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Sri Rudram - Namakam en Chamakam 
De Sri Rudram, ook wel bekend als de Rudraprasna, is een gezongen gebed aan 
Heer Shiva. Het is onderdeel van de Yajurveda en een van de grootste Vedische 
hymnen, heilzaam voor elk doeleind en verwijdert alle dosha's en problemen. 
Het wordt door de Vedische pandits in de meeste puja's (rituele aanbiddingen) 
en homa's (vuuroffers) gereciteerd. De Sri Rudram bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel, hoofdstuk 16 van de Yajurveda, is bekend als de Namakam vanwege 
het steeds herhaald woord 'Namo' erin. Het tweede deel, hoofdstuk 18 van de 
Yajurveda, staat bekend als Chamakam vanwege het herhaald gebruik van de 
woorden 'Cha Me'. 
 
De Namakam 
De Rudram is verdeeld in elf secties die de Anuvaka's genoemd worden. In de 
eerste Anuvaka wordt Shiva verzocht zijn Ghora Rupa (vurige verschijningsvorm) 
af te wenden en zijn wapens en die van zijn gevolg verre te houden. Als hij 
eenmaal gekalmeerd is, wordt Rudra verzocht om de zonden te vernietigen van 
degenen voor wie de Rudram wordt gechant.  
Naast een gezongen bede aan Heer Shiva bevat de Srirudram ook verborgen 
boodschappen in code. Zo bevatten de verzen bijvoorbeeld gecodeerde 
instructies voor het bereiden van verschillen ayurvedische medicijnen.  
Deze eerste Anuvaka wordt gechant om alle zonden te vernietigen, leiderschap 
en goddelijke zegening te verkrijgen, bescherming tegen hongersnood, bevrijd te 
worden van angst, voedsel te verkrijgen en koeien te beschermen, tegen 
ontijdige angst voor de dood, tijgers, dieven, monsters, duivels en demonen. Het 
wordt ook gechant als een schild (kavaca) tegen hevige koorts, om ziekten te 
genezen,tegen afwijkingen in foetussen, om gevrijwaard te worden voor 
ongunstige gesternten en slecht karma, voor de vervulling van verlangens, voor 
overvloedige regenval, bescherming van de familie, om gezegend te worden met 
goede kinderen, voor vervulling van alle materiële verlangens en de vernietiging 
van vijanden.  
In de tweede Anuvaka wordt tot Rudra gebeden als degene die de aarde 
doordringt en als het groene gebladerte en de rijkdom aan medicinale kruiden. 
Hij wordt verzocht de banden van samsara (de illusie van de wereld) los te 
maken. Deze Anuvaka wordt gechant voor de vernietiging van vijanden, om 
rijkdom te verkrijgen, een koninkrijk (een baan) te verkrijgen en om intelligentie 
te verwerven.  
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In de derde Anuvaka wordt Rudra beschreven als Heer van de dieven die in alles 
aanwezig is. Hij is Sarvatma, het Zelf van alles. In feite hebben wij onverlichten de 
onsterfelijke staat van het Zelf gestolen en dit vervangen door onze eigen 
beperkte opvatting van het ego. Op zijn beurt is het Rudra die zal komen en onze 
onwetendheid van ons zal stelen om ons terug te brengen naar onze natuurlijke 
staat van verlichting. Ook deze Anuvaka wordt gechant om zieken te genezen. In 
de vierde Anuvaka wordt Rudra beschreven als de schepper en bewerkstelliger 
van allerlei zaken. Hij is de oorzaak van zowel het belangrijke als het 
ondergeschikte. Deze Anuvaka wordt gechant voor de genezing van tuberculose, 
diabetes en lepra.  
In de vijfde Anuvaka wordt de aanwezigheid van Rudra in stromend water 
geprezen en worden zijn vijf activiteiten geprezen (de schepping van het 
universum, de instandhouding ervan, de vernietiging ervan op het moment van 
Pralaya, het gebonden houden in onwetendheid en het bevrijden door moksha).  
In de zesde Anuvaka wordt Rudra geïdentificeerd met de tijd (Kalarupa). Hij 
wordt beschreven als de bron van de verschillende werelden, de Shruti's (de 
Veda's) en de essentie daarvan in de Vedanta. De vijfde en de zesde Anuvaka 
worden gechant voor de uitbreiding van alle verworvenheden, overwinning 
tegen vijanden, voor zegening met een zoon met de gestalte van Rudra, om 
miskramen te vermijden en een gemakkelijke baring te vragen, voor de 
verbetering van de gezondheid, om de invloed van ongunstige planeetstanden af 
te wenden en voor de bescherming van de eigen zoon.  
In de zevende Anuvaka worden Rudra's aldoordringende aanwezigheid in 
wateren, regens, wolken, stormen en de verschillende vormen daarvan 
beschreven. Deze Anuvaka wordt gechant voor het vergroten van de 
intelligentie, voor de verbetering van de gezondheid, voor rijkdom, 
nakomelingen, kleding, koeien, zonen, opleiding, land, een lange levensduur en 
om bevrijding te verkrijgen.  
In de achtste Anuvaka wordt Rudra beschreven als Hij die de andere goden 
verlicht en hen krachten verleent. Hij wordt gezien als eeuwig aanwezig in heilige 
rivieren en als Hij die alle zonden kan wegkwijten. Deze Anuvaka wordt gechant 
voor de vernietiging van vijanden en bezit van een koninkrijk (landgoed). 
In de negende Anuvaka wordt de kracht en de macht van zijn dienaren gevierd 
omdat zij de goden en de wereld verlichten en de krachten van het universum 
beheersen. Deze Anuvaka wordt gechant om goud, een goede vrouw, een baan 
en de zegening van een zoon die toegewijd is aan Heer Shiva te krijgen. 
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In de tiende Anuvaka worden Rudra's daden uitgebreid geprezen en zijn 
welwillendheid wordt aangeroepen met onvoorwaardelijke lofprijzingen. Deze 
Anuvaka wordt gechant om gezegend te worden met nakomelingen, om de 
levensduur te verlengen, om heilige plaatsen te bezoeken en kennis te verkrijgen 
van verleden, heden en toekomst. 
 
De Chamakam 
Nadat in de Namakam tot Rudra is gebeden en hij met alles is geïdentificeerd, 
wordt de Chamakam gechant, waarin de toegewijde zichzelf identificeert met 
Heer Shiva en hem vraagt alles te geven!!! 
Dit uitmuntende gebed is bedoeld voor de meerderheid van de mensen. Alles 
wat van waarde is in de wereld wordt opgenomen in dit gebed om op te stijgen 
tot de staat van jnani (wetende, verlichte) om op te stijgen tot moksha 
(bevrijding), eeuwigdurend geluk. De Chamakam verzekert alles te schenken 
waar je zelfverzekerd en zonder schaamte om vraagt. De schepper maakt geen 
onderscheid tussen de zaken van deze wereld en de andere. Beide behoren aan 
hem en verlangen dat geboren is uit deugd is in werkelijkheid een manifestatie 
van goddelijkheid en dharma (rechtschapenheid, juist gedrag, goddelijk bestuur).  
De Chamakam definieert volledig het ideaal van menselijk geluk en omschrijft in 
de hoogste graad de verlangens, ervan uitgaande dat ook de wereldse 
verlangens die vervuld worden bijdragen tot spirituele groei. 
In de eerste Anuvaka wordt gebeden om de mens gezond te houden, met zijn 
innerlijke organen, uiterlijke zintuigen en verstand intact en gezond en met een 
lange en vreedzame oude dag.  
De tweede Anuvaka vraagt bekendheid en leiderschap, gezond verstand, 
intellectuele scherpzinnigheid, het vermogen om beproevingen het hoofd te 
bieden, spirituele groei en wereldse luister en genietingen. 
De derde Anuvaka ontwikkelt het aangeboren verlangen naar God, naar 
meditatieve en spirituele extase, dienstbaarheid aan God en mensheid en een 
toestand waarin de wereld naar hem verlangt en hij de wereld wenst te 
verheffen. 
De vierde Anuvaka verzekert van hoffelijkheid, een fit lichaam en het beste 
voedsel voor het lichaam, en alle gemakken en behoeften. 
De vijfde Anuvaka vraagt om de Nava Ratna's, de negen edelstenen, en alle 
dieren om zijn belangen te dienen en om de vereiste materialen in hun beste 
hoedanigheid voor zijn rituelen. 
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De zesde Anuvaka benadrukt het belang van Indra als degene die deelneemt aan 
alle offeranden aan de andere goden. Zij erkent hem als degene die aan de zijde 
van de andere Goden alle verering ontvangt en erkent zijn speciale eer en 
suprematie (alleenheerschappij). 
De zevende Anuvaka benoemt de verschillende instrumenten die benodigd zijn 
voor een aantal rituelen en offers in de 'Homa Kunda', de plaats van offeranden 
aan de vuurgod met Svahakara. 
De negende Anuvaka is het allerhoogste gebed dat bestaat uit de inhoud van alle 
vier de Veda's.  
De tiende Anuvaka roept alle biologische wezens aan om samen te werken voor 
zijn dagelijkse welzijn en rijkdom en ook voor het offervuur. Ook brengt zij 
hogere spirituele niveaus, wat dit een jnana yagna (wijsheidsoffer) maakt. 
De elfde Anuvaka somt de lange lijst op van zegeningen waarom gevraagd wordt 
in de oneven goddelijke nummering en de even menselijke nummering. De 
wortels van de Chamakam zijn stevig geplant in de wereldse verlangens, zodat zij 
uiteindelijk mogen leiden tot goddelijke vervulling. Er wordt gebeden dat het 
goddelijke onsterfelijk is, oneindig en de oorzaak van hemel en aarde, tijd en 
ruimte, dat zij herboren wordt na het einde van alles en daarover het bestuur 
voert. 
 

Chamakam Namakam caiva purusa suktam tathaiva ca | 
Nityam trayam prayunjano Brahmaloke mahiyate || 

 
'Degene die steeds de Namakam en de Chamakam samen met de Purusha 
suktam dagelijks reciteert zal geëerd worden in Brahmaloka (een hemelse sfeer, 
de woonplaats van Brahma).' 
 


