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[vertaald uit de Hindi uitgave] 

E ONBEGRENSDE GLORIE VAN DEVOTIE 

voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods (bha-

gavad-bhakti) is zichtbaar in de Puräëa’s, Çruti’s, 

Småti’s, de Mahäbhärata, de Rämäyaëa en in de literaire wer-

ken van beroemde Vaiñëava voorgangers (äcäryas). Door de 

grondrechtelijke aard van onvermengde devotie (çuddha-

bhakti) te begrijpen en door zich werkelijk met de praktijk 

ervan bezig te houden kan men de oceaan van onwetendheid 

gemakkelijk oversteken en het hoogste doel van het leven 

bereiken, namelijk liefde voor de Allerhoogste Persoonlijk-

heid Gods, Çré Kåñëa (kåñëa-prema). Afgezien van de ware 

beoefening van çuddha-bhakti kan zelfs een vage schijn van 

bhakti de viervoudige gunsten van economische ontwikkeling 

(artha), religiositeit (dharma), zintuigelijke bevrediging (kä-

ma) en bevrijding (mokña) toekennen. Daarom worden men-

sen over het algemeen aangetrokken tot het cultiveren van 

bhakti. Vanwege hun onwetendheid van de ware aard van 

onvermengde toewijding echter komen ze doorgaans in con-
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tact met pretentieuze toegewijden, die louter rijkdom, vrou-

wen en roem begeren, waardoor ze onder hun invloed hetzij 

corrupte toewijding praktiseren of devotionele sentimenten 

overnemen, die tegenstrijdig zijn aan de principes van zuivere 

toewijding, terwijl ze zich inbeelden zuivere bhakti te beoefe-

nen. Komen ze onder invloed te staan van degenen met ver-

langens naar onpersoonlijke bevrijding, praktiseren ze hetzij 

een schaduw of een reflectie van ware bhakti en bedriegen ze 

zichzelf. Op die manier krijgen ze niet de ware vrucht van 

bhakti. 

Derhalve heeft de äcärya van de gedegen wetenschap van 

devotionele smaken, de meest genadige Çréla Rüpa Gosvämé, 

in zijn boek Sri Bhakti-rasämåta-sindhu de ware aard van on-

vermengde toewijding op basis van schriftuurlijke bewijsvoe-

ring uitgelegd. Hij heeft bovendien de geaardheden beschre-

ven van chala-bhakti (pretentieuze devotie), äbhäsa-bhakti 

(een schijn van devotie), pratibimba-bhakti (een reflectie van 

devotie), karma-miçrä-bhakti (devotie vermengd met baat-

zuchtig streven), jïäna-miçrä-bhakti (devotie vermengd met 

onpersoonlijke kennis), äropa-siddha-bhakti (ondernemingen 

die indirect aan de kwaliteit van devotie worden toegedicht), 

saìga-siddha-bhakti (ondernemingen vergezeld van of gunstig 

voor het cultiveren van devotie) enzovoort. Op het gebied van 

toewijding wordt Sri Bhakti-rasämåta-sindhu unaniem aan-

vaard als het meest gezaghebbende werk. Het werd echter 

gecomponeerd in het Sanskriet, een antieke taal, die in de 

moderne tijd slechts door zeer weinig mensen wordt begre-

pen. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft ten behoeve van de 

menselijke samenleving de ernstige en diepgaande begrippen 
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van Sri Bhakti-rasämåta-sindhu op een heldere en gemakke-

lijk te begrijpen manier in het Bengaals gepresenteerd. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura is een vertrouwelijke, eeuwige 

metgezel van de redder der massa’s in het tijdperk van Kali, 

Çacénandana Çré Caitanya Mahäprabhu. Nadat de metgezellen 

van Çré Gaurahari, zoals de Zes Gosvämé’s, Çréla Kåñëadäsa 

Kaviräja Gosvämé, Çré Narottama Öhäkura en Çréla Viçvanät-

ha Cakravarté Öhäkura, deze wereld verlieten en het ongema-

nifesteerde spel binnengingen, volgde een periode van hon-

derd jaar, die voor de Gauòéya Vaiñëava disciplinaire opvol-

ging als een duister tijdvak wordt beschouwd. Tijdens deze 

periode is er geen krachtige äcärya verschenen, die de leer 

van Çréman Mahäprabhu in zijn zuivere vorm kon doorgeven, 

zoals voorheen werd gedaan. Het gevolg was, dat er in een 

korte tijdspanne onder voorwendsel de leer van goddelijke 

liefde te volgen en te prediken, zoals was onderwezen door 

Çréman Mahäprabhu, vele corrupte sekten de kop opstaken, 

zoals Äula, Bäula, Kartäbhäjä, Neòä-nedé, Säé, Sahajiyä, Sak-

hé-bhekhé, Smärta en Jätigosäé, die hun eigen ingebeelde en 

materieel gemotiveerde, bedriegelijke principes gingen predi-

ken, terwijl ze zich bezighielden met een veelvoud aan wan-

gedrag. Ze hebben het Gauòéya vaiñëavisme zodanig belas-

terd, dat ontwikkelde en respectable mensen het gingen veraf-

schuwen. Het Gauòéya begrip van devotie begon geleidelijk te 

verdwijnen. 

In die tijd had in 1838 de gunstige verschijning plaats van 

Çréla Saccidänandanda Bhaktivinoda Öhäkura in een goed 

opgeleide en beschaafde familie in het dorp Véra-nagara vlak-

bij Çré Navadvépa-dhäma in West-Bengalen. Door ongeveer 
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honderd gezaghebbende boeken samen te stellen over de we-

tenschap van bhakti in Sanskriet, Bengaals, Hindi, Engels en 

andere talen ving met hem in de Gauòéya Vaiñëava lijn een 

nieuw tijdperk aan en heeft hij de vergane glorie hersteld. De 

Gauòéya Vaiñëava’s zullen hem voor deze grote onderneming 

eeuwig dank verschuldigd blijven. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura 

heeft in het moderne tijdperk opnieuw de bhakti-bhägérathé, 

de sterk stromende rivier van zuivere toewijding, op gang ge-

bracht en hiervoor is hij als de Zevende Gosvämé bekend ge-

worden.  

Deze Bhakti-tattva-viveka is een verzameling van vier es-

says over de beraadslaging van devotionele principes, die hij 

oorspronkelijk in het Bengaals componeerde. De eerste Hindi 

versie van dit materiaal werd in delen gepubliceerd tijdens de 

vierde en vijfde jaargang (1958-9) van Çré Bhägavata Patrikä, 

een spiritueel maandblad in Hindi van de Çré Keçavajé 

Gauòéya Maöha in Mathurä. Op verzoek van onze trouwe 

lezers en met de inspiratie van de huidige äcärya van de Çré 

Gauòéya Vedänta Samiti, Çré Çrémad Bhaktivedänta Vämana 

Mahäräja, wordt dit werk nu in de vorm van een boek aange-

boden. 

Door de grondeloze genade van de stichter van de Çré 

Gauòéya Vedänta Samiti en zijn ondergeschikte Gauòéya Ma-

öha vertakkingen door India, de meest vererenswaardige äcä-

rya-keçaré jagad-guru oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad 

Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, wordt Gauòéya 

devotionele literatuur door de Gauòéya Vedänta Samiti gepu-

bliceerd. Bij de meest gunstige gelegenheid van het jaarfeest 

van zijn verschijningsdag wordt deze uitgave als een geschenk 
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in zijn lotushanden aangeboden. Moge hij als de grootse beli-

chaming van genegenheid en vergeving het vermogen van zijn 

genade naar het diepst van ons hart overbrengen, zodat we 

aan zijn innerlijke wens maximale dienst kunnen verlenen. Dit 

is ons nederige gebed aan zijn lotusvoeten. 

Tenslotte wil ik de trouwe lezers nederig verzoeken deze li-

teratuur met grote concentratie in overweging te nemen. 

Door het begrijpen van de ware aard van onvermengde toe-

wijding kan men het hoogste doel van alle geschriften proe-

ven, de zuivere nectar van kåñëa-prema, zoals uiteengezet en 

gepredikt door Çré Caitanya Mahäprabhu. 

 

Een aspirant voor een sprankje genade 

van Çré Guru en de Vaiñëava’s 

 

Tridaëòi-bhikñu Çré Bhaktivedänta Näräyaëa  

 

De geheiligde dag van Çäradéya-pürëimä, 1990 

Çré Keçavajé Gauòéya Maöha 

Mathurä, Uttar Pradesh, India 
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[voor de tweede Engelse uitgave] 

ET IS ONS EEN GROOT GENOEGEN OM 

deze tweede Engelse uitgave getiteld Bhakti-

tattva-viveka van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura 

aan onze trouwe lezers te presenteren. Deze uitgave is een 

rechtstreekse vertaling van de Hindi versie, die op zijn beurt 

rechtstreeks werd samengesteld en vertaald uit het oorspron-

kelijke Bengaals door onze illustere geestelijk leermeester, 

oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhaktivedänta Nä-

räyaëa Gosvämé Mahäräja. De eerste Hindi uitgave werd ge-

publiceerd in 1990 en de eerste Engelse uitgave in 1997. 

Dankzij de heldere en preciese weergave van de weten-

schap van devotie voor de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods, Çré Kåñëa, in gemakkelijk te begrijpen taal is dit kleine 

boekje lange tijd een favoriet geweest van Çréla Näräyaëa 

Mahäräja. Met gebruikmaking van overvloedige citaten uit Sri 

Bhakti-rasämåta-sindhu van Çréla Rüpa Gosvämé en Bhakti-

sandarbha van Çréla Jéva Gosvämé heeft Bhaktivinoda Öhäku-

ra aangetoond, hoe men onderscheid aanlegt tussen de echte, 
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zuivere toewijding aan Bhagavän en de vele vormen van ver-

sneden toewijding. Dit onderwerp is vooral in de moderne tijd 

van belang, nu de verheven spirituele lessen uit het Oude In-

dia grotere aandacht krijgen, dan ooit eerder het geval is ge-

weest. De begrippen, die in dit boek uiteen worden gezet, 

zullen de oprechte aspiranten over het devotionele pad leiden 

door hen te voorzien van een helder beeld van ware toewij-

ding en hen te helpen de zeldzame zielen te identificeren, die 

dergelijke devotie belichamen. 

Çréla Näräyaëa Mahäräja beschikt over een sterke vastbe-

slotenheid om te zorgen, dat de werken van de grote Gauòéya 

äcäryas in het Engels worden gepubliceerd en wijd en zijd 

worden gedistribueerd. Deze eigenschap deelt hij met zijn 

dierbare vriend en instructiegevend geestelijk leermeester, Çré 

Çrémad A.C. Bhaktivedänta Svämé Prabhupäda, die in zijn 

eentje en in een relatief korte tijd de leer van Kåñëa-

bewustzijn in de hele wereld heeft verspreid. De vertalingen 

en eigen werken van Çréla Prabhupäda zijn standaard gewor-

den voor de presentatie van literaire Vaiñëava filosofie en we 

hopen en bidden, dat onze huidige pogingen – en deze uitgave 

in het bijzonder – hem tot tevredenheid stellen. 

Deze tweede Engelse uitgave verschilt van de eerste door 

een zorgvuldige herziening van linguïstische en filosofische 

helderheid. Een ander verschil is de nieuwe opmaak en een 

hogere standaard van het typewerk. Dankbare erkenning 

wordt toegekend aan Lavaìga-latä däsé voor de redactie van 

deze nieuwe uitgave, aan Åñabhädeva däsa, Çänti däsé en Gi-

ridhäré däsa voor het proeflezen van het definitieve manu-

script, aan Atula-kåñëa däsa voor de controle van het Sans-
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kriet, aan Kåñëa-prema däsa voor het nieuwe ontwerp van de 

omslag en aan Subala-sakhä däsa voor de toelevering van de 

nieuwe foto van Çréla Näräyaëa Mahäräja. Namens de vele 

toegewijden, die diensten verlenen aan Gauòéya Vedänta Pu-

blications, bieden we deze uitgave aan in de handen van onze 

dierbare Gurudeva, Çréla Näräyaëa Mahäräja, en bidden, dat 

hij ons altijd zal zegenen met de capaciteit om zijn diepe har-

tewens tot vervulling te brengen. 

 

Een aspirant voor de dienst van de lotusvoeten 

van Çré Guru en de Vaiñëava’s 

 

Prema-viläsa däsa  

 

Çré-kåñëa-janmäñöamé 

20 augustus, 2003 

Gopénätha-bhavana, Çré Våndävana  
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DE INTRINSIEKE NATUUR VAN BHAKTI  

yugapad räjate yasmin 

    bhedäbheda vicitratä 

vande taà kåñëa-caitanyaà 

    païca-tattvänvitaà svataù 

praëamya gauracandrasya 

    sevakän çuddha-vaiñëavän 

bhakti-tattva vivekä khyaà 

    çästraà vakñyämi yatnataù 

viçva-vaiñëava däsasya 

    kñudrasyäkiïcanasya me 

etasminn udyame hy ekaà 

    balaà bhägavaté kñamä 

Ik bied eerbetuigingen aan Çré Kåñëa Caitanya, die van nature 

met Zijn vier primaire metgezellen in de païca-tattva manifest 

is en in wie de contrasterende eigenschappen van eenheid 

(abheda) en onderscheid (bheda) simultaan aanwezig zijn. Na-
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dat ik eerbetuigingen heb aangeboden aan de dienaren van Çré 

Gauracandra, die allemaal zuivere Vaiñëava’s zijn, ga ik dit 

boek, Bhakti-tattva-viveka, met de grootst mogelijke zorgvul-

digheid schrijven. Als een onbeduidende en noodlijdende die-

naar van alle Vaiñëava’s in de wereld (viçva-vaiñëava däsa) 

vraag ik voor deze onderneming hun goddelijke vergeving, 

want dat is mijn enige kracht.  

 

EEST RESPECTABELE VAIÑËAVA’S, ONS 

enige doel is de nectar van zuivere toewijding 

(siddha-bhakti) aan Bhagavän Hari te proeven 

en te bevorderen. Daarom is het onze eerste plicht om de wa-

re aard van çuddha-bhakti te begrijpen. De beschikking over 

dit begrip heeft twee voordelen. Ten eerste, kennis van de 

ware aard van zuivere toewijding verdrijft onze onwetendheid 

met betrekking tot het onderwerp bhakti en maakt ons mense-

lijke leven tot een succes door ons toe te staan de nectar te 

proeven, die wordt ontleend aan de beoefening van bhakti in 

zijn zuivere vorm. Ten tweede, het zal ons beschermen tegen 

de vervuilde en versneden begrippen, die op dit moment de 

ronde doen in naam van zuivere toewijding. 

In de hedendaagse samenleving verspreiden zich helaas in 

naam van çuddha-bhakti diverse vormen van versneden toe-

wijding, zoals karma-miçrä (vermengd met baatzuchtig stre-

ven), jïäna-miçrä (vermengd met speculatieve kennis) en yo-

ga-miçrä (vermengd met allerlei soorten yoga-processen), 

maar ook verscheidene vervuilde en denkbeeldige begrippen 

verspreiden zich overal als kiemen van de pest. Over het al-

gemeen beschouwen de mensen deze vervuilde en versneden 
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begrippen als bhakti en respecteren ze als zodanig, maar blij-

ven op die manier verstoken van onvermengde toewijding. 

Deze vervuilde en versneden begrippen zijn onze grootste 

vijanden. Sommige mensen zeggen, dat bhakti geen waarde 

heeft, dat God slechts een ingebeeld sentiment is, dat de mens 

zelf een beeld van God heeft geschapen en dat bhakti een 

zieke bewustzijnsstaat is, die ons op geen enkele wijze voor-

deel kan bieden. Deze typen mensen kunnen ons – ook al 

verzetten ze zich tegen bhakti – niet veel kwaad doen, want 

we kunnen hen gemakkelijk herkennen en vermijden. Maar 

degenen, die propageren, dat toewijding aan de Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods het hoogste pad is en zich averechts 

tegen de principes van çuddha-bhakti gedragen en ook ande-

ren instructies tegen de principes van çuddha-bhakti geven, 

kunnen bijzonder schadelijk voor ons zijn. Ze geven ons in 

naam van bhakti averechtse instructies tegen de principes van 

het devotionele leven in en leiden ons uiteindelijk op een pad, 

dat in zijn geheel is tegengesteld aan bhagavad-bhakti. Onze 

voorgangers hebben daarom met grote inspanning de intrin-

sieke natuur (svarüpa) van bhakti omschreven en hebben ons 

herhaaldelijk gewaarschuwd om bij vervuilde en versneden 

ideeën uit de buurt te blijven. We zullen achtereenvolgens 

over hun instructies beraadslagen. Ze hebben talloze werken 

samengesteld om de svarüpa van bhakti te vast te stellen en 

hiervan is Sri Bhakti-rasämåta-sindhu het meest heilzame 

werk. Om de algemene eigenschappen van onvermengde 

toewijding te definiëren heeft Çréla Rüpa Gosvämé in dat werk 

geschreven, 
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anyäbhiläñitä-çünyaà 

    jïäna-karmädy anävåtam 

änukülyena kåñëänuçilanaà 

    bhaktir uttamä 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.11) 

Het cultiveren van activiteiten, die uitsluitend zijn bedoeld 

voor het plezier van Çré Kåñëa, met andere woorden, de onon-

derbroken stroom dienstverlening aan Çré Kåñëa uitgevoerd 

door alle pogingen van lichaam, geest en spraak en de expres-

sie van verscheidene spirituele gevoelens (bhävas), die niet 

worden afgedekt door jïäna (kennis gericht op onpersoonlijke 

bevrijding) en karma (vruchtzoekende activiteit), zonder ande-

re verlangens dan alleen de aspiratie om Çré Kåñëa gelukkig te 

maken, wordt uttama-bhakti genoemd, zuivere toegewijde 

dienst.  

In dit vers moet ieder woord worden geanalyseerd; anders 

kunnen we de eigenschappen van bhakti niet begrijpen. Wat is 

in dit vers de betekenis van de woorden uttama-bhakti? Impli-

ceren de woorden uttama-bhakti of “hoogste toewijding” ook 

het bestaan van adhama-bhakti of inferieure toewijding? Of 

kunnen ze nog iets anders betekenen? Uttama-bhakti is de 

staat, waarin de devotionele klimplant zich in zijn volkomen 

zuivere of onbesmette vorm bevindt. Bijvoorbeeld, onbesmet 

water is zuiver water zonder kleur, geur of enigerlei vervuiling 

veroorzaakt door toevoeging van een andere substantie. Op 

dezelfde manier verwijzen de woorden uttama-bhakti naar 

toewijding zonder enige besmetting, vervuiling of gehechtheid 

aan materiële bezittingen, die op een exclusieve wijze wordt 

uitgevoerd. Het gebruik in dit vers van kwalificerende bij-
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voeglijk naamwoorden leert ons, dat we geen gevoelens moe-

ten accepteren, die zijn tegengesteld aan bhakti. Het afwijzen 

van gevoelens, die zijn tegengesteld aan bhakti, leidt ons on-

vermijdelijk naar de zuivere aard van bhakti zelf. Op deze 

betekenis wordt misschien reeds gewezen door louter het 

woord bhakti te gebruiken, omdat het woord bhakti in alle 

gevallen deze bijvoeglijk naamwoorden reeds omvat. Heeft 

Çréla Rüpa Gosvämé, de äcärya van de gedegen wetenschap 

van toegewijde smaken (bhakti-rasa), het kwalificerende bij-

voeglijk naamwoord uttama (allerbeste) dan zonder reden 

gebruikt? Nee. Zoals mensen, die water willen drinken, over 

het algemeen vragen, “Is dit water onbesmet?” zo hebben 

onze voorgangers het noodzakelijk geacht om de eigenschap-

pen van uttama-bhakti te omschrijven om aan te geven, dat 

mensen praktisch altijd miçra-bhakti, versneden toewijding, 

praktiseren. Eigenlijk richt Çréla Rüpa Gosvämé zich op de 

omschrijving van de eigenschappen van kevala-bhakti, exclu-

sieve toewijding. Chala-bhakti (gepretendeerde toewijding), 

pratibimba-bhakti (een reflectie van toewijding), chäyä-bhakti 

(een schaduw van toewijding), karma-miçra-bhakti (toewij-

ding vermengd met baatzuchtige actie), jïäna-miçra-bhakti 

(toewijding vermengd met onpersoonlijke kennis) enzovoort 

zijn geen çuddha-bhakti. Deze uiteenlopende vormen zullen 

verderop achtereenvolgens worden behandeld. 

Welke zijn de intrinsieke eigenschappen (svarüpa-lakñaëa) 

van bhakti? Om deze vraag te beantwoorden wordt gezegd, 

dat bhakti in feite anukülyena kåñëänuçélana is, het cultiveren 

van activiteiten, die uitsluitend zijn bedoeld voor het plezier 

van Çré Kåñëa. Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn commentaar 
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Durgama-saìgamané op Sri Bhakti-rasämåta-sindhu uitgelegd, 

dat het woord anuçélanam twee betekenissen heeft. Ten eer-

ste, het betekent cultiveren door middel van pogingen om 

lichaam, geest en woord erin te betrekken of ervan uit te slui-

ten. Ten tweede, het betekent cultiveren in de richting van het 

object van onze genegenheid (préti) door middel van mänasé-

bhäva, sentimenten van hart en geest. Hoewel anuçélana in 

twee soorten bestaat, behoort het cultiveren van mänasé-

bhäva tot het cultiveren door middel van ceñöä, eigen activitei-

ten. Derhalve zijn activiteiten of pogingen (ceñöä) en innerlijke 

sentimenten (bhäva) wederzijds afhankelijk, waardoor uitein-

delijk de ceñöä worden beschouwd als het enige kenmerk van 

cultivering. Alleen wanneer activiteiten van lichaam, geest en 

woord op een gunstige wijze voor het plezier van Kåñëa wor-

den uitgeoefend, worden ze bhakti genoemd. De demonen 

Kaàsa en Çiçupäla ondernamen constant pogingen met li-

chaam, verstand en woord in de richting van Kåñëa, maar hun 

pogingen worden niet als bhakti aanvaard, omdat hun pogin-

gen ongunstig waren voor het plezier van Kåñëa. Kwaadwil-

lende pogingen kunnen geen bhakti worden genoemd. Het 

woord bhakti is afgeleid van de werkwoordstam bhaj. In de 

Garuòa Puräëa (Pürva-khaëòa 231.3) wordt gezegd, 

bhaj ity eña vai dhätuù 

    seväyäà parikértitaù 

tasmät sevä budhaiù proktä 

    bhaktiù sädhana-bhüyasé 

De werkwoordstam bhaj betekent “dienstverlenen”. Daarom 

moeten bedachtzame sädhakas zich met grote inspanning be-
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zighouden met dienstverlening aan Çré Kåñëa, want alleen uit 

dergelijke dienstverlening wordt bhakti geboren. 

Volgens dit vers wordt liefdevolle toegewijde dienst aan Kåñ-

ëa bhakti genoemd. Dergelijke dienstverlening is de intrinsie-

ke eigenschap van bhakti. 

In het belangrijkste vers van Sri Bhakti-rasämåta-sindhu 

(1.1.11) is het woord kåñëänuçélanam gebruikt. De betekenis 

hiervan is, dat Svayam Bhagavän Çré Kåñëa het enige, hoogste 

objectief is, dat met de term kevala-bhakti (exclusieve toewij-

ding) wordt aangeduid. Het woord bhakti wordt ook gebruikt 

voor Näräyaëa en verscheidene andere expansies van Kåñëa, 

maar de complete gevoelens van bhakti, die met Kåñëa kun-

nen worden uitgewisseld, kunnen niet worden uitgewisseld 

met andere gedaanten. Dit punt zal in detail worden geanaly-

seerd bij een andere gelegenheid, waar het onderwerp zich er 

beter voor leent. Voorlopig is het noodzakelijk te begrijpen, 

dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in Zijn aspect van 

Bhagavän het enige object van bhakti is. Ofschoon de Aller-

hoogste Absolute Waarheid (para-tattva) één is, wordt deze in 

drie aspecten gemanifesteerd, namelijk Brahman, Paramätmä 

en Bhagavän. Zij die trachten de Absolute Waarheid door 

middel van het ontwikkelen van kennis (jïäna) waar te ne-

men, kunnen niets anders achter Brahman realiseren. Met 

dergelijke spirituele ondernemingen proberen ze het materië-

le bestaan te passeren door middel van logenstraffing van de 

kwaliteiten van de materiële wereld (een proces genaamd 

neti-neti, niet dit niet dat), waardoor ze zich Brahman voor-

stellen als onbevattelijk, ongemanifesteerd, ongedifferenti-

eerd en onveranderlijk. Echter, door zich louter de afwezig-
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heid van materiële kwaliteiten voor te stellen krijgt men geen 

werkelijke realisatie van de Absolute Waarheid. Dergelijke 

spiritualisten denken, dat Brahman, dat zich buiten de be-

smetting van de materie bevindt, niet kan beschikken over 

eeuwige namen, gedaante, kwaliteiten, spel en vermaak enzo-

voort, omdat de namen, vormen, kwaliteiten en activiteiten in 

de materiële wereld allemaal tijdelijk en pijnlijk zijn. Hun 

argument is gebaseerd op bewijsvoering uit de Çruti’s, die 

nadruk leggen op de afwezigheid van materiële attributen in 

de Allerhoogste Realiteit, dat de Absolute Waarheid zich 

buiten het gezichtsveld van het verstand en woorden bevindt 

en dat deze geen oren, ledematen of andere lichaamsdelen 

heeft. Die argumenten hebben enige geldigheid, maar ze kun-

nen worden beslecht door de uitspraak van Advaita Äcärya te 

analyseren, welke wordt aangetroffen in de Çré Caitanya-

candrodaya-näöaka (6.67) geschreven door Kavi Karëapüra, 

yä yä çrutir jalpati nirviçeñaà 

    sä sävidhatte saviçeñam eva 

vicära-yoge sati hanta täsäà 

    präyo baléyaù saviçeñam eva 

In iedere uitspraak van de Çruti’s, waar op het onpersoonlijke 

aspect van de Absolute Waarheid wordt gewezen, wordt in 

dezelfde uitspraak tevens het persoonlijke aspect belicht. 

Door alle uitspraken van de Çruti’s als geheel te analyseren 

wordt duidelijk, dat het persoonlijke aspect sterker wordt 

benadrukt. Bijvoorbeeld, één Çruti zegt, dat de Absolute 

Waarheid geen handen, benen en ogen heeft, maar we weten 

wel, dat Hij alles doet, overal naartoe gaat en alles ziet. Het 
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zuivere begrip van deze uitspraak is, dat Hij geen grofstoffe-

lijke handen, benen, ogen enzovoort heeft, zoals geconditio-

neerde zielen die hebben. Zijn gedaante is transcendent en 

bevindt zich buiten de vierentwintig elementen van de materi-

ele natuur en is zuiver spiritueel. 

Door het ontwikkelen van jïäna zal blijken, dat het onper-

soonlijk Brahman de Allerhoogste Waarheid is. Echter, jïäna 

zelf is materieel, want voor alle kennis, die we in de materiële 

wereld vergaren en voor ieder filosofisch principe (siddhänta), 

dat we vestigen, zijn we uitsluitend afhankelijk van materiële 

eigenschappen, waardoor dat gevestigde principe ook materi-

eel is, of door het proces van ontkenning van de materie (vya-

tireka) te volgen om een idee te krijgen van een grondbegin-

sel, dat het tegenovergestelde van grove materie is, kunnen 

we met deze methode niet de werkelijk Allerhoogste Waar-

heid bereiken. Çréla Jéva Gosvämé heeft alsvolgt in zijn Bhakti-

sandarbha de relatieve waarheid uiteengezet, die wordt be-

reikt door degenen, die het pad van onpersoonlijke kennis 

volgen,  

prathamataù çrotåëäm hi vivekas tävän eva, yävatä jaòäti-

riktaà cin-mätraà vastüpasthitaà bhavati. tasmiàç cin-

mätre ‘pi vastüni ye viçeñäù svarüpa-bhüta-çakti-siddhäù 

bhagavattädi-rüpä varttante täàs te vivektuà na kñamante. 

yathä rajané-khaëòini jyotiñi jyotir mätratve ‘pi ye maëòa-

läntar bahiç ca diva-vimänädi-paraspara-påthag-bhüta-

raçmi-paramäëu-rüpä viçeñäs täàç carma-cakñuña na kña-

manta ity anvayaù tadvat. pürvavac ca yadi mahä-kåpä-

viçeñeëa divya-dåñöitä bhavati tadä viçeñopalabdhiç ca bha-
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vet na ca nirviçeña-cin-mätra-brahmänubhavena tal-léna eva 

bhavati.  

Anuccheda (214) 

idam eva (Bhägavad-gétä 8.3) “svabhävo ‘dhyätmam 

ucyate” ity anena çré-gétäsüktam. svasya çuddhasyätmano 

bhävo bhävanä ätmany adhikåtya vartamänatväd adhy-

ätma-çabdenocyate ity arthaù.  

Anuccheda (216) 

In het begin moeten studenten, die het pad van jïäna volgen, 

over voldoende onderscheidingsvermogen beschikken om het 

bestaan van een transcendentaal wezen (cinmaya-vastu), dat 

zich buiten de besmetting van de grofstoffelijke materie be-

vindt, te bevatten. Hoewel de specifieke eigenschappen van 

God, die door vermogens inherent aan Zijn eigen natuur wor-

den gevestigd, in dat bovenzintuiglijke wezen intrinsiek aanwe-

zig zijn, kunnen de aanhangers van het pad van jïäna deze niet 

waarnemen. Bijvoorbeeld, de zon is een lichtbron, die de duis-

ternis van de nacht verdrijft. Ofschoon zijn lichtgevende kwali-

teit gemakkelijk te begrijpen is, zijn de interne en externe acti-

viteiten van de zon, het verschil tussen de individuele lichtdeel-

tjes en de specifiek onderscheidende aspecten van de ontelbaar 

vele atoomdeeltjes van het licht geen van alle voor het mense-

lijk oog zichtbaar. Op dezelfde manier kunnen de goddelijke, 

persoonlijke eigenschappen van God niet worden waargeno-

men door degenen, die het transcendentale wezen schouwen 

door de ogen van onpersoonlijke kennis. Indien men, zoals 

eerder beschreven, door de genade van grote toegewijden bo-

venzintuiglijke visie ontvangt, kan men de persoonlijke eigen-

schappen van God wel rechtstreeks herkennen. Anders zal 

men door realisatie van het onpersoonlijk existentionele 
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Brahman slechts de staat bereiken, waarin men in dat Brah-

man opgaat.  

Deze kennis staat in Bhägavad-gétä (8.3), “svabhävo ‘dhyät-

mam ucyate – de inherente natuur van het levend wezen wordt 

gekend als het zelf.” De betekenissen van de woorden svabhä-

va en adhyätma zijn alsvolgt. Sva wijst op het zuivere zelf (çud-

dha-ätmä) en het woord bhäva wijst op verzekering. Derhalve 

wordt de verzekering van het zuivere levende wezen als uniek 

individu, dat voor de eeuwigheid is verbonden aan de Aller-

hoogste Persoon, svabhäva genoemd. Wanneer het zelf (ätmä) 

tot het belangrijkste aandachtsveld wordt gemaakt en het 

daarmee het vermogen wordt gegeven in zijn juiste functie te 

handelen, wordt het gekend als adhyätma. 

De betekenis hiervan is, dat de Absolute Waarheid, die trans-

cendent is aan het begoochelende materiële vermogen 

(mäyä), slechts gedeeltelijk wordt gerealiseerd, wanneer spiri-

tuele kennis wordt ontwikkeld door middel van het proces 

van negatie (neti-neti). Iemand, die dit proces volgt, kan alleen 

worden beschermd tegen de obstructie (anartha) van imper-

sonalisme, wanneer hij een personalist ontmoet, een zelfgere-

aliseerd Vaiñëava geestelijk leermeester. 

Degenen op het pad van yoga realiseren op het eind alleen 

de alomtegenwoordige Superziel, Paramätmä. Ze kunnen 

geen realisatie krijgen van de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods in Zijn ultieme manifestatie. In het proces van yoga zijn 

Paramätmä, Éçvara, persoonlijk Viñëu enzovoort onderzoeks-

objecten. In dit proces kunnen we weliswaar enkele eigen-

schappen van bhakti aantreffen, maar het is geenszins onver-

mengde devotie. Over het algemeen zijn de religieuze grond-

beginselen in deze wereld, die doorgaan voor het hoogste spi-
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rituele pad, allemaal louter processen van yoga, die streven 

naar realisatie van het aspect van Paramätmä. We kunnen niet 

verwachten, dat ze op het eind allemaal leiden naar het hoog-

ste pad (bhägavata-dharma), want in het proces van meditatie 

bevinden zich talloze hindernissen, voordat uiteindelijk de 

Absolute Waarheid wordt bereikt. Afgezien daarvan, er be-

staat een hele grote kans in de val van onpersoonlijk spirituele 

jïäna te lopen, wanneer men enige tijd hetzij yoga of medita-

tie praktiseert, waarbij men zich inbeeldt, “Ik ben Brahman”. 

In dit proces zijn realisatie van de eeuwige gedaante van 

Bhagavan en de gevarieerde karakteristieken van transcen-

dentie niet beschikbaar. De gedaante, die wordt voorgesteld 

tijdens meditatieve verering (upäsanä), is niet eeuwig – of het 

nu de gigantische gedaante van God in de vorm van het uni-

versum betreft, of de vierarmige gedaante, die zich in het hart 

bevindt. Dit proces wordt paramätma-darçana of realisatie 

van de Superziel genoemd. Hoewel dit proces superieur is aan 

de ontwikkeling van onpersoonlijke jïäna, is het niet perfect 

en niet alom plezierig. Añöäìga-yoga, haöha-yoga, karma-yoga 

en andere vormen van yoga behoren allemaal tot dit proces. 

Ofschoon räja- of adhyätma-yoga dit proces tot op zekere 

hoogte volgt, behoort het in de meeste gevallen eenvoudig tot 

het proces van jïäna. De filosofische conclusie is, dat realisa-

tie van de Superziel geen çuddha-bhakti kan worden ge-

noemd. In dit verband wordt in Bhakti-sandarbha gezegd, 

“antaryämitvamaya-mäyä-çakti-pracura-cic-chakty äçäviçiñtaà 

paramätmeti – na de schepping van dit universum wordt de 

expansie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die als 

bestuurder van de materiële natuur het universum binnengaat 
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en als instandhouder van de schepping is gesitueerd, gekend 

als Jagadéçvara, de alomtegenwoordige Paramätmä.” Zijn 

functie verhoudt zich meer tot vertoon van het externe ver-

mogen dan van het innerlijke vermogen. Daarom is dit aspect 

van de Absolute Waarheid van nature inferieur aan het aller-

hoogste en eeuwige aspect van Bhagavän. 

De Absolute Waarheid, die uitsluitend wordt gerealiseerd 

door middel van het proces van bhakti, wordt Bhagavän ge-

noemd. In Bhakti-sandarbha worden de kenmerken van Bha-

gavän beschreven, “pari-pürëa-sarva-çakti-viçiñöa-bhagavän iti 

– de complete Absolute Waarheid, die beschikt over alle 

transcendente vermogens, wordt Bhagavän genoemd.” Na de 

schepping van het universum treedt Bhagavän erin binnen 

met Zijn deelexpansie van Paramätmä. Als Garbhodakaçäyé is 

Hij gesitueerd als Superziel van het totale universum en als 

Kñérodakaçäyé is Hij gesitueerd als de Superziel in het hart van 

de levende wezens. Nogmaals, Bhagavän verschijnt als onper-

soonlijk Brahman als rechtstreeks onderscheidend aspect van 

de gemanifesteerde materiële werelden. Derhalve is Bhaga-

vän het oorspronkelijke aspect van God en de Allerhoogste 

Absolute Waarheid. Zijn intrinsieke gedaante (svarüpa-

vigraha) is transcendent. In Hem woont complete spirituele 

zegen. Zijn vermogens zijn onbevattelijk en onberedeneer-

baar. Hij kan niet worden ingeschat of gepeild door enig pro-

ces, dat is gefabriceerd door de kennis van het oneindig klei-

ne, levende wezen (jéva). Door de invloed van Zijn onbevatte-

lijke vermogen worden het hele universum en alle levende 

wezens, die zich daarin bevinden, gemanifesteerd. Jévas die uit 

het marginale vermogen (taöasthä-śakti) van Bhagavän wor-
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den gemanifesteerd, worden alleen succesvol door zich uitslui-

tend met Zijn liefdevolle, transcendente dienst bezig te hou-

den. Dan kan men met het chanten van de heilige naam (nä-

ma-bhajana) via het geestelijk oog de ongeëvenaarde schoon-

heid van Bhagavän waarnemen. De processen van jïäna en 

yoga kunnen Bhagavän niet benaderen. Als Hij wordt bena-

derd met het ontwikkelen van onpersoonlijke kennis, ver-

schijnt God als het vormloze, stralende, onpersoonlijke 

Brahman en als Hij wordt benaderd met het proces van yoga, 

verschijnt Hij als Paramätmä binnen deze materiële schep-

ping. Bhakti is uitermate zuiver. Het is voor Bhakti-devé, de 

personificatie van bhakti, zeer pijnlijk om de Allerhoogste 

Persoonlijkheid in Zijn lagere manifestaties te zien. Als ze dit 

ergens tegenkomt, kan ze het niet verdragen. 

Van deze drie manifestaties van de Absolute Waarheid is 

alleen de manifestatie van de persoonlijke gedaante van Bha-

gavän het object van bhakti. En zelfs binnen de persoonlijke 

manifestatie van Bhagavän bestaat nog een belangrijk onder-

scheid. Daar, waar het innerlijke vermogen (svarüpa-çakti) 

haar complete rijkdom (aiśvarya) vertoont, verschijnt Bhaga-

vän als Vaikuëöha-nätha Näräyaëa en daar, waar het innerlij-

ke vermogen haar hoogste lieftalligheid (mädhurya) vertoont, 

verschijnt Bhagavän als Çré Kåñëa. Ondanks dat aiśvarya prak-

tisch overal overheerst, verliest het zijn charme in aanwezig-

heid van mädhurya. In de materiële wereld kunnen we een 

dergelijke vergelijking niet maken; er is nergens een dergelijk 

voorbeeld zichtbaar. In de materiële wereld heeft aiśvarya 

meer invloed dan mädhurya, maar in de spirituele wereld is 

het geheel omgekeerd. Daar is mädhurya superieur en in-
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vloedrijker dan aiśvarya. O mijn dierbare toegewijden, jullie 

hoeven slechts één keer op aiśvarya te beraadslagen om daar-

na de liefdevolle gevoelens van mädhurya in jullie hart te 

brengen. Hiermee kunnen jullie deze waarheid begrijpen. 

Zoals de zon in de materiële wereld oprijst en het maanlicht 

verorbert, zo vindt de toegewijde aiśvarya niet langer meer 

smakelijk, wanneer de zoete smaak van mädhurya in zijn hart 

verschijnt. Çréla Rüpa Gosvämé heef geschreven, 

siddhäntatas tv abhede ‘pi 

    çréça-kåñëa-svarüpayoù 

rasenotkåñyate kåñëa- 

    rüpam eñä rasa-sthitiù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.59) 

Hoewel Näräyaëa en Kåñëa in existentioneel opzicht niet-

verschillend zijn, is Kåñëa superieur, omdat Hij over meer rasa 

beschikt. Zo groot is de glorie van rasa-tattva. Verderop in de 

discussie zal dit onderwerp uiteen worden gezet. Voorlopig is 

het van wezenlijk belang te begrijpen, dat de goedgunstige 

cultivering van activiteiten bedoeld om Çré Kåñëa een plezier 

te doen (änukülyena anuçélanam) het enige intrinsieke ken-

merk (svarüpa-lakñaëa) van bhakti is. Dit bevestigt dus de-

zelfde uitspraak gedaan in het vers onder discussie uit Sri 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.1.11). 

Vrij blijven van verlangens behalve de wens om Çré Kåñëa 

een plezier te doen (anyäbhiläñitä) en vrij blijven van de be-

dekking van jïäna en karma (jïäna-karmädy anävåtam) zijn 

marginale kenmerken (taöasthä-lakñaëa) van bhakti. Viñëu-

bhakti pravakñyämi yayä sarvam aväpyate – in deze helft van 
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het vers uit Bhakti-sandarbha worden de randkenmerken van 

bhakti besproken. De betekenis is, dat het levend wezen door 

beoefening van de eerder genoemde viñëu-bhakti alles kan 

bereiken. Het verlangen om iets te krijgen wordt abhiläñitä 

genoemd. Uit het woord abhiläñitä moet men uiteraard niet 

de betekenis afleiden, dat het verlangen om in bhakti vooruit-

gang te maken en uiteindelijk de geperfectioneerde staat te 

bereiken ook dient te worden afgewezen. “Met mijn beoefe-

ning van sädhana-bhakti bereik ik op zekere dag het verheven 

stadium van bhäva” – het is voor een toegewijde hoogst aan-

bevelenswaardig om een dergelijk verlangen in stand te hou-

den, maar behalve dit verlangen zijn alle andere soorten ver-

langens geschikt om te worden afgewezen. Er zijn twee soor-

ten afzonderlijke verlangens: het verlangen naar lustbevredi-

ging (bhukti) en het verlangen naar bevrijding (mukti). Çréla 

Rüpa Gosvämé zegt,  

bhukti-mukti-spåhä yävat 

    pitäcé hådi vartate 

tävad bhakti-sukhasyätra 

    katham abhyudayo bhavet 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.22) 

Zolang de twee heksen van verlangens naar bhukti en mukti 

in het hart van de toegewijde achterblijven, zal geen fractie 

van het zuivere geluk ontleend aan svarüpa-siddha-bhakti
1
 

                                                 

1
    Alle goedgunstige pogingen, zoals horen, chanten, herinneren enzovoort, 

als ook de manifestatie van spirituele sentimenten, die beginnen te ver-

schijnen in het stadium van bhäva, welke geheel vrij zijn van verlangens 

behalve die voor Çré Kåñëa en welke vrij zijn van de bedekkingen van jï-
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verschijnen. Zowel lichamelijk als mentaal plezier wordt be-

schouwd als bhukti. Externe pogingen om vrij te blijven van 

ziekte, of het verlangen naar heerlijk voedsel, kracht en 

macht, rijkdom, volgelingen, vrouw, kinderen, roem en over-

winning worden allemaal beschouwd als bhukti. Het verlan-

gen om in het volgende leven te worden geboren in een 

brahmaanse familie, of in een koninklijke familie, of om een 

woonplaats in de hemelse planeten of in Brahmaloka te krij-

gen, of een andere vorm van geluk in zijn volgende leven te 

krijgen worden eveneens beschouwd als bhukti. De beoefe-

ning van het achtvoudige yoga-systeem en het verkrijgen van 

de acht of achttien soorten mystieke perfecties vallen ook in 

de categorie bhukti. Gretigheid naar bhukti dwingt het levend 

wezen ondergeschikt te raken aan de zes vijanden aangevoerd 

door lust en woede. Afgunst kan gemakkelijk het hart over-

nemen en het gaan besturen. Om onvermengde toewijding te 

verkrijgen moet men volkomen onverschillig blijven voor het 

verlangen naar bhukti. Om het verlangen naar bhukti te kun-

nen loslaten hoeft een geconditioneerde ziel niet de zintuigob-

jecten af te wijzen door in het bos te gaan leven. Louter door 

in het bos te gaan leven of de dracht van een bedelmonnik 

(sannyäsé) aan te nemen leiden niet naar bevrijding van het 

verlangen naar bhukti. Als bhakti in het hart van een toege-

wijde woont, is hij in staat onthecht te blijven van zintuigob-

jecten, ook al leeft hij temidden van dergelijke verleidingen, 

                                                                                                     

äna en karma, worden svarüpa-siddha-bhakti genoemd. Met andere 

woorden, alle pogingen met lichaam, geest en woord in relatie tot Çré Kå-

ñëa, welke uitsluitend en rechtstreeks zonder enige tussenkomst worden 

uitgevoerd voor Zijn plezier, worden svarüpa-siddha-bhakti genoemd. 
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en kan hij het verlangen naar bhukti achterwege laten. Daar-

om zegt Çréla Rüpa Gosvämé,  

rucim udvahatas tatra 

    janasya bhajane hareù 

viñayeñu gariñöho ‘pi 

    rägaù präyo viléyate 

anäsaktasya viñayän 

    yathärham upayuïjataù 

nirbandhaù kåñëa-sambandhe 

    yuktaà vairägyam ucyate 

präpaïcikatayä buddhyä 

    hari-sambandhi-vastunaù 

mumukñubhiù parityägo 

   vairägyaà phalgu kathyate 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.154-6) 

Tegen de tijd dat het levend wezen een smaak voor kåñëa-

bhajana gaat ontwikkelen, begint zijn excessieve gehechtheid 

aan de lustobjecten van de zintuigen geleidelijk te vervagen. 

Dan accepteert hij in de geest van onthechting alleen nog zin-

tuigobjecten naar behoefte in de wetenschap, dat die objecten 

verband houden met Kåñëa, en gedraagt zich overeenkomstig. 

Dit wordt yukta-vairägya genoemd. De verzaking daarente-

gen van degenen, die bevrijding van materie verlangen en 

zintuigobjecten afwijzen door ze als illusie te beschouwen, 

wordt phalgu of zinloos genoemd. Het is voor een belichaam-

de ziel niet mogelijk om zintuiglijke objecten helemaal te ver-

zaken, maar het wijzigen van de neiging om ervan te genieten 

en het begrip van hun relatie met Kåñëa te blijven vasthouden 
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kan geen lustbevrediging worden genoemd. De zintuigobjec-

ten zijn vorm (rüpa), smaak (rasa), geur (gandha), aanraking 

(sparça) en geluid (çabda). We moeten proberen om de we-

reld op een dusdanige manier waar te nemen, dat alles aan 

Kåñëa gerelateerd lijkt te zijn, hetgeen betekent, dat we alle 

levende wezens dienen te beschouwen als dienaren en dienst-

maagden van Kåñëa. Kijk naar tuinen en rivieren als fijne 

speelplaatsen voor Kåñëa. Kijk naar alle soorten voedsel, die 

gebruikt kunnen worden als offer voor Zijn plezier. Neem in 

alle soorten geuren het aroma van kåñëa-prasäda waar. Op 

dezelfde wijze kun je zien, dat alle soorten smaken door Kåñ-

ëa dienen te worden geproefd. Voel dat alle elementen, die 

we aanraken, een relatie hebben met Kåñëa en hoor alleen 

vertellingen, die de activiteiten van Kåñëa of Zijn grote toe-

gewijden beschrijven. Als een toegewijde een dergelijke blik 

naar buiten ontwikkelt, ziet hij de zintuigobjecten niet langer 

als afgescheiden van Bhagavän Zelf. De neiging om bij het 

verkrijgen van lustbevrediging van het plezier te genieten in-

tensiveert in het hart van een toegewijde het verlangen naar 

bhukti en laat hem uiteindelijk van het pad van bhakti afwij-

ken. Anderzijds, door alle objecten van deze wereld te aan-

vaarden als instrumenten, die kunnen worden gebruikt in Kåñ-

ëa’s dienst, wordt het verlangen naar bhukti volkomen uit het 

hart gewist, waardoor zich daar onvermengde toewijding kan 

manifesteren. 

Zoals het hoogst noodzakelijk is om het verlangen naar 

bhukti los te laten, zo is het even belangrijk om het verlangen 

naar mukti (bevrijding) achterwege te laten. Er zijn een paar 
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zeer diepgaande principes en begrippen met betrekking tot 

mukti. In de geschriften worden vijf soorten mukti genoemd, 

sälokya-särñöi-sämépya- 

    särüpaikatvam apy uta 

déyamänaà na gåhëanti 

    vinä mat-sevanaà janäù 

Çrémad-Bhägavatam  (3.29.13) 

[Çré Kapiladeva zei:] O mijn dierbare moeder, ondanks dat hen 

de vijf soorten bevrijding worden aangeboden, te weten sä-

lokya, särñöi, sämépya, särüpya en ekatva, zullen mijn zuivere 

toegewijden ze niet aanvaarden. Ze accepteren alleen mijn 

transcendentale liefdevolle dienstverlening. 

Met sälokya-mukti krijgt men residentie in het woonoord van 

Bhagavän. Het verkrijgen van weelde gelijk aan die van Bha-

gavän wordt särñöi-mukti genoemd. Het verkrijgen van een 

positie in de nabijheid van Bhagavän wordt sämépya-mukti 

genoemd. Het verkrijgen van een vierarmige gedaante, zoals 

die van Bhagavän Viñëu, wordt särüpya-mukti genoemd. 

Säyujya-mukti (samensmelten) wordt ekatva genoemd. Deze 

säyujya-mukti kent twee vormen: brahma-säyujya en éçvara-

säyujya. Het cultiveren van brahma-jïäna, onpersoonlijke 

kennis, leidt tot brahma-säyujya, het samensmelten in de uit-

straling van God. Ook het volgen van de methode voorge-

schreven in de geschriften, die handelen over zelfrealisatie, 

leidt tot brahma-säyujya. Door het yoga-systeem van Pätaïjali 

op de juiste wijze in acht te nemen wordt bevrijding genaamd 

éçvara-säyujya verkregen, samensmelten met de gedaante van 

God. Voor toegewijden zijn beide typen säyujya-mukti waard 

te worden afgewezen. Degenen, die säyujya als geperfectio-
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neerde staat willen bereiken, kunnen ook het proces van 

bhakti volgen, maar hun toewijding is tijdelijk en frauduleus. 

Ze zullen bhakti niet aanvaarden als een eeuwigdurende be-

zigheid en beschouwen het louter als een middel om Brahman 

te bereiken. Hun idee is, dat na het bereiken van Brahman, 

bhakti niet langer bestaat. De bhakti van een oprechte toege-

wijde zal daarom in de associatie van dergelijke spiritualisten 

ontaarden. In het hart van degenen, die säyujya-mukti als 

hoogste perfectie beschouwen, zal nimmer onvermengde toe-

wijding wonen. Met betrekking tot de andere typen bevrijding 

legt Çréla Rüpa Gosvämé uit, 

atra tyäjyatayaivoktä 

    muktiù aïca-vidhäpi cet 

sälokyädis tathäpy atra 

    bhaktyä näti virudhyate 

sukhaiçvaryottarä seyaà 

    prrema-sevottarety api 

sälokyädir-dvidhä tatra 

    nädyä sevä-juñäà matä 

kintu premaika-mädhurya 

    juña ekäntino harau 

naiväìgé kurvate jätu 

    muktià païca-vidhäm api 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.55-7) 

Ofschoon de eerder genoemde vijf typen bevrijding voor toe-

gewijden waard zijn te worden afgewezen, zijn de vier typen 

van sälokya, sämépya, särüpya en särñöi niet geheel tegen-

draads aan bhakti. In overeenstemming met het verschil van 
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bekwaamheid in een bepaalde toegewijde om ze te verkrijgen 

nemen deze vier typen bevrijding twee vormen aan: svasukha-

aiçvarya-pradänakäré (datgene, dat transcendent geluk en 

rijkdom schenkt) en prema-sevä-pradänakäré (datgene, dat 

liefdevolle transcendente dienstverlening aan Bhagavän 

schenkt). Zij die met deze vier typen bevrijding de Vaikuëöha 

planeten bereiken, ontvangen de vrucht van transcendent 

geluk en transcendente weelde. Dienaren van Bhagavän aan-

vaarden dergelijke bevrijding onder geen enkele voorwaarde 

en de liefhebbende toegewijden (premi-bhaktas) zullen een 

van de vijf soorten mukti helemaal nooit aanvaarden. In zui-

vere, onvermengde toegewijden is daarom het verlangen naar 

bevrijding niet aanwezig. Dus om vrij te blijven van het ver-

langen naar bevrijding en lustbevrediging is anyäbhiläñitä-

çünya de aangewezen weg, namelijk zonder enig verlangen 

anders dan dat om Çré Kåñëa een plezier te doen. Dit is een 

van de marginale kenmerken (taöasthä-lakñaëa) van bhakti. 

Onbedekt blijven door neigingen naar jïäna (het ontwikke-

len van kennis gericht op onpersoonlijke bevrijding) en karma 

(baatzuchtige activiteiten) is een ander marginaal kenmerk 

van bhakti. In de zinsnede jïäna-karmädé verwijst het woord 

ädi, dat “enzovoort” betekent, naar de beoefening van mys-

tieke yoga, droge verzaking, het proces van enumeratie 

(säìkhya-yoga) en de beroepsmatige plichten van kaste of 

overtuiging. Reeds eerder is gezegd, dat de goedgunstige cul-

tivering van activiteiten om Çré Kåñëa een plezier te doen 

bhakti wordt genoemd. Het levend wezen is transcendent, 

Kåñëa is transcendent en bhakti-våtti – de tendens van zuivere 

toewijding, waarmee het levend wezen een eeuwige relatie 
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met Kåñëa vestigt – is ook transcendent. Alleen wanneer het 

levend wezen zich in zijn zuivere staat bevindt, treedt het in-

trinsieke aspect (svarüpa-lakñaëa) van bhakti op. Op dat mo-

ment bestaat er voor marginale kenmerken van bhakti geen 

gelegenheid om op te treden. Wanneer het levend wezen ge-

conditioneerd is en zich in de materiële wereld bevindt, zijn 

samen met zijn grondrechtelijke identiteit (svarüpa) nog twee 

andere marginale identiteiten aanwezig: de grofstoffelijke en 

subtiel materiële lichamen (vals ego, verstand en intelligen-

tie). Door bemiddeling van deze twee elementen doet het 

levend wezen in de materiële wereld pogingen om zijn uiteen-

lopende verlangens te vervullen. 

Als we iemand het begrip onvermengde toewijding voor-

leggen, moeten we hem op de hoogte brengen met het idee 

van anyäbhiläñitä-çünya, het verstoken zijn van ieder verlan-

gen behalve het verlangen om Çré Kåñëa een plezier te doen. 

In de transcendente wereld is deze vorm van identificatie niet 

vereist. Nadat het levend wezen verstrikt raakt in de oceaan 

van het materiële bestaan, wordt hij in beslag genomen door 

diverse soorten externe activiteiten en wordt aangevallen 

door de ziekte genaamd “vergetelheid van Kåñëa”. In de jéva, 

die zwaar te lijden heeft van de ellende veroorzaakt door deze 

ziekte, verschijnt een verlangen om te worden bevrijd uit de 

oceaan van materiële onwetendheid. Tegen die tijd vervloekt 

hij zichzelf en denkt, “Alas! Wat ben ik ongelukkig! Nu ik in 

deze onoverkomelijke oceaan van het materiële bestaan ben 

gevallen, word ik op de gewelddadige golven van mijn ver-

dorven verlangens hier en daar naartoe geslingerd. Dan word 

ik weer aangevallen door de krokodillen van lust, woede en-
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zovoort. Ik huil op hulpeloze wijze in mijn miserabele conditie 

en ik heb geen enkele hoop op mijn overleving. Wat moet ik 

doen? Heb ik niet ergens een weldoener? Bestaat er geen 

kans om te worden gered? Alas! Wat moet ik doen? Hoe kan 

ik worden gered? Ik zie geen uitweg uit mijn dilemma. Ach en 

wee! Ik ben uiterst onfortuinlijk.” In een dergelijke staat van 

hulpeloosheid raakt het levend wezen uitgeput en valt stil. 

De uiterst mededogende Çré Kåñëa ziet de jéva in deze con-

ditie en plant genadevol het zaad van de klimplant van devo-

tie (bhakti-latä-béja) in zijn hart. Dit zaad bestaat uit śraddhä, 

vertrouwen, en bevat de onontwikkelde manifestatie van bhä-

va, de eerste kiem van goddelijke liefde voor Bhagavän. Deze 

kiem wordt gevoed door het water van het cultiveren van toe-

gewijde activiteiten aangevoerd door horen en chanten. Dan 

geeft de kiem eerst een spruit, waarna hij bladeren maakt en 

tenslotte bloemen zet, zodra hij tot de vorm van klimplant is 

uitgegroeid. Wanneer het levend wezen uiteindelijk voor de 

dageraad van goed fortuin komt te staan, draagt de klimplant 

van toewijding de vrucht van prema, goddelijke liefde.  

Nu ga ik de geleidelijke ontwikkeling van bhakti uitleggen 

en zal beginnen met het zaad in de vorm van śraddhä. We 

moeten goed begrijpen, dat Bhakti-devé onmiddellijk in het 

hart verschijnt, zodra daar het zaad van vertrouwen is gezaaid. 

Bhakti is in het stadium van śraddhä zo delicaat als een pas 

geboren kindje, een meisjesbaby. Meteen vanaf haar verschij-

ning in het hart van een toegewijde moet ze met grote zorg in 

een gezonde conditie worden gehouden. Zoals een huisvader 

zijn tere babydochter tegen zon, kou, schadelijke schepselen, 

honger en dorst beschermt, zo moet ook de babygedaante van 
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Śraddhä-devé tegen allerlei vormen van onheil worden be-

schermd. De ongewenste associatie van onpersoonlijke ken-

nis, baatzuchtige activiteiten, mystieke yoga, gehechtheid aan 

materiële objecten, droge verzaking enzovoort staan haar 

immers niet toe om geleidelijk uit te groeien tot uttama-

bhakti, maar deformeert haar in een andere vorm. Met andere 

woorden, vertrouwen ontwikkelt zich niet tot bhakti, maar zal 

slechts de vorm van anartha aannemen, de belemmering tot 

zuivere toewijding. Het gevaar van ziekten blijft bestaan, tot-

dat de tere Çraddhä-devé vrij wordt van de invloed van anart-

ha en zich transformeert in niñöhä, resolute vastbeslotenheid. 

Dit gebeurt door de voeding van de toegenegen moeder van 

associatie van ware toegewijden en door het medicijn van 

bhajana in te nemen. Heeft ze eenmaal het stadium van niñöhä 

bereikt, kan geen anartha haar meer gemakkelijk schaden. 

Als Çraddhä-devé niet met de grootst mogelijke zorg wordt 

gevoed, raakt ze vervuild met microben, termieten, muggen 

en het ongezonde milieu van jïäna-yoga (het cultiveren van 

kennis), vairägya (droge verzaking), säìkhya-yoga (het proces 

van enumeratie) enzovoort. In de geconditioneerde staat is de 

ontwikkeling van kennis, verzaking enzovoort voor het levend 

wezen onvermijdelijk, maar kennis, die ongunstig is voor toe-

wijding, kan bhakti ruïneren. Volgens Çréla Jéva Gosvämé wijst 

het woord jïäna hier derhalve op het najagen van onpersoon-

lijk Brahman. Jïäna bestaat uit twee soorten: spirituele kennis 

gericht op het verkrijgen van mukti en bhagavat-tattva-jïäna, 

die tegelijkertijd met bhakti in het hart van het levend wezen 

verschijnt. De eerste soort is rechtstreeks tegengesteld aan 

bhakti, waardoor het van wezenlijk belang is om hiervan ver 
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uit de buurt te blijven. Sommigen zeggen, dat bhakti alleen 

verschijnt na het cultiveren van dergelijke geestelijke kennis, 

maar deze uitspraak is volkomen onjuist. Bhakti droogt in 

feite op door het cultiveren van dergelijke kennis. Kennis 

daarentegen over de wederzijdse relatie (sambandha) tussen 

Bhagavän, het levend wezen en de begoochelende energie, die 

in het hart verschijnt door het trouwhartig cultiveren van de-

votionele activiteiten, is juist wel behulpzaam bij de beoefe-

ning van bhakti. Deze kennis wordt ahaituka-jïäna genoemd, 

kennis zonder bijbedoeling. Süta Gosvämé zegt in Çrémad-

Bhägavatam (1.2.7), 

väsudeve bhagavati 

    bhakti-yogaù prayojitaù 

janayaty äçu vairägyaà 

    jïänaà ca yad ahaitukam 

Bhakti-yoga uitgevoerd voor de genoegdoening van de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Vasudeva leidt tot onhechting van al-

les, dat geen relatie met Hem heeft, en geeft zuivere kennis, 

die vrij is van de motivatie voor bevrijding en die er uitsluitend 

op is gericht om Hem te bereiken. 

Welnu, door de voorgaande uitspraken zorgvuldig te overzien 

kunnen we begrijpen, dat uttama-bhakti betekent onbedekt 

blijven door jïäna, karma enzovoort – door ze te aanvaarden 

als ondergeschikte entiteiten – en zich bezig te houden met de 

goedgunstige cultivering van activiteiten bedoeld om Çré Kåñ 

ëa een plezier te doen zonder enig ander verlangen. Bhakti is 

de enige methode, waarmee het levend wezen transcendente 

zegen kan verkrijgen. Behalve bhakti zijn alle andere metho-

den extern. Soms wordt baatzuchtige activiteit (karma), die 
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wordt bijgestaan door bhakti, als äropa-siddha-bhakti geïden-

tificeerd, ondernemingen die indirect worden toegedicht aan 

de kwaliteit devotie, en soms wordt het cultiveren van onper-

soonlijke kennis (jïäna) als saìga-siddha-bhakti geïdentifi-

ceerd, ondernemingen vergezeld van of gunstig voor het culti-

veren van devotie. Deze kunnen echter nooit als svarüpa-

siddha-bhakti worden aanvaard, toewijding in haar constituti-

oneel geperfectioneerde staat. 

Svarüpa-siddha-bhakti is kaitava-çünya, vrij van alle bedrog 

en van nature vol onvermengde zegen, hetgeen betekent, dat 

het verstoken is van ieder verlangen naar hemels plezier of 

het bereiken van bevrijding. In äropa-siddha-bhakti daarente-

gen blijven verlangens naar lustbevrediging (bhukti) en be-

vrijding (mukti) op een verscholen wijze aanwezig. Daarom 

wordt het ook sakaitava-bhakti genoemd, bedriegelijke devo-

tie. O mijn dierbare, vertrouwelijke Vaiñëava’s, jullie worden 

door je constitutionele natuur tot svarüpa-siddha-bhakti aan-

getrokken en hebben geen smaak voor äropa-siddha-bhakti of 

saìga-siddha-bhakti. Ofschoon deze twee soorten toewijding 

volgens hun grondrecht eigenlijk geen bhakti zijn, zijn er toch 

mensen, die naar deze twee soorten activiteiten als bhakti 

verwijzen. Ze zijn in feite geen bhakti, maar bhakti-äbhäsa, de 

schijn van ware toewijding. Indien men met een of ander goed 

geluk door middel van de praktijk van bhakti-äbhäsa vertrou-

wen in de ware aard van bhakti ontwikkelt, kan een dergelijke 

praktijk zich transformeren in onvermengde toewijding. Maar 

dit zal niet zo gemakkelijk gebeuren, want door de praktijk 

van bhakti-äbhäsa bestaat een grote kans, dat men van on-

vermengde toewijding verstoken blijft. Daarom wordt in alle 
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geschriften de instructie gegeven om svarüpa-siddha-bhakti te 

volgen. 

In dit korte artikel is de intrinsieke aard van onvermengde 

toewijding uitgelegd. Nadat we de instructies van onze voor-

gaande äcäryas nauwgezet hebben doorgenomen, presenteren 

we hun hartgemeende gevoelens samengevat in het volgende 

vers, 

pürëa-cid-ätmake kåñëe 

    jévasyäëu-cid-ätmanaù 

upädhi-rahitä ceñöä 

   bhaktiù sväbhäviké matä 

Çré Kåñëa is het complete, alomtegenwoordige bewustzijn, die 

altijd over alle vermogens beschikt, en de jéva is het oneindig 

kleine bewuste wezen, dat wordt vergeleken met een enkel 

lichtdeeltje in een straal van de ongelimiteerde spirituele zon. 

De natuurlijke en ongecorrumpeerde poging van het oneindig 

kleine bewuste wezen in de richting van het complete bewust-

zijn wordt bhakti genoemd. De vasthoudendheid van het le-

vend wezen aan anyäbhiläña (handelen om verlangens te ver-

vullen anders dan het verlangen om Çré Kåñëa een plezier te 

doen), jïäna (het cultiveren van kennis gericht op onpersoon-

lijke bevrijding) en karma (baatzuchtige activiteit) wordt het 

“verkrijgen van een materiële aanduiding” genoemd. We 

moeten leren inzien, dat de natuurlijk inherente poging van 

de jéva alleen de goedgunstige cultivering kan zijn van activi-

teiten om Çré Kåñëa een plezier te doen. 
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ANALYSE VAN DE SCHIJN VAN BHAKTI 

yad bhaktyäbhäsa-leço ‘pi 

    dadäti phalam uttamam 

tam änanda-nidhià kåñëa- 

    caitanyaà samupäsmahe 

Wij vereren Çré Kåñëa Caitanya, die een oceaan van transcen-

dente zegen is. Zelfs een vaag spoor van devotie voor Hem le-

vert het hoogste resultaat op. 

 

IJN BESTE TOEGEWIJDEN, IN HET VOOR- 

gaande hoofdstuk hebben we de intrinsieke 

aard (svarüpa) en de extrinsieke kenmerken 

(taöasthä-lakñaëa) van bhakti besproken. In dit hoofdstuk gaan 

we bhakti-äbhäsa, de schijn van devotie bespreken. We heb-

ben reeds eerder iets over bhakti-äbhäsa gezegd, toen we een 

overzicht gaven van de taöasthä-lakñaëa van bhakti en inder-

daad behoort bhakti-äbhäsa tot de categorie taöasthä-lakñaëa 
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van bhakti. Aangezien het niet echt geschikt is om de schijn 

van toewijding grondig te analyseren in een sectie, waarin 

zowel de intrinsieke aard als de extrinsieke kenmerken van 

bhakti worden besproken, is het noodzakelijk om een afzon-

derlijk hoofdstuk over het onderwerp bhakti-äbhäsa te schrij-

ven. We hopen, dat dit artikel kan dienen om het onderwerp 

van het voorgaande hoofdstuk verder te verduidelijken. 

Er is reeds aangegeven, dat de natuurlijke en ongecorrum-

peerde poging van het oneindig kleine bewustzijn, de jéva, in 

de richting van het complete bewustzijn, Kåñëa, bhakti wordt 

genoemd. Jévas bevinden zich in één van de twee staten, de 

bevrijde staat of de geconditioneerde staat. In de bevrijde 

staat is het levend wezen vrij van alle vormen van materiële 

relaties en bevindt zich in zijn zuivere, constitutionele positie. 

In dat stadium blijft de jéva vrij van iedere materiële aandui-

ding en derhalve bestaat in hem geen gelegenheid voor de 

aanwezigheid van marginale kenmerken van bhakti. In de 

geconditioneerde staat daarentegen vergeet de jéva  zijn con-

stitutionele identiteit, omdat zijn spirituele intelligentie wordt 

begoocheld door de bedekkingen van de grofstoffelijke en 

subtiel materiële lichamen. In de geconditioneerde staat trekt 

de jéva allerlei materiële aanduidingen aan. Als een spiegel 

stofvrij is, geeft hij van ieder object een helder spiegelbeeld te 

zien, maar als hij vol stof zit, geeft hij geen scherp spiegel-

beeld te zien. In die hoedanigheid kunnen we zeggen, dat de 

spiegel een aanduiding heeft gekregen. Als iets de natuur 

(svabhāva) van een object bedekt, wordt die bedekking de 

aanduiding of soortnaam van dat object genoemd. De materi-

ele natuur dekt de zuiver constitutionele natuur van de jéva af 
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en die bedekking is de aanduiding of de soortnaam van de 

jéva. In Çrémad-Bhägavatam wordt gezegd, 

bhayaà dvitéyäbhiniveçataù syäd 

    içäd apetasya viparyayo ‘småtiù 

tan-mäyayäto budha äbhajet taà 

    bhaktyaikayeçaà guru-devatätmä 

Çrémad-Bhägavatam  (11.2.37) 

De jéva’s aangeboren neiging van onvermengde toewijding in 

de richting van het complete bewustzijn, Bhagavän Çré Kåñëa, 

is zijn eeuwige, plichtmatige bezigheid (nitya-dharma). Als 

dezelfde jéva zich van Bhagavän afkeert, wordt hij door angst 

aangegrepen en raakt hij zijn intelligentie kwijt. Mäyä is het 

externe vermogen van Bhagavän (apara-çakti).  Door het be-

staan van deze materiële wereld, die uit de externe energie is 

gemanifesteerd, te beschouwen als een element, dat onafhan-

kelijk is van Bhagavän, valt het onfortuinlijke levende wezen 

in het materiële bestaan. Intelligente mensen daarentegen, die 

de bescherming van de lotusvoeten van een bonafide geeste-

lijk leermeester hebben aanvaard, houden zich bezig met ex-

clusieve bhajana aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, 

Çré Hari.  

Aan de hand van het vers op de voorgaande pagina kunnen 

we vaststellen, dat de absorbtie van het levend wezen in de 

materiële energie (mäyäbhiniveda) aan hem een valse aan-

duiding oplegt. In een dergelijk gecorrumpeerde staat ver-

slechtert zijn toewijding gemakkelijk en verschijnt zijn toewij-

ding als bhakti-äbhäsa. Degenen, die niets anders wensen dan 

toetreding tot onvermengde toewijding, moeten geheel over 
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bhakti-äbhäsa heenstappen en hun toevlucht nemen tot keva-

la-bhakti, exclusieve en ononderbroken toewijding. Om deze 

reden nemen we het onderwerp van bhakti-äbhäsa in groot 

detail door. Deze diepteanalyse van de schijn van devotie is 

uiterst vertrouwelijk; alleen intieme toegewijden zijn gekwali-

ficeerd om het te horen. De reden hiervoor is, dat degenen, 

die bhakti-äbhäsa als bhakti beschouwen, helemaal niet blij 

zijn met het lezen van dit boek, totdat ze werkelijk fortuinlijk 

worden. Ik ervaar met de presentatie van dit onderwerp voor 

de intieme toegewijden een intens plezier. 

Çréla Rüpa Gosvämé heeft in Sri Bhakti-rasämåta-sindhu 

geen afzonderlijke analyse gegeven van bhakti-äbhäsa. In de 

eerste helft van het vers anyäbhiläñitä-çünyaà jïäna-

karmädy-anävåtam heeft hij een complete, doch verborgen 

uitleg van bhakti-äbhäsa gegeven. In zijn bespreking van het 

onderwerp rati-äbhäsa, de schijn van extatisch spirituele emo-

tie, in zijn overzicht van het principe van rati heeft Çréla Rüpa 

Gosvämé bhakti-äbhäsa op een mooie wijze uiteengezet. Ik 

presenteer deze beraadslaging over de schijn van devotie op 

basis van de begripsvorming van Çréla Rüpa Gosvämé. 

De aanwezigheid van bhakti-äbhäsa heeft plaats vóór de 

staat van çuddha-bhakti. Vanaf bhakti-äbhäsa verschijnen 

binnen de onvermengde toewijding achtereenvolgens de sta-

dia van onvermengde toewijding en rati. Çréla Rüpa Gosvämé 

zegt (Sri Bhakti-rasämåta-sindhu 1.3.45), “pratibimbas tathä 

chäyä ratyäbhäso dvidhä mataù – er zijn twee soorten bhakti-

äbhäsa: pratibimba-bhakti-äbhäsa en chäyä-bhakti-äbhäsa.” 

Het verschil tussen de twee is, dat pratibimba van het oor-

spronkelijke object gescheiden blijft en als een andere, afzon-
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derlijke entiteit verschijnt, terwijl chäyä volkomen afhankelijk 

is van het oorspronkelijke object, waarbij het van nabij ver-

schijnt als een deelmanifestatie van het oorspronkelijke ob-

ject.  Als een boom op het wateroppervlak wordt weerspie-

geld, wordt de boom, die op het water zichtbaar is, pratibimba 

of reflectie genoemd. Het bestaan van de reflectie is alleen te 

danken aan het bestaan van het oorspronkelijke object; des-

ondanks wordt de reflectie als een afzonderlijke entiteit aan-

vaard. De contouren, die op het water verschijnen, omdat de 

boom het pad van het licht blokkeert en die lijken op de vorm 

van de boom zelf, worden chäyä of schaduw genoemd. Het 

bestaan van de chäyä is geheel afhankelijk van het oorspron-

kelijke object. Çréla Jéva Gosvämé zegt, tasmän nirupädhitvam 

eva rater mukhya-svarüpatvaà sopädhitvam äbhäsatvaà tatt-

va-gauëyä våttyä pravartamänatvam iti, hetgeen wil zeggen, 

dat onversneden bhakti svarüpa-bhakti is, toewijding in zijn 

intrinsieke staat, maar als bhakti versneden is, wordt ze bhak-

ti-äbhäsa genoemd. Bhakti-äbhäsa wordt gemanifesteerd door 

de gauëa-våtti, de secundaire neiging van het levend wezen. 

De intrinsieke neiging van het levend wezen wordt de muk-

hya-våtti genoemd en de neiging, die wordt onderbroken of 

bedekt, wordt gauëa-våtti genoemd. Pratibimba-bhakti-äbhäsa 

en chäyä-bhakti-äbhäsa worden beide gecategoriseerd als 

gauëa-våtti of secundaire tendensen. Wanneer bhakti zijn zui-

vere vorm bereikt, is ze volkomen vrij van de tendensen van 

pratibimba (reflectie) en chäyä (schaduw). Tegen die tijd is 

alleen het oorspronkelijke object zelf, zuivere spontane toe-

wijding, manifest. 
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PRATIBIMBA-BHAKTI-ÄBHÄSA 

De schijn van devotie genaamd pratibimba-bhakti-äbhäsa kan 

worden onderverdeeld in drie categorieën: (1) nirviçeña-

jïänävåta-bhakti-äbhäsa; (2) bahirmukha-karmävåta-bhakti-

äbhäsa en (3) viparétavastu-bhakti-buddhi-janita-bhakti-

äbhäsa. 

(1) In nirviçeña-jïänävåta-bhakti-äbhäsa blijft bhakti verbor-

gen achter een bedekking van onpersoonlijke kennis (nirviçe-

ña-jïäna). Dan hangt er een gordijn van onpersoonlijke kennis 

tussen de sädhaka en svarüpa-siddha-bhakti
2
, die een recht-

streekse realisatie van bhakti in haar inherente vorm onmoge-

lijk maakt. 

De conclusie van onpersoonlijke kennis is, dat in de trans-

cendente realiteit (cit-tattva) geen namen, gedaanten, kwalitei-

ten, spel en andere attributen bestaan. Volgens deze filosofie 

bestaan deze attributen alleen in materiële objecten; wanneer 

de jéva van het materiële bestaan wordt bevrijd, gaat hij op in 

ongedifferentieerd Brahman. Waar deze onpersoonlijke ken-

nis aanwezig is, kan onvermengde toewijding zich niet mani-

festeren. Kåñëänuçélana, het cultiveren van toewijding aan Çré 

Kåñëa, wordt çuddha-bhakti genoemd. De activiteiten van 

bhakti zijn in onpersoonlijke bevrijding echter niet mogelijk, 

want noch Kåñëa, noch Zijn dienaar, het levend wezen, noch 

devotionele activiteiten zijn daar aanwezig. Als iemand ge-

looft, dat bij het bereiken van de geperfectioneerde staat van 

bevrijding bhakti niet langer bestaat vanwege de destructie 

van verstand, lichaam en vals-ego, maar tegelijkertijd het pro-

                                                 

2
  Zie voor de definitie van deze term voetnoot 1 op pagina 16 en 17. 
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ces van bhakti blijft volgen om een dergelijke perfectie te be-

werkstelligen, hoe kan zijn toewijding aan Kåñëa dan eeuwig 

en vrij van bedrog worden genoemd? Zo iemand probeert 

Kåñëa voorlopig een plezier te doen en doet op het eind een 

poging om Kåñëa’s bestaan op te heffen. Dit is hetzelfde als 

hetgeen de demoon Våkäsura deed, die Çré Çiva met zijn vere-

ring een plezier deed en nadat hij van Çiva een godsgeschenk 

had gekregen, waarmee hij iedereen kon doden door zijn 

hand op het hoofd van zijn slachtoffer te leggen, Çiva zelf 

probeerde te vermoorden. De toewijding van een dergelijk 

persoon is bedriegelijk en tijdelijk vanwege zijn onwetendheid 

van de intrinsieke aard van eeuwig geperfectioneerde devotie 

(nitya-siddha-bhakti). Çréla Rüpa Gosvämé heeft de kenmer-

ken van dergelijke bedriegelijke bhakti beschreven, 

kintu bäla-camatkära- 

    käré tac-cihna-vikñayä 

abhijïena subodho ‘yaà 

    ratyäbhäsaù prakértitaù 

açramäbhéñöa-nirvähé 

    rati-lakñaëa-lakñitaù 

bhogäpavarga-saukhyäàça- 

    vyaïjakaù pratibimbakaù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.3.44, 46) 

Bij het zien van symptomen, zoals tranen vergieten en beven, 

in personen, die naar materieel plezier en bevrijding verlan-

gen, kan men de indruk krijgen, dat ze kåñëa-rati, extatische 

emotie gebaseerd op een excessieve gehechtheid aan Kåñëa, 

hebben ontwikkeld, maar alleen onnozele figuren, die gemak-
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kelijk worden beïnvloed door een toneel van externe symp-

tomen, beschouwen deze zogenaamde rati als authentiek. De-

genen die ermee op de hoogte zijn, weten dat het rati-äbhäsa 

is. De eerste reden hiervoor is, dat ze hunkeren naar onper-

soonlijke bevrijding, en door zich Kåñëa te herinneren, de 

enige, die dergelijke mukti kan toekennen, ervaren ze groot 

plezier. Dit grote plezier is de oorzaak van het vergieten van 

tranen en beven; het wordt niet veroorzaakt door spontane 

liefde voor Kåñëa. De tweede reden van het vergieten van 

tranen en het vertonen van beven is het geluk, dat wordt ont-

leend aan het idee, dat hun innerlijke verlangen naar materi-

eel plezier met de uitvoering van dergelijke bhakti-äbhäsa 

gemakkelijk kan worden vervuld. 

väräëasé-niväsé kaçcid ayaà 

    vyäharan hareç caritam 

yati-goñöhyäm utpulakaù 

    siïcati gaëòa-dvayé-masraiù 

Er was eens een bedelmonnik in de stad Väräëasé, die de na-

men van Hari zat te chanten op een bijeenkomst van sannyä-

sés. Hij begon uiteindelijk te beven en de tranen liepen over 

zijn gezicht. Bij het chanten van de heilige namen zat hij te 

denken, “Aha! Met zo’n simpel proces kan ik onpersoonlijke 

bevrijding krijgen.” Çréla Rüpa Gosvämé beschrijft de oorzaak 

van een dergelijke conditie, 

daivät sad-bhakta-saìgena 

    kértanädy-anusäriëäm 

präyaù prasanna-manasäà 

    bhogo mokñädi-rägiëäm 
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keñäïcid dhådi bhävendoù 

    pratibimba udaïcati 

tad-bhakta-hån-nabhaù-sthasya 

    tat-saàsarga-prabhävataù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.3.47-8) 

Het tentoonspreiden van beven en het vergieten van tranen is 

voor een impersonalist niet eenvoudig, want kennis en verza-

king maken het hart zo hard als een steen en verdrijven alle 

symptomen van bhakti, die van nature zeer fragiel is. Ook al 

voeren impersonalisten het proces van horen (çravaëa) en 

chanten (kértana) uit, lijden ze aan de ziekte van verlangens 

naar lustbevrediging en bevrijding en ervaren in hun hart toch 

een beetje plezier van het uitvoeren van çravaëa en kértana. 

Als ze op dat moment met goed geluk de associatie van een 

zuivere toegewijde van Bhagavän krijgen, wordt door het ef-

fect van die associatie de bhäva, die als een maan aan de he-

mel in het hart van zuivere toegewijden staat, zelfs gereflec-

teerd in hun hart, dat besmet is met het onpersoonlijke con-

cept. Een dergelijk voorval kan soms een beetje extase en het 

vergieten van tranen veroorzaken. Zodra ze echter de associa-

tie van een dergelijke toegewijde ontberen, maken ze de tra-

nen en het beven van hun eigen discipelen als fraude en be-

drog belachelijk. Derhalve kan bhakti nooit in een hart ver-

schijnen, dat is afgedekt met onpersoonlijke kennis, maar 

soms treedt daar het verschijnen van bhakti-äbhäsa op. 

(2) In bahirmukha-karmävåta-bhakti-äbhäsa wordt door de 

secundaire tendens (gauëa-våtti) van bhakti een blokkade 

gelegd, die bestaat uit een externe afdekking van baatzuchtige 

activiteit (karma). Het is alsof er tussen degene, die proeft, 
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het levend wezen, en datgene dat moet worden geproefd, 

bhakti, een gordijn van baatzuchtige activiteit hangt. Dit go-

dijn dekt de intrinsieke natuur van bhakti af. Het najagen van 

het pad van mystieke yoga en het strikt naleven van de be-

roepsmatige plichten van kaste en levensfase (varëäçrama-

dharma) worden beide als karma geclassificeerd. Karma be-

staat uit twee soorten: nitya (regelmatig uitgevoerde activitei-

ten) en naimittika (activiteiten uitgevoerd bij belegenheid).  

Alle acties resulterend in vroomheid worden beschouwd als 

karma, baatzuchtige activiteit. Het geven van een gedetaileer-

de uiteenzetting van karma zou deze presentatie echter te 

lang maken. Degenen, die het concept karma specifiek willen 

bestuderen, kunnen de eerste pagina’s van mijn boek lezen, 

Çré Caitanya-çikñämåta. 

Het proces van karma, dat in de boeken van smärta-

brähmaëas uiteen wordt gezet, komt helemaal neer op opper-

vlakkige activiteit. Activiteiten zoals sandhya-vandana, dage-

lijkse gebeden bij zonsondergang, die geschikt zijn voor de 

juiste uitoefening van de plichten van varëäçrama, die in de 

boeken van de smärtas worden vermeld, worden nitya-karma 

genoemd, dagelijkse routinematige activiteiten. De smärtas 

beschouwen de uitvoering van deze dagelijkse bezigheden als 

bhakti. De symptomen van bhakti, die in hen zichtbaar zijn, 

zijn louter te wijten aan pratibimba-bhakti äbhäsa en niet aan 

ware bhakti. De reden hiervan is, dat het gewenste resultaat 

van deze activiteiten ofwel het verkrijgen van onpersoonlijke 

bevrijding is, of de genoegdoeningen van deze wereld, of die 

van de hemelse oorden. Er zijn ook mensen, die de onderde-

len van bhakti, zoals horen en chanten, aanzien als karma en 
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het horen en chanten van het proces van karma-yoga aanzien 

als bhakti. Deze misverstanden worden veroorzaakt door hun 

onwetendheid van het juiste filosofische begrip. Hoewel er 

uiterlijk veel overeenkomsten zichtbaar zijn tussen karma-

yoga en sädhana-bhakti, bestaat er tussen die twee een fun-

damenteel verschil. Alle actie ondernomen om werelds geluk 

of hemels geluk te bewerkstelligen valt onder de categorie 

karma. Deze vorm van geluk wordt ofwel als lustbevrediging 

of als verlichting van lijden in de vorm van onpersoonlijke 

bevrijding geclassificeerd. 

Bhakti daarentegen is de actie uitgevoerd met absorbtie in 

sentimenten, die alleen onze natuurlijk aangeboren neiging 

tot liefde voor Kåñëa helpen toenemen, waarbij de beoefenaar 

totaal geen ander verlangen koestert. Ondanks het verwerven 

van andere vruchten bij de uitvoering van dergelijke activiteit, 

beschouwt de beoefenaar deze vruchten als onbeduidend. De 

handelingen, die onvermengde toewijding voeden, worden 

ook als bhakti beschouwd, want bhakti alleen is de moeder 

van bhakti; de processen van jïäna en karma zijn nooit in 

staat om bhakti voort te brengen. Mijn dierbare intieme toe-

gewijden, jullie kunnen mensen, die zich bezighouden met 

grove activiteiten, geen plezier doen met de presentatie van 

dit subtiele verschil tussen karma-yoga en bhakti. Alleen 

wanneer hun vertrouwen in de processen van karma en jïäna 

door de opeenhoping van vrome activiteiten en het effect van 

associatie met zuivere toegewijden van Bhagavän afneemt, zal 

in hun hart de kiem van onontwikkelde bhakti in de vorm van 

vertrouwen verschijnen. Tenzij men over dergelijk vertrou-
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wen beschikt, kan niemand het subtiele verschil tussen karma-

yoga en bhakti bevatten. 

We moeten begrijpen, dat iemand, die denkt, dat bhakti 

eenvoudig een andere vorm van karma is, niet in staat is de 

transcendente sentimenten van onvermengde toewijding in 

zijn hart te proeven. Het onderscheid tussen bitter en zoet kan 

alleen worden opgemerkt door te proeven, niet door te rede-

neren. Nadat men ze werkelijk heeft geproefd, is het veel ge-

makkelijker om te bepalen, welke van de twee superieur is. 

Degenen met een neiging naar karma-yoga dansen, beven en 

huilen soms bij het chanten van de heilige naam, maar dit 

komt allemaal neer op een reflectie van bhakti, niet çuddha-

bhakti. Dit is het resultaat van hun voorgaande goede geluk 

van associatie met toegewijden, zoals werd beschreven in de 

verzen hiervoor geciteerd [pag. 36 en 37), zoals daivät sad-

bhakta-saìgena... . Het huilen en beven, dat ze vertonen, zijn 

gewoon symptomen voortgebracht door zinnelijk plezier en 

worden beschouwd als louter reflecties (pratibimba). Ze zijn 

op die momenten ofwel verzonken in gedachten aan hemelse 

heerlijkheden of ze bevinden zich in een denkbeeldige oceaan 

van plezier ontleend aan bevrijding. Dit is pratibimba-bhakti-

äbhäsa. 

(3) In dit tijdsgewricht kunnen we gemakkelijk de vinger leg-

gen op viparéta-vastu-bhakti-buddhi-janita-bhakti-äbhäsa, 

dat wordt voortgebracht door visualisering van bhakti in acti-

viteiten, die in feite aan bhakti zijn tegengesteld en dat preva-

leert in de païcopäsanä in de éçvara-praëidhäna, concentratie 

op de Superziel in het proces van yoga. Zij die bekend staan 

als païcopäsanä, denken dat er vijf sampradäyas zijn: Çaiva 
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(aanbidders van Çiva), Çäkta (aanbidders van Durgä), Gäna-

patya (aanbidders van Gaëeça), Saura (aanbidders van Sürya) 

en Vaiñëava (aanbidders van Viñëu). Alle vijf zijn aanhangers 

van impersonalisme. De Vaiñëava lijn, die hier wordt ge-

noemd, is niet de Vaiñëava lijn, die de authentieke principes 

van bhakti volgt. De vier authentieke Vaiñëava sampradäyas 

komen niet voor in de Vaiñëava païcopäsanä-sampradäya, 

die hier wordt aangehaald. Çré Rämänujäcärya, Çré Madhväcä-

rya, Çré Viñëusvämé en Çré Nimbäditya zijn de vier äcäryas van 

de vier bonafide sampradäyas van onvermengde toewijding, 

die worden beschreven in het vers çré-brahma-rudra-sanakäç 

catväraù sampradäyinaù. Om aan te geven welke deze vier 

bonafide sampradäyas zijn wordt in de geschriften gezegd, 

sampradäya-vibinä ye manträs te niñphalä matäù, hetgeen be-

tekent, dat mantras aanvaard van sampradäyas buiten de vier 

bonafide sampradäyas geen resultaten opleveren. 

Vaiñëava’s, die tot de groep païcopäsanä behoren, zijn in 

beginsel impersonalisten, geen zuivere toegewijden. Alle paï-

copäsakas denken, dat de mürtis van hun vijf vererenswaardi-

ge godheden uiteindelijk denkbeeldig zijn. Met andere woor-

den, ze geloven niet, dat Brahman een gedaante heeft, en ze 

denken, dat de gedaanten van hun godheden louter als hulp-

middelen ten behoeve van de eredienst dienen te worden be-

grepen, omdat ze zich nog in een lichaamsbewustzijn bevin-

den. Volgens hun idee gaat de aanbidder op in onpersoonlijk 

Brahman, zodra de verering geperfectioneerd is, en de devo-

tie, welke werd opgedragen aan deze “denkbeeldige” mürtis, 

die als de Allerhoogste werden beschouwd, beschikt niet over 

een eeuwig bestaan. Deze bezigheid is eenvoudig jïänävåta-
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bhakti-äbhäsa, toewijding bedekt door onpersoonlijke kennis. 

Men kan geen onvermengde toewijding krijgen, zolang men 

gelooft, dat een dergelijke schijn van toewijding ware bhakti 

is. Als deze symptomen van bhakti, zoals beven en tranen met 

tuiten, in de uitvoerders van deze vorm van bhakti-äbhäsa 

worden waargenomen, dienen ze te worden beschouwd als 

symptomen voortgebracht door sensueel plezier en als een 

reflectie (pratibimba) van de authentieke symptomen. 

Zoals de païcopäsakas een schijn van devotie voor de 

“denkbeeldige” godsbeelden van hun halfgoden vertonen, zo 

vertonen ook yogés bevingen en tranen voor hun “denkbeel-

dige” godheid van de Superziel. Deze zijn allemaal voorbeel-

den van pratibimba-bhakti-äbhäsa. Het idee, dat pratibimba-

bhakti-äbhäsa zich geleidelijk kan ontwikkelen en zich uitein-

delijk zal transformeren in onvermengde toewijding, is vol-

komen onwaar, want door onpersoonlijke meditatie en de 

voordelen gezocht in baatzuchtige activiteiten af te wijzen, 

gaat het bestaan van deze schijn van toewijding geheel in ne-

velen op. Er blijft voor degenen, die pratibimba-bhakti-äbhäsa 

praktiseren, geen mogelijkheid bestaan, dat ze enig voordeel 

behalen, tenzij ze hun bewustzijn tot aan de wortel zuiveren. 

Impersonalisten, zoals de vier Kumära’s en de allerbeste jïä-

né, Çukadeva Gosvämé, konden om het pad van bhakti te aan-

vaarden pas een nieuw en hoger verheven leven beginnen, 

nadat ze hun voorgaande overtuigingen volkomen hadden 

afgelegd. Krachtens hun nieuwe, verheven leven bereikten ze 

de status van onze äcäryas. Çréla Rüpa Gosvämé zegt met be-

trekking tot pratibimba-bhakti-äbhäsa het volgende, 
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vimuktäkhila tarñair yä 

    muktair api vimågyate 

yä kåñëenätigopyätu 

    bhajadbhyo ‘pi na déyate 

sä bhukti-mukti-kämatväc 

    chuddäà bhaktim akurvatäm 

hådaye sambhavaty eñäà 

    kathaà bhägavaté ratiù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.3.42-3) 

Hoe is het mogelijk, dat de zeldzame bhagavad-rati, extatische 

emotie voor Bhagavän, welke in het stadium van bhäva ver-

schijnt, zich aandient in het hart van degenen, die verlangen 

naar materiële lustbevrediging en onpersoonlijke bevrijding, 

terwijl dergelijke rati gretig wordt gezocht door bevrijde zielen, 

die alle vormen van materiële verlangens volkomen hebben af-

gelegd, en die door Çré Kåñëa niet zo gemakkelijk wordt gege-

ven, zelfs niet aan degenen, die zich met Zijn exclusieve bhaja-

na bezighouden? 

Het is hoogst noodzakelijk hier te vermelden, dat degenen, 

die het plezier ontleend aan onwettige associatie met vrouwen 

en het gebruik van bedwelmende middelen beschouwen als 

liefde voor God, zelf zijn vervuild en anderen ook kunnen 

vervuilen. 

CHÄYÄ-BHAKTI-ÄBHÄSA  

Het is voor een sädhaka van zeer groot belang om chäyä-

bhakti-äbhäsa te begrijpen. In tegenstelling tot pratibimba-

bhakti-äbhäsa is chäyä-bhakti-äbhäsa niet krom en geslepen, 

maar beschikt daarentegen over eenvoud en deugd. Çréla Rü-
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pa Gosvämé heeft met betrekking tot chäyä-bhakti-äbhäsa het 

volgende geschreven, 

kñudra kautübalamayé 

    caïcalä duùkha-häriëé 

rateç chäyä bhavet kiïcit 

    tat-sädåçyävalambiné 

hari-priyä-kriyä-käla- 

    deça-päträdi-saìgamät 

apy änuñaìgikädeñä 

    kvacid ajïeñv apékñyate 

kintu bhägyaà vinä näsau 

    bhäväc chäyäpy udäïcati 

yad abhyudayataù kñemaà 

    tatra syäd uttarottaram 

hari-priyä-janasyaiva 

    prasäda-bhara-läbhataù 

bhäväbhäso ‘pi sabasä 

    bhävatvam upagacchati 

tasminn eväparädhena 

    bhäväbhäso äpnoti 

krameëa kñayam äpnoti 

    khastha-pürëa-çaçé yathä 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.3.49-53) 

Er bestaan enkele overeenkomsten tussen chäyä-bhakti-

äbhäsa en çuddha-bhakti, maar de beoefenaar van chäyä-

bhakti-äbhäsa ervaart van nature enige lichte nieuwsgierig-

heid naar de vruchten, die hij door het volgen van dit proces 
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kan verwachten, zijn verstand is onrustig en een deel van zijn 

materiële verdriet wordt gelenigd. Chäyä-bhakti-äbhäsa is 

soms zichtbaar zelfs in personen zonder spirituele kennis, 

eenvoudig omdat ze in contact zijn gekomen met de tijden, 

plaatsen en toegewijden van Bhagavän. Of men nu een volge-

ling van païcopäsana of van een bonafide disciplinaire opvol-

ging is, men kan het stadium van chäyä-bhakti-äbhäsa niet 

bereiken, zonder dat een of ander speciaal goed geluk in hem 

is verschenen, want wanneer zich slechts één keer een scha-

duw van bhäva aandient – in welke geringe mate ook – zal 

deze zich zeker gaan ontwikkelen en resulteren in progressief 

voordeel voor de sädhaka. Bij het verkrijgen van de zegen van 

een zuivere Vaiñëava kan bhäva-äbhäsa zich plotseling gaan 

ontwikkelen tot het stadium van bhäva. Als men daarentegen 

overtredingen aan de voeten van zuivere Vaiñëava’s begaat, 

zal zelfs de hoogste schijn van bhäva geleidelijk afnemen, zo-

als de geleidelijke afname van de maan in kåñëa-pakña, de 

twee weken van de afnemende maan. 

Chäyä-bhakti-äbhäsa bestaat in twee soorten: (1) svarüpa-

jïänäbhäva-janita-bhakti-äbhäsa, de schijn van devotie, die 

verschijnt in afwezigheid van de kennis van zijn inherente 

identiteit; (2) bhakti-uddépaka-vastu-çakti-janita-bhakti-

äbhäsa, de schijn van devotie, waarin stimulering van bhakti 

wordt veroorzaakt onder invloed van of door in contact te zijn 

gekomen met objecten, zoals tijd, plaats en omstandigheid, 

die aan Bhagavän zijn gerelateerd. 

(1) De intrinsieke kennis (svarüpa-jïäna) met betrekking tot 

de sädhaka (de beoefenaar), sädhana (de beoefening) en säd-

hya (het doel) is niet-verschillend van de inherente natuur van 
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çuddha-bhakti. Als in een sädhaka dergelijke svarüpa-jïäna 

nog niet is ontwikkeld, maar hij heeft wel het verlangen om de 

oceaan van het materiële bestaan over te steken, is ieder 

symptoom van bhakti, dat in die conditie in hem zichtbaar 

wordt, louter bhakti-äbhäsa. Deze schijn van toewijding wordt 

getransformeerd in çuddha-bhakti, zodra hij deze intrinsieke 

kennis verkrijgt. Zelfs bij Vaiñëava’s, die naar behoren in een 

authentieke sampradäya zijn ingewijd, zal de opheldering van 

hun eeuwige identiteit voortkomend uit de dékñä-mantra, die 

ze van hun dékñä-guru hebben gekregen, niet verschijnen, tot-

dat ze het geluk hebben instructie over deze intrinsieke kennis 

te verkrijgen. Vanwege ontwetendheid van de intrinsieke 

kennis van het proces van bhakti-yoga blijft svarüpa-siddha-

bhakti afgedekt en wordt derhalve alleen de schijn van devo-

tie zichtbaar. 

De toewijding van païcopäsakas, die afzijdig blijven van de 

principes van impersonalisme en verering van hun favoriete 

godheid uitvoeren door hem of haar te beschouwen als een 

rechtstreekse expansie van Bhagavän, hanteren ook als hoog-

ste doel chäyä-bhakti-äbhäsa. Niettemin is er een groot ver-

schil tussen païcopäsaka Vaiñëava’s en sämpradäyika Vaiñ-

ëava’s. Het resolute vertrouwen van sämpradäyika Vaiñëava’s 

in het persoonlijke aspect van Bhagavän is veel sterker dan 

dat van païcopäsaka Vaiñëava’s. Omdat een sämpradäyika 

Vaiñëava de juiste instructie over filosofische principes krijgt, 

blijft hij uitzien naar het bereiken van een zeer verheven staat 

van zuiver vaiñëavisme, maar een païcopäsaka kan niet ho-

pen op het bereiken van een dergelijk verheven staat van vaiñ-
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ëavisme door instructie te krijgen over de filosofische princi 

pes volgens zijn eigen gebruiken en gewoonten. 

De beschikbaarheid van associatie van zuivere toegewijden 

is voor sämpradäyika Vaiñëava’s veel groter dan voor païco-

päsakas. Als de païcopäsakas door een of ander geluk de 

associatie van toegewijden krijgen en ze houden zich tegelij-

kertijd afzijdig van de associatie van impersonalisten, kunnen 

ze door het systeem van sämpradäyika worden bijgeslepen en 

het pad van onvermengde toewijding gaan volgen. Twee 

schriftuurlijke bewijzen genoemd in Bhakti-sandarbha worden 

hier geciteerd. In de Skanda Puräëa wordt bevestigd, dat 

sämpradäyika Vaiñëava’s hun gewenste resultaat zelfs met de 

praktijk van chäyä-bhakti-äbhäsa behalen. Çré Mahädeva zegt, 

dékñä-mätreëa kåñëasya 

    narä mokñaà labhanti vai 

kià punar ye sadä bhaktyä 

    püjayanty acyutaà naräù 

Hari-bhakti-viläsa  (11.200) 

Door het ontvangen van intitiatie in de kåñëa-mantra kan men 

bevrijding krijgen, laat staan wat men kan bereiken door het 

uitvoeren van toewijding aan Bhagavän. 

Met betrekking tot païcopäsakas, die chäyä-bhakti-äbhäsa 

hebben ontwikkeld, waarbij ze vrij blijven van pratibimba-

bhakti-äbhäsa, zegt de Ädi-varäha Puräëa,  

janmäntara-sahasreñu 

    samärädhya våñadhvajam 
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vaiñëavatvaà labhet kaçcit 

    sarva-päpa-kñaye saté 

(Ädi-varäha Puräëa 211.85) 

Nadat men duizenden levens Gaëeça heeft aanbeden en van al-

le zonden vrij is geworden, is het mogelijk het platform van 

vaiñëavisme te bereiken. 

De conclusie van de geschriften is, dat Çakta’s, aanbidders van 

godin Durgä, geleidelijk worden verheven tot bhakti door 

eerst aanbidders van de zongod te worden, dan aanbidders 

van Gaëeça, dan vereerders van Çiva, daarna païcopäsaka 

Vaiñëava’s en tenslotte sämpradäyika Vaiñëava’s. Door zorg-

vuldige analyse van de woorden van de geschriften kan men 

zien, dat onder invloed van associatie van zuivere toegewijden 

chäyä-bhakti-äbhäsa in zuivere toewijding transformeert. 

(2) Er staan in de geschriften veel voorbeelden van bhakti-

uddépaka-vastu-çakti-janita-bhakti-äbhäsa. De tulasé-plant, 

mahä-prasäda, vaiñëava-prasäda, de dagen van toegewijde 

inachtneming, zoals Ekädaçé, het Godsbeeld van Bhagavän, 

de heilige dhämas, de Gaìgä, het stof van de voeten van Vai-

ñëava’s enzovoort zijn allerlei objecten, die optreden als bhak-

ti-uddépaka, stimuli van devotie. Het levend wezen krijgt im-

mens veel voordeel zelfs door met deze objecten onbewust in 

aanraking te komen. Soms zelfs krijgt de onschuldige jéva 

voordeel, wanneer hij er onbewust een overtreding tegen be-

gaat. Op deze manier met deze objecten in contact komen is 

ook bhakti-äbhäsa. Toegewijden zullen niet verbaasd staan bij 

het zien van dergelijke opmerkelijke resultaten van bhakti-

äbhäsa; al dergelijke resultaten zijn alleen te danken aan de 
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immense kracht van çuddha-bhakti. Als de processen van jïä-

na en yoga niet op een zuivere wijze worden uitgevoerd en als 

ze niet worden gedragen door bhakti-äbhäsa, zijn ze niet in 

staat om enig resultaat op te leveren. Anderzijds is Bhakti-

devé volkomen onafhankelijk; ongeacht de motieven van de-

genen, die hun toevlucht tot haar nemen, vervult ze hun diep-

ste verlangens. Hoewel al deze resultaten zichtbaar zijn in de 

schijn van devotie, volgt het niet het voorgeschreven gedrag. 

Onze enige plicht is de uitvoering van onvermengde toewij-

ding. Degenen met een verlangen naar absoluut succes, mo-

gen in hun hart onder geen enkele voorwaarde ruimte geven 

aan pratibimba-bhakti-äbhäsa. Op basis van de kracht van 

bhajana uitgevoerd onder leiding van zuivere Vaiñëava’s moe-

ten ze chäyä-bhakti-äbhäsa oversteken en hun exclusieve toe-

vlucht nemen aan de lotusvoeten van Bhakti-devé. Laten jullie 

daarom allemaal het volgende principe aanvaarden, dat wordt 

gepresenteerd door Viçva-vaiñëava däsa, 

pratibimbas tathä chäyä 

    bhedät tattva-vicärataù 

bhaktyäbhäso dvidhä so ‘pi 

    varjanéyaù rasärthibhiù 

Zij die de vloeibare smaken van devotie (bhakti-rasa) willen 

proeven, dienen zich altijd afzijdig te houden van beide typen 

bhakti-äbhäsa. Door deze materie door te nemen kan worden 

vastgesteld, dat de schijn van devotie in twee soorten bestaat, 

pratibimba-bhakti-äbhäsa en chäyä-bhakti-äbhäsa. Pratibim-

ba-bhakti-äbhäsa heeft de tendens om het levend wezen over-

tredingen te laten begaan en chäyä-bhakti-äbhäsa is van zich-
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zelf incompleet. De uitvoering van onvermengde toewijding is 

de enig aanbevolen activiteit voor het levend wezen. 

OVERTREDINGEN TEGEN BHAKTI 

Dit is een zeer gevaarlijke zaak. We voeren zoveel onderdelen 

van bhakti uit, zoals het aanvaarden van de dékñä-mantra van 

een bonafide geestelijk leermeester, het dagelijks aanbrengen 

van tilaka op twaalf verschillende delen van het lichaam, het 

uitvoeren van arcana voor Çré Kåñëa, het inachtnemen van de 

gelofte van Ekädaçé, het chanten van de heilige naam en naar 

vermogen Kåñëa herinneren, het bezoeken van de heilige 

plaatsen, zoals Våndävana enzovoort, maar helaas doen we 

niet zo hard ons best om het begaan van overtredingen tegen 

de voeten van Bhakti-devé te voorkomen. Met het voorbeeld 

van de activiteiten van Mukunda wees Çréman Mahäprabhu 

voor Zijn toegewijden op uiteenlopende symptomen van 

overtredingen tegen bhakti (Çré Caitanya-bhägavata, Madhya-

khaëòa 10.185, 188-190, 192), 

kñaëe dante tåëa laya, kñaëe jäöhé märe 

o khaòa—jäöhiyä – heöä nä dekhibe more 

prabhu bole – o beöä jakhana yathä jäya 

seé mata kathä kahi tathäya miçäya 

väçiñöha paòaya jahe advaitera saìge 

bhakti—yoge näce jäya tåëa karé dante 

anya sampradäye giyä jakhana sämbhäya 

nähi mäne bhakti jäöhi märaye sadäya 
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bhakti—sthäne ubära baila aparädha 

eteke ubära baila daraçana—bädha 

[Çréman Mahäprabhu zei:] Ik kan Mukunda nooit genade ge-

ven, want soms toont hij nederigheid door een strootje tussen 

zijn tanden te nemen en een andere keer valt hij Me aan; met 

andere woorden, hij houdt de ene hand op Mijn voeten (ver-

toont nederigheid) en de andere in Mijn nek (valt Me aan). Uit 

gemak gedraagt hij zich soms als Mijn volgeling en op andere 

momenten heeft hij kritiek op Me. Derhalve kan ik hem niet 

belonen. Waar hij ook voor zijn eigen genoegen op bezoek 

gaat, presenteert hij zich overeenkomstig en mengt zich als zo-

danig onder de mensen. Soms steunt hij de leer van mäyäväda 

door citaten voor te lezen uit het boek Yoga-väçiñöhä, dat vol 

staat met advaita filosofie, en een andere keer toont hij zijn 

vertrouwen door het onpersoonlijke concept te verlaten en kåñ-

ëa-bhakti te cultiveren door deemoedig en nederig te zijn en bij 

de kértana te dansen. Als hij binnenkomt bij de sekte van im-

personalisten, wijst hij de eeuwigheid van bhakti af en ver-

vloekt de toegewijden met het wapen van argument en logica. 

Op die manier begaat hij overtredingen tegen te voeten van 

Bhakti-devé en daarom kan Ik hem Mijn darśana niet geven. 

Mukunda Datta is een eeuwige metgezel van Bhagavän en 

datgene, dat Mahäprabhu in dit verband over hem vertelde, is 

eenvoudig spel. De objectieven van Mahäprabhu zijn echter 

zeer ernstig, dus hier moet voor Zijn uitspraken een uiterst 

vertrouwelijke reden zijn. Zijn vertrouwelijke instructie is 

namelijk, dat we Kåñëa geen plezier doen door eenvoudig 

inwijding te aanvaarden en de diverse onderdelen van bhakti 

uit te voeren. Alleen degenen met een onwankelbaar ver-

trouwen in exclusieve toewijding kunnen Hem tevreden stel-
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len. Degenen met een dergelijk vertrouwen aanvaarden het 

pad van onvermengde toewijding met grote vastbeslotenheid. 

Ze bezoeken geen gelegenheden, waar doctrines worden be-

sproken, die geen relatie hebben met çuddha-bhakti. Ze gaan 

juist naar plaatsen, waar het onderwerp van zuivere toewij-

ding wordt besproken en luisteren er met grote belangstelling 

naar. Eenvoud, vastbeslotenheid en een exclusief verlangen 

naar bhakti zijn de natuurlijke kenmerken van dergelijke on-

vermengde toegewijden. Ze zullen uitspraken of activiteiten 

tegengesteld aan de principes van bhakti nimmer goedkeuren, 

want ze hebben geen behoefte aan het verwerven van popula-

riteit; zuivere toegewijden zullen voor dergelijke zaken altijd 

onverschillig blijven. 

Tegenwoordig zijn de meeste mensen niet langer bereid de 

bovengenoemde overtredingen te vermijden. Eenvoudig door 

het zien van toegewijden of het horen van vertellingen over 

Bhagaväns activiteiten vertonen ze symptomen van schijnbaar 

spirituele extase, zoals beven en huilen, en steunen de spiritu-

ele filosofie op bijeenkomsten, maar even later zien we ze 

weer achter hun lustbevrediging aanhollen. Dus, beste lezers, 

wat kunnen we zeggen van de zogenaamd sterke gehechtheid 

(niñöhä) van degenen, die deze bogus sentimenten tentoon-

spreiden? We weten, dat ze deze symptomen aan de toegewij-

den vertonen om roem te oogsten. Uit begeerte naar roem of 

andere materiële aanwinsten vertonen ze een heel scala aan 

dit soort gedrag. Het baart ons grote zorgen, dat deze mensen 

niet alleen een overtreding begaan aan de voeten van Bhakti-

devi door in naam van bhakti bedriegelijke filosofieën te be-
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vorderen, maar ze zijn ook bezig het spirituele leven van de 

levende wezens in deze wereld totaal te ruïneren. 

Beste lezers, we moeten zeer waakzaam blijven en nooit 

een overtreding tegen de voeten van Bhakti-devé begaan. In 

de eerste plaats moeten we de gelofte afleggen om bhakti uit 

te voeren en voor al het andere onverschillig te blijven. We 

mogen nooit iets doen of zeggen, dat is tegengesteld aan 

bhakti om populair te zijn of volgelingen te werven. We moe-

ten simpel blijven in onze acties en recht door zee blijven 

gaan. Er mag geen verschil zijn tussen onze woorden en da-

den. We mogen nooit proberen de gunst te winnen van dege-

nen, die onverschillig zijn voor bhakti, door hen schijnsymp-

tomen van gevorderde toewijding te tonen. Wij blijven kuis 

aan de principes van onvermengde toewijding en zullen nim-

mer een andere doctrine steunen. Ons uiterlijke gedrag en de 

gevoelens in ons hart dienen één en dezelfde te zijn. 
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ANALYSE VAN DE NATUURLIJKE  

EIGENSCHAPPEN VAN BHAKTI 

çuddha-bhakti-svabhävasya 

    prabhävän yat-padäçrayät 

sadaiva labhate jévas 

    taà caitanyam ahaà bhaje 

Ik eer Çré Caitanya Mahäprabhu. Door toevlucht tot Zijn voe-

ten te nemen verkrijgt het levend wezen voor altijd het vermo-

gen voortkomend uit de natuur van onvermengde toewijding. 

 

UDDHA-BHAKTI MANIFESTEERT ZICH MET 

zes symptomen: (1) kleçaghné – het geeft onmiddel-

lijk verlichting van allerlei vormen van materiële 

ellende; (2) çubhadä – het geeft alle gunstige voordelen; (3) 

mokña-laghutäkåt – bevrijding wordt onbeduidend in vergelij-

king ermee; (4) sudurlabhä – het wordt zelden bereikt; (5) 

sändränanda-viçeñätmä – het geeft intens transcendent plezier; 
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en (6) kåñëäkarñaëé – het is de enige manier om Çré Kåñëa aan 

te trekken. In het stadium van sädhana-bhakti verschijnen 

alleen de eerste twee symptomen; in het stadium van bhäva 

verschijnen de eerste vier symptomen en in de staat van pre-

ma verschijnen alle zes symptomen. Deze zes symptomen 

worden nu achtereenvolgens besproken. 

(1) Kleçaghné – Bhakti-devé verdrijft alle ellende (kleça) van 

degenen, die hun toevlucht nemen tot onvermengde toewij-

ding. Kleça bestaat uit drie soorten: zonden (päpa); zonden in 

hun zaadvorm (päpa-béja) en onwetendheid (avidyä). De jéva 

moet allerlei soorten ellende ondergaan vanwege de zonden, 

die hij in ontelbaar veel levens heeft begaan, of zonden, die hij 

in het huidige of in volgende levens kan begaan. De belang-

rijkste zonden zijn geanalyseerd in de vijfde golf van de twee-

de sproeiregen in mijn boek, Çré Caitanya-çikñämåta. Deze 

zonden kunnen verder worden onderverdeel in twee catego-

rieën: prärabdha en aprärabdha. 

Prärabdha zijn zonden, waarvoor het levend wezen de reac-

ties in het huidige leven moet ondergaan. De reacties van 

zonden, die in het volgende leven worden geïncasseerd, wor-

den aprärabdha genoemd. De zonden, die door het levend 

wezen in ontelbaar veel voorgaande levens zijn begaan, vor-

men samen aprärabdha zonden en in het volgende leven gaan 

ze vrucht dragen als prärabdha zonden. Derhalve wordt de 

jéva binnen de jurisdictie van de eeuwige wet van karma eraan 

gehouden om de reacties van zonden te ondergaan, die hij in 

zijn ontelbaar vele levens heeft begaan. Geboorte in een 

brahmaanse familie, een moslimfamilie, een rijke familie of 

een arme familie, of het hebben van een mooi of lelijk li-
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chaam zijn allemaal gevolgen van prärabdha-karma. Geboor-

te in een familie van paria’s of onaanraakbaren (yavanas) is 

het gevolg van prärabdha zonden. Onvermengde toewijding 

heft beide vormen van zonden op, prärabdha en aprärabdha. 

Als het pad van jïäna op de juiste wijze wordt gevolgd, heft 

het aprärabdha-karma op, maar volgens de boeken van de 

jïänés moet men de reacties van zijn prärabdha-karma wel 

ondergaan. Bhakti daarentegen heft ook prärabdha-karma op, 

yan-nämadheya-çravaëänukértanäd 

    yat-prahvaëäd yat smaraëäd api kvacit 

çvädo ‘pi sadyaù savanäya kalpate 

    kutaù punas te bhagavan nu darçanät 

Çrémad-Bhägavatam  (3.33.6) 

[Devahüté zei:] O mijn dierbare Heer, door het horen en chan-

ten van Uw heilige namen, door U eerbetuigingen aan te bie-

den en U te herinneren verkrijgt zelfs een persoon geboren in 

een familie van hondenvleeseters onmiddellijk het recht om 

vedische offers uit te voeren; met andere woorden, hij verkrijgt 

dezelfde status als een brähmaëa. Wat valt er nog te zeggen 

van het voordeel, dat men kan krijgen, door Uw rechtstreekse 

darśana te ontvangen? 

Dit vers toont aan, hoe bhakti gemakkelijk de prärabdha zon-

den kan opheffen, die resulteren uit een geboorte in een lage-

klasse familie. Lees nu, hoe bhakti tevens aprärabdha zonden 

opheft, 

aprärabdha-phalaà päpaà 

    küöaà béjaà phalonmukham  
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krameëaiva praléyeta 

   viñëu-bhakti-ratätmanäm 

Padma Puräëa; 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.23) 

Van degenen met een onwankelbare en exclusieve gehechtheid 

aan toewijding aan Çré Viñëu worden de volgende zonden en 

hun reacties achtereenvolgens vernietigd: (1) aprärabdha, de 

opeenhoping van zonden in een sluimerende conditie; (2) küöa, 

zonden met de neiging zaden te produceren of die als zondige 

verlangens vorm beginnen te krijgen; (3) béja, zaden die zich 

reeds als zondige verlangens hebben genesteld en (4) prärabd-

ha, vruchtdragende zonden. 

De betekenis is, dat toegewijden geen afzonderlijke actie van 

hetzij karma of jïäna als boetedoening voor de destructie van 

hun zonden hoeven te ondernemen. 

De verlangens in het hart van het levend wezen om zich aan 

zondige activiteiten over te geven worden päpa-béja genoemd, 

de zaden van zonden. Päpa-béja kan alleen door bhakti wor-

den vernietigd, 

tais täny aghäni püyante 

    tapo-däna-vratädibhiù 

nädharmajaà tad-dhådayaà 

    tad apéçäìghri-sevayä 

Çrémad-Bhägavatam  (6.2.17) 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.24) 

De systematische methoden voor het uitboeten van zonden, 

die worden voorgeschreven in de geschriften, zoals het uitvoe-
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ren van de zware gelofte van cändräyaëa
3
 en andere activitei-

ten op het pad van het gewone karma evenals het uitvoeren 

van soberheden en liefdadigheid, heffen alleen de zonden op, 

waarvoor ze specifiek zijn voorgeschreven. Deze vormen van 

boetedoening verdrijven niet de zaden van zonden of zondige 

verlangens, die uit onwetendheid voortkomen. Zondige ver-

langens kunnen alleen worden verdreven door zich met 

dienstverlening aan Kåñëa bezig te houden, hetgeen wil zeg-

gen, dat behalve bhakti er geen ander middel is, dat zondige 

verlangens uit het hart kan verdrijven. Zodra Bhakti-devé in 

het hart verschijnt, worden alle zondige verlangens – evenals 

ieder verlangen naar vroomheid – aan de wortel uitgeroeid. 

De volgende verzen uit Padma Puräëa en Çrémad-

Bhägavatam beschrijven, hoe bhakti avidhyä, onwetendheid, 

verdrijft, 

kåtänuyäträ vidyäbhir 

    hari-bhaktir anuttamä 

avidyäà nirdabaty äçu 

    däva-jväleva pannagém 

Parma Puräëa; 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.26) 

Als hari-bhakti in het hart verschijnt, wordt ze gevolgd door 

het kennisvermogen (vidyä-çakti), dat de onwetendheid in het 

                                                 

3
    Cändräyaëa is de gelofte om slechts vijftien happen voedsel te nemen op 

de dag van de volle maan en dit aantal dagelijks met één hap te vermin-

deren, totdat men geheel afziet van voedsel op de dag van de nieuwe 

maan. Vervolgens vermeerdert men zijn inname van voedsel per dag met 

één hap tot de dag van de volgende volle maan. 
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hart van het levend wezen onmiddellijk verdrijft, zoals een 

slang verbrandt in een uitslaande bosbrand. 

yat-päda-paìkaja-paläça-viläsa-bhaktyä 

    karmäçayaà grathitam udgrathayanti santaù 

tadvan na rikta-matayo yatayo ‘pi ruddhasroto- 

    gaëäs tam araëaà bhaja väsudevam 

Çrémad-Bhägavatam  (4.22.39) 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.25) 

Asceten, die hun verstand van de zintuigobjecten hebben weg-

genomen door hun zintuigen bij die objecten uit de buurt te 

houden, kunnen de knoop van vals-ego in hun hart niet ge-

makkelijk ontwarren, terwijl toegewijden, die zich uitsluitend 

met bovenzinnelijke liefdevolle dienstverlening aan de lotus-

voeten van Çré Kåñëa bezighouden, deze knoop in een hand-

omdraai kunnen openbreken. Derhalve dient men zich bezig te 

houden met bhajana van Çré Kåñëa, de allerhoogste toevlucht. 

Ofschoon het cultiveren van kennis tot op zekere hoogte on-

wetendheid kan verdrijven, zal een sädhaka, die niet zijn toe-

vlucht tot bhakti heeft genomen, zeker vallen, 

ye ‘nye ‘ravindäkña vimukta-mäninas 

    tvayy asta-bhäväd aviçuddha-buddhayaù 

äruhya kåcchreëa paraà padaà tataù 

    patanty adho ‘nädåta-yuñmad-aìghrayaù 

Çrémad-Bhägavatam  (10.2.32) 

[De halfgoden baden:] O lotusogige Heer, hoewel niet-

toegewijden met het cultiveren van neti-neti, het principe van 

negatie, iets anders uit de dode materie trachten te krijgen en 

zichzelf als bevrijd beschouwen, is hun intelligentie onzuiver. 

Ze steken met grote moeite de oceaan van onwetenheid over 
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om de staat van Brahman te verkrijgen, maar aangezien ze 

geen permanente toevluht tot Uw lotusvoeten hebben geno-

men, zullen ze uit die staat wegvallen. 

O intieme toegewijden, jullie hebben zeker eerder gehoord 

van het woord avidyä, maar jullie moeten ook de intrinsieke 

aard ervan gretig willen weten. Daarom zal ik in verband 

hiermee enkele punten aangeven. Çré Kåñëa beschikt over een 

onbeperkt aantal gevarieerde vermogens (çaktés). Van deze 

vermogens zijn cit-çakti, jéva-çakti en mäyä-çakti de belangrijk-

ste. Cit-çakti vertoont Bhagaväns woonplaats (dhäma) en alle 

toebehoren, die nodig zijn voor Zijn spel (lélä). Een andere 

naam voor cit-çakti is svarüpa-çakti. Jéva-çakti produceert on-

telbaar veel levende wezens. Jévas zijn van nature zuiver spiri-

tueel (cit-tattva), maar vanwege hun incomplete constitutie 

kunnen ze in de val van mäyä lopen, de begoochelende ener-

gie. Door het koesteren van zelfzuchtige verlangens raken ze 

van Kåñëa afgewend en worden in het web van de begooche-

lende energie gevangen genomen – en door zich gunstig je-

gens Kåñëa op te stellen worden ze van mäyä bevrijd en gaan 

zich in Zijn dienst bezighouden. Dit is het verschil tussen ge-

conditioneerde en bevrijde jévas. 

De begoochelende energie werkt op twee manieren in op 

de intrinsieke aard van het geconditioneerde levende wezen: 

via het avidyä vermogen en via het vidyä vermogen. Met haar 

avidyä aspect dekt mäyä het constitutioneel zuivere ego van 

het levend wezen af en legt een vals of vervormd ego aan, 

waarmee de jéva zich identificeert met grove materie. Deze 

keten van onwetendheid is de oorzaak van de geconditio-

neerde staat van de jéva. Door vrij te worden van avidyä en 
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van onechte aanduidingen bereikt het levend wezen de staat 

van bevrijding. Avidyä is dus niets anders dan een speciaal 

vermogen van mäyä, dat het levend wezen zijn grondrechte-

lijke positie doet vergeten. Onwetendheid veroorzaakt in de 

jéva het verlangen naar baatzuchtige activiteit. Deze verlan-

gens zetten aan tot het proces van zonde en vroomheid. Deze 

onwetendheid is de grondoorzaak van alle moeilijkheden, die 

de jéva ondervindt. Behalve bhakti is geen ander proces in 

staat deze onwetendheid te verdrijven. Karma kan alleen 

zonden teniet doen en jïäna kan verlangens, die zowel zon-

den als vroomheid veroorzaken, aan de wortel uitroeien, maar 

bhakti wist de zonden zelf aan de wortel uit, verlangens om 

zonde en vroomheid uit te voeren, plus de voornaamste oor-

zaak van deze verlangens, namelijk onwetendheid. 

(2) Bhakti is van nature gunstig en heilzaam, çubhadä. Çréla 

Rüpa Gosvämé zegt, 

çubhäni préëanaà sarva- 

    jagatäm anuraktatä 

sad-guëäù sukham ity ädény 

    äkhyätäni manéñibhiù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.27) 

De geleerden omschrijven ware heilzaamheid (çubha) als het 

koesteren van liefde voor alle levende wezens en zelf het ob-

ject van genegenheid van alle levende wezens te worden 

evenals het beschikken over alle goede kwaliteiten, geluk en 

andere vergelijkbare gunstige aanwinsten. 
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De Padma Puräëa legt uit, wat wordt bedoeld met het koeste-

ren van liefde voor alle levende wezens en het object van ge-

negenheid van alle levende wezens worden, 

yenärcito haris tena 

    tarpitäni jaganty api 

rajyanti jantavas tatra 

    jaìgamäù sthävarä api 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.28) 

Zij die Çré Hari hebben vereerd, hebben het hele universum 

genoegdoening gegeven. Daardoor houden alle levende we-

zens van hen, zowel de bewegende als de niet-bewegende. 

De betekenis hiervan is, dat zij, die uitsluitend zijn toegewijd 

aan hari-bhajana, zonder afgunst van iedereen houden; daar-

door houden anderen ook van hen. 

In toegewijden ontwikkelen zich van nature allerlei soorten 

goede kwaliteiten. Dit kan eenvoudig worden gestaafd door 

het leven van toegewijden te onderzoeken. In dit verband 

wordt in Çrémad-Bhägavatam (5.18.12) en in Sri Bhakti-

rasämåta-sindhu (1.1.29) gezegd, 

yasyästi bhaktir bhagavaty akiïcanä 

    sarvair guëais tatra samäsate suräù 

haräv abhaktasya kuto mahad-guëä 

    manorathenäsati dhävato bahiù 

Degenen, die beschikken over onversneden en exclusieve 

bhakti voor Bhagavän, worden de woonplaats van alle halfgo-

den en alle goede kwaliteiten. Hoe kunnen dergelijke, grote 

kwaliteiten in niet-toegewijden bestaan, wier onwettige ver-

langens hen dwingen achter lustbevrediging aan te rennen? 
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De eigenschappen mededogen, eerlijkheid, nederigheid, ont-

hechting, spiritueel bewustzijn enzovoort verschijnen alleen in 

een hart, waarin bhakti is verschenen. Deze eigenschappen 

verschijnen niet in een hart, dat bezet is door verlangens naar 

lustbevrediging, zelfs niet met de grootste moeite. Hoewel 

geluk behoort tot gunstig voordeel, wordt het afzonderlijk 

bekeken. Bhakti schenkt van nature alle voordeel. 

Çréla Rüpa Gosvämé heeft geschreven, dat het geluk van de 

geconditioneerde ziel in drie categorieën kan worden onder-

verdeeld: vaiñayika-sukha, brähma-sukha en aiçvara-sukha. 

Vaiñayika-sukha betreft alle soorten werelds plezier, die in 

deze materiële wereld worden aangetroffen. De achttien vor-

men van mystieke perfectie en hemelse geneugten worden 

ook beschouwd als vaiñayika-sukha. Na de realisatie, dat we-

relds genoegen uiteindelijk neerkomt op verdriet en dat het 

van tijdelijke aard is, wordt de poging om dit met het proces 

van neti-neti uit te bannen vyatireka genoemd, het principe 

van negatie. Het onpersoonlijke plezier ontleend aan deze 

pogingen van vyatireka door middel van ontkenning van we-

reldse gevoelens en zichzelf in te beelden één te zijn met het 

onveranderlijke Brahman wordt brähma-sukha genoemd. Het 

geluk ontleend aan de permanente toevlucht tot Bhagavän, 

die ten volle over alle rijkdom en vermogens beschikt, wordt 

aiçvara-sukha genoemd. Hari-bhakti schenkt van nature alle 

diversiteiten aan geluk. In overeenstemming met zijn speci-

fieke kwalificatie en verlangens schenkt bhakti ofwel vaiñayi-

ka-sukha, brähma-sukha of aiçvara-sukha. 

siddhayaù paramäçcaryä 

    bhuktir muktiç ca çäçvaté 
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nityaà ca paramänandaà 

    bhaved govinda bhaktitaù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.31) 

De acht vormen van mystieke yoga perfectie, alle vormen van 

materieel plezier, de gelukzaligheid van onpersoonlijke bevrij-

ding en de hoogste zegen (paramänanda) kunnen allemaal 

worden verkregen door toewijding aan Çré Govinda. 

In Çré Hari-bhakti-sudhodaya (en Sri Bhakti-rasämåta-sindhu 

1.1.32) staat geschreven, 

bhüyo ‘pi yäce deveça 

    tvayi bhaktir dåòhästu me 

yä mokñänta-caturvarga- 

    phaladä sukhadä latä 

O Heer der halfgoden, ik smeek herhaaldelijk om de gunst van 

exclusieve toewijding aan U, waarmee sommige toegewijden 

volgens hun specifieke kwalificatie de vruchten van rijkdom, 

religiositeit, lustbevrediging en bevrijding krijgen, terwijl ande-

ren de vrucht van het geluk van de beschikking over liefde 

voor U verkrijgen. 

De intentie is, dat bhakti in staat is om alle vormen van geluk 

te schenken, maar de onvermengde toegewijden, die het ple-

zier ontleend aan lustbevrediging en onpersoonlijke bevrij-

ding zonder betekenis achten, zoeken uitsluitend naar prema-

sukha, het geluk van de beschikking over liefde voor Bhaga-

vän. Zonder hulp van bhakti leveren de methoden van jïäna 

en karma geen enkel resultaat op. Derhalve kan geluk onder 

geen enkele conditie zonder bhakti worden verkregen. 
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(3) Mokña-laghutäkåt – Bhakti maakt het idee van bevrijding 

(mukti) van nature onbeduidend. In de Närada-païcarätra (en 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu 1.1.34) wordt gezegd,  

hari-bhakti-mahädevyäù 

    sarvä muktyädi-siddhayaù 

bhuktayaç cädbhutäs tasyäç 

    ceöikävad anuvratäù 

De verscheidene vormen van perfectie met mukti aan het 

hoofd en het totaal aan wereldse genoegens volgen als dienst-

maagden achter de godin van hari-bhakti, Bhakti-devé. 

Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit ook heel mooi gezegd, 

manäg eva prarüòhäyäà 

    hådaye bhagava-ratau 

puruñärthäs tu catväras 

    tåëäyante samantataù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.33) 

Alleen wanneer men inziet, dat de viervoudige aanwinsten van 

economische ontwikkeling, religiositeit, lustbevrediging en be-

vrijding zeer weinig hebben te betekenen, kan men aannemen, 

dat in hem onvermengde toewijding verschijnt. 

(4) Het bereiken van hari-bhakti is uiterst zeldzaam, sudur-

labhä. Çréla Rüpa Gosvämé schrijft over de grote zeldzaam-

heid van bhakti, 

sädhanaughair anäsaìgair 

    alabhyä suciräd api 
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hariëä cäçv adeyeti 

    dvidhä sä syät sudurlabhä 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.35) 

Er zijn twee redenen, waarom hari-bhakti zo zeldzaam is. Ten 

eerste, het kan niet worden verkregen, ondanks een lange 

periode van betrokkenheid in vele vormen van sädhana, zo-

lang men niet beschikt over sterk vertrouwen en een onwan-

kelbaar doorzettingsvermogen. Ten tweede, Çré Hari staat niet 

gemakkelijk bhakti aan Hem toe, zelfs al houdt men zich be-

zig met äsaìga-yukta-sädhana, spirituele praktijk voorzien van 

onaflatende gehechtheid. Het woord äsaìga impliceert des-

kundigheid in bhajana. Zonder deskundigheid in bhajana kan 

geen enkele spirituele praktijk hari-bhakti schenken. Door 

langdurig uitvoeren van sädhana met deskundigheid in bhaja-

na en nadat overtredingen tegen de heilige naam en tegen 

Vaiñëava’s zijn verdwenen, verschijnt door de genade van 

Bhagavän onvermengde toewijding in het hart, waardoor men 

gevestigd raakt in de kennis van zijn grondrechtelijke identi-

teit. 

jïänataù sulabhä muktir 

    bhuktir yajïädi puëyataù 

seyaà sädhana-sähasrair 

    hari-bhaktiù sudurlabhä 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.1.36) 

Door het cultiveren van onpersoonlijke kennis kan met ge-

makkelijk bevrijding (mukti) krijgen en met het uitvoeren van 

offers en andere vrome activiteiten kan men gemakkelijk lust-

bevrediging (bhukti) krijgen, maar ondanks het uitvoeren van 
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ontelbaar veel sädhanas krijgt men hari-bhakti niet zo gemak-

kelijk. 

Bhagavän geeft niet zo gemakkelijk bhakti voor Hem, zoals 

wordt bevestigd in Çrémad-Bhägavatam (5.6.18) en Sri Bhakti-

rasämåta-sindhu (1.1.37), 

räjan patir gurur alaà bhavatäà yadünäà 

    daivaà priyaù kula-patiù kva ca kiìkaro vaù 

astv evam aìga bhajatäà bhagavän mukundo 

    muktià dadäti karhicit sma na bhakti-yogam 

[Çukadea Gosvämé zei:] Mijn beste Koning Parékñit, Çré Mu-

kunda Zelf was de beschermheer, geestelijk leermeester, vere-

renswaardige godheid, weldoener en hoofd van de Päëòava’s 

en de Yadudynastie. Soms zelfs werd Hij hun gehoorzame die-

naar. Het is een kwestie van groot geluk, want Bhagavän geeft 

gemakkelijk bevrijding aan degenen, die zich bezighouden met 

bhajana aan Hem, maar Hij geeft niet zo gemakkelijk prema 

voor Hem, hetgeen veruit superieur is aan bevrijding. 

Çréla Jéva Gosvämé schrijft in zijn commentaar op dit vers, 

“tasmäd äsaìgenäpi kåte sädhana-bhüte säkñäd bhakti-yoge 

sati yävat phala-bhüte bhakti-yoge gäòhäsaktir na jäyate tävan 

na dadätéty arthaù – zij die zich bezighouden met bhajana aan 

Bhagavän door het uitoefenen van de negenvoudige onderde-

len van bhakti, wordt geen onvermengde toewijding door 

Bhagavän toegestaan, totdat ze een sterke gehechtheid ont-

wikkelen voor activiteiten uitgevoerd op het platform van 

extatische emotie (bhäva), dat de vrucht is van de waarneming 

van zijn eeuwige identiteit. Tot dat tijdperk aanbreekt, bestaat 

zijn toewijding eenvoudig uit chäyä-bhakti-äbhäsa.” 
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(5) Sändränanda-viçeñätmä – Bhakti bestaat van nature uit 

zeer intens bovenzinnelijk plezier (änanda). Reeds eerder is 

gezegd, dat Bhagavän saccidänanda-svarüpa is, de complete 

belichaming van eeuwigheid, kennis en zegen, en dat de jéva 

anucidänanda is, een oneindig klein deeltje spirituele zegen, 

dat wordt vergeleken met een enkel lichtdeeltje in een straal 

van de onbeperkte, spirituele zon. Derhalve zijn spirituele 

kennis (cit) en spirituele zegen (änanda) ook in het levend 

wezen aanwezig, maar in een minimale omvang. Het woord 

änanda wordt over het algemeen verstaan als werelds plezier, 

maar al het plezier, dat kan worden ontleend aan het totaal 

van het materiële plezier, kan niet in de schaduw staan van 

het spirituele plezier. Materieel plezier is uiterst zwak en tijde-

lijk, terwijl cidänanda, transcendent plezier, extreem intens is. 

Bhakti is zeer intens bovenzinnelijk plezier en is het intrinsie-

ke plezier van het levend wezen. In vergelijking met bhakti is 

het geluk ontleend aan onpersoonlijke bevrijding (brahmä-

nanda) te verwaarlozen. Brahmänanda is niet de eeuwige ze-

gen van het levend wezen; het bestaat uit het zogenaamde 

plezier verkregen uit de negatie van materie en materiële ac-

tiviteiten. Çréla Rüpa Gosvämé heeft gezegd, 

brahmänando bhaved eña 

    cet parärdha-guëé-kåtaù 

naiti bhakti-sukhämbhodheù 

   paramäëu-tuläm api 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.38) 

Zelfs wanneer het geluk van bevrijding ervaren door imperso-

nalisten wordt vermenigvuldigd met tienmiljoen, is de voldoe-
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ning niet gelijk aan een druppel uit de oceaan van plezier ont-

leend aan bhakti. 

Het betekent, dat we eenvoudig in onze verbeelding het geluk 

ontleend aan onpersoonlijke bevrijding kunnen uitbreiden tot 

welke grootheid dan ook, maar dat het in werkelijkheid zelfs 

niet in de buurt kan komen van het intrinsieke plezier van het 

levend wezen, laat staan dat het eraan gelijk kan zijn. Het 

constitutionele plezier van de jéva is aangeboren en derhalve 

natuurlijk. Het geluk ontleend aan onpersoonlijke bevrijding 

is onnatuurlijk, omdat het voortkomt uit vervormde pogingen 

van het levend wezen en daarom van tijdelijke aard is. In Ha-

ri-bhakti-sudhodaya (en Sri Bhakti-rasämåta-sindhu 1.1.39) 

wordt gezegd, 

tvat-säkñät-karaëähläda- 

    viçuddhäbdhi-sthitasya me 

sukäni goñpadäyante 

    brähmäëy api jagad-guro 

O Bhagavän, door het verkrijgen van Uw darśana ben ik nu in 

de oceaan van zuivere zegen gevestigd. Wat valt te zeggen van 

materieel plezier, zelfs het genoegen van onpersoonlijke be-

vrijding lijkt nu zo onbeduidend als het water in de hoefafdruk 

van een kalf. 

In de geschriften worden veel vergelijkbare uitspraken als 

deze aangetroffen. 

(6) Kåñëäkarñiëé – Bhakti is de enige manier om Kåñëa aan te 

trekken. Zoals Çréla Rüpa Gosvämé schrijft, 

kåtvä harià prema-bhäjaà 

    priyä-varga-samanvitam 
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bhaktir vaçé karotéti 

    çré-kåñëäkarñiëé matä 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.41) 

Onvermengde toewijding overdondert Çré Kåñëa en al Zijn 

dierbaarste metgezellen met liefde; dit vermogen om Çré Kåñëa 

aan te trekken is eigenlijk de inherente natuur van Bhakti-devé. 

De betekenis hiervan is, dat een sädhaka louter een schijn van 

toewijding (bhakti-äbhäsa) uitvoert, zolang in het stadium van 

sädhana-bhakti nog geen onvermengde toewijding in het hart 

is verschenen. In dit stadium is çuddha-bhakti zeer zeldzaam. 

Wanneer echter onvermengde toewijding in het hart ver-

schijnt – zelfs in het stadium van sädhana – gaat een beetje 

schittering van de onderdelen van bhajana in bloei staan. Te-

gen die tijd wordt door het medium van die schittering de 

realisatie van de eeuwige identiteit van de jéva en de realisatie 

van de ware intrinsieke natuur van Bhagavän gewekt. Vervol-

gens ontwikkelt zich in het hart van de toegewijde een krach-

tige beroering in de vorm van diepe gehechtheid aan bhakti. 

Het verschijnen van dit stadium van bhajana veroorzaakt, dat 

de zuivere praktijk van bhakti zich snel ontplooit tot het sta-

dium van bhäva en uiteindelijk in prema tot volle bloei komt. 

In het stadium van bhäva trekt bhakti Çré Kåñëa aan samen 

met Zijn dierbare metgezellen, maar in het stadium van prema 

maakt bhakti de sädhaka tot een instrument van Kåñëa’s spel 

en laat hem op die manier de hoogste rasa ervaren. Dit on-

derwerp zal verderop nader uiteen worden gezet. Viçva-

vaiñëava däsa vat dit onderwerp in de volgende vijf verzen 

samen, 
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kleçaghné çubhadä bhaktir 

    yadä sä ssähanätmikä 

hådaye baddha-jévänäà 

    taöastha-lakñaëänvitä (1) 

kleçaghné çubhadä mokña- 

    laghutäkåt sudurlabhä 

tä bhaktir bhäva-rüpeëa 

    yävat tiñöhati cetasi (2) 

prema-rüpa yadä bhaktis 

    tadä tat-tad-guëänvitä 

sändränanda-viçeñätmä 

    çré-kåñëäkarñaëé ca sä (3) 

muktänäm eva sä çaçvat 

    svarüpänanda-rüpiëé 

sambandha-svarüpä nityaà 

    räjate jéva-kåñëayoù (4) 

bhaktyäbhäsena yä labhyä 

    muktir mäyä nikåntané 

tä kathaà bhagavad-bhakteù 

    sämyaà käìkñati ceöikä (5) 

Bhakti kent drie stadia: sädhana, bhäva en prema. Bhakti 

heeft in het stadium van sädhana twee aspecten: kleçaghnatva, 

het verdrijft alle soorten materiële ellende; en çubhadatva, het 

biedt het hoogste voordeel. In het stadium van bhäva worden 

vier aspecten van bhakti zichtbaar: kleñaghnatva, çubhadatva, 

mokña-laghutäkäritva, de onthulling aan de beoefenaar van de 

onbeduidendheid van bevrijding, en sudurlabhatva, haar ex-

treme zeldzaamheid. In het stadium van prema zijn behalve 
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deze vier attributen nog twee andere aspecten zichtbaar: sän-

dränanda-viçeñätmä, het geeft extreem intense, bovenzinnelij-

ke vreugde, en çré-kåñëäkarñaëé, het is de enige manier om Çré 

Kåñëa aan te trekken. In de geconditioneerde staat van het 

levend wezen blijven de drie intrinsieke eigenschappen van 

bhakti – namelijk sändränanda-svarüpatva, çré-kåñëäkarñatva 

en sudurlabhatva – vermengd met haar drie marginale ken-

merken, namelijk kleñaghnatva, çubhadatva en mokña-

laghutäkäritva. In de bevrijde staat daarentegen treedt de 

bhakti tussen de jéva en Kåñëa op als eeuwige liefdevolle 

dienstverlening in een bepaalde relatie en als het intrinsiek 

transcendente plezier van het levend wezen. De bevrijding, 

die de bedekking van de begoochelende energie verdrijft, kan 

simpelweg worden verkregen met de uitvoering van een schijn 

van toewijding. Aangezien dergelijke bevrijding slechts een 

van de algemene dienstmaagden onder de vele dienstmaagden 

van Bhakti-devé is, kan deze ordinaire dienstmaagd dus nooit 

de aspiratie hebben om met Bhakti-devé te worden gelijkge-

steld. 
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ANALYSE VAN DE KWALIFICATIE VOOR BHAKTI 

karma-jïäna virägädi- 

    ceñöäà hitvä samantataù 

çraddhävän bhajate yaà 

    çré-caitanyam ahaà bhaje 

Ik eer Çré Caitanya Mahäprabhu, die altijd wordt gediend door 

trouwe toegewijden, die het streven naar baatzuchtige activi-

teit, onpersoonlijke kennis en droge verzaking volkomen heb-

ben opgegeven.  

 

N HET EERSTE HOOFDSTUK HEBBEN WE 

de intrinsieke aard van onvermengde toewijding 

besproken; in het tweede hoofdstuk hebben de in-

trinsieke aard van bhakti-äbhäsa besproken, of datgene dat 

toewijding lijkt te zijn, maar het niet is; en in het derde hoofd-

stuk hebben we de natuurlijke eigenschappen van onver-

mengde toewijding behandeld. In dit hoofdstuk gaan we de 
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kwalificatie (adhikära) voor çuddha-bhakti doornemen. 

Niemand krijgt wat dan ook zonder de bekwaamheid ervoor 

te hebben. Deze bekwaamheid of kwalificatie is nu juist het 

fundament voor succes. Als een toegewijde dit helemaal be-

grijpt, blijft hij niet langer twijfelen over het uiteindelijke be-

reiken van zijn hoogste doel. Veel toegewijden denken, “Ik 

heb me nu een lange tijd overgegeven aan mijn guru, ik heb 

de dékñä-mantra van hem aanvaard, ik houd me ook bezig met 

horen en chanten, maar ik heb nog geen ervaring van het ge-

wenste resultaat – wat is hiervan de reden?” Ze raken geleide-

lijk ongeïnteresseerd in hun bhajana en op het eind verliezen 

ze alle vertrouwen. Gedegen kennis van de juiste kwalificatie 

voor bhakti kan gemakkelijk bescherming bieden tegen derge-

lijke twijfels. 

Het dient met zorg te worden opgemerkt, dat het uitvoeren 

van devotionele activiteiten, zoals horen en chanten, en het 

resulterend verschijnen van symptomen, zoals het vergieten 

van tranen en beven, niet voor jan en alleman kan worden 

aanvaard als ware bhakti. Derhalve is het hoogst noodzakelijk 

de juiste kwalificatie ervoor te analyseren. De hari-bhajana 

uitgevoerd door genenen, die geschikt zijn om karma uit te 

voeren en jïäna te cultiveren, wordt doorgaans een onderdeel 

van louter karma en jïäna. Daarom krijgen dergelijke mensen 

niet de heilzame vrucht, die kan worden verwacht van de uit-

voering van bhajana. De hari-bhajana van een toegewijde 

wordt alleen zuiver, wanneer hij de juiste kwalificatie voor 

onvermengde toewijding krijgt en als dit gebeurt, zal zijn bha-

jana heel snel vrucht dragen in de vorm van bhäva. Om deze 

reden heb ik van dit zeer belangrijke onderwerp een analyse 
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gemaakt. De geleerden citeren het volgende vers uit Bhäga-

vad-gétä,  

catur-vidhä bhajante mäà 

    janäù sukåtino ‘rjuna 

ärto jijïäsur arthärthé 

    jïäné ca bharatarñabha 

Bhägavad-gétä  (7.16) 

[Çré Kåñëa zei:] Mijn beste Arjuna, als gevolg van de opeensta-

peling van vrome activiteiten uit ontelbaar veel levens gaan 

vier typen mensen zich met bhajana aan Mij bezighouden: de-

genen, die gegriefd zijn; degenen, die nieuwsgierig zijn; dege-

nen, die rijkdom verlangen en degenen, die beschikken over 

spirituele kennis. Deze vier typen deugdzame lieden zijn ge-

kwalificeerd om bhajana aan Mij uit te voeren. 

Zij die zeer bezorgd zijn om hun ellende op te lossen, worden 

ärta genoemd. Zij die nieuwsgierig zijn naar de Absolute 

Waarheid, worden jijïäsu genoemd. Zij die ernaar verlangen 

materieel geluk te krijgen, worden arthärthé genoemd en de-

genen, die zich ieder moment spirituele waarheid realiseren, 

worden jïäné genoemd. Ook al is men ärta, jijïäsu, arthärthé 

of jïäné, tenzij men over enige verzamelde vrome verdienste 

(sukåti) beschikt, zal men niet de neiging hebben zich met 

bhajana in te laten. Çréla Jéva Gosvämé heeft sukåti omschre-

ven als “activiteiten in verbinding met transcendente persoon-

lijkheden, die aanleiding geven tot een intens verlangen om 

bhakti uit te voeren.” Er kunnen twijfels bestaan met betrek-

king tot de aanwezigheid van sukåti in de ärtas, jijïäsus en 

arthärthés, maar wat betreft de jïänés bestaan dergelijke twij-

fels niet. Het is een feit, dat degenen, die beschikken over 
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spirituele kennis, zich na hun overvloedige opeenstapeling 

van sukåti met bhajana gaan bezighouden. Çréla Rüpa Gosvä-

mé schrijft, 

tatra gétädiñüktänäà 

    caturëäm adhikäriëäm 

madhye yasmin bhagavataù 

    kåpä syät tat-priyasya vä 

sa kñéëa-tat-tad-bhävaù syäc 

    chuddha-bhakty-adhikäravän 

yathebhaù çaunakädiç ca 

    dhruvaù sa ca catuù-sanaù  

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.20-1) 

Wanneer de vier typen personen, die geschikt zijn zich met 

bhakti bezig te houden, zoals aangegeven in Bhägavad-gétä en 

andere geschriften, de genade van Bhagavän of Zijn toegewij-

den krijgen, worden ze vrij van hun bepaalde motivaties, res-

pectievelijk het verlangen naar verlichting van verdriet; het 

verlangen om hun nieuwsgierigheid te bevredigen; het verlan-

gen om rijkdom te verkrijgen en de gehechtheid aan onper-

soonlijke kennis. Dan worden ze rechtmatige candidaten voor 

onvermengde toewijding. Dit is duidelijk zichtbaar in de voor-

beelden van Gajendra, de wijzen aangevoerd door Çaunaka, 

Dhruva Mahäräja en de vier Kumära’s. 

Toen Gajendra door een krokodil werd aangevallen en on-

danks ontelbaar veel krachtige pogingen niet in staat was zich 

ervan los te maken, bad hij vurig tot Bhagavän. Toen ver-

scheen Bhagavän, de redder der gegriefden, en bevrijdde Gaj-

endra door de krokodil te doden. Door de genade van Bhaga-

vän werd de ellende van Gajendra verdreven en werd hij voor 
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onvermengde toewijding gekwalificeerd. Çaunaka en de ande-

re wijzen raakten hevig beangstigd bij de komst van Kali-

yuga. Ze wisten, dat baatzuchtige activiteit geen enkel voor-

deel kon bieden en benaderden de grote toegewijde, Süta 

Gosvämé, en informeerden bij hem, hoe de mensen van dit 

tijdperk wel het hoogste voordeel konden behalen. Met zijn 

antwoord gaf Süta Gosvämé hen de instructie voor zuivere 

toewijding en als gevolg van zijn genade, die ze op deze wijze 

van hem ontvingen, kregen ze çuddha-bhakti. Dhruva Maha-

raja vereerde Bhagavän met de motivatie een weelderig ko-

ninkrijk te bemachtigen. Maar toen Bhagavän aan hem ver-

scheen, ging door Bhagaväns genade zijn verlangen naar een 

koninkrijk in mist op en Dhruva werd gekwalificeerd voor 

zuivere bhakti. Sanaka, Sanätana, Sanandana en Sanat zijn de 

vier Kumära’s. Voorheen waren ze impersonalisten, maar 

later hebben ze door de genade van Bhagavän en Zijn toege-

wijden het idee van impersonalisme volkomen afgelegd en 

kregen de kwalificatie voor çuddha-bhakti. 

De strekking hiervan is, dat ze allemaal ongekwalificeerd 

waren voor onvermengde toewijding, zolang ze verlangens in 

hun hart koesterden hetzij naar verlichting van ellende, hetzij 

naar het bevredigen van hun nieuwsgierigheid, of naar het 

vergaren van rijkdom, of zolang ze gehecht bleven aan een 

onpersoonlijk begrip van de Absolute Waarheid. Daarom 

heeft Çréla Rüpa Gosvämé met betrekking tot de kwalificatie 

voor zuivere bhakti geschreven, 

yaù kenäpy ati-bhägyena 

    jäta-çraddho ‘sya sevane 
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nätisakto na vairägya- 

    bhäg asyäm adhikäry asau 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.14) 

Als men niet tezeer gehecht of tezeer onthecht is van deze ma-

teriële wereld en met een of ander goed geluk vertrouwen 

ontwikkelt in de dienstverlening aan Kåñëa’s lotusvoeten, 

wordt hij beschouwd over de bekwaamheid voor onvermengde 

toewijding te beschikken. 

De betekenis is, dat wereldse mensen hun leven gaan leiden 

met een gevoel van onthechting van de materiële wereld, zo-

dra ze zich de futiliteit van het materiële bestaan gaan realise-

ren, nadat ze door diverse soorten verdriet en ellende waren 

aangegrepen en in afwezigheid van hun gewenste objecten te 

lijden hebben gehad. Als ze door een of ander goed geluk op 

dat moment de associatie van de toegewijden van Bhagavän 

krijgen, gaan ze bij hen informeren en krijgen ze te horen, dat 

er geen hogere bestemming bestaat dan het bereiken van 

Bhagavän. Geleidelijk ontwikkelen ze hierin sterk vertrouwen 

en gaan zich bezighouden met bhajana. Tegen die tijd kan 

worden gezegd, dat ze vertrouwen in kåñëa-bhakti hebben 

ontwikkeld. Juist dit vertrouwen is de grondoorzaak van de 

bekwaamheid voor zuivere toewijding, zoals wordt bevestigd 

in de uitleg (aangetroffen in Bhakti-sandarbha, Anuccheda 

172) van deze verzen uit Çrémad-Bhägavatam 11.20.27-8 door 

Çréla Jéva Gosvämé, 

jäta-çraddho mat-kathäsu 

    nirviëëaù sarva-karmasu 
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veda duùkhätmakän kämän 

    parityäge ‘py anéçvaraù 

tato bhajeta mäà prétaù 

    çraddhälur dåòha-niçcayaù 

juñamäëaç ca tän kämän 

    duùkhodarkäàç ca garhayan 

[Çré Kåñëa zei:] Mijn toegewijden, die vertrouwen hebben ont-

wikkeld in het horen van de vertellingen over Mijn spel, blijven 

onthecht van baatzuchtige activiteiten en proberen zintuigob-

jecten te aanvaarden, voor zover ze toereikend zijn om hun le-

ven in stand te houden, waarbij ze goed weten, dat lustbevredi-

ging leidt tot een miserabel resultaat. Terwijl ze de reacties op 

hun voorgaande activiteiten nog ondergaan en moeite doen om 

vrij te worden van de kringloop van plezierige en onplezierige 

gevolgen, die uit dergelijke activiteiten voortkomen, hebben ze 

oprecht spijt van die baatzuchtige activiteiten en vervloeken ze 

in stilte. Ze verdragen eenvoudig de reacties op die activiteiten 

en blijven zich tegelijkertijd bezighouden met bhajana aan Mij 

met sterk vertrouwen en grote besluitvaardigheid. 

Bij zijn uitleg op het bovenstaande vers, dat beschrijft hoe een 

trouwe toegewijde bhajana uitvoert, heeft Çréla Jéva Gosvämé 

het volgende commentaar gegeven in Bhakti-sandarbha, “tad 

evam ananya-bhakty-adhikäre hetuà çraddhä-mätram uktvä 

sa yathä bhajeta tathä çikñayati,” waarmee hij duidelijk maakt, 

dat vertrouwen de enige oorzaak is van de kwalificatie om 

exclusieve toewijding uit te voeren. Çréla Jéva Gosvämé ver-

meldt ook, “çraddhä hi çästrärtha-viçväsaù. çästraà ca tad aça-

raëasya bhayaà tac charaëäsyäbhayaà vadati. ato jätäyäù 

çraddhäyäs tas çaraëäpattir eva liìgam iti,” hetgeen wil zeg-

gen, dat vertrouwen in de woorden van de geschriften śraddhä 
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wordt genoemd. De geschriften maken tevens melding van 

het feit, dat degenen, die hun toevlucht tot de lotusvoeten van 

Bhagavän hebben genomen, niets te vrezen hebben en dat 

degenen, die dat niet hebben gedaan, in angst blijven leven. 

Er kan dus uit de symptomen van çaraëäpatti (overgave) wor-

den afgeleid, of iemand al of geen vertrouwen heeft ontwik-

keld. Wat is çaraëäpatti? Çréla Jéva Gosvämé schrijft, “jätäyäà 

çraddhäyäà sadä tad anuvåtti-ceñtaiva syät” en “karma-

pariyägo vidhéyate,” hetgeen betekent, dat bij het verschijnen 

van vertrouwen de onafgebroken poging om Kåñëa te dienen 

(kåñëänuvåtti-ceñöä) in het gedrag van iemand zichtbaar is en 

dat de neiging om baatzuchtige activiteiten te verrichten ge-

heel is verdwenen. Dit is çaraëäpatti. Nadat Bhagavän in Bhä-

gavad-gétä (18.66) afzonderlijke uiteenzettingen heeft gegeven 

over karma, jïäna en bhakti, geeft Hij de instructie voor vol-

komen overgave, 

sarva-dharmän parityajya 

    mäm ekaà çaraëaà vraja 

ahaà tväà sarva-päpebhyo 

    mokñayiñyämi mä çucaù  

We moeten weten, dat de woorden sarva-dharma in dit vers 

naar paden verwijzen, die obstakels vormen voor volkomen 

overgave, zoals het nastreven van beroepsmatige plichten 

binnen het varëäçrama stelsel en de verering van halfgoden. 

Çré Krsna zegt, “Laat ze allemaal achterwege en geef je aan 

Mij over, hetgeen betekent, dat je exclusief vertrouwen in de 

uitvoering van bhajana aan Mij dient te ontwikkelen. Wees 

niet bang voor de reacties, die naar degenen komen, die de 

zonde begaan om hun beroepsmatige plichten af te wijzen. Ik 
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verzeker je, dat Ik jou vrij maak van de reacties van al derge-

lijke zonden.” 

Men kan zich afvragen, of het woord vertrouwen hier eigen-

lijk wijst op respect. De paden van karma, jïäna enzovoort 

vereisen ook vertrouwen. Het filosofische principe is, dat het 

woord śraddhä eigenlijk gevoelens van vertrouwen in de 

sommaties van de geschriften betekent en tot dit gevoel be-

hoort zeker nog een ander sentiment, namelijk ruci, smaak. 

Ondanks het hebben van vertrouwen hoeft men geen verlan-

gen te hebben om aan een bepaalde activiteit deel te nemen, 

tenzij daarvoor smaak is ontwikkeld. Vertrouwen in de paden 

van karma en jïäna is altijd vermengd met een vleugje bhakti 

in de vorm van ruci. Alleen door de invloed van deze fractie 

van bhakti kunnen de paden van karma en jïäna enig resul-

taat opleveren. Zo beschikt het vertrouwen, dat zich voor 

bhakti ontwikkelt, ook over ruci en dit vertrouwen is niets 

anders dan het zaad van de klimplant van toewijding (bhakti-

latä), dat in het hart van het levend wezen is gezaaid. Ver-

trouwen in de paden van karma en jïäna is vermengd met 

smaak voor de activiteiten van karma en jïäna, maar de aard 

van dit vertrouwen is anders. Alleen vertrouwen, dat beschikt 

over smaak voor bhakti, mondt uit in de symptomen van 

bhakti. Dit wordt çaraëäpatti genoemd, volkomen overgave. 

Alleen wanneer de smaak voor bhakti vorderingen maakt 

door achtereenvolgens de stadia te doorlopen van sädhu-

saìga, uitvoering van bhajana, afwezigheid van anarthas en 

wanneer ruci uiteindelijk de vorm van niñöhä aanneemt, wordt 

ruci zuiver. Dus vertrouwen is een afzonderlijke entiteit van 

bhakti. Çréla Jéva Gosvämé schrijft in Bhakti-sandarbha, “tas-
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mäc chraddhä na bhakty-aìgaàkintu karmaëy asamartha vid-

vat tävad ananyatäkhyäyäà bhaktävadhikäri-viçeñaëam eva.” 

Derhalve is vertrouwen geen onderdeel van bhakti, maar een 

eigenschap van de kwalificatie voor bhakti als gevolg van de 

onverschilligheid voor ritualistische baatzuchtige activiteiten, 

genaamd karma-käëòa. In Çrémad-Bhägavatam wordt gezegd, 

tävat karmäëi kurvéta 

    na nirvidyeta yävatä 

mat-kathä-çravaëädau vä 

    çraddhä yävan na jäyate 

Çrémad-Bhägavatam  (11.20.9) 

[Çré Kåñëa zegt:] Men dient door te gaan zijn beroepsmatige 

plichten uit te voeren, zolang men er niet onverschillig voor is 

geworden en men nog geen vertrouwen heeft ontwikkeld in het 

horen van de vertellingen over Mijn spel. 

De intentie hiervan is, dat men pas gekwalificeerd is om zijn 

beroepsmatige plichten op te geven, alleen wanneer men ver-

trouwen ontwikkelt in het horen van de vertellingen van Kåñ-

ëa’s spel en vermaak. Dit is de conclusie van de geschriften. 

Om een mogelijke twijfel op te lossen, dienen we hier het vol-

gende op te merken. Als vertrouwen juist de oorzaak van de 

kwalificatie voor onvermengde toewijding is en zelf geen on-

derdeel van bhakti uitmaakt, hoe kunnen dan spirituele ken-

nis en verzaking, die in sommige gevallen eerder worden ge-

manifesteerd dan het verschijnen van vertrouwen, wel onder-

delen van bhakti zijn? Çréla Rüpa Gosvämé zegt, 

jïäna-vairäghyayor bhakti- 

    praveçäyopayogitä 



_____________________________________________________________________________________ 

85 

éñat prathamam eveti 

    näìgatvam ucitaà tayoù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.248) 

In enkele bepaalde gevallen kunnen spirituele kennis (jïäna) 

en verzaking (vairägya) bruikbaar zijn, wanneer een toegewij-

de zich in de beginstadia van zijn toetreding tot bhakti bevindt, 

maar ze kunnen nimmer worden aangemerkt als onderdelen 

van bhakti. 

Derhalve is het een beproefd feit, dat alleen vertrouwen, dat 

beschikt over de symptomen van complete overgave, de oor-

zaak van de kwalificatie voor zuivere toewijding is. Soms ho-

ren we mensen zeggen, dat vertrouwen in het horen van de 

vertellingen over Kåñëa’s spel door sommigen wordt ontwik-

keld middels de strikte uitvoering van hun beroepsmatige 

plichten, door anderen wordt ontwikkeld middels het cultive-

ren van spirituele kennis en bij nog anderen middels het ver-

zaken van zintuigobjecten. Dergelijke uitspraken zijn echter 

onjuist. Het is mogelijk, dat deze processen reeds vóór het 

verschijnen van vertrouwen zijn gecultiveerd, maar door een 

meer gedetaileerde analyse wordt duidelijk, dat er op de een 

of andere manier tussen de twee ontwikkelingen enige associ-

atie met toegewijden moet hebben plaatsgehad; dat wil zeg-

gen, tussen het cultiveren van bovengenoemde processen en 

het verschijnen van vertrouwen. In deze samenhang is het 

volgende vers van Çrémad-Bhägavatam een overweging 

waard, 

bhaväpavargo bhramato yadä bhavej 

    janasya tarby acyuta sat-samägamaù 
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sat-saìgamo yarhi tadaiva sad-gatau 

    parävareçe tvayi jäyate matiù 

Çrémad-Bhägavatam  (10.51.53) 

[Çré Mucukunda zei:] O mijn dierbare, onfeilbare Heer, door-

dat het levend wezen van U raakt afgekeerd, verkrijgt hij soms 

werelds zintuiglijk plezier door het pad van karma te volgen en 

soms krijgt hij bevrijding door het cultiveren van jïäna. Zo 

raakt hij verstrengeld in de kringloop van geboorte en dood. 

Als het levend wezen op deze manier ronddoolt en op de een 

of andere manier fortuinlijk genoeg wordt om de associatie van 

Uw toegewijden te krijgen, richt hij zijn intelligentie met grote 

vastberadenheid op Uw lotusvoeten, omdat hij heeft begrepen, 

dat U de enige toevlucht van heilige personen bent, de bron 

van alle schepping, zowel materieel als spiritueel, en het hoog-

ste doel. 

Baatzuchtige activiteit, het cultiveren van spirituele kennis, 

verzaking enzovoort kunnen nooit de oorzaak zijn van het 

verschijnen van vertrouwen; alleen de associatie van toege-

wijden kan het verschijnen van śraddhä veroorzaken. In dit 

verband heeft Çréla Rüpa Gosvämé zinnen gecomponeerd, 

zoals deze, yaù kenäpy ati-bhägyena jäta-çraddho ‘sya sevane 

[pag. 79-80]. Dus alleen personen, die beschikken over 

śraddhä, zijn rechtmatige candidaten voor onvermengde toe-

wijding.  

Er valt hier nog een andere overweging te maken. Sädhana-

bhakti bestaat in twee soorten, vaidhé-sädhana-bhakti en rägä-

nuga-sädhana-bhakti, zoals wordt bevestigd in dit vers uit Sri 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.5): vaidhé rägänugä ceti sä dvidhä 

sädhanäbhidhä. Het is van wezenlijk belang om het verschil 
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tussen vaidhé-sädhana-bhakti en rägänuga-sädhana-bhakti te 

begrijpen, want zonder dit inzicht kunnen er vele vormen van 

argwaan blijven bestaan, die de ontwikkeling van bhakti kun-

nen schaden. Wat betreft vaidhé-bhakti heeft Çréla Rüpa Gos-

vämé geschreven, 

yatra rägänaväptatvät 

    pravåttir upajäyate 

çäçanenaiva çästrasya 

    sä vaidhé bhaktir ucyate 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.6) 

Bhakti is de natuurlijke aanleg van het levend wezen en is de 

onvervreemdbare bezigheid van zijn intrinsieke natuur. In de 

geconditioneerde staat is de jéva van Bhagavän afgekeerd en 

raakt gehecht aan het wereldse plezier aangeboden door de 

begoochelende energie. Naarmate het levend wezen in we-

relds plezier wordt ondergedompeld, valt zijn natuurlijke aan-

leg om liefdevolle toegewijde dienst aan Kåñëa te leveren in 

een sluimertoestand. De jéva wordt alleen volkomen bevre-

digd, wanneer zijn intrinsieke räga of zijn sterke liefdevolle 

gehechtheid aan Kåñëa door een of ander goed geluk hoe dan 

ook weer wakker wordt. Als prema verschijnt, voegt räga zich 

er van nature bij aan. De räga of gehechtheid aan materiële 

zintuigobjecten, die in de geconditioneerde ziel zichtbaar is, is 

gedeformeerde räga, geen zuivere räga. In die staat blijft de 

aangeboren räga van het levend wezen afgedekt of latent. 

Voor het opwekken van deze inherente räga is het aanvaar-

den van spirituele instructie van wezenlijk belang. De Veda’s 

en hun ondergeschikte literatuur zijn een pakhuis van derge-
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lijke instructies. De bhakti uitgevoerd binnen het raamwerk 

van de instructies van de geschriften wordt vaidhé-bhakti ge-

noemd. 

Nu ga ik een kort overzicht geven van rägänuga-bhakti. Çré-

la Jéva Gosvämé schrijft in Bhakti-sandarbha, “tatra viña-yiëaù 

sväbhäviki viñaya-saàsargecchätiçaya-mayaù premä rägaù. 

yathä cakñur ädénäà saundaryädau, tädåça evätra bhaktasya 

çré-bhagavaty api räga ity ucyate.” De sterke liefdesrelatie, die 

zich in een materialistisch persoon van nature ontwikkelt door 

zijn verbondenheid met de objecten van zijn lustbeleving, 

wordt räga genoemd. Zoals ogen opgewonden raken het zien 

van een prachtig ding, zo wordt ook de neiging naar Kåñëa 

van een toegewijde räga genoemd. De smaak, die zich ont-

wikkelt door in het voetspoor te volgen van een persoonlijk-

heid met een natuurlijke affinitiet voor een dergelijke räga, 

wordt rägänuga-bhakti genoemd. Met betrekking tot de kwali-

ficatie voor rägänuga-bhakti schrijft Çréla Rüpa Gosvämé, 

rägätmikaika-niñöhä ye 

    vraja-väsi-janädayaù 

teñäà bhäväptaye lubdbo 

    bhaved aträdhikäravän 

tat-tad-bhävädi-mädhurye 

    çrute dhéryad apekñate 

nätra çästraà na yuktià ca 

    tal lobhotpatti-lakñaëam 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.291-2) 

De gevoelens van de Vrajaväsé’s voor Kåñëa vormen het meest 

verheven en uitzonderlijke voorbeeld van rägätmikä-bhakti. 

Dergelijke sentimenten worden nergens anders aangetroffen 
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dan in Vraja. De fortuinlijke ziel, die gretigheid ontwikkelt om 

gevoelens voor Kåñëa te krijgen, zoals die welke door de Vra-

javäsé’s worden vertoond, is de rechtmatige candidaat voor rä-

gänuga-bhakti. Ondanks te hebben gehoord over de lieflijkheid 

van dergelijke sentimenten, kan men er niet in binnengaan, 

totdat er “gretigheid” voor wordt ontwikkeld. De enige oor-

zaak van de kwalificatie voor het praktiseren van rägänuga-

bhakti is deze spirituele gretigheid, niet de nauwgezette studie 

van de geschriften of het behendige gebruik van logica. 

We weten dus, dat vertrouwen de enige oorzaak is van de 

kwalificatie voor vaidhé-bhakti en dat gretigheid de enige oor-

zaak is van de kwalificatie voor rägänuga-bhakti. Hier kan de 

vraag worden gesteld, of het vertrouwen, dat voorheen werd 

vastgestel als oorzaak van de bekwaamheid voor onvermeng-

de toewijding, incompleet is. Als dat vertrouwen de oorzaak is 

van de geschiktheid voor slechts één soort bhakti, waarom 

wordt dan gezegd, dat het de oorzaak is van de geschiktheid 

voor alle vormen van bhakti? Om deze onzekerheid weg te 

nemen wordt wederom benadrukt, dat vertrouwen de enige 

oorzaak is van de kwalificatie voor zuivere toewijding. In af-

wezigheid van vertrouwen kan geen enkele vorm van çuddha-

bhakti ooit verschijnen. De conclusie is, dat çästra-

viçväsamayé-śraddhä, of śraddhä ontleend aan vertrouwen in 

de sommaties van de geschriften, de enige oorzaak is van de 

bekwaamheid voor vaidhé-bhakti en dat bhäva-mädhurya-

lobhamayé-śraddhä, of vertrouwen ontleend aan intense gre-

tigheid om de liefdevolle gevoelens van de Vrajaväsé’s te erva-

ren, de enige oorzaak is van de kwalificatie voor rägänuga-

bhakti. 
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Alleen vertrouwen – ongeacht of het viçväsamayé of lobha-

mayé is – is de oorzaak van de geschiktheid voor beide vormen 

van zuivere bhakti. 

Er zijn drie typen rechtmatige candidaten voor vaidhé-

bhakti: uttama (beste), madhyama (gemiddeld) en kaniñöha 

(beginnend), zoals bevestigd door Çréla Rüpa Gosvämé in Sri 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.2.16), “uttmao madhyamaç ca syät 

kaniñöhaç ceti sa tridhä.” 

De symptomen van een uttama-adhikäré in vaidhé-bhakti 

zijn alsvolgt, 

çästre yuktau ca nipuëaù 

    sarvathä dåòha-niçcayaù 

prauòha-çraddho ‘dhikäré yaù 

    sa bhaktäv uttamo mataù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.17) 

Iemand die belezen is in de geschriften, deskundig in alle vor-

men van logica en beschikt over onwankelbare vastberaden-

heid is een uttama-adhikäré, iemand die beschikt over sterk ver-

trouwen. 

De symptomen van de madhyama-adhikäré in vaidhé-bhakti 

zijn alsvolgt, 

yaù çästrädiñv anipuëaù 

    çraddhävän sa tu madhyamaù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.19) 

Iemand die niet zo deskundig is in de geschriften en toch ver-

trouwen heeft, is een madhyama-adhikäré; met andere woor-

den, hoewel hij moeilijke kwesties niet kan beantwoorden, 

blijft hij in zijn hoofd sterk op zijn eigen principe vertrouwen. 
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De symptomen van de kaniñöha-adhikäré zijn alsvolgt, 

yo bhavet komala-çraddhaù 

    sa kaniñöho nigadyate 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.19) 

Neofiete toegewijden hebben erg weinig kennis van de ge-

schriften en hun vertrouwen is erg kwetsbaar en onrijp. Hun 

vertrouwen kan door de logica en argumenten van anderen 

worden gewijzigd. 

Hier dient te worden opgemerkt, dat de śraddhä, die in deze 

drie typen trouwhartige personen zichtbaar is, wordt geken-

merkt door vertrouwen in de sommaties van de geschriften en 

door mengvormen op basis van logische bewijsvoering, die 

afhankelijk is van de geschriften. In overeenstemming met de 

mate van gretigheid, waarover de rechtmatige candidaten 

voor rägänuga-bhakti beschikken, kunnen ze ook worden on-

derverdeeld in de drie categorieën uttama, madhyama en ka-

niñöha. 

De slotsom is, dat ieder mens het recht heeft om bhakti uit 

te voeren. Brähmaëas, kñatriyas, vaiçyas, çüdras en antyajas 

(onaanraakbaren), gåhasthas, brahmacärés, vänaprasthas en 

sannyäsés – ieder van hen kan worden gekwalificeerd voor 

bhakti, indien ze vertrouwen hebben in de sommaties van de 

geschriften en in de instructies van sädhu en guru. Hetzij een 

onderlegd persoon, die een studie heeft gemaakt van de ge-

schriften, ofwel een onderontwikkeld persoon, die in associa-

tie van toegewijden over de principes van de geschriften heeft 

horen spreken, hebben naar zeggen vertrouwen ontwikkeld, 

indien ze zich de suprematie van bhakti realiseren, zoals 
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wordt beschreven in de geschriften. Het alternatief is, dat men 

lobhamayé-śraddhä ontwikkelt door in associatie van toege-

wijden continu vertellingen over het spel van Bhagavän te 

horen en het verlangen heeft om in het voetspoor van de rä-

gätmikä toegewijden van Vraja te volgen – dan kan worden 

aangenomen, dat hij de kwalificatie heeft verworven om çud-

dha-bhakti uit te voeren. De kwalificatie voor zuivere toewij-

ding kan niet worden verkregen door de processen te volgen 

van onpersoonlijke kennis, verzaking, filosofische analyse, 

religieuze discussie, zelfbeheersing of meditatie. Ondanks een 

inwijding in een bonafide disciplinaire opvolging kan men niet 

de voorheen besproken uttama-bhakti binnengaan, totdat men 

een uttama-adhikäré is geworden. Totdat die staat is bereikt, is 

bhakti naar zeggen een schijn van toewijding. 

Er is een grote noodzaak te streven naar het stadium van 

uttama-adhikäré. Dit is alleen mogelijk, als men zich bezig-

houdt met horen en chanten in associatie van toegewijden. 

We mogen nooit denken, dat men een uttama-adhikäré wordt 

door eenvoudig netjes te horen en te chanten en vervolgens 

de symptomen van huilen, beven en dansen te vertonen, aan-

gezien deze symptomen zich ook in bhakti-äbhäsa kunnen 

manifesteren. Het kleine beetje verzachten van het hart en de 

vastberadenheid om zijn inherente identiteit te realiseren, 

welke pogingen zichtbaar zijn in de beginstadia van zuivere 

bhakti, zijn veruit superieur aan het vertoon van symptomen, 

zoals flauwvallen enzovoort, die het resultaat zijn van het vol-

gen van het pad van bhakti-äbhäsa. Daarom dienen we ernaar 

te streven om met de grootste zorg onvermengde toewijding 

te bereiken. We dienen een speciale poging te doen om de 
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juiste methode te volgen om de kwalificatie voor bhakti te 

bereiken; anders bestaat er geen mogelijkheid om de eeuwige 

associatie van Bhagavän te krijgen. Viçva-vaiñëava däsa 

brengt de volgende verzen naar voren, 

çraddhä lobhätmakä yä sä 

    viçväsa-rüpiëé yadä 

jäyate ‘tra tadä bhaktau 

    nå-mätrasyädhikäritä (1) 

nä säìkyaà na ca vairägyaà 

    na dharmo na bahujïatä 

kevalaà sädhu-saìgo ‘yaà 

    hetuù çraddhodaye dhruvam (2) 

çravaëädi-vidhänena 

    sädhu-saìga-balena ca 

anarthäpagame çéghraà 

    çraddhä niñöhätmikä bhave (3) 

niñöhäpi rucitäà präptä 

    çuddha-bhakty-adhikäritäm 

dadäti sädhake nityam 

    eñä prathä sanätano (4) 

asat-saìgo kåte sati 

    aparädhe kåte sati 

çraddhäpi vilayaà yäti kathaà 

    syäc chuddha-bhaktatä (5) 

ataù åaddhävatä käryaà 

    sävadhänaà phaläptaye 

anyathä na bhaved bhaktiù 

    çraddhä prema-phalätmikä (6) 



BHAKTI-TATTVA-VIVEKA 

__________________________________________________________________________ 

94 

Wanneer śraddhä in het hart verschijnt gebaseerd op ver-

trouwen in de sommaties van de geschriften of gebaseerd op 

gretigheid om te volgen in het voetspoor van een rägätmikä-

bhakta, krijgt de persoon de kwalificatie voor zuivere toewij-

ding. Het verschijnen van vertrouwen wordt niet veroorzaakt 

door verzaking, het volgen van het proces van enumeratie 

(säìkhya-yoga), het strikt inachtnemen van de beroepsmatige 

plichten in overeenstemming met kaste en levensfase, of door 

een geleerde te worden. De enige oorzaak van het verschijnen 

van vertrouwen is de associatie van een sädhu, die grote liefde 

koestert voor de vertellingen over Kåñëa’s spel en vermaak. 

Wanneer vertrouwen verschijnt, wordt men een kaniñöha-

adhikäré. Wanneer men de onderdelen van sädhana-bhakti, 

zoals horen enzovoort, uitvoert en wanneer men onder in-

vloed van sädhu-saìga vrij wordt van anarthas en wanneer zijn 

vertrouwen sterk wordt en overgaat in niñöhä, ontwikkelt men 

de gemiddelde kwalificatie (madhyama-adhikära) voor on-

vermengde toewijding. Door de activiteiten van sädhana-

bhakti verder te volgen en onder invloed te staan van toege-

wijden, die verder zijn ontwikkeld dan jijzelf, wordt niñöhä 

geïntensiveerd en neemt de vorm van ruci aan. De sädhaka, 

die ruci heeft ontwikkeld, wordt een uttama-adhikäré ge-

noemd. Alleen een uttama-adhikäré bereikt onvermengde 

toewijding. Dit is het eeuwige proces voor het verkrijgen van 

çuddha-bhakti. Indien men echter tijdens de beoefening van 

dit geleidelijke proces van sädhana gezelschap onderhoudt 

van levensgenieters of impersonalisten, of als men een zuivere 

toegewijde onteert of een andere overtreding tegen hem be-

gaat, zal het vertrouwen op de niveau’s van kaniñöha en mad-
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hyama aan de wortel verdorren en zal de sädhaka niet in staat 

zijn om zuivere bhakti te bereiken. In een dergelijke conditie 

raakt de sädhaka ofwel verstrengeld in chäyä-bhakti-äbhäsa of 

hij zal, indien hij talloze overtredingen heeft begaan, zelfs 

afglijden naar pratibimba-bhakti-äbhäsa. Daarom dient de 

sädhaka uiterst voorzichtig te blijven, totdat hij het stadium 

van uttama-adhikära bereikt. Het zal anders zeer moeilijk zijn 

om zuivere toewijding te krijgen, die uiteindelijk de vrucht 

van goddelijke liefde draagt. 

 

Çri-kåñëärpaëam astu – mag deze verhandeling 

een offer aan Çré Kåñëa zijn. 
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