het gebruiken van middelen, zoals päna, tabak, 

marijuana, hennep of opium.’ Je hebt de noodzaak van inwij-

ding (dékñä) aan de kant gezet. Je bent jezelf gaan zien als een 

incarnatie.  Je bent jouw nieuwe theorieën met behulp van 

diverse methoden krachtig gaan verkondigen. Je bekritiseert 

de meningen van de voorgaande grote persoonlijkheden (ma-

häjanas) en äcäryas van het pad van bhakti door te denken, 

dat ze zich vergissen. Sommige misleidende figuren dragen 

tilaka en tulasé-mälä om anderen te bedriegen. Daarom ver-

mijd je de associatie van iedereen, die tilaka en mälä draagt en 

beschouw je hen als bedriegers. Maar, mijn dierbare broeder 

verstand, neem alsjeblieft in ogenschouw wat je hiermee hebt 

bereikt? Je hebt goud opgegeven voor as. Jouw huidige leven 

en het volgende zijn compleet geruïneerd. Je bekijkt iedereen 
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als een hypocriet, een boer en een bedrieger. Maar je bent er 

niet in geslaagd om bhagavad-bhakti te bereiken. Wat wordt 

je noodlot op het moment van de dood? 

“O verstand, wat moet ik tegen jou zeggen? Je spreekt de 

woorden ‘prema, prema’ uit, maar waartoe leidt het? Prema is 

een zeldzaam en onschatbaar juweel. Je zal moeizame sädha-

na moeten ondernemen om het te krijgen. Door een mislei-

dende beoefening maak je een vertoning van tranen, beven, 

kippenvel en flauw vallen tijdens de kértana of bij het horen 

van spirituele conversaties en desondanks is jouw ware moti-

vatie eenvoudig het vergaren van rijkdom, vrouwen en presti-

ge. Als je zelfs geen spoor van gehechtheid hebt voor zuivere 

sädhana-bhakti, dat van wezenlijk belang is voor het krijgen 

van prema, hoe wil je dan zulke zuivere bhagavat-prema ver-

krijgen? Je zal eerst de tien overtredingen tegen de heilige 

naam moeten opgeven en harinäma onophoudelijk moeten 

chanten. Je moet hari-kathä in het gezelschap van zuivere 

Vaiñëava’s horen. En dan door de genade van Çré Näma 

Prabhu rijst onvermengde prema automatisch in jouw hart. 

“Je hebt bhajana niet uitgevoerd op een gereguleerde ma-

nier; je hebt saìkértana niet in de associatie van zuivere toe-

gewijden uitgevoerd. Je hebt jouw geest niet van zintuigobjec-

ten teruggetrokken en zich op een afgelegen plek laten bezig-

houden met de herinnering aan Bhagavän. Zonder eerst in de 

boom te klimmen is jouw poging om de vruchten met je eigen 

handen te plukken eenvoudig verloren gegaan. De meest ge-

heiligde en zuivere kåñëa-prema is uitermate zeldzaam. Door 

anderen te misleiden houd je eenvoudig jezelf voor de gek. 
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Maak jezelf eerst geschikt door sädhana uit te voeren. Dan 

wordt prema gemakkelijk voor jou toegankelijk. 

“O broeder, hoewel lust (käma) en liefde (prema) uiterlijk 

identiek lijken te zijn, zijn ze helemaal niet hetzelfde. Käma 

lijkt op verroest ijzer, terwijl prema lijkt op zuiver goud. Jij 

hebt käma gepakt en gedacht, dat het goud was. Kan iemand 

prema verkrijgen op een dergelijk absurde manier? 

“O dwaas verstand, je bent bedwelmd geraakt door op zin-

loze wijze te denken, dat käma prema is. De wellust voor vlees 

en botten lijkt voorlopig nog verleidelijk. Die lust is eindeloos 

op jacht naar de objecten van de zintuigen. Maar onvermeng-

de liefde is de natuurlijke aanleg van de jéva. Die prema is 

volkomen bewust en van nature spiritueel. Het object van die 

prema is alleen Çré Hari – geen aangeklede pop van vlees en 

botten. Op dit moment bevindt prema zich in een sluimerende 

conditie en wordt bedekt door käma. Daarom moet je probe-

ren deze lust achterwege te laten en liefde te laten ontwaken. 

“Eerst ontwikkelt zich zuiver vertrouwen (çraddhä) door 

goed geluk wegens devotionele vrome daden (sukåti), die zijn 

verzameld over vele voorgaande levens. Vervolgens wordt 

çraddhä rijp door het horen van hari-kathä en het uitvoeren 

van harinäma-kértana in de associatie van zuivere toegewij-

den. En deze rijpe çraddhä ontwikkelt zich achtereenvolgens 

tot standvastigheid (niñöhä), smaak (ruci) en diepe gehecht-

heid (äsakti). Vanuit äsakti doet bhäva zijn intrede en uit bhä-

va wordt prema gemanifesteerd. Dit is het ontwikkelingspro-

ces, waardoor prema ontwaakt. Prema kan alleen worden 

verkegen door steun te zoeken bij deze progressieve evolutie 

en nooit op een andere manier. 
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“O verdorven verstand, waarom ben je bang om met dit 

stappenplan van sädhana te beginnen? Door louter imitatie 

van prema bereik je niets. Door een dergelijk vertoon van 

nabootsing krijg je alleen tijdelijk geluk voor je zintuigen, dat 

op het eind ook ellende als gevolg heeft. Nu je dit begrijpt, 

moet je alle overtredingen en belemmeringen (anarthas) op-

geven en jezelf bezighouden met zuivere sädhana-bhakti. 

Hierin ligt jouw grote geluk.” 

Het gezelschap van jïänés, wier doel de leegte of bevrijding 

is; het gezelschap van baatzuchtig strevers, die de vruchten 

van hun werk begeren; en het gezelschap van hedonistische 

levensgenieters, die gehecht zijn aan zinnelijk plezier, dat tij-

delijk prettig is maar uiteindelijk uitmondt in verdriet, wordt 

gekend als jana-saìga. Zodra men de associatie van de zuive-

re toegewijden van Bhagavän krijgt, verdwijnt het schadelijke, 

materialistische gezelschap vanzelf.  

Het woord laulya betekent letterlijk hebzucht of rusteloos-

heid. Deze rusteloosheid wijst op de neiging van het verstand 

om gretig achter diverse objecten aan te rennen om hun 

vruchten te proeven. Met een verlangen om te genieten van 

wereldse lustbevrediging rent het verstand soms in de rechting 

van het achtvoudige yoga-systeem, soms naar het proces van 

meditatie, soms naar de uitvoering van offers en soms naar de 

beoefening, waarmee men onpersoonlijk Brahman kan berei-

ke. Dit heet laulya. 

Dus men dient de zes fouten – atyähära, prayäsa, prajalpa, 

niyamägraha, jana-saìga en laulya – op te geven en zich bezig 

te houden met zuivere sädhana-bhakti. Indien men dat niet 

doet, gaat de kracht verloren om te begrijpen, dat kåñëa-
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bhakti het hoogste goed aan alle levende wezens schenkt, en 

blijft men afwijken van het pad van bhakti. 
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Zes geloften gunstig voor Bhakti 

oTSaahaNa( iNaêYaaÖEYaaRTa( TataTk-MaRPa[vTaRNaaTa( 

Sa®TYaaGaaTSaTaae v*tae" ziÌ>aRi¢-" Pa[iSaDYaiTa 

utsähän niçcayäd dhairyät 

    tat-tat-karma-pravartanät 

saìga-tyägät sato våtteù 

    ñaòbhir bhaktiù prasidhyati 

Anvaya 

utsähät – enthousiasme om de regels van bhakti uit te voeren; niç-

cayät – sterk vertrouwen in de uitspraken van çästra en guru, wiens 

woorden geheel overeenkomen met çästra; dhairyät – mentale en 

emotionele kracht in de beoefening van bhakti, zelfs temidden van 

obstakels, of geduld tijdens het praktiserende stadium van bhakti, 

zelfs bij oponthoud in het bereiken van het doel; tat-tat-karma-

pravartanät – het volgen van de onderdelen van bhakti, zoals horen 

en chanten en materiële zintuigbevrediging opgeven voor het plezier 

van Çré Kåñëa; saìga-tyägät – het opgeven van onwettig gezelschap 

van vrouwen, de associatie van degenen, die meer dan gehecht zijn 

aan vrouwen en de associatie van mäyävädés, atheïsten en pseudo-

religieuze personen; sato våtteù – het overnemen van het goede ge-
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drag en karakter van zuivere toegewijden; ñaòbhiù – door deze zes 

soorten beoefening; bhaktiù – zuivere toewijding; prasidhyati – is het 

gevolg. 

Vertaling 

Voortuitgang in bhakti kan door de volgende zes vormen van 

beoefening worden bereikt: (1) enthousiasme om de regels 

van bhakti uit te voeren; (2) sterk vertrouwen in de uitspraken 

van çästra en de guru, wiens woorden volkomen in overeen-

stemming zijn met çästra; (3) mentale en emotionele kracht in 

de beoefening van bhakti, zelfs temidden van obstakels, of 

geduld tijdens het uitvoerende stadium van bhakti, zelfs wan-

neer er vertraging optreedt bij het bereiken van het gewenste 

doel; (4) het volgen van de onderdelen van bhakti, zoals horen 

(çravaëa) en chanten (kértana) en materiële zintuigbevredi-

ging opgeven voor het plezier van Çré Kåñëa; (5) het opgeven 

van onwettige relaties met vrouwen, de associatie van dege-

nen, die teveel zijn gehecht aan vrouwen en de associatie van 

mäyävädés, atheïsten en pseudo-religieuze personen, en (6) 

het overnemen van het goede gedrag en karakter van zuivere 

toegewijden. 

Upadeça-prakäçikä-öékä  

Het woord utsäha, enthousiasme, verwijst naar de gretigheid 

om de onderdelen van sädhana uit te voeren, die bhakti ver-

sterken. Het woord niçcaya, overtuiging, wijst op sterk ver-

trouwen. Dhairya betekent de uitvoering van de onderdelen 

van bhakti niet laten verslappen, zelfs wanneer er vertraging 
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optreedt bij het verkrijgen van het gewenste doel. De beteke-

nis van tat-tat-karma-pravartana is het volkomen verzaken van 

materieel plezier, terwijl men uitsluitend moeite doet om 

Bhagavän te verkrijgen. In Çrémad-Bhägavatam (11.19.24) 

zegt Bhagavän Çré Kåñëa tegen Uddhava, 

evaà dharmair manuñyäëäm 

   uddhavätma-nivedinäm 

mayi saïjäyate bhaktiù 

   ko ‘nyo ‘rtho ‘syävaçiñyate 

Devotie, die verzadigd is van liefde voor Mij, rijst in het hart 

omhoog van degenen, die hun hele ziel aan Mij geven en die 

de religieuze principes volgen, die gunstig zijn voor bhakti. 

Welk ander object kan nog worden verkregen door degenen, 

die bhakti  voor Mij hebben bereikt? 

De betekenis van sato-våtti is het overnemen van het verheven 

gedrag van toegewijden. 

Péyüña-varñiëé-våtti  

De instandhouding van het bestaan met geschikte middelen 

en het ontwikkelen van bhakti zijn twee essentiële bezigheden 

voor toegewijden. De eerste helft van dit vers wijst op hou-

dingen, die gunstig zijn voor de ontwikkeling van bhakti en de 

tweede helft beschrijft hoe een toegewijde zijn leven dient in 

te richten. Enthousiasme, optimisme, geduld, activiteiten uit-

voeren, die bhakti voeden, opgeven van slecht gezelschap en 

overnemen van goed gedrag van toegewijden zijn de manie-

ren om succes in bhakti te krijgen. 
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(1) Utsäha – de gretigheid, waarmee de regels en regule-

rende principes van bhakti worden gevolgd heet utsäha. 

Zonder dit enthousiasme verdwijnt bhakti. Het met 

groot respect volgen van de onderdelen van bhakti is de 

ware utsäha. 

(2) Niçcaya – de betekenis van niçcaya is sterk vertrouwen. 

(3) Dhairya – de uitvoering van de onderdelen van bhakti 

niet laten versloffen, zelfs wanneer er uitstel ontstaat in 

het verkrijgen van het gewenste doel, wordt dhairya, 

geduld, genoemd. 

(4) Bhakti-poñaka-karma – er zijn twee soorten activiteiten, 

die bhakti voeden: regulerende principes (vidhi) en ver-

boden (niñedha). Het uitvoeren van de onderdelen van 

bhakti te beginnen met çravaëa en kértana is de voorge-

schreven regulering. Het onthouden van persoonlijk 

plezier met het doel om Çré Kåñëa een plezier te doen is 

het primaire gebod, of het verbod van persoonlijk ple-

zier. 

(5) Saìga-tyäga – men dient de associatie van niet-

toegewijden, vrouwen en personen gehecht aan vrou-

wen te verzaken. “Niet-toegewijden” betekent hier le-

vensgenieters, mäyävädés en degenen, die een pretenti-

eus vertoon van religiositeit maken. 

(6) Sad-våtti – men dient het deugdelijke gedrag van zuivere 

toegewijden over te nemen en daarbij zijn leven op ge-

schikte wijze in stand te houden. Verzakende toegewij-

den dienen te bedelen om aalmoezen, waarbij de voor-

keur uitgaat naar het uitvoeren van mädhukaré. Dit is 

een proces van bedelen, waarbij men evenals een bij 
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(madhukara) nectar neemt uit vele verschillende bloe-

men en hele kleine aalmoezen aanvaardt van vele ver-

schillende huishoudens. Toegewijden in het huishoude-

lijke leven dienen in hun levensonderhoud te voorzien 

met middelen, die gunstig zijn voor de regulerende 

principes van het vedische systeem van de sociale orde 

(varëäçrama).  

Anuvåtti 

Utsäha betekent onverschillig blijven jegens het cultiveren van 

jïäna, jegens de activiteiten van karma, jegens spirituele prak-

tijken, die ieder doel dienen behalve Çré Kåñëa, en jegens de 

voorkeur voor een reeks vormen van materieel plezier, terwijl 

men de onderdelen van sädhana-bhakti resoluut blijft uitvoe-

ren. “Alleen bhagavad-bhakti is het hoogste doel van alle le-

vende wezens” – dergelijk sterk vertrouwen wordt niçcaya 

genoemd. Het nu en dan bewandelen van de paden van kar-

ma, jïäna enzovoort maakt de geest onrustig en het volgen 

van hun respectievelijke sädhanas schept op het laatst louter 

een lijdensweg. “Daarom is het pad van bhakti het enige 

grondrechtelijke pad voor alle jévas” – een dergelijk sterke 

overtuiging wordt dhairya genoemd, mentale en emotionele 

stabiliteit. Çrémad-Bhägavatam (10.2.32-3) beschrijft de jïänés, 

die de overtreding aan de lotusvoeten van Bhagavän begaan 

door op valse gronden te denken, dat ze zijn bevrijd. Het be-

schrijft ook de standvastigheid van liefhebbende (premé) toe-

gewijden op het pad van bhakti, 
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ye ‘nye ‘ravindäkña vimukta-mäninas 

    tvayy asta-bhäväd aviçuddha-buddhayaù 

äruhya kåcchreëa paraà padäm tataù 

    patanty adho ‘nädåta-yuñmad-aìghrayaù 

O lotusogige Heer, degenen, die niet hun toevlucht nemen 

tot Uw lotusvoeten, denken tevergeefs te zijn bevrijd. Om-

dat ze geen genegenheid en devotie voor U hebben, is hun 

intelligentie onzuiver. Zelfs al benaderen zulke personen 

het platform van bevrijding door zware boetedoening te on-

dergaan en spirituele oefeningen te volgen, vallen ze uit die 

positie wegens het veronachtzamen van Uw lotusvoeten. 

tathä na te mädhava tävakäù kvacid 

    bhraçyanti märgät tvayi baddha-saudådäù 

tvayäbhiguptä vicaranti nirbhayä 

    vinäyakänékapa-müdhasu prabho 

O Mädhava, de jïänés, die denken bevrijd te zijn, kunnen uit 

hun zogenaamde positie van bevrijding vallen, maar Jouw 

toegewijden, die aan Jou zijn gebonden door een band van 

intieme genegenheid, vallen nimmer van het pad van bhakti. 

Omdat zulke toegewijden door Jou volkomen worden be-

schermd, passeren ze zonder vrees alle obstakels door hun 

voeten op het hoofd van presiderende godheden te plaatsen, 

die de macht hebben om de meest ernstige soorten belem-

meringen op te werpen. 

Met betrekking tot het pad van bhakti legde Haridäsa Thaku-

ra de vastbesloten gelofte af om bij ieder obstakel te chanten. 

Aan dit ideaal op het gebied van bhakti wordt in dit vers van 

Çré Caitanya-Bhägavata (Ädi-khaëòa 16.94) gerelateerd, 

khaëòa-khaëòa hai deha jäya yadi präëa 

tabu ämi vadane nä chäòi harinäma 
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Ongeacht of mijn lichaam aan stukken wordt gereten en de 

levensadem mijn lichaam verlaat, ik zal nimmer afzien van 

het chanten van harinäma. 

Dergelijke vastbeslotenheid om op het pad van bhakti te blij-

ven wordt dhairya, mentale en emotionele versterking, ge-

noemd. Het uitvoeren van de onderdelen van bhakti, zoals het 

horen van hari-kathä, het uitvoeren van kértana van bhagavan-

näma en het mediteren op de namen, gedaante en het spel 

van Bhagavän met zulke vastbeslotenheid is tat-tat-

pravartanät. 

De associatie van de toegewijden van Bhagavän is zeer 

wenselijk. Men moet nooit associëren met karmés, jïänés of 

degenen, die vol zitten met externe verlangens, omdat men 

weet, dat ze minder intelligent zijn en de neiging hebben om 

van het leven te genieten. Om niet te spreken van hen te be-

naderen om enig verlangen naar prestige te vervullen; het 

onderhouden van iedere vorm van relatie met hen is niet juist. 

Door dergelijk slecht gezelschap op een veilige afstand te 

houden dient men in het voetspoor van heilige toegewijden te 

volgen, die altijd zijn verzonken in het chanten van harinäma. 

Karma, jïäna, añöäìga-yoga enzovoort, waar geen verlangen 

aanwezig is om Kåñëa een plezier te doen, zijn geen stappen 

op het pad van bhakti. Zelfs al heeft men de beschikking over 

alle goede kwaliteiten, als men geen bhakti heeft, transforme-

ren diezelfde kwaliteiten louter in fouten. Maar alle deugd-

zame kwaliteiten zijn zeker aanwezig in iemand, die beschikt 

over bhakti. Daarom wordt het pad van bhakti gekenmerkt 

door geheiligd gedrag. 
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Enthousiasme om Çré Kåñëa te dienen, volkomen vertrou-

wen en standvastigheid in die dienst, ervoor te zorgen, dat alle 

ondernemingen alleen voor de dienst van Kåñëa zijn, het af-

zien van het gezelschap van alle anderen behalve Kåñëa’s toe-

gewijden en het volgen in het voetspoor van Kåñëa’s toege-

wijden – deze zes oefeningen versterken bhakti. 

 

 

 



41 

Associatie die Bhakti voedt 

ddaiTa Pa[iTaGa*õaiTa GauùMaa:YaaiTa Pa*C^iTa 

>au»e >aaeJaYaTae cEv ziÍDa& Pa[qiTal/+a<aMa( 

dadäti pratigåhëäti 

    guhyam äkhyäti påcchati 

bhuìkte bhojayate caiva 

    ñaò-vidhaà préti-lakñaëam 

Anvaya 

dadäti – het offeren van die objecten aan zuivere toegewijden, welke 

in overeenstemming zijn met hun benodigdheden; pratigåhëäti – het 

aanvaarden van resterende objecten gegeven door zuivere toegewij-

den; guhyam äkhyäti – het aan toegewijden onthullen van zijn ver-

trouwelijke realisaties met betrekking tot bhajana; påcchati – bij 

toegewijden informeren naar hun vertrouwelijke realisaties; bhuìkte 

– het met grote liefde eten van de prasäda-restanten gegeven door 

toegewijden; ca – en; bhojayate – op liefdevolle wijze prasäda aan 

toegewijden serveren; ca – en; ñaò-vidham eva – bestaan in het bij-

zonder uit deze zes soorten; préti-lakñaëam – de symptomen van 

liefdevolle associatie met toegewijden. 
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Vertaling 

Zuivere toegewijden artikelen aanbieden in overeenstemming 

met hun behoeften, het aanvaarden van prasädé of restanten 

gegeven door zuivere toegewijden, het aan toegewijden ont-

hullen van vertrouwelijke realisaties met betrekking tot bha-

jana, bij hen informeren naar hun vertrouwelijke realisaties, 

met grote liefde de prasäda-restanten aangeboden door toe-

gewijden eten en hen liefdevol met prasäda voeden – zijn de 

zes symptomen van liefdevolle associatie met toegewijden. 

Upadeça-prakäçikä-öékä  

In dit vierde vers worden de extrinsieke symptomen van lief-

devolle uitwisselingen met zuivere toegewijden beschreven. 

Aangezien de betekenis van dit vers volkomen duidelijk is, 

behoeft het geen nader betoog.  

Péyüña-varñiëé-våtti  

Slecht gezelschap is ongunstig voor bhakti; daarom is het 

hoogst noodzakelijk dergelijk gezelschap op te geven. Dege-

nen die vooruitgang in bhakti willen maken, dienen te associë-

ren met zuivere toegewijden, die de kracht hebben jou te be-

vrijden van de neiging om in slecht gezelschap te vervallen. In 

dit vierde vers wordt een beschrijving aangetroffen van de 

liefdevolle uitwisselingen tussen toegewijden, welke bhakti 

voeden. Een andere toegewijde liefdevol aanbieden, wat hij 

nodig heeft en op liefdevolle wijze de goederen aanvaarden, 

die door andere toegewijden genadevol worden weggegeven, 
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het aan toegewijden onthullen van vertrouwelijke realisaties 

en van zuivere toegewijden horen van beschrijvingen over 

vertrouwelijke beginsels (tattva), het liefdevol aan toegewij-

den prasäda serveren en het aanvaarden van prasäda aange-

boden door toegewijden – zijn de zes vormen van uitwisseling, 

waaruit de associatie met heilige personen (sādhu-saìga) in 

zijn zuivere vorm bestaat. Deze zes activiteiten zijn sympto-

men van liefde. Men dient sädhus te dienen door de uitvoe-

ring van deze activiteiten. 

Anuvåtti 

Bhakti verschijnt door associatie van de toegewijden van 

Bhagavän, maar indien men niet weet, hoe te associëren met 

Vaiñëava’s, wordt het onderwerp in dit vers uitgelegd. Door 

het negatieve effect van een vriendschappelijke relatie met 

jïänés, die verlangen naar bevrijding uit dit materiële bestaan; 

met karmés, die van de vruchten van hun acties willen genie-

ten; en met grove levensgenieters wordt schade aan jouw 

bhakti toegebracht. Deze drie typen personen dient men geen 

advies of goederen te geven. Door dit wel te doen zou men 

een overtreding begaan, want het beschrijven van de glorie 

van harinäma aan mensen zonder vertrouwen behoort tot de 

categorie näma-aparädha. Men mag van zulke mensen ook 

nooit enig advies aanvaarden met betrekking tot het bewerk-

stelligen van bevrijding of materieel plezier, want het leidt tot 

de ontwikkeling van een toegenegen gehechtheid aan hen. 

Men dient hen geen advies te geven over de manier, waarop 

men kåñëa-bhajana dient uit te voeren. Men dient van hen 
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niets te horen over de vertrouwelijke aspecten van bhakti. 

Men dient ook geen voedsel te aanvaarden, dat door hen is 

aangeraakt. Door voedsel te eten, dat door hen is toebereid, 

wordt hun voorkeur voor hetzij materieel pezier of bevrijding 

op het hart overgebracht. 

viñayéra anna khäile malina haya māna 

malina māna haile nahe kåñëera smaraëa 

Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 6.279) 

Als men voedsel consumeert, dat wordt aangeboden door 

een materialist, raakt de geest besmet. Wanneer de geest 

besmet is, kan men zich Kåñëa niet meer herinneren.  

Men dient deze drie typen personen met een levensgenieten-

de houding ook niet te voeden. Door het eten van voedsel, dat 

door hen is toebereid, of door het voeden van hen, neemt de 

genegenheid voor hen toe. Het uitwisselen van liefde met toe-

gewijden, die dezelfde aspiratie hebben als jijzelf en die jou 

hun genegenheid tonen, versterkt jouw bhakti. Het aanbieden 

en aanvaarden van goederen, het onthullen van vertrouwelij-

ke realisaties aan elkaar, en het serveren en aanvaarden van 

voedsel zijn allemaal activiteiten, die de genegenheid verho-

gen. Men dient deze activiteiten niet uit te wisselen met dege-

nen, die andere aspiraties in het leven hebben dan jijzelf. 
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Dienstverlening van een middenklasse toegewijde 

aan de drie typen Vaiñëava  

k*-Z<aeiTa YaSYa iGair Ta& MaNaSaaid]YaeTa  

  dq+aaiSTa ceTPa[<aiTai>aê >aJaNTaMaqXaMa( 

Xaué[UzYaa >aJaNaivjMaNaNYaMaNYa 

  iNaNdaidXaUNYaôdMaqiPSaTaSa®l/BDYaa 

kåñëeti yasya giri taà manasädriyeta 

    dékñästi cet praëatibhiç ca bhajantam éçam 

çuçrüñayä bhajana-vijïam ananyam anya- 

    nindädi-çünya-hådam épsita-saìga-labdhyä 

Anvaya 

ädriyeta – men dient te respecteren; manasä – in de geest; tam – die 

persoon (een neofiet); yasya giri – in wiens spraak; iti – aldus (ver-

schijnt); kåñëa – één naam van Kåñëa; (men dient respect te tonen) 

praëatibhiù – door het aanbieden van praëäma; ca – ook; bhajantam 

– een middenklasse toegewijde, die beschikt over het juiste begrip 

van realiteit en illusie en bhajana uitvoert in overeenstemming met 

de Vaiñëava-conventies; éçam – Çré Bhagavän; cet – indien; asti – hij 

heeft; dékñä –inwijding aanvaard van een gekwalificeerde guru; (en) 

labdhyä – te hebben verkregen; épsita-saìga – de associatie waarnaar 
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men hunkert (de associatie van een top-toegewijde, wiens hart is 

gevestigd in de specifieke stemming van de dienstverlening aan Çré 

Rädhä-Kåñëa, waarnaar men verlangt, en die een toegenegen hou-

ding heeft jegens jezelf); çuçrüñayä – met allerlei soorten dienst (zo-

als het aanbieden van daëòavat-praëäma, het stellen van relevante 

vragen en het verlenen van dienst); (men dient te respecteren) bha-

jana-vijïam – een zelfgerealiseerde, deskundige mahä-bhägavata 

Vaiñëava, die bhajana van Çré Rädhä-Kåñëa’s achtvoudige dagelijkse 

spel uitvoert door mentale dienst te verlenen; ananyam – die een 

exclusieve toegewijde van Çré Kåñëa is; anya-nindädi-çünya-hådam – 

en wiens hart wegens zijn onverstoorde verzonkenheid in Kåñëa vrij 

is van fouten, zoals de neiging om kritiek te hebben op anderen. 

Vertaling 

Iemand, die slechts eenmaal kåñëa-näma neemt door uit te 

roepen “O Kåñëa!” is een neofiete toegewijde (kaniñöùa-

adhikäré). Men dient hem als zijn familie te beschouwen en 

hem in stilte te respecteren. Iemand, die het principe van dé-

kñä volkomen begrijpt, die inwijding van een gekwalificeerde 

guru heeft aanvaard en bhajana van Bhagavän uitvoert in 

overeenstemming met Vaiñëava-conventies, is een midden-

klasse toegewijde (madhyama-adhikäré). Men dient een der-

gelijke toegewijde, die beschikt over het juiste begrip van rea-

liteit en illusie, te respecteren door hem praëäma enzovoort 

aan te bieden. Iemand, die op de hoogte is met de wetenschap 

van bhajana, zoals beschreven in Çrémad-Bhägavatam en an-

dere Vaiñëava geschriften en die exclusieve bhajana van Çré 

Kåñëa uitvoert is een mahä-bhägavata toegewijde. Vanwege 

zijn onverstoorde verzonkenheid in Kåñëa is het zuivere hart 

van een dergelijke toegewijde vrij van fouten, zoals de neiging 
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om anderen te bekritiseren. Hij is deskundig in bhajana, het-

geen betekent, dat hij mentaal dienst verleent (mänasa-sevä) 

aan Çré Rädhä-Kåñëa’s spel en vermaak, dat plaats heeft gedu-

rende de acht segmenten van de dag (añöa-käléya-lélä). Door 

hem te kennen als een top-toegewijde, wiens hart in de speci-

fieke stemming van dienstverlening aan Çré Rädhä-Kåñëa is 

gevestigd, waarnaar men zelf aspiraties koestert en die tevens 

een toegenegen houding heeft jegens jezelf, dient men te eren 

door hem daëòavat-praëäma (praëipäta) aan te bieden, hem 

ter zake doende vragen te stellen (paripraçna) en hem met 

grote liefde diensten te verlenen (sevä). 

Upadeça-prakäçikä-öékä  

Dit vers geeft instructie over svarüpa-siddha-bhakti.
7
 We die-

nen met respect praëäma te bieden aan degenen, die inwij-

ding van een gekwalificeerde guru hebben aanvaard. We moe-

ten op allerlei manieren degenen dienen, die door middel van 

mänasa-sevä exclusieve bhajana van Çré Kåñëa uitvoeren en 

die deskundig zijn in de procedure van de eredienst van Kå-

ñëa’s añöa-käléya-lélä, waarbij we hen zien als de meest wense-

lijke associatie. De betekenis van “exclusieve bhajana” is uit-

sluitend te zijn toegewijd aan de verering van Çré Rädhä-

                                                 

7
 Alle gunstige ondernemingen (ceñöä), zoals çravaëa, kértana, smaraëa 

enzovoort, als ook de manifestatie van de spirituele gevoelens, die plaats 

vinden vanaf het stadium van bhäva, die volkomen zijn ontdaan van alle 

verlangens buiten Çré Kåñëa en die vrij zijn van de bedekkingen van jïäna 

en karma, heten svarüpa-siddha-bhakti. Met andere woorden, alle pogin-

gen van lichaam, geest en woord, die een relatie hebben met Çré Kåñëa en 

die uitsluitend en rechtstreeks voor Zijn plezier worden uitgevoerd zon-

der enige tussenkomst, worden gekend als svarüpa-siddha-bhakti. 
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Kåñëa in Vraja zonder gehecht te zijn aan Lakñmé-Näräyaëa 

of andere incarnaties van Bhagavän. In Çré Bhakti-rasämåta-

sindu wordt gezegd, dat van de exclusieve toegewijden van de 

vele verschillende incarnaties van Bhagavän degenen, wier 

hart is gestolen door Çré Nanda-nandana, de besten zijn, want 

zelfs de gunst van de meester van Lakñmé, Çré Näräyaëa, kan 

hun geest niet aantrekken. Omdat zulke exclusieve toegewij-

den altijd opmerkzaam zijn in het cultiveren van bhakti in het 

gezelschap van zuke top-toegewijden, die deskundig zijn in 

het proeven van devotionele gevoelens (rasika) en die gelijk-

gestemd en toegenegen zijn, is hun hart altijd vrij van besmet-

ting, zoals de neiging om anderen te bekritiseren. In de we-

tenschap, dat deze top-toegewijden de meest gewenste associ-

atie zijn, dient men hen mentaal te respecteren, praëäma aan 

te bieden en met grote liefde diensten te verlenen. 

Er kan een andere betekenis van dit vers worden gegeven. 

Men dient in de geest diegenen te respecteren, die inwijding 

van een gekwalificeerde guru hebben aanvaard en kåñëa-

näma chanten. Men dient degenen te respecteren, die initiatie 

van een bonafide geestelijk leermeester (sad-guru) hebben 

aanvaard, die kennis hebben ontwikkeld van sambandha-

jïäna
8
 en die bhajana zuiver uitvoeren, door hen praëäma 

                                                 

8
  Sambandha-jïäna is kennis met betrekking tot sambandha-tattva, de we-

derzijdse relatie tussen Bhagavän, de levende wezens en de materiële 

energie. Het woord sambandha betekent verbinding, relatie of band. De 

levende wezens zijn eeuwigdurend en onafscheidelijk verbonden met de 

Allerhoogste Persoon. Daarom is Hij het ware object van relatie. De al-

gemene relatie tussen de levende wezens en de Allerhoogste Persoon is 

een van dienaar en degene, die wordt gediend. In het geperfectioneerde 
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enzovoort aan te bieden. De beste toegewijden zijn degenen, 

die vrij zijn van de neiging om anderen te belasteren en die 

door op exclusieve wijze te zijn toegewijd aan Çré Rädhä-

Kåñëa altijd opmerkzaam zijn om mentaal dienst te verlenen 

aan Hun añöa-käléya-lélä. In de wetenschap, dat zulke toege-

wijden gevestigd zijn in de specifieke stemming van dienstver-

lening aan Çré Rädhä-Kåñëa, waarnaar men aspiraties heeft en 

waarbij men een toegenegen houding heeft jegens zichzelf en 

de hoogste associatie, dient men hen in alle opzichten te eren 

door languit eerbetuigingen (praëipäta) aan te bieen, door 

relevanten vragen te stellen (praipraçna) en met diepe gene-

genheid diensten (sevä) aan te bieden. Men dient de uitmun-

tendheid van Vaiñëava’s volgens deze graduele indeling te 

begrijpen. 

In het oorspronkelijke vers van Çré Rüpa Gosvämé is het 

woord ädi, dat “enzovoort” betekent, gebruikt na het woord 

ninda, dat bekritiseren betekent. We dienen te begrijpen, dat 

dit wijst op afgunst, agressie en andere fouten, die over het 

algemeen gepaard gaan met de neiging om anderen te bekriti-

seren. In Çrémad-Bhägavatam (3.25.24) zegt Kapiladeva, 

ta ete sädhavaù sädhvi 

   sarva-saìga-vivarjitäù 

saìgas teñv atha te prärthyaù 

   saìga-doña-harä hi te 

O Sädhvi (deugdzame dame), de enig wenselijke associatie 

is die van sädhus met een zuiver hart, die altijd afzijdig blij-

ven van alle vormen van slecht gezelschap. Door de invloed 

                                                                                                     

stadium van bhakti echter raakt men gevestigd in een specifieke relatie 

met Bhagavän hetzij als dienaar, vriend, ouder of geliefde. 
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van hun associatie kan de besmetting verkregen door slecht 

gezelschap worden uitgewist. 

Péyüña-varñiëé-våtti  

Volgens de instructie, die in dit vers wordt gegeven, is de säd-

haka verplicht om diensten aan toegewijden te verlenen, zo-

lang hij zich in het stadium van madhyama-adhikäré bevindt. 

De top-toegewijde (uttama-bhakta) ziet alle levende wezens 

met gelijkgestemde blik. Hij maakt daardoor geen onder-

scheid tussen toegewijden en niet-toegewijden. De midden-

klasse toegewijde (madhyama-bhakta) is iemand, die oprecht 

pogingen doet om bhajana uit te voeren. Dit vijfde vers laat 

zien, hoe madhyama toegewijden zich dienen te gedragen 

jegens de hoogste klasse toegewijden. Indien men afzijdig 

blijft van de associatie van niet-toegewijden, levensgenieters 

en mannen, die aan vrouwen zijn gehecht, komen hun dwalin-

gen niet bij hem binnen. Niettemin dient de madhyama toe-

gewijde genadevol te zijn jegens de neofiete toegewijden (ka-

niñöùa-bhaktas), omdat hij weet, dat ze zich in onwetendheid 

bevinden door hun gebrek aan kennis van sambandha-tattva. 

Als hij zulke neofiete toegewijden kåñëa-näma hoort uitspre-

ken, zal een madhyama toegewijde hem in zijn geest respecte-

ren. Als een kaniñöùa toegewijde initiatie aanvaardt en zich 

bezig houdt met hari-bhajana, zal een madhyama toegewijde 

hem respect tonen door hem praëäma aan te bieden. Door te 

weten, dat de associatie van mahä-bhägavata Vaiñëava’s, die 

vrij zijn van de neiging om anderen te bekritiseren, het meest 

heilzaam is, dient men hen te eren door diensten te verlenen. 
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Deze dienstverlening alleen is de grondoorzaak van alle spiri-

tuele perfectie. 

Anuvåtti 

In Bhakti-sandarbha (868) definieert Çré Jéva Gosvämé de pro-

cedure geheten vaisnava-dékñä in de volgende uitspraak, 

divyaà jïänaà yato dadyät 

    kuryät päpasya saìkñayam 

tasmäd dékñeti sä proktä 

    deçikais tattva-kovidaiù 

Het proces, dat transcendentale kennis (divya-jïäna) 

schenkt en zondige verlangens naar materieel zintuiglijk 

plezier teniet doet, wordt door geleerde authoriteiten in de 

absolute waarheid dékñä genoemd. 

In de wetenschap dat Çré Kåñëa en çré-kåñëa-näma niet-

verschillend en transcendentaal zijn en dat alleen de heilige 

naam het allerhoogste object van verering is, dient men een 

toegewijde, die uitsluitend zijn toevlucht neemt tot kåñëa-

näma en is toegewijd aan chanten, in stilte te respecteren. De 

mantras, die de leerling op het moment van dékñä ontvangt, 

bestaan in hun geheel uit çré-näma en de namen, die de basis 

voor die mantras vormen, bevatten specifieke kennis van de 

relatie van de leerling met Çré Bhagavän. Zonder zijn toe-

vlucht te nemen tot harinäma kan men geen hari-jana, een lid 

van Kåñëa’s familie, worden. Çré Caitanya Mahäprabhu stelde 

de gradaties van Vaiñëava’s vast door de gradaties van hun 

vertrouwen in harinäma aan te tonen. Iemand, die de heilige 

naam slechts één keer heeft gechant, is een (kaniñöùa) Vaisna-
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va. Iemand die onophoudelijk de heilige naam chant is een 

superieure (madhyama) Vaiñëava. De top-Vaiñëava (uttama- 

of mahä-bhägavata) is hij, bij wiens aanblik anderen automa-

tisch de heilige naam beginnen te chanten. Men dient de kani-

ñöhä Vaiñëava mentaal te respecteren. Men dient de madhya-

ma Vaiñëava respect te geven door praëäma enzovoort aan te 

bieden. In de wetenschap, dat de uttama Vaiñëava de grootste 

toegewijde is, die is gevestigd in de specifieke stemming voor 

dienstverlening aan Çré Rädhä-Kåñëa, waarvoor men zelf aspi-

raties koestert, en die van een toegenegen houding jegens jou 

blijk geeft, dient men hem met grote liefde te dienen.  

(1) Omdat de mahä-bhägavata toegewijden alles zien in re-

latie tot Kåñëa, schouwen ze alle levende wezens met 

gelijkgestemde blik. Zoals de madhyama-adhikäré toe-

gewijden is hun intentie het uitvoeren van bhajana en 

zoals de kaniñöùa-adhikäré toegewijden zijn ze toegewijd 

aan het chanten van harinäma. 

(2) Madhyama-adhikärés beschikken over prema voor Çré 

Kåñëa en respecteren de drie niveau’s van Vaiñëava’s - 

uttama, madhyama en kaniñöùa – door respectievelijk 

dienst te verlenen, praëäma aan te bieden en mentaal 

respect te betuigen. Ze proberen altijd de levende we-

zens, die van Kåñëa zijn afgekeerd, naar Hem toe te ke-

ren. Ze zijn onverschillig jegens degenen, die Hem vij-

andig gezind zijn. Ze zien niet alle levende wezens met 

gelijkgestemde blik, zoals de uttama-adhikäri mahä-

bhägavata toegewijden doen. Als ze op frauduleuze wij-

ze de mahä-bhägavata toegewijde nabootsen, vallen ze 

snel uit hun positie. 
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(3) De kaniñöùa-adhikäré toegewijden nemen volkomen hun 

toevlucht tot het chanten van çré-kåñëa-näma, omdat ze 

weten dat het uiterst heilzaam is. Maar ze realiseren 

zich niet, dat de positie van de madhyama-adhikäré zich 

boven hun huidige positie bevindt en dat ze ernaar 

moeten streven om die positie op enig moment in de 

toekomst te bereiken. Soms valt de kaniñöùa-adhikäré, 

omdat hij zichzelf als een guru beschouwt. Door zorg-

vuldig het geschikte respect te betuigen aan de uttama 

toegewijden, dienen ze volkomen hun toevlucht te ne-

men tot de heilige naam. 
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Het is verboden om de transcendentale 

Vaiñëava’s in een materieel daglicht te zien 

d*íE" Sv>aavJaiNaTaEvRPauzê daezEr( 

 Na Pa[ak*-TaTviMah >a¢-JaNaSYa PaXYaeTa( 

Ga®aM>aSaa& Na %lu/ buØudfe-NaPaªEr( 

 b]ød]vTvMaPaGaC^iTa NaqrDaMaŒ" 

dåñöaiù svabhäva-janitair vapuñaç ca doñair 

    na präkåtatvam iha bhakta-janasya paçyet 

gaìgämbhasäà na khalu budbuda-phena-paìkair 

    brahma-dravatvam apagacchati néra-dharmaiù 

Anvaya 

na paçyet – men mag een toegewijde niet beschouwen als een ge-

woon werelds persoon; präkåtatvam dåñöaiù – in materieel daglicht 

zien; svabhäva-janitaiù – vanwege de gebreken voortkomend uit zijn 

aard, zoals geboorte in een lage kaste, hardheid, doffe onverschillig-

heid enzovoort; ca – en; doñaiù – vanwege de fouten; vapuñaù – van 

het lichaam, zoals onooglijkheid, ziekte, deformaties enzovoort; 

bhakta-janasya – de toegewijde van Bhagavän; iha – geplaatst in 

deze wereld; brahma-dravatvam – (zoals) de natuur van vloeibaar 

geworden transcendentie; gaìgämbhasäm – van het water van de 
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Ganges; na khalu apagacchati – gaat nooit verloren; budbuda-phena-

paìkaiù – door de aanwezigheid van bellen, schuim, modder enzo-

voort; néra-dharmaiù – dat eenvoudig bestaat vanwege de aard van 

water. 

Vertaling 

Toegewijden die zich in deze materiële wereld bevinden mo-

gen niet met een materiële blik worden bekeken; met andere 

woorden, men dient hen niet te beschouwen als gewone ge-

conditioneerde zielen. De onvolmaaktheden, die in hun na-

tuur zichtbaar is, zoals geboorte in een lage kaste, hartvoch-

tigheid, sloomheid enzovoort en de onvolmaaktheden in hun 

lichaam, zoals lelijke trekken, ziekte, vervormingen enzo-

voort, zijn hetzelfde als het verschijnen van bellen, schuim en 

modder in de Ganges. Ondanks een dergelijke, schijnbare 

vervuiling in het water van de Ganges, behoudt ze haar natuur 

als vloeibaar geworden transcendentie. Op dezelfde manier 

bestaan de zelfgerealiseerde Vaiñëava’s altijd op het trans-

cendentale vlak en mag men aan hen geen materiële gebreken 

toeschrijven. 

Upadeça-prakäçikä-öékä 

Omdat ze zich in de materiële wereld bevinden, lijken zuivere 

toegewijden gezien vanuit een werelds perspectief een paar 

schijnbare gebreken te hebben. Niettemin dienen we zulke 

toegewijden niet te beschouwen als materieel, met andere 

woorden, als gewone geconditioneerde zielen. Als men in hun 

natuur gebreken opmerkt, zoals hardheid, woede, hebzucht 
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enzovoort, of gebreken in hun lichaam, zoals gebrek aan pro-

perheid, lelijkheid, ouderdom enzovoort, mag men nooit we-

reldse kenmerken aan hen toeschrijven. Het is niet mogelijk, 

dat deze aardse imperfecties in het spiritueel volmaakte li-

chaam van de toegewijden aanwezig zijn. Door deze wereldse 

defecten in verheven toegewijden waar te nemen is daarom 

een overtreding. Dit punt is duidelijk gemaakt met het voor-

beeld van het water van de Ganges. 

Péyüña-varñiëé-våtti 

De instructie van dit zesde vers is, dat het onjuist is om we-

reldse gebreken waar te nemen in zuivere toegewijden en hen 

te beschouwen als louter geconditioneerde zielen. Het is voor 

zuivere toegewijden onmogelijk om in slecht gezelschap te 

belanden of overtredingen tegen de heilige naam te begaan. 

Er kunnen misschien een paar onvolmaaktheden in hun li-

chaam en in hun geaardheid aanwezig zijn. Gebrek aan rein-

heid, vervormingen, onooglijkheid, ouderdom enzovoort zijn 

lichamelijke onvolmaaktheden. Geboorte in een lage kaste, 

hardheid, lethargie enzovoort zijn gebreken in het karakter. 

Het water van de Ganges wordt als zuiver beschouwd on-

danks de natuurlijke verschijning van bellen, schuim, modder 

enzovoort en haar natuur als vloeibaar geworden transcen-

dentie gaat niet verloren. Op dezelfde manier worden Vaiñëa-

va’s, die hun eeuwige identiteit hebben gerealiseerd, niet be-

smet door de natuurlijke transformaties van het fysieke li-

chaam, zoals geboorte, ouderdom, dood enzovoort. Iemand 

met de intentie om bhajana uit te voeren mag nooit een zuive-

re Vaiñëava onteren, zelfs niet bij het waarnemen van onvol-
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maaktheden. Door een dergelijke persoonlijkheid niet te res-

pecteren wordt men iemand, die overtredingen begaat (apa-

rädhé). 

Anuvåtti 

Men mag schijnbare defecten in het lichaam of karakter van 

zuivere toegewijden niet waarnemen door zulke toegewijden 

in een werelds daglicht te zien. Zoals het water van de Ganges 

altijd transcendentaal blijft, ofschoon het is vermengd met 

bellen, schuim en modder, zo zijn zuivere toegewijden altijd 

transcendentaal. Door hen te zien op basis van wereldse 

overwegingen is een overtreding. Ook Çré Kåñëa heeft er in 

Bhagavad-gétä (9.30-1) voor gewaarschuwd om hiervoor op te 

passen, 

api cet suduräcäro 

    bhajate mäm ananya-bhäk 

sädhur eva sa mantavyaù 

    samyag vyavasito hi saù 

kñipraà bhavati dharmätmä 

    çaçvac chäntià nigacchati 

kauteya pratijänéhi 

    na me bhaktaù praëaçyati 

Zelfs als iemand met het meest beroerde gedrag zich inten-

tioneel bezighoudt met toegewijde dienst aan Mij, is hij het 

waard als een heilig persoon te worden beschouwd vanwege 

zijn intelligentie, die zich heeft vastgezet op die toewijding. 

Hij wordt snel rechtgeaard en vindt eeuwige vrede. O zoon 

van Kunté, getuig dat Mijn toegewijde nimmer verloren gaat. 



__________________________________________________________________________ 

59 

Ook al hoeft een toegewijde van Kåñëa niet geboren te zijn in 

een brahmaanse familie of in een gosvämé-lijn, door niet naar 

hem te verwijzen als “Gosvämé” of “Prabhu” wordt be-

schouwd als hem in een werelds daglicht te zien. Toegewijden 

geboren in gosvämé-lijnen en degenen, die zijn geboren in 

andere kasten, dienen gelijk te worden behandeld. Ongeacht 

de kaste, waarin een toegewijde is geboren, is het aan hem 

toeschrijven van materiële eigenschappen een overtreding. 

Maar als iemand, die enige mate van vooruitgang op het pad 

van bhakti heeft geboekt en zichzelf als toegewijde be-

schouwt, zich met materieel wangedrag begint bezig te hou-

den, zal hij zeker van het pad van bhakti vallen. Door met 

zulke personen in contact te komen wordt bhakti teniet ge-

daan. 

Sommige mensen, die trots zijn op hun geboorte in een 

brahmaanse familie of een overeenkomstig hoge afkomst, zijn 

niet in staat het smetteloze gedrag of de verheven spirituele 

gedachten van geperfectioneerde toegewijden (siddha-

bhaktas) te bevatten. Hierdoor ontbreekt het hen op diverse 

manieren aan respect voor Vaiñëava’s en maken ze overtre-

dingen aan de voeten van Vaiñëava’s (vaiñëava-aparädhés). 

Wat dit betreft dienen sädhakas zeer voorzichtig te blijven. 
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Het proces van het uitvoeren van Bhajana 

van Çré Kåñëa’s Namen en Spel 

SYaaTk*-Z<aNaaMacirTaaidiSaTaaPYaivÛa 

 iPataaePaTaárSaNaSYa Na raeick-a Nau 

ik-NTvadradNauidNa& %lu/ SaEv Jauía 

 SvaÜq §-MaaÙviTa TaÓdMaUl/hN}aq 

syät kåñëa-näma-caritädi-sitäpy avidyä- 

    pittopatapta-rasanasya na rocikä nu 

kintv ädaräd anudinaà khalu saiva juñöä 

    svädvé kramäd bhavati tad-gada-müla-hantré 

Anvaya 

nu – aho!; sitä api – zelfs de heerlijk zoete kandijsuiker; kåñëa-näma-

caritädi – van Çré Kåñëa’s namen, gedaante, kwaliteiten en spel; na 

syät – is niet; rocikä – smakelijk; rasanasya – voor de tong; upatapta 

– die is aangedaan; pitta – door de geelzucht; avidyä – van onwe-

tendheid (of met andere woorden, hij die sinds onheuglijke tijden is 

aangedaan door de onwetendheid ontstaan door onverschillig te 

staan jegens Kåñëa); kintu – maar; khalu – zeker; sä eva – die kandij-

suiker van de namen, activiteiten enzovoort van Kåñëa; juñöä - wan-

neer therapeutisch ingenomen; anudinam – onafgebroken; ädarät – 
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met respect of vertrouwen; kramät – dan geleidelijk; bhavati – wordt 

het; svädvé – zeer smaakvol; hantré – en vernietigt; müla – tot in de 

wortel; tad-gada – die ziekte van onverschilligheid jegens Kåñëa, die 

tot uitdrukking komt in de vorm van absorbtie in wereldse zintuig-

lijke bevrediging. 

Vertaling 

Aho! Degenen, wier tong is aangedaan door de geelzucht van 

avidyä (of met andere woorden, degenen die sinds mensen-

heugenis zijn aangedaan door de onwetendheid voortkomend 

uit onverschilligheid jegens Çré Kåñëa), hebben geen smaak 

voor de nectarische namen, gedaante, kwaliteiten en spel van 

Çré Kåñëa, die worden vergeleken met de zoetste kandijsuiker. 

In plaats daarvan smaken deze kenmerken bitter voor hen. 

Maar indien men deze kandijsuiker van chanten en horen van 

de transcendentale namen, gedaante, kwaliteiten en spel van 

Çré Kåñëa regelmatig en met groot vertrouwen tot zich neemt, 

wordt het voor hem geleidelijk smakelijk en vernietigt het zijn 

ziekte, de geelzucht van avidyä, of onverschilligheid jegens Çré 

Kåñëa, tot in de wortel. 

Upadeça-prakäçikä-öékä 

Wanneer sädhakas nog worden geplaagd door de obstakels, 

die vooruitgang in het toegewijde leven verhinderen (anart-

has), is hun verstand rusteloos en verstoord. Om deze reden is 

het niet gemakkelijk voor hen om een smaak te ontwikkelen 

voor de naam enzovoort van Bhagavän. Toch mogen ze zelfs 

niet een beetje in hun beslissing verslappen om door te gaan 

met het uitvoeren van näma-bhajana. Onverschilligheid je-
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gens Çré Kåñëa sinds een tijd zonder begin wordt avidyä, on-

wetendheid, genoemd. In dit vers wordt zulke avidyä vergele-

ken met de ziekte geelzucht (hepatitis). Wanneer men aan 

deze ziekte lijdt, is de smaak van de tong ontregeld. Hoewel 

de namen, gedaante, kwaliteiten en het spel van Çré Kåñëa 

lijken op de zoetste kandijsuiker, heeft iemand, die lijdt aan 

onwetendheid, er geen smaak voor. Door regelmatig kandij-

suiker in te nemen wordt de geelzucht gelenigd en begint ook 

de kandijsuiker weer smaak te krijgen. Op dezelfde manier 

worden de anarthas van een sädhaka, om te beginnen de nei-

ging om overtredingen te begaan, opgelost door op regelmati-

ge basis de dagelijkse cultivering van de onderdelen van bhak-

ti uit te voeren, waarvan de belangrijkste kértana van Çré Kå-

ñëa’s namen en het horen van vertellingen over Zijn spel zijn, 

waardoor in hem de natuurlijke liefde voor çré näma en hari-

kathä ontwaakt. 

Péyüña-varñiëé-våtti  

In het derde vers van Çré Upadeçämåta werden kwaliteiten en 

activiteiten gegeven, die bhakti voeden. Als aanvulling op die 

kwaliteiten en activiteiten beschrijft dit vers de procedure 

voor het cultiveren van het chanten van kåñëa-näma enzo-

voort met sambhandha-jïäna. De tong, die is aangedaan met 

de geelzucht van avidyä, kan het spel van Çré Kåñëa niet ver-

tellen of Zijn naam chanten. Maar het met groot respect re-

gelmatig innemen van de kandijsuiker van het horen en chan-

ten van Kåñëa’s näma, rüpa, guëa en lélä kan de ziekte van 

onwetendheid genezen. Iedere jéva is een klein bewust deeltje 

in de straal van de compleet bewuste Kåñëa-zon en is van na-
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ture een eeuwige dienaar van Çré Kåñëa. Wanneer de jéva dit 

feit vergeet, krijgt hij de ziekte van onwetendheid. Hierdoor 

heeft hij geen smaak meer voor devotionele activiteiten, 

waarvan de belangrijkste het chanten van Kåñëa’s naam is. 

Maar door goed gezelschap te zoeken en door de genade te 

ontvangen van de sādhu, guru en Vaiñëava, dat daarvan het 

gevolg is, wordt hij in staat gesteld om Kåñëa’s naam, gedaan-

te, kwaliteiten en spel te herinneren en krijgt hij geleidelijk de 

realisatie van zijn eeuwige zelf. Naarmate de realisatie van 

zijn eeuwige natuur geleidelijk toeneemt, neemt zijn smaak 

voor devotionele activiteiten, zoals het chanten van kåñëa-

näma, overeenkomstig toe. Tegelijkertijd wordt zijn onwe-

tendheid stap voor stap weggenomen. Dit is de basis voor de 

vergelijking van kandijsuiker. De tong van iemand met geel-

zucht vindt kandijsuiker niet smakelijk. Maar door deze kan-

dij regelmatig in te nemen wordt zijn geelzucht geleidelijk 

genezen en gaat hij die kandijsuiker weer smakelijk te vinden. 

Daarom dient men altijd door te gaan om in sterk vertrouwen 

en met groot geduld over de namen, gedaante, kwaliteiten en 

het spel van Kåñëa te horen en te chanten. 

Anuvåtti 

De namen, gedaante, kwaliteiten en het spel van Çré Kåñëa 

worden vergeleken met kandijsuiker en onwetendheid wordt 

vergeleken met geelzucht. Zoals smakelijk zoete kandijsuiker 

niet aantrekkelijk is voor de tong, die door geelzucht is be-

smet, zo is de heerlijk smakelijke kandijsuiker van de namen, 

gedaante, kwaliteiten en het spel van Çré Kåñëa niet aantrek-

kelijk voor de jéva, die door onwetendheid wordt overstelpt 



__________________________________________________________________________ 

65 

vanwege zijn onverschilligheid jegens Kåñëa, welke geen be-

gin in de tijd kent. 

Als men echter steeds met groot respect en vertrouwen het 

medicijn inneemt van deze kandijsuiker van de namen, ge-

daante, kwaliteiten en het spel van Çré Kåñëa, neemt de zoete 

smaak van de naam van Çré Kåñëa geleidelijk toe en zal de 

ziekte van materieel plezier, dat zijn oorsprong vindt in de 

wens om van Kåñëa afzijdig te blijven, worden opgelost. 

In de Padma Puräëa (Svarga-khaëòa 48.56) wordt beves-

tigd, dat het belangrijkste effect van de heilige naam niet on-

middellijk wordt ervaren door degenen, die door de materie 

in beslag worden genomen, 

tac-cad deha-draviëa-janatä-lobha-päñaëòa-madhye 

nikñiptaà syäm na phala-janakaà çéghram evätra vipra 

O brähmaëa, als de heilige naam van Bhagavän onder de 

atheïsten wordt geworpen, die een lust hebben voor het li-

chaam, materiële bezittingen en familieleden, zal hij niet 

snel de vrucht van liefde voor Hem opleveren. 

Vanwege de invloed van onwetendheid heeft de jéva een hoge 

dunk van zijn materiële lichaam, familieleden en materiële 

gehechtheden. Hij maakt de fout door de begoochelende 

energie, die alleen actief is, waar gebrek is aan bewustzijn van 

God, aan te zien voor de allerhoogste besturende entiteit, 

Bhagavän. Daardoor is hij niet in staat zijn ware spirituele 

identiteit te begrijpen. Door de kracht van de naam van Çré 

Kåñëa wordt het valse egoïsme, dat voortkomt uit de onwe-

tendheid van de jéva, als mist verdreven. Op dat moment 
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krijgt de jéva een smaak voor het uitvoeren van kåñëa-

bhajana. 
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Het proces van Bhajana 

en de beste plaats om Bhajana uit te voeren 

TaàaMaæPacirTaaidSauk-ITaRNaaNau 

  SMa*TYaae" §-Mae<a rSaNaaMaNaSaq iNaYaaeJYa 

iTaïNa( v]Jae TadNauraiGaJaNaaNauGaaMaq 

  k-al&/ NaYaedi%l/iMaTYauPadeXaSaarMa( 

tan-näma-rüpa-caritädi-sukértanänu- 

    småtyoù krameëa rasanä-manasé niyojya 

tiñöhan vraje tad-anurägi-janänugämé 

    kälaà nayed akhilam ity upadeça-säram 

Anvaya 

tiñöhan vraje – in Vraja wonen; anugämé – als een volgeling; anurägi-

jana – van de eeuwige bewoners van Vraja, die beschikken over de 

inherent spontane liefde; tat – voor Hem (Çré Kåñëa); kälam nayet – 

men dient al zijn tijd in te zetten; niyojya – door zich bezig te hou-

den; rasanä – de tong; manasé – en de geest; krameëa - achtereen-

volgens; sukértana-anu-småtyoù – met nauwgezet chanten en herin-

neren; näma-rüpa-caritädi – van de namen, gedaante, kwaliteiten en 

het spel; tat – van Hem (Vrajendra-nandana Çré Kåñëa); iti – dit al-

leen; säram – is de essentie; akhilam – van alle; upadeça – instructie. 
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Vertaling 

Terwijl men in Vraja woont als een volgeling van de eeuwige 

inwoners van Vraja, die beschikken over de inherent spontane 

liefde voor Çré Kåñëa, dient men al zijn tijd te besteden aan  

achtereenvolgens de tong en de geest bezig te houden met het 

nauwgezet chanten en herinneren van Kåñëa’s namen, ge-

daante, kwaliteiten, spel en vermaak. Dit is de essentie van 

alle instructie. 

Upadeça-prakäçikä-öékä 

Hier kunnen deze vragen rijzen in het hoofd van een nieuwe 

sädhaka, “Waar dient men te verblijven om de devotionele 

activiteiten met als belangrijkste bezigheid het chanten van de 

naam van Çré Kåñëa te cultiveren en hoe dient men dat aan te 

pakken?” Dit vers, dat bestaat uit de essentie van alle instruc-

tie, is gecomponeerd om deze vragen te beantwoorden. De 

conventionele betekenis van de naam van Kåñëa is afkomstig 

van de werkwoordsvorm kåñ, dat betekent aantrekken of naar 

zich toetrekken. Kåñëa is dus beroemd als degene, die het hart 

van alle levende wezens in de hele wereld aantrekt. In Vraja 

staat Hij ook bekend als Yaçodä-nandana, Hij die Yaçoda in 

verrukking brengt. Daarom moeten alle toegewijden al hun 

tijd gebruiken om hun tong bezig te houden met het uitvoeren 

van kértana van de namen, gedaante, kwaliteiten en het spel 

van Çré Kåñëa en hun geest dienen ze bezig te houden door 

aan Hem te denken. Ze dienen alleen in Çré Vraja-maëòala te 

wonen en verheven toegewijden te volgen. 
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Hoe dient men toegewijden te volgen? Door twee soorten 

toewijding: vaidhé (toewijding uitgevoerd in overeenstemming 

met de regels en regulerende principes van de geschriften) en 

rägänugä (spontane toewijding). In overeenkomst hiermee 

zijn er ook twee typen sädhakas: degenen, die het pad van 

vaidhé volgen en degenen, die het pad van rägänugä volgen. 

Het is in het bijzonder wenselijk om van deze twee rägänuga-

bhakti te volgen. De betekenis van tad-anurägi-janänugämé is 

het volgen van de intieme, eeuwige toegewijden in Çré Kåñëa’s 

vraja-lélä. Men dien kåñëa-bhakti te cultiveren onder leiding 

van die rasika-gurus, die zelf volgelingen zijn van de intieme, 

eeuwige toegewijden van Çré Vrajendra-nandana, de uitvoer-

der van menselijk spel en vermaak. 

Péyüña-varñiëé-våtti  

Dit vers beschrijft de methode van bhajana en tevens de beste 

plaats om bhajana uit te voeren. Men dient met de intentie 

om onophoudeijk het graduele proces van sädhana uit te voe-

ren ieder moment van zijn leven te gebruiken door de tong 

netjes kértana van Çré Kåñëa’s namen, gedaante, kwaliteiten en 

spel te laten uitvoeren en dan het verstand bezig te houden 

met smaraëa, of herinnering, aan Zijn namen en gedaante 

enzovoort. Dit proces dient te worden uitgevoerd, terwijl men 

in Vraja woont en onder leiding staat van toegewijden, die 

zijn verzonken in vraja-rasa. De uitvoering van deze mänasa-

sevä, dienst verleend in de geest, is geheel afhankelijk van het 

mentaal verblijven in Vraja. 
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Anuvåtti 

Door de regels en regulerende principes te volgen, die worden 

voorgeschreven in de voorgaande verzen, dient een sädhaka 

zijn geest weg te nemen van alles, dat geen relatie heeft met 

Çré Kåñëa, en zijn tong bezig te houden met het uitvoeren van 

kértana van Kåñëa’s näma, rüpa, guëa en lélä. Dan is zijn geest 

uiteindelijk in staat om zich Kåñëa constant te herinneren 

(smaraëa). Terwijl hij in Vraja woont, dient hij al zijn tijd te 

gebruiken om deze activiteiten uit te voeren onder leiding van 

toegewijden, die deskundig zijn in het proeven van vraja-rasa. 

Dit is de essentie van alle instructie. 

In het devotionele leven van een sädhaka komt sravaëa-

daçä, of het stadium van het horen, het eerst. In dit stadium 

hoort hij krñëa-näma en vertellingen over Kåñëa’s gedaante, 

kwaliteiten, spel en vermaak. Door dit meer en meer te doen 

wordt hij steeds rijper; dan neemt het stadium van varaëa-

daçä een aanvang. In dit stadium begint hij met de uitvoering 

van kértana met betrekking tot de onderwerpen, die hij had 

gehoord. Door kértana uit te voeren met de specifieke devoti-

onele stemming, die men bezig is te cultiveren, gaat hij smara-

na-daçä binnen, het stadium van herinneren. De categorie 

smaraëa bevat vijf stadia: smaraëa, dhäraëä, dhyäna, anusmåti 

en samädhi. Meditatie, waarbij het verstand soms wordt afge-

leid, heet smaraëa. Smaraëa zonder zulke afleiding heet dhä-

raëä. Het ononderbroken schouwen van het onderwerp van 

de meditatie wordt dhyäna genoemd. Wanneer dhyäna onaf-

gebroken wordt uitgevoerd, wordt het anusmåti genoemd. 

Wanneer de meditatie geheel vrij wordt van hindernissen en 
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geheel onverstoord is, wordt het samädhi genoemd. Na sma-

rana-daçä gaat men het stadium van äpana-daçä binnen. In dit 

stadium krijgt de sädhaka realisatie van zijn zuiver spirituele 

identiteit. Hierna, in het stadium sampatti-daçä, krijgt hij 

vastu-siddhi. Op dat moment krijgt hij tenslotte een spirituele 

gedaante en wordt hem zijn eeuwige dienst in het spirituele 

gebied toegewezen. 

Wanneer een toegewijde, die het pad van vaidhé-bhakti 

volgt, zijn vele soorten materiële verlangens achter zich laat 

en bhajana uitvoert in overeenstemming met de instructies 

van çästra, sad-guru en Vaiñëava’s komt ruci (smaak) in zijn 

bhajana naar boven. Bij het verschijnen van deze ruci verlaat 

hij het pad van vaidhé-bhakti en slaat hij het pad van rägänu-

ga-bhakti in. 

rägätmikä-bhakti – ‘mukhya’ vraja-väsé-jane 

tära anugata-bhaktira ‘rägänugä’-näme 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.149) 

Die toewijding, waarvan de essentie bestaat uit eeuwig 

spontane gehechtheid (räga) heet rägätmikä-bhakti . Die 

toewijding is vooraanstaand onder alle vormen van bhakti  

en is stralend manifest in de inwoners van Vraja. Toewij-

ding, die volgt op deze rägätmikä-bhakti heet rāgānuga-

bhakti . 

iñöe svärasiké rägaù 

    paramäviñöatä bhavet 

tan-mayé yä bhaved bhaktiù 

    sätra rägätmikoditä 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.272) 
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Een niet te lessen, liefdevolle dorst (premamayé-tåñëä) naar 

het object van zijn genegenheid (Çré Kåñëa), dat aanleiding 

geeft tot een spontane en intense absorbtie (svärasiké para-

mäviñöatä) in dat object, heet räga. Zulke rägamayé-bhakti, 

of de uitvoering van diensten, zoals het rijgen van bloemen-

kransen – met intense räga wordt rägätmikä-bhakti  ge-

noemd. 

rägamayé-bhaktira haya ‘rägätmikä’ näma 

tähä çuni’ lubdha haya kona bhägyavän 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.152) 

Bhakti , welke bestaat uit räga, heet rägätmikä. Indien een 

toegewijde bij het horen hierover intens gaat verlangen om 

zulke toewijding te krijgen, wordt hij uitermate fortuinlijk 

beschouwd. 

lobhe vraja-väséra bhäve kare anugati 

çästra yukti nähi mane – rägänugära prakåti 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhua-lélä 22.153) 

Als men in het voetspoort volgt van de inwoners van Vraja 

door hun devotionele gevoelens met een intense hunkering 

te cultiveren, kunnen hem de sommaties van de geschriften 

of de logische argumenten niet meer schelen. Dit is de aard 

van spontane toewijding. 

bähya, antara – ihära dui ta’ sädhana 

‘bähya’ sädhaka-dehe kare çravaëa-kértana 

‘mane’ nija-siddha-deha kariyä bhävana 

rätri-dine kare vraje kåñëera sevana 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.156-7) 

De sädhana van rāgānugā-bhakti bestaat uit twee typen: ui-

terlijk (bähya) en innerlijk (antara). Uiterlijk voert men ho-
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ren en chanten uit in de sädhaka-deha, de uiterlijke gedaan-

te van een beoefenaar van bhakti. Terwijl men zijn eigen 

geperfectioneerde spirituele gedaante innerlijk schouwt, le-

vert men dag en nacht dienst aan Çré Kåñëa in Vraja. 

sevä sädhaka-rüpeëa 

    siddha-rüpeëa cätra hi 

tad-bhäva-lipsunä käryä 

    vraja-lokänusärataù 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.295) 

Een sädhaka, die “gretig” (lobha) is naar rāgānugā-bhakti, 

dient Çré Kåñëa zowel in de sädhaka-rüpa als in de siddha-

rüpa te dienen in overeenstemming met de bhäva van de 

eeuwige toegewijden, die in Vraja wonen (vraja-parikaras) 

en die over dezelfde gevoelens beschikken, als waarvoor hij 

aspiraties koestert. De sädhaka-rüpa verwijst naar het fysie-

ke lichaam, waarin men zich op dit moment bevindt, en de 

siddha-rüpa verwijst naar de innerlijk gecontempleerde, spi-

rituele gedaante, die geschikt is om Kåñëa te dienen in over-

eenstemming met zijn gekoesterde verlangen.  

nijäbhéñöa kåñëa-preñöha pächeta’ lägiyä 

nirantara sevä kare antarmanä haïä 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.159) 

De eeuwige inwoners van Vraja heten kåñëa-preñöha, zeer 

dierbaar aan Çré Kåñëa. Van Kåñëa’s verscheidene toegewij-

den worden degenen, die jegens Hem de stemming van 

dienstbaarheid hebben, waarnaar ze hevig verlangen, gekend 

als nijäbhiñöa-kåñëa-preñöha. Door in het voetspoor te volgen 

van die geliefde toegewijden van Kåñëa, naar wier gevoel van 

dienstbaarheid men hunkert, dient men Kåñëa constant in de 
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geest met zijn innerlijk ontvangen spirituele gedaante te die-

nen. 

kåñëaà smaran janaà cäsya 

    preñöhaà nija-saméhitam 

tat-tat-kathä-rataç cäsau 

    kuryäd väsaà vraje sadä 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.294) 

De essentiële betekenis hiervan is, dat de sädhaka in overeen-

stemming met zijn eigen specifieke bhäva Çré Kåñëa dient te 

herinneren en een bepaalde eeuwige toegewijde van Kåñëa, 

die over de dienstbare stemming beschikt, waarnaar men aspi-

raties heeft. Hij dient verzonken te zijn in het chanten van de 

namen van Çré Kåñëa, die zijn gerelateerd aan Zijn spel in 

Vraja, en in het horen van vertellingen van dat spel en ver-

maak. Die namen en dat spel dienen tevens gunstig te zijn 

voor de specifieke aspiraties voor de dienst van de sädhaka. 

Tenslotte, deze activiteiten dienen te worden uitgevoerd, ter-

wijl men in Vraja woont. 

däsa-sakhä-piträdi-preyaséra gaëa 

räga-märge nija-nija-bhävera gaëana 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.161) 

Er zijn vier stemmingen in dienstverlening, die behoren tot 

het pad van spontane toewijding: die van de dienaren, 

vrienden, ouders en amoureuze geliefden. 

Degenen, die willen dienen in de devotionele smaak van neu-

traliteit (çanta-rasa) dienen aspiraties te hebben om als de 

koeien, stokken, buffelhoorns, de fluit, kadamba-bomen, en-

zovoort te zijn. Degenen, die aspiraties hebben om te dienen 
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in de smaak van dienstbaarheid (däsya-rasa), kunnen de die-

naren in Vraja, zoals Raktaka en Patraka, volgen. Toegewij-

den, die aspiraties hebben om te dienen in de smaak van 

broederliefde of vriendschap (sakhya-rasa) dienen Çré Bala-

deva, Çrédämä, Sudämä enzovoort te volgen. Toegewijden, die 

aspiraties hebben om te dienen in de smaak van ouderliefde 

(vätsalya-rasa) dienen Çré Nanda en Yaçodä te volgen en de-

genen, die aspiraties hebben om te dienen in de amoureuze 

smaak (mädhurya-rasa), dienen de koeherdersmeisjes (gopés), 

zoals Lalitä en Viçäkhä, te volgen. Terwijl men in Vraja 

woont, dient men zich te verdiepen in het horen van vertellin-

gen over de eeuwige toegewijden, die in de stemming dienen, 

waarnaar hij aspiraties heeft. 

Er is geen betere plaats dan Vraja-maëòala om bhajana van 

Çré Rädhä-Kåñëa uit te voeren. Zelfs zulke verheven toegewij-

den als Brahmä en Uddhava bidden om daar een geboorte als 

een grasspriet of een struik te krijgen. 
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Welke Heilige Plaats is de hoogste? 

vEku-<#=aÂiNaTaae vra MaDauPaurq Ta}aaiPa raSaaeTSavad( 

 v*Ndar<YaMaudarPaai<arMa<aata}aaiPa GaaevDaRNa" 

raDaku-<@iMahaiPa Gaaeku-l/PaTae" Pa[eMaaMa*TaaâavNaaTa( 

 ku-YaaRdSYa ivraJaTaae iGairTa$e= Saeva& ivvek-I Na k-" 

vaikuëöhäj janito varä madhu-puré taträpi räsotsaväd 

    våndäraëyam udära-päëi-ramaëät taträpi govardhanaù 

rädha-kuëòam ihäpi gokula-pateù premämåtäplävanät 

    kuryäd asya viräjato giri-taöe seväà viveké na kaù 

Anvaya 

janitaù – vanwege Çré Kåñëa’s geboorte daar; madhu-puré – de ver-

blijfplaats Mathurä; varä – is superieur; vaikuëöhät – aan Vaikuëöha, 

het oord van spirituele rijkdom; våndäraëyam – het bos van Våndä-

vana; (is superieur) tatra api – zelfs aan dat (de plaats Mathurä); 

räsa-utsavät – want het festival van de räsa-dans had daar plaats; 

govardhanaù – Heuvel Govardhana; (is superieur) tatra api – zelfs 

aan dat (Våndävana-bos); ramaëät – vanwege de speelse avonturen 

(omdat Çré Kåñëa hem met Zijn lotushand optilde en daar diverse 

avonturen met Zijn toegewijden uitvoerde); udära-päëi – van Çré 

Kåñëa, wiens hand genadevol bereid is om Zijn geliefde toegewijde 
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prema te geven; rädhä-kuëòam – Çré Rädhä-kuëòa; (is superieur) iha 

api – zelfs hieraan (Govardhana); äplävanät – vanwege het onder-

dompelen van diegenen (die in haar water baden); premämåta – in 

de nectar van goddelijke liefde; gokula-pateù – van Çré Kåñëa, de 

meester an Gokula; kaù – wat; viveki – intelligent persoon; na kuryät 

– zou niet verlenen; seväm – dienst; asya – aan deze magnifieke vij-

ver; viräjitaù – prachtig gelegen; taöe – aan de voet; giri – van de 

heuvel genaamd Govardhana. 

Vertaling 

Omdat Çré Kåñëa daar is geboren, is de plaats Mathurä superi-

eur aan zelfs Vaikuëöha, het oord van spirituele rijkdom. Su-

perieur aan Mathurä is het bos van Våndävana, want daar had 

het festival van de räsa-dans plaats. Superieur aan het bos van 

Våndävana is Heuvel Govardhana, omdat Çré Kåñëa hem met 

Zijn lotushand optilde en daar vele avonturen met Zijn toe-

gewijden uitvoerde. Nog hoger dan zelfs Heuvel Govardhana 

is Çré Rädhä-kuëòa, want zij dompelt een ieder in de nectar 

van Çré Kåñëa’s goddelijke liefde. Welke intelligente persoon 

verlangt er niet naar om dienst te verlenen aan deze magni-

fieke vijver, die prachtig is gelegen aan de voet van Heuvel 

Govardhana? 

Upadeça-prakäçikä-öékä  

Het voorgaande vers gaf ons de instuctie om bhajana uit te 

voeren, terwijl we in Vraja wonen. Dit vers verklaart duide-

lijk, waar men precies in Vraja dient te verblijven. Omdat Çré 

Kåñëa daar is geboren, is de stad Mathurä superieur zelfs aan 

Vaikuëöha, het oord van grote spirituele rijkdom. Superieur 
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aan zelfs de plaats Mathurä is het bos van Våndävana, want 

daar heeft het festival van de räsa-dans plaats gehad. Superi-

eur aan het bos van Våndävana is Heuvel Govardhana, omdat 

hij op speelse wijze rustte op de lotushand van Çré Kåñëa en 

omdat Kåñëa daar diverse avonturen met Zijn toegewijden 

heeft genoten. Nog hoger zelfs dan deze Heuvel Govardhana 

is de superexcellente Çré Rädhä-kuëòa, omdat zij een ieder 

onderdompelt in de ambrozijnen goddelijke liefde, die Çré 

Krsna, de maan van Gokula, voor Çrématé Rädhikä voelt. De 

geschriften verklaren, dat Çré Rädhä-kuëòa even dierbaar aan 

Çré Kåñëa is als de dochter van Våñabhänu Mahäräja, Çrématé 

Rädhikä Zelf. 

Alle bovengenoemde spirituele gebieden of lokaties, waar 

Çré Kåñëa spel en vermaak uitvoerde, zijn manifest uit Zijn 

innerlijke vermogen (svarüpa-śakti) en zijn daarom zuiver 

spiritueel. Çré Rädhä-kuëòa echter is superieur aan allemaal, 

omdat zij de hoogste uiting van het inherent gevarieerde spel 

en vermaak van svarüpa-śakti manifesteert. 

Péyüña-varñiëé-våtti  

Dit negende vers informeert ons, dat Çré Rädhä-kuëòa de bes-

te is onder alle vererenswaadige plaatsen. Omdat Çré Kåñëa 

werd geboren in de stad Mathurä, is deze superieur aan Vai-

kuëöha, het oord van immense rijkdom in het spirituele uit-

spansel. Binnen het district Mathurä is het bos van Våndävana 

de beste lokatie, Heuvel Govardhana is de beste plek binnen 

het gehele gebied van Vraja, omdat Udära-päëi Çré Kåñëa 

daar diverse spelen heeft uitgevoerd. Çré Rädhä-kuëòa is 

prachtig gesitueerd vlak naast Çré Govardhana. Het is de beste 
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plaats van allemaal, omdat zij de speciale opslagplaats is van 

de ambrozijnen goddelijke liefde van Çré Kåñëa (premämåta). 

Is er iemand met de intentie om bhajana uit te voeren, die niet 

het verlangen heeft om dienst te verlenen aan Çré Rädhä-

kuëòa? Met andere woorden, de toegewijden van Bhagavän 

verlenen wel degelijk dienst aan Çré Rädhä-kuëòa. Hetzij in 

hun materiële lichaam of in hun spiritueel geperfectioneerde 

gedaante dienen toegewijden het voornoemde proces van 

bhajana uitvoeren, terwijl ze constant in Rädhä-kuëòa verblij-

ven. 

Anuvåtti 

Van alle heilige plaatsen is het gebied van Vaikuëöha in het 

spirituele uitspansel het beste. Hoger dan zelfs Vaikuëöha is 

het discrict Mathurä, omdat Bhagavän daar werd geboren. 

Binnen Mathurä-maëòala is het bos van Våndävana het beste, 

omdat daar de räsa-dans plaats had. Van alle plaatsen in 

Våndävana is Heuvel Govardhana nog groter, omdat hij de 

plaats is, waar Çré Kåñëa onbevangen genoot van uiteenlopend 

spel en vermaak. Superieur zelfs aan Heuvel Govardhana is 

Çré Rädhä-kuëòa. Omdat zij overloopt van de nectar van Çré 

Kåñëa’s goddelijke liefde, is zij de beste plek van allemaal. Er 

is geen plaats groter dan Rädhä-kuëòa. Welke intelligente 

persoon wil geen dienst verlenen aan Rädhä-kuëòa, dat zo 

prachtig ligt aan de voet van Govardhana? Met andere woor-

den, een ieder met ware spirituele intelligentie dient Çré Rad-

ha-kuëòa. 

De eeuwige toegewijde van Çré Caitanya Mahäprabhu, Çré 

Rüpa Gosvämé, die volkomen op de hoogte was met de meest 
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verheven devotionele gevoelens in het hart van Gaurahari, 

heeft de dienstverlening aan Çré Rädhä-kuëòa beschreven als 

het hoogste. De glorie van Çré Rädhä-kuëòa is onbevattelijk 

en ontoegankelijk zelfs voor liefhebbende toegewijden, die 

weliswaar hun toevlucht hebben genomen tot mädhurya-rasa, 

maar devotie voor Çré Caitanya Mahäprabhu ontberen. 
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Wie is Çré Kåñëa’s meest dierbare Geliefde? 

k-iMaR>Ya" PairTaae hre" iPa[YaTaYaa VYai¢&- YaYaujaRiNaNaSa( 

 Tae>Yaae jaNaivku-¢->ai¢-ParMaa" Pa[eMaEk-iNaïaóTa" 

Tae>YaSTaa" PaXauPaal/PaªJad*XaSTaa>Yaae_iPa Saa raiDak-a 

 Pa[eïa TaÜidYa& TadqYaSarSaq Taa& Naaé[YaeTk-" k*-Taq 

karmibhyaù parito hareù priyatayä vyaktià yayur jïäninas 

  tebhyo jïäna-vikukta-bhakti-paramäù premaika-niñöhäs rataù 

tebhyas täù paçu-päla-paìkaja-dåças täbhyo ‘pi sä rädhikä 

  preñöhä tadvad iyaà tadéya-sarasé täà näçrayet kaù kåté 

Anvaya 

jïäninaù – de brahma-jïänés, die door de kracht van hun spirituele 

kennis transcendentaal zijn aan de drie geaardheden van de materië-

le natuur; yayuù – hebben bereikt; vyaktim – onderscheid (zijn vast-

gesteld in de geschriften); priyatayä – dierbaarder te zijn; paritaù – in 

alle opzichten; hareù – aan Çré Hari; karmibhyaù – dan de vrome 

volgelingen van het pad van karma, die altijd bezig zijn met de uit-

voering van deugdzame daden; jïäna-vimukta – degenen die het 

vergaren van kennis hebben achtergelaten, zoals Sanaka; bhakti-

paramäù – en die dierbare toegewijden van Kåñëa zijn en alleen 

bhakti beschouwen als het beste pad; (hebben onderscheid verdiend 
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door meer geliefd te zijn aan Çré Hari) tebhyaù – dan zij (de jïänés); 

prema-eka-niñöhäù – zuivere toegewijden van Çré Kåñëa, zoals Nära-

da, die op resolute wijze zijn gefixeerd in prema voor Hem; (hebben 

onderscheid verdiend als dierbaarder te zijn aan Çré Hari) tataù – 

dan zij (die dierbare toegewijden); täù – die; paçu-päla - instandhou-

ders van de koeien (de gopés); dåçaù – wier ogen; paìkaja – zijn als 

tot volle bloei gekomen bladeren van een lotusbloem; (hebben on-

derscheid verdiend als dierbaarder te zijn aan Çré Hari) tebhyaù – 

dan zij (die liefhebbende toegewijden); sä – dat; rädhikä – Çrématé  

Rädhikä; (heeft onderscheid verdiend als dierbaarder aan Çré Hari 

te zijn) api – zelfs; täbhyaù – dan zij (de gopés); iyam – dit; sarasé – 

vijver (Çré Rädhä-kuëòa); tadéya – van Haar (Çrématé Rädhikä’s); 

preñöhä – is dierbaarder (aan Çré Kåñëa); tad-vat – gewoon zoals Ze 

is; (daarom) kaù – wat; kåté – uitermate fortuinlijke, spiritueel intel-

ligente persoon; na äçrayet – zou zijn toevlucht niet nemen (zou niet 

verblijven aan de oevers van Çré Rädhä-kuëòa in een staat van bo-

venzinnelijk bewustzijn en bhajana uitvoeren van het achtvoudige 

dagelijkse spel en vermaak van Çré Kåñëa); täm – van die Çré Rädhä-

kuëòa. 

Vertaling 

Iemand, die op onbaatzuchtige wijze deugdzame daden ver-

richt in overeenstemming met het pad van karma-yoga, is su-

perieur aan degene, die louter zoekt naar de vervulling van 

zijn eigen wensen. De brahma-jïänés, die door de kracht van 

hun spirituele kennis transcendentaal zijn aan de drie geaard-

heden van de materiële natuur, zijn dierbaarder aan Çré Kåñëa 

dan die vrome volgelingen van het pad van karma, die altijd 

bezig zijn met het uitvoeren van deugdzame daden. Dierbaar-

der aan Çré Kåñëa dan de brahma-jïänés zijn Zijn toegewijden, 

zoals Sanaka, die het vergaren van kennis achterwege hebben 
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gelaten en bhakti beschouwen als het beste pad. Hiertoe heb-

ben zij de uitspraak in Çrémad-Bhägavatam (10.14.3) gevolgd, 

“jïäne prayäsam udapäsya – men dient de moeite om kennis 

te vergaren op te geven”. Zuivere toegewijden, zoals Närada, 

die op resolute wijze zijn gefixeerd op prema voor Kåñëa, zijn 

zelfs dierbaarder aan Hem dan al dergelijke toegewijden. De 

vraja-gopés, wier hele leven alleen aan Kåñëa toebehoort, 

worden door Hem zelfs meer geliefd dan al zulke liefhebben-

de (premé) toegewijden. Van al die geliefde gopés is Çrématé 

Rädhikä Hem dierbaarder dan Zijn eigen leven; op precies 

dezelfde manier houdt Hij zielsveel van Haar vijver, Çré Räd-

hä-kuëòa. Welke uiterst fortuinlijke, spiritueel intelligente 

persoon verblijft niet aan de oevers van Çré Radha-kuëòa in 

een staat van transcendentaal bewustzijn en voert bhajana van 

Çré Kåñëa’s achtvoudige dagelijkse spel uit? 

Upadeça-prakäçikä-öékä 

In dit tiende vers wordt nog een andere reden aangetoond om 

zijn toevlucht te nemen tot Çré Rädhä-kuëòa en haar te vere-

ren. Een volgeling van het pad van karma-käëòa, die alleen is 

geïnteresseerd in het genieten van de vruchten van zijn acties, 

is in feite onverschillig jegens Bhagavän. Dierbaarder aan 

Bhagavän zijn jïänés, die geneigd zijn naar nirviçeña-brahma, 

Zijn onpersoonlijke aspect, dat louter een niet-specifieke ma-

nifestatie is van ongedifferentieerde geest. Dierbaarder aan 

Bhagavän dan zulke jïänés zijn Zijn toegewijden, zoals de vier 

Kumära’s, die geen nirviçeña-jïäna hebben, de neiging naar 

Zijn onpersoonlijke aspect, maar toch over aiçvarya-jïäna 

beschikken, bewustzijn van Zijn supreme majesteitelijkheid. 
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Toegewijden, zoals Çré Närada, die beschikken over prema-

niñöhä, een vastbesloten en exclusieve fixatie in liefde voor 

Hem, zijn zelfs dierbaarder aan Çré Hari dan zulke jïäné-

bhaktas. Superieur aan zulke liefhebbende toegewijden zijn 

de vraja-gopés, die beschikken over een onbeschrijflijke en 

ongekende liefde voor Çré Kåñëa, en Hem daarom uitermate 

dierbaar zijn. 

In de Padma Puräëa wordt gezegd, 

yathä rädhä priyä viñëos 

    tasyäù kuëòaà priyaà tathä 

sarva-gopéñu saivaikä 

    viñëor atyanta-vallabhä 

Zoals Çrématé Rädhikä het meest dierbaar is aan Çré Kåñëa, 

is Haar vijver, Çré Rädhä-kuëòa, even dierbaar aan Hem. 

Van alle geliefde gopés is niemand zo dierbaar als Çrématé 

Rädhikä. 

Dit vers, dat wordt geciteerd in Ujjvala-nélamaëi (4.5), toont 

aan, dat van alle gopés alleen Çrématé Rädhikä de grootste 

geliefde is van Çré Kåñëa. Op precies dezelfde manier is Çré 

Rädhä-kuëòa, Haar vijver – die in feite niet-verschillend van 

Haar is – uiterst dierbaar aan Çré Kåñëa en is tevens de hoog-

ste verblijfplaats voor toegewijden. Welke persoon met spiri-

tueel inzicht, die ernaar verlangt om bhajana uit te voeren, 

zou niet zijn toevlucht nemen tot die vijver? Zeker zouden al 

dergelijke personen hun toevlucht nemen tot Çré Rädhä-

kuëòa. 
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Péyüña-varñiëé-våtti 

Van de vele uiteenlopende soorten sädhakas, die in deze we-

reld worden aangetroffen, is de toegewijde van Bhagavän, die 

bhajana uitvoert, terwijl hij verblijft op de oevers van Çré 

Rädhä-kuëòa, de beste en dierbaarste van Çré Kåñëa. Dit 

wordt beschreven in dit tiende vers. Dierbaarder aan Kåñëa 

dan de volgelingen van het pad van karma zijn de jïänés, die 

op zoek zijn naar het onpersoonlijke aspect van de absolute 

waarheid. Dierbaarder dan Kåñëa dan alle soorten jïänés is 

een zuivere toegewijde, die de poging om de absolute waar-

heid te begrijpen door het cultiveren van kennis achterwege 

heeft gelaten. Van alle soorten zuivere toegewijden is de pre-

mé-bhakta, of iemand die van ganser harte van Kåñëa houdt, 

Hem het meest dierbaar. Van alle soorten van zulke liefheb-

bende zuivere toegewijden zijn de vraja-gopés het meest dier-

baar aan Kåñëa. Van alle vraja-gopés is Çrématé Rädhikä Kå-

ñëa’s grootste geliefde en Haar vijver, Çré Rädhä-kuëòa, is 

Hem even dierbaar. De intelligente persoon, die over vol-

doende verzamelde devotionele verdienste (sukåti) beschikt, 

zal daarom zeer zeker op de oevers van Çré Rädhä-kuëòa ver-

blijven en in zijn geest dienst verlenen aan Çré Kåñëa’s acht-

voudige dagelijkse spel. 

Anuvåtti 

Dierbaarder aan Çré Krnsa dan degenen, die eenvoudig han-

delen om hun zelfzuchtige verlangens te vervullen is iemand, 

die stevig is verankerd in de geaardheid goedheid en daardoor 

gewijd is aan het uitvoeren van deugdzame daden. Zelfs dier-
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baarder aan Kåñëa dan al zuke sat-karmés is een brahma-jïäné, 

die volkomen transcendentaal is aan de geaardheden van de 

natuur. Nog dierbaarder aan Kåñëa dan al dergelijke jïänés is 

een zuivere toegewijde. Nog dierbaarder dan al dergelijke 

zuivere toegewijden is een premi-bhaktam die met hart en ziel 

van Hem houdt. Zelfs nog dierbaarder aan Kåñëa dan al der-

gelijke premi-bhaktas zijn de vraja-gopés. Van alle vraja-gopés 

is Çrématé Rädhikä Kåñëa’s grootste geliefde. Op dezelfde ma-

nier, waarop Kåñëa van Haar houdt, houdt Hij van Haar vij-

ver, Çré Rädhä-kuëòa. Kåñëa’s toegewijden, die de meest for-

tuinlijke mensen zijn, nemen hun toevlucht tot Çré Rädhä-

kuëòa. 
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De glorie van Çré Rädhä-kuëòa 

k*-Z<aSYaaeÀE" Pa[<aYavSaiTa" Pa[eYaSaq>Yaae_iPa raDaa 

  ku-<@& caSYaa MauiNai>ari>aTaSTaad*Gaev VYaDaaiYa 

YaTPa[eïErPYal/MaSaul/>a& ik&- PauNa>aRi¢->aaJaa& 

  TaTPa[eMaed& Sak*-diPa Sar" òaTauraivZk-raeiTa 

kåñëasyoccaiù praëaya-vasatiù preyasébhyo ‘pi rädhä- 

    kuëòaà cäsyä munibhir abhitas tädåg eva vyadhäyi 

yat preñöhair apy alam asulabhaà kià punar bhakti-bhäjäà 

    tat premedaà sakåd api saraù snätur äviñkaroti 

Anvaya 

rädhä – Çrématé Rädhikä; preyasébhyaù api – zelfs meer dan de ande-

re geliefde gopés; uccaiù – is het vooraanstaande; vasati – object; 

praëaya – van liefde; kåñëasya – van Çré Kåñëa; asyäù – Haar (Çréma-

té Rädhikä’s); kuëòam – vijver; ca – ook; abhitaù – in alle opzichten; 

tädåk eva – dit is vastgesteld (in de geschriften); munibhiù – door de 

wijzen; idam – deze; saraù – vijver (Çré Rädhä-kuëòa); äviñkaroti – 

geeft; tat – die; prema – gopé-prema; yat – welke; alam – is zeer; asu-

labham – moeilijk te verkrijgen; preñöhaiù api – zelfs voor zulke ge-

liefde toegewijden van Bhagavän als Närada; kim punar – om niet te 

spreken van; bhakti-bhäjäm – andere reservoirs van bhakti (de säd-
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haka-bhaktas); snätuù – aan iemand die met grote devotie eenvou-

dig in het water baadt; sakåta api – slechts één keer. 

Vertaling 

Na deze kwestie op ampele wijze te hebben overpeinsd heb-

ben de wijzen unaniem verklaard (in de Padma Puräëa), dat 

op precies dezelfde manier, als waarop Çrématé Rädhikä van 

alle gopés het meest vooraanstaande object van Çré Kåñëa’s 

grote liefde is, deze vijver van Haar eveneens het meest voor-

aanstaande object van Zijn liefde is. Aan iemand, die met 

grote toewijding eenvoudig één keer in haar water baadt, 

schenkt Çré Rädhä-kuëòa die zeldzame schat van gopé-prema, 

die zo onzettend moeilijk is te verkrijgen, zelfs voor zulke 

geliefde toegewijden van Bhagavän als Närada – om niet te 

spreken van gewone sädhakas.  

Upadeça-prakäçikä-öékä 

Het spreekt vanzelf, dat men op dit punt graag wil weten, wat 

dat bijzondere object is, dat men kan krijgen door zijn exclu-

sieve toevlucht te nemen tot de onbegrensd glorieuze Çré 

Rädhä-kuëòa. “De vrucht van dergelijke, exclusieve toewij-

ding is de hoogste vorm van kåñëa-prema” – Çré Rüpa Gosvä-

mé sluit zijn compositie af door dit filosofische principe (sid-

dhänta) te bevestigen. De prema, waarover hier wordt ge-

sproken, is uiterst moeilijk te verkrijgen voor zulke verheven 

en dierbare toegewijden van Bhagavän, zoals Närada. Met 

andere woorden, deze hoogst verheven, stralend goddelijke 

liefde voor Çré Kåñëa (unnatojjvala-prema), waarover de vra-
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ja-gopés beschikken, is niet alleen voor zulke dierbare toege-

wijden moeilijk te verkrijgen, het is eigenlijk onmogelijk. Çré 

Rädhä-kuëòa schenkt nu juist deze prema aan iemand, die in 

haar water baadt met een gevoel van bijzondere liefde en 

toewijding. Hier is Çré Rädhä-kuëòa zowel de svayaà-kartä, 

degene die deze prema rechtstreeks aan de toegewijden 

schenkt als de viñaya, het object van de liefde van de toege-

wijden. Wie neemt zijn toevlucht niet tot deze Rädhä-kuëòa? 

Met andere woorden, iedere toegewijde, die is bedreven in de 

kunst van het uitvoeren van bhajana en oprecht verlangt naar 

het bereiken van de allerhoogste prema, zou dat zeker doen. 

Vertrouwend op een sprankje genade van Çré Caitanya Ma-

häprabhu heb ik, voor zover mijn intelligentie reikt, dit com-

mentaar samengesteld met het doel om het transcendentale 

plezier van Zijn toegewijden te verhogen. Deze dienaar van 

het godsbeeld van Çré Rädhä-ramäna en de zoon van Çré Go-

vardhana-läla, genaamd Rädhä-ramaëa däsa, besluit hierbij 

zijn commentaar getiteld Upadeça-prakäçikä op het werk Çré 

Upadeçämåta van Çré Rüpa Gosvämé. 

Péyüña-varñiëé-våtti 

Na de natuurlijke glorie van Çré Rädhä-kuëòa in het voor-

gaande vers te hebben beschreven, werd dit elfde vers gecom-

poneerd met de intentie om een sterk vertrouwen in Çré Räd-

hä-kuëòa te laten oprijzen in het hart van de sädhakas. Çréma-

té Rädhikä is Çré Kåñëa’s dierbaarste geliefde en is in alle op-

zichten meer verheven dan al Zijn andere geliefden. De wij-

zen (munis) hebben de uitmuntendheid van Çré Rädhä-kuëòa 

in de geschriften op dezelfde manier beschreven. Çré Rädhä-
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kuëòa schenkt aan iemand, die in haar water baadt, die zeld-

zame prema, die niet alleen voor sädhakas ontzettend moeilijk 

is te verkrijgen, maar ook moeilijk is te verkrijgen voor premi-

bhaktas, zoals Närada. 

Daarom is alleen Çré Rädhä-kuëòa de meest geschikte 

woonplaats voor degenen, die pogingen ondernemen om hun 

bhajana te perfectioneren. De jéva, die de invloed van materie 

teboven is gekomen en die zijn innerlijk geperfectioneerde, 

spirituele gedaante als een gopé (apräkåta-gopé-deha) heeft 

gekregen, dient met het gevoel van een dienstmaagd (pälya-

däsé) van Çrématé Rädhikä op de oevers van de transcendenta-

le Çré Rädhä-kuëòa te wonen in het goddelijke land van Vraja 

(apräkåta-vraja) in de glorieuze boshut (kuïja) van de geeste-

lijk leermeester, die is gesitueerd in zijn eeuwige gedaante van 

een vriendin (guru-rüpä-sakhé) van Çré Rädhä-Kåñëa. Terwijl 

hij/zij daar woont, dient de zuivere ziel (apräkåta-jéva) uiterlijk 

zijn/haar toevlucht te nemen tot het constant chanten van 

harinäma. In haar spiritueel geperfectioneerde, eeuwige ge-

daante van een gopé, dient zij diensten te verlenen aan Çrématé 

Rädhikä, terwijl ze diep mediteert op het achtvoudige dage-

lijkse spel (añöa-käléya-lélä) van Çré Kåñëa. Dit is het hoogte-

punt van bhajana voor de toegewijden, die hun toevlucht 

hebben genomen tot de voeten van Çré Caitanya Mahäprabhu. 

Anuvåtti 

Çrématé Rädhikä is de grootste geliefde van Çré Kåñëa en het 

kroonjuweel van degenen, die Hem dierbaar zijn. In de ge-

schriften hebben toegewijde heiligen Çré Rädhä-kuëòa be-

schreven als Çré Kåñëa’s meest geliefde object, dat Hem even 
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lief is als Çrématé Rädhikä Zelf. De hoogste liefde voor Bhag-

avän, gopé-prema, is uiterst moeilijk te verkrijgen zelfs voor 

zeer geliefde toegewijden van Bhagavän, zoals Närada. Dus 

hoe moeilijk is het voor toegewijden, die zich nog in het prak-

tiserende stadium (sädhaka-bhaktas) bevinden om die zeld-

zame prema te verkrijgen! Maar Çré Rädhä-kuëòa geeft deze 

prema heel gemakkelijk aan iemand, die slechts één keer in 

haar water baadt.  

Çré Rädhä-kuëòa is vol prema en bestaat inderdaad uit wa-

ter van nectarische prema. Door transcendentaal aan de oe-

vers van Çré Rädhä-kuëòa te verblijven (apräkåta-väsa) en 

door transcendentaal in haar water te baden (apräkåta-snäna) 

krijgt met de hoogste prema. Wat wordt bedoeld met apräkå-

ta-väsa en apräkåta-snäna? Door drastisch afzijdig te blijven 

van alle verlangens naar materiële lustbevrediging dient men 

voor de rest van zijn leven in diepe meditatie (mänasa-

bhajana) onafgebroken verering uit te voeren in strikte toe-

wijding aan Çrématé Rädhikä. Na dit materiële lichaam te heb-

ben verlaten krijgt met een eeuwig spiritueel lichaam en 

wordt men intentioneel betrokken in rechtstreekse, eeuwige 

dienstverlening aan Çrématé Rädhikä. Alleen iemand, die op 

deze manier een bad neemt in Çré Rädhä-kuëòa, krijgt de 

hoogste prema. 

Het verkrijgen van dergelijk groot geluk is uitermate moei-

lijk zelfs voor zulke verheven premé toegewijden als Närada. 

Het is uiterst moeilijk om in Çré Rädhä-kuëòa te baden zelfs 

voor de geperfectioneerde toegewijden, die Kåñëa eeuwig 

dienen in de devotionele smaken (rasas) van dienstbaarheid 

(däsya), vriendschap (sakhya) en ouderliefde (vätsalya), om 
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niet te spreken van werelds georiënteerde personen. Wat valt 

er mogelijkerwijs nog meer te zeggen van de glorie van het 

nemen van apräkåta-snäna in Çré Rädhä-kuëòa? Degenen, die 

daar een bad nemen, valt een groot fortuin toe, dat zich hele-

maal uitstrekt tot het worden van een dienstmaagd van Çré 

Värñabhänavé (Çrématé Rädhikä). 

Çré Govinda däsa was de dierbare dienaar van Çré Caitanya 

Mahäprabhu. Hij vergezelde Mahäprabhu constant, alsof hij 

Zijn schaduw was en diende Mahäprabhu met grote liefde. 

Tegelijkertijd legde hij in zijn eigen woorden beschrijvingen 

vast van bijzonder betekenisvol spel van Çréman Mahäprabhu. 

De verzameling verzen, die hij schreef, werden bekend onder 

de naam Govinda-kaòacä. Çré Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé, 

die deze verzen rechtstreeks had gehoord van Çré Raghunätha 

däsa Gosvämé, legde ze in zijn eigen woorden uit in zijn Çré 

Caitanya-caritämåta. Via het medium van die verzen werd 

licht geworpen op het transcendentale karakter van Çré Caita-

nya Mahäprabhu. 

Het volgende is een vertelling uit de tijd, dat Çréman Ma-

häprabhu in Jagannätha Puré verbleef: Mahäprabhu had reeds 

de doelstellingen vervuld, waarvoor Hij naar deze Aarde was 

afgedaald. Nu wilde Hij Zijn spel afronden. Op zekere dag 

ging Hij naar zee en nam Zijn vertrouwelijke toegewijden 

mee. Bij het zien van de blauwe zee kreeg Hij onmiddellijk 

herinneringen aan Çyämasundara. Hij raakte overweldigd 

door devotionele extase (bhäva) en was Zich niet langer be-

wust van de rest. Zijn toegewijden brachten Hem met grote 

moeite geleidelijk terug naar Zijn externe bewustzijn. Juist op 

dat moment begon Çré Gaurasundara die toegewijden lang-
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zaam instructies te geven. In dat gezelschap was ook de zeer 

geliefde discipel, Çré Rüpa Gosvämé, aanwezig. Rüpa Gosvämé 

noteerde die instructies in versvorm en deze verzen werden 

bekend als Çré Upadeçämåta, ambrozijnen instructies. Deze 

Upadeçämåta betekent voor spirituele beoefenaars hun hele 

ziel en zaligheid en is een halssnoer, dat altijd moet worden 

gedragen. 

Een dienaar van het beroemde godsbeeld van Çré Rädhä-

ramaëa in Våndävana, genaamd Çré Rädhä-ramaëa däsa Gos-

vämé, componeerde een prachtig commentaar getiteld Upade-

ça-prakäçikä-öékä op de elf verzen van Çré Upadeçämåta. Na 

enige tijd werd de conditie van de inwoners van deze wereld 

kritiek, omdat de leer van prema-bhakti substantieel werd 

afgedekt door de angstwekkende invloed van het huidige tijd-

perk van Kali. Çré Caitanya Mahäprabhu nam dit waar en 

zond Zijn dierbare, eeuwige toegewijde, Çré Bhaktivinoda 

Öhäkura, naar deze wereld. In eenvoudige en begrijpelijke 

taal componeerde hij een kort maar essentieel commentaar 

op de verzen van Sri Upadeçämåta. Dit commentaar is be-

roemd geworden als Péyüña-varñiëé-våtti. 

Çré Gaurasundara is de personificatie van apräkåta 

vipralambha-rasa, de stemming bestaande uit gevoelens van 

goddelijke afgescheidenheid van Çré Kåñëa. Om de rasa van 

sambhoga te voeden, namelijk wanneer de toegewijde Kåñëa 

ontmoet, proefde Hij die vipralambha-rasa, en voor het wel-

zijn van de menselijke samenleving onderwees Hij hoe het 

kan worden bereikt. Voor oprechte sädhakas is het hoogst 

noodzakelijk om deze instructies te aanvaarden; anders is het 

voor hen onmogelijk om ooit kåñëa-prema te bereiken. 
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In de moderne tijd heeft Kali Mahäräja, de personificatie 

van het huidige gedegradeerde tijdperk, de bogus dracht van 

een toegewijde van Çré Gaura aangenomen. Soms neemt hij 

de naam van imiterende (sahajiyä) culten aan, zoals Äula, 

Bäula, Neòä of Neòé. Hij propageert deze valse filosofieën 

met grote intensiteit, evenals andere doctrines, zoals mäyävä-

da en gaura-nägaré
9
, die zijn tegengesteld aan het pad van 

bhakti. Aho! Kijk eens, wat de invloed van Kali Mahäräja is! 

Sommigen zeggen, “Ik ben Gaurahari Zelf”, sommigen ver-

klaren zichzelf als glorieuze, spirituele meesters, anderen be-

schouwen zichzelf als de Schepper en weer anderen zeggen, 

dat ze Çiva zijn. Met groot enthousiasme bedriegen ze de 

mensen door hun bogus filosofieën te propageren, die hen 

werden aangepraat door Kali Mahäräja. Kali Mahäräja is ver-

heugd met hun predikwerk en zegent hen met overvloedige 

rijkdom (kanaka), vrouwen (käminé) en aanzien (pratiñöhä). 

De meeste mensen raken in de war door hun propaganda en 

veronachtzamen çuddha-bhakti en bhagavad-bhajana en vor-

deren in plaats daarvan op het pad van deze nieuwe, perverse 

filosofieën, die zijn gebaseerd op materieel plezier. Ze raken 

                                                 

9
 In de transcendentale liefdesaffaires van Çré Rädhä-Kåñëa is Çré Kåñëa 

nägara, de overheersende held in de positie van genieter en Çré Rädhä en 

Haar lichamelijke manifestaties, de sakhés, zijn nägarés, de overheerste 

heldinnen in de positie van degenen, die genoten worden. Hoewel Çré 

Gaura Kåñëa Zelf is, neem hij de gemoedsgesteldheid aan van de nägaré, 

Çrématé Rädhikä, om de aard van Haar liefde voor Kåñëa te ervaren. 

Daardoor is Çré Gauräìga niet in de stemming van een nägara. De gaura-

nägarés vatten Çréman Mahäprabhu op als een nägara en zichzelf als näga-

rés. Dit is volslagen tegengesteld aan zowel de stemming van Mahaprabhu 

als de cultivering van çuddha-bhakti. 
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door dit wereldse plezier zodanig bedwelmd, dat ze zich totaal 

niet bewustzijn van de manier, waarop ze de top bereiken van 

verregaande zelf-destructie. 

O trouwhartige toegewijden, beweeg jullie niet in die rich-

ting. Vestig je stevig op het pad van bhakti, dat werd getoond 

door grote persoonlijkheden, zoals Çré Svarüpa Dämodara, Çré 

Rüpa Gosvämé, Çré Raghunätha däsa Gosvämé en Çré Narot-

tama Öhäkura. Dit devotionele pad stelt je in staat om de zui-

vere kåñëa-prema te proeven, die werd gepraktiseerd en ge-

predikt door Çré Gaura-Nityänanda. Ga in Vraja wonen en 

voer altijd kértana en smaraëa uit van Çré Rädhä-Kåñëa’s nä-

ma, rüpa, guëa en lélä. De doctrine van gaura-nägaré is een 

bogus filosofie, die is tegengesteld aan bhakti. Blijft afzijdig 

van zulke bogus filosofieën. De belichamingen van prema-

bhakti, Çré Viñëupriyä en Çré Lakñmépriyä evenals de belicha-

ming van de heilige dhäma, Çré Nélä-devé, dienen eeuwigdu-

rend Çré Gaurasundara, die de gecombineerde vorm is van Çré 

Rädhä-Kåñëa. In de wetenschap dat dit waar is, moet je je 

toevlucht tot Hem nemen en in het voetspoor volgen van de 

vraja-gopés, terwijl je dag en nacht mentaal toegewijde dienst 

uitvoert. Door dit te doen wordt zelfs die prema-sevä van Çré 

Rädhä-Kåñëa, die zeer moeilijk te verkrijgen is, gemakkelijk 

bereikbaar. 

Çré Bhaktivinoda Öhäkura openbaarde de heilige dhäma 

van Mäyäpura. Daar heeft hij de structurele verering van 

godsbeelden gevestigd, inclusief die van Çré Gaura-

Nityänanda, Çré Gaura-Gadädhara, Çré Gaura-Viñëupriyä en 

Çré Gaura-Lakñmépriyä. Overal heeft hij de heilige namen van 

Çré Gaura en Çré Kåñëa alsmede de leer van çuddha-bhakti 
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gepredikt. Afgezien van het componeren van zijn eigen boe-

ken over çuddha-bhakti vertaalde hij vele antieke, devotionele 

geschriften en schreef talloze commentaren, essays en artike-

len. 

Bij het zien van de schaarste van bhakti in de samenleving 

tegen het eind van zijn leven depriveerde hij de mensen door 

zijn pogingen om hen te bevrijden op te geven. Onder voor-

wendsel van zijn ouderdom legde hij de gelofte van stilte af en 

bleef verzonken in mänasa-sevä, toegewijde dienst uitgevoerd 

in meditatie. Overweldigd door mededogen voor de zielen, 

die in deze wereld te lijden hebben, keek hij me met betraan-

de ogen aan en gaf me de opdracht de leer van çuddha-bhakti 

te prediken, die was geopenbaard door Çré Caitanya Ma-

haprabhu en Zijn eeuwige toegewijden. Hij gaf me ook de 

instructie om dit Anuvåtti commentaar te componeren, dat 

zijn Péyüña-varñiëé-våtti commentaar op Çré Upadeçämåta ver-

heldert. Ik nam het stof van zijn goddelijke lotusvoeten op 

mijn hoofd en volgde zijn opdracht op. Maar juist toen ik het 

commentaar op acht verzen van Çré Upadeçämåta had vol-

tooid, verliet hij deze wereld in Svänanda-sukhada-kuïja in 

Çré Rädhä-kuëòa en ging het eeuwige spel van Çré Rädhä-

Kåñëa binnen. 

O Çré Bhaktivinoda Öhäkura, intieme toegewijde van Çré-

maté Rädhikä! Op deze dag van de voltooiing van mijn Anu-

våtti commentaar op de verzen van Çré Upadeçämåta, biedt 

deze hulpbehoevende dienaar van u het aan in uw lotushan-

den. Moge u ermee verguld zijn. Alle glorie aan u! 

Ter herinnering aan Çré Gauracandra op deze tweeëntwin-

tigste dag van de maand Bhädrapada in het jaar 1914 in Can-
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draçekhara-bhavana in Mäyäpura heb ik dit Anuvåtti com-

mentaar voltooid. 
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abhidheya – de manier waarop het hoogste doel wordt be-

reikt; de beoefening van devotioneel leven. 

äcärya – spiritueel voorganger; iemand die onderwijst door 

middel van voorbeeld. 

anarthas – ongewenste verlangens in het hart, die vooruitgang 

in het devotionele leven belemmeren. Deze anarthas be-

staan uit vier typen: (1) duñkåtottha – oprijzend uit zonden 

uit het verleden; (2) sukåtottha – oprijzend uit voorgaande 

vrome activiteiten; (3) aparädhottha – oprijzend uit over-

tredingen en (4) bhaktyuttha – oprijzend in relatie tot zijn 

toewijding. 

aìgas – (1) leden, verdelingen, onderdelen; (2) de diverse 

beoefeningen van het devotionele leven, zoals horen en 

chanten, worden aìgas genoemd. 

aparädhé – iemand die aparädha, of overtredingen, begaat 

tegen de heilige naam, de Vaiñëava’s, de guru, de geschrif-

ten, de heilige plaatsen, het godsbeeld, enzovoort. Het 
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woord rädha betekent plezier doen en het woord apa bete-

kent wegnemen. Het woord aparädha betreft dus alle acti-

viteiten, die Bhagavän en Zijn toegewijden geen plezier 

doen. Iemand, die zulke aparädha begaat, heet een apa-

rädhé. 

äsakti – gehechtheid. Dit verwijst in het bijzonder naar ge-

hechtheid voor Bhagavän en Zijn eeuwige toegewijden. Er 

is sprake van äsakti, wanneer de genegenheid voor het pro-

ces van de verering van Bhagavän leidt tot een rechtstreeks 

en diep gevoel van gehechtheid voor Hem. Dit is het zesde 

stadium in de ontwikkeling van de kruipplant van toewij-

ding en ontwaakt bij het rijpen van de smaak (ruci) voor 

bhajana. 

añöa-käléya-lélä – het spel en vermaak dat Çré Kåñëa met Zijn 

toegewijden uitvoert over acht perioden van de dag. Beoe-

fenaars van het devotionele leven, die zich bezig houden 

met smaraëa, of herinneren, mediteren op dit spel en ver-

maak. De perioden zijn alsvolgt (tijden bij benadering): (1) 

niçänta-lélä – spel aan het eind van de nacht (03.36 – 06.00); 

(2) prätaù-lélä – spel bij dageraad (06.00 – 08.24); (3) pür-

vähna-lélä – ochtendspel (08.24 – 10.48); (4) madhyähna-

lélä – middagspel (10.48 – 15.36); (5) aparähna-lélä – na-

middagspel (15.36 – 18.00); (6) säyähna-lélä – spel bij sche-

mering (18.00 – 20.24); (7) pradoña-lélä – avondspel (20.24 – 

22.48); (8) nakta-lélä – nachtelijk spel (22.48 – 03.36). 

añöäìga-yoga – het yoga-systeem bestaand uit acht onderde-

len: yama (beheersing van de zintuigen), niyama (beheer-

sing van het verstand), äsana (lichaamshoudingen), präëä-

yäma (beheersing van de ademhaling), pratyähära (terug-
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trekking van het verstand van zintuiglijke waarneming), 

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

en samädhi (diepe en ononderbroken absorbtie van het 

hart in Bhagavan). 

avadhüta – een asceet, die dikwijls de regels van het algemeen 

sociale verkeer overschrijdt. 

Bhagavän – de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die be-

schikt over de zes fortuinen van complete rijkdom, comple-

te religiositeit, complete roem, complete schoonheid, com-

plete kennis en complete verzaking. 

bhagavad-anuçélana – het woordt anuçélana duidt op onafge-

broken beoefening, studie of cultivering. Wanneer het 

wordt uitgevoerd in relatie tot toewijding tot Bhagavän, 

heet het bhagavad-anuçélana. 

bhagavat-prema – liefde voor Çré Kåñëa, welke zeer gecon-

centreerd is, het hart doet smelten en aanleiding geeft tot 

een diep gevoel van bezit in relatie tot Hem. 

bhajana – (1) het woord bhajana is ontleend aan het stam-

werkwoord bhaj, dat in de Garuòa Puräëa (Pürva-khaëòa 

231.3) alsvolgt wordt gedefinieerd, “Het stamwerkwoord 

bhaj wordt specifiek gebruikt in de betekenis van dienst-

verlening. Wanneer devotionele oefeningen worden uitge-

voerd in het bewustzijn een dienaar te zijn, wordt het bhak-

ti genoemd.” Volgens dit vers wordt liefdevolle toegewijde 

dienst aan Çré Kåñëa bhakti genoemd. Dergelijke dienstver-

lening is de intrinsieke eigenschap van bhakti of bhajana. 
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Daarom kan iedere dienstverlening uitgevoerd in dit be-

wustzijn bhajana worden genoemd; (2) in algemene zin 

verwijst bhajana naar spirituele oefeningen, vooral horen, 

chanten en mediteren op de heilige naam, gedaante, kwali-

teiten en spel van Çré Kåñëa. 

bhajana-mälä – een kralensnoer gemaakt van het hout van 

de heilige tulasé-plant, die toegewijden van Çré Kåñëa privé 

gebruiken voor het chanten van de Hare Kåñëa mantra. 

bhakti – het woord bhakti is afkomstig van het stamwerk-

woord bhaj, dat dienen betekent (zie bhajana). Daarom is 

de eerste betekenis van het woord bhakti dienst verlenen. 

De uitvoering van activiteiten, die uitsluitend zijn bedoeld 

voor het plezier van Çré Kåñëa, die worden gedaan in een 

positieve geest verzadigd van liefde, die vrij zijn van alle 

andere verlangens en die niet worden bedekt door het 

streven naar vruchtdragende activiteit (karma) en door het 

cultiveren van kennis gericht op het samensmelten van zijn 

bestaan met dat van Bhagavän (jïäna), wordt bhakti ge-

noemd. 

bhakti-tattva – het woord tattva duidt op waarheid, een reali-

teit of een filosofisch principe. Die welke zijn gerelateerd 

aan het devotionele leven heten bhakti-tattva. 

bhäva – spirituele emotie, liefde, sentiment. 

bhäva-bhakti – het beginstadium van perfectie in toewijding. 

Een stadium van bhakti, waarin de essentie van het inner-

lijke vermogen van Bhagavän bestaand uit spirituele ken-

nis en zegen (viçuddha-sattva) wordt overgebracht op het 

hart van de praktiserende toegewijde uit het hart van de 

eeuwige metgezellen van Bhagavän. Het verzacht het hart 
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met verschillende soorten smaak. Bhäva-bhakti is de eerste 

spruit van zuivere liefde voor God (prema). 

brahma – het onpersoonlijke, alles-doordringende aspect van 

Bhagavän, dat niet beschikt over attributen en kwaliteiten. 

Het is ook bekend als Brahman. 

brähmaëa – de intellectuele klasse onder de vier kasten 

(varëas) van het Vedische sociale stelsel (varëäçrama). 

daiva-varëäçrama – het Vedische sociale stelsel bestaand uit 

vier beroepsgroepen (varëas) en vier levensfasen (äçra-

mas), zoals het zich verhoudt tot Vaiñëava devotionele be-

oefeningen. 

däsya-rasa – een van de vijf primaire relaties met Çré Kåñëa, 

welke is gevestigd in het hart van de toegewijde in het ge-

perfectioneerde stadium van bhäva of prema. In deze rela-

tie wordt de liefde van de toegewijde tot uitdrukking ge-

bracht in de gemoedsgesteldheid van een dienaar. 

devatäs – halfgoden, die zich in de hemelse planeten bevinden 

en met specifieke vermogens zijn toegerust voor de uitvoe-

ring van universeel bestuur. 

dékñä-guru – de geestelijk leermeester, die inwijding schenkt. 

Iemand, die aan een gekwalificeerde canditaat een mantra 

geeft in overeenstemming met de reguleringen van het ge-

schrift met het doel om Bhagavän te vereren en Hem door 

die mantra te realiseren, wordt dékñä-guru of mantra-guru 

genoemd. 
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gaura-nägaré – in de transcendentale liefdesaffaires van Çré 

Rädhä-Kåñëa is Çré Kåñëa nägara, de overheersende held in 

de positie van de ontvanger/genieter, en Çré Rädhä en Haar 

lichamelijke manifestaties, de sakhés, zijn nägarés, de over-

heerste heldinnen in de positie van de gevers/genotenen. 

Hoewel Çré Gaura Kåñëa Zelf is, neemt Hij de stemming 

aan van nägaré, Çrématé Rädhikä, om de aard van Haar 

liefde voor Kåñëa te ervaren. Daarom is Çré Gauräìga niet 

in de stemming van een nägara. De gaura-nägarés vatten 

Çréman Mahäprabhu op als een nägara en zichzelf als näga-

rés. Dit is volslagen tegengesteld aan zowel de stemming 

van Mahäprabhu als de cultivering van çuddha-bhakti. 

gåhastha – huishoudelijk leven en de tweede levensfase 

(äçrama) in het Vedische sociale stelsel (varëäçrama). 

gosvämé – iemand die meester van zijn zintuigen is; een titel 

voor degenen in de wereldverzakende levensorde. 

gopés – de jonge koeherdersmeisjes van Vraja onder leiding 

van Çrématé Rädhikä, die Çré Kåñëa dienen in de gemoeds-

gesteldheid van amoureuze liefde. Dit kan ook betrekking 

hebben op de oudere gopés onder leiding van moeder Ya-

çodä, die Kåñëa dient in de gemoedsgesteldheid van ouder-

lijke genegenheid. 

go-däsa – iemand die is verslaafd aan de drijfveren van de 

materiële zintuigen. 

guëa – de transcendentale kwaliteiten van Çré Kåñëa, die wor-

den gehoord, beschreven en waarop wordt gemediteerd 
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door toegewijden als onderdeel van hun devotionele oefe-

ning. 

guru-rüpä-sakhé – de geestelijk leermeester in zijn eeuwige 

spirituele gedaante als een vrouwelijke dienstmaagd van 

Çré Rädhä-Kåñëa. 

hari-kathä – vertellingen over het spel en de persoonlijke 

natuur van Bhagavän. 

harinama-saìkértana – het gezamenlijk zingen van de heilige 

namen van Bhagavän. 

jéva  - de eeuwig individueel levende entiteit, die in de gecon-

ditioneerde staat van het materiële bestaan een materieel 

lichaam aanneemt in een van de ontelbaar vele levenssoor-

ten. 

jïäna – (1) kennis; (2) het streven naar kennis met de intentie 

om de individuele identiteit van de ziel te laten samensmel-

ten met het onpersoonlijke aspect van Bhagavän. 

Kali-yuga – het huidige tijdperk van ruzie en schijnheiligheid, 

dat vijfduizend jaar geleden een aanvang nam. 
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käma – (1) de lust waarmee de impulsen van de materiële 

zintuigen worden bevredigd; (2) het transcendentale ver-

langen van de gopés om van amoureus spel en vermaak met 

Çré Kåñëa te genieten. 

kaniñöùa-adhikäré – de beginnende beoefenaar van het devo-

tionele leven. 

karma – (1) iedere activiteit uitgevoerd in de loop van het 

materiële bestaan; (2) baatzuchtige activiteiten; vrome ac-

tiviteiten, die leiden tot materieel gewin in deze wereld, of 

in de hemelse planeten na de dood; (3) noodlot; voorgaan-

de acties, die tot onvermijdelijke reacties leiden. 

kåñëa-kathä – vertellingen over de heilige namen, gedaante, 

kwaliteiten en het spel van Çré Kåñëa. 

kåñëa-païcamé – de vijfe dag van de afgaande maan. 

kuëòa – een vijver of een meer. 

kuïja – een loofhut of een prieel; een natuurlijke schaduwrij-

ke schuilplaats, waarvan de zijden en het dak voornamelijk 

worden gevormd door bomen en klimplanten.  

lélä – goddelijk sport en spel. Gods activiteiten, hetzij voor de 

schepping van de materiële wereld of in transcendentale 

liefdesuitwisselingen met Zijn toegewijden, staan nooit on-

der invloed van de materiële natuur. Ze zijn allemaal mani-

festaties van Zijn zelf-gewilde vermogens en heten daarom 

lélä, of goddelijk spel. Dit spel en vermaak wordt gehoord, 

beschreven en er wordt op gemediteerd door toegewijden 

als onderdeel van hun toegewijde bezigheden. 
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mädhurya-rasa – de hoogste van de vijf primaire relaties met 

Çré Kåñëa, welke in het hart van de toegewijde is gevestigd 

in het geperfectioneerde stadium van bhäva of prema. In 

deze relatie wordt de liefde van de toegewijde voor Bhaga-

van tot uitdrukking gebracht in de gemoedsgesteldheid van 

een amoureuze geliefde. 

madhyama-adhikäré – de beoefenaar van het devotionele 

leven, die het middenklasse stadium van de spirituele ont-

wikkeling heeft bereikt.  

mahäbhäva – het hoogste stadium van goddelijke liefde.  

mahäjanas – grote persoonlijkheden, die het hoogste ideaal 

onderwijzen en met hun gedrag een voorbeeld stellen voor 

anderen om te volgen. 

mahä-prasäda – de voedselrestanten, die aan het godsbeeld 

zijn geofferd; het kan ook betrekking hebben op de restan-

ten van andere artikelen, die aan het godsbeeld zijn geof-

ferd, zoals wierrook, bloemen, bloemenkransen en kleding. 

mänasa-sevä  - mentale dienstverlening aan de vererenswaar-

dige godheid.  

maöha – een klooster of tempel. 

mäyäväda – de doctrine van illusie; een theorie verdedigd 

door de impersonalistische volgelingen van Çaìkaräcärya, 

welke stelt, dat de gedaante van God, deze materiële we-

reld en het individuele bestaan van de levende entiteiten 

mäyä, of vals, zijn. 

muni – een wijze, asceet, of spiritueel geleerde. 
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näma – de heilige naam van God, welke door toegewijden 

wordt gechant als onderdeel van hun devotionele beoefe-

ning. 

näma-aparädha – overtredingen tegen de heilige naam, 

waarvan tien soorten bestaan. 

näma-haööa – een prediksysteem, waarbij toegewijden open-

bare predikprogramma’s in hun huis verzorgen. 

nirviçeña-vädés – degenen, die de doctrine verdedigen, dat in 

hoogste instantie God geen persoonlijke eigenschappen 

heeft en dat samensmelten in het ongedifferentieerd brah-

ma de hoogste perfectie van de levende entiteit is. 

niñkiïcana – de staat, waarin men al zijn materiële bezittingen 

heeft verzaakt. 

niñöhä – vast vertrouwen als resultaat van standvastigheid in 

zijn devotionele beoefening. Dit is het vierde stadium in de 

ontwikkeling van de devotionele kruipplant. Het heeft 

plaats na het afleggen van een aanzienlijk deel van zijn an-

arthas. 

pälyadäsé – een dienstmaagd van Çrématé Rädhikä. Het woord 

pälya betekent te worden gevoed, te worden beschermd en 

voor te worden gezorgd, en het woord däsé betekent een 

vrouwelijke dienares. De pälyadäsés zijn dus dienstmeisjes 

in de toegenegen zorg van Çrématé Rädhikä.  
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paramahaàsa – de hoogste, ‘zwaanachtige’ toegewijde. 

praëäma – een eerbetuiging. 

präëanätha – betekent letterlijk de Heer van zijn/haar leven, 

maar het wordt gebruikt in de zin van iemand, die oneindig 

dierbaarder is dan het leven zelf. 

prayojana – het hoogste doel van het devotionele leven, na-

melijk onvermengde liefde voor Çré Kåñëa. 

prema-bhakti – het stadium van toewijding, dat wordt ge-

kenmerkt door het verschijnen van goddelijke liefde (pre-

ma); het geperfectioneerde stadium van devotie. Dit is het 

achtste en laatste stadium in de ontwikkeling van de devo-

tionele kruipplant. 

premamayé – verzadigd van goddelijke liefde. 

prema-dharma – de religie van goddelijke liefde, zoals uitge-

dragen en beoefend door Çré Caitanya Mahäprabhu. 

prema-avatära – de incarnatie van liefde, Çré Caitanya Ma-

häprabhu. 

räga-märga – het pad van spontane aantrekking (räga). 

rägänuga-bhakti – een verheven stadium van devotie, dat 

wordt gedreven door spontane aantrekking of liefde. 

rägätmikä-bhakti – de spontane devotie, die uitsluitend leeft 

in het hart van de eeuwige toegewijden van Çré Kåñëa in de 

spirituele wereld.  

rasika – iemand die de zoete gevoelens van devotie (rasa) in 

zijn hart proeft. 
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ruci – smaak. Het ontwaken van de smaak voor horen, chan-

ten en andere dergelijke devotionele oefeningen betekent, 

dat men voor deze activiteiten een grotere voorkeur heeft 

dan enig ander type materiële activiteit. In dit stadium 

overtreft de aantrekking tot spirituele zaken de aantrek-

king tot materiële zaken. Dit is het vijfde stadium in de 

ontwikkeling van de devotionele kruipplant. Het vindt 

plaats, nadat men standvastigheid in zijn devotionele beoe-

fening heeft verkregen. 

rüpa – vorm, gedaante, verschijning; met betrekking tot Çré 

Kåñëa verwijst het naar Zijn transcendentale, eeuwige ge-

daante, waarover door toegewijden wordt gehoord, waarop 

zij mediteren en waarover zij schrijven als onderdeel van 

hun devotionele beoefening. 

sad-guru – een geperfectioneerd geestelijk leermeester. 

sädhaka – iemand die een spirituele discipline volgt met het 

doel om zuivere toewijding voor Çré Kåñëa te verkrijgen. 

sädhana-bhakti – het stadium in het devotionele leven, waar-

in een spirituele discipline wordt beoefend met het doel om 

de manifestatie van extatische, zuivere liefde voor Çré Kå-

ñëa (bhäva) te bewerkstelligen. 

sädhu-saìga – de associatie van zeer gevorderde toegewijden, 

die beschikken over zuivere toewijding voor Çré Kåñëa. Dit 

is de eerste ontwikkelingsfase van de devotionele kruip-

plant na het beginstadium van vertrouwen (çraddhä). 
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sahajiyä – iemand die denkt de niveau’s van gevorderde toe-

wijding gemakkelijk te kunnen bereiken en daardoor soms 

de externe symptomen van de spirituele extase van die ho-

gere niveau’s imiteert. 

sakhya-rasa – een van de vijf primaire relaties met Çré Kåñëa, 

welke in het hart van de toegewijde is gevestigd in het ge-

perfectioneerde stadium van bhäva of prema. In deze rela-

tie wordt de liefde van de toegewijde voor God tot uit-

drukking gebracht in de gemoedsgesteldheid van een 

vriend. 

sambandha – het principe met betrekking tot de wederzijdse 

relatie tussen God, de levende entiteiten en de materiële 

energie. 

sambandha-jïäna – kennis met betrekking tot sambandha-

tattva, de wederzijdse relatie tussen God, de levende enti-

teiten en de materiële energie. Het woord sambandha be-

tekent verbinding, relatie of band. De levende wezens zijn 

eeuwigdurend en onafscheidelijk verbonden aan de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods. Daarom is Hij het ware ob-

ject van het fenomeen relatie. De algemene relatie tussen 

de levende wezens en de Allerhoogste Persoon is die van 

dienaar en gediende. In het geperfectioneerde stadium van 

toewijding echter raakt men gevestigd in een specifieke re-

latie met Bhagavän, hetzij als dienaar, vriend, ouder of ge-

liefde. 

sampradäya – een school voor religieus gedachtengoed. 

sannyäsa – verzakend ascetisch leven en de vierde levensfase 

(äçrama) van het Vedische sociale stelsel (varëäçrama). 
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çänta-rasa – de eerste van de vijf primaire relaties met Çré 

Kåñëa, welke in het hart van de toegewijde wordt gevestigd 

in het geperfectioneerde stadium van bhäva of prema. In 

deze devotionele smaak (rasa) wordt de liefde van de toe-

gewijde voor God tot uitdrukking gebracht in een ge-

moedsgesteldheid van neutraliteit. 

çaraëägati – totale overgave aan Çré Kåñëa of Zijn vertegen-

woordiger, de geestelijk leermeester. 

çästra – de geopenbaarde geschriften. 

siddha-bhakta – een toegewijde, die spirituele perfectie heeft 

bereikt. Siddha-bhaktas worden beschreven in Bhakti-

rasämåta-sindhu (2.1.180), “Iemand die altijd volkomen is 

verzonken in activiteiten in relatie tot Çré Kåñëa, die geheel 

onbekend is met materieel verdriet en die onophoudelijk 

de zegen van goddelijke liefde (prema) proeft, wordt een 

siddha-bhakta genoemd.” 

siddhänta – een filosofische doctrine of basisprincipe, een 

aangetoonde conclusie, een gevestigde slotsom, of een 

aanvaarde waarheid. 

çikñä-guru – de persoon, van wie men instructies krijgt over 

de manier, waarop men voortgang dient te maken op het 

devotionele pad, heet de ñikñä-guru, of instructiegevend 

geestelijk leermeester. 

smaraëa – herinnering en meditatie op de namen, gedaante, 

kwaliteiten en het spel van Çré Kåñëa. 

çraddhä – vertrouwen. Dit duidt op vertrouwen in de uitspra-

ken van de geschriften, dat is ontwaakt na over vele levens 

een hoeveelheid vrome verdiensten te hebben verzameld 

met de uitvoering van devotionele activiteiten. Dergelijk 
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vertrouwen wordt gewekt in de associatie van heilige per-

sonen en het is de uiterlijke manifestatie van het zaad van 

de kruipplant van bhakti. 

çré-näma-saìkértana – het gezamenlijk zingen van de heilige 

namen van Çré Kåñëa. 

çåìgära-rasa – een andere naam voor mädhurya-rasa, de zoe-

te smaak van devotie, waarbij de liefde van de toegewijde 

voor Çré Kåñëa tot uitdrukking wordt gebracht in de ge-

moedsgesteldheid van een amoureuze geliefde. 

çuddha-bhakti – zuivere devotie; namelijk, toewijding die niet 

is vermengd met baatzuchtige actie of monistische kennis 

en geen andere verlangens omarmt dan alleen de wens om 

Çré Kåñëa een plezier te doen. 

sukåti – vrome activiteit, die – indien in voldoende mate ver-

zameld – kan resulteren in vertrouwen in transcendentale 

entiteiten, zoals de woorden van de geschriften en heilige 

personen en het proces van het devotionele leven. 

svarüpa-śakti – het goddelijke vermogen van Bhagavän heet 

svarüpa-śakti. Het wordt svarüpa-śakti genoemd, omdat 

het zich in Zijn eigen gedaante (svarüpa) bevindt. Dit ver-

mogen is volkomen bewust (cinmaya) en is daarom de te-

genhanger en antithese van materie. Per consequentie is 

het ook bekend als cit-śakti, of vermogen dat beschikt over 

bewustzijn. Omdat dit vermogen, dat zich in Zijn gedaante 

bevindt, op intieme wijze met Bhagavan is verbonden, 

wordt het verder gekend als antaraìga-śakti, innerlijk ver-

mogen. Omdat het superieur is aan Zijn marginale en ex-

terne vermogens, zowel in vorm als glorie, wordt het para-

śakti, superieur vermogen, genoemd. Dus vanwege zijn 
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kwaliteiten is dit vermogen bekend onder verschillende 

namen – svarüpa-śakti, cit-śakti, antaraìga-śakti, en para-

śakti. 

svarūpa-siddha-bhakti – alle pogingen van lichaam, geest en 

woord, die betrekking hebben op Çré Kåñëa en die uitslui-

tend en rechtstreeks voor Zijn plezier worden uitgevoerd 

zonder enige tussenkomst, heten svarūpa-siddha-bhakti.  

tulasé-mälä – een halssnoer van kraaltjes gemaakt van de 

heilige tulasé-plant. Het wordt door alle toegewijden van 

Çré Kåñëa gedragen. 

uttama-bhakti – de hoogste vorm van devotie. Dit wordt in 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.1.11) alsvolgt omschreven, “Het 

cultiveren van activiteiten, die uitsluitend zijn bedoeld voor 

het plezier van Çré Kåñëa, of met andere woorden, de 

ononderbroken stroom van dienstverlening aan Çré Kåñëa 

uitgevoerd door alle pogingen van lichaam, geest en 

woord, en door het tot uitdrukking brengen van diverse 

spirituele gevoelens (bhävas), die niet worden bedekt door 

jïäna (kennis gericht op onpersoonlijke bevrijding) en 

karma (baatzuchtige activiteit), en dat geen andere verlan-

gens kent dan de aspiratie om Çré Kåñëa gelukkig te maken, 

wordt uttama-bhakti, zuivere toegewijde dienst, genoemd.” 
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uttama- of mahä-bhägavata – de allerbeste toegewijde, die 

perfectie in zijn toewijding aan Çré Kåñëa heeft bereikt. 

vaidhé – toewijding die wordt aangedreven door de regels en 

regulerende principes van de geschriften. 

varëäçrama – het Vedische sociale stelsel, dat de samenleving 

onderverdeelt in vier beroepsgroepen (varëas) en vier le-

vensfasen (äçramas). 

vätsalya-rasa – een van de vijf primaire relaties met Çré Kå-

ñëa, die zich in het hart van de toegewijde heeft gevestigd 

in het geperfectioneerde stadium van bhäva of prema. In 

deze relatie wordt de liefde van de toegewijde voor Bhaga-

vän tot uitdrukking gebracht in de gemoedsgesteldheid van 

ouderschap. 

vipralambha – de liefde die wordt ervaren, wanneer men van 

zijn geliefde is afgescheiden. 

vraja-rasa – de devotionele smaken (rasas), waarmee de 

eeuwige toegewijden van Çré Kåñëa Hem dienen in de eeu-

wige woonplaats Vraja, of Våndävana. 

vraja-parikaras – de eeuwige toegewijden van Çré Kåñëa, die 

in de transcendentale woonplaats Vraja, of Våndävana, 

wonen. 

yukta-vairägya – gepaste onthouding; onthouding, die ge-

schikt is voor het binnengaan in het devotionele leven. Dit 
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wordt in Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.255) alsvolgt gedefi-

nieerd, “Wanneer men onthecht is van materieel zintuige-

lijk plezier, maar in geschikte mate objecten aanvaardt, die 

gunstig zijn voor zijn devotionele beoefening en men een 

speciale neiging vertoont jegens zaken, die direct aan Kå-

ñëa zijn verbonden, zoals de voedselrestanten, die aan 

Hem zijn geofferd, wordt zijn onthouding yukta-vairägya 

genoemd.” 
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