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i 

ET IS EEN GROTE VREUGDE OM DE 

trouwe lezers deze uitgave van Utkalikä-vallaré 

te presenteren, die is geschreven door het 

kroonjuweel van zuivere rasika toegewijden, Çréla Rüpa Gos-

vämé, de eeuwige metgezel van Çré Çacé-nandana Gaurahari. 

Çréla Jéva Gosvämépäda, een van de Zes Gosvämé’s, heeft aan 

het begin van Çré Stava-mälä het volgende geschreven, 

çré madéçvara-rüpena rasämåta-kåtä kåtä 

stava-mälänu-jévena jévena samagåhåta 

Çré Stava-mälä  (1) 

“Mijn vererenswaardige Çréla Rüpa Gosvämé schreef Sri Bhak-

ti-rasämåta-sindhu en vele poëtische bijdragen [Çré Caitanya-

deva, Çré Premanadu-sägar-samjïaka, Çré Kåñëera-añöottara-

çata-näma, Çré Kuïja-bihari-añöaka, Çré Rädhikä-stava, Cätu-

puñpäïjali, enz.]. Al deze ongeëvenaarde gebeden zijn bedoeld 

als ornamenten voor de toegewijden, die ze als een bloe-
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menslinger om hun hals kunnen dragen. Met dit doel heb ik, 

zijn discipel Jéva, al zijn lyrische werken, die ongeordend wa-

ren, verzameld en ze in de juiste volgorde geweven in de vorm 

van Stava-mälä.” 

Çréla Rüpa Gosvämé Prabhu, de belangrijkste metgezel van Çré 

Gaurahari, was verzadigd van Zijn genade. Hij was de äcärya 

van transcendente rasa-çästras en schreef onschatbare litera-

tuur, inclusief de meest uitzonderlijke Sri Stava-mälä, “Een 

bloemenkrans van gebeden”, die eigenlijk pas later door Çréla 

Jéva Gosvämé werd samengesteld. Utkalikä-vallaré, een van de 

bloemen in die krans, is een dichterlijke verhandeling voor de 

dienstverlening aan Çré Çré Rädhä-Kåñëa. De zoete toewijding 

van Çréla Rüpa Gosvämépäda aan unnata-ujjvala-mädhurya-

mayé-bhakti – de schitterend stralende amoureuze smaak – is 

een honingbij, waarvan het heerlijke gezoem, dat hier op zijn 

best is, in dit gebed tot wasdom is gekomen. Utkalikä bete-

kent “zeer intense gretigheid vermengd met extreme onrust” 

en vallaré betekent “boomkruiper”, vandaar dat Utkalikä-

vallaré betekent “Rank van intense verlangens”. 

Ieder vers in deze compositie is in zichzelf compleet. Tegelij-

kertijd tekent zich een ontwikkeling af in de presentatie van 

emoties. De lezer en toehoorder zullen er een keer, twee keer 

en drie keer van drinken, ze zullen er nooit genoeg van krij-

gen en zullen naar de volgende druppel toeleven, totdat ze 

tenslote geheel bevrijd raken van materiële ellende. Dan ver-

schijnt de gretigheid om een kiìkaré of dienstmaagd van Çré 

Çré Rädhä-Ramaëa te worden. Çréla Rüpa Gosvämé zinkt af 

onder de golven van wonderlijke visioenen en openbaringen 
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in de oceaan van stralend zoete devotie en komt dan weer 

naar de oppervlakte, waar hij bitter snikkend keer op keer 

weent en het bewustzijn verliest. Na de ervaring van dergelij-

ke visioenen brengt Çréla Rüpa Gosvämé in zijn gebeden aan 

Vraja-bhumé, de Vraja metgezellen en de sakhés van Çré Çré 

Rädhä-Kåñëa zijn hunkering tot uitdrukking om de genade-

volle zijdelingse blik van het lieftallige Goddelijk Paar te krij-

gen. In deze gebeden huilt hij deerniswekkend en verlangt hij 

naar de toegang tot het altijd nieuwe, uiterst transcendente en 

gevarieerd speelse liefdesspel opgevoerd door Lélä-

puruñottama Çré Kåñëa en Våñabhänu-nandiné Çré Rädhä. Dit 

gedicht is de vrucht van de pijnlijke afgescheidenheid van 

Rüpa Gosvämé Prabhu. Hierin duikt hij naar de diepten van 

de liefde van het Goddelijk Paar om de ongekende parels van 

zijn realisaties, die zijn gerijpt in een hartverscheurend ver-

driet, op te halen en uit te delen. Aspiranten van vraja-rasa 

zullen een schijn van de luister van deze parels krijgen, terwijl 

de levende wezens, die verstoken zijn van de rijkdom van bha-

jana, zich dit niet eens kunnen voorstellen. Met ieder achter-

eenvolgend vers worden de gebeden van Çréla Rüpa Gosvämé 

vertrouwelijker, verder ontwikkeld en vuriger. 

In de dagen, die voorafgingen aan zijn verdwijning uit dit 

oord, was Çréla Rüpa Gosvämé geheel verzonken in zijn spiri-

tuele identiteit. Hij stond in zijn eindeloze afgescheidenheid 

zo intens in brand, dat zijn keel was dichtgeknepen en hij am-

per meer kon spreken. In een onophoudelijke vloed van tra-

nen heeft hij verklaard, 
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udgérnäbhüd utkalikä-vallarir agre 

    våndäöavyäà nitya-viläsa-vratayor väm 

vän-mätrena vyäharato ‘py ullalam etäm 

    äkarnyeçau kämita-siddhià kurutaà me 

Utkalikä-vallaré  (70) 

“O eigenaren van mijn leven, Çré Kåñëa en Çré Rädhä, deze Ut-

kalikä-vallaré, deze “Rank van Verlangens”, is ontkiemd ten 

overstaan van Jullie, die zijn verzonken in eeuwig liefdesplezier 

in dit Våndävana. Door het eenvoudig te reciteren laat het me 

beven. Zodra Jullie mijn hartgrondige verzoek eenmaal heb-

ben aangehoord, wees dan deze lage persoon genadig - beant-

woord mijn gebeden en geef me de dienst, waarnaar ik zo he-

vig hunker.”  

Op deze manier heeft Çréla Rüpa Gosvämépäda de vertrouwe-

lijke conclusies van bhakti als essentie van alle geschriften 

gevestigd en heeft hij in dit gebed de stroming ingeleid van de 

verheven amoureus devotionele smaak vol nectar van afge-

scheidenheid. 

Dit gedicht is vooral zo wonderbaarlijk, omdat het is geschre-

ven met een grote verscheidenheid aan metrum, zoals upen-

dra-vajrä; het beschrijft de bhävas van de smaak van verliefd-

heid, zoals kilakiïcita, kuttamita en bibboka; en het staat vol 

poëtische ornamenten, zoals çleña (geestige dubbelzinnighe-

den), rüpaka (metaforen) en anupräsa (alliteraties). Çréla Rü-

pa Gosvämé Prabhu is vanwege zijn revolutionaire presentatie 

van de stem van rasa gevierd als beste vakman van deze uit-
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drukkingsvorm. Zijn dichtkunst en emotionele uitlatingen zijn 

buitengewoon en ongekend.  

Als degenen, die lijden, verpauperd zijn, nieuwsgierig zijn, of 

zoeken naar kennis, over voldoende sukåti of spirituele ver-

diensten beschikken, kunnen ze Bhagavän vereren. Tenzij ze 

een bewustzijnsstaat bereiken, die door en door is verzadigd 

van zuivere smaken van liefdevolle toewijding aan Kåñëa of 

kåñëa-bhakti-rasa-bhävitä matiù, kunnen ze niet de gretigheid 

ontwikkelen voor het geluk, dat door de liefdevolle dienstver-

lening aan Çré Kåñëa naar hen toekomt – zelfs niet na een mil-

joen levens van vroomheid en verdienste. Daartoe heeft Çréla 

Rüpa Gosvämé Prabhu de methode getoond om die gretigheid 

te ontwikkelen,  

tan-näma-rüpa-caritädi-sukértanänu- 

    småtyoù krameëa rasanä-manasé niyojya 

tiñöhan vraje tad-anurägi janänugämi 

    kälaà nayed akhilam ity upadeça-säram 

Çré Upadeçämåta  (8) 

“Een toegewijde dient zijn tong en verstand weg te nemen van 

alle zaken, die niet aan Çré Kåñëa zijn gerelateerd, hij dient in 

Vraja-maëòala te leven en onder leiding van personen met een 

diepe, spontane liefde voor Hem zijn zintuigen voltijds bezig te 

houden met het herinneren en verheerlijken van Kåñëa’s na-

men, gedaanten, kwaliteiten en spel. Dit is de essentie van alle 

advies.” 

Dit vers maakt duidelijk, dat Çréla Rüpa Gosvämé de toege-

wijden, die gretig zijn naar vraja-rasa, heeft aangeraden om in 
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Çré Våndävana-dhäma te wonen. Residentie in Vraja – op 

welke manier dan ook – wordt door de çästras geprezen. De 

lezer dient echter op te merken, dat louter fysiek in Vraja 

verblijven niet voldoende is om deze viśuddha bhakti-rasa of 

bovenzinnelijke smaak van toewijding te krijgen, zoals is ge-

specificeerd door Çréman Mahäprabhu en Çréla Rüpa Gosvä-

mé, die de diepste verlangens van Çré Gauräìga heeft vastge-

steld. Daarom heeft Çréla Rüpa Gosvämé Prabhu de methode 

voor het leven in Vraja beschreven. 

Men treft in Vraja verschillende typen personen aan, die daar 

wonen. Sommigen voeren een dubbelzijdige vorm van bhaja-

na uit om naam en faam veilig te stellen, terwijl ze hun zintui-

gen in werkelijkheid tegoed doen aan rijk voedsel, slapen en 

recreatie. Afgezien van het feit, dat men door dergelijke frau-

deurs wordt afgezet, wordt men ook geen rüpänuga door de-

genen te volgen, die zich aan vaidhé-bhakti wijden, en is men 

niet in staat unnata-ujjvala-rasa-mäyä prema-bhakti te krijgen, 

die wordt gepraktiseerd en gepredikt door Çréla Rüpa Gos-

vämé en alleen door zijn volgelingen wordt uitgedragen. De 

enige manier om çré kåñëa-bhakti te cultiveren is de leiding 

van rasika-gurus te aanvaarden, die de intieme metgezellen 

van Çré Vrajendra-nandana hebben gevolgd en aan Zijn spel 

deelnemen.  

Daarom is louter fysieke aanwezigheid in Vraja geen kwalifi-

catie van een ware Vrajaväsé. Integendeel, residentie in Vraja 

is alleen succesvol, wanneer hoofd en hart continu zijn toege-

wijd onder leiding van toegewijden, die in de smaken van Vra-

ja zijn verzonken. Dit werd door Çréman Mahäprabhu beves-
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tigd, toen Hij wees op Çréla Svarüpa Dämodara Gosvämé als 

een zuivere Vrajaväsé, zelfs al had hij Vraja niet één keer be-

zocht. 

De neofiete beoefenaar moet zeer voorzichtig zijn, dat hij in 

het beginstadium van sädhana, wanneer er nog allerlei onge-

wenste impulsen en ondeugden in hem aanwezig zijn, zich niet 

onder voorwendsel van solitaire bhajana bezighoudt met een 

onderontwikkelde beoefening van de herinnering aan het spel 

en vermaak, omdat dit eenvoudig lethargie bevordert. Rasa-

äcärya Çréla Rüpa Gosvämé, de meester van bovenzinnelijke 

smaken, heeft de methode vastgesteld voor het uitvoeren van 

räga-bhajana, spontane toewijding. Het overschrijden van 

deze methode en proberen prijzenswaardige devotionele sen-

timenten ver boven de eigen kwalificatie tentoon te spreiden 

is niets anders dan een ongedisciplineerde, ongunstige en 

slecht gefundeerde onderneming, die voor de samenleving 

destructief is. We moeten altijd de instructie van onze eer-

biedwaardige Parama-gurudeva, Çréla Bhaktisiddhänta Saras-

vaté Prabhupäda onthouden, “kértana-prabhäve, smaraëa hoi-

be, se-käle bhajana-nirjana sambhäva – Krachtens het geza-

menlijk chanten ontwaakt de herinnering aan Çré Kåñëa en 

Zijn spel (smaraëam) vanzelf. Dan alleen is het mogelijk zich 

op een solitaire plek terug te trekken en zich bezig te houden 

met de vertrouwelijke dienstverlening aan Çré Yugala-kiçora.” 

Een sädhaka, die zelfs maar een flauw verlangen heeft om het 

geluk te krijgen van dienstverlening toegekend door unnata-

ujjvala-bhakti-rasa, zoals voorgeschreven door Çréla Rüpa 

Gosvämé, moet hij onder bescherming blijven van degenen, 
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die hem steunen, gelijkgestemd zijn en hem toegenegen zijn, 

en onder hun leiding vrij worden van iedere bijbedoeling. En 

dan moet hij tegelijkertijd het hoogste niveau van bhakti cul-

tiveren en activiteiten uitvoeren, die uitsluitend zijn bedoeld 

voor het geluk van Kåñëa. 

DE ILLUSTERE AUTEUR VAN UTKALIKÄ-VALLARÉ 

ÇRÉLA RÜPA GOSVÄMÉ PRABHU 

Çréla Rüpa Gosvämé Prabhu is een van de Zes Gosvämé’s in 

Çré Gauräìga-lélä en is in Vraja-lélä Çré Rüpa Maïjaré. Zijn 

voorgeslacht is afkomstig uit Karnataka, Zuid-India. Een van 

zijn voorvaders heeft om een of andere reden zijn geboorte-

plaats verlaten en heeft zich in Bengalen gevestigd. Çré Rüpa 

werd rond 1411 Çakäbda (1489 n. Chr.) in Moragräm (Mäd-

häipura) in Bengalen geboren in een geslacht van Yajurvedé 

brähmaëas, die het nageslacht vormden van Bhäradväja Åñi 

(zoon van Båhaspaté). De naam van zijn vader was Kurmära-

deva. Zijn oudere broer was Çréla Sanätana Gosvämé en zijn 

jongere broer was Anupama of Vallabha, de vader van Çréla 

Jéva Gosvämé. Vanaf kindsbeen waren deze drie broers zeer 

gehecht aan de lotusvoeten van Bhagavän. 

Nadat ze in hun jeugd hun opleiding hadden afgerond, heeft 

de koning van Bengalen, Hussein Shah, die van hun heldere 

intelligentie, goedgeefsheid en andere voortreffelijke eigen-

schappen onder de indruk was, Çréla Sanätana Gosvämé be-

noemd als eerste minister en Çréla Rüpa Gosvämé als gedepu-

teerd eerste minister. Op Zijn eerste reis naar Vraja heeft Çré 

Caitanya Mahäprabhu hen in 1514 in het dorp Rämakeli ont-
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moet. Op dat moment keerde Çréman Mahäprabhu juist terug 

naar Jagannätha Puré. Na deze ontmoeting nam de gretigheid 

van Çréla Rüpa Gosvämé om Kåñëa te bereiken zodanig toe, 

dat hij zijn overheidsfunctie heeft neergelegd en alles heeft 

achtergelaten. Toen Çré Caitanya Mahäprabhu de tweede keer 

uit Çré Våndävana terugkeerde, heeft Hij Çréla Rüpa Gosvämé 

in Prayäga ontmoet en heeft Zijn vermogens in het hart van 

Zijn geliefde Rüpa gelegd door een ongekende uitleg van 

bhakti-rasa-tattva te geven. Deze episode wordt alsvolgt be-

schreven in Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 19.136-37).  

prabhu kahe, -çuna, rüpa, bhakti-rasera lakñana 

    sütra-rüpe kahi, vistära nä yäya varëana 

päräpära-çünya gabhira bhakti-rasa-sindhu 

    tomäya cäkhäite tära kahi eka ‘bindu’ 

Çréman Mahäprabhu zei, “O Mijn dierbare Rüpa, Ik ga jou de 

symptomen van bhakti-rasa in een notendop mededelen, want 

de uitgestrekt oceaan van bhakti-rasa is grenzeloos en onpeil-

baar en kan niet in zijn geheel worden beschreven. Uit die oce-

aan geef Ik jou één druppel om te proeven.” 

Gedurende tien dagen heeft Mahäprabhu hem in Prayäga het 

oorspronkelijke concept van bhakti-rasa-tattva gegeven. Çréla 

Rüpa Gosvämé heeft dit allemaal uitgelegd in zijn boeken, 

inclusief Sri Bhakti-rasämåta-sindhu, Çré Ujjvala-nélamaëi, 

Lalita-mädhava en Vidagdha-mädhava. 

Çréla Rüpa Gosvämé is gevierd vanwege zijn verzaking van het 

materiële leven en vanwege zijn nederigheid, die werd geïn-

spireerd door zijn buitengewone gehechtheid aan Çré Caitanya 
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Mahäprabhu. Zijn leven wordt uitgebreid beschreven in Çré 

Caitanya-caritämåta, Bhakta-mälä en andere boeken. Çréla 

Narottama Öhäkura Mahäçaya heeft hem de passende titel, 

“çré caitanya mano ‘bhéñöaà sthäpaka – hij die de innerlijke 

wens van Çré Caitanya heeft gegrondvest” toegekend. Çré Cai-

tanya Mahäprabhu had hem in het bijzonder twee instructies 

gegeven: het openbaren van de verborgen heilige plaatsen in 

Vraja-maëòala en het schrijven van devotionele literatuur. 

Van Prayäga ging Çréla Rüpa Gosvämé naar Våndävana en 

van daaruit is hij teruggekeerd naar zijn huis in Bengalen om 

familiezaken te regelen en te zorgen voor de opleiding van 

Jéva Gosvämé. Daarna is hij naar Néläcala gegaan, waar hij 

zich bij Mahäprabhu heeft gevoegd. 

Toen Çréla Rüpa Gosvämé zich in Bengalen bevond, is hij be-

gonnen met de opzet van de toneelstukken, Vidagdha-

mädhava en Lalita-mädhava. Om zijn afgescheidenheid van 

Vraja te kalmeren wilde hij de Vraja-lélä en Dvärakä-lélä in 

één boekdeel beschrijven, maar in Satyabhämäpura in Orissa 

was Çré Satyabhämä-devé aan hem in een droom verschenen, 

die hem opdroeg de twee toneelstukken in twee afzonderlijke 

delen te presenteren. En in Néläcala gaf Mahäprabhu hem 

rechtstreeks dezelfde opdracht. Çréman Mahäprabhu had hem 

met Zijn toegewijde metgezellen zijn composities horen reci-

teren en raakte zeer verheugd. Alleen de rasika toegewijde 

kan de vreugde begrijpen, die ze ervoeren. Mahäprabhu be-

zielde Çréla Rüpa Gosvämé met al het nodige vermogen, wees 

hem aan als äcärya en stuurde hem naar Våndävana om Zijn 
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diepste wens in vervulling te brengen. Dit is de reden, waarom 

Çréla Narottama Öhäkura Mahäçaya het volgende schreef, 

çré caitanya mano’bhéñöaà sthäpitaà yena bhütale  

svayaà rüpaù kadä mahyam dadäti sva-padäntikam 

Tot de werken van Çréla Rüpa Gosvämé behoren Sri Bhakti-

rasämåta-sindhu, Çré Ujjvala-nélamaëi, Laghu-bhagavatämåta, 

Lalita-mädhava, Vidagdha-mädhava, Nikuïja-rahäsya-stava, 

Stava-mälä, Çré Rädhä-kåñëa-gaëodeça-dépikä, Mathurä-

mähätmya, Padyävali, Uddhava-sandeça, Haìsadüta, Dän-

keli-kaumudé, Kåñëa-janma-tithi-vidhi, Prayuktäkhyäta-

maïjaré en Nätaka-candrikä. 

DE COMMENTATOR 

ÇRÉLA BALADEVA VIDYÄBHÜÑAËA PRABHU 

Mijn uiterst eerbiedwaardige Gurudeva nitya-lélä-praviñöa oà 

viñëupada añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava 

Gosvämé Mahäräja heeft zijn piëteit getoond voor Çré 

Gauòéya Vedänta en çré-gauòéya-vedäntäcärya Çréla Baladeva 

Vidyäbhüñaëa Prabhu door de naam van Prabhu te gebruiken 

voor het stichten van de gemeenschap “Çré Gauòéya Vedänta 

Samiti” en door zijn sannyäsa discipelen de titel “Çré Bhakti-

vedänta” toe te kennen. Hij heeft een artikel geschreven geti-

teld “Gauòéya-vedäntäcärya Çré Baladeva”, waarin hij zegt, 

“Çré-gauòéya-vedäntäcärya Baladeva Vidyäbhüñaëa heeft een 

onbreekbare relatie met Çré Gauòéya Vedänta Samiti en om-

dat hij een rüpänuga Vaiñëava is, heeft de Samiti zijn gedrag 

en ideeën en methode van bhajana geheel omarmd. Zijn sta-
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tuur als een volgeling van Çréla Rüpa Gosvämé wordt aange-

toond in zijn omvangrijke geschriften.” Hij schreef ook het 

volgende, “Als we spreken over Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa 

Prabhu, is het eerste, dat in gedachte komt, zijn commentaar 

op Vedänta genaamd Çré Govinda-bhäñya, waarvoor hij door 

de Vaiñëava’s van alle vier sampradäyas in hoog aanzien 

wordt gehouden.” 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, die niet-verschillend is van çré 

gaura-çakti Gadädhara, heeft verklaard, “Vidyäbhüñaëa Ma-

häçaya is een bijzonder heldere ster in de Gauòéya Sampra-

däya. Afgezien van de Zes Gosvämé’s heeft niemand voor de 

sampradäya zoveel welzijn verricht als hij. Hieruit kunnen we 

opmaken, dat hij een van de eeuwige metgezellen van Çréman 

Mahäprabhu moet zijn.” In Jaipur op de Galtä-pahäò heeft 

Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa Prabhu de overwinningsvlag 

voor de Gauòéya Vaiñëava Samprädaya gehesen en heeft 

daarmee de Sampradäya’s vooraanstaande positie in de Mad-

hva Sampradäya gevestigd. Deze dienstverlening aan de sam-

pradäya bewijst, dat hij inderdaad een rüpänuga-gauòéya-

vaiñëava is. 

Çré Baladeva Prabhu was de geïnitieerde discipel van Çré Räd-

hä-Dämodara, die zich bevindt in de familie van Syämänanda, 

de volgeling van Çréman Mahäprabhu. Syämänanda Prabhu 

stond onder leiding van de eenpuntige rüpänuga Çréla Jéva 

Gosvämé; deze verbinding bewijst, dat Çréla Baladeva Prabhu 

ook een rüpänuga Vaiñëava is. Bovendien was Çré Baladeva 

Vidyäbhüñaëa de vooraanstaande çikñä discipel van Çréla Viç-

vanätha Cakravarté Öhäkura, die befaamd is als “de tweede 
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Çré Rüpa”. Er bestaat daarom geen twijfel over, dat Çré Bala-

deva een rüpänuga was. Omdat hij de zegen kreeg van Çré 

Govinda-deva, de kostbare schat van het leven van Çréla Rüpa 

Gosvämé, was hij in staat de sevä van het Godsbeeld zonder 

onderbreking doorgang te laten vinden. Welke twijfel kan nog 

resteren over de positie van Çré Baladeva als rüpänuga, als hij 

de genade heeft gekregen van Çréla Rüpa Gosvämé en zijn 

vererenswaardige Çré Govindajé? Hij behoorde zowel tot de 

païcarätrika-paramparä (dékñä) als tot de bhagavat-

paramparä, die superieur is aan païcarätrika, omdat bhagavat-

paramparä is gegrondvest op de mate van bekwaamheid in 

bhajana. 

Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa Prabhu heeft het systeem van 

disciplinaire opvolging in zijn Prameya-ratnävalé uiteengezet. 

Hieruit kunnen we duidelijk opmaken, dat de commentator, 

Çré Baladeva, is verzonken in de vedische leer, die wordt aan-

vaard in de Gauòéya lijn. Hij is de keizer van de Gauòéya Vai-

ñëava äcäryas. Onze eerbiedwaardige çrila gurupäda-padma 

oà viñëupäda añöottara-çata Çré Srimad Bhakti Prajïäna Keça-

va Gosvämé Mahäräja heeft lovend over hem in een vers ge-

schreven, 

çré madhva sampradäya çré-caitanya-kula-rakñakaù 

vedäntäcärya-çärdülo baladevo mahämatiù 

“Alle eer aan Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, de rijkdom van de 

Çré Madhva Sampradäya, de decoratie van de dynastie van Çré 

Caitanya-deva, de beschermheer van de Çré Gauòéya Vaiñëava 

Sampradäya en een grootdenkend äcärya gelijk een leeuw.” 
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Çréla Gurupäda-padma heeft ook gezegd, dat iedere sampra-

däya, die Çréla Baladeva als rüpänuga weigert te aanvaarden, 

zich in feite vergist en een overtreding tegen een Vaiñëava 

begaat. Daarom is een dergelijke sampradäya slechte associa-

tie, die men dient af te wijzen, waarmee men zijn ware ver-

trouwen in Çréla Baladeva Prabhu kan tonen. Er is ook ge-

zegd, dat de metgezel van Mahäprabhu, Çré Gopinätha Miçra, 

die samen met Sarvabhauma Mahäprabhu Zijn commentaar 

op de Vedänta-sütra had horen spreken, later verscheen als Çré 

Baladeva Vidyäbhüñaëa, de commentator van de Brahmä 

Sampradäya. 

Tot de werken van Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa behoren Çré 

Govinda-bhäñya, Sukñma-öikä, Siddhänta-ratnam en het com-

mentaar daarop, Bhäñya-piöhakam, Sähitya-kaumudé, Vyäka-

raëa-kaumudé, commentaren op Tattva-sandarbha en Éçopani-

ñad, Çuddhänta-darpanam, Kävya-kaustubha, Gopäla-täpani-

bhäñya; commentaren op Sähitya-kaumudé (Kåñëänandiné), 

Chanda-kaustubha, Laghu-bhägavatämåta en Candra-loka, 

Natya-candrikä, commentaar op Çrimad-Bhägavat (Vaiñëava-

änandini), Vedänta-syamantaka, Prameya-ramävalé, Gétä-

bhüñaëa-bhäñya, Viñëu-sahasranäma-bhäñya (Nämärtha-

sudhä), Saìkñepa-bhägavatämåta-tippaëé (Säraìga-raìgadä), 

Stava-mälä-vibhüñaëa-bhäñya, Pada-kaustubha en commen-

taar op Çré Çyämänanda-çataka. 

Lezers die meer willen weten over het transcendente leven en 

de filosofie van Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, kunnen de twee-

de en derde artikelen lezen in Prabandha-païcakam – Vijf 

essentiële essays, dat door mijzelf is gepubliceerd. De informa-
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tie in deze essays is afkomstig uit vier verschillende bronnen: 

de inleiding, die mijn oudere godbroeder, Çréla Bhaktivedänta 

Vämana Gosvämé Mahäräja, heeft geschreven voor zijn uitga-

ve van Siddhänta-ratnam; Gauòéya-vedäntäcärya Çré Baladeva 

geschreven door mijn gurupäda-padma Çréla Bhakti Prajïäna 

Keçava Gosvämé Mahäräja; Bhäñya-kärakä Vivaraëa uitgege-

ven door Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda; en 

Gauòéya-vedäntäcärya Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa geschreven 

door Çréla Bhaktivinoda Öhäkura. Ik verzoek de lezer zich tot 

al deze boeken te wenden. 

De vertaling van de hoofdverzen van deze Utkalikä-vallaré 

werd voor het eerst gepresenteerd door Çréman Rädheça däsa 

(Gäëgulé Dädu). Mijn geleerde dochter, Madhu Khaëòelaväla 

(M.A., Ph.D.) heeft deze vertaling omgezet in eenvoudig, 

smaakvol Hindi en heeft tevens het commentaar van Çréla 

Baladeva Vidyäbhüñaëa vertaald. Aangezien ze op deze ma-

nier de schoonheid van dit boek heeft verhoogd, kan zij wor-

den aangeraden. 

Ik bid aan Çré Guru-Gauräìga-Gändharvikä-Giridhäré om aan 

iedereen, die aan deze uitgave heeft meegewerkt, Hun zege-

ningen te geven. 

Het gevoel en de taal van dit boek zijn met opzet eenvoudig 

gehouden, zodat het aan het algemene publiek toegankelijk is. 

Ik heb het volste vertrouwen, dat dit boek zeer zal worden 

gewaardeerd door ontwikkelde personen, die hunkeren naar 

rüpänuga-bhakti. Als de Vaiñëava’s dit boeke lezen en verrukt 
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raken, is dat het bewijs, dat mijn pogingen succes hebben ge-

had. 

Biddend om de genade van Hari-Guru-Vaiñëava, 

De nederige dienaar, 

 

Tridaëòi-bhikñu 

Çré Bhaktivedänta Näräyaëa  

Guru-pürëimä 

Verdwijningsdag van Çréla Sanätana Gosvämé  

Çré Caitanyäbada 523 

7 juli 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

Utkalikä-vallaré 

 

 

 

Çré Rüpa Gosvämé 

 

 

 

 





 

çré våndätavé nägaräbhyaà namaù 

 

 

Alle eer aan 

Çré Rädhä-Kåñëa en Hun amoureuze spel in 

het bos van Çré Våndä-devé 

 

Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa Prabhu, 

onze commentator, 

biedt eerst de heilzame aanroeping aan 

 

äséd yasmäd utkalikä-vallarir esä 

karkaça-citta-grava-nitänta-druti-hetuù 

çré-rädhä-govinda-padabja-vrata-däyé sa 

çré-rupo bhävaka-bhüpo dayatäm naù 

Deze Utkalikä-vallaré doet harten van steen smelten en geeft 

inspiratie tot toewijding aan de dienstverlening aan de lotus-

voeten van Çré Çré Rädhä-Govinda. Dit gedicht is voortgeko-

men uit het hart van Çréla Rüpa Gosvämé, de keizer van dege-

nen met een hart, dat is aangegrepen door gevoelens van af-

gescheidenheid. Mag die Rüpa Gosvämé ons met zijn genade 

besprenkelen. 

_________________________________________________ 

Opmerking van de redacteur – De teksten tussen haakjes zijn com-

mentaren van Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa Prabhu. 





 

1 

prapadya våndävana-madhyam ekaù 

    kroçann asäv utkalikäkulätmä 

udghäöayämi jvalataù kaöhoräm 

    bäñpasya mudräm hådi mudritasya 

(Als men niet in staat is zijn meest gekoesterde hartewens te 

vervullen en nog steeds wanhopig is zijn doel te bereiken, 

smelt het hart. Op dat moment voelt men zich onwaardig en 

gaat men nederigheid ervaren. In een dergelijke staat lijdt de 

toegewijde in afgescheidenheid en weent een onophoudelijke 

vloed van tranen. De grootste dichter, Çréla Rüpa Gosvämé, 

portretteert deze gevoelens op basis van zijn eigen emoties. In 

dit eerste vers spreekt hij met een overweldigende overtui-

ging.)  

Met de intentie om mijn gekoesterde verlangen te bereiken 

neem ik mijn toevlucht tot Våndävana-dhäma. Helemaal al-

leen en luid wenend vertoon ik openlijk de ernstige wonden 

in mijn hart gebrandmerkt met schroeiende tranen van afge-

scheidenheid. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“Met een verdrietig hart en een gevoel van eenzaamheid 

neem ik mijn toevlucht tot Våndävana-dhäma. Ik ween smar-

telijk en onthul de open wond in mijn hart veroorzaakt door 

brandende tranen van afgescheidenheid.” Deze meelijwek-
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kende conditie van de toegewijde waarborgt het bereiken van 

zijn gewenste doel. In de Småti wordt de vraag gesteld: hoe 

wordt het hart gezuiverd van materiële verlangens zonder 

bhakti uit te voeren gekenmerkt door extatische symptomen, 

zoals kippenvel, een smeltend hart en tranen van zegen?  

Aangezien de metra (chanda) duidelijk worden, als we door 

de tekst heenlopen, zal ik niet uitweiden over gedetaileerde 

beschrijvingen om te voorkomen, dat het boek te lang wordt. 

aye våndäranya tvaritam iha te sevana-paräù 

    paräm äpuù ke vä na kila paramänanda-padavém 

ato nicair yäce svayam adhipayor ikñaëa-vidher 

    varenyam me cetasy upadiça diçaà hä kuru kåpäm 

(Çréla Rüpa Gosvämé, die nu is verzonken in zijn spirituele 

identiteit als dienstmeisje, bidt tot Çré Våndävana-dhäma, 

waar ‘ze’ haar toevlucht heeft genomen.) 

O bos van Våndävana, is er ooit iemand in deze wereld ge-

weest, die niet snel de hoogste transcendente zegen heeft ge-

kregen door jou te dienen? Ik geef me dan ook aan jou over 

en richt op nederige wijze een verzoek aan jou. Wees zo goed 

me persoonlijk te openbaren, welke de beste manier is om 

darśana van jouw eerbiedwaardige Godheden, Çré Çré Rädhä-

Kåñëa, te krijgen. 
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

Aye betekent ‘alas!’ Dit woord wijst op verdriet. Volgens het 

woordenboek, Hemacandra-koña, impliceert aye zowel boos-

heid als spijt. 

“O bos van Våndävana, is er ooit iemand geweest, die was 

ondergedompeld in dienstverlening aan jou en niet snel het 

hoogste plezier heeft gekregen? Al dergelijke personen heb-

ben immers het hoogste geluk gekregen. Ik buig me daarom 

diep voor jou neer en richt een verzoek aan jou.” 

“Wat wil je?” 

“Ik bid, dat je me op genadevolle wijze instructies geeft over 

de manier, waarop ik de darśana kan krijgen van mijn Mees-

ter en Meesteres, Çré Çré Rädhä-Mädhava.” 

taväraëye devé dhruvam iha murärir viharate 

    sadä preyasyeti çrutir api virauti småtir api 

iti jïätvä vånde caraëam abhivande tava kåpäm 

    kuruñva kñipraà me phalatu nitaräà tarña-vitapi 

(Vervolgens richt ze zich tot de presiderende godin van het 

bos van Våndävana, Våndä-Devé.) 

O Vånda-devé, alle Çruti’s en Småti’s verkondigen, dat Muräré 

eeuwigdurend door jouw bos van Våndävana zwerft en Zich 
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met Zijn geliefde amuseert. Omdat ik dat weet, bid ik aan 

jouw lotusvoeten. Wees zo goed me genadig te zijn, opdat de 

boom van mijn verlangens snel de hoogste vrucht mag dragen. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA  

“O Godin Vånda, Çré Muräré amuseert Zich altijd in jouw bos 

met Zijn geliefde Çré Rädhä en Hun kameraden. In de Çruti 

wordt gezegd, “Rädhä met Mädhava” en elders, “In Våndä-

vana in Mathurä-maëòala, dat ook bekend is als Gokula, ma-

ken Ze eeuwigdurend plezier.” De Småti’s en andere geschrif-

ten (in dit geval Båhad-gautaméya-tantra) presenteren ook de 

woorden van Çré Kåñëa, “De koeherdersmeisjes wonen eeu-

wigdurend hier in Mijn oord, Våndävana. Deze gopés zijn 

eeuwige yoginés, altijd met Mij verenigd, altijd verzonken in 

Mijn dienstverlening en zijn nooit van Me afgescheiden.” Çré 

Yamala-tantra zegt, “Gopäla heeft altijd twee armen. Hij 

neemt nooit een vierarmige gedaante aan. De zon van de ko-

ning der gopas, Çré Kåñëa, maakt altijd plezier in Zijn liefdes-

spel met Çré Rädhä, het kroonjuweel van de gopés.” Omdat ik 

dit weet en vol vertrouwen heb in de çästras, bid ik aan jouw 

lotusvoeten. Je dient me genadig te zijn. Door jouw genade 

zou de boom van mijn verlangens zeker en binnen afzienbare 

tijd vrucht moeten dragen – ik zou Çré Çré Rädhä-Kåñëa snel 

moeten bereiken.” 
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hådi cira-vasad-äçä-maëòalälambi-pädau 

    guëavati tava näthau näthituà jantur eñaù 

sapadi bhavad-anujïäm yäcate devé vånde 

    mayi kira karuëärdräà dåñtim atra prasida 

(Nadat Çré Rüpa de voorzittende godin van Våndävana, Çré 

Våndä-devé, heeft geprezen, bidt Çré Rüpa nu om haar sanc-

tie.) 

O virtuoze Våndä-devé, precies dezelfde Çré Çré Rädhä-

Govinda, wier lotusvoeten ik zolang heb gewenst te aan-

schouwen, zijn jouw Dame en Heer. Deze gevallen dienst-

maagd smeekt jou om haar snel toestemming te geven Hen te 

benaderen en te aanbidden. Wees met mij tevreden en wees 

me goed gezind. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

He guëavaté – Våndä-devé wordt hier aangesproken als virtu-

oos of deugdzaam, want ze beschikt over het ideaal van me-

dedogen. “Deze gevallen persoon verzoekt jou om haar snel 

toestemming te geven voor het aanbieden van gebeden aan 

jouw Meesters, Çré Çré Rädhä-Govinda. Wees met mij tevre-

den en schenk me jouw toegenegen, genadevolle blik. Zonder 

jouw genade gebeurt het zeer zelden, dat iemand de gratie 

krijgt van Çré Çré Rädhä-Govinda, die onder jouw beheer 

staan.” 
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Het is alsof Våndä-devé informeert, “Wie zijn jouw Mees-

ters?” En Çré Rüpa antwoordt, “Ze vormen het brandpunt 

van alle verlangens, die ik zolang in mijn hart heb gekoesterd. 

Door de gratie van Hun lotusvoeten zou de rank van mijn 

hoopvolle verwachtingen spoedig vrucht moeten dragen.” De 

Amara-koña (3.4.1) stelt, dat de woorden dräk, maìkñu, sapa-

di en drutam betekenen “snel, spoedig” enzovoort. 

dadhataà vapur aàçu-kandaléà 

    dalad-indivara-vånda-bandhuräm 

kåta-käïcana-känti-vaïcanaiù 

    sphuritäà cäru-maréci-saïcayaiù 

O Çré Kåñëa, Jouw uitstraling is glansrijker dan een bloeiende 

blauwe lotus. O Çré Rädhä, Jouw betoverende gelaatskleur 

denigreert de luister van goud. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

De volgende tien verzen, van 5 (dadhataà) tot en met 14 

(kväpy änuñaìgéka), moeten gekoppeld aan vers 15 worden 

gelezen. Ballava-puraìdarätmaja (uit vers 15) betekent “de 

zoon van de koning der gopas” en gokula-varenya-nandiné 

betekent “de dochter van Çré Våñabhänu Mahäräja”. “Deze 

dienstmaagd buigt voor Jullie beiden neer en biedt Jullie ge-

beden aan.”  
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Men kan zich afvragen, “O Çré Kåñëa, hoe zie Je eruit? O Çré-

maté Rädhikä, hoe zie je eruit?” Deze vraag wordt in de vol-

gende tien verzen beantwoord, waarbij in iedere regel een 

reeks bijvoeglijk naamwoorden worden gebruikt om Hen bei-

den te beschrijven, zoals in dit vers, “O Kåñëa, de tint van 

Jouw gelaat is boeiender dan een massa tot volle bloei geko-

men blauwe lotussen.” Volgens de Viçva-koña heeft het woord 

kandala drie betekenissen: rijen en rijen (kaläpa), helder ge-

kleurd (uparäga), pas ontloken (naväïkura). 

“O Çré Rädhä, Je bent gesierd met een prachtige uitstraling, 

die de luister van goud denigreert.” 

nicitaà ghana-caïcalätater 

    anukülena duküla-rociñä 

måga-nabhi-rucaù sanäbhinä 

    mahitäm mohana-paööa-väsasä 

O Çré Kåñëa, Je ziet er zo ongelooflijk mooi uit in Jouw pé-

tämbara, die schittert als een lichtflits. O Çré Rädhä, Je bent 

gedecoreerd met een charmant donker zijden kleed, dat 

glanst als muskus. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Çré Kåñëa, Jouw duizelingwekkende kleding glanst als een 

gordijnvuur van lichtflitsen tegen de achtergrond van een dik-
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ke stapel donkere wolken. O Çré Rädhä, Je bent gekleed in 

boeiende donkere zijde zo luisterrijk als muskus.” Volgens de 

Hemacandra-koña betekent sanäbhi “van verwant bloed, ge-

lijkgestemd, gelijkend op” enzovoort.  

mädhuréà prakaöayantam ujjvaläà 

    çré-pater api variñöha-sauñöhaväm 

éndirä-madhura-goñöha-sundaré- 

    vånda-vismaya-kara-prabhonnatäm 

O Çré Kåñëa, Jouw schitterende lichaam straalt een zoetheid 

uit, die de elegantie van Lakñmé-pati Çré Näräyaëa overtreft. 

O Rädhikä, Jouw lieflijkheid verbijstert de prachtige meisjes 

van Vraja, in wier kielzog zelfs Çré Lakñmé verbleekt. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Kåñëa, Jouw schitterende lichaam straalt een zoetheid uit, 

die glorieuzer is dan de elegantie van Lakñmé-pati Çré Näräya-

ea. O Rädhikä, Jouw sublieme schoonheid verbijstert de aan-

trekkelijke meisjes van Vraja, wier schoonheid die van Çré 

Lakñmé glansrijk overtreft.” 
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itara-jana-su-durghaöodayasya 

    sthira-guëa-ratna-cayasya rohanädrim 

akhila-guëavaté-kadamba-cetaù 

    pracura-camatkåti-käri-sad-guëäòhyäm 

O Çré Kåñëa, Je bent een bergmassief van karakteristieken als 

juwelen, die voor anderen ontoegankelijk zijn. O Çré Rädhikä, 

Je bent een schatkist van deugden, die het hart van alle nobe-

le meisjes verbluft. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“Het woord ‘anderen’ verwijst naar buitenstaanders, zij die 

niet Jouw metgezellen zijn, zoals Indra en andere halfgoden, 

in wie alwetendheid, vriendelijkheid en tederheid zelden wor-

den aangetroffen. O Çré Kåñëa, Je bent een berg permanente 

kwaliteiten als juwelen. O Rädhikä, door Jouw genegenheid, 

vriendelijkheid, schoonheid en andere dergelijke onderschei-

dende eigenschappen worden eerzame dames, die zelf over 

dergelijke kwaliteiten beschikken, geheel verrast.” 

nistula-vraja-kiçora-maëòalé- 

    mauli-maëòana-harinmaëéçvaram 
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viçva-visphurita-gokulollasan- 

    navya-yauvata-vataàsa-mälikäm 

O Çré Kåñëa, van alle onvergelijkbaar knappe jongeren van 

Vraja ben Jij de smaragd, die de kroon spant. O Çré Rädhä, 

van alle jonge meisjes van Gokula, de meest gerespecteerde 

plaats in de wereld, ben Jij het ornament van jasmijn, dat de 

kroon spant. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Çré Kåñëa, van alle weergaloze jongeren van Vraja, inclu-

sief Çrédäma en Subala, ben Jij de beste, de smaragd, die de 

kroon spant. O Çré Rädhikä, Jij bent dat bijzondere slotje van 

jasmijn, dat de bloemenkrans siert gemaakt van Syämalä, Pä-

likä en alle andere opgewekte jongedames van Gokula, een 

plaats, die de hele wereld ten overstaan van zijn uitmuntend-

heid doet beven.” 

svänta-sindhu-makaré-kåta-rädhaà 

    hån-niçäkara-kuraìgita-kåñëäm 

preyasé-parimalonmada-cittaà 

    preñöha-saurabha-håtendriya-vargäm 

(Nu worden de gevoelens in Beider hart beschreven.) 

O Çré Kåñëa, Je houdt Çré Rädhikä als een makaré, dolfijnach-

tig draagdier van Cupido, in de oceaan van Jouw hart. O Çré 
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Rädhä, Je houdt Kåñëa als een hert gefixeerd op de gloeiende 

maan van Jouw hart. O Çré Kåñëa, de geur van Jouw geliefde 

maakt Jou gek. O Çré Rädhikä, het aroma van Jouw lieveling 

windt Jouw zintuigen op. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Çré Kåñëa, Je houdt Çré Rädhikä als een makaré in Jouw 

oceanische hart. O Çré Rädhikä, Je houdt Çré Kåñëa als een 

hert vast in de maneschijn van Jouw hart. O Çré Kåñëa, de 

geur van Jouw geliefde Çré Rädhä verrukt Jou en maakt Jou 

dronken. O Çré Rädhikä, de geur van Jouw lieveling ontvoert 

Jouw zintuigen.” Dit vers getuigt van de gehechtheid van Çré 

Çré Rädhä-Govinda aan elkaar. 

prema-mürti-vara-kärtika-devé- 

    kérti-gäna-mukharé-kåta-vaàçam 

viçva-nandana-mukunda-samajïä- 

    vånda-kértana-rasajïa-rasa-jïäm 

O Çré Kåñëa, Jouw fluit bezingt altijd de glorie van Ür-jeçvaré 

Kärtika-devé Çré Rädhikä, de meest vooraanstaande van alle 

koeherdersmeisjes, die zelf de belichaming van zuivere liefde 

vormen. O Çré Rädhikä, Jouw tong proeft altijd de glorie van 

Mukunda Çré Kåñëa, die de hele wereld plezier geeft.  
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Çré Kåñëa, Jouw fluit viert altijd de vermaarde reputatie 

van Kärtika-devé Çré Rädhikä, het kroonjuweel van de koe-

herdersmeisjes, zoals Lalitä, die zelf de belichaming van zui-

vere liefde vormen. O Çré Rädhikä, Jouw tong weet Mukunda 

Çré Kåñëa, die de hele wereld plezier schenkt, te loven.” In de 

Amara-koña (1.6.11) betekenen de woorden yaça, kérti en sa-

majïä alledrie ‘verheerlijking’. 

nayana-kamala-mädhuré-niruddha- 

    vraja-nava-yauvata-mauli-hån-marälam 

vraja-pati-suta-citta-mina-räja- 

    grahana-paöiñöha-vilocanänta-jäläm 

O Çré Kåñëa, de lieflijkheid van Jouw lotusogen bevangt het 

zwaanachtige hart van het beste meisje van Vraja. O Çré Räd-

hikä, het sleepnet van jouw zijdelingse blik vangt op deskun-

dige wijze de koning der vissen, het hart van de prins van Vra-

ja. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Çré Kåñëa, de zoetheid van Jouw lotusogen beheerst het 

zwaanachtige hart van het kroonjuweel van de jonge meisjes 

van Vraja. O Çré Rädhikä, het hart van de zoon van Nanda 

Mahäräja is de koning der vissen en het net van Jouw zijde-

lingse blik weet het op bekwame wijze te vangen.” De Amara-
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koña (3.3.200) stelt, dat het woord änäyaù, dat een connotatie 

heeft met ‘binnenbrengen’ en ‘nabij’, ook ‘net’ betekent. Dit 

vers beschrijft op welke wijze Ze met de blikken van Hun 

prachtige, stralende ogen de vele smaken van Hun gehecht-

heid aan elkaar tot uitdrukking brengen.  

gopendra-mitra-tanayä-dhruva-dhairya-sindhu- 

    päna-kriyä-kalaça-sambhava-veëu-nädam 

vidyä-mahiñöha-mahati-mahanéya-gäna- 

    sammohitäkhila-vimohana-håt-kuraìgäm 

O Çré Kåñëa, het lied van Jouw fluit is de Agastya Muni, die 

de oceaan van ontoegeeflijke zelfbeheersing van Çré Rädhä 

verzwelgt. O Çré Rädhikä, de bedrevenheid, waarmee Jij de 

véëä bespeelt, is zo buitengewoon, dat Jouw muziek het her-

tenhart betovert van Hem, die de hele wereld charmeert. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Çré Kåñëa, Jouw fluitspel is de Agastya Muni, die de ocea-

nische zelfbeheersing opslurpt van de dochter van Våñabhänu 

Mahäräja, de vriend van Koning Nanda. O Çré Rädhikä, Jouw 

deskundige spel op de véëä is zo opmerkelijk, dat Je het her-

tenhart betovert van Çré Kåñëa, de magneet van het univer-

sum.” Dit vers wijst erop, dat Ze zich eraan wijden om elkaar 

een plezier te doen met het bedreven spel op Hun muziekin-

strumenten. 
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kväpy änuñaìgi-katayodita-rädhikäkhyä- 

    vismäritäkhila-viläsa-kaläkaläpam 

kåñëeti varëa-yugala-çravaëänubandha- 

    prädurbhavaj-jaòima-dambara-samvåtäìgém 

O Çré Kåñëa, als Je toevallig een lettergreep van de naam van 

Çré Rädhikä hoort, vergeet Je onmiddellijk hetgeen Je aan het 

doen bent. O Çré Rädhikä, door eenvoudig de twee lettergre-

pen ‘Kå-ñëa’ te horen, sta Je als aan de grond genageld, waar-

bij añöa-sättvika-bhävas zich door Jouw lichaam verspreiden. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Çré Kåñëa, zodra Je de naam Çré Rädhikä hoort, vergeet Je 

alle andere vormen van plezier. O Çré Rädhikä, door alleen 

maar de twee lettergrepen ‘Kå-ñëa’ te horen, raakt Jouw li-

chaam bevroren. Jullie worden alletwee beheerst door de 

zoetheid van elkaars naam.” 

tväà ca ballava-purandarätmaja 

    tväà ca gokula-vareëya-nandini 

esa mürdhi racitäïjalir naman 

    bhikñate kim api durbhago janaù 
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O Prins der gopas, Çré Kåñëa! O Çré Rädhä, dochter van de 

beste heren in Gokula, Våñabhänu Mahäräja! Deze verdorven 

dienstbode buigt zich neer en richt met gevouwen handen 

boven haar hoofd aan Jullie beiden een serieus verzoek. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

In dit vers betekent ballava-purandara ‘de koning der gopas’ 

en gokula-vareëya betekent ‘Çré Våñabhänu Mahäräja’. 

hanta sändra-karuëä-sudhä-jhari- 

    pürna-mänasa-hradau prasidatam 

durjane ‘tra diçataà rater nija- 

    prekñaëa-pratibhuvaç chaöäm api 

(Nadat Çré Rüpa een groet heeft gebracht aan Çré Çré Rädhä-

Kåñëa, bidt ze om een zegening.) 

O Çré Kåñëa! O Çré Rädhä! Jullie hart loopt over van zware 

stortbuien van genade. Weest daarom tevreden met deze ge-

vallen ziel. Schenk me slechts één druppel ware liefde voor 

Jullie, waarmee Jullie me audiëntie garanderen. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

Hanta (ah!) drukt plezier uit. “Jullie harten zijn meren, die 

overlopen van gecondenseerde, ambrozijnen genade,” zegt Çré 

Rüpa en richt zich rechtstreeks tot Çré Çré Rädhä-Kåñëa. “De-
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ze verdorven persoon smeekt Jullie met haar geplezierd te 

zijn. Geef me slechts één druppel ware liefde of rati voor Jul-

lie.” 

De Heerschappen informeren, “Wat is de aard van de liefde, 

die je zoekt?” 

Çré Rüpa antwoordt, “Er wordt gezegd, dat de glorie van deze 

rati zodanig is, dat men ervan verzekerd kan zijn Jullie 

darśana te krijgen, zodra men het ontvangt.” 

De Haläyudha-koña zegt, dat pratibhü en lagnaka beide ‘ga-

rantie’ betekenen.  

çyämayor nava-vayaù-suñamäbhyäà 

    gaurayor amala-känti-yaçobhyäm 

käpi väm akhila-valgu-vataàsau 

    mädhuré hådi sadä sphuratän me 

(Nu beschrijft ze de effecten van de intense liefde tussen Räd-

hä en Kåñëa.) 

O Çré Kåñëa! O Çré Rädhikä! Jullie tweeën, de besten van al-

les, dat aantrekkelijk is, boeien de geest van ieder levend we-

zen. Jij, Rädhikä, die in bloei staat met telkens frisse jeugdig-

heid, vertoont kwaliteiten, waarover alleen de meest uitmun-

tende vrouwen beschikken. Daarom word Je Çyämä ge-

noemd. En Jij, Kåñëa, de mooiste van alle knappe jongeren, 
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wordt Çyäma genoemd vanwege Jouw duizelingwekkende 

grandeur als een smaragd. Bovendien heeft één van Jullie een 

smetteloze uitstraling met een lichaam, dat straalt als gesmol-

ten goud (gauré) en de ander laait op als goud (gaura) in Haar 

wijdverbreide vermaardheid. Mag Jullie lieftallige schoonheid 

mijn hart altijd verlichten. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA  

“Çré Çré Rädhä-Ramaëa, Jullie zijn de kroonjuwelen van alles, 

dat voor iedereen aantrekkelijk is. Mogen Jullie speciale lief-

lijkheid en schoonheid altijd in mijn hart stralen.” Mocht ie-

mand vragen, waar Ze op lijken, bevat dit vers het antwoord: 

nava-vayaù-suñamäbhyäà... In dit geval betekent nava ‘ver-

heerlijking’. Hier wordt nava in meervoudsvorm gebruikt en 

verwijst naar Hen beiden – ‘bloeiend in prille jeugd’ en 

‘grootste, onbedorven schoonheid’. De Amara-koña (1.3.17) 

zegt, dat suñamä (v) een woord voor extreme schoonheid is. 

Volgens de grammatica van Päëiné wordt de meervoudsvorm 

çyämayoù gebruikt, wanneer het woord verwijst naar een man 

en een vrouw, zoals in dit geval naar Çyäma en Çyämä. Voor 

het woord gaurayoù geldt hetzelfde: gauréç-ca en gauraç-ca 

worden samengetrokken tot gaurayoù. Dus navéna-vayasa 

çyämä verwijst naar Çré Rädhä op de prille leeftijd van zestien 

jaar en navéna-vayasa-suñamä-suçobhita-çyäma wijst op Çré 

Kåñëa, die donkere, uiterst knappe jongeling, die straalt als 

een laaiende saffier. Mocht iemand vragen, waarop Ze lijken, 

is het antwoord, dat Çré Rädhä smetteloos straalt met een 

gouden gelaatskleur (gauré) en dat Çré Kåñëa blinkt van uni-

versele vermaardheid (gaura). Volgens de Amara-koña heeft 
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gaura drie betekenissen: goudkleurig (péta), de kleur van de 

dageraad (aruëa) en wit (sveta). 

sarva-ballava-vareëya-kumärau 

    prärthaye bata yuväà praëitatya 

lélayä vitarataà nija-däsyaà 

    lélayä vitarataà nija-däsyam 

(Om aan te geven, hoe Ze in haar voordeel kunnen optreden, 

richt ze zich nu tot Hen, die in elkaars lieftalligheid verzonken 

zijn.)  

O Çré Kåñëa, Jij bent de zoon van Çré Nanda, de koning van 

Vraja. O Çré Rädhä, Jij bent de dochter van de gerespecteer-

de hoofdman van de Vrajaväsé’s, Çré Våñabhänu Mahäräja. Ik 

buig voor Jullie beiden neer en smeek, “Wees zo goed me 

Jullie dienstverlening toe te kennen, want Jullie kunnen dat 

gemakkelijk doen. Laat me Jullie dienen; dit is een simpel 

verzoek.” 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

Sarva-ballava-vareëya-kumärau wijst op Çré Çré Rädhä-Kåñëa, 

de kinderen van Çré Nanda Mahäräja en Çré Våñabhänu Mahä-

räja, de besten der gopas. De rest van dit vers mag duidelijk 

zijn, “Jullie dienst is voor deze gevallen, miserabele dienstbo-

de van het enige levensbelang.” 
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praëipatya bhavantam arthaye 

    paçupälendra-kumära käkubhiù 

vraja-yauvata-mauli-mälika- 

    karuëä-pätram imaà janaà kuru 

(Nadat Çré Rüpa Çré Yugala-kiçora een plezier heeft gedaan, 

richt ze in dit vers en in het volgende tot Hen een verzoek om 

genade.) 

O Çré Kåñëa, zoon van de koning der gopas, ik ga plat op de 

grond voor Jou en smeek met gebroken stem, “Haal alsje-

blieft dat kroonjuweel van de Vraja gopés, Çré Rädhä, over 

om me de ontvanger van Haar mededogen te maken.” 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O paçupälendra-kumära, O zoon van de koning der gopas! 

Ik val plat voor Jou neer en bid jammerend aan Jouw lotus-

voeten om genade.” 

“Welke soort genade wil je hebben?” vraagt Hij. 

Çré Rüpa antwoordt, “Maak deze dienstmaagd alsjeblieft het 

object van de goedgunstigheid van Çré Rädhä, het kroonju-

weel van de jonge meisjes van Gokula.” 
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bhavatém abhivädya cäöubhir 

    varam ürjeçvari varyam arthaye 

bhavadéyatayä kåpäà yathä 

    mayi kuryäd adhikäà bakänkataù 

O Ürjeçvaré Çré Rädhikä, ik smeek Jou met gevouwen handen 

en lieve woordjes om dit Godsgeschenk: Mag de moordenaar 

van Bakäsura, Çré Kåñëa, wetend dat ik de Jouwe ben, op mij 

Zijn goedheid laden. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Ürjeçvaré, ik leg mijn hoofd aan Jouw voeten en vraag Jou 

lief om de hoogste gunst.” 

“Welke zegening wil je hebben?” vraagt Ze. 

“Beschouw me als Jouw eigendom. Aanvaard me als Jouw 

dienstmaagd, zodat de moordenaar van Bakäsura, Çré Kåñëa, 

me in Zijn genade onderdompelt.” 

diçi vidiçi vihäram äcarantaù 

    saha paçupäla-varenëya-nandanäbhyäm 
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praëayi-jana-gaëäs tayoù kurudhvaà 

    mayi karuëäà bata käkum äkalayya 

(Vervolgens bidt ze aan de metgezellen van Çré Yugala-kiçora 

om hun genade.) 

O vertrouwelijke vrienden van Çré Çré Rädhä-Kåñëa, jullie 

zwerven door Vraja met de zoon en dochter van de koningen 

der gopas. Luisteren jullie alsjeblieft naar mijn smartelijke 

verhaal en wezen jullie me genadig.  

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O geliefde sakhés van Çré Rädhä en beste sakhäs van Çré Kå-

ñëa, wezen jullie me alsjeblieft genadig na mijn smachtende 

verzoeken te hebben aangehoord. Wie zijn jullie allemaal? 

Jullie zijn de vrienden van de zoon en dochter van de geres-

pecteerde topkoningen van de gemeenschap der gopas, Çré 

Nanda Mahäräja en Çré Våñabhänu Mahäräja. In Hun spel en 

vermaak zijn jullie eeuwige metgezellen, die altijd met Hen 

door Våndävana zwerven.” 

giré-kuïja-kuöéra-nägarau 

    lalite devé sadä taväçravau 

iti te kila nästi duñkaraà 

    kåpayäìgi-kuru mäm ataù svayam 
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(Eerst heeft ze aan al Hun metgezellen een algemeen gebed 

opgezonden. Nu richt ze zich in dit vers en de volgende twee 

verzen individueel tot hen bij hun naam.) 

O Lalitä-devé, aangezien jij de Held en Heldin in de nikuïjas 

van Govardhana altijd onder controle hebt, is er niets, dat je 

niet kunt bereiken. Je bent vrij om te doen, wat je wilt. Aan-

vaard me daarom op genadevolle wijze en betrek me in de 

dienst van Çré Yugala. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Devé Lalitä, de Held en Heldin van de nikuïjas in Go-

vardhana, Çré Rädhä-Mädhava, die bedreven zijn in romanti-

sche verwikkelingen, zijn aan jou altijd toegeeflijk en daarom 

is voor jou niets onmogelijk. Derhalve ben je vrij om me te 

aanvaarden.” Volgens de Amara-koña (3.1.24) zijn äçrava en 

vacanesthita synoniemen, die ‘gehoorzame dienaar’ beteke-

nen. 

bhäjanaà varam ihäsi viçäkhe 

    gaura-nila-vapuñoù praëayänäm 

tvaà nija-praëayinor mayi tena 

    präpayasva karuëärdra-kaöäkñam 

O Viçäkhä, de gouden Çré Rädhä en de blauwe Çré Mädhava 

hebben in dit Våndävana uit al Hun intieme metgezellen jou 
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uitverkoren als het belangrijkste object van Hun begunsti-

ging. Help me alsjeblieft om de genadevolle, toegenegen blik 

van jouw dierbare Çré Çré Rädhä-Kåñëa te krijgen. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Viçäkhä, de gouden Çré Rädhä en de blauwachtige Çré 

Mädhava hebben in dit Gokula uit al Hun vertrouwelijke 

vrienden jou als grootste ontvanger van Hun gratie uitverko-

ren. Help me alsjeblieft om de blik, die stroomt vol mededo-

gen, van jouw dierbare Paar te krijgen.” 

subala ballava-varya-kumärayor 

    dayita-narma-sakhäs tvam asi vraje 

iti tayoù purato vidhuraà janaà 

    kñaëam amuà kåpayädya nivedaya 

O Subala, je bent in Vraja-maëòala een priyä-narma sakhä, 

een boezemvriend van de zoon van Çré Nanda Mahäräja en 

van de dochter van Çré Våñabhänu Mahäräja. Reik me op deze 

dag slechts een klein gebaar van genade aan en deel mijn 

treurige verhaal aan jouw twee vrienden mee. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Subala, je bent in dit Vraja de vertrouweling van de doch-

ter van Çré Våñabhänu Mahäräja en van de zoon van Çré Nan-

da Mahäräja, Çré Çré Rädhä-Mukunda. Omdat je zo dicht bij 
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Hen staat, kun je met groot inlevingsvermogen een verzoek 

tot Hen richten uit naam van Hun dienstmaagd, die lijdt in 

afgescheidenheid.” 

çåëuta kåpayä hanta präëeçayoù praëayoddhuräù 

    kim api yad ayaà dénaù präëé nivedyati kñaëam 

pravaëita-manäù kià yuñmäbhiù samaà tilam apy asau 

    yugapad anayoù seväà premëä kadäpi vidhäsyati 

(Nu richt ze zich tot de dienstbodes van Çré Çré Rädhä-

Govinda.) 

O dierbare dienstmaagden van de Meesters van mijn leven, 

Çré Çré Rädhä-Govinda, jullie zijn volkomen beneveld door 

prema. Leen alsjeblieft een ogenblik jullie oor aan het nede-

rige verzoek van deze deemoedige däsé. Word ik ooit in staat 

gesteld om samen met jullie de lotusvoeten van het Goddelijk 

Paar te dienen, al is het slechts voor een ogenblik? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O dierbare dienstmaagden van de Meesters van mijn leven, 

Çré Çré Rädhä-Govinda, willen jullie me alsjeblieft aanhoren?” 

“Wat wil je?” vragen ze. 

“Hoor het verzoek van deze gevallen däsé aan.” 
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Ze herhalen, “Wat is jouw verzoek?” 

Ze antwoordt, “Deze ellendige däsé vraagt of ze ooit, zelfs 

maar voor een ogenblik, betrokken zou mogen worden in de 

liefdevolle dienstverlening aan Çré Çré Rädhä-Govinda samen 

met jullie allemaal.” 

kva jano ‘yam ativa pämaraù 

    kva duräpaà rati-bhägbhir apy adaù 

iyam ullalayaty ajarjarä 

    gurur uttarña-dhurä tathäpi mäm 

Waar bevind ik me, een deerniswekkende en hulpeloze 

dienstmaagd, in vergelijking met de verheven toegewijden, in 

wier hart de goddelijke liefde reeds is ontkiemd? Wetend, dat 

zelfs voor hen deze prema-sevä extreem zeldzaam is, zal het 

voor een dienstmaagd zoals ik praktisch onmogelijk zijn deze 

prema-sevä te bereiken. Toch houdt een intense en onafla-

tende dorst ernaar me in een delirium gegijseld. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“Hoe groot is de kans voor deze gevallen en zwakke dienares 

om deze fortuinlijke dienstverlening te krijgen, als deze zelfs 

voor premi toegewijden moeilijk is te verkrijgen? Voor een 

däsé zoals ikzelf is een dergelijke gelegenheid uiterst onge-
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bruikelijk. Niettemin berooft een hevige dorst ernaar me van 

mijn gemoedsrust.” 

“Welke soort dorst is dat?” 

“Een onlesbare dorst,” antwoordt ze. Het woord ajarjarä be-

tekent ‘fris en nieuw’. De Viçva-koña zegt, dat de betekenis 

van jarjara ‘oud’ is. Guru betekent ‘groot’. De essentie is, dat 

deze grote dorst zich telkens in nieuwe vormen aandient. 

dhvasta-brahma-maräla-küjita-bharair ürjeçvaré-nüpura- 

    kväëair ürjita-vaibhavas tava vibho vaàçé-prasütaù-kalaù 

labdhaù çasta-samasta-näda-nararé-sämräjya-lakñméà paräm 

  ärädhyaù pramadät kadä çravaëayor dvandvena mandena me 

(Ofschoon ze zich gewaar is van haar positie, bidt ze wederom 

met grote hartstocht.)  

O almachtige Kåñëa, zullen mijn afgestompte oren ooit in 

staat zijn om Jouw fluitmuziek te horen, die zich mengt met 

het rinkelen van Çré Rädhä’s enkelbellen, die op zichzelf de 

trillers van Brahmä’s zwaan verslaan? De combinatie van die 

geluiden is de soevereine godin van de stad der sublieme 

klanken. Het fluitspel van Çré Çyämasundara verrijkt met de 

melodie van de enkelbellen van Çré Rädhä vormt de essentie 

van alle vibraties, die het oor strelen. 
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O almachtige Heer, wanneer kan ik de zoete melodieën 

eren, die voortkomen uit de fluit? Wanneer kan ik dat lied 

met mijn oren dienen? Wat is zo bijzonder aan die muziek? 

Ze wordt verrijkt met het rinkelen van de enkelbellen van 

Ürjeçvaré Çré Rädhä. Wat doet dat rinkelen van Haar enkel-

bellen? Het verslaat de trillers van Brahmä’s draagdier, de 

koninklijke zwaan. Waarop lijkt de gecombineerde klank van 

de fluit en de enkelbellen? Die klank is glorieus. Dit is de ko-

ningingodin heersend over de metropool van subliem geluid, 

die de alleenheerschappij over alle melodieën heeft bereikt. 

Wanneer, oh wanneer kan ik het rinkelen van de enkelbellen 

van Çré Rädhikä horen, die danst op Jouw fluitspel in de rasa-

maëòala?” 

stambhaà prapaïcayati yaù sikhi-piïcha-mauli- 

    veëor api pravalayan svara-bhaìgam uccaiù 

nädaù kadä kñaëam aväpsyati te mahatyä 

    våndävaneçvari sa me çravaëätithitvam 

O Våndävaneçvari Çré Rädhikä, de klank van Jouw véëä over-

speelt en verstomt het fluitspel van Hem, die is gekroond met 

een pauwenoogveer. Wanneer bereikt de muziek van Jouw 

véëä mijn oren? 
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Våndävaneçvari, wanneer komt de klank van Jouw uiterst 

voortreffelijke Mahaté véëä binnen het bereik van mijn oren? 

Wat doet deze klank? Deze brengt zelfs het fluitspel tot zwij-

gen van Çré Kåñëa, die is gekroond met een pauwenveer. Als 

Çré Kåñëa die véëä hoort, raakt Hij zo geboeid, dat Hij op Zijn 

fluit vals begint te spelen, waarna het geluid stokt en tenslotte 

helemaal stopt. Word ik ooit in staat gesteld om slechts een 

ogenblik de melodie van Jouw véëä te horen?” 

kasya sambhavati hä tad-ahar vä 

    yatra väà prabhu-varau kala-gétiù 

unnaman madhurimormi-samåddhä 

    duñkåtaà çravaëayor vidhunoti 

(Hierna smeekt ze Hen een duet te horen zingen.) 

O allerhoogste Meesters, Çré Çré Rädhä-Govinda, wanneer 

komt de dag in mijn leven, waarop Jullie zo een melodieus 

duet zingen, dat overloopt van golven lieflijkheid, die alle 

onheil uit mijn oren wegspoelt? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Jullie Excellenties, Çré Çré Rädhä-Govinda, komt er ooit 

een dag, waarop ik Jullie tweeën plotseling hoor losbarsten in 

een lied, een zacht en melodieus duet, dat mijn oren zuivert 
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van alle wereldse geluidsvibratie? Wanneer beleef ik die 

dag?” Het gebruik van vä in de eerste regel is een spreektaal-

ornament, een uitroep. Over het algemeen betekent het ‘of’, 

maar niet in dit geval. Men kan zich afvragen, wat er zo bij-

zonder is aan die zoete klank. Het antwoord is, dat het is ver-

rijkt met torenhoge golven lieflijkheid. 

parimala-saraëir väà gaura-néläìga-räjan- 

    mågamada-ghusåëänugrähiné nägareçau 

sva-mahima-paramäëu-prävåtäçeña-gandhä 

    kim iha mama bhavitré ghräëa-bhåìgotsaväya 

(Vervolgens bidt ze om de lichaamsgeur van Çré Çré Rädhä-

Govinda te ervaren.) 

O koning der minnaars, Çré Kåñëa, O juweel van metgezellen, 

Çré Rädhikä, Jullie geur is zo glorieus, dat louter een vleugje 

ervan alle andere wonderbaarlijke aroma’s denigreert. Wan-

neer raakt de bij van mijn neus in extase bij het inademen van 

de exuberante geur van de muskus en kuìkuma, die op Jullie 

donkere en lichte lichaam is gesmeerd? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O koning der pronkers, O schone verleidster, wanneer wordt 

de snel stromende vloed van Jullie geur een feest voor de ho-

ningbij van mijn neus?” Volgens de Viçva-locana heeft het 
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woord saraëi (pad) twee betekenissen: stroming of vloed (çre-

eé) en spoor of pad (vartma). Men kan zich afvragen, “Waarop 

lijkt deze geur?” Het antwoord is, “De natuurlijke geur van 

Hun lichte en donkere lichamen had medelijden met de aro-

ma’s van muskus en kuìkuma en liet ze zich ermee vermen-

gen, waarbij het één wonderbaarlijk complementerend aroma 

produceerde.” Men zou verder kunnen informeren naar de 

aard van de stroom van die geur. Het antwoord is, “De 

stroom van die geur vloeit voort, waarbij slechts één druppel 

van zijn aroma het complete spectrum van alle andere geuren 

smoort.” 

pradeçinéà mukha-kuhare vinikñipaï 

    jano muhur vana-bhuvé phüt-karoty asau 

prasédataà kñaëam adhipau prasédataà 

    dåçoù puraù sphuratu taòid-ghana-cchaviù 

(Het geluk om tot de intieme nabijheid van Hun Heerschap-

pen door te dringen blijkt hoogst onwaarschijnlijk te zijn, dus 

in plaats daarvan smeekt Çré Rüpa om Hun rechtstreekse 

darśana op afstand.) 

O mijn Meester, Çré Kåñëa, O mijn Meesteres van Våndävana, 

Çré Rädhikä, ik zit hier in Våndävana en roep Jullie keer op 

keer aan en ween met mijn wijsvinger tegen mijn mond, “Ik 

smeek Jullie. Wezen Jullie met mij tevreden, al is het slechts 

voor een moment en laat mijn ogen de bekoring zien van Jul-
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lie gedaanten, die lijken op een lichtflits, die door een pas 

geformeerde onweerswolk schiet.”  

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

De wijsvinger – direct naast de duim – heeft twee namen: pra-

deçinéà (aanwijzer) en tarjiné (schelden). Dit wordt onder-

bouwd door de Amara-koña (2.3.81). Met haar wijsvinger te-

gen haar mond zit deze däsé hartverscheurend te snikken. De 

betekenis van de andere regels is duidelijk. “Jullie schitterend 

stralende lichaamskleuren lijken op een bliksemflits, die door 

de achtergrond van een verse regenwolk schiet.” 

vraja-madhura-jana-vrajävataàsau 

    kim api yuväm abhiyäcate jano ‘yam 

mama nayana-camatkåtià karotu 

    kñaëam apé päda-nakhendu-kaumudi väm 

(Nu bidt ze om de darśana van al Hun teennagels tegelijker-

tijd.) 

O mijn Meester, Çré Kåñëa, en mijn Meesteres, Çrématé Räd-

hikä, Jullie zijn de bekroonde glorie van alle inwoners van 

Vraja-maëòala, die de belichaming van lieflijkheid vormen. Ik 

bid dan ook aan Jullie beiden om een gunst. Mogen de schit-

terende manestralen van Jullie teennagels mijn ogen vullen 

met verwondering, al is het slechts voor een ogenblik. 
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

De betekenis mag duidelijk zijn. 

atarkita-samikñaëollasitayä mudäçliñyator 

    nikuïja-bhavanäìgane sphurita-gaura-néläìgayoù 

rucaù pracurayantu väà puraöa-yüthikä-maïjaré- 

    viräja-dali-ramyayor mama camatkåtià cakñuñoù 

(Nu bidt ze om haar Meester en Meesteres te zien, wanneer 

Ze zich bij toeval hebben ontmoet.) 

O Çré Çré Rädhä-Govinda, wanneer Jullie elkaar plotseling in 

de voortuin van de nikuïja in het oog krijgen, zwellen Jullie 

aan van plezier en omhelzen elkaar met kwistige genegenheid. 

Het ontmoeten van Jullie gouden en blauwe gedaanten doet 

denken aan een zwarte hommel op een gouden jasmijnbloem, 

die zijn nectar drinkt. Laten mijn ogen zich vullen met ver-

wondering, wanneer ik Jullie twee prachtige gedaanten elkaar 

zie ontmoeten. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“Mag de schoonheid van Jullie lichamen mijn ogen vullen met 

verwondering. Waar gaat dit gebeuren? Vóór de nikuïja. Hoe 

gedragen Jullie tweeën zich daar? Jullie omhelzen elkaar met 

de grootste genegenheid en zijn verbaasd en overgelukkig om 

elkaar toevallig te ontmoeten. Waarop lijken Jullie tweeën? 
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Op twee duizelingwekkende figuren, goud en blauw.” Met 

behulp van een vergelijking beschrijft ze de respectievelijke 

specialiteiten van Hun gedaanten, “Jullie lichamen zien er 

samen zeer betoverend uit, zoals een zwarte hommel op een 

gouden jasmijnknop.”  

säkçät-kåtià bata yayor na mahattamo ‘pi 

    kartuà manasy api manäk prabhutäm upaiti 

icchann ayaà nayanayoù pathi tau bhavantau 

    jantur vijitya nijagära bhiyaà hriyaà ca 

(Ze betreurt haar gebrek aan kwalificatie en smeekt tot Hen.) 

O Çré Çré Rädhä-Govinda, hoe verbazingwekkend is het, dat 

verheven toegewijden, die in alle vormen van sädhana be-

kwaam zijn, in de loop van hun meditatie zelfs geen kortston-

dige glimp van Jullie kunnen opvangen. Ik daarentegen, die 

wordt geplaagd door een afgestompt, kwaadaardig verstand 

vol onbeheerste verlangens, verlang naar het verschijnen van 

Jullie op het pad van mijn ogen. Alas! Hoe komt het, dat ik 

niet in verlegenheid ben? Ben ik alle gevoel voor schaamte en 

waardigheid kwijtgeraakt?  

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

Het woord bata wijst op verbazing. Door de rechtstreekse 

darśana te krijgen van de Hoogste Bestuurders, Çré Çré Rädhä-
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Kåñëa, ervaart men hlädiné, het verschijnsel van ware, zuivere 

extase. “Hogeklasse heiligen, die in allerlei vormen van säd-

hana vervuld zijn, kunnen Jullie zelfs niet slechts kortstondig 

in hun geest zien. Ik daarentegen ben belast met het grofstof-

felijke lichaam en de zintuigen en ik word lastig gevallen door 

abominabele verlangens, maar ik hunker ernaar om Jullie met 

mijn eigen ogen rechtstreeks te zien. Ik erken mijn gebrek aan 

kwalificatie en slik mijn trots in en leg mijn verzoek onbe-

schaamd en zonder vrees voor Jullie neer.” 

athavä mäà kià nu düñaëaà 

    bata våndävana-cakravartinau 

yuvayor guëa-mädhuré navä 

    janum unmade yatiha kaà na vä 

(Nu maakt ze kenbaar, dat de charme van het Goddelijk Paar 

haar heeft gedwongen een dergelijk grillig gebed op te zen-

den.) 

Doe ik er verkeerd aan om een dergelijk verzoek in te die-

nen? O Meester en Meesteres van Våndävana, Çré Kåñëa en 

Çré Rädhä, wie wordt niet gek van Jullie telkens nieuwe lief-

talligheid? Door de honinglikeur van de zoetheid van Jullie 

kwaliteiten te drinken ben ik zo dronken geworden, dat ik een 

dergelijk gebed heb durven aanbieden. 
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“Wie zou niet gek worden van de bekoring van Jullie eeuwig 

frisse verliefdheid en Jullie andere liefdevolle kwaliteiten, 

zoals het bevrijden van gevallen zielen en het zuiveren van 

zondaren? Het is niet meer dan normaal, dat de aantrek-

kingskracht van een prachtig object zelfs in een hopeloze be-

delaar gretigheid aanwakkert. Jullie betoverende kwaliteiten 

zijn de oorzaak van de waanzin van deze gevallen persoon.” 

ahaha samayaù so ‘pi kñemo ghaöeta narasya kià 

    brajanaöavarau yatrodéptä krpä-sudhayojjvalä 

kåtapari-janaçreëi-cetaç-cakora-camatkåtir 

    vrajati yuvayoù sä vaktrendu-dvayé nayanädhvani 

O Çré Kåñëa, beste danser van de grote dansers in Vraja, O Çré 

Rädhä, kroonjuweel van alle danseressen, wanneer komt de 

gelukkige dag, waarop Jullie beeldschone vollemaansgezich-

ten het pad van mijn gezichtsveld betreden – gezichten verza-

digd van ambrozijnen genade, gezichten die de harten van de 

sakhés als cakora-vogels charmeren? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA  

(Dit vers behoort niet tot de Stava-mälä gepubliceerd door 

Chaukhambä uit Väraëasé; daarom is hiervan geen commen-

taar. Het vers is overgenomen uit andere publicaties.)   
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priyä-jana-kåta-pärñëi-gräha-caryonnatäbhiù 

    su-gahana-ghaöanäbhir vakrimä-òambareëa 

praëaya-kalaha-keli-kñvelibhir väm adhéçau 

    kim iha racayitavyaù karëayor vismayo me 

O mijn toevlucht, Çré Kåñëa en Çrématé Rädhikä, Jullie tweeën 

zitten met Jullie metgezellen op de hielen in een geanimeerde 

woordenstrijd, waarvan de betekenis moeilijk te begrijpen is, 

omdat Jullie spreken met kwinkslagen, dubbelzinnigheden en 

strikvragen. Oh, wanneer zullen mijn oren versteld staan van 

Jullie uitzinnig amusante, verbale liefdesstrijd? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O mijn Meester en Meesteres, zal de verwondering over Jul-

lie humoristische liefdesruzies, die in golven komt en gaat, 

ooit mijn oren bereiken?” Het woord kim wordt gebruikt bij 

het stellen van een vraag. “Wat is de strekking van die amu-

sante liefdesruzie? Deze wordt verscherpt door de interrup-

ties van Hun metgezellen. Maar dezelfde vraag rijst wederom 

– hoe ziet die liefdesruzie eruit? Deze is zeer intens, geaccen-

tueerd door levendige en plagende woordspelingen, snelle 

weerwoorden, sprekende gebaren en vertrouwelijke beteke-

nissen.” 
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nibhåtam apahåtäyäm etayä vaàçikäyäà 

    diçi diçi dåçam utkäà prerya sampåcchanänaù 

smita-çabala-mukhibhir vipralabdhaù sakhébhis 

    tvam agha-hara kadä me tuñöim akñëor vidhatse 

O Çré Kåñëa, O moordenaar van Agha, als Çrématé Rädhikä 

stiekem Jouw fluit achteroverdrukt, ga Je overal zoeken en 

vraag Je, “Wie heeft Mijn fluit weggepakt? Wie is de dief?” 

Een van Çré Rädhikä’s sakhés wijst dan naar een andere sakhé 

en zegt, “Zij heeft hem.” Dan ga je een gevecht aan met dat 

onschuldige meisje, die Jou uitlacht en zegt, “O, Jij gewiekste 

smiecht, vandaag zijn we Jou te slim afgeweest.” Wanneer 

gaan mijn ogen de getoonde emoties op Jouw gezicht met 

smaak drinken? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O moordenaar van Agha, O dief der zonden, wanneer geef 

Je mijn ogen bevrediging?” 

Kåñëa vraagt, “Hoe kan Ik jou bevredigen?” 

Çré Rüpa antwoordt, “Ik wil Jou zien, wanneer Je met Çré 

Rädhä in de geheime nikuïja zit en Zij Jouw fluit steelt. Jij 

gaat dan in alle richtingen lopen zoeken en vraagt, “Wie heeft 

Mijn fluit weggepakt?” Haar vriendinnen zijn Jou dan te slim 

af en wijzen één sakhé aan, die in feite onschuldig is.” 
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Men kan zich afvragen, “Hoe zien die sakhés eruit?” 

“Hun gezichtjes zijn vooral mooier geworden van het lachen, 

want de koning der bedriegers werd immers overmeesterd. 

Wanneer zullen mijn ogen volkomen in verrukking zijn, als ze 

Jou in die situatie zien?” 

kñatam adhara-dalasya svasya kåtvä tvad-älé- 

    kåtam ité lalitäyäà devé kåñëe bruväëe 

smita-çabala-dågantä kiïcid uttambhita-bhrür 

    mama-mudam upadhäsyaty ñya-lakñméù kadä me 

O Devé Rädhikä, Çré Kåñëa, die in Zijn eigen lippen heeft ge-

beten, gaat naar Lalitä toe en jammert, “O Lalitä, kijk eens! 

Jouw sakhé, Çré Rädhikä, heeft in Mijn lippen gebeten.” Als 

Je Çré Kåñëa dit hoort zeggen, schiet Je met een glimlach en 

opgetrokken wenkbrauwen vanuit Jouw ooghoeken een blik 

van speelse afkeer op Hem af. Wanneer ga Je me de schitte-

ring van Jouw gelaat van dat moment tonen en vul Je me met 

vreugde? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Devé Rädhikä, nadat Çré Kåñëa met Zijn eigen tanden in 

Zijn bloembladige lippen heeft gesneden, zegt Hij, ‘Lalitä, 

moet je zien, hoe Jouw vriendin Rädhä Me heeft gebeten.’ Als 

Je Çré Kåñëa dit hoort zeggen, licht Jouw gezicht op met een 
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schitterende uitstraling. Wanneer geef Je me het hoogste ple-

zier om Jou op die manier te zien?” 

Men kan zich afvragen, “Hoe ziet Haar luisterrijke gezicht 

eruit?” “Het vertoont een lichte glimlach en een verbazing-

wekkend kromme blik met samengetrokken wenkbrauwen, 

die Haar verachting tot uitdrukking brengt. Op die manier 

brengt Çré Rädhäjé Haar woede jegens die schandelijke zwen-

delaar, Çré Kåñëa, tot uitdrukking.” 

katham idam api väïchituà nikåñöaù 

    sphuöam ayam arhati jantur uttamärham 

guru-laghu-gaëanojjhitärta-näthau 

    jayati-raräm athavä kåpä-dyutir väm 

(Nu neemt ze weer een nederige houding aan.) 

O Heer en Dame der gegriefden, Çré Çré Rädhä-Govinda, hoe 

groot is de kans voor deze laaghartige däsé om Jullie prema-

sevä te krijgen, Jullie liefdevolle dienst, die wordt gezocht 

door hogeklasse toegewijden? Ik ben volkomen ongeschikt, 

maar Jullie allerhoogste zegen neemt niet in ogenschouw, of 

iemand al of niet gekwalificeerd is. Daarom verzadig ik me 

wederom in een smeekbede aan Jullie om deze zeldzame 

prema-sevä te schenken. 
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Instandhouders van de getergden, is deze gevallen dienst-

maagd gekwalificeerd om het zeldzame geluk van Jullie dienst 

te wensen?” 

Men kan zich afvragen, “Waaruit bestaat die zegenrijke 

dienstverlening?” 

“Die prema-sevä is zodanig, dat deze wordt verlangd door 

verheven uttama-bhägavata toegewijden. Indien men Jullie 

liefdevolle dienstverlening ontvangt, is het allemaal te danken 

aan Jullie stralende en hoogst glorieuze genade.” 

Men kan nader informeren, “Wat is de glorie van die gena-

de?” 

“Die genade neemt niet in ogenschouw, of men hoge klasse of 

gevallen is. Ofschoon ik gevallen ben, is dit verlangen bij me 

opgekomen vanwege de aard van Jullie genade.” 

våtte daiväd vraja-paté-suhån-nandiné-vipralambhe 

    samrambheëollasita-lalitä-çaìkayodbhränta-netraù 

tvaà çärébhiù samaya-paöubhir dräg upälabhyamänaù 

    kämaà dämodara mama kadä modam akñëor vidhäta 

(In dit vers bidt ze om de vrucht van die genade.) 
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O Dämodara, wanneer Je door de wil van de Voorzienigheid 

bent afgezonderd van de zeer dierbare dochter van Çré 

Våñabhänu, Çré Rädhikä, weerspiegelen Jouw ogen vrees voor 

de boze Lalitäjé, die naar Jou toekomt en Jou uitscheldt. De 

vrouwtjespapegaaien in de nikuïja grijpen hun kans en gaan 

Jou te berispen, “Je hebt Räja-nandiné Çré Rädhikä zonder 

reden bedrogen.” Jouw gezicht wordt op dat moment zo lief. 

Wanneer geef Je mijn ogen verrukking met die lieftalligheid? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Dämodara, wanneer vervul Je mijn verlangen en doe Je 

mijn ogen een plezier?” 

Kåñëa kan vragen, “Hoe kan ik jouw ogen een plezier doen?” 

Ze antwoordt, “Wanneer het noodlot Jou heeft afgescheiden 

van Çré Rädhikä, de lievelingsdochter van Çré Våñabhänu, leef 

Je in angst voor de opgewonden Lalitäjé. Op dat moment gaan 

de vrouwtjespapegaaien, die de angst in Jouw ogen lezen en 

weten, wat er is gebeurd, Jou beschimpen en zeggen, ‘Jij kunt 

wel een onvoorstelbaar knappe prins zijn met ongeëvenaarde 

kwaliteiten, maar Jij mist de prachtige kwaliteit van intelligen-

tie. Çré Rädhikä heeft Haar hele hart en ziel aan Jou gegeven, 

maar Jij hebt Haar bedrogen.’ Ik smeek om het plezier bij het 

zien van de amusante en unieke uitdrukkingen op Jouw lotus-

gezicht, wanneer Jij hun spottende woorden aanhoort.”  

Çré Rüpa smeekt hier eigenlijk niet om haar eigen plezier te 

krijgen, maar om het maken van regelingen voor het plezier 
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van Kåñëa. Ze laat Hem weten, “Als Jij me toestaat, zal ik op 

slimme wijze de beledigde sakhés kalmeren en hen in Jouw 

voordeel bekeren, hetgeen Jou een groot plezier zou doen. Ik 

zal met mijn speciale vaardigheid Lalitäjé paaien en regelen, 

dat Jij Çré Rädhä kan ontmoeten.” 

Kåñëa’s sakhä Ujjvala is in feite Cupido, de god van de liefde, 

die het spel en vermaak van Çré Çré Rädhä-Govinda voedt. Ze 

ondergaan ook afgescheidenheid door zijn goddelijke tussen-

komst. (Het zoete spel van Çré Çré Rädhä-Govinda is niet on-

derhevig aan tijd, karma, de materiële geaardheden, of de wil 

van de Voorzienigheid.) Dit gebeurt allemaal zonder twijfel 

en alleen door de wens van Ujjvala om Hun spel en vermaak 

verder uit te breiden. 

räsärambhe vilasati parityajya goñöhämbujäkñé- 

    våndaà våndävana-bhuvi rahaù keçavenopanéya 

tväà svädhéna-priyatama-pada-präpaëenärcitäìgéà 

    düre dåñövä hådi kim aciräd arpayiñyämé darpam 

O Çrématé Rädhikä, wanneer de rasa-lélä in Çré Våndävana 

begint, laat Çré Kåñëa alle andere schoonheden van Vraja ach-

ter en neemt Jou mee naar een afgelegen ku- 

ïja. Hij raakt volkomen in Jouw ban en wil Jou graag met 

allerlei soorten bloemen decoreren. Wanneer kan ik deze 

scène van veraf aanschouwen, waarbij van trots mijn hart op-

zwelt? 
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Çrématé Rädhä, zal ooit de dag aanbreken, waarop ik Jou 

in het land van Våndävana op afstand kan zien en mijn hart 

plotseling van trots overloopt?” 

Men kan vragen, “Wie is Çré Rädhä? Hoe ziet Ze eruit?” 

Çré Rüpa antwoordt, “Zij is degene, voor wie Keçava alle an-

dere meisjes van Vraja met lotusoogjes aan het begin van de 

rasa-lélä achterliet. Hij nam Haar mee naar een eenzame plek 

en vereerde Haar lichaamsdelen door ze met bloemen te ver-

sieren.” 

Men kan wederom vragen, “Hoe heeft Keçava Haar ver-

sierd?” 

Het antwoord is, “Door Haar te bekleden met bloemenorna-

menten, die Hij eigenhandig had gemaakt, heeft Hij Çré Räd-

hä gedecoreerd in de positie van svädhéna-bhartåkä, de heldin, 

die haar geliefde overmeestert. De waarheid is, dat Keçava 

altijd ondergeschikt is aan Çré Rädhä.” 

ramyä çoëa-dutibhir alakair yävakenorja-devyäù 

    sadyas tandré mukulad-alasa-klänta-neträ vrajeça 

prätaç candrävalé-prarijanaiù säcé-dåñövä vivarëair 

    äsya-çrés te praëayati kadä sammadaà me mudaà ca 
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O Vraja-räja-kumära, O Prins van Vraja, wanneer bij dage-

raad Jouw ogen half dicht staan, omdat Je vermoeid bent 

door de hele nacht wakker te zijn geweest, kom Je van de 

kuïja van Candrävalé naar de kuïja van Çré Rädhikä. Wan-

neer Jij om Haar mäna te breken Jouw hoofd op Haar lotus-

voeten legt, die zijn beschilderd met altä, neemt Jouw krul-

lende haar een prachtige, rossige luister aan. De vrienden van 

Candrävalé, de rivaliserende partij (die Jouw lotusgelaat door 

die rode lak verfraaid zien worden), worden bleek en bekij-

ken Jou zijdelings. Wanneer gaat de schoonheid van Jouw 

gezicht van dat moment het pad naar mijn hart betreden en 

me van plezier in verrukking brengen? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Vrajeça, O Prins van Vraja, wanneer zal de schoonheid 

van Jouw lotusgelaat mijn hart overweldigen met trots en ge-

luk?” De Haläyudha-koña stelt, dat darpa, mada en avalepa 

dezelfde betekenis hebben – trots. Men kan vragen, “Wat is 

de uitstraling van dat gezicht?” Het antwoord is, “Wanneer 

Hij neerbuigt en de altä op de lotusvoeten van Ürja-devé Çré 

Rädhä aanraakt, ziet Zijn gezicht er prachtig uit met Zijn 

krullende haar, dat nu een rode tint heeft.” Men kan ook vra-

gen, “Wat maakt Zijn gezicht zo mooi?” “Zijn slaperige, lang-

gerekte ogen, die half dicht staan van vermoeidheid.” De 

Amara-koña zegt, dat sadhyaù, sapadi en tatkñaëa allemaal 

‘onmiddellijk’ betekenen. Dan rijst de volgende vraag weer, 

“Waarop lijkt de schoonheid van dat gezicht?” “De vrienden 
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van Candrävalé zijn getuige van de schoonheid van dat gelaat, 

hun eigen gezicht verbleekt en ze kijken schuin uit hun ogen.”  

vyätyukñé-rabhasotsave ‘dhara-sudhä-päna-glahe prastute 

    jitvä pätum athotsukena hariëä kaëöhe dhåtäyäù puraù 

éñac-choëiàa-mélitäkñam anåju-bhrü-valli-helonnataà 

    prekñisye tava sa-smitaà sa-ruditaà tad devé vaktraà kadä 

O Devé Çré Rädhikä! Er wordt een weddenschap gehouden 

om de nectar van lippen te winnen en er volgt een wedstrijd 

watergooien. Kåñëa wint en terwijl Hij ten overstaan van de 

sakhés ferm Jouw hals vastpakt, komt Hij Zijn prijs incasse-

ren – de nectar van Jouw lippen. Wanneer zal ik Jouw lotus-

gezicht zien, dat hooghartig omhoog kijkt, waarbij Je lacht en 

huilt op hetzelfde moment en Je met rode ogen Jouw woede 

toont, terwijl Jij Jouw wenkbrauwen als ranken van verach-

ting samentrekt? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Devé, wanneer krijg ik darśana van Jouw lotusgezicht, dat 

op het feest van het gooien met water vertrekt van verach-

ting?” Vyätyukñé verwijst naar Hen, die elkaar met een water-

pistool beschieten. Als een onvergankelijk werkwoord in de 

onpersoonlijk passieve verbuiging en in de vrouwelijke vorm 

staat, zoals in dit geval, wordt dat werkwoord geclassificeerd 

als kenmerkend voor wederzijdse activiteit. Volgens de 
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grammatica van Päëéné (3.3.43), “karma-vyatihäreëa ca 

striyäm – wanneer een werkwoord, dat een wederzijdse activi-

teit aangeeft, een vrouwelijk geslacht heeft...” Dit is de reden, 

waarom de vrouwelijke uitgang ëica aan de werkwoordstam is 

toegevoegd, waarmee de etymologische constructie van het 

woord vyätyukñé
1
 duidelijk wordt gemaakt. 

In overeenstemming met deze regel betekent vyätyukñé-

rabhasotsava ‘een hillarisch, gepassioneerd feest van sproeien 

met water, dat Holé wordt genoemd.’ Men kan vragen, “Wat 

behelst dat feest?” Het antwoord is, “Het is een wedstrijd, 

waarbij de winnaar wordt beloond met de nectar van de lip-

pen van de verliezer – met andere woorden, een kus.” Men 

kan verder informeren, “Wat is Jouw hoedanigheid, Çré Räd-

hä?” Het antwoord is, “Pal vóór de sakhés slaat Kåñëa Zijn 

armen met grote opwinding om Jouw nek om voor het winnen 

van de wedstrijd Zijn prijs te incasseren.” Men kan wederom 

vragen, “Wat is de betekenis van die vertrokken uitdrukking 

op Jouw gezicht?” “Je vertoont verachting voor Kåñëa, Je 

houdt Jouw gezicht omhoog, het is enigszins rood aangelopen, 

Jouw ogen zijn samengeknepen en Jouw wenkbrauwen zijn 

gefronst als wijnranken.” 

                                                 

 

1
   Opmerking van de redactie – Dit is een uitleg van de reden, waarom het 

werkwoord erop wijst, dat Rädhä en Kåñëa beiden elkaar tegelijkertijd 

met water beschieten en niet alleen Rädhä, hetgeen doorgaans het geval 

is vanwege de indicatie van een uitgang van het vrouwelijke geslacht. 
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Dit vers beschrijft de drie stemmingen van Çré Rädhärä- 

ëé: kilakiïcita, kuööamita en bibboka. Geleerden omschrijven 

kilakiïcita op de volgende manier. Wanneer de held en heldin 

elkaar ontmoeten en zij voelt extreem plezier, ervaart ze een 

mengsel van trots, ambitie, huilen, glimlachen, afgunst, angst 

en woede tegelijkertijd. Kuööamita wordt alsvolgt gedefini-

eerd. Wanneer de held de boezem van de heldin aanraakt en 

haar kust, reageert ze met woede, maar proeft innerlijk 

vreugde. En bibboka – de heldin gedraagt zich uit trots hoog-

moedig jegens haar lieveling. 

älébhiù samam abhyupetya çanakair gändharvikäyäà mudä 

   goñöhädhéça-kumära hanta kusuma-çreëéà harantyäà tava 

prekñiñye purataù praviçya sahasä güòha-smitäsyaà baläd 

    äcchindänam ihottariyam urasas tväà bhänumatyäù kadä 

O Prins van Vraja, wanneer Gändharvikä Çré Rädhikä om-

ringd door haar sakhés stiekem Jouw bloementuin binnen-

sluipt en daar blijmoedig bloemen staat weg te plukken, ver-

schijn Jij onverwachts ter plekke. Je doet, alsof Je heel boos 

bent door de sluier vast te pakken, die de borst bedekt van de 

vriendin van Çré Rädhikä, Bhänumaté, maar diep van binnen 

moet Je erom lachen. Wanneer zal ik deze emoties op Jouw 

lotusgezicht waarnemen? 
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Çré Nanda-kumära, Prins van de gopas, wanneer Gändhar-

vékä Çré Rädhä, die wordt omringd door Lalitä en andere sak-

hés, Zich stiekem in Jouw bloementuin begeeft en bergen 

bloemen achteroverdrukt, verschijn Je plotseling uit het niets. 

Je confronteert hen door de sluier over de borst van Bhä-

numaté, de vriendin van Gändharvikä Çré Rädhä, weg te trek-

ken. Wanneer krijg ik de gelegenheid om Jou dat te zien 

doen?” Men kan vragen, “Waarop lijkt Jouw gezicht op dat 

moment?” Het antwoord is, “Jouw lotusgezicht zal een snaak-

se glimlach maskeren.” Volgens de Amara-koña betekent het 

woord sahasä ‘plotseling’. 

udaïcaté madhütsave sahacaré-kulenäkule 

    kadä tvam avalokyase vraja-purandarasyätmaja 

smitojjvala-mad-éçvaré-cala-dåg-aïcala-preraëän 

    niléna-guëa-maïjaré-vadanam atra cumban mäyä 

O Prins van Vraja, aan het begin van het voorjaarsfeest 

straalt Çré Rädhä, die wordt omringd door de sakhés, met een 

milde glimlach en geeft Jou met een rusteloze blik een teken 

om naar Guëa-maïjaré te gaan, die in haar eentje zit. Je gaat 

naar haar toe en kust haar op haar lippen. Oh, wat verlang ik 

er hevig naar Jou te zien, wanneer dit gebeurt. 
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Prins van Vraja, wanneer zie ik Jou aan het begin van het 

voorjaarsfestival, wanneer er overal sakhés en sakhés zijn?” 

Men kan vragen, “Wat wil je Hem zien doen?” Het antwoord 

is, “Jou wordt met een zijdelingse blik van mijn Meesteres, Çré 

Rädhä, wier gelaat oplicht met een stralende glimlach, een 

teken gegeven en Je zet op slinkse wijze een kus op de lippen 

van Guëa-maïjaré, die in haar eentje aan de zijkant zit.” 

kalinda-tanayä-taöé-vana-vihärataù çräntayoù 

    sphuran-madhura-mädhavé-sadana-sémni viçrämyatoù 

vimucya racayiñyate sva-kaca-våndam aträmunä 

    janena yuvayoù kadä pada-saroja-sammärjanam 

(Nadat ze heeft gebeden om van deze soort verrukkelijk spel 

getuige te mogen zijn, smeekt Çré Rüpa nu om dienstverlening 

te kunnen geven.) 

O mijn Meester Çré Kåñëa en mijn Meesteres Çrématé Rädhi-

kä, wanneer Jullie moe zijn van het zwalken door het bos aan 

de oever van de Yamunä en tot rust komen in een geurende 

mädhavé kuïja, wanneer ga ik dan mijn gevlochten haar los-

maken en het gebruiken om het zand van Jullie lotusvoeten af 

te stoffen? 
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O mijn Heer en Dame, wanneer zal een dienstmaagd, zoals 

ikzelf, haar vlechten losmaken en het haar gebruiken om het 

zand van Jullie lotusvoeten af te stoffen?” Men kan vragen, 

“Wat doen Jullie tweeën daar?” Het vers voorziet in een dui-

delijk antwoord. 

parimilad-upabarhaà pallava-çreëibhir väà 

    mädana-samara-caryäbhära-paryäptam atra 

mådubhir amala-puñpaiù kalpayiñyämi talpaà 

    bhramara-yugi nikuïje hä kadä kuïja-räjau 

O Heersers van de liefdespriëlen van het bos, Çré Çré Rädhä-

Ramaëa! Oh, zal ooit de dag aanbreken, waarop ik in de bos-

rijke rustplaats verfraaid door zoemende bijen de gelegenheid 

krijg om voor Jullie een zacht bloembed met een kussen van 

zachte, nieuwe blaadjes op te maken, dat bestand is tegen de 

strijd van Cupido? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Heersers der boshutten, wanneer zal ik in deze ni-kuïja 

Jullie bloembed met schone zachte bloemen opmaken?” Men 

kan vragen, “Waarop lijkt de nikuïja?” Het antwoord is, “Hij 

gonst van de bijen.” “Hoe ga je het bed opmaken?” “Het zal 

een hoofdkussen hebben van zachte, nieuwe bladeren.” Men 

kan weer vragen, “Waarop lijken het bed en het kussen?” Het 
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antwoord is, “Ze kunnen de spanning van de strijd van Cupi-

do verdragen.” 

ali-dyutibhir ähåtair mihira-nandiné-nirjharät 

    puraù puraöa-jharjharé-paribhåtaiù payobhir mayä 

nija-praëayibhir janaiù saha vidhäsyate väà kadä 

    viläsa-çayana-sthayor iha padämbuja-kñälanam 

O Çré Çré Rädhä-Ramaëa, krijg ik ooit de gelegenheid om 

Jullie een dienst te verlenen, wanneer Jullie uitrusten op Jul-

lie speelsofa en zijn omringd door Jullie sakhés? Ik zal een 

gouden kruik brengen met water uit de Yamunä, dat zo zwart 

is als een zwerm hommels, en Jullie lotusgezicht en voeten 

wassen.  

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“Zal ik ooit de gelegenheid krijgen om samen met Jullie dier-

baren Jullie lotusvoeten te wassen?” Hieruit wordt opge-

maakt, dat ook het wasen van Hun lotusgezicht hiertoe be-

hoort.
2
 Men kan zich afvragen, “Wat zijn Jullie tweeën aan 

                                                 

 

2
  Volgens de Siddhänta-kaumudé impliceert de beschrijving van het ene 

object in sommige gevallen automatisch het bestaan of de voltooiing van 

het andere. 
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het doen?” Het antwoord is, “Jullie liggen op het speelbed te 

rusten.” Men kan verder informeren, “Hoe ga ik jullie was-

sen?” Het antwoord is, “Ik ga Jullie wassen uit een gouden 

kan met water uit de Yamunä, dat zo donker is als hommels.” 

In de Småti staat, “kälindé käla-salilä – de Kälindé Rivier (de 

dochter van de zongod, Kälinda) is zwart”. 

lélä-talpe kalita-vapuñor vyävahäsém analpäà 

    smitvä smitvä jaya-kalanayä kurvatoù kautukäya 

madhye-kuïjaà kim iha yuvayoù kalpayiñyämy adhiçau 

    sandhyärambhe laghu laghu padämbhoja-samvähanäni 

O mijn Meester Çré Kåñëa en mijn Meesteres Çré Rädhä, als de 

avond valt, trekken Jullie Je midden in de nikuïja terug op 

een speelbank en gaan een dobbelspel spelen. Jullie lachen 

vrolijk en maken grapjes en omdat ieder van Jullie wil win-

nen, kijken Jullie gretig uit naar een overwinning. Zal ik ooit 

in staat zijn Jullie lotusvoeten op dat moment zachtjes te mas-

seren? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O mijn Meester en Meesteres, Çré Çré Rädhä-Ramaëa, Jullie 

ontmoeten elkaar bij de schemering en gaan een dobbelspel 

spelen. Zou ik midden in de opgetogenheid en de verrukking 

van het spel Jullie lotusvoeten mogen masseren?” Men kan 
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informeren, “Wat zijn Jullie tweeën aan het doen?” Het ant-

woord is, “Jullie willen de ander graag verslaan en zitten bei-

den te lachen en grappen te maken.” 

Volgens de regels van Päëéné kan het woord madhya in de zin, 

äre madhya ñañöhyä vä, dat in de nominativus (zesde naamval) 

staat, hetzij ‘in het midden van’ of ‘binnenin’ betekenen. Aan-

gezien het woord madhya hier in de zesde naamval of nomi-

nativus staat en daardoor twee betekenissen heeft, zoals hier-

boven aangegeven, wordt het in combinatie met het woord 

kuïja, hetzij (1) madhya-kuïja, hetgeen betekent ‘de kuïja, 

die zich in het midden van het terrein bevindt’ of ‘een plek 

tussen twee (andere) plekken’ of (2) kuïja-madhye, hetgeen 

betekent ‘in de kuïja’. Deze regels zijn overeenkomstig met 

die, welke van toepassing zijn op het woord vyätyukñé (Vers 

44). De rest van dit vers is duidelijk. 

pramada-mädana-yuddhärambha-sambhävukäbhyäà 

    pramudita-hådayäbhyäà hanta våndävaneçau 

kim aham iha yuvabhyäà äna-lélonmukhäbhyäà 

    cañakam upahariñye sädhu-mädhvéka-pürëam 

O Prins en Prinses van Våndävana, Jullie zijn in de nikuïja 

deskundige tactici in de kunst van dronkenschap in liefdes-

strijd. Wanneer ben ik gelukkig genoeg om Jullie aan het be-

gin van Jullie baldadige spel een bokaal honingnectar aan te 
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bieden en Jullie beiden met vreugde in het hart gretig een 

slok van het zoete bloemenelixer te zien nemen?  

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Våndävaneçvara en Våndävaneçvaré, wanneer kan ik ho-

ninglikeur aan Jullie serveren, wanneer Jullie ongeduldig wil-

len drinken?” De vraag rijst, “Aan wie ga je dat geven?” Het 

antwoord is, “Aan dat Stel, dat bedreven is in het maken van 

erotisch plezier aan het begin van Hun totaal bedwelmende, 

amoureuze strijd.” Volgens de Amara-koña (2.10.42) zijn de 

woorden cañaka en pän-pätra twee termen voor de wijnbo-

kaal. 

kadähaà seviñye vratati-camaré-cämara-marud- 

    vinodena kréòä-kusuma-çayane nyasta-vapuñau 

daronmélan-netrau çrama-jala-kaëa-klidya-dalakau 

    bruväëäv anyonyaà vraja-nava-yuvänäv iha yuväm 

O altijd-nieuwe Prins en Prinses van Vraja, Çré Kåñëa en Çré 

Rädhikä, Jullie liggen met halfgeloken ogen op de liefdesdi-

van. De krullen op Jullie voorhoofd zijn nat van de druppels 

transpiratie en Jullie fluisteren intrigerende liefdesgesprek-

ken, terwijl Jullie zuchten van vermoeidheid. Wanneer kan ik 

Jullie koeling geven met een lange kwast gemaakt van de 

knoppen van bloeiende ranken? 
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O jeugdig Stel van Vraja, wanneer geef ik jullie vreugdevol 

koeling met een cämara, een bos lange uitlopers van de knop-

pen van de ranken?” De betekenis van de rest van het vers is 

duidelijk. 

cyuta-çikhara-çikhaëòäà kiïcid utsraàsamänäà 

    viluöhad-amala-puñpa-çreëim unmucya cüòäm 

danuja-damana devyäù çikñayä te kadähaà 

    kamala-kaléta-koöià kalpayiñyämé veëém 

O Danuja-damana
3
, vernietiger van de demonen, wanneer zal 

ik op verzoek van Çré Rädhäjé de knot op Jouw hoofd losma-

ken en de pauwenoogveer en de bloemen verwijderen en in 

plaats daarvan een vlecht maken, waar bovenin lotusbloemen 

zijn gevlochten?  

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O moordenaar van de demonische zonen van Dakña’s doch-

ter, Danu! Wanneer zal ik in opdracht van Devé Çré Rädhikä 

Jouw knot losmaken en in plaats daarvan een vlecht maken?” 

                                                 

 

3
   Danuja-damana – vernietiger van de demonen, de zonen van Danu, die 

de dochter is van Dakña. 
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De vraag is, “Hoe ziet die knot op het hoofd van Kåñëa er-

uit?” Het antwoord is, “De pauwenoogveer, die met een 

maan is gemerkt, valt uit Jouw knot en omdat hij een beetje 

los zit, vallen ook alle bloemen eruit.” “En hoe ga je die 

vlecht maken?” Het antwoord is, “De bovenkant zal worden 

versierd met lotussen.” De Viçva-koña stelt, dat het woord 

koöi vier betekenissen heeft: kinärä (rand), agrabhäga (voor-

zijde)
4
, karoòa (tienmiljoen) en bheda (verschil). 

                                                 

 

4
  Opmerking redacteur – Van de vier betekenissen is hier agrabhäga, of 

voorzijde, gebruikt. 
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kamala-mukhé viläsair aàsayoù sraàsitänäà 

    tulita-çikhé-kaläpaà kuntalänäà kaläpam 

tava kabaratayävirbhävya modät kadähäm 

    vikaca-vicakilänäà mälayälaìkariñye 

O Kamala-mukhé Çré Rädhikä, O meisje met Jouw lotusge-

zichtje, tijdens de pret van Jouw liefdesplezier valt Jou haar 

over Jouw schouders als een prachtige pauwenstaart. Wan-

neer zal ik Jouw haar met plezier in een knot opbinden en 

hem versieren met een slinger van jasmijnbloemen in volle 

bloei? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Kamala-mukhé Çré Rädhikä, O meisje met Jouw lotusge-

zichtje, wanneer zal ik Jouw haar in een mooie knot opbinden 

en hem met bloeiende jasmijn versieren?” De vraag is, “Wat 

is de toestand van Haar haar, dat jij in een knot legt?” Het 

antwoord is, “Tijdens het liefdesspel is het over Haar schou-

ders uit elkaar gevallen.” “Waarop lijkt dat haar?” Het ant-

woord is, “Het haar van Rädhäjé is glad en glanzend en lijkt 

op de pauwenveren, die Kåñëa draagt.” De Haläyudha-koña 

beschrijft diverse haarstijlen: vlecht (veëé), een vlecht rond het 

hoofd gelegd (dhammilla), twee vlechten (kuntala), paar-

destaart (kabaré), enzovoort. Hetzelfde woordenboek beves-

tigt ook, dat vicakila een andere naam is voor mallikä, jasmijn. 
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mithaù-spardhä-baddhe balavati valaty akña-kalahe 

    vrajeça tväà jitvä vraja-yuvati-dhammilla-maëinä 

dåg-antena kñiptäù paëam iha kuräìgaà tava kadä 

    grahiñyämo baddhvä kalayati vayaà tvat-priyä-gaëe 

O Prins van Vraja, bij de aanvang van het gokspel zet ieder 

van Jullie Zijn en Haar eigen hert in. Wanneer Çré Rädhikä 

Jou verslaat, geeft het meest illustere meisje van Vraja, Çré 

Rädhikä, mij een teken om Jouw hert in beslag te nemen. 

Wanneer leg ik direct ten overstaan van Madhumaìgala en de 

andere sakhäs een tuig om Jouw hert en breng het naar mijn 

Meesteres, Çré Rädhä? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Prins van Vraja, wanneer gaat het kroonjuweel van de 

meisjes van Vraja, mijn Sväméné Çré Rädhä, nadat Ze Jou met 

het gokspel heeft verslagen, mij met Haar blik een wenk ge-

ven om Haar prijs, Jouw hert, op te halen, terwijl Jouw dier-

bare Madhumaìgala en andere sakhäs staan te kijken?” 

“Welke soort gokspel is dit?” 

Het antwoord is, “Het is een gokspel, waarin de spanning 

wordt opgebouwd, doordat Çré Çré Rädhä-Kåñëa met elkaar 

wedijveren om een overwinning te behalen.”  
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kià bhaviñyati çubhaù sa väsaro 

    yatra devé nayanäïcalena mäm 

garvitaà vihasituà niyokñyase 

    dyüta-saàsadi vijitya mädhavam 

O Devé Çré Rädhikä, wanneer breekt mijn gunstige dag aan, 

waarop Jij Çré Mädhava verslaat op het strijdtoneel van het 

gokspel bijgewoond door Jullie vrienden, waarbij Jij me met 

Jouw ogen wenkt om die arrogante Çré Mädhava voor schut te 

zetten? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Devé Çré Rädhä, O Sväméné, breekt die gezegende dag ooit 

aan, waarop Jij met gokken triomfeert over Mädhava – de 

Mädhava, die zo trots is op de kracht van Zijn armen – en Je 

mij een teken geeft om Hem voor schut te zetten?” Men kan 

zich afvragen, “Hoe ga je Hem voor schut zetten?” Çré Rüpa 

antwoordt, “Ik zal tegen Hem zeggen, ‘Waar is Jouw trots 

gebleven? Met fysieke kracht heb Je de demonen vermoord 

en daardoor ben Je zelfvoldaan. Maar een gokspel vraagt in-

telligentie, geen brute kracht’. Op die manier ga ik Hem bela-

chelijk maken.” 
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kià janasya bhavitäsya tad-dinaà 

    yatra nätha muhur enam ädåtaù 

tvaà vrajeçvara-vayasya-nandiné- 

    mäna-bhaìga-vidhim arthayiñyase 

O mijn Meester Çré Kåñëa, gaat mijn dag ooit aanbreken, 

waarop Jij me met groot respect benadert en me smeekt om 

de woede van Våñabhänu-nandiné Çré Rädhä tot bedaren te 

brengen en om Haar van Haar besluit om Jou niet meer te 

zien af te brengen?  

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Meester Çré Kåñëa, zal ooit een dergelijke dag aanbreken, 

waarop Jij deze dienstmaagd met groot eerbetoon tracteert op 

het verzoek om de vurige mäna te breken van de dochter van 

Våñabhänu, de mokkende Çré Rädhä? ‘He sundaré, O schoon-

heid, je bent zo lief en je hebt zoveel andere goede kwalitei-

ten. Nu ben je Mijn enige toevlucht en weldoener. Omdat je 

constant betrokken bent in de persoonlijke dienstverlening 

aan Çré Rädhä, is Ze zeer aan jou gehecht, dus Ze zal zeker 

naar jou luisteren.’ Op deze manier zal Je me vol ernst afsme-

ken.” 



_____________________________________________________________________________________ 

61 

tvad-ädeçyaà çäré-kathitam aham äkarëya mudito 

    vasämi tvat-kuëòopari sakhé vilambas tava katham 

itédaà çrédäma-svasari mama sandeça-kusumaà 

    hareti tvaà dämodara janam amuà notsyasi kadä 

O Dämodara, als Jij Je zorgen maakt, dat Çré Rädhikä te laat 

komt, laat Je voor Haar een boodschap bij mij achter – “’O 

Çré Rädhä, Ik was meer dan gelukkig om Jouw bericht te ver-

nemen van Jouw vrouwtjespapegaai en Ik zit dan ook aan de 

oever van Rädhä-kuëòa op Jou te wachten. O Çré Rädhä, 

waarom doe Je er zo lang over om hier naartoe te komen?’ 

Lever deze bloemrijke boodschap af aan de zuster van Çrédä-

ma, Çré Rädhä.” Door op die manier tegen me te spreken 

stuur Je me op pad naar Jouw geliefde. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“’Breng de bloem van Mijn boodschap naar de zuster van 

Çrédäma, Çré Rädhä.’ O Dämodara, wanneer stuur Jij deze 

dienstmaagd met deze woorden naar Rädhäjé?” Welke soort 

boodschap is dit? Het vers brengt het antwoord helder over. 

çaöho ‘yaà nävekñyaù punar iha mayä mäna-dhanayä 

    viçantaà stri-veçaà subala-suhådaà väraya girä 
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idaà te säkütaà vacanam avadhäryocchalita-dhéç 

    chaläöopair gopa-pravaram avarotsyämé kim aham 

O Çré Rädhikä, mokkend zeg Jij dan, “Ik wil het gezicht van 

die versierder nooit meer zien! Kåñëa’s vriend, Subala, is ver-

momd als vrouw onderweg naar Mijn kuïja. Houd Hem bui-

ten de deur.” Wanneer zal ik – Jouw bedoeling begrijpend – 

Çré Kåñëa, de beste der gopas, tegenhouden en zal ik op slink-

se en hooghartige wijze voorkomen, dat Hij binnenkomt?  

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Sväminé Çré Rädhikä, zal ik – nadat ik Jouw intentie heb 

begrepen – met een bloeiende intelligentie in staat zijn om Çré 

Kåñëa, het kroonjuweel der gopas, op ontstuimige wijze te 

slim af te zijn en Hem te stoppen?” De vraag is, “Wat zegt Çré 

Rädhä?” Het antwoord is, “In het vers çaöho ‘yaà... zegt Çré 

Rädhä, ‘Kåñëa is een smiecht – in ons gezicht is Hij toegene-

gen en spreekt Hij vleiende woorden, maar achter onze rug 

gedraagt Hij Zich anders. Mijn enige rijkdom is Mijn mäna. 

Hij is zelfs Mijn aanblik niet waardig. Kijk, om Mij te ontmoe-

ten gaat de vriend van Subala als meisje verkleed Mijn schuil-

plaats binnen. Bedenk een list om Hem tegen te houden. Het 

schijnt, dat Çré Kåñëa de kunst van verkleden als vrouw heeft 

geleerd van Subala, die de gewoonte heeft om op die manier 

onze ouders om de tuin te leiden.’  

“Nadat Çré Kåñëa de kuïja is binnengelopen en Jouw wrange 

woorden heeft aangehoord, voelt Hij zich afgewezen en geeft 

Zijn bedriegelijke houding op. Aangezien Hij geen andere 
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uitweg ziet, richt Hij herhaaldelijk een verzoek aan mij. Om-

dat ik Jouw intenties ken, zal ik tegen Hem zeggen, ‘Jij hebt 

Jezelf voorheen ook als vrouw verkleed, Mohiné, om de de-

monen op een dwaalspoor te brengen, maar hier zijn geen 

demonen. Dus waarom ben Je hier naartoe gekomen? Bo-

vendien roept Jouw moeder, dat Je snel naar huis moet ko-

men. De slimme gopés, die aan weerszijden van mijn Sväminé 

zitten, kijken ook dwars door Jouw vermomming heen en 

hebben Jou herkend. Jij maakt geen kans om hier naar binnen 

te sluipen. Mediteer eens op Jouw schijnheilige karakter, me-

neer, en ga terug naar huis.’ Wanneer zal ik op trotse wijze 

dergelijke sluwe uitspraken doen?” 

agha-hara balivardaù preyän navas tava yo vraje 

    våñabha-vapuñä daityenäsau baläd abhiyujyate 

ité kila måñä gérbhiç candrävali-nilaya-sthitaà 

    vana-bhuvi kadä neñyämé tväà mukunda mad-éçvarém 

“O Aghanäçaka, O moordenaar van Aghäsura, een stierde-

moon is Våndävana binnengelopen en valt grofweg Jouw jon-

ge lievelingsstier aan. Kom snel en stop hem!” O Mukunda, 

wanneer zal ik deze leugen verkopen en Jou uit de kuïja van 

Candrävalé lokken om Jou naar mijn Meersteres, Çré Rädhikä, 

te begeleiden? 
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O Mukunda, wanneer haal ik Jou met een uitgesproken leu-

gen uit de schuilplaats van Candrävalé weg en begeleid ik Jou 

naar mijn Meesteres, Çré Rädhikä, in het bos?” De vraag is, 

“Welke leugen?” Het antwoord is, “O Aghahara, Jouw nieu-

we knuffelstier wordt gewelddadig aangevallen door een 

stierdemoon.” “Ik houd er eigenlijk niet van om te liegen, 

maar als Jij me aanvaardt, zal ik er voor Jouw plezier in toe-

stemmen de waarheid aan te passen.”  

nigiraté jagad uccaiù süci-bhedye tamisre 

    bhramara-ruci-nicolenäìgam ävåtya dépram 

parihåta-maëi-käïcé-nüpuräyäù kadähaà 

    tava navam abhisäraà kärayiñyämi devé 

O Devé Çré Rädhikä, wanneer neem ik Jou door de dichte 

duisternis, die de wereld nu omkleedt, mee naar een nieuwe 

nachtelijke afspraak, nadat ik Jouw juwelen heupketting en 

enkelbellen heb weggenomen en Jouw stralend oplichtende 

gedaante heb afgedekt met een mantel zo donker als zwarte 

bijen? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA  

“’O Devé, wanneer zal ik Jouw lichaam, dat straalt als een 

bliksemflits, bedekken met een kleed zo zwart als bijen en Jou 

naar een nieuwe abhisära brengen, wanneer de wereld in duis-
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ternis is gehuld?’ De vraag rijst, ‘Wat ga ik doen, voordat ik 

Jou meeneem?’ Het antwoord is, ‘Ik ga eerst Jouw heupket-

ting en enkelbellen verwijderen uit vrees voor het gerinkel.’” 

De Amara-koña (2.6.116) zegt, dat nicola en pracchadapaöa 

beide ‘sjaal’ betekenen. 

äsye devyäù katham api mudä nyastam äsyät tvayeça 

    kñiptaà parëe praëaya-janitäd devé vämyät tvayägre 

äkütajïas tad ati-nibhåtaà carvitaà kharvitäìgas 

    tämbüléyaà rasayati janaù hulla-romä kadäyam 

O Çré Kåñëa, eigenaar van mijn leven, Je zal de tämbüla uit 

Jouw mond halen en hem in die van Çré Rädhikä stoppen. O 

Devé Çré Rädhikä, Je zal Hem met liefdevolle woede berispen 

en zeggen, “Ik wil niets uit Jouw mond accepteren.” Je brengt 

groot misprijzen tot uitdrukking en Je spuugt de gekauwde 

betel uit op een blad, dat vlak vóór Kåñëa ligt. Omdat ik Jouw 

bedoeling ken, buig ik me voorover en stop die gekauwde 

betel discreet in mijn mond. Dan ervaar ik een intense dank-

baarheid en gaat mijn haar in extase overeind staan. Wan-

neer, oh wanneer breekt deze dag aan? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O mijn Eigenaren, Çré Çré Rädhä-Ramaëa, wanneer ga ik op 

gewiekste wijze Jullie gekauwde päna proeven?” Men kan 

zich afvragen, “Wat is deze dienstmaagd aan het doen?” Het 
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antwoord is, “Ze zit quasi-preuts naast Çrématé Rädhikä ge-

hurkt, die denkt, ‘Deze däsé is de begunstigde ontvanger van 

Onze genade en zou Onze prasäda päna moeten proeven.’ Çré 

Rüpa, die de gedachten van Haar meesteres leest, neemt die 

mahä-prasäda betel en proeft hem met diepe dankbaarheid, 

waarbij ze van opwinding kippenvel krijgt.” Men kan zich 

verder afvragen, “Wat is er met deze gekauwde päna ge-

beurd?” Het antwoord is, “O Vrajanätha, Je hebt de päna uit 

Jouw mond gehaald en bent erin geslaagd hem met genegen-

heid in de mond van Çré Rädhä te stoppen. En, O Devé Çré 

Rädhä, waneer Je tegen Kåñëa zegt, ‘Ik aanvaard Jouw restan-

ten niet,’ vertoon Je een tegendraadse houding en spuug Je 

die päna uit op een blad.” 

parasparam apaçyatoù praëaya-mäninor väà kadä 

    dhåtotkalikayor api svam abhirakñator ägraham 

dvayoù smitam udaïcaye nudasi kià mukundämunä 

    dåg-anta-naöanena mäm uparamety alékoktibhiù 

O mijn Heer en mijn Dame, wanneer Jullie beiden van woede 

zitten te mokken, willen Jullie elkaar heel graag ontmoeten, 

maar ieder van Jullie blijft koppig op Zijn en Haar standpunt 

staan en weigert de ander te zien. “O Kåñëa, waarom wenk Je 

me herhaaldelijk met Jouw ogen? Doe dat niet, want mäniné 

sväminé, mijn mokkende Meesteres Çré Rädhä, zal op Jouw 

pleidooi niet ingaan.” Wanneer maak ik Jullie beiden met 

deze witte leugen aan het lachen? 
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STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“’O Meester en Meesteres, wanneer ga ik Jullie beiden aan 

het lachen maken?’ Men kan zich afvragen, hoe Jullie tweeën 

Zich voelen. Het antwoord is, ‘Jullie zitten alletwee zonder 

reden te mokken. Jullie zijn gretig om elkaar te zien, maar 

toch weigeren Jullie elkaar aan te kijken, omdat Jullie beiden 

aan Jullie trots vasthouden.’ Een andere vraag kan rijzen, 

‘Hoe ga je Ons aan het lachen maken?’ Het antwoord is, ‘O 

Mukunda, waarom probeer Je me met Jouw dansende ogen te 

wenken? Deze mäniné Çré Rädhä zal op Jouw verzoek niets 

uitdoen. Geef derhalve Jouw pogingen op.’ Wanneer ga ik 

Jullie beiden met deze misleidende woorden aan het lachen 

maken?  

“Ieder van Hen zal mijn uitspraken anders interpreteren. Çré 

Sväminé, die deze woorden hoort, zal glimlachen en denken, 

dat Çré Hari Zijn mäna heeft opgegeven. Waarom zou Haar 

dienstmeisje dit anders zeggen? Ze trekt de conclusie, dat Çré 

Hari Zijn mäna het eerst heeft opgegeven en glimlacht in de 

wetenschap, dat Zij de winnaar is. Çré Kåñëa daarentegen 

denkt, ‘Ze heeft Haar sakhé naar Me toegestuurd. Dit is een 

duidelijke aanwijzing, dat Çré Rädhä Haar mäna eerder dan Ik 

heeft opgegeven.’ Çré Svämé zal Zich als winnaar beschouwen, 

waardoor Zijn gezicht opbloeit met een glimlach.” 
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kadäpy avasaraù sa me kim u bhaviñyati sväminau 

    jano ‘yam anurägataù påthuni yatra kuïjodare 

tvayä saha tavälike vividha-varëa-gandha-dravaiç 

    ciraà viracayiñyati prakaöa-patra-vallé-çriyam 

O Prins en Prinses, Çré Kåñëa en Çré Rädhä, zal ooit dat ge-

lukkige moment aanbreken, waarop ik Jullie in de nikuïja 

mooi maak door met gekleurde, geurende pigmenten figuren 

op Jullie voorhoofd te schilderen? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA  

“O Sväminé Çré Rädhä, O Svämin Çré Mädhava, zal ik ooit die 

gelegenheid krijgen?” Volgens de Viñva-locana betekent het 

woord avasara gelegenheid – matta, prastäva en varña. Vol-

gens de Hema-koña heeft avasara twee betekenissen: varña en 

kñaëa – moment. “O Sväminé, O mijn Meesteres, wanneer zal 

deze dienstmaagd gekleurde, geurende verf gebruiken om 

kunstzinnige ontwerpen op Jouw stralende voorhoofd en op 

dat van Svämé te schilderen?” Tvayä saha tava betekent ‘Hen 

beiden’. De betekenis kan ook op twee andere manieren wor-

den begrepen, ‘O Sväminé, Jij met Jouw Meester’ of ‘O Svämé, 

Jij met Jouw Meesteres’. Vividha-varëa betekent verschillen-

de pigmenten – geel, blauw, rood en wit – die met parfum 

worden vermengd tot een pasta. 



_____________________________________________________________________________________ 

69 

idaà sevä-bhägyaà bhavati sulabhaà yena yuvayoç 

    chaöäpy asya premëaù sphurati na hi suptäv api mama 

padärthe ‘smin yuñmad-vrajam anuniväsena janitas 

    tathäpy äçä-bandhaù parivådha-varau mäà draòhayati 

(“Hoewel ik onwaardig ben om zelfs maar te smeken om der-

gelijke diensten, is er hoop in me gerezen om die dienst te 

krijgen, omdat mij in Vraja residentie is gegeven.” Daarom 

bidt ze alsvolgt.) 

O mijn Heer en Dame, Çré Kåñëa en Çré Rädhä, de rijkdom 

van prema, die meteen het grote geluk van Jullie sevä 

schenkt, is nog niet in mijn hart verschenen. Zelfs in mijn 

dromen heb ik dit niet ervaren. Omdat ik permanent in dit 

Våndävana woon, waar Jullie eeuwige léläs worden uitge-

voerd, is mijn hoop toch sterk en neemt deze voortdurend 

toe. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O beste der Meesters, Çré Çré Rädhä-Kåñëa, de prema, die het 

grote geluk schenkt om Jullie sevä gemakkelijk te verkrijgen, 

is in mijn dromen nooit zelfs maar als een flits voorbij geko-

men.” Men zou kunnen aannemen, “In dat geval moet je nog-

al ontmoedigd zijn.” Het antwoord is, “Die schittering van 

prema manifesteert zich zelfs niet in mijn dromen, maar toch 

wordt de hoop op het grote geluk deze sevä te krijgen sterker, 
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omdat ik in Vraja woon.” In de Haläyudha-koña zijn de woor-

den ärya, parivådha, svämé, prabhu, netä en näyaka synoniem 

en betekenen ‘meester’. 

papadya bhavadéyatäà kalita-nirmala-premabhir 

    mahadbhir api kämyate kim api yatra tärëaà januù 

kåtätra ku-janer api vraja-vane sthitir me yayä 

    kåpäà kåpaëa-gäminéà sadasi naumi täm eva väm 

(“Ik heb de conclusie getrokken, dat mijn verblijfplaats in 

Vraja alleen mogelijk is gemaakt door Jullie genade en daar-

om zal het geluk om Jullie rechtstreeks te dienen op dezelfde 

manier mogelijk worden – door Jullie genade.” Çré Rüpa 

drukt deze gevoelens uit en zegt het volgende.) 

O eigenaren van mijn leven, Çré Kåñëa en Çré Rädhikä, ik bied 

constant mijn eerbetuigingen aan Jullie genade, die altijd is 

gericht op de meest gevallenen en die mij het grote geluk 

heeft gegeven om in Çré Våndävana te wonen, waar de grote 

premé toegewijden, zoals Çré Uddhava, met het gevoel van 

dienaarschap een geboorte willen krijgen als een blad gras of 

een struik. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

Grote persoonlijkheden, zoals Çré Uddhava, die vol smettelo-

ze liefde reeds de positie van dienaar hebben bereikt, verlan-
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gen ook naar een geboorte in Çré Våndävana – zelfs als gras of 

een kruipende klimplant, een struik of een kruid. Çré Uddhava 

heeft in Çrémad-Bhägavatam (10.47.61) gezegd, “Het is zeer 

moeilijk om familieleden en sociale verplichtingen te verza-

ken om Çré Govinda met spontane en hartgrondige overgave 

te dienen, maar alle gopés hebben dit zowaar gedaan. Zal ik 

ooit het stof van hun lotusvoeten krijgen? Ik ben er zeer gre-

tig naar, maar dat stof, dat wordt gediend door alle struiken, 

boomkruipers en kruiden in Våndävana, is zeer zeldzaam. Oh, 

wat wil ik graag een geboorte krijgen als een van die planten!”  

“Ik buig keer op keer voor Jullie genade, de invloed waardoor 

ik, die laaggeboren is, naar Våndävana ben gebracht.” De 

vraag is, “Hoe gaat die genade in zijn werk?” Het antwoord is, 

“Het stroomt naar de gevallenen.” Volgens de Amara-koña 

(1.5.29) delen de woorden januù, jananam, janma, janiù, ut-

patti en udbhavaù allemaal dezelfde betekenis, namelijk ge-

boorte. 

mädhavyä madhuräìga känana-pada-präptädhiräjya-çriyä 

    våndäraëya-vikäsé-saurabha-tate täpiï ca-kalpa-druma 

nottäpaà jagad eva yasya bhajate kérté-cchaöä-cchäyayä 

    citrä tasya taväìghri-sannidhi-juñäà kià vä phaläptir nåëäm 

(Dit vers en het volgende worden met de overtuiging of 

kracht gesproken, die men ontwikkelt, wanneer men door de 
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invloed van bhakti vol bewustzijn krijgt en gevoelens van in-

timiteit ervaart.)  

O tamäla-boom, je bent de wensboom van Våndävana. De 

presiderende godin van het koninkrijk van het bos, die de 

vorm van een mädhavé-rank aanneemt, heeft zich van voet tot 

kroon om jou heen gewikkeld en daardoor is iedere tak en 

twijg uitermate fascinerend geworden. Jullie gecombineerde 

geur dringt door in heel Våndävana. De levende wezens van 

deze wereld, die hun toevlucht zoeken in de schaduw van 

jouw glorie en grootheid, worden van hun ontberingen ver-

licht. Door eenvoudig de toevlucht tot jou te nemen kan men 

er zeker van zijn een of andere wonderlijke vrucht te krijgen. 

Is dit zo verrassend? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O tamäla-boom, als je van top tot teen door een mädhavé-

rank wordt omarmd, zien jouw stam en takken er uiterst be-

koorlijk uit.” De vraag is, “Welke soort mädhavé-rank is dit?” 

Het antwoord is, “In het koninkrijk van het bos is zij de kei-

zerlijke gastvrouw.” 

“O tamäla, god van het bos, jouw geur vermengt zich met die 

van de mädhavé-rank en verspreidt zich door heel Våndävana. 

Jouw glorie is zo uitgestrekt, dat haar schaduw de hele wereld 

beschut en alle wezens van hun aandoeningen verlicht. Is het 

een verrassing, dat iemand, die zijn toevlucht onder jouw tak-

ken neemt, wonderbaarlijke vruchten krijgt? Nee, dit is niet 

ongewoon.” 
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Als een object wordt geprezen door het met een ander object 

te vergelijken, wordt dergelijke lofprijzing aprastuta-praçaìsä 

genoemd, hetgeen betekent ‘een metafoor of beeldspraak, die 

van een geïmpliceerde of indirecte uitdrukking gebruik 

maakt’. Er zijn vijf categorieën van deze beeldspraak: (1) een 

algemene klasse van een object wordt gebruikt om een speci-

fieke klasse te illustreren; (2) een geïmpliceerde kwaliteit 

wordt gebruikt om een omschreven gemeenschappelijk karak-

ter te illustreren; (3) een geïmpliceerde actie wordt gebruikt 

om de aard van een omschreven oorzaak te illustreren; (4) 

een geïmpliceerde oorzaak wordt gebruikt om een omschre-

ven actie te illustreren; (5) een geïmpliceerd object wordt ge-

bruikt om een omschreven object te illustreren. 

In dit vers is het vijfde type van geïmpliceerde of indirecte 

uitdrukking (aprastuta-praçaìsä) gebruikt, ‘een geïmpliceerd 

object, dat wordt gebruikt om een omschreven object te illu-

streren’. In dit vers is ook een woordspeling (çleña)
5
 gebruikt 

in het geval van chäyä, omdat dit wordt verstaan als ‘de scha-

duw van jouw glorie’. Omdat mädhavyä meer dan één bete-

kenis heeft, is chäyä gebruikt als een vorm van double-

entendre.
6
 

                                                 

 

5
   Çleña – een ambivalente zin met een dubbele betekenis. 

6
  Çré Kåñëa als de tamäla-boom wordt veel mooier, wanneer Hij wordt om-

armd door Çré Rädhä, de mädhavé-rank. Rädhä’s prema voedt Kåñëa’s 
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lieftalligheid. De geur van Çré Çré Rädhä-Govinda verspreidt zich door 

heel Våndävana. Als men zijn toevlucht zoekt tot zijn vermaarde scha-

duw, wordt al het lijden verzacht. Door een toevlucht aan zijn voet te 

vinden krijgt men de vrucht van sevä. Wat is hieraan zo verrassend? De 

goddelijke, rasika dichter, Çrépad Rüpa Gosvämé, bidt tot de wensboom 

van Våndävana – die in feite zijn meest dierbare, adolescente tamäla Çré 

Govinda en mädhavé Çré Rädhä is – om op genadevolle wijze zijn meest 

gekoesterde doel te schenken. 
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tval-lélä-madhu-kulyayollasitayä kåñëämbudasyämåtaiù 

    çré-våndävana-kalpa-valli paritaù saurabhya-visphärayä 

mädhuryeëa samastam eva påthunä brahmäëòam äpyäyitaà 

    näçcaryaà bhuvé labdha-päda-rajasäà parvonnatir vérud-

häm 

O wensrank van Çré Våndävana, als je in bloei staat en de nec-

tar regent uit de donkere wolk neer, spreidt de geur vloeiend 

uit jouw honingzoete spel zich overal naartoe en verzadigt de 

hele atmosfeer met zoetheid. Daarom zijn de boomkruipers, 

die het stof van jouw lotusvoeten dienen, bijzonder glorieus. 

Wat is hieraan zo verrassend? 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O wensrank van Çré Våndävana, de overstelpende honing, 

die van jouw spel afdruipt, heeft het hele universum diep-

gaand met zoetheid tevreden gesteld. Parva (ledematen of 

klimplanten) heeft twee betekenissen: granthi (omwikkelen) 

en utsava (festival). Deze twee nemen toe en worden steeds 

glorieuzer. Labdhä betekent de boomkruipers krijgen het stof 

van jouw lotusvoeten door hun toevlucht daar te nemen. Dit 

impliceert, dat de relatie van de ranken met jou groeit en hun 

plezier toeneemt door het stof van jouw voeten te krijgen. 

Wat is hieraan zo verrassend?” 
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“Waaruit vloeit de honing voort?” Het antwoord is, “Uit kå-

ñëambuda, de zwarte wolken, die losbarsten met nectarwa-

ter.” Met andere woorden, de ambrozijnen wolk, Çré Hari, 

loopt over van de zoetheid van Zijn spel en vermaak. In dit 

vers is eveneens het vijfde type van geïmpliceerde of indirecte 

uitdrukking (aprastuta-praçaìsä) toegepast.
7
 

Hier dient te worden opgemerkt, dat volgens sommige com-

mentatoren in Vers 67 het eerste type metafoor is gebruikt 

onder het mom van rüpaka alaìkära
8
 en dat in het huidige 

vers hetzelfde, eerste type metafoor is gebruikt onder het 

mom van çleña, of double-entendre. Het gebruik van een 

woord met een dubbele betekenis betreft het eerste type or-

nament of beeldspraak (atiçayokti).
9
 Hierover dient zorgvul-

dig te worden beraadslaagd. 

                                                 

 

7
  De glorie van Çré Rädhikä (het vermelde object) wordt tot uitdrukking 

gebracht door de wensranken (het indirecte object) van Våndävana. De 

wolk, de Prins van Vraja, Çré Çyämasundara, laat ambrozijnen spel en 

vermaak neerregenen, dat overloopt van de zoetheid van Våndävaneçva-

ré Çré Rädhikä, die het hele universum met voldoening vult. Het alterna-

tief is, dat de dienstmaagd, die haar toevlucht neemt tot de lotusvoeten 

van Çrématé Rädhikä, zeker het feest van dienstverlening aan het Godde-

lijk Paar krijgt. 

8
  Rüpaka alaìkära – de identificatie of nabijheid van het te vergelijken 

object met hetgeen, waarmee het wordt vergeleken. 

9
  Door woorden te gebruiken voor het te vergelijken object wordt het te 

vergelijken subject automatisch begrepen. 



_____________________________________________________________________________________ 

77 

paçupäla-vareëya-nandanau 

    varam etaà muhur arthaye yuväm 

bhavatu praëayo bhave bhave 

    bhavator eva padämbujeñu me 

(Çré Rüpa erkent, dat het geluk van de dienstverlening, waar 

ze om heeft gebeden, zeer zeldzaam is en bidt nu eenvoudig 

om bhakti aan Hun lotusvoeten, overal waar ze geboren mag 

worden.) 

O prins van Vraja en dochter van Våñabhänu Mahäräja, ik bid 

aan Jullie keer op keer, dat ik leven na leven liefde voor Jullie 

lotusvoeten mag hebben. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

Deze aanspreekvorm, paçupäla-vareëya-nandanau, de zoon 

en dochter van de twee beste koeherders, verwijst naar Çré Çré 

Rädhä-Kåñëa. Bhave bhave betekent ‘leven na leven’. De an-

dere zinnen zijn duidelijk. 

udgérëäbhüd utkalikä-vallarir agre 

    våndäöavyäà nitya-viläsa-vratayor väm 
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väë-mätreëa vyäharato ‘py ullalam etäm 

    äkarëyeçau kämita-siddhià kurutaà me 

(Nadat ze dit gebed heeft gereciteerd, bidt ze nu om haar ge-

wenste object te verkrijgen.) 

O eigenaren van mijn leven, Çré Kåñëa en Çré Rädhä, Jullie 

zijn eeuwigdurend verzonken in amoureus plezier! Deze rank 

van verlangens, deze Utkalikä-vallaré, is aan Jullie voeten 

hier in Våndävana ontsproten. Ik zit te trillen bij het reciteren 

ervan. Nadat Jullie mijn hartgrondige verzoek hebben aange-

hoord, vraag ik Jullie genadevol te zijn jegens deze lage per-

soon – beantwoord mijn gebeden en geef me de dienst, waar-

naar ik zo hevig heb verlangd. 

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

“O God en Godin, deze Utkalikä-vallaré heeft zich vóór Jullie 

gemanifesteerd.” Volgens de Dhanaïjaya-koña hebben de 

woorden vratati, vallaré en latä dezelfde betekenis – kruipende 

klimplant. “Ik zit te beven door eenvoudig deze Utkalikä-

vallaré te reciteren; ik kan me niet voorstellen, wat er gebeurt, 

als ik er diep op ga mediteren. Daarom moeten Jullie beiden 

de gewenste perfectie schenken aan een ieder, die dit leest.” 

De vraag is, “Door wat te doen?” Het antwoord is, “Äkarëya, 

door dit gebed te horen.” “Waar zijn Jullie tweeën mee be-

zig?” Het antwoord is, “Jullie maken in Våndävana eeuwigdu-

rend plezier.” 
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candräçva-bhuvane çäke 

    pauñe gokula-väsinä 

iyam utkalikä-pürvä 

    vallaré nirmitä mäyä 

(Nu vermeldt Çré Rüpa plaats en tijdstip van de geboorte of 

compositie van dit gebed.) 

In 1471 Çakäbda (1549 n. Chr.) in de maand Pauña (decem-

ber-januari) heb ik in Çré Gokula (Våndävana) deze ongeëve-

naarde Utkalikä-vallaré gecomponeerd. 

Aldus eindigt de vertaling van Utkalikä-vallaré, 

een onderdeel van Stava-mälä, 

geschreven door Çrémad Rüpa Gosvämé  

STAVA-MÄLÄ-VIBHÜÑAËA-BHÄÑYA 

Deze bloemlezing werd geschreven in 1471 Çakäbda (1549 n. 

Chr.) en het commentaar werd geschreven in 1686 Çakäbda 

(1608 n. Chr.). 

Dit commentaar op Utkalikä-vallaré, dat hoog verheven ge-

voelens en zoete poëzie bevat, werd geschreven door Balade-

va Vidyäbhüñaëa. De gemoedsgesteldheden in dit gedicht zijn 

een eeuwigdurende rijkdom voor de bhävuka toegewijden, 

die bekwaam zijn in de esoterische gevoelens van liefde. 
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