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De levensgeschiedenis van 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura verscheen in een brahmaanse 

familie van de Räòhéya gemeenschap in het district Nadiyä, West-

Bengalen. Hij was gevierd onder de naam Hari-vallabha en had 

twee oudere broers, Rämabhadra en Raghunätha. In zijn kinderja-

ren heeft hij in het dorp Devagräma zijn opleiding Grammatica 

voltooid. Daarna is hij devotionele geschriften gaan studeren aan 

huis bij zijn geestelijk leermeester in het dorp Çaiyadäbäda in het 

district Murçidäbäd. Toen hij in Çaiyadäbäda woonde, heeft hij 

Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu, Çré Ujjvala-nélamaëi-kiraëa en Bhäg-

avatämåta-kaëä geschreven. Kort daarna heeft hij het huishoudelijke 

leven vaarwel gezegd en is naar Våndävana gegaan, waar hij veel 

andere boeken en commentaren heeft geschreven. 

Na de verdwijning van Çré Caitanya Mahäprabhu en de Zes Gos-

vämé’s van Vraja bleef de stroom onvermengde toewijding (çuddha-

bhakti) doorvloeien onder invloed van drie grote persoonlijkheden: 

Çré Narottama däsa Öhäkura, Çréniväsa Äcärya en Çré Çyämänanda 

Prabhu. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura is de vierde in de dis-

ciplinaire opvolging van Çréla Narottama däsa Öhäkura. 

Een discipel van Çréla Narottama däsa Öhäkura, Çréla Gaìgä-

näräyaëa Cakravarté Mahäçaya, woonde in Bälücara Gambilä in het 

district Murçidäbäd. Hij had een dochter genaamd Viñëupriyä, maar 

hij had geen zonen, dus hij adopteerde de toegewijde, Çré Kåñëa-

caraëa. Kåñëa-caraëa was de jongste zoon van een andere leerling 

van Çréla Narottama däsa Öhäkura genaamd Rämakåñëa Bhaööäcä-

rya, die afkomstig was uit de brahmaanse gemeenschap van Vären-

dra. De leerling van Çré Kåñëa-caraëa was Çré Rädhä-ramaëa Cakra-

varté, de geestelijk leermeester van Çréla Viçvanätha Cakravarté 

Öhäkura. 

In Särärtha-darçiné, het commentaar van Çréla Viçvanätha Cakra-

varté Öhäkura op Çrémad-Bhägavatam, heeft hij aan het begin van de 
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vijf hoofdstukken, die de rasa-dans van Çré Kåñëa beschrijven (Çré 

Räsa-païcädhyäyé), het volgede vers geschreven, 

çré-räma-kåñëa-gaìgä-caraëännatvä gurünuru-premnaù 

çréla-narottama-nätha çré-gauräìga-prabhuà naumi 

Hier verwijst de naam “Çré Räma” naar Çréla Viçvanätha Cakravarté 

Öhäkura’s geestelijk leermeester, Çré Rädhä-ramaëa; “Kåñëa” ver-

wijst naar zijn grootvader geestelijk leermeester, Çré Kåñëa-caraëa; 

“Gaìgä-caraëa” verwijst naar zijn overgrootvader geestelijk leer-

meester, Çré Gaìgä-caraëa; “Narottama” verwijst naar zijn betover-

grootvader geestelijk leermeester, Çréla Narottama däsa Öhäkura; en 

het woord nätha verwijst naar de geestelijk leermeester van Çréla 

Narottama Öhäkura, Çré Lokanätha Gosvämé. Op deze wijze biedt 

hij zijn eerbetuigingen aan iedereen in de disciplinaire opvolging tot 

aan Çréman Mahäprabhu. 

Weerlegging van de ideeën van de atibäòé Rüpa Kaviräja 

Hemalatä Thäkuräëé was de geleerde Vaiñëavé dochter van Çrénévä-

sa Äcärya. Een vervreemde leerling van haar, genaamd Rüpa Kavi-

räja, had zijn eigen doctrine uitgedokterd, die de filosofische conclu-

sies van het Gauòéya vaiñëavisme tegenspraken. Hij onderwees, dat 

de positie van äcärya alleen kon worden bekleed door iemand in de 

wereldverzakende levensorde – nooit door een huisvader met een 

gezin (gåhastha). Rüpa Kaviräja veronachtzaamde de noodzaak om 

vidhi-märga (het pad van gereguleerde toegewijde praktijk) te vol-

gen en propageerde een zogenaamde räga-märga (doctrine van 

spontane aantrekkingskracht), die ongedisciplineerd en rommelig 

was. Zijn nieuwe leer stelde, dat men de praktijk van horen en chan-

ten over boord kon gooien en rägänuga-bhakti kon praktiseren door 

alleen te herinneren. Hemalatä Öhäkuräëé heeft toen de verzekering 

gegeven, dat Rüpa Kaviräja uit de Gauòéya Vaiñëava gemeenschap 

was verbannen. Sinds die tijd hebben de Gauòéya Vaiñëava’s hem 
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gekend als een atibäòé, een lid van een van de elf ongeauthoriseerde 

sahajiyä gemeenschappen, die hun eigen methoden van toegewijde 

dienst uitdenken. 

Gelukkig was Çréla Cakravarté Öhäkura in die tijd aanwezig en hij 

weerlegde de foute conclusies van Rüpa Kaviräja in zijn Särärtha-

darçiné, het commentaar op Canto Drie van Çrémad-Bhägavatam. 

Çréla Cakravarté toonde onweerlegbaar aan, dat gekwalificeerde 

gåhastha nakomelingen van een äcärya als äcärya kunnen optreden. 

Hij zei, dat het onwettig is en indruist tegen de uitspraken van çäs-

tra, dat ongeschikte nakomelingen van äcärya families de titel “Gos-

vämé” aannemen uit begeerte naar leerlingen en rijkdom. 

Gåhastha leerlingen in de lijn van Vérabhadra, de zoon van Çré Ni-

tyänanda Prabhu, en nakomelingen van de uitgewezen zonen van 

Çré Advaita Äcärya aanvaarden zelf en kennen anderen de titel 

“Gosvami” toe. Deze handelwijze wordt door Vaiñëava äcäryas als 

ongepast ervaren. Hoewel Çréla Cakravarté Öhäkura als äcärya op-

trad, heeft hij persoonlijk nooit de titel “Gosvämé” aangewend, 

waarmee hij de verdwaasde en ongeschikte nakomelingen van äcä-

rya families van de moderne wereld een instructie heeft gegeven. 

Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa beschermt de eer van 

de Gauòéya Vaiñëava sampradäya 

Toen Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura op hoge leeftijd was, 

bracht hij het grootste deel van zijn tijd door in een innerlijke, half-

bewuste staat, waarbij hij diep in bhajana was verzonken. In die 

periode had in Jaipur een debat plaats  tussen Gauòéya Vaiñëava’s 

en Vaiñëava’s, die de doctrine van svakéya steunden, Bhagaväns spel 

van echtelijke liefde. 

De Vaiñëava’s uit het antagonistische kamp [in de lijn van Çré 

Rämänuja] hadden Koning Jaya Singh II van Jaipur laten geloven, 

dat de verering van Çrématé Rädhikä met Çré Govindadeva niet door 

de geschriften wordt onderbouwd. Hun standpunt was, dat de naam 
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van Çrématé Rädhikä niet in Çrémad-Bhägavatam of in de Viñëu Pu-

räëa wordt vermeld en dat Ze nooit volgens vedisch ritueel met Çré 

Kåñëa was getrouwd. 

De vijandige Vaiñëava’s maakten verder tegen de Gauòéya Vai-

ñëava’s bezwaar, omdat ze niet tot een erkende sampradäya of dis-

ciplinaire opvolging zouden behoren. Sinds onheuglijke tijden zijn er 

vier Vaiñëava sampradäyas geweest: de Çré sampradäya, de Brahmä 

sampradäya, de Rudra sampradäya en de Sanaka (Kumära) sam-

pradäya. In dit tijdperk van Kali zijn de vier vooraanstaande äcäryas 

van deze vier sampradäyas respectievelijk Çré Rämänuja, Çré Madh-

va, Çré Viñëusvämé en Çré Nimbäditya. De Rämänuja Vaiñëava’s 

(van de Çré sampradäya) zeiden, dat Gauòéya Vaiñëava’s zich buiten 

deze vier sampradäyas bevonden en daarom niet over een zuivere 

erfopvolging beschikten. Verder was hun argument, dat ze geen 

authentieke Vaiñëava disciplinaire opvolging konden volgen, omdat 

de Gauòéya Vaiñëava’s niet over een eigen commentaar op de 

Brahma-sütra (ook bekend als Vedänta-sütra) beschikten. 

Mahäräja Jaya Singh wist, dat de vooraanstaande Gauòéya Vaiñë-

ava äcäryas van Våndävana volgelingen van Çréla Rüpa Gosvämé 

waren. Hij riep hen naar Jaipur om de uitdaging van de Çré Rämänu-

ja Vaiñëava’s aan te nemen. De bejaarde Çréla Cakravarté Öhäkura 

was volkomen verzonken in de transcendente zegen van bhajana. 

Hij stuurde zijn student, Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, als afgezant, 

die zich tot de vergadering in Jaipur zou richten. Gauòéya Vaiñëava 

vedänta-äcärya Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa, de kroon van de ver-

zameling geleerden en grootste onder verheven leraren van Vedän-

ta, vertrok naar Jaipur vergezeld van een leerling van Çréla Cakra-

varté Öhäkura, Çré Kåñëadeva. 

De kasten-gosvämés waren hun eigen verbinding met de Madhva 

sampradäya vergeten en hadden geen respect voor het doctrinaire 

gezichtspunt van de Gauòéya Vaiñëava’s door te zeggen, dat deze 

leer geen verbinding had met de Vedänta. Dit heeft tot aanzienlijke 
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verstoring in de gemeenschap van ware Gauòéya Vaiñëava’s geleid. 

Maar Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa gebruikte onweerlegbare logica 

gecombineerd met krachtig schriftuurlijk bewijs om aan te tonen, 

dat de Gauòéya sampradäya een zuivere Vaiñëava sampradäya is 

genaamd Çré Brahmä-Madhva-Gauòéya Vaiñëava sampradäya af-

komstig uit de lijn van Çré Madhväcärya. Çréla Jéva Gosvämé, Çréla 

Kavi Karëapüra en andere voorgaande äcäryas hebben dit eveneens 

als een feit aanvaard. De Gauòéya Vaiñëava’s aanvaarden Çrémad-

Bhägavatam als het authentieke commentaar op de Vedänta-sütra. 

Om die reden heeft niemand in de Gauòéya Vaiñëava sampradäya 

een afzonderlijk commentaar op de Vedänta-sütra geschreven.  

De naam van Çrématé Rädhikä, de personificatie van het plezier-

gevend vermogen (hlädiné-çakti) en de eeuwige geliefde van Çré 

Kåñëa, wordt in verscheidene Puräëa’s genoemd. Door heel Çrémad-

Bhägavatam, vooral in Canto Tien in relatie tot de beschrijving van 

het spel van Bhagavän in Våndävana, wordt op een indirecte en 

discrete wijze naar Çrématé Rädhikä verwezen. Alleen rasika en 

bhävuka toegewijden, die met de conclusies van de geschriften op de 

hoogte zijn, kunnen dit confidentiële mysterie begrijpen. 

Op de bijeenkomst in Jaipur heeft Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa de 

argumenten en twijfels van de tegenpartij zodanig weerlegd, dat ze 

na zijn presentatie tot zwijgen waren gebracht. Hij heeft vastgesteld, 

dat de Gauòéya Vaiñëava’s zich in de disciplinaire opvolging van Çré 

Madhväcärya bevinden. Ondanks zijn overwinning kon de wedijve-

rende tegenpartij niet aanvaarden, dat de Gauòéya sampradäya een 

zuivere Vaiñëava lijn is, omdat de Gauòéya’s niet over een commen-

taar op de Vedänta-sütra zouden beschikken. Toen heeft Çré Balade-

va Vidyäbhüñaëa ter plekke het beroemde Gauòéya commentaar 

geschreven, Çré Govinda-bhäñya. De eredienst van Çré Çré Rädhä-

Govinda nam in de tempel van Çré Govindadeva opnieuw een aan-

vang en de geldigheid van de Çré Brahmä-Madhva-Gauòéya sampra-

däya was voor eens en voor altijd stevig gegrondvest. 
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Alleen op gezag van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura kon Çré 

Baladeva Vidyäbhüñaëa Çré Govinda-bhäñya schrijven en de verbin-

ding van Gauòéya Vaiñëava’s met de Madhva sampradäya aantonen. 

Hierover mag geen twijfel bestaan. De prestatie van Çréla Viçvanät-

ha Cakravarté Öhäkura volbracht uit naam van de sampradäya zal in 

gouden letters de geschiedenis van het Gauòéya vaiñëavisme ingaan. 

Betekenis käma-gäyatré door de genade van Çrématé Rädhikä 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura beschrijft in zijn Manträrtha-

dépikä een bijzonder voorval. Toen hij eens Çré Caitanya-caritämåta 

aan het lezen was, kwam hij een vers tegen, dat de betekenis van de 

käma-gäyatré-mantra alsvolgt beschreef, 

käma-gäyatré-mantra-rüpa,    haya kåñëera svarüpa, 

särdha-cabbiça akñara tära haya 

se akñara ‘candra’ haya,    kåñëe kari’ udaya, 

tri-jagat kailä kämamaya 

De käma-gäyatré is identiek aan Çré Kåñëa. In deze koning der mantras 

staan vierentwintig en een halve lettergreep en iedere lettergreep is 

een volle maan. Deze verzameling manen heeft de maan van Çré Kå-

ñëa veroorzaakt te rijzen en de drie werelden met prema te vullen. 

Dit vers toont aan, dat de käma-gäyatré uit vierentwintig en een 

halve lettergreep is samengesteld, maar ondanks diepe beraadsla-

ging kon Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura niet achterhalen, 

welke lettergreep in de mantra een halve was. Hij zocht in boeken 

over grammatica, de Puräëa’s, Tantra’s, geschriften over toneel en 

retoriek en andere grote teksten. Van de klinker- en medeklinker-

groepen in Çré Harinämämåta-vyäkaraëa, de grammaticale methodo-

logie van Çréla Jéva Gosvämé, trof hij een vermelding van slechts 

vijftig letters aan. Hij bestudeerde de volgorde van letters in teksten 

als Mätåkänyäsa. In de Rädhikä-sahasra-näma-stotra van de Båhan-

näradéya Puräëa stond, dat Våndävaneçvaré Çrématé Rädhikä ook 
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Païcäçad-varëa-rüpiëé wordt genoemd, Zij wier gedaante uit vijftig 

lettergrepen bestaat. In alle literatuur, die hij had bestudeerd, trof 

hij overal de vermelding van vijftig klinkers en medeklinkers aan. Er 

werd nergens iets gezegd over een halve lettergreep. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura begon steeds meer te twijfe-

len. Hij vroeg zich af, of Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé in zijn 

schrift misschien een vergissing had gemaakt. Dit kon natuurlijk niet 

mogelijk zijn, omdat Çréla Kaviräja alwetend is en daardoor vrij is 

van materiële gebreken, zoals zich onder invloed van illusie bevin-

den of het maken van vergissingen. 

Als de gefragmenteerde letter “t” (de laatste letter van de käma-

gäyatré) als de halve lettergreep zou worden beschouwd, zou Çréla 

Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé schuldig zijn aan het gebrek van ont-

regeling, want in Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 21.126) heeft 

hij de volgende beschrijving gegeven. 

sakhé he! kåñëa-mukha—dvija-räja-räja 

kåñëa-vapu-siàhñane,    vasi  räjya-çäsane, 

kare saìge candrera samäja 

dui gaëòa sucikkaëa,    jini’ maëi-sudarpaëa, 

sei dui pürëa-candra jäni 

laläöe añöamé-indu,    tähäte candana-bindu, 

sei eka pürëa-candra mäni 

kara-nakha-cändera öhäöa,    vaàñé-upara kare näöa, 

tära géta muraléra täna 

pada-nakha-candra-gaëa,    tale kare nartana, 

nüpurera dhvani yära gäna 

Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé beschrijft in deze regels het ge-

zicht van Çré Kåñëa als de eerste volle maan, Zijn wangen als twee 

volgende volle manen, de stip sandalhout op het bovenste gedeelte 

van Zijn voorhoofd als de vierde volle maan en precies daaronder 

staat de maan van de achtste dag (añöamé), met andere woorden, een 
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halve maan. Volgens deze beschrijving is de vijfde lettergreep een 

halve lettergreep. Maar als de gefragmenteerde “t”, de laatste letter 

van de käma-gäyatré-mantra, wordt gezien als een halve lettergreep, 

kan de vijfde lettergreep geen halve zijn. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura bevond zich in een dilemma, 

want hij kon de mysterieuze halve lettergreep niet ontcijferen. Hij 

kwam tot de conclusie, dat hij de vererenswaardige godheid van de 

mantra niet zou kunnen schouwen, indien de lettergrepen zichzelf 

niet zouden openbaren. Hij had zich voorgenomen, dat hij beter kon 

sterven, als hij de audiëntie van de godheid van de mantra niet zou 

kunnen krijgen. Met deze gedachten ging hij midden in de nacht op 

pad naar de oever van Çré Rädhä-kuëòa om zijn leven op te geven. 

Nadat het tweede deel van de nacht was verstreken, viel Çréla Ca-

kravarté Öhäkura licht in slaap, toen de dochter van Våñabhänu Ma-

häräja, Çrématé Rädhikä, aan hem verscheen. “O Viçvanätha, O 

Hari-vallabha,” zei Ze vol genegenheid, “wees niet treurig. Hetgeen 

Çréla Kåñëadäsa Kaviräja heeft geschreven is de absolute waarheid. 

Hij kent door Mijn genade alle innerlijke gevoelens van Mijn hart. 

Twijfel niet aan zijn uitspraken. De käma-gäyatré is een mantra om 

Mijn dierbare geliefde en Mij te eren en Wij worden aan de toege-

wijden geopenbaard door middel van de lettergrepen van deze man-

tra. Niemand kan Ons kennen zonder Mijn goedheid. De halve let-

tergreep wordt beschreven in het boek, Varëägama-bhäsvat. Nadat 

Çréla Kåñëadäsa Kaviräja deze tekst had geraadpleegd, heeft hij de 

werkelijke identiteit van de käma-gäyatré vastgesteld. Ga dit boek 

bestuderen en verspreid de betekenis ervan voor het welzijn van alle 

trouwhartige mensen.” 

Toen hij deze instructie van Våñabhänu-nandini Çrématé Rädhikä 

Zelf had gehoord, riep Çréla Cakravarté Öhäkura in groot verdriet 

uit, “O Rädhä, O Rädhä!” Toen hij weer bij zijn positieven kwam, 

ging hij ertoe over de opdracht van Çrématé Rädhikä uit te voeren. 
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Volgens aanwijzingen van Çrématé Rädhikä wordt de letter “ya” 

voorafgaand aan “vi” in de mantra als een halve lettergreep be-

schouwd en alle andere lettergrepen zijn hele lettergrepen of volle 

manen. 

Dus door de genade van Çrématé Rädhikä raakte Çréla Viçvanätha 

Cakravarté Öhäkura op de hoogte met de diepere betekenis van de 

mantra. Hij kreeg de rechtstreekse audiëntie van zijn vererenswaar-

dige godheid en in zijn innerlijk geperfectioneerde spirituele li-

chaam (siddhä-deha) kon hij deelnemen aan het eeuwige spel van 

Bhagavän als Zijn liefhebbende metgezel. Hij heeft op de oever van 

Çré Rädhä-kuëòa het godsbeeld van Çré Gokulänanda geïnstalleerd 

en terwijl hij daar verbleef, ervoer hij de lieflijkheid (mädhurya) van 

het eeuwige spel van Çré Våndävana. In die tijd heeft hij zijn Sukha-

varttiné commentaar op Çréla Kavi Karëapüra’s Änanda-våndävana-

campüù geschreven, waarin hij het volgende heeft gezegd. 

rädhä-parastéra-kuöéra-vartinaù 

    präptavya-våndävana-cakravartinaù 

änanda-campü-vivåti-pravartinaù 

    sänto-gatir me sumahä-nivartinaù 

Ik, Cakravarté, laat alles volkomen achter en wil alleen Çré Våndävana 

bereiken. Ik leef in een eenvoudige hut op de oever van Çré Rädhä-

kuëòa, de hoogste plek van het spel van Çré Rädhä, en schrijf dit 

commentaar op Änanda-våndävana-campüù. 

Op hoge leeftijd heeft Çréla Cakravarté Öhäkura het grootste deel 

van zijn tijd in een volkomen innerlijke of halfbewuste staat doorge-

bracht, waarin hij diep verzonken was in bhajana. Zijn belangrijkste 

discipel, Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, heeft de verantwoording voor 

het onderwijs van de geschriften op zich genomen. 
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Opnieuw vestigen van de leer van parakéya 

Toen in Çré Våndävana een lichte afname in de invloed van de Zes 

Gosvämé’s plaats had, ontstond er een controverse rondom de doc-

trines van echtelijke (svakéyaväda) versus overspelige liefde (para-

kéyäväda). Om de misvattingen over svakéyäväda weg te nemen 

schreef Çréla Cakravarté Öhäkura Räga-vartma-candrikä en Gopé-

premämåta, die beide vol staan met schriftuurlijk filosofische conclu-

sies. Daarna heeft hij in zijn commentaar, Änanda-candrikä, op het 

vers laghutvam atra yat proktam uit Çré Ujjvala-nélamaëi (1.21) aan-

getoond, dat de theorie van svakéya ongegrond is en heeft het con-

cept van parakéya met schriftuurlijk bewijs en onweerlegbare argu-

menten neergezet. Verder heeft hij in zijn commentaar, Särärtha-

darçiné, op Çrémad-Bhägavatam grote steun aan parakéya-bhäva 

gegeven. 

Bepaalde geleerden maakten bezwaar tegen de conclusies van 

Çréla Cakravarté Öhäkura met betrekking tot verering met een ge-

voel van parakéya. Toen hij hen met een hogere eruditie en een 

heldere redenering versloeg, besloten ze hem uit afgunst te ver-

moorden. Ze wisten, dat Çréla Cakravarté Öhäkura de gewoonte had 

om ’s morgens vroeg een rondgang om Çré Våndävana te maken. Ze 

verstopten zich in een donker, dicht struikgewas en gingen hem 

staan opwachten. Toen zijn tegenstanders hem zagen naderen, ver-

dween hij plotseling en in zijn plaats verscheen een prachtig jong 

meisje van Vraja, die met een paar vriendinnen bloemen aan het 

plukken was. 

De geleerden vroegen het meisje, “Lief kind, een ogenblik gele-

den kwam hier een grote toegewijde langs. Heb jij gezien, waar hij 

naartoe is gegaan?” Het meisje antwoordde, dat ze hem wel had 

gezien, maar dat ze niet wist, waar hij naartoe was gegaan. Haar 

verbijsterende schoonheid, zachtmoedige glimlach, elegante manie-

ren en zijdelingse blikken boeiden de geleerden. Hun hart smolt en 

alle onzuiverheden in hun hoofd waren verdreven. Ze vroegen het 
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meisje, wie ze was en ze antwoordde, “Ik ben een dienstmeisje van 

Çrématé Rädhikä. Ze is op dit moment in het huis van Haar schoon-

familie in Yävaöa en Ze heeft me hier naartoe gestuurd om bloemen 

te plukken.” Nadat ze dit had gezegd, verdween het meisje en in 

haar plaats zagen de geleerden Çréla Cakravarté Öhäkura weer lo-

pen. Ze vielen aan zijn voeten en smeekten om vergeving. En hij 

heeft hen allemaal vergeven. Uit het leven van Çréla Cakravarté 

Öhäkura zijn veel van dergelijke verbazingwekkende gebeurtenissen 

bekend. 

Op deze manier heeft Çréla Cakravarté Öhäkura de theorie van 

svakéya weerlegd en de waarheid van zuivere parakéya gevestigd – 

een prestatie van groot belang voor de Gauòéya Vaiñëava’s. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft niet alleen de integri-

teit van de Çré Gauòéya Vaiñëava dharma beschermd, hij heeft ook 

de invloed ervan in Çré Våndävana opnieuw gegrondvest. Iedereen, 

die zijn prestatie evalueert, zal verbaasd zijn over zijn ongebruikelij-

ke genialiteit. Gauòéya Vaiñëava äcäryas hebben het volgende vers 

als lofzang op zijn buitengewone werk gecomponeerd. 

viçvasya nätharüpo ’sau bhakti-vartma-pradarçanät 

bhakta-cakre vartitatvät cakravarty äkhyayäbhavat 

Hij wordt gekend onder de naam Viçvanätha, heer van het universum, 

want hij wijst naar het pad van bhakti. Hij is ook bekend onder de 

naam Cakravarté, hij rond wie de kring loopt, want hij blijft altijd bin-

nen de verzamelde (cakra) zuivere toegewijden. Daarom is zijn naam 

Viçvanätha Cakravarté. 

Rond 1754 op de vijfde dag van de wassende maan in de maand 

Mägha (januari-februari), toen Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura 

ongeveer honderd jaar was, heeft hij diep verzonken in innerlijk 

bewustzijn deze materiële wereld in Våndävana verlaten. Zijn sa-

mädhi staat naast de tempel van Çré Çré Rädhä-Gokulänanda in Çré 

Dhäma Våndävana. 



_____________________________________________________________________________________ 

xiii 

De glorie en nalatenschap van 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura 

Çréla Cakravarté Öhäkura, die volgt in het voetspoor van Çréla Rüpa 

Gosvämé, heeft een overvloed aan transcendente literatuur over 

bhakti gecomponeerd, waarmee hij de diepste wens in het hart van 

Çréman Mahäprabhu heeft gegrondvest. Hij heeft ook foutieve con-

clusies weerlegd, die tegengesteld waren aan het authentieke pad 

van Çréla Rüpa Gosvämé (rüpänuga). Hij wordt daarom in de 

Gauòéya Vaiñëava gemeenschap als een illustere äcärya en een ge-

zaghebbende, zelfgerealiseerde ziel eerbiedigd. Hij is vermaard als 

groot transcendent filosoof en dichter en als een rasika toegewijde. 

Een Vaiñëava dichter, Kåñëa däsa, heeft de volgende regels in de 

conclusie van zijn vertaling van Çréla Cakravarté Öhäkura’s Mädhu-

rya-kädambiné geschreven. 

mädhurya-kädambiné-grantha jagata kaila dhanya 

cakravarté-mukhe vaktä äpani çré-kåñëa-caitanya 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft de hele wereld gezegend 

door Mädhurya-kädambiné te schrijven. In werkelijkheid heeft Çré Kå-

ñëa Caitanya Mahäprabhu dit werk door de mond van Çréla Cakravar-

té Öhäkura gesproken. 

keha kahena-cakravarté çré-rüpera avatära 

kaöhina ye tattva sarala karite pracära 

Sommigen zeggen, dat Çréla Cakravarté Öhäkura een incarnatie van 

Çréla Rüpa Gosvämé is. Hij is bedreven in de kunst van het beschrijven 

van complexe waarheden op een gemakkelijk te begrijpen manier. 

ohe guëa-nidhi çré-viçvanätha cakravarté 

ki jäniba tomära guëa muïi müòha-mati 

O oceaan van genade, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. Ik ben 

een dwaas persoon, dus hoe kan ik uw kwaliteiten bevatten? (Open-

baar daarom uw transcendente kwaliteiten in mijn hart. Dit is mijn 

gebed aan uw lotusvoeten.) 
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Weinig Gauòéya Vaiñëava äcäryas hebben zoveel boeken geschre-

ven als Çréla Cakravarté Öhäkura. Het volgende gezegde met be-

trekking tot drie van zijn boeken wordt tot vandaag de dag nog aan-

gehaald, “kiraëa-bindu-kaëä, ei tina niye vaiñëavapanä – Pas na deze 

drie boeken, Çré Ujjvala-nélamaëi-kiraëa, Sri Bhakti-rasämåta-

sindhu-bindu en Bhägavatämåta-kaëä, op de juiste wijze te hebben 

begrepen kan men beweren een Vaiñëava te zijn.” 

Hieronder staat een lijst van zijn boeken, commentaren en gebe-

den, die een pakhuis vormen van onvergelijkbare rijkdom aan 

Gauòéya Vaiñëava devotionele literatuur. 

1) Vraja-réti-cintämaëi 

2) Çré Camatkära-candrikä 

3) Çré Prema-sampuöa (khaëòa-kävyam) 

4) Gétävalé 

5) Subodhiné  (commentaar op Alaìkära-kaustubha) 

6) Änanda-candrikä (commentaar op Çré Ujjvala-nélamaṇi) 

7) Commentaar op Çré Gopäla-täpané 

8) Stavämåta-laharé, waaronder: 

a) Çré Guru-tattväññtakam 

b) Mantra-dätå-guroräñöakam 

c) Parama-guroräñöakam 

d) Parätpara-guroräñöakam 

e) Parama-parätpara-guroräñöakam 

f) Çré Lokanäthäñöakam 

g) Çré Çacénandanäñöakam 

h) Çré Svarüpa-caritämåtam 

i) Çré Svapna-viläsämåtam 

j) Çré Gopäladeväñöakam 

k) Çré Mädana-mohanäñöakam 

l) Çré Govindäñöakam 

m) Çré Gopinäthäñöakam 

n) Çré Gokulänandäñöakam 
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o) Svayam-bhagavatäñöakam 

p) Çré Rädhä-kuëòäñöakam 

q) Jaganmohanäñöakam 

r) Anurägavallé 

s) Çré Våndädevyäñöakam 

t) Çré Rädhikä-dhyänämåtam 

u) Çré Rüpa-cintämaëiù 

v) Çré Nandéçvaräñöakam 

w) Çré Våndävanäñöakam 

x) Çré Govardhanäñöakam 

y) Çré Saìkalpa-kalpadrumaù 

z) Çré Nikuïja-keli-virudävalé (virutkävya) 

aa) Surata-kathämåtam (äryaçatakam) 

bb) Çré Çyäma-kuëòäñöakam 

9) Çré Kåñëa-bhävanämåtam Mahäkävyam 

10) Bhägavatämåta-kaëä  

11) Ujjvala-nélamaëi-kiraëa  

12) Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu  

13) Räga-vartma-candrikä  

14) Aiçvarya-kädambiné (niet beschikbaar) 

15) Mädhurya-kädambiné  

16) Commentaar op Bhakti-rasämåta-sindhu  

17) Commentaar op Änanda-Vändävana-campü 

18) Commentaar op Däna-keli-kaumudé 

19) Commentaar op Çré Lalitä-mädhava-näöaka  

20) Commentaar op Çré Caitanya-caritämåta (incompleet) 

21) Commentaar op Çré Brahma-saàhitä 

22) Särärtha-varñiëé commentaar op Çrémad Bhägavad-gétä  

23) Särärtha-darçiné commentaar op Çrémad-Bhägavatam 

Mijn zeer vererenswaardige geestelijk leermeester, oà viñëupäda 

añöottara-çata-çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahärä-

ja, is de bewaker van de Gauòéya sampradäya en de stichter-äcärya 
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van de Çré Gauòéya Vedänta Samiti en de Gauòéya Maöha’s onder 

zijn jurisdictie. Hij is de leeuw onder geestelijk voorgangers, die 

anderen leiding biedt door zijn eigen voorbeeld (äcärya-kesaré) te 

geven. Behalve het schrijven van zijn eigen boeken heeft hij de boe-

ken van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en andere voorgaande äcäryas 

opnieuw in het Bengaals uitgegeven. Door zijn hartgrondige wens, 

aanmoediging en grondeloze genade is en wordt de vertaling en het 

drukken van belangrijke boeken in het Hindi, de nationale taal van 

India, ter hand genomen, zoals Jaiva-dharma, Çré Caitanya-

çiksämåta, Çré Çikñäñöaka, Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu, Çré Ujjvala-

nélamaëi-kiraëa, Bhägavatämåta-kaëä, Çré Géta-govinda, Bhajana-

rahäsya, Gauòéya Géti-guccha, Çrémad Bhägavad-gétä, Çré Veëu-géta, 

Bhakti-tattva-viveka, Vaiñëava-siddhänta-mälä, Çré Brahma-saàhitä, 

Räga-vartma-candrikä, Çré Båhad-bhägavatämåta, Gauòéya-kaëöha-

hära, Çré Prema-sampuöa en andere belangrijke werken. 

Ik heb er volkomen vertrouwen in, dat degenen, die dorsten naar 

bhakti, vooral degenen, die rägänuga-bhakti praktiseren en gretig 

zijn naar vraja-rasa, dit boek met groot eerbied zullen ontvangen en 

dat trouwhartige mensen, die dit boek bestuderen, de kwalificatie 

zullen krijgen om de rijkdom van de prema van Çré Caitanya Ma-

häprabhu te bemachtigen. 

Tenslotte, mag de gecondenseerde gedaante van Bhagaväns me-

dedogen, mijn meest eerbiedwaardige çré çréla gurupäda-padma, me 

met zijn genade besprenkelen, zodat ik nog meer dienst kan krijgen, 

die zijn diepste wens vervult. Dit is mijn nederige gebed aan zijn 

lotusvoeten, die prema schenken. 

Alam iti vistäreëä – alles, dat moest worden gezegd, is hiermee 

gezegd. 

Biddend voor een sprankje genade 

van Çré Hari, Guru en de Vaiñëava’s 
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Nederig en onbeduidend, 

Tridaëòi-bhikñu Çré Bhaktivedänta Näräyaëa  

 

De Verschijningsdag van Çré Madhväcärya 

2 oktober 2006 

520 Caitanyäbda 

 

 





 

xix 

LLE EER AAN ONZE GELIEFDE ÇRÉLA GURUDEVA,  

Çré Çrémad Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja, 

aan Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en aan onze illus-

tere guru-paramparä. Door hun grenzeloze genade wordt deze En-

gelse uitgave van Mädhurya-kädambiné gepubliceerd. 

We zouden de lezer in dit Voorwoord graag willen informeren 

over bepaalde eigenschappen van deze uitgave. 

Titels van hoofdstukken 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura maakt verwijzingen naar de 

hoofdstukken van Mädhurya-kädambiné als “nectarregens” en deelt 

ze in met nummers (bijvoorbeeld, Eerste Nectarregen). De afslui-

tende woorden van ieder hoofdstuk voorzien tevens in de Sanskriete 

titel van dat hoofdstuk. Bijvoorbeeld, de Eerste Nectarregen is geti-

teld “Bhakteù sarvotkarña – De preëminentie van bhakti”. 

In deze uitgave staat de vertaling van de hoofdstuktitels op het 

voorblad van ieder hoofdstuk. Die pagina vermeldt tevens het stadi-

um van bhakti, dat in het betreffende hoofdstuk wordt besproken 

(vanaf de Tweede Nectarregen en verder). Deze vermelding hebben 
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we in een kleiner lettertype gedrukt, omdat het een toevoeging van 

de Engelse redacteuren betreft. 

De Sanskriete transliteratie is vet gedrukt 

De afzonderlijke secties in iedere Nectarregen begint met een Ro-

meinse transliteratie van de originele Sanskriete proza van Çréla 

Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. Soms verschijnen delen van deze 

diacritische transliteratie in een vet lettertype en tussen aanhalings-

tekens (bijvoorbeeld “brahmä pucchäà pratiñöhä”). Dit duidt op 

een vers uit Çrémad-Bhägavatam, Bhägavad-gétä of een ander ge-

schrift, dat door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura wordt geci-

teerd om zijn presentatie te staven. 

Secties en sub-secties 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft Mädhurya-kädambiné in 

acht Nectarregens (“amåta-våñöi”) gepresenteerd en heeft in iedere 

Nectarregen de secties volgens onderwerp genummerd. In de Hindi 

uitgave en ook in deze uitgave zijn die teksten verder onderverdeeld 

in subkoppen om deze vitale onderwerpen gemakkelijk te kunnen 

terugvinden. 

Vierkante haken 

1) In de Péyüña-varñiëé-våtti duidt hetgeen tussen vierkante haken 

staat op een tussenvoeging door de redacteuren om volkomen 

duidelijkheid te waarborgen. In de Bhävanuväda zijn sommige 

tussenvoegingen afkomstig uit de Bengaalse vertaling van Mäd-

hurya-kädambiné door Çréla Vämana Gosvämé. 

2) Daar, waar vierkante haken voorafgaan aan de vertaling van 

een vers, voorzien ze in informatie, die niet direct in het vers 

staat (bijvoorbeeld, “[Çré Kåñëa zei:]”). 

3) Waar de vertaling van een Sanskriete uitdrukking bijzonder 

lang is, staat deze in vierkante haken, zodat deze niet wordt 

verward met materiaal van tussenzinnen in de Hindi uitgave. 
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Tussen haakjes 

1) Haakjes worden gebruikt om te voorzien in een Sankriete uit-

drukking (bijvoorbeeld, “uiterst mededogend (parama-karuëa)” 

of om een Sanskriete uitdrukking te vertalen (bijvoorbeeld, 

“bhajana (devotionele absorbtie)”. Daar, waar de tekst zelf de 

aandacht van de lezer richt op een Sanskriete uitdrukking, 

naam, woord, enzovoort, wordt de vertaling ervan tussen aanha-

lingstekens geplaatst. Bijvoorbeeld, de woorden ati-bhägyena 

(“extreem goed geluk”). 

2) Uitdrukkingen en zinnen, die in de Hindi uitgave tussen haakjes 

staan, staan in deze uitgave ook tussen haakjes. 

Glossarium, Index van secties en Register van verzen 

Om de Nederlandse veraling van dit lijvige werk in één boekdeel te 

kunnen drukken zijn het Glossarium (woordenlijst), de Index van 

secties en het Register van verzen hierin niet bijgevoegd. 

Uitvouwbare kaart 

Het is van nature niet mogelijk om van de ontwikkeling van de 

transcendente klimrank van devotie een grafische afbeelding te 

maken. Tegelijkertijd is een afbeelding behulpzaam als overzicht 

van de stadia en aspecten ervan. De kaart (“Chart”) bevat de Sans-

kriete termen en hun Engelse equivalenten. 

 

 

We bidden, dat Çréla Gurudeva, Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, 

onze guru-varga en de wereldwijde familie van zwaanachtige Vaiñ-

ëava’s met onze bescheiden pogingen tevreden zijn. We zijn louter 

geconditioneerde zielen, die onderhevig zijn aan de vier gebreken, 

terwijl de begripsvorming van onze guru-varga perfect en het meest 

verheven is. We hopen, dat ze hierin op de juiste wijze worden ver-
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tegenwoordigd. We hebben deze eerste Engelse uitgave in opdracht 

van Çréla Gurudeva samengesteld. We vragen de gerespecteerde 

lezer om ons voor mogelijk onbewuste vergissingen te vergeven. 

 

Met de aspiratie om Çré Guru en de Vaiñëava’s te dienen, 

Het Uitgeversteam van de eerste Engelse versie 

 

23 augustus 2018 

de Verdwijningsdag van Çréla Rüpa Gosvämé  

 

 

Het Engelstalige Uitgeversteam 

De nummers hieronder verwijzen naar de specifieke Nectarregens, waaraan 

medewerkers hebben bijgedragen. De personen, bij wie geen nummers staan 

vermeld, hebben in de genoemde capaciteit aan alle acht Nectarregens bijge-

dragen. 

Oorspronkelijke vertaling: BV Dämodära Mahäräja • Eerste verta-

lingbetrouwbaarheidscontrole: BV Viñëu-daivata Mahäräja [3, 6, 7, 

8], Amala-kåñëa däsa, Jaya-gopäla däsa [1], Prema däsa [4, 5], Çréva-

sa däsa [2] • Tweede vertalingbetrouwbaarheidscontrole (en navol-

gende herzieningen): Amala-kåñëa däsa – Candraçekhara däsa en 

Madhukara däsa hebben geassisteerd bij de vertalingscontrole van 3 

en 8 • Vertalingsadviseur: Madhukara däsa • Assistent vertalingsad-

viseurs: Atula-kåñëa däsa, Candraçekhara däsa. 

Controle Sanskriet: BV Bhägavata Mahäräja, Rädhikä däsé (Uzbe-

kistan) – tevens adviseur Sanskriet. 

Redacteur, projectcoördinator: Vaijayanté-mälä däsé • Tweede re-

dacteur, adviseur: Sundara-gopäla däsa (UK) – Jaya-gopäla däsa 

heeft bijgedragen aan de redactie van 1 en 4 • Derde redacteur: 

Sanätana däsa [1, 2, 4, 5, 6, 7] • Redactionele terugkoppeling: Mad-

husmitä däsé • Proeflezing: Åñabhadeva däsa, Çänté däsé, Madhukara 
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däsa, Janaké däsé (België), Sulatä däsé • Lezersterugkoppeling: 

Våndävana-viläsiné däsé, Jahnavä däsé (Nederland), Maïjulälé däsé 

(Bolivia) • Controle referentie verzen: Lalitä-kiçoré däsé (Wales). 

Tekstontwerp en opmaak: Jänaké däsé (België). 

Ontwerp omslag en illustratie, kaart illustratie & ontwerp binnenpa-

gina’s: Nilambaré däsé (Australië). 

Tevens dankbetuigingen aan: Akhileça däsa, Anitä däsé, Anupama 

däsa, Kamala däsé (Canada), Kåñëa-käruëya däsa, Kuïja-kalikä däsé, 

Maïjaré däsé (Hawaiï), Näräyaëé däsé, Nåsiàha däsa (Martin Lyons), 

Pradyumna däsa, Sudevé däsé (Geary, UK), Rädhä däsé (Bay Area), 

Veëu-gopäla däsa (Canada). 





 

1 

De preëminentie van Bhakti 

 

Tekst  1 

Gebed voor het verkrijgen van goddelijke zegeningen (Maì-

galäcaraëa) 

håd-vapre nava-bhakti-çasya-vitateù saïjévané svägamä- 

    rambhe käma-tapartu-däha-damané viçväpagolläsiné 

dürän me maru-çäkhino ‘pi sarasé-bhäväya bhüyät prabhu- 

   çré-caitanya-kåpä-niraìkuça-mahä-mädhurya-kädambiné  (1) 

BHÄVÄNUVADÄ – De genade van Svayam Bhagavän Çré Kåñëa Cai-

tanya Mahäprabhu lijkt op een oneindige wolkbreuk van bijzondere 

nectar (mahä-mädhurya), die als regen op het hart van de sädhaka 

valt. De regen van Zijn genade schenkt volle levenskracht op de 

gewassen van de negenvoudige onderdelen van devotie, zoals çra-

vaëa en kértana, die juist zijn uitgezaaid in het veld van het hart van 
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de sädhaka. Zelfs het eerste verschijnen van het wolkendek van 

Mahäprabhu’s genade verdrijft het vlijmscherp brandende gevoel 

van het zomerseizoen – de diverse materiële verlangens naar eigen 

plezier – en laat in het hart van alle toegewijden in het universum de 

vreugde oprijzen als rivieren, die na een stortbui aanzwellen. Mag 

die ongeremde en onbeperkt krachtige wolkbreuk van zoete genade 

van Çréman Mahäprabhu, waarvan de invloed zelfs op grote afstand 

wordt gevoeld, mij, een droge, levenloze boom in de woestijn, vul-

len met levengevende rasa. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI  

namaù oà viñëu-pädaya / äcärya-siàha-rüpiëe 

çré-çrémad-bhakti-prajïäna- / keçava iti nämine 

atimartya-cariträya / sväçritänäà ca päline 

jéva-duùkhe sadärtäya / çré-näma-prema-däyine 

gauräçraya-vigrahäya / kåñëa-kämaika-cäriëe 

rüpänuga-pravaräya / vinodeti svarüpiëe 

viçvasya nätharüpo ‘sau / bhakti-vartma-pradarçanät 

bhakta-cakre vartitatvät / cakravarty äkhyayäbhavat 

çré-caitanya-mano ‘bhéñöaà / sthäpitaà yena bhütale 

svayaà rüpaù kadä mahyaà / dadäti sva-padäntikam 

väïchä-kalpa-tarubhyaç ca / kåpä-sindhubhya eva ca 

patitänäà pävanebhyo / vaiñëavebhyo namo namaù 

namo mahä-vadänyäya / kåñëa-prema-pradäya te 

kåñëäya kåñëa-caitanya- / nämne gaura-tviñe namaù 

he kåñëa karuëä-sindho / déna-bandho jagat-pate 

gopeça gopikä-känta / rädhä-känta namo ‘stu te 

tapta-käïcana-gauräìgi / rädhe våndävaneçvari 

våñabhänu-sute devé / praëamämi hari-priye 
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Keer op keer bied ik languit mijn eerbiedige eerbetuigingen aan de 

lotusvoeten van mijn gurudeva, nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda 

añöottarä-çata-çré Çrémad Bhakti Prajïana Keçava Gosvämé, een oce-

aan van grondeloze genade; aan de lotusvoeten van jagad-guru Çréla 

Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda; aan Çréla Saccidänanda 

Bhaktivinoda Öhäkura; aan de hoogverheven voorganger Çréla Viç-

vanätha Cakravarté Öhäkura, de grootste rasika-äcärya (geestelijk 

voorganger deskundig in het proeven van transcendente emoties); 

aan Çréla Rüpa Gosvämé, de meest intieme metgezel van Çréman 

Mahäprabhu; en aan de hoogst vrijgevige Çacénandana Çré Gauraha-

ri, Çré Kåñëa Zelf, die het gevoel en de luister van Çrématé Rädhikä 

uitstraalt. 

Aldus heb ik hen allen om hun genade gebeden en ga nu begin-

nen aan de bhävänuväda (vertaling die de intentie van de auteur 

openbaart) van Mädhurya-kädambiné en het commentaar getiteld 

Péyüña-varñiëé-våtti. 

Met het doel om aan de Gauòéya Vaiñëava gemeenschap de in-

trinsieke (onvervreemdbare) natuur van zuivere devotie (çuddha-

bhakti) te openbaren, de volgorde van haar verschijning, het zelf-

manifesterende karakter van bhakti en haar onpeilbare glorie heeft 

hij, die hoogst vererenswaardig is en de beste van rasika Gauòéya 

Vaiñëava äcäryas, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, dit ongeë-

venaarde, heilige geschrift, Mädhurya-kädambiné, geschreven. Çréla 

Cakravarté Öhäkura is een van de vooraanstaande en stralende pila-

ren in de lijn van de çré rüpänuga Vaiñëava äcäryas of geestelijk 

voorgangers in de lijn van Çréla Rüpa Gosvämé.  

Çréla Rüpa Gosvämé, het meest begunstigde object van de genade 

van Çréman Mahäprabhu, heeft in zijn heilige tekst Sri Bhakti-

rasämåta-sindhu de volgorde van de stappen in het proces van toe-

wijding aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods beschreven vanaf 

het beginstadium van vertrouwen (śraddhä) helemaal tot het berei-

ken van liefde voor God (prema). De beoefenaren van bhakti, die 
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deze stappen aanvaarden, te beginnen met het stadium van śraddhä, 

kunnen het koninkrijk van prema gemakkelijk binnentreden. 

De volgorde is alsvolgt. 

ädau çraddhä tataù sädhu-  /  saìgo ‘tha bhajana-kriyä 

tato ‘nartha-nivåttiù syät  /  tato niñöhä rucis tataù 

athäsaktis tato bhävas  /  tataù premäbhyudaïcati 

sädhakänäm ayaà premëaù  /  prädurbhäve bhavet kramaù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.4.15-16) 

Eerst ontwaakt vertrouwen (śraddhä) in het hart van de beoefenaar 

van bhakti. Als gevolg daarvan ontwaakt een verlangen naar de asso-

ciatie van heilige personen (sädhu-saìga) gevolgd door de neiging om 

hun onderwijs (bhajana-kriyä) te praktiseren. Daarna volgt het stadi-

um, waarin de hindernissen naar toewijding (anartha-nivåtti) worden 

opgeruimd. Vervolgens ontwaakt sterk vertrouwen (niñöhä) in bhajana 

(toegewijde absorbtie) gevolgd door het ontwaken van transcendente 

smaak (ruci). Daarna ontwaakt een intense gehechtheid (äsakti) aan 

Vrajendra-nandana Çré Kåñëa, het object van bhajana. Zelfs hieraan 

voorbijgaand ontwaakt transcendente emotie (bhäva), de vorm van 

zuiver bestaan (çuddha-sattva), en dan verschijnt zuivere liefde voor 

God (prema). Op deze wijze is de volgorde uiteengezet, waarin zuive-

re, liefdevolle toewijding (prema-bhakti) zich in het hart van de beoe-

fenaar van bhakti ontwikkelt.  

In deze heilige tekst heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura op 

een natuurlijke en uidrukkelijke manier de symptomen van ieder 

stadium in de ontwikkeling van bhakti gepresenteerd – van śraddhä 

helemaal tot het verschijnen van prema – alsmede de hindernissen, 

zoals overtredingen, die op het pad achterwege moeten worden 

gelaten. Deze grote literatuur lijkt op een lantaarn, die het pad voor 

de beoefenaar van bhakti (bhakti-sädhaka) verlicht. Er is zelfs geen 

ruimte voor de minste twijfel overgelaten. Door deze heilige tekst 

daadwerkelijk te volgen zal de oprechte beoefenaar zeker in staat 

zijn om zijn eigen stadium van bhakti te onderscheiden, zal hij zijn 
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gebreken erin kunnen opmerken en zal hij kunnen zien, welke vol-

gende acties hij moet ondernemen om op het pad van bhakti voor-

uitgang te kunnen maken. Bovendien zal in zijn hart een toenemend 

vermogen en een toenemende neiging ontwaken om in het konink-

rijk van bhakti daadwerkelijk vooruitgang te maken. 

In dit gebed om goddelijke zegeningen te krijgen vormt het eerste 

vers van deze grote literatuur van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhä-

kura, de geestelijk leraar van de hele wereld en daarom uiterst vere-

renswaardig, zijn smeekbede om de grondeloze genade van zijn 

eigen vererenswaardige godheid te verkrijgen, de belichaamde vorm 

van rasaräja-mahäbhäva, Çré Caitanyadeva, die identiek is aan Çré 

Kåñëa, die is getooid met de stralende lichaamskleur en gemoedsge-

steldheid van Çré Rädhä. 

De genade van de oceaan van mededogen, Çacénandana Çré Gau-

rahari Zelf, is de onbegrensde mädhurya-kädambiné genoemd ge-

worden. Een reeks met elkaar verbonden wolken vol water wordt 

een kädambiné genoemd. Vandaar, dat de betekenis van de titel 

Mädhurya-kädambiné “een reeks wolken, waaruit water in de vorm 

van zoete nectar (mädhurya) regent” is. Om deze reden heeft de 

auteur zijn boek Mädhurya-kädambiné genoemd. 

In Çré Ujjvala-nélamaëi (11.19) heeft Çréla Rüpa Gosvämé ge-

schreven, “mädhuryaà näma ceñöänäm sarvävasthäñu cärutä – mäd-

hurya betekent ‘in het bezit van ongeëvenaarde schoonheid en 

charme met een ongekend karakter in alle condities, onder alle om-

standigheden en in alle activiteiten’”. 

Dus de beste mädhurya is de gedaante van alle lieflijkheid, Svay-

am Bhagavän Vrajendra-nandana Çré Kåñëa. 

Çréla Jéva Gosvämé weidt uit over dit onderwerp in zijn commen-

taar, Laghu-toñaëé, op vers 10.12.11 van Çrémad-Bhägavatam, 

bhagaväàs tävad asädhäraëa-svarüpaiçvarya-mädhuryas tattva-

viçeñaù | tatra svarüpaà paramänandaiçvaryam asamorddhänanta-
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sväbhävika-prabhutä mädhuryam asamorddhatayä, sarva-mano-

haraà sväbhävika-rüpa-guëa-lélädi-sauñöhavam |  

Die bepaalde, uniek samenvattende Waarheid (tattva), waarvan de in-

trinsieke vorm (svarüpa), de goddelijke verhevenheid (aiśvarya) en de 

lieflijkheid (mädhurya) allemaal zeer bijzonder zijn, wordt gekend als 

Bhagavän. De intrinsieke [onvervreemdbare] gedaante van Para-

brahma (Allerhoogste Geest) is zeker het hoogtepunt van goddelijke 

vervoering (paramänanda). Zijn onovertroffen en ongelimiteerde, ab-

solute gezag is immers Zijn aiśvarya. De uitmuntendheid van Zijn 

prachtige gedaante, kwaliteiten, spel enzovoort, die in essentie alaan-

trekkelijk zijn, is Zijn eigenlijke mädhurya. 

Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé heeft deze perfecte conclusie ook 

bevestigd in Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 21.110), “mädhu-

rya-bhagavattä-sära – de essentie van de eigenschap van God is 

mädhurya”. 

Alleen door de grondeloze genade van de transcendente, per-

soonlijke gedaante van uiterste edelmoedigheid, Çré Kåñëa Caitany-

adeva, is aan de hele wereld bekend geworden, dat de essentie van 

Goddelijkheid (bhagavattä) op mädhurya is gefundeerd. Naar de 

mening van alle Vaiñëava äcäryas uit de Oudheid is aiśvarya (godde-

lijke verhevenheid) de essentie van God of de Godheid. Gebaseerd 

echter op de verzen van Çrémad-Bhägavatam, de smetteloze essentie 

van gezaghebbend bewijs en het kroonjuweel van alle geopenbaarde 

geschriften, hebben Çré Caitanya Mahäprabhu en de Gosvämé’s, Zijn 

begunstigde objecten van genade, geconcludeerd, dat mädhurya in 

feite de grondslag is van de oorspronkelijke gedaante van Godde-

lijkheid. 

Hoewel de wezenlijke natuur (svarüpa) van iedere avatära van 

God niet-verschillend van elkaar is, [stelt çästra] desondanks, “güò-

haà paraà brahma manuñya-liìgam – Parabrahma Vrajendra-

nandana Çré Kåñëa, die verborgen is in een menselijke gedaante, is 

rechtstreeks de belichaming en de transcendente, persoonlijke ge-

daante van mädhurya” (Çrémad-Bhägavatam 7.10.48) en “raso vai 
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saù – Hij is rasa” (Taittiréyä Upaniñad 2.7.1). Dit niet alleen, Hij is 

het intrinsieke object van iedere soort rasa en Hij is de hoogste con-

noisseur [kenner] van rasa (rasika-çekhara). Het toppunt van de 

ontwikkeling van uiteenlopende rasas wordt niet waargenomen in 

andere gedaanten van Bhagavän behalve in Vrajendra-nandana Çré 

Kåñëa. Alleen deze Çré Kåñëa vormt het pakhuis van alle bovenzin-

nelijke rasa, akhila-rasämåta-mürti. Alle rasas worden in Hem gege-

nereerd en tot hun uiterste grens ontwikkeld gezien. 

In Sri Bhakti-rasämåta-sindhu heeft Çréla Rüpa Gosvämé de vier 

buitengewone mädhurés (aspecten van lieflijkheid) beschreven. De-

ze lieflijkheden kunnen niet in andere gedaanten van Bhagavän 

worden aangetroffen. Ze vormen de zoetheid van Zijn spel (lélä-

mädhuré), de zoetheid van Zijn liefde (prema-mädhuré), de zoetheid 

van Zijn fluitspel (veëu-mädhuré) en de zoetheid van Zijn schoon-

heid (rüpa-mädhuré). Deze vier mädhurés zijn in hun uiterste com-

pleetheid alleen waarneembaar in Vraja-vihäré Çré Kåñëa. “Caturd-

dha-mädhurés tasya vraja eva viräjate – Zijn vier mädhurés stralen 

alleen in Vraja” (Laghu-bhägavatämåta). 

Dit boek lijkt ook op een wolkendek of een regenfront, waaruit 

de nectar van Kåñëa’s bovengenoemde mädhurés stroomt. Ook om 

deze reden heeft de auteur deze heilige tekst Mädhurya-kädambiné 

genoemd. 

Iets anders is, dat mädhurya-tattva (de uiteindelijke waarheid van 

absolute lieflijkheid) extreem moeilijk is te realiseren en daarom 

geheel vertrouwelijk is. Afgezien van het ontvangen van de gronde-

loze genade van degenen, die deze mädhurés werkelijk proeven – dat 

wil zeggen, de genade van Bhagavän of Zijn toegewijden – kunnen 

ze op geen andere wijze worden geproefd. 

prema-rasa-niryäsa korite äsvädana 

räga-märga-bhakti loke korite pracäraëa 
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rasika-çekhara kåñëa parama-karuëa 

ei dui hetu haite icchära udgama 

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

De betekenis van dit vers is alsvolgt. Behalve dat Çré Kåñëa de hoog-

ste kenner van rasa is (rasika-çekhara), is Vrajendra-nandana Çré 

Kåñëa ook uitermate empathisch (paramä-karuëa). Bij de dageraad 

van dit huidige Kali-yuga is diezelfde Çré Kåñëa wederom naar deze 

wereld gekomen. Als hoogste connoisseur van rasa was het Zijn 

bedoeling om de essentie van prema-rasa te proeven en als de meest 

mededogende persoonlijkheid was het Zijn bedoeling om het pad 

van spontane toewijding (räga-märga-bhakti) aan de wereld uit te 

delen. Daartoe heeft Hij de goddelijke gemoedsgesteldheid en gou-

den lichaamskleur van mahäbhäva-svarüpiëé (de belichaming van de 

meest verheven goddelijke liefde), Çrématé Rädhikä, aanvaard en is 

op die manier in de gedaante van Çré Kåñëa Caitanya verschenen. 

[In deze gedaante] heeft Çré Kåñëa Zijn eigen vier buitengewone 

mädhurés persoonlijk tot de uiterste grens geproefd en heeft de hele 

wereld in een vloed van Zijn prema ondergedompeld. Daarom heeft 

de eerbiedwaardige auteur in zijn gebed als aanroeping van Çré Cai-

tanya Mahäprabhu, zijn eigen vererenswaardige godheid, naar de 

genade van Çré Caitanya Mahäprabhu verwezen als “niraìkuña-

mahä-mädhurya-kädambiné – de oneindige wolkbreuk van grote 

lieflijkheid”. 

Tijdens de moeson verspreidt zich een wolkendek aan de hemel, 

dat zwaar is van het water en de aarde volop neerslag geeft. Zoals 

dat wolkendek geen voorkeur heeft voor hooglanden of laaglanden, 

zuiver land of onzuiver land, vroom of zondig land, zo heeft de on-

gebreidelde genade van Çré Caitanya Mahäprabhu op dezelfde ma-

nier allerlei regels en verboden achterwege gelaten. Zonder enige 

kwalificatie in ogenschouw te nemen heeft Zijn genade prema ge-

schonken aan alle levende wezens in het universum en heeft hen op 

die manier gezegend. 
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caitanyävatäre bahe premämåta-banyä 

saba jéva preme bhäse, påthivé hailo dhanyä 

Çré Caitanya-caritämåta  (Antya-lélä 3.254) 

Op het moment van de afdaling van Çré Caitanya Mahäprabhu ont-

stond er een dusdanige nectargolf van prema, dat de levende wezens 

in de hele wereld erin werden ondergedompeld. Op deze manier is de 

Aarde fortuinlijk geworden. 

uchalilo prema-banyä caudike beòäya 

stré, våddha, bälaka, yuvä, sakali òubäya 

sajjana, durjana, paìgu, jaòa, andha-gaëa 

prema-banyäy òubäilo jagatera jana 

jagat òubilo, jévera hailo béja näça 

tähä dekhi’ päïca-janer parama ulläsa 

jato jato prema-våñöi kare païca-jana 

tata tata bäòe jala, vyäpe tri-bhuvana 

Çré Caitanya-caritämåta  (Ädi-lélä 7.25-28) 

De vloed van prema zwelde in alle vier richtingen aan en dompelde 

iedereen erin onder – vrouwen, oude mannen, kinderen en jongeman-

nen. Op die manier werd de hele wereld ondergedompeld en iedereen 

verdronk – de zachtmoedigen, de ongelovigen, de kreupelen, de ge-

handicapten en de blinden. Toen de vijf persoonlijkheden van de Paï-

ca-tattva de levende wezens van de wereld op die manier onderge-

dompeld zagen worden en bemerkten, dat het zaad van het materiele 

bestaan van die levende wezens totaal was vernietigd, kende hun 

vreugde geen grenzen. Naarmate de Païca-tattva stortregens van 

prema blijft veroorzaken, blijft de zondvloed zich uitbreiden en wordt 

op die manier door de drie werelden heen verspreid. 

Op deze manier heeft Çré Caitanya Mahäprabhu tijdens Zijn mani-

feste aanwezigheid onder invloed van Zijn ongebreidelde genade de 

gift van zuivere liefde voor Çré Kåñëa (kåñëa-prema) gegeven zelfs 

aan degenen, die zich niet met spirituele beoefening bezighielden, 
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en heeft het hele universum fortuinlijk gemaakt. “Kåñëa-prema häya 

yäìra düra daraçane – door Mahäprabhu en Zijn toegewijden zelfs 

maar op een afstand te zien krijgt men kåñëa-prema” (Çré Caitanya-

caritämåta, Madhya-lélä 16.121). Als Hij daarentegen niet manifest 

is, krijgen mensen alleen prema door middel van sädhana-bhajana 

(de beoefening van toegewijde dienst). De wolkbreuk van genade 

van Çréman Mahäprabhu echter voedt de sädhana-bhakti van de 

beoefenaar zo diepgaand, dat prema-bhakti snel in hem ontwaakt.  

In deze aanroeping heeft de eerbiedwaardige auteur de machtige 

invloed van de onbegrensde mahä-mädhurya-kädambiné beschre-

ven. De eerste invloed is håd-vapre nava-bhakti-çasya-vitateù saïjé-

vané. Dat wil zeggen, de regenwolken van genade van Mahäprabhu 

schenken levengevende energie aan de nieuwe loten van bhakti of 

aan de negen aspecten van bhakti (navadhä-bhakti), die in de grond 

van het hart van de sädhaka zijn ontkiemd. 

Evenals een nectarregen verjongt de regenval van een regenfront 

tijdens de moeson alleen gewassen, zoals maïs, wanneer er een of 

ander zaad of een wortel – of een deel ervan – reeds aanwezig is 

geweest. De genade van Çréman Mahäprabhu in de vorm van een 

regenfront plant echter zelf de zaden van bhakti in het hart van le-

vende wezens – harten die onvruchtbaar zijn en de zaden of wortels 

van bhakti-saàskäras (indrukken in het hart uit een voorafgaande 

uitvoering van bhakti) geheel ontberen. Dan laat het die zaden niet 

alleen ontkiemen, wortel schieten en bloeien met bloemen, maar het 

laat tevens de vrucht van prema verschijnen. Bij het verkrijgen van 

de volrijpe vrucht van prema wordt het leven van het levend wezen 

succesvol en gezegend.  

Hier is de betekenis van håd-vapre ‘het veld van het hart’. Het 

hart is de geboorteplaats of de fundering van bhakti. De plek, waar 

hunkeringen verschijnen en waarin ze weer terugkeren, wordt ‘het 

hart’ (hådaya) genoemd. Ondanks dat het hart onbeweeglijk en 

onbewust is, beschikt het door de wil van Bhagavän over het vermo-
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gen om er zuivere, bewuste bhakti te laten verschijnen. Een zuiver 

hart lijkt op een vruchtbare akker, maar zoals een braakliggend 

perceel vol kiezels en keien geen gewassen kan opleveren, zo kan 

bhakti niet verschijnen in een hart, dat is verhard door argumenten, 

twijfels en materialistisch reductionisme. 

Gewone, praktische kennis kan door middel van wereldse intelli-

gentie verschijnen, maar dergelijke intelligentie is niet de geboorte-

grond van bhakti. Zo zien we, dat een kind zonder intelligentie en 

kennis een persoon met absoluut vertrouwen of een hogeklasse 

toegewijde kan worden als natuurlijk gevolg van zijn saàskäras, 

hetzij uit voorgaande levens of uit recente activiteiten. Omgekeerd 

kan een hoog intelligent persoon een atheïst zijn. Het hart is dus de 

geboorteplaats van bhakti, niet het verstand of de intelligentie. Dit is 

de betekenis van de woorden håd-vapre. 

Hier dienen de woorden nava-bhakti te worden verstaan als nava-

udita (“pas ontwaakt”), prille devotie, of als navadhä-bhakti (“het 

negenvoudige systeem van bhakti”), dat begint met çravaëa en kér-

tana en dat is beschreven in Çrémad-Bhägavatam (7.5.23), 

çravaëaà kértanaà viñëoù / smaraëaà päda-sevanam 

arcanäà vandanaà däsyaà / sakhyam ätma-nivedanam 

Het negenvoudige systeem van bhakti bestaat uit horen over, het 

chanten en herinneren van de namen, gedaanten, kwaliteiten en het 

spel van Bhagavän; het dienen van Zijn voeten; het vereren van Hem; 

bidden aan Hem; Zijn dienaar zijn; Zijn vriend zijn; en zichzelf aan 

Hem overgeven. 

Er zijn vele andere onderdelen van toegewijde dienst, maar navad-

hä-bhakti is werkelijk de beste sädhana voor het doen ontwaken van 

prema. 

Çré Caitanya Mahäprabhu Zelf heeft het volgende gezegd. 

bhajanera madhye çreñöha nava-vidha bhakti 

‘kåñëa-prema’, ‘kåñëa’ dite dhare mahä-çakti  



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

12 

tä’ra madhye sarva-çreñöha näma-saìkértana 

niraparädhe näma laile päya prema-dhana 

Çré Caitanya-caritämåta  (Antya-lélä 4.70-71) 

Van de diverse processen van bhajana zijn negen vormen van bhakti 

de beste, want ze hebben het grote vermogen om kåñëa-prema en Çré 

Kåñëa te schenken. Van deze negen praktijken is het chanten van de 

namen van Bhagavän (näma-saìkértana) de beste. Als men näma-

saìkértana vrij van overtredingen uitvoert, krijgt men zeker de meest 

waardevolle rijkdom van prema. 

De levensenergie van deze negenvoudige beoefening van bhakti is 

afkomstig van de genade van Çré Caitanya Mahäprabhu en lijkt op 

een prachtig wolkenfront. De negen vormen van bhakti, die zojuist 

zijn genoemd, beschikken over het grote vermogen om zuivere lief-

de voor Kåñëa (kåñëa-prema) te laten verschijnen en kan dienstver-

lening aan Hem schenken. Van deze negen onderdelen is näma-

saìkértana van Bhagavän de beste van allemaal. Als men näma-

saìkértana uitvoert en anarthas zoals overtredingen vermijdt, zal die 

näma-saìkértana heel snel en gemakkelijk de enorme rijkdom van 

prema geven. Dat komt, omdat de naam van Bhagavän en Bhagavän 

Zelf, tot wie de naam zich richt (näma en nämé), constitutioneel 

identiek zijn. 

Çré Caitanya Mahäprabhu was de eerste, die de volkomen nieuwe 

gift van näma-saìkértana aan de wereld gaf. Hij heeft persoonlijk 

uitgeroepen, “paraà vijayate çré-kåñëa-saìkértanam – Mag het ge-

zamenlijk chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa zegevieren!” 

(Çré Çikñäñöaka 1) en “nava-vidhä-bhakti pürëa näma haite haya – 

navadhä-bhakti wordt volkomen vervuld door het uitspreken van de 

heilige naam van Çré Bhagavän” (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-

lélä 15.107). Bovendien wordt gezegd, dat in afwezigheid van çré 

harinäma de negenvoudige praktijk van bhakti incompleet is. Çré 

Caitanya Mahäprabhu heeft çré harinäma-saìkértana persoonlijk 

gepraktiseerd en overal gepropageerd en hiermee heeft Hij alle 
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levende wezens in het universum de instructie gegeven om dat ook 

te doen. Op deze manier heeft Hij navadhä-bhakti door middel van 

näma-saìkértana gecompleteerd en in staat gebracht om de vrucht 

van prema te schenken. 

Derhalve beschrijft de eerbiedwaardige auteur de genade van Çré 

Caitanya Mahäprabhu als de mahä-mädhurya-kädambiné, die zorgt, 

dat de levensenergie door het negenvoudige systeem van bhakti 

stroomt als door een gewas. 

Hier kan een vraag rijzen. Zolang er in het veld van het hart van 

de sädhaka een impuls bestaat om op zelfzuchtige wijze plezier te 

maken, die hem constant gaarkookt in intense hartstocht, hoe kan 

dan mogelijkerwijs de uiterst zachte en tere neiging aanwezig zijn 

om zich bezig te houden met het ontwaken van toegewijde dienst? 

In antwoord hierop beschrijft de meest vererenswaardige auteur 

een tweede machtige invloed van het regenfront van intense zoet-

heid (mahä-mädhurya-kädambiné), de belichaming van de genade 

van Çré Caitanya Mahäprabhu, namelijk svägamärambhe käma-

tapartu-däha-damané. 

De betekenis van deze woorden is alsvolgt. Wanneer een regen-

front de hemel betrekt, komt er, zelfs nog voordat het gaat regenen, 

een prettige, koele wind opzetten. De schroeiende hitte van de zo-

mer wordt daardoor eenvoudig verdreven en het lichaam van leven-

de wezens wordt aangenaam verkoeld, zowel van binnen als van 

buiten. Het vuur van de drie soorten ellende, dat ontstaat uit wellus-

tige impulsen in het hart van de sädhaka, is miljoenen en miljoenen 

keren heter dan de grote hitte van de zomer. De aanvankelijke in-

vloed van het regenfront van genade van Çré Caitanya echter verfrist 

en verkoelt de sädhaka in het vuur van sensueel verlangen, zelfs nog 

voordat de neerslag begint, zowel van buiten als van binnen. Het 

verdrijft zelfs een vleug van het verlangen naar bevrijding uit het 

hart van de sädhakas en vult het met het toegenegen verlangen om 
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Çré Kåñëa te dienen, laat staan, dat het materiële verlangens en im-

pulsen verdrijft. 

Aho, hoe glorieus is de genade van Çré Caitanya Mahäprabhu! 

na yogo na dhyänaà na ca japa-tapas-tyäga-niyämo 

    na vedä näcäraù kva nu vata niñiddhädhyuparatiù 

akasmäc-caitanye ‘vatarati dayä-sära-hådaye 

    pumärthänäà maulià param iha mudäà luëöhati janaù 

Çré Caitanya-candrämåta  (6) 

Mensen, die zelfs geen iota weten over yoga, meditatie (dhyäna), het 

uitspreken van mantra (japa), boetedoening (täpa), verzaking (tyäga), 

het volgen van gedragsregels (niyama), recitatie van de Veda’s, gepast 

gedrag (sädäcära) en die – alas, alas! – zelfs niet afzien van verboden, 

zondige acties, slaan vandaag de dag vanwege de komst van Çré Caita-

nya Mahäprabhu, wiens hart vol is van de essentie van mededogen, de 

handen in elkaar en maken het kroonjuweel van alle levensdoelen, 

mahä-prema, buit, waar Brahma, Çiva, Närada en anderen ijverig naar 

op zoek zijn. 

De eerbiedwaardige en vererenswaardige auteur beschrijft in ex-

treme vreugde de derde wonderbaarlijke, machtige invloed van het 

regenfront van Çré Caitanya’s genade: viçväpagolläsiné. 

Tijdens een stortbui in de moeson vult een reeks zware regenwol-

ken de rivieren overvloedig met water, waardoor ze met hoge gol-

ven aanzwellen. Die rivieren lopen over hun oevers heen en met een 

enorme kracht haasten ze zich naar de zee. Op dezelfde manier viel 

tijdens de afdaling van Çré Caitanya Mahäprabhu door de uitvoering 

van çré kåñëa-näma-saìkértana de stortbui van de grote mädhurya-

kädambiné van Zijn genade op het universum neer. Zo werden in 

het universum de toegewijden als rivieren overstroomd met prema, 

die intense golven extasen van sättvika en vyabhicäré in hen veroor-

zaakte. Iedereen in het universum werd door deze vloed van prema 

meegevoerd en met grote kracht in de machtige versnelling meege-
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sleurd naar de oceaan van volkomen ambrozijnen rasa, de oceaan 

van çré kåñëa-prema. 

De meest vrijgevige Çacénandana Çré Gaurahari en Zijn meest 

dierbare metgezellen schonken prema – nee! – schonken niet, ze 

hebben prema klakkeloos verspreid, zodat er een machtige vloed 

ontstond. In die vloed verdronk iedereen, waardige ontvangers en 

degenen, die dat niet waren, mannen en vrouwen, kinderen en jon-

geren, heren en boeven, de lammen, de kreupelen en de blinden. 

Zelfs de wilde dieren in oerwouden en mäyävädés, aanhangers van 

het pad van baatzuchtige actie, valse logici, heiligschenners en hypo-

crieten – die lijken op tijgers, leeuwen, beren, enzovoort – bleven 

niet onaangeroerd. Zelfs vandaag de dag nog worden de gevolgen 

waargenomen. In de landen van alcoholverslaafden, carnivoren, 

atheïsten en materialisten worden duizenden mannen en vrouwen 

en jonge jongens en meisjes met tulasé-kralen om hun hals en godde-

lijke tilaka op hun voorhoofd met beide handen in de lucht meege-

voerd op de golven van “hare kåñëa, hare räma”. Dit zijn immers 

allemaal de rechtstreeks waarneembare gevolgen van de mädhurya-

kädambiné, de vorm van de genade van Çréman Mahäprabhu. 

De eerbiedwaardige auteur, die zichzelf voorstelt als uiterst on-

beduidend en waardeloos, bidt op het eind van deze aanroeping om 

de grondeloze genade van Çréman Mahäprabhu, “dürän me maru-

çakhino ‘pi sarasé-bhäväya bhüyät... – Mag de ongebreidelde wolk-

breuk van grote zoetheid (mahä-mädhurya-kädambiné), de vorm 

van de genade van Çré Caitanya Mahäprabhu, mijn hart, dat lijkt op 

een uitgedroogde boom in een onvruchtbare woestijn, zelfs van 

veraf laten stromen met rasa.” 

Tijdens regenval in de moeson zetten zware wolken de aarde 

blank en gieten stortbuien over haar heen. Deze neerslag komt in de 

woestijn echter niet voor; slechts uit een paar kleine wolkjes kan af 

en toe een beetje water druppelen en dan ook nog op een afstand. 

Vanwege zijn gevoel van uiterste onbeduidendheid zag Çréla Viçva-
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nätha Cakravarté Öhäkura zichzelf als een uitgedroogde, verwelkte 

boom in de grond van de woestijn op grote afstand
1
 van het regen-

front van de genade van Çréman Mahäprabhu. Vandaar zijn gebed, 

“O immens invloedrijke mädhurya-kädambiné, je bent de belicha-

ming van de genade van Çré Caitanya Mahäprabhu. Zelfs al bevindt 

jij je op grote afstand en al ben ik een harteloze, slome en uiterst 

waardeloze ziel, toch smeek ik jou deze verdorde persoon te bezie-

len met bhakti-rasa – Çré Kåñëa’s mädhurya-rasa – en hem ervan te 

verzadigen.” 

Het meest begunstigde object van de genade van Çré Caitanya 

Mahäprabhu, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, die rijk aan 

prema is en in ieder opzicht uiterst verheven is, geeft instructies voor 

de methode van näma-sädhana (de praktijk van het chanten van de 

heilige naam), die näma-prema (zuivere liefde voor de heilige naam) 

schenkt. Een dergelijk gebed vertoont de natuurlijke nederigheid, 

die kenmerkend is voor Vaiñëava’s en die hen past. Prema kan niet 

existeren zonder nederigheid en nederigheid kan niet zonder prema 

bestaan. Als de beoefenaar vurig verlangt naar kåñëa-bhakti-rasa (de 

zoete gevoelens van toewijding aan Kåñëa), moet hij van nature over 

gevoelens van nederigheid en onbeduidendheid beschikken. Maar 

dergelijke nederigheid is niet mogelijk zonder de genade van de 

meest edelmoedige Çré Caitanyadeva. 

Çréman Mahäprabhu heeft zowel Çré Svarüpa Dämodara als Sri 

Rämänanda Räya het volgende verteld. 

je-rüpe loile näma, prema upajaya 

tära lakñaëa-çloka çuno, svarüp-räma-räya 

Çré Caitanya-caritämåta  (Antya-lélä 20.20) 

                                                           
1
  Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura verwijst hier naar zijn verschijnen in deze 

wereld vele jaren na de verdwijning van Çréman Mahäprabhu. 
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O Svarüpa Dämodara, O Rämänanda Räya, hoor het criterium, dat 

symptomatisch is voor iemand, die zich bezighoudt met het proces van 

çré harinäma, waardoor prema in het hart ontwaakt. 

tåëäd api sunécena  /  taror api sahiñëunä 

amäninä mänadena  /  kértanéyaù sadä hariù 

Çré Çikñäñöakam  (3) 

Çré Caitanya-caritämåta  (Antya-lélä 20.21) 

Dit betekent, als men een verlangen koestert om kåñëa-prema te 

krijgen, is het hoogst noodzakelijk om altijd en voor altijd çré hari-

näma-saìkértana uit te voeren, zich zelfs onbeduidender en waarde-

lozer dan gras te voelen, de vriendelijke en tolerante houding van de 

boom te volgen, geen respect voor zichzelf te verwachten en gepaste 

eer aan anderen te geven. 

Tekst  2 

Speciaal gebed voor het verkrijgen van goddelijke zegeningen  

bhaktiù pürvaiù çritä täà tu | rasaà paçyed yad-ätta-dhéù | taà naumi 

satataà rüpa- | näma-priya-janaà hareù  (2) 

BHÄVÄNUVÄDA – De meest verheven heiligen (mähäjanas) uit 

vroeger tijden hebben ook de bescherming van Bhakti-devé aan-

vaard. Nu echter, door de genade van de meest dierbare metgezel 

van Çré Caitanya Mahäprabhu, zoals Çréla Rüpa Gosvämé, nemen 

mensen, die ware intelligentie hebben verkregen, bhakti recht-

streeks waar in de vorm van bhakti-rasa. Ik bied keer op keer mijn 

hartgrondige eerbetuigingen aan Çréla Rüpa Gosvämé. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De wezenlijke natuur van het levend we-

zen is dienaarschap aan Kåñëa. Gedurende een tijd zonder begin 

echter is hij Bhagavän vergeten en is zodoende door het begooche-

lende vermogen (mäyä) verzwolgen, waardoor hij in de kringloop 
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van geboorte en dood terecht is gekomen en wordt verzengd door 

de drie vormen van ellende. Soms wordt hij als gevolg van zijn eigen 

daden een halfgod in het hemelrijk of een bestuurder op Aarde en 

soms wordt hij een onderdaan. Soms bevindt hij zich in de priester-

klasse (vipra) en soms in de klasse van ambachtslieden (çüdra). 

Soms is hij gelukkig en soms is hij bedroefd. Soms wordt hij geboren 

in het plantenrijk en soms is hij een waterdier, soms is hij een vogel 

of een zoogdier en soms wordt hij geboren in de demonische rassen 

van daityas en dänavas. Hij zwerft door zoveel levenssoorten heen 

op zoek naar geluk, maar nergens vindt hij werkelijk geluk. Wan-

neer de uiterst mededogende Bhagavän de miserabele conditie van 

Zijn eigen dierbare levende wezens ziet, smelt Zijn hart. Hij daalt af 

in de vorm van de tijdloze, vedische geschriften, Hij manifesteert 

Zich in Zijn diverse gedaanten – Zijn eigen persoonlijke avatäras – 

en Hij laat Zijn eigen dierbare metgezellen in de wereld neerdalen 

als äcäryas (exemplarische leraren). Door instructies over bhakti te 

geven, schenkt Hij eeuwig geluk aan de vergeetachtige, zwervende 

levende wezens en betrekt hen in dienstverlening aan Hem. 

Alleen toewijding aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods 

(bhagavad-bhakti) kan de afgekeerde en ongelukkig levende wezens 

immers eeuwigdurend vervullen, want hiermee bereiken ze Hem. 

De Veda’s, Çruti’s, Småti’s, Puräëa’s enzovoort articuleren deze 

perfecte conclusie unaniem. Het is voor het levend wezen niet mo-

gelijk om zijn permanente voorspoed veilig te stellen door middel 

van baatzuchtig werk (karma), het verwerven van onpersoonlijke 

kennis (jïäna), mystiek (yoga), soberheden (tapa) en andere proces-

sen. 

bhaktir evainaà nayati  /  bhaktir evainaà darçayati 

bhakti-vaçaù puruño  /  bhaktir eva bhüyasé 

uit: Mäöhara-çruti 

geciteerd in: Madhva-bhäñya  (Sütra 3.3.53) 
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Alleen bhakti (toewijding) brengt het levend wezen nader tot Bhaga-

vän. Alleen bhakti stelt het levend wezen in staat om Bhagavän van 

aangezicht tot aangezicht te zien. Die Allerhoogste Persoon, Bhaga-

vän, wordt in feite beheerst door bhakti; bhakti is bovengeschikt aan 

al het andere. 

yasya deve parä bhaktir  /  yathä deve tathä gurau 

tasyaite kathitä hy arthäù  /  prakäçante mahätmanaù 

Śvetäśvatara Upaniñad  (6.23) 

Alle confidentiële betekenissen van de Veda’s worden ten volle geo-

penbaard aan de grote ziel, die voor zijn gurudeva dezelfde trancen-

dente devotie koestert als voor Çré Bhagavän. 

änandamayo ‘bhyäsät 

Vedänta-çütra  (1.1.12) 

Het woord änandamaya (“verzadigd van zegen”), dat in de vedische 

literatuur wordt gebruikt, moet wijzen op de Allerhoogste Geest, 

want het wordt herhaaldelijk toegepast om Hem te beschrijven. 

sa vai puàsäà paro dharmo  /  yato bhaktir adhokñaje 

Çrémad-Bhägavatam  (1.2.6) 

De hoogste dharma van het menselijk leven is devotie voor de trans-

cendente Bhagavän Çré Kåñëa. 

bhagavän brahma kärtsnyena  /  trir anvékñya manéñayä 

tad adhyavasyat küöa-stho  /  ratir ätmany ato bhavet 

Çrémad-Bhägavatam  (2.2.34) 

[Hoe kan er enige voorspoed zijn voor levende wezens, die in hun 

vergetelheid van God in de kringloop van geboorte en dood in het 

materiële bestaan terecht zijn gekomen? Geabsorbeerd door deze 

vraag,] dacht Çré Brahmä, die de fundamentele waarheden met be-

trekking tot God kent, lang na om een oplossing te vinden. Met door-

tastende aandacht onderzocht hij alle Veda’s drie keer en concludeer-

de op basis van zijn intelligentie, dat de hoogste perfectie van religie 
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datgene is, waarmee men exclusieve liefde kan verkrijgen voor Bhag-

avän Çré Kåñëa, de Superziel van alle bestaan. 

Met schriftuurlijke uitspraken zoals deze wordt de onveranderlijke, 

perfecte conclusie stevig gegrondvest: alleen de uitvoering van bha-

gavad-bhakti stopt het verdriet van het levend wezen volkomen en 

geeft hem werkelijk geluk. Deze bhakti is niet afhankelijk van enige 

andere praktijk (sädhana), zoals baatzuchtig werk (karma), mystiek 

(yoga), of het verwerven van onpersoonlijke kennis (jïäna) om zich 

te manifesteren, noch is het afhankelijk van plaats, tijd of bekwaam-

heid. Bhakti, die verwant is aan de almachtige, zelfmanifesterende 

bhagavat-tattva, is een zelfmanifesterende, almachtige realiteit. Dit 

wordt bevestigd, omdat ze, bhakti, niemand anders is dan een speci-

ale functie van het interne vermogen (svarüpa-çakti) van Bhagavän. 

Vandaar dat verheven zielen, die dit geheim kennen, hun exclusieve 

en volkomen toevlucht hebben genomen tot bhakti en haar hebben 

gepropageerd. 

De waarheid is, dat een mahäjana uitsluitend iemand is, die de 

bescherming van de hoogst zuivere toewijding aan Bhagavän heeft 

aanvaard. Van deze verheven zielen hebben Vaiñëava äcäryas, zoals 

Çré Närada, Çré Prahläda, de Päëòava’s, Çré Uddhava, Çré Çukadeva 

Gosvämé, Çré Yamunäcärya, Çré Nätha Muni, Çré Godä-devé, Çré Rä-

mänujäcärya en Çré Madhväcärya allemaal de exclusieve toevlucht 

tot bhakti aanvaard. Door middel van hun persoonlijke gedrag en 

voorbeeld hebben ze de grootheid van bhakti in de wereld uitgeroe-

pen. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, die in alle geschriften 

goed belezen is en volkomen op de hoogte is met rasa, heeft dit 

esoterische mysterie gerealiseerd. Met de term mahäjanas [in Tekst 

2 hierboven] verwijst hij naar de meest vooraanstaande bhaktas uit 

voorgaande tijden, zoals Çré Närada. 

Echter, vóór de komst van Çré Caitanya Mahäprabhu was het niet 

bekend, dat rasa de intrinsieke natuur (svarüpa) van bhakti is. Çréla 

Rüpa Gosvämé, het bijzondere object van de genade van de hoogst 
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mededogende rasika-çekhara Çré Caitanyadeva, heeft heilige litera-

tur gecomponeerd, zoals Sri Bhakti-rasämåta-sindhu en Çré Ujjvala-

nélamaëi, waarin voor de eerste keer werd vastgesteld, dat rasa de 

intrinsieke natuur van bhakti is. 

De meest fortuinlijke personen in de wereld zijn degenen, die wa-

re intelligentie van Çréla Rüpa Gosvämé hebben verkregen, die de 

rasa-svarüpa van bhakti ervaren en die veroorzaken, dat anderen het 

ook ervaren. 

Het is alleen door de genade van Çréla Rüpa Gosvämé mogelijk 

om direct te realiseren, dat rasa de intrinsieke vorm van bhakti is. 

Als we over de woorden van onze meest vererenswaardige Çréla 

Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zouden beraadslagen, zou dit boek 

aanzienlijk dikker worden. Derhalve is het voldoende om hier een-

voudig te vermelden, dat Çré Caitanya Mahäprabhu rasika-çekhara 

Vrajendra-nandana Çré Kåñëa Zelf is. Als rasika-çekhara (de groot-

ste connoisseur van rasa) was het Zijn bedoeling om de essentie van 

mahäbhäva-svarüpiëé Çrématé Rädhikä’s sublieme, stralend zuivere 

prema-rasa te proeven en als parama-karuëa (de meest mededogen-

de) was het Zijn bedoeling om de rijkdom van het pad van spontane 

toewijding (räga-märga-bhakti) aan de wereld te geven. Om deze 

doelstellingen te verwezenlijken heeft Hij de gemoedsgesteldheid en 

luister van Çré Rädhä aanvaard en is in de gedaante van Çacénandana 

Çré Gaurahari afgedaald. 

In het voorgaande exceptionele Kali-yuga, bijna duizend cycli van 

vier yugas geleden, is Vrajendra-nandana Çré Kåñëa neergedaald als 

Çré Gauräìga en heeft deze met rasa geladen bhakti geschonken, die 

zelden wordt verkregen, zelfs niet door Çré Brahmä. Sinds dat be-

paalde Kali-yuga zijn er vele avatäras van Bhagavän en vele Vaiñëa-

va äcäryas geweest, maar tot de recente wederkomst van Çré Gau-

räìga heeft niemand van hen de levende wezens van deze wereld de 

met rasa geladen bhakti kunnen geven. Laat staan, dat ze dergelijke 
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bhakti konden schenken; ze konden er zelfs geen juiste definitie van 

geven. 

Çréla Rüpa Gosvämé is de dierbare metgezel van Çré Gaurahari, 

Hij die is getooid met het gevoel en de lichaamskleur van Çré Rädhä. 

In het spel en vermaak van Vraja is hij Çré Rüpa Maïjaré, waar ze 

aan het hoofd staat van de intieme dienstmeisjes van Çrématé Rädhi-

kä. Om de bhakti van Vraja te propageren, die beladen is met unna-

tojjvala-rasa (de meest verheven gevoelens van bovenzinnelijke 

verliefdheid), is Çré Rüpa Maïjaré in het spel van Çré Gaura neerge-

daald in de gedaante van Çréla Rüpa Gosvämé. Çréla Kåñëadäsa Ka-

viräja Gosvämé heeft dit geheim in zijn Çré Caitanya-caritämåta geo-

penbaard. 

Zoals Çré Bhagavän aan het begin van de schepping in het hart 

van Grootvader Brahmä het vermogen om te scheppen had gelegd 

en op die manier het universum heeft geschapen, zo heeft Çré Caita-

nya Mahäprabhu Zijn speciale vermogen in het hart van Zijn eigen 

dierbare Çré Rüpa laten stromen en heeft via hem de onderwerpen 

van het bovenzinnelijke tijdverdrijf van Çré Rädhä-Kåñëa in Vraja 

gepropageerd, onderwerpen die onder invloed van de tijd verloren 

waren gegaan. In Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 19.117) wordt 

het volgende gezegd, 

çré-rüpa-hådaye prabhu çakti saïcärilä 

sarva-tattva-nirüpiyä ‘pravéëa’ korilä 

Çré Caitanya Mahäprabhu heeft het hart van Çréla Rüpa Gosvämé 

voorzien van transcendent vermogen en heeft hem op die manier vol-

komen deskundig en ervaren gemaakt in het onderscheiden van alle 

tattva. 

Ook Çréla Narottama däsa Öhäkura heeft in zijn Prema-bhakti-

candrikä geschreven, 

çré-caitanya-mano ‘bhéñöaà  /  sthäpitaà yena bhütale 

svayaà rüpaù kadä mahyaà  /  dadäti sva-padantikam 
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Wanneer geeft Çréla Rüpa Gosvämé, die in deze wereld de missie heeft 

gevestigd om het diepste verlangen van Çré Caitanya Mahäprabhu te 

vervullen, me persoonlijk bescherming aan zijn lotusvoeten? 

De innerlijke hartewens van Çré Caitanya Mahäprabhu is het weder-

om manifesteren van vraja-bhakti verzadigd van unnatojjvala-rasa 

op Aarde. 

Door fundamentele bhakti literatuur te componeren, zoals Sri 

Bhakti-rasämåta-sindhu en Çré Ujjvala-nélamaëi en door dit te on-

derwijzen heeft Çréla Rüpa Gosvämé de innerlijke hartewens van Çré 

Caitanya Mahäprabhu in ieder opzicht gegrondvest. Hetgeen is 

voortgekomen uit het hart van de dichter Çré Mädhava over de glo-

rie van Çréla Rüpa Gosvämé is zowaar diep ontroerend, 

yaì kali rüpa çaréra na dharata 

taì vraja-prema-mahänidhi kuöharéka, kon kapäöa ughäòata (1) 

Als Çréla Rüpa Gosvämé in dit tijdperk van Kali niet zou zijn versche-

nen, wie zou dan de poorten naar het grote pakhuis van vraja-prema 

hebben geopend? 

néra-kñéra-haàsana, päna-vidhäyana, kon påthak kari päyata 

ko saba tyaji, bhaji’ våndävana, ko saba grantha viracita (2) 

Wie anders dan Çréla Rüpa Gosvämé heeft de essentie uit de geschrif-

ten kunnen distilleren op dezelfde manier, als waarop een zwaan het 

water van de melk scheidt? Wie anders zou alles hebben kunnen ach-

terlaten om bhajana in Våndävana uit te voeren? Wie zou dergelijke 

geschriften kunnen hebben geschreven? 

jaba pitu vana-phula, phalata nänä-vidha, manoräji aravinda 

so madhurkara vinu, päna kon jänata, vidyamäna kari bandha (3) 

Hij was een honingbij tussen een verscheidenheid aan bloesemende 

gele bosbloemen en geestverrijkende lotussen. Wie had zonder die 

honingbij de kunst van het drinken van nectar, die aanwezig is en toch 

is opgesloten in die bloemen, hebben kunnen beheersen? 
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ko jänata, mathurä våndävana, ko jänata vraja-néta 

ko jänata, rädhä-mädhava-rati, ko jänata soi préta (4) 

Wie zou de gloriën van Mathurä en Våndävana hebben kunnen be-

grijpen? Wie had de complexiteiten van Vraja kunnen peilen? Wie 

had de liefde tussen Çré Rädhä en Çré Mädhava kunnen begrijpen? 

Wie had die liefde kunnen herkennen? 

jäkara caraëe, prasäde sakala jana, gäi gäoyäi sukha päota 

caraëa-kamale, çaraëägata mädho, tava mahimä ura lägata (5) 

Door de genade van zijn lotusvoeten kunnen alle zielen zingen [over 

de glorie van de liefde van Çré Rädhä-Mädhava] en anderen inspiratie 

geven om te zingen en daarmee ware vreugde te krijgen. [O Çréla Rü-

pa Gosvämé,] mag deze Mädhava däsa, die zich aan jouw lotusvoeten 

heeft overgegeven, in staat zijn om jouw onbegrensde glorie te bevat-

ten. 

In de tijd vóór Çréla Rüpa Gosvämé waren de symptomen van bhakti 

uiteengezet in Çäëòilya-sütra, “sä paränuraktir éçvare – Het symp-

toom van bhakti wordt omschreven als diepe liefdevolle gehechtheid 

aan Parameçvara”. 

In Païcarätra wordt het volgende gezegd, 

sarvopädhi-vinirmuktaà  /  tat-paratvena nirmalam 

håñékeëa håñékeça-  /  sevanaà bhaktir ucyate 

geciteerd in: Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.12) 

Absoluut zuivere dienstverlening aan de meester der zintuigen, Hå-

ñékeça, uitgevoerd met alle zintuigen alleen voor Zijn genoegen en 

volkomen verstoken van alle externe aanduidingen wordt bhakti ge-

noemd. 

Ook elders in de geschriften staat het volgende, 

ahaituky avyavahitä  /  yä bhaktiù puruñottame 

Çrémad-Bhägavatam  (3.29.12) 
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Het betekent, het symptoom van nirguëä-bhakti is het onophoude-

lijk vloeien van de geest naar het Absoluut Supreme Wezen als een 

ononderbroken straal olie. 

Çréla Rüpa Gosvämé heeft echter een onvergelijkbare definitie 

van bhakti gegeven, die niet alleen alle bovengenoemde symptomen 

omvat, maar tevens is verzadigd van nadere specifieke kenmerken. 

Zijn definitie is zeer wonderbaarlijk en mooi. 

anyäbhiläñitä-çünyaà  /  jïäna-karmädy-anävåtam 

änukülyena kåñëänu-  /  çélanaà bhaktir uttamä 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.11) 

De ononderbroken inspanning omwille van Çré Kåñëa, welke vrij is 

van allerlei soorten verlangens behalve de wens om Hem te dienen; 

welke niet wordt verduisterd door het vergaren van monistische ken-

nis, baatzuchtig streven enzovoort; welke uitsluitend wordt onderno-

men uit liefdevolle genegenheid voor Hem met behulp van alle fysie-

ke, mentale en verbale faculteiten alsmede door middel van alle emo-

ties, welke zonder interruptie vloeit als een ononderbroken straal olie, 

wordt uttamä-bhakti genoemd.  

Deze definitie van uttamä-bhakti omvat ieder stadium van bhakti, te 

beginnen met śraddhä, de eerste stap in bhakti, en verder door niñö-

hä, ruci, äsakti, rati (of bhäva) en daarna prema, sneha, mäna, pra- 

ëaya, räga, anuräga, bhäva
2
, mahäbhäva, rüòha-bhäva, adhirüòha-

bhäva, mohana en tot mädanäkhya-mahäbhäva.
3
 

Çréla Rüpa Gosvämé, die was bekrachtigd door de genade van 

Çréman Mahäprabhu, heeft tevens aangetoond, dat de smetteloze en 

uiterst zuiverende methode van bhajana van de Gauòéya Vaiñëava’s 

is gegrondvest op een zeer sterke, met rasa geladen fundering. Zijn 

compositie is op zijn eigen verdienste onuitwisbaar onsterfelijk ge-

                                                           
2
    Het woord bhäva wordt dikwijls als synoniem van rati gebruikt, maar hier verwijst 

het naar een bepaald stadium van gevorderde prema. –Red. 

3
   Voor een uiteenzetting van deze termen willen we verwijzen naar Nectarregen 8, 

Tekst 5a. –Red. 
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worden in de geschiedenis van bhakti literatuur. Het wordt be-

schouwd als de encyclopedie van alle gevestigde waarheden met 

betrekking tot bhakti-rasa en wordt eerbiedigd als de beste, volrijpe 

vrucht van de wensboom van Gauòéya rasa-literatuur. De äcäryas 

vóór hem waren niet in staat om bhakti-rasa-tattva zo diepgaand te 

analyseren en hebben bhakti zeker niet kunnen aantonen als rasa-

svarüpa (de schoonheid van bovenzinnelijk liefdevolle smaken).  

In de kalpa (dag en nacht van Çré Brahmä), die sinds de laatste 

komst van Çré Caitanya Mahäprabhu was verstreken, waren alle 

gegevens over het liefdesspel van Çré Rädhä-Kåñëa verloren gegaan. 

In de tijd van de gemanifesteerde aanwezigheid van Çré Caitanya 

Mahäprabhu stroomde door Zijn inspiratie en zegen het vermogen 

van genade door Çréla Rüpa Gosvämé heen, waardoor hij die open-

baringen hervond en ze in deze wereld opnieuw heeft gevestigd, 

waarmee hij de diepe wens van Çré Caitanya Mahäprabhu in vervul-

ling heeft gebracht. 

våndävanéyäà rasa-keli-värtäà 

    kälena luptäà nija-çaktim utkaù 

saïcäryä rüpe vyatanot punaù sa 

    prabhur vidhau präg iva loka-såñöim 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 19.1) 

Aan het begin van de schepping heeft Çré Bhagavän de werelden ge-

schapen en uitgebreid door Zijn eigen vermogen in het hart van 

Brahmä te laten stromen. Op dezelfde manier heeft Çré Caitanya Ma-

häprabhu opnieuw de speelse, met rasa geladen onderwerpen van 

Vraja, die door de tijd heen in vergetelheid waren geraakt, uiteenge-

zet en in de wereld verspreid door Zijn eigen vermogen op gretige 

wijze in het hart van Çréla Rüpa Gosvämé te laten stromen. 

De betekenis is, dat op één dag van Brahmä veertien manvantaras of 

bestuursperioden van Manu plaatshebben. Çré Kåñëa verschijnt in de 

zevende manvantara op het eind van Dväpara-yuga in het achten-

twintigste catur-yuga (cyclus van vier tijdperken) en voert Zijn spel 
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in Vraja uit. En ongeveer vijfduizend jaar daarna aanvaardt Hij in 

Kali-yuga het gevoel en de luister van Çré Rädhä en verschijnt in de 

gedaante van Çacénandana Çré Gaurahari om de zoetheid van de 

prema van Çré Rädhä te proeven en vraja-prema uit te dragen.  

Vraja-prema werd voor het laatst verspreid in de kalpa hieraan 

voorafgaand in de tijd van Çré Gaura’s lélä. Gedurende één dag en 

nacht van Svayambhü Brahmä, bijna achtduizend yugas (tijdper-

ken), is deze vraja-prema verloren gegaan, want afgezien van Çré 

Gauräìgadeva was er geen avatära van Bhagavän of äcärya, die de 

hoogst esoterische en geheime prema van Vraja kon bevorderen. In 

de zeer lange periode, waarin esoterische discussies over de speelse 

rasa van Vraja in vergetelheid waren gebleven, intensiveerde de 

graagte van Çré Caitanyadeva om ze te propageren tot de uiterste 

grens. Dit is de reden, waarom Hij Zijn vermogen via het hart van 

Çréla Rüpa Gosvämé heeft gekanaliseerd. 

çré-rüpa-hådaye prabhu çakti saïcärilä 

sarva-tattva-nirüpiyä ‘pravéëa’ korilä 

Çré Caitanya-caritämåta  (19.117) 

Çré Caitanya Mahäprabhu doordrong het hart van Çréla Rüpa Gosvä-

mé met transcendent vermogen en maakte hem volkomen deskundig 

en ervaren in het onderscheiden van alle tattva. 

De auteur, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, concludeert door 

uit te leggen, dat de rasa-svarüpa van bhakti alleen kan worden er-

varen door de genade van Çréla Rüpa Gosvämé en dat er zonder zijn 

genade geen mogelijkheid bestaat om bhakti binnen te gaan. Dit is 

de hoogste waarheid. 
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Tekst  3 

3a ~ Çré Bhagavän, de intrinsieke gedaante van rasa, is zelfs de 

toevlucht van brahma en Hij daalt af uit eigen gelegenheid 

iha khalu paramänanda-mayäd api puruñäd “brahma pucchaà prati-

ñöhä” iti brahmato ‘pi parätparo—“raso vai saù | rasaà hy eväyaà 

labdhvänandé bhavati” iti çrutyä sücyamäno “mallänäm açanir nåë-

äà nara-varaù stréëäà smaro mürtimän” iti sarva-vedänta-säreëa 

nikhila-pramäëa-cakravartinä çrémad-bhägavatena rasatvena vi-

vriyamäëaù “brahmaëo hi pratiñöhäham” iti çré-gétopaniñadä ca 

eväyam iti saàmanyamänaù çré-vraja-räja-nandana eva çuddha-

sattva-maya-nija-näma-rüpa-guëa-léläòhyo ‘nädi-vapur eva kam api 

hetum anapekñamäëa eva svecchayaiva jana-çravaëa-nayana-mano-

buddhy-ädén-driya-våttiñv avatarate | yathaiva yadu-raghv-ädi-

vaàçeñu svecchayaiva kåñëa-rämädi-rüpeëa | 

BHÄVÄNUVÄDA – In Taittiréya Upaniñad (2.5.1) wordt gezegd, 

“brahma pucchaà pratiñöhä – Van de hoogst zegenrijke Persoon-

lijkheid Gods, Çré Bhagavän, verkrijgt brahma, de staart [figuurlijk, 

van Çré Bhagavän]
4
, zijn substratum of basis.” Çré Bhagavän is daar-

om een hogere waarheid dan brahma. 

Verderop in dezelfde Taittiréya Upaniñad (2.7.1) wordt ook aan-

gegeven, dat Parabrahma Bhagavän is samengesteld uit rasa, “raso 

vai saù | rasaà hyeväyaà labdhvänandé bhavati – Çré Bhagavän is 

                                                           
4
    De pauweveer ontleent zijn bestaan aan het bestaan van de pauw, niet omgekeerd. 

De pauw is de toevlucht van zijn veren (zijn staart); de staart is niet de toevlucht 

van de pauw. Zo is ook het bestaan van het onpersoonlijke aspect van Bhagavän 

(brahma) te danken aan het bestaan van het persoonlijke aspect van God, Çré 

Bhagavän, niet omgekeerd. Door Çré Bhagavän te vergelijken met een vogel is Hij 

gevierd als de toevlucht of basis van brahma, Zijn ‘staart’. – Çré Çrémad Bhaktive-

dänta Vämana Gosvämé Mahäräja. 
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de eigenlijke gedaante van rasa (rasa-svarüpa). Als het levend we-

zen Hem bereikt, wordt hij begiftigd met zuivere vervoering.” 

Çrémad-Bhägavatam, de essentie van alle Vedänta en het kroon-

juweel van alle bronnen van kennis, heeft beschreven hoe Para-

brahma Bhagavän vol rasa is en dat niemand anders dan Çré Kåñëa 

die rasa-svarüpa is. Dit is het geval, zoals uiteengezet door Çrémad-

Bhägavatam (10.43.17), omdat Hij het object is van alle twaalf 

rasas, “mallänäm açanir nåëäà nara-varaù stréëäà smaro mürti-

män – Bhagavän Çré Kåñëa werd tegelijkertijd als de donder waar-

genomen door de worstelaars, als de beste der mannen door de 

mannen, als Cupido in eigen persoon door de vrouwen, enzovoort.” 

Bovendien heeft Çré Bhagavän Zelf in Çrémad Bhägavad-gétä 

(14.27) gezegd, “brahmaëo hi pratiñöhäham – Ik ben in feite de 

basis of toevlucht van brahma”. Met deze woorden heeft Bhagavän 

Çré Kåñëa er persoonlijk op gewezen, dat Hij Zich voorbij de hoog-

ste tattva (paratpara-tattva) bevindt en de belichaming van rasa 

(rasa-svarüpa) is. 

Het uiterst zuivere bestaan (viśuddha-sattva-maya), de godheid 

zonder begin (anädi-vigraha), Vrajendra-nandana Çyämasundara 

Çré Kåñëa, getooid met Zijn naam, gedaante, kwaliteiten en spel is in 

feite rasa-svarüpa (de personificatie van rasa). Zijn kleuter-, kin-

der- en tienerspel zijn hiervan een indicatie. Omdat Hij volkomen 

onafhankelijk is en onverschillig voor iedere andere oorzaak, open-

baart Hij Zich uit Zijn eigen vrije wil aan mensen, vooral aan Zijn 

premé-bhaktas, in hun hart, in hun externe zintuigen, zoals oren en 

ogen, en in hun innerlijke zintuigen, hun verstand en intellect. 

Om aan de levende wezens in dit universum genade te schenken 

en om de met prema geladen verlangens van de bhaktas te vervullen 

komt Çré Kåñëa, hoewel Hij ongeboren is, op Zijn eigen gelegenheid 

als Çré Kåñëa in de Yadu dynastie en als Çré Räma in de Raghu dy-

nastie. 
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PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De getuigenis van Çruti of de Veda’s is 

zeker de beste çabda-pramäëa, gezaghebbend bewijs geopenbaard 

door middel van klank. Om bhakti-tattva te openbaren – die godde-

lijke substantie van het principe van God, die zich buiten de bewe-

gingloze materie bevindt, die zichzelf manifesteert en volgeladen is 

met transcendente zegen – geeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäku-

ra met het citeren van bewijs uit de geopenbaarde geschriften uit-

drukking aan het foutloze gezag van Çruti of çabda-pramäëa. 

Datgene, dat feitelijke kennis van een object tot stand helpt bren-

gen, wordt pramäëa (bewijs) genoemd. Çrémad-Bhägavatam heeft 

vier soorten pramäëa genoemd: geopenbaarde vedische kennis, 

directe zintuiglijke waarneming, gevolgtrekking en de wijsheid uit 

traditie. 

çrutiù pratyakñam aitihyam  /  anumänaà catuñöayam 

pramäëeñv anavasthänäd  /  vikalpät sa virajyate 

Çrémad-Bhägavatam  (11.19.17) 

Van alle vormen van bewijs stellen vier typen iemand in staat om zijn 

gehechtheid aan de dualiteit van de materiële natuur op te geven – 

geopenbaarde vedische kennis (çruti), directe zintuiglijke waarneming 

(pratyakña), de wijsheid uit de traditie (aitihya) en gevolgtrekking 

(anumäna). 

Drie van deze vier soorten pramäëa – namelijk rechtstreekse zintui-

gelijke waarneming, gevolgtrekking en de wijsheid van traditie – 

kunnen onderhevig zijn aan vergissing. Er bestaat echter geen moge-

lijkheid, dat een vergissing aanwezig is in de geschriften, die door 

Bhagavän zijn gesproken. Aangezien Svayam Bhagavän Zelf de 

oorsprong van dergelijke Çruti’s is, zijn de Çruti’s verstoken van 

fouten voortkomend uit misinterpretatie, slordig of gehaast oordeel, 

misleiding, slecht functionerende zintuigen enzovoort. Ook in Ma-

nu-småti wordt gezegd, 
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pratyakñaç cänumänaà ca  /  çästraà ca vividhägamam 

trayaà suviditaà käryaà  /  dharma-çuddhim abhépsatä 

Het is voor iedereen, die het principe van dharma wil kennen, abso-

luut noodzakelijk om met drie onderwerpen op de hoogte te zijn: di-

recte zintuiglijke waarneming, gevolgtrekking en de Småti’s gebaseerd 

op de Veda’s en diverse complementaire vedische literatuur. 

Van de vier vormen van pramäëa, die hiervoor zijn genoemd, heeft 

Çré Madhväcärya er slechts drie aangewend. 

pratyakñe ‘ntarbhaved yasmäd  /  aitihyaà tena deçikaù 

pramäëaà tri-vidhaà präkhyät  /  tatra mukhyä çrutir bhavet 

Prameya-ratnävalé  (9.2) 

Aangezien de wijsheid van traditie, welke oraal [mondeling] wordt 

doorgegeven, zich in de pramäëa van rechtstreekse zintuiglijke waar-

neming bevindt, heeft de beste gids, Madhva Muni, slechts drie soor-

ten pramäëa erkend. Hiervan wordt geopenbaarde vedische kennis of 

apauruñeya-veda-väkya (vedische uitspraken zonder sterfelijke oor-

sprong) zeker beschouwd als de belangrijkste vorm van pramäëa. 

Niettemin hebben onze Gauòéya Vaiñëava’s tien soorten pramäëa 

erkend. Çréla Jéva Gosvämé heeft hierover het volgende gezegd. 

yadyapi pratyakñänumäna-çabdärñopamänärthäpatty-abhäva-sam-

bhavaitihya-ceñöäkhyäni daça-pramäëäni viditäné, tathäpi bhrama-

pramäda-vipralipsä-karaëäpäöava-doña-rahita-vacanät-makaù çabda 

eva müla-pramäëam | 

Tattva-Sandarbha, Sarva-samvädiné 

Ofschoon er tien soorten pramäëa worden genoemd, namelijk (1) pra-

tyakña – rechtstreekse waarneming, (2) anumäna – gevolgtrekking, (3) 

ärña – uitspraken van de heilige wijzen, (4) upamäna – vergelijking, 

(5) arthäpatti – vermoeden, (6) abhäva – afwezigheid, (7) sambhava – 

waarschijnlijkheid, (8) aitihya – van horen zeggen, (9) cesta - gesticula-

tie en (10) çabda – vedische getuigenis, is alleen apauruñeya-veda vrij 

van de fouten van misinterpretatie, vergissing door slordig of gehaast 
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oordeel, de neiging tot bedriegen, gebrekkige zintuigen, enzovoort. 

De belangrijkste soort bewijs is immers çabda-pramäëa in de vorm 

van de Veda’s. 

Ook in Çré Caitanya-caritämåta wordt gezegd, 

pramäëera madhya çruti-pramäëa—pradhäna 

çruti je mukhyärtha kahe, sei se pramäëa 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 6.135) 

Van alle vormen van bewijsvoering is het bewijs uit de Çruti het be-

langrijkste. De primaire, rechtstreekse betekenis van iedere uitspraak 

in de Çruti is zowaar het meest wezenlijke bewijs. 

We zullen in het kort de tien soorten pramäëa uiteenzetten. 

(1) Pratyakña – directe waarneming 

Informatie ontvangen door middel van de vijf kennisverwervende 

zintuigen, namelijk ogen, oren, neus, tong en huid, wordt pratyakña-

pramäëa genoemd. Deze vorm van pramäëa is niet geheel betrouw-

baar, want ons zien, horen en onze activiteiten kunnen verkeerd 

zijn, wanneer we worden aangegrepen door ziekte, waanzin of onop-

lettendheid. De betrouwbaarheid van pratyakña-pramäëa is onder 

andere afhankelijk van het vermogen van de zintuigen. In afwezig-

heid van de bekwaamheid van zintuigen kan men door middel van 

pratyakña-pramäëa geen werkelijke kennis van een object verkrij-

gen. 

Soms sluipen er fouten in onze kennis van objecten, die worden 

gezien met ogen, gehoord met oren of verkregen via andere factul-

teiten van de zintuigen. Wanneer bijvoorbeeld onze ogen een stuk 

touw zien liggen, kunnen we het voor een slang aanzien en bij het 

zien van een lege oesterschelp kunnen we het aanzien voor zilver. 

(2) Anumäna – gevolgtrekking 

De gevolgtrekking na het observeren van een bepaald fenomeen 

wordt anumäna-pramäëa genoemd. Bijvoorbeeld, bij het zien van 
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rook wordt eruit afgeleid, dat er vuur aanwezig is. Deze pramäëa is 

echter ook niet betrouwbaar. Soms wordt rook op een berg gezien, 

terwijl er geen vuur aanwezig is. Soms komt rook uit een vuur, wan-

neer er water wordt opgegooid, ook al is het vuur reeds gedoofd. 

Dus hoewel rook wel aanwezig kan zijn, hoeft het vuur niet langer 

aanwezig te zijn. Derhalve is betrouwbare kennis van een object ook 

niet afkomstig van anumäna-pramäëa. 

(3) Ärña – uitspraken van de heiligen 

De verzekeringen van verlichte åñis worden ärña-pramäëa genoemd. 

Na enige beraadslaging echter wordt het duidelijk, dat de opvattin-

gen van talloze wijze heiligen variëren, en daarom zijn hun uitspra-

ken niet altijd gezaghebbend. In de Mahäbhärata wordt het volgen-

de gezegd. 

tarko ‘pratiñöhaù çrutayo vibhinnä 

näsäv åñir yasya mataà na bhinnam 

Mahäbhärata  (Väna-parva 313.117) 

Logische redenering is nooit sluitend en tenzij iemands opvattingen 

over de vele verschillende secties van de Veda’s niet afwijken van de 

opinies van anderen, zal hij nimmer als een groot ziener (åñi) beroemd 

worden. 

Er zijn vele soorten åñis en met hen vele uiteenlopende theorieën. 

Dus hun theorieën zijn niet altijd betrouwbaar. 

(4) Upamäna – vergelijking 

Bij het onderzoeken van het ene object wordt de kennis voortko-

mend uit een tweede, vergelijkbaar object upamäna-pramäëa ge-

noemd. Bijvoorbeeld, zoutkristallen zijn wit. Dus iemand kan zeg-

gen, dat aluinkristal precies lijkt op zoutkristal. Dit betreft echter 

geen compleet begrip van aluinkristallen, die andere kwaliteiten 

hebben dan zoutkristallen. Dus upamäna-pramäëa is ook niet hele-

maal betrouwbaar. 
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(5) Arthäpatti – vermoeden 

Een onherroepelijke gevolgtrekking van een uiterst bekend ver-

schijnsel, met andere woorden, de logische, afgeleide oorzaak, die 

wordt aanvaard, wanneer geen andere waarneembare oorzaak van 

een fenomeen [verschijnsel] wordt aangetroffen, wordt arthäpatti 

genoemd. Bijvoorbeeld, als iemand overdag niet eet, wordt niet 

gezien, dat hij eet. Toch is zichtbaar, dat hij zeer gezond en sterk is. 

Dus als hij overdag niet eet, moet hij zeker ’s nachts eten. Dergelijke 

pramäëa wordt arthäpatti genoemd. Deze arthäpatti-pramäëa is 

echter ook niet betrouwbaar, want met de zegen van een bepaalde 

halfgod of door bepaalde kruiden in te nemen kan iemand zelfs na 

enkele dagen geen voedsel te hebben gebruikt nog gezond en sterk 

blijven. 

(6) Abhäva – afwezigheid 

Een object, dat zich niet in de nabijheid van de ogen, oren of andere 

kennisverwervende zintuigen bevindt, of een object, dat zich op 

grote afstand bevindt, kan door de zintuigen niet worden waarge-

nomen. Dit is de reden, waarom deze soort pramäëa abhäva is ge-

noemd, ‘bewijs door afwezigheid’. Bijvoorbeeld, iemand aan de ene 

kant van een hoge muur is niet in staat een object aan de andere 

kant te zien. Dat is de reden, waarom sommigen naar dit niet-

waarnemen verwijzen als abhäva-pramäëa. 

(7) Sambhava – waarschijnlijkheid 

“Het getal 100 kan zeker ergens tussen de duizenden getallen wor-

den aangetroffen.” Wanneer de notie van een dergelijke waarschijn-

lijkheid de intelligentie binnenkomt, wordt het sambhava-pramäëa 

genoemd. 

(8) Aitihya – traditie 

Dit heeft betrekking op traditionele, historische gegevens of geruch-

ten, waarvan de bron niet langer kan worden achterhaald. Informele 



_____________________________________________________________________________________ 

35 

informatie over hetgeen, dat in de samenleving algemeen wordt 

aanvaard, wordt aitihya-pramäëa genoemd. 

(9) Ceñöä – gesticulatie 

De pramäëa, waarmee men kennis over een object, hoeveelheden, 

of maten enzovoort verkrijgt door ze te zien, bijvoorbeeld het aantal 

opgestoken vingers, wordt ceñöä-pramäëa genoemd. Voor het vast-

stellen van de Absolute Realiteit beschikken aitihya noch ceñöä over 

enig gezag. 

(10) Çabda – vedische getuigenis 

De uitspraken van de geschriften, die niet werden geschreven door 

mensen (apauruñeya-çästra-vacana) worden çabda-pramäëa ge-

noemd. Ze worden ook äpta-vacana (“gezaghebbende of betrouw-

bare verklaringen”) genoemd. 

Werken, die oorspronkelijk werden gecomponeerd door bepaalde 

exceptionele individuen, worden pauruñeya-çästra (“geschriften die 

hun oorsprong vinden in de mens”) genoemd, terwijl werken die 

niet door een dergelijke sterfeling werden geschreven, maar door 

Bhagavän werden gemanifesteerd, apauruñeya-çästra (“geschriften 

die hun oorsprong niet in de mens vinden”) worden genoemd. In de 

laatste komen misrepresentatie, vergissing door slordig of overhaast 

oordeel, misleiding of bedriegelijke ambitie, fouten enzovoort, hetzij 

door onzorgvuldigheid van het verstand of door incompetentie van 

de zintuigen, niet voor. Er bestaat geen mogelijkheid voor aanwe-

zigheid van imperfectie of van een fout ergens in de woorden van Çré 

Bhagavän of in de woorden van de Veda’s, want Bhagavän is alwe-

tend, almachtig, vol goedheid en beschikt over de grootste compas-

sie. Aangezien deze woorden geen fouten bevatten, is per conse-

quentie çabda-pramäëa gevierd als het beste bewijs zonder vergis-

sing. Çabda-pramäëa is de voor zichzelf sprekende pramäëa, be-

trouwbaar en zelf onafhankelijk. Om kennis te krijgen van de trans-
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cendente, met rasa geladen Absolute Waarheid is çabda-pramäëa, 

dat wil zeggen, de pramäëa van de Veda’s, ongetwijfeld de beste van 

alle pramäëas. 

Hier kan de volgende vraag worden gesteld, “Welke geschriften 

zijn çabda-pramäëa en welke zijn apauruñeya-çästra?” In antwoord 

hierop is het volgende gezegd. 

åg-yajuù-sämätharväç ca  /  bhärataà païcarätrakam 

müla-rämäyaëaà caiva  /  çästram ity abhidhéyate 

yac cänukülam etasya  /  tac ca çästraà prakértitam 

ato ‘nya grantha-vistäro  /  naiva çästraà kuvartma tat 

Skanda Puräëa, 

geciteerd door Çré Madhväcärya 

in zijn commentaar op Vedänta-sütra (2.1.6) 

De vier Veda’s – namelijk, Åg, Yajur, Säma en Atharva – de Ma-

häbhärata, de originele Rämäyaëa en de Païcarätra zijn bonafide 

eeuwige geschriften (sat-çästra). Werken in navolging hierop behoren 

ook in de groep sat-çästra. De werken, die hiervan afwijken, worden 

niet tot de çästra gerekend. 

evaà vä are ‘sya mahato bhütasya niùçvasitam etad yad åg-vedo 

yajur-vedaù säma-vedo ‘tharväìgirasa, itihäsaù puräëam 

Maitreya Upaniñad  (6.32) 

Båhad-äraëyaka Upaniñad  (2.4.10) 

O Maitreya, de Åg Veda, Yajur Veda, Säma Veda, Atharva Veda, de 

klassieke vedische geschiedenissen – Mahäbhärata en Rämäyaëa – en 

de achttien Puräëa’s met Çrémad-Bhägavatam aan het hoofd zijn alle-

maal de uitademing van de alomtegenwoordige Parabrahma. Met an-

dere woorden, ze zijn gemanifesteerd uit Zijn adem. 

Derhalve zijn ze niet door een mens geschreven. Omdat ze zijn 

voortgekomen uit de uitademing van Bhagavän, worden ze apauru-

ñeya-çästra
5
 genoemd. Dergelijke literatuur wordt çabda-pramäëa 

                                                           
5
  Deze ondersteunende teksten maken deel uit van de vedische openbaring. –Red. 
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genoemd en hiermee kan complete kennis van de inherent substan-

tiële natuur van para-tattva-vastu, de waarlijk duurzame realiteit, 

Parabrahma Bhagavän, worden verkregen. 

In het huidige tijdperk blijven boeddhisme, atheïsme, materialis-

me en talloze wezenlijk verschillende doctrines in de wereld gang-

baar, die verstoken zijn van spirituele realiteit. De belangrijkste 

reden hiervan is minachting voor çabda-pramäëa of afwezigheid van 

vertrouwen in vedische çästras en gebrek aan bedachtzame studie en 

reflectie op deze werken. De Veda’s zijn de pramäëa, die voor zich-

zelf spreken. Andere pramäëas kunnen zeker gezaghebbend zijn, 

maar uitsluitend met behulp van çruti-pramäëa. De uitspraken van 

Çruti, de pramäëa die voor zichzelf spreekt, behoeven echter geen 

hulp van de andere negen pramäëas. Atheïsme en diverse andere 

doctrines blijven op dit moment op volhardende wijze in de mode en 

dit is te wijten aan gebrek aan respect voor de Veda’s en vijandig-

heid jegens Bhagavän. Dit zijn in feite de redenen, waardoor onge-

luk in de wereld tot stand komt. 

Sommige mensen komen met de vraag, of de woorden en instruc-

ties van Buddhadeva, die een avatära van Bhagavän is, ook als pra-

mäëa kunnen worden beschouwd. Çréla Jéva Gosvämé beantwoordt 

deze vraag in zijn Sarva-samvädiné alsvolgt. 

na ca buddhasyäpéçvaratve sati tad-väkyaà ca pramäëaà syäd-iti 

väcyam | yena çästreëa tasya éçvaratvaà manyämahe, tenatva tasya 

daitya-mohana-çästra-käritvenoktatvät | 

Çréla Jéva Gosvämé zegt hier, ofschoon Buddhadeva Éçvara is, kun-

nen zijn woorden noch zijn instructies als gezaghebben worden aan-

vaard. De reden hiervoor is, dat dezelfde çästras, die verwijzen naar 

Buddhadeva als Éçvara, stellen, dat hij goddeloze çästras heeft ge-

schreven eenvoudig om de demonen in verwarring te brengen. Wel-

ke instructies hij ook heeft gepresenteerd, ze waren uitsluitend be-

doeld om de demonische sector van de samenleving op een dwaal-
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spoor te brengen, niet om van het hoogste doel (paramärtha) te 

overtuigen. 

Dit is de reden, waarom Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura aan 

het begin van deze heilige tekst de komende discussieonderwerpen 

vaststelt op basis van Çruti, de beste van alle çabda-pramäëa. Met de 

woorden brahma pucchaà pratiñöhä presenteert de Taittiréya Upani-

ñad de met zegen geladen Allerhoogste Persoonlijkheid Gods (pa-

ramänanda-puruña) als toevlucht of basis van brahma [door de me-

tafoor van] Zijn staart (pucchaà) te gebruiken. Op deze manier 

hebben de Çruti’s de uitmuntendheid van Bhagavän vastgesteld, die 

ontologisch [volgens de filosofie van het bestaan] vol rasa (rasa-

svarüpa) is en Zich boven brahma bevindt. 

Wie is die rasa-tattva? Die rasa-tattva is Svayam Bhagavän Vraj-

endra-nandana Çré Çyämasundara. Çrémad-Bhägavatam, het kroon-

juweel van alle çabda-pramäëa, zegt het volgende. 

mallänäm açanir nåëäà nara-varaù stréëäà smaro mürtimän 

    gopänäà sva-jano ‘satäà kñiti-bhujäà çästä sva-pitroù çiçuù 

måtyur bhoja-pater viräò aviduñäà tattvaà paraà yoginäà 

    våñëénäà para-devateti vidito raìgaà gataù sägrajaù 

Çrémad-Bhägavatam  (10.43.17) 

Toen Bhagavän Çré Kåñëa samen met Çré Baladeva de koninklijke 

arena van Kaàsa binnenliep, zagen de sterkste worstelaars van 

Kaàsa aangevoerd door Cäëüra en Muñöika Hem als een lichaam, dat 

meer kracht had dan een dondersteen. De gewone mannen zagen 

Hem als een juweel der mensheid, de meisjes zagen Hem als Kämade-

va, god van de liefde, de koeherdersbevolking identificeerde Hem als 

hun eigen soort (bandhu), andere koningen zagen in Hem een strikt 

gedisciplineerd persoon, die rechtvaardigheid uitstraalt, en Zijn moe-

der en vader zagen Hem als een kind. Aan Kaàsa verscheen Hij als 

het bittere eind, aan de onwetenden als de universele gedaante, aan 

de yogés als de Allerhoogste Waarheid en aan de Yädava’s als hun Al-

lerhoogste Godheid. 
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Iedereen, die daar aanwezig was, nam Çré Kåñëa waar volgens zijn 

eigen rasa – als de belichaming van woede [volgens de worstelaars], 

verwondering [volgens de gewone bevolking], amoureuze liefde 

[volgens de meisjes], broederschap en comedie [volgens de sakhäs], 

heldhaftigheid [volgens de notoire koningen], verzorging en empa-

thie [volgens ouders], angstig [volgens Kaàsa], afgrijzen [volgens de 

dwazen], neutraal of sereen [volgens de yogés] en ondergeschikt 

[volgens de Vrñëi’s]. 

Op die manier is Vrajendra-nandana Çré Kåñëa in Çrémad-

Bhägavatam beschreven als rasa-svarüpa, de intrinsieke (wezenlijke) 

gedaante van rasa. Ook de Çruti’s zeggen, “raso vai saù – Hij is die 

ambrozijnen rasa”. En zelfs in Gétopaniñad heeft Çré Kåñëa duidelijk 

toegegeven, “brahmaëo hi pratiñöhäham – Ik ben in feite de basis 

van brahma”. Dit betekent, dat zonder Çré Kåñëa er geen brahma is. 

Çré Krsna is waarlijk Parabrahma. Brahma is de schitterende uitstra-

ling van Çré Kåñëa’s teennagels. Alle çästras vertrouwen ons toe, dat 

Çré Kåñëa op deze manier rasa-svarüpa is. 

Om Zijn eigen bhaktas met Zijn speelse tijdverdrijf in verrukking 

te brengen daalt die Parabrahma, Çré Kåñëa, af in deze wereld. Het 

neerslaan van demonen is de taak van Viñëu en Zijn andere incarna-

ties, die Hem van nature vergezellen door in Zijn lichaam te verblij-

ven. De dood van die demonen werd welliswaar toegeschreven aan 

Çré Kåñëa, maar ze werden in werkelijkheid omgebracht door Viñëu, 

die Zich in Hem bevindt. Çré Kåñëa is akhila-rasämåta-sindhu, de 

oceaan van alle rasa; Hijzelf heeft geen verbinding met het neer-

slaan van demonen. 

Çré Kåñëa daalt af om Zijn bhaktas met Zijn speelse tijdverdrijf 

een plezier te doen, waarmee Hij hun transcendente zegen doet 

toenemen. Als Hij manifest is, kunnen niet-toegewijden Hem niet 

herkennen en zien Hem aan voor een gewoon mens. Kaàsa, Ja-

räsandha, Duryodhana en Kalyavana waren allemaal tegenstanders 

van Bhagavan en konden niet bevatten, dat Hij Bhagavän was. Dur-
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yodhana wilde van Hem zijn gevangene maken. Jaräsandha heeft 

Hem achttien keer aangevallen in de hoop Hem neer te slaan. 

Pauëòraka Väsudeva met twee echte armen en twee kunstarmen 

beweerde, “Ik ben de ware vierarmige Väsudeva. Aanbid mij.” De-

ze kwaadaardige, demonische figuren kunnen Kåñëa’s identiteit niet 

begrijpen. 

Bhagavän Çré Kåñëa verklaart in de Gétä (4.8), “pariträëäya säd-

hünäà, vinäçaya ca duñkåtäm / dharma-saàsthäpanärthäya, sam-

bhavämi yuge yuge – Ik daal af om religie te vestigen, de demonen 

op te ruimen en de toegewijden te beschermen”. Niettemin is de 

hoogste intentie van Zijn komst Zijn toegewijden een plezier te 

doen, rasa te proeven en anderen rasa te laten proeven. Hij daalt 

dus zeker af uit Zijn eigen zoete wil. Op deze manier is Çré Kåñëa in 

de Upaniñaden beschreven als rasa-svarüpa (de hoogst eigen ge-

daante van rasa). Maar Çré Kåñëa is niet alleen de belichaming van 

rasa, Hij is rasaräja, de koning van rasa. Hij is de intrinsieke gedaan-

te van niet slechts één rasa, maar van het totaal van alle rasas. Hij is 

rasa in eigen persoon. Léläçuka zegt, “çåëgära-rasa sära särvasvam – 

bovenzinnelijke verliefdheid (çåëgära) is zowaar de koning van rasa 

of zijn essentie. De godheid van prema is de met çåëgära-rasa gela-

den Vrajendra-nandana Çyämasundara, Rädhä-känta.” Jayadeva 

Gosvämé zegt het ook, “Sakhé, Çyämasundara is çåëgära in eigen 

persoon.” Dit is de reden, waarom schrijvers van rasa-çästra zeggen, 

“rasaù çåìgäränämayaà çyämalaù kåñëa-daivataù – De tint van bo-

venzinnelijke verliefdheid (çåëgära) is çyäma (de kleur van een pas 

geformeerde moesonwolk). Çré Kåñëa is zijn godheid.” Door Çruti, 

Småti enzovoort is vastgesteld, zoals Bhagavän Çré Kåñëa ervoor 

kiest om in de dynastie van de Yadu’s te verschijnen en Bhagavän 

Çré Räma in de dynastie van de Raghu’s, zo manifesteert Bhagavän 

Zich ook in de oren, ogen, verstand, intelligentie enzovoort van Zijn 

bhaktas. De toegewijden kunnen Hem daarom als Bhagavän identi-
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ficeren, terwijl niet-toegewijden Hem ongetwijfeld aanzien voor een 

gewoon mens. 

ataù çré-kåñëa-nämädi  /  na bhaved grähyäm indriyaiù 

sevonmukhe hi jihvädau  /  svayam eva sphuraty adaù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.234) 

De bovenzinnelijke namen, gedaanten, kwaliteiten en het spel van Çré 

Kåñëa kunnen daarom niet worden waargenomen met grofstoffelijke 

zintuigen. Ze manifesteren zich automatisch op de tong en in andere 

zintuigen van iemand, in wiens hart een gretigheid is ontwaakt naar de 

transcendente dienstverlening aan God.  

3b ~ Bhakti-devé is zelfmanifesterend 

tasya bhägavata iva tad-rüpäyä bhakter api sva-prakáçata-siddhy-

artham eva hetutvänapekñatä, tathä hi—“yato bhakti adhokñaje 

ahaituky apratihatä |” ity ädau hetuà vinaivävirbhavatéti taträrthaù | 

tathaiva “yadåcchayä” “yadåcchyaivopacitä”ity ädäv api yadåcchay-

ety asya sväcchandenety arthaù | yadåccha svaititety abhidhänät |  

BHÄVÄNUVÄDA – Bhakti is de innerlijke energie van Bhagavän 

(svarüpa-çakti) en, evenals de almachtige Bhagavän, bhakti mani-

festeert zichzelf. Ze manifesteert zichzelf, zonder dat ze afhankelijk 

is van een bijkomende oorzaak. Çrémad-Bhägavatam (1.2.6) stelt, 

“yato bhaktir adhokñaje ahaituky apratihatä...” Hier wordt ge-

zegd, dat bhagavad-bhakti voor adhokñaja Bhagavän, de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods, die zich buiten het bereik van de 

materiële zintuigen bevindt, geen oorzaak heeft (ahaituki) en on-

verstoord (apratihatä) is. Hieruit wordt duidelijk, dat ze autonoom 

verschijnt zonder een bepaalde oorzaak. Elders in Çrémad-

Bhägavatam (11.20.8) wordt gezegd, “yadåcchayä mat-kathädau... 

– alleen de genade van bhakti, Mijn eigen innerlijke energie, geeft 

smaak voor vertellingen over Mijn spel enzovoort.” De woorden 

mad bhaktià ca yadåcchayä (Çrémad-Bhägavatam 11.20.11) bete-
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kenen “het verkrijgen van bhakti voor Mij gebeurt op haar eigen 

zoete gelegenheid (yadåcchä).” Dergelijke uitspraken over het ont-

waken van bhakti, die onafhankelijk is en geen bepaalde oorzaak 

kent, verschijnen ook in talloze verzen, zoals yadåcchayaivopacitä. 

In de uitspraken van Çrémad-Bhägavatam enzovoort betekent het 

woord yadåcchä “handelend alleen volgens de eigen zoete wil.” De 

betekenis van yadåcchä in het woordenboek is dan ook svairitä 

(“doen zoals men wil, ongecontroleerd, onafhankelijk”) of svecchä 

(“op eigen gelegenheid”). 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Bhagavän verschijnt in de Yadu dynastie 

als Çré Kåñëa en in de Raghu dynastie als Çré Räma enzovoort op 

Zijn eigen gelegenheid. En nogmaals, alleen uit Zijn eigen wil mani-

festeert Hij Zich of wordt op een andere wijze in de interne of ex-

terne zintuigen van toegewijden waargenomen. Op dezelfde manier 

laat bhakti, de zelfmanifesterende innerlijke energie van Bhagavän, 

wiens intrinsieke natuur is samengesteld uit eeuwigheid, cognitie en 

zegen (sac-cid-änanda), zich ook aan de toegewijden zien of wordt 

uit haar eigen wil in de innerlijke of uiterlijke zintuigen van de toe-

wijden ervaren. Ze is niet afhankelijk van enige andere oorzaak. 

Evenals Çré Kåñëa is ook bhakti samengesteld uit sac-cid-änanda. 

Dit is overduidelijk beschreven in Gopälottara-täpané Upaniñad 

(2.95), “vijïäna-ghana änanda-ghana-sac-cid-änandaika-rase bhakti-

yoge tiñöhati”. Dit betekent, dat Hij, de gecondenseerde gedaante 

van gerealiseerde kennis en zegen, diezelfde Çré Kåñëa zich manifes-

teert in bhakti-yoga, de intrinsieke vorm van sac-cid-änanda. Als 

bhakti niet zou zijn samengesteld uit eeuwigheid, cognitie en zegen, 

zou het nooit mogelijk zijn geweest, dat ze Bhagavän had kunnen 

boeien. 

Op dit punt kan een vraag rijzen. Als bhakti, die helemaal het te-

genovergestelde is van inertia (stilstand), over het symptoom van 

zelfmanifestatie beschikt en is samengesteld uit eeuwigheid, cognitie 

en zegen, hoe kan ze dan in het inerte verstand en de inerte zintui-
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gen van de sädhaka verschijnen? In antwoord hierop kan worden 

gezegd, dat een stuk ijzer, dat in een laaiend vuur intens wordt ver-

hit, kwalitatieve eenheid met het vuur krijgt; het neemt de rode 

gloed van het vuur aan en krijgt het vermogen om te branden. Op 

dezelfde manier manifesteert bhakti, die is samengesteld uit sac-cid-

änanda, zich krachtens haarzelf in de materiële zintuigen van de 

sädhaka en maakt de zintuigen in dezelfde mate transcendent als 

zijzelf is door het wereldse karakter ervan te transformeren. 

De svarüpa van Parabrahma Bhagavän Çré Kåñëa bestaat uit sat 

(eeuwigheid), cit (cognitie) en änanda (zegen). Drie vormen van 

energie manifesteren zich uit deze drie aspecten: sandhiné (de ener-

gie gerelateerd aan existentie) manifesteert zich uit sat, saàvit (de 

energie gerelateerd aan cognitie) manifesteert zich uit cit en hlädiné 

(de energie gerelateerd aan zuiver geluk) manifesteert zich uit 

änanda. Zoals één van de drie aspecten (namelijk sat, cit of änanda) 

niet kunnen worden gescheiden van de andere twee, zo kunnen geen 

van deze drie vormen van energie (sandhiné, saàvit en hlädiné) wor-

den afgescheiden van de andere twee. Waar de innerlijke energie 

(svarüpa-çakti) zich ook manifesteert, zijn tegelijkertijd sandhiné, 

saàvit en hlädiné ook aanwezig. 

Parabrahma Bhagavän, de hoogste spirituele entiteit, is zelfmani-

fest. Zijn spirituele energie (cit-çakti) is ook zelfmanifest en de func-

ties van Zijn spirituele energie zijn als zodanig ook zelfmanifest. 

Datgene, dat zichzelf manifesteert, openbaart niet alleen zichzelf, 

maar ook al het andere, zoals de opkomende zon zowel zichzelf als 

de wereld openbaart. 

De speciale functie van de spirituele energie (cit-çakti), die be-

schikt over de eigenschap van zelfmanifestatie en door middel waar-

van Parabrahma Zijn eigen svarüpa en de transformaties van Zijn 

svarüpa-çakti (intrinsiek spirituele energie) specifiek openbaart, 

wordt viśuddha-sattva (zuivere existentie) genoemd. Ofschoon de 

drie vormen van energie – sandhiné, saàvit en hlädiné – coëxisteren 



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

44 

in viśuddha-sattva, is de mate, waarin iedere vorm van energie tot 

uitdrukking wordt gebracht, niet overal dezelfde. Soms manifesteren 

deze drie vormen van energie zich uniform en soms wordt één vorm 

ervan in overheersende proportie tot uitdrukking gebracht. 

Waar een overheersing van hlädiné-çakti bestaat, wordt het der-

halve hlädiné-pradhäna çuddha-sattva (zuivere existentie overheerst 

door de energie gerelateerd aan zuivere zegen) genoemd, of hlädiné 

pradhäna svarüpa-çakti (het intrinsieke vermogen van Bhagavän 

overheerst door de energie gerelateerd aan zuivere zegen). 

In de geopenbaarde geschriften is dit als hoogst confidentiële 

kennis (guhya-vidyä) aangemerkt. Deze geheime kennis heeft twee 

functies: de ene is bhakti en de andere is als aanstichter van bhakti. 

Door middel van deze vertrouwelijke kennis manifesteert zich pre-

ma-bhakti. Daarom is bhakti intrinsiek de bijzondere functie van de 

svarüpa-çakti overheerst door hlädiné en is een zelfmanifesterende, 

spirituele entiteit. Ze is voor haar verschijning van geen enkele an-

dere oorzaak afhankelijk. 

Op talloze plaatsen in Çrémad-Bhägavatam wordt uitgelegd, dat 

bhakti zich zonder oorzaak en op eigen gelegenheid manifesteert. 

sa vai puàsäm paro dharmo  /  yato bhaktir adhokñaje 

ahaituky apratihatä  /  yayätmä suprasédati 

Çrémad-Bhägavatam  (1.2.6) 

Alleen onvoorwaardelijke toewijding aan de lotusvoeten van Bhaga-

vän, die adhokñaja (onwaarneembaar) is, is beschreven geworden als 

de hoogste dharma van de mensheid. Dergelijke toewijding is onge-

conditioneerd – zij verschijnt zonder oorzaak – en haar vooruitgang 

wordt niet gehinderd door materiële condities. 

En ook het volgende. 

yadåcchayä mat-kathädau  /  jäta-çraddhas tu yaù pumän 

na nirviëëo näti-sakto  /  bhakti-yogo ‘sya siddhi-daù 

Çrémad-Bhägavatam  (11.20.8) 
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Iemand, die niet overmatig verzaakt en niet bijzonder gehecht is aan 

deze wereld en in wie door de genade van Mijn inherent autonome 

bhakti vertrouwen in de vertellingen over Mijn spel enzovoort is ont-

waakt, is gekwalificeerd voor bhakti-yoga en bereikt perfectie door 

bhakti-yoga. 

asmil loke vartamänaù  /  sva-dharma-stho ‘naghaù çuciù 

jïänaà viçuddham äpnoti  /  mad-bhaktià va yadåcchayä 

Çrémad-Bhägavatam  (11.20.11) 

De persoon, die sterk is gegrondvest in het naleven van zijn eigen 

dharma en zelfs in dit materiële lichaam zonder zonden is, wordt zui-

ver. Daarna ontwaakt in hem kennis over viśuddha-tattva – dat wil 

zeggen, kennis over bhagavat-tattva en over zijn eigen svarüpa (inhe-

rente natuur) als Mijn dienaar – en krijgt bhakti voor Mij, die onaf-

hankelijk en onoorzakelijk is. 

In deze verzen en in andere, zoals yadåcchayaivopacitä..., betekent 

het woord yadåccä dus “op haar eigen gelegenheid” (svecchä). Met 

andere woorden, bhakti verschijnt uit haar eigen, onafhankelijke 

zoete wil. Bhakti is dus onoorzakelijk (ahaituké) genoemd geworden. 

Ze is zelfmanifesterend, hetgeen betekent, dat ze uit haar eigen wil 

verschijnt. 

In Préti-sandarbha (Anuccheda 65) heeft Çréla Jéva Gosvämé ge-

zegd, 

“bhaktir evainaà nayati bhaktir evainaà darçayati | bhakti-vaçaù 

puruño bhaktir eva bhüyasé ||” iti çrüyate | tasmäd evaà vivicyate | yä 

caivaà bhagavantaà svänandena mädayati sä kià lakñaëä syäd iti, 

na tävat säìkhyänäm iva präkåta-sattva-maya-mäyikänanda-rüpä, 

bhagavato mäyänabhibhävyatva-çruteù svatas tåptatväc ca | na ca 

nirviçeña-vädinäm iva bhagavat-svarüpänanda-rüpä atiçayänupapat-

teù | ato nataräà jévasya svarüpänanda-rüpä atyanta-kñudratvät tasya 

| tato “hlädiné sandhiné saàvit, tvayy ekä sarva-saàsthitau | 

hläda-täpa-karé miçrä-tvayi no guëa-varjite ||” iti çré viñëu-

puräëänu-säreëa hlädiny-äkhya-tadéya-svarüpa-çakty-änanda-rüpai-
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vety avaçiñyate yayä khalu bhagavän svarüpänanda-viçeñé bhavati, 

yayaiva taà tam änandam anyän apy anubhävayatéti | atha tasyä api 

bhagavati sadaiva vartamänatayätiçayänupapattes tv evaà vivecanéy-

aà çrutärthänyat hänupapattyärthäpatti-pramäëa-siddhatvät | tasya 

hlädinyä eva käpi sarvänandätiçäyiné våttir nityaà bhakta-våndeñv 

eva nikñipyamäëä bhagavat-préty-äkhyayä vartate | atas tad-

anubhavena çré-bhagavän api bhakteñu préty-atiçayaà bhajata iti | 

De betekenis is, dat alleen bhakti de toegewijde nader tot Bhagavän 

kan brengen, dat alleen bhakti directe darśana van Bhagavän 

schenkt en dat alleen bhakti Bhagavän onder beheer heeft. Dat is de 

reden, waarom bhakti de belangrijkste sädhana is om Bhagavän te 

bereiken. In dit verband is het waard om na te denken over het 

symptoom van die bhakti, die Bhagavän met haar eigen zegen dron-

ken maakt. 

Hier wordt uitgelegd, dat bhakti niet kan worden beschouwd als 

de wereldse zegen, die intrinsiek is aan de materiële geaardheid 

goedheid, zoals wordt verondersteld door de säìkhya-vädés.
6
 Çruti 

vestigt deze conclusie eveneens: aangezien Bhagavän compleet in 

Zichzelf is en daardoor zelfvoldaan, kan Hij nimmer worden aange-

trokken door de geaardheden van de materiële natuur. 

Bhakti kan ook niet worden beschreven als bhagavat-svarüpa-

änanda (de zegen inherent in de eigen gedaante van Bhagavän), de 

doctrine van de onpersoonlijke monisten (nirviçeña-vädés), die de 

zegen van onpersoonlijk brahma ervaren. Indien dat wel het geval 

zou zijn, zou het niet mogelijk zijn de grootheid van bhakti boven 

die zegen te vestigen. Bhagavän verlangt meer naar de zegen van 

bhakti dan naar de zegen, die inherent aan Hemzelf is. 

Bhakti is ook niet de zegen, die inherent is aan de constitutionele 

natuur (jéva-svärüpänanda) van het levend wezen, aangezien die 

                                                           
6
    Säìkhya-vädés hangen de doctrine aan van elementaire opsomming of säìkhya, 

waarin de materiële natuur de oorzaak is van de zegen van de Allerhoogste Per-

soon. –Red. 
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zegen uiterst klein is, waardoor Bhagavän er niet door kan worden 

overweldigd. 

In de Viñëu Puräëa (1.12.69) wordt het volgende gezegd. 

hlädiné sandhiné saàvit  /  tvayy ekä sarva-saàsthitau 

hläda-täpa-karé miçrä  /  tvayi no guëa-varjite 

O Bhagavän, U bent de toevlucht van alles. Drie vormen van energie, 

die intrinsiek zijn aan Uw svarüpa – hlädiné, sandhiné en saàvit - vin-

den hun bestaan permanent en overvloedig in U, de almachtige God. 

U bent vrij van de geaardheden van de materiële natuur. In U zijn 

geen aards plezier (sättvika), noch ellende (tämasika), noch meng-

vormen ervan (räjasika) aanwezig. 

Volgens dit bewijs uit de Viñëu Puräëa is de enige zegen, die over-

blijft [na de aardse zegen in de geaardheid goedheid, de intrinsieke 

zegen van Bhagavän en de inherente zegen van het levend wezen], 

de zegen, die voortkomt uit het intrinsieke vermogen (svarüpa-

çakty-änanda) van Bhagavän, genaamd hlädiné. Dit komt, omdat 

Bhagavän alleen door middel van deze hlädiné-çakti Zijn eigen on-

vervreemdbare zegen ervaart. In de extase van deze energie proeft 

Hij een speciaal plezier. Via deze çakti schenkt Bhagavän de bhaktas 

zegen. 

Nu kan een twijfel rijzen. Hoe kan Bhagavän mogelijkerwijs door 

Zijn eigen çakti worden overweldigd, als die hlädiné-çakti permanent 

in Hem aanwezig is? 

Om deze onzekerheid te ondervangen, dient de volgende redene-

ring te worden overwogen. Door middel van de toepassing van art-

häpatti-pramäëa, die door gevolgtrekking uit omstandigheden iede-

re schijnbare tegenstelling harmoniseert, wordt hetgeen onlogisch is 

logisch. Derhalve is het zeker overtuigend te noemen, dat een erva-

ring, die de änanda van Bhagavän vergroot, een andere oorzaak 

moet hebben. Als hetgeen, dat iets veroorzaakt te gebeuren, afwezig 

is en die gebeurtenis treft desondanks plaats, dient eruit te worden 
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afgeleid, dat er een andere oorzaak aan het werk is. Dit is arthäpatti-

pramäëa. 

Bijvoorbeeld, Devadatta eet niet overdag, toch ziet hij er goed 

uit. Aangezien hij overdag niet eet, kan met behulp van arthäpatti-

pramäëa worden afgeleid, dat hij noodzakelijkerwijs ’s nachts moet 

eten. [Op die manier wordt iets, dat absurd is, logisch.] 

We passen hier dezelfde redenering toe. Hoewel het onmogelijk 

is, dat hlädiné Bhagavän meer zegen geeft dan de zegen, die in Zijn 

eigen gedaante aanwezig is, krijgt Hij niettemin meer zegen van 

haar. Deze schijnbare tegenstelling kan echter worden opgelost door 

arthäpatti-pramäëa toe te passen. Hier dient te worden opgemerkt, 

dat alleen hlädiné-çakti Bhagavän zegen kan geven; niemand anders 

kan dat. 

Bhagavän ervaart in feite een vorm van zegen, die voor Hem niet 

mogelijk is te ervaren door middel van hlädiné. Dat wil zeggen, Hij 

ervaart een zegen, die Hij noodzakelijkerwijs van haar niet kan krij-

gen. Daarom is het volstrekt logisch, dat er voor Zijn ervaring van 

deze änanda een andere oorzaak moet zijn. Deze conclusie wordt op 

dezelfde manier getrokken als de afgeleiding, dat Devadatta ’s 

nachts eet. Het is immers hlädiné in een andere vorm, die deze over-

vloedige änanda aan Bhagavän schenkt. Dit kan door middel van 

arthäpatti-pramäëa worden ingezien. 

De conclusie is, dat het niets anders is dan de overvloedige, al-

zegenrijke, eeuwige functie van de hlädiné, die in het hart van de 

bhaktas wordt aangedreven en die wordt aangeduid als bhagavat-

préti, of liefde voor Bhagavän. Wanneer dus de svarüpa-çakti (hlädi-

né) met de hulp van svarüpa-çakti (de bhakta) in een zekere staat 

komt, die het hoogtepunt van änanda bereikt, heet het de overvloe-

dige, al-zegenrijke, eeuwige functie van hlädiné. Als Bhagavän in het 

hart van de toegewijde die genegenheid ervaart, wisselt Hij over-

eenkomstig met hem uit door het object van zijn genegenheid te 

worden. 
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Zoals eerder gezegd, bhakti is de svarüpa-çakti van Bhagavän. De 

svarüpa van Bhagavän bestaat uit sat, cit en änanda. Dus Zijn spiri-

tuele energie heeft drie functies: sandhiné, saàvit en hlädiné. De 

energie met betrekking tot existentie (sattä) heet sandhiné. Met deze 

energie houdt Bhagavän het bestaan van Zichzelf en anderen in 

stand. De energie met betrekking tot kennis (jïäna) heet saàvit. 

Met deze energie kent Bhagavän Zichzelf en maakt Zich aan ande-

ren bekend. De energie met betrekking tot zegen (änanda) heet 

hlädiné. Met deze energie ervaart Bhagavän persoonlijk änanda en 

schenkt anderen ook änanda. 

3c ~ Bhakti wordt niet veroorzaakt door vrome daden 

yadåcchayä kenäpi bhägyeneti vyäkhyäne bhägyaà näma kià çubha-

karma-janyaà, tad-ajanyaà va? ädye bhakteù karma-janya-bhägya-

janyatve karma-päratantrye sva-prakäçatäpa-gamaù | dvitéye bhägya-

syänirväcyatvenäjïeyatväd asiddheù kathaà hetutvam | 

BHÄVÄNUVÄDA – Bij tijd en wijlen hebben bepaalde hoogontwik-

kelde persoonlijkheden het woord yadåcchä ook geïnterpreteerd als 

“door het ontwaken van enig goed geluk”. Maar indien yadåcchä op 

deze wijze wordt geïnterpreteerd, dient een oorzaak voor bhakti te 

worden overwogen. Wordt bhakti tot stand gebracht door deugd-

zame daden (çubha-karma)? Het alternatief is, wordt bhakti ver-

oorzaakt door de afwezigheid van dergelijke daden? 

Ten eerste, als we accepteren, dat goed geluk door deugdzame 

daden wordt gewekt, zou bhakti ondergeschikt zijn aan çubha-

karma. Dit is strijdig met het zelfmanifesterende karakter van 

bhakti. Het idee, dat bhakti zou worden gewekt door goed geluk 

voortkomend uit çubha-karma, kan daarom niet worden aanvaard. 

Ten tweede, als we aannemen, dat goed geluk voortkomend uit 

de afwezigheid van deugdzame actie de oorzaak van bhakti is, wordt 

de oorzaak van dat goede geluk onbeschrijfbaar en onkenbaar. 
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Dergelijk goed geluk zonder gekende oorzaak vervalt tot een ware 

obscuriteit. Hoe kan iets, dat volkomen onbepaald is, de oorzaak 

van iets anders zijn? Met andere woorden, hoe kan goed geluk, dat 

onbepaald is, de oorzaak van bhakti zijn? 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Door middel van verzen uit Çrémad-

Bhägavatam heeft de auteur, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, 

het zelfstralende karakter van bhakti vastgesteld door uit te leggen, 

dat het woord yadåcchä dient te worden geïnterpreteerd als “op 

eigen gelegenheid”. 

In de uitleg door Çrédhara Svämé van het woord yadåcchä, zoals 

het wordt gebruikt in het eerder genoemde vers uit Çrémad-

Bhägavatam, dat begint met yadåcchayä mat-kathädau, heeft hij 

geschreven, “yadåcchayä kenäpi bhägyodayena – het woord yadåc-

chä betekent ‘door het verschijnen van een of ander goed geluk’.” 

Volgens deze uitleg, waarin wordt toegegeven, dat goed geluk 

voortkomend uit deugdzame actie de oorzaak van bhakti is, zou 

bhakti worden gedepriveerd van haar kwaliteit van onafhankelijk-

heid – met andere woorden, van haar zelfstralende karakter. 

Als het woord yadåcchä zou worden geïnterpreteerd als “ontwa-

kend uit enig goed geluk”, rijst de vraag, waardoor wordt dat goede 

geluk gegenereerd? Eén vorm van goed geluk wordt gegenereerd 

door de uitvoering van vrome actie (çubha-karma). Indien vrome 

actie als antwoord op deze vraag zou worden aanvaard, zou bhakti 

ondergeschikt worden aan vrome actie. In dat geval zou bhakti geïn-

fecteerd zijn met het defect van afhankelijkheid van karma, waar-

door haar kwaliteit van zelfstraling verloren zou gaan. Maar alle 

geopenbaarde geschriften onthullen, dat bhakti zelfstralend is. Alle 

Çruti’s en Småti’s verklaren, dat bhakti evenals Bhagavän bestaat uit 

eeuwigheid, cognitie en zegen (sac-cid-änanda) en dat ze een functie 

van de svarüpa-çakti is. Bhakti beschouwen als afhankelijk en daar-

mee haar zelfstralende kwaliteit af te wijzen is een overtreding, die 

voortkomt uit minachtig voor de uitspraken van Çruti. 
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Het tweede punt spreekt van goed geluk, dat zou worden veroor-

zaakt door de afwezigheid van enige deugdzame actie. Aangezien de 

oorzaak van dit ontwaken als zodanig ongekend blijft, kan dat goede 

geluk op geen enkele manier worden vastgesteld. Hoe kan iets, dat 

zelf onbepaald is, de oorzaak van iets anders zijn? 

3d ~ Wordt bhakti verkregen door de genade van Bhagavän? 

bhagavat-kåpatva hetur ity ukte tasyä api hetäv anviñyamäëe ‘navast-

hä | tat-kåpäyä nirupädhikäyä hetutve tasya asärvatrikatvena tasmin 

bhagavati vaiñamyaà prasajjeta | duñöa-nigraheëa sva-bhakta-pälana-

rüpaà tu vaiñamyaà tatra na duñaëävahaà pratyuta bhüñaëävaham 

eva | bhakta-vätsalya-guëasya sarva-cakravartitvena sarvopamarda-

katvenopariñöäd añöamy-amåta-våñöau vyäkhyäsyamänatvät | 

BHÄVÄNUVÄDA – Ten derde, als we zouden accepteren, dat de ge-

nade van Bhagavän in feite de grondoorzaak van bhakti is, rijst 

automatisch de wens om de oorzaak van die genade te onderzoeken 

alsmede iedere volgende oorzaak zonder in staat te zijn tot een slot-

som te komen. Bij een dergelijke overweging rijst het probleem van 

onbepaalbaarheid. 

Ten vierde, indien zou worden aanvaard, dat dergelijke onvoor-

waardelijke of grondeloze genade (ahaituki-kåpä) van Bhagavän in 

feite de oorzaak is van het ontwaken van bhakti, zou Bhagavän 

behebt lijken te zijn met het gebrek van onredelijkheid of willekeur, 

aangezien bhakti niet universeel wordt waargenomen. Bhagavän is 

onpartijdig, dus als Zijn ahaituki-kåpa de oorzaak van bhakti zou 

zijn, zou die grondeloze genade aan iedereen moeten zijn geschon-

ken. Maar dit is niet hetgeen we waarnemen. Bhakti is niet in ieder-

een aanwezig. Ze blijft bij sommigen wel en bij anderen niet aanwe-

zig. In dat geval zou moeten worden vastgesteld, dat de houding van 

Bhagavän niet voor iedereen gelijk is en dat Hij is geïnfecteerd  met 

het defect van oneerlijkheid of discriminatie. Het kan echter niet 



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

52 

worden aangenomen, dat een dergelijk defect in Bhagavän kan be-

staan. 

Dan kan nog de volgende vraag rijzen. Is het uitmeten van straf 

aan verdorven figuren en het beschermen van Zijn eigen bhaktas 

geen indicatie van willekeur? In antwoord hierop wordt gezegd, dat 

Zijn maatregelen niet wijzen op onredelijkheid of willekeur. Inte-

gendeel, het is Zijn grootste kwaliteit. Van alle ontelbaar vele kwali-

teiten, die in Bhagavän aanwezig zijn, spant Zijn intense genegen-

heid voor Zijn toegewijden (bhakta-vätsalya) de kroon en is de 

koning van al Zijn eigenschappen. Dit onderwerp zal in zijn geheel 

worden geanalyseerd in de Achtste Nectarregen van deze heilige 

tekst. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Ten derde, als wordt gezegd, dat het ont-

waken van dit goede geluk eigenlijk te danken is aan de genade van 

Bhagavän, wat is dan de oorzaak van die genade? Verder nog, wat is 

de oorzaak van die oorzaak? Aangezien er door iedere achtereen-

volgende oorzaak te onderzoeken geen sluitende conclusie kan 

worden getrokken, is een dergelijk onderzoek geïnfecteerd met het 

defect van oneindige regressie. 

Ten vierde, als de grondeloze genade van Bhagavän als oorzaak 

van het ontwaken van dat goede geluk wordt aanvaard, kan men 

gevoeglijk aannemen, dat alle levende wezens het goede geluk van 

bhakti zouden krijgen, maar dit is niet hetgeen we zien gebeuren. 

Sommigen krijgen dit goede geluk wel en anderen niet. Dit idee is 

daarom gebaseerd op de aanname, dat Bhagavän is geïnfecteerd 

met het defect van willekeur. 

Sommigen kunnen zeggen, dat Bhagavän wel zeker de tekortko-

ming van willekeur heeft, omdat Hij de toegewijden beschermt en 

de demonen om het leven brengt. In antwoord hierop wordt uitge-

legd, dat iedere willekeur, die in het straffen van de verdorvenen en 

het beschermen van Zijn eigen toegewijden wordt gezien, geen de-

fect maar juist Zijn grootste ornament is. Met andere woorden, het 
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is het teken van Zijn meest verheven kwaliteit. Van alle eigenschap-

pen in Bhagavän straalt de kwaliteit van genegenheid voor Zijn 

toegewijden boven alles uit. 

Wanneer Bhagavän demonen uitroeit, manifesteert Hij immers 

Zijn immense genade voor hen. Als onvermijdelijk gevolg van hun 

kwaadaardigheid jegens Çré Bhagavän en Zijn toegewijden zou hun 

ziel [bij het verlaten van hun huidige lichaam] normaal gesproken in 

de hel en dergelijke terecht moeten komen, waar ze oneindig lang 

hevige pijnen zouden moeten ondergaan en niet in staat zouden zijn 

om bhakti te verkrijgen. Onder voorwendsel, dat Bhagavän de de-

monen uitroeit, toont Hij hen juist oneindig veel mededogen door 

hen op genadevolle wijze bevrijding (mukti) te geven, hetgeen zelfs 

yogés uiterst zelden krijgen. De Achtste Nectarregen analyseert dit 

onderwerp op meer specifieke wijze. 

3e ~ De genade van Bhagaväns toegewijden is de oorzaak van 

het verkrijgen van bhakti 

nirupädhikäyäs tad-bhakta-kåpäyä hetutve vastuto bhaktänäm api 

vaiñamyänucitatve ‘pi “prema-maitré-kåpopekñä yaù karoti sa mad-

hyamaù” iti madhyama-bhakta-vaiñamyasya vidyamänatväd bhaga-

vataç ca sva-bhakta-vasyatvena tat-kåpänugämi-kåpatve na kiïcid 

asämaïjasyam | yato bhakta-kåpäyä hetur bhaktasyaiva tasya hådaya-

vartiné bhaktir eva | täà vinä kåpodaya-sambhaväbhäväd iti bhakteù 

sva-prakäçatvam eva siddham | ato “yaù kenäpy ati-bhägyena jäta-

çraddho ‘sya sevane” ity atra ati-bhägyena çubha-karma-janya-bhäg-

yam atikräntena kenäpi bhakta-käruëyeneti tattvärtho jïeyaù  || 3 || 

BHÄVÄNUVÄDA – De genade van toegewijden is naar zeggen de 

oorzaak van bhakti. De genade van de bhagavad-bhakta is evenals 

de genade van Bhagavän onoorzakelijk of grondeloos. In dit geval is 

het eveneens onjuist om enig falen te ontdekken in de genade van 

Bhagaväns toegewijden, bijvoorbeeld willekeur, partijdigheid of 

vooringenomenheid. Desalniettemin zijn de symptomen van een 
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madhyama-bhakta (middenklasse toegewijde), zoals omschreven in 

Çrémad-Bhägavatam (11.2.46), alsvolgt, “Iemand die het gevoel van 

liefde jegens God, kameraadschap jegens de toegewijden van God, 

genade jegens ontwetenden en veronachtzaming jegens antagonis-

ten hanteert, is een madhyama-bhägavata”. Volgens deze sympto-

men wordt in de madhyama-bhakta partijdigheid aangetroffen. 

Deze eigenschappen zijn de bepalende kwaliteiten van de madhya-

ma-bhakta.  

Çré Bhagavän wordt veroverd door Zijn bhaktas. Als Zijn genade 

daarom de genade van Zijn bhaktas volgt, is er geen kwestie van 

enige onverenigbaarheid. Met andere woorden, alleen door de ge-

nade van de bhakta te krijgen bemachtigt men de genade van Bhag-

avän. Bhakti bestaat voor altijd in het hart van de bhakta en daar-

om is de grondoorzaak van het schenken van genade aan anderen in 

werkelijkheid de bhakti in het hart van de bhakta. Zonder dat 

bhakti in de bhakta woont, bestaat er geen mogelijkheid, dat voor 

wie dan ook genade kan worden opgebracht. De zelfmanifesterende 

aard van bhakti is op deze manier aangetoond. 

In het vers, dat begint met “yaù kenäpy ati-bhägyena, jäta-

çraddho ‘sya sevane – een ieder, die door een of ander extreem goed 

geluk is voorzien van vertrouwen in de dienstverlening aan Bhaga-

vän” (Sri Bhakti-rasämåta-sindhu 1.2.14), ontkrachten de woorden 

ati-bhägyena de veronderstelling, dat dergelijk goed geluk zou  

voortkomen uit vrome actie (çubha-karma). Men dient te weten, 

dat de absolute betekenis van ati-bhägyena is “door de genade van 

bhaktas”. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft 

dat onafhankelijke en zelfmanifesterende karakter van bhakti aan-

getoond, dat evenals dat van Bhagavän intrinsiek eeuwig (sat), alwe-

tend (cit) en zegenrijk (änanda) is. Hij heeft tevens aangetoond, dat 

noch goed geluk voortkomend uit vrome actie, noch de grondeloze 
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genade van Bhagavän bhakti opleveren. Op basis van gedegen rede-

nering vestigt de auteur nu de conclusie (siddhänta), dat bhakti 

wakker wordt door de genade van een bhakta – een notie, die – 

indien aanvaard – alle verwarring teniet doet. 

Op dezelfde manier, waarop de genade van Bhagavän gronde-

loos, absoluut en zuiver spiritueel is, is de genade van de bhakta ook 

grondeloos, absoluut en zuiver spiritueel. Dit komt, omdat een klei-

ne hoeveelheid van alle eigenschappen van Bhagavän op Zijn toe-

gewijden wordt overgebracht. Dit is in Çré Caitanya-caritämåta 

(Madhya-lélä 22.75) gezegd, “kåñëa-bhakte kåñëer guëa sakali saïcä-

re – alle transcendente kwaliteiten van Kåñëa worden op Zijn toe-

gewijde overgebracht.” 

Hoe klein de kwantiteit ook is, die kwaliteiten blijven in wezen 

zeker onveranderd. Maar toch wordt niet gezien, dat de genade van 

Bhagavän overal wordt verspreid. Dit betekent zeker wel, dat Bhag-

avän is behebt met het defect van willekeur. De notie echter, dat 

dergelijke willekeur in Çré Bhagavän zou bestaan, is verkeerd, on-

juist en vormt de antithese van de attributen van Zijn intrinsieke 

natuur. Op dezelfde manier lijkt een dergelijke willekeur in de 

bhakta ook ongepast te zijn, maar in feite komt deze overeen met de 

symptomen van de madhyama-bhakta. Hier volgt de uitspraak van 

Çrémad-Bhägavatam (11.2.46). 

éçvare tad-adhineñu  /  bäliçeñu dviñatsu ca 

prema-maitré-kåpopekñä  /  yaù karoti sa madhyamaù 

Hij die zijn liefde aan Çré Bhagavän offert, een oprechte vriend van de 

Vaiñëava’s blijft, genade toont aan de onwetenden en degenen veron-

achtzaamt, die afgunstig zijn op Bhagavän en de Vaiñëava’s, is een 

madhyama Vaiñëava. 

In Çrémad-Bhägavatam heeft Çré Havi Yogendra, de beste der Nava-

yogendra’s, duidelijk gezegd, dat partijdigheid door wel genade te 

tonen jegens gewone, onwetende mensen en degenen, die vijandig 

gezind zijn jegens de toegewijden van de Allerhoogste Persoonlijk-
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heid Gods, te veronachtzamen het symptoom van een madhyama-

bhakta is. Het is daarom duidelijk, dat die partijdigheid van de mad-

hyama-bhaktas niet schadelijk is voor hun bhakti. Gewone mensen 

krijgen immers bhakti door de genade van madhyama-bhaktas. 

Aangezien Çré Bhagavän door Zijn toegewijde wordt veroverd, 

wordt tevens de genade van Bhagavän gewekt voor iemand, aan wie 

Zijn toegewijde genade schenkt. Als hierover nauwgezet wordt na-

gedacht, kan worden onderkend, dat bhakti voor altijd op stralende 

wijze in het hart van de bhakta verblijft. Alleen door deze bhakti 

geeft de bhakta genade aan gewone personen en hebben gewone 

personen van hen bhakti gekregen. Daarom is bhakti de enige oor-

zaak voor het verschijnen van bhakti. Om zich te manifesteren is ze 

niet afhankelijk van iets anders. Dit is duidelijk aangetoond. Er blijft 

dus geen twijfel bestaan, dat bhakti ooit verstoken is van haar onaf-

hankelijkheid of van haar zelfmanifesterende karakter. 

Nu toont de auteur met bewijsmateriaal uit de geopenbaarde ge-

schriften verder aan, op welke wijze de genade van de bhakta de 

oorzaak van bhakti is. 

In het vers, dat begnt met “yaù kenäpy ati-bhägyena, jäta-çraddho 

‘sya sevane – een ieder, die door een of ander extreem goed geluk 

beschikt over vertrouwen in de dienstverlening aan Bhagavän... (Sri 

Bhakti-rasämåta-sindhu 1.2.14)”, zijn de woorden ati-bhägyena (“ex-

treem goed geluk”) in feite bedoeld te betekenen, dat de genade van 

een bhakta ieder ander goed geluk, dat wordt voortgebracht door 

vrome actie (çubha-karma), veruit overstijgt. In feite is het goede 

geluk voortkomend uit de genade van toegewijden van Bhagavän 

het enige, dat in staat is het goede geluk voortkomend uit vrome 

actie te overstijgen. In de genade van Bhagavän kan willekeur als 

een defect worden gezien, maar het is niet mogelijk, dat willekeur 

een defect is in de genade van de toegewijden van Bhagavän (ma-

hat-kåpä). De mensheid krijgt daarom bhakti alleen door goed geluk 
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in de vorm van de genade van deze verheven zielen, de toegewijden 

van Bhagavän.  

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura wijst dus de interpretatie 

van kenäpi bhägyodena als “louter goed geluk” af en onthult de 

ware interpretatie alsvolgt, “yadåcchä mahät-saìga – goed geluk 

voortkomend uit de genade van verheven zielen”. Door op ver-

scheidene punten te duiden met behulp van logica en redenering 

demonstreert hij de kwaliteit van bhakti als zelfmanifesterend. 

Tekst  4 

4a ~ Bhagaväns genadevermogen toevertrouwd aan de toe-

gewijde 

na ca bhaktänäà kåäyäù präthamyäsambhavas teñäm apéçvara-

preryatväd iti väcyam | éçvareëaiva sva-bhakta-vaçyatäà svékurvatä 

sva-kåpä-çakti-sampradänékåta-sva-bhaktena tädåçasya bhaktotkarña-

sya dänät | antaryäminaç ca éçitavyänäà svädåñöopärjita-bahir-

indriya-vyäpäreñu niyamana-mätra-käritve ‘pi sva-bhakteñu sva-

prasäda eva dåçyate | yad uktaà çré-gétäñu “tat-prasädät paräà çän-

tià sthänam” iti | prasädaç ca sva-kåpä-çakti-dänätmakaù pürvam 

ukta eva | 

BHÄVÄNUVÄDA – Bezwaar kan worden aangetekend tegen de mo-

gelijkheid, dat de genade van de toegewijde eerst aanwezig is vóór 

de genade van Bhagavän, omdat de acties van de toegewijde worden 

geïnspireerd door Bhagavän. Maar dit bezwaar is niet geldig, omdat 

Çré Bhagavän, die het gevoel van ondergeschiktheid aan Zijn bhak-

tas aanvaardt, hen persoonlijk Zijn genadevermogen schenkt, zodat 

ze degenen, die hari-bhajana willen uitvoeren, kunnen verheffen. 

Dus in dit opzicht heeft Hij de excellentie van de bhaktas gegrond-

vest. 
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Bhagavän, de inwonende Superziel, heeft het bestuur over de le-

vende wezens. Hij handhaaft zijn controle alleen over de levende 

wezens, die met hun externe zintuigen de vruchten van zondige en 

vrome activiteiten uit voorgaande ongeziene bestemmingen oogsten. 

In Zijn eigen toegewijden daarentegen wordt wel de persoonlijke, 

rechtstreekse genade van Bhagavän waargenomen. 

In deze context zegt Çrémad Bhägavad-gétä (18.62), “tat-

prasädät paräà çäntià sthänam – door de zegenrijke gratie van die 

Allerhoogste Bestuurder (Éçvara) zal je de hoogste vrede en de 

eeuwige woonplaats bereiken.” Hier moet het woord prasäda wor-

den begrepen als gratie in de vorm van de schenking van Zijn per-

soonlijke genadevermogen. Dit werd voorheen reeds gezegd. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Iemand kan zich afvragen, hoe de genade 

van de bhaktas, die ondergeschikt zijn aan de wil van Bhagavän, op 

onafhankelijke wijze kan worden gewekt zonder de wil of inspiratie 

van Bhagavän. Aangezien de inspiratie van Bhagavän de genade 

van de bhaktas impliceert, dient die inspiratie te worden beschouwd 

als de primaire oorzaak van goed geluk en dat krijgt de vorm van de 

genade van deze grote zielen. Hoe dient dan het zelfmanifesterende 

karakter van bhakti te worden aanvaard? 

In antwoord op deze vraag legt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhä-

kura uit, dat vanwege Bhagaväns eigenschap van bhakta-vaçyatä 

(ondergeschiktheid aan Zijn toegewijden) Hij het vermogen tot het 

geven van genade vrijwillig in het hart van Zijn bhaktas heeft ge-

legd, zodat de genade van bhaktas niet de wil of inspiratie van Bha-

gavän hoeft af te wachten. Bhaktas kunnen op onafhankelijke wijze 

aan gewone mensen genade schenken. Bhagavän heeft deze vorm 

van excellentie op eigen gelegenheid aan Zijn toegewijden geschon-

ken. 

Bhakti-dandarbha (Anuccheda 180) stelt, “Als mahat-kåpä (de 

genade van Zijn toegewijden) niet onafhankelijk zou zijn geweest, 

zou het voor niemand in deze wereld mogelijk zijn geweest om de 
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genade van Bhagavän te verkrijgen. Dit is de bijzondere betekenis 

van mahat-kåpä. 

“Bhagavän is uitsluitend en op de meest complete wijze gecon-

denseerde, spirituele zegen (änanda); Hij is immuun tegen corruptie 

en Hij wordt niet aangeroerd door de materiële energie (mäyä). 

Hierin ligt het onderscheid tussen Bhagavän en de levende wezens 

(jévas). 

“Zoals het niet mogelijk is, dat zich in de zon, het reservoir van 

overvloedig licht, de geringste duisternis bevindt, zo is het absoluut 

onmogelijk, dat Bhagavän, die van nature absoluut zegenrijk is, 

wordt aangeroerd door ongeluk. Ook Çruti zegt, “äditya-varëaà 

tamasaù parastät – zoals de uitbundig lichtgevende zon bevindt Hij 

Zich ver boven de duisternis.” Dit is de reden, waarom Bhagavän 

niet kan worden aangetast door het ongeluk, dat door de jévas wordt 

ervaren. Aangezien Hij de inherente vorm van änanda is, blijft Hij 

onafgebroken door änanda overweldigd worden. Mensen daarente-

gen worden over het algemeen geraakt door de ellende van anderen, 

waardoor genade in hun hart ontwaakt. 

“Çré Bhagavän is de gecondenseerde vorm van de hoogste zegen 

(paramänandä). Ofschoon alle vermogens [om het onmogelijke 

mogelijk te maken alsmede alle andere vermogens] altijd in Hem 

aanwezig zijn, is het desondanks voor Hem niet mogelijk om aan 

ontspoorde jévas rechtstreeks mededogen tot uitdrukking te bren-

gen. Dit is de reden, waarom de genade, die op autonome wijze door 

grote zielen wordt weggegeven, in feite de enige manier is om de 

miserabele en ongelukkige jévas te bevrijden. 

“Evenals Bhagavän bevinden sädhus zich ook op het vlak van 

änanda, dat is samengesteld uit çuddha-sattva (zuivere existentie), en 

daarom kunnen ze niet worden geraakt door het ongeluk van de 

materiële wereld, die van nature bestaat uit de geaardheden harts-

tocht en onwetendheid. Desondanks herinneren de mahä-puruñas 

zich af en toe de ellende van deze wereld, zoals iemand, die wakker 
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wordt uit zijn slaap en zich de ellende kan herinneren, die hij in zijn 

droom ervoer. Wanneer hun hart dan smelt van compassie, tonen ze 

ontspoorde zielen genade. Daarom legt Çré Bhagavän, die vol com-

passie is, Zijn eigen genade in het hart van deze grote zielen en 

houdt hun genade in een geheel onafhankelijke staat, zodat de ge-

wone bevolking de gelegenheid krijgt naar Hem toe te neigen. Van-

daar dat de genade van Bhagavän op het hart van jévas wordt over-

gebracht in het kielzog van mahat-kåpä (de genade van grote zielen) 

en niet door Zijn persoonlijke wil.” 

Nu kan men dit idee tegenspreken door te zeggen, dat antaryämé 

Bhagavän, die als Superziel van binnenuit bestuurt, het hart van alle 

levende wezens inspiratie geeft en hun innerlijke en uiterlijke zin-

tuigen het vermogen tot handelen geeft. In antwoord hierop zegt 

Bhagavän Zelf in Bhägavad-gétä (18.61) het volgende. 

éçvaraù sarva-bhütänäà  /  håd-deçe ‘rjuna tiñöhati 

bhrämayan sarva-bhütäni  /  yanträrüòhäni mäyayä 

O Arjuna, de inwonende Superziel bevindt Zich in het hart van alle 

levende wezens. Met Zijn begoochelend vermogen laat Hij hen door 

de kringloop van geboorte en dood zwerven en betrekt hen in allerlei 

materiële activiteiten, alsof ze op een machine zitten. 

Heeft dus de almachtige, autonome Allerhoogste Bhagavän enige 

controle over de activiteiten van Zijn toegewijden? In dit verband 

wordt gezegd, dat de innerlijke en uiterlijke zintuigen van de toege-

wijden, die het gevolg zijn van hun voorgaande ongeziene bestem-

ming, evenals de capaciteit van die zintuigen om het genadevermo-

gen van Bhagavän te ontvangen, in feite onder beheer van Bhaga-

vän staan. Met andere woorden, het is alleen het eigen vermogen 

van Bhagavän, dat in de zintuigen van bhaktas de openbaring van 

zijn genadevermogen op geschikte wijze bestuurt. Wat dit betreft, 

zijn de toegewijden niet geheel onafhankelijk.  
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Toch zien we, dat Bhagavän Zijn genade aan Zijn eigen toegewij-

den schenkt. In wezen zijn ontspoorde jévas ondergeschikt aan hun 

opeengestapelde prärabdha-karma (manifeste gevolgen uit voor-

gaande materiële activiteiten). In Zijn vorm van Superziel motiveert 

en bekrachtigt Bhagavän met Zijn externe energie de interne (ver-

stand) en externe zintuigen van deze jévas van binnenuit om de ge-

volgen van hun voorgaande daden te ondergaan. Maar de zintuigen 

van Zijn bhaktas beheerst Hij niet op dezelfde manier. 

Hoewel de bhaktas kunnen denken, dat hun plezier en zorgen 

voortkomen uit hun voorgaande karma, zijn ze in feite niet onderge-

schikt aan hun prärabdha-karma. Hun plezier, zorgen en de rest 

hebben plaats door de wil van Bhagavän op een manier, die gunstig 

is voor het voeden van hun bhakti. Wat betreft de manifestatie van 

het genadevermogen van Bhagavän in de zintuigen van de bhaktas, 

is Bhagavän Zelf de enige, die dit regelt. De toegewijden hebben 

daarom zelf geen enkele controle met betrekking tot de genade, die 

Bhagavän hen schenkt. Maar wat betreft het uitdelen van genade 

aan andere jévas, laat Bhagavän Zijn eigen genadevermogen per-

soonlijk door de bhaktas stromen en geeft hen de volledige vrijheid 

om dit werk te doen. 

In de Gétä (18.62) zegt Bhagavän persoonlijk, “tat-prasädät paräà 

çäntià, sthänaà präpsyasi çäçvatam – geef je geheel aan Hem over, 

die Allerhoogste Bestuurder. Door Zijn genade krijg je transcen-

dente rust en de hoogste eeuwige woonplaats.” Hier dient het woord 

prasäda te worden verstaan als de gunst van Bhagavän in de vorm 

van Zijn schenking van Zijn genadevermogen. 

4b ~ Niñkäma-karma enzovoort is de poort naar bhakti 

kià ca “svecchävatära-caritaiù” iti “svecchä-mayasya”ity ädi pra-

mäëa-çatair avagatena svacchandyenävatarato ‘pi tasya bhü-bhära-

haraëädeù sthüla-dåñöyä hetutve iva niñkäma-karmädeù kväpi dvä-

ratve ‘pi na kñatiù | kià ca – “yan na yogena säìkhyena däna-vrata-
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tapo ‘dhvaraiù | vyäkhyä-svädhyäya-sannyäsaiù präpuyäd yatna-

vän api ||” ity ädinä däna-vratädénäà spañöam eva hetutva-khaëòane 

‘pi – “däna-vrata-tapo-homa-japa-svädhyäya-saàyamaiù | çreyo-

bhir vividhaiç cänyaiù kåñëe bhaktir hi sädhyate ||” 

BHÄVÄNUVÄDA – Verder hebben Çrémad-Bhägavatam en honder-

den andere geschriften gedegen bewijs geleverd, dat Bhagavän al-

leen op Zijn eigen gelegenheid naar deze wereld afdaalt, “svecchä-

vatära-caritaiù – door de autocratische perikelen van de manifesta-

ties van God” (Çrémad-Bhägavatam 4.8.57) en “svecchä-mayasya – 

Je verschijnt uitsluitend om de hunkeringen van Jouw zuivere toe-

gewijden te bevredigen” (Çrémad-Bhägavatam 10.14.2). Toch hou-

den degenen met een externe visie vol, dat de oorzaak van het ver-

schijnen van Bhagavän het wegnemen van de last van de Aarde en 

dergelijke betreft. Zo worden ook op bepaalde plaatsen in de ge-

schriften processen als niñkäma-karma (onzelfzuchtige actie geof-

ferd aan Bhagavän) enzovoort beschreven als de poort naar bhakti. 

Hierin schuilt geen kwaad. [Met andere woorden, hiermee is niets 

verkeerd gezegd.] 

Çrémad-Bhägavatam (11.12.9) echter stelt, “Men kan zelfs geen 

bhakti voor Mij krijgen door grote moeite te doen om mystiek (yo-

ga) te praktiseren, de elementen te analyseren (säìkhya), monisti-

sche kennis te verwerven (jïäna), liefdadige werken uit te voeren 

(däna), heilige geloften af te leggen (vrata), soberheden uit te voe-

ren (tapasya), zich met geauthoriseerde rituelen bezig te houden 

(yajïa), over de geschriften te beraadslagen (çästra-vyäkhyä), de 

Veda’s te bestuderen (svädhyäya) en de wereldverzakende levens-

orde te aanvaarden (sannyäsa).” 

Met een testimonium zoals dit is het idee, dat bhakti wordt ver-

kregen door liefdadigheid, heilige geloften enzovoort, duidelijk 

weerlegd. Toch stelt Çrémad-Bhägavatam (10.47.24) elders, “De 

levende wezens in deze wereld krijgen kåñëa-bhakti door middel 
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van diverse gunstige daden, zoals het weggeven van donaties, het 

afleggen van heilige geloften, het uitvoeren van soberheid, het doen 

van offergaven, het chanten van mantras en het bestuderen van de 

Veda’s.” Hoe is het dan mogelijk om deze schriftuurlijke uitspraken 

met elkaar in overeenstemming te brengen? 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura har-

moniseert de uitspraken van de geschriften, die de zelfmanifeste-

rende eigenschap van bhakti schijnen tegen te spreken. Op bepaalde 

plaatsen in de çästras is niñkäma-karma of het opdragen van resulta-

ten van activiteiten aan Çré Bhagavän de poort naar bhakti genoemd. 

Deze uitspraken kunnen bij sommigen een twijfel in het hart ver-

oorzaken, want als het offeren van de resultaten van activiteiten aan 

Bhagavän de oorzaak van bhakti is, hoe kan het zelfmanifesterende 

karakter van bhakti dan worden gesubstantieerd? Over dit onder-

werp wordt aan de hand van een voorbeeld met diepgaand schrif-

tuurlijk inzicht beraadslaagd. 

Door uitspraken van Çrémad-Bhägavatam zoals “svecchävatära-

caritaiù” (4.8.57) en “svecchä-mayasya” (10.14.2) wordt duidelijk, 

dat Bhagavän, die onafhankelijk van alle regels is, op Zijn eigen 

gelegenheid naar deze wereld afdaalt. Niettemin zijn in een extern 

perspectief de redenen voor de afdaling van Bhagavän opgevoerd 

als het wegnemen van de last van de Aarde enzovoort. 

Als hierover zorgvuldiger wordt nagedacht, wordt iets anders 

duidelijk. Kan Hij, die de ontbinding van talloze miljoenen universa 

bewerkstelligt door het eenvoudig te willen, niet een paar demonen 

opruimen en daarmee de last van de Aarde verlichten door het een-

voudig te willen? 

Dit gezegd hebbende, als lélä-maya Bhagavän op Zijn eigen gele-

genheid op deze Aarde is neergedaald, voert Hij allerlei spel uit en 

geeft plezier aan Zijn toegewijden. Op dezelfde manier kunnen we, 

als we hierover beter nadenken, zien, dat er geen andere manier is 

om bhakti te verkrijgen dan door de genade van bhaktas, ook al 
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mocht niñkäma-karma enzovoort in een extern perspectief het aan-

zien hebben de poort naar bhakti te zijn. Ofschoon uiteen is gezet, 

dat niñkäma-karma enzovoort kan worden aangemerkt als de poort 

naar bhakti, betekent dit niet, dat hierdoor de zelfmanifesterende 

kwaliteit van bhakti afneemt. 

4c ~ Liefdadige schenkingen, het afleggen van geloften enzo-

voort resulteren in bhakti in de geaardheid goedheid 

iti yad hetutvaà çrüyate tat khalu jïänäìga-bhütäyäù sättvikyä eva 

bhakter na tu nirguëäyäù premäìga-bhütäyäù | 

BHÄVÄNUVÄDA – In antwoord hierop wordt gezegd, dat op plaatsen 

waar liefdadigheid, geloften enzovoort worden beschreven als oor-

zaak van het verkrijgen van bhakti, dient te worden begrepen, dat 

dit wijst op bhakti in de geaardheid goedheid, die verschijnt als een 

attribuut van jïäna (jïänäìga-bhütä-sättviké-bhakti). Dit wijst niet 

op toewijding buiten de geaardheden van de materiële natuur, die 

verschijnt als een attribuut van prema (premäìga-bhütä-nirguëä-

bhakti). 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çrémad-Bhägavatam (11.12.9) stelt weder-

om, 

yaà na yogena säìkhyena  /  däna-vrata-tapo ‘dhvaraiù 

vyäkhyä-svädhyäya-sannyäsaiù  /  präpnuyäd yatnavän api 

Bhakti wordt zelfs niet verkregen door de grootste ondernemingen in 

mystiek (yoga), analyse van de elementen (säìkhya), filosofische spe-

culatie (jïäna), charitatieve werken (däna), heilige geloften (vrata), 

soberheid (tapasya), geauthoriseerde rituelen (yajïa), beraadslaging 

op de geschriften (çästra-vyäkhyä), studie van de Veda’s (svädhyäya), 

aanvaarden van de wereldverzakende levensorde (sannyäsa) enzo-

voort. 

Dit vers vormt een duidelijke indicatie, dat praktijken zoals mystiek 

en analyse van de elementen niet kunnen resulteren in het ontwa-
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ken van bhakti, want dat gebeurt alleen bij het ontvangen van de 

genade van grote zielen (mahat-kåpä). 

Terwijl Çrémad-Bhägavatam deze kwestie zo duidelijk weerlegt, 

wordt ook het volgende gezegd (10.47.24). 

däna-vrata-tapo-homa-  /  japa-svädhyäya-saàyamaiù 

çreyobhir-vividhaiç cänyaiù  /  kåñëe bhaktir hi sädhyate 

Door het uitvoeren van liefdadigheid, heilige geloften, soberheid, ge-

authoriseerde rituelen, het chanten van mantras, studie van de Veda’s, 

zelfonthouding en andere activiteiten om goed geluk te genereren 

wordt kåñëa-bhakti verkregen. 

In dit vers worden liefdadigheid, heilige geloften enzovoort opge-

somd als praktijken (sädhana) voor het verkrijgen van bhakti, maar 

deze bezigheden zijn alleen in relatie tot bhakti in de geaardheid 

goedheid genoemd, een attribuut van jïäna (jnänäìga-bhütä-

sättviké-bhakti). Deze bezigheden hebben niets te maken met trans-

cendente bhakti, een attribuut van prema (premäìga-bhütä-nirguëä-

bhakti) of met eeuwige geperfectioneerde transcendente toewijding 

(svarüpa-siddhä-bhakti). 

In Çrémad-Bhägavatam zet Bhagavän Çré Kapiladeva, voordat Hij 

de symptomen van transcendente toewijding aan Zijn moeder, De-

vahüti, uitlegt, de symptomen van bhakti in de geaardheid goedheid 

(sättviké-bhakti) uiteen, terwijl Hij ook de symptomen van bhakti 

uitgevoerd met materiële verlangens (sakäma-bhakti) beschrijft, met 

andere woorden, bhakti vermengd met de geaardheden van de ma-

teriële natuur (saguëä-bhakti). 

karma-nirhäram uddiçya  /  parasmin vä tad-arpaëam 

yajed yañöavyam iti vä  /  påthag-bhävaù sa sättvikaù 

Çrémad-Bhägavatam (3.29.10) 

Degenen in de geaardheid goedheid (sättvika-bhaktas) vereren Mij, de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, om hun zonden weg te werken en 

aan Mij de vruchten van hun vrome actie (karma) op te dragen. Ze 



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

66 

doen dat met het idee, dat de verering van God hun plicht is en omdat 

ze mokña [geen bhakti] willen krijgen. 

Bhakti is de natuurlijke tendens (våtti) van het innerlijke vermogen 

(svarüpa-çakti) van Çré Bhagavän. Eigenlijk bevindt bhakti zich 

nooit in de geaardheid goedheid of in andere geaardheden van de 

materiële natuur. Bhakti is transcendent aan de materiële geaardhe-

den (nirguëä). Maar door vrijwillig ondergeschiktheid aan jïäna te 

aanvaarden wordt bhakti een onderdeel van jïäna (jïänäìga-bhütä) 

en geeft bevrijding aan jïänés. Om deze reden is bhakti sättviké-

bhakti genoemd geworden. 

Sommige mensen cultiveren jïäna om bevrijding (mukti) te krij-

gen, maar jïäna is op geen enkele manier competent om bevrijding 

te geven zonder de hulp van bhakti. Jïänés voeren bhakti aan Bhag-

avän uit om bevrijding te bewerkstelligen. Het vers in kwestie, dat 

begint met däna-vrata-tapo-homa, benoemt deze bhakti in de ge-

aardheid goedheid, die een attribuut is van jïäna (jïänäìga-bhütä-

sättiviké-bhakti), niet van çuddha-bhakti, die prema geeft. 

4d ~ Liefdadige schenkingen, het afleggen van geloften enzo-

voort omwille van Bhagavän resulteert in prema-bhakti 

kecit tu dänaà viñëu-vaiñëava-sampradänakaà vratäny ekädaçy-

ädéni tapas tat-präpti-hetuko bhogädi-tyäga iti sädhana-bhakty-

aìgäny evähuù | tat-sädhyatve bhakteù “bhaktyä saïjätayä bhak-

tyä” itivat nirhetukatvam eva siddham iti sarvaà samaïjasam || 4 || 

BHÄVÄNUVÄDA – In plaats daarvan leggen sommigen uit, dat däna 

betekent liefdadige werken in dienst van Çré Viñëu en de Vaiñëava’s, 

dat vrata betekent geloften zoals Ekädaçé en dat tapasya betekent 

onthouding van lustbevrediging met de intentie om Bhagavän te 

krijgen en dat deze als onderdelen van sädhana-bhakti worden 

beschreven. 
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Er is uitgelegd, dat het doel van al deze onderdelen van bhakti 

bhakti is, “bhaktyä saïjätayä bhaktyä – prema-bhakti wordt ge-

produceerd door sädhana-bhakti” (Çrémad-Bhägavatam 11.3.31). 

Dit aforisme, dat het onoorzakelijke karakter van bhakti aantoont, 

brengt alle uitspraken van çästra perfect met elkaar in overeen-

stemming. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Nogmaals, bepaalde individuen hebben 

däna (liefdadigheid), vrata (geloften), tapasya (soberheden), homa 

(offer van ghee in vuur) en andere componenten van dit vers geïn-

terpreteerd als onderdelen van siddhä-bhakti. In Särärtha-darçiné, 

het commentaar van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura op dit 

vers van Çrémad-Bhägavatam (10.47.24), heeft hij geschreven, 

tatra dänaà viñëu-vaiñëava-sampradänakam | vratam ekäçyädikam | 

tapaù kåñëärtha-bhoga-tyägädi | homo vaiñëavaù | japo viñëu-

manträëäm | svädhyäyo gopäla-täpanyädi-päöhaù | çreyäàsy api 

bhakty-aìgäny api jïeyäni | aneyñäà dänädénäà bhakti-

hetutväbhävasya präk prati-päditatvät | 

Hier verwijst däna naar het in liefdadigheid doneren aan Viñëu en de 

Vaiñëava’s met het doel hen te dienen. Vrata verwijst naar Vaiñëava 

geloften, zoals het inachtnemen van Ekädaçé. De betekenis van tapa-

sya is afzien van plezier omwille van het genoegen van Çré Kåñëa. Het 

woord homa wijst op Vaiñëava homa, of anders het aanbieden van 

voedselrestanten van Bhagavän enzovoort aan de Vaiñëava’s. Japa 

verwijst naar het uitspreken van viñëu-mantra, gäyatré enzovoort. 

Svädhyäya verwijst naar het lezen van Çruti, zoals Gopäla-täpané. Op 

deze manier dient het woord çreyaù (hoogste welzijn) te worden be-

grepen als andere samenstellende onderdelen van bhakti. Liefdadig-

heid enzovoort uitgevoerd ten behoeve van andere doeleinden kan 

nimmer de oorzaak van bhakti zijn. Dit is reeds volkomen duidelijk 

aangetoond. 
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Dus door op samenvattende wijze het transcendente karakter van 

bhakti aan te tonen ontstaat een complete en prachtige overeen-

stemming. 

Tekst  5 

5a ~ Zonder bhakti zijn jïäna, karma en yoga vruchteloos 

“çreyaù-såtià bhaktim udasya te vibho” iti “ko värtha äpto ‘bhaja-

täà sva-dharmataù”iti “puraiva bhüman bahavo ‘pi yoginaù”ity 

ädibhyo jïäna-karma-yogädinäà prati-sva-phala-siddhyai bhaktim 

avaçyam apekñamäëänäm iva 

BHÄVÄNUVÄDA – “O Heer, toegewijde dienst aan U is de grootste 

bron van allerlei voorspoed. Degenen, die dit pad opgeven om jïä-

na te ontwikkelen, zullen eenvoudig hard moeten zwoegen, pijn 

lijden en problemen ondervinden, zoals iemand, die lege hulzen 

dorst en wordt beloond met hard werk, maar geen rijst oogst” (Çré-

mad-Bhägavatam 10.14.4); “ko värtha äpto ‘bhajatäà sva-

dharmataù... – zelfs al houdt men zich volop bezig met zijn voorge-

schreven beroepsplichten, als dit werk verstoken is van bhagavad-

bhakti, bereikt men er niets mee” (Çrémad-Bhägavatam 1.5.17); 

“pureha bhüman bahavo ‘pi yoginaù... – O almachtige God, in het 

verleden hebben vele yogés in deze wereld, die U middels het pad 

van yoga niet konden bereiken, uiteindelijk al hun ondernemingen 

aan U geofferd. Het gevolg was, dat ze bhakti kregen gekenmerkt 

door horen en chanten over U. Daardoor gingen ze U begrijpen en 

kregen de hoogste bestemming in de vorm van sämépya, een plaats 

in Uw nabijheid” (Çrémad-Bhägavatam 10.14.5). 

Met schriftuurlijke uitspraken zoals deze wordt duidelijk, dat 

bhakti zeker noodzakelijk is om de gewenste resultaten van karma, 

yoga, jïäna enzovoort te krijgen. 
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PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft 

het zelfmanifesterende karakter van bhakti aangetoond en weidt nu 

uit over onderwerpen, zoals het afhankelijk zijn van bhakti in andere 

disciplines, zoals karma, jïäna en yoga. Hij beschrijft tevens de on-

afhankelijkheid van bhakti zelf en bhakti als enige en essentiële 

levensadem van diverse andere beoefeningen. Çrémad-Bhägavatam 

(10.14.4) zegt, 

çreyaù-såtià bhaktim udasya te vibho 

    kliçyanti ye kevala-bodha-labdhaye 

teñäm asau kleçala eva çiñyate 

    nänyad yathä sthüla-tuñävaghätinäm 

[Als Çré Brahmä de verbijsterende invloed van Çré Kåñëa waarneemt, 

spreekt hij de lovende woorden uit,] O Bhagavän, een ieder, die bhak-

ti, de enige manier om volkomen voorspoed te krijgen, achterwege 

laat om exclusieve jïäna te verwerven, zal eenvoudig hard moeten 

werken, pijn lijden en problemen ondervinden, zoals het enige, dat 

iemand, die lege hulzen dorst, bereikt, hard werk is zonder rijst te 

oogsten. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft in zijn commentaar, Sär-

ärtha-varñiëé, op vers 18.55 van Çrémad Bhägavad-gétä (dat begint 

met bhaktyä mäm abhijänäti) vier typen beoefenaren genoemd, die 

exclusieve jïäna of brahma-jïäna ontwikkelen. 

1) Mensen die denken, dat alleen jïäna zonder bhakti in staat is 

mukti te geven, accepteren grote beproevingen in hun ontwikke-

ling van jïäna. Hetgeen ze er in wezen mee bereiken is bezoe-

king na bezoeking. Zulke mensen zijn uitermate vervloekt. Het 

vers, dat eerder werd besproken (Çrémad-Bhägavatam 10.14.4), 

geeft commentaar op deze jïänés. 

2) Dan zijn er mensen, die jïäna vermengd met bhakti (bhakti-

miśra-jïäna) praktiseren na het ontdekken van de schriftuurlij-

ke passage “sarväsäm eva siddhénäà mülaà tac-caraëärcanam – 
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de verering van de lotusvoeten van Çré Kåñëa is de basis van de 

perfectie van alle soorten sädhana”. Na enorm veel beproevin-

gen bereiken dergelijke personen het stadium van absorbtie in 

abstracte meditatie, maar omdat ze de goddelijk genadevolle 

gedaante van Çré Bhagavän beschouwen als een tijdelijke mani-

festatie van mäyä, maken ze overtredingen aan Zijn lotusvoe-

ten. Het gevolg is, dat ze zich degraderen en zichzelf bedriegen 

om mukti te bereiken. Dergelijke lieden onder de jïänés zijn te 

vervloeken. In Çrémad-Bhägavatam (10.2.32) is gezegd, 

ye ‘nye ‘ravindäkña vimukta-mäninas 

    tvayy añöa-bhäväd aviçuddha-buddhayaù 

äruhya kåcchreëa paraà padaà tataù 

    patanty adho ‘nädåta-yuñmad-aìghrayaù 

[In Garbha-stotra (gebeden door de halfgoden aan Çré Kåñëa in de 

baarmoeder) loven de halfgoden voorgezeten door Brahmä Çré Kåñëa 

alsvolgt,] O lotusogige, onzuiver is de intelligentie van degenen, die 

Uw goddelijk genadevolle lotusvoeten veronachtzamen en van zich-

zelf denken, dat ze zijn bevrijd, want dergelijke personen hebben geen 

bhakti voor U. Hoewel ze in dit leven als gevolg van een lijdensweg 

opstijgen naar een staat van bevrijding (jévan-mukta), vallen ze terug 

in een beschamende conditie. 

3) En dan zijn er personen in het gilde der jïänés, die jïäna ver-

mengd met bhakti (bhakti-miśra-jïäna) praktiseren en de ge-

daante van Çré Bhagavän wel beschouwen als bestaand uit eeu-

wigheid, cognitie en zegen (sac-cid-änanda). Zij alleen krijgen, 

nadat ze wereldse kennis en onwetendheid hebben verdreven en 

indirecte kennis met betrekking tot de Absolute Realiteit heb-

ben verworven, de bevrijding van het opgaan in de uitstraling 

van Bhagavän (brahma-säyujya). Dergelijke mensen zijn min of 

meer prijzenswaardig. 

4) Er is ook een vierde type jïäné. Deze jïäné is uitermate fortuin-

lijk. Persoonlijkheden, zoals Çréla Çukadeva Gosvämé, kregen 
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tijdens hun ontwikkeling van jïäna door de genade van Bhaga-

vän de associatie van een mahä-bhägavata. Onder invloed van 

de associatie van die mahä-bhägavata werden ze gered van de 

neiging om mukti te zoeken en raakten op zegenrijke wijze on-

dergedompeld in het proeven van de zoetheid van bhakti-rasa. 

Dergelijke jïänés zijn bijzonder prijzenswaardig. 

Het is dus overduidelijk, dat alle jïäné-sädhakas in hoge mate van 

bhakti afhankelijk zijn om perfectie te bereiken. 

Nu wordt het afhankelijk zijn van bhakti van de karmés beschre-

ven. 

tyaktvä sva-dharmaà caraëämbujaà harer 

    bhajann apakvo ‘tha patet tato yadi 

yatra kva väbhadram abhüd amuñya kià 

    ko värtha äpto ‘bhajatäà sva-dharmataù 

Çrémad-Bhägavatam  (1.5.17) 

[Devarñi Närada zegt tegen een ontmoedigde Çré Vyäsadeva,] O Mu-

ni, hoe kunnen degenen, die hun voorgeschreven en gelegenheids-

plichten in varëäçrama-dharma opgeven, bhajana van de goddelijk 

genadevolle lotusvoeten van Çré Hari uitvoeren en dan geestelijk val-

len, voordat hun bhajana tot volle rijpheid is gekomen, schade oplo-

pen? Dit kan voor hen nooit ongunstig zijn. Maar wat bereiken dege-

nen, die geen bhajana of bhakti voor Bhagavän uitvoeren en die een-

voudig hun voorgeschreven plichten en gelegenheidsverplichtingen in 

varëäçrama-dharma (de vier sociale beroepsgroepen en spirituele le-

vensordes) volbrengen? Ze bereiken er niets mee. 

De betekenis is, als een [bhakti-] sädhaka, voordat hij Bhagavän 

bereikt, de wereld verlaat, ziek wordt of om andere redenen zijn 

bhajana onderbreekt of zelfs uitstapt, lijdt hij geen enkel verlies en 

zal hem geen enkel ongeluk treffen. Iemand daarentegen, die de 

uitvoering van bhakti aan Bhagavän veronachtzaamt en tot het eind 

van zijn leven verzonken blijft in het volbrengen van algemeen 

voorgeschreven plichten alsmede gelegenheidsverplichtingen, zoals 



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

72 

het verrichten van liefdadige werken, het afleggen van religieuze 

geloften en het uitvoeren van soberheden, bereikt er niets mee. 

Nadat hij heeft genoten van voorbijgaand en onbepaald geluk op de 

hemelse planeten en dergelijke, vervalt zo iemand wederom in 

saàsära, de kringloop van geboorte en dood in de materiële wereld. 

Zonder bhagavad-bhakti zijn zijn geloften, het volbrengen van zijn 

voorgeschreven plichten enzovoort allemaal tevergeefs. 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.26) bevestigt dit, 

cäri varëäçramé jadi kåñëa nähi bhaje 

sva-kara korite se raurave paòi’ maje 

Als degenen in de vier sociale divisies en spirituele levensordes geen 

bhajana aan Çré Kåñëa uitvoeren, vallen ze in de hel genaamd Raura-

va, ook al hebben ze de voorgeschreven plichten van deze sociale divi-

sies en ordes vol vertrouwen volbracht. 

Dus yoga, karma enzovoort hebben zonder bhakti totaal geen effect. 

Om hierop te wijzen zegt Çré Brahmä het volgende. 

pureha bhüman bahavo ‘pi yoginas 

    tvad-arpitehä nija-karma-labdhayä 

vibudhya bhaktyaiva kathopanétayä 

    prapedire ‘ïjo ‘cyuta te gatià paräm 

Çrémad-Bhägavatam  (10.14.5) 

O onfeilbare, oneindige en onbegrensde Meester! Toen in vervlogen 

tijden vele yogés op deze planeet zagen, dat ze door middel van yoga 

geen kennis over U konden verwerven, hebben ze uiteindelijk de re-

sultaten van hun wereldse en vedische acties aan Uw goddelijk gena-

devolle lotusvoeten opgedragen. Door alle resultaten van hun acties 

te offeren en door met smaak te luisteren naar vertellingen over Uw 

spel, waaruit bhakti voortkomt, werden ze bewust van ätmä-tattva (de 

waarheid van de ziel) en van Uw svarüpa-tattva (de waarheid van Uw 

intrinsieke natuur), waarna ze vol blijdschap de hoogste bestemming 

bereikten – Uw lotusvoeten. 
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5b ~ Bhakti is van geen enkel ander proces afhankelijk  

bhakteù svéya-phala-prema-siddhyai svapne ‘pi na tat-tat-

säpekñatvaà, pratyuta “na jïänaà na ca vairägyaà präyaù çreyo 

bhaved iha” iti “dharmän santyajya yaù sarvän mäà bhajet sa ca 

sattamaù” ity ädibhyas tasyäù sarvathänanyäpekñitvaà kià vakta-

vyaà teñäm eva jïäna-karma-yogädénäà pratisvu ekeñu phaleñv api 

kadäcid atmanä sädhyamäneñu na tat-tad-gandhäpekñatvam api | yad 

uktam – “yat karmabhir yat tapasä jïäna-vairägyataç ca yat |” ity 

ädau “sarvaà mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate ‘ïjasä |” iti  

BHÄVÄNUVÄDA – Zelfs niet in de wildste dromen is bhakti afhanke-

lijk van karma, yoga, jïäna enzovoort om haar eigen vrucht te 

schenken – namelijk, prema. Maar “na jïänaà na ca vairägyaà, 

präyaù çreyo bhaved iha – door iemand, die beschikt over bhakti 

voor Mij, wordt het cultiveren van kennis en verzaking niet be-

schouwd als de manier om de hoogste perfectie in deze wereld te 

bereiken” (Çrémad-Bhägavatam 11.20.31). 

Verder zegt Çré Bhagavän, “dharmän saàtyajya yaù sarvän 

mäà bhajet sa ca sattamaù – hij die alle dharma (algemeen religi-

euze plichten) achterwege heeft gelaten en exclusieve bhajana van 

Mij uitvoert, wordt beschouwd als de beste van alle levende we-

zens” (Çrémad-Bhägavatam 11.11.32). Uitspraken zoals deze tonen 

in alle opzichten de onafhankelijkheid van bhakti aan. Dit niet al-

leen, wanneer ze de vruchten schenkt van de beoefening van jïäna, 

karma, yoga enzovoort, is ze er zelfs niet in het minst van afhanke-

lijk om dat te doen. Met andere woorden, ze staat persoonlijk de 

vruchten van die praktijken toe zonder hun assistentie. Bewijs hier-

van wordt aangetroffen in Çrémad-Bhägavatam (11.20.32-33), 

yat karmabhir yat tapasä  /  jïäna-vairägyataç ca yat 

sarvaà mad bhakti-yogena  /  mad bhakto labhate ‘ïjasä 
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Ongeacht het resultaat, dat wordt verkregen door middel van gunstige 

praktijken, zoals baatzuchtig streven (karma), soberheid (tapasya), 

kennis (jïäna) en verzaking (vairägya), krijgen Mijn bhaktas deze 

moeiteloos door bhakti-yoga aan Mij uit te voeren.  

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt, 

dat men zelfs niet kan dromen, dat bhakti afhankelijk is van jïäna, 

yoga, karma enzovoort om haar eigen vrucht van kåñëa-prema te 

schenken, terwijl de karmés, jïänés en yogés geheel afhankelijk zijn 

van bhakti om het resultaat van hun praktijk te verwerven. Laat 

staan, dat bhakti van iets anders afhankelijk zou zijn – louter door 

de aanraking van bovengenoemde jïäna, karma enzovoort raakt de 

heiligheid van bhakti besmet. 

In Çrémad-Bhägavatam (11.20.31) wordt het volgende gezegd, 

tasmaë mad-bhakti-yuktasya  /  yogino vai mad-ätmanaù 

na jïänaà na ca vairägyaà  /  präyaù çreyo bhaved iha 

[Bhagavän Çré Kåñëa zegt tegen Uddhava,] Door een toegewijde, die 

beschikt over bhakti aan Mij en wiens bewustzijn op Mij is gericht, 

wordt het cultiveren van jïäna, vairägya enzovoort over het algemeen 

niet beschouwd als de manier om de grootste voorspoed in deze we-

reld te bewerkstelligen. 

Bhakti is transcendent aan materiële kwaliteiten en ze is onafhanke-

lijk. Ze is nergens van afhankelijk, terwijl jïäna, vairägya enzovoorts 

afhankelijk zijn bhakti. Zonder bhakti kunnen ze geen resultaten 

leveren.  Ook al heeft de toegewijde van Bhagavän er geen verlan-

gen naar, deze disciplines zoeken een persoon met bhakti. 

jïäna-vairägyädi—bhaktir kabhu nahe ‘aìga’ 

ahiàsa-yama-niyamädi bule kåñëa-bhakta-saìga 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä  22.145) 

Disciplines, zoals jïäna en vairägya, kunnen nimmer onderdelen van 

bhakti zijn. Goede eigenschappen, zoals geweldloosheid en beheersing 
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van het verstand en de zintuigen, volgen een kåñëa-bhakta immers au-

tomatisch. 

Çrémad-Bhägavatam (1.2.7) zegt, dat alleen Bhakti-devé snel zuivere 

vedische kennis en yukta-vairägya (verzaking in de geest van toewij-

ding) doet ontwaken, 

väsudeve bhagavati  /  bhakti-yogaù prayojitaù 

janayaty äçu vairägyaà  /  jïänaà ca yad-ahaitukam 

Een trouwhartig persoon krijgt na het horen van Çrémad-Bhägavatam 

automatisch bhakti vergezeld van kennis en verzaking. Door dergelij-

ke bhakti realiseert hij in zijn hart Bhagaväns svarüpa en hij realiseert 

zijn relatie met Bhagavän. Zodoende krijgt hij dienstverlening aan 

Hem. 

In zijn commentaar op dit vers zegt Çréla Viçvanätha Cakravarté 

Öhäkura, “jïäna-vairägyärthaà påthak yatno bhaktair na kartavya iti 

bhävaù – toegewijden zouden geen afzonderlijke moeite moeten 

door voor jïäna en vairägya”. De instructie wordt gegeven om varë-

äçrama enzovoort geheel te verzaken en zich uitsluitend bezig te 

houden met bhagavad-bhajana. 

äjïäyaivaà guëän doñän  /  mayädiñöän api svakän 

dharmän santyajya yaù sarvän  /  mäà bhajet sa tu sattamaù 

Çrémad-Bhägavatam  (11.11.32) 

O Uddhava, Ik heb in de geschriften instructies over de dharma van 

de mensheid gegeven. Na de gunstige en ongunstige aspecten van der-

gelijke plichten in overweging te hebben genomen, is iemand, die de 

neiging verzaakt om dergelijke algemeen religieuze plichten uit te 

voeren en in plaats daarvan uitsluitend bhajana van Mij uitvoert, in 

feite de beste der mensheid. 

Om de Gétä af te sluiten zegt Bhagavän Çré Kåñëa verder nog het 

volgende tegen Arjuna, 
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sarva-dharmän parityajya  /  mäm ekaà çaraëaà vraja 

ahaà tväà sarva-päpebhyo  /  mokñayiñyämi mä çucaù 

Bhägavad-gétä  (18.66) 

O Arjuna, geef alle tijdelijke plichten, zoals voorgeschreven wereldse 

plichten en voorgeschreven vedische plichten, volkomen op en neem 

jouw toevlucht uitsluitend tot Mij. Maak je geen zorgen, Ik zal jou be-

vrijden van alle zonden, die voortkomen uit het achterwege laten van 

jouw voorgeschreven religieuze plichten. 

Çréla Jéva Gosvämé schrijft in Préti-sandarbha, “bhakti tätparyänta-

ma-sahamänä | – bhakti  kan het vermengen met andere disciplines 

zoals jïäna en karma niet tolereren.” Voor het schenken van prema, 

de vrucht van bhakti, is de assistentie van karma, jïäna enzovoort 

zeker niet nodig. Integendeel, louter het aroma van bhakti – of een 

schijn van bhakti – levert gemakkelijk de gekoesterde resultaten op 

van karma, jïäna, yoga enzovoort. Çré Kåñëa zegt tegen Uddhava, 

yat karmabhir yat tapasä  /  jïäna-vairägyataç ca yat 

yogena däna-dharmeëa  /  çreyobhir itarair api 

sarvaà mad-bhakti-yogena  /  mad-bhakto labhate ‘ïjasä 

svargäpavargaà mad-dhäma  /  kathaïcid yadi väïchati 

Çrémad-Bhägavatam  (11.20.32-33) 

Door bhakti-yoga krijgt Mijn bhakta moeiteloos hetgeen wordt be-

reikt met de beoefening van vrome actie (karma), soberheid (tapa-

sya), kennis (jïäna), verzaking (vairägya), mystieke perfectie (yoga), 

religieuze liefdadigheid (däna-dharma), pelgrimstochten naar heilige 

plaatsen (tértha-yäträ) en heilige geloften (vrata). Ofschoon Mijn 

bhaktas niets anders verlangen dan het dienen van Mij, kunnen ze 

toch onder bijzondere omstandigheid indien gewenst gemakkelijk de 

hemel, bevrijding, of zelfs Mijn woonplaats bereiken. Aan de andere 

kant zijn karma, tapasya, jïäna enzovoort zonder bhakti allemaal 

vruchteloos. 
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5c ~ De vruchteloosheid van iedere beoefening zonder bhakti 

täà vinä tu teñäm – “bhagavad-bhakti-hénasya jätiù çästraà japas 

tapaù | apräëasyeva dehasya maëòanaà loka-raïjanam ||” ity äder 

vaiphalyäyaiva syäd iti | tasyäù parama-mahatyä adhénatvaà teñäm 

sampräëätyaivästäm | 

BHÄVÄNUVÄDA – “Voor iemand zonder bhakti is een hoge geboor-

te, schriftuurlijke geleerdheid, het uitspreken van mantras en so-

berheden als decoraties op een lijk; ze zijn zinloos. Dergelijke ex-

terne praktijken zijn alleen bedoeld om de gewone bevolking te 

imponeren” (Hari-bhakti-sudhodaya 3.11). Met andere woorden, 

hoewel al deze attributen uiterlijk in staat zijn om de aandacht van 

iemand in onwetendheid te trekken, zijn ze in feite niet in staat om 

enig resultaat te leveren. Om daarentegen gevolgrijk of vol leven te 

worden moeten ze ondergeschiktheid aanvaarden aan de hoogst 

glorieuze Bhakti-devé. Dit houdt in, dat zonder bhakti iemands ge-

boorte in een grote dynastie, schriftuurlijke kennis, het chanten van 

mantras, soberheid enzovoort allemaal vruchteloos zijn. Zoals het 

lichaam ondergeschikt is aan de levensadem (präëa), zo zijn jïäna, 

japa, tapa, yoga enzovoort ondergeschikt aan bhakti. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Hari-bhakti-sudhodaya (3.11) zegt, 

bhagavad-bhakti-hénasya  /  jätiù çästraà japas tapaù 

apräëasyeva dehasya  /  maëòanaà loka-raïjanam 

Voor degenen, die verstoken zijn van bhagavad-bhakti zijn hoge ge-

boorte in de brahmaanse klasse, schoolkennis in vedische en andere 

schriftuurlijke teksten, zelfdiscipline en soberheid slechts het decore-

ren van een lijk met mooie kleding en ornamenten ter bevrediging van 

wereldse lieden. 

Deze schriftuurlijke uitspraken brengen de zinloosheid over van 

disciplines, die verstoken zijn van bhakti. Alle vruchten, die met het 
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volgen van deze disciplines worden verkregen, hebben alleen resul-

taat met de assistentie van bhakti. Het dient duidelijk te zijn, dat de 

praktijken van japa, tapasya enzovoort inderdaad ondergeschikt zijn 

aan de onvergelijkbaar grotere Bhakti-devé, zoals het lichaam on-

dergeschikt is aan de levensadem. 

5d ~ Bij de uitvoering van bhakti is consideratie met zuiver-

heid van tijd en plaats niet vereist 

api tu karma-yogasya käla-deça-pätra-dravyänuñöhäna-çuddhy-ädy-

apekñä ca tat-tat-småti-prasiddhaiva | asyäs tu na tathä – “na deça-

niyamas tatra na käla-niyamas tathä | nocchiñöädau niñedho ‘sti 

harer nämani lubdhakaù ||”ity ädeù | kià cäsyäù prasiddha-

säpekñatvam api na | “sakåd api parigitaà çraddayä helayä vä | 

bhågu-vara nara-mätraà tärayet kåñëa-näma ||” Ity ädeù | kim 

anyad vaktavyaà sva-çuddhi-paryantäpekñäpi naiväsya dåñöä “çud-

dhaà väçuddha-varëaà vyavahita-rahitaà tärayaty eva stayam” 

ity ädeù | 

BHÄVÄNUVÄDA – In de uitvoering van karma-yoga, dat wil zeggen, 

de diverse ceremoniële activiteiten in relatie tot karma-käëòa (ve-

dische baatzuchtige activiteiten gericht op het eigen plezier), worden 

eisen gesteld aan de zuiverheid van tijd, plaats, ontvanger, ingredi-

ënten, ceremoniële formaliteiten, enzovoort. Dit wordt vooral ge-

zien in de småti-çästras gerelateerd aan dergelijke activiteiten. Maar 

dergelijke reguleringen gelden niet voor bhakti, “O jager, in het 

uitvoeren van çré harinäma-kértana is geen consideratie met plaats. 

Zelfs al heeft men zijn mond vol voedsel of bevindt men zich in een 

onzuivere staat, näma-kértana is niet verboden” (Viñëu-dharmot-

tara). 

Verder is zelfs de afhankelijkheid van hetgeen normaal gespro-

ken vooraf vereiste benodigdheden zijn, zoals śraddhä, is in bhakti 

niet noodzakelijk, “O beste der Bhågu dynastie, als iemand zelfs 
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maar één keer de naam van Kåñëa zonder overtreding uitspreekt – 

zij het met vertrouwen of onverschilligheid – zal het hem bevrijden 

van de gebondenheid aan het materiële bestaan” (Skanda Puräëa). 

Wat valt er nog meer te zeggen? In de uitvoering van bhakti is 

zelfs persoonlijke reinheid onbelangrijk. Op welke manier de heilige 

naam ook wordt uitgesproken – duidelijk of onduidelijk – het uit-

spreken zonder interruptie bevrijdt een persoon. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Een andere overweging is, terwijl discipli-

nes, zoals karma en jïäna, afhankelijk zijn van plaats, tijd, ontvan-

ger, ingrediënten, ceremoniële formaliteiten, reinheid en andere 

consideraties, heeft de beoefening van bhakti dat niet nodig. Ieder-

een kan op iedere plek, op ieder moment en in iedere conditie hari-

bhajana doen. Dit wordt sterk onderbouwd in vaiñëava-småti, 

na deça-niyamas tasmin  /  na käla-niyamas tathä 

nocchiñöädau niñedho ‘sti  /  çré-harer nämni lubdhaka 

Viñëu-dharmottara, 

geciteerd in: Hari-bhakti-viläsa  (11.408) 

O jager, de onbeschrijflijke grootheid van harinäma is dusdanig, dat 

de uitvoering ervan niet is gebonden aan plaats en tijd. Er kan worden 

geschant zelfs wanneer iemand voedsel in zijn mond en aan zijn han-

den heeft. In geen enkele conditie, hetzij rein of besmet, is er enig 

verbod op de uitvoering van näma-saìkértana. 

Bhakti is van niets afhankelijk om haar eigen complete perfectie te 

schenken. Om deze reden is gezegd, 

sakåd api parigitaà çraddhayä helayä vä 

bhågu-vara nara-mätraà tärayet kåñëa-näma 

Skanda Puräëa  

O beste der Bhågu’s! Na één keer te worden uitgesproken, hetzij met 

vertrouwen of impulsief, bevrijdt de heilige naam van Çré Kåñëa een 

mens van alle lijden. 
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Het commentaar op dit vers, dat wordt geciteerd in Hari-bhakti-

viläsa zegt het volgende, 

yathä kathaïcit sakåt tat kértanäd apy änuñaìgikatvena sarvasyäpi 

mokño bhaved evety äha sakåd apéti | parity arddhe avyaktam asam-

pürëam uccäritam apity arthaù | 

De betekenis is, dat de primaire vrucht van het chanten van de heili-

ge naam van Çré Kåñëa kåñëa-prema is. Daarom krijgt een ieder, die 

één keer kértana van Zijn naam uitvoert – op welke manier dan ook 

– zeer zeker bevrijding (mokña), hetgeen het inherente, bijkomende 

resultaat is. Men dient te begrijpen, dat de betekenis van het com-

ponent pari in het woord parigétaà is, dat men dit resultaat zelfs 

krijgt door näma slechts onduidelijk of incompleet uit te spreken. 

5e ~ In karma-yoga geven vergissingen in de uitspraak van 

mantras aanleiding tot immense obstakels 

karma-yogasya tathä-bhütatve mahänartha-käritvam eva | “mantra-

hinaù svarato varëato vä mitho prayukto na tam artham äha | ya-

thendra-çatruù svarato ‘parädhät sa väg-vajro yajamänaà hinasti ||” 

ity ädeù | 

BHÄVÄNUVÄDA – Daarentegen zijn in karma-yoga zowel geboden 

als verboden geldig evenals bepalingen met betrekking tot plaats en 

tijd. De overschrijding van deze bepalingen leidt tot ernstige anart-

has. In de geschriften staat, indien in de uitvoering van een yajïa 

(offergaven in het vuur) of andere rituelen een fout wordt gemaakt 

in de articulatie van een accent aigu, grave of circonflexe, of als een 

lettergreep wordt overgeslagen of als de lettergrepen niet in de juis-

te volgorde staan, treedt een dergelijke onjuiste uitspraak op als een 

dondersteen en ruïneert de begunstiger van de yajïa, zoals de on-

juiste uitspraak van de lettergrepen indra-çatro van Tvañöä Åñi, die 

wilde zeggen, “Mogen de vijanden van Indra toenemen”, het tegen-

overgestelde resultaat veroorzaakte. 
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PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In de beoefening van bhakti, de meest 

krachtige functie van de svarüpa-çakti van Çré Bhagavän, gelden 

geen consideraties met plaats, tijd of ontvanger en er bestaat geen 

mogelijkheid, dat de beoefenaar van bhakti ooit wordt geruïneerd, 

ook al zijn er gebreken in zijn bhajana. Dit is niet het geval met de 

uitvoering van karma en jïäna. In de uitvoering van karma-yoga 

dient rekening te worden gehouden met plaats, tijd en ontvanger. 

Als slechts een zweem van tekortkoming aanwezig is, veroorzaakt 

dat voor de uitvoerder van die praktijk een grote ramp en soms zelfs 

wordt hij getroffen door totale ruïnering. De activiteiten van Tvañöä 

Åñi beschreven in Canto Zes van Çrémad-Bhägavatam dienen hier-

voor als voorbeeld. 

Toen Båhaspati, de guru van de halfgoden, eens had gezien hoe 

arrogant Indra was, verstopte hij zich enkele dagen om Indra een 

lesje te leren. Het demonische ras, dat de halfgoden vijandig gezind 

is, vernam het nieuws, dat Båhaspati uitermate ontevreden was met 

Indra en dat hij werd vermist. Met de hulp van hun eigen guru, Çuk-

räcärya, voerden de demonen een aanval uit en konden de halfgo-

den, die in afwezigheid van Båhaspati zwak waren geworden, moei-

teloos verslaan en hadden het koninkrijk der hemelen bezet. 

Op dat moment namen de halfgoden hun toevlucht tot Brahmä, 

die hen adviseerde om de zoon van Tvañöä Åñi, Viçvarüpa, als hun 

priester aan te stellen, hetgeen ze ook deden. Viçvarüpa bood de 

Näräyaëa-kavaca aan Indra aan en op die manier, konden de half-

goden aangevoerd door Indra het demonische ras verslaan. Of-

schoon Viçvarüpa de zoon was van de devote heilige, Tvañöä, had hij 

ook een relatie met de demonen als hun kleinkind (als zoon van de 

dochter van een demoon). Om die reden had hij tijdens het aanbie-

den van offergaven heimelijk een deel van het offer aan de demonen 

gegeven. 

Op zeker moment had Indra dit in de gaten en in zijn woede heeft 

hij Viçvarüpa toen vermoord. Tvañöä Åñi wist dit en ging een offer 
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organiseren om de ondergang van Indra te bewerkstelligen. Hij 

sprak de mantra uit “indra-çatro vivardhasva – vijanden van Indra, 

mogen jullie in aantal toenemen!” en vervolgde met het aanbieden 

van offergaven in het offervuur. 

Er zijn drie soorten klemtonen: udätta – “verhoogd” (accent aigu, 

scherpe klemtoon); anudätta – “niet verhoogd” (accent grave, zwak-

ke klemtoom); en svarita – “klinkend” (circonflexe, hoog vallende 

klemtoon). Als bij de articulering van de woorden indra-çatro vi-

vardhasva het woord indra een anudätta is en de articulatie is abrupt 

en als het woord çatru een udätta is, hetgeen wil zeggen, dat de arti-

culatie wordt verlengd, zal het kind geproduceerd uit het effect van 

deze uitspraak van de mantra Indra doden. Door de wil van het 

noodlot echter was de articulatie van het woord indra door Tvañöä 

Åñi een udätta (hoog en verlengd) gegeven en zijn articulatie van het 

woord “çatru” was anudätta (laag en abrupt). Het gevolg was, dat de 

betekenis van de mantra werd omgekeerd, “Mag een nageslacht 

worden verkregen, dat zal worden omgebracht door Indra”. Op die 

manier werd uit dat offer Våträsura geboren, die uiteindelijk door 

Indra werd vermoord. 

Door het insluipen van de geringste tekortkoming – een minimale 

fout in de articulering – produceerde het offer van Tvañöä Åñi het 

resultaat, dat hij het minst wenste, niet het resultaat dat hij had ge-

wild, want Indra versloeg Våträsura. 

Dit is echter niet van kracht op het pad van bhakti. 

mürkho vadati viñëäya  /  dhéro vadati viñëave 

ubhayos tu samaà puëyaà  /  bhäva-grähé janärdanaù 

Çré Caitanya-caritämåta  (Ädi-khaëòa 11.108) 

Iemand die niet deskundig is [in Sanskriete grammatica] zet in met vi-

ñëäya namaù bij het aanbieden van een eerbetuiging aan Çré Viñëu, 

terwijl iemand, die wel geleerd is, inzet met viñëave namaù. Beiden 

echter krijgen gelijke vroomheid bij het aanbieden van hun eerbetui-
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ging, omdat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Janärdana, al-

leen iemands innerlijke houding aanvaardt. 

Een vader is zeer gelukkig om de gebroken taal van zijn kleuter te 

horen. Het gebabbel van het kind geeft de vader in feite meer ple-

zier dan de geraffineerde taal van zijn oudste zoon. In bhakti is dat 

hetzelfde. Zelfs als de uitspraak van een toegewijde bij het zingen 

van hymnen en gebeden ter ere van Bhagavän onduidelijk is, be-

grijpt Bhäva-grähé Janärdana, Hij die alleen liefdevolle sentimenten 

aanvaardt, de innerlijke gevoelens van de toegewijde en is er blij 

mee. 

Dit is echter niet het geval met offers (yajïas), die geheel uit 

baatzuchtige activiteiten bestaan. Door de geringste imperfectie in 

de articulatie van Tvañöä Åñi werd het resultaat omgekeerd. Dus 

bhakti-yoga heeft een specialiteit, die haar zeer verschillend maakt 

van karma-yoga, want de activiteiten van karma-yoga, zoals het 

ceremonieel aanbieden van offergaven in het offervuur alsmede de 

offers zelf, zijn afhankelijk van een foutloze en zuivere uitvoering. 

5f ~ Jïäna-yoga is ondergeschikt aan karma en de geringste 

afwijking is gedoemd 

evaà jïänasyäntaù-karaëa-çuddhy-adhénatvaà prasiddham eva | 

niñphala-karma-yogenäntaù-karaëasya çuddhau niñpäditäyäm eva 

tatra taya praveçät karmädhénatvaà ca | tad-adhikåtasya daiväd du-

räcäratva-lave ‘pi “sa vai väntäçy apatrapaù”iti nindä | kaàsa-

hiraëya-käçipu-rävaëädénäà tat-tat-prakaraëa-dåñtyä jïänäbhyäsa-

vataà api na tattvena vyapadeça-lavo ‘pi | 

BHÄVÄNUVÄDA – Zo is ook bekend, dat iemand, die zijn toevlucht 

neemt tot jïäna-yoga afhankelijk is van zuiverheid van geest. Zon-

der zuiverheid van geest zal jïäna-yoga geen vrucht dragen. Alleen 

met een geest, die is gezuiverd door niñkäma-karma-yoga (vrome 

actie zonder baatzuchtig verlangen) wordt men bekwaam om het 
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pad van jïäna-yoga te betreden. We zien dus, dat jïäna-yoga af-

hankelijk is van karma. Verder zien we ook, dat çästra iedere beoe-

fenaar van jïäna-yoga, die zich per ongeluk een beetje verkeerd 

gedraagt, wordt vervloekt als een schaamteloze eter van braaksel. 

Çästra zegt, “sa vai väntäçy apatrapaù... – iemand die de sannyäsa-

äçrama verlaat, de perfectie van tri-varga (religie, economische 

ontwikkeling en lustbevrediging), en het huishoudelijke leven weer 

binnengaat, wordt een väntäçé genoemd, een schaamteloos persoon, 

die zijn eigen braaksel eet” (Çrémad-Bhägavatam 7.15.36). We zien 

in relevante schriftuurlijke contexten, dat Kaàsa, Hiraëyakaçipu, 

Rävaëa en soortgelijke figuren, hoewel ze jïäna ontwikkelden, wijd 

en zijd worden bekritiseerd, omdat ze zelfs niet over een spoor van 

ware jïäna beschikten. Sädhus sanctioneren zelfs niet het geringste 

wangedrag in de beoefenaren van jïäna. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Ook jïäna-yoga is wezenlijk afhankelijk 

van zuiverheid van geest. Dit verzekeren de geopenbaarde geschrif-

ten. De beoefening van jïäna is niet succesvol, zolang het verstand 

onzuiver is. Vandaar, dat de bekwaamheid voor initiatie in jïäna-

yoga alleen verschijnt, wanneer men zuiverheid van geest bereikt 

door niñkäma-karma-yoga (het onzelfzuchtig uitvoeren van vrome 

actie). Op die manier is ook jïäna-yoga afhankelijk van karma. In 

Bhägavad-gétä (3.19) zegt Çré Kåñëa het volgende. 

tasmäd asaktaù satataà  /  käryaà karma samäcara 

asakto hy äcaran karma  /  param äpnoti püruñaù 

O Arjuna, voer altijd zonder gehechtheid – dat wil zeggen, zonder te 

hunkeren naar de resultaten van actie – jouw voorgeschreven plichten 

uit. Door die plichten op een onthechte wijze uit te voeren wordt het 

bewustzijn zuiver. Alleen met een zuiver bewustzijn wordt men be-

kwaam om jïäna te cultiveren. Daarna krijgt men bevrijding (mukti). 

De betekenis is, dat het leven van de sädhakas zowel in deze wereld 

als in de volgende dermate wordt geruïneerd, dat die sädhakas to-
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taal worden verslagen, zodra de geringste imperfectie of corruptie in 

hun uitvoering van karma, jïäna enzovoort binnesluipt. Als echter 

op het pad van bhakti para-bhakti (transcendente toewijding) het 

hart binnenkomt, dat zelfs kan gebeuren, terwijl gebreken zoals lust, 

woede en verdorvenheid daar nog zijn achtergebleven – worden alle 

gebreken door de genade van bhakti verdreven. Niettemin dienen 

sädhakas altijd een actieve poging doen om van slecht gedrag af te 

zien. Het is volslagen ongepast om zich met onzedelijke daden bezig 

te houden, terwijl men bhakti uitvoert. Door zich hieraan over te 

geven zal Bhakti-devé zich versluieren. 

Dit impliceert, dat [in çästra] geen kritiek van de sädhaka-bhaktas 

wordt aangetroffen, zelfs niet wanneer armzalig gedrag in hun hui-

dige leven aan de oppervlakte komt vanwege wandaden begaan in 

vorige levens, of zelfs wanneer trekken verschijnen, die worden 

bestuurd door indrukken uit voorgaande levens. Dit komt, omdat 

Bhakti-devé zich in het hart van ondubbelzinnige beoefenaren van 

bhakti manifesteert en onmiddellijk hun verstand en bewustzijn 

zuivert. Anderzijds kunnen heilige personen de minste vorm van 

slecht gedrag in de beoefenaren van jïäna niet goedkeuren. Hoewel 

Kaàsa, Hiraëyakaçipu, Rävaëa en soortgelijke typen bijvoorbeeld 

zeer belezen waren, werden ze vanwege hun zedenbederf overal 

gehekeld. Ze worden als demonen aangemerkt. 

5g ~ De eliminatie van lust, de ziekte van het hart, met behulp 

van bhakti 

bhaktes tu “vikréòitaà vraja-vadhübhiù” ity ädau – “bhaktià pa-

räà bhagavati pratilabhya kämaà | håd-rogam äçv apahinoty 

acireëa dhéraù ||” ity atra “ktvä” pratyayena håd-rogavaty evädhikä-

riëi paramäyä api tasyäù prathamam eva praveças tatas tayaiva pa-

rama-svatantrayä kämädénäm apagamaç ca | 

BHÄVÄNUVÄDA – Het is duidelijk, dat iemand toegang heeft tot het 

pad van bhakti, zelfs wanneer gebreken zoals lust aanwezig zijn. We 
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weten van Çrémad-Bhägavatam (10.33.39), “vikréòitaà vraja-

vadhübhiù... – iemand, die vol vertrouwen over het transcendente 

spel van de alomtegenwoordige Çré Kåñëa hoort en erover vertelt, 

zoals Zijn rasa-lélä met de meisjes van Vraja, krijgt snel transcen-

dente toewijding (parä-bhakti) aan Hem. En als hij nuchter is, met 

andere woorden, als hij zijn zintuigen beheerst, is die persoon heel 

snel in staat om lust, de ziekte van het hart, te overwinnen.” 

In deze śloka verwijst het gebruik van het achtervoegsel ktvä 

naar het woord pratilabhya, hetgeen betekent “na bhakti te hebben 

bereikt”. Dit is [in de Sanskriete grammatica] een onvoltooid deel-

woord. Het betekent, dat men geschikt is om over het spel van rasa 

te horen en te chanten, zelfs terwijl de ziekte van het hart, zoals 

wellust en dergelijke, nog is achtergebleven. Het punt is hier, dat na 

het horen en reciteren van die teksten parä-bhakti in het hart ver-

schijnt en dan onder invloed van die hoogst onafhankelijke bhakti 

de ziekten van het hart aangevoerd door lust inderdaad worden 

verdreven. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Vanwege het verschijnen van defecten met 

lust aan het hoofd wordt de boefenaar van karma, yoga en jïäna 

evenals iemand, die bekwaam is om ze te praktiseren, op alle moge-

lijke manieren bekritiseerd en treft complete verwoesting. Op het 

pad van bhakti daarentegen bestaat geen mogelijkheid, dat dit ge-

beurt. Een persoon is geschikt voor bhakti, zelfs al blijven gebreken 

zoals lust in hem achter. Bhakti-devé manifesteert zich in zijn hart en 

al zijn defecten worden snel overwonnen. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zet hierin het bovenge-

noemde principe uiteen met bewijsmateriaal uit vooraanstaande 

geschriften. Bij het ontwaken van bhakti is het eerste stadium 

śraddhä en daarna komt rati (de loot van prema). Door te luisteren 

naar vertellingen over het spel van Bhagavän uit de mond van ver-

lichte persoonlijkheden verschijnt hetzij śraddhä of rati [afhankelijk 

van voorgaande saàskäras van de toehoorder]. De essentie van al 
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het met rasa geladen spel van Bhagavän is rasa-lélä. Nadat Çréla Çu-

kadeva Gosvämé dat onvergelijkbaar heilige spel had verteld, open-

baarde hij de vrucht van het horen en beschrijven ervan. 

vikréòitaà vraja-vadhübhir idaà ca viñëoù 

    çraddhänvito ‘nuçåëuyäd atha varëayed yaù 

bhaktià paräà bhagavati pratilabhya kämaà 

    håd-rogam äçv apahinoty acireëa dhéraù 

Çrémad-Bhägavatam  (10.33.39) 

Een nuchter persoon, die met vol vertrouwen constant de bovenzinne-

lijke rasa-lélä van Bhagavän Çré Kåñëa met de meisjes van Vraja hoort 

of beschrijft, zal eerst bovenzinnelijke toewijding aan de lotusvoeten 

van Bhagavän krijgen. Daarna zal hij snel zijn zintuigen beteugelen en 

voor altijd vrij worden van de ziekte van het hart – wereldse lust. 

Zoals reeds gezegd is de bedoelde intentie van dit vers, dat men 

door onophoudelijk en vol vertrouwen de rasa-lélä van Çré Kåñëa 

met de meisjes van Vraja te horen en te reciteren parä-bhakti krijgt, 

waardoor de ziekten van het hart aangevoerd door lust heel snel 

zullen verdwijnen. In dit vers wordt het voltooid deelwoord in de zin 

“kämaà håd-rogam äçv apahinoti – lust, de ziekte van het hart, 

wordt geheel opgegeven, heel snel” gebruikt na het onvoltooide 

deelwoord in de zin “bhaktià paräà bhagavati pratilabhya – parä-

bhakti voor Bhagavän Çré Kåñëa krijgen”. Hierdoor kan het volgen-

de punt worden ingezien. Parä-bhakti of bhakti gekenmerkt door 

prema wordt verkregen, terwijl zelfs lust blijft bestaan. Onder in-

vloed van die parä-bhakti, die uiterst onafhankelijk en zeer krachtig 

is, wordt de ziekte van het hart, namelijk lust of materiële verlan-

gens, vernietigd. 

Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn Laghu Vaiñëava-toñaëé commen-

taar op dit vers uit Çrémad-Bhägavatam (10.33.39) geschreven, “atra 

tu håd-rogäpahänät pürvam eva parama-bhakti-präptiù, tasmät pa-

rama-balavad evedaà sädhanam iti bhävaù – het is een universeel 

principe, dat eerst door sädhana de ziekte van het hart of de drang 
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om zich met lustbevrediging bezig te houden wordt vernietigd en dat 

daarna het gewenste object (sädhya-vastu) wordt verkregen”. Maar 

hierboven staat, dat parä-bhakti zelfs wordt verkregen, terwijl de 

ziekte van het hart, lust, blijft bestaan. Daarbij is erop gewezen, dat 

de onvergelijkbaar krachtige sädhana om parä-bhakti te krijgen het 

horen en reciteren van rasa-lélä met diep vertrouwen is. Hier dient 

parä-bhakti te worden begrepen als niets anders dan gopé-prema, de 

hoogste uitdrukking van prema. 

5h ~ Çästra bekritiseert zelfs een verderfelijk persoon in zijn 

uitvoering van bhakti niet 

teñäà kadäcit sattve ‘pi “api cet su-duräcäro bhajate mäm” iti 

“bädhyamäno ‘pi mad-bhakta” ity ädibhyaç ca tad-vatäà na kväpi 

çästreñu nindä-leço ‘pi | 

BHÄVÄNUVÄDA – Verder, hoewel lust enzovoort soms kan aanhou-

den, terwijl men sädhana-bhajana uitvoert, dan nog “api cet su-

duräcäro bhajate mäm... – kan een persoon zich extreem verderfe-

lijk gedragen, maar als hij uitsluitend bhajana van Mij uitvoert, is 

hij zeker een sädhu” (Bhägavad-gétä 9.30). Ook, “bädhyämäno ‘pi 

mad-bhaktaù... – zelfs als Mijn bhakta vanwege onbeheerste zintui-

gen tot lustobjecten wordt aangetrokken, wordt hij vanwege de 

overheersing van bhakti nooit door die objecten overweldigd” 

(Çrémad-Bhägavatam 11.14.18). Volgens deze uitspraken en ander 

bewijsmateriaal uit de geschriften wordt, zelfs wanneer bhaktas zich 

in een verderfelijke staat blijven bevinden, nergens het minste spoor 

van kritiek over hen aangetroffen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Afgezien van de continuering van de ziekte 

van het hart, dat wil zeggen, dat lust daar nog steeds aanwezig is, 

hoort men nooit enige kritiek [in çästra] over een extreem verderfe-

lijk individu, die zich op het pad van bhakti bevindt en eenpuntige 

bhajana uitvoert. Er wordt zelfs geen kritiek over zijn bhajana ge-
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hoord. Dit is duidelijk zichtbaar in de uitspraken van Bhägavad-gétä 

(9.30), 

api cet su-duräcäro  /  bhajate mäm ananya-bhäk 

sädhur eva sa mantavyaù  /  samyag vyavasito hi saù 

Svayam Bhagavän Çré Kåñëa zegt, “O Arjuna, een ieder, die bhajana 

van Mij met eenpuntig bewustzijn uitvoert, dient als een sädhu (hei-

lige) te worden beschouwd, zelfs al gedraagt hij zich extreem slecht, 

aangezien zijn poging met volharding en zorg zeer geheiligd is. De-

gene, die geen andere halfgod of godin vereert maar alleen Mij; die 

zich niet bezighoudt met jïäna, karma, yoga, enzovoort, maar alleen 

bhakti aan Mij uitvoert; en die geen andere aspiratie heeft dan al-

leen Mijn genoegen, dient in feite te worden erkend als een sädhu of 

bhakta, zelfs al wordt hij aangetast door gedegradeerd gedrag in de 

vorm van geweld, overspel, diefstal, enzovoort. Dit is Mijn opdracht. 

Hoewel het als zodanig absoluut onmogelijk is, dat dergelijk ont-

spoord gedrag iemand, die zich resoluut bezighoudt met eenpuntige 

bhajana van Mij, blijft achtervolgen, dient hij desondanks als een 

sädhu te worden erkend, mocht het op zeker moment toch in hem 

worden waargenomen.”  

De essentie van het commentaar, Särärtha-varñiëé, van Çréla Viç-

vanätha Cakravarté Öhäkura op dit vers uit Bhägavad-gétä is, dat de 

gehechtheid van Bhagavän aan de toegewijde geheel natuurlijk is. 

Het gevolg is, dat zelfs al gedraagt een toegewijde zich miserabel, zal 

zijn bhakti nooit worden vernietigd en Bhagavän zal hem te zijner 

tijd tot een hogere positie verheffen. Alleen om dit punt helder tot 

uitdrukking te brengen is dit vers in deze wereld neergedaald.  

Degene, die geen andere goden vereert, die niet de toevlucht 

aanvaardt van praktijken, zoals karma en jïäna – maar alleen de 

toevlucht van bhakti aanvaardt – en die in zijn hart geen verlangen 

heeft behalve Çré Kåñëa’s geluk, is een ananya-bhakta. Zelfs als in-

drukken van verdorven daden – geweld, echtbreuk, diefstal enzo-

voort – die zijn gepleegd in zijn voorgaande levens, in de bhakta 
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aanhouden, dient hij als heilig te worden beschouwd. Het compo-

nent mantavyaù (“moet worden beschouwd”) is in dit vers de veror-

dening – dat wil zeggen, de verordening van Bhagavän. Dit nalaten 

te respecteren zal schadelijk blijken te zijn. Bovendien betekent het 

nalaten van de inachtname van deze verordening het overschrijden 

van de woorden, die voortkomen uit de goddelijke lotusmond van 

Bhagavän. Derhalve bestaat met betrekking tot dergelijke slecht-

gemanierde individuen niet de minste of geringste ruimte voor ver-

dachtmaking in verband met hun status als sädhus. 

Op dit punt kunnen sommigen tegenwerpen, “Is het niet zo, dat 

iemand een sädhu is in de mate, waarin hij exclusieve bhajana van 

Bhagavän uitvoert, en dat hij in de mate, waarin hij verdorven ge-

drag vertoont, geen sädhu is?” In antwoord hierop wordt gezegd 

sädhur eva. Dat wil zeggen, dankzij het woord eva (“zeker”) mag hij 

nooit in enigerlei mate als onheilig worden opgevat. Hij dient in 

feite geheel als sädhu te worden geaccepteerd. Er is bovendien nog 

een andere reden, waarom Bhagavän bevordert, dat hij dient te 

worden gerespecteerd als een sädhu: “Zijn intelligentie is diepgaand 

in bhakti aan Mij verankerd”. Met andere woorden, de verdienste 

van de vastbeslotenheid van een dergelijk persoon is, dat hij zijn 

eenpuntige kåñëa-bhajana tot geen enkele prijs zal opgeven, ook al 

moet hij naar de hel vanwege zijn onaflatende zonden. 

Hoewel dit vers uit Bhägavad-gétä de grandeur van ananya-bhakti 

(eenpuntige toewijding) beschrijft, geeft het in wezen geen licentie 

voor wangedrag. Het is voor het hart van de bhaktas in werkelijk-

heid nooit mogelijk om langdurig tot slecht gedrag geneigd te zijn. 

Dit is de reden, waarom het woord api (“zelfs”) aan het begin van 

dit vers uit de Gétä is gebruikt. Zelfs als dergelijke verderfelijkheid 

in het gedrag van een sädhaka, die wordt beheerst door slechte in-

drukken vanwege activiteiten in voorgaande levens of vanwege 

slecht gezelschap, bij gelegenheid plaats vindt, zal de zeer krachtige 

Bhakti-devé die slechte gedachten heel snel uit zijn hart verdrijven. 
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Door het vuur van spijt zal het hart van die sädhaka snel zuiver 

worden. Daarom heeft Çré Bhagavän in het daarop volgende vers 

van de Gétä gezegd, 

kñipraà bhavati dharmätmä  /  çaçvac chäntià nigacchati 

kaunteya pratijänéhi  /  na me bhaktaù praëaçyati 

Bhägavad-gétä  (9.31) 

Arjuna, een dergelijk persoon, die is verankerd in bhajana van Mij, 

wordt snel deugdzaam. Hij krijgt blijvende gemoedsrust en wordt 

nooit door rampspoed getroffen. Om deze reden kun je met plechtige 

zekerheid verklaren, dat Mijn bhaktas nimmer worden geruïneerd. 

Degene, die niet over deze uitspraken van de Gétä beraadslaagt of 

hun onderliggende betekenis niet begrijpt en dit vers als een vrij-

brief beschouwt en zich bij vol bewustzijn gaat bezighouden met 

corrupte zaken, terwijl hij bhajana doet zonder spijt te voelen, 

draagt geen fractie heiligheid in zich. Door krachtens de heilige 

naam zondige daden uit gewoonte te plegen maakt men zich schul-

dig aan vreselijke overtredingen. Dit dient als vaststaand feit te 

worden begrepen. Alleen wanneer çré näma tevreden wordt met zijn 

oneindige uitvoering van näma-saìkértana vergezeld van het afzien 

van slecht gedrag en dergelijke, kan de onophoudelijke spijt van de 

persoon en zijn ervaring van intense ellende hem weer als heilig 

kwalificeren. Er is geen andere manier. Dit punt dient ook in dit 

licht te worden gezien.  

Op het pad van jïäna daarentegen blijft een jïäné bekritiseerd 

worden, zolang de minste verderfelijkheid in hem achterblijft en 

wordt hij niet als jïäné erkend, zoals Çrémad-Bhägavatam (11.18.40) 

zegt, 

yas tv asaàyata-ñaò-vargaù  /  pracaëòendriya-särathiù 

jïäna-vairägya-rahitas  /  tri-daëòam upajévati 

Een verzakende monnik, die weliswaar zijn toevlucht heeft gezocht in 

het pad van jïäna, maar wiens verstand en zintuigen onbeheerst blij-



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

92 

ven, is in gebreke van kennis en verzaking en wordt door zijn intelli-

gentie bestookt als een wagenmenner. Hij maakt een vertoning van 

het dragen van een daëòa alleen met het doel om zijn leven in stand te 

houden. 

Iemands status als bhakta wordt daarentegen niet verboden en kri-

tiek over hem wordt niet aangetroffen, zelfs al vertoont hij misera-

bel gedrag. De auteur onderbouwt dit met het volgende vers. 

bädhyamäno ‘pi mad-bhakto  /  viñayair ajitendriyaù 

präyaù pragalbhayä bhaktyä  /  viñayair näbhibhüyate 

Çrémad-Bhägavatam  (11.14.18) 

[Çré Kåñëa zei,] O Uddhava, onder invloed van de krachtige bhakti aan 

Mij worden zelfs Mijn bhaktas, die niet geheel competent zijn om hun 

zintuigen te onderdrukken, niet door lustobjecten overweldigd. 

5i ~ Ajämila wordt als bhakta aanvaard zelfs al chantte hij 

louter een schijn van de heilige naam 

ajämilasya bhaktatvaà viñëu-dütair nirüpitam / ‘saìketa-bhagavan-

näma putra-snehänuñaìgajam’ ity ädi-dåñöyä tad-äbhäsavatäm apy 

ajämilädénäà bhaktatvaà sarvaiù saìgétam eva | 

BHÄVÄNUVÄDA – De boodschappers van Viñëu (de Viñëudüta’s) 

zijn volkomen op de hoogte van tattva. In vergelijking met de Ya-

madüta’s vergissen ze zich niet bij het vaststellen van hetgeen waar 

en onwaar is. Datgene, dat zij vaststellen, is de waarheid. Zo hebben 

ze de status van Ajämila als een bhakta bevestigd, “Hoewel hij een 

man met een verdorven karakter was gebleven, die dol was op zijn 

zoon, sprak hij de naam ‘Näräyaëa’ uit, zij het onder verwijzing naar 

zijn eigen zoon.” Dus een dergelijk uitspreken, hoewel het louter de 

schijn (äbhäsa) van de naam van Bhagavän betrof, openbaart de 

glorieuze positie van Ajämila en anderen zoals hij als bhakta en als 

degenen, die door een ieder dienen te worden geprezen. 
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PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Zelfs wanneer louter een schijn van bhakti 

in een uiterst gevallen individu (duräcäré) aanwezig is, wordt zijn 

status als toegewijde niet gehinderd, laat staan de status van iemand, 

die bhakti met een serieuze intensiteit praktiseert. Een voorbeeld 

hiervan is Ajämila, wiens status als toegewijde door de Viñëudüta’s 

werd bevestigd, ook al was hij een losbandig persoon. Ajämila werd 

overweldigd door genegenheid voor zijn zoon en sprak de naam van 

Bhagavän uit om zijn zoon te roepen, want de naam van zijn zoon 

was Näräyaëa. Ajämila was een verdorven individu, maar zijn status 

als bhakta wordt louter door het uitspreken van een schijn van Bha-

gaväns naam gevierd door middel van dit bewijs uit de geopenbaar-

de geschriften. 

5j ~ Disciplines zoals karma-yoga zijn afhankelijk van bhakti 

tad evaà karma-yogädénäm antaùkaraëa-çuddhi-dravya-deça-

çuddhy-ädayaù sädhakäs tad-vaijuëyädayo bädhakä bhaktis tu prä-

ëa-däyiny eveti | sarvathä päratantryam eva teñäm | na hi svatanträù 

kenäpi sädhyante bädhyante veti |  

BHÄVÄNUVÄDA – Daarom wordt geaccepteerd, dat met betrekking 

tot karma, yoga en andere disciplines de mentale zuiverheid van de 

beoefenaar en de reinheid van de ingrediënten, de plaats, enzovoort, 

vitaal zijn voor het slagen van de uitvoering en dat iedere fout en 

slordigheid enzovoort in deze factoren dat succes belemmeren. En 

zelfs al worden ze perfect uitgevoerd, kunnen deze disciplines nooit 

enige vrucht dragen zonder bhakti, want bhakti alleen blaast het 

leven erin. Er kan daarom op iedere manier worden waargenomen, 

dat disciplines zoals karma, yoga en jïäna van bhakti afhankelijk 

zijn. Er zijn factoren, die deze processen doen slagen en er zijn fac-

toren, die ze hinderen. Deze processen zijn van zichzelf niet onaf-

hankelijk. 
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PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Op deze manier wordt de siddhänta, dat 

sommige factoren de disciplines zoals karma, jïäna en yoga effectief 

maken en dat sommige factoren ze defect maken, stevig gegrond-

vest. De zuiverheid van het bewustzijn (citta) enzovoort maakt ze 

effectief en de vervorming ervan veroorzaakt door het verlangen 

naar plezier en dergelijke maakt ze defect. Die praktijk (sädhana), 

waarin effectieve en defectieve factoren het succes bepalen, kan 

nimmer worden aangemerkt als alleen afhankelijk van zichzelf. 

De praktijk van bhakti daarentegen, die autonoom en zeer krach-

tig is, behoeft geen zuiverheid van bewustzijn enzovoort. Dit komt, 

omdat horen en chanten kan doorgaan, zelfs wanneer het hart on-

zuiver blijft. Zelfs als lust enzovoort achterblijft, wordt de praktijk 

van bhakti niet gehinderd, omdat tegelijk met de aanwezigheid van 

lust, de activiteiten van bhajana, zoals horen en chanten, worden 

uitgevoerd. Daarom is de sädhana van bhakti hoogst autonoom. 

Hierover bestaat zelfs niet de minste twijfel. Iets dat hoogst auto-

noom is, kan niet effectief noch defect worden gemaakt door wat 

dan ook en wanneer dan ook. 

5k ~ De superieuriteit van bhakti boven mokña 

kià ca jïänaika-sädhana-mätratvaà bhakter ity ajïair evocyate yato 

jïäna-sädhyan mokñäd api tasyäù paramotkarña evälocyate | “muk-

tià dadäti karhicit sma na bhakti-yogam” iti | “muktänäm api 

siddhänäà näräyaëa-paräyaëaù | sudurlabho praçäntätmä koñiñv 

api mahämune ||” ity ädibhyaù | 

BHÄVÄNUVÄDA – Alleen iemand in onwetendheid beweert, dat 

jïäna bhakti activeert. Çästra toont immers de hoogste eminentie 

van bhakti aan, zelfs over mokña, het hoogste doel van jïäna. 

Çrémad-Bhägavatam (5.6.18) zegt, “Çré Hari kan sälokya-mukti 

enzovoort geven aan degenen, die bhajana van Hem uitvoeren, 

maar prema-bhakti-yoga geeft Hij niet zo gemakkelijk”. Verder is 

gezegd, “O grote wijze, het is onder honderden miljoenen geperfec-
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tioneerde en bevrijde persoonlijkheden extreem zeldzaam om één 

bhakta te vinden, die is toegewijd aan het dienen van Çré Näräyaëa 

met een geest die volkomen sereen is” (Çrémad-Bhägavatam 

6.14.5). 

In çästra komt men talloze uitspraken tegen zoals deze, die eens-

luidend de suprematie van bhakti over jïäna aantonen, of de abso-

lute suprematie van bhakti over mukti, de hoogste vrucht van jïä-

na.  

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De vooraanstaande auteur, Çréla Viçvanät-

ha Cakravarté Öhäkura, heeft eerder uitgelegd, dat de disciplines 

karma, jïäna, yoga enzovoort de eigenschap hebben om afhankelijk 

van iets anders te zijn – want bepaalde factoren maken ze effectief 

en bepaalde factoren maken ze ineffectief – maar dat de beoefening 

van bhakti uitermate onafhankelijk (svatantra) is vanwege de afwe-

zigheid van iets, dat haar effectief of ineffectief kan maken. 

Personen in onwetendheid, die de werkelijke betekenis van çästra 

niet begrijpen, zeggen dat jïäna bhakti activeert. Door de filosofi-

sche conclusies van dergelijke onwetende personen te weerleggen 

vestigt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura de absolute suprematie 

van bhakti met bewijsvoering uit de geschriften. 

Sommigen zeggen dus, dat bhakti door jïäna wordt geactiveerd. 

Naar hun mening is de aanleg voor bhakti in wezen onmogelijk zon-

der kennis van de ziel (ätmä-tattva), kennis van de Absolute Waar-

heid (para-tattva) enzovoort. Ze verklaren dit door te zeggen, dat er 

geen andere manier is om bhakti te activeren dan door het ontwik-

kelen van jïäna, terwijl secundaire sädhanas in de beoefening van 

bhakti zeker nooit vereist zijn. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura 

beschouwt dergelijke mensen slecht geïnformeerd, wijst hun ideeën 

af en toont de onafhankelijkheid van bhakti aan. 

Nu wordt een uitgebreide analyse van jïäna gepresenteerd. Met 

het woord jïäna worden drie takken van kennis bedoeld: (a) tat-

padärtha-jïäna, kennis van de Absolute Waarheid (Parabrahma of 
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bhagavat-tattva); (b) tvaà-padärtha-jïäna, kennis van de intrinsiek 

spirituele gedaante (svarüpa) van het levend wezen en (c) samband-

ha-jïäna, kennis van de relatie tussen de Absolute Waarheid en het 

levend wezen. 

a) Tat-padärtha-jïäna – kennis van de intrinsieke gedaante van de 

Absolute Waarheid Çré Kåñëa, het object van verering. 

Tat-padärtha-jïäna is de transcendente kennis van de prachtige 

gedaante van Parabrahma Çré Kåñëa en van Zijn samenstelling uit 

eeuwigheid, cognitie en zegen (sat, cit en änanda). Het wijst op ken-

nis van Zijn wezen als Svayam Bhagavän of Parabrahma, ook al 

treedt Hij op als mens, en van Zijn belichaming van de totaliteit van 

rasa. Het wijst op kennis van Zijn onbegrensde schoonheid, van Zijn 

onbegrensde mädhurya, van Zijn onbegrensde gedaante, eigen-

schappen en spel, en van Zijn onbegrensde goedaardigheid. Het 

wijst op kennis van al Zijn andere kwaliteiten, zoals de genegenheid 

voor Zijn toegewijden. Het wijst ook op kennis van Zijn heilige 

woonplaats, metgezellen, innerlijke vermogen (svarüpa-çakti) en 

externe vermogen (mäyä-çakti). 

b) Tvaà-padärtha-jïäna – kennis van de jéva 

Tvaà-padärtha-jïäna wijst op kennis van de kwaliteiten van de jéva 

als een bewustzijnsdeeltje, van zijn afkomst uit de taöastha-çakti (het 

marginale vermogen van Bhagavän), van zijn wezen als een afge-

scheiden expansie van Bhagavän (vibhinnaàça), van zijn wezen als 

eeuwige dienaar van Çré Kåñëa, van het hebben van een minimale 

mate van onafhankelijkheid, enzovoort. 

c) Sambandha-jïäna – kennis van de relatie tussen Bhagavän en 

het levend wezen 

Çré Kåñëa, de gedaante van de Absolute Waarheid, is God en het 

levend wezen is Zijn eeuwige dienaar. Çré Kåñëa is oneindig om-

vangrijk en de jéva is microscopisch klein. Çré Kåñëa is de bestuurder 
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van mäyä en het levend wezen wordt beheerst door mäyä. Vergetel-

heid van de lotusvoeten van Çré Kåñëa is de enige oorzaak van de 

verstrengeling van het levend wezen in mäyä en zijn oneindige el-

lende, terwijl bhajana van Çré Kåñëa voor hem de enige manier is om 

van mäyä te worden bevrijd en de hoogste zegen te krijgen. Al deze 

kennis betreft de relatie tussen de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods en het levend wezen, of sambandha-jïäna. 

Sommige mensen spreken over kennis van de eenheid van de Abso-

lute Realiteit en het levend wezen (brahma-jéva-aikya-jïäna). Ze 

aanvaarden niet het bestaan van het vermogen van Parabrahma 

(çakti) of het bestaan van Zijn persoonlijke aspect, namelijk Zijn 

prachtige gedaante en gevarieerde eigenschappen. Hun idee is, dat 

de Absolute Realiteit geen eigenschappen heeft en niet over een 

gedaante beschikt; dat er geen onderscheid is tussen het levend we-

zen en brahma; en dat brahma-säyujya-mukti (opgaan in brahma) 

het hoogste doel van het levend wezen is. Deze mensen begaan 

overtredingen tegen Bhagavän, want ze denken, dat de onbedui-

dende levende wezens de Absolute Waarheid zijn en dat Parabrah-

ma Çré Kåñëa, Çré Räma enzovoort, die over transcendente eigen-

schappen beschikken, slechts curiositeiten van de begoochelende 

energie zijn. Kennis over de eenheid van de Absolute Realiteit en 

het levend wezen is tegenstrijdig aan bhakti en dient daarom geheel 

te worden genegeerd. 

Associatie met toegewijden (sat-saìga) is een van de primaire on-

derdelen van bhakti-sädhana. Door de genade van een uiterst onaf-

hankelijke mahäpuruña komen de bovengenoemde drie soorten 

jïäna onafhankelijk van elkaar in het hart van de bhakti-sädhaka tot 

bloei. Dit komt, omdat de sädhaka heeft geassocieerd met een ma-

häpuruña en de bhagavat-kathä heeft gehoord, die zonder ophouden 

uit zijn mond vloeit. Indien het mogelijk zou zijn om geneigd te zijn 

naar de activiteiten van bhakti, zoals sat-saìga en bhajana-kriyä, 

door die jïäna ergens anders te verwerven, zou kunnen worden 
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gezegd, dat bhakti wordt geactiveerd door jïäna. Soms is dergelijke 

jïäna enigszins behulpzaam bij het binnengaan van het pad van 

bhakti, maar dit kan geen activerende factor van bhakti worden 

genoemd, want het is geen onderdeel van bhakti of bhajana. Çréla 

Rüpa Gosvämé schrijft het volgende. 

jïäna-vairägyayor bhakti-  /  praveçäyopayogitä 

éñat prathamam eveti  /  näìgatvam ucitam tayoù 

yad ubhe citta-käöhinya  /  hetü präyaù satäà mate 

sukumära-svabhäveyaà  /  bhaktis tad-dhetur éritä 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.248-49) 

Met andere woorden, als kennis (jïäna) en verzaking (vairägya) niet 

in disharmonie zijn met het pad van bhakti, of als ze eigenlijk gun-

stig zijn voor bhakti, wordt hun bruikbaarheid voor het opstarten 

van bhakti geaccepteerd. Maar nadat iemand is begonnen het pad 

van bhakti op te gaan, zijn jïäna en vairägya niet langer noodzake-

lijk; vandaar, dat ze nooit onderdelen van bhakti kunnen zijn. De 

opvatting van mahäpuruñas is, dat de doorgaande praktijk van jïäna 

en vairägya het hart verhardt, nadat men het domein van bhakti is 

binnengegaan. Daarom is bhakti, die zo teder is, de enige oorzaak 

van het binnentreden in het domein van bhakti, of van het over-

schrijden van de drempel naar bhakti. Dit is de reden, waarom in 

Çrémad-Bhägavatam (10.14.3) is gezegd, 

jïäne prayäsam udapäsya namanta eva 

    jévanti san-mukharitäà bhavadéya-värtäm 

sthäne sthitäù çruti-gatäà tanu-väì-manobhir 

    ye präyaço ‘jita jito ‘py asi tais tri-lokyäm 

[Çré Brahmä verheelijkt Çré Kåñëa,] O onoverwinnelijke Meester, in 

dit universum zijn personen, die niet de minste moeite doen om ken-

nis te verwerven over Uw natuur en gedaante, Uw verhevenheid en 

Uw grootheid. Ze houden hun bestaan in stand door in de buurt van 

Uw bhaktas te blijven en met hun lichaam, geest en woorden de ver-
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tellingen over Uw namen, gedaanten, eigenschappen en spel te horen 

en te dienen, die automatisch van de lippen van Uw bhaktas vloeien. 

Ofschoon U normaal gesproken onoverwinnelijk bent, dat wil zeggen, 

dat niemand in de drie werelden U kan verslaan, wordt U wel door 

dergelijke individuen overwonnen. 

Daarom zeggen dus alleen degenen, die slecht zijn geïnformeerd, 

dat jïäna bhakti activeert. Kenners van de Waarheid zullen dit nooit 

beweren, want talloze geschriften tonen de uitzonderlijke excellen-

tie van bhakti aan, zelfs over mukti, het hoogste doel van jïäna. Çréla 

Viçvanätha Cakravarté Öhäkura geeft hiervan een voorbeeld uit 

Çrémad-Bhägavatam (5.6.18). 

räjan patir gurur alaà bhavatäà yadünäà 

    daivaà priyaù kula-patiù kva ca kiìkaro vaù 

astv evam aìga bhagavän bhajatäà mukundo 

    muktià dadäti karhicit sma na bhakti-yogam 

O Parékñit, Bhagavän Mukunda Zelf was de meester, de guru, de vere-

renswaardige godheid, de beste vriend en het familiehoofd van de Pä- 

ëòava en Yadu dynastieën. Soms tradt Hij zelfs op als hun gehoorza-

me dienaar en werd hun koerier. De meest milddadige Bhagavän kan 

gemakkelijk mukti geven aan degenen, die eraan zijn gewijd om Zijn 

gunst te verkrijgen, maar prema-bhakti geeft Hij zelden. 

In essentie schrijft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura in zijn 

commentaar, Särärtha-darçiné, op dit vers, dat Mahäräja Parékñit 

groot verdriet had bij het horen van Çrémad-Bhägavatam, want hij 

wist, dat in zijn Puru dynastie nooit een avatära van Bhagavän was 

verschenen. De alwetende Çré Çukadeva Gosvämé wilde de superieu-

riteit van bhakti over mukti aantonen en heeft gezorgd, dat dit vers 

is neergedaald. Op deze manier verdreef hij het verdriet van Parékñit 

Mahäräja en gaf hem vreugde. Het was de intentie van Çré Çukadeva 

Gosvämé om te verzekeren, dat de familie, waarin bhakti [dat wil 

zeggen, de bhakta] neerdaalt, superieur is aan de familie, waarin 
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Bhagavän neerdaalt. De familie, waarin bhakti neerdaalt, is lof-

waardiger, omdat Bhagavän alleen door bhakti wordt overwonnen. 

Het is waar, dat geen incarnatie van Bhagavän ooit in de Puru 

dynastie was afgedaald, maar dat een bhakta dat wel had gedaan. 

Çré Bhagavän is de instandhouder van de Päëòu dynastie, zoals 

Hij de instandhouder is van de Yadu dynastie. Hij is ook hun in-

structeur, hun object van verering, hun beste vriend en hun leider. 

Hij is zelfs zover gegaan om als hun boodschapper op te treden en 

zodoende hun dienaar te worden. Nooit wordt gezien, dat een ander 

proces dan bhakti Bhagavän op deze wijze kan beheersen. Dergelij-

ke bhakti is uiterst zeldzaam. Bhagavän kan wel bevrijding (mukti) 

geven aan degenen, die Hem vereren, hetgeen Zijn naam Mukunda 

verklaart, maar prema-bhakti geeft Hij zelden. 

In het vers in kwestie impliceert het woord karhicit (“ieder mo-

ment”) niet, dat Çré Bhagavän nooit prema-bhakti geeft. Hij geeft 

het niet, zolang een intense hunkering om prema-bhakti te krijgen 

niet in het hart is ontwaakt. Met andere woorden, het kan heel goed 

zijn, dat een toegewijde bhajana doet, maar als er andere ambities 

dan het dienen van Kåñëa in het hart achterblijven – zelfs maar een 

spoor – geeft Bhagavän hem geen prema. Çréla Kåñëadäsa Kaviräja 

Gosvämé heeft dan ook in Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 8.18) 

geschreven, 

kåñëa jadi chuöe bhakte bhukti mukti diyä 

kabhu bhakti nä dena räkhena lukäiyä 

Zolang er hunkering naar plezier en bevrijding in het hart van de 

bhaktas, die zijn toegewijd aan bhajana, blijft bestaan, geeft Çré Kåñëa 

hen geen prema-bhakti. Integendeel, Hij verbergt het voor hen. 

Als een kind ziek is, zal een liefhebbende moeder de rasagulläs en 

de zoete rijst voor hem verstoppen. Ze geeft hem die dingen weer, 

zodra hij gezond is, anders niet. Op dezelfde manier houdt Bhaga-

vän bhakti voor ongeschikte bhaktas verborgen. Het is normaal 

gesproken niet het geval, dat Çré Kåñëa aan Zijn eigen toegewijden 



_____________________________________________________________________________________ 

101 

geen prema-bhakti wil geven. Dit zien we elders ook in Çré Caitanya-

caritämåta (Madhya-lélä 22.37), 

anya-kämé jadi kare kåñëera bhajana 

nä mägileha kåñëa täre dena sva-caraëa 

Als degenen, die naar iets anders verlangen dan bhakti, bhajana van 

Kåñëa uitvoeren, geeft Çré Kåñëa hen dienstverlening aan Zijn godde-

lijk genadevolle voeten, zelfs zonder dat ze erom vragen. 

Sommigen denken, als Çré Kåñëa een toegewijde eenvoudig tevreden 

kan stellen door hem lustbevrediging (bhukti) of bevrijding (mukti) 

te geven, zal Hij hem nooit prema-bhakti geven, omdat Hij wordt 

beheerst door prema-bhakti. Naar hun opvatting is ondergeschikt-

heid aan de toegewijde lastig voor Hem. In werkelijkheid echter is 

prema-bhakti een functie van Kåñëa’s hlädiné-çakti (pleziergevend 

vermogen). Daarom ontleent Hij veel meer zegen aan prema-bhakti 

dan aan Zijn eigen intrinsieke natuur (svarüpa). Aangezien Zijn 

ondergeschiktheid aan de bhakta Zijn hoogste geluk vormt, hunkert 

Hij er altijd naar. Het is niet mogelijk, dat deze kwaliteit van onder-

geschiktheid Hem pijn geeft of dat Hij het afwijst. Dit is de defini-

tieve conclusie van de bhakti-çästras. 

Aangezien bhakti zo superieur is aan mukti, het hoogste doel van 

jïäna, hoe kan jïäna dan de activerende factor van bhakti zijn? 

Nadat Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura het idee heeft weer-

legd, dat jïäna bhakti activeert, en nadat hij de superieuriteit van 

bhakti over mukti, het hoogste doel van jïäna, heeft vastgesteld, 

gaat hij nu de uitgestrekte superieuriteit van de toegewijde van 

Bhagavän boven de bevrijde persoon (mukta-puruña) aantonen. 

Koning Parékñit zei tegen Çréla Çukadeva Gosvämé, 

muktänäm api siddhänäà  /  näräyaëa-paräyaëaù 

sudurlabha praçäntätmä  /  koöiñv api mahä-muneù 

Çrémad-Bhägavatam  (6.14.5) 
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O grootste der wijzen, van de miljarden en miljarden personen, die 

zelfs in dit leven zijn geëmancipeerd (jévan-mukta) en die de bevrij-

ding van opgaan in de brahma uitstraling (brahma-säyujya-mukti) bij-

na hebben bereikt, is er slechts één die Bhagavän Näräyaëa vereert. 

Een dergelijk persoon, wiens verstand volkomen sereen is en die zijn 

toevlucht alleen in Näräyaëa zoekt, is uitermate zeldzaam. Er bestaan 

slechts enkele van dergelijke personen. 

Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn commentaar op dit vers geschreven, 

muktänäà prakåta-çaréra-sthatve ‘pi tad-abhimäna-çünyänäm | sid-

dhänäà präpta-sälokyädénäà ca koöiñv api madhye näräyaëa-sevä-

mäträkäìkñé sudurlabhaù | praçäntätmä sarvopadrava-rahitaù || 

De betekenis is, dat iemand die vrij is van de identificatie met het 

sterfelijke lichaam, waarin hij zich bevindt, dient te worden be-

schouwd als bevrijd, een jévan-mukta-puruña. Maar om brahma-

säyujya-mukti te bereiken dient zelfs een jévan-mukta-puruña te 

wachten, totdat de gevolgen van zijn acties (prärabdha) zijn vernie-

tigd. 

De gevolgen van de acties van een jïäné kunnen niet alleen door 

brahma-jïäna worden vernietigd. De reden hiervoor is alsvolgt. 

Brahma-jïäna wordt verkregen door het onderscheid te kunnen 

maken tussen geest en niet-geest. Door de vrucht van deze wijsheid 

wordt zijn hart zuiver en krijgt hij kennis van de ongedifferentieerde 

geest (abheda-brahma), waardoor de jéva een idee krijgt van een-

heid met brahma (Absolute Geest). 

Ofschoon er enige kennis van de speciale kwaliteit van de Abso-

lute Realiteit in deze ongedifferentieerde brahma-jïäna huist, leidt 

deze kennis niet tot enige activiteit in de vorm van verering of 

dienstverlening. Vandaar dat zich geen vermogen van de Allerhoog-

ste Persoonlijkheid Gods in het lichaam van de sädhaka manifes-

teert, waardoor de onoverkomelijke prärabdha van de sädhaka niet 

kan worden vernietigd. 
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Zelfs bij het bereiken van brahma-jïäna – dat wil zeggen, zelfs 

nadat een enorme hoeveelheid van de eindeloze massa opeengesta-

pelde zaden van zonden (béja) van de sädhaka, de neiging om te 

zondigen (küöa) enzovoort, is vernietigd – moet de sädhaka toch 

wachten op de vernietiging van de prärabdha, die het resultaat in 

zijn huidige lichaam is geworden, voordat hij säyujya-mukti bereikt. 

Dergelijke sädhakas worden jévan-mukta genoemd (bevrijd in dit 

leven). Ook al blijft hun sterfelijke lichaam bestaan, deze mukta-

puruñas houden niet langer de identificatie met hun lichaam vast. 

Het woord siddhänäm dient te worden verstaan als “degenen die 

bijna bevrijding hebben bereikt”. Een toegewijde van Näräyaëa – 

dat wil zeggen, een toegewijde, die vrij is van iedere ambitie behalve 

van het verlangen om Çré Näräyaëa te dienen – is zeldzamer dan 

miljarden en miljareden van dergelijke bevrijde persoonlijkheden 

(jévan-muktas) en geperfectioneerde persoonlijkheden (siddhä-

puruñas). Dat komt, omdat de geest van een dergelijke bhakta se-

reen is of vrij van allerlei vormen van afleiding. 

Hier kan men de volgende vraag stellen. Welke afleiding kan mo-

gelijkerwijs achterblijven in een geperfectioneerde persoonlijkheid 

of in iemand, die in dit leven is bevrijd? Çästra zegt, dat na overtre-

dingen te hebben begaan tegen de onbevattelijk machtige lotusvoe-

ten van Çré Bhagavän zelfs dergelijke individuen weer opnieuw van 

aardse zaken (saàsära) in verrukking raken. 

jévan-muktä api punar-  /  bandhanaà yänti karmabhiù 

yady acintya-mahäçaktau  /  bhagavaty-aparädhinaù 

Het commentaar Laghu-toñaëé van Çréla Jéva Gosvämé  

op Çrémad-Bhägavatam  (10.2.32) 

Zelfs als iemand in dit leven is bevrijd, raakt hij wederom aan wereld-

se zaken gebonden, omdat hij verslaafd is aan materiële verlangens 

vanwege overtredingen tegen de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. 
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Daarom heeft Çréman Mahäprabhu de volgende instructie aan Çréla 

Rüpa Gosvämé gegeven, 

kåñëa-bhakta—niñkäma, ataeva ‘çänta’ 

bhukti-mukti-siddhi-kämé—sakali ‘açänta’ 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 19.149) 

Aangezien een toegewijde van Kåñëa vrij is van alle [materiële] ver-

langens, is hij rustig. Degenen, die naar materieel plezier verlangen, 

naar bevrijding uit wereldse aangelegenheden en naar mystieke per-

fectie, zijn rusteloos. 

Toegewijden van Bhagavän zijn daarom veruit superieur aan dege-

nen, die jïäna hebben geperfectioneerd. Zelfs iemand, die in ver-

rukking raakt van het onpersoonlijke aspect van de Absolute Waar-

heid, geeft het pad van jïäna op en gaat hari-bhajana uitvoeren, 

zodra hij de minste smaak voor bhakti heeft gekregen. 

brahmänanda haite pürëänanda lélä-rasa 

brahma-jïäné äkarñiyä kare ätma-vaça 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 17.137) 

De rasa in het spel van Çré Kåñëa, dat vol van bovenzinnelijk vreugde 

is, lokt de jïäné, die geabsorbeerd is in de realisatie van brahma, en 

overmeestert hem volledig. 

Voor degenen, die helemaal niets van bhakti hebben geproefd, 

schijnt de zegen van het vormloze aspect van het Absolute Brahman 

(brahmänanda) een groot geluk te zijn. Maar in Çrémad-Bhägavatam 

staat het volgende geschreven, 

ätmärämäç ca munayo  /  nirgranthä apy urukrame 

kurvanty ahaitukià bhaktim  /  ittham-bhüta-guëo hariù 

 Çrémad-Bhägavatam  (1.7.10) 

Zelfs munis, die diep waren verzonken in contemplatie op brahma en 

die waren ondergedompeld in het genoegen van de realisatie van 

brahma, voerden – ofschoon ze reeds waren bevrijd van woede en 
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vals-ego – ongemotiveerde toegewijde dienst aan Bhagavän uit. Dat 

komt, omdat de kwaliteiten van Bhagavän zo vol mädhurya (een on-

beschrijflijke charme) zijn, dat deze [kwaliteiten] iedereen tot Hem 

aantrekken. 

Ook in Lalitä-mädhava-näöaka (5.2) staat geschreven, 

åddhä-siddhi-vraja-vijayitä satya-dhamara-samädhir 

    brahmänando gurur api camatkärayaty eva tävat 

yävat premnä madhu-ripu-vaçékära-siddhauñadhénäà 

    gandho ‘py antaùkaraëa-saraëé-päthatäà na prayäti 

Prema is inherent het perfecte elixer om Çré Kåñëa onder controle te 

brengen. Zolang er geen spoor van prema in de kern van het hart 

aanwezig is, kunnen mystieke perfecties (siddhis), te beginnen met het 

vermogen om kleiner dan een atoom te worden (aëimä), uiterst ver-

heven lijken te zijn en samädhi (trance), de vrucht van het praktiseren 

van dharmas, te beginnen met eerlijkheid, evenals het grote geluk van 

de realisatie van brahma, kunnen in het hart grote verbazing wekken. 

Daarom is afdoende vastgesteld, dat de excellentie van de bhaktas 

miljoenen en miljoenen keren groter is dan die van bevrijde per-

soonlijkheden (mukta-puruñas). Çréman Mahäprabhu gaf in zijn 

lessen aan Çréla Rüpa Gosvämé de gradatie van uitmuntendheid aan, 

ei-mata brahmäëòa bhari’ ananta jéva-gaëa 

cauräçé-lakña yonéte karaye bhramaëa 

täre madhye ‘sthävara’, ‘jaìgama’—dui bheda 

jaìgame tiryak-jala-sthalacara-vibheda 

tära madhye manuñya-jäti ati alpatara 

tära madhye mleccha, pulinda, bauddha, çabara 

veda-niñöha-madhye ardheka veda ‘mukhe’ mäne 

veda-niñiddha päpa kare, dharma nähi gaëe 

dharmäcäri-madhye bahuta ‘karma-niñöha’ 

koöi-karma-niñöha-madhye eka ‘jïäni’ çreñöha 
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koöi-jïäni-madhye haya eka-jana ‘mukta’ 

koöi-mukta-madhye ‘durlabha’ eka kåñëa-bhakta 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 19.138, 144-48) 

In dit universum wemelt het van talloze miljarden levende wezens, die 

bestaan uit twee soorten: degenen die zich niet kunnen voortbewegen 

(sthävara), zoals bomen, en degenen die zich wel kunnen voortbewe-

gen (jaìgama), zoals mensen, vogels en zoogdieren. In de 8,4 miljoen 

verschillende levenssoorten, waartoe waterdieren en wilde dieren en-

zovoort behoren, bevinden zich slechts zeer weinig menselijke levens-

vormen. En zelfs in de mensheid zijn rassen en groepen aanwezig, zo-

als mlecchas (ongeciviliseerde barbaren), pulindas (primitieve stam-

men), boeddhisten en çabaras (bergstammen), die niet volgens de Ve-

da’s leven. Van de resterende leden van de mensheid, die de Veda’s 

wel erkennen, verleent de helft van hen lippendienst aan de Veda’s en 

nemen de sommaties van de Veda’s met betrekking tot dharma (reli-

gie), karma (voorgeschreven beroepsmatige plichten) enzovoort niet 

in acht. Integendeel, ze houden zich bezig met zondige activiteiten, die 

strijdig zijn met de Veda’s. Van de rest van de bevolking, die wel de 

beoefening van veda-dharma onderneemt, zijn de meesten geïnteres-

seerd in de uitvoering van karma (baatzuchtig streven), zoals yajïas.  

Onder tientallen miljoenen van dergelijke mensen, die aan karma zijn 

gewijd, bevindt zich amper één jïäné. En weer onder tientallen mil-

joenen jïänés bevindt zich zowaar één zeldzaam persoon, die het sta-

dium van perfectie bereikt en vrij wordt van lichamelijke identificatie 

enzovoort. Onder tientallen miljoenen van dergelijke bevrijde perso-

nen, is één zeldzaam individu een toegewijde van Kåñëa. 

Onder miljarden kåñëa-bhaktas bevindt zich één ware kåñëa-bhakta, 

wiens hart volkomen tot rust is gekomen. Met andere woorden, 

nadat een dergelijke toegewijde alle andere verlangens heeft opge-

geven, verlangt hij alleen nog naar Çré Kåñëa en naar dienstverlening 

aan Hem. Alleen hij is volkomen sereen, omdat hij uitsluitend is 

toegewijd aan het dienen van Kåñëa. 

Degenen, die hunkeren naar materieel plezier (bhukti) of bevrij-

ding (mukti), kunnen niet worden beschouwd als volkomen sereen. 
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Ze blijven rusteloos, omdat iemand, die bhukti en mukti koestert, 

nooit rustig kan zijn. Degenen, die hunkeren naar aëimä (kleiner 

worden dan een atoom) en andere mystieke perfecties, verlangen 

naar zelfvoldoening, maar ook naar roem en adoratie. Zij blijven 

zonder twijfel altijd onvoldaan. Aspiranten van mukti zijn in werke-

lijkheid ook rusteloos. Jévas, die verlangen naar rijkdom geschikt 

voor het transcendente universum en die sälokya-mukti, särñöi-

mukti, särüpya-mukti of sämépya-mukti bereiken, blijven ongetwij-

feld rusteloos. En degenen, die säyujya-mukti wensen, waarin hun 

eigen bestaan niet langer wordt gerealiseerd, worden ook be-

schouwd als onvervuld, want hoewel ze niet naar persoonlijk geluk 

verlangen, zoeken ze naar een eind aan hun ellende. Omdat ze te 

lijden hebben van de beklemming in het materiële bestaan, gaan ze 

zich bezighouden met sädhana, die leidt tot säyujya-mukti om van 

die ellende te worden verlost. De enige basis voor het streven naar 

säyujya-mukti is het verlangen om het eigen lijden te schorsen. Hoe 

kan van iemand worden gezegd, dat hij rust en vrede heeft, als hij 

verlangt naar het stopzetten van zijn ongeluk? 

Iemand kan te berde brengen, dat de intentie om eenheid met 

brahma te bereiken in feite een verlangen naar mukti is en dat het 

geen verlangen naar het stopzetten van ongeluk is. In dit geval moet 

eveneens worden geaccepteerd, dat iemands motief om sädhana uit 

te voeren bestaat uit een verlangen naar de glorie van het bereiken 

van brahma. Dit verlangen naar vergoddelijking maakt de geest 

eveneens rusteloos. Het verlangen om ellende te bevriezen, of het 

verlangen naar de glorie van de identificatie met brahma, blijft tot 

het laatste stadium van sädhana aanhouden. Dit komt, omdat ie-

mand die säyujya-mukti verlangt, hiernaast geen ander doel kan 

hanteren. Daarom komt ook een aspirant voor mukti niet tot rust. 

Zolang het levend wezen geen eeuwigdurende, onafgebroken en 

oneindig gevarieerde zegen heeft bereikt en zolang zijn bewustzijn 

niet diepgaand in die zegen is geabsorbeerd, zal de rusteloosheid 
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van zijn geest niet verdwijnen. Het is niet mogelijk. Het levend we-

zen kan deze zegen alleen vinden, als hij door middel van bhakti 

uitsluitend de rasa van het spel van Bhagavän proeft. De geest van 

degenen, die deze bhakti-rasa (de smaken van toewijding) of lélä-

rasa (de smaken van het zoete spel van Çré Kåñëa) hebben geproefd, 

kunnen zelfs niet meer opgewonden raken door de zegen van de 

identificatie met brahma (brahmänanda). Anderzijds worden de 

jïänés, die in brahmänanda zijn verzonken, wel rusteloos door bhak-

ti te proeven, die vol lélä-rasa is, waardoor in hen een hunkering 

ontstaat om bhakti-rasa te ervaren en worden ertoe aangetrokken. 

brahmänanda haite pürëänanda lélä-rasa 

brahma-jïäné äkarñiyä kare ätma-vaça 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 17.137) 

Dit bevestigt tevens, dat de geest van de brahma-jïäné in brahma-

änanda alleen stabiel kan blijven, zolang de onderwerpen over de 

mädhurya van de namen, gedaanten, kwaliteiten en het spel van 

Bhagavän Çré Kåñëa, de onuitputtelijke oceaan van bhakti-rasa, zijn 

oren niet binnenkomen. Çréla Çukadeva Muni en de vier Kumära’s 

met Sanaka aan het hoofd zijn het bewijs hiervan. Vanaf hun ge-

boorte waren ze geheel geabsorbeerd in brahma realisatie, maar 

toen ze tot de kwaliteiten van Çré Kåñëa werden aangetrokken, gin-

gen ze zich met bhajana bezighouden. 

De mogelijkheid blijft dus bestaan, dat zelfs de geest van een 

brahma-jïäné rusteloos kan zijn. Om deze reden zijn zij ook be-

schreven als niet vredig. De toegewijde daarentegen, die bhakti-rasa 

proeft, heeft zijn eigen zelf echt vergeten. Dat komt, omdat hij Çré 

Kåñëa eeuwigdurend dient en op die manier de rasa van Zijn spel 

proeft. Het gevolg is, dat hij niet alleen echt in vrede (çänta) is, maar 

volkomen sereen (praçänta) is. Met andere woorden, hij is rustig in 

de overtreffende trap. 
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5l ~ Jïäna wordt gevoed door de genade van bhakti  

indram eva pradhänékåtya svayaà guëébhavatopendreëa taà sarvat-

hä puñëatä sva-kåpälutvam eva yathäbhijïa-janeñu pratyäyate na tu 

sväpakarñas tathaiva jïänaà puñëantyäs tat-tat-prakaraëa-väkyeñu 

tasyä bhakter anugraha eva sudhébhir anugamyata iti || 5 || 

BHÄVÄNUVÄDA – [In de bovenstaande tekst is de hoogste excellen-

tie van bhakti uitgeroepen. Waarom zien we dan in bepaalde delen 

van çästra, dat jïäna als primair wordt beschreven? Dit wordt nu 

beantwoord met de volgende analogie.] 

Hoewel Çré Bhagavän sarva-śaktimän is, het almachtige en col-

lectieve reservoir van alle transcendente kwaliteiten, heeft Hij Indra 

Zijn ouderling gemaakt. Hij accepteerde ondergeschiktheid aan 

hem en kwam in de gedaante van Upendra (Vämana), de jongere 

broer van Indra, en hield Indra, koning der halfgoden, in ieder op-

zicht in stand. Wijze personen begrijpen dit als Bhagaväns eigen-

schap van genade; het is totaal geen indicatie voor Zijn inferieuri-

teit. Op dezelfde manier dienen we van schriftuurlijke uitspraken te 

weten, die jïäna als prominent vestigen en bhakta als louter een 

ondersteunend onderdeel van jïäna, dat de uiterst onafhankelijke 

en transcendente Bhakti-devé door de geaardheid goedheid te aan-

vaarden op genadevol wijze als een onderdeel van jïäna is gekomen 

alleen om jïäna te voeden. Wijze personen en geleerden hebben 

vastgesteld, dat dit de genade van bhakti is. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura pre-

senteert deze analyse met een zeer genuanceerde beraadslaging, 

waarin hij het onafhankelijke karakter van Bhakti-devé stevig on-

derbouwt. Er kan een vraag rijzen met betrekking tot degenen, die 

de praktijk van jïäna vermengd met bhakti uitvoeren. We treffen 

schriftuurlijke uitspraken aan, zoals “kåñëa-bhakti binä tähä dite 

näre phala – zonder de hulp van bhakti kan geen enkele praktijk 
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vrucht dragen” (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 22.18). Der-

halve praktiseren beoefenaren van jïäna ook bhakti om bevrijding, 

de vrucht van jïäna, te bewerkstelligen. In een dergelijke beoefe-

ning is bhakti als een onderdeel van jïäna aanwezig. Jïäna over-

heerst en Bhakti-devé bevindt zich in een secundaire positie. Hoe 

wordt dan het onafhankelijke karakter van bhakti aangetoond? 

Verder wordt in Çrémad-Bhägavatam de bhakti van een dergelijke 

jïäné sättviké-bhakti of toewijding in de geaardheid goedheid ge-

noemd. Hoe wordt in dit geval dan tevens het transcendente (nir-

guëä) aspect van bhakti aangetoond? De eerbiedwaardige auteur 

heeft dit op prachtige wijze met een analogie in overeenstemming 

gebracht. 

In Canto Acht van Çrémad-Bhägavatam is het spel van Çré Väma-

nadeva beschreven. Ondanks de hoogste onafhankelijkheid van Çré 

Vämanadeva, Zijn ongelimiteerde vermogens en belichaming van 

alle transcendente eigenschappen is Hij uit eigen vrij wil in de ge-

daante van Çré Upendra verschenen, de jongere broer van Indra, 

koning der halfgoden. Vämanadeva had alleen voor de bestwil van 

Indra ondergeschiktheid aan hem aanvaard. Onder voorwendsel van 

het bedelen om drie stappen land van Mahäräja Bali nam Hij met 

Zijn eerste twee stappen de Aarde en de hemelse planeten in beslag. 

En met Zijn derde stap zond Hij Bali Mahäräja naar het lagere pla-

netaire stelsel genaamd Pätalaloka. Daarna heeft Hij het koninkrijk 

der hemelen aan Indra gegeven en hield hem op die manier in stand. 

Çré Vämanadeva accepteerde de naam Upendra.
7
 Uit eigen vrije wil 

werd Hij Indra’s jongere broer en bood hem altijd het respect, dat 

een oudere broer past. Zouden geleerde personen bij het zien van 

de instandhouding en de steun, die Bhagavän Upendra op deze wij-

ze aan Indra gaf, Hem als inferieur aan Indra beschouwen? Ze zien 

juist, dat het respect, dat Bhagavän Upendra (Vämana) aan Indra 

                                                           
7
    Upa-indra – letterlijk, “de kleinere Indra” hetgeen betekent Indra’s jongere broer. 

–Red. 
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gaf evenals de pogingen van Upendra om hem in stand te houden, 

Zijn genade aan Indra betrof. Op deze manier wordt Zijn hoogste 

excellentie aangetoond, niet Zijn inferieuriteit. 

Voor zover de jéva zijn volledige potentieel manifesteert door 

sädhana uit te voeren, wordt zijn eigenschap van jéva verwezenlijkt  

– dat wil zeggen, zijn ware bewustzijn. Op dezelfde manier wordt 

ook de eigenschap van Bhagavän als Bhagavän (Zijn bhagavattä) 

gemanifesteerd, voor zover het mededogen van Çré Bhagavän af-

daalt naar lagere en gedegradeerde wezens. 

In wezen beschermde de almachtige Bhagavän Indra en hield 

hem in stand door zijn jongere broer te worden. Als we dit spel na-

der beschouwen, zien we, dat Bhagavän Upendra eenvoudig com-

passie had voor Indra. Ondanks dat Hij uiterst onafhankelijk, alwe-

tend en almachtig is, werd Çré Bhagavän door Zijn eigen onafhanke-

lijke verlangen de jongere broer van Indra en nam zelfs de naam 

Upendra aan. Hij heeft op deze manier de preëminentie van Indra 

gevestigd. Çré Bhagavän wordt hier niet minder door. Integendeel, 

het openbaart Zijn bhakta-vätsalyatä, Zijn genegenheid voor Zijn 

toegewijde. Op dezelfde manier voedt bhakti jïäna, want zonder 

toevlucht te nemen tot bhakti kan jïäna geen enkel resultaat ople-

veren. 

Evenals Çré Bhagavän Zelf is Zijn svarüpa-çakti – bhakti – ook ui-

terst mededogend. De enige oorzaak voor het verkrijgen van hetzij 

het aspect van de Absolute Waarheid zonder eigenschappen (nirvi-

çeña) of het aspect verzadigd van alle eigenschappen (saviçeña) is 

bhakti. Çré Bhagavän zegt, “Bhaktyä mäm abhijänäti – Ik kan alleen 

worden gekend door bhakti” (Bhägavad-gétä 18.55) en “bhaktyäham 

ekayä grähyaù – Ik kan alleen worden bereikt door bhakti” (Çrémad-

Bhägavatam 11.14.21). Deze en andere verzen in Çré Bhägavad-gétä 

en Çrémad-Bhägavatam onderbouwen dit.  

Als men dus op deze manier de sädhana van jïäna uitvoert, maar 

niet de sädhana van bhakti, bereikt men louter tegenspoed. Intelli-
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gente jïäna-sädhakas voeren om deze reden de sädhana van bhakti 

uit samen met hun verering van nirviçeña-brahma. In dergelijke jïä-

na-sädhana wordt de beoefening van bhakti als hulpbron aange-

wend; echter alleen onder invloed van dergelijke bhakti bereikt die 

jïäna-sädhana perfectie. Dit is de reden, waarom in jïäna-sädhana, 

waarin de aanbidder als niet-verschillend wordt gezien van het ob-

ject van verering, bhakti niet in haar primaire vorm verschijnt. Ze 

verschijnt veeleer in een secundaire vorm als onderdeel van jïäna. 

Door Zijn vermogen van onafhankelijkheid niet te manifesteren gaf 

Upendra voorrang aan Indra en naar Zijn eigen wens werd Hijzelf 

secundair. Dit wijst erop, dat Upendra genade schonk aan Indra. Op 

dezelfde manier blijft Bhakti-devé in een ondergeschikte positie als 

een onderdeel van jïäna door haar vermogen van onafhankelijkheid 

op genadevolle wijze niet te manifesteren en voedt op die manier de 

beoefening van jïäna. Als resultaat van de praktijk van de jïäné 

schenkt bhakti hem kennis, die de eenheid van de individuele ziel 

met brahma (brahma-aikya-jïäna) bevordert en geeft hem bevrij-

ding. 

Zoals Upendra Bali Mahäräja bedroog en de hemelse planeten 

aan Indra vermaakte, zo neemt de meest mededogende Bhakti-devé, 

ondanks dat ze de functie van Bhagaväns svarüpa-çakti bekleedt en 

ondanks dat ze nirguëä is of buiten de materiële geaardheden staat, 

op genadevolle wijze en naar haar eigen onafhankelijke wens de 

geaardheid goedheid (sattva-guëa) aan om de discipline van jïäna 

van de jïänés te completeren. In Çrémad-Bhägavatam is deze vorm 

van bhakti sättviké-bhakti genoemd. 

Men kan zich wederom afvragen, “Deze Absolute Waarheid kent 

twee manifestaties of aspecten. De ene is saviçeña, het persoonlijke 

aspect (of Bhagavän Zelf) en de andere is nirviçeña, het onpersoon-

lijke aspect zonder enige differentiatie (brahma). De nirviçeña-

svarüpa van de Allerhoogste Absolute Waarheid is ook transcen-

dent (buiten de geaardheden van de materiële natuur). Waarom zou 
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bhakti dan de materiële geaardheid van goedheid moeten aannemen 

om iemand realisatie van dat onpersoonlijke aspect te geven, dat 

zich ook buiten de geaardheden van de materiële natuur bevindt? 

Kan bhakti, die vrij is van materiële geaardheden, geen realisatie 

van nirviçeña-brahma geven, terwijl ze in haar eigen svarüpa blijft 

staan?”  

Als antwoord wordt gezegd, dat bhakti de naam is van één van de 

çaktés van Bhagavän. De term çakti wijst op de capaciteit om te han-

delen of tot stand te brengen. De çakti, die de Allerhoogste Absolu-

te Waarheid (parä-tattva) manifesteert, wordt bhakti genoemd. 

Bhakti-devé, die zich buiten de materiële geaardheden bevindt, 

openbaart de svarüpa van Bhagavän aan de beoefenaren van bhakti, 

die vrij zijn van materiële verlangens en zich ook buiten de geaard-

heden van de materiële natuur bevinden. In het hart van de jïäné-

sädhakas echter bevindt zich het verlangen naar bevrijding. Tenzij 

het hart vrij van materieel verlangen is, kan Bhakti-devé in haar 

transcendente svarüpa daar niet wakker worden. Vanwege het ver-

langen naar bevrijding, dat lijkt op doornen, in het hart van de jïä-

nés, dat wil zeggen, omdat hun hart vol zit met materiële verlangens 

en wordt aangegrepen door de geaardheden van de stoffelijke na-

tuur, neemt Bhakti-devé de geaardheid goedheid aan en verschijnt 

op die manier in hun hart om hun wensen in vervulling te brengen. 

Er bestaat voor hen geen andere manier om perfectie in hun respec-

tievelijke disciplines te bereiken.  

De geaardheid goedheid verlicht, de geaardheid hartstocht ani-

meert en de geaardheid onwetendheid versluiert. Hoewel de ge-

aardheid goedheid de transcendente Allerhoogste Absolute Reali-

teit niet openbaart, geeft het zeker een idee van de Allerhoogste 

Absolute Realiteit. Met betrekking tot bhakti in de geaardheid 

goedheid zegt Bhagavän Kapiladeva in Çrémad-Bhägavatam 

(3.29.10) het volgende, 
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karma-nirhäram uddiçya  /  parasmin vä tad-arpaëam 

yajed yañöavyam iti vä  /  påthag-bhävaù sa sättvikaù 

Als iemand de resultaten van zijn actie aan Bhagavän opdraagt met 

het doel zich te bevrijden van het gevolg van baatzuchtige actie om 

zodoende bevrijding te krijgen, of als hij toewijding aan Bhagavän uit-

voert met andere verlangens dan Hem een plezier te doen, maar dat 

eenvoudig doet uit een gevoel van plichtsbetrachting aan Hem, be-

vindt zijn toewijding zich in de geaardheid goedheid, sättviké-bhakti. 

Om Bhagavän een plezier te doen dragen velen Hem de resultaten 

van hun vrome actie (karma) op met een verlangen om te worden 

bevrijd van de gevolgen van karma, of om bevrijding te krijgen, 

want zonder Bhagavän een plezier te doen kan men geen van beide 

tot stand brengen. Bhakti schenkt immers de vrucht van karma, 

yoga en jïäna. Zonder de genade van Bhagavän of bhakti zijn kar-

ma, yoga en jïäna niet in staat hun vruchten te schenken. 

Als bhakti wordt uitgevoerd met een ander belang dan Çré Kåñëa 

een plezier te doen, is het geen çuddha-bhakti. Çästra geeft ons de 

instructie om Bhagavän te vereren; daardoor voeren zovelen bhaja-

na uit met een gevoel van plichtsbesef, zonder dat ze over complete 

kennis van bhakti-tattva beschikken. Hun bhajana is niet gericht op 

het bereiken van bhakti, noch is het bedoeld voor het plezier van 

Bhagavän. Om deze reden is hun bhakti niet nirguëä of zonder ge-

aardheden van de materiële natuur. Dit heet sättviké-bhakti, toewij-

ding in de geaardheid goedheid. 

Het hierboven genoemde vers van Bhägavatam zegt, dat bhakti 

bevrijding geeft. Daarom heeft Çréla Jéva Gosvämépäda gezegd, 

“kaivalya kämä sättviké – het verlangen om één te worden met 

brahma bevindt zich in de geaardheid goedheid.” Het is dus duide-

lijk, dat de sädhana om bevrijding te bereiken toewijding is in de 

geaardheid goedheid, aangezien jïäna op zich niet in staat is om 

bevrijding te geven. 
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Tekst  6 

6a ~ Bhakti komt voort uit bhakti 

“bhaktyä saïjätayä bhaktyä” iti bhakteù phalaà prema-rüpa saiveti 

svayaà puruñärtha-mauli-rüpatvaà tasyäù | tad evaà bhägavata iva 

svarüpa-bhütäyä mahä-çakteù sarva-vyäpakatvaà sarva-vaçé-

käritvaà sarva-saïjévakatvaà sarvotkarña-parama-svätantryaà sva-

prakäçatvaà ca kiïcid uööaìkitaà 

BHÄVÄNUVÄDA – “Bhaktyä saïjätayä bhaktyä – bhakti komt 

voort uit bhakti.” Volgens deze woorden van Çrémad-Bhägavatam 

(11.3.31) is prema-bhakti de vrucht van [sädhana-] bhakti. Prema is 

het kroonjuweel van alle spirituele verworvenheden. Dus evenals 

Bhagavän is Zijn stralend innerlijke vermogen Bhakti-devé alom-

tegenwoordig, alom-besturend, alom-voedend, al-aantrekkelijk, 

hoogst onafhankelijk en zelfmanifesterend. Deze eigenschappen 

zijn hier in het kort aangestipt. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, die 

bewijsmateriaal citeert uit Çrémad-Bhägavatam, Çrémad Bhägavad-

gétä en andere geschriften, heeft het zelfmanifesterende, onafhanke-

lijke karakter van bhakti uitvoerig aangetoond samen met haar an-

dere karakteristieken en besluit daarmee de Eerste Nectarregen. 

Eerder is reeds gezegd, dat men door de genade van een hoogst 

onafhankelijke, grote heilige persoonlijkheid (mahäpuruña) bhakti 

krijgt. Bhakti-devé, die zich in het hart van de mahäpuruña bevindt, 

is van die genade de enige oorzaak, want zonder bhakti kan genade 

niet tot stand komen. Derhalve is bhakti de oorzaak van bhakti. Met 

de vaststelling hiervan is de onafhankelijke en zelfmanifesterende 

natuur van bhakti aangetoond. Çrémad-Bhägavatam (11.3.31) toont 

rechtstreeks aan, hoe bhakti de enige oorzaak van bhakti is, 



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

116 

smarantaù smärayantaç ca  /  mitho ‘ghaugha-haraà harim 

bhaktyä saïjätayä bhaktyä  /  bibhraty utpulakäà tanum 

[Çré Prabhuddha, de beste der negen yogendras, zei tegen Nimi Mahä-

räja,] O Koning, op deze manier herinnert de premé-bhakta door pre-

ma-bhakti, die is verschenen uit sädhana-bhakti, Çré Hari, waarbij zijn 

lichaam van extase huivert en zijn haar overeind staat, en veroorzaakt 

tevens, dat anderen Hem ook herinneren. 

In de disciplines van karma, yoga, jïäna enzovoort verschilt het 

middel (sädhana) van het doel (sädhya). De sädhana van de baat-

zuchtig strevers (karmés) bestaat uit het offeren van offergaven (yä-

ga), het uitvoeren van vuuroffers (yajïa) enzovoort, waarbij hun 

doel is het bereiken van de hemelse planeten. Tot de sädhana van 

de jïänés behoren het terugtrekken van de geest uit zintuiglijk ple-

zier (çama), onthouding van de zintuigen (dama) en herhaalde, die-

pe meditatie (nididhyäsana) met het doel op te gaan in het onper-

soonlijke aspect van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods (brah-

ma-säyujya). De sädhana van de yogés is beteugeling (yama), het 

naleven van verboden (niyama), de beheersing van het lichaam 

(äsana), ademhalingsoefeningen (präëäyäma) enzovoort, waarbij 

hun doel is opgaan in Paramätmä (paramätma-säyujya). In de mate, 

waarin deze uiteenlopende beoefenaren perfectie naderen, neemt 

hun praktijk af. Uiteindelijk bevrijden ze zich helemaal van hun 

praktijk en raken in de perfectie geabsorbeerd. Hun discipline (säd-

hana) en hun perfectie (sädhya) zijn dus totaal verschillend van 

elkaar. Dit is gemakkelijk te begrijpen. 

Daarentegen zijn sädhana-bhakti, bhäva-bhakti en prema-bhakti 

vergelijkbare en overtreffende stadia van dezelfde discipline. Het 

voorgaande stadium van bhakti wordt de oorzaak van het volgende 

stadium van bhakti. Zodra de beoefenaar van bhakti vooruitgang 

maakt naar prema-bhakti, neemt daarom zijn discipline toe. Het 

houdt niet op. Het komt, omdat in het stadium van sädhana-bhakti 

zijn smaak voor toewijding nog niet is verankerd. In de stadia van 
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bhäva en prema wordt die smaak echter zeer gecondenseerd. Çréla 

Narottama däsa Öhäkura heeft gezegd, 

päkile se prema-bhakti,    apakve sädhana-réti, 

bhakti lakñaëa tattva-sära 

Prema-bhakti-candrikä  (5.8) 

Prema-bhakti is liefde voor Kåñëa, die geheel rijp is, en sädhana-

bhakti is dezelfde toewijding, die nog niet rijp is. Dit is de essentie van 

de kenmerken van bhakti-tattva. 

Zoals een onrijpe mango zuur is, maar zeer smakelijk wordt, zodra 

hij rijp is, zo gaat prema achtereenvolgens door een rijpingsproces 

van diverse stadia heen, namelijk sneha, mäna, praëaya, räga, anu-

räga en tenslotte mahäbhäva. Deze zijn de diverse stadia in de ont-

wikkeling of transformaties van prema. Prema wordt zelf zonder de 

zoete eigenschappen van de voorgaande stadia te verliezen steeds 

gecondenseerder of smakelijker, naarmate het de hogere stadia van 

sneha, mäna, praëaya enzovoort bereikt. Het hoogste stadium van 

prema wordt mahäbhäva genoemd en dit is alleen aanwezig in de 

vraja-gopés. De bhakti, waarin geen andere verlangens aanwezig zijn 

dan alleen het geven van geluk aan Çré Kåñëa, wordt uttamä-bhakti 

genoemd.  

Uttamä-bhakti bestaat in drie soorten: sädhana-bhakti, bhäva-

bhakti en prema-bhakti. Hier is nog een andere kwestie, die waard is 

in overweging te worden genomen. Volgens de filosofie van säìkhya 

verlaat het ingrediënt van de oorzaak (upädäna käraëa) zijn voor-

gaande conditie en transformeert in zijn effect. Bij wijze van analo-

gie kunnen we zeggen, wanneer melk [het ingrediënt van de oor-

zaak] in yoghurt transformeert, laat het zijn voorgaande hoedanig-

heid achterwege. In de yoghurt wordt niet langer melk aangetroffen. 

En dan kan de volgende vraag rijzen. Moeten we door het gebruik 

van het woord ‘transformatie’ aannemen, dat dit verschijnsel zich 

ook in bhakti voltrekt? Met andere woorden, wanneer bhäva-bhakti 
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(rati) transformeert in prema-bhakti, houdt bhäva-bhakti dan op te 

bestaan? Wanneer prema-bhakti transformeert in sneha, verdwijnt 

dan het stadium of de karakteristiek van prema-bhakti? Wanneer 

sneha transformeert in praëaya, houden de voorgaande kwaliteiten 

van sneha dan op te bestaan? 

Als antwoord op deze twijfel zegt Çréla Rüpa Gosvämé, dat dit 

principe niet voor bhakti geldt. Rati is de bijzondere functie van de 

hlädiné-çakti van Çré Kåñëa. Door de kracht van het onbevattelijke 

vermogen van Çré Kåñëa (acintya-çakti) ontwikkelt rati zich naar 

hogere stadia zonder haar voorgaande stadium te verliezen. Zoals 

sädhana-bhakti bestaat uit çravaëa, kértana en andere onderdelen 

van toewijding, zijn diezelfde onderdelen ook in bhäva-bhakti en 

prema-bhakti aanwezig. Op dezelfde manier transformeert bhäva-

bhakti zich in prema-bhakti zonder haar voorgaande stadium ach-

terwege te laten. 

Deze prema-bhakti is het kroonjuweel van alle spirituele verwor-

venheden (puruñärtha). Datgene, dat waardevol of wenselijk (artha) 

is voor de ziel (puruña), wordt puruñärtha genoemd. Hoewel de jévas 

in deze wereld verschillende verlangens koesteren, geldt voor ieder-

een, dat de basis ervan het verlangen naar geluk of zegen is. Bhakti, 

de speciale functie van de hlädiné-çakti van Çré Bhagavän, verdrinkt 

de jévas in een oceaan van ambrozijnen zegen. In vergelijking met 

bhakti wordt zelfs het geluk van opgaan in brahma (brahmänanda) 

beschouwd als uitermate onbeduidend, laat staan materieel geluk en 

comfort of het geluk van de hemelse planeten. 

Evenals Bhagavän is Zijn grote vermogen, Bhakti-devé, dat 

voortkomt uit Zijn svarüpa, alomtegenwoordig. Iedereen kan hari-

bhajana overal, op ieder moment en in iedere conditie uitvoeren. 

Die Bhakti-devé doordringt daarom ook een onbeperkt aantal uni-

versa, de spirituele Vaikuëöha planeten, Goloka en andere dhämas. 

Evenals Çré Bhagavän heeft bhakti de eigenschap, dat ze in staat is 

iedereen te beheersen. Om niet te spreken van anderen, zelfs be-
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vrijde zielen worden door haar eigenschap van buitengewone gene-

genheid aangetrokken en gaan hari-bhajana uitvoeren. 

muktä api lélayä vigrahaà kåtvä bhagavantaà bhajate 

Commentaar van Çréla Çrédhara Svämé 

op Çrémad-Bhägavatam  

Zelfs een bevrijde ziel wordt door het spel van Kåñëa aangetrokken. 

Hij krijgt een spirituele gedaante en gaat het spel van Bhagavän bin-

nen om dienst aan Hem te verlenen. 

Eerder is gezegd, dat karma, jïäna, yoga, tapasya enzovoort zonder 

de hulp van Bhakti-devé niet de vruchten van hun beoefening kun-

nen opleveren. Door bhakti te vergelijken met alle andere discipli-

nes (sädhana) en hun respectievelijke doelstellingen (sädhya) is de 

hoogste excellentie, onafhankelijkheid, zelfmanifesterend karakter 

enzovoort van bhakti aangetoond. Nu zegt Çréla Viçvanätha Cakra-

varté Öhäkura, dat bhakti een oceaan van goede kwaliteiten is en hij 

heeft iets van de glorie van de intrinsieke natuur (svarüpa) van 

bhakti beschreven. Aan het begin van Zijn instructies aan Çréla Rü-

pa Gosvämé heeft Çréman Mahäprabhu het volgende gezegd, 

päräpära-çünya gabhér bhakti-rasa-sindhu 

tomäya cäkhäite tära kahi eka ‘bindu’ 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 19.137) 

De oceaan van bhakti-rasa kent geen kust en is extreem diep. Om jou 

de smaak van één druppel uit die oceaan te geven, zal Ik er iets van 

beschrijven. 

6b ~ Iemand met een rijpe intelligentie is tot bhakti geneigd 

tad api täà vinä anyatra pravåttau prekñävattvasyäbhäva iti kià vak-

tavyam | naratvasyäpi “ko vai na seveta vinä naretaram” ity ädibhir 

avagamo dåñöaù || 6 || 
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iti mädhurya-kädambinyäà bhakteù sarvotkarña-nämä prathamämå-

ta-våñöiù || 1 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Dit gezegd hebbende, als we zien, dat iemand een 

neiging naar andere processen dan bhakti vasthoudt, moeten we 

weten, dat zijn intelligentie niet helemaal rijp is. Çästra zegt, “Be-

halve een onmens of een dom dier bestaat er niemand, die geen 

liefdevolle toegewijde dienst aan Çré Bhagavän uitvoert”. Deze en 

diverse andere schriftuurlijke uitspraken tonen de degradatie van 

een levend wezen aan, zelfs nadat hij een menselijke geboorte heeft 

gekregen. 

ALDUS EINDIGT DE BHÄVÄNUVÄDA 

VAN DE EERSTE NECTARREGEN GENAAMD 

BHAKTEÙ SARVOTKARÑA 

(“DE PREËMINENTIE VAN BHAKTI”) 

 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Als de glorie van bhakti zo uiterst verba-

zingwekkend en ongeëvenaard is, is het inderdaad voor alle jévas 

geschikt om het werven van bhakti tot het enige doel in hun leven te 

maken. Indien het krijgen van bhakti niet het doel van een jéva is, is 

het zeker, dat hij niet zorgvuldig over een bonafide geschrift heeft 

nagedacht. Zijn intelligentie is niet rijp geworden en zijn vermogen 

om na te denken is onderontwikkeld. Om deze reden is gezegd, dat 

dergelijke jévas onderscheidingsvermogen missen. Men dient te we-

ten, dat ze zich nog niet op het menselijke platform bevinden. Met 

andere woorden, ondanks dat ze beschikken over een menselijke 

levensvorm, hebben ze in werkelijkheid de aard van een dier. Dit is 

niet eenvoudig de persoonlijke opvatting van de auteur. Hij vestigt 

deze uitspraak op basis van schriftuurlijk bewijs, “... pumän virajyeta 

vinä paçughnät – wie voert geen bhajana uit van Çré Bhagavän, die 

beschikt over onbegrensde transcendente kwaliteiten, afgezien van 

degenen met dierlijke neigingen? (Çrémad-Bhägavatam 10.1.4). 
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Çrémad-Bhägavatam (2.3.18-9) beschrijft degenen, die gekeerd 

zijn tegen hari-bhajana als afgestompt en verdierlijkt, 

taravaù kià na jévanti  /  bhasträù kià na çvasanty uta 

na khädanti na mehanti  /  kià gräme paçavo ‘pare 

çva-viò-varähoñöra-kharaiù  /  saàstutaù puruñaù paçuù 

na yat-karëa-pathopeto  /  jätu näma gadägrajaù 

De betekenis van deze verzen is, dat degenen, die in deze wereld 

een menselijke levensvorm hebben gekregen en geen hari-bhajana 

uitvoeren, eenvoudig hun leven hebben verspild. Als men beweert, 

dat een lange levensduur de maatstaf is voor een succesvol leven, 

kan men zich afvragen, of een boom geen lang leven heeft. Een 

boom kan honderden jaren oud worden. Dus als een lange levens-

duur een teken van een succesvol leven is, zijn bomen aanzienlijk 

beter af dan mensen. Sommigen kunnen hier tegenin werpen, dat 

een boom weliswaar lang leeft, maar niet zoals een mens kan ade-

men. Als antwoord hierop kan worden gezegd, dat de blaasbalgen 

van een hoefsmit beter af zijn dan de longen van een mens, indien 

in- en uitademen de maatstaf is voor een succesvol leven, omdat 

blaasbalgen veel meer lucht in- en uitademen dan een mens. En als 

men betoogt, dat blaasbalgen niet zijn te vergelijken met het consu-

meren en voortplanten van een mens, kan als antwoord de vraag 

worden gesteld, of de dieren in het dorp, zoals koeien, buffels, gei-

ten, honden, varkens, ezels en kamelen niet consumeren en voort-

planten. Men kan dus de conclusie trekken, dat het succes van het 

menselijke leven alleen ligt in de uitvoering van hari-bhajana, dat in 

andere levenssoorten niet mogelijk is. 

In de uitleg van de zinsnede paçavo ‘pare in het bovenstaande 

vers heeft Çréla Jéva Gosvämé geschreven, “tamapi naräkäraà pañuà 

matväha apara iti – er dient te worden begrepen, dat mensen, die 

zich afkeren van hari-bhajana, eigenlijk dieren zijn, die op mensen 



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

122 

lijken. Hierop wordt gewezen door het gebruik van het woord apa-

re.” 

Sommigen kunnen zeggen, dat er in deze wereld figuren zijn, die 

afkerig zijn van hari-bhajana, maar die niettemin wetenschappers of 

staatshoofden zijn en wijd en zijd worden geprezen. Kunnen we niet 

op zijn minst dergelijke individuen als mensen beschouwen? In ant-

woord hierop wordt gezegd, dat degenen, die gekeerd zijn tegen 

hari-bhajana en wier oren nooit de naam van Bhagavän hebben 

gehoord, op honden lijken, die zinloos staan te blaffen, kamelen die 

doornen eten, varkens die drek eten en ezels, die een zware last 

dragen, terwijl ze door de ezelin worden weggetrapt. Dergelijke 

personen, die ondanks te worden geprezen door anderen ook tegen 

hari-bhajana zijn gekeerd, dienen te worden gezien als dieren. 

Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn commentaar op dit vers gezegd, 

“çvädi-tulyais tat-parikakaraiù samyak stuto ‘py asau puruñaù pañus 

teñäm eva madhye çreñöaç cet tarhi mahäpaçur evety ärthaù”. De be-

tekenis is, dat iemand, die gekeerd is tegen hari-bhajana en diep-

gaand is afgezonken in lustbevrediging, die de nectar van hari-kathä 

negeert, die als een hond zinloos materieel plezier najaagt en die de 

nectar van de naam van Çré Hari links laat liggen, gewend is om 

evenals een varken de drek van lustobjecten te eten. Dit is hetzelfde 

als een kameel, die zachte mangobladeren, die lijken op bhakti, laat 

liggen en vrolijk op de doornen van materiële lustbevrediging staat 

te kauwen, of als een ezel, die vrolijk de zware lasten van het mate-

riële bestaan torst, terwijl hij door de achterpoten van zijn gemalin 

wordt weggetrapt. Dergelijke personen, die door anderen, die het-

zelfde zijn als zij, worden verheerlijkt, zijn geschikt om de topklasse 

onder de dieren te worden genoemd, want zij vormen de elite onder 

de bruten. Daarom is het voor degenen, in wie menselijke kwalitei-

ten zijn begonnen te bloeien, van het grootste belang om toevlucht 

nemen tot hari-bhajana of het pad van bhakti. Dit is hetgeen hier 

specifiek is aangetoond. 
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Tekst  1 

Hierin worden monisme en dualisme niet besproken. 

athätra mädhurya-kädambinyäà dvaitädvaita-väda-vivädayor näva-

kaño labhata iti kaiçcid apeksaëéyaç ced aiçvarya-kädambinyäà dåçy-

atäà näma || 1 || 

BHÄVÄNUVÄDA – In deze Mädhurya-kädambiné is geen ruimte 

voor analyse van en debat over de filosofische positie van dualisme 

(dvaita) en monisme (advaita). Iemand die hierover meer wil we-

ten, wordt verwezen naar het boek getiteld Aiçvarya-kädambiné. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In de Eerste Nectarregen van Mädhurya-

kädambiné heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura de hoogste 

excellentie van bhakti aangetoond en in deze Tweede Nectarregen 

zet hij de vele verschillende onderdelen van bhakti uiteen. In dit 

boek is geen ruimte voor argumentatie over de filosofieën van mo-

nisme en dualisme of voor beraadslaging daarover, want dit boek 

heet Mädhurya-kädambiné, een regenfront waaruit zoete nectar 

stroomt in relatie tot Çré Kåñëa en toewijding aan Hem. Hoewel 

voor de beoefening van bhakti kennis is vereist van de principes 

dualisme (dvaita) en monisme (advaita) – met andere woorden, 

gelijktijdige eenheid en verschil tussen de levende wezens van deze 

materiële wereld en de Absolute Waarheid – acht de auteur het 

voor de beoefening van bhakti ongepast om die siddhänta in dit 

boek te bespreken, want zijn bedoeling is te confereren over de 

verscheidenheden van bhakti-sädhana. Om deze reden geeft Çréla 

Viçvanätha Cakravarté Öhäkura aan, dat iemand die over deze zaken 

meer wil weten, een ander boek van hem kan lezen, namelijk Aiçva-

rya-kädambiné. 
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Hoewel hieruit blijkt, dat Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura 

een werk heeft geschreven getiteld Aiçvarya-kädambiné, waarin hij 

monistische en dualistische filosofieën bespreekt, kan dat werk ner-

gens worden gelokaliseerd. Zijn discipel, Çré Baladeva Vidyäbhüña-

ea Prabhu, heeft ook een werk gecomponeerd onder de titel Aiçva-

rya-kädambiné, maar daarin wordt nergens gesproken over monisme 

versus dualisme. Het is daarom zeker, dat de Aiśvarya-kädambiné 

geschreven door Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en de 

Aiśvarya-kädambiné geschreven door Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa 

Prabhu twee verschillende werken zijn. Hierover bestaat geen twij-

fel. 

Tekst  2 

2a ~ Het intrinsieke karakter van sädhana-bhakti en uttama-

bhakti 

idänéà karaëa-kedärikäsu prädurbhavantyäs täsyä eva bhakter jïä-

na-kamädy-amiçritatvena çuddhäyäù kalpa-vallyä api nirastäny ap-

haläbhisandhitayaiva dhåta-vratair madhu-vratair iva bhavya-janair 

äçriamäëäyäù sva-viñayaikänukülya-müla-präëäyäù 

BHÄVÄNUVÄDA – Bhakti [als sädhana-bhakti] verschijnt in het 

veld van de zintuigen [dat wil zeggen, lichaam, verstand en woor-

den] van de sädhaka-jéva. Dergelijke bhakti onbesmet met karma, 

jïäna enzovoort is zuiver. Bovendien is de intrinsieke aard van der-

gelijke bhakti, evenals die van een wensrank (kalpa-latä), het 

schenken van allerlei resultaten. Desondanks is de enige persoon, 

die zijn toevlucht neemt tot deze wensvervullende klimrank van 

bhakti, de enorm fortuinlijke, bij-achtige persoon, wiens enige ge-

lofte is om uitsluitend de nectar van bhakti-rasa te drinken en die 

de hunkering naar alle andere vormen van beloning achterwege laat 
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met uitzondering van dienstverlening aan Bhagavän. Een dergelijke 

fortuinlijke ziel wordt vergeleken met een honingbij, want hij legt 

de gelofte af om zijn leven in stand te houden met het drinken van 

de honing van deze rank en van niets anders. 

De fundamentele levenskracht van deze rank van bhakti is de 

onafgebroken dienstverlening aan de vererenswaardige Godheid, 

Çré Bhagavän, op een manier, die bevorderlijk is voor Zijn welzijn 

en vol genegenheid voor Hem is. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In de Eerste Nectarregen van dit heilige 

boek heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura met diverse soorten 

waterdichte logica, argumenten en schriftuurlijk bewijsmateriaal het 

onafhankelijke en zelfmanifesterende karakter van bhakti aange-

toond. In deze Tweede Nectarregen bespreekt hij de achtereenvol-

gende ontwikkeling van sädhana-bhakti. Eerst beschrijft hij het ver-

schijnen van de devotionele bosrank (bhakti-latä) in het hart van de 

beoefenaar van bhakti evenals de eigenschappen en het karakter 

ervan. 

Toewijding, die volkomen verstoken is van ieder verlangen be-

halve het dienen van Kåñëa en die onbevlekt is door baatzuchtige 

activiteit (karma) en monistische kennis (jïäna), wordt çuddha-

bhakti (zuivere toewijding) genoemd. De natuur van çuddha-bhakti 

is vergeleken met een wensvervullende bosrank, zodat het gemakke-

lijker kan worden begrepen. Zoals een bosrank alleen in vruchtbare 

grond wil groeien, zo verschijnt de wensrank van bhakti alleen in 

een vruchtbaar hart, of in het hart van een toegewijde, die geen 

zelfzuchtig verlangen (niñkäma) meer heeft. Men kan zich afvragen, 

“Aangezien een bosrank alleen uit een zaad kan groeien, wat is het 

zaad van de bosrank van toewijding?” Çréman Mahäprabhu heeft in 

zijn lessen aan Çréla Rüpa Gosvämé het volgende gezegd, 

brahmäëòa bhramite kona bhägyavän jéva 

guru-kåñëa-prasäde päya bhakti-latä-béja 
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mälé haiyä kare sei béja äropaëa 

çravaëa-kértana-jale karaye secana 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 19.151-52) 

Een jéva, die is afgekeerd van Kåñëa, zwerft in diverse levenssoorten 

door het universum heen vanwege de gevolgen van zijn eigen activi-

teiten. Maar wanneer goed geluk voortgebracht door de grondloze 

genade van verheven persoonlijkheden in hem verschijnt, krijgt hij 

door de genade van çré guru en Çré Kåñëa het zaad van de klimrank 

van toewijding. De toegewijde wordt daarna een tuinder en bevloeit 

dat zaad met horen (çravaëa) en chanten (kértana). 

Çréman Mahäprabhu heeft dit zaad van de rank van devotie ge-

noemd, maar wat is het precies? Hij heeft het niet uitdrukkelijk 

omschreven. In Çrémad-Bhägavatam (10.51.53) staat het volgende, 

bhaväpavargo bhramato yadä bhavej 

    janasya tarhy acyuta sat-samägamaù 

sat-saìgamo yarhi tadaiva sad-gatau 

    parävareçe tvayi jäyate matiù 

O Acyuta, de jéva heeft sinds onheuglijke tijden in de kringloop van 

geboorte en dood rondgewenteld. Wanneer het moment van zijn be-

vrijding uit deze cyclus nadert, krijgt hij de associatie van heilige per-

sonen. Vanaf dat moment richt hij zijn intelligentie met grote vastbe-

slotenheid op Jouw lotusvoeten en raakt sterk aan Jou gehecht, omdat 

hij weet, dat Jij de enige toeverlaat bent, het hoogste doel voor heilige 

personen en de oorsprong van de hele schepping, zowel materieel als 

spiritueel.  

Çréla Jéva Gosvämé heeft aan het eind van zijn commentaar, Laghu-

toñaëé, op het bovenstaande vers geschreven, “sat-saìgamena raty-

aìkura-rüpaiva matir jäyata iti – in geheiligd gezelschap ontwaakt 

een intellect, dat lijkt op het ontkiemen van rati”. Door de gronde-

loze genade van verheven toegewijden wordt in het hart van de 

sädhaka een intelligentie wakker, die aanleiding geeft tot kåñëa-

sevä-väsanä, het verlangen om bhagavad-bhajana, dienst aan Çré 
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Kåñëa, uit te voeren. Dit verlangen wordt het zaad van de wensver-

vullende rank van toewijding genoemd. Met andere woorden, de 

neiging om Çré Bhagavän te dienen is het zaad van deze rank. 

Wanneer dit zaad in het veld van de zintuigen van de sädhaka wa-

ter wordt gegeven door middel van het proces van çravaëa en kérta-

na, gaat de devotionele klimrank ontkiemen. 

De positieve dienstverlening aan Çré Kåñëa is de wortel van deze 

wensvervullende rank van bhakti. Met andere woorden, het hele 

leven van bhakti bestaat uit het geven van plezier en genoegen aan 

Çré Kåñëa door toegenegen dienst aan Hem te verlenen op een ma-

nier, die gunstig is voor Zijn welzijn. 

Çréla Jéva Gosvämé schrijft in de Préti-sandarbha, waar hij de 

symptomen van liefdevolle toewijding aan Bhagavän beschrijft, 

“tathä viñayänukülyätmakas-tad-änukülyänügat tat-spåhä tad-anu-

bhäva hetükolläsa-maya jïäna-viçeñaù priyatä – het verlenen van 

dienst aan de viñaya (object van liefde), Çré Kåñëa, op een manier, 

die gunstig is voor Zijn welzijn en waaraan Hij geluk ontleent, is de 

ziel en zaligheid van liefdevolle toewijding of bhakti. Deze bhakti 

brengt stemmingen teweeg, die een verlangen wekken om Hem te 

bereiken. Dat verlangen leidt op zijn beurt tot realisatie van Hem, 

de viñaya. Zo ontstaat een buitengewoon begrip van Hem, dat wordt 

gekenmerkt door onbevattelijk plezier.” 

Dit betekent, dat çuddha-bhakti, die aanleiding geeft tot prema, 

over drie kenmerken beschikt, 

1) Datgene, dat Çré Kåñëa, het object van bhakti, voldoening of 

plezier geeft, is de ziel en zaligheid van bhakti. In het hart van 

de toegewijde zijn geen andere verlangens aanwezig dan het 

verlangen om te dienen of geluk te geven aan Çré Kåñëa. Hier 

kan de vraag rijzen, waarom een toegewijde een verlangen krijgt 

om Bhagavän te bereiken. Voor het antwoord hierop gaan we 

verder naar het tweede kenmerk. 
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2) Het verlangen om Kåñëa te bereiken, dat zich in een toegewijde 

manifesteert,  is alleen te wijten aan zijn verlangen om Kåñëa ge-

lukkig te maken door Hem diensten te verlenen. Een toegewij-

de koestert nooit het verlangen naar Kåñëa met het doel om zijn 

persoonlijke geluk te ervaren. 

Stel je echter voor, dat een beoefenaar totaal geen persoon-

lijk verlangen heeft. Hij zou daardoor niet in staat zijn voor zijn 

eigen geluk te streven. In dat geval zou het inherente doel en de 

waarde van bhakti om het hoogste doel van het leven [zegenrij-

ke dienstverlening] te schenken ophouden hem te interesseren, 

aangezien zuiver plezier [ontleend aan liefdevolle toegewijde 

dienst] wordt gezien als de hoogste verworvenheid. Daarvoor 

gaan we naar het derde kenmerk. 

3) Ofschoon een toegewijde nooit het minste verlangen heeft naar 

zijn eigen geluk, ervaart hij onvergelijkbaar plezier in de dienst-

verlening aan Çré Kåñëa, de extase in eigen persoon, en in het 

ervaren van Zijn lieflijkheid. Dat wordt liefde voor Bhagavän of 

bhakti genoemd. 

Een hommel, die alleen de zoete honing van een bloem wil proeven, 

neemt zijn toevlucht tot een bosrank. Op dezelfde manier neemt de 

toegewijde, die op een hommel lijkt en geen ander verlangen heeft 

dan Çré Kåñëa een dienst te bewijzen, voor altijd zijn toevlucht tot de 

wensvervullende rank van toewijding om de honingzoete nectar van 

prema te proeven.  

2b ~ De eerste twee blaadjes aan de bhakti-rank: kleça-ghné 

en çubha-dä 

sva-sparçena sparça-maëir iva karaëa-våttir api prakåtatva-lohatäà 

çanaias tyäjayitvä cin-mayatvä-çuddha-jämbunadatäà präpayantyäù 

kandalébhävänte samudgacchantyäù sädhanänbhikhye dve patrike 

vivriyete | tayoù prathamä kleça-ghné dvittéya çubha-deti | 
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BHÄVÄNUVÄDA – Door zijn aanraking verdrijft deze bhakti-latä als 

een toetssteen de ijzeren kwaliteit van de materiële tendensen van 

de zintuigen en transformeert de zintuigen in een staat van trans-

cendentie, die vergelijkbaar is met het meest zuivere goud. 

In de tussentijd verschijnen er nieuwe loten. Als ze zich geheel 

hebben gemanifesteerd, heten deze loten de twee blaadjes van säd-

hana-bhakti. Eén blad is kleça-ghné, datgene dat alle ellende teniet 

doet. Het andere blad is çubha-dä, datgene dat voorspoed schenkt. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Hier kan nog een andere vraag rijzen. 

Bhakti is een bijzondere functie van het innerlijke vermogen van 

Bhagavän, de svarüpa-çakti, en beschikt over symptomen van een 

bovennatuurlijke, zelfmanifesterende entiteit. Hoe kan ze zich mani-

festeren in de materiële zintuigen van de sädhaka? In antwoord 

hierop zegt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, dat op dezelfde 

manier, waarop het contact met een toetssteen zelfs roestig ijzer in 

goud verandert, ook bhakti door haar transcendente aanraking de 

materiele zintuigen van de sädhaka geleidelijk transmuteert in ui-

terst zuivere of transcendente zintuigen als goud. 

Nadat de sädhaka zijn toevlucht heeft genomen aan de lotusvoe-

ten van een geestelijk leermeester (guru-pädäçraya), dat wil zeggen, 

nadat hij initiatie en instructies van hem heeft ontvangen, houdt hij 

zich bezig met de beoefening van toewijding (bhajana-kriyä), waar-

door geleidelijk de bovennatuurlijke, buitengewone activiteit van 

bhakti in zijn zintuigen gaat verschijnen. Naarmate de sädhaka zich 

bezighoudt met de onderdelen van bhakti, zoals çravaëa en kértana, 

zal bhakti – die evenals Çré Bhagavän Zelf transcendent is en is sa-

mengesteld uit eeuwigheid, kennis en zegen (sac-cid-änanda) en een 

zelfmanifesterende realiteit is – zijn materiële zintuigen doordrin-

gen. 

Zoals een laaiend vuur stukken ijzer verhit, zo maakt bhakti de 

zintuigen van de sädhaka geleidelijk transcendent. Van een sädhaka, 

die het stadium van rati of bhäva heeft bereikt, worden de innerlijke 
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zintuigen of het verstand en de intelligentie volkomen gespirituali-

seerd. En bij het bereiken van het stadium van prema verdwijnt zijn 

fysieke lichaam, dat bestaat uit vijf materiële elementen, en manifes-

teert zijn spirituele lichaam zich. Ook Çréla Sanätana Gosvämé heeft 

het volgende geschreven. 

kåñëa-bhakti-sudhä pänäd  /  deha-daihika-vismåteù 

teñäà bhautika dehe ‘pi  /  sac-cid-änanda rüpatä 

Båhad-bhägavatämåta  (1.3.61) 

In degenen, die hun lichaam en aanverwante zaken hebben vergeten, 

laat het drinken van de nectar van kåñëa-bhakti hun fysieke gedaante, 

die bestaat uit vijf materiële elementen, geleidelijk verdwijnen en gaat 

hun gedaante samengesteld uit eeuwigheid, kennis en zegen zich ma-

nifesteren. 

Çréman Mahäprabhu heeft gezegd, 

prabhu kahe—“vaiñëava-deha ‘präkåt’ kabhu naya 

‘apräkåta’ deha bhakter ‘cid-änanda-maya’ 

dékñä-käle bhakta kare ätma-samarpaëa 

sei-käle kåñëa täre kare ätma-sama 

sei deha kare tära cid-änanda-maya 

apräkåta-dehe tära caraëa bhajaya 

Çré Caitanya-caritämåta  (Antya-lélä 4.191-93) 

Het lichaam van een Vaiñëava is niet materieel, maar transcendent 

(apräkåta) en vol transcendente zegen (cid-änanda-maya). Wanneer 

de bhakta zich op het moment van het ontvangen van dékñä geheel 

overgeeft, aanvaardt Kåñëa hem als Zijn eigen en maakt hem kwalita-

tief één met Hem en doordringt het lichaam van de bhakta met trans-

cendentie en zegen. De bhakta vereert de lotusvoeten van Çré Kåñëa 

dan met zijn spirituele lichaam. 

Jagad-guru Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Gosvämé Prabhupäda 

schrijft in zijn Anubhäñya (commentaar) op deze verzen van Çré 
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Caitanya-caritämåta, “Op het moment van inwijding wordt de toe-

gewijde, die zijn materiële misverstanden en ervaringen heeft ach-

tergelaten, uitgerust met transcendente kennis van zijn relatie met 

Bhagavän. Bij het verkrijgen van deze goddelijke kennis krijgt hij de 

kwalificatie om Çré Kåñëa met zijn transcendente lichaam te dienen. 

Zodra de toegewijde is bevrijd van de bescherming van de materiële 

energie (mäyä) van Bhagavän en van het misverstand, dat hij en die 

energie zijn afgescheiden van Kåñëa, maakt Çré Kåñëa hem Zijn ei-

gen. Dan verlaat de toegewijde het idee, dat hij de genieter is in het 

domein van wereldse lustbevrediging en krijgt met de zintuigen van 

zijn ziel realisatie van zijn eeuwige positie als een dienaar van Kåñëa. 

In zijn spirituele lichaam van eeuwigheid, cognitie en zegen heeft de 

toegewijde realisatie van het eeuwige object van dienstverlening, Çré 

Kåñëacandra, en krijgt de kwalificatie om Hem met zijn spirituele 

lichaam dienst te verlenen. Maar ook al verleent de toegewijde in-

nerlijk in zijn transcendente lichaam transcendente dienst, veron-

derstellen baatzuchtig strevers (karmés) vanwege hun verkeerde, 

wereldse intelligentie, dat de activiteiten van de toegewijden zoiets 

moet zijn als hun eigen poging om materieel plezier te krijgen. Als 

gevolg van een dergelijke overtreding wordt hen de genade van een 

transcendente geestelijk leermeester onthouden. In dit verband 

bieden de commentaren van Çréla Sanätana Gosvämé op de verzen 

1.3.35 en 2.3.45 van Båhad-bhägavatämåta nader inzicht.” 

In de tussentijd verschijnen de eerste twee blaadjes aan de klim-

rank van toewijding. Het zaad van de wensvervullende rank van 

toewijding, dat het verlangen vormt, dat werd opgewekt door de 

genade van verheven toegewijden om bhajana van Çré Kåñëa uit te 

voeren, wordt door de genade van çré guru en Çré Kåñëa in het veld 

van het hart van de sädhaka gezaaid. Dat zaad gaat snel ontkiemen 

met het water van het proces van çravaëa en kértana. Dan verschij-

nen de eerste twee blaadjes. Deze twee blaadjes heten kleça-ghné 



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

136 

(datgene dat alle ellende teniet doet) en çubha-dä (datgene dat alle 

voorspoed schenkt). 

2c ~ Räga-bhakti en vaidhé-bhakti 

dvayor api tayor antas tu lobha-pravartakatva-lakñaëa-caikvaëyena 

“yeñäm ahaà priyä ätmä sutaç ca” ity ädi çuddha-sambandha-

snigdhatayä ca präptotkarñe deçe räga-nämno räjïa evädhikäraù | 

bahis tu “tasmäd bhärata sarvätmä” ity ädi çastra-pravartakatva-

lakñaëa-päruñyäbhäsena priyädi-çuddha-sambändhäbhävät svata 

eväti-snigdhatänudayena pürvataù kiïcid apakåñöe deçe vaidha-

nämno ‘parasya räjïaù | kleça-ghnatva-çubhadatväbhyän tu präyas 

tayor na ko ‘pi viçeñaù || 2 || 

BHÄVÄNUVÄDA – De bovenzijde van deze twee openrollende 

blaadjes van sädhana-bhakti wordt gekenmerkt door de glanzende 

zachtheid van toewijding aangedreven door gretigheid (lobha). Çré 

Bhagavän heeft in Çrémad-Bhägavatam (3.25.38) gezegd, “yeñäm 

ahaà priyä ätmä sutaç ca... – Voor Mijn toegewijden ben Ik hun 

geliefde en hun eigen ziel en zoals een zoon ben Ik het object van 

hun genegenheid. Ik ben hun vriend, goddelijke meester, weldoe-

ner, begunstiger en vererenswaardige Godheid.” Volgens deze en 

soortgelijke uitspraken uit de geschriften krijgt het domein van 

toewijding, wanneer het door de zuiverheid van de relatie met Kå-

ñëa zachter is geworden, een excellentie, die het onder de jurisdictie 

brengt van een koning genaamd Räga, hevige gehechtheid, wiens 

uitmuntende domein door het gladde oppervlak van de blaadjes 

wordt vertegenwoordigd. 

Naar de onderzijde van de twee blaadjes wordt verwezen in uit-

spraken zoals, “tasmäd bhärata sarvätmä... – daarom, O Parékñit, 

degenen, die voor altijd onbevreesd willen zijn, dienen de verering 

van Çré Hari, de Heer van alle wezens, uit te voeren” (Çrémad-

Bhägavatam 2.1.5). Dit vers suggereert, dat dergelijke bhakti enigs-
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zins ruw is, omdat deze wordt gekenmerkt door de aanzet onder 

invloed van de eis en het dictaat van de geschriften. En omdat der-

gelijke bhakti in gebreke gaat van een zuivere relatie met Bhaga-

vän, zoals die van een geliefde, een zoon, enzovoort, is het enigszins 

afgestompt of inferieur. Om deze reden valt het domein van toewij-

ding, dat wordt vertegenwoordigd door deze onderzijde van het 

blad, onder de jurisdictie van een andere koning genaamd Vaidha of 

regulering. 

Wat betreft de capaciteit om lijden te verdrijven (kleça-ghnatva) 

en om heilzame voorspoed (çubha-datva) te schenken echter is er 

praktisch geen verschil tussen räga-bhakti en vaidhé-bhakti. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De bovenzijden van deze twee blaadjes van 

sädhana-bhakti zijn zeer zacht, glad en mooi en de onderzijden zijn 

ruw. Op die manier zijn er twee soorten sädhana-bhakti. De ene is 

räga-bhakti, die is geworteld in een specifieke soort gretigheid en 

zeer zacht en mooi is, en de andere is vaidhé-bhakti, die is geworteld 

in de disciplinaire sommaties van de geschriften en enigszins ruw is. 

De betekenis is, dat sädhana-bhakti twee eigenschappen heeft: 

kleça-ghné (het verdrijft ellende) en çubha-dä (het schenkt alle voor-

spoed). Met de intentie om dit onderwerp heel simpel en gemakke-

lijk te begrijpen heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura hier een 

voorbeeld gegeven. Aangezien het een vaststaand feit is, dat een 

kwaliteit (guëa) en de eigenaar van die kwaliteit (guëé) niet van 

elkaar zijn te scheiden, dienen we te weten, dat de auteur hier säd-

hana-bhakti uiteenzet door de twee aspecten van räga-bhakti en 

vaidhé-bhakti te beschrijven vergezeld van hun gedeelde eigen-

schappen van kleça-ghné en çubha-dä. 

Dit betekent, dat sädhana-bhakti door twee emoties wordt be-

stuurd. De eerste is gretigheid. Bij het zien van de kwaliteiten van 

bhakti – haar zachtheid en charme, haar tederheid, haar zelfmanifes-

terende natuur, enzovoort – doet in het hart van de sädhaka een 

spontane gretigheid naar bhakti ontwaken en een verlangen om haar 
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te krijgen. Sädhana-bhakti aangedreven door een dergelijke natuur-

lijke gretigheid wordt rägänuga-bhakti genoemd. Dit is de reden, 

waarom hier staat, dat een koning genaamd Räga de jurisdictie over 

dat zachte aspect van bhakti heeft. Met andere woorden, räga of 

prema bestuurt rägänuga-bhakti in ieder stadium. Vanwege deze 

prema knopen sädhakas hun verschillende relaties met Çré Bhagavän 

aan. Ze aanvaarden Çré Bhagavän als hun dierbare geliefde, hun ziel 

en zaligheid, hun zoon, hun vriend, hun spiritueel leermeester, hun 

vertrouwenspersoon of hun vererenswaardige presiderende god-

heid. 

Bhagavän Kapiladeva sprak te volgende woorden tegen Zijn 

moeder, Devahüti, 

na karhicin mat-paräù çänta-rüpe 

    naìkñyanti no me ‘nimiño leòhi hetiù 

yeñäm ahaà priyä ätmä sutaç ca 

    sakhä guruù suhådo daivam iñöam 

Çrémad-Bhägavatam  (3.25.38) 

O Moeder, er is geen sprake van, dat toegewijden, die dergelijk spiri-

tueel geluk is gegeven, dat fortuin kunnen verliezen, noch kunnen de 

waakzame bewegingen van de tijdcyclus dit vernietigen. Dat komt, 

omdat Ik dergelijke toegewijden zo dierbaar ben als hun eigen zelf, als 

het object van genegenheid zoals een zoon, als een object van ver-

trouwen als van een vriend, als een geestelijk voorganger, als een be-

gunstiger en als hun vererenswaardige Godheid. 

Dus in de beoefening van rägänuga-bhakti bestaat een zachtheid 

vanwege de aanwezigheid van een zuivere relatie en evenals de 

zachte bovenzijde van de blaadjes straalt deze schitterend op een 

superieure positie. Met andere woorden, rägänuga-bhakti blijft altijd 

in de positie van excellentie staan. 

Een andere drijfveer voor een sädhaka om zich met sädhana-

bhakti bezig te houden is angst, die ontstaat door de reguleringen 

van de geschriften. Çrémad-Bhägavatam verklaart, dat het levend 
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wezen nooit de uitgestrekte oceaan van herhaalde geboorte en dood 

kan oversteken zonder liefdevolle dienst aan Bhagavän (bhagavad-

bhakti) te verlenen, want de grondoorzaak van dit materiële be-

staan, dat bestaat uit geboorte en dood, is de gebondenheid van de 

illusie (mäyä) en bhagavad-bhakti is de enige manier om deze te 

doorbreken. 

tasmäd bhärata sarvätmä  /  bhagavän éçvaro hariù 

çrotavyaù kértitavyaç ca  /  smartavyaç cecchatäbhayam 

Çrémad-Bhägavatam  (2.1.5) 

O nakomeling van Koning Bharata, iemand die van alle ellende vrij 

wil zijn, moet horen over de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Hem 

verheerlijken en ook herinneren, de Superziel, de bestuurder en de 

redder uit alle ellende.* 

De soort sädhana-bhakti, die wordt beoefend als gevolg van het 

horen van dergelijke schriftuurlijke uitspraken, wordt vaidhé-bhakti 

genoemd. Beoefenaars van vaidhé-bhakti houden zich met de diver-

se onderdelen van bhakti bezig niet uit genegenheid voor Bhagavän 

maar in een poging om hun ellende te stoppen. Om deze reden 

wordt gezegd, dat vaidhé-bhakti ruw en grof is, niet geworteld in een 

intieme, zuivere relatie of een gehechtheid aan Bhagavän. Het 

wordt vergeleken met de ruwe onderzijde van een blad. Dit wijst 

erop, dat vergeleken met rägänuga-bhakti, vaidhé-bhakti inferieur is. 

In de praktijk van vaidhé-bhakti overheersen regels en voorschriften. 

Deze soort sädhana-bhakti wordt daarom beschreven als onder de 

jurisdictie van een koning genaamd Vaidha, regulering. 

Beide zijden (boven en onder) van de bladeren van een rank 

hebben dezelfde eigenschappen. De zachte bovenkant heeft bepaal-

de eigenschappen en de ruwere onderkant heeft ze ook. Zo is ook 

het karakter van vaidhé-sädhana-bhakti en dat van rägänuga-

sädhana-bhakti praktisch hetzelfde. Beide zijn even doeltreffend in 

het verdrijven van verdriet en het schenken van gunstige voorspoed. 
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Çréla Rüpa Gosvämé heeft het volgende geschreven. 

yatra rägänaväptatvät  /  pravåttir upajäyate 

çäsanenaiva çästrasya  /  sä vaidhé-bhaktir ucyate 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.6) 

Bhakti wordt soms geïnspireerd door gretigheid en soms aangedreven 

door de voorschriften van çästra. Toewijding, die niet door gretigheid 

wordt gedreven, maar door het mandaat van geschriften, wordt vaid-

hé-bhakti genoemd. 

Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn commentaar op dit vers geschreven, 

“rägo ‘tränürägäù tad rüciç ca – hier verwijst het woord räga naar 

bhajana met diepe gehechtheid of ruci (smaak)”. Bhajana, die niet 

door dergelijke räga wordt aangedreven, wordt vaidhé-bhakti ge-

noemd. 

Ook Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft geschreven, “rä-

go ‘tra çré mürter darçanäd daçama-skandhéya tal lélä-kathä çravaëäc-

cha bhajana lobhaù – de gretigheid, die in de uitvoering van bhajana 

verschijnt bij het zien van het godsbeeld van Bhagavän of bij het 

horen van de zoete vertellingen over Kåñëa’s spel, zoals in Canto 

Tien van Çrémad-Bhägavatam, wordt räga genoemd”. 

Bhakti die niet wordt aangezet door dergelijke gretigheid maar in 

plaats daarvan wordt aangedreven door de sommaties van çästra, 

wordt vaidhé-bhakti genoemd. Çré Çukadeva Gosvämé zei tegen Pa-

rékñit Mahäräja [zoals hierboven geciteerd uit Çrémad-Bhägavatam 

2.1.5], “tasmäd bhärata sarvätmä, bhagavän éçvaro hariù / çrotavyaù 

kértitavyaç ca, smartavyaç cecchatäbhayam”. Met andere woorden, 

om te worden bevrijd van de ellende van de angstwekkende dood en 

de verschrikkelijk helse straf als gevolg van excessieve gehechtheid 

aan het lichaam, aan zaken die zijn gerelateerd aan het lichaam en 

aan aardse relaties en om het hoogste geluk te krijgen is het voor de 

jéva hoogst noodzakelijk de heilige namen van Çré Hari uit te spre-

ken, discussies te horen over Zijn spel en vermaak en zich bezig te 

houden met eenpuntige herinnering aan Hem. De praktijk van de-
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genen, die bhakti gaan uitvoeren, nadat ze dit hebben gehoord, 

wordt vaidhé-bhakti genoemd. 

Het binnenste oppervlak van beide blaadjes aan de bosrank van 

toewijding (bhakti-latä) is zacht, glanzend en mooi. Deze binnenkant 

is vergeleken met räga-bhakti (toewijding met hevige gehechtheid). 

Men dient räga-bhakti te kennen als rägänuga-bhakti. De devotie 

van de metgezellen van Vraja wordt rägätmikä-bhakti genoemd. 

Toewijding uitgevoerd onder leiding van deze eeuwig geperfectio-

neerde metgezellen wordt rägänuga-bhakti genoemd. 

iñöe svärasiké rägaù  /  paramäviñöatä bhavet 

tanmayé yä bhaved bhaktiù  /  sätra rägätmikoditä 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.272) 

Een diepe, spontane obsessie, of een onaflatend hunkeren naar de 

verkozen vererenswaardige godheid wordt räga genoemd. En toewij-

ding verzadigd van deze liefdevolle gevoelens wordt rägätmikä-bhakti 

genoemd. 

viräjantém abhivyaktäà  /  vraja-väsi-janädiñu 

rägätmikäm anusåtä  /  yä sä rägänugocyate 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.270) 

Deze rägätmikä-bhakti wordt in zijn ten volle gemanifesteerde vorm 

aangetroffen in de Vrajaväsé’s of eeuwige metgezellen van Kåñëa in 

Våndävana. Toewijding uitgevoerd in het kielzog of onder leiding van 

rägätmikä-bhakti wordt rägänuga-bhakti genoemd. 

rägätmikä-bhakti—‘mukhyä’ vraja-väsi-jane 

tära anugata bhaktir ‘rägänugä’-näme 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä  22.149) 

Toewijding, waarvan de hele essentie bestaat uit eeuwigdurende hevi-

ge gehechtheid (räga) in het zelf, heet rägätmikä-bhakti. Het is voor-

aanstaand en schitterend manifest in de inwoners van Vraja. Toewij-

ding, die deze rägätmikä-bhakti volgt, wordt rägänuga-bhakti ge-

noemd. 
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Zoals ogen en andere zintuigen van nature naar schoonheid en an-

dere zintuigobjecten worden getrokken, zonder dat een afzonderlij-

ke geleiding nodig is, zo hebben de toegewijden van Bhagavän een 

natuurlijke, diepe en onlesbare liefde voor Hem. Dit heet räga. Er 

zijn variaties van räga, zoals çänta (neutraliteit), däsya (dienstbaar-

heid), sakhya (vriendschap), vätsalya (ouderlijke genegenheid) en 

madhura (amoureuze liefde). In Çrémad-Bhägavatam (3.25.38) zei 

Bhagavän Kapiladeva tegen Zijn moeder, Devahüti, het volgende. 

yeñäm ahaà priyä ätmä sutaç ca 

sakhä guruù suhådo daivam iñöam 

Voor Mijn toegewijden ben Ik hun geliefde, hun eigen zelf, hun zoon, 

vriend, geestelijk leermeester, weldoener en vererenswaardige God-

heid. 

Het woord priyä in dit vers verwijst naar Çré Rädhä en de gopés, die 

liefdevol dienen in madhura-bhäva. Suta (betekent “zoon”) wijst op 

Çré Nanda en Çré Yaçodä, die dienen met een gevoel van ouderlijke 

genegenheid. Sakhä wijst op Çrédhäma en anderen, die dienen in 

vriendschap en ook Raktaka, Patraka en anderen, die een gevoel 

van dienaarschap hebben – ze zijn allemaal met Kåñëa verbonden in 

een liefdevolle relatie. Door het horen over de prachtige, liefdevolle 

gevoelens van deze rägätmikä metgezellen van Kåñëa ontwaakt in 

het hart van de sädhaka een verlangen, of een gretigheid om dezelf-

de liefdevolle gemoedsgesteldheid en dienst aan Hem te krijgen. 

Dergelijke gretigheid vormt de eerste impuls in räga-bhajana. In 

deze speciale Kali-yuga aanvaarden Çré Caitanya Mahäprabhu en de 

äcäryas onder bescherming van Zijn lotusvoeten, dat het krijgen van 

dienstverlening in maïjaré-bhäva, de sädhana uitgevoerd onder lei-

ding van de eeuwig geperfectioneerde dienstmeisjes van Çrématé 

Rädhikä, zoals Çré Rüpa Maïjaré en Çré Rati Maïjaré, de hoogste 

standaard van alle spirituele praktijk vormt. 
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Een ander punt om over na te denken is het volgende. Hoewel er 

grote verschillen zijn tussen de smaak van toewijding geworteld in 

gretigheid (räga-bhakti) en die van toewijding geworteld in schrif-

tuurlijke dictaten (vaidhé-bhakti), is er weinig verschil in de manier, 

waarop hun eigenschappen van het teniet doen van lijden en het 

schenken van voorspoed ontwaken. 

Tekst  3 

3a ~ Vijf soorten kleça (ellende) 

“taträvidyäsmitä-räga-dveñäbhiniveñäh païca kleçäù” | 

BHÄVÄNUVÄDA – Kleça (ellende) bestaat in vijf soorten: onwe-

tendheid (avidyä), vals-ego (asmitä), hartstocht voor of gehechtheid 

aan materiële dingen (räga), haat (dveña) en absorbtie in aardse 

objecten (abhiniveça). 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura be-

spreekt de twee kwaliteiten van sädhana-bhakti: kleça-ghné en çub-

ha-dä. Er is reeds uitgelegd, dat beide eigenschappen aanwezig zijn 

in räga-bhakti en vaidhé-bhakti. Maar wat is in die context de bete-

kenis van kleça (ellende)? En wat is çubha (heilzaamheid of gunstige 

voorspoed)? De auteur zet in deze tekst de punten uiteen. 

Mahärñi Pataïjali heeft in het derde aforisme van de sädhana-

päda van zijn boek, Yoga-darśana, geschreven, “avidyä-‘smitä-räga-

deveñäbhiniveçäù païca-kleçaù – onwetendheid (avidyä), vals-ego 

(asmitä), gehechtheid aan materieel plezier (räga), afkeer van lijden 

(dveña) en materiële absorbtie (abhiniveça) zijn vijf verschillende 

soorten kleça of ellende”. Deze bevinden zich in het hart en veroor-

zaken activiteit (karma) of passiviteit (akarma). Het gevolg is, dat 

men zijn bestemming krijgt, de gevolgen van vroomheid of zonde, 
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namelijk geluk of verdriet. Deze vijf soorten ellende (kleça) worden 

hieronder kort beschreven. 

1) Avidyä – Een bewustzijnsstaat, waarin men tijdelijke objecten 

aanziet voor eeuwig, onzuiverheid voor zuiverheid, ongeluk 

voor geluk en waarin men het zelf identificeert met materie, 

wordt avidyä of onwetendheid genoemd. Avidyä is actief, wan-

neer men impermanente zaken, zoals het lichaam, eigendom en 

bezittingen, partner, kinderen, plezier en rijkdom, als perma-

nent beschouwt; wanneer men het onreine fysieke lichaam, dat 

bestaat uit bloed, vlees, vet, botten, ontlasting en urine, be-

schouwt als rein of plezierig; en wanneer men denkt, dat triviaal 

aards plezier bestaat uit geluk, terwijl het in feite resulteert in 

een wederkerige cyclus van geboorte en dood inclusief straf in 

de hel en andere ellende. Met andere woorden, avidyä is de ver-

onderstelling, dat plezier ontleend aan aardse lustobjecten, het-

geen neerkomt op onophoudelijk lijden, in feite geluk is en dat 

het fysieke lichaam, zijn relaties en zielloze bezittingen het zelf 

zijn. 

2) Asmitä – De verkeerde aanname, dat het cognitieve vermogen 

van de visuele perceptie (darśana-çakti) volkomen identiek is 

aan het inherente vermogen om te zien (dåk-çakti), is een voor-

beeld van asmitä. Met andere woorden, asmitä is het egoïsme of 

de begoocheling van het denken in termen van “ik” en “mijn”. 

3) Räga – De wens of de gehechtheid aan de manier, waarop men 

zich voorziet van plezier of waarop men verdriet verdrijft, wordt 

räga genoemd. Met andere woorden, de hunkering naar meer, 

zelfs nadat men het gewenste object heeft verkregen, wordt räga 

genoemd. 

4) Dveña – Afkeer of het haten van de oorzaak van verdriet wordt 

dveña genoemd. 
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5) Abhiniveça – Sterke gehechtheid aan het lichaam, omdat het de 

basis vormt voor het verkrijgen van aards plezier, en doodsangst 

voor de dood worden abhiniveça genoemd.  

3b ~ Vier stadia van zonde (päpa)  

prärabdhäprärabdha-rüòha-béja-päpädayas tan-mayä eva | 

BHÄVÄNUVÄDA – Vervolgens zijn er vier stadia van zonde, die ook 

integraal zijn aan kleça: prärabdha-päpa [zonden in het vruchtdra-

gende stadium, dat wil zeggen, dat het resultaat van voorgaande 

zonden is begonnen zich te manifesteren in het huidige lichaam van 

het levend wezen en reeds wordt ondergaan], aprärabdha-päpa 

[zonden die na verloop van tijd vrucht gaan dragen], rüòha of küöa 

[zonden die bezig zijn zaden te worden en die in de vorm van in-

drukken uit voorgaande activiteiten in het subtiele lichaam van de 

jéva blijven liggen] en béja [zaden van zondige verlangens, die uit-

eindelijk zullen leiden tot het vruchtdragende stadium]. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Verder zijn er vier soorten zonde (päpa), 

die eveneens worden beschouwd als een bron van ellende (kleça). 

Dit zijn prärabhdha, aprärabdha, rüòha (küöa) en béja. Ze worden 

alsvolgt kort omschreven. 

1) Prärabdha-päpa – Van opeengestapelde zondige daden ge-

pleegd in voorgaande levens is prärabdha-päpa het deel, waar-

aan men in dit leven is begonnen te lijden. 

2) Aprärabdha-päpa – Dit verwijst naar de opeenstapeling van 

zonden gepleegd in de loop van vele levens, die nog geen vrucht 

dragen. Men is nog niet begonnen de vergelding voor deze wan-

daden te ondergaan. Met andere woorden, de zondige reactie, 

die op dit moment nog latent is, maar die ligt te wachten op ver-

gelding, wordt aprärabdha-päpa genoemd. 
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3) Rüòha-päpa – Hiernaar wordt ook verwezen als küöa of zonde in 

subtiele vorm [dat wil zeggen, deze ligt in het hart als een indruk 

uit verleden activiteiten]. Rüòha-päpa wijst op wandaden, die 

uiteindelijk zaden (béja) gaan vormen en die te zijner tijd gaan 

ontkiemen en hun eigen vruchten gaan leveren. Dit is de totali-

teit van de gevolgen van aprärabdha-päpa. 

4) Béja-päpa – Dit verwijst naar zonde, die bestaat uit verlangen en 

daardoor de onderliggende oorzaak is van prärabdha. Deze za-

den van verlangen blijven in het hart verborgen. Door de wil 

van Bhagavän gaan ze zich te zijner tijd als prärabdha manifes-

teren en zullen dwingen tot het ondergaan van hun resultaten. 

Wat dit betreft, is zorgvuldige overpeinzing geboden. De onwetend-

heid (avidyä), die zich in jévas bevindt, die zijn afgekeerd van de 

Absolute Waarheid, produceert deze verlangens. Om deze verlan-

gens te bevredigen is een lichaam nodig van een mens, een halfgod, 

een dier, enzovoort. Dit is sinds het begin der tijden herhaaldelijk 

het geval. Van deze levenssoorten geeft alleen de menselijke levens-

vorm de jéva de gelegenheid om zich met baatzuchtige activiteiten 

(karma) bezig te houden [en karmische reacties aan te trekken]. 

Andere levensvormen, zoals halfgoden en dieren, zijn bedoeld om 

de resultaten van voorgaande activiteiten te ervaren. In deze uiteen-

lopende levenssoorten bestaat veel plezier en de verlangens, die in 

dergelijke levensvormen verschijnen, zijn medebepalend voor dat 

bepaalde type plezier. Dus samen met de manifestatie van hun prä-

rabdha-karma gaan hun verlangens in vervulling. Zelfs al verschij-

nen verlangens in hun hart, deze stapelen zich niet op om zaden te 

vormen voor verder plezier. Alleen verlangens, die in de menselijke 

levenssoort worden gewekt, kunnen karma-béja vasthouden, of za-

den die in nieuwe actie gaan resulteren. 

Dit in overweging genomen kunnen we eruit afleiden, dat mensen 

beter zijn in het maken van wensen dan in het maken van plezier. 
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De essentie is, dat door sädhana-bhakti – hetzij räga-bhakti of 

vaidhé-bhakti – deze vijf soorten kleça (ellende) – avidyä, asmitä, 

enzovoort – volkomen worden vernietigd evenals de kleça voortko-

mend uit de vier soorten zonden (päpa), zoals prärabdha. Daarom 

wordt sädhana-bhakti kleça-ghné genoemd, datgene dat alle ellende 

vernietigd. 

Ook de Padma Puräëa zegt, 

aprärabdha-phalaà päpaà / küöaà béjaà phalonmukham 

krameëaiva praléyeta / viñëu-bhakti-ratätmanäm 

Van degenen, die met hun ziel en zaligheid over een onwankelbare en 

exclusieve gehechtheid aan de toewijding aan Çré Viñëu beschikken, 

worden de vier soorten zonden in de volgende volgorde volkomen 

vernietigd: (1) aprärabdha [de verzamelde voorraad zonden, die zich 

in een sluimerende conditie bevindt]; (2) küöa [zonden die op het punt 

staan zaden te produceren, hetgeen betekent, dat ze als zondige ver-

langens vorm beginnen te krijgen]; (3) béja [zaden die reeds als zondi-

ge verlangens zijn aangelegd] en (4) prärabdha [vruchtdragende zon-

den]. 

yat-päda-paìkaja-paläça-viläsa-bhaktyä 

    karmäçayaà grathitam udgrathayanti santaù 

tadvan na rikta-matayo yatayo ‘pi ruddha- 

    srotogaëäs tam araëaà bhaja väsudevam 

Çrémad-Bhägavatam  (4.22.39) 

]Çré Sanat-kumära zei tegen Mahäräja Påthu,] O Koning, de toegewij-

den van Bhagavän, die eenvoudig door liefdevol te mediteren op de 

uitstraling van de teennagels als bloemblaadjes van Zijn vererens-

waardige lotusvoeten, ontmantelen de harde knoop in het hart, die 

door baatzuchtige activiteit werd gevormd. De yogés, die onpersoon-

lijke bevrijding zoeken, kunnen die knoop echter niet ontmantelen, 

ook al hebben ze beheersing over hun zintuigen. O Koning, daarom 

dient men afzonderlijke pogingen voor het bedwingen van de zintui-

gen op te geven en bhajana uit te voeren van Bhagavän Väsudeva, Hij 

die de toevlucht is van alle wezens. 



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

148 

Met andere woorden, vals-ego (asmitä) enzovoort zijn tendensen 

van onwetendheid (avidyä). Als onwetendheid in de loop van de 

uitvoering van sädhana-bhakti wordt vernietigd, worden daarom 

ook de effecten van onwetendheid gemakkelijk en automatisch te-

niet gedaan. Sädhana-bhakti overwint ook al het prärabdha-karma. 

Çrémad-Bhägavatam (3.33.6) zegt het volgende, 

yan-nämadheya-çravaëänukértanäd 

    yat-prahvaëäd yat-smaraëäd api kvacit 

çvädo ‘pi sadyaù savanäya kalpate 

    kutaù punas te bhagavan nu darçanät 

[Çré Devahét zei tegen Bhagavän Kapiladeva,] O Bhagavän, zelfs als 

een onaanraakbare hondenvleeseter Jouw heilige naam hoort of 

chant, of als hij Jou af en toe eer betuigt of Jou herinnert, al is het 

slechts gedachteloos, wordt hij verheven tot de vererenswaardige sta-

tus van een brähmaëa priester gekwalificeerd om soma-yajïas (vuur-

offers om de nectar van de maan aan te roepen, die alleen door half-

goden wordt gedronken) te leiden. Wat kan dan worden gezegd van 

iemand, die rechtstreekse audiëntie van Jou heeft? Het mensenleven 

van een dergelijk persoon is een compleet succes. 

Hier wordt gezegd, dat door de namen van Bhagavän uit te spreken, 

vertellingen over Zijn spel te horen, Hem te herinneren enzovoort, 

zelfs een hondenvleesetende cäëòäla wordt gekwalificeerd om ver-

heven vedische vuuroffers te leiden, zoals de soma-yajïa. Hieruit 

kan worden afgeleid, dat sädhana-bhakti zelfs iemands vruchtdra-

gende zonde (prärabdha-päpa) vernietigt, want het is vruchtdragen-

de zonde, die iemands geboorte in een lage, onfortuinlijke kaste, 

zoals die van een cäëòäla, bepaalt. Vruchtdragende zonde wordt 

zelfs niet vernietigd door kennis van het onpersoonlijk brahma 

(brahma-jïäna). Zelfs in het stadium van jévan-mukta (emancipatie 

van valse lichaamsidentificatie in dit leven) bereiken de jïänés wer-

kelijke bevrijding (mukti) alleen, wanneer de gevolgen van hun 

voorgaande acties zijn stopgezet. De vernietiging van vruchtdragen-
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de zonde (prärabdha-päpa) echter, dat zelfs niet mogelijk is door 

kennis van brahma, wordt gemakkelijk bereikt door sädhana-bhakti. 

De andere soorten zonden – aprärabdha, küöa en béja – zullen daar-

om ook zeker worden vernietigd. Valt hieraan nog te twijfelen? 

3c ~ De gunstige kwaliteiten geschonken door bhakti 

çubhäni durviñaya-vaitåñëya-bhagavad-viñaya-satåñëy-änu-külya-

kåpä-kñamä-satya-säralya-sämya-dhairya-gämbhérya-mänada tvä-

mänitva-sarva-subhagatvädayo günäç ca “sarvair güëäis tatra samä-

sate suräù” ity ädi drñöyä  jïeyäù || 3 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Hier impliceert het woord çubha (goedgezind-

heid) een afkeer van objecten, die ellende veroorzaken, en een dorst 

naar hetgeen is gerelateerd aan Bhagavän. Het impliceert ook 

vriendelijkheid (änukülya), genade (kåpä), vergevingsgezindheid 

(kñamä), eerlijkheid (satya), eenvoud (säralya), gelijkmoedigheid 

(sämya), geduld (dhairya), ernst (gämbhirya), het eerbiedigen van 

anderen (mänadatva) en zelf geen respect verwachten (amänitva), 

alle goede geluk (sarva-saubhägya) en ander deugden. 

Dit wordt ook opgemaakt uit schriftuurlijk bewijs, zoals “yasyäs-

ti bhakti bhagavaty akiïcanä, sarvair guëais tatra samäsate suräù 

– de halfgoden met al hun deugden zijn ten volle aanwezig in de 

persoon met onzelfzuchtige toewijding aan Bhagavän” (Çrémad-

Bhägavatam 5.18.12). Daarom zijn al deze kwaliteiten in de toege-

wijden aanwezig. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Het gevolg van het uitvoeren van sädhana-

bhakti is, dat avidyä en andere soorten ellende (kleça) evenals ver-

schillende soorten zonden, zoals prärabdha, volkomen worden ver-

nietigd en dat alle soorten goede kwaliteiten zich in het lichaam van 

de toegewijde manifesteren. Daarom wordt gezegd, dat bhakti çub-

ha-dä is, omdat ze alle gunstige voorspoed schenkt. 
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sarva mahä-guëa-gaëa vaiñëava-çarére 

kåñëa-bhakte kåñëer guëa sakali saïcäre 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 22.75) 

In het lichaam van een Vaiñëava zijn een veelvoud van verheven 

deugden aanwezig. Alle transcendente kwaliteiten van Kåñëa worden 

aan Zijn bhakta overgedragen. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura noemt enkele gunstige kwali-

teiten van toegewijden in het stadium van sädhana. Ze hebben in de 

eerste plaats een afkeer van alles, dat uiteindelijk bewijst een oor-

zaak voor verdriet te zijn en ze hebben een dorst naar hetgeen is 

gerelateerd aan Bhagavän. Bhakti-sädhakas, die door hun zintuigen 

in Kåñëa’s dienst te gebruiken zelfs maar een klein beetje smaak 

hebben gekregen voor de namen, gedaanten, kwaliteiten en het spel 

van Kåñëa, zijn van nature ongeïnteresseerd in aardse vormen, sma-

ken enzovoort, die oorzaken van groot lijden zijn. Afgezien van 

onbeduidende, wereldse zintuigobjecten wordt zelfs het geluk van 

onpersoonlijke bevrijding voor bhakti-sädhakas onbeduidend. 

kåñëa-päda-padma-gandha jei jana päya 

brahma-loka-ädi-sukha täre nähi bhäya 

Çré Caitanya-caritämåta  (Antya-lélä 6.136) 

Iemand, die de geur van Kåñëa’s lotusvoeten vindt, kan door de zegen 

beschikbaar op planeten zoals Brahmaloka niet worden bevredigd. 

Geleidelijk worden alle hunkeringen van de toegewijde geconcen-

treerd op de vereerenswaardige lotusvoeten van Kåñëa. “Hoe kan ik 

mijn vererenswaardige godheid dienen en Hem een plezier doen?” 

Deze ene gedachte houdt het hele hart van de sädhaka bezig. Wan-

neer door de genade van Çré Bhakti-devé het hart van de sädhaka vol 

gevoelens raakt, die volkomen gunstig zijn voor Kåñëa (kåñëänukü-

lya), wordt in zijn hart een ongekende schoonheid aangelegd. Op 

dat moment verschijnen in het hart van de sädhaka genade, verge-

vingsgezindheid, eerlijkheid, eenvoud, gelijkmoedigheid, geduld, 
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ernst, respect, bescheidenheid, al-zegenrijkheid en andere gunstige 

eigenschappen met uitzonderlijke helderheid en sprenkelen er hun 

verzachtende nectarregens overheen. Dan overheerst in het hart van 

de toegewijde een waarlijk ongekende kalmte. Çrémad-Bhägavatam 

(5.18.12) zegt,  

yasyästi bhaktir bhagavaty akiïcanä 

    sarvair guëais tatra samäsate suräù 

haräv abhaktasya kuto mahad-guëä 

    mano-rathenäsati dhävato bahiù 

In het hart van bhakti-sädhakas, die beschikken over onzelfzuchtige 

toewijding (niñkäma-bhakti) aan de lotusvoeten van Bhagavän, wonen 

blijvend alle halfgoden samen met alle deugdzame kwaliteiten, zoals 

vasthoudendheid aan religieuze principes, kennis, enzovoort. Maar 

waar komen de vele kwaliteiten, die we aantreffen in verheven per-

soonlijkheden, vandaan in degenen, die geen toegewijden van Bhaga-

vän zijn? Ze jagen met een diversiteit aan materiële aspiraties achter 

de ijdele aanwinsten van de externe wereld aan. 

Daarom is alleen het hart van Vaiñëava’s een pakhuis, dat overloopt 

van allerlei transcendente kwaliteiten. Çréman Mahäprabhu zei te-

gen Çréla Sanätana Gosvämé, 

sei saba guëa haya vaiñëava-lakñaëa 

saba kahä nä jäya, kori dig-daraçana 

kåpalu, akåta-droha, satya-sära sama 

nirdoña, vadänya, mådu, çuci, akuïcana 

sarvopakäraka, çänta, kåñëaika-çaraëa 

akäma, niréha, sthira, vijita-ñaò-guëa 

mita-bhuk, apramatta, mänada, amäné 

gambhéra, karuëa, maitra, kavi, dakña, mauné 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 22.77-80) 
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Al deze eigenschappen zijn symptomen van een Vaiñëava. Er zijn er 

teveel om op te noemen, maar Ik zal er een paar noemen. Kåñëa’s 

toegewijden zijn (1) genadevol, (2) goedaardig, (3) de essentie van 

waarheid, (4) gelijkmoedig jegens iedereen, (5) foutloos, (6) edelmoe-

dig, (7) mild, (8) rein, (9) zonder aardse bezittingen en (10) ze zijn be-

trokken in het welzijn van iedereen. Ze zijn (11) rustig, (12) uitslui-

tend in overgave aan Kåñëa, (15) verankerd in toegewijde dienst en 

(16) vrij van de invloed van de zes gebreken van lust, woede, heb-

zucht, afgunst, trots en begoocheling. Ze (17) eten alleen zoveel als 

nodig is en (18) ze zijn door niets vergiftigd. Ze zijn (19) respectvol, 

(20) verwachten geen enkel respect voor zichzelf en (21) ze zijn ern-

stig en (22) mededogend. Ze zijn (23) vriendelijk, (24) poëtisch, (25) 

deskundig en (26) zwijgzaam. 

Tekst  4 

De eliminatie van onheil en het krijgen van voorspoed 

“bhaktkiù pareçänubhavo viraktir anyatra caiña trika ekakälaù” | 

ity ukta-prakäreëa yugapad api pravåttayor api tayoù patrikayor 

udgama-täratamyenaiva tat-tad-açubha-nivåtti-çubha-pravåtti-

täratamyäd asty eva kramaù | sa cätisükñmo durlakñyo ‘pi tat-tat-

kärya-darçana-liìgena sudhébhir avaséyate || 4 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Çrémad-Bhägavatam (11.2.42) zegt, “Als een 

overgegeven persoon zich met bhajana bezighoudt, manifesteren 

zich tegelijkertijd drie effecten in zijn hart, (1) bhakti gekenmerkt 

door çravaëa en kértana, (2) rechtstreekse waarneming van de Al-

lerhoogste Persoonlijkheid Gods (Parameçvara) en (3) onthechting 

van hetgeen is afgescheiden van Bhagavän.” Met deze uitspraak van 

çästra kan men begrijpen, dat de voorheen beschreven twee blaad-

jes genaamd kleça-ghné en çubha-dä, die aan de rank van toewij-

ding verschijnen, gelijktijdig ontkiemen. De eliminatie van onheil 

en het verkrijgen van voorspoed echter hebben plaats in overeen-
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stemming met de mate, waarin de blaadjes zich manifesteren, hetzij 

lichtelijk of substantieel. Op hetzelfde moment zijn er uiterst subtie-

le en daarom niet gemakkelijk te onderscheiden tekenen van ont-

wikkeling. Intelligente personen kunnen deze symptomen bemerken 

en op die manier de vooruitgang van iemand vaststellen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Eerder werd gezegd, dat sädhana-bhakti, 

hetzij vaidhé of rägänuga, alle soorten onheil of ellende kan vernieti-

gen en alle gunstige kwaliteiten kan oproepen. Hier kan onzeker-

heid rijzen over de vraag, hoe sädhana-bhakti beide functies tegelij-

kertijd kan verrichten. Als antwoord hierop voorziet Çréla Viçvanät-

ha Cakravarté Öhäkura ons van het volgende vers als bewijs. 

bhaktiù pareçänubhavo viraktir 

    anyatra caiña trika eka-kälaù 

prapadyamänasya yathäçnataù syus 

     tuñöiù puñöiù kñud-apäyo ‘nu-ghäsam 

Çrémad-Bhägavatam  (11.2.42) 

Bij het eten worden bij iedere hap drie sensaties tegelijkertijd ervaren. 

Men ervaart voldoening (dat wil zeggen, bevrediging en plezier), men 

krijgt voedingsstoffen binnen (door substanties te eten, die de levens-

kracht onderhouden) en men krijgt verlichting van honger. Iemand, 

die zijn toevlucht neemt tot Bhagavän en zich met toegewijde dienst 

aan Hem bezighoudt, zal bij zijn uitvoering van bhajana op dezelfde 

manier drie dingen tegelijkertijd ervaren: zuivere liefde (prema) voor 

Bhagavän; realisatie van de identiteit (svarüpa) van zijn geliefde Heer; 

en onthechting van alles behalve zijn Heer. 

Dus ondanks het feit, dat beide blaadjes aan de bosrank van toewij-

ding (kleça-ghné en çubha-dä) tegelijkertijd ontluiken, wordt ellende 

zoals avidyä verdreven en manifesteren zich deugden in proportie 

tot de mate, waarin die blaadjes groeien. Hoewel deze vooruitgang 

zeker goed is gedefinieerd, is deze zo subtiel en moeilijk waar te 

nemen, dat het niet gemakkelijk kan worden begrepen.  Het voor-

beeld van iemand die zit te eten wordt gegeven. Met ieder hap er-
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vaart hij tegelijkertijd voldoening, krijgt hij voeding binnen en lenigt 

hij zijn honger. We moeten echter weten, dat deze drie effecten zich 

niet alleen met iedere hap voltrekken, maar ook met iedere graan-

korrel en ieder voedseldeeltje. Dit is buitengewoon moeilijk waar te 

nemen, zoals het moeilijk is om vooruitgang in bhakti of bhajana op 

te merken. 

Hoewel vooruitgang op zeer subtiele wijze ontwikkelt en daarom 

voor een leek uiterst moeilijk te onderscheiden is, kunnen toegewij-

den met kennis door de activiteiten van een sädhaka en zijn symp-

tomen te observeren, de mate, waarin hij de vernietiging van ellende 

en gunstige kwaliteiten heeft bereikt, wel onderscheiden. 

Tekst  5 

5a ~ Het ontwaken van çraddhä (vertrouwen) 

tatra bhakty-adhikäriëaù prathamaà çraddhä | sä ca tat-tac-

chästrärthe dåòha-pratyaya-mayé | prakramyamäëa-yatnaika-nidäna-

rüpa-tad-viñayakatvaika-nivärha-rüpa-sädara-spåhä ca | sä ca sä ca 

sväbhäviké kenäpi baläd utpäditä ca |  

BHÄVÄNUVÄDA – Een ontwaken van śraddhä (transcendent ver-

trouwen) is het eerste symptoom, dat verschijnt in degenen, die 

geschikt zijn om bhakti te krijgen. Śraddhä is onbuigzaam vertrou-

wen in de uitspraken van devotionele geschriften. Ook het verlan-

gen om de praktijken, die in die geschriften worden voorgeschreven, 

met speciale inzet, respect en zorg uit te voeren wordt beschouwd 

als śraddhä. Bovendien vallen deze twee soorten śraddhä in twee 

categorieën uiteen: (1) van nature ontwaakt en (2) met kracht inge-

leid door iemand anders. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft 

de svarüpa (intrinsieke natuur) van bhakti beknopt beschreven als-
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mede haar zelfmanifesterende karakter en haar functies en nu gaat 

hij het belangrijkste onderwerp van zijn werk uiteenzetten: de diver-

se stadia van de praktijk van toewijding (bhakti-sädhana). Śraddhä is 

het eerste stadium van bhakti-sädhana, de eerste trede naar de tem-

pel van bhakti. Bhakti of hari-bhajana is de beoefening (sädhana) 

voor alle mensen in alle landen om het hoogste doel te bereiken. 

Iedereen in ieder land of in iedere levenssituatie kan zich bezighou-

den met hari-bhajana. 

çré-kåñëa-bhajane haya sabe adhikäré 

kibä vipra kibä çudra ki puruña näré 

Iedereen, hetzij een priester of een arbeider, een man of een vrouw, is 

gekwalificeerd om zich met bhajana van Çré Kåñëa bezig te houden. 

Daarom hebben tijd, plaats, omstandigheid, kaste of familiestatus 

geen consequentie voor de beoefening van bhakti, want bhakti is 

alleen afhankelijk van vertrouwen. Çré Caitanya-caritämåta (Mad-

hya-lélä 22.64) zegt, “çraddhävän jana haya bhakti-adhikäri – iemand 

met vertrouwen is een geschikte candidaat voor bhakti”. Vertrou-

wen is niet alleen noodzakelijk voor de beoefening van bhakti, maar 

ook voor de disciplines van karma (baatzuchtige activiteit), jïäna 

(monistische kennisverwerving) en yoga. Zonder vertrouwen kan 

men in geen enkele praktijk perfectie bereiken. In Bhägavad-gétä 

(17.28) richt Çré Kåñëa Zich met de volgende woorden tot Arjuna, 

açraddhayä hetuà dattaà  /  tapas taptaà kåtaà ca yat 

asad ity ucyate pärtha  /  na ca tat pretya no iha 

O zoon van Påthä, offers, soberheid, liefdadigheid of iedere andere 

daad uitgevoerd zonder vertrouwen wordt asat, onecht, genoemd. 

Dergelijke activiteiten geven geen transcendent resultaat, hetzij in de-

ze wereld noch in de volgende. 

Volgens deze uitspraak van de Gétä zijn alle praktijken zonder 

śraddhä improductief. Mahärñi Pataïjali schrijft, “śraddhä cetasaù 

samprasädaù sä hi jananéva kalyäëé yoginaà päti”. Dit betekent, dat 
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absoluut geluk in het hart naar zeggen śraddhä is. “Absoluut geluk 

in het hart” wijst op het eerste kiemstadium van een positieve hou-

ding jegens een bepaald onderwerp. Het heeft plaats, nadat het vuil 

van twijfel uit het hart is verdreven. Dit wordt śraddhä genoemd. 

Daarom zien we, dat met betrekking tot welk onderwerp ook, het 

verdrijven van twijfel en het vestigen van vertrouwen śraddhä wordt 

genoemd. Śraddhä, de belichaming van heilzame voorspoed, be-

schermt de yogé als een moeder. Bij iedere onderneming is alleen 

iemand met vertrouwen in staat perfectie te bereiken. Naarmate zijn 

vertrouwen in hetgeen hij onderneemt sterker wordt, raakt zijn hart 

gunstig gestemd en wordt hij naar succes geleid. 

Het is waar, dat voor iedere discipline, hetzij jïäna, karma of yo-

ga, vertrouwen essentieel is, maar wat betreft bhakti-sädhana is ver-

trouwen van buitengewoon wezenlijk belang. Vertrouwen is het 

allereerste, cruciale stadium in de beoefening van bhakti, die zich 

buiten de geaardheden van de materiële natuur bevindt en uit trans-

cendentie bestaat. Prema is zeker het hoogste niveau in de beoefe-

ning van bhakti. Çréla Rüpa Gosvämé heeft het volgende geschreven, 

ädau çraddhä tataù sädhu-  /  saìgo ‘tha bhajana-kriyä 

tato ‘nartha-nivåttiù syät  /  tato niñöhä rucis tataù 

athäsaktis tato bhävas  /  tataù premäbhyudaïcati 

sädhakänäm ayaà premëaù  /  prädurbhäve bhave kramaù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.4.15-16) 

Dit betekent, dat eerst vertrouwen (śraddhä) in het hart van de säd-

haka ontwikkelt. Daarna volgt associatie met heiligen (sädhu-

saìga), devotionele praktijk (bhajana-kriyä) en het opruimen van 

ongewenste gewoonten (anartha-nivåtti). Vervolgens ontwikkelt de 

sädhaka een resoluut vertrouwen (niñöhä) in bhajana gevolgd door 

een sterke smaak (ruci) ervoor. Dan ontwikkelt hij een intense ge-

hechtheid (äsakti) aan bhajana en het object van bhajana, Vrajen-

dra-nandana Çré Kåñëa. Hierna daalt çuddha-sattva (onvermengde 
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transcendente existentie) af in het hart van de sädhaka in de vorm 

van spirituele emoties (bhäva) en tenslotte verschijnt zuivere liefde 

voor Kåñëa (prema). Dit is de geleidelijke ontwikkeling naar prema. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft de twee kenmerken 

van śraddhä beschreven, de eerste stap in de beoefening van bhakti. 

Het eerste symptoom van śraddhä is onwankelbaar vertrouwen in 

de uitspraken van devotionele geschriften. Çréla Kåñëadäsa Kaviräja 

Gosvämé schrijft het volgende. 

‘çraddhä’-çabde viçväsa kahe sudåòha niçcaya 

kåñëe bhakti kaile sarva-karma kåta haya 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.62) 

Śraddhä is de sterke overtuiging, dat alle verplichtingen automatisch 

zijn vervuld door het verlenen van transcendente, liefdevolle dienst 

aan Çré Kåñëa. 

Met andere woorden, śraddhä betekent het hebben van oprecht 

vertrouwen in devotionele literatuur, met een stabiele intelligentie 

de betekenis van geschriften begrijpen, met hart en ziel trachten 

realisatie van dergelijke zaken te krijgen en schijnbare dilemma’s op 

logische wijze met elkaar in overeenstemming te brengen. Heeft 

men eenmaal onwankelbaar vertrouwen in deze filosofische conclu-

sies ontwikkeld, zal men zich realiseren, dat het leven zonder bhag-

avad-bhajana absoluut zinloos is. Door eensluidend te horen over 

het mededogen van Çré Hari en andere eigenschappen evenals Zijn 

spel van de bevrijding van gevallen zielen wordt het hart overspoeld 

met hoop en bloeit op. Een afschuw of afkeer van oppervlakkig 

plezier verschijnt van nature. Voor iemand met dergelijke śraddhä 

wordt het instandhouden van een waardeloos leven zonder bhajana 

uitermate ondraaglijk, waardoor hij zich van nature overgeeft aan 

de lotusvoeten van Çré Hari. 

In de volgende betekenisverklaring beschrijft Çréla Jéva Gosvämé 

śraddhä en çaraëägati als identiek aan elkaar. 
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çraddhä-çaraëäpattyor aikärthyaà labhyate | tac ca yuktam | çraddhä 

hi çästrärtha-viçväsaù | çästraà ca tad-açaraëasya bhayaà tac-

charaëasyäsabhayaà vadati | tato jätäyäù çraddhäyäs tac-

charaëäpattir eva liìgam iti || 

Bhakti-sandarbha (Anuccheda 176) 

Men dient te weten, dat de betekenis van śraddhä (vertrouwen) en die 

van çaraëägati (overgave) dezelfde zijn. Onwankelbaar vertrouwen in 

de betekenis en de intentie van çästra wordt śraddhä genoemd. Çästra 

geeft toegewijden, die zich hebben overgeven aan de vererenswaardi-

ge voeten van Bhagavän, de instructie om onbevreesd te zijn. Dege-

nen, die zich niet hebben overgegeven, zijn bang. Wanneer daarom 

een dergelijk onwankelbaar vertrouwen in de betekenis van de ge-

schriften ontwaakt, is het symptoom ervan overgave. Met andere 

woorden, alleen door overgave wordt de aanwezigheid van vertrou-

wen geïdentificeerd. 

Indien dergelijke overgave niet in het hart van de sädhaka is gewor-

teld, is het niet mogelijk om werkelijk bhajana aan de lotusvoeten 

van Çré Bhagavän uit te voeren. De sädhaka maakt in bhajana voor-

uitgang in de mate, waarin hij zich heeft overgegeven. Wat kan nog 

meer worden gezegd? Overgave is immers de levenskracht van de 

beoefening van bhakti. Alleen de overgegeven toegewijde krijgt de 

grootste rust en devotionele extase evenals de hoogste woonplaats 

van Çré Bhagavän. 

Çré Kåñëa zegt tegen Arjuna, 

tam eva çaraëaà gaccha  /  sarva-bhävena bhärata 

tat-prasädät paräà çäntià  /  sthänaà präpsyasi çäçvatam 

Bhägavad-gétä  (18.62) 

O nakomeling van Bharata, geef je geheel aan Hem over, die Aller-

hoogste Bestuurder. Door Zijn genade zal je transcendente vrede en 

de hoogste eeuwige woonplaats bereiken. 
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Vervolgens gaat Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura het tweede 

symptoom van śraddhä bespreken. Wanneer iemand de devotionele 

praktijken uit de geschriften bijzonder naarstig wil uitoefenen en hij 

vertoont een eerbiedig verlangen om die praktijken daadwerkelijk 

uit te voeren, wordt dat ook śraddhä genoemd. Is eenmaal het eerste 

symptoom van śraddhä ontwaakt, namelijk onwankelbaar vertrou-

wen in de betekenis van de geschriften, is het tweede symptoom, 

namelijk het effect van dergelijk vertrouwen, verplicht zich te mani-

festeren. Hierover bestaat geen twijfel. Op dat moment wordt de 

sädhaka bijzonder aandachtig bij de uitvoering van de praktijken 

beschreven in çästra en vertoont de eerbiedige wens om dergelijke 

activiteiten uit te voeren. 

Over deze materie schrijft Çréla Jéva Gosvämé in Bhakti-

sandarbha (Anuccheda 173) het volgende, 

kià ca jätäyäà çraddhäyäà siddhäv asiddhau ca svarëa-siddhi-lipsor 

iva sadä tad-anuvåtti-ceñöaiva syät | siddhiç cäträntaùkaraëa-kämädi-

doña-kñaya-käri-paramänanda-parama-käñöhägämi-çré-hari sphura-

ëa-rüpaiva jïeyä | tasyäà svärtha-sädhana-änupravåttau ca dambha-

pratiñöhä-lipsädi-maya-ceñöä-leço ‘pi na bhavati, na sutaräà jïäna-

purvakaà nahäd-avajïädayo ‘parädhäç cäpatanti, virodhäd eva | ... 

yadi vä çraddhävato ‘pi prärabdhädi-vaçena viñaya-sambandh-

äbhyäso bhavati, tathäpi tad-bädhayä viñaya-sambandha-çraddhäyän 

tu jätäyäà suduräcäratvä yogaù syät, “para patné para dravya” ity 

ädi viñëu-toñaëa-çästra virodhät | 

Als mensen in de waarde van goud geloven, zien we hen eindeloos en 

met grote moeite zwoegen om het te bemachtigen, ongeacht of hen 

dat lukt of niet. Op dezelfde manier zien we, dat een sädhaka bij het 

ontwaken van śraddhä constant moeite doet om bhajana onder leiding 

van verheven persoonlijkheden uit te voeren, ongeacht of hij perfectie 

bereikt of niet. Men dient te weten, dat hier het woord “perfectie” be-

tekent, dat men innerlijk een vluchtige blik krijgt van Çré Hari, een er-

varing, die het hoogtepunt van extase verschaft. Een dergelijke blik 

vernietigt interne gebreken, zoals lust, in het hart van de sädhaka. Een 
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trouwhartig persoon, die perfectie heeft bereikt, streeft naar uitmun-

tendheid in die perfectie en een trouwhartig persoon, die geen perfec-

tie heeft bereikt, streeft ernaar het te bereiken. Er blijft in het hart 

van dergelijke trouwhartige toegewijden niet het minste of geringste 

spoor van bedrog of verlangen naar faam achter. De trouwhartige ziel 

zal nimmer bewust zuivere toegewijden ongehoorzaam zijn of beledi-

gen, want een dergelijke daad staat volkomen haaks op zijn poging 

om in bhajana perfectie te bereiken. Indien vanwege het gevolg van 

voorgaande indrukken (saàskäras) een trouwhartig persoon ziet, dat 

hij nog gehecht is aan materiële zintuigobjecten, weet hij, dat dergelij-

ke gehechtheid zijn bhajana hindert, waardoor toewijding verzadigd 

van nederigheid zich in hem manifesteert. Een trouwhartig persoon 

zal nimmer een armzalig karakter vertonen. Çästra zegt het volgende, 

para patné para dravya  /  para hiàsäsu yo matim 

na karoti pumän bhüpa  /  tuñyate tena keçavaù 

Viñëu Puräëa  

Çré Keçava is een plezier bewezen, O Koning, door iemand, wiens ver-

stand niet afdwaalt naar andermans vrouw of rijkdom, of naar het 

plegen van geweld tegen anderen. 

Uit dergelijk bewijs leiden we af, dat de sädhaka alles, dat een for-

midabel obstakel naar bhajana vormt, achterwege laat, zoals over-

tredingen tegen verheven toegewijden, streven naar werelds voor-

deel en adoratie en hunkeren naar naam en faam, zodra zijn ver-

trouwen in çästra is gewekt. Hij stijgt over de achtereenvolgende 

treden gemakkelijk op naar bhakti en is in staat het paleis van prema 

te betreden. 

De sädhaka dient daarom het stadium van śraddhä grondig te 

kennen. Bijvoorbeeld, voordat een spectaculaire wolkenkrabber 

wordt neergezet, moet er een sterke, veilige fundering worden aan-

gelegd. Als de fundering niet veilig is, zal de wolkenkrabber snel 

omvallen. Om het exquisiete paleis van toewijding voor het plezier 

van Çré Kåñëa neer te zetten, moet men zijn fundering – śraddhä – 

verstevigen, want śraddhä bepaalt de bevoegdheid tot bhakti.  
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çraddhävän jana haya bhakti-adhikäré 

‘uttama’, ‘madhyama’, ‘kaniñöha’—çraddhä-anusäré 

çästra-yuktye sunipuëa, dåòha-çraddha jära 

‘uttamä-adhikäré’ sei täraya saàsära 

çästra-yukti nähi jäne dåòha, çraddhävän 

‘madhyama-adhikäré’ sei mahä-bhägyavän 

jähära komala çraddhä, se ‘kaniñöha’ jana 

krame krame teho bhakta hoibe ‘uttama’ 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.64-65, 67, 69) 

Alleen trouwhartige personen zijn bevoegde candidaten voor bhakti.  

In de mate van hun vertrouwen worden toegewijden gekwalificeerd 

als uttamä-adhikäré (verheven), madhyama-adhikäré (middelmatig) en 

kaniñöha-adhikäré (neofiet). Iemand, die uitzonderlijk belezen is in 

schriftuurlijke onderwerpen en beschikt over onwankelbaar vertrou-

wen, is een uttamä-adhikäré. Een dergelijk persoon kan zielen bevrij-

den, die verstrengeld zijn in het wereldse leven. Iemand, die niet des-

kundig is in schriftuurlijke onderwerpen, maar volkomen vertrouwen 

heeft, is een madhyama-adhikäré en is uiterst fortuinlijk. En iemand 

met een onbestendig vertrouwen is een kaniñöha-adhikäré. Door asso-

ciatie met verheven toegewijden worden de laatste twee adhikärés ook 

uttama of eersteklas toegewijden. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft de twee voornoemde 

soorten śraddhä verder in tweeën verdeeld. De eerste heet sväbhä-

viké of “van nature plaatshebbend” en de tweede heet bala-pürvaka-

utpädita of “met kracht ontwaakt”. Verder heeft Çréla Jéva Gosvämé 

twee soorten vertrouwen uiteengezet: vertrouwen in de sommaties 

van de vedische geschriften (çästréya-śraddhä) en gewoon, materia-

listisch vertrouwen van voorbijgaande aard (laukika-śraddhä). De 

eerste verschijnt bij het ontvangen van associatie en genade van 

verheven toegewijden. Çästra zegt, “sat-saìgäj jäyate-śraddhä – asso-

ciatie met heilige personen legt vertrouwen aan”. In Çrémad-
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Bhägavatam (3.25.25) richt Bhagavän Kapiladeva Zich aldus tot 

Zijn moeder, Devahüti,  

satäà prasaìgän mama vérya-saàvido 

    bhavanti håt-karëa-rasäyanäù kathäù 

taj-joñaëäd äçv apavarga-vartmani 

    çraddhä ratir bhaktir anukramiñyati 

In de associatie van verheven toegewijden krijgt men de gelegenheid 

om over Mijn ridderlijke spel te horen, dat kennis geeft over Mijn 

courage en dat het oor en hart streelt. Door dit spel te horen manifes-

teert zich het pad om onwetenheid in aller ijl achter zich te laten, eerst 

als śraddhä dan als rati en tenslotte als prema-bhakti aan Mij. 

Aan dit vers kunnen we zien, dat śraddhä wordt verkregen door de 

associatie van mahäpuruñas, verheven persoonlijkheden, te krijgen. 

Het type vertrouwen, dat door hun associatie of genade wordt ge-

wekt, is sväbhäviké, natuurlijk. Het wordt ook çästréya-śraddhä ge-

noemd. Dit type vertrouwen is voordelig in de uitvoering van zuive-

re bhajana om liefde voor Kåñëa te krijgen. Vertrouwen, dat met 

kracht wordt gewekt, of gewoon, materialistisch vertrouwen van 

voorbijgaande aard (laukéka-śraddhä), is niet voortgekomen uit de 

associatie of genade van verheven toegewijden. Integendeel, het is 

kunstmatig overgenomen door anderen te imiteren. Dit type 

śraddhä is niet bepaald bruikbaar in de uitoefening van zuivere bha-

jana. Iemand met laukika-śraddhä echter kan zijn leven succesvol 

maken door de associatie te krijgen van verheven toegewijden en 

alsnog sväbhäviké-śraddhä of çästréya-śraddhä te bereiken. 

Verder zet Çréla Jéva Gosvämé de volgorde uiteen, waarin ver-

trouwen wordt verkregen door degenen, in wie ruci (smaak) over-

heerst en door degenen, in wie redenering (vicära) overheerst. Deze 

volgorde is in deze context waard te overdenken. Personen, in wie 

redenering overheerst, is het proces, waarin vertrouwen in bhakti 

ontwikkelt, alsvolgt. 
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tatra prathamaà tävat tat-tat-saìgäj jätena tat-tac-chraddhä-tat-tat-

parasparä-kathä-rucy-ädinä jäta-bhagavat-sämmukyasya tat-tad-

anuñäìgenaiva tat-tad-bhajanéye bhagavad-ävirbhäva-viçeñe tad-

bhajana-märga-viçeñe ca rucir jäyate | tataç ca viçeña-bubhutsäyäà 

satyäà teñv ekato ‘nekato vä çré-gurutvenäçrétät çravaëaà kriyate | tac 

copakramopa-saàhärädibhir arthävadhäraëam | punaç cäsambhä-

vanä-viparéta-bhävanä-viçeñavatä svayaà tad-vicära-rüpaà mana-

nam api kriyate | tato bhagavataù sarvasminn evävirbhäve tathävidho 

‘sau sadä saratra viräjata ity evaà rüpä çraddhä jäyate | ... ity evaà 

vicära-pra-dhänänäà märgo darçitaù | 

Bhakti-sandarbha (Anuccheda 202) 

Als gevolg van associatie met toegewijden verschijnt eerst vertrouwen 

in de Allerhoogste Waarheid en in heilige persoonlijkheden. Ontwik-

kelt iemand eenmaal smaak voor het horen van de hari-kathä ver-

haald door deze heilige persoonlijkheden, wordt in hem een neiging 

tot Bhagavän gewekt. Door de kracht van associatie met heilige per-

soonlijkheden ontwaakt een smaak, die de verschijning van Bhagavän 

veroorzaakt – het gekoesterde object van verering (bhajanéya) – in 

een bepaalde gedaante in zijn hart. Er ontwaakt tevens een specifieke 

smaak om bhajana van Hem uit te voeren. Daarna verschijnt in hem 

een specifiek verlangen om meer te weten over vertrouwelijke zaken 

met betrekking tot zijn gekoesterde Heer, Çré Kåñëa, en hij neemt zijn 

toevlucht tot een of meer verheven persoonlijkheden als çravaëa-

gurus, van wie hij meer over Hem te horen krijgt. Hier betekent het 

woord çravaëa of ‘horen’, dat hij de betekenis van de geschriften 

grondig doorschouwt door de inleidende betekenis van een tekst 

(upakrama) te begrijpen, de conclusie (upasaàhära) te bevatten, het 

onderwerp te herhalen (abhyäsa), de vrucht van het bevatten van ex-

ceptionele aspecten van het onderwerp te oogsten (apürvatä-phala), 

de invoer van schriftuurlijke uitspraken te verhelderen (artha-väda) 

en het samenvattende begrip vast te stellen (upapatti). 

Daarna realiseert de toegewijde, dat Bhagavän in al Zijn manifesta-

ties met Zijn alwetendheid, almacht en hoogste compassie existeert. 

Zijn overtuiging, dat het uitvoeren van bhagavad-bhajana zijn hoog-
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ste plicht is, wordt stevig verankerd. Dit is echt vertrouwen opge-

roepen door de dictaten van de geschriften; het is voor degenen, die 

van nature worden overheerst door redenering (vicära), het aange-

wezen pad, dat naar vertrouwen leidt. 

Er wordt echter ook gezegd, “ruci-pradhänän tu na tädåg vicä-

räpekñä jäyate, kintu sädhu-saìga-lélä-kathä-çravaëa-ruci-çraddhä 

çravaëädy-ävåtti rüpaiväsau märgaù – sädhakas, die voornamelijk 

door ruci worden gemotiveerd, zijn niet afhankelijk van die vorm 

van redenering en overweging. Ze horen eerst vertellingen over het 

spel van Bhagavän in associatie van toegewijden, dan krijgen ze 

smaak voor dergelijke vertellingen en het gevolg is, dat ze śraddhä 

ontwikkelen.” Hier wordt erop gewezen, dat sädhakas met dergelijk 

vertrouwen gedreven door ruci zich herhaaldelijk bezighouden met 

çravaëa enzovoort. 

5b ~ Sädhu-saìga – associatie met heilige persoonlijkheden 

tataç cäçrita-guru-caraëasya tasya jijïäsyamäna-sadäcärasya tac-

chikñayaiva sajätéyäçaya-snigdha-bhakty-abhijïa-sädhu-saìga-bhäg-

yodayaù | 

BHÄVÄNUVÄDA – Bij het ontwaken van vertrouwen krijgt men 

sädhu-saìga, de associatie van heilige personen. Het gevolg is, dat 

men toevlucht aanvaardt aan de vererenswaardige voeten van çré 

guru, de meest geliefde toegewijde van Bhagavän. Van hem ont-

vangt men geestelijke instructie (çikñä), initiatie in kåñëa-mantra 

(dékñä) en instructies met betrekking tot de beoefening van liefde-

volle toegewijde dienst (bhajana-çikñä). Men informeert hierbij 

tevens bij çré guru naar de etiquetten en het juiste gedrag (sadäcä-

ra) voor het volgen van het proces van bhakti. Door op deze manier 

te praktiseren ontwaakt het goede geluk om te kunnen associëren 

met toegewijden met dezelfde spirituele aspiraties (sajätiya-äçaya), 

die een toegenegen houding hebben jegens zichzelf (snigdha) en die 

bedreven zijn op het gebied van bhajana. 
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PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft 

hiervoor de stadia van śraddhä beschreven en gaat nu de stadia van 

sädhu-saìga of associatie met heilige persoonlijkheden uiteenzetten. 

Nadat vertrouwen is gewekt, dient men toevlucht aan de lotusvoe-

ten van çré guru te aanvaarden door initiatie (dékñä) van hem te ont-

vangen evenals instructies (çikñä) te krijgen over het proces van 

bhajana en gepast gedrag (vaiñëava-sadäcära). Çréla Jéva Gosvämé 

heeft in zijn commentaar op Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.4.15) 

geschreven, “adau prathame sädhu-saìga-çästra-çravaëa-dvärä çrad-

dhä tad artha-viçväsaù | tataù prathamänantaraù dvitéyaù sädhu-

saìgo bhajana-réti-çikñä-nibandhanaù – Bij het horen van devotione-

le teksten in het gezelschap van heilige persoonlijkheden ontwaakt 

eerst śraddhä, een onwankelbaar vertrouwen in de woorden van de 

geschriften en heilige personen. Zodra iemand daarna realiseert, dat 

exclusieve bhajana zijn plicht is, gaat hij verder associëren met heili-

ge persoonlijkheden. Met andere woorden, de volgende stap is toe-

vlucht nemen tot de lotusvoeten van een bonafide geestelijk leer-

meester en van hem instructies krijgen over het proces van bhaja-

na.” 

De betekenis hiervan is, dat heiligen en geschriften verklaren, dat 

het aanvaarden van de lotusvoeten van çré guru de poort is naar de 

tempel van toewijding. Çréla Locana däsa Öhäkura heeft in een van 

zijn kértanas geschreven, “hari-nämer naukä khäni, çré-guru kaëòäré 

– de heilige namen van God zijn de boot en çré guru is de kapitein”. 

Çré gurudeva is de kapitein en hij neemt ons mee over de oceaan van 

het materiële bestaan. Zonder de bescherming van zijn lotusvoeten 

stelt geen ander proces ons in staat deze oceaan over te steken of 

bhakti te krijgen. Om deze reden zegt Çrémad-Bhägavatam (11.3.21), 

tasmaò guruà pradayeta  /  jijïäsuù çreya uttamam 

çäbde pare ca niñëätaà  /  brahmaëy upaçamäçrayam 

Iemand die zijn absolute welzijn wenst te kennen, moet daarom de 

bescherming van een guru aanvaarden. Die guru moet goed belezen 
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zijn in de geopenbaarde geschriften (çruti-çästras), die çabda-brahma 

(de Absolute Waarheid) beschrijven, hij moet een verlicht ziener zijn 

en hij moet in staat zijn om zijn leerling een begrip bij te brengen van 

de complete intentie van de geschriften. Hij moet ook gerealiseerd 

zijn in de conclusies van spirituele waarheden (tattva) met betrekking 

tot de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods (Parabrahma) en verankerd 

zijn in dienstverlening aan Hem. Op die manier kan hij aan oprechte 

aspiranten vertrouwelijke zaken openbaren, die hij ontlokt aan zijn 

eigen realisatie in zijn dienstverlening aan Bhagavän. Hij moet over 

een rustige geest beschikken en niet excessief betrokken zijn bij mate-

riële zaken. 

De essentie is, dat het voor iemand, die door de genade van grote 

heilige persoonlijkheden vertrouwen heeft ontwikkeld en zijn toe-

vlucht wil nemen tot de lotusvoeten van een bonafide guru, van het 

grootste belang is bescherming te aanvaarden aan de lotusvoeten 

van een guru, die de volgende symptomen vertoont. 

1) Hij is goed belezen in de Veda’s en in Çrémad-Bhägavatam, die 

de wezenlijke uitdrukking vormen van de vedische intenties, 

evenals in vergelijkbare geschriften. Door bewijsmateriaal en 

redenering uit de geschriften te citeren kan hij de twijfels in het 

hart van zijn leerlingen verdrijven. 

2) Hij heeft realisatie van Bhagavän door middel van het uitvoeren 

van bhajana van Bhagavän met onwankelbaar vertrouwen en 

vastbeslotenheid. 

3) Omdat hij de kåpa-çakti (genadevermogen) van Bhagavän heeft 

ontvangen, heeft hij realisatie gekregen van datgene, dat zich 

buiten het gezichtsveld van de materiële zintuigen bevindt, en 

hij heeft het vermogen om zijn leerlingen met dat vermogen te 

begiftigen. 

4) Hij wordt niet achtervolgd door lust, hebzucht, woede of soort-

gelijke lage impulsen. 
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Iemand, die over deze vier syptomen beschikt, is bekwaam voor de 

positie van bonafide geestelijk leermeester (sad-guru). Anderzijds 

kan iemand, die zich als guru voorstelt en niet over de bovenge-

noemde vier kwaliteiten beschikt, niet als guru worden aanvaard, 

ook al is hij in een nobele familie geboren en heeft hij vele deugden.  

kibä vipra, kibä nyäsi, çüdra kene naya 

jei kåñëa-tattva-vettä, sei ‘guru’ haya 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.128) 

Of iemand nu een brähmaëa, een sannyäsé, of een çüdra is, iemand die 

de conclusie kent met betrekking tot de waarheid van Kåñëa (kåñëa-

tattva), is geschikt om een geestelijk leraar te zijn. 

Uit de woorden gesproken door Çréman Mahäprabhu kunnen we 

opmaken, dat een guru zeker kåñëa-tattva moet kennen. Als het 

levend wezen dékñä-mantras van een dergelijke verheven persoon-

lijkheid ontvangt, markeert dat het eerste ontkiemen van het zaad, 

dat hem zal belonen met de hoogste verworvenheid van het leven, 

dienstverlening aan Bhagavän. Op zekere dag zal deze dékñä de 

vrucht van kåñëa-prema aan de sädhaka schenken en zijn leven ge-

zegend maken. Dit is de intentie van dékñä. 

Over het onderwerp dékñä schrijft Çréla Rüpa Gosvämé, “guru-

pädäçrayas tasmät kåñëa-dékñädé çikñäëam, viñrambheëa guroù se-

vä”. Met andere woorden, drie onderdelen completeren het proces 

van guru-pädäçraya, of het aanvaarden van bescherming aan de 

lotusvoeten van çré guru: (1) overgave aan een geestelijk leermeester 

gevolgd door (2) het ontvangen van inwijding in de kåñëa-mantra 

(dékñä) en het ontvangen van instructie (çikñä) over het proces van 

eeuwige dienstverlening aan Kåñëa (bhägavata-dharma) en (3) het 

dienen van de geestelijk leermeester met vol vertrouwen en intimi-

teit. 

Op de koop toe schrijft Çréla Kaviräja Gosvämé, 
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guru-pädäçraya, dékñä, gurura sevana 

sad-dharma-çikñä, påcchä, sädhu-märgänugamana 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 22.15) 

De strekking is, dat het van groot belang is, dat de leerling dichtbij 

de geestelijk leermeester woont en het hart van de geestelijk leer-

meester een plezier doet door hem oprecht te dienen met lichaam, 

geest en woord, voordat hij dékñä-mantras aanvaardt. Dit wordt 

guru-pasatti genoemd. Hierdoor krijgen guru en leerling de gelegen-

heid elkaars karakter en kwaliteiten te leren kennen. 

Bovendien levert dit proces een bijzonder waardevol resultaat op. 

Als çré gurupäda-padma, wiens hart door zijn grote compassie is 

gesmolten en tevreden is met iemands bescheiden dienstverlening, 

ontvangt die persoon authentieke initiatie (dékñä). Dit is voor een 

leerling de grootste verworvenheid van het leven. Indien dit proces 

niet wordt gehonoreerd, zijn hindernissen bestemd het pad van bha-

jana binnen te sluipen, zowel bij de geestelijk leermeester als de 

leerling. Indien de geestelijk leermeester niet over het talent van een 

Vaiñëava beschikt, kan de leerling geen perfectie in bhajana berei-

ken en als de leerling niet op de juiste wijze volgt, wordt hij onver-

mijdelijk een obstakel in de bhajana van zijn guru. 

In de geschriften staat, 

divyaà jïänaà yato dadyät  /  kuryät päpasya saìkñayam 

tasmäd dékñeti sä proktä  /  deçikais tattva-kovidaiù 

Hari-bhakti-viläsa  (2.3.4) 

en Bhakti-sandarbha (Anucceda 283) 

Dékñä is het proces, waarmee men zijn transcendente kennis (sam-

bandha-jïäna) wekt en zonden (päpa – zonde, béja – het zaad van 

zonde, en avidyä – onwetendheid) aan de wortel vernietigt. Een ge-

leerd persoon, die bhagavat-tattva kent, noemt dit proces dékñä. 

Çréman Mahäprabhu heeft ook gezegd, 
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dékñä-käle bhakta kare ätma-samarpaëa 

sei-käle kåñëa täre kare ätma-sama 

sei deha kare tära cid-änanda-maya  

apräkåta-dehe tära caraëa bhajaya 

Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 4.192-93) 

Als de toegewijde zich geheel overgeeft [aan zijn guru] op het mo-

ment van het ontvangen van dékñä, maakt Çré Kåñëa hem even spiritu-

eel als Zichzelf en doordringt Hij het lichaam van de toegewijde met 

transcendentie en zegen. De toegewijde vereert dan Kåñëa’s lotusvoe-

ten met zijn spirituele lichaam. 

Na het aanvaarden van dékñä moet men in de nabijheid van zijn guru 

wonen om instructies over de technieken van bhajana van hem te 

krijgen evenals over de kwesties van bhägavata-dharma (de aard van 

de ziel, die Bhagavän dient) en vaiñëava-sadäcära (de regels van het 

juiste gedrag voor een toegewijde). Men moet tevens de geestelijk 

leermeester met vertrouwen diensten verlenen. Alvorens te worden 

geïnitieerd is het eerste resultaat van het dienen van guru het grote 

geluk om zijn genade te krijgen in de vorm van inwijding of mantra-

dékñä. Na de initiatie is het resultaat van het dienen van guru bevrijd 

te raken van hindernissen op het pad van bhajana en snel prema-

bhakti te krijgen en het leven tot een succes te maken. 

Çréla Rüpa Gosvämé heeft gezegd, “viçrambheëa guroù sevä – 

dienst verleend aan guru met een gevoel van intimiteit”. Wat is die 

intimiteit of dat vertrouwen? Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura 

schrijft in zijn commentaar, Särärtha-darçiné, op Çrémad-Bhägavatam 

(4.28.34) het volgende, 

sutän hitveti pati-vratä patyur iva guroù seväyäà pravåttaù çiñyaù 

çravaëa-kértanädény api bhogän tad-utthäna-premänandän api gåhan 

tad-ucita-vivikta-sthalam api naiväpekñeta | çré-guru-sevayaiva suk-

hena sarva-sädhya-siddhärtham ity upadeço vyaïjitaù | ... guru-

seväyä eva vedena sarvädhikyäsyoktatvät | 
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Zoals een deugdzaam en toegewijd echtgenote haar kinderen soms 

geen aandacht geeft om haar echtgenoot een dienst te bewijzen, zo 

krijgt de discipel, die is toegewijd aan het leveren van eenpuntige 

dienst aan zijn guru, gemakkelijk allerlei soorten perfectie in zijn toe-

gewijde praktijk eenvoudig door guru-sevä te bieden, waarbij hij soms 

zelfs het uitvoeren van horen en chanten verwaarloost. En zoals een 

deugdzaam en toegewijd echtgenote niet afhankelijk is van persoon-

lijk plezier of een huis om haar diensten te verlenen, zo ziet de disci-

pel in dienst van zijn guru af van de extase van het horen en chanten 

op een solitaire plek geschikt voor de uitvoering van bhajana. De ve-

dische literatuur heeft de dienstverlening aan de geestelijk leermees-

ter sterker verheerlijkt dan al het andere. 

Çréla Narottama däsa Öhäkura schrijft, “çré guru-caraëe rati, sei se 

uttamä-gati, je-preasäde püre sarva äçä – diepe gehechtheid aan de 

lotusvoeten van de geestelijk leermeester is de hoogste perfectie en 

door zijn genade worden alle verlangens vervuld”. 

Çréla Jéva Gosvämé schrijft in Bhakti-sandarbha, 

tatra yadyapi çaraëäpattyaiva sarvaà siddhyati ... tathäpi vaiçiñöya-

lipsuù çaktaç cet tataù bhagavac-chästropadeñöåëäà bhagavat-

mantropadeñöåëäm vä çré-guru-caraëänäà nityam eva viçeñataù se-

väà kuryät | tat prasädo hi sva-sva-nänä-pratékära-dustyajyänartha-

hänau parama-bhagavat-prasäda-siddhau ca mülam |  

Ofschoon men alle perfectie krijgt door louter tot volkomen overgave 

(çaraëägati) te komen, zal een toegewijde, die in het bijzonder de rasa 

van bhagavad-bhajana wil drinken en – voor zover zijn vermogen het 

toelaat – zich met bijzondere toewijding wil bezighouden, met onop-

houdelijke dienstverlening aan zijn çikñä-guru wijden, die hem instruc-

ties geeft over devotionele geschriften, of hij zal zich wijden aan zijn 

dékñä-guru, die hem de bhagavad-mantra schenkt en hem daarover in-

structie geeft. Dit komt, omdat anarthas (ongewenste verlangens) 

zelfs niet met grote moeite kunnen worden verdreven. De manier om 

dergelijke anarthas aan de wortel uit te roeien en om tevens Bhagavän 

immens plezier te schenken is zeker het verlenen van behagende 

dienst aan de geestelijk leermeester noodzakelijk. 
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Aldus gezegd is de eerste oorzaak en het eerste component van 

succes in de praktijk van bhagavad-bhakti evenals haar vrucht – het 

krijgen van liefde voor Çré Bhagavän en dienst aan Hem, nadat alle 

ondeugden zijn geëlimineerd – çré guru een plezier doen. Men dient 

met volkomen vertrouwen in deze uitspraken de geestelijk leer-

meester met onwankelbare vastbeslotenheid diensten te verlenen. 

Nadat de persoon de toevlucht aan de vererenswaardige voeten 

van een bonafide geestelijk leermeester heeft geaccepteerd, krijgt 

hij instructies van hem over het juiste gedrag van de Vaiñëava. Zijn 

goede geluk verschijnt dan in de vorm van associatie met verheven 

persoonlijkheden, die hem zijn toegenegen, wier aanleg met de zijne 

overeenkomt en die bedreven zijn in bhakti. Nadat een beoefenaar 

van bhakti de toevlucht heeft aanvaard aan de voeten van çré guru, is 

het volstrekt essentieel om tevens de associatie van mahä-bhägavata 

Vaiñëava’s te krijgen.
8
 Door hun ideale voorbeeld in acht te nemen 

kan men een leven creëren, dat is gewijd aan toewijding. Door asso-

ciatie met en het dienen van deze verheven mahä-bhägavata Vaiñë-

ava’s krijgt de gehechtheid van de sädhaka aan bhajana een grotere 

intensiteit. 

Çréla Rüpa Gosvämé schrijft, “sajätéyäçaye snigdhe sädhau saìgaù 

svato vare – men dient te associëren met zuivere toegewijden, die 

een toegenegen houding jegens zichzelf hebben, die verder zijn ge-

vorderd dan zichzelf en die beschikken over dezelfde liefde voor 

Bhagavän” (Bhakti-rasämåta-sindhu 1.2.90). 

In de beoefening van bhakti kan een neiging bestaan naar de as-

pecten van Bhagavän van zoete intimiteit (mädhurya) of goddelijke 

verhevenheid (aiśvarya), evenals de diverse gevoelens van liefdevol-

le toewijding in dienstbaarheid (däsya) en broederliefde (sakhya). 

Daarom zal een sädhaka alleen met zijn praktijk vooruitgang ma-

ken, als hij met een heilige persoonlijkheid associeert, die beschikt 

over een devotionele aspiratie en over een gevoel, dat vergelijkbaar 

                                                           
8
   Deze associatie kan afkomstig zijn van de dékñä-guru of van een çikñä-guru. –Red. 
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is met dat van hemzelf. Zelfs dan dient hij te associëren met heilige 

persoonlijkheden, die devotioneel superieur aan hem zijn, die des-

kundig zijn in bhajana, die uiterst mededogend en vriendelijk tegen 

hem zijn, wier houding zachtmoedig is en die hem altijd toegenegen 

zijn. Het uitvoeren van bhajana in de associatie van dergelijke säd-

hus wijst op uiterst goed geluk. Door dergelijke verheven heiligen te 

zien, aan te raken, met hen te converseren en te associëren, terwijl 

men zich bezighoudt met activiteiten gerelateerd aan Bhagavän en 

onderwerpen over Hem bespreekt, kunnen sädhana-bhakti, bhäva-

bhakti en bhakti-rasa snel en succesvol in het hart van een sädhaka 

worden ingeboezemd en het doel van zijn leven vervullen. Daarom 

zal zelfs çré gurudeva zijn leerling herhaaldelijk de instructie geven 

om dergelijke associatie te krijgen en daarmee zijn leven tot een 

succes te maken.
9
 

5c ~ Bhajana-kriyä – het uitvoeren van devotionele activiteit 

tato bhajana-kriyä | sä ca dvi-vidhä aniñöhitä niñöhitä ca | tatra prat-

hamam aniñöhitä krameëotsäha-mayé ghana-taralä vyüòha-vikalpä 

viñaya-saìgarä niyamäkñamä taraìga-raìgiëéti ñaò-vidhä bhavantéti 

svädhäraà vilakñayati || 5 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Nu wordt bhajana-kriyä (devotionele activitei-

ten) beschreven. Bhajana-kriyä bestaat eveneens in twee soorten: 

aniñöhitä of instabiel en niñöhitä of stabiel. Eerst wordt aniñöhitä-

bhajana-kriyä beschreven. Deze bestaat in zes typen in de volgorde 

zoals hieronder. 

1) Utsäha-mayé [vol enthousiasme gebaseerd op overmatig ver-

trouwen, dat daardoor zwak en van korte duur is] 

                                                           
9
   Onder verwijzing naar Jaiva-dharma, Hoofdstuk 26, waarin Vrajanätha en Véjaya-

kumära door hun guru, Bäbäjé Mahäräja, werden opgedragen om instructie te ne-

men van Gopäla-guru Gosvämé. –Red. 
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2) Ghana-taralä [“dik en dun” of besluiteloze, sporadische pogin-

gen in toewijding] 

3) Vyüòha-vikalpä [besluiteloosheid als gevolg van het overwegen 

van een schakering aan andere mogelijkheden, twijfels die con-

stant een aanslag plegen op besluitvorming] 

4) Viñayä-saìgarä [in strijd met verlangens naar wereldse lustob-

jecten en verleidingen] 

5) Niyamäkñamä [het onvermogen om geloften na te leven] 

6) Taraìga-raìgiëé [genoegen scheppen in wereldse voordelen 

veroorloofd door bhakti] 

Met het tonen van hun respectievelijke symptomen wijzen deze 

onstabiele devotionele praktijken specifiek op het sprituele kaliber 

van toegewijden. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Iemand, die eenmaal de toevlucht van een 

bonafide geestelijk leermeester heeft aanvaard, die de associatie van 

toegewijden heeft aanvaard, die superieur zijn, toegenegen zijn, 

verder zijn gevorderd dan hijzelf en een tendens voor dezelfde spiri-

tuele stemming vertonen als hijzelf, kan de uitvoering van toegewij-

de beoefening (bhajana-kriyä) beginnen. Dit wijst op betrokkenheid 

in de negen onderdelen van bhakti, zoals horen (çravaëa), chanten 

(kértana), herinneren (smaraëa) en vereren (arcana) in overeen-

stemming met de instructies van çré guru.  

Çréman Mahäprabhu sprak in Çré Caitanya-caritämåta (Antya-lélä 

4.70-72) de volgende woorden tegen Çréla Sanätana Gosvämé, 

bhajanera madhye çreñöha nava-vidhä bhakti 

‘kåñëa-prema’, ‘kåñëa’ dite dhare mahä-çakti  

tä’ra madhye sarva-çreñöha näma-saìkértana 

niraparädhe näma laile päya prema-dhana 
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Hoewel er vele soorten toegewijde dienst (bhajana) bestaan, is het 

beste om zich bezig te houden met de negen onderdelen van toewij-

ding, zoals beschreven in Çrémad-Bhägavatam, want die negen onder-

delen beschikken over groot vermogen om kåñëa-prema (liefde voor 

Kåñëa) en kåñëa-sevä (rechtstreekse dienstverlening aan Hem) te 

schenken. Van deze negen devotionele onderdelen is de belangrijkste 

näma-saìkértana (want Bhagavän en Zijn naam zijn niet-verschillend). 

Als daarom de toegewijde de heilige namen van Bhagavän zonder 

overtreding uitspreekt, krijgt hij gemakkelijk de rijkdom van prema. 

De uitvoering van deze negen aspecten van toegewijde dienst wordt 

bhajana-kriyä genoemd. Bhajana-kriyä bestaat uit twee soorten: 

aniñöhitä (onstabiel) en niñöhitä (stabiel). In niñöhitä-bhajana-kriyä 

bestaat niet de kans, dat de uitvoering van toewijding verslapt of 

afwijkt. Maar in aniñöhitä-bhajana-kriyä blijven deze risico’s bestaan. 

Aniñöhitä-bhajana-kriyä wordt verder onderverdeeld in zes soor-

ten in deze volgorde: (1) utsäha-mäyé; (2) ghana-taralä; (3) vyüòha-

vikalpä; (4) viñaya-saìgarä; (5) niyamäkñamä en tenslotte (6) taraì-

ga-raìgiëé. 

In dit stadium van aniñöhitä-bhajana-kriyä verschijnen deze zes 

vormen van instabiliteit in de genoemde volgorde in het hart en de 

geest van de toegewijde. Aan de specifieke symptomen, die in de 

toegewijde verschijnen, kan hij zijn eigen stadium van aniñöhitä-

bhajana-kriyä herkennen. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zet 

nu deze zes stadia aan de hand van voorbeelden in detail uiteen. 

Tekst  6 

Utsäha-mayé – vol kortstondig enthousiasme 

tatrotsäha-mayé prathamam eva çästram adhyetum ärabhamä 

ëasya sarva-loka-çlokyamäna-päëòityam upapanna iva svasmin ma-

nyamänasya baöor iva utsähaà svädhikaraëasya pracurayatéty utsä-

ha-mayé || 6 || 
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BHÄVÄNUVÄDA – Eerst wordt het stadium in aniñöhitä-bhajana-

kriyä genaamd utsäha-mayé beschreven. Wanneer een student de 

geschriften gaat lezen, denkt hij bij zichzelf, “Ik heb zo’n hoog ni-

veau van kennis bereikt, dat ik het verdien door iedereen te worden 

geprezen.” Met die trots verschijnt in hem een groot enthousiasme 

en een sterke bezieling. Hij raakt intensief door zijn studie geabsor-

beerd, die hij nog maar juist is begonnen. Een vergelijkbare soort 

excessief enthousiasme is zichtbaar in de nieuwe sädhaka, zodra hij 

het pad van toewijding betreedt. Daarom wordt dit stadium utsäha-

mayé genoemd. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura be-

schrijft de eerste, opgewonden en tijdelijke mentale staat van de 

sädhaka, wanneer hij gereed is zich bezig te houden met het elemen-

taire stadium van bhajana, onmiddellijk nadat hij dékñä heeft ont-

vangen. Hij lijkt op een student, die aan het begin van zijn studie bij 

zichzelf de conclusie trekt, dat hij een geleerde is geworden, die 

waard is door iedereen te worden geprezen. Men kan zien, dat de 

bezieling in zijn studie te wijten is aan zijn pas ontdekte enthousias-

me. Hetzelfde sentiment verschijnt in het hart van de sädhaka, wan-

neer hij zijn beoefening van bhajana aanvangt. Bij gevolg denkt hij, 

dat hij een toegewijde is geworden, die ieders lofprijzing verdient, 

en hij is opvallend goed aan zijn beoefening toegewijd. 

Samenvattend worden een tijdelijke nieuwsgierigheid en een 

nieuw enthousiasme in de toegewijde praktijk van een nieuwe säd-

haka waargenomen. Dit stadium wordt utsäha-mayé aniñöhitä-

bhajana-kriyä genoemd. 
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Tekst  7 

Ghana-taralä – “dik en dun” of wankelmoedige poging  

atha ghana-taralä | prakramyamäëäni bhakty-aìgäni kadäcin nirva-

hanti kadäcic ca na veti ghanatvaà cäsyäù yathä vaöoù çästräbhyäsaù 

kadäcit sändraù kadäcit tad-artha-praveçäsam-arthatayä särasyänu-

dayena çithilaç ca || 7 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Nu wordt de staat van ghana-taralä beschreven. 

Soms is de studiemethode van een brähmaëa student intensief en 

soms kan hij de materie niet bevatten of heeft hij er geen smaak 

voor, waardoor zijn pogingen verslappen. Op dezelfde manier voert 

de nieuwe sädhaka-bhakta de onderdelen van devotie naarstig uit 

en heeft zijn praktijk een zekere intensiteit; en soms krijgt hij dat 

niet voor elkaar en komt een krachteloze praktijk aan het licht. In 

de uitvoering van toegewijde activiteiten wordt daarom het slinge-

ren tussen een intense of “dikke” toepassing (ghanatva) en een 

zwakke of “dunne” toepassing (taralatva) ghana-taralä genoemd. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Eerder werd het aanvankelijke enthousi-

asme van de bhakti-sädhaka in zijn devotionele ondernemingen 

beschreven. Omdat het hart van de sädhaka in dat stadium vol an-

arthas (ongewenste gewoonten en impulsen) zit, is dat enthousiasme 

niet duurzaam. Het bestaat eenvoudig uit een aanvangsnieuwsgie-

righeid. Daarom is het voorbeeld gegeven van een brähmaëa stu-

dent in het elementaire stadium, die denkt, dat hij opeens buitenge-

woon geleerd is geworden. Men kan zien, dat hij zich met opmerke-

lijke ijver aan zijn studie zet, maar zodra de onderwerpen van zijn 

studie gecompliceerd worden en hij ze niet meer kan volgen, verliest 

hij de belangstelling en verslapt zijn poging. Maar soms kan hij on-

derwerpen in de geschriften wel bevatten en dan ervaart hij grote 
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vreugde. In de loop van zijn studie zijn dus zijn ondernemingen 

soms intensief en soms zwak. Wanneer de nieuwe sädhaka op be-

vredigende wijze een smaak voor het uitoefenen van de aspecten 

van bhakti ervaart, lijken zijn toegewijde activiteiten loyaal te zijn. 

Maar we zien ook, dat zijn toewijding verslapt, zodra obstakels ver-

schijnen, of wanneer hij niet in staat is om devotionele activiteiten 

op de juiste wijze uit te voeren. Dus in dit stadium van bhajana-kriyä 

kan men zien, dat iemands pogingen hetzij “dik” (ghana) zijn, dat 

wil zeggen, intensief, of “dun” (taralä) zijn, dat wil zeggen, zwak. 

Daarom wordt deze staat ghana-taralä of “dik-dun” genoemd. 

Tekst  8 

8a ~ Vyüòha-vikalpä – slingeren tussen vastberadenheid en 

twijfel 

atha vyüòha-vikalpä | kim ahaà saparigraha eva putra-kalaträdén 

vaiñëavé-kåtya bhagavat-paricaryäyäà niyojya gåha eva sukhaà taà 

bhaje kià vä sarvän eva parityajya nirvikñepaù çré våndävanaà dhy-

eya-sthänam eväsénaù kértana-çravaëädibhiù kåtärthébhaveyam | sa 

ca tyägaù kià bhukta-bhogasyävagata-viñama-viñaya-däva-davathor 

mama carama-daçäyaà eva kià vädhunaiva samucita iti | kià ca 

“täm ékñed ätmano måtyuà tåëaiù küpam ivävåtam” iti dåñtyä 

äçramasyäsyä-viçväsyatayä “yo dustyajän dära-sutän” ity atra “ja-

hau yuvaiva malavat”ity ädi-dåñöyä tyäkta-vilambas taträpi “aho me 

pitarau våddhau” ity atra “atåptas tän anudhyäyan måto ‘ndhaà 

viçate tamaù” iti bhagavad-väkyena tyäge ‘labdha-balaç ca sampraty 

eva präëa-dhäraëa-mätra-våttir vanaà tadaiva praviçyäñöäv eva ca 

yämän abhyarthayänéti | 

BHÄVÄNUVÄDA – Daarna wordt de onstabiele bhakti van een säd-

haka beschreven, die door vyüòha-vikalpä wordt aangegrepen. Die 

sädhaka peinst alsvolgt, “Moet ik nu bij mijn gezin blijven en van 
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mijn zoon, vrouw en andere familieleden Vaiñëava’s maken door 

hen ook in de dienst van Bhagavän te betrekken? Op die manier 

kan ik in mijn gezinsleven blijven en vrolijk bhagavad-bhajana 

uitvoeren. O moet ik hen allemaal compleet achterlaten – mijn kin-

deren, vrouw en familie – en zonder al die afleiding in mijn meest 

gekoesterde, vererenswaardige Çré Våndävana gaan wonen? Daar 

kan ik me met de negen aspecten van toewijding bezighouden, zoals 

çravaëa en kértana, en mijn leven tot een succes maken.” 

Vervolgens vraagt hij zich af, “Is het voor mij niet beter om het 

wereldse leven later op te geven, wanneer mijn verstand rijp is ge-

worden en ik de verschrikkelijke bosbrand van lustobjecten grondig 

heb ervaren? Maar çästra zegt, ‘täm ékñed ätmano måtyuà, tåëaiù 

küpam ivävåtam – iemand die intelligent is, moet weten, dat zijn 

vrouw een opgedroogde bron is, die is afgedekt met gras – en daar-

om de dood in eigen persoon is’ (Çrémad-Bhägavatam 3.31.40). In 

dit perspectief kan het gezinsleven niet worden vertrouwd. Afgezien 

daarvan zegt çästra, ‘yo dustyajän dära-sutän ... jahau juvaiva 

malavat – Bharata Mahäräja heeft zelfs op jonge leeftijd de beerput 

van het wereldse leven achter zich gelaten, dat niet zo gemakkelijk 

kan worden verzaakt, zoals men zijn ontlasting in de wc achterlaat’ 

(Çrémad-Bhägavatam 5.14.43). Volgens dit schriftuurlijke bewijs is 

het niet gepast om nog langer het verzaken van het wereldse leven 

uit te stellen.” 

Niettemin overdenkt hij de mentaliteit van iemand, die meer dan 

gehecht is aan het gezinsleven, zoals beschreven in de schriftuurlijke 

uitspraak, “aho me pitarau våddhau – Alas, hoe moeten mijn be-

jaarde ouders en mijn vrouw en kinderen zonder mij overleven in 

hun hulpeloze situatie vol verdriet?” (Çrémad-Bhägavatam 

11.17.57). En hij herinnert zich de woorden van Bhagavän, “atåptas 

tän anudhyäyan, måto ‘ndhaà viñate tamaù – Een onwijs persoon, 

die ontevreden is, laat zijn gezin en wereldse leven voortijdig achter 

en denkt aan hen alleen op de dag, dat hij sterft. Het gevolg is, dat 
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hij een reis maakt naar uitermate angstwekkende planeten vol duis-

ternis” (Çrémad-Bhägavatam 11.17.58). Als hij zich geconfronteerd 

ziet met deze woorden van Bhagavän Zelf, realiseert hij zich, dat hij 

nog niet voldoende kracht heeft en dat zijn overtuiging om het ge-

zinsleven op te geven nog niet onwankelbaar is. Vanwege deze uit-

spraken van Bhagavän verzwakt de vastbeslotenheid van de beoefe-

naar om het wereldse leven te verzaken en denkt wederom, “Op dit 

moment is het ’t beste, dat ik in het wereldse leven blijf en mijn 

huidige situatie op de een of andere manier handhaaf. Wanneer 

later de tijd rijp is, ga ik naar het bos van Çré Våndävana en ga ik 

gedurende de acht perioden van de dag en de nacht bhajana van 

Bhagavän uitvoeren.” 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In het stadium van onstabiele toegewijde 

praktijk verschijnen er in het hoofd van de sädhaka allerlei besluiten 

en twijfels met betrekking tot bhajana. Die staat wordt vyüòha-

vikalpä genoemd. 

Nadat de sädhaka dékñä heeft genomen en instructies over bhaja-

na van çré guru heeft gekregen, kan hij niet tot een besluit komen, of 

hij in het gezinsleven zal blijven om bhajana te doen of alle wereldse 

banden zal afbreken en naar Våndävana zal gaan om daar bhajana 

te doen. Het gevolg is, dat hij zich tussen besluit en twijfel beweegt. 

Hij denkt, “Moet ik mijn vrouw, zoon en andere familieleden over-

tuigen om inwijding te nemen en instructies voor bhakti te aanvaar-

den en hen op die manier Vaiñëava’s maken? Op die manier kan ik 

thuis blijven en met mijn hele gezin aan de slag gaan met bhajana.” 

Even daarna denkt hij, “Als ik in het gezinsleven blijf, moet ik me 

bezighouden met allerlei materialistische activiteiten om mijn gezin 

te onderhouden. Dan wordt mijn verstand onvermijdelijk afgeleid. 

Moet ik in dat geval mijn kinderen, familie en iedereen, die afhanke-

lijk van me is, achterlaten en mijn hoofd vrij maken van afleiding 

door in het meest vererenswaardige oord Våndävana te gaan wonen, 

waar ik gemakkelijk kan mediteren en constant de negen onderde-
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len van toewijding (navadhä-bhakti) kan uitvoeren, zoals çravaëa en 

kértana, en op die manier van mijn leven een waar succes maken?” 

Korte tijd daarna denkt hij, “Als ik nu werkelijk het materiële le-

ven verzaak, is het veel beter om dat te doen, nadat ik de genoegens 

ervan heb genoten en helemaal bewust ben geworden van het lijden 

veroorzaakt door de gehechtheid aan zinnelijk plezier. En wanneer 

dan mijn idee daarover rijp is geworden, ga ik al het plezier verza-

ken. Want door alleen de lustbevrediging uiterlijk te verzaken, kun-

nen gedachten aan die genoegens verschijnen en dat wordt een hin-

dernis voor toegewijde dienst.” Dan weer wordt hij bang, “Als ik 

ondergedompeld zou blijven in materieel plezier, zou de gehecht-

heid aan dat plezier zo vastroesten, dat ik het op het eind van mijn 

leven niet meer wil opgegeven. Bovendien is de dood onvoorspel-

baar. Wie de dood gaat aanvallen en wanneer, kan niet worden 

voorspeld. Misschien kan ik beter verstandig zijn en het aardse ple-

zier meteen afzweren.” 

Zolang iemands kracht van liefdevolle gehechtheid aan Bhagavän 

zwak blijft, zal zijn kåñëa-bhajana afhankelijk blijven van uiteenlo-

pende uitspraken van çästra, die hij toevallig tegenkomt. Daardoor 

denkt een dergelijke toegewijde alsvolgt,  

yopayäti çanair mäyä  /  yoñid deva-vinirmitä 

täm ékñetätmano måtyuà  /  tåëaiù küpam ivävåtam 

Çrémad-Bhägavatam  (3.31.40) 

De vrouwelijke levenssoort, die door de goddelijke wil is geschapen, 

vertegenwoordigt mäyä en onder voorwendsel van dienstverlening 

komt deze langzaam maar zeker in de nabijheid van een man. Iemand 

die intelligent is, ziet haar echter als zijn doodvonnis, zoals een blinde 

bron, die met gras is overdekt. 

Dan begrijpt hij, dat het advies is om geen vertrouwen in de gåhast-

ha-äçrama te scheppen, maar om deze onmiddellijk te verzaken. 
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Dan vliegt weer een andere twijfel (vikalpa) door zijn hoofd, “Is 

het goed voor mij om alles op mijn oude dag achter te laten en niet 

in mijn jeugd?” Met deze gedachten in zijn achterhoofd komt hij 

langs een passage in Çrémad-Bhägavatam (5.14.43),  

yo dustyajän dära-sutän  /  suhåd räjyaà hådi-spåçaù 

jahau yuvaiva malavad  /  uttamaçloka-lälasaù 

Omdat hij bhajana wilde uitvoeren, toegewijde dienst aan Bhagavän 

Çré Hari, die ook bekend is als Uttamaçloka (iemand die met de beste 

gebeden wordt verheerlijkt), gaf Bharata Mahäräja in zijn jeugd dat-

gene op, dat onmogelijk is om te verzaken – een prachtige vrouw, 

kinderen, vrienden, rijkdom, een enorm groot imperium en hemelse 

rijkdommen – zoals iemand, die naar de wc is geweest en nooit meer 

naar zijn ontlasting omziet. 

Nu gelooft de sädhaka, dat het voor hem alleen goed is om zijn ge-

zinsleven meteen op dat moment op te geven. Maar dan gaat hij 

weer in heroverweging, 

aho me pitarau våddhau  /  bhäryä bälätmajätmajäù 

anäthä mäm åte dénäù  /  kathaà jévanti duùkhitäù 

Çrémad-Bhägavatam  (11.17.57) 

Oh, alas! Mijn ouders zijn bejaard en mijn kinderen zijn jong. Zonder 

mij worden het wezen en gaan ze ondraaglijk lijden tegemoet en wor-

den ze straatarm. Hoe kunnen ze dat overleven? 

“Daarom,” denkt hij, “is het beter om mijn gezinsleven op te geven, 

nadat mijn moeder en vader uit de wereld zijn en mijn kinderen 

volwassen zijn. Er wordt ook gezegd, dat men een verschrikkelijke 

bestemming krijgt, als men sterft en niet van materieel plezier is 

voldaan.” 

evaà gåhäçayäkñipta-  /  hådayo müòha-dhér ayam 

atåptas tän anudhyäyan  /  måto ‘ndhaà viçate tamaù 

Çrémad-Bhägavatam  (11.17.58) 
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Dus een dwaas persoon, wiens verstand in verwarring wordt gebracht 

door zijn verlangen naar de voldoening van het gezinsleven, wordt 

nimmer door dergelijk zintuiglijk plezier verzadigd. Hij brengt zijn le-

ven door met rondwentelen in gedachten aan zijn kinderen en ver-

wanten. Op het moment van de dood gaat hij de meest duistere hel 

binnen. 

Door acht te slaan op deze woorden gesproken door Çré Kåñëa tegen 

Uddhava krijgt de sädhaka de volgende realisatie, “Mijn besluit om 

mijn wereldse leven te verzaken is nog niet sterk; daarom zal ik in 

het gezinsleven blijven met de enige intentie om mijn leven in mijn 

lichaam te houden. Later, op een geschikt moment, ga ik naar het 

meest vererenswaardige Våndävana, waar ik gemakkelijk kan medi-

teren en met de uitvoering van bhajana aan Çré Kåñëa gedurende de 

acht perioden van dag en nacht mijn leven kan uitzingen. Het zou 

voor mij niet geschikt zijn om op dit moment te verzaken.” 

8b ~ Bhakti komt niet voort uit verzaking, maar ware verza-

king komt voort uit bhakti en is daarom zuiver 

“na jïänaà na ca vairägyaà präyaù çreyo bhaved iha” ity atra tu 

vairägyasya bhakti-janakatve eva doño na tu bhakti-janitatve iti tad-

anubhäva-rüpatayä tad-adhénatvam iti | “yad yad äçramam agät sa 

bhiksukas tat-tad-anna-paripürëam aikñata” iti nyäyena kadäcid 

vairägyaà “tävad-rägädayaù stenäs tävat kärä-gåhaà gåham” iti 

kadäcid gärhasthyaà ca niçcinvan kim ahaà kértanam eva kià vä 

kathä-çravaëam api uta seväm eva utäho tävad ambaréñädi-vad ane-

käìgäm eva bhaktià karavai ity ädi vividhä eva präptä vikalpä yatra 

bhavantéti vyüòha-vikalpä || 8 || 

BHÄVÄNUVÄDA – De sädhaka in het stadium van vyüòha-vikalpä 

neemt ook de volgende uitspraken van de geschriften in overweging, 

“na jïänaà na ca vairägyaà, präyaù çreyo bhaved iha – voor Mijn 

toegewijden op het pad van bhakti zijn kennis noch verzaking gun-
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stig” (Çrémad-Bhägavatam 11.20.31). Volgens deze uitspraak is de 

beoefening van verzaking met het doel om bhakti te manifesteren 

imperfect. Verzaking, die uit bhakti voortkomt is daarentegen fout-

loos. Dit komt, omdat verzaking een van de anubhävas (effecten) 

van bhakti is en daarom ondergeschikt is en gunstig is voor bhakti. 

Zo nu en dan peinst de neofiete sädhaka over uitspraken, zoals, 

“In iedere äçrama, die de monnik binnengaat, treft hij een over-

vloed aan granen en gebruiksvoorwerpen aan.” Als hij over deze 

bekende uitspraken nadenkt, staat hij soms op het punt om alles op 

te geven en een bedelmonnik te worden. 

Dan echter denkt hij, “tävad rägädayaù stenäs, tävat kärä-

gåhaà gåham... – O Kåñëa, zolang mensen aan Jou niet diep gehecht 

raken, zijn hun wereldse gehechtheden en verlangens dieven, is hun 

huis een gevangenis en hun toegenegen gevoelens voor hun familie-

leden voetangels” (Çrémad-Bhägavatam 10.14.36). Volgens deze 

uitspraak van çästra [als men gehecht raakt aan Bhagavän, is zijn 

huis niet langer een gevangenis] besluit de sädhaka in het gezinsle-

ven te blijven. 

Maar dan gaat hij zich zorgen maken. “Als ik een gezinshoofd 

blijf, ga ik dan kértana uitvoeren [zoals Çré Çukadeva] of alleen çra-

vaëa [zoals Çré Parékñit]? Of ga ik dienst verlenen [zoals Çré Lakñ-

mé]? Moet ik alleen één onderdeel van bhakti op deze manier uit-

voeren, of moet ik zoals Çré Ambaréña Mahäräja alle onderdelen van 

bhakti uitoefenen?” Deze staat, waarin het verstand van de beoefe-

naar wordt geplaagd door allerlei korstondige besluiten, die daarna 

door nieuwe worden vervangen, is het stadium van aniñöhitä-

bhajana-kriyä, dat vyüòha-vikalpä wordt genoemd. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çré Kåñëa zei tegen Uddhava het volgende, 

tasmän mad-bhakti-yuktasya  /  yogino vai mad-ätmanaù 

na jïänaà na ca vairägyaà  /  präyaù çreyo bhaved iha 

Çrémad-Bhägavatam  (11.20.31) 
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Voor bhakti-yogés, die beschikken over toewijding aan Mij en die ver-

zonken zijn in gedachten aan Mij, bestaat er niets – afgezien van vere-

niging met Mij door middel van toewijding (bhakti-yoga) – dat eeu-

wigdurend gunstig kan zijn, inclusief kennis (jïäna) en verzaking (vai-

rägya).  

Deze uitspraak van çästra wijst erop, dat bhakti niet wordt gewekt 

door verzaking (vairägya). Integendeel, verzaking wordt als een 

defect gezien en als een belemmering voor het ontwaken van bhakti. 

De verzaking daarentegen, die voortkomt uit bhakti is foutloos en 

versterkt juist de ervaring van bhakti. Dit toont aan, dat verzaking 

ondergeschikt is aan bhakti. Met andere woorden, yukta-vairägya is 

het verzaken van zintuigobjecten op geschikte wijze, die ongunstig 

zijn voor Kåñëa en voor de dienstverlening aan Hem, met het doel 

om materiële gehechtheid los te laten en de gehechtheid aan bhaja-

na te voeden. Die verzaking is geen droge verzaking, want deze is 

gunstig voor toewijding, vererenswaardig en te waarderen, deze is 

niet onverenigbaar en hoeft niet te worden afgewezen. Daarom is 

verzaking wenselijk, zodra men eenmaal enige toegang krijgt tot het 

gebied van verering en toewijding (bhajana). 

Er is ook geschreven, “yad yad äçramam agät sa bhikñukas, tat-

tad-anna-paripürëam aikñata – waar die bedelmonnik ook ging, 

welke äçrama hij ook bezocht, hij zag, dat er volop granen [rijkdom] 

aanwezig waren.” Door deze overbekende uitspraak van çästra 

wordt het de neofiete sädhaka soms duidelijk, dat verzaking goed is, 

maar daarna besluit hij weer in de gåhastha-äçrama te bijven, als hij 

nadenkt over het volgende vers uit Çrémad-Bhägavatam, 

tävad rägädayaù stenäs  /  tävat kärä-gåhaà gåham 

tävan moho ‘ïghri-nigaòo  /  yävat kåñëa na te janäù 

Çrémad-Bhägavatam  (10.14.36) 

O Çyämasundara, zolang het levend wezen geen toevlucht aan Jouw 

vererenswaardige voeten neemt, plunderen voorkeur en afkeer als 

dieven alles, dat hij heeft. Zijn gezinsleven is als een cel in een huis 
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van bewaring en wordt de oorzaak van zijn gebondenheid, terwijl illu-

sie hem bewegingloos maakt als ketenen aan zijn voeten. 

Hieruit leidt de sädhaka af, dat het juist en gunstig is om in de gå-

hastha-äçrama te blijven.  

Op dezelfde manier rijzen twijfels in het hoofd van de sädhaka 

met betrekking tot çravaëa, kértana en andere onderdelen van bhak-

ti. Omdat de geschriften de overvloedige resultaten van het geza-

menlijk chanten van de heilige naam beschrijven, besluit hij soms 

het proces van kértana aan te wenden om zijn leven tot een succes te 

maken. Maar dan hoort hij de overvloedige lofprijzing van een an-

der onderdeel van bhakti, zoals çravaëa (horen) of arcana (vere-

ring), waardoor hij probeert zich daarmee bezig te houden. Soms 

denkt hij, dat hij veel verschillende aìgas (onderdelen) van toewij-

ding wil uitvoeren, zoals Mahäräja Ambaréña dat deed. In dit stadi-

um van aniñöhitä-bhajana-kriyä komen en gaan aanvaarding en af-

wijzing, evenals besluit en twijfel, en daarom wordt het vyüòha-

vikalpä of “eindeloze besluiteloosheid” genoemd.  

Tekst  9 

Viñaya-saìgarä – de strijd tegen gehechtheid aan zintuigob-

jecten 

atha viñaya-saìgarä | “viñayäviñöa-cittänäà viñëv-äveçaù sudürataù 

| väruëé-dig-gataà vastu vrajan naindréà kim äpnuyät |” iti bhogä 

eva balät svasminn abhiniveçya mäà bhajane çithalayantéti tad amé 

tyaktvä näma-grähaà käàçcana käàçcana tyaktavato ‘pi bhuïjäna-

sya “juñamäëaç ca tän kämän parityägo ‘py anéçvara” iti bhaga-

vad-väkyasyodäharaëatvaà präptavatas tasya pürväbhyas tair viñay-

ais taiù saha saìgaro yuddhaà kadäcit tat-paräjayaù kadäcit sva-

paräjaya iti viñaya-garä || 9 || 
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BHÄVÄNUVÄDA – Daarna wordt viñaya-saìgarä of de strijd tegen 

de gehechtheid aan zintuigobjecten beschreven. Çästra zegt, dat het 

voor iemand, wiens hart besmet is met een verlangen naar lustobjec-

ten, absorbtie in bhakti aan Bhagavän Çré Kåñëa ver verwijderd is of 

schijnbaar onmogelijk, zoals een voorwerp, dat in het Westen is 

geplaatst, niet kan worden gevonden door iemand, die naar het Oos-

ten vertrekt. Hoe kan hij het ooit bemachtigen? 

Bij het zien van een dergelijke uitspraak in çästra neemt een toe-

gewijde, die bhakti praktiseert, het besluit, “Al deze materialisti-

sche neigingen om van zintuigobjecten te genieten trekken me met 

kracht naar ze toe en verminderen mijn gehechtheid aan de uitvoe-

ring van bhajana. Daarom ga ik al deze materialistische neigingen 

loslaten en leg de gelofte af om volkomen mijn toevlucht te nemen 

tot het chanten van de heilige naam.” Maar nadat hij heeft besloten 

om het plezier van lustobjecten te verzaken, wordt hij van tijd tot 

tijd bedrogen en geniet ervan. Precies, zoals wordt gezegd, “parity-

äge ‘py anéçvaraù... juñamäëaç ca tän kämän – zonder dat hij ma-

teriële lustbevrediging kan overwinnen, geniet Mijn toegewijde van 

zintuigobjecten en ervaart wrok en voelt zich en schuldig” (Çrémad-

Bhägavatam 11.20.27-28). De sädhaka in het stadium van viñaya-

saìgarä past precies in deze beschrijving van çästra gesproken door 

Bhagavän. De sädhaka voert een strijd tegen de neiging om te ge-

nieten van materiële lustobjecten, die hij voorheen genoot. Soms 

komt hij zegevierend uit de strijd en soms ondergaat hij in hun han-

den de nederlaag. Omdat dit stadium van bhajana-kriyä een strijd 

met de zintuigobjecten betreft, wordt het heel toepasselijk viñaya-

saìgarä (“oorlog met lustbeleving”) genoemd. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Daarna bespreekt Çréla Viçvanätha Cakra-

varté Öhäkura het stadium genaamd viñayä-saìgarä of het bestrijden 

van gehechtheid aan objecten van de zintuigen in onstabiele devoti-

onele praktijk. Het verstand van de sädhaka met de neiging om 
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bhajana uit te voeren wordt omgeleid naar materieel plezier vanwe-

ge de vele indrukken in het bewustzijn uit het verleden sinds on-

heuglijke tijden. In dat stadium neemt hij het volgende in overwe-

ging, 

viñayäviñöa-cittänäà  /  viñëv-äveçaù sudürataù 

värüëé-dig-gataà vastu  /  vrajan naindréà kim äpnuyät 

Viñëu Puräëa  

Voor iemand, wiens bewustzijn in materiële zintuigobjecten is ver-

zonken, is het uitermate moeilijk om zijn verstand bij Kåñëa te hou-

den, zoals iemand, die naar het Oosten loopt, een voorwerp in het 

Westen niet kan vinden.   

Uit deze uitspraak in de Viñëu Puräëa trekt de sädhaka de conclu-

sie, “In plaats van gehecht te raken aan Bhagavän word ik met 

kracht naar lustobjecten toegetrokken, waardoor mijn kracht om 

bhajana uit te voeren afneemt. Het is daarom zeker noodzakelijk 

om materiële lustbeleving op te geven en eenpuntige toevlucht te 

zoeken in de heilige naam.” Met deze besluitvaardigheid tracht de 

toegewijde materieel plezier te verzaken, maar vanwege voorgaande 

indrukken in zijn bewustzijn gaat hij uiteindelijk weer van zintuiglijk 

plezier genieten. Bhagavän Çré Kåñëa richt zich met betrekking tot 

dit type toegewijde tot Uddhava, 

jäta-çraddho mat-kathäsu  /  nirviëëaù sarva-karmasu 

veda duùkhätmakän kämän  /  parityäge ‘py anéçvaraù 

tato bhajeta mäà prétaù  /  çraddhälur dåòha-niçcayaù 

juñamäëaç ca tän kämän  /  duùkhodarkäàç ca garhayan 

Çrémad-Bhägavatam  (11.20.27-28) 

Ik spreek van een toegewijde met aspiraties, die onthecht is geraakt 

van baatzuchtig streven, want hij weet, dat dit verdriet veroorzaakt. 

Hij heeft vertrouwen ontwikkeld in de vertellingen van Mijn spel en 

vermaak en hij weet, dat verlangens naar zintuigelijk plezier het zin-

nebeeld zijn van lustbevrediging. Hoewel een dergelijke beoefenaar 



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

188 

soms overgaat op zintuiglijk plezier, weet hij in zijn hart, dat dit leidt 

tot ellende. Hij dient van die activiteiten oprecht spijt te hebben en 

moet weten, dat ze ongeluk brengen, dat hij zelf heeft veroorzaakt. 

Tegelijkertijd dient hij door te gaan met het uitvoeren van bhajana 

van Mij met vertrouwen, vastbeslotenheid en liefde om zich uit dit 

knelpunt los te werken. 

De beoefenaar van bhakti in het stadium van viñaya-saìgarä is het 

voorbeeld voor de uitspraak uit Bhägavatam. Hij bindt constant de 

strijd aan met de objecten van lustbevrediging, hetgeen soms afloopt 

in een nederlaag en soms in een overwinning, wanneer hij zijn ver-

langens naar plezier onderdrukt.  

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft commentaar gegeven 

op de twee hierboven geciteerde verzen in zijn commentaar, Särärt-

ha-darçiné, op Çrémad-Bhägavatam. De essentie van dat commentaar 

is alsvolgt, “In deze twee verzen is het aanvangsgedrag beschreven 

van degenen, die zijn gekwalificeerd om bhakti te praktiseren. De 

bhakti-sädhaka kan weten, dat hij niet in staat is de zinnelijke ge-

noegens ontleend aan het hebben van een echtgenote, kinderen en 

een gezin te verzaken, terwijl ze eigenlijk een bron van ellende zijn. 

Hij ziet lustobjecten als een bron van verdriet en maakt met een 

diep bedroefd hart dit vaste besluit ten gunste van zijn toewijding, 

‘Laat de gehechtheid aan mijn gezin en huis al of niet afsterven; 

laten miljoenen hindernissen op het pad van mijn devotionele prak-

tijk binnensluipen of niet; als ik vanwege mijn overtredingen in de 

hel moet zitten lijden, is het niet anders; of laat wellust me plagen – 

maar ik zal bhakti nooit opgeven. Ook al benadert Brahmä, de 

schepper, me in eigen persoon en draagt hij me op om de uitvoering 

van bhajana op te geven om monistische kennis (jïäna) te verwer-

ven of baatzuchtige activiteiten (karma) uit te voeren, zal ik dat 

nooit doen.’” 

Begint hij eenmaal bhajana uit te voeren, overstijgt zijn onwan-

kelbare vastbeslotenheid in bhakti veruit zijn gehechtheid aan de 

objecten van zintuigelijk plezier. Omdat hij weet, dat de gevolgen 
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van lustbevrediging neerkomt op ellende, minacht hij het aardse 

plezier, terwijl hij desondanks op hulpeloze wijze doorgaat met ge-

nieten, “Alas, deze lustbevrediging resulteert voor mij in zoveel 

nadelen en is ongunstig voor het bereiken van Bhagavän. Ik heb 

talloze keren geloften op de heilige naam gedaan om dit plezier af te 

zweren, maar ik word er herhaaldelijk toe gedreven om ervan te 

genieten.” Dus hij verguist lustobjecten en na verloop van tijd geeft 

hij zich er weer aan over. Als hij ze vervloekt, overwint hij ze en als 

hij ervan geniet, wordt hij verslagen. De naam van dit stadium van 

bhakti is viñaya-saìgarä. 

Tekst  10 

Niyamäkñamä – het onvermogen zich aan geloften te houden 

atha niyamäkñamä |  adhyärabhya iyanti nämäni gåhétavyäni etävaty-

aç ca praëatayaù käryä ittham eva tad-bhaktä api sevanéyä bhagavad-

asambandhä väco ‘pi noccäraëéyä grämyä-värttä-vatäà sannidhis 

tyaktavyaù’ ity ädi pratidinam api pratijänato ‘pi samaye tathä na 

kñamatvam iti niyamäkñamä | viñaya-saìgaräyäà viñaya-tyäga-

kñamatvam atra tu bhakty-uktar-ñäkñamatvam iti bhedaù || 10 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Vervolgens wordt het stadium van niyamäkñamä 

beschreven. In dit stadium legt de sädhaka de volgende soort gelof-

ten af, “Vanaf vandaag ga ik zoveel rondjes van de heilige naam 

chanten. Iedere dag ga ik dit aantal gevloerde eerbetuigingen aan-

bieden aan Bhagavän, Zijn metgezellen, Zijn speelterreinen en de 

Vaiñëava’s. Ik ga op deze specifieke manier diensten aan Bhagavän 

en de toegewijden verlenen. Ik zal geen woord spreken, dat niets te 

maken heeft met Bhagavän en ik ontwijk volkomen ieder gezel-

schap en ieder persoon, die zich verzadigen in wereldse prietpraat.” 

Iedere dag doet hij keer op keer deze geloften, maar is niet bij 

machte om ze lang na te komen. Daarom wordt dit stadium van de 
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ontwikkeling van de sädhaka genoemd niyamäkñamä of het on-

vermogen om zich aan geloften te houden. Het verschil tussen vi-

ñaya-saìgarä en niyamäkñamä is, dat in viñaya-saìgarä de sädha-

ka niet in staat is om materiële lustbevrediging geheel op te geven 

en dat in niyamäkñamä hij niet in staat is om in sädhana uit te blin-

ken of zijn uitvoering van bhakti te verbeteren.  

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In dit stadium, waarin het vertrouwen in 

toegewijde praktijk is toegenomen, realiseert de sädhaka zich de 

noodzaak om de regels en regulerende principes van de toegewijde 

beoefening te volgen. Omdat echter zijn gehechtheid aan zintuigob-

jecten nog niet is vernietigd en omdat de zucht naar wereldse be-

hoeften sterker is [dan die van bhakti], kan hij de regulerende prin-

cipes van bhakti niet goed in stand houden. De enige reden hiervoor 

is zijn onvermogen om rasa in bhajana te proeven. Als de sädhaka in 

zijn hart maar een klein beetje nectar zou proeven van de namen, 

gedaanten, kwaliteiten en het spel van Bhagavän, zou zijn absorbtie 

in allerlei wereldse ondernemingen stoppen en zou hij de reguleren-

de principes van bhajana onmogelijk meer kunnen veronachtzamen. 

Zoals een kleine jongen in een stengel rietsuiker bijt en de suiker op 

zijn tong proeft, waarna hij de rietsuikerstengel onmogelijk meer 

kan laten liggen, zo is het voor een sädhaka onmogelijk om de regu-

lerende principes van bhajana op te geven, nadat hij eenmaal de 

zoete smaak van bhajana heeft geproefd. 

In dit stadium van niyamäkñamä legt de sädhaka de gelofte af om 

de heilige naam honderdduizend keer (één läkha) dagelijks te chan-

ten, om Çré Viñëu en de Vaiñëava’s duizendacht eerbetuigingen aan 

te bieden en om de Vaiñëava’s op een regelmatige basis diensten te 

verlenen. Hij belooft in feite om zich niet meer in discussies te men-

gen, die niet het spel en vermaak van Bhagavän betreffen en hij 

belooft om het gezelschap van degenen, die over materiële lustbele-

ving spreken en roddelen en kritiek hebben op anderen, geheel zal 

vermijden. 
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Dus ondanks, dat de sädhaka iedere dag dergelijke voornemens 

maakt, is hij niet in staat ze na te komen op het moment, dat hij ze 

in praktijk moet brengen. Om deze reden is dit stadium niyamäkña-

mä genoemd, of het onvermogen om de toegewijde praktijk volgens 

het gemaakte besluit te handhaven. 

In het voorgaande stadium van viñaya-saìgarä neemt de beoefe-

naar het besluit om materiële lustbevrediging te verzaken, maar 

wanneer het erop aankomt, krijgt hij het niet voor elkaar. In het 

stadium van niyamäkñamä kan hij zijn geloften of zelfopgelegde 

regels in een poging zijn toewijding te bevorderen en zijn devotione-

le standaard te verbeteren niet vasthouden. 

Tekst  11 

Taraìga-raìgiëé – smullen van de wereldse voordelen ver-

leend door bhakti 

atha taraìga-raìgiëé | bhakteù svabhäva eväyaà yat tad-vati sarve ‘pi 

janä anurajyantéti “janänuräga-prabhavä hi sampad” iti präcäà 

väco ‘pi | bhakty-utthäsu vibhütiñu läbha-püjä-pratiñöhädiñu vallé-

valitäsüpaçäkhäsu taraìgeñv iväcarantya asyä raìga iti taraìga-

raìgiëé || 11 || 

iti mädhurya-kädambinyäà bhakteù çraddhädi-krama-traya-

kathana-pürvakaà bhajana-kriyä-bheda-karthanaà näma dvitéyämå-

ta-våñöiù || 2 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Vervolgens wordt het stadium van taraìga-

raìgiëé beschreven. De aard van bhakti is dusdanig, dat iedereen 

van nature wordt aangetrokken tot degene in wie ze verschijnt. 

Zelfs de bedachtzame en wijze persoonlijkheden uit de Oudheid 

waren van mening, “janänuräga-prabhavä hi sampad – de invloed, 

die men krijgt, omdat men het object is van de genegenheid van de 
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mensen, is zeker een rijkdom”. Toch zijn de rijkdom, verering, faam 

en andere voordelen, die men krijgt bij het ontwaken van bhakti, in 

werkelijkheid parasitaire kruipplanten (upaçäkhäs), die de wens-

rank van zuivere toewijding overwoekeren. Deze upaçäkhäs zijn 

beschreven als “golven” (taraìga) in de grote oceaan van bhakti. In 

dit stadium van de toegewijde praktijk van de sädhaka stoeit (raì-

ga) hij met de golven van verering, faam enzovoort. Om deze reden 

is het taraìga-raìgiëé genoemd, of “stoeien in de golven”. 

ALDUS EINDIGT DE BHÄVÄNUVÄDA VAN DE TWEEDE NECTARREGEN, 

WAARIN VERSCHILLENDE SOORTEN BHAJANA-KRIYÄ WORDEN BESCHREVEN 

IN DE UITEENZETTING VAN DE EERSTE DRIE STADIA VAN BHAKTI –  

ACHTEREENVOLGENS ŚRADDHÄ, SÄDHU-SAÌGA EN BHAJANA-KRIYÄ 

 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Zoals water van nature naar het laagste 

punt stroomt, zo gaat de genegenheid van mensen van nature uit 

naar een toegewijde. Degenen, die zich met eenpuntige toewijding 

aan Çré Hari, de Ziel der zielen, bezighouden, stellen de hele schep-

ping met hun toegewijde verering tevreden. De Padma Puräëa be-

vestigt dit alsvolgt, 

yenärcito haris tena  /  tarpitäni jaganty api 

rajyanti jantavas tatra  /  jaìgamäù sthävarä api 

Alle inwoners van de wereld zijn voldaan met een persoon, die Çré 

Bhagavän heeft vereerd. Alle mobiele en immobiele wezens worden 

tot hem aangetrokken. 

Het gevolg van die aantrekkingskracht is, dat ze de toegewijde gaan 

eren en vereren. Dat niet alleen, maar het voordeel van alle drie 

soorten geluk uit werelds plezier, spirituele zegen en mystieke ver-

mogens manifesteren zich in hem automatisch. 

Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit in Sri Bhakti-rasämåta-sindhu 

(1.1.31) beschreven, 
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siddhayaù aramäçcaryä  /  bhuktir muktiç ca çäçvaté 

nityaà ca paramänando  /  bhaved govinda-bhaktitaù 

Degenen, die zich bezighouden met toegewijde dienst aan Çré Govin-

da, krijgen gemakkelijk mystieke vermogens (zoals aëimä, het vermo-

gen om kleiner dan het kleinste te worden). Met andere woorden, ze 

krijgen materieel geluk, het geluk van bevrijding en eeuwig spiritueel 

geluk. 

Zuivere toegewijden willen niets anders dan liefdevolle toegewijde 

dienst aan Çré Kåñëa; ze willen niet het geluk van rijkdom, verering, 

roem, materieel plezier, bevrijding, mystieke krachten of persoonlijk 

geluk, want al die dingen zijn ongunstig voor bhakti. Rijkdom, vere-

ring en faam zijn de parasitaire kruipplanten, upaçäkhäs, in de 

wensvervullende rank van zuivere toewijding. Deze upaçäkhäs, die 

water krijgen van het horen en chanten van de sädhaka, groeien als 

onkruid mee en overwoekeren de klimrank van zuivere toewijding, 

verstikken haar en stagneren haar groei. Het is daarom de plicht van 

de sädhaka om deze upaçäkhäs bij voorbaat terug te snoeien. Çré-

man Mahäprabhu heeft in Zijn instructies aan Çréla Rüpa Gosvämé 

gezegd, 

kintu jadi latär saìge uöhe ‘upaçäkhä’ 

bhukti-mukti-väïchä, jato asaìkhya tära lekhä 

‘niñiddhäcära’, ‘kuöénäöé’, ‘jéva-hiàsana’ 

‘läbha’, ‘püjä’, ‘pratiñöhädi’ jato upaçäkhä-gaëa 

seka-jala päiyä upaçäkhä bäòi’ jäya 

stabdha haiyä müla-çäkhä bäòite nä päya 

prathamei upaçäkhär karaye chedana 

tabe müla-çäkhä bäòi’ jäya våndävana 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä  19.158-61) 

Soms groeien de parasitaire kruipplanten van de lust naar plezier of 

bevrijding mee met de klimrank van toewijding. Van deze parasitaire 

kruipers zijn er oneindig veel. Ze bestaan uit verboden gedrag, be-
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drog, geweld tegen andere levende wezens en het verlangen naar rijk-

dom, faam en adoratie. Ze slurpen al het water op van het horen en 

chanten van de sädhaka. Op die manier worden ze gevoed en tieren ze 

welig, terwijl de groei van de bhakti-latä wordt beknot. Een intelligen-

te toegewijde moet een parasitaire kruiper ontwortelen, zodra hij hem 

in de gaten krijgt, zodat de oorspronkelijke klimrank van toewijding 

kan doorgroeien en [de lotusvoeten van Çré Kåñëa in] Våndävana kan 

bereiken. 

Dit parasitaire onkruid is ook beschreven als “golven” in de uitge-

strekte oceaan van bhakti. In het stadium van onstabiele toegewijde 

dienst (aniñöhitä-bhajana-kriyä) ervaart de toegewijde zijn devotio-

nele activiteiten als een stoeipartij in deze golven. Met andere 

woorden, hij geniet van het ontvangen van lofprijzing, verering en 

rijkdom, die het gevolg zijn van zijn toegewijde activiteiten. Ze re-

sulteren in formidabele anarthas of ongewenste verlangens, die op-

treden als hindernissen voor devotie. Dit stadium van de sädhaka 

wordt taraìga-raìgiëé genoemd. 

In de Derde Nectarregen zal het onderwerp van anarthas voort-

komend uit bhakti aan de kaak worden gesteld. 

ALDUS EINDIGT DE PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI OP DE TWEEDE NECTARREGEN, 

WAARIN VERSCHILLENDE SOORTEN BHAJANA-KRIYÄ WORDEN BESCHREVEN 

IN DE UITEENZETTING VAN DE EERSTE DRIE STADIA VAN BHAKTI -  

ACHTEREENVOLGENS ŚRADDHÄ, SÄDHU-SAÌGA EN BHAJANA-KRIYÄ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eliminatie van alle hindernissen tot bhakti 

Sädhana-bhakti – Anartha-nivåtti  
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Tekst  1 

1a ~ De vier soorten anarthas  

athänarthänäà nivåttiù | te cänarthäç catur-vidhäù—duñkåtotthä sukå-

totthä aparädhotthä bhakty-utthäç ceti | tatra duñkåtotthä dürabhini-

veça-dveña-rägädyäù ürvoktäù kleça eva | sukåtotthä bhogäbhiniveña 

vividhä eva | te ca kleçäntaù-pätina iti kecit | aparädhotthä ity atra 

nämäparädha eva gåhyante |  

BHÄVÄNUVÄDA – Dan wordt de destructie van hindernissen (an-

artha-nivåtti) beschreven. Anarthas bestaan in vier soorten: (1) 

Duñkåtottha – belemmeringen voortkomend uit voorgaande zondige 

activiteiten. Dit verwijst naar voorheen genoemde ellende (kleças), 

zoals absorbtie in materiële objecten (abhiniveça), materiële ge-

hechtheid (räga) en haat (dveña); (2) Sukåtottha – belemmeringen 

voortkomend uit verleden vrome activiteiten. Dit verwijst naar ab-

sorbtie in allerlei soorten faciliteiten voor materieel plezier. Sommi-

gen rekenen dit onder de vormen van kleça; (3) Aparädhotthä – 

belemmeringen voortkomend uit verleden overtredingen. Hier ver-

wijst dit alleen naar overtredingen tegen de heilige naam, näma-

aparädha (geen overtredingen in dienstverlening, sevä-aparädha); 

(4) Bhakty-uttha – belemmeringen voortkomend uit imperfect uit-

gevoerde toewijding. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Nadat hij śraddhä (vertrouwen), sädhu-

saìga (heilig gezelschap) en aniñöhitä-bhajana-kriyä (onstabiele toe-

gewijde dienst) in de Tweede Nectarregen heeft beschreven, gaat 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura in deze Derde Nectarregen het 

stadium van anartha-nivåtti (de destructie van hindernissen) be-

schrijven. Datgene, dat geen artha of werkelijke waarde heeft, wordt 

an-artha of waardeloos genoemd. 
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De algemene betekenis van artha is “geld” of “rijkdom”, maar in 

werkelijkheid betekent artha specifiek het bereiken van de hoogste 

spirituele entiteit (paramärtha-vastu). Iets, dat verstoken is van iede-

re waarde, wordt gekend als een anartha. De enige echte rijkdom 

(paramärtha) is Çré Kåñëa en liefdevolle toegewijde dienst aan Hem. 

Per consequentie is ieder verlangen behalve het bereiken van Çré 

Kåñëa en liefdevolle toegewijde dienst aan Hem een anartha, een 

waardeloos verlangen. De aspiratie voor materieel plezier is een 

schadelijk verlangen. Het is immers de basis van alle andere anart-

has. Zelfs het verlangen naar bevrijding is een anartha. Grondrech-

telijk is het levend wezen een dienaar van Çré Kåñëa; daarom zijn 

Kåñëa en zuivere liefdevolle dienst aan Hem feitelijk de enige artha 

of rijkdom van het levend wezen. Alles, dat hier niet mee te maken 

heeft of een obstakel vormt, is niet de hoogste rijkdom (paramärtha) 

en wordt een anartha genoemd. 

Bhakti of bhägavata-dharma is de hoogst verbazingwekkende, 

almachtige sädhana. Beoefenaars, die reeds vrij zijn van anarthas 

maken hun leven gemakkelijk tot een succes eenvoudig door een 

vluchtig contact met deze sädhana te maken. In Çrémad-Bhägavatam 

wordt gezegd, 

çruto ‘nupaöhito dhyäta  /  ädåto vänumoditaù 

sadyaù punäti sad-dharmo  /  deva-viçva-druho ‘pi hi 

Çrémad-Bhägavatam  (11.2.12) 

Bhakti of bhägavata-dharma is een dermate buitengewoon spiritueel 

proces, dat iedereen, die erover hoort, over haar glorie spreekt, op 

haar mediteert, haar met respect en vertrouwen in zijn hart accep-

teert, of een persoon waardeert, die begonnen is dit te beoefenen en 

in een ogenblik wordt gezuiverd, zelfs al is hij van Bhagavän en van de 

hele wereld afgekeerd. 

Obstakels, die verhinderen om bhakti te beoefenen, worden anart-

has genoemd en ze worden in deze Derde Nectarregen in detail 

beschreven. Om deze reden is het de verantwoording van iedere 
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sädhaka om deze Derde Nectarregen herhaaldelijk met zorg te be-

studeren. Çréla Narottama Öhäkura heeft gezegd, “antaräya nähi 

jäya, ei se parama bhaya – mijn anarthas zijn niet verdwenen; van-

daar dat ik uitermate angstig ben.” 

Het schadelijke verlangen naar materieel plezier, dat zich in le-

vende wezens bevindt, die sinds een tijd zonder begin in het web van 

de begoochelende energie gebonden zijn geweest, is de grondoor-

zaak van hun anarthas. Deze anarthas bestaan in vier soorten: duñkå-

tottha, sukåtottha, aparädhottha en bhakti-uttha. 

1) Duñkåtottha-anarthas komen voort uit voorgaande zondige acti-

viteiten en wijzen op de vijf soorten kleça (lijden): (i) avidyä – 

onwetendheid; (ii) asmitä – vals egoïsme; (iii) räga – materiële 

gehechtheid; (iv) dveña – afkeer of haat en (v) abhiniveña - ma-

teriele absorbtie. Deze zijn reeds besproken in de Tweede Nec-

tarregen. 

Omdat levende wezens, die sinds een tijd zonder begin afke-

ring zijn geweest van de dienstverlening aan Kåñëa, behebt zijn 

met verkeerde motivaties, worden ze door onwetendheid (avi-

dyä) gebonden. Het gevolg is, dat ze het valse egoïsme (asmitä) 

van het lichaam is “ik” ontwikkelen en dat ze denken, dat alles 

van “mij” is, dat ermee verband houdt. Op die manier ontwikke-

len ze gehechtheid (räga) aan materiële objecten voor lustbe-

vrediging en hebben er genegenheid voor. Bovendien ervaren ze 

een diepe aversie (dveña) tegen de drievoudige ellende.
10

 Het 

gevolg van dergelijke gehechtheid aan lichaam, lichamelijke re-

laties en de intense absorbtie (abhiniveça) erin, zijn diepe in-

drukken, die in het hart van het levend wezen worden gemaakt. 

                                                           
10

  De drievoudige ellende bestaat uit (1) lijden toegebracht door eigen verstand en 

lichaam genaamd adhyätmika; (2) lijden toegebracht door anderen genaamd ad-

hibhautika en (3) lijden toegebracht door halfgoden of de materiële natuur in het 

algemeen in de vorm van droogte, overstromingen, hongersnoden enzovoort ge-

naamd adhidaivika. –Red. 
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Deze indrukken verhinderen het vermogen om çravaëa en kér-

tana uit te voeren op het moment van toegewijde praktijk en 

worden daarom duñkåti-jäta-anarthas [duñkåtottha-anarthas] ge-

noemd. 

2) Sukåtottha-anarthas zijn verlangens naar het geluk in de tijdelij-

ke hemelse planeten enzovoort als gevolg van de uitvoering van 

vrome of zelfzuchtig gemotiveerde acties (sat-karma of sakäma) 

in voorgaande levens. Deze verlangens vormen obstakels ge-

naamd sukåtottha-anarthas. 

Verlangens naar materieel plezier, die in het hart van de 

sädhaka verschijnen op het moment van toegewijde praktijk, 

zijn het gevolg van indrukken uit voorgaande vrome activiteiten 

en worden sukåti-jäta-anarthas [sukåtottha-anarthas] genoemd. 

Ook het verlangen naar bevrijding is een sukåti-jäta-anartha. Het 

is nooit mogelijk om bhajana-rasa te proeven, zolang het hart 

hunkert naar materieel plezier of bevrijding. Er is alsvolgt ge-

zegd, 

bhukti-mukti-spåhä yävat  /  piçäcé hådi vartate 

tävad bhakti-sukhasyätra  /  katham abhyudayo bhavet 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.22) 

Hoe kan de transcendente zegen van zuivere toewijding mogelijker-

wijs verschijnen, zolang de twee heksen van verlangens naar materieel 

plezier en bevijding van materiële gebondenheid in het hart achter-

blijven? 

Om deze reden hebben Pataïjali en andere vooraanstaande wijzen 

de categorie van sukåti-jäta-anartha ingesloten in de voorgaande vijf 

soorten ellende (kleças), zoals avidyä en asmitä. 

3) Aparädhottha-anarthas zijn obstakels voortkomend uit overtre-

dingen. Deze anarthas zijn grotendeels de grootste hindernissen 

in de uitvoering van bhajana. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäk-

ura heeft er daarom over uitgeweid. In een algemeen gezichts-
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punt lijken overtreding en zonde synoniem te zijn, maar devoti-

onele geschriften maken duidelijk, dat er een enorm groot ver-

schil tussen beide bestaat. Louter een schijn (äbhäsa) van bha-

jana verslaat een massa zonden, zoals vuur een grote berg ka-

toen totaal verbrandt. Maar een overtreding kan niet zo gemak-

kelijk worden verslagen. Alleen door een overtreding te erken-

nen en er groot verdriet van te hebben is boetedoening moge-

lijk. Een zondig persoon kan krachtens zijn bhajana gemakke-

lijk perfectie bereiken, maar het is voor iemand, die overtredin-

gen begaat, nooit mogelijk om perfectie te bereiken. Een ander 

levend wezen schade berokkenen, stelen, een onwettige relatie 

met andermans vrouw hebben, roddelen en ruzie maken, grove 

taal gebruiken, vijandig gedrag, onjuiste handelingen verrichten, 

een ander verdriet bezorgen, anderen bekritiseren, alcohol 

drinken, vlees eten, eieren en andere verboden voedingstoffen 

consumeren enzovoort zijn in de småti-çästras allemaal als päpa 

of zonden geclassificeerd. Ze zijn in negen soorten onderver-

deeld: (i) ati-pätaka, (ii) mahä-pätaka, (iii) anu-pätaka, (iv) upa-

pätaka, (v) saìkaré-gaëa, (vi) apätré-karaëa, (vii) jäti-bhraàça-

kara, (viii) malävaha en (ix) prakérëa.
11

 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 8.26-30) zegt, 

eka ‘kåñëa-näme’ kare sarva-päpa näça 

premera käraëa bhakti karena prakäça 

premera udaye haya premera vikära 

sveda-kampa-pulakädi gadgadäçru-dhära 

anäyäse bhäva-kñaya, kåñëera sevana 

eka kåñëa-nämer phale päi eta dhana 

                                                           
11

   De lezer wordt hiervoor verwezen naar het commentaar van Çréla Bhaktisiddhänta 

Sarasvaté Öhäkura Prabhupäda op Çré Caitanya-bhägavata (Madhya-khaëòa 

13.54), waarin hij een uitgebreide beschrijving van deze classificatie van zonden 

geeft. –Red. 
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heno kåñëa-näma jadi laya bahu-bära 

tabu jadi prema nahe, nahe açru-dhära 

tabe jäni, aparädha tähäte pracura 

kåñëa-näma-béja tähe nä kare aìkura 

Slechts één maal uitspreken van kåñëa-näma vernietigt het totaal van 

zondige activiteiten (päpa), hetgeen resulteert in de manifestatie van 

bhakti, die de oorzaak vormt van prema. Het ontwaken van prema 

veroorzaakt lichamelijke transformaties, zoals transpireren, beven, 

kippenvel, brekende stem en tranen in de ogen. Door het uitspreken 

van kåñëa-näma wordt de kringloop van geboorte en dood gemakke-

lijk overstegen en men krijgt liefdevolle dienst aan Çré Kåñëa. Çré kå-

ñëa-näma is zo sterk, dat het gevolg van slechts één maal uitspreken 

een overvloedige transcendente rijkdom vormt. Maar indien iemand 

kåñëa-näma herhaaldelijk uitspreekt, zonder dat prema verschijnt en 

tranen zijn ogen staan, kan men hieruit afleiden, dat hij excessieve 

overtredingen bij het chanten heeft begaan, waardoor het zaad van 

kåñëa-näma niet kan ontkiemen. 

Uit deze uitspraken kan worden opgemaakt, hoe overtredingen 

angstwekkende obstakels vormen in de voortuitgang van bhakti. 

Omdat men zich identificeert met het lichaam, manifesteert men 

in het hart een vals-ego, of een verlangen naar materieel plezier, dat 

de oorzaak vormt voor het begaan van zondige activiteiten, zoals het 

stelen van andermans rijkdom, het plegen van gewelddaden, het 

vertellen van leugens en het eten van vlees en vis. Het lichaam 

wordt anätma (“non-ziel”) genoemd, dat wil zeggen, het is een pas-

sief object. De identificatie met het lichaam, een niet-bewuste enti-

teit, gepaard gaand met het verlangen om met lichaam, verstand en 

woord van onbewuste objecten te genieten resulteert in wandaden, 

die zonden (päpa) worden genoemd. Aangezien zondige daden 

alleen met onbewuste materiële objecten zijn verbonden, kunnen ze 

ätmä (ziel) niet raken; daarom richten de effecten van dergelijke 
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zonden alleen schade toe aan het onbewuste materiële lichaam en 

het subtiel materiële verstand. 

Vergeleken met zondige daden zijn overtredingen (aparädhas) 

oneindig ernstiger en gevaarlijker. De effecten van overtredingen 

dekken rechtstreeks de ziel af. Voor iemand, die zijn toevlucht 

neemt tot het pad van bhakti en de onderdelen van bhakti, zoals 

horen, chanten en herinneren, beoefent, zijn die activiteiten trans-

cendent, bovenzinnelijk, of spiritueel. Ze worden uitgevoerd voor de 

progressief spirituele reis van de ziel. De objecten van deze activitei-

ten – Bhagavän, de toegewijde, de heilige naam en de heilige oorden 

van Bhagavän – zijn transcendent, bovennatuurlijk. Iedere veron-

achtzaming of ontering ervan door ze te zien als materieel is niet 

alleen een zonde maar een aparädha. Dus een ongeoorloofde activi-

teit in relatie tot dode stof wordt päpa (zondige activiteit) genoemd 

en een ongeoorloofde daad in relatie tot spiritueel bewuste wezens 

wordt aparädha (overtreding) genoemd. 

Het gevolg van zondige activiteit brengt alleen schade toe aan het 

tijdelijke, vergankelijke, materiële lichaam, terwijl het gevolg van 

overtreding in feite de ziel van het belichaamde wezen afdekt en 

afschuwlijke obstakels op het pad van zijn sädhana-bhajana werpen. 

Overtredingen tegen zuivere toegewijden, die een pakhuis vol 

liefdevolle toegewijde sentimenten voor Bhagavän zijn, zijn zelfs 

nog schadelijker dan overtredingen begaan tegen het object van die 

liefde [Bhagavän Zelf]. Een overtreding tegen een zuivere toegewij-

de resulteert in een complete ontworteling van bhakti of een uitdro-

ging aan de wortel, waardoor ze verdwijnt. Overtredingen tegen 

Bhagavän bedekken daarentegen de neiging om zich met bhakti 

bezig te houden – of veroorzaken dat bhakti afneemt – maar zodra 

de overtreding is afgenomen, verschijnt bhakti weer. Uit de geschrif-

ten weten we, dat een overtreding tegen een Vaiñëava ernstiger is 

dan een overtreding tegen Bhagavän. 
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Bij nader onderzoek wordt duidelijk, dat de grondoorzaak van 

aparädha een kwetsende daad is, die wordt uitgevoerd met afgunst 

en dus het tegenovergestelde is van genegenheid. Omdat aparädha 

in deze afgunst en haat (dveña) is geworteld, schept het een grote 

barrière tussen grote persoonlijkheden (mahäpuruñas), die onze 

genegenheid meer dan waard zijn, en sädhakas, die eigenlijk de 

beschermende parasol van de genegenheid van mahäpurñas nodig 

hebben, maar zichzelf beschouwen als de besten, ook al zijn ze feite-

lijk de laagsten, en die zich beschouwen als de meest intelligenten, 

ook al zijn ze de grootste dwazen. Hun materiële conceptie van de 

mahäpuruñas leidt hen op die manier tot het onteren of veronacht-

zamen van zuivere toegewijden.  

Çästra gebruikt het woord mahat voor çré gurudeva, voor de eer-

biedwaardige Vaiñëava’s en voor levende wezens, die in de trans-

cendente woonplaatsen van Bhagavän resideren. Hun lichaam is 

volkomen transcendent, dat wil zeggen, het bevindt zich buiten de 

drie geaardheden van de materiële natuur. Iemand, die een materi-

eel begrip van deze transcendente persoonlijkheden vasthoudt, 

maakt tegen hen de overtreding van veronachtzaming. Zelfs als men 

deze grote persoonlijkheden respecteert in een materieel perspec-

tief, is dat vermeende respect hetzelfde als gebrek aan respect en de 

sädhakas kunnen de genegenheid, de goedgezindheid en het mede-

dogen van deze grote persoonlijkheden, die van nature edelmoedig 

zijn en zeer empathisch, niet ontvangen. 

De betekenis van rädha is “voldoening”. Apa-rädha (overtreding) 

verdrijft voldoening. De actie, die de voldoening van Bhagavän, çré 

näma, çré guru en de Vaiñëava’s verdrijft, wordt aparädha genoemd. 

De genade van bhakti, de bhakta en Bhagavän is het belangrijkste 

middel om Bhagavän te bereiken. Door hen niet te accepteren in 

een ondergeschikte positie, door geen vertrouwen in hen te hebben 

en hen te onteren en te bekritiseren creëert men kardinale obstakels 

om Bhagavän te bereiken. Men mag hen nooit ongehoorzaam zijn. 
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Men kan zeker zijn van succes door zich aan hen over te geven in de 

kennis van hun spirituele natuur en hen op toegenegen wijze met 

gepast respect en eerbied diensten te verlenen. Dit is de enige ma-

nier om aparädha uit te boeten. Dan alleen is het mogelijk om bha-

jana te doen zonder overtredingen. 

1b ~ Door de heilige naam te chanten, gebeden te reciteren en 

constant dienst te verlenen worden sevä-aparädhas uitgewist 

seväparädhänäà tu nämabhis tat-tan-nivartaka-stotra-päöhaiù sevä-

sätatyena ca bhavyasya vivikinäh präyaù prati-dinam evopäçame-

näìkuré-bhävänupalabdheù | 

BHÄVÄNUVÄDA – Als sevä-aparädhas worden begaan door perso-

nen, die voorzichtig en deugdzaam zijn, worden ze voor het grootste 

deel nog dezelfde dag teniet gedaan door toevlucht te nemen tot het 

chanten van de heilige naam, het reciteren van gebeden, die deze 

overtredingen uitwissen, en door constant dienst aan Bhagavän te 

verlenen. Het gevolg is, dat sevä-aparädhas zelfs niet kunnen ont-

kiemen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Daarna legt de auteur uit, hoe hindernis-

sen, die voortkomen uit overtredingen (aparädhottha-anarthas), 

alleen wijzen op overtredingen tegen de heilige naam (näma-

aparädha) en niet op overtredingen begaan in de dienstverlening 

aan Bhagavän (sevä-aparädha). 

Wijze, heilige personen, die de heilige naam van Çré Hari regel-

matig chanten, zijn glorie bezingen, diverse gebeden reciteren en 

constant diensten aan Hem verlenen, verzekeren zich van de dage-

lijkse verwijdering van overtredingen begaan in dienst aan Hem. 

Maar als iemand herhaaldelijk sevä-aparädhas begaat krachtens het 

chanten van de heilige naam of krachtens het reciteren van lofzan-

gen, zullen die sevä-aparädhas transformeren in näma-aparädhas. 
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Sädhakas moeten daarom grondig op de hoogte zijn met de uiteen-

lopende vormen van sevä-aparädhas. 

In de Padma Puräëa worden tweeëndertig sevä-aparädhas be-

schreven: (1) een tempel met schoenen of slippers binnengaan, (2) 

een tempel op een draagstoel binnengaan, (3) feesten van de vere-

renswaardige godheid veronachtzamen, (4) nalaten om eerbetuigin-

gen aan te bieden, wanneer men vóór Hem staat, (5) Bhagavän ge-

beden aanbieden met voedsel in de mond of aan de handen, (6) 

gebeden in een onzuivere staat aan Bhagavän aanbieden, (7) Bhag-

avän eerbetuigingen met slechts één hand aanbieden, (8) bij de om-

loop rond de godsbeelden met de rug naar de godsbeelden staan, (9) 

de benen spreiden voor het godsbeeld, (10) voor het godsbeeld zit-

ten met de armen rond opgetrokken kniën, (11) voor het godsbeeld 

liggen of slapen, (12) pal vóór het godsbeeld zitten eten, (13) on-

waarheden vertellen vóór het godsbeeld, (14) luid spreken of roepen 

vóór het godsbeeld, (15) roddelen in aanwezigheid van het gods-

beeld, (16) huilen in aanwezigheid van het godsbeeld, (17) anderen 

vóór het godsbeeld begunstigen of straffen, (18) harde of wrede taal 

gebruiken vóór het godsbeeld, (19) zich met een deken afdekken 

vóór het godsbeeld of bij het doen van dienst aan Hem, (20) ande-

ren belasteren vóór het godsbeeld, (21) anderen verheerlijken vóór 

het godsbeeld, (22) vulgaire taal uitslaan vóór het godsbeeld, (23) 

een wind laten vóór het godsbeeld, (24) het godsbeeld inferieure 

artikelen aanbieden als men over hoge kwaliteit toebehoren be-

schikt; bijvoorbeeld, water en tweede klasse artikelen tijdens ere-

dienst aanbieden, ook al kan men primaire toebehoren aanbieden, 

die in eredienst worden gebruikt, zoals bloemen, tulasi, wierrook, 

gheelamp en voedsel, (25) voedsel eten dat niet is geofferd aan het 

godsbeeld, (26) geen seizoensfruit en bloemen aanbieden, zodra ze 

beschikbaar zijn, (27) iemand ergens van het eerste deel geven en 

daarna het restant aan het godsbeeld offeren, (28) met de rug naar 

het godsbeeld zitten, (29) anderen eerst eerbetuigingen aanbieden, 
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voordat het godsbeeld eer wordt betuigd, (30) zwijgen in aanwezig-

heid van de geestelijk leermeester, dat wil zeggen, hem geen eerbe-

tuigingen of lof aanbieden en zijn vragen niet beantwoorden, (31) 

zichzelf prijzen vóór het godsbeel, (32) de halfgoden belasteren. 

Ook de Varäha Puräëa noemt enkele overtredingen, die dienen 

te worden vermeden. Ze worden hier in het kort vermeld: (1) gra-

nen eten aangeboden door een koning [of door een grof materialis-

tisch persoon], (2) Bhagavän vereren of aanraken in een donkere 

kamer, (3) voor Bhagavän gaan staan zonder de juiste procedure te 

volgen, (4) het openen van de deur van de tempel zonder aan de bel 

te trekken, (5) ingrediënten voor eredienst verzamelen, die door een 

hond zijn gezien of aangeraakt, (6) de stilte verbreken tijdens ere-

dienst aan Bhagavän, (7) de eredienst aan het godsbeeld verlaten 

om naar de wc te gaan, (8) eerst wierrook offeren zonder geurstof-

fen zoals sandalhoutpasta of bloemenkransen aan te bieden, (9) 

Bhagavän vereren met verboden bloemen [zoals rode hibiscus of 

dhaturä], (10) Bhagavän vereren zonder zijn tanden te hebben ge-

poetst, (11) Bhagavän vereren zonder eerst te hebben gebaad na 

seksuele gemeenschap, (12) Bhagavän dienst verlenen na een vrouw 

in haar menstruatie, een olielamp of een dood lichaam te hebben 

aangeraakt, (13) Bhagavän dienst verlenen in rode, blauwe of onge-

wassen kleding en (14) het godsbeeld aanraken en eredienst aanbie-

den na een dood lichaam te hebben gezien, na een wind te hebben 

gelaten, na woede te hebben vertoond, na een crematorium te heb-

ben bezocht, terwijl men last heeft van indigestie, of na een oliemas-

sage. 

Verder worden nog sevä-aparädhas beschreven in andere ge-

schriften: (1) geschriften over Bhagavän veronachtzamen en andere 

literatuur introduceren, (2) op betelnoot kauwen, terwijl men vóór 

Bhagavän staat, (3) Bhagavän vereren met bloemen op of in verbo-

den blad, zoals dat van de kastorolieplant, (4) verering uitvoeren op 

een ongunstig tijdstip, dat geschikt is voor demonen, (5) eredienst 
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uitvoeren zittend op een houten stoel of op de grond en niet op een 

geschikte zitplaats of äsana, (6) het godsbeeld aanraken met de lin-

ker hand, terwijl Hij wordt gebaad, (7) Bhagavän vereren met 

bloemen, die verwelkt zijn of verkregen zijn met bedelen, (8) spugen 

tijdens eredienst, (9) opscheppen, “Ik ben een eersteklas püjäré 

(priester)”, (10) tijdens eredienst tiryak-puëòra tilaka dragen [hori-

zontale tilaka zoals de volgelingen van Çré Çiva], (11) de tempel bin-

nengaan zonder voeten te wassen, (12) granen aan Çré Hari aanbie-

den, die door niet-toegewijden zijn toebereid, (13) Bhagavän vere-

ren ten overstaan van een niet-toegewijde, (14) Bhagavän vereren 

zonder eerst Çré Nåsiàhadeva, de vernietiger van hindernissen, te 

vereren, (15) Bhagavän vereren, nadat men juist een käpälika mon-

nik
12

 heeft gezien, (16) het godsbeeld baden met water, dat is aange-

raakt met de nagels, (17) Bhagavän vereren, terwijl het lichaam 

transpireert, (18) over het restant (prasädé) artikelen van Bhagavän 

[zoals voedsel en bloemenkransen] heenstappen of mishandelen en 

(19) een eed afleggen ten overstaan of in naam van Bhagavän. 

Tijdens dienstverlening aan Bhagavän zijn intelligente toegewij-

den voor het grootste deel erg voorzichtig om deze sevä-aparädhas 

te vermijden. Ze mogen hierin niet nalatig zijn. Indien echter per 

ongeluk een overtreding wordt begaan, zal de dagelijkse uitvoering 

van näma-saìkértana, recitatie van diverse gebeden en het constant 

diensten verlenen de overtreding teniet doen en er bestaat geen 

mogelijkheid, dat deze opnieuw ontkiemt. 

                                                           
12

   Käpälikai bedelmonniken zijn tantrische materialisten, die een schedel in de hand 

dragen. Ze zijn geen Vaiñëava’s en volgen een levensstijl, die strijdig is met çästra. 

–Red. 
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1c ~ Zonden begaan krachtens de heilige naam is näma-

aparädha  

kintu tat-tad-upaçama-sambhava-balena tatra sävadhänatä-çaithilye 

seväparädhä api nämäparädha eva syuù | tathä hy uktam—“nämno 

baläd yasya hi päpa buddhir” iti | tatra näma ity upalakñaëaà bhak-

ti-mätrasyaivopaçamakasya | dharma-çästre ‘pi präyaçcitta-balena 

päpäcaraëe na tasya päpasya kñayaù pratyuta gäòhataiva | 

BHÄVÄNUVÄDA – Als iemand echter denkt, “Het chanten van de 

heilige naam en het reciteren van gebeden neutraliseert sevä-

aparädha” en hij tracht niet op zorgvuldige wijze zijn overtredingen 

in dienstverlening te vermijden, mondt zijn sevä-aparädha uit in 

näma-aparädha vanwege zijn nalatigheid. 

Çästra zegt, dat het begaan van zonden krachtens het chanten van 

de heilige naam op deze manier resulteert in een overtreding. De 

uitdrukking “krachtens het chanten van de heilige naam” is in al-

gemene zin gebruikt en wijst erop, dat dit in dezelfde mate van toe-

passing is op iedere andere devotionele praktijk, die zonden ver-

schoont. Geschriften over religiositeit (dharma-çästras) zeggen 

zelfs, dat iemand boetedoening kan uitvoeren om het effect van een 

zondige daad te neutraliseren, maar als het zijn intentie is om later 

nog meer zondige daden te plegen, zullen zijn zonden in feite niet 

worden vernietigd. In plaats daarvan zullen ze verstenen en een 

onuitwisbare vorm aannemen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Iemand kan denken, “Als ik in de loop van 

mijn dienstverlening overtredingen bega, zullen die overtredingen 

worden geneutraliseerd door mijn dagelijkse uitvoering van het 

opzenden van gebeden, het chanten van de heilige naam en mijn 

regelmatige dienstverlening, dus mijn bhakti zal geen verlies lijden.” 

Als hij met dit idee in zijn hoofd niet oplettend sevä-aparädha ver-
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mijdt, is het niet langer sevä-aparädha, maar wordt het in een vrees-

wekkende näma-aparädha getransformeerd. 

Literatuur over bhakti heeft gesteld, “Degene die herhaaldelijk 

zonden begaat krachtens het chanten van de heilige naam, is zowaar 

een grote godlasteraar.” Zelfs dharma-çästras hebben gezegd, dat er 

geen methode van boetedoening bestaat, die de zonde neutraliseert 

van een onverbeterlijke zondaar zonder spijt, die gewend is om zon-

dige activiteiten krachtens verscheidene methoden van boetedoe-

ning (präyaçcitta) uit te voeren. Zijn zonden worden zo hard en zo 

moeilijk te vernietigen als een dondersteen. 

Hier is het zondigen krachtens de heilige naam in algemene zin 

besproken. Het plegen van zonden krachtens ieder onderdeel van 

bhakti transformeert die zonde in een overtreding. 

1d ~ Een aìga (onderdeel) op het pad van bhakti achterwege 

laten betreft geen overtreding 

nanv evam—“na hy aìgopakrame dhvaàso mad-dharmas-

yoddhaväëv api” iti “viçeñato daçärëo ‘yaà japa-mätreëa siddhi-

da” ity ädi väkya-balena tat-tad-aìgänäm ananuñöhäne vaikalyädäv 

api vä jäte nämäparädhaù prasajjeta | maivam | nämno baläd yasyety 

atra päpe buddhiç cikérñädi | tad eva hi päpaà yatra sati nindä-

präyaçcittädi-çravaëam | na ca karma-märga iva bhakti-märge ‘pi 

aìga-vaikalyädau kväpi nindä-çravaëam iti na taträparädha-çaìka | 

BHÄVÄNUVÄDA – In het geschrift (Çrémad-Bhägavatam 11.29.20) 

staat, “Mijn beste Uddhava, nadat men eenmaal is begonnen, gaat 

er niets verloren van de ongemotiveerde poging om toegewijde 

dienst te praktiseren, zelfs niet als er een gebrek in de uitvoering 

aanwezig is.” En verder wordt benadrukt, “Eenvoudig het chanten 

van de mantra van tien lettergrepen geeft alle perfectie”. Maar re-

sulteert het niet in näma-aparädha, als iemand op basis van deze 

uitspraken uit çästra bepaalde onderdelen van bhakti niet uitvoert 

of imperfect uitvoert?  
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Zeker niet. Alleen het begaan van zonden krachtens de heilige 

naam resulteert in overtreding, wanneer men päpa-buddhi hanteert. 

In deze uitspraak wordt päpa-buddhi omschreven als zondige activi-

teiten opzettelijk begaan krachtens de heilige naam. Verdorven 

handelingen worden in de geschriften vervloekt en er kunnen pro-

cessen voor boetedoening in worden aangetroffen. Anders dan op 

het pad van karma wordt in çästra de tekortkoming of het gebrek 

van het overslaan van een onderdeel van bhakti echter niet ver-

vloekt. In dit verband is daarom geen sprake van overtreding. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Er staat geschreven, dat aparädha een zeer 

krachtig obstakel in bhakti of bhajana vormt. Er is ook gezegd, dat 

het plegen van zondige activiteit op kracht van de heilige naam een 

vreeswekkende näma-aparädha vormt. In dit verband wordt de aan-

dacht gericht op nog een andere twijfel. Bhagavän Çré Kåñëa zei 

tegen Uddhava, 

 na hy aìgopakrame dhvaàso  /  mad-dharmasyoddhaväëv api 

mayä vyavasitaù samyaì  /  nirguëatväd anäçiñaù 

Çrémad-Bhägavatam  (11.29.20) 

Mijn dierbare Uddhava, zodra de praktijk van bhägavata-dharma 

(bhakti) eenmaal is aangevangen, raakt geen fractie van het resultaat 

ervan verloren, ook al bereikt men in die praktijk geen volkomen per-

fectie, zo verbazingwekkend sterk is de invloed van bhägavata-

dharma. Er is geen obstakel, dat de minste of geringste variatie in de 

effecten van bhakti kan bewerkstelligen. Omdat het vrij is van ieder 

zelfbelang (niñkäma) en omdat het transcendent (nirguëä) is, heb Ik-

zelf bepaald, dat deze bhakti de allerbeste is. 

Met andere woorden, karma, yoga en andere processen produceren 

alleen resultaten, indien vanaf het begin van de beoefening tot de 

voltooiing ervan ieder onderdeel wordt uitgevoerd op een comple-

menterende en ongehinderde manier, anders zijn dergelijke proces-

sen zinloos. 
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Maar dit is niet het kenmerk van bhakti of bhägavata-dharma. 

Zelfs als iemand zijn beoefening aanvangt en deze verlaat zonder 

het proces te voltooien, of zelfs wanner hij enkele toebehorende 

onderdelen niet uitvoert, kan zijn praktijk van bhakti desondanks 

nooit zonder gevolg blijven. De aard van bhakti is volkomen vrij van 

iedere besmetting van de geaardheden van de materiële natuur. Er 

is geen sprake van, dat een transcendent object ooit kan worden 

vernietigd. Een klompje goud kan per ongeluk tussen vervuilde 

objecten terecht komen of op een vervuilde plek liggen. Nadat de 

vervuilde objecten helemaal zijn vervallen, ontbonden en verdwe-

nen, is het klompje goud echter niet vernietigd en kan worden te-

ruggevonden. Op dezelfde manier kan iemand bhägavata-dharma 

tot op zekere hoogte ontwikkelen en dan tegen obstakels aanlopen 

[en zijn praktijk staken], maar wanneer deze hindernissen later zijn 

verwijderd, keert hij zeker terug naar het stadium, waarin hij zijn 

beoefening had onderbroken. Met andere woorden, hij hervat zijn 

praktijk van bhakti op het punt, waarop hij ermee was gestopt, en 

die praktijk wordt geleidelijk compleet en levert zeker het resultaat 

van prema. Op dezelfde manier schenkt louter het reciteren van de 

mantra van tien lettergrepen alle perfectie. Zo wordt dit begrepen. 

Als men dit leest, rijst van nature de volgende twijfel, “Is het 

overslaan van een onderdeel van bhakti ook geen overtreding tegen 

de heilige naam, die wordt begaan op kracht van de andere aìgas 

van bhakti of krachtens het chanten van de mantra?” 

Men kan perfectie bereiken, ook al heeft men de beoefening van 

een bepaalde aìga van bhakti niet afgerond, of al heeft men niet alle 

andere aìgas van bhakti beoefend, maar reciteert men alleen de 

mantra van tien lettergrepen. Deze perfectie vindt zijn basis in de 

kracht van een specifieke aìga van bhakti, namelijk het chanten van 

de heilige naam. Het gevolg is, dat de beoefenaar van alle overtre-

dingen en schriftuurlijke regels en regulerende principes wordt ge-

vrijwaard en toch het resultaat van perfectie bereikt. Is dit [incom-
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plete praktijk van een aìga of het overslaan van enkele aìgas] daar-

om geen vorm van overtreding tegen het chanten van de heilige 

naam? 

Het antwoord hierop is, zoals de auteur zegt, “Nee, dit is geen 

näma-aparädha.” Iemand, die wandaden pleegt op kracht van de 

heilige naam, denkt alsvolgt, “Laat ik nu zondigen en daarna de 

zondige reactie uitwissen door toegewijde dienst te verlenen, een 

bepaald bedrag uit liefdadigheid te doneren, een zekere hoeveelheid 

vrome activiteit uit te voeren en een hoeveelheid harinäma te chan-

ten.” Als zonden worden gepleegd met deze mentaliteit, worden ze 

näma-aparädha. Zondige activiteiten zijn verfoeilijke daden, waar-

voor men in de samenleving wordt bekritiseerd. Ze worden be-

schreven in geschriften, die tevens vormen van boetedoening voor-

schrijven. 

De incomplete uitvoering van een onderdeel van bhakti of een 

onderdeel overslaan wordt in çästra niet als zondig aangemerkt, 

noch wordt een boetedoening voorgeschreven. Çästra geeft ons niet 

de instructie om bhägavata-dharma te praktiseren of mantras te 

reciteren, terwijl we in ons hart een verlangen meedragen om een 

zonde te begaan. Beide worden uitsluitend uitgevoerd met het ver-

langen om Bhagavän te bereiken. Als de sädhaka in de uitvoering 

van bhakti door ziekte wordt getroffen of sterft, of wanneer hij een 

of andere hindernis op zijn pad aantreft en daardoor zijn beoefening 

niet kan perfectioneren en zijn doel niet kan bereiken, is er geen 

sprake van, dat zijn incomplete praktijk als zonde wordt gecategori-

seerd, want hij had geenszins de intentie om zonde te begaan. 

Vooral op het pad van karma (baatzuchtig streven) wordt een 

lichte tekortkoming in het navolgen van de voorgeschreven regels 

en regulerende principes met betrekking tot het reciteren van de 

mantras of een tekortkoming in zijn houding en gedrag beschouwd 

als een gebrek in het volgen van de onderdelen van karma. Als ge-
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volg van deze tekortkomingen kan het pad van karma het gewenste 

resultaat niet leveren. 

Dit is niet het geval op het pad van bhakti. Bhakti is van nature 

zelfmanifesterend, almachtig en volkomen onafhankelijk, dus er 

bestaat geen mogelijkheid, dat een aìga incompleet is. De uitvoe-

ring van iedere aìga is automatisch compleet. Ook al wordt deze 

onvoltooid achtergelaten, deze schenkt zeker het resultaat. Het blijft 

nooit zonder resultaat en de toegewijde wordt door niemand in de 

samenleving bekritiseerd. De geschriften bekritiseren dergelijke 

toegewijden ook niet en ze schrijven ook geen vorm van boetedoe-

ning voor. Er is dus volgens de bovengenoemde schriftuurlijke uit-

spraken geen gevaar aanwezig, dat näma-aparädha wordt gepleegd. 

De essentie is, dat het chanten van de heilige naam of het uitvoe-

ren van een of ander onderdeel van toewijding met een bewust ver-

langen om te zondigen näma-aparädha is. Met andere woorden, 

näma-aparädha is het verlangen zich te zuiveren van zondige activi-

teiten, die bij vol bewustzijn werden uitgevoerd krachtens de heilige 

naam, of krachtens een ander onderdeel van bhakti. Een dergelijke 

zonde wordt zo hard als een dondersteen, waarvan men niet kan 

worden bevrijd.  

1e ~ Door toevlucht te nemen tot bhägavata-dharma worden 

alle obstakels teniet gedaan 

yad uktaà—“ye vai bhagavatä proktä upäyä hy ätma-labdhaya | 

aïjaù puàsäm aviduñäà viddhi bhägavatän hi tän || yän ästhäya naro 

räjan na pramädyeta karhicit | dhävan nimélya vä netre na skhalen na 

pated iha ||” iti | atra nimélyeti kartå-vyäpära-liìgena vidyamäne eva 

netre mudrayitvä taträpi dhävan päda-nyäsa-sthalam atikramyäpi 

vrajan na skhaled iti akñarärtha-labdher bhagavad-dharmam äçritya 

tad-aìgäni sarväëi jïätväpi ajïa iva känicid ullaìghyäpi anutiñöhan 

na pratyaväyé syät näpi phaläd bhraçyed ity eñaiva vyäkhyä upapady-

ate | 
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BHÄVÄNUVÄDA – De volgende uitspraak treffen we aan in çästra, 

“Zelfs onwetende personen krijgen gemakkelijk hun eeuwige wel-

zijn – Çré Bhagavän – door alle methoden te volgen, die Hij heeft 

voorgeschreven. Weet, dat deze methoden bhägavata-dharma 

(bhakti) zijn. O Koning, door toevlucht te nemen tot bhägavata-

dharma zal een persoon nimmer door enig obstakel worden gehin-

derd. Ook al rent hij over dit pad met gesloten ogen – dat wil zeg-

gen, met een terugval in de inachtneming van voorgeschreven regels 

en regulerende principes – hij zal niet struikelen of vallen, noch zal 

hij met het hoogste resultaat bedrogen uitkomen” (Çrémad-

Bhägavatam 11.2.34-35). 

Hier betekenen de woorden nimélya-netra “door de ogen te slui-

ten” en verwijzen naar de activiteit, die iemand uitvoert. Indirect 

wijst nimélya op “ondanks dat men ogen heeft, doet men ze dicht”. 

Dat wil zeggen, het geeft een moedwillig sluiten van de ogen aan. 

Het woord dhävan (“rennen”) wijst op grotere stappen nemen dan 

normaal zonder te struikelen. Op dezelfde manier kan iemand zijn 

toevlucht nemen tot bhägavata-dharma en kennis hebben van de 

onderdelen van bhakti en toch – zoals iemand in onwetendheid – 

een paar secundaire aìgas laten vallen. Als hij echter doorgaat met 

het volgen van de primaire onderdelen (horen, chanten, herinneren, 

enzovoort) is de fout van veronachtzaming niet aanwezig, noch zal 

er enige hindernis ontstaan en komt hij niet bedrogen uit met de 

vrucht van bhägavata-dharma. De analogie is inderdaad toepasse-

lijk. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In de voorgaande sectie, waarin de ver-

schillende soorten overtredingen werden behandeld, die krachtige 

obstakels of anarthas voor bhakti vormen, heeft Çréla Viçvanätha 

Cakravarté Öhäkura ook uitgelegd, dat bhägavata-dharma de volle 

vrucht van toegewijde praktijk schenkt, zelfs als iemand nalaat enke-

le aìgas uit te voeren. Met andere woorden, een dergelijke nalatig-
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heid kan onmogelijk een aparädha zijn. Nu legt de eerbiedwaardige 

auteur uit, hoe iemand op het pad van bhajana snel vooruitgang 

maakt, ondanks dat hij de aìgas van bhakti of bhägavata-dharma 

onderbreekt. Men hoeft niet bang te zijn om te vallen of een over-

treding te begaan. De auteur toont dit aan op basis van verzen uit 

Çrémad-Bhägavatam (11.2.34-35). Çré Kavi Yogéndra zegt tegen Ko-

ning Nimi, 

ye vai bhagavatä proktä  /  upäyä hy ätma-labdhaye 

aïjaù puàsäm aviduñäà  /  viddhi bhägavatän hi tän 

yän ästhäya naro räjan  /  na pramädyeta karhicit 

dhävan nimélya vä netre  /  ‘na skhalen na pated iha 

Door alle methoden te volgen, die Bhagavän heeft voorgeschreven, 

bereiken zelfs personen in onwetendheid gemakkelijk hun eeuwige 

welzijn: Çré Bhagavän Zelf. Weet, dat deze methoden bhägavata-

dharma zijn. O Koning, door toevlucht te nemen tot bhägavata-

dharma zal men nooit door enig obstakel worden gehinderd. Zelfs al 

rent men met dichte ogen over dit pad van bhakti – dat wil zeggen, 

met enige onderbreking in de juiste naleving van de voorgeschreven 

regels en regulerende principes – zal men niet struikelen of vallen, 

noch zal men met het hoogste resultaat bedrogen uitkomen. 

Verscheidene åñis en munis (wijzen en zieners) hebben aspecten van 

hun respectievelijke religieuze processen tot uitdrukking gebracht, 

maar niemand behalve Çré Bhagavän Zelf kan bhägavata-dharma 

(bhakti-dharma) en Zijn eigen ware natuur (svarüpa) beschrijven. 

Om deze reden heeft Bhagavän dit gedaan. Çré Kåñëa zegt tegen 

Uddhava, 

kalena nañöä pralaye  /  väëéyaà veda-saàjïitä 

mayädau brahmaëe proktä  /  dharmo yasyäà mad-ätmakaù 

Çrémad-Bhägavatam  (11.14.3) 

Mijn beste Uddhava, met het onvermijdelijk verstrijken van de tijd 

kwam de periode van totale ontbinding, waardoor de transcendente 
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boodschap van de Veda’s verloren ging. Om deze reden heb Ik bij de 

volgende schepping deze vedische kennis in overeenstemming met 

Mijn besluit opnieuw aan Brahmä gegeven. Mijn instructies aan hem 

zetten het pad van devotie aan Mij (bhägavata-dharma) uiteen. 

De vrucht van bhägavata-dharma is het krijgen van prema voor 

Bhagavän en rechtstreekse dienstverlening aan Hem. Aangezien 

Bhagavän persoonlijk met Zijn eigen lotusmond heeft uitgelegd, hoe 

die prema en liefdevolle dienstverlening kan worden verkregen, is 

die uiteenzetting betrouwbaar en feilloos. Het geven van een au-

thentieke en accurate uiteenzetting is voor anderen niet mogelijk. 

Om deze reden heeft Bhagavän Zelf bhägavata-dharma met Zijn 

eigen lotusmond beschreven, “Bhägavata-dharma is het proces, 

waarmee zelfs een persoon in onwetendheid Mij, de Allerhoogste 

Ziel, gemakkelijk kan bereiken.” Met deze woorden van Çré Bhaga-

vän is ieder menselijk wezen de bekwaamheid voor bhakti toege-

zegd geworden. 

Op dezelfde manier is uitgelegd, dat het veel beter haalbaar is om 

perfectie te krijgen met het proces van bhakti dan met de rigide 

praktijken van onpersoonlijke kennis (jïäna) en mystiek (yoga), 

omdat bhägavata-dharma gemakkelijk alle perfectie schenkt. Door 

toevlucht te nemen tot het proces van bhägavata-dharma bestaat er 

geen mogelijkheid om te struikelen of van het pad af te vallen, ook 

al rent men er met dichte ogen overheen. Hier betekenen de woor-

den netre nimélya “met gesloten ogen” en wijzen op de specifieke 

actie uitgevoerd door de doener. [Dat wil zeggen, de beoefenaar van 

bhakti sluit zijn ogen.] Het woord dhävan (“rennen”) wijst erop, dat 

iemand grotere stappen neemt dan normaal, omdat hij snel naar zijn 

bestemming rent. 

Met andere woorden, als iemand zeer snel naar een bepaalde be-

stemming rent, zet hij zijn voeten verder weg dan daar, waar hij ze in 

een normale wandelgang zou neerzetten. Omdat hij zijn blik stevig 
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op zijn bestemming gericht houdt, kan hij niet op het pad letten, 

waar hij overheen loopt, zelfs al houdt hij zijn ogen wijd open. 

De sädhaka kan, nadat hij zijn toevlucht heeft genomen tot het 

pad van bhägavata-dharma, op de hoogte zijn van de verschillende 

onderdelen van bhakti. Om echter snel op zijn bestemming te ko-

men kan hij de uitvoering van enkele aìgas overslaan, zoals iemand 

in onwetendheid zou doen, en alleen de essentie van toegewijde 

dienst zelf praktiseren. Ondanks dit verzuim is hij niet schuldig aan 

verwaarlozing, noch wordt hij gedepriveerd van het resultaat van 

zijn ondernemingen. Hier dient deze uitleg aldus te worden begre-

pen. 

1f ~ “Ogen sluiten” betekent niet onwetendheid 

nimélanaà nämäjïänaà tasyäpi çruti-småti viñayäv ity eñä tu na saìg-

acchate mukhyärtha-bädha-yogät | 

BHÄVÄNUVÄDA – Hier betekent het woord nimélana (“gesloten”) 

geen ontwetendheid van Çruti’s of Småti’s, want dit zou de primaire 

betekenis van het vers ondermijnen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Hier moet het woord nimélana of voort-

gaan op het pad van bhakti met gesloten ogen niet worden opgevat 

als onwetendheid van Çruti of Småti geschriften, want die conclusie 

is niet logisch. Men kan de indirect bedoelde betekenis (lakñaëa-

artha) van een woord alleen accepteren, als de letterlijke betekenis 

(mukhya-artha) moeilijk te begrijpen is. Bijvoorbeeld, de letterlijke 

vertaling van de zin, gaìgäyäà ghoñaù is “het koeherdersdorp ligt in 

de Gaìgä”. Dit is absurd, want niemand woont in de stroom van de 

Gaìgä Rivier. Daarom wordt de zin op de juiste wijze begrepen uit 

de bedoelde betekenis, die erop wijst, dat het koeherdersdorp aan 

de oever van de Gaìgä ligt. 

In de voorgaande sectie echter verduistert de directe betekenis 

[dat het sluiten van de ogen wijst op onwetendheid] de bedoelde 
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betekenis van de uitspraak. Er wordt gezegd, dat iemand zijn ogen 

sluit, ondanks dat hij ogen heeft of het vermogen heeft om te zien. 

Met andere woorden, ofschoon hij op de hoogte is met de instructies 

van heilige personen, de geschriften en de geestelijk leermeester, 

volgt hij niet de standaard praktijk en regulerende principes, omdat 

hij zich met grote snelheid voortbeweegt. De reden, waarom hij dat 

niet doet, is de kracht van zijn gehechtheid, waarmee hij zijn doel 

wil bereiken. Er kan ook een andere goede reden zijn, waarom hij 

de standaard sommaties negeert. Desondanks mist de toegewijde 

zijn bestemming niet en trekt ook geen negatieve gevolgen aan. Dit 

is de bedoelde betekenis van het vers. We moeten niet denken, dat 

het nalaten van voorgeschreven aspecten van bhakti wijst op een 

opzettelijke nalatigheid of laksheid. 

1g ~ De sevä-aparädhas genoemd in çästra kunnen niet wor-

den veronachtzaamd 

na ca dhävan nimélyety etad eva dvätriàçad-aparädhä-bhävam api 

kroòé-karotv iti väcyam | yän bhagavatä proktän upäyän äçrityety 

uktatvät | “yänair vä pädukair väpi gamanaà bhagavad-gåhe” ity 

ädayas tu tatra niñiddhä eva | seväparädhe tu “harer apy aparädhän 

yaù kuryäd dvi-pada-päàsanaù” ity ädiñu çrüyanta eva nindäù | 

BHÄVÄNUVÄDA – Men kan zich afvragen of de woorden dhävan 

(“rennen”) en nimélya (“met gesloten ogen”) in dit vers ook ie-

mand vrijwaren, die een van de tweeëndertig soorten sevä-

aparädhas (overtredingen in toegewijde dienst) begaat. Het ant-

woord is, dat çästra dat niet vermeldt. Eerder werd uitgelegd, dat 

iemand, die de toevlucht aanvaardt van het proces beschreven door 

Bhagavän Zelf, nooit te lijden zal krijgen. Bhagavän heeft uitspra-

ken gedaan, die verbieden om een tempel op een draagstoel of met 

schoenen binnen te gaan. Dus door dat wel te doen, begaat men wel 

degelijk sevä-aparädha. We lezen in çästra met betrekking tot sevä-
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aparädha ook de vervloeking van iemand, die een overtreding tegen 

Çré Hari begaat door hem uit te roepen als een dier op twee benen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Iemand kan hier vaststellen, dat de woor-

den dhävan en nimélya ook van toepassing zijn op vrijwaring van de 

tweeëndertig soorten sevä-aparädhas. Met andere woorden, als een 

sädhaka, die op hoge snelheid en met gesloten ogen over het pad 

van bhakti rent, in onwetendheid sevä-aparädha begaat, hij op geen 

enkele manier een fout kan maken en noch zonde noch een overtre-

ding kan begaan. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt, dat 

deze interpretatie hier niet logisch is. Eerder werd gezegd, “Door 

zijn toevlucht te nemen tot de methoden, die persoonlijk zijn uitge-

sproken door Çré Bhagavän, ...” Daarom zal Çré Bhagavän nooit 

iemands sevä-aparädha ondersteunen. Er is gezegd, “yänair vä pä-

dukair väpi, gamanaà bhagavad-gåhe – het is verboden om sevä-

aparädha te begaan door de tempel met schoenen of op een draag-

stoel binnen te gaan.” Hoe zou Bhagavän handelingen kunnen sanc-

tioneren, die in de geschriften worden verboden? Wat betreft sevä-

aparädha horen we zeker de vervloeking van sevä-aparädha in de 

volgende uitspraak van de Puräëa’s, “harer apy aparädhän yaù, ku-

ryäd dvipada-päàçanaù – degenen, die een overtreding tegen Çré 

Hari begaan, zijn dieren op twee benen.” 

1h ~ Näma-aparädha begaan in onwetendheid wordt teniet 

gedaan door constant de heilige naam te chanten 

kià ca te nämäparädhäù präcénä arväcénä vä yadi samyag anabhijïä-

ta-prakäräù syuù kintu tat-phala-liìgenänuméyamänä eva tadä teñäà 

nämabhir eväviçränta-prayuktair bhakti-niñöhäyäm utpadyamänäyäà 

krameëopaçamaù | yadi te jïäyanta eva tadä tv asti kvacit kaçcid 

viçeñaù || 1 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Verder kan men näma-aparädha onbewust heb-

ben begaan, hetzij lang geleden of recentelijk. Men kan het bestaan 
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van näma-aparädha kennen door de symptomen ervan op te mer-

ken. Indien men echter sterk vertrouwen (niñöhä) in bhakti ontwik-

kelt door de heilige naam constant te chanten, worden al deze over-

tredingen geleidelijk teniet gedaan. Als de overtreding echter inten-

tioneel is begaan, worden speciale methoden aanbevolen om deze te 

verlichten. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Bovendien kan men lang geleden of recen-

telijk een veelvoud aan overtredingen tegen de heilige naam hebben 

begaan. Men kan de aanwezigheid van overtredingen opmerken 

door resulterende aanwijzingen te observeren, zoals onzorgvuldig-

heid in de uitvoering van de aìgas van bhakti en absorbtie in zaken, 

die niet met Çré Kåñëa te maken hebben. Men dient dan de heilige 

naam constant te chanten om sterk vertrouwen in bhakti te ontwik-

kelen. In het stadium van bhakti-niñöhä neemt de overtreding gelei-

delijk af. Hari-bhakti-viläsa zegt, 

jäte nämäparädhe ‘pi  /  pramädena kathaïcana 

sadä saìkértayan näma  /  tad-eka-çaraëo bhavet 

nämäparädha-yuktänäà  /  nämäny eva karanty agham 

aviçränta-prayuktäni  /  täny evärtha-karäëi ca 

Als een sädhaka door nalatigheid of vergissing overtredingen tegen de 

heilige naam begaat, dient hij met eenpuntige aandacht zijn toevlucht 

te nemen tot de heilige naam door onafgebroken näma-saìkértana uit 

te voeren. Alleen de heilige naam zal de overtreder van zijn aparädha 

bevrijden. Het constant uitspreken van de heilige naam zal de sädhaka 

helpen om alle perfectie te bereiken. 

Het gevolg van onbewust overtredingen tegen de heilige naam be-

gaan is niet zo verschrikkelijk erg. Als de sädhaka de heilige naam 

constant uitspreekt, zal harinäma al zijn overtredingen uitwissen en 

hem uiteindelijk prema schenken, waardoor zijn leven geheel wordt 

gezegend. 
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Als men daarentegen bewust en met voorbedachte rade overtre-

dingen pleegt, is het resultaat wel verschrikkelijk erg. In overeen-

stemming met de ernst van de näma-aparädha bestaat er een be-

paalde, evenredige regulering om deze uit te wissen. 

Tekst  2 

2a ~ Godslastering van toegewijden – de eerste overtreding 

tegen de heilige naam 

yathä “satäà nindä iti” daçasu nämnaù prathamo ‘parädhaù | tatra 

nindety anena dveña-drohädayo ‘py upalakñyante 

BHÄVÄNUVÄDA – Godslastering of blasfemie (nindä) van heilige 

personen of bhaktas betreft de eerste van tien soorten overtredin-

gen tegen de heilige naam. Hier wijst het woord nindä ook op af-

gunst, kwaadaardigheid en dergelijke houdingen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Er zijn tien soorten overtredingen tegen de 

heilige naam. Padma Puräëa geeft er een indringende analyse van. 

1) satäà nindä nämnaù paramam aparädhaà vitanute 

yataù khyätià yätaà katham u sahate tad-vigarhäm 

2) çivasya çré-viñëor ya iha guëa-nämädi-sakalam 

dhiyä bhinnaà paçyet sa khalu hari-nämähita-karaù 

3) guror avajïä 

4) çruti-çästra-nindanaà 

5) tathärtha-vädo 

6) hari-nämni kalpanam 

7) nämno baläd yasya hi päpa-buddhir / na vidyate tasya yamair hi 

çuddhiù 

8) dharma-vrata-tyäga-hutädi-sarva- / çubha-kriyä-sämyam api 

pramädaù 
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9) açraddhadhäne vimukhe ‘py açåëvati / yaç copadeçaù çiva-

nämäparädhaù 

10) çrute ‘pi näma-mähätmye / yaù préti-rahito naraù 

ahaà-mamädi-paramo / nämni so ‘py aparädha-kåt 

Padma Puräëa  

geciteerd in: Hari-bhakti-viläsa  (11.283-87) 

1) Godslastering plegen tegen heilige personen betreft de meest 

ernstige overtreding tegen de heilige naam. Hoe kan Çré Näma 

Prabhu godslastering verdragen van verheven zielen, die zijn 

toegewijd aan Çré Kåñëa’s naam en de glorie van harinäma in de 

wereld verspreiden? Dit is de reden, waarom godslastering van 

sädhus de eerste overtreding van de heilige naam is. 

Men mag nooit toegewijden bekritiseren, die uitsluitend zijn 

toegewijd aan de heilige naam. In de wetenschap, dat ze de bes-

te heiligen zijn, dient men altijd met hen te associëren en näma-

kértana met hen uit te voeren. Hierdoor zal de heilige naam snel 

zijn genade schenken. 

2) De tweede overtreding tegen de heilige naam wordt vermeld in 

het vers hierboven, dat begint met çivasya çré-viñëor. Dit kan op 

twee manieren worden uitgelegd: 

a. De namen, kwaliteiten enzovoort van Sadäçiva, de leider 

van de halfgoden, beschouwen als onafhankelijk van die van 

Çré Viñëu is een overtreding tegen de heilige naam, omdat 

dit leidt tot de foutieve doctrine van meerdere hoogste be-

stuurders (bahu-éçvara-väda). Dit idee hindert het verkrij-

gen van onvermengde toewijding aan Bhagavan. Çré Kåñëa 

is de Allerhoogste Bestuurder en alleen door Zijn vermogen 

krijgen Çiva en andere halfgoden de positie van bestuurders. 

Ze beschikken niet over vermogens, die onafhankelijk zijn 

van de Zijne. Iemand, die harinäma met deze overtuiging 

chant, pleegt geen overtreding tegen de heilige naam. 
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b. Het is een overtredng tegen de heilige naam door met een 

wereldse intelligentie onderscheid aan te leggen tussen de 

volkomen heilzame, transcendente heilige namen, gedaan-

ten, kwaliteiten en spel van Çré Viñëu en Çré Viñëu Zelf, de 

eigenaar van die naam. Deze vorm van chanten is zeker 

schadelijk. 

3) Het is een overtreding door ongehoorzaam te zijn aan de guru, 

die de absolute waarheden met betrekking tot de heilige naam 

(näma-tattva) kent, en hem te beschouwen als een gewone ster-

feling met een materieel lichaam. Degene, die onderwijst op 

welke wijze de heilige naam de hoogste spirituele waarheid is, is 

de näma-guru. Het is verplicht om aan hem onwankelbaar te 

zijn toegewijd. Sommigen verwaarlozen de näma-guru, omdat ze 

denken, dat zijn begrip van de geschriften beperkt is tot die, 

welke de heilige naam uiteenzetten, en dat kenners van de filo-

sofie van Vedänta en andere çästras over een beter compleet 

begrip beschikken. Dergelijke personen zijn schoffeerders van 

de heilige naam. De waarheid is, dat geen enkele guru superieur 

is aan de guru, die kennis heeft van näma-tattva. Het is een over-

treding om hem ondergeschikt te beschouwen. 

4) Het is een overtreding om godslastering te plegen tegen de Ve-

da’s en geschriften, zoals de sättvata Puräëa’s (Puräëa’s over 

bhakti), want door alle Veda’s en Upaniñaden heen wordt de 

glorie van de heilige naam aangetroffen. Het denigreren van de 

mantras, die de glorie van çré näma verlichten, is een overtre-

ding. Helaas zijn er mensen, die de mantras van Çruti verwaarlo-

zen en groter eerbied betuigen aan andere instructies daarin. 

Dit is een overtreding tegen harinäma en het gevolg ervan is een 

afwezigheid van smaak voor de heilige naam. 

5) Te denken, dat de glorie van de heilige naam overdreven is, is 

ook näma-aparädha. Dit heet artha-väda, het idee dat de be-
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schrijvingen in çästra over de glorie van çré näma niet reëel zijn 

maar een overdrijving en alleen zijn geschreven om belangstel-

ling voor de heilige naam te wekken. Door deze overtreding 

tgen de heilige naam te begaan kan men geen smaak opbrengen 

voor het uitspreken van harinäma. 

6) De naam van Bhagavän als denkbeelding te beschouwen is een 

overtreding. Degenen, die denken, dat de åñis namen, zoals Rä-

ma en Kåñëa, hebben bedacht om hun eigen doelstelling te be-

werkstelligen, zijn schoffeerders van çré näma. De heilige naam 

is geen bedenksel; zijn lettergrepen zijn eeuwig en transcendent. 

Alleen door bhakti manifesteert harinäma zich in de vergeeste-

lijkte zintuigen. Dit wordt onderwezen door bonafide voorgan-

gers en de vedische geschriften. Het is daarom noodzakelijk om 

çré harinäma als de Allerhoogste Waarheid te aanvaarden. Ie-

mand die de heilige naam als denkbeeldig beschouwt, zal nooit 

de genade van de heilige naam krijgen. 

7) Iemand met de neiging om wandaden te plegen krachtens de 

heilige naam, kan niet worden gezuiverd, ook al voert hij gekun-

stelde yoga processen uit, zoals yama, niyama, dhyäna en dha-

raëa. Dit is zeker. 

8) Het idee, dat religiositeit, geloften, verzaking, het aanbieden 

van offergaven in het vuur en andere aardse, vrome daden gelijk 

of vergelijkbaar zijn met de transcendente naam van Bhagavän, 

onthult veronachtzaming of onzorgvuldigheid en maakt een 

overtreding. Geen enkele vrome daad kan zich meten met het 

uitspreken van harinäma. Degenen, die deze activiteiten be-

schouwen als een equivalent van harinäma, zijn schoffeerders 

van de heilige naam. Iemand, die aan de heilige naam van Çré 

Hari bidt om de onbeduidende resultaten van deze vrome daden 

te krijgen, is ook een schoffeerder van harinäma, want hij stelt 

ze in zijn hoofd gelijk aan harinäma. 
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9) Het is ook een overtreding tegen de heilige naam om instructies 

over het chanten te geven aan degenen, die geen vertrouwen 

hebben en niet de minste neiging vertonen om de naam te ho-

ren. Van alle instructies in de Veda’s zijn die over het chanten 

van harinäma superlatief. Degenen, die vertrouwen hebben 

ontwikkeld in exclusieve toewijding (ananya-bhakti), zijn pas 

echt gekwalificeerd voor het chanten van de heilige naam van 

Çré Hari. Het is een overtreding om instructies over harinäma te 

geven aan degenen, die geen vertrouwen hebben, die zijn ge-

keerd tegen de transcendente dienstverlening aan Çré Hari en 

die geen smaak hebben voor het horen van harinäma. 

10) Degenen, die de verbazingwekkende glorie van de heilige naam 

horen en desondanks dit lichaam van vlees en bloed beschou-

wen als het zelf en denken, dat objecten voor materiële lustbe-

vrediging hun eigendom zijn, vertonen geen enkele liefde en 

geen enkel enthousiasme voor het uitspreken van çré näma. Ze 

zijn schoffeerders van de heilige naam, die de zonden en over-

tredingen teniet doet van degenen, die näma-aparädha hebben 

gepleegd. Door constant te chanten bereikt men het hoogste 

doel van het leven, de rijkdom van prema. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft grondig nagedacht over 

deze overtredingen tegen de heilige naam. Godslastering van de 

mahäpuruñas of geheiligde Vaiñëava’s, die hun toevlucht hebben 

genomen tot de naam, is de eerste van tien overtredingen tegen çré 

näma. Sommigen nemen aan, dat het geen overtreding is om een 

sädhu te bekritiseren, die zich heeft beziggehouden met een onge-

oorloofde activiteit, omdat men feiten vaststelt. Çréla Çrédhara Svä-

mépäda heeft in zijn commentaar op Çrémad-Bhägavatam geschre-

ven, “nindanaà doña-kértanam – of de kritiek is gebaseerd op feiten 

of niet, het verbaliseren van de fouten van een heilig persoon wordt 

niettemin als nindä (godslastering) beschouwd.” 
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Hier kan een vraag rijzen, “Als men de fouten van een schuldig 

persoon niet ziet, kan die persoon zich dan ooit herstellen?” Het 

antwoord is, dat personen zoals çré guru, mahäntas (grote zielen) en 

degenen, die de gemeenschap van Vaiñëava’s bewaken en bescher-

men zeker de nodige regelingen zullen treffen voor de rectificatie 

van een dergelijk persoon. Als een gewone sädhaka over anderen 

roddelt en hen bekritiseert, is het gevolg, dat hij een schoffeerder 

wordt. Hij zal daarmee in feite de fout van de dader niet herstellen. 

nindäya nähiko kärya, sabe päpa-läbha, 

eteke nä kare nindä mahä-mahäbhäga 

aninduka hoi je sakåt ‘kåñëa’ bole 

satya satya kåñëa täre uddhäribe hele 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-khaëòa 9.245-46) 

Het bekritiseren van anderen levert geen voordeel op; het resulteert 

louter in zonde. Degenen, die niet bekritiseren, zijn het meest fortuin-

lijk. Çré Kåñëa zal heel zeker de persoon bevrijden, die met het uit-

spreken van Zijn naam nooit iemand bekritiseert. 

Hier wordt het woord nindä gebruikt om te wijzen op afgunst en 

godslastering. In de Skanda Puräëa staat geschreven, 

hanti nindati vai dveñöi  /  vaiñëavän näbhinandati 

krudhyate yäti no harñaà  /  darçane patanäni ñaö 

Zes vormen van overtreding tegen toegewijden veroorzaken een val: 

(1) een Vaiñëava slaan of vermoorden, (2) een Vaiñëava bekritiseren, 

(3) zich hatelijk tegen een Vaiñëava gedragen, (4) een Vaiñëava niet 

verwelkomen, (5) een Vaiñëava woede tonen en (6) niet blij zijn bij 

het zien van een Vaiñëava. 

De volgende houdingen vallen ook in de categorie van vaiñëava-

aparädha: afgunstig zijn op een Vaiñëava, over aardse zaken spreken 

tegen een Vaiñëava, geen vertrouwen hebben in een Vaiñëava, on-

gehoorzaam zijn aan een Vaiñëava, intolerantie voor de activiteiten 
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van een Vaiñëava vertonen en zich kwaadaardig gedragen jegens 

een Vaiñëava. 

Vanwege de zwaarte van vaiñëava-aparädha is dit de meest kwa-

lijke overtreding en staat daarom bovenaan op de lijst. Omdat dit 

uitermate ernstig is, zal het praktisch altijd intensiveren en wordt dit 

het grootste obstakel in de toegewijde praktijk van de sädhaka. Çré-

man Mahäprabhu zei in Zijn instructies aan Çréla Rüpa Gosvämé, 

jadi vaiñëava-aparädha uöhe häté mätä 

upäòe bä chiëòe, tära çukhi’ jäya pätä 

täte mälé jatna kori’ kare ävaraëa 

aparädha-hastér jaiche nä haya udgama 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 19.156-57) 

Zodra de gekke olifant van vaiñëava-aparädha wordt geboren, ont-

wortelt hij de klimrank van toewijding en scheurt hem aan stukken, 

waarna de bladeren uitdrogen. De tuinder of de praktiserende toege-

wijde zal daarom met zorg een beschermende schutting neerzetten, 

zodat de gekke olifant van vaiñëava-aparädha niet kan binnenkomen. 

Uit de woorden van Mahäprabhu kunnen we aflezen, welke de 

angstwekkende gevolgen zijn van vaiñëava-aparädha. De sädhaka 

dient vooral waakzaam te blijven om zich tegen deze overtreding te 

beschermen. 

2b ~ Een Vaiñëava, die men heeft geschoffeerd, spijt betuigen 

en een plezier doen 

tataç ca daivät tasminn aparädhe jäte—“hanta pämareëa mayä säd-

huñu aparäddham iti” anutapto janaù “kåçänau çämyati taptaù kåçä-

nunä eväyam” iti nyäyena tat-padägra eva nipatya prasädayäméti 

viñaëëa-cetasä praëati-stuti-sammänädibhis tasyopaçamaù käryaù | 

kadäcit kasyacana kair api duñprasädanéyatve bahu-dinam api tan-

mano ‘bhirociny anuvåttiù käryä | aparädhasyäti-mahat tvät kathaïcit 

tayäpy anivarttya kopatve “dhiì mäm akñéëa-bhaktäparädhaà ni-
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raya-koöiñu patantam” iti nirvidya sarvaà parityajya samäçrayaëéyä 

näma-saìkértana-santatis tayä ca mahä-çakti-matyä ‘vaçyam eva kale 

tataù syäd evoddhäraù | 

BHÄVÄNUVÄDA – Wanneer iemand begrijpt, dat hij onopzettelijk 

een overtreding tegen de heilige naam heeft begaan door godslaste-

ring tegen een heilig persoon (sädhu) te plegen, dient hij dit alsvolgt 

te betreuren, “Alas, alas! Een lageklasse persoon, zoals ik, heeft een 

sädhu beledigd.” Door op deze manier spijt te hebben en volgens 

het principe, dat iemand, die is verbrand door vuur alleen door vuur 

verlichting vindt
13

, dient hij te denken, “Ik zal aan de voeten van die 

sädhu vallen en hem een plezier doen.” Om zijn overtreding te ver-

zachten dient hij die sädhu op deze manier vol verdriet eerbetuigin-

gen en gebeden aan te bieden en alle respect te betonen. Als die 

sädhu daarmee niet wordt gekalmeerd, moet degene, die de over-

treding beging, hem vele dagen dienen in overeenstemming met de 

voorkeur van de sädhu. 

Als de overtreding tegen die grote ziel zo pijnlijk is geweest, dat 

deze op geen enkele manier kan worden verzacht, dient men alle 

activiteiten te staken en pogingen voor alles, dat tijdelijk is, achter-

wege te laten en volkomen zijn toevlucht te nemen tot de heilige 

naam door deze constant uit te spreken en op de volgende manier 

spijt te betrachten, “Ik ben verfoeilijk! De overtreding tegen een 

toegewijde is niet afgenomen. Ik zal in talloze hellen moeten val-

len!” Door de kracht van deze overtreffend krachtige çré näma-

saìkértana zal die schofferende persoon zeker na verloop van tijd 

worden bevrijd. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Als men per ongeluk een overtreding te-

gen de voeten van een verheven ziel heeft begaan, dient men diepe 

                                                           
13

  Dit gezegde verwijst naar een verhittende medicinale zalf gebruikt in Äyurveda 

voor de behandeling van brandwonden. –Red. 
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spijt te hebben en zichzelf alsvolgt op het matje te roepen, “Alas, 

alas, ik ben een uitermate verdorven figuur! Ik heb een overtreding 

begaan tegen de lotusvoeten van een heilig persoon.” 

Zoals eerder gezegd, spijt is het eigenlijke proces van boetedoe-

ning (präyaçcitta) voor aparädha. De schoffeerder kan de zuivere 

toegewijde, die hij heeft beledigd, zelfs een plezier doen door van 

hem om vergeving te vragen, maar tenzij het hart van de schoffeer-

der brandt in het vuur van zijn spijt, zal het nimmer worden gezui-

verd. Zoals hitte [in de vorm van een medicinale zalf] iemand van 

brandwonden verlicht, zo dient een sädhaka vol spijt zijn overtre-

ding op te heffen door vol gewetenswroeging zijn eerbetuiging, lof-

betuiging en eerbied aan te bieden aan de voeten van de grote ziel, 

die hij heeft geschoffeerd. Als die grote toegewijde nog steeds niet is 

opgelucht, dient men hem een plezier te doen door hem vele dagen 

lang zowel rechtstreeks als indirect te dienen om zijn diepste verlan-

gens te vervullen. Dit zal het hart van die genadevolle toegewijde 

doen smelten en hij zal de overtreder met blijdschap kunnen verge-

ven. 

Is de overtreding zo ernstig, dat voornoemde methoden de bele-

digde persoon niet kunnen kalmeren of op de een of andere manier 

zijn woede niet kunnen doen afnemen, dient men diep te betreuren, 

“Alas, alas! Niets kan mijn overtreding tegen deze zuivere toegewij-

de verzachten. Ik ben zeker vervloekt tot miljoenen en miljoenen 

hellen.” Met een dergelijk nederige houding dient men alle andere 

activiteiten achterwege te laten en volkomen, ononderbroken toe-

vlucht te zoeken bij harinäma-saìkértana. Op deze manier zal het 

uiterst krachtige proces van harinäma-saìkértana zeker een dergelij-

ke, spijtbetuigende persoon na verloop van tijd bevrijden. 
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2c ~ Het onafgebroken chanten van een schoffeerder zonder 

spijt is een overtreding 

kià me muhur muhur eva päda-patanädibhiù sväpakarña-svékareëa 

“nämäparädha-yuktänäà nämäny eva haranty agham” ity asyaiva 

paramopäyaù sa eva çamäçrayaëéyaù iti bhävanäyäà pürvavad eva 

punar api nämäparädhaù | 

BHÄVÄNUVÄDA – Niettemin kan een schoffeerder de volgende uit-

spraak van çästra in overweging nemen, “nämäparädha-yuktänäà 

nämäny eva haranty agham – men raakt van een overtreding tegen 

een heilig persoon bevrijd door constant näma-saìkértana uit te-

voeren”. Indien hij volgens deze uitspraak tot de conclusie komt, 

dat hij in plaats van zijn degeneratie te erkennen door herhaaldelijk 

aan de voeten te vallen van de grote persoonlijkheid, die hij heeft 

beledigd, beter zijn toevlucht kan nemen tot het uiterste middel – 

näma-saìkértana – om van zijn overtreding af te komen, pleegt hij 

in plaats van zijn näma-aparädha uit te wissen juist nog meer nä-

ma-aparädha. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Iemand, die wordt overweldigd door verle-

genheid en schaamte, kan denken, “De geschriften zeggen, dat ie-

mand, die näma-aparädha heeft gepleegd, een overtreding kan re-

duceren door eenvoudig näma-saìkértana te doen, dus wat heeft het 

voor zin om mijn minderwaardigheid tentoon te spreiden door her-

haaldelijk aan de voeten te vallen van de sädhu, die met mij mis-

noegd is? Ik ga mijn overtreding neutraliseren door mijn toevlucht 

te nemen tot näma, de allerhoogste remedie.” Hiermee pleegt men 

de ersntige näma-aparädha van immoreel handelen krachtens het 

chanten van de heilige naam. 
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2d ~ Toegewijden zijn heilig zelfs in gebreke van genade 

na ca “kåpälur akåta-drohas titikñuù sarva-dehinäm” ity ädi sam-

pürëa-dharmakä eva santas teñäm eva nindä aparädha iti väcyam | 

‘sarväcära-vivarjitäù çaöha-dhiyo vrätyä jagad-vaïcakäù’ ity tat-

prakaraëa-vartinä vacanena tädåça-duçcaritänäm api bhagavantaà 

bhajatäà kaimutika-nyäyena sac-cid-änanda-chabda-väcyatvena 

sücitatvät | 

BHÄVÄNUVÄDA – Men kan beweren, dat alleen iemand een sädhu 

of een Vaiñëava is, die beschikt over alle goede eigenschappen be-

schreven in Çrémad-Bhägavatam (11.11.29), zoals genade, vrijheid 

van kwaadaardigheid jegens alle wezens en verdraagzaamheid, en 

dat kritiek op een dergelijk persoon alleen een overtreding betreft. 

Maar dit is niet het geval, omdat de uitspraak van Padma Puräëa er 

met sterke logica (kaimutika-nyäya
14

) op wijst, dat het woord sat 

(“heilig”) zelfs verwijst naar toegewijde aanbidders van Bhagavän, 

die verdorven zijn, die het ontbreekt aan ieder goed gedrag, die een 

dubbele moraal hanteren, die gevallen zijn en volslagen bedriegers 

zijn.  

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Blasfemie van een sädhu is naar zeggen de 

grootste en meest krachtige hindernis voor bhajana. In Çrémad-

                                                           
14

  Kaimutika-nyäya – Deze vorm van logica (nyäya) wordt gebruikt, wanneer de 

invoer van een voorgaande uitspraak de betekenis van een volgende uitspraak 

vaststelt of uitsluit. Bijvoorbeeld, “Een gewicht, dat door een zwak persoon kan 

worden gedragen, kan zeker door een sterk persoon worden gedragen.” Met an-

dere woorden, als zelfs een verdorven persoon (suduräcäré), die zich ten volle be-

zighoudt met bhagavad-bhajana, als een sädhu dient te worden beschouwd, moet 

een bhagavad-bhakta, die het ontbreekt aan goede eigenschappen beschreven in 

çästra, zoals genade en verdraagzaamheid, noodzakelijkerwijs als een sädhu wor-

den beschouwd. Iedere wandaad tegen hem wordt beschouwd als een aparädha. –

Çré Çrémad Bhaktivedänta Vämana Gosvämé Mahäräja. 



_____________________________________________________________________________________ 

233 

Bhägavatam (11.11.29-31) beschrijft Bhagavän aan Uddhava de 

symptomen van sädhus, de zuivere toegewijden van God, 

kåpälur akåta-drohas / titikñuù sarva-dehinäm 

satya-säro ‘navadyätmä / samaù sarvopakärakaù 

kämair ahata-dhér dänto / måduù çucir akiïcanaù 

aného mita-bhuk çäntaù / sthiro mac-charaëo muniù 

apramatto gabhérätmä / dhåtimäï jita-ñaò-guëaù 

amäni mäna-daù kalyo / maitraù käruëikaù kaviù 

Dierbare Uddhava, Mijn toegewijde is zowaar de personificatie van 

genade. Hij koestert nimmer vijandige gevoelens voor enig levend 

wezen en hij verdraagt met plezier het meest verschrikkelijke lijden. 

De essentie van zijn leven is waarheid. Er komt nooit enige vorm van 

immorele gedachte in zijn hoofd op. Hij is gelijkmoedig tegen ieder-

een en hij handelt voor het welzijn van iedereen. Zijn intelligentie 

wordt nimmer besmet door materiële verlangens. Hij is zelfbeheerst, 

liefdevol en zuiver. Hij is vrij van bezitsdrang en doet geen moeite 

voor aardse zaken. Hij eet bescheiden en blijft rustig. Zijn intelligentie 

is stabiel en hij is alleen van Mij afhankelijk. Hij blijft altijd verzonken 

in gedachten over de aard van de ziel. Hij is vrij van verwarring en is 

nuchter en geduldig. Hij heeft de zes materiële eigenschappen over-

wonnen: honger, dorst, verdriet, begoocheling, geboorte en dood. Hij 

verwacht van niemand respect voor zichzelf, toch gunt hij altijd de eer 

aan anderen. Hij gaat met iedereen op een vriendschappelijke manier 

om met een hart, dat overloopt van mededogen, en hij beschikt over 

feitelijke kennis van de waarheid (tattva) over Mij. 

Sommigen kunnen zeggen, dat iemand, die beschikt over al deze 

symptomen een ware heilige is en dat daarom een overtreding tegen 

zijn voeten ware näma-aparädha is, terwijl het bekritiseren van ie-

mand in de kleding van een heilige, die niet over de bovengenoemde 

eigenschappen beschikt, geen overtreding is. Als zo iemand kwaad 

wordt, omdat hij door iets onbenulligs is beledigd en met geen mo-

gelijkheid kan worden gekalmeerd, is dit zeker een indicatie van de 
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afwezigheid van bovengenoemde eigenschappen. Op basis daarvan 

concluderen ze, dat kritiek op hem niet zou worden gecategoriseerd 

als näma-aparädha. 

De gerespecteerde auteur zegt, dat een ieder, die dit denkt, een 

grote vergissing begaat. In de Pada Puräëa spreekt Çré Sanat Kumä-

ra tegen Çré Närada over näma-aparädha, 

sarväcära-vivarjitäù çaöha-dhiyo vrätyä jagad-vaïcakä 

    dambha-ahaìkåti-päna-paiçuna-paräh päpäs tyajä niñöhuräù 

ye cänye dhana-dära-putra-niratäù sarva-adhamäs te ‘pi hi 

    çré-govinda-padäravinda-çaraëä muktä bhavanti dvija  

O brähmaëa, verdorven lieden zijn verstoken van alle deugdzame ei-

genschappen. Ze hebben een dubbele moraal, ze zijn gevallen, oneer-

lijk, ijdel en egoïstisch, verslaafd aan intoxicatie, gewelddadig, onreli-

gieus, vulgair, wreed en op grove wijze ingenomen met hun rijkdom, 

zonen en vrouw. Zelfs dergelijk extreem gevallen lieden worden be-

vrijd van het materiële bestaan door zich over te geven aan de lotus-

voeten van Çré Govinda. 

Uit deze woorden van çästra leiden we af, dat zelfs personen, die 

zich op een dergelijk lage manier gedragen, sädhus zijn, indien ze 

bhajana van Çré Hari uitvoeren. Bhagavän Zelf zei tegen Arjuna, 

api cet su-duräcäro  /  bhajate mäm ananya-bhäk 

sädhur eva sa mantavyaù  /  samyag vyavasito hi saù 

Bhägavad-gétä  (9.30) 

Zelfs iemand met een abominabel karakter, die zich met exclusieve 

toewijding aan Mij (ananya-bhajana) bezighoudt, wordt desondanks 

als een sädhu beschouwd, want zijn intelligentie is geheel gericht op 

bhakti aan Mij. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura schrijft in zijn commentaar, 

Särärtha-varñiëé, op dit vers, “De toegewijde, die uitsluitend Çré 

Kåñëa en geen halfgod of godin vereert, die nooit baatzuchtig werk 

(karma) verricht of kennis (jïäna) ontwikkelt en die nooit verlangt 
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naar werelds geluk maar alleen naar het geluk van Çré Kåñëa, is zo-

waar een sädhu.” 

Zodra een dergelijke exclusieve toewijding in een beoefenaar 

ontwaakt, ontwikkelt hij van nature verzaking en een afkeer van 

alles, dat geen relatie met Kåñëa heeft. Als in hem af en toe verfoei-

lijk gedrag wordt waargenomen vanwege sterke schadelijke indruk-

ken uit een voorgaand leven – zelfs extreme wandaden, zoals geweld 

tegen anderen, diefstal van andermans rijkdom en onwettige relaties 

met andermans vrouw – dienen we hem toch als een sädhu te accep-

teren. Dit komt, omdat exclusieve toewijding door dergelijke eigen-

schappen niet kan worden besmet. Bhakti wekt snel een gevoel van 

spijt in hem, ze zorgt dat hij deugdzaam wordt en kent hem eeuwige 

vrede toe. 

kñipraà bhavati dharmätmä  /  çaçvac-chäntià nigacchati 

kaunteya pratijänéhi  /  na me bhaktaù praëaçyati 

Bhägavad-gétä  (9.31) 

Die uiterst verdorven persoon wordt snel eerbaar en krijgt blijvende 

rust. O zoon van Kunté, verklaar stoutmoedig, dat Mijn toegewijde 

nooit ten onder gaat. 

De geschriften achten iemand heilig, die zich aan bhajana wijdt, ook 

al zien we, dat hij zich abominabel gedraagt. Zelfs als gebreken, 

zoals woede of onverdraagzaamheid, in hem waarneembaar zijn, 

moet hij toch als een sädhu worden beschouwd. Het uiten van kri-

tiek op hem resulteert zonder twijfel in de eerste näma-aparädha, 

namelijk blasfemie van heiligen. Men dient daarom de ernst van 

deze overtreding niet te veronachtzamen maar met zorg te streven 

zich te rectificeren op de manier, zoals eerder aangegeven. Er is 

geen andere uitweg. 

Er is in een leven gewijd aan bhajana geen ruimte voor enige 

vorm van kritiek of boosaardigheid. Çréman Mahäprabhu heeft 
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daarom over nederigheid instructies gegeven aan degenen, die nä-

ma-bhajana uitvoeren. 

je-rüpe loile näma, prema upajaya 

tära lakñaëa-çloka çuno, svarüpa-räma-räya 

Çré Caitanya-caritämåta  (Antya-lélä 20.20) 

Svarüpa Dämodara Gosvämé en Rämänanda Räya, luister alsjeblieft 

naar het vers, dat laat zien, hoe de heilige naam dient te worden ge-

chant om prema te wekken. 

tåëäd api sunécena  /  taror api sahiñëunä 

amäninä mänadena  /  kértanéyaù sadä hariù 

Çré Çikñäñöaka  (3) 

Çré Caitanya-caritämåta  (Antya-lélä 20.21) 

Alleen hij, die zich lager acht dan een grasspriet en toleranter is dan 

een boom, die voor zichzelf geen eer verwacht te krijgen maar in staat 

is alle anderen gepaste eer te geven, is gekwalificeerd om onophoude-

lijk de heilige namen van Çré Hari te chanten. 

uttama haiyä äpanäke mäne tåëädhama 

dui prakäre sahiñëuta kare våkña-sama 

våkña jeno käöileha kichu nä bolaya 

çukäiyä maileha käre päné nä mägaya 

jei je mägaye, täre deya äpana-dhana 

gharma-våñöi sahe, äner karaye rakñaëa 

uttama haiyä vaiñëava habe nirabhimäna 

jéve sammän dibe jäni ‘kåñëa’-adhiñöhäna 

ei-mata haiyä jei kåñëa-näma laya 

çré-kåñëa-caraëe tära prema upajaya 

Çré Caitanya-caritämåta  (Antya-lélä 20.22-26) 

Ofschoon een toegewijde zeer verheven is, beschouwt hij zichzelf on-

beduidender dan gras en verdraagt evenals een boom alles op twee 

manieren: op het moment, dat hij wordt gerooid, tekent hij geen pro-
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test aan en wanneer hij uitdroogt, vraagt hij niet naar water. Aan een 

ieder, die iets van hem verlangt, geeft hij desondanks zijn rijkdom 

[vruchten, bloemen, hout, schors, sap enzovoort]. Terwijl de boom 

zelf hitte en regen verdraagt, biedt hij bescherming aan anderen. Een 

Vaiñëava is zeer verheven en heeft geen vals-ego maar biedt iedereen 

zijn respect aan, omdat hij weet, dat iedereen de rustplaats van Çré Kå-

ñëa is. Door de heilige naam van Çré Kåñëa op deze manier te chanten 

krijgt hij liefde voor de lotusvoeten van Çré Kåñëa. 

Afgezien van gewone sädhakas kunnen zelfs uiterst krachtige per-

sonen zich niet beschermen tegen de nadelige effecten van een over-

treding tegen een toegewijde. Çré Caitanya-bhägavata (Madhya-

khaëòa 13.388) stelt het alsvolgt, 

çülapäëi sama jadi bhakta-nindä kare 

bhägavata-pramäëe tathäpi çéghra mare 

Als een groot persoon, zelfs iemand zo krachtig als Çré Çiva, godslaste-

ring pleegt tegen een toegewijde, zal hij – zoals wordt aangetoond in 

Çrémad-Bhägavatam (5.10.25) – zeer snel verwelken en sterven. 

sarva mahä-präyaçcitta je kåñëera näma 

vaiñëava-aparädhe seha nä milaye träëa 

Van alle soorten boetedoening is het chanten van de naam van Kåñëa 

de beste, maar als iemand, die de naam van Kåñëa chant, een Vaiñëa-

va schoffeert, zal hij nimmer worden bevrijd.  

Om te worden gezegend en de vrucht van näma-saìkértana te krij-

gen wordt daarom het volgende geadviseerd. 

nä loibe käro doña,      nä koribe käro roña, 

praëamaho sabära caraëa 

Çré Prema-bhakti-candrikä  (9.19) 

Kijk niet naar iemands fouten, word op niemand kwaad, maar bied 

respect aan ieders voeten. 
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Alleen iemand, die deze principes volgt, krijgt de hoogste voorspoed 

en alleen dan is de hoogst genadevolle Çacénandana Çré Gaurahari 

met hem tevreden. Om deze reden zegt Çré Caitanya-bhägavata 

(Madhya-khaëòa 10.312) het volgende, 

kähäre nä kare nindä, ‘kåñëa kåñëa’ bole 

ajaya caitanya sei jinibeka hele 

Iemand, die nooit iemand bekritiseert en altijd de naam van Kåñëa 

chant, verovert Çré Caitanya Mahäprabhu, die onoverwinnelijk is. 

2e ~ Het heilige voetenstof van de mahä-bhägavata kan een 

overtreding niet verdragen  

kià ca, kaçcin mahä-bhägavatatvät mahäparadhiny api yadyapi na 

kupyati tad api taträparädhavatä sva-çuddhy-arthaà praëaty-ädibhir 

anuvartanéya eva saù | “serñyaà mahäpuruña-päda-päàçubhir ni-

rasta-tejaùsu tad eva çobhanam” iti satäà väkyena tac-caraëa-

reëünäm asahiñëutayä tat-phala-pradatväva-gamät |  

BHÄVÄNUVÄDA – Vanwege hun uiterst vergevingsgezinde karakter 

worden sommige mahä-bhägavata Vaiñëava’s niet boos, zelfs al is 

een ernstige overtreding tegen hen begaan. Niettemin dient de over-

treder voor zijn eigen zuivering om vergeving te vragen door zijn 

eerbetuigingen aan die Vaiñëava aan te bieden en hem dienst te 

verlenen. 

In Çrémad-Bhägavatam (4.4.13) staat geschreven, “Het voeten-

stof van de zuivere toegewijden zal een schoffeerder depriveren van 

al zijn kracht. Kritiek op heilige persoonlijkheden past alleen de 

verdorvenen [aangezien ze een gepaste consequentie zullen onder-

gaan].” 

Deze woorden gesproken door grote persoonlijkheden wijzen er-

op, dat het voetenstof van die zuivere toegewijden geen overtreding 
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tegen die toegewijden kan verdragen en dat dit heilige voetenstof de 

schoffeerder zeker het resultaat van zijn aparädha zal geven. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Met betrekking tot de kenmerken van 

zuivere toegewijden staat in Çrémad-Bhägavatam (11.2.45) het vol-

gende, 

sarva-bhuteñu yaù paçyed  /  bhagavad-bhävam ätmanaù 

bhütäni bhagavaty ätmany  /  eña bhägavatottamaù 

[Çré Havi Yogéndra zei tegen Çré Nimi Mahäräja,] O Koning, iemand 

die zijn eigen aantrekkingskracht tot Çré Kåñëacandra, de Ziel der zie-

len, in alle jévas waarneemt, en die ook alle levende wezens binnen de 

bescherming van Çré Kåñëa ziet wonen, is een uttama-bhägavata. 

Dergelijke mahä-bhägavatas zwerven over deze Aarde en zijn ver-

zonken in prema zonder zich van de externe wereld bewust te zijn. 

Als iemand hen schoffeert of zich vijandig tegen hen gedraagt, wor-

den ze niet verontwaardigd en nemen er geen aanstoot aan. Sommi-

gen, die dit horen, kunnen gaan denken, dat kritiek leveren op hen 

niet als aparädha kan worden beschouwd, omdat ze nooit boos wor-

den en er geen aanstoot aan nemen. 

In dit verband legt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura uit, dat 

deze zuivere toegewijden van niemand aanstoot nemen, maar dat 

het hart van de schoffeerder extreem verontreinigd raakt. Dus als 

iemand per ongeluk kritiek uitoefent of een overtreding begaat 

tegen een zuivere toegewijde, dient hij om zijn hart te zuiveren die 

toegewijde een plezier doen door aan zijn voeten te vallen, hem te 

prijzen en om zijn vergeving te smeken. In de wetenschap dat hij een 

verheven heilige is, die uitsluitend is gewijd aan het chanten van de 

heilige naam, dient hij näma-kértana in zijn gezelschap uit te voeren. 

Hierdoor krijgt de dader snel de genade van Näma Prabhu. 

Hier kan nog een andere vraag rijzen. Als zuivere toegewijden 

lofprijzing, eerbetuiging, godslastering en kwaadaardigheid als ge-

lijkwaardig zien, kunnen ze niet boos worden door te worden bekri-
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tiseerd en is het niet mogelijk hen een plezier te doen door hen te 

prijzen of praëäma aan te bieden. Hoe kan dan de schoffeerder zijn 

hart zuiveren en de overtreding uitwissen door in hun voetspoor te 

volgen, lof te betuigen en eerbetuigingen aan te bieden? 

De auteur citeert Çrémad-Bhägavatam en de woorden van Çrématé 

Sati-devé, die in razernij ontstak bij het zien van gebrek aan respect 

voor haar echtgenoot, Çréman Mahädeva (Çré Çiva), bij het vuur-

offer, dat door haar vader, Dakña, werd geleid. Dit toont aan, dat 

een mahä-bhägavata weliswaar nooit ergens aanstoot aan neemt, 

maar dat zijn voetenstof het niet kan verdragen. Dus om het voeten-

stof van de Vaiñëava te kalmeren is het de verantwoording van de 

overtreder om hem oprecht lof te betuigen en eerbetuigingen aan te 

bieden. 

näçcaryam etad yad asatsu sarvada 

    mahad-vinindä kuëapätma-vädiñu 

serñyaà mahäpüruña-päda-päàsubhir 

    nirasta-tejaùsu tad eva çobhanam 

Çrémad-Bhägavatam  (4.4.13) 

Het is geen wonder, dat zulke klunzen, die een kadaver als het zelf be-

schouwen, herhaaldelijk en op afgunstige wijze grote zielen belaste-

ren. Dergelijke godslastering past bij hen. Hoewel deze verheven per-

soonlijheden geen acht slaan op de activiteiten van dergelijke figuren, 

kan hun voetenstof de overtreding niet verdragen en ruïneert het hun 

vermogen. 

Uit deze grote les kunnen we afleiden, dat dergelijke verdorven 

personen niettemin het stof van de heilige voeten van die zuivere 

toegewijde moeten kalmeren, dat ze in zijn voetspoor moeten vol-

gen en hem moeten vereren door hem te verheerlijken en hem eer-

betuigingen aan te bieden, ook al wekt het onbeschofte gedrag van 

boosaardige figuren totaal geen woede in het hart van een grote 

toegewijde. Doen ze dat niet, zal het stof van de heilige voeten van 
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de toegewijde niet nalaten hen de geschikte vergelding voor hun 

overtreding uit te meten. Hieraan valt niet te twijfelen. 

2f ~ De mahä-bhägavata kan onafhankelijk en zonder onder-

scheid zijn genade schenken 

kià ca, duravagama-niñkäraëake kvacit kåpä-dåñöau prabhaviñëau 

svacchanda-carite kvacin mahä-bhägavata-maulau tu na käpi maryä-

dä paryäpnoti  | yathä çivikäà vähayati kaöükti-viña-varñiëy api rahü-

gaëe çré-jaòa-bharatasya kåpä | yathä ca päñaëòa-dharmävalambini 

sva-hiàsärtham upaseduñi daitya-samühe uparicarasya vasoç cedi-

räjasya | yathä vä mahä-päpini sva-laläöe rudhira-pätiny api mädhave 

prabhu-varasya nityänandasyeti |  

BHÄVÄNUVÄDA – Alleen die heilige personen, de kroonjuwelen 

onder de mahä-bhägavatas, zijn onafhankelijk en volkomen gekwa-

lificeerd om genade te schenken met een onbekende reden, of zelfs 

helemaal zonder reden. Wat dit betreft, zijn op hen geen regels en 

regulerende principes, noch een grens of limiet van toepassing. Bij-

voorbeeld, Koning Rahügaëa liet zich door Jaòa Bharata in zijn 

draagstoel vervoeren en stortte giftige woorden over hem heen vol 

harde, bittere kritiek. Het is legendarisch, dat ondanks dit gedrag 

van de koning Jaòa Bharata hem genade gaf. Demonen, die zich 

vasthouden aan heidense principes, kwamen de koning van Cedi, 

Uparicara Vasu, schade berokkenen, maar Uparicara Vasu schonk 

hen zijn genade. Op dezelfde manier schonk Çré Nityänanda genade 

aan de uitermate verdorven Mädhäi, zelfs nadat Mädhäi Hem op 

Zijn hoofd had geslagen en het bloed eruit stroomde. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Mahä-bhägavata toegewijden zijn verzon-

ken in de vervoering van spirituele zegen (bhäva) en kennen geen 

materiële gehechtheid en afgunst, enzovoort. Ze bewegen zich op 

die manier door de wereld zonder te worden verstoord door lofprij-

zing of kritiek. Zoals eerder gezegd, begaat iemand, die hen bekriti-
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seert, echter een zeer ernstige overtreding. Niettemin zijn dezelfde 

regels niet in iedere situatie van toepassing. De mahä-bhägavatas 

zijn van nature onafhankelijk en volkomen bekwaam om grondeloze 

genade te schenken. Daarom werpen ze hun oneindige compassie en 

genadevolle blik soms zelfs over grote schoffeerders, die hen hebben 

mishandeld of godslastering tegen hen hebben gepleegd. De geres-

pecteerde auteur heeft dit met drie volgende voorbeelden geïllu-

streerd. 

De koning van Sindhu en Sauvéra, Koning Rahügaëa, werd eens 

op een draagstoel langs de rivier Ikñumaté vervoerd. Onderweg werd 

een van de dragers ziek en de opzichter van het transport van de 

koning had iemand nodig om hem te vervangen. De opzichter kwam 

een brähmaëa jongen van de Äìgirasa dynastie tegen, de parama-

bhägavata Çré Jaòa Bharata. Çré Jaòa Bharata was vrij van ieder 

lichaamsbewustzijn, was een vriend van alle levende wezens en ken-

de geen boosaardigheid. Toen de opzichter zijn stevige, goedge-

bouwde postuur zag, liet hij hem het palankijn van de koning dra-

gen. 

Zonder een woord te zeggen tilde Jaòa Bharata het palankijn op 

en begon zwijgend met de andere dragers mee te lopen. Hij bestu-

deerde het pad met aandacht en zette iedere stap zorgvuldig neer 

om geen mieren en andere insecten plat te lopen. Daarom kon hij 

geen gelijke tred houden met de andere dragers, waardoor Mahäräja 

Rahügaëa in zijn draagstoel heen en weer rolde. De koning bestraf-

te de dragers een paar keer. Omdat ze bang waren voor meer straf, 

zeiden ze, “Uw Hoogheid, deze nieuwe drager loopt onregelmatig, 

waardoor het palankijn heen en weer schokt.” 

De koning was witheet van woede en sprak, “Hoezo? Het lijkt 

wel of je bent uitgeput! Draag je dit apparaat in je eentje? Ben je 

een magere zwakkeling op leeftijd? Loop normaal! Weet je niet, wie 

ik ben!” 



_____________________________________________________________________________________ 

243 

Ondanks dat hij met deze bespottende woorden belachelijk werd 

gemaakt, reageerde Jaòa Bharata niet en ging door met het dragen 

van de palankijn van de koning, zoals eerder. Hoe zouden minach-

tende, beschimpende woorden woede kunnen oproepen, die geen 

betekenis hebben in het hart van iemand, die zich buiten het vals-

ego van lichamelijke identificatie bevindt? Die woorden hadden niet 

het minste of geringste effect op Jaòa Bharata en hij vervolgde het 

pad op zijn manier. Toen het palankijn weer begon te stoten en te 

duiken, werd Mahäräja Rahügaëa furieus. 

“Wat ben jij? Een lopend lijk? Ben je niet bang om mijn opdracht 

in de wind te slaan? Onthoud het volgende: zoals Yamaräja ieder-

een een straf oplegt, zo zal ik ook een angstaanjagende straf uitme-

ten. En dan zal je wel goed lopen.” 

Met een lichte glimlach gebruikte Jaòa Bharata toen de woorden 

van de koning zelf om wonderbaarlijke, ongekende instructies vol 

spirituele kennis te geven. Hij sprak van het lichaamsbewustzijn van 

dik en dun, hij sprak van geboorte en dood en over de kennis van de 

hoogste transcendente realiteit. Bij het horen van deze authentieke 

instructies over spirituele waarheid raakte de koning verootmoedigd 

en stapte onmiddellijk uit het palankijn, legde zijn hoofd op de lo-

tusvoeten van Jaòa Bharata en vroeg om vergeving voor zijn over-

treding. 

De vele vragen van Koning Rahügaëa werden op bevredigende 

wijze beantwoord en zijn leven werd een succes. Hij legde zijn iden-

tificatie met het lichaam af, ging zich toeleggen op bhagavad-

bhajana en bereikte de hoogste bestemming. Ondanks het begaan 

van overtredingen kreeg hij toch de zegen van de mahä-bhägavata 

Jaòa Bharata en werd gezegend. De geschiedenis van Jaòa Bharata 

en Mahäräja Rahügaëa staat in detail beschreven in Canto Vijf van 

Çrémad-Bhägavatam. 

Het tweede voorbeeld beschrijft de koning van Cedi genaamd 

Mahäräja Uparicara Vasu. Çré Jéva Gosvämépäda vertelt in Bhakti-
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sandarbha (Anuccheda 176) de geschiedenis van Uparicara Vasu uit 

de Viñëu-dharmottara. Dit verslag toont aan, hoe grote zielen zelfs 

aan ernstige schoffeerders genade schenken. 

Met het doel om de halfgoden bij te staan roeide Mahäräja Upa-

ricara de demonen uit. Met spijt van het aanrichten van geweld te-

gen anderen raakte hij onhecht van materieel plezier en ging met 

een bezorgd hart Pätäla-loka [een ondergrondse planeet] binnen 

met de wens om constant op Çré Hari te mediteren. 

De demonen waren erachter gekomen, dat hun vroegere vijand 

had afgezien van geweld en ongewapend naar Pätäla-loka was ver-

trokken. Toen ze een geschikt moment vonden om wraak te nemen, 

gingen ze naar Pätäla-loka en benaderden Uparicara Vasu met het 

voornemen om hem te vermoorden. Op het moment, dat ze hun 

wapens ophieven om hem te onthoofden, bevroren hun wapens in 

de lucht en ze waren niet meer in staat die grote toegewijde neer te 

slaan. Dit kon plaatsvinden door de kracht van zijn toewijding aan 

Bhagavän. 

De demonen gingen naar hun voorganger, Çukräcärya, en nadat 

ze zijn raad hadden vernomen, gingen ze terug naar Pätäla-loka, 

waar ze het atheïsme gingen verkondigen. Hier dient te worden 

opgemerkt, dat Çukräcärya bij het horen van het verslag van dit 

incident de conclusie had getrokken, dat niemand een haar op zijn 

lichaam zou kunnen krenken, zolang het hart van Uparicara Vasu 

verzonken bleef in herinnering aan Bhagavän. Indien echter Upari-

cara Vasu Bhagavän in zijn hart ongehoorzaam zou zijn of zou ver-

onachtzamen, zou hij kunnen worden vermoord. Daarom zei Çukrä-

cärya tegen de demonen, “Ga naar Uparicara Vasu en kondig luid-

keels aan, ‘God bestaat niet! De vedische geschriften zijn fraude!’” 

Ze volgden de raad van Çukräcärya op en gingen binnen gehoor-

afstand van Uparicara Vasu luidkeels het atheïsme verkondigen, 

waardoor zijn meditatie enigszins werd verstoord. Bij het zien van 

hun ongeluk vulde zijn hart zich met compassie. Hij dacht, “Alas, 
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wat een tragedie voor deze demonen! Om mij van mijn leven te 

beroven zijn ze zelfs bereid om het bestaan van Bhagavän te ver-

donkeremanen, de Heer van iedereen, de Oorzaak der oorzaken en 

de hoogste bestuurder van alles. O hoogst genadevolle Bhagavän, 

weest U hen alstublieft goedgezind, zuivert U hun armetierige intel-

ligentie en dompelt U hen onder in de nectar van devotie aan Uw 

lotusvoeten.” Door dit genadevolle gebed van de toegewijde van 

Bhagavän werden al die demonen toegewijden van God. 

Een tweede geschiedenis van Koning Uparicara van Cedi wordt 

uitvoerig beschreven in de Mahäbhärata (Ädi-parva 63 en Çänti-

parva 337). 

Uparicara was de zoon van Koning Pérava. Hij hield zich constant 

bezig met dharmische praktijken. Bij één gelegenheid voerde hij 

zulke grote soberheden uit, dat Indra en andere halfgoden het ver-

moeden kregen, dat hij dit deed om de positie van Indra te bemach-

tigen. Ze benaderden hem hierover en hij zag op kalme wijze af van 

zijn soberheden. Vervolgens beloonden ze hem met het koninkrijk 

van Cedi en Indra bood hem een reusachtig celestijns, met juwelen 

ingelegd moederschip aan, dat in de lucht bleef hangen, waar het 

gereed stond voor gebruik. Indra gaf hem ook een vaijayanté-mälä, 

een bepaalde bloemenslinger, die een ieder in een oorlog kon be-

schermen tegen allerlei soorten wapens. Toen de tijd daar was, 

kroonde de koning zijn zonen tot koning van zijn gebiedsdelen en 

trok zich daarna terug in zijn moederschip om overal naartoe te 

reizen. 

Op zekere dag was er een dispuut ontstaan tussen de halfgoden 

en de brahmarñis (wijzen gerealiseerd in onpersoonlijk brahma, de 

Absolute Waarheid). Vooraanstaande geschriften, die handelen 

over de manier om materieel plezier (karma-käëòa) te krijgen, zeg-

gen, dat yajïa wordt uitgevoerd met aja. Wat is aja precies? De 

brahmarñis zeiden, dat het woord aja betekent anna-jéja of graan-

korrels. Met andere woorden, vuuroffers worden uitgevoerd met 
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graankorrels als offergave. Maar de halfgoden beweerden, dat aja 

hier betekent het offeren van een offerbok. Met andere woorden, 

men dient yajïa uit te voeren met het ritueel slachten van een bok. 

De brahmarñis zeiden, “Dit is Satya-yuga en een yajïa, die letsel aan 

een dier toebrengt, kan geen religieuze bezigheid (dharma) van een 

heilig persoon zijn; dit wordt als godslastering beschouwd.” 

Toen het debat in volle gang was, kwam Çré Uparicara langs en 

stapte uit zijn moederschip. “O halfgoden,” zeiden de brahmarñis, 

“deze Koning Vasu is uitermate religieus. Zijn uitvoering van yajïa 

is ongeëvenaard en hij is buitengewoon vrijgevig en eerlijk. Laat 

hem dit dispuut tot een beslissing brengen.” De halfgoden aan-

vaardden dit voorstel. Nadat ze de details aan Koning Uparicara 

hadden medegedeeld, zei hij, “Vertel me eerst eens eerlijk, wie van 

jullie hebben aja geïnterpreteerd als ‘een bok’ en wie hebben ge-

zegd, dat het ‘graankorrels’ betekent?” Nadat beide partijen hun 

antwoord hadden gegeven, koos Koning Uparicara de zijde van de 

halfgoden. 

De brahmarñis waren vertoornd. “U weet dondersgoed, dat aja 

hier graankorrels betekent, maar toch kiest u de zijde van de half-

goden. U moet nu krachtens onze vervloeking uit de hemel vallen 

en door de aarde heen rechtstreeks in Pätäla belanden. Indien uw 

uitspraak de Veda’s en de sütras tegenspreekt, zal onze vloek zeker 

effect krijgen. En indien hetgeen wij hebben gezegd niet overeen-

komt met de geschriften, zullen wij degenen zijn, die vallen.” 

Op dat moment viel Koning Uparicara Vasu in Pätäla-loka. On-

danks zijn verblijf daar bleef hij echter constant de heilige naam van 

Bhagavan chanten. Çré Näräyaëa werd spoedig met hem tevreden en 

stuurde Garuòa om Koning Uparicara Vasu op te halen en bij Hem 

te brengen in Vaikuëöha. 

De betekenis hiervan is, dat Bhagavän ondanks de overtreding 

van Uparicara Vasu tegen de brahmarñis en andere deugdzame 
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persoonlijkheden hem toch heeft begunstigd, waardoor hij een resi-

dentie in Vaikuëöha kreeg. 

Hoewel iemand heilige personen met een onafhankelijk karakter 

kan schofferen, kan de dader toch worden bevrijd. Dit is de essentie 

ervan. Op deze manier kunnen de restricties van [gewone] morali-

teit de mahä-bhägavata niet inperken.  

Als derde voorbeeld noemt de gerespecteerde auteur, Çré Cakra-

varté Öhäkura, de genade, die aan Mädhäi werd geschonken door de 

hoogst genadevolle Çré Nityänanda, die nooit boos wordt. De bevrij-

ding van Jagäi en Mädhäi is een zeer gevierd spel van Çré Gaura-

Nityänanda. 

Op een dag riep Çré Caitanya Mahäprabhu Çré Nityänanda en Çré 

Haridäsa Öhäkura bij Zich en zei, “Nityänanda en Haridäsa, gaan 

jullie Mijn lessen wijd en zijd verspreiden. Ga van huis naar huis en 

van deur naar deur en vertel de mensen, ‘Leer de ontologische 

waarheid (tattva) van Çré Kåñëa en ga Hem vereren. Zeg tegen 

iedereen, dat ze dagelijks Zijn heilige namen moeten chanten: hare 

kåñëa hare kåñëa kåñëa kåñëa hare hare / hare räma hare räma räma 

räma hare hare.’” 

Nadat Çré Nityänanda Prabhu en Haridäsa Öhäkura deze op-

dracht van Çréman Mahäprabhu hadden gekregen, gingen ze dage-

lijks van huis naar huis, waar ze bedelden om aalmoezen, “Chant de 

heilige namen van Kåñëa en vereer Hem! Çré Kåñëa is de ziel, de 

rijkdom en de levensadem van de hele wereld. Jullie dienen uitslui-

tend Hem te dienen.” Op deze manier waren ze aan het prediken en 

gingen van deur naar deur. 

Toen Çré Nityänanda Prabhu en Haridäsa Öhäkura bhakti ver-

kondigden in de stad Navadvépa, liepen ze tegen twee dronkaards 

aan, Jagäi en Mädhäi, die aan de hoofdweg alcohol zaten te drinken. 

Hoewel Jagäi en Mädhäi geboren brähmaëas waren, waren hun 

verschijning en temperament afschrikwekkend. Ze lieten zich vollo-

pen met alcohol en gingen plunderen en moorden. Er bestond geen 
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zonde, die ze niet hadden begaan. Toen Çré Nityänanda hen zag, 

vulde Zijn hart zich met mededogen. 

De mensen probeerden Nityänanda Prabhu tegen te houden, 

maar Hij had het besluit genomen om Jagäi en Mädhäi te bevrijden. 

Hij ging naar hen toe en zei tegen hen de heilige naam van Çré Kåñëa 

uit te spreken. Ze waren alletwee hopeloos beschonken en zodra ze 

de naam van Çré Kåñëa uit de mond van Nityänanda Prabhu hoor-

den, stonden ze op om Hem tegen de grond te slaan. Çré Nityänanda 

Prabhu en Çré Haridäsa Öhäkura renden weg en de twee schurken 

kwamen achter hen aan. Het aanzicht hiervan deed verdorven lie-

den grinniken en heilige mensen treuren. Op de een of andere ma-

nier konden Çré Nityananda Prabhu en Haridäsa Öhäkura ontsnap-

pen. 

De volgende dag gingen Çré Nityänanda Prabhu en Haridäsa 

Öhäkura terug naar die plek, waar de twee dronkaards uit een aar-

den pot wijn zaten te lurken. Çré Nityänanda Prabhu ging weer naar 

hen toe en zei hen de heilige naam van Çré Kåñëa uit te spreken, 

waarop Mädhäi een scherf van een gebroken pot greep en op het 

hoofd van Çré Nityänanda Prabhu sloeg, waardoor het bloed eruit 

stroomde. Toen aan Mahäprabhu werd gerapporteerd, dat Jagäi en 

Mädhäi Nityänanda hadden verwond, werd Mahäprabhu woedend 

en rende naar de plek, waar ze zaten. Toen Hij het bloed uit het 

hoofd van Çré Nityänanda Prabhu zal lopen, riep Hij Zijn werpschijf 

aan en schreeuwde “Cakra, cakra!” 

Onmiddellijk verscheen de Sudarçana cakra in Mahäprabhu’s 

hand. Maar Çré Nityänanda Prabhu riep, “Jagäi heeft Me gered door 

zijn broer Mädhäi te zeggen Me niet aan te vallen! Daarom heeft 

Mädhäi geen tweede keer geprobeerd Me neer te slaan.” Ma-

häprabhu omhelsde toen Jagäi, die uitriep, “Kåñëa! Kåñëa! en viel in 

prema bewusteloos op de grond. Het hart van Mädhäi werd ook 

getransformeerd en hij viel aan de lotusvoeten van Çréman Ma-
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häprabhu, die tegen hem zei, “Zolang Çré Nityänanda Prabhu jou 

niet vergeeft, kun jij op geen enkele manier worden bevrijd.” 

Çré Nityänanda Prabhu bad uit naam van Mädhäi, “O Heer, 

schenk alsjeblieft ook kåñëa-prema aan Mädhäi.” 

Çréman Mahäprabhu legde Zijn hand op het hoofd van Mädhäi en 

gaf hem kåñëa-prema. Toen begonnen Jagäi en Mädhäi te dansen en 

riepen, “Hare Kåñëa!” 

Door de genade van de maan, Nétäi, werden deze twee schooiers 

snel mahä-bhägavatas. Iedere dag gingen ze de badplaats aan de 

oever van de Gaìgä, waar ze voortdurend anderen hadden lastig 

gevallen, vegen en reinigen. Alle dames en heren konden daar nu 

weer naartoe gaan om te baden, zonder dat ze bevreesd hoefden te 

zijn. 

2g ~ Çré guru veronachtzamen – de derde overtreding tegen de 

heilige naam
15

 

evam eva guror avajïä ity aträpi jïeyam | çivasya çré-viñëor ity atrai-

vaà vivecanéyam || 2 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Hetgeen we hebben geleerd over het schofferen 

van heilige personen (sädhu-nindä) is ook van toepassing op de 

overtreding van veronachtzaming van de geestelijk leermeester 

(guru-avajïä). 

Daarna wordt het verschil tussen de namen en gedaanten van Çré 

Viñëu en die van Çré Çiva besproken. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Met betrekking tot de derde overtreding 

tegen de heilige naam zegt de auteur, dat de overtreding van veron-

achtzaming van de geestelijk leermeester (guru-avajïä) een even 

groot obstakel voor bhakti vormt, als waarop de overtreding van 

godslastering tegen heilige persoonlijkheden een ernstige hindernis 

                                                           
15

  De tweede overtreding tegen de heilige naam wordt behandeld in Tekst 3.  
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op het pad van toegewijde dienst vormt. Als iemand op de een of 

andere manier een overtreding tegen de voeten van çré gurudeva 

heeft begaan, dient men met een ondubbelzinnig gevoel van spijt 

aan zijn voeten te vallen en hem om vergeving te verzoeken. De 

uiterst mededogende çré gurudeva, de belichaming van genegenheid 

voor zijn leerlingen, zal met hem tevreden zijn en hem vergeven. 

Tekst  3 

3a ~ Twee soorten bewuste wezens: onafhankelijk en afhan-

kelijk 

caitanyaà hi dvi-vidhaà bhavati svatantram asvatantraà ca | tatra 

prathamaà sarva-vyäpakam éçvaräkhyaà dvitéyaà deha-mätra-

vyäpi-çaktikaà jéväkhyam éçitavyam | éçvara-caitanyaà dvi-vidhaà 

mäyä-sparça-rahitaà lélayä svékåta-mäyä-sparçaà ca | 

BHÄVÄNUVÄDA – Er zijn twee soorten bewuste (caitanya) wezens: 

onafhankelijk en afhankelijk. Hiervan is het alomtegenwoordige 

wezen Éçvara (de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods) het onafhan-

kelijk bewuste wezen. De tweede categorie betreft de jéva (levend 

wezen), die alleen het lichaam kan doordringen, waarin hijzelf ver-

blijft. Het levend wezen is ondergeschikt aan Éçvara en is daarom 

een afhankelijk bewust wezen. 

Van deze twee soorten bewuste wezens bestaat de eerste, het 

hoogst bewuste wezen, ook uit twee soorten: onaangeroerd door de 

begoochelende materiële energie (mäyä) en op bereidwillige wijze 

aangeroerd door de begoochelende energie ten behoeve van lélä 

(spel en vermaak). 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura gaat 

nu de tweede overtreding tegen de heilige naam bespreken, name-

lijk het beschouwen van de namen, eigenschappen enzovoort van 
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Çréman Mahādeva als verschillend [of onafhankelijk] van die van Çré 

Viñëu. Met andere woorden, de overtreding van het beschouwen 

van Çiva en Çré Viñëu als twee afzonderlijke, onafhankelijke mees-

ters, waarvan ieder perfect is met onderscheidende vermogens. Om-

dat çiva-tattva diepzinnig is, legt de auteur dit uit op een gemakkelijk 

te begrijpen manier. 

De fundamentele natuur van bewuste wezens bestaat uit twee 

soorten: onafhankelijk en afhankelijk. Het bewuste wezen, dat we 

kennen als de alomtegenwoordige Éçvara is onafhankelijk. Ofschoon 

Hij door Zijn onbevattelijke vermogen in een middelgrote [mense-

lijke] gedaante verschijnt, is die gedaante ook alomtegenwoordig en 

onbegrensd. En hoewel Bhagavän in Zijn lieftallige spel en vermaak 

onder beheer van Zijn toegewijden wordt gebracht, blijft Hij niet-

temin volkomen onafhankelijk. 

Het oneindig kleine, bewuste wezen is een speciale energie van 

Bhagavän, dat alleen het materiële lichaam, waarin het verblijft, 

doordringt en afhankelijk blijft. Met andere woorden, het staat on-

der beheer van de Hoogste Bestuurder (Parameçvara). Het oneindig 

kleine, bewuste wezen is door zijn constitutie atomisch klein. In 

Çrémad-Bhägavatam (11.16.11) zegt Bhagavän Çré Kåñëa tegen Ud-

dhava, “sükñmäëäm apy ahaà jévaù – van de kleine objecten ben Ik 

de jéva.” De Çruti’s (Muëòaka Upaniñad) zeggen hetzelfde, “eño ‘ëur 

ätmä cetasä veditavyo – de individuele ziel is zo klein als een atoom.” 

Śvetäśvatara Upaniñad (5.9) bevestigt dit eveneens, 

bälägra-çata-bhägasya  /  çatadhä kalpitasya ca 

bhägo jévaù sa vijïeyaù  /  sa cänantyäya kalpate 

De afmeting van de jéva wordt beschouwd zo groot te zijn als de punt 

van een haar verdeeld in honderd delen, waarvan één deel opnieuw in 

honderd delen wordt verdeeld. Deze jévas zijn naar zeggen eeuwig. 

Juist om deze reden heeft Çréla Jéva Gosvämé in zijn Paramätma-

sandarbha (Anuccheda 22) geschreven, “sükñmatä-paräkäñöhä-
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präpto jévaù – de individuele ziel vormt de uiterste grens van klein-

heid. Niets kan mogelijkerwijs kleiner zijn.” Maar omdat de indivi-

duele ziel een bewust wezen is, doordringt bewustzijn zijn materiële 

lichaam. Het levend wezen is als afhankelijk bewust wezen onderge-

schikt aan de Hoogste Bestuurder en ook zijn vermogen om actie te 

ondernemen is aan Hem ondergeschikt. De individuele ziel wordt 

dus door God gereguleerd. 

In Vedänta-sütra (2.3.33) staat geschreven, “kartä çästrärthavatt-

vät”. Uit dit aforisme blijkt, dat het levend wezen over het vermogen 

beschikt om actie te ondernemen. Hier rijst de vraag, als het levend 

wezen de doener is, waarom heeft Çré Kåñëa dan het volgende in 

Bhägavad-gétä (3.27) gezegd? 

prakåteù kriyamäëäni  /  guëaiù karmäëi sarvaçaù 

ahaëkära-vimüòhätmä  /  kartäham iti manyate 

Alle aspecten van materiële activiteit worden uitgevoerd door de drie 

bindende krachten van de materiële natuur, maar iemand, wiens intel-

ligentie door vals-ego wordt begoocheld, denkt dat hijzelf de doener 

is. 

In antwoord hierop heeft Çré Rämänujäcärya uitgelegd, “De bete-

kenis van dit vers uit de Gétä is, dat het levend wezen, dat zich be-

zighoudt met wereldse activiteiten en door mäyä wordt begoocheld, 

ertoe wordt aangezet door de geaardheden van de materiële natuur 

– goedheid, hartstocht en onwetendheid.” Het eerder genoemde 

aforisme [uit Vedänta-sütra] spreekt van de inherente (aangeboren) 

natuur van de jéva als een uitvoerder van actie. Ondanks dat de jéva 

de doener is, is hij niet onafhankelijk; hij is afhankelijk van Parameç-

vara. Om deze reden zegt Çruti,  

eña hy eva sädhu-karma kärayati taà yam ebhyo unnénéñate 

eña hy eväsädhu-karma kärayati taà yam adho ninéñate 

Kauñétaké Upaniñad  (3.8) 
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De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods betrekt iemand in vrome acti-

viteiten, als Hij hem wil bevorderen naar hogere planetaire stelsels, en 

Hij betrekt iemand in ondeugdelijke activiteiten, als Hij hem wil de-

graderen naar lagere planeten. 

Dit leidt tot de volgende vraag. Als in feite God degene is, die het 

levend wezen in goede of slechte banen leidt, waarom moet het 

levend wezen dan de verantwoording voor zijn acties dragen? 

Waarom moet hij de goede of slechte gevolgen van zijn activiteiten 

incasseren? 

Het antwoord is, dat het niet zo is, dat een jéva geen gezag heeft 

om te handelen en dat hij alleen door God wordt gedreven om te 

handelen. Parameçvara is de effectieve oorzaak van actie en de jéva 

is de afhankelijke uitvoerder van actie. Met andere woorden, God 

geeft de energie om actie te verrichten. Het is voor de jéva niet mo-

gelijk om activiteit te verrichten zonder de energie van God. Met die 

energie heeft de jéva het vermogen om naar eigen inzicht actie te 

verrichten. Daarom is niet Éçvara verantwoordelijk voor de actie van 

het levend wezen, welke tot consequenties leidt; het levend wezen is 

hiervoor zelf verantwoordelijk. “Sva-karma-phala-bhuk pumän – 

iedereen geniet van zijn acties of lijdt aan het gevolg ervan.” 

3b ~ Het eerste type onafhankelijk bewust wezen, zoals Çré 

Näräyaëa, bevindt Zich buiten mäyä  

tatra prathamaà näräyaëädy-abhidham | yad uktaà—“harir hi nir-

guëaù säkñät puruñaù prakåteù paraù” iti |  

BHÄVÄNUVÄDA – Het eerste type onafhankelijk bewuste bestuur-

der, die niet door mäyä wordt aangeroerd, wordt gekend onder 

namen zoals Çré Näräyaëa. Çrémad-Bhägavatam (10.88.5) zegt, 

“harir hi nirguëaù säkñät, puruñaù praketeù paraù – Çré Hari be-

vindt Zich buiten de materiële natuur en heeft geen verbinding met 
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de materiële geaardheden. Hij is de Allerhoogste Persoonlijkheid 

Gods en bevindt Zich in absolute transcendentie.” 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Er zijn twee typen onafhankelijk bewuste 

bestuurders, degenen die van mäyä onaangeroerd blijven en dege-

nen, die omwille van spel en vermaak, de beroering van mäyä wel 

aanvaarden. 

Bewuste wezens zonder enig contact met mäyä worden gekend 

onder namen, zoals Çré Näräyaëa. Dit verwijst naar de Meester van 

Vaikuëöha, Çré Näräyaëa, de spelexpansie (viläsa-mürti) van de non-

duale Absolute Waarheid; naar Svayam Bhagavän Çré Kåñëa; en 

naar andere gedaanten van Bhagavän, zoals Çré Räma, Nåsiàha, 

Varäha en Vämana. Deze gedaanten van Bhagavän bevinden Zich 

buiten de invloed van het begoochelende vermogen, buiten de in-

vloed van tijd en buiten de geaardheden van de materiële natuur. 

Met andere woorden, Ze bestaan uit eeuwigheid (sat), cognitie (cit) 

en zegen (änanda). Omdat al deze gedaanten van Bhagavän sac-cid-

änanda zijn, zien we, dat Ze simultaan gelokaliseerd en alomtegen-

woordig zijn. Materieel illusoire objecten kunnen echter onmogelijk 

tegelijkertijd beschikken over twee tegenstrijdig inherente naturen. 

Alle gedaanten van God zijn eeuwig en vanwege hun grootheid 

doordringen Ze ruimte, tijd en alle dingen. Men dient te weten, dat 

het idee van iedere tastbare vorm, die gelokaliseerd is, alleen van 

toepassing is op illusoire objecten van de materiële wereld. De na-

tuur en gedaante van Çré Bhagavän zijn niet-verschillend van elkaar 

en omdat al Zijn gedaanten bestaan uit eeuwigheid, cognitie en 

zegen, zijn Ze eeuwig, zelfmanifesterend, buiten de invloed van 

mäyä en geheel vrij van passieve materie. 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 5.58) zegt, “käraëa-samudra 

mäyä paraçite näre – buiten de materiële natuur bevindt zich de 

Causale Oceaan, die door mäyä niet kan worden aangeraakt.” Bo-

ven de Causale (Oorzakelijke) Oceaan bevindt zich de Spirituele 

Wereld, die zich ook buiten de invloed van mäyä bevindt. Omdat 
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mäyä op die plaats afwezig is, bestaan daar ook geen illusoire, we-

reldse objecten. Daar verblijft Bhagavän in Zijn ontelbaar vele ge-

daanten en is voor altijd verzonken in de vervoering van zoet spel en 

tijdverdrijf met Zijn geliefde metgezellen. Çrémad-Bhägavatam 

(10.88.5) legt uit, 

harir hi nirguëaù säkñät  /  puruñaù prakåteù paraù 

sa sarva-dåg upadrañöä  /  taà bhajan nirguëo bhavet 

Çré Hari Zelf is rechtstreeks de Allerhoogste Persoon, die Zich buiten 

de geaardheden van de materiële natuur bevindt. Hij is de getuige, die 

alles waarneemt. Degenen, die Hem vereren, transcenderen de ge-

aardheden van de natuur eveneens. 

Omdat Çré Hari transcendent aan mäyä is en geen materiële eigen-

schappen heeft, worden ook Zijn aanbidders vrij van materiële ei-

genschappen. Zonder Hem te vereren is het onmogelijk om er vrij 

van te worden. 

3c ~ Het tweede type onafhankelijk bewust wezen, zoals Çré 

Çiva, aanvaardt wel de beroering van mäyä 

dvitéyaà çivädy-abhidham | yad uktam—“çivaù çakti-yutaù çaçvat tri-

liìgo guëa-saàvåta” iti | atra guëa-saàvåta-liìgenäpi tasya jévatvaà 

näçaìkanéyam | “kñéraà yathä dadhi vikära viçeña yogät, saïjäyate na 

hi tataù påthag asti hetoù | yaù çambhutäm api tathä samupaiti käry-

äd, govindam ädi purñaà tam ahaà bhajämi ||” iti brahma-

saàhitokteù | anyatra ca puräëägamädiñu bahutra éçvaratvena pra-

siddheç ca | 

BHÄVÄNUVÄDA – Het tweede type onafhankelijk bewuste bestuur-

der wordt bereidwillig aangeroerd door de materiële energie omwil-

le van spel (lélä) en is bekend onder namen, zoals Çiva. Çästra legt 

uit, “çivaù çakti-yutaù çaçvat, tri-liìgo guëa-saàvåta – Çré Çiva 

heeft een blijvende relatie met de materiële energie. Hij manifes-
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teert zich in drie stijlen en wordt omkleed door de drie geaardhe-

den” (Çrémad-Bhägavatam 10.88.3). 

Het is echter ongepast om te veronderstellen, dat “omkleed door 

de drie geaardheden” betekent, dat Çré Çiva een gewoon levend 

wezen (een jéva) is. In Brahma-saàhitä (5.45) is gezegd, “Door een 

bepaalde transformerende substantie toe te voegen, zoals een yog-

hurtcultuur, wordt melk naar yoghurt getransmuteerd. De yoghurt is 

echter nooit een geheel afgescheiden substantie, die onafhankelijk is 

van zijn oorzaak, de melk. Ik bied mijn eerbetuiging aan die aller-

eerste Heer, Çré Govindadeva, die voor een bijzonder doel de ge-

daante van Çré Çiva heeft aangenomen.” 

Veel Puräëa’s en Ägama geschriften tonen aan, dat Çré Çiva de 

positie van Éçvara (de Bestuurder) heeft. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Het tweede type bewuste bestuurder raakt 

de materiële natuur wel aan omwille van lélä (transcendent spel) en 

wordt gekend onder namen zoals Çiva. Hier betekent het woord lélä, 

dat Çré Çiva in overeenstemming met zijn eigen onafhankelijke wens 

de illusoire energie licht aanraakt om zijn kosmische plichten te 

vervullen. Çrémad-Bhägavatam (10.88.3) legt dit ook uit. 

çivaù çakti-yutaù çaçvat  /  tri-liìgo guëa-saàvåtaù 

vaikärikas taijasaç ca  /  tämasaç cety ahaà tridhä 

Çiva beschikt eeuwigdurend over zijn vermogen. Omdat hij een guëa-

avatära
16

 van Çré Hari is, is hij almachtig. Hij is tri-liìga, de preside-

rende godheid van de drie typen materieel ego – goedheid, hartstocht 

en onwetendheid. Met andere woorden, de drie geaardheden van de 

materiële natuur zijn diepgaand in hem belichaamd. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt, dat het onjuist is om te 

denken, dat Çré Çiva een atomisch bewust levend wezen (jéva-tattva) 

                                                           
16

   Guëa-avatära verwijst naar manifestaties van God (avatäras), die heersen over de 

geaardheden van de materiële natuur (guëas). –Red. 
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is, ook al wijzen de woorden guëa-saàvåtaù in het bovengenoemde-

vers erop, dat Çiva omkleed is met de geaardheden van de natuur. 

De jéva wordt door de acties van de drie geaardheden begoocheld, 

maar Çré Çiva omarmt de geaardheden uit vrije wil.  

Çréla Sanätana Gosvämé werpt hierop verder licht in de inleiding 

op de uitleg van dit vers in zijn commentaar op Çrémad-Bhägavatam 

getiteld Çré Båhad-vaiñëava-toñaëé. In essentie zegt hij, dat Çré Çiva 

een guëa-avatära van Bhagavän is. Hoewel hij niet-verschillend is 

van Bhagavän, omarmt hij de geaardheden van de materiële natuur 

om snel de wensen te vervullen van degenen, die bhakti met materi-

ële motieven beoefenen. Toegewijden van Çré Çiva krijgen dan ook 

materiële voorspoed in overeenstemming met hun verlangens. Çré 

Hari is in hoge mate genadevol, want ook al koesteren Zijn toege-

wijden vele materiële verlangens, zal Hij hen nooit materiële rijk-

dom enzovoort geven, omdat deze objecten de persoon aan mäyä 

binden. In plaats daarvan reduceert Hij geleidelijk hun materiële 

hunkeringen door hen Zijn betoverende zoetheid (mädhurya) te 

laten proeven. Door Zijn toegewijden de schatkist van prema te 

geven, die zich buiten de materiële geaardheden bevindt, openbaart 

Hij Zijn ware grootheid en maakt hun leven tot een succes. 

Parékñit Mahäräja vroeg Çréla Çukadeva Gosvämé, “O grote wijze, 

Çré Çiva heeft alle materiële genoegens afgewezen, maar we zien, dat 

bijna iedereen, die hem vereert, rijk is en voorzien is van allerlei 

materiële vormen van comfort. Çré Hari daarentegen is de echtge-

noot van de geluksgodin en Hij amuseert Zich met allerlei soorten 

plezier en rijkdom, maar Zijn toegewijden zijn voor het grootste 

deel materieel verpauperd. Dus degenen, die de bedelaar vereren 

zijn hedonisten en de toegewijden van de genieter zijn in verzaking. 

Wat is het mysterie achter deze diametraal tegenovergestelde resul-

taten?” 

In antwoord hierop heeft Çréla Çukadeva Gosvämé uitgewijd over 

de aard en verering van Çré Hari en Çré Çiva, over Çiva, die onaange-
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roerd blijft door het begoochelende vermogen en over Çré Hari, die 

Zich buiten de invloed van de materiële natuur bevindt. Deze on-

derwerpen worden beschreven in Çrémad-Bhägavatam (10.88). 

Ofschoon Bhagavän Çré Hari en Çré Çiva niet dezelfden zijn, zijn 

ze niettemin één in tattva. Ze vertegenwoordigen twee verschillende 

typen heerschap. Çréman Mahädeva aanvaardt de kwaliteiten van de 

materiële natuur vrijwillig, maar we moeten niet denken, dat hij aan 

mäyä onderhevig is, zoals de jévas door haar in beslag worden ge-

nomen. Çréman Mahädeva beschikt over eigenschappen van de ma-

teriële natuur, maar hij bevindt zich zeker niet in de categorie jéva-

tattva. De jéva wordt gebonden en overheerst door de geaardheden 

van de materiële natuur, maar Çré Mahädeva, de heersende godheid 

en bestuurder van die geaardheden, wordt er zelf niet door gebon-

den. De auteur onderbouwt dit door alsvolgt uit Çré Brahma-saàhitä 

(5.45) te citeren. 

kñéraà yathä dadhi vikära-viçeña-yogät 

    saïjäyate na hi tataù påthag asti hetoù 

yaù çambhutäm api tathä samupaiti käryäd 

    govindam adi-puruñaà tam ahaà bhajämi 

De betekenis van dit vers is, dat precies zoals melk in yoghurt wordt 

getransmuteerd onder invloed van het contact met een transforme-

rende substantie, ook degene, die de gedaante van Çambu [Çré Çiva] 

voor een specifiek doel aanneemt, niet-verschillend is van de oor-

spronkelijke oorzaak van zijn manifestatie, Çré Govinda. Daarom is 

zijn heerschap ondergeschikt aan dat van Govinda, de Allerhoogste 

Bestuurder. Hij is geen afgescheiden bestuurder van Hem. Met het 

doel om een bepaalde lélä tot stand te brengen neemt de Allerhoog-

ste Bestuurder een afzonderlijke gedaante aan, die ondergeschikt-

heid aan Hem aanvaardt. 

Er heeft een speciale transmutatie plaats, wanneer de volgende 

drie componenten een combinatie aangaan: (1) de kwaliteit onwe-
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tenheid van het materiële vermogen (mäyä), (2) de kwaliteit klein-

heid van het marginale vermogen (taöastha-çakti) en (3) de kwaliteit 

cognitie (saàvit) van het transcendente vermogen (cit-çakti) ver-

mengd met een vleug transcendente zegen (hlädiné). Deze bijzonde-

re transmutatie wordt gekend als Çré Çiva, de belichaming van drie 

typen egoïsme. Hij is gevierd als een guëa-avatära van Çré Govinda. 

Daarom is Çiva niet-verschillend van Çré Hari. 

Çréla Jéva Gosvämé citeert een mantra uit de Åg Veda in zijn 

commentaar op dit vers uit Brahma-saàhitä, “atha nityo deva eko 

näräyaëaù, brahmä näräyaëaù, çivaç ca näräyaëa ity ädi – Näräyaëa 

is de enige eeuwige Godheid. Brahmä en Çiva hebben dezelfde na-

tuur als Çré Näräyaëa; er is tussen hen geen verschil.” Om deze re-

den mogen we Çré Çiva nooit beschouwen als een jéva-tattva, ook al 

weten we, dat hij beschikt over het begoochelende vermogen. Çiva is 

zonder meer éçvara-tattva. Als voor iemand, die exclusief is toege-

wijd aan Çré Hari (een ananya-bhakta), de noodzaak bestaat om Çiva 

te vereren, kan hij hem eren in de wetenschap, dat Çré Hari Zich in 

het hart van Çré Çiva bevindt. 

In dit verband vertelt Çréla Jéva Gosvämé in zijn Bhakti-sandarbha 

(Anuccheda 106) een geschiedenis uit de Viñëu-dharmottara. 

Er was eens een brähmaëa genaamd Viñvaksena, die uitsluitend 

was toegewijd aan Çré Hari en door de wereld trok. Op zekere dag, 

toen hij in zijn eentje in het bos zat, kwam de zoon van het dorps-

hoofd naar hem toe en informeerde naar zijn identiteit. Toen de 

toegewijde brähmaëa zich voorstelde, zei de zoon van het dorps-

hoofd, “Ik heb vandaag hoofdpijn. Wilt u als mijn vertegenwoordi-

ger optreden en een püjä doen voor mijn vererenswaardige godheid, 

Çré Çiva?” 

Bij het horen van zijn verzoek antwoordde de toegewijde bräh-

maëa, “O jongeman, ik ben uitsluitend toegewijd aan Çré Hari. Ik 

vereer nooit een halfgod, alleen het godsbeeld van Çré Viñëu. Ga 

alsjeblieft weg.” 
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De zoon van het dorpshoofd deed die toegewijde herhaaldelijk 

een verzoek, maar de toegewijde brähmaëa wilde die eredienst on-

der geen voorwaarde uitvoeren. De zoon van het dorpshoofd ont-

stak in razernij en maakte zich gereed om de stomverbaasde bräh-

maëa te onthoofden. “Sterven onder handen van deze jongeling is 

helemaal niet wenselijk,” dacht hij. “Wat moet ik doen?” 

Na even te hebben nagedacht stemde hij erin toe de püjä toch uit 

te voeren. Toen hij de çiva-liìga naderde, dacht hij, “Ten tijde van 

destructie verhoogt Çré Çiva de geaardheid onwetendheid om de 

schepping te ontbinden. Bhagavän Çré Nåsiàhadeva wil onwetende 

demonen uitroeien en die ontwetenheid uit de weg ruimen. Dat is 

de reden, waarom Hij onder hen verschijnt, zoals de zon dichte duis-

ternis verdrijft. Deze zoon van het dorpshoofd behoort ook tot de 

categorie onwetende demonen. Ik zal daarom Çré Nåsiàhadeva op 

deze plek van Çré Çiva vereren om de verdorven mentaliteit van deze 

schurkenaanbidders van Çiva te ontmantelen.” 

Nadat hij dit besluit had genomen, reciteerde hij de mantra, oà 

nåsiàhäya namaù. Juist toen hij op het punt stond bloemen aan het 

godsbeeld van Çré Çiva te offeren, trok de jonge zoon van het dorps-

hoofd overweldigd door wraakzucht zijn zwaard om de brähmaëa te 

onthoofden. Op dat moment stormde Çré Nåsiàhadeva uit de mürti 

van Çiva. Hij bracht de jonge zoon van het dorpshoofd samen met 

zijn hele familie om. De plaats van dit legendarische spel van Çré 

Nåsiàhadeva genaamd Liìga-sphoöa ligt in Zuid-India en de vere-

ring van Çré Nåsiàhadeva wordt tot vandaag de dag nog uitgevoerd. 

Dit incident illustreert de manier, waarop Çré Hari en Çré Çiva niet-

verschillend zijn. 

3d ~ Çré Brahmä, een jéva, beschikt ook over het vermogen 

van God 

yat tu “sattva rajas tama iti prakåter guëä” ity atra “sthity-ädaye 

hari-viriïci-harä” ity anena tat-sädhäraëyät brahmaëy apéçvaratvam 
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avagamyate tad-éçvaräveçäd eveti jïeyam | “bhäsvän yathäçma-

çakaleñu nijeñu tejaù, svéyaà kiyat prakaöayaty api tadvad atra | 

brahmä ya eña jagad-aëòa-vidhäna-kartä”iti brahma-saàhitokteù | 

BHÄVÄNUVÄDA – Verder zegt Çrémad-Bhägavatam (1.2.23), “satt-

vaà rajas tama iti prakåter guëäù – goedheid, harstocht en onwe-

tendheid zijn de drie geaardheden van de materiële natuur. De 

transcendente Meester van deze drie geaardheden van de natuur, 

Çré Hari, wordt gekend onder de namen Hari (Viñëu), Viriïci 

(Brahmä) en Hara (Çiva) met het doel om de drie afzonderlijke 

functies uit te voeren van respectievelijk instandhouding, schepping 

en destructie.” 

Dit vers suggereert in het algemeen, dat ook Brahmä over de 

kwaliteit Godheid (éçvaratä) beschikt. Maar we dienen te weten, dat 

de Goddelijkheid van Brahmä afkomstig is van het vermogen (çak-

tyäveça) van Bhagavän Çré Kåñëa. 

Brahma-saàhitä (5.49) zegt, “Zoals de zon zijn energie deels 

manifesteert in het juweel genaamd sürya-känta, zo manifesteert Çré 

Govinda iets van Zijn vermogen in een gekwalificeerd levend we-

zen, dat als Brahmä het materiële universum schept. Ik vereer die 

oorspronkelijke Heer, Govinda.” 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De goddelijkheid van Çré Çiva wordt ge-

vierd in geschriften zoals Puräëa’s en Ägama’s. Çiva is niet de oor-

spronkelijke bestuurder en is niet onafhankelijk van Çré Hari. Dit 

wordt duidelijk gemaakt in Çrémad-Bhägavatam (1.2.23). 

sattvaà rajas tama iti prakåter guëäs tir 

    yuktaù paraù puruña eka thäsya dhatte 

sthity-ädaye hari-viriïci-hareti saàjïäù 

    çreyäàsi tatra khalu sattva-tanor nåëäà syuù 

De materiële natuur bestaat uit drie kwaliteiten: sattva (goedheid), ra-

jas (hartstocht) en tamas (onwetendheid). De ene, non-duale Para-
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mätmä neemt ten behoeve van de uitvoering van schepping, instand-

houding en ontbinding respectievelijk de drie namen Hari (Viñëu), 

Viriïci (Brahmä) en Hara (Rudra) aan. Zo aanvaardt Çré Hari de ma-

teriële geaardheid goedheid om de menselijke samenleving het hoog-

ste goed te bieden. 

De ene Allerhoogste Absolute Waarheid manifesteert Zich als 

Brahmä, Viñëu en Mahädeva om respectievelijk het universum te 

scheppen, in stand te houden en te vernietigen. Alle drie zijn guëa-

avatäras van Parabrahma. Brahmä is de geaardheid hartstocht toe-

gewezen en Çiva heeft de geaardheid onwetendheid toegewezen 

gekregen. In tegenstelling tot Çré Viñëu beschikken ze niet over de 

kwaliteit van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Ze schenken 

religiositeit (dharma), economische ontwikkeling (artha) en zintuig-

lijke bevrediging (käma). Çré Viñëu, de guëa-avatära, die over de 

geaardheid goedheid beschikt, kan mokña of bevrijding van mäyä 

geven. Hier legt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura uit, dat dit 

vers in het algemeen het idee geeft, dat Brahmä evenals Çiva ook 

over de eigenschap van een betuurder beschikt, maar dat komt, 

omdat hem het vermogen van Bhagavän is gegeven. Met andere 

woorden, een aspect van het vermogen van Bhagavän is aan hem 

overgedragen. De Brahmä-saàhitä (5.49) zegt, 

bhäsvän yathäçma-sakaleñu nijeñu tejaù 

    svéyaà kiyat prakaöayaty api tadvad atra 

brahmä ya eña jagad-aëòa-vidhäna-kartä 

    govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi 

Zoals de zon zijn vermogen in geringe mate manifesteert in juwelen, 

zoals sürya-känta, en ze het vermogen om te branden geeft, zo legt 

ook Çré Govinda Zijn creatieve vermogen in de secundaire schepper 

van het universum, Brahmä. Ik aanbid die oorspronkelijke persoon-

lijkheid, Çré Govinda. 

De sädhaka dient te weten, dat de glorie van Bhagavän wordt be-

grepen volgens het soort verering, dat wordt uitgevoerd – upäsanä-



_____________________________________________________________________________________ 

263 

bhede jäni éçvara-mahimä (Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä 2.27). 

Verering van de guëa-avatäras Brahmä en Çiva is vermengd met de 

geaardheden van de materiële natuur (guëas); deze is niet transcen-

dent (nirguëä). Het levert niet meer op dan religiositeit, economi-

sche ontwikkeling, zintuigelijke bevrediging en bevrijding. Alleen de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Bhagavän Çré Hari, is transcen-

dent en staat buiten de invloed van mäyä. De verering aan Hem is 

eveneens transcendent. Alleen bhakti is de bovenzinnelijke methode 

van verering, die voor de sädhaka uitmondt in het bereiken van het 

vijfde levensdoel, kåñëa-prema, waarmee hij zijn leven kroont met 

compleet succes. Çréla Rüpa Gosvämé schrijft in Çré Laghu-bhägavat-

ämåta het volgende. 

santv avatärä bahavaù püñkara-näbhasya sarvato bhadräù 

kåñëäd anyaù ko vä latäñv api prema-do bhavati 

Çré Hari met een navel als een lotus heeft ongelimiteerde incarnaties, 

die allemaal in alle opzichten heilzaam zijn. Maar wie anders dan Çré 

Kåñëa kan de gift van prema schenken aan bosranken, bomen en 

struiken, laat staan aan bewust levende wezens? 

Alleen Çré Kåñëa geeft prema. Verder in dit werk verheldert de au-

teur dit onderwerp nader. 

3e ~ In één opzicht is de geaardheid onwetendheid superieur 

aan de geaardheid hartstocht  

tathä “pärthiväd däruëo dhümas tasmäd agnis trayémayaù | ta-

masas tu rajas tasmät yad brahma-darçanam |” ity atra tamasaù 

sakäçät rajasaù çraiñöhye ‘pi vastuto rajasi dhüma-sthänéye çuddha-

tejaù-sthänéyasyeçvarasyänupalabdheç ca | sattve saàjvalanägnau 

çuddha-tejasaù säkñäd iva pärthive däru-sthänéye tamasy api tasyän-

tarhita tayopalabdhir asty eva | tat-kärya-suñuptau nirbheda-jïäna-

sukhänubhava ivety ädi vicärya tattvam aveseyam | 
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BHÄVÄNUVÄDA – Çrémad-Bhägavatam (1.2.24) zegt, dat rook su-

perieur is aan hout, dat een transformatie is van aarde, en dat vuur 

superieur is aan rook, want vuur, waarin offergaven worden aange-

boden, schenkt een goede bestemming (zoals hemels plezier). Op 

dezelfde manier is de geaardheid hartstocht superieur aan de ge-

aardheid onwetendheid en de geaardheid goedheid is superieur aan 

de geaardheid hartstocht, want goedheid geeft rechtstreekse waar-

neming van het ongedifferentieerd, onpersoonlijk brahma. 

Dit vers karakteriseert de geaardheid hartstocht als superieur aan 

onwetendheid; in de geaardheid hartstoch echter, die wordt verge-

leken met rook, is het onmogelijk om Éçvara (de Allerhoogste Per-

soonlijkheid Gods) waar te nemen, die wordt vergeleken met zuiver, 

stralend vuur. In Zijn onpersoonlijke aspect kan Hij alleen worden 

waargenomen in de geaardheid goedheid, die wordt vergeleken met 

laaiend vuur. Éçvara is ook aanwezig in de geaardheid onwetend-

heid, die wordt vergeleken met hout, maar Éçvara is daar niet waar-

neembaar. Zoals vuur latent aanwezig is in hout en zich manifesteert 

als gevolg van wrijving, zo is Éçvara ongemanifesteerd aanwezig in 

de geaardheid onwetendheid [en maakt in één opzicht onwetend-

heid superieur aan hartstocht]. De geaardheid onwetendheid is een 

geleider tot diepe droomloze slaap, zoals het geluk van monistische 

kennis. Door dit in ogenschouw te nemen dient de waarheid van 

deze materie te worden begrepen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Aan het begin van Çrémad-Bhägavatam 

informeerden de wijzen voorgezeten door Çré Çaunaka Åñi bij Çré 

Süta Gosvämé naar de verscheidene avatäras van Bhagavän. Çré Süta 

Gosvämé beschreef de goddelijkheid van de onverdeelde, non-duale 

bron van alle avatäras, Çré Kåñëa, die vrij is van de volgende drie 

differentiaties. 
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1) Svajätéya [differentiatie binnen dezelfde categorie, dat wil zeg-

gen, scheiding tussen Çré Kåñëa en Zijn verscheidene manifesta-

ties] 

2) Vijätéya [differentiatie tussen categorieën, dat wil zeggen, schei-

ding tussen Çré Kåñëa en Zijn verschillende vermogens, zoals de 

materiële natuur en levende wezens] 

3) Svagata [differentiatie in Zijn eigen wezen, dat wil zeggen, 

scheiding tussen Çré Kåñëa en ieder aspect van Hem, zoals Zijn 

namen, gedaante, attributen en spel] 

Zoals talloze rivieren uit één onuitputtelijk waterreservoir stromen, 

zo manifesteert de Absolute Waarheid een onbeperkt aantal avatä-

ras. Çré Kåñëa is uitgeroepen tot Svayam Bhagavän [de oorspronke-

lijke gedaante van Bhagavän, die geen andere bron heeft dan Zich-

zelf]. Degenen, die op de hoogte zijn met tattva (ontologische waar-

heden) richten zich tot Zijn lichaamsuitstraling als brahma, tot Zijn 

deelexpansie als Paramätmä (de Superziel) en tot Zijn spelexpansie 

als Bhagavän Çré Näräyaëa. 

Op deze manier voert de non-duale Allerhoogste Absolute 

Waarheid, Svayam Bhagavän Çré Kåñëa, in dit universum vele soor-

ten spel uit. Als Oorzaak der oorzaken voert Hij de schepping, in-

standhouding en vernietiging uit door middel van Zijn gedaanten als 

guëa-avatäras, die de geaardheden van de materiële natuur over-

zien, sattva, rajaù en tamaù. Als Çré Viñëu, de presiderende godheid-

van de geaardheid goedheid (sattva-guëa), houdt Hij het universum 

in stand. Als Çré Brahmä, de presiderende godheid van de geaard-

heid hartstocht (rajo-guëa), schept Hij het materiële universum. Als 

Çré Çiva, de presiderende godheid van de geaardheid onwetendheid 

(tamo-guëa), ontbindt Hij de schepping. 

Ofschoon Çré Viñëu de presiderende godheid van sattva-guëa is, 

blijft Hij van die geaardheid altijd afzijdig en wordt er niet door 
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bedekt. Çiva daarentegen blijft wel bedekt door tamo-guëa en 

Brahmä door rajo-guëa. 

Omdat de geaardheden functionele verschillen kennen, is uitge-

legd, dat de geaardheid hartstoch superieur is aan de geaardheid 

onwetendheid en dat de geaardheid goedheid superieur is aan de 

geaardheid hartstocht. In Çrémad-Bhägavatam (1.2.24) wordt hier-

van een voorbeeld gegeven. Rook is superieur aan hout, want rook 

beweegt en hout niet. Bovendien is in rook een geringe mate van 

warmte aanwezig. Vuur is superieur aan rook, want vuur bevat licht. 

Op dezelfde manier is de geaardheid hartstocht superieur aan de 

geaardheid onwetendheid en de geaardheid goedheid is superieur 

aan de geaardheid hartstocht. De geaardheid goedheid is ook supe-

rieur, want deze kan leiden tot de realisatie van onpersoonlijk 

brahma. Dit wordt gestaafd door Çrémad-Bhägavatam (11.25.24), 

kaivalyaà sattvikaà jïänaà  /  rajo vaikalpikaà ca yat 

präkåtaà tämasaà jïänaà  /  man-niñöhaà nirguëaà småtam 

[Çré Kåñëa zei,] O Uddhava, kennis gericht op het verkrijgen van mo-

nistische bevrijding (kaivalya-jïäna) is in de geaardheid goedheid, 

kennis gebaseerd op lichaamsbewustzijn is in de geaardheid hartstocht 

en dwaze, materialistische kennis is in de geaardheid onwetendheid. 

Kennis in relatie tot Mij is echter transcendent. 

Çréla Jéva Gosvämé schrijft in zijn uiteenzetting van dit vers in zijn 

Çré Krama-sandarbha, “kevalasya nirviçeñasya brahmaëaù çuddha-

jéva-abhedena jïänaà kaivalyam – kennis van de eenheid van het 

zuiver levende wezen (çuddha-jéva) en het ongedifferentieerde as-

pect van de Absolute Waarheid (nirviçeña-brahma) wordt kaivalya-

jïäna genoemd. Deze kaivalya-jïäna ontwaakt onder invloed van de 

geaardheid goedheid. Het woord kevala wijst dus op nirviçeña-

brahma. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura geeft de analogie, dat hout 

wordt vergeleken met de geaardheid onwetendheid, rook met de 

geaardheid hartstocht en vuur met de geaardheid goedheid. Het 
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onpersoonlijke aspect van de Absolute Waarheid (nirviçeña-brahma) 

manifesteert zich in sattva-guëa, niet in de rook van hartstocht, maar 

vanwege het vuur wordt in rook enige warmte ervaren. Vuur, dat 

zich manifesteert door wrijving, is in hout aanwezig, dat de geaard-

heid onwetendheid vertegenwoordigt. Op dezelfde manier is sac-

cid-änanda-tattva aanwezig in Çré Çiva, de presiderende godheid van 

de geaardheid onwetendheid.
17

 Bewustzijn is zelfs aanwezig in diepe 

droomloze slaap, die een functie is van tamo-guëa. Dit wijst erop, 

dat de Absolute Waarheid Çré Çiva doordringt. Diezelfde Aller-

hoogste Waarheid manifesteert Zich als de guëa-avatäras van Çré 

Brahmä om te scheppen, van Çré Viñëu om in stand te houden en 

van Çré Çiva om het universum te vernietigen. Aldus bereikt de sys-

tematische analyse van de ontologische waarheid deze conclusie. 

3f ~ Twee soorten afhankelijke wezens, die wel en niet zijn 

bedekt door onwetendheid 

atheçitavyaà caitanyaà ca sva-daçä-bhedena dvi-vidham; avidyayä-

våtam anävåtaà ca | taträvåtaà deva-manuñya-tiryag-ädi | anävåtaà 

dvi-vidhaà; éçvareëaiçvarya-çaktyänäviñöam äviñöaà ca |  

BHÄVÄNUVÄDA – Bewuste wezens bestuurd door Éçvara, de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods, heten jévas. Ze worden volgens hun 

conditie op twee manieren geclassificeerd: wel bedekt door onwe-

tendheid en niet bedekt door onwetendheid. 

Bewuste wezens niet bedekt door onwetendheid bestaan ook in 

twee soorten: beschikkend over Gods vermogen van goddelijke 

verhevenheid en niet beschikkend over dat vermogen. 

                                                           
17

  Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura werpt dit punt op, omdat men zou kunnen 

denken, dat Brahmä (die de geaardheid hartstocht vertegenwoordigt) superieur is 

aan Çiva (die de geaardheid onwetendheid vertegenwoordigt), omdat rook superi-

eur is aan hout. –Çré Çrémad Bhaktivedänta Vämana Gosvämé Mahäräja. 
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PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Om de lezer het verschil te laten zien tus-

sen Çré Çiva, die als een manifestatie van Bhagavän geldt, en Çré 

Brahmä, die als een levend wezen geldt, differentieert Çréla Viçvanä-

tha Cakravarté Öhäkura eerst tussen de soorten bewust levende we-

zens. Aan het begin van deze sectie werd gezegd, dat er twee cate-

gorieën bewuste wezens zijn: onafhankelijk (svatantra) en afhanke-

lijk (asvatantra). Asvatantra-caitanya wijst op bewuste wezens onder 

bestuur van Bhagavän. 

Deze afhankelijk bewuste wezens worden verder verdeeld in twee 

groepen: degenen die wel in beslag worden genomen door onwe-

tendheid en degenen die niet in beslag worden genomen door onwe-

tendheid. Degenen, die worden overweldigd door onwetendheid, 

ondergaan vijf soorten ongeluk (kleças): onwetendheid (avidyä); een 

verkeerd idee van “ik” en “mijn” (asmitä); materiële gehechtheid 

(räga); afschuw (dveña) en absorbtie in materiële objecten (abhini-

veça). Deze bewuste wezens worden afgedekt door onwetendheid en 

worden beheerst door de gevolgen van hun acties. Sinds onheuglijke 

tijden werden ze geboren in de levenssoorten van halfgoden, men-

sen, vogels en zoogdieren en werden getergd in het laaiende vuur 

van de drievoudige ellende. 

De tweede soort bewuste wezens worden niet in beslag genomen 

door onwetendheid. Sinds onheuglijke tijden zijn ze vrij geweest van 

onwetendheid en bleven ze onaangeroerd door wereldse ideeën van 

“ik” en “mijn”. Ze worden verder onderverdeeld in twee typen: 

degenen, die beschikken over Gods vermogen van goddelijke ver-

hevenheid (aiśvarya-çakti) en bovenmenselijke daden verrichten, en 

degenen, die niet beschikken over dat vermogen. 
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3g ~ Jévas vrij van onwetendheid: de jïäné gaat op in brahma, 

de bhakta proeft de zoete smaak van Bhagavän 

anäviñöaà sthülato dvi-vidham; jïäna-bhakti-sädhana-väçät éçvare 

lénam alénaà ca | prathamaà çocyam; dvitéyaà tan-mädhuryäsvädy-

açocyam |  

BHÄVÄNUVÄDA – Bewuste wezens, die niet over het vermogen van 

goddelijke verhevenheid beschikken, kunnen globaal in twee groe-

pen worden ondergebracht: degenen, die zijn opgegaan in Éçvara 

door middel van het cultiveren van jïäna en degenen, die niet in 

Hem zijn opgegaan [en in eeuwige dienstbaarheid zijn gevestigd]. 

De bewuste wezens van de eerste categorie bevinden zich in een 

deplorabele staat. De bewuste wezens in de tweede categorie kun-

nen Gods mädhurya proeven, dus zij zijn geenszins meelijwekkend 

maar vol transcendente zegen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Degenen, die niet beschikken over Gods 

vermogen van goddelijke verhevenheid bestaan ook in twee soorten. 

De eersten zijn degenen, die brahma-jïäna cultiveren en van zich-

zelf denken, dat ze één zijn met de Transcendentie. Die levende 

wezens gaan op in het ongedifferentieerde aspect van de Absolute 

Waarheid (nirviçeña-brahma). Dat wil zeggen, ze krijgen säyujya-

mukti. 

Sommigen krijgen éçvara-säyujya, dat wil zeggen, ze gaan op in de 

gedaante van God, die verzadigd is van goddelijke eigenschappen. 

We dienen te weten, dat de jïänés denken, dat ze brahma zijn, maar 

onmogelijk brahma kunnen worden. Hun afzonderlijke existentie 

blijft bestaan, omdat ze geen onafhankelijk bewuste wezens zijn 

maar eeuwig afhankelijk bewuste wezens. Ze zijn geen persoonlijke 

expansies van Bhagavän (sväàça); integendeel, ze zijn eeuwig afge-

scheiden expansies (vibhinnäàça). 



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

270 

De situatie van deze jïänés is naar zeggen betreurenswaardig, 

omdat ze in brahma geen kwaliteiten kunnen ervaren. In de realisa-

tie van onpersoonlijk brahma is het geproefde, de proever en het 

proeven één en hetzelfde. Deze jïänés ontberen dus de extatische 

smaak of de innerlijke zegen van dienstverlening aan God. Intelli-

gente lieden prefereren daarom de hel boven brahma-säyujya. 

Samensmelten met de gedaante van God (éçvara-säyujya) is zelfs 

nog betreurenswaardiger dan opgaan in het ongedifferentieerde 

aspect van onpersoonlijk brahma (brahma-säyujya), want de ge-

daante van Bhagavän is de bron van ontelbaar veel gevarieerde 

kwaliteiten, gedaanten en spel, maar de jévas, die in Hem opgaan 

zijn gedepriveerd van het proeven van die differentiaties. Wie is 

meer gedupeerd dan iemand, die in een warenhuis vol honing zit en 

er geen druppel van kan proeven? In Çré Caitanya-caritämåta (Mad-

hya-lélä 6.269) staat dan ook, “brahmä-säyujya haite éçvara-säyujya 

dhikkära – opgaan in de gedaante van Bhagavän is nog erger dan 

opgaan in Zijn lichaamsuitstraling”. 

Het tweede type bewust wezen, dat niet beschikt over Gods çakti, 

smelt niet samen met Bhagavän. Integendeel, door bhakti met een 

gevoel van dienaarschap en vriendschap te cultiveren bereikt hij de 

Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in de gedaante van een dienaar, 

een vriend, enzovoort. Zo krijgt hij het geluk om de immens zoete 

vreugde te proeven van de dienstverlening aan de Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods. Hij is helemaal niet onfortuinlijk; integen-

deel, hij is glorieus. In overeenstemming met de aard van zijn ge-

koesterde gevoel van dienstbaarheid proeft hij de onuitputtelijke 

lieflijkheid van Çré Bhagavän, die bestaat uit eeuwigheid, cognitie en 

zegen, en perfectioneert op die manier zijn leven. 
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3h ~ De twee typen levende wezens, die beschikken over het 

vermogen van Bhagavän 

äviñöaà ca dvi-vidham—cid-aàça-bhüta-jïänädibhir mäyäàça-

bhüta-såñöy-ädibhiç ceti | prathamaà catuùsanädi; dvitéyaà brahmä-

déti | 

BHÄVÄNUVÄDA – Bewuste wezens bekrachtigd met goddelijke 

verhevenheid bestaan ook in twee soorten: degenen, die bekrachtigd 

zijn met kennis voortkomend uit een aspect van het innerlijke ver-

mogen van God (cit-çakti) en degenen, die beschikken over het 

creatieve vermogen, dat voortkomt uit een aspect van de begooche-

lende energie (mäyä-çakti). 

Tot de eerste categorie behoren de vier zonen geboren uit het 

verstand van Brahmä, namelijk Catuùsana (Sanaka, Sanätana, Sa-

nandana en Sanat-kumära). Tot de tweede categorie behoren 

Brahmä en anderen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Van degenen, die beschikken over Gods 

aiśvarya-çakti, bestaan ook twee typen. Het eerste type beschikt 

over Gods transcendente vermogen (cit-çakti), of Gods majestueuze 

vermogen van transcendente kennis voorkomend uit Zijn innerlijke 

vermogen. Voorbeelden hiervan zijn de vier zonen geboren uit het 

verstand van Çré Brahmä: Sanaka, Sanandana, Sanätana en Sanat-

kumära. Ze zijn altijd verzonken in transcendente kennis van Çré 

Hari en zwerven overal rond zonder verbinding te hebben met de 

schepping van het materiële universum. 

Het tweede type beschikt over een deel van Gods externe vermo-

gen (mäyä-çakti) om daden zoals de schepping te verrichten. Dit 

verwijst naar Çré Brahmä, de grootvader van dit universum, aan wie 

Çré Bhagavän Zijn mäyä-çakti heeft gegeven om de schepping van de 

materiële wereld tot stand te brengen. In Çré Bhägavatämåta-kaëä 

heeft Çréla Cakravarté Öhäkura de vier Kumära’s geïdentificeerd als 
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lélä-avatäras (spelexpansies) en Çré Brahmä als guëa-avatära. Op 

deze manier kan de ontologie van bewuste wezens gemakkelijk 

worden begrepen. 

3i ~ Ook al zijn Çré Viñëu en Çiva niet-verschillend, alleen Çré 

Viñëu dient te worden vereerd 

evaà ca viñëu-çivayor abheda eva prasaktaç caitanyaika-rüpyät | 

niñkämair upäsyatvänupäyatve tu nirguëatva-saguëatväbhyäm evety 

avagantavyam | 

BHÄVÄNUVÄDA – Aangezien ze beiden tot de categorie onafhanke-

lijke bestuurders behoren, is de conclusie aangetoond, dat Çré Viñëu 

en Çré Çiva niet-verschillend zijn. De kwestie van wie dient te wor-

den vereerd en wie niet dient te worden vereerd moet door de beoe-

fenaar, die vrij is van materiële verlangens, worden beslist na een 

zorgvuldige beraadslaging over het aspect nirguëatva of saguëatva 

van het object van verering (bevindt het zich buiten de materiële 

natuur of binnen de materiële natuur). 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In de voorgaande sectie hebben we gezien, 

dat Çré Viñëu en Çré Çiva niet-verschillend zijn, wat betreft tattva 

alleen, omdat ze tot dezelfde categorie bewustzijn (éçvara-caitanya) 

behoren. Met andere woorden, door de geaardheid onwetendheid te 

aanvaarden is het alomtegenwoordig bewuste wezen, Çré Viñëu, 

omwille van het spel Çiva geworden. Men dient ook te weten, dat 

alleen Çiva deze materiële geaardheid aanvaardt, niet Çré Sadäçiva. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura schrijft in zijn Çré Bhägavatä-

måta-kaëä, “kià ca sadäçivaù svayaà-rüpäìgo-viçeña-svarüpo nir-

guëaù sa çivasyäàçé – Çré Sadäçiva is geen guëa-avatära. Evenals Çré 

Näräyaëa, die transcendent is aan de materiële natuur, is Sadäçiva 

een speciale expansie van Çré Kåñëa Zelf en de oorsprong van de 

guëa-avatära Çiva.” Çré Sadäçiva resideert in Sadäçiva-loka boven de 
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Causale Oceaan, welke zich buiten mäyä bevindt, terwijl de guëa-

avatära Çiva op het bergmassief Kailäça woont. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft op basis van hun tattva 

de eenheid van Çré Viñëu en Çré Çiva aangetoond als onafhankelijk 

bewuste wezens. Nu beschouwt hij de kwestie in het perspectief van 

verering. Een onzelfzuchtige sädhaka moet zijn object van verering 

bepalen, nadat hij heeft vastgesteld, of zijn object van eerbiediging 

al of niet wordt aangeroerd door de materiële geaardheden. 

Eerder werd gezegd, dat Çré Çiva en Çré Brahmä de wensen ver-

vullen van degenen, die hen vereren met een hunkering naar de 

vruchten van hun verering. Mensen met een verlangen naar materië-

le rijkdom zijn van nature geneigd om de halfgoden en godinnen te 

vereren, die zich in de materiële geaardheden bevinden. Maar on-

zelfzuchtige sädhakas [in bhakti] hebben geen spoor van verlangen 

naar enig tijdelijk, illusoir object. Ze verlangen alleen naar de eeu-

wige schat van prema. Ze laten de verering van Çiva en Brahmä met 

rust en vereren Çré Hari, die transcendent is aan die geaardheden en 

niet wordt aangeroerd door mäyä. Omdat hun verering transcendent 

is, blijven ze verzonken in het proeven van Çré Hari’s namen, ge-

daanten, kwaliteiten, spel en hun ambrozijnen dienstverlening aan 

Hem. Om niet te spreken van aardse rijkdom, ze zouden zelfs niet 

de vier soorten bevrijding accepteren, zoals leven op dezelfde pla-

neet als Bhagavän (sälokya), als hen dit zou worden aangeboden. 

sälokya-çärñöi-sämépya-  /  särüpyaikatvam apy uta 

déyamänaà na gåhëanti  /  vinä mat-sevanäà janäù 

Çrémad-Bhägavatam  (3.29.13) 

[Çré Kapiladeva zei,] Mijn dierbare moeder, ondanks dat Mijn zuivere 

toegewijden diverse vormen van bevrijding krijgen aangeboden – le-

ven op dezelfde planeet als Ik (sälokya), beschikken over dezelfde 

rijkdom als Ik (särñöi), wonen in Mijn nabijheid (sämépya), beschikken 

over een gedaante zoals die van Mij (särüpya) en opgaan in Mijn uit-

straling (ekatva of säyujya) – zullen Mijn zuivere toegewijden deze 
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niet aanvaarden. Ze ambiëren alleen transcendente liefdevolle dienst-

verlening aan Mij. 

De aanbidders van halfgoden en godinnen zijn materieel gemoti-

veerd. Hun beloning bestaat uit onbeduidende, tijdelijke rijkdom en 

weelde, die uiteindelijk uitmondt in lijden. Hoewel de halfgoden en 

godinnen, die materieel bekleed zijn, snel tevreden zijn en de aan-

bidder materiële rijkdom en weelde schenken, moet de materieel 

gemotiveerde aanbidder wel bedenken, dat hij door hen wordt ver-

vloekt, zodra zich in zijn verering de minste of geringste discrepantie 

bevindt. 

Soms komen de halfgoden en godinnen in de problemen als ge-

volg van de godsgeschenken, die ze aanbieden, omdat ze de reper-

cussies ervan niet hebben geanticipeerd. In Çrémad-Bhägavatam 

(10.88) lezen we, dat Çréman Mahädeva aan de demoon Våkäsura de 

gunst schonk, dat de persoon, op wiens hoofd hij zijn hand zou leg-

gen, onmiddellijk zou sterven. Bij ontvangst van dit godsgeschenk 

wilde Våkäsura de gift testen door zijn hand op het hoofd van Ma-

hädeva te leggen. 

Mahädeva nam de benen en Våkäsura ging achter hem aan. Na-

dat hij de Aarde had doorkruist, vluchtte Mahädeva naar de hemel-

se planeten, maar geen enkele halfgod kon hem bescherming bie-

den. Tenslotte ging hij naar Vaikuëöha buiten het materiële gebied. 

Çré Näräyaëa, die de gedaante van een jonge brähmaëa had aange-

nomen, vroeg Våkäsura, waarom hij zover was doorgedrongen. Na-

dat Çré Näräyaëa het verhaal van Våkäsura had aangehoord, zei Hij, 

“Omdat Çré Çiva door Dakña werd vervloekt, is hij een grafschender 

geworden, die voortdurend rondzwerft in gezelschap van heksen en 

geesten. Zijn woorden kunnen nooit waar zijn. Leg jouw hand op 

jouw eigen hoofd en kijk wat er gebeurt.” Aldus begoocheld door de 

woorden van Çré Näräyaëa legde Våkäsura zijn hand op zijn eigen 

hoofd en stortte onmiddellijk tot een hoopje as in elkaar. 
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Ook Çré Brahmä bood een gunst aan de demoon Hiraëyakaçipu 

zonder de gevolgen in overweging te nemen. Bhagavän Çré Nåsià-

hadeva is toen neergedaald en heeft Hiraëyakaçipu vermoord, 

waarbij Hij zorgvuldig de integriteit van de giften van Çré Brahmä 

heeft beschermd. Hij heeft Çré Brahmä terechtgewezen voor het 

aanbieden van dergelijke godsgeschenken aan een demoon, dat 

hetzelfde was als een slang melk voeren. Dit incident is ook in Çré-

mad-Bhägavatam vastgelegd. 

3j ~ Een levend wezen bekrachtigd met het vermogen van 

Bhagavän wordt soms Çiva 

viñëu-brahmädyos tu bheda eva caitanya-pärthakyäd eva | kvacit tu 

süryasya tad-äviñöa-sürya-känta-maëer abheda iva viñëu-brahmaëor 

abhedaç ca puräëa-vacaneñu dåñöaù | kià ca kvacin mahä-kalpe çivo 

‘pi brahmeva éçvaräviñöä jéva eva bhavet | yad uktam—“kvacij jéva-

viçeñatvaà harasyoktaà vidher iva” iti | ataeva—“yas tu näräyaë-

aà devaà brahma-rudrädi-daivataiù | samatvenaiva manyeta sa 

päñaëòé bhaved dhruvam ||” iti vacanam api brahma-sähacaryeëa 

saìgacchate iti | 

BHÄVÄNUVÄDA – Het verschil tussen Çré Viñëu en Brahmä is hun 

onderscheiden vorm van bewustzijn: het bewustzijn van een onaf-

hankelijke bestuurder (éçvara-caitanya) en het bewustzijn van een 

afhankelijk levend wezen (jéva-caitanya). Op sommige plaatsen 

belichten uitspraken in de Puräëa’s de eenheid tussen Çré Viñëu en 

Brahmä, maar dat dient te worden gezien als de overeenkomst tus-

sen de zon en de sürya-känta-maëi, een edelsteen voorzien van het 

vermogen van de zon. In bepaalde levens van Brahmä (mahä-

kalpas) krijgt een levend wezen bekrachtigd met het vermogen van 

Bhagavän (çaktyäveça) de eigenschappen van Çiva. Dat wil zeggen, 

zoals Çré Brahmä is geclassificeerd als een jéva (een microscopisch 

kleine spirituele ziel), wordt Çré Çiva ook soms geclassificeerd als 
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een jéva. In Hari-bhakti-viläsa (1.73) is gezegd, “Een ieder, die de 

beste van goddelijke wezens, Çré Näräyaëa, dezelfde beschouwt als 

Rudra of Brahmä, is zeker een atheïst.” Deze uitspraak kan worden 

geharmoniseerd door Rudra te zien met dezelfde karakteristieken 

als Brahmä. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – We dienen te weten, dat Çré Viñëu en 

Brahmä worden onderscheiden aan de hand van hun kennend ver-

mogen. Met andere woorden, Çré Viñëu is een onafhankelijk bewust 

wezen en Çré Brahmä, een jéva-tattva, is een afhankelijk bewust we-

zen. Sommige Puräëa’s belichten de eenheid van Çré Viñëu en 

Brahmä, maar dit is hetzelfde als de overeenkomst tussen de zon en 

de sürya-känta edelsteen, die is bekrachtigd met het vermogen van 

de zon. Het juweel en de zon zijn afzonderlijke objecten en daarom 

bestaat er een permanent onderscheid tussen beide. Maar wanneer 

de kracht van de zon wordt gereflecteerd in de edelsteen sürya-

känta, heeft de edelsteen ook het vermogen om objecten zoals tex-

tiel te verbranden. Omdat de sürya-känta steen bekrachtigd is met 

het brandend vermogen van de zon, wordt deze beschouwd als niet-

verschillend van de zon. Omdat Çré Viñëu Brahmä deels heeft be-

krachtigd met het materiële vermogen om te scheppen, beschrijven 

sommige Puräëa’s Çré Viñëu en Brahma op dezelfde manier als niet-

verschillend van elkaar. In werkelijkheid echter zijn ze niet identiek, 

omdat Brahmä een afhankelijk bewust wezen is. 

Hoewel Çré Viñëu en Çré Çiva als niet-verschillend worden be-

schreven, kan bovendien een jéva, die is bekrachtigd met het specia-

le vermogen van Bhagavän, in sommige levens van Brahmä de acti-

viteiten van Çiva verrichten. Vandaar dat Çré Laghu-bhägavatämåta 

(2.27) zegt, “käcij jéva viçeñatvaà harasyoktaà vidher tva – evenals 

Brahmä is Çiva soms ook een jéva (jéva-tattva).” 

De tweede näma-aparädha bepaalt, dat degenen, die een verschil 

zien tussen de namen, gedaanten, eigenschappen en het spel van Çré 
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Viñëu en die van Çré Çiva, schoffeerders van de heilige naam zijn. 

Desondanks is elders het volgende geschreven, 

yas tu näräyaëaà devaà  /  brahmä-rudrädi-daivataiù 

samatvenaiva manyeta  /  sa päñaëòé bhaved dhruvam 

Hari-bhakti-viläsa  (1.73) 

Iemand, die Brahmä en Rudra (Çiva) op gelijk niveau als Çré Näräya-

ëa beschouwt, is zeker een atheïst. 

Çré Viñëu en Çiva als verschillend beschouwen betreft een overtre-

ding tegen de heilige naam, maar hen als identiek beschouwen is een 

vorm van atheïsme. Deze schriftuurlijke uitspraken zijn schijnbaar 

met elkaar in tegenspraak. Ze kunnen echter worden geharmoni-

seerd door te weten, dat ze verwijzen naar de fout om de gedaante 

van Çiva in de categorie éçvara als verschillend van Çré Viñëu te be-

schouwen, of de gedaante van Çiva in de categorie jéva als niet-

verschillend van Çré Viñëu te beschouwen. 

En hoewel Brahmä over het algemeen behoort tot de categorie 

jéva, vermeldt çästra op dezelfde manier, dat een expansie van Çré 

Hari soms ook de positie van Brahmä kan innemen. Çrémad-

Bhägavatam (4.24.29) zegt het volgende. 

sva-dharma-niñöhaù çata-janmabhiù pumän 

viriïcatäm eti tataù paraà hi mäm 

Een jéva, die zijn beroepsmatige plichten [binnen het varëäçrama-

dharma stelsel] gedurende honderd levens op de juiste wijze zonder 

baatzuchtige verlangens uitvoert, wordt gekwalificeerd om de positie 

van Brahmä te bezetten. 

Dus aan het begin van de schepping manifesteert zich uit de lotus-

navel van Garbhodakaçayé Viñëu een gekwalificerde jéva en bezet de 

post van Brahmä. Bhagavän bekrachtigt hem met het vermogen om 

te scheppen. In het tijdperk (kalpa), waarin geen gekwalificeerde 

jéva aanwezig is, neemt Çré Hari persoonlijk de positie van een guëa-
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avatära in en wordt Brahmä om het werk van de schepping te ver-

richten. Dan wordt Hij Hiraëyagarbha Brahmä genoemd, of de 

Brahmä, die zich in de categorie Éçvara bevindt. 

3k ~ Verwisseling van de positie van Çré Çiva en Çré Viñëu 

betreft de tweede overtreding tegen de heilige naam 

evam aparyälocayatäà viñëur eveçvaro na çivaù çiva eveçvaro na 

viñnur vayam ananyä naiva paçyämaù çivaà vayaà ca na viñnum ity 

ädi viväda-grasta-maténäm aparädhe jäte kälena kadäcit tat-

tätparyälocana-vijïa-sädhu-jana-prabodhitatve teñäm eva çivasya 

bhagavat-svarüpäd abhinnatvena labdha-pratéténäà näma-

kértanenaiväparädha-kñayaù | 

BHÄVÄNUVÄDA – Zonder grondig na te denken over de spirituele 

waarheden, die tot dusver zijn beschreven, kunnen sommigen op de 

volgende manier ruzie maken. 

“Viñëu is God, niet Çiva!” 

“Çiva is God, niet Viñëu!” 

“We zijn eenpuntige aanbidders van Çiva en kijken zelfs niet 

eens naar Viñëu!” 

Iemand, wiens intelligentie op deze manier in dispuut wordt betrok-

ken, maakt alleen maar overtredingen tegen de heilige naam. Op 

verordening van Bhagavän kan een dergelijke schoffeerder de asso-

ciatie van een verheven heilige persoonlijkheid krijgen, die op de 

hoogte is met de spirituele conclusies. Hij kan dan in dit onderwerp 

worden verlicht en het vertrouwen ontwikkelen, dat de svarüpa van 

Çré Çiva niet-verschillend is van die van Çré Viñëu. Als hij dit op-

volgt, wordt hij uitsluitend door middel van näma-saìkértana vrij 

van zijn bovengenoemde overtreding tegen de heilige naam. 
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PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura snijdt 

het onderwerp aan, dat de naam, gedaante, enzovoort van Çré Çiva 

onafhankelijk of verschillend is van die van Çré Viñëu en beschrijft 

op heldere wijze de oorzaak en de methode, waarmee men zich van 

deze aparädha kan verschonen. De grondoorzaak van de overtre-

ding tegen bhagavat-tattva is een gebrek aan kennis van de intrinsie-

ke gedaante en natuur (svarüpa) van Bhagavän. Met betrekking tot 

tattva-vastu (transcendente waarheid) bepaalt de leer, dat men zeker 

een aparädha begaat, als men de aard van tattva-vastu niet goed 

begrijpt en deze met iets anders door elkaar haalt. 

Degenen, die over het algemeen niet grondig nadenken over vi-

ñëu-tattva en çiva-tattva en de correlatie tussen beide tattvas over het 

hoofd ziet – met andere woorden, degenen die het goede geluk ont-

beren om met heiligen, die op de hoogte zijn met dergelijke trans-

cendente waarheid, te associëren en het van hen te horen – begaan 

deze [tweede] aparädha. 

Degenen, die Viñëu vereren, denken, “Çré Viñëu is de ene Aller-

hoogste Bestuurder (éçvara); Çiva is dat niet. Wij zijn Zijn exclusieve 

toegewijden en nemen geen darśana van Çré Çiva.” En degenen, die 

Çiva vereren, denken, “Çiva is de ene Allerhoogste Bestuurder; Vis-

nu is dat niet. Wij zijn exclusieve toegewijden van Çré Çiva en nemen 

geen darśana van Çré Viñëu.” Toegewijden met een dergelijke 

vechthouding plegen aparädha.  

Eerder werd vermeld, dat aparädha de vererenswaardige godheid 

misnoegt. Als aanbidders van Çré Viñëu en die van Çré Çiva specule-

ren over het verschil tussen hun vererenswaardige godheden, raken 

die godheden ontstemd. Kan iemand blij zijn met een dienaar, die 

het ene lichaamsdeel goed behandelt en het andere bezeert? Çréman 

Mahädeva is immers een deel van Çré Viñëu. Door hem als iets an-

ders te beschouwen dan Çré Viñëu leidt altijd tot aparädha. 

Nu legt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura de methode uit om 

deze overtreding te verlichten. Gebrek aan kennis over viñëu-tattva 



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

280 

en çiva-tattva is de grondoorzaak van deze aparädha. Zolang men 

van de juiste kennis in gebreke blijft, kan deze niet worden geneu-

traliseerd. Als iemand, die deze overtreding begaat, fortuinlijk ge-

noeg is om de associatie te krijgen en iets te leren van een gereali-

seerde heilige, die goed belezen is in de waarheid met betrekking tot 

viñëu-tattva en çiva-tattva, krijgt hij ware realisatie van de spirituele 

realiteit. Dan zal hij inzien, dat viñëu-tattva en çiva-tattva niet ver-

schillend zijn. Dit komt, omdat ware kennis van de natuur van Bha-

gavän alleen afkomstig is van de associatie en genade van sädhus. 

Ook de Upaniñaden zetten deze conclusie uiteen. Kaöha Upaniñad 

besluit met een beschrijving van de onbevattelijkheid van brahma. 

Met andere woorden, dit werk laat zien, waarom brahma buiten het 

bereik van het verstand en de taal ligt. Hoe kan brahma dan worden 

begrepen? In antwoord hierop wordt alsvolgt uitgelegd, 

naiva väca na manasä  /  präptuà çakyo na cakñuñä 

astéti bruvato ‘nyatra  /  kathaà tad upalabhyate 

Kaöha Upaniñad  (2.3.12) 

Brahma kan inderdaad niet worden bevat met behulp van verstand, 

woorden, ogen of andere zintuigen. Hoe kan brahma worden begre-

pen? Als antwoord wordt gegeven, “Brahma kan worden begrepen 

door hechte associatie met heiligen, die vertrouwen hebben.” 

In de Bhägavad-gétä (4.34) zegt Çré Kåñëa tegen Arjuna, 

upadekñyanti te jïänaà  /  jïäninas tattv-darçinaù 

O Arjuna, personen die bekend zijn met de spirituele realiteit kunnen 

jou met kennis over brahma verlichten. 

Hieruit blijkt, dat het niet mogelijk is om ware kennis over de Aller-

hoogste Persoonlijkheid Gods te verkrijgen, totdat men de associa-

tie en genade krijgt van grote persoonlijkheden, die beschikken over 

directe realisatie en visie van de Absolute Waarheid, ongeacht hoe 

deskundig men is in de studie en het bevatten van de geopenbaarde 

geschriften. De ware boetedoening voor deze aparädha is spijt. 
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Door näma-saìkértana met berouw uit te voeren en uitsluitend toe-

vlucht te nemen tot Näma Prabhu, kan deze overtreding worden 

uitgewist. 

3l ~ Heiligschennis van de geopenbaarde vedische literatuur is 

de vierde overtreding tegen de heilige naam 

evaà ca ‘naita bhagavad-bhaktià spåçanti bahir-mukhyo vigétä’ iti 

jïäna-karma-pratipädékäù çrutér yenaiva mukhena nindaàs tenaiva 

mukhena täs tad-anuñöhätåàç ca janän muhur abhinandya nämabhir 

uccaiù saìkértitaiù çruti-çästra-nindana-rüpäc caturthäparädhän nis-

tareyuù | yatas taù çrutayo bhakti-märgeñv anadhikäriëaù svacchan-

da-vartinaù parama-rägändhänäm api vartma-mätram adhyärohäyi-

tum udyatäù parama-käruëikä eveti tat-tätparya-vijïa-jana-prabho-

dhitä yadé bhägya-vaçäd bhaveyus tadaiveti | evam evänyeñäm api 

ñaëëäm aparädhänäm udbhäva-nivåtti-nidänäni avagantavyäni || 3 ||  

BHÄVÄNUVÄDA – Sommigen belasteren de Çruti’s, die het pad van 

baatzuchtige actie (karma) en monistische kennis (jïäna) aanbeve-

len, en zeggen, “Deze Çruti’s raken zelfs de toegewijde dienst van 

Bhagavän niet aan. Ze zijn oppervlakkig en daarom afgrijselijk.” 

Als ze hun woorden zouden aanwenden voor het herhaaldelijk ver-

heerlijken van de Çruti’s en hun aanhangers in plaats van hun spraak 

te gebruiken voor het belasteren van de Çruti’s en als ze verzonken 

zouden blijven in welsprekende näma-saìkértana, zouden ze zich 

kunnen verschonen van de vierde overtreding tegen de heilige 

naam, namelijk heiligschennis van de vedische literatuur. 

Als een dergelijke godslasteraar van vedische literatuur door im-

mens goed geluk de associatie krijgt van verheven heilige persoon-

lijkheden, die over de volledige betekenis van de Çruti’s beschikken, 

en het van hen te horen krijgen, kan de godslasteraar leren begrij-

pen, dat deze uiterst genadevolle Çruti’s bedoeld zijn voor ont-

spoorde figuren, die sterk zijn gehecht aan zintuigelijke bevrediging 
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en ongeschikt zijn voor het pad van bhakti. De Çruti’s trachten der-

gelijke lieden terug te brengen op het pad, dat wordt gesanctioneerd 

door çästra. Door dit in te zien kan de aparädha voortkomend uit 

dergelijke heiligschennis met de juiste pogingen worden uitgewist.  

De oorzaken en gevolgen van de andere zes aparädhas zijn in 

overeenstemming met de uiteenzetting van de eerste vier overtre-

dingen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Nu presenteert Çréla Viçvanätha Cakravarté 

Öhäkura de vierde overtreding tegen de heilige naam, çruti-çästra-

nindä – heiligschennis van de vedische literatuur. Hij bespreekt de 

oorzaak ervan en de methode om deze uit te wissen. 

Er zijn diverse soorten Çruti’s. Sommige bevorderen het pad van 

devotie aan Bhagavän en andere het pad van jïäna en karma. Door 

de procedures van yajïa enzovoort te beschrijven sanctioneren ze 

uiteenlopende soorten matereel plezier, die beschikbaar zijn in de 

hemelse planeten. Het is voor degenen, die het pad van bhajana of 

bhagavad-bhakti zijn ingeslagen, totaal onmogelijk om Çruti’s te 

belasteren, die het pad van bhakti bevorderen. Dat komt, omdat het 

hebben van vertrouwen (śraddhä) betekent onwankelbaar overtuigd 

zijn van de woorden van de geschriften. Dat vertrouwen is de aller-

eerste stap op het pad van bhakti. Daarom is het niet mogelijk voor 

toegewijden, die hun toevlucht hebben genomen tot het pad van 

bhakti en die vertrouwen hebben in çästra, om çästras handelend 

over het pad van bhakti te belasteren. Toch bestaat de kans, dat ze 

Çruti’s belasteren, die het pad van karma en jïäna bevorderen. 

Nadat toegewijden hebben ingezien, dat aardse en hemelse doel-

stellingen en zelfs bevrijding onbeduidende levensdoelen zijn, kun-

nen sommigen, die het pad van bhakti hebben gekozen, boos wor-

den, als ze zien, dat bepaalde Çruti’s evenals geschriften, die de Çru-

ti’s volgen, karma en jïäna bevorderen zonder de beoefening van 

bhakti, zoals çravaëa en kértana, te beschrijven en te prijzen. Aange-

zien deze Çruti’s niets over bhakti zeggen, beschouwen deze toege-
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wijden ze als afgekeerd van bhakti (bahirmukha) en daarom laak-

baar. Degenen, die op die manier denken, begaan de vierde over-

treding tegen de heilige naam. 

De Çruti’s, die karma en jïäna uiteenzetten, doen juist een specia-

le poging om degenen, die gekwalificeerd zijn voor karma en jïäna, 

naar de ingang van de tempel van bhakti te leiden. Degenen, die 

transcendent vertrouwen hebben gekregen als gevolg van de associ-

atie en genade van Bhagaväns toegewijde, zijn geschikt voor bhakti, 

çraddhävän jana haya bhakti-adhikäré (Çré Caitanya-caritämåta, 

Madhya-lélä 22.64). 

Personen, die gedepriveerd zijn van dat geluk, wensen het geluk 

van brahma-säyujya (bevrijding door op te gaan in de uitstraling van 

brahma). Geschriften, die handelen over jïäna, betrekken hen in 

het cultiveren van jïäna en leiden hen naar de zegen van onpersoon-

lijk brahma, dat geen differentiatie kent. Als deze lieden de associa-

tie van zuivere toegewijden krijgen, raken ze gecharmeerd van de 

onbegrensd gevarieerde vervoering van bhagavad-rasa. Omdat het 

geluk van jïäna, of onpersoonlijke bevrijding, verstoken is van diffe-

rentiatie, achten ze jïäna daardoor onbeduidend. Ze verlaten dat 

pad en nemen hun toevlucht tot het pad van bhakti en worden geze-

gend. Dit is de werkelijke intentie van de afdeling jïäna in de Çru-

ti’s. 

De sectie van de Çruti’s, die handelt over karma, lokt baldadig 

dronken levensgenieters, die niet gekwalificeerd zijn voor bhakti, 

naar het onmiddellijke, zoete plezier van de hemelse planeten en 

houdt hen bezig op het pad van materieel gemotiveerde vrome da-

den (sakäma-karma), waar ze offers (yäga) en giften (yajïa) in het 

offervuur aanbieden. Op deze manier streven de Çruti’s ernaar om 

dergelijke mensen naar het pad van bhakti te leiden. 

De implicatie is, indien ontspoorde personen, die door lustbevre-

diging in beslag worden genomen, niet worden aangemoedigd om 

hemels plezier en dergelijke te krijgen, gekeerd raken tegen religio-
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siteit (dharma), voorgeschreven plicht (karma) enzovoort en op die 

manier alle discipline achterwege laten. De sectie van de Çruti’s, die 

handelt over vrome actie (karma-käëòa), geeft aan dergelijke per-

sonen op genadevolle wijze instructies om hen naar het pad van 

karma te leiden. Als deze mensen bezig zijn om de vrome daden uit 

te voeren, die in deze geschriften worden voorgeschreven, zoals het 

maken van offers en het aanbieden van offergaven in het heilige 

vuur, krijgen ze zeker de associatie van een verheven toegewijde. 

Het gevolg is, dat ze gaan begrijpen, dat de resultaten van karma 

eigenlijk een bron van ellende zijn. Door de genade van een sädhu 

worden ze gezegend en nemen uiteindelijk hun toevlucht tot het pad 

van bhakti. Om deze reden betreft de heiligschennis van deze uiter-

mate genadevolle Çruti’s een aparädha.  

Als een sädhaka van bhakti deze overtreding mocht begaan, kan 

hij ervan worden bevrijd door de associatie van een grote heilige te 

krijgen, die de ware invoer van de Çruti’s over jïäna en karma kent. 

Met de genade van die heilige, kan hij leren inzien, welke de werke-

lijke intentie van die Çruti’s is en moet hij ze met dezelfde mond 

verheerlijken, waarmee hij ze voorheen belasterde. Hij dient her-

haaldelijk degenen te eren, die zich onder bescherming van die ge-

schriften met karma en jïäna bezighouden. Bovendien dient hij de 

heilige naam luidkeels uit te roepen. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft de eerste vier van tien 

overtredingen tegen de heilige naam helder beschreven: (1) godslas-

tering van heilige personen; (2) Çré Çiva’s naam, gedaante enzovoort 

als onafhankelijk van die van Çré Viñëu beschouwen; (3) de geeste-

lijk leermeester ongehoorzaam zijn; (4) de vedische geschriften be-

lasteren. Hij legt uit, dat de oorzaken van de resterende zes soorten 

aparädha tegen de heilige naam en de methoden om zich ervan te 

verschonen op dezelfde manier dienen te worden begrepen, zoals is 

beschreven voor de eerste vier aparädhas. 
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Met gebruikmaking van de methodologie van de gerespecteerde 

auteur gaan we nu het verschijnen van de resterende aparädhas 

beschrijven alsmede de methoden om ervan te verschonen. 

De glorie van de heilige naam beschouwen als een overdrijving is 

de vijfde aparädha. De ongeëvenaarde gloriën van çré harinäma 

worden in alle çästras aangetroffen. Door deze gloriën aan te zien 

voor louter lofprijzing is te denken, dat de verheerlijking van de 

heilige naam wordt overdreven. De geschriften en grote heiligen 

verklaren, dat alles, dat kan worden gezegd over de glorie van çré 

hairnama, niet opweegt tegen zelfs maar een druppel uit de oceaan 

van de gloriën van harinäma. Te denken, dat de verheerlijking van 

de heilige naam in çästra is bedoeld om bij het algemene publiek een 

belangstelling voor näma te wekken, betreft de grove aparädha door 

te denken, dat de gloriën van de heilige naam worden overdreven 

(artha-väda). 

In feite is de glorie van de heilige naam, die we aantreffen in de 

woorden van çästra en die wordt uitgesproken door grote toegewij-

den, onbeduidend als een klein vuurvliegje in vergelijking met de 

grote zon. Niemand kan de glorie van de heilige naam in zijn geheel 

beschrijven, dus er is geen reden te suggereren, dat de beschrijving 

van de gloriën in çästra overdreven is. 

Als men de associatie ontbeert van een verheven persoonlijkheid, 

die de gloriën van de heilige naam op de juiste wijze begrijpt, begaat 

men de overtreding van de foutieve veronderstelling, dat die gloriën 

louter een hyperbool zijn. Als die schoffeerder de associatie krijgt 

van een heilig persoon, die is toegewijd aan het chanten van de hei-

lige naam, en hij hoort de gloriën van harinäma uit zijn mond, zal 

zijn vervuilde verstand worden gezuiverd. Als hij dan zijn exclusieve 

toevlucht neemt tot Näma Prabhu en onophoudelijk chant en grote 

spijt ervaart, kan deze aparädha geleidelijk worden verdreven. 

Denken dat de heilige namen van God denkbeeldig zijn is de zes-

de aparädha. Mäyävädés en materialistische volgelingen van karma 
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beschouwen de Hoogste Waarheid als onpersoonlijk brahma zonder 

gedaante, vermogen en naam. Degenen, die denken dat grote åñis 

namen als Räma en Kåñëa hebben bedacht om hun eigen doelstel-

lingen te dienen, zijn in overtreding. Harinäma is niet denkbeeldig, 

maar eeuwig en spiritueel. Näma Prabhu manifesteert zich alleen in 

gespiritualiseerde zintuigen door middel van het proces van bhakti. 

Deze leer wordt doorgegeven via bonafide geestelijk leermeester en 

vedische geschriften. Derhalve moet harinäma worden aanvaard als 

de hoogste waarheid. Iemand, die denkt dat Näma Prabhu denk-

beeldig is, kan nooit Zijn genade ontvangen. 

Het plegen van zondige activiteiten krachtens de heilige naam is 

de zevende aparädha. Door het uitvoeren van näma-saìkértana 

worden alle soorten hindernissen en anarthas uitgewist. Maar als 

men harinäma uitspreekt en herhaaldelijk zondige activiteiten be-

gaat op kracht van het chanten, worden problemen en hindernissen 

niet uitgewist. Daarmee wordt juist een angstwekkende aparädha 

gepleegd. De heilige naam is samengesteld uit çuddha-sattva (zuive-

re transcendente goedheid). Het uitspreken van harinäma met ver-

trouwen verdrijft alle hindernissen en problemen veroorzaakt door 

zwakheid van het hart (hådaya-daurbalya) en dan is men niet meer 

geneigd om zondige daden te plegen. De wens om te zondigen en 

zelfs onwetendheid worden juist verdreven. 

Als een toegewijde vanwege voorgaande indrukken (saàskäras) 

onopzettelijk een zonde pleegt, hoeft hij dit niet te verschonen. Çré 

Hari, die in zijn hart aanwezig is, zal die zonde uitwissen. Iemand 

kan denken, “Harinäma zuivert van alle zonden, dus het kan geen 

kwaad om te zondigen. Als ik de heilige naam van Çré Hari chant, 

wist de naam mijn zonde uit.” Herhaaldelijk zondigen krachtens de 

heilige naam leidt tot näma-aparädha. De overtreder moet spijt 

hebben, “Alas, wat ben ik een bedroevende schoffeerder! Ik heb de 

uiterst sterke, transcendente harinäma gebruikt, die gemakkelijk 

rechtstreekse dienstverlening aan Bhagavän en prema voor Hem 
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schenkt, om verfoeilijke zonden te plegen. Alas! Ik word niet be-

vrijd, zelfs niet nadat ik miljoenen kwellingen in de helse planeten 

heb ondergaan.” Door op deze manier verdriet te hebben en zich 

onophoudelijk met harinäma-saìkértana bezig te houden, terwijl 

men de Vaiñëava’s eerbetuigingen en diensten aanbiedt, kan deze 

aparädha worden verdreven. 

Te denken dat religiositeit, geloften, het aanbieden van offerga-

ven in het vuur en andere gewone vrome activiteiten gelijkwaardig 

zijn aan het chanten van de heilge naam is de achtste aparädha. Al 

onze Gosvämé’s hebben gezegd en het staat in alle Çruti’s, Srmiti’s 

en andere geschriften geschreven, dat er geen verschil bestaat tussen 

näma (de heilige naam) en nämé (de eigenaar van de naam, Çré Ha-

ri). De heilige naam is de directe manifestatie van Çré Hari in de 

vorm van lettergrepen en is daarom niet toegankelijk voor materiële 

zintuigen. De heilige naam is zelfmanifesterend. Wanneer de beoe-

fenaar de neiging krijgt om harinäma uit te spreken, manifesteert 

deze rechtstreeks op de tong. 

De uitvoering van wereldse vrome activiteiten, zoals het aanbie-

den van offergaven in vuur, als gelijkwaardig beschouwen aan de 

almachtige, zelfstralende çré harinäma betreft een ernstige overtre-

ding tegen harinäma. Dit is een indicatie van aanzienlijke nalatig-

heid in het chanten van de heilige naam. Deze overtreding kan wor-

den verdreven door werelds gezelschap op te geven, door vol ver-

trouwen de glorie van harinäma in associatie van grote toegewijden, 

die zijn toegewijd aan chanten, te horen, door zich met een gevoel 

van spijt over te geven en onophoudelijk harinäma uit te spreken. 

Het geven van instructies over het chanten van de heilige naam 

aan goddeloze figuren betreft de negende aparädha. Alleen degenen 

met vertrouwen in de heilige naam zijn werkelijk gekwalificeerd om 

hem te chanten. Als men [instructies over] de heilige naam weggeeft 

aan trouweloze personen, zullen ze hem verwaarlozen. De namen 

van Çré Kåñëa zijn alles, de enige schatkist, voor alle zielen. Als hij 
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wordt weggegeven aan drek etende varkens, zoals levensgenieters, 

zullen ze het onschatbare juweel van harinäma niet op de juiste 

waarde schatten en eren, maar ze zullen hem verwaarlozen en afwij-

zen. Deze aparädha zal hen ruïneren en maakt een schoffeerder van 

de geestelijk leermeester, die hen instructies gaf over de heilige 

naam. 

Sommigen chanten näma-kértana hardop, maar niet met de be-

doeling om een bepaald persoon te laten horen, ook al wordt de 

näma gehoord door personen met en zonder vertrouwen. De luide 

uitvoering van kértana wordt hier niet ontmoedigd. Het is juist be-

doeld om het geven van instructies over harinäma aan personen 

zonder vertrouwen te ontmoedigen. Als in het hart van een leerling 

vertrouwen ontwaakt, kunnen hem instructies voor het chanten van 

de heilige naam worden gegeven, maar het is niet gepast om godde-

loze personen inlichtingen over de heilige naam aan te bieden. Ie-

mand, die deze overtreding begaat, kan berouwvol zijn toevlucht 

zoeken in çré harinäma en onophoudelijk chanten om deze aparädha 

uit te wissen. 

De tiende aparädha is geen genegenheid ontwikkelen voor de 

heilige naam na zijn onbegrensde gloriën te hebben vernomen. 

Sommigen blijven zich identificeren met het vergankelijke lichaam 

en zien objecten gerelateerd aan hun lichaam als hun bezit, ondanks 

dat ze over de glorie van harinäma hebben gehoord. Degenen met 

dit vals-ego blijven dronken in lustbeleving en het gevolg is, dat ze 

harinäma niet respecteren maar schoffeerders van de näma worden. 

Iemand die deze aparädha heeft begaan, dient in het gezelschap van 

heilige personen te blijven, hen te dienen en met grote spijt harinä-

ma te blijven chanten. Hierdoor ontwikkelt men liefde voor de na-

men van Bhagavän en wordt deze overtreding uitgewist. 
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Tekst  4 

4a ~ Anarthas voortkomend uit de beoefening van bhakti 

atha bhakty-utthäs te ca müla-çäkhäta upaçäkhä iva bhaktyaiva dha-

nädi-läbha-püjä-pratiñöhädyäù sva-våttibhiù sädhaka-cittam apy upa-

rajya sva-våddhyä müla-çäkhäm iva bhaktim api kuëöhayituà 

prabhavantéti | 

BHÄVÄNUVÄDA – Vervolgens worden anarthas voortkomend uit 

bhakti besproken. Deze anarthas schieten als wilde parasieten uit 

de stam van de wensvervullende klimrank van bhakti en wekken 

een hunkering naar rijkdom (läbha), adoratie (püjä) en erkenning 

(pratiñöhä). Ze komen voort uit [de imperfecte uitvoering van] 

bhakti en het hart van de beoefenaar wordt door deze invloed be-

smet. Op die manier tieren ze zo welig, dat ze zelfs de stam van de 

klimrank van bhakti kunnen verstikken. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Aan het begin van deze Derde Nectarre-

gen heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura een uitgebreide be-

schrijving gegeven van anarthas. Er zijn vier soorten: (1) voortko-

mend uit kwalijke activiteiten; (2) voortkomend uit vrome activitei-

ten; (3) voortkomend uit overtredingen; (4) voorkomend uit bhakti. 

De auteur heeft de eerste drie reeds beschreven en gaat nu de vier-

de beschrijven. Dergelijke anarthas heten bhakty-uttha, omdat ze 

voortkomen uit de [imperfecte] beoefening van bhakti. 

Iedereen wordt van nature aangetrokken tot degenen, die zich 

bezighouden met bhajana van Çré Hari. Wanneer een toegewijde 

bhajana doet, komen allerlei soorten rijkdom, respect, verering en 

positie naar hem toe. Ze vormen kardinale obstakels in zijn vooruit-

gang in bhajana, het pad dat naar prema leidt. De sädhakas, die 

prema willen krijgen, dienen zich met grote zorg te beschermen 
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tegen verlangens naar deze zaken en dienen met grote nederigheid 

en een gevoel van waardeloosheid op het pad van bhakti te blijven. 

Als de verlangens naar rijkdom, adoratie en erkenning eenmaal het 

hart van een sädhaka kleuren, zal zijn beoefening deze anarthas 

alleen maar intensiveren. 

Om deze reden zijn de bhakty-uttha-anarthas van rijkdom, adora-

tie en erkenning naar zeggen parasitaire uitschieters (upaçakäs) aan 

de wortel van de wensvervullende klimrank van bhakti. De upaçakäs 

groeien uit de hoofdstam. Ze nemen de groei van de klimrank weg 

door zich te voeden met het water, dat erover wordt gesprenkeld, 

ontnemen de stam zijn sap en drogen hem uiteindelijk uit. Ook de 

bhakty-uttha-anarthas van rijkdom, adoratie en erkenning kleuren 

met hun neigingen het hart van de sädhaka en stoppen de groei van 

de oorspronkelijke wensvervullende klimrank van bhakti. 

Çréman Mahäprabhu heeft in Zijn instructies aan Çréla Rüpa Gos-

vämé gezegd,  

kintu jadi latär saìge uöhe ‘upaçäkhä’ 

bhukti-mukti-väïchä, jato asaìkhya tära lekhä 

‘niñiddhäcära’, ‘kuöénäöé’, ‘jéva-hiàsana’ 

‘läbha’, ‘püjä’, ‘pratiñöhädi’ jato upaçäkhä-gaëa 

seka-jala päiyä upaçäkhä bäòi’ jäya 

stabdha haiyä müla-çäkhä bäòite nä päya 

prathamei upaçakhär karaye chedana 

tabe müla-çäkhä bäòi’ jäya våndävana 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 19.158-61) 

Soms schieten parasitaire takken (upaçäkhäs) van het verlangen naar 

plezier of bevrijding uit de rank van toewijding. Deze upaçäkhäs zijn 

onbegrensd. Ze behelsen verboden gedrag, bedrog, geweld tegen an-

dere levende wezens en het verlangen naar rijkdom, roem en erken-

ning. Ze drinken al het water op van het horen en chanten van de 

sädhaka. Op die manier worden ze gevoed en bloeien, terwijl de groei 
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van de bhakti-latä wordt ondermijnd. Een intelligente toegewijde 

moet een parasitaire uitschieter, zodra hij hem ziet, ontwortelen, zo-

dat de oorsponkelijke rank van toewijding kan bloeien en de lotusvoe-

ten van Çré Kåñëa in Våndävana kan bereiken.  

Hier zegt Çréman Mahäprabhu, dat het verlangen naar materieel 

plezier en bevrijding evenals onjuist gedrag, liegen, andere levende-

wezens schade berokkenen en hunkeren naar rijkdom, adoratie en 

erkenning upaçäkhäs worden genoemd. Voor jévas, die eeuwige 

dienaren van Çré Kåñëa zijn, zijn andere verlangens dan toewijding 

aan Hem niets anders dan bedrog; deze verlangens vertegenwoordi-

gen corrupte neigingen van de jévas. Als zelfs maar één van deze 

neigingen in het hart verschijnt, gaan vele andere verkeerde verlan-

gens daar ook hun toevlucht zoeken en raakt het hart vol van ver-

keerde hunkeringen. In die conditie zal het verlangen naar bhakti 

verdwijnen. 

Met een hart vol verlangens naar lustbevrediging, rijkdom, adora-

tie en faam gaat de beoefenaar zich met verdorven, verboden activi-

teiten bezighouden om ze te krijgen, daden die in de geschriften 

worden vervloekt, zoals liegen en zich arrogant gedragen, anderen 

schaden en stelen. Uiterlijk draagt hij tilaka en tulasé halskralen en 

gaat op mechanische wijze door de motoriek van horen en chanten. 

Hij maakt een vertoning van zijn nederigheid om zeker te zijn, dat 

zijn verdorven gedrag niet in het openbaar wordt waargenomen en 

om de censuur van de gemeenschap van toegewijden te ontlopen. Al 

die tijd wordt hij heimelijk in beslag genomen door verdorven activi-

teiten en andere vormen van bedrog. Uiteindelijk zit zijn hart zo vol 

bedrog, dat er zelfs niet het minste of geringste spoor van verlangen 

naar bhajana overblijft. Daarom geef Çréman Mahäprabhu de in-

structie om eerst deze parasitaire wilde takken te snoeien. 

De verlangens naar materieel plezier en bevrijding kunnen reeds 

zijn afgesneden, maar het is zeer moeilijk om het verlangen naar 
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erkenning (pratiñöhä) te verdrijven. Çréla Sanätana Gosvämé schrijft 

in de epiloog van Hari-bhakti-viläsa het volgende. 

sarva tyäge ‘py aheyäyäù  /  sarvänartha bhuvaç ca te 

kuryuù pratiñöhäviñöhäyä  /  yatnam asparçane varam 

Ook al heeft men overal van afgezien, het verlangen naar erkenning, 

de hoofdoorzaak van alle anarthas, is uiterst moeilijk om op te geven. 

Om deze reden moet de beoefenaar extra waakzaam blijven om zich 

van de drek van dit verlangen te kwijten. 

Als dit verlangen naar pratiñöhä een plek in het hart vindt, neemt 

zijn meest geliefde metgezel, afgunst (mätsarya), daar ook zijn toe-

vlucht. Ze wonen daar samen vanwege hun wederzijdse verliefd-

heid. De hondenvleesetende outcaste, afgunst, bevrucht de heks van 

het verlangen naar erkenning, die de tweeling geweld (hiàsä) en 

jaloezie (érñä) baart. 

Hun destructieve dans vernietigt alle goede neigingen van het 

hart volkomen. En waar is in een dergelijk onzuiver hart nog ruimte 

voor bhakti? De sädhaka mag daarom geen eer (ämäné) verlangen, 

maar dient anderen alle respect te gunnen (mänada) en op die ma-

nier het verlangen naar eer voor altijd uit te bannen.  

4b ~ De vijf fasen van de eliminering van anarthas  

teñäà caturëäm anarthänäà nivåttir api païca-vidha | eka-deça-

vartiné bahu-deça-vartiné präyiké pürëä ätyantiké ceti | 

BHÄVÄNUVÄDA – Het uitbannen van de vier soorten anarthas heeft 

plaats in vijf fasen: (1) deels (eka-deça-varttné); (2) uitgebreid 

(bahu-deça-vartiné); (3) bijna compleet (präyiké); (4) compleet 

(pürëä) en (5) absoluut (ätyantiké). 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Een van de stadia van bhakti-sädhana, van 

śraddhä tot prema, is anartha-nivåtti (het stoppen van belemmerin-

gen naar bhakti). Nu wordt het uitbannen (nivåtti) van deze vier 



_____________________________________________________________________________________ 

293 

soorten anarthas uitgelegd. Deze anarthas verdwijnen niet onmid-

dellijk, maar worden in vijf fasen uitgeschakeld: (1) eka-deça-vartiné, 

(2) bahu-deça-vartiné, (3) präyiké, (4) pürëä en (5) ätyantiké. 

1) Eka-deça-vartiné – de gedeeltelijke opheffing van anarthas kan 

worden vergeleken met het reduceren van een rupee met twee 

of vier annas. [Een anna is éénzestiende deel van een rupee.] 

Deze fase heet eka-deça-vartiné-nivåtti. 

2) Bahu-deça-vartiné – de uitgebreide uitbanning van anarthas kan 

worden vergeleken met het reduceren van een rupee met twaalf 

annas. Deze fase wordt bahu-deça-vartiné-nivåtti genoemd. 

3) Präyiké – de bijna complete uitbanning van alle anarthas, terwijl 

iets kleins nog achterblijft, kan worden vergeleken met het re-

duceren van een rupee met achtennegentig paisä. [Een paisä is 

een honderdste van een rupee.] Deze fase wordt präyiké-

anartha-nivåtti genoemd. 

4) Pürëä – de complete uitbanning van anarthas, zonder dat iets 

achterblijft, kan worden vergeleken met het reduceren van een 

rupee met zestien annas. Deze fase wordt pürëä-anartha-nivåtti 

genoemd. 

5) Ätyantiké – de absolute vernietiging van anarthas voorkomt de 

mogelijkheid, dat anarthas terugkomen. In de voorgaande fase 

van pürëä-nivåtti worden anarthas vernietigd, maar er bestaat 

nog een mogelijkheid, dat ze om een of andere reden terugko-

men. In ätyantiké-nivåtti echter bestaat er geen mogelijkheid 

meer, dat dit nog gebeurt.  

4c ~ De volgorde waarin anarthas voortkomend uit aparädha 

worden verdreven 

tatra ‘grämo dagdhaù paöo bhagna’ iti nyäyenäparädhotthänäm an-

arthänäà nivåttir bhajana-kriyänantaram eka-deça-vartiné niñöhäyäm 
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utpannäyäà bahula-deça-vartiné ratäv utpadyamänäyäà präyiké 

premni pürëä çré-bhagavat-pada-präptäv ätyantiké | 

BHÄVÄNUVÄDA – “Grämo daghdaù paöo bhagnaù – het dorp is 

verbrand; de kleding is gescheurd.” 

Na de aanvang van de praktijk van toegewijde dienst (bhajana-

kriyä) is volgens deze logica de eliminatie van anarthas voortko-

mend uit voorgaande aparädha gedeeltelijk. Met de ontwikkeling 

van sterk vertrouwen (niñöhä) worden ze uitgebreid geëlimineerd. 

Waneer men transcendente genegenheid (rati) voor Çré Bhagavän 

ontwikkelt, is de eliminatie bijna compleet. Wanneer de zon van 

liefde voor God (prema) verschijnt, is de eliminatie compleet. En 

wanneer men de lotusvoeten van Bhagavän bereikt [dat wil zeggen, 

als men Zijn rechtstreekse metgezel wordt], zijn deze anarthas ab-

soluut gestopt. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura illu-

streert het onderwerp in kwestie met de logica “grämo dagdhaù paöo 

bhagnaù – het dorp is verbrand; de stoffen zijn gescheurd.” Hieruit 

leiden we af, dat het dorp slechts deels in vlammen opging en dat de 

stof in twee of meer stukken is gescheurd. Het wijst er niet op, dat 

het dorp of de stof geheel zijn vernietigd. 

Na de aanvang van bhajana-kriyä, waarover we eerder hebben 

gesproken, is er op dezelfde manier een geleidelijke afname van 

anarthas voortkomend uit overtredingen (aparädhottha-anarthas). 

Maar deze is slechts gedeeltelijk (eka-deça-vartiné); deze is niet 

compleet. En wanneer niñöhä in de sädhaka verschijnt, worden an-

arthas uitgebreid geëlimineerd (bahu-deça-vartiné). Zodra zich rati of 

bhäva heeft ontwikkeld, is het uitbannen van anarthas bijna com-

pleet (präyiké). Als bhäva condenseert, wordt het prema genoemd. 

In dit stadium is de anartha-nivåtti van de toegewijde compleet (pür-

ëä). En wanneer de toegewijde, die zich constant bezighoudt met 

liefdevolle bhakti, de genade van bhakti ontvangt, krijgt hij recht-
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streekse dienstverlening aan de lotusvoeten van Çré Bhagavän. In dit 

stadium is de uitbanning van anarthas absoluut (ätyantiké). Er be-

staat niet de minste kans, dat ze terugkomen. 

Hier kan men zich afvragen of de neiging om aparädha te plegen 

mogelijkerwijs in het hart van een toegewijde met rati of prema kan 

verschijnen. Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.3.54) legt uit, 

bhavo ‘py abhävam äyäti  /  kåñëa-preñöhäparädhataù 

abhäsatäà ca çanakair  /  nyüna-jätiyatäm api 

Door een overtreding tegen Kåñëa of Kåñëa’s dierbare toegewijde te 

begaan verdwijnt zelfs bhäva, indien de overtreding ernstig genoeg is. 

Die bhäva wordt een schaduw van bhäva (bhäväbhäsa), als de over-

treding middelmatig is en wordt bhäva van een lagere standaard, als 

de overtreding licht is. 

Een gorilla genaamd Dvivida was een metgezel van Çré Rämacan-

dra, maar omdat hij een overtreding tegen de voeten van Çré Lakñ-

maëa had begaan, onderging hij vele kwellingen en werd uiteinde-

lijk gedood onder handen van Çré Baladevajé aan het eind van Dvä-

para-yuga. Aan dergelijke precedenten kan de ernst van een over-

treding aan de lotusvoeten van een grote toegewijde worden afgele-

zen. Het is niet uitgesloten, dat sädhakas met bhäva (jäta-rati-

sädhakas) en prema (jäta-prema-sädhakas) overtredingen tegen een 

zuivere toegewijde kunnen begaan. Alleen wanneer de premé-

bhakta alle genade van Çré Bhagavän krijgt en rechtstreekse darśana 

van Hem krijgt en dienstverlening aan Hem krijgt, is het plegen van 

aparädhottha-anarthas absoluut gestopt (ätyantiké-nivåtti) zonder 

mogelijkheid, dat aparädha opnieuw wordt begaan. 
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4d ~ De overtreding van Citraketu Mahäräja was eigenlijk 

geen overtreding 

yas tu taträpi citraketau kädäcitko mahad-aparädhaù sa prätitika eva 

na västavaù | satyäà prema-sampattau pärñadatva-våtratvayor vaiçi-

ñöyäbhäva-siddhäntät | 

BHÄVÄNUVÄDA – We horen, dat Mahäräja Citraketu eens een over-

treding tegen een zuivere toegewijde beging, zelfs nadat hij de audi-

ëntie van Bhagavän had gekregen. Het leek slechts een overtreding 

te zijn, in werkelijkheid was dat niet het geval. Omdat dezelfde 

schatkist van liefdevolle toewijding aan Bhagavän in zijn hart aan-

wezig bleef, als metgezel van Bhagavän en als Våträsura, bestaat er 

geen verschil tussen deze twee onderscheidende kenmerken van 

hem. Dit is de conclusie (siddhänta). 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Nadat Bhagavän is bereikt, is het stoppen 

van anarthas voortkomend uit aparädha absoluut (ätyantiké). Dit 

betekent, dat het niet meer mogelijk is om een overtreding tegen 

een verheven toegewijde te begaan. Als dit waar is, hoe heeft Citra-

ketu Mahäräja dan, zelfs nadat hij Bhagavän had bereikt, de neiging 

kunnen ontwikkelen om Çréman Mahädeva te schofferen? In ant-

woord hierop zegt de eerbiedwaardige auteur, dat dit niet de reali-

teit was, ook al beging Citraketu Mahäräja aparädha tegen een grote 

ziel. Het leek slechts een overtreding te zijn. Er wordt gezegd, dat 

het gevolg van een overtreding tegen een zuivere toegewijde leidt 

tot het afnemen of verdwijnen van bhakti. Pärvaté had Citraketu 

Mahäräja vervloekt, waardoor hij een demoon werd, maar toch was 

zijn bhakti onaangetast gebleven. “Phalena phala-käraëam anuméya-

te – we kunnen de oorzaak alleen van het gevolg afleiden.” Daarom 

had Citraketu Mahäräja eigenlijk geen mahad-aparädha gepleegd. 

De geschiedenis van Çré Citraketu Mahäräja wordt verhaald in 

Canto Zes van Çrémad-Bhägavatam, Hoofdstukken 14-16. Hij was 
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de soevereine vorst van het land Çürasena. Ondanks dat hij over 

koninklijke rijkdom beschikte, die ongeëvenaard was, bleef hij ter-

neergeslagen, omdat hij geen zoon had. Koning Citraketu had de 

hand van tien miljoen prachtige vrouwen aanvaard in de hoop een 

zoon te krijgen, maar hij bleef zonder nageslacht. 

Op zekere dag kwam de grote wijze, Aìgirä Åñi door de wil van 

Bhagavän naar zijn koninklijk paleis. De koning onthulde zijn zor-

gen en vroeg hem herhaaldelijk om een zoon. Mahärñi Aìgirä ging 

caru (een soort zoete rijst als offergave) toebereiden en offerde dit 

in een heilig offervuur. Hij gaf de restanten aan de hoofdkoningin 

Kåtadyuti en zei, “Mag dit een zoon produceren, die de koning zo-

wel geluk als verdriet brengt.” Toen vertrok hij. 

Nadat de koningin de zoete rijst had gegeten, werd ze zwanger en 

kreeg te zijner tijd een zeer mooie babyzoon. Het kind begon op te 

groeien als een wassende maan. Koning Citraketu raakte van nature 

sterker gehecht aan Koningin Kåtadyuti. Toen de andere koningin-

nen dit zagen, raakten ze overweldigd door afgunst en haat en ver-

moordden het kind door het vergif toe te dienen. 

De grote wijze had eerder gezegd, dat de koning een kind zou 

krijgen, dat hem geluk en verdriet zou brengen. Bij het horen van de 

dood van zijn zoon werd Mahäräja Citraketu overdonderd door 

treurnis. Op dat moment kwam de hoogst genadevolle Çré Närada 

daar aan samen met Çré Aìgirä Åñi. Çré Närada gaf de koning allerlei 

instructies en bood hem troost. Het was voor de koning niettemin 

erg moeilijk om zijn lessen te bevatten. Uiteindelijk riepen die grote 

wijzen de ziel van het overleden kind op en lieten het kind de ko-

ning kalmeren door hem instructies te laten geven over de onwezen-

lijke aard van deze materiële wereld en de vluchtige aard van rela-

ties tussen vader en zoon, moeder en vader, enzovoort. 

De koning raakte van deze wereld onthecht en hield zich bezig 

met bhajana onder leiding van Çré Närada en kreeg de rechtstreekse 

audiëntie van Çré Saìkarñaëa, die hem instructies gaf over de fun-
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damentele waarheden van dharma en jïäna, omdat hij met hem 

tevreden was. De koning besteeg een goddelijk vliegtuig en werd de 

heerser van de Vidyädhara’s
18

, die zich ongedwongen in de valleien 

van Berg Sumeru bewogen. 

Op zekere dag zag Mahäräja Citraketu Bhagavän Çré Çaìkara in 

een bijeenkomst van grote munis, siddhas en cäraëas zitten met zijn 

arm om Pärvaté, die op zijn schoot zat. Toen Mahäräja Citraketu 

naderbij kwam, lachte hij hardop in aanwezigheid van Pärvaté-devé. 

“Kijk nu eens naar de situatie van de grote leraar van dharma, de 

guru van de hele wereld, Çré Mahädeva!” zei hij. “Heeft hij in een 

dergelijk geleerd gezelschap zijn vrouw op schoot gezet? Hoe 

schaamteloos!” 

Bhagavän Çré Çaìkara wist, dat Citraketu een dierbare toegewijde 

van Bhagavän was, dus hij glimlachte en zweeg. Pärvaté-devé daaren-

tegen kon het gedrag van Citraketu niet verdragen – zijn bespotting 

en gebrek aan respect. Ze vervloekte hem dan ook onmiddellijk, “U 

krijgt een geboorte in een uitermate zondig, demonisch ras. Op die 

manier zult u nooit meer in staat zijn om grote zielen te bespotten 

[door van hun contact verstoken te zijn].” 

Koning Citraketu raakte hierdoor niet in het minst verontrust. 

Om Pärvaté een plezier te doen prees hij haar, aanvaardde de ver-

vloeking, bood zijn eerbetuigingen aan en vervolgde zijn weg. Hij 

was niet uit op vergelding. Zijn macht was zodanig, dat hij Pärvaté 

had kunnen vervloeken, als hij dat gewild zou hebben, maar dat 

deed hij niet. 

Citraketu, die door de godin was vervloekt, werd geboren als de 

zoon van Tvañöä Åñi en werd bekend als Våträsura. Zijn gestalte was 

enorm groot en angstaanjagend en alle halfgoden waren beducht 

voor hem. In een grote oorlog met de halfgoden heeft Indra, die een 

wapen bij zich had, dat was gemaakt van de beenderen van Dadhéci 

                                                           
18

  Een ras van celestijnse wezens, die als dienaren van Çré Çiva over materiële mys-

tieke kennis beschikken.* 
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Åñi, hem vermoord. Indra was gereed voor de strijd en verscheen op 

zijn olifant, Airävata, voor Våträsura. Çré Bhagavän had Indra de 

instructie gegeven om Våträsura met het wapen van blikseminslag te 

doden, maar het viel uit zijn hand. Våträsura pakte het wapen op en 

omdat hij zeer was toegewijd aan dharma, gaf hij het persoonlijk aan 

Indra terug en zei, “Dood me hiermee. Ik ben niet bang, zelfs niet 

voor de Tijd. Bhagavän Çré Çyämasundara staat voor me en ik zie 

het als mijn grote geluk om van dit demonische, materiële lichaam af 

te komen, nu ik mijn ogen op Hem gericht houd.” Met de recht-

streeks realisatie van Bhagavän bad hij alsvolgt (Çrémad-

Bhägavatam 6.11.24-27), 

ahaà hare tava pädaika-müla- 

    däsänudäso bhavitäsmi bhüyaù 

manaù smaretäsu-pater guëäàs te 

    grëéta väk karma karotu käyaù 

O Bhagavän, schenk me alstublieft de genade, dat ik in mijn volgende 

geboorte de gelegenheid krijg om uitsluitend de dienaren te dienen, 

die hun toevlucht tot Uw lotusvoeten hebben genomen. O geliefde 

van mijn leven (Präëa-vallabha), mag mijn geest altijd worden herin-

nerd aan Uw alom heilzame kwaliteiten, mogen mijn woorden altijd 

de glorie van die kwaliteiten beschrijven en mag mijn lichaam altijd in 

Uw dienst betrokken blijven. 

na näka-påñöhaà na ca pärameñöhyaà 

    na särva-bhaumaà na rasädhipatyam 

na yoga-siddhér apunar-bhavaà vä 

    samaïjasa tvä virahayya käìkñe 

O bron van al het goede geluk, ik verlang niet naar de hemelse plane-

ten, het oord van Brahmä, of heerschappij over de Aarde of over la-

gere planetaire stelsels, noch verlang ik mystieke perfectie. Ik wil niet 

eens bevrijding, als dat inhoudt, dat ik U moet opgeven. 

ajäta-pakñä tva mätaraà khagäù 

    stanyaà yathä vatsataräù kñudhärtäù 
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priyaà priyeva vyuñitaà viñaëëä 

    mano ‘ravindäkña didåkñate tväm 

O lotusogende, mijn hart is rusteloos verlangend naar de darśana van 

U, zoals vederloze kuikens gretig uitkijken naar hun moeder, zoals 

hongerige kalveren de melk van hun moeder willen drinken, of zoals 

een minnares haar geliefde wil ontmoeten, die zich in een ver land be-

vindt. 

mamottamaçloka-janeñu sakhyaà 

    saàsära-cakre bhramataù sva-karmabhiù 

tvan-mäyayätmätmaja-dära-geheñv 

    äsakta-cittasya na nätha bhüyät 

Heer, ik wil geen bevrijding. Ik vind het niet erg om herhaaldelijk in 

deze vicieuze cirkel van geboorte en dood rond te wentelen als gevolg 

van mijn acties. Maar waar ik ook ga en in welke levenssoort ik ook 

kan worden geboren, geef me de liefdevolle vriendschap van Uw 

dierbare toegewijden. Meester, ik wil alleen, dat ik nooit in relatie sta 

tot degenen, die door Uw externe energie worden begoocheld en ge-

hecht zijn aan huis, lichaam, vrouw en zonen. 

Dus ondanks, dat Citraketu (Våträsura) zich in het lichaam van een 

demoon bevond, bleef hij niet alleen verzonken in herinnering aan 

Bhagavän, maar kreeg ook rechtstreekse darśana van Hem. 

Çréla Jéva Gosvämé heeft deze vier verzen geciteerd in zijn Préti-

sandarbha (Anuccheda 72) en vat ze alsvolgt samen, 

tad etac chuddha-premodgäramayatvenaiva çrémad-våtra-vadho ‘sau 

vilakñaëatväc chré-bhägavata-lakñaëeñu puräëäntareñu gaë-yate, 

våträsura-vadhopetaà tad bhägavatam iñyate iti | 

Dit betekent, dat de woorden van Våträsura zijn onbevlekte prema 

voor Bhagavän openbaren. Dit is de reden, waarom het verslag van 

de moord op Våträsura in Çrémad-Bhägavatam als bijzonder wordt 

beschouwd. Andere Puräëa’s erkennen deze gebeden onder de 

kenmerken van Çrémad-Bhägavatam ook als hoogstaand. Ook de 
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Matsya Puräëa vermeldt, dat het doden van Våtäsura in het werk 

getiteld Bhägavata Puräëa is beschreven. 

4e ~ Jaya en Vijaya hebben vrijwillig een negatieve houding 

jegens Bhagavän aanvaard 

jaya-vijayayos tv aparädha-käraëaà prema-vijåmbhitä svecchaiva | 

sä ca ‘he prabhu-vara devädi-deva näräyaëa anyaträlpa-balatvät 

asmäsu tu prätikülyäbhävät yadi tatra bhavato yuyutsä na sampadya-

te tadä äväm eva kenäpi prakäreëa pratiküli-kåtya tad yuddha-

sukham anubhüyatäm ity ävayoù svataù paripürëatäyäm aëu-

mätram api nyünatvam asahamänayoù kiìkarayoù prärthanä-haöhaù 

sva-bhakta-vätsalya-guëam api laghü-kåtya niñpädyatäm’ ity äkärä 

kädäcitka-prasaìga-bhavä mänasä manasaiva jeyä |  

BHÄVÄNUVÄDA – Verder vormde de oorzaak van de overtreding 

van Jaya en Vijaya een verlangen, dat voortkwam uit hun ontlui-

kende prema, die ze alsvolgt tot uitdrukking hebben gebracht, “O 

Meester, O Heer des heren, Näräyaëa! We kunnen nergens iemand 

vinden, die sterk genoeg is om Uw verlangen naar een gevecht te 

vervullen. Ook al beschikken we over de kracht om dat wel te doen, 

kunnen we van U geen tegenstander zijn, omdat we geen vijandige 

houding jegens U koesteren. Aangezien Uw verlangen naar een 

strijd niet is vervuld, wek alstublieft in ons een vijandig gevoel, zo-

dat U de voldoening van het duel kunt proeven. We kunnen niet 

verdragen, dat U de minste afname in de vervulling van Uw auto-

nome verlangens ervaart. Daarom bidden wij, Uw twee uitvoerders 

van opdrachten, dat U zo goed mag zijn om ons gebed te verhoren, 

ook al moet U Uw kwaliteit van genegenheid jegens Uw toegewij-

den (bhakta-vätsalya) met kracht onderdrukken.” 

Als men ooit een smadelijke mentaliteit tegen de beschrijving 

van Citraketu Mahäräja of Jaya en Vijaya ontwikkelt en conclu-
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deert, dat ze werkelijk een overtreding hebben begaan, dient men 

deze conclusie door intelligente beraadslaging te boven te komen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çrémad-Bhägavatam, Canto Drie, Hoofd-

stuk 5 beschrijft het verhaal van de vier Kumära’s voorgezeten door 

Çré Sanaka Muni, die de metgezellen van Bhagavän in Vaikuëöha, 

Jaya en Vijaya, vervloekten. Ofschoon het erop lijkt, dat Jaya en 

Vijaya aparädha tegen grote zielen hadden gepleegd, werd dit in 

werkelijkheid aangedreven door hun verlangen om Bhagavän met 

hun dienstverlening een plezier te doen. Jaya en Vijaya, de poort-

wachters van Vaikuëöha, zagen dat iedereen de Meester van Vai-

kuntha [Çré Näräyaëa] een plezier deed door Hem diensten te verle-

nen, maar dat niemand in staat was om de almachtige Çré Näräyaëa 

te faciliteren om de smaak van een strijd (yuddha-rasa) te proeven. 

“In het hele universum is geen strijder gelijk aan Çré Näräyaëa. Wij 

beschikken over een immense kracht, maar we kunnen Hem niet 

helpen de smaak van de rasa van een knokpartij te laten proeven, 

want ons gevoel voor Hem is niet vijandig. Zonder het gevoel van 

vijandschap is het onmogelijk om dit uit te voeren,” dachten ze. 

Daarom gingen ze naar Çré Näräyaëa en baden, “O Meester, ons 

enige verlangen is, dat U de rasa van de strijd proeft. Omdat U in 

Zichzelf compleet bent, kunnen we niet verdragen, dat U iets ont-

beert [in de vervulling van Uw verlangens]. Alle toegewijden verle-

nen U diensten met een positief gevoel en er is niemand, die U wil 

helpen de rasa van een vechtpartij te proeven. Bhagavän, we bidden 

U om ons op genadevolle wijze een negatief gevoel voor U te geven, 

zodat we Uw verlangen naar de voldoening van een strijd kunnen 

vervullen.” Om aan hun verlangen te voldoen gaf Çré Näräyaëa, de 

wensboom van Zijn toegewijden, de munis onder leiding van Sana-

ka-kumära de inspiratie om naar Vaikuëöha te gaan. Alleen vanwe-

ge de inspiratie van Çré Näräyaëa hebben Jaya en Vijaya toen de 

heiligen bij de poort naar Vaikuëöha tegengehouden. Het gevolg 

was, dat de vier wijzen hen hebben vervloekt, waardoor ze een ge-
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boorte kregen in een ras van demonen. Door Çré Näräyaëa in staat 

te stellen om yuddha-rasa te proeven beschouwden ze hun leven als 

een succes. 

Indien in een sädhaka ooit de neiging verschijnt om te dienen met 

een negatief gevoel, zoals het geval was met Çré Citraketu en Jaya en 

Vijaya, moet hij een dergelijke overtreding op basis van zijn intelli-

gentie onmiddellijk uit zijn hoofd zetten. Het bovenzinnelijke ge-

drag van de eeuwige metgezellen van Bhagavän is voor gewone 

mensen onbevattelijk en het is voor een sädhaka nooit gepast om dit 

te imiteren. 

4f ~ De volgorde waarin anarthas voortkomend uit ondeugde-

lijke activiteiten en bhakti worden verdreven 

tathä duñkåtotthänäà bhajana-kriyänantaram eva präyiké niñöhäyäà 

jätäyäà pürëä äsaktäv evätyantiké | tathä bhakty-utthänäà bhajana-

kriyänantaram eka-deça-vartiné niñöhäyäà pürëä rucäv ätyantikéti 

anubhavinä bahu-dåçvanä samyag vivicyänumantavyam || 4 ||  

BHÄVÄNUVÄDA – Het verdrijven van anarthas voortkomend uit 

ongodsdienstigheid (duñkåta-jäta) [en godsdienstigheid (sukåta-

jäta)] is alsvolgt. Na het stadium van bhajana-kriyä is de eliminatie 

bijna voltooid (präyiké). In niñöhä is de eliminatie voltooid (pürëä). 

In äsakti is de eliminatie absoluut (ätyantiké). 

Op dezelfde manier is de eliminatie van anarthas voortkomend 

uit bhakti (bhakti-jäta) alsvolgt. In bhajana-kriyä is de eliminatie 

gedeeltelijk (eka-deça-vartiné). In niñöhä is de eliminatie voltooid 

(pürëä). In ruci is de eliminatie absoluut (ätyantiké). Ervaren en 

gerealiseerde toegewijden hebben dit vastgesteld en na grondige 

beraadslaging geopenbaard. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft 

voorheen geschreven, dat het stoppen van anarthas in vijf achter-

eenvolgende stadia plaats vindt en dat de sädhaka op die manier 
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geleidelijk vrij wordt van de meest prominente hindernissen in 

bhakti, namelijk anarthas voortkomend uit aparädha. Nu gaat hij de 

achtereenvolgende fasen van verlossing van andere soorten anarthas 

beschrijven. 

In het stadium van bhajana-kriyä is de eliminatie van anarthas 

voortkomend uit zondige activiteiten, zoals gehechtheid aan materi-

ele objecten, haat, en absorbtie in wereldse objecten, bijna voltooid 

(präyiké). Bij het bereiken van het stadium van niñöhä is de elimina-

tie van anarthas voortkomend uit zondige activiteiten voltooid (pü-

rëä) en in het stadium van äsakti is de eliminatie van dergelijke an-

arthas absoluut (ätyantiké) en er blijft geen kans bestaan, dat ze op-

nieuw ontkiemen. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft de volgorde, waarin 

anarthas voortkomend uit vrome activiteiten worden geëlimineerd, 

niet afzonderlijk gespecificeerd. Absorbtie in de vijf typen ellende 

voortkomend uit onwetendheid is een anartha voortkomend uit 

zondige activiteiten, terwijl absorbtie in materieel plezier een anart-

ha is, die voortkomt uit vrome activiteiten. Als men gehechtheid 

(äsakti) aan Çré Hari ontwikkelt, bestaat er verder geen kans om 

verzonken te raken in materieel geluk of verdriet. Zo weten we, dat 

anarthas voortkomend uit zondige daden en voortkomend uit vrome 

daden in dezelfde volgorde worden geëlimineerd. 

Hierna zet de auteur de volgorde van eliminatie van anarthas 

voortkomend uit de praktijk van bhakti (bhakty-uttha-anarthas) 

uiteen, zoals verlangens naar materieel voordeel (läbha), verering 

(püjä) en erkenning (pratiñöhä). Zodra men zich gaat bezighouden 

met de praktijk van bhakti [in het stadium van bhajana-kriyä], heeft 

een gedeeltelijke eliminatie (eka-deça-vartiné-nivåtti) van anarthas 

plaats, die voortkomen uit de praktijk van bhakti. Dit komt, omdat 

deze soort anartha zich manifesteert uit bhajana-kriyä. In het stadi-

um van niñöhä is eliminatie voltooid (pürëä) en in het stadium van 

ruci is eliminatie absoluut (ätyantiké). Met andere woorden, bij het 
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ontwikkelen van ruci voor bhajana wordt het verlangen naar voor-

deel, verering en erkenning automatisch verdreven. Degenen met 

grote kennis en ervaring zijn na ampele beraadslaging over dit on-

derwerp tot deze slotsom gekomen. 

Het betekent, dat anarthas vóór het stadium van bhajana-kriyä 

niet verminderen. Anarthas nemen geleidelijk af, nadat men over-

gaat tot de praktijk van bhajana en standvastig wordt. Als men in 

bhajana nalatig wordt, gaan anarthas in die mate toenemen, dat het 

verlangen om bhajana uit te voeren geheel gaat verdwijnen. 

Het is daarom van wezenlijk belang om bhajana te blijven prakti-

seren, het stadium dat wordt bereikt, nadat men vertrouwen 

(śraddhä) heeft ontwikkeld en de associatie van sädhus (sädhu-

saìga) heeft gekregen. Zonder die betrokkenheid is de eliminatie 

van anarthas onmogelijk. En totdat anarthas zijn uitgebannen, is het 

totaal zinloos om zelfs te denken, dat men Bhagavän kan bereiken. 

Tekst  5 

5a ~ Çré Näma Prabhu versluiert Zijn kracht voor schoffeer-

ders tegen de heilige naam, omdat Hij met hen niet tevreden 

is  

nanu, “aàhaù saàharad akhilaà sakåd udayäd eva” iti “yan näma 

sakåc chravaëät pukkaço ‘pi vimucyate saàsärät” ity ädi pramäëa-

çatäd ajämilädy-upäkhyäneñv ekasyaiva nämäbhäsasyävidyä-par-

yanta-sarvänartha-nivåtti-pürvaka-bhaga-vat-präpakatvänubhaväd 

bhagavad-bhaktänäà duritädi-nivåttäv uktaù kramo na saìgacchate | 

satyam | nämna etävaty eva çakti nätra sandehaù | parantu säparäd-

hiñv aprasannena tena yat sva-çaktiù samyak na prakäçyate tad eva 

duñöatädénäà jévätur ity avagantavyam | 

BHÄVÄNUVÄDA – “Zodra de heilige naam zelfs maar één keer op-

rijst als de zon, wordt een veelvoud van zonden als een oceaan van 
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duisternis onmiddellijk teniet gedaan” (Padyävalé 16). “Door de 

naam van Çré Bhagavän slechts eenmaal te horen wordt zelfs een 

verdorven hondenvleesetende outcaste van het materiële bestaan 

bevrijd” (Çrémad-Bhägavatam 6.26.44). Er staan in de geschriften 

honderden van dergelijke uitspraken. Verder toont de geschiedenis 

van Ajämila duidelijk aan, dat alle anarthas inclusief onwetendheid 

worden vernietigd door slechts eenmaal een schijn van de heilige 

naam (näma-äbhäsa) te chanten en dat het tegelijkertijd realisatie 

oproept, waarmee men Çré Bhagavän bereikt. Dit lijkt niet in over-

eenstemming te zijn met de volgorde van eliminatie van anarthas, 

zoals eerder is uiteengezet. Het is inderdaad waar, dat de heilige 

naam over een dergelijk vermogen beschikt; hierover bestaat abso-

luut geen twijfel. Maar omdat Näma Prabhu niet blij is met dege-

nen, die overtredingen begaan, openbaart Hij aan hen Zijn vermo-

gen niet ten volle. Men dient te weten, dat dit de enige reden is, 

waarom de anarthas van een dergelijk persoon niet worden verdre-

ven. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Met diverse schriftuurlijke uitspraken 

brengt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura de vijf fasen van anart-

ha-nivåtti in overeenstemming met de gloriën van de heilige naam. 

Çré Padyävalé (16) zegt, 

aàhaù saàharad akhilaà sakåd udayäd eva sakala-lokasya 

taraëir iva timira-jaladhià jayati jagan-maìgalaà harer näma 

Zoals de rijzende zon alle duisternis verdrijft, zo worden alle zonden 

van een levend wezen als een oceaan van duisternis vernietigd door 

slechts eenmaal de heilige naam uit te spreken. 

Koning Citraketu heeft Bhagavän Ananta alsvolgt in Çrémad-

Bhägavatam (6.16.44) verheerlijkt, 

na hi bhagavann aghaöititam édaà 

    tvad-darçanän nånäm akhéla-päpa-kñayaù 
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yan-näma sakåc chravaëät 

    pukkaço ‘pi vimucyate saàsärät 

O Bhagavän, alleen rechtstreekse audiëntie van U vernietigt alle zon-

den van een persoon. Dit is niet onmogelijk, omdat louter door Uw 

naam slechts eenmaal te horen, zelfs een verdorven, hondenvlees-

etende outcaste van het materiële bestaan wordt bevrijd. 

Duizenden van dergelijke voorbeelden beschrijven de glorie van 

harinäma en worden door de geschriften heen aangetroffen. Dit is 

duidelijk te zien aan het leven van Ajämila. Door de naam van zijn 

zoon Näräyaëa te roepen – dat wil zeggen, door een schijn van de 

heilige naam (näma-äbhäsa) uit te spreken – werden al zijn zonden 

teniet gedaan, zijn onwetendheid, die de bron van alle zonde vormt, 

werd ook verdreven en bereikte hij de lotusvoeten van Bhagavän. 

Hoe staat dit dan in verhouding tot de successievelijke eliminatie 

van anarthas – eka-deça-vartiné, bahu-deça-vartiné, präyiké, pürëä en 

ätyantiké – van een praktiserende toegewijde, die volgens de voor-

schriften van çästra inwijding van een bonafide geestelijk leermees-

ter heeft aanvaardd en zich bezighoudt met harinäma-kértana? Çréla 

Viçvanätha Cakravarté Öhäkura brengt dit punt te berde en harmo-

niseert het alsvolgt. 

Alles, dat de geschriften zeggen over de gloriën van çré näma, is 

volkomen waar. Hierover kan geen twijfel bestaan. De geschriften 

hebben eigenlijk slechts een fractie van de onbeperkte gloriën van 

çré näma beschreven. Er is geen reden om aan hun uitspraken te 

twijfelen. Iemand die hiertegen wantrouwen koestert, maakt zich 

schuldig aan de verschrikkelijke näma-aparädha van te denken, dat 

de glorie van de heilige naam wordt overdreven, of de aparädha van 

het uitdokteren van een wereldse interpretatie. Door näma-äbhäsa 

uit te spreken vernietigt een persoon, die zich niet offensief ge-

draagt, al zijn zonden en bereikt daarna Vaikuëöha.  

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura schrijft in zijn commentaar 

Särärtha-darçiné op Çrémad-Bhägavatam (6.2.9-10) het volgende, 
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“niraparädhänäà tu bhagavat-präptau nästi vilambas teçam hi bhag-

avan-näma-grahaëaà vaikuëöhärohaëaà coti dve eva bhumike—

yathä ajämilädénäm |” 

Dit betekent, dat iemand, die zich niet offensief gedraagt, niet wordt 

vertraagd in het bereiken van Bhagavän, omdat hij de stadia van 

śraddhä, sädhu-saìga, bhajana-kriyä enzovoort niet hoeft te doorlo-

pen. Voor hem gelden slechts twee stappen: het chanten van de 

heilige naam (näma-grahaëa) en opstijgen naar Vaikuëöha (vaikuëö-

ha-ärohaëa). Personen zoals Ajämila zijn hiervan een voorbeeld. 

Ajämila had allerlei zondige activiteiten uitgevoerd, maar hij was 

geen aparädhé. Vanwege zijn onaflatende gehechtheid aan vrouw en 

kinderen had hij geen gelegenheid om overtredingen te begaan, 

zoals godslastering tegen sädhus. Het gevolg was, dat voor het ver-

mogen van de heilige naam van Bhagavän niets in de weg stond om 

zijn onbevangen hart te verlichten. Anderzijds manifesteert de heili-

ge naam zijn vermogen niet voor schoffeerders, waarmee Hij niet 

tevreden is, ondanks dat de heilige naam over alle vermogen (sarva-

çaktimän) beschikt. Men mag niet de minste of geringste twijfel 

koesteren over de gloriën van de heilige naam, wanneer Hij zijn 

vermogen niet manifesteert. Men dient te weten, dat de wantoe-

stand van de aparädhé en zijn anarthas hiervoor de enige reden is.  

5b ~ Schoffeerders van de näma zullen Yamaräja niet zien, 

maar ze kunnen ook niet worden gezuiverd 

kintu yama-dütänäà tad-äkramaëe na çaktiù | “na te yamaà päça-

bhåtaç ca tad-bhaöän svapne ‘pi paçyanti” ity ädeù | “na vidyate 

tasya yamair hi çuddhiù” ity atra yamair yogäìgair iti vyäkhyeyam |  

BHÄVÄNUVÄDA – Zelfs de gedelegeerden van Yamaräja, god van 

de dood, hebben niet het vermogen om dergelijke schoffeerders van 

de heilige naam te arresteren. Zoals beschreven staat in Çrémad-

Bhägavatam (6.1.19), “Zelfs in hun dromen zien dergelijke perso-
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nen Yamaräja of zijn afgevaardigden, die touwen bij zich hebben, 

nooit.” 

Padma Puräëa zegt, “Zelfs het aanwenden van zelfonthouding 

(yama) kan schoffeerders van de heilige naam niet zuiveren.” Het 

woord yama verwijst hier naar het achtvoudige pad van mystieke 

yoga (añöäìga-yoga), zoals het inachtnemen van verboden (yama) 

en geboden (niyama). 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De auteur wijst op nog een ander bijzonder 

punt. Zelfs al blijft näma-aparädha aanwezig in een persoon, die de 

heilige naam uitspreekt, zijn Yamaräja en zijn afgevaardigden niet 

in staat om hem een straf uit te delen. Zolang de anarthas van de 

näma-aparädhé niet zijn verdreven, krijgt hij niet de vrucht van het 

chanten, prema, en zal hij Bhagavän nooit bereiken. Hij zal echter 

wel de kwellingen van de hel, die door Yamaräja worden uitgeme-

ten, kunnen ontlopen. Çrémad-Bhägavatam (6.1.19) stelt, 

sakån manaù kåñëa-padäravindayor 

    niveçitaà tad-guëa-rägi yair iha 

na te yamaà päça-bhåtaç ca tad-bhaöän 

    svapne ‘pi paçyanti hi cérëa-niñkåtäù 

Degenen, wier geest gretig is als een bij om de kwaliteiten van Bhaga-

vän te proeven en die slechts eenmaal de nectar van de lotusvoeten 

van Çré Kåñëa hebben geproefd, hebben alle vormen van boetedoe-

ning uitgevoerd. Zelfs in hun dromen zien ze Yamaräja of zijn diena-

ren, die touwen bij zich hebben nooit – laat staan dat ze ooit de helse 

planeten zien. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura geeft nu de beschrijving van de 

tien overtredingen tegen de heilige naam uit de Padma Puräëa, 

nämno baläd yasya hi päpa-buddhir 

na vidyate tasya yamair hi çuddhiù 
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Degenen, die op kracht van de heilige naam de neiging hebben om 

zonden te plegen, of ze daadwerkelijk plegen, worden niet door yama 

gezuiverd, zelfs niet na een zeer lange tijd. 

Deze uitspraak schijnt aan te tonen, dat näma-aparädhés wel straffen 

van Yama ondergaan. Hoe kunnen we dit dan in overeenstemming 

brengen met de eerste conclusie, die werd vastgesteld?  

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura lost dit alsvolgt op. Het 

woord yama in dit vers over näma-aparädha wijst op het achtvoudi-

ge pad van mystieke yoga, dat begint met yama (verboden) en 

niyama (geboden). Met andere woorden, dergelijke aparädhés wor-

den niet gezuiverd, ook al volgens ze yama en niyama gedurende 

een lange tijd. Overtredingen tegen de heilige naam kunnen alleen 

worden opgeheven, als de heilige naam tevreden is. Hoe kan de 

inachtneming van yama en niyama enzovoort ze teniet doen? Dit is 

de betekenis van deze uitspraak. Het woord yama is hier niet ge-

bruikt als aanduiding voor Yama Mahäräja. 

5c ~ De genade van de heilige naam vernietigt alle soorten 

anarthas 

yathä samarthena paramäòyenäpi sväminä kåtäparädhaù svajano 

yadi na pälyate kintu tatrodäsyate tadaiva duùkha-däridrya-mälinya-

çokädayaù krameëa labdhävasarä bhavanti na tv anyadéyä janäù ke 

‘pi kadäpéti jïeyam | tathä ca punaù sva-svämino manobhirocinyäm 

anuvåttau satyäà çanais tat-prasädäd duùkha-däridryädayaù çanair 

apayänti | tathä bhagavad-bhakta-çästra-guru-prabhåtibhir amäyayä 

muhuù sevitaiù çanair eva tasya nämnaù prasäde duritädénäm api 

çanair eva näçaù | iti nästi vivädaù | na ca mama ko ‘pi nästi nämäpa-

rädha iti vaktavyaà phalenaiva phala-käraëasyäparädhasya präcé-

nasyärväcénasya vä anumänät | phalaà ca bahu-näma-kértane ‘pi 

prema-liìgänudaya iti | yad uktaà—“tad açma-säraà hådayaà 

batedaà yad gåhyamäëair hari-näma-dheyaiù | na vikriyetätha 

yadä vikäro netre jalaà gätra-ruheñu harñaù ||” iti | 



_____________________________________________________________________________________ 

311 

BHÄVÄNUVÄDA – Een vermogend meester, die straffen kan uitde-

len en gunsten kan schenken, steunt een brutale dienaar niet; jegens 

hem blijft hij onverschillig. Geleidelijk aan ervaart de schoffeerder 

onder invloed van zijn onverschilligheid zorgen, armoede, verdor-

venheid en verdriet. Tegelijkertijd zal een meester iemand, met wie 

hij geen verbinding heeft, nooit instandhouden of straffen. Als de 

dienaar in overtreding zich weer positief jegens de meester gaat 

gedragen in een poging hem tevreden te stellen, zal de meester hem 

gunstig gezind zijn, waarna het ongeluk en de armoede van de die-

naar geleidelijk afnemen. 

Op dezelfde manier zullen door de genade van de heilige naam 

de anarthas van de schoffeerder in de vorm van overtredingen ge-

leidelijk teniet worden gedaan, wanneer hij oprechte, ononderbro-

ken diensten verleent aan de toegewijden van Bhagavän, de ge-

schriften en de geestelijk leermeester. 

Als iemand beweert, “Ik heb geen näma-aparädha gepleegd,” 

moet worden gezegd, dat pas na waarneming van het resultaat de 

oorzaak kan worden afgeleid. Het gevolg van näma-aparädha is, 

dat de symptomen van prema niet worden gewekt, zelfs niet na zo-

veel chanten van de heilige naam. De oorzaak ervan moet daarom 

een overtreding zijn, die hetzij recent of lang geleden is begaan. 

Çrémad-Bhägavatam (2.3.24) legt alsvolgt uit, 

tad açma-säraà hådayaà batedaà 

    yad gåhyamäëair hari-näma-dheyaiù 

na vikriyetätha yadä vikäro 

    netre jalaà gätra-ruheñu harñaù 

Ondanks het overvloedig chanten van de naam van Çré Hari moet de-

gene, die geen extatische transformaties ervaart, zoals een smeltend 

hart, tranen en kippenvel, een hart hebben, dat zo hard is als ijzer. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Zoals eerder gezegd, aparädha is hetgeen, 

dat rädha, of voldoening, verdrijft. De heilige naam raakt met een 
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aparädhé misnoegd en we zien, dat de aparādhī als gevolg ervan niet 

de vrucht ontvangt van het uitspreken van de heilige naam. Çréla 

Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft dit op een simpele manier 

geïllustreerd, zodat we het gemakkelijk kunnen begrijpen. Een 

meester blijft onverschillig tegen een dienaar, die zich misdraagt, en 

houdt hem niet in stand, ook al is hij in staat dat wel te doen. Het 

gevolg is, dat de dienaar wanhopig wordt. Zo ook wordt Näma 

Prabhu onverschillig voor een schoffeerder en openbaart aan hem 

Zijn genade of Zijn grote vermogen niet. Het gevolg is, dat een der-

gelijk persoon door allerlei soorten anarthas wordt belaagd. 

Als we een schoffeerder in een staat van wanhoop en ellende 

zien, zou het onjuist zijn om aan te nemen, dat zijn vermogende 

meester niet in staat zou zijn om iemand van zichzelf, zijn dienaar, in 

stand te houden. Hij kan het doen, maar hij kiest ervoor om het niet 

te doen, omdat hij met hem niet tevreden is. Omdat deze persoon 

een van degenen is, die afhankelijk van hem is, zal de rijke meester 

hem niettemin beschermen en hem nooit verlaten in ruil voor een 

buitenstaander. Als de dader zich op de een of andere manier reali-

seert, dat hij een overtreding heeft begaan en inziet, wat de gedach-

ten van de meester zijn, waarna hij hem weer diensten gaat verlenen 

om hem een plezier te doen, zal de meester, die van nature empa-

thie heeft, hem geleidelijk van zijn ellende en wanhoop verlichten. 

Çré Näma Prabhu, die zeer wel competent is om genade te schen-

ken, zal iemand, die Zijn toevlucht tot Hem zoekt, voor altijd voe-

den door hem prema te schenken. Dit heeft betrekking op iemand, 

die zijn toevlucht neemt tot het pad van bhakti en zich bezighoudt 

met bhajana aangevoerd door näma-kértana. Maar als iemand, die 

zijn toevlucht heeft genoemen tot de heilige naam, näma-aparädha 

pleegt, raakt de heilige naam misnoegd met de schoffeerder en 

schort Zijn voeding op. Met andere woorden, dan zal de heilige 

naam hem niet de vrucht van bhajana en prema geven. Men mag 

daarom nooit denken, dat çré harinäma incompetent is om dat resul-
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taat te leveren. Zelfs al heeft de dader het resultaat van bhajana niet 

gekregen, blijft hij niettemin het object van bescherming en voeding 

van Çré Näma Prabhu. Çré Näma Prabhu houdt alleen degenen in 

stand, die hun toevlucht tot Hem hebben genomen, niet degenen, 

die dat niet hebben gedaan; met andere woorden, niet degenen, die 

geen bhajana uitvoeren. 

Zodra een schoffeerder zijn gebrek of blunder inziet en als gevolg 

daarvan oprecht en onafgebroken diensten verleent in een poging 

om de toegewijde, de geschriften of de geestelijk leermeester, die hij 

heeft geschoffeerd, een plezier te doen, zal Näma Prabhu geleidelijk 

aan met hem tevreden worden, zijn näma-aparädha teniet doen en 

aan hem de vrucht van prema overdragen. Dit kan niet worden 

weerlegd. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft in zijn commentaar, 

Särärtha-darçiné, op Çrémad-Bhägavatam (6.2.9-10) gezegd, sädhu-

saìga-vaçät sarva-näma-aparädha-kñaye tu bhakti-devé samyak-

prasädena näma-phala-präptir eva nirviväda. 

Dit betekent, dat het horen van hari-kathä in de associatie van 

sädhus alle soorten overtredingen tegen harinäma uitwist. Dan ont-

vangt men de complete genade van Bhakti-devé en als gevolg daar-

van krijgt men prema, het resultaat van het uitspreken van de heilige 

naam. Wat dit betreft, is er geen ruimte voor dispuut. 

Iemand kan beweren, “Ik heb geen overtreding begaan, dus 

waarom ervaar ik het resultaat van de heilige naam niet?” Het ant-

woord is, dat de oorzaak van een gevolg kan worden afgeleid uit 

onderzoek van het gevolg zelf. Behalve aparädha kan geen enkel 

obstakel het bereiken van de vrucht van de almachtige namen van 

Çré Hari belemmeren. Dus als iemand de resultaten van de heilige 

naam niet ervaart, is het duidelijk, dat hij aparädha moet hebben 

gepleegd. Hieraan mag zelfs niet een beetje worden getwijfeld. 
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Indien iemand niet het resultaat van de heilige naam ervaart en 

niet met opzet een overtreding heeft begaan, moet hij weten, dat hij 

onbedoeld een overtreding (ajïäta-aparädha) moet hebben begaan. 

Iemand kan veel näma-saìkértana uitvoeren, maar als hij niet de 

symptomen van prema of spirituele extase (sättvika-vikära) manifes-

teert, dient hij te weten, dat hij de vrucht van het chanten niet heeft 

gekregen. Çrémad-Bhägavatam (2.3.24) zegt, 

tad açma-säraà hådayaà batedaà 

    yad gåhyamäëair hari-näma-dheyaiù 

na vikriyetätha yadä vikäro 

    netre jalaà gätra-ruheñu harñaù 

Een hart, dat ondanks het horen en chanten van de alom heilzame 

naam van Bhagavän niet smelt, is van ijzer. Als het hart smelt, lopen 

de tranen over de wangen en staat het lichaamshaar overeind. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura schrijft in zijn Särärtha-darçiné 

commentaar op dit vers, dat iemand, die merkt, dat bhakti zijn hart 

niet transformeert zelfs niet na onafgebroken harinäma te chanten, 

kan aannemen, dat zijn hart extreem hard is, zo hard als ijzer. Met 

andere woorden, externe transformaties, zoals het vergieten van 

tranen of het krijgen van kippenvel, manifesteren zich niet, ondanks 

het onafgebroken chanten van de heilige naam. Dit is een aanwij-

zing van näma-aparädha. 

Tranen en kippenvel hoeven echter niet altijd te wijzen op een 

gesmolten hart. In Sri Bhakti-rasämåta-sindhu staat, dat tranen, 

kippenvel enzovoorts ook gemanifesteerd kunnen zien worden in 

degenen, die doortrapt en bedreven zijn in het oppervlakkig verto-

nen van deze syptomen zonder over een schijn van extase te be-

schikken. Hoewel bij het chanten van harinäma het hart smelt van 

grote, gerealiseerde zielen, die van nature ernstig zijn, hoeft men 

hen niet plotseling te zien uitbarsten in tranen en kippenvel te zien 

vertonen. Daarom kunnen we uit dit vers opmaken, dat het hart zo 

hard is als ijzer, indien het niet smelt [bij het uitspreken van harinä-
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ma], zelfs al zijn externe transformaties zichtbaar, zoals tranen en 

kippenvel. 

Als het hart van een toegewijde van devotioneel sentiment (bhak-

ti-bhäva) smelt en er manifesteren zich externe symptomen, zoals 

het vergieten van tranen en kippenvel, wordt dit sättvika-vikära  

(extatische transformatie) genoemd. Dit zijn algemene symptomen 

van de transformatie van het hart. Er zijn echter ook buitengewone 

symptomen, namelijk (1) verdraagzaamheid – kñänti, (2) efficiënt 

gebruik van de tijd – avyartha-kälatva, (3) onverschilligheid voor de 

verlokkingen van deze wereld – virakti, (4) afwezigheid van trots – 

mäna-çünyatä, (5) de vaste overtuiging dat Kåñëa Zijn genade zal 

geven – äçä-bandha, (6) intens verlangen om het doel te bereiken – 

samutkaëöhä, (7) een onaflatende smaak om de heilige naam te 

chanten – näma-gäne sadä ruci, (8) gehechtheid aan het horen van 

vertellingen over Bhagaväns kwaliteiten – äsaktis tad-guëäkhyäne en 

(9) aantrekkingskracht voor de plaatsen, waar Bhagavän resideert – 

prétis tad-vasati-sthale. Deze negen symptomen zijn de ware tekenen 

van een gesmolten hart. 

Zodra toegewijden zonder aparädha zich bezighouden met näma-

saìkértana, realiseren ze zich in hun hart de kracht van de heilige 

naam en raken verzonken in het proeven van çré näma. Deze erva-

ring mondt uit in het compleet smelten van het hart, dat aanleiding 

geeft tot de bovengenoemde negen symptomen. 

Degenen, die overtredingen begaan en jaloers zijn op de vooruit-

gang van anderen, kunnen weliswaar de heilige naam blijven chan-

ten, maar omdat de naam met hen misnoegd is, kan hun hart niet 

smelten. Ook al vertonen ze externe symptomen, zoals tranen en 

kippenvel, is hun hart in feite zo hard als ijzer. Dit vers wijst hen 

daarom terecht. Het hart van dergelijke mensen kan wel worden 

verzacht onder invloed van de kracht van associatie van heiligen, die 

hen de inspiratie geven om constant de heilige naam te chanten. 
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5d ~ Näma-aparädha laat hetgeen transcendent is aanzien 

voor materieel  

tathä hi nämäparädha-prasaìga eva—“ke te ‘parädhä viprendra 

nämno bhagavataù kåtäù | vinighnanti nåëäà kåtyaà präkåtaà hy 

änayanti hi ||” iti | tadéya-guëa-nämädéni sadyaù prema-pradäny api 

çrutäni kértitäni ca tat-térthädikaà sadyaù siddhi-dam api cirät sevi-

taà tan-niveditäni ghåta-dugdha-tämbülädéni sadyaù sarvendriya-

taraìga-nivartakäni muhur äsvädya upayuktäny eva svataù parama-

cinmayäny apy etäni yasmät präkåtänéva bhavanti te ‘parädhäù ke 

bhagavan-nämna iti sotkampa-sa-vismayaù praçnaù | 

BHÄVÄNUVÄDA – Met betrekking tot overtredingen tegen de heili-

ge naam wordt gezegd, “O beste der brähmaëas, welke soort over-

tredingen tegen de heilige naam van Bhagavän vernietigt spirituele 

verdienste (sukåti) en spirituele praktijk (sädhana) en veroorzaakt 

een wereldse waarneming van transcendente objecten?” 

De namen, gedaanten, kwaliteiten en het spel van Çré Bhagavän 

kunnen onmiddellijk prema schenken. Welke overtredingen voor-

komen, dat dit resultaat niet wordt bereikt, ook al heeft iemand 

çravaëa en kértana gedurende een lange tijd uitgeoefend? De heili-

ge woonoorden in relatie tot Bhagavän geven ook onmiddellijk 

perfectie, maar waarom gebeurt dat soms niet, ondanks dat iemand 

er kan wonen en ze gedurende een lange periode heeft gediend? En 

verder arresteren artikelen, zoals ghee, melk en betelnoot, die aan 

Bhagavän zijn geofferd, onmiddellijk de golvende neiging van de 

materiële zintuigen om plezier te maken. Wat is de oorzaak, dat 

iemand deze prasädam, die van nature transcendent is, waarneemt 

als een gewoon, aards object, ondanks dat hij deze prasädam her-

haaldelijk met smaak heeft aanvaard? Deze vraag wordt gesteld met 

vrees en verbazing. 
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PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Hier werpt de auteur een andere twijfel op. 

De geschriften stellen, dat activiteiten zoals horen en chanten over 

de namen, gedaanten, kwaliteiten en het spel van Bhagavän onmid-

dellijk prema schenken, dat het bezoeken van de heilige plaatsen 

perfectie schenkt en dat de voedselrestanten van Bhagavän trans-

cendent zijn. Er is overvloedig bewijsmateriaal voor dergelijke uit-

spraken aanwezig. 

En toch krijgen we na langdurig horen over en loven van de na-

men en kwaliteiten van Bhagavän geen prema; en zelfs na geduren-

de een lange tijd in een heilig oord te hebben gewoond krijgen we 

geen perfectie, of de vervulling van ons meest gekoesterde verlan-

gen; en zelfs na het offeren van voedsel aan Çré Bhagavän hebben 

we geen realisatie van het transcendente karakter van prasädam. 

Welke overtreding veroorzaakt, dat mensen de resultaten van deze 

activiteiten niet krijgen? En indien deze uitspraken waar zijn – na-

melijk, dat de namen van Bhagavän, residentie in heilige plaatsen en 

het eren van de restanten van Bhagavän vanwege aparädha hun 

resultaten niet leveren – wat is dan voor aparädhés de noodzaak om 

zich bezig te houden met de activiteiten van bhajana, zoals horen en 

chanten? Voor hen is het niet mogelijk om ook andere onderdelen 

van bhakti uit te voeren, zoals toevlucht nemen aan de voeten van 

een geestelijk leermeester (guru-pädäçraya). 

Nadat Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura dit punt te berde 

heeft gebracht, brengt hij het in overeenstemming door te bevesti-

gen, dat het horen en chanten van Bhagaväns namen, in heilige 

plaatsen wonen en bhagavat-prasädam aanvaarden nooit zonder 

resultaat blijven. Ze hebben altijd het vermogen om hun respectie-

velijke resultaat te leveren. Waarom manifesteren ze hun vermogen 

dan niet? In antwoord hierop zegt hij, dat reeds eerder is gezegd, dat 

degenen, die vrij zijn van aparädha, slechts twee stappen hoeven te 

zetten: chanten van de heilige naam en opstijgen naar Vaikuëöha. 

Personen, die vrij zijn van aparädha, worden in deze wereld echter 
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zelden aangetroffen. Dit lichaam is geschapen louter vanwege over-

tredingen. Dus iedereen heeft meer of minder aparädha gepleegd, 

hetzij in een voorgaand leven of recentelijk. Daarmee in overeen-

stemming volgen de negen voornoemde stadia van śraddhä tot het 

bereiken van prema een logische volgorde. De eerbiedwaardige 

auteur verheldert dit punt met een voorbeeld. 

Met betrekking tot de beschrijving van overtredingen tegen de 

heilige naam is het volgende vers geciteerd, 

ke te ‘parädhä viprendra  /  nämno bhagavataù kåtäù 

vinighnanti nåëäà kåtyaà  /  präkåtaà hy änayanti hi 

O beste der tweemaal geborenen, welke overtredingen tegen de heili-

ge naam van Çré Bhagavän vernietigen iemands verzamelde spirituele 

verdiensten en praktijken en veroorzaken, dat hij transcendente ob-

jecten aanziet voor materie? 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura verheldert dit vers alsvolgt. 

We zien in çästra, dat alleen door het uitvoeren van çravaëa en kér-

tana van Çré Bhagaväns namen, gedaanten, kwaliteiten en spel ie-

mand onmiddellijk met prema wordt gezegend. Helemaal aan het 

begin van Çrémad-Bhägavatam (1.1.2) wordt gezegd, “sadyo hådy 

avarudhyate ‘tra kåtibhiù çuçrüñubhis tat-kñaëät – Çré Hari is onmid-

dellijk aan het hart gebonden van een godsdienstige ziel, die bereid 

is Çrémad-Bhägavatam te horen.” 

Zonder prema kan Bhagavän nooit in iemands hart worden inge-

sloten. Het resultaat van de wens om Çrémad-Bhägavatam te horen, 

waarin beschrijvingen staan over de kwaliteiten, namen enzovoort 

van Çré Hari, is het ontwaken van prema. Op dezelfde manier be-

schrijven de Puräëa’s de kracht van woonoorden zoals Çré Våndäva-

na om prema te schenken, 

aho madhupuré dhanyä  /  vaikuëöhäc ca garéyasé 

dinam ekaà niväsena  /  harau bhaktiù prajäyate 

Väyu Puräëa en Padma Puräëa  
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Aho! De plaats Mathurä is hoogst gezegend en zelfs glorieuzer dan 

Vaikuëöha, want door daar slechts één dag te wonen krijgt iemand 

bhakti aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. 

Zo is ook de glorie van voedsel geofferd aan Bhagavän (mahä-

prasädam) ongekend groot. De eerbiedwaardige Çré Uddhava zei 

tegen Çré Kåñëa het volgende, 

tvayopabhukta-srag-gandha-  /  väso ‘laìkära-carcitäù 

ucchiñöa-bhojino däsäs  /  tava mäyäà jayema hi 

Çrémad-Bhägavatam  (11.6.46) 

O Bhagavän, we versieren onszelf met de bloemenslingers, sandal-

houtpasta, kleding en ornamenten, die door Jou zijn gedragen. Aan-

gezien we Jouw dienaar zijn en leven van Jouw restanten, kunnen we 

zeker Jouw begoochelende energie (mäyä) te boven komen. 

Ondanks dat men zich bezighoudt met activiteiten, die zeer capabel 

zijn om prema te geven – namelijk, herhaaldelijk horen over en prij-

zen van Bhagaväns namen, gedaanten, kwaliteiten en spel, een lange 

tijd in de dhäma wonen en vele dagen mahä-prasädam eren – nemen 

anarthas met aparädha aan de leiding alleen maar toe; prema kan 

zich niet ontwikkelen. Het gevolg is, dat men deze transcendente 

objecten ziet onder invloed van een wereldse begripsvorming. 

Näma-aparädha is in bhajana een dermate groot obstakel, dat 

men van angst staat te beven en gealarmeerd vraagt, “Welke zijn die 

overtredingen tegen de heilige naam?” Iedere sädhaka moet deze 

overtredingen grondig kennen en met de grootste aandacht ophou-

den te begaan en vooruitgang gaan maken op het pad van bhajana.  

5e ~ Hoe men na aparädha te hebben gepleegd de smaak voor 

bhakti terugkrijgt 

nanv evaà sati nämäparädhavato janasya bhagavad-vaimukh-

yasyaivaucityät tad-uktaà juru-pädäçraya-bhajana-kriyädikam api 

na sambhavet | satyam | pravartamäne mahä-jvara iva odanäder aro-
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cakatväd evänupädänäm iva nämäparädhyasya gäòhatve sati tatra 

puàsi çravaëa-kértanädi-bhajana-kriyäyä avakäça eva na syäd ity 

atra kaù sandehaù | kintu jvarasya mådutve cirantanatve odanäder api 

kiïcid rocakatvam iva | bahu-dinato bhogenäparädhasya kñéëa-

vegatve mådutve ca bhagavad-bhaktau kiïcin mätra-ruciù syäd iti 

puàsaù prasajjati bhakty-adhikäraù | tataç ca yathä pauñöikäny api 

dugdhaudanädéni jérëa-jvaravantaà pumäàsaà na puñyanti kiïcit 

puñyanti ca kintu gläni-kärçye na nivartayituà çaknuvanti kälenau-

ñadha-pathyayoù sevitayoù çaknuvanti ca | tathaiva tädåçasya bhakty-

adhikäriëaù çravaëa-kértanädéni kälenaiva krameëaiva sakalaà pra-

käçyayantéti sädhuktam “ädau çraddhä tataù sädhu-saìgo ‘tha bha-

jana-kriyä | tato ‘nartha-nivåttiù syät tato niñöhä” ity ädi | 

BHÄVÄNUVÄDA – Men kan dus gevoeglijk aannemen, dat schof-

feerders van de heilige naam zijn gekeerd tegen Bhagavän. Met 

andere woorden, het is voor dergelijke personen onmogelijk om 

toevlucht te zoeken aan de lotusvoeten van een geestelijk leermees-

ter en zich met de voornoemde praktijk van bhajana (bhajana-

kriyä) te gaan bezighouden. En dit is een feit. Als iemand hoge 

koorts heeft, verliest hij zijn eetlust. Als de overtredingen tegen çré 

näma ernstig zijn, bestaat er geen mogelijkheid om bhajana-kriyä 

uit te oefenen – de praktijk van çravaëa, kértana enzovoort. Hier-

over bestaat geen twijfel. Maar zodra de koorts afneemt en de in-

tensiteit minder wordt, zal hij zijn eetlust weer terugkrijgen. 

Nadat het nodige lijden is ondergaan en de intensiteit van de 

overtreding is verminderd, zal zich op dezelfde manier weer enige 

smaak voor bhagavad-bhakti ontwikkelen. Op deze manier ontwik-

kelt de schoffeerder tegen de heilige naam de kwalificatie om bhakti 

uit te voeren. Zelfs nadat de koorts is verdwenen, kunnen voedzame 

voedingsmiddelen, zoals melk en granen, aan een herstellende pati-

ent slechts in beperkte mate worden toegediend, geen complete 

maaltijden. Maar door medicijnen regelmatig in te nemen en enige 
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tijd een volledig dieet te volgen, zullen die voedingsmiddelen zijn 

lethargie en zwakte geleidelijk verdrijven. 

Als de persoon, die nu gekwalificeerd is om bhakti uit te voeren, 

zich op dezelfde wijze met de beoefening van çravaëa en kértana 

bezighoudt, zal die praktijk geleidelijk vrucht gaan dragen. Van-

daar, dat terecht is gezegd, dat iemand begint met vertrouwen 

(śraddhä). Daarna neemt hij associatie van heilige persoonlijkheden 

(sädhu-saìga) en gaat zich bezighouden met de praktijk van toewij-

ding (bhajana-kriyä). Dan beginnen de hindernissen weg te vallen 

(anartha-nivåtti) en gaat hij sterk vertrouwen (niñöhä) en smaak 

(ruci) voor bhakti ontwikkelen. Vervolgens krijgt hij gehechtheid 

(äsakti) aan Bhagavän, waaruit zich geleidelijk zuiver spirituele 

emotie (bhava) manifesteert. Tenslotte verschijnt de vervoering van 

liefde voor God (prema). Dit is immers de volgorde, waarin prema 

in de sädhaka verschijnt. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Is het niet terecht, dat dergelijke gevreesde 

aparädhas de schoffeerders doen afkeren van Bhagavän en hen niet 

toestaan om bhakti uit te voeren, zoals het aanvaarden van be-

scherming aan de voeten van çré guru en het uitvoeren van bhajana, 

enzovoort?  

De auteur zegt, dat het normaal is om een dergelijke vraag te stel-

len. Maar zoals iemand met hoge koorts niet kan eten, zo bestaat er 

voor iemand met ernstige overtredingen geen gelegenheid om toe-

vlucht te zoeken aan de voeten van çré guru en zich met bhajana, 

zoals çravaëa en kértana, bezig te houden. Zodra de koorts afneemt, 

krijgt men zijn eetlust weer terug. Nadat men lange tijd de gevolgen 

van overtredingen heeft ondergaan, worden de effecten ervan 

zwakker en ontwikkelt men enige smaak voor de activiteiten van 

bhajana. Dat is de reden, waarom men pas dan zijn toevlucht kan 

nemen tot de voeten van de geestelijk leermeester en zich met bha-

jana-kriyä kan bezighouden. 
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Wanneer de koorts begint af te nemen, kunnen voedzame voe-

dingsmiddelen niet substantieel voeden, maar slechts in lichte mate. 

Op dezelfde manier ontwikkelt men geen smaak van betekenis of 

realisatie van de kwaliteiten, namen en het spel van Çré Kåñëa, zelfs 

niet nadat de kracht van een overtreding is afgenomen. Smaak hier-

voor is te verwaarlozen. Maar wanneer men het juiste medicijn in-

neemt en gedurende een behoorlijke tijd een dieet volgt om weer 

aan te sterken enzovoort, verdwijnt de koorts geleidelijk en krijgt 

het lichaam weer kracht. Als iemand het medicijn tegen aparädha 

inneemt – oprechte en onafgebroken dienstverlening aan çré näma, 

çré guru en de Vaiñëava’s – zal in dezelfde mate zijn aparädha ver-

dwijnen. In dezelfde mate, waarin de aparädha van de persoon ver-

dwijnt, wordt zijn bhajana gevoed en zal hij verbaasd staan van bha-

jana-rasa. De goddelijke namen en kwaliteiten van Bhagavän zijn 

zeer goed in staat om de rijkdom van prema te schenken. Zolang 

aparädha in de sädhaka aanwezig blijft, zal het beste zijn om aan te 

vangen met de stadia van śraddhä, sädhu-saìga, bhajana-kriyä, an-

artha-nivåtti, niñöhä enzovoort. 

5f ~ De bhakta is vrij van overtredingen en prärabdha-karma 

zelfs zonder prema of het ondergaan van externe ellende  

kaiçcit tu näma-kértanädivatäà bhaktänäà prema-liìgä-darçanena 

päpa-pravåttyä ca na kevalam aparädhaù kalpyate vyavahärika-

bahu-duùkha-darçanena cäpi prärabdha-näçä-bhävaç ca | niraparäd-

hatvena nirdhäritasyäjämilasyäpi sva-putra-näma-karaëa-prati-dina-

bahudhä-tan-nämähväna-sama-yeñv api premäbhäva-däsé-saìgädi 

päpa-pravåtti-darçanät, prärabdhäbhäve ‘pi yudhiñöhiräder vyavahä-

rika-bahu-duùkha-darçanäc ca | 

BHÄVÄNUVÄDA – Soms nemen mensen geen symptomen van prema 

waar in toegewijden, die zijn verankerd in de praktijk van näma-

kértana, en als ze dan getuige zijn van hun neiging om wandaden te 

begaan, schrijven ze het toe aan overtredingen tegen de heilige 
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naam. Dit niet alleen, maar wanneer ze zien, dat dergelijke toege-

wijden met aanzienlijke materiële problemen worden geconfron-

teerd, nemen ze tevens aan, dat het vruchtdragende resultaat van de 

zondige acties (prärabdha-päpa) van deze toegewijden niet geheel 

is vernietigd. Door alle çästras heen is vastgesteld geworden, dat 

Ajämila vrij was van aparädha. Ofschoon Ajämila zijn zoon Nä-

räyaëa had genoemd en die naam iedere dag keer op keer uitsprak 

om hem te roepen, beschikte hij niet over prema. Bovendien zag 

iedereen, dat hij de neiging had om zondige daden te begaan, zoals 

omgang met een prostituée. Hoewel de Päëòava’s onder leiding van 

Yudhiñöhira geen prärabdha-karma hadden, zag ook iedereen, dat 

zij met allerlei soorten wereldse tegenspoed te kampen kregen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Eerder is reeds gezegd, dat het achterwege 

blijven van de symptomen van prema een bewijs is van de aanwezig-

heid van aparädha, ondanks dat de persoon zich bezighoudt met 

toegewijde praktijken, zoals näma-kértana. Nu echter zegt de auteur, 

dat dit principe niet universeel van toepassing is. Ook wordt waar-

genomen, dat sommige personen geen symptomen van prema mani-

festeren en toch een tendens tot zondigen blijven houden, ofschoon 

ze geen aparädha hebben begaan. 

In çästra is vastgesteld geworden, dat Ajämila vrij was van apa-

rädha. Zou hij dat niet zijn geweest, zou het voor de Viñëudüta’s 

(afgezanten van Çré Viñëu) niet redelijk zijn geweest om hem te 

beschermen als gevolg van het uitspreken van een schijn van de 

heilige naam (näma-äbhäsa) bij het roepen van zijn zoon. Ook het 

bereiken van Vaikuëöha zou in dat geval niet plausibel zijn geweest. 

Ajämila had zijn kleine zoon Näräyaëa genoemd, maar ook al riep 

hij hem diverse keren per dag bij die naam, prema was in hem niet 

zichtbaar ontwaakt. Bovendien had hij de neiging om zonde te be-

gaan door een relatie met een prostituée te onderhouden. Ondanks 

alles was hij niet offensief en de neiging om die relatie aan te hou-

den, hetgeen voortkwam uit een gewoonte uit het verleden, was 
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geen aanwijzing, dat hij aparädha had gepleegd. Dit werd vastge-

steld, toen de afgevaardigden van Çré Viñëu kwamen om hem te 

beschermen, eenvoudig omdat hij op het moment van de dood de 

naam van zijn zoon, Näräyaëa, had geroepen. 

5g ~ Çré Näma Prabhu hoeft Zich niet te openbaren, ook al is 

Hij met de toegewijde tevreden  

tasmät phalann api våkñaù präyaçaù käla eva phalati itivat niraparäd-

heñu prasédad api näma sva-prasädaà käla eva prakäçayet | pür-

väbhyäsät kriyamäëä päpa-räçir api utkhäta-daàñöroraga-daàça 

iväkiïcit karä eva | 

BHÄVÄNUVÄDA – Dus evenals een fruitboom alleen vrucht draagt 

op het aangewezen moment in het seizoen, zo schenkt ook de naam 

van Bhagavän, die ingenomen is met een sädhaka zonder overtre-

dingen, Zijn genade op het geschikte moment, niet onmiddellijk. De 

veelvoud aan zonden, die het gevolg is van de invloed van voor-

gaande gewoonten, zijn onbeduidend, zoals de beet van een slang 

zonder slagtanden. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Een fruitboom geeft alleen fruit op het 

aangewezen moment. Evenzo kan Çré Hari tevreden zijn met ie-

mand, die vrij is van aparädha, maar Hij levert hem het resultaat 

[van zijn sädhana] alleen op een geschikt moment. Op deze manier 

weten we, dat de zonden van Ajämila, die vrij was van overtredin-

gen en zijn zonden uit gewoonte beging, even onschadelijk en onbe-

duidend waren als de beet van een slang zonder slagtanden. 

5h ~ Bhagavän geeft persoonlijk Zijn toegewijden te lijden 

om hun nederigheid en gretigheid te vergroten 

roga-çokädi-duùkham api na prärabdha-phalam | “yasyäham anu-

gåhëämi hariñye tad-dhanaà çanaiù | tato ‘dhanaà tyajanty asya 

svajanä duùkha-duùkhitam ||” iti | “nirdhanatva-mahä-rogo mad-
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anugraha-lakñaëam” ity ädi vacanät | sva-bhakta-hita-käriëä tadéya-

dainyotkaëöhädi-vardhana-catureëa bhagavataiva duùkhasya déya-

mänätvät karma-phalatväbhävena na prärabdhatvam ity ähuù || 5 || 

iti mädhurya-kädambinyäà bhakteù sarva-graha-praçaminé näma 

tåtéyämåta-våñöiù || 3 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Iedere ziekte, iedere verzuchting of ieder ver-

driet, dat we in toegewijden zien, is niet te wijten aan hun prärabd-

ha-karma (reactie op voorgaande activiteiten). In de geschriften 

zegt Bhagavän Zelf het volgende, 

yasyäham anugåhëämi / hariñye tad-dhanaà çanaiù 

tato ‘dhanaà tyajanty asya / svajanä duùkha-duùkhitam 

Çrémad-Bhägavatam (10.88.8) 

Ik neem geleidelijk alle rijkdom weg van de persoon, die Ik begunstig. 

Mijn verpauperde toegewijde krijgt beproeving na beproeving en 

wordt door al zijn verwanten in de steek gelaten. 

Bhagavän heeft ook gezegd, “Ernstige ziekte en armoede zijn symp-

tomen van Mijn genade.” We treffen veel van dergelijke uitspraken 

in de geschriften aan. Bhagavän, de begunstiger van Zijn toegewij-

de, is inderdaad zeer handig in het doen toenemen van de nederig-

heid en gretigheid van Zijn toegewijde door middel van lijden. 

Aangezien de toegewijde vrij is van de gevolgen van zijn voorgaan-

de activiteiten, wordt het lijden, dat hij ondergaat, door Bhagavän 

toegediend; het betreft niet zijn prärabdha. Dit is de opvatting van 

degenen, die de waarheid kennen. 

ALDUS EINDIGT DE BHÄVÄNUVÄDA VAN 

 DE DERDE NECTARREGEN 

GENAAMD SARVA-GRAHA-PRAÇAMINÉ 

(“DE ELIMINATIE VAN ALLE HINDERNISSEN TOT BHAKTI”) 
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PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Ook al hebben sommige toegewijden geen 

vruchtdragende zondige reacties (prärabdha) meer, zien anderen bij 

het waarnemen van hun materiële problemen, zoals ziekte, verdriet 

en armoede alsmede hun zondige neigingen, dit aan voor gevolgen 

van hun prärabdha. Maar werden de diverse problemen van de vijf 

Päëòava’s onder leiding van Yudhiñöhira Mahäräja, zoals hun bal-

lingschap in het oerwoud en hun neiging om te dobbelen, door hun 

prärabdha veroorzaakt? Zij zijn de eeuwige metgezellen van Çré 

Kåñëa, dus er is geen sprake van, dat ze behebt zijn met dergelijke 

prärabdha. 

Eerder werd gezegd, dat prärabdha wordt vernietigd door sädha-

na-bhakti. De mahäjanas zeggen, dat de prärabdha van jïänés, die 

brahma hebben gerealiseerd, zelfs in de staat van bevrijding niet 

verdwijnt, zonder dat ze deze moeten ondergaan. Deze angstwek-

kende prärabdha wordt echter moeiteloos vernietigd, wanneer 

bhakti zich in het hart van het levend wezen manifesteert vanwege 

zijn deelname aan enig aspect van bhakti, zoals näma-kértana. Çréla 

Rüpa Gosvämé zegt in zijn Çré Nämäñöaka (4) het volgende, 

yad-brahma-säkñät-kåti-niñöhayäpi 

    vinäçam äyäti vinä na bhogaiù 

apaiti näma sphuraëena tat te 

    prärabdha-karmeti virauti vedaù 

O Bhagavän in de gedaante van de heilige naam, de Veda’s verklaren 

op luide wijze, dat de vruchtdragende reactie (prärabdha-karma) van 

toegewijden, welke niet kan worden geëlimineerd door resolute medi-

tatie als een ononderbroken stroom olie op het onpersoonlijk brahma, 

wel onmiddellijk wordt verzacht door Jouw verschijning op hun tong, 

zelfs zonder dat ze enig lijden hoeven ondergaan. De realisatie van 

onpersoonlijk brahma kan de gevolgen van opeengestapelde voor-

gaande activiteiten en van activiteiten, die men actueel uitvoert, ver-

nietigen, maar zondige en vrome reacties, die vrucht dragen, worden 

alleen teniet gedaan door ze te ondergaan, niet door kennis te hebben 
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van onpersoonlijk brahma. Door eenvoudig Jouw heilige naam uit te 

spreken kan dat prärabdha-karma echter wel worden vernietigd.  

Çré Kåñëa zei persoonlijk tegen Uddhava, “bhaktiù punäti man-

niñöhä, çvapäkän api sambhavät – onbuigzame toewijding aan Mij 

zuivert zelfs iemand, die in een familie van hondenvleeseters is ge-

boren” (Çrémad-Bhägavatam 11.14.21). 

Het defect van een lage geboorte is het gevolg van prärabdha-

karma. Het axioma van de logica (nyäga) laat het volgende zien, 

“Het verwijderen van de oorzaak (käraëa) leidt tot verwijdering van 

het gevolg (kärya).” In overeenstemming hiermee leidt de erken-

ning van de eliminatie van het defect van een lage geboorte (het 

gevolg) tot de wetenschap, dat prärabdha (de oorzaak) reeds moet 

zijn uitgewist. Bovendien leggen de Puräëa’s uit, dat alle mentale en 

fysieke gebreken als gevolg van prärabdha door näma-saìkértana 

worden vernietigd, 

ädhayo vyädhayo yasya  /  smaraëän näma-kértanät 

tadaiva vilayaà yänti  /  tam anantaà nämamy aham 

Skanda Puräëa 

(geciteerd in: Hari-bhakti-viläsa 11.355) 

Ik bied Çré Anantadeva eerbetuigingen aan. Het herinneren van Hem 

en het uitspreken van Zijn naam verdrijft onmiddellijk allerlei soorten 

mentale en fysieke tekortkomingen. 

Dus zelfs al zijn toegewijden vrij van prärabdha, geeft Bhagavän hen 

op genadevolle wijze aardse ziekte, lijden en verzuchting om hun 

nederigheid, gretigheid en bezorgdheid enzovoort te vergroten. In 

Çrémad-Bhägavatam (1.8.25) zien we, dat Koningin Kunté aan Çré 

Kåñëa bad om tegenspoed te krijgen. Hieraan kunnen we dus zien, 

dat in deze tegenspoed de schat van prema verscholen ligt. 

Bhagavän heeft direct verklaard, “Als Ik iemand begunstig, neem 

Ik snel zijn rijkdom weg. Dan beschouwen zijn verwanten hem als 

een stumper en verlaten hem. Zodra hij geen onderdak meer heeft, 
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neemt hij zijn volkomen toevlucht aan Mijn lotusvoeten.” Bhagavän 

heeft ook gezegd, “Het grote gebrek van armoede is een symptoom 

van Mijn bijzondere genade.” Vandaar, dat Bhagavän met opzet de 

toegewijde verdriet voor zijn bestwil geeft en hem in een nederige 

positie plaatst. Daarom kan niet worden gezegd, dat de ellende, die 

een toegewijde ondergaat, het gevolg is van zijn prärabdha, omdat 

hij de gevolgen van zijn karma niet hoeft te ondergaan. 

ALDUS EINDIGT HET COMMENTAAR PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI 

OP DE DERDE NECTARREGEN 

GENAAMD SARVA-GRAHA-PRAÇAMINÉ 

(“DE ELIMINATIE VAN ALLE HINDERNISSEN TOT BHAKTI”) 

 

 

 

 

 



 

 

Nectarstroom 

 

Sädhana-bhakti – Niñöhä  
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Tekst  1 

Niñöhitä-bhakti gepresenteerd in de volgorde zoals geschreven 

staat in Çrémad-Bhägavatam  

atha pürvaà yä aniñöhitä niñöhiteti dvi-vidhoktä bhajana-kriyä tasyäù 

prathamä ñaò-vidhä lakñitä | tato dvitéyäm alakñayitvaivänartha-

nivåttiù prakräntä | yad ukta—“çåëvatäà sva-kathäù kåñëaù puëya-

çravaëa-kértanaù | hådy antaù-stho hy abhadräëi vidhunoti suhåt-

satäm || nañöa-präyeñv abhadreñu nityaà bhägavata-sevayä | bha-

gavaty uttama-çloke bhakti bhavati naiñöhiké ||” iti | tatra “çåëva-

täà sva-kathäù kåñëaù puëya-çravaëa-kértanaù” ity aniñöhitaiva 

bhaktir avagamyate naiñöhikéty agre vakñyamäëatvät | “abhadräëi 

vidhunoti” iti tayor madhye evänarthänäà nivåttir uktä | “nañöa-

präyeñv abhadreñu” ity atra teñäà kaçcana bhägo näpi nivartata ity 

api sücita ity | ataeva krama-präptatayä niñöhitä bhaktir idänéà vi-

briyate || 1 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Tot dusver zijn twee soorten bhajana-kriyä (de-

votionele praktijk) beschreven: aniñöhitä (onstandvastig) en niñöhitä 

(standvastig). In de uitleg van aniñöhitä-bhajana-kriyä werden zes 

verschillende onderverdelingen, zoals utsäha-mayé, aangegeven. In 

dat verlengde zijn in tegenstelling tot hetgeen men zou verwachten 

de symptomen van niñöhitä-bhajana-kriyä (standvastige toegewijde 

praktijk) niet besproken geworden. In plaats daarvan werd de aan-

dacht gericht op het onderwerp anartha-nivåtti (de eliminatie van 

hindernissen tot bhakti). Dat komt, omdat in Çrémad-Bhägavatam 

(1.2.17-18) wordt gezegd, “Çré Kåñëa is de beste vriend van de heili-

gen en het horen en bezingen van Zijn gloriën is de hoogste deugd. 

Hij plaatst Zich in het hart van degenen, die constant over Hem 

horen, waardoor hun opeengestapelde onheil wordt vernietigd. 
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Wanneer hun onheil praktisch is uitgewist (nañöa) door Bhagavän 

onafgebroken te dienen [grantha-bhägavata en bhakta-bhägavata] 

ontwaakt in hun hart onwankelbare toewijding (naiñöhiké-bhakti) 

voor Uttama-çloka Çré Bhagavän (Hij die wordt verheerlijkt door de 

sublieme verzen van çästra).” 

In de eerste regel van deze verzen – çåëvatäà sva-kathäù kåñëaù, 

puëya-çravaëa-kértanaù – is onstandvastige toewijding (aniñöhitä-

bhakti) genoemd en werd naiñöhiké-bhakti erna beschreven. Maar 

tussen deze twee typen bhakti in bevindt zich een beschrijving van 

anartha-nivåtti, “Hun uitgestrekte opeenstapeling van onheil wordt 

vernietigd” (abhadräëi vidhunoti). Deze uitspraak betreft het on-

derwerp anartha-nivåtti. Verder wijst het gebruik van de woorden 

nañöa-präyeñv abhadreñu (“wanneer het grootste deel van het on-

heil praktisch is vernietigd”) erop, dat een deel van dat onheil nog 

niet is uitgewist. Het feit, dat niñöhitä-bhakti nu, na anartha-nivåtti, 

wordt beschreven, is gebaseerd op de volgorde zoals is gepresen-

teerd in Çrémad-Bhägavatam.  

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI = De twee stadia van bhajana-kriyä - aniñöhi-

tä en niñöhitä – werden beschreven in de Tweede Nectarregen, Tekst 

5. Op het eind van de Tweede Nectarregen vanaf Tekst 6 werden de 

zes soorten aniñöhitä-bhajana-kriyä breedvoering uiteengezet.  

De Derde Nectarregen begon echter niet, zoals men zou verwach-

ten, met een uiteenzetting van de tweede soort bhajana-kriyä (niñöhi-

tä-bhajana-kriyä) en zijn symptomen. In plaats daarvan werd het 

onderwerp anartha-nivåtti behandeld. 

Waarom werd anartha-nivåtti besproken na de onstandvastige 

praktijk van toewijding (aniñöhitä-bhajana-kriyä) in plaats van de 

standvastige praktijk van toewijding (niñöhitä-bhajana-kriyä)? Çréla 

Viçvanätha Cakravarté Öhäkura citeert twee verzen uit Çrémad-

Bhägavatam, die de volgorde van zijn presentatie onderbouwen. In 

deze verzen wordt niñöhä alleen beschreven na een uiteenzetting van 

anartha-nivåtti. 
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çåëvatäà sva-kathäù kåñëaù  /  puëya-çravaëa-kértanaù 

hådy antaù-stho hy abhadräëé  /  vidunoti suhåt satäm 

nañöa-präyeñv abhadreñu  /  nityaà bhägavata-sevayä 

bhagavaty uttama-çloke  /  bhaktir bhavati naiñöhiké 

Çrémad-Bhägavatam (1.2.17-18) 

Çré Kåñëa is de eeuwig goedgezinde vriend van de heiligen. Het horen 

en spreken van Zijn gloriën zuiveren. Çré Kåñëa plaatst Zich in het 

hart van degenen, die Zijn kathä horen en doet al hun ongunstige nei-

gingen teniet. 

Door Çrémad-Bhägavatam (grantha-bhägavata) te dienen of de zui-

vere toegewijden (bhakta-bhägavata) van Bhagavän constant diensten 

te verlenen worden ongunstige tendensen in het hart praktisch geheel 

vernietigd. Dan ontwaakt in het hart onwankelbare toewijding (naiñö-

hiké-bhakti) aan Bhagavän Çré Kåñëa, Hij die door transcendente 

ślokas wordt verheerlijkt. 

Aan het begin van het eerste vers hierboven werd gezegd, “çåëvatäà 

sva-kathäù kåñëaù, puëya-çravaëa-kértanaù – het aandachtig horen 

en bezingen van de gloriën van Bhagavän Çré Kåñëa zijn zuiverend.” 

Men dient te weten, dat deze woorden verwijzen naar het stadium 

van aniñöhétä-bhajana-kriyä. Dat komt, omdat ze worden gevolgd 

door de beschrijving, “hådy antaù-stho hy abhadräëi – nadat Hij hun 

hart binnengaat, zuivert Hij hen van alle ongunstigheden.” Deze 

uitspraak in het eerste van de twee verzen beschrijft het stadium 

anartha-nivåtti. We zien dus, dat de fase, waarin anarthas worden 

uitgewist, alleen wordt vermeld na aniñöhitä-bhajana-kriyä. 

In het eerste deel van het tweede vers wordt gezegt, “nañöa-

präyeñv abhadreñu, nityaà bhägavata sevayä – als gevolg van het 

constant dienen van de grantha-bhägavata (Çrémad-Bhägavatam) of 

de bhakta-bhägavata (de zuivere toegewijden van Bhagavän) wor-

den anarthas praktisch geheel vernietigd.” Deze uitspraak wijst er-

op, dat zelfs in het stadium van anartha-nivåtti gedeelten van enkele 

zeer sterke anarthas nog niet zijn uitgewist. 
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Juist om deze reden heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura 

[in de Derde Nectarregen, Tekst 4] de vijf stadia van het vrij zijn van 

deze anarthas op een logische wijze gepresenteerd, namelijk deels 

vrij (eka-deça-vartiné), grotendeels vrij (bahu-deça-vartiné), praktisch 

geheel vrij (präyiké), geheel vrij (pürëä) en absoluut vrij (ätyantiké). 

Met andere woorden, er werd gezegd, dat zelfs nog tot het stadi-

um van rati (bhäva) delen van enkele zeer sterke anarthas uit voor-

gaande overtredingen (aparädhottha-anarthas) achterblijven. Op 

hetzelfde is gewezen in de hierboven geciteerde uitspraak uit Çré-

mad-Bhägavatam. In het volgende vers zet Çréla Rüpa Gosvämé de 

volgorde uiteen, waarin bhajana zich ontwikkelt. 

ädau çraddhä tataù sädhu-  /  saìgo ‘tha bhajana-kriyä  

tato ‘nartha-nivåttiù syät  /  tato niñöhä rucis tataù 

Hier verwijst bhajana-kriyä alleen naar het stadium van onstandvas-

tig toegewijde praktijk (aniñöhitä-bhajana), want ook in dit vers 

wordt het stadium van niñöhä alleen genoemd na het stadium van 

anartha-nivåtti. Het is daarom logisch om onwankelbare toegewijde 

praktijk pas te beschrijven, nadat de ontworteling van anarthas uit-

een is gezet.  

Vervolgens wordt niñöhitä-bhajana-kriyä beschreven. 

Tekst  2 

2a ~ Niñöhä en de symptomen van niñöhä 

niñöhä naiçcalyam utpannä yasyä iti niñöhitä | naiçcalyaà bhakteù 

pratyahaà vidhitsitam apy anartha-daçäyäà laya-vikñepäpratipatti-

kañäya-rasäsvädänäà païcänäm antaréyäëäà dürväratvän na sid-

dham äsét | anartha-nivåtty-anantaraà teñäà tadéyänäà nivåtta-prä-

yatvät naiçcalyaà sampadyate iti layädy-abhäva eva niñöhä-liìgam |  
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BHÄVÄNUVÄDA – Het stadium van bhakti, waarin niñöhä of niçca-

latä (onwankelbaarheid) is verschenen, wordt niñöhitä-bhajana-

kriyä genoemd. 

Zelfs iemand, die dagelijks onderdelen (aìgas) van bhakti, zoals 

çravaëa en kértana, wil uitvoeren en nog gebonden is aan anarthas, 

is niet in staat om bhakti met volharding uit te voeren vanwege de 

volgende vijf praktisch niet te onderdrukken obstakels: laya (slaap), 

vikñepa (afleiding), apratipatti (onbekwaamheid), kañäya (verbitte-

ring) en rasäsväda (smaak voor werelds plezier). 

De eigenschap niñöhä (onwankelbare volharding) kan de uitvoe-

ring van bhakti alleen binnenkomen na het stadium van anartha-

nivåtti, wanneer deze vijf obstakels praktisch zijn verdwenen. Van-

daar dat we kunnen weten, dat de afwezigheid van deze vijf obsta-

kels symptomatisch is voor niñöhä. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Hier worden de symptomen van de stadia 

van niñöhä uitgelegd. Niñöhä betekent “zonder schommeling”. Wan-

neer stabiliteit in bhajana wordt bereikt, wordt het niñöhitä-bhajana-

kriyä genoemd. Zelfs al probeert de sädhaka deze stabiliteit in zijn 

bhajana te brengen, blijven zijn pogingen tevergeefs, zolang hij nog 

aan anarthas gebonden blijft. Hij kan in bhajana geen stabiliteit 

vinden, omdat vijf soorten obstakels in hem zijn achtergebleven. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft geschreven, dat de af-

wezigheid van deze vijf soorten obstakels – laya, vikñepa, apratipatti, 

kañäya en rasäsväda – een teken is, dat niñöhä is ontwaakt. 

In Çrémad-Bhägavatam (4.24.59) bidt Çré Rudra aan Çré Bhaga-

vän, 

na yasya cittaà bahir-artha-vibhramaà 

    tamo-guhäyäà ca viçuddham äviçat 

yad-bhakti-yogänugåhétam aïjasä 

    munir vicañöe nanu tatra te gatim 
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O Meester, de vrucht van associatie van heiligen (sat-saìga) is het uit-

voeren van bhakti-yoga aan U, waardoor iemands bewustzijn wordt 

gezegend en uiterst zuiver wordt. Het gevolg is, dat iemands bewust-

zijn niet langer wordt afgeleid door externe zintuigobjecten en hij de 

duistere grot van onwetendheid niet langer binnengaat. Tegen die tijd 

kan hij U, de Absolute Waarheid, begrijpen. 

Dit vers beschrijft de sädhaka, die vrij is van laya, vikñepa, apratipat-

ti, kañäya en rasäsväda. 

2b ~ De vijf hindernissen tot niñöhä 

tatra layaù kértana-çravaëa-smaraëeñu uttareñv ädhikyena nidrodga-

maù | vikñepaù teñu vyavahärika-värtä-samparkaù | apratipattiù ka-

däcil laya-vikñepayor abhäve kértanädy-asämarthyam | kañäyaù 

krodha-lobha-garvädi-saàskäraù | rasäsvädaù viñaya-sukhodaya-

käle kértanädiñu mano ‘nabhiniveça iti | 

BHÄVÄNUVÄDA –  

1) Toenemende slaperigheid tijdens chanten, meer tijdens horen 

en nog meer tijdens herinneren wordt laya genoemd; 

2) Zich allerlei onderwerpen uit het wereldse leven herinneren 

tijdens horen, chanten en herinneren wordt vikñepa geoemd; 

3) Zelfs in afwezigheid van laya en vikñepa zijn we soms niet in 

staat om op de juiste wijze te horen, te chanten of te herinneren. 

Dit obstakel wordt apratipatti genoemd. 

4) Het verschijnen van diverse indrukken van woede, hebzucht of 

vals-ego tijdens het uitvoeren van sädhana, zoals horen, chan-

ten en herinneren, wordt kañäya genoemd. 

5) Het onvermogen om de geest te verdiepen in de aìgas van 

bhakti, zoals kértana, zodra zich een gelegenheid voor materieel 

plezier voordoet, wordt rasäsväda genoemd. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De vijf soorten obstakels [tot niñöhä] zijn 

alsvolgt: laya, vikñepa, apratipatti, kañäya en rasäsväda. 
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1) Laya – Toenemende slaap tijdens horen, chanten en herinneren 

heet laya. Met andere woorden, vanwege het obstakel laya ver-

schijnt slaperigheid in heveriger mate tijdens horen dan tijdens 

chanten en nog heviger tijdens herinneren dan tijdens horen. 

Deze slaperigheid komt voort uit de geaardheid onwetendheid 

en depriveert de sädhaka van het proeven van de rasa van bha-

jana. Het voorkomt, dat hij de zoetheid proeft van de onderde-

len van bhakti, zoals çravaëa en kértana. Dit obstakel verschijnt, 

omdat de smaak voor de namen, gedaanten, eigenschappen en 

het spel van Bhagavän in feite afwezig is. 

2) Vikñepa – Als gewone, wereldse onderwerpen zich gaan ver-

mengen met horen, chanten, herinneren enzovoort, wordt het 

vikñepa genoemd. Bijvoorbeeld, de sädhaka kan zijn japa-mälä 

in zijn hand hebben en doorgaan met het chanten van het vast-

gestelde aantal rondjes en op hetzelfde moment met anderen 

over allerlei wereldse zaken staan praten. Dan is de rusteloze, 

afgeleide geest van de sädhaka compleet verzonken in wereldse 

onderwerpen en is niet in staat de heilige naam aan te roeren. 

Aangezien het doel van de sädhaka is om iedere dag zijn vaste 

aantal rondjes te chanten, kan hij de nectar van de heilige naam 

niet werkelijk proeven. 

Als zodanig kan de sädhaka verstrengeld raken in een web 

van werelds plezier, ook al zit hij in een bijeenkomst van sädhus  

om van begin tot eind naar bhagavat-kathä te luisteren. Vanwe-

ge dit obstakel kan de sädhaka zich de transcendente gedaante 

en het spel van Bhagavän niet herinneren, terwijl zijn verstand 

hier en daar rondzwerft en zich niet vasthecht aan de diverse 

onderwerpen. Dit rondzwerven is het werk van de geaardheid 

hartstocht.  

3) Apratipatti – Zelfs al zijn de eerste twee obstakels, laya en vi-

kñepa, niet langer aanwezig, zien we, dat de sädhaka nog steeds 

niet kan horen en chanten. Dit obstakel heet apratipatti, “in-
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competentie” of “onbekwaamheid”. In deze conditie verschijnt 

in de sädhaka een gebrek aan enthousiasme, dat lethargie in 

bhajana veroorzaakt. Enthousiasme (utsäha) wordt in feite het 

leven van śraddhä genoemd. Deze apratipatti komt voort uit de 

geaardheid onwetendheid. 

4) Kañäya – Als bij het horen, chanten en herinneren voorgaande 

indrukken van woede, hebzucht, hoogmoed, enzovoort aanwe-

zig zijn, wordt het kañäya genoemd. Als men nog door anarthas 

wordt gebonden, kan vanwege voorgaande indrukken het vol-

gende in het hart verschijnen: woede, zelfs bij de minste aanlei-

ding; een hunkering naar zoete, smakelijke toebereidingen; 

hunkering naar rijkdom; vals-ego en ijdelheid met betrekking 

tot lichaam en eigendommen. 

5) Rasäsväda – Het is niet mogelijk om zich te verdiepen in horen, 

chanten en herinneren en tegelijkertijd materieel plezier te er-

varen. Dus door de absorbtie van het verstand in materieel ple-

zier kan het niet verzinken in bhajana. Dit obstakel wordt rasäs-

väda genoemd. Men dient te weten, dat zowel kañäya als rasäs-

väda het werk zijn van de geaardheid hartstocht. 

Aan de hand van deze symptomen kunnen sädhakas voor zichzelf 

vaststellen, of ze niñöhitä-bhakti zijn binnengetreden. 

2c ~ Onaangeroerd door emoties voortkomend uit hartstocht 

en onwetendheid 

“bhaktir bhavati naiñöhiké | tadä rajas-tamo-bhäväù käma-

lobhädayaç ca ye | ceta etair anäviddhaà sthitaà sattve prasédati 

||” ity atra cakärasya samuccayärthatväd rajas-tamo-bhävä eva labhy-

ante | kià ca etair anäviddham ity ukte bhäva-paryantaà teñäà sthitir 

apy asti bhakty-abädhakatayaiva || 2 ||  
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BHÄVÄNUVÄDA – Hier kan men zich afvragen, “Kan het restant van 

anarthas, dat niet geheel is uitgewist, nog hindernissen in bhakti 

veroorzaken, zelfs nadat het stadium van niñöhitä-bhakti is be-

reikt?” Çrémad-Bhägavatam (1.2.19) is geciteerd om deze vraag te 

beantwoorden, “Bij het ontwaken van onwankelbare volharding in 

bhakti (naiñöhiké-bhakti) dringen emoties, die voortkomen uit de 

materiële geaardheden hartstocht en onwetendheid, evenals lust, 

hebzucht enzovoort, het hart van de toegewijde niet langer binnen. 

Zijn hart, dat zich in çuddha-sattva (zuivere transcendentie) be-

vindt, is daardoor volkomen gelukkig.” 

In dit vers dienen we af te leiden uit het gebruik van het voeg-

woord ca, dat is aangewend in de betekenis van “het totale aggre-

gaat van voorgaande termen”, dat al deze wereldse emoties, zoals 

die in de geaardheden hartstocht en onwetendheid, in het stadium 

van niñöhä nog steeds aanwezig zijn. Maar het vers zegt ook, dat 

“het bewustzijn van de toegewijde min of meer onverstoord of on-

aangeroerd blijft”. Deze uitspraak toont aan, dat zolang het stadium 

van bhäva nog niet is bereikt, deze wereldse emoties in essentie 

weliswaar aanwezig zijn, echter in een goedaardige vorm, zonder dat 

ze een hindernis voor bhakti vormen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt, 

dat zelfs na het stadium van anartha-nivåtti gevoelens voortkomend 

uit de materiële geaardheden hartstocht en onwetendheid in het 

hart van de sädhaka blijven bestaan. Dergelijke stemmingen, die de 

vijf soorten obstakels vormen en de bhajana verstoren van iemand 

in het stadium van anartha-nivåtti, hebben dit effect echter niet meer 

op iemand in het stadium van niñöhä. In dat stadium blijven ze on-

schadelijk. Hier presenteert de auteur de laatste regel van de twee 

verzen uit Çrémad-Bhägavatam, die aan het begin van deze Vierde 

Nectarregen werden geciteerd, alsmede het volgende vers, 

bhaktir bhavati naiñöhiké 
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tadä rajas-tamo-bhäväù  /  käma-lobhadayaç ca ye 

ceta etair anäviddhaà  /  sthitaà sattve prasédati 

Çrémad-Bhägavatam  (1.2.18-19) 

Bij het ontwaken van onwankelbare volharding in bhakti (naiñöhiké-

bhakti) kunnen stemmingen voortkomend uit de materiële geaardhe-

den hartstocht en onwetendheid – lust, hebzucht enzovoort – het hart 

van de sädhaka niet langer besmetten. Zijn hart, dat zich in çuddha-

sattva (zuivere transcendentie) bevindt, wordt volkomen gelukkig. 

De letter ca in het bovenstaande vers betekent “aggregatie”, het-

geen erop wijst, dat lust, hebzucht en emoties in de geaardheden 

hartstocht en onwetendheid nog allemaal aanwezig zijn. In die fase 

vormen ze echter geen hindernissen meer voor bhajana, maar blij-

ven op een onschuldige manier in het hart van de sädhaka aanwezig. 

Dit verklaart, waarom in niñöhä geen obstakel in horen, chanten en 

herinneren meer achterblijft. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt de betekenis van het 

woord anäviddhaà in zijn commentaar, Särärtha-darçiné, alsvolgt 

uit. 

tena pürva-daçäyäà käma-lobhädyaiù tékñëa-çaräyitairä-viddhaà 

cetaù kathaà prasédatu kathaà vä kértanädeù samyagäsvädaà labha-

täà nahi vyathä jarjaritasyän nädikaà samyak rocate iti bhävaù | 

Dit betekent, dat vóór het ontwaken van niñöhä in bhajana het hart 

van de sädhaka wordt doorboord door de scherpe pijlen van lust, 

hebzucht, enzovoort, dus hoe kan het hart plezier ervaren? Hoe kan 

de sädhaka de nectar van horen, chanten en herinneren diepgaand 

proeven? Iemand, die door pijlen wordt belaagd, kan nooit ten volle 

van zijn maaltijd genieten. 
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Tekst  3 

3a ~ Niñöhä direct in bhakti zelf en niñöhä in hetgeen gunstig is 

voor bhakti 

sä ca niñöhä säkñäd-bhakti-vartiné tad-anuküla-vastu-vartinéti dvi-

vidhä | tatra säkñäd bhaktir ananta-prakäräpi sthülatayä tri-vidhä; 

käyiké väciké mänasé ceti | tatra prathamaà käyikyäs tato väcikyäs 

tata eva mänasyä bhakter niñöhä sambhaved iti kecit | bhakteñu tära-

tamyena sthitänäm api sahaujo-balänäà madhye kvacana bhakte 

vilakñaëa-tädåça-saàskära-vaçät kasyacid eva bhagavad-unmukha-

tvädhikyaà syäd iti näyaà krama ity anye | tad-anuküla-vastüni 

amänitva-mänadatva-maitré-dayädéni | 

BHÄVÄNUVÄDA – Niñöhä bestaat ook in twee soorten: (1) in bhakti 

zelf, säkñäd-bhakti-vartiné [dat wil zeggen, direct verbonden aan de 

negen onderdelen van bhakti, zoals çravaëa en kértana] en (2) in 

hetgeen gunstig is voor bhakti, tad-anuküla-vastu-vartiné [dat wil 

zeggen, verbonden aan gunstige kwaliteiten vereist om de onderde-

len van bhakti te praktiseren]. 

Ofschoon säkñäd-bhakti-vartiné-niñöhä in vele soorten bestaat, 

zijn er drie hoofdverdelingen: käyiké (uitgevoerd door het lichaam), 

väciké (uitgevoerd door middel van spraak) en mänasé (uitgevoerd 

in het verstand). 

Sommigen zijn van mening, dat de sädhaka eerst niñöhä ontwik-

kelt in bhakti uitgevoerd met het lichaam, dan in bhakti uitgevoerd 

door middel van spraak en tenslotte in bhakti uitgevoerd in het 

verstand. Toegewijden ontwikkelen echter een grotere neiging voor 

Bhagavän in één van de drie onderdelen – käyiké-bhakti, väciké-

bhakti of mänasé-bhakti – volgens uiteenlopende gradaties van 

duldzaamheid [met betrekking tot het lichaam], van grandeur [met 

betrekking tot het gesproken woord] of van kracht [met betrekking 
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tot de cerebrale faculteit]. Dit heeft te maken met de invloed van 

hun uiteenlopende, voorgaande ervaringen (saàskäras). Daarom 

zeggen anderen, dat er met betrekking tot deze drie categorieën 

geen vaste volgorde bestaat. 

Eigenschappen, zoals het bieden van respect aan anderen zonder 

respect terug te verwachten, vriendschap en empathie, zijn gunstig 

voor bhakti. Niñöhä in dergelijke eigenschappen wordt tad-

anuküla-vastu-vartiné genoemd. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Nu worden de categorieën van niñöhä gede-

finieerd. Niñöhä in bhakti bestaat in twee soorten, (1) volharding in 

relatie tot bhakti zelf (säkñäd-bhakti-viñayiné) en (2) volharding in 

relatie tot eigenschappen, die gunstig zijn voor bhakti (tad-anuküla-

vastu-viñayiné).
19

 

1) Säkñäd-bhakti-viñayiné-niñöhä – volharding rechtstreeks gerela-

teerd aan bhakti zelf. 

Deze niñöhä bestaat in drie soorten: gerelateerd aan het li-

chaam (käyiké), gerelateerd aan spraak (väciké) en gerelateerd 

aan het verstand (mänasé). 

a) Käyiké-niñöhä – volharding gerelateerd aan het lichaam. 

Volharding in de uitvoering van activiteiten, zoals onder 

andere de volgende, bestaan uit käyiké-nithsta: het horen 

van çré bhagavat-kathä, zorgen voor tulasé plant en haar 

blaadjes plukken, bloemenkransen rijgen voor Bhagavän, 

vereren van het godsbeeld, eerbetuigingen aan het gods-

beeld aanbieden, omloop rond het godsbeeld of rond een 

heilige plaats, en de tempel van Bhagavän reinigen. 

                                                           
19

   Hoewel de termen gebruikt in de Bhävänuväda en de Péyüña-varñiëé-våtti verschil-

len, zijn de implicaties dezelfde. Het woord vartiné betekent letterlijk “rusten in”, 

zoals niñöhä, die direct in bhakti rust of niñöhä, die rust in eigenschappen die gun-

stig zijn voor bhakti. En viñäyiné betekent letterlijk “binnen reikwijdte van”. –Red. 
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b) Väciké-niñöhä – volharding gerelateerd aan spraak. Vastbe-

slotenheid in de uitvoering van activiteiten, zoals onder an-

dere de volgende, bestaan uit väciké-niñöhä: kértana van de 

namen, gedaanten, eigenschappen en het spel van Bhaga-

vän, het opzenden van gebeden ter verheerlijking, onthullen 

van de geest in gebed, het loven van Bhagavän en vertellin-

gen over Hem reciteren. 

c) Mänasé-niñöhä – volharding gerelateerd aan het verstand. 

Volharding in contemplatie op en herinnering aan de na-

men, gedaanten, kwaliteiten en het spel van Bhagavän be-

treft mänasé-niñöhä. 

Onwankelbaar vertrouwen of stabiliteit in deze aìgas van bhakti 

betekent het hebben van volharding, die rechtstreeks is gerelateerd 

aan bhakti zelf. Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn commentaar op Sri 

Bhakti-rasämåta-sindhu geschreven, “niñöhä taträvikñepena sätatyam 

– als iemands bhajana niet wordt onderbroken of wordt afgeleid, 

wordt dit niñöhä genoemd.” 

Sommigen zijn van mening, dat niñöhä eerst ontwaakt in bhakti 

uitgevoerd met het lichaam (käyiké), dan in bhakti uitgevoerd door 

middel van spraak (väciké) en tenslotte in bhakti uitgevoerd met het 

verstand (mänasé), maar dit is niet de volgorde, die iedere sädhaka 

doorloopt. In overeenkomst met voorgaande indrukken van afzon-

derlijke sädhakas zien we, dat ze over variërende maten van duld-

zaamheid, grandeur en kracht beschikken. Sommige sädhakas be-

schikken over meer mentale kracht [dan fysieke duldzaamheid en 

grandeur in verbaal vermogen]. Het is dus geenszins opmerkelijk, 

dat ze eerst stabiliteit in bhakti kunnen bereiken met behulp van 

hun verstand (mänasi-bhakti). Daarom kan worden gezegd, dat er 

geen vaste volgorde bestaat in het bereiken van deze drie vormen 

van niñöhä. 

2) Tad-anuküla-vastu-viñayiné-niñöhä – volharding gerelateerd aan 

eigenschappen, die gunstig zijn voor bhakti. 
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Kwaliteiten, zoals respect bieden aan anderen zonder zelf 

ooit respect terug te verwachten, sympathie, mededogen, verge-

vingsgezingheid, dankbaarheid, enzovoort zijn gunstig voor 

bhakti. Het bieden van respect aan anderen en nooit respect te-

rug verwachten helpt bij het voeden van nederigheid, het elixer 

dat leven geeft aan de bhakti van de sädhaka. Empathie voor ie-

der levend wezen, vriendschap en vriendelijkheid zijn eigen-

schappen, waardoor bhakti vrij wordt van obstakels en stevig in 

het hart van de sädhaka wordt verankerd. Van degenen, die de 

fouten van anderen niet kunnen vergeven, is het bidden aan 

God om vergeving niets anders dan imitatie. 

Van al deze kwaliteiten is dankbaarheid (kåtajïatä) bijzon-

der gunstig voor bhakti, want Bhakti-devé verschijnt niet in een 

ondankbaar hart. Çré Bhagavän Zelf is diep doortrokken van de 

kwaliteit dankbaarheid. Bhagavän geeft Zichzelf in barmhartig-

heid weg aan de toegewijde, die een simpel offer maakt van tula-

sé en water. Toen de kwaadaardige heks Pütanä het gevoel van 

een moeder nabootste, maakte Bhagavän haar leven tot een 

succes door haar te installeren op de verheven positie van Zijn 

eigen voedster in Goloka. Dankbaarheid getuigt zowaar van de 

grootheid van een verheven persoonlijkheid en ondankbaarheid 

getuigt van de waardeloosheid van een laag persoon. Tot iedere 

hoogte, waarop iemand werkelijk verheven is geraakt, wordt 

dankbaarheid in zijn hart aangetroffen. Bhakti-devé zal nimmer 

verschijnen in een miezerig persoon zonder dankbaarheid. 

3b ~ Anderen respect bieden zonder zelf respect te verwach-

ten hoeft niet op niñöhä te wijzen 

teñäm niñöhä ca kutracana çama-prakåtau bhakte bhakter aniñöhatatve 

dåçyate kutracana tasminn uddhate bhakte niñöhitatve ‘pi na dåçyate 

yady api tad api bhakti-niñöhaiva sva-sattväsattväbhyäà tan-niñöhä-

sattväsattve sudhiyam avagamayati na tu bäla-pratétir eva västavékar-

tuà çakyeti |  
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BHÄVÄNUVÄDA – Soms zien we, dat het een zelfbeheerste toege-

wijde ontbreekt aan niñöhä in bhakti, maar wel niñöhä heeft in ei-

genschappen, zoals geen respect verlangen en altijd respect geven. 

Omgekeerd zien we ook, dat een toegewijde met een arrogant ka-

rakter over niñöhä in bhakti beschikt, maar geen niñöhä heeft in 

dergelijke eigenschappen. 

Het schijnt voor velen – niet alleen voor degenen met een onrijpe 

intelligentie maar ook zelfs voor onderlegde personen – een geldige 

gevolgtrekking te zijn, dat de aanwezigheid van deze gunstige eigen-

schappen wijst op niñöhä in bhakti en dat de afwezigheid ervan ge-

brek aan niñöhä in bhakti bewijst. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Het is mogelijk om in het hart van een 

zelfbeheerste sädhaka al deze goede kwaliteiten aan te treffen on-

danks de afwezigheid van niñöhä in bhakti. Met andere woorden, 

dergelijke eigenschappen kunnen in sommige zelfbeheerste toege-

wijden, die zich nog in het stadium van onstabiele toewijding (aniñö-

hitä-bhakti) bevinden, duidelijk zichtbaar zijn en omgekeerd kunnen 

we een sädhaka aantreffen met een verheven karakter, die wel reeds 

over niñöhä beschikt, maar geen van deze kwaliteiten vertoont. 

Er bestaat daarom geen zekerheid over het ontwaken van deze 

gunstige kwaliteiten, overal waar niñöhä zich heeft manifesteerd. De 

opvatting, dat de aanwezigheid van al deze goede eigenschappen 

een indicatie is, dat niñöhä in bhakti is ontwaakt, en dat de afwezig-

heid ervan een aanwijzing is voor het tegendeel, hoeft niet alleen te 

heersen onder degenen, die niet met çästra op de hoogte zijn, maar 

kan zelfs worden aangenomen door degenen, die wel wijs zijn en 

belezen zijn in çästra. 

3c ~ Niñöhä in kértana enzovoort is werkelijk niñöhä  

yad uktam – “bhaktir bhavati naiñöhiké | tadä rajas-tamo-bhäväù 

käma-lobhädayaç ca ye | ceta etair anäviddhaà sthitaà sattve 

prasédatéti |” çravaëa-kértanädiñu yatnasya çaithilya-präbalya eva 
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dustyajye sambhavanté niñöhitäniñöhite bhakté pradarçayetäm iti saàk-

ñepato vivekaù || 3 || 

iti mädhurya-kädambinyäà niñyanda-bandhurä näma caturthyämå-

ta-våñtiù || 3 || 

BHÄVÄNUVÄDA – En dit is begrijpelijk in het licht van Çrémad-

Bhägavatam (1.2.19), die zegt, dat de toegewijde niet langer wordt 

gehinderd door hartstocht en onwetendheid, of door lust, hebzucht 

enzovoort, alleen wanneer naiñöhiké-bhakti in zijn hart is onwaakt. 

En dat hij echt geluk krijgt, als hij op deze manier in çuddha-sattva 

is gesitueerd. 

Intens enthousiasme voor het uitvoeren van de onderdelen van 

bhakti, zoals horen en chanten, vormt eigenlijk de standaard voor 

volharding (niñöhä) in bhakti en karakterloosheid in de uitvoering 

van de onderdelen van bhakti is het kenmerk van instabiliteit (ani-

ñöhä) in bhakti. Dit is slechts een samenvatting van de beraadslaging 

over het onderwerp van bhakti-niñöhä. 

ALDUS EINDIGT DE BHÄVÄNUVÄDA 

VAN DE VIERDE NECTARREGEN 

GENAAMD NIÑYANDA-BANDHURÄ 

(“NECTARSTROOM”) 

 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – We treffen het aanwijsbare bewijs voor dit 

misverstand [met betrekking tot hetgeen een indicatie van niñöhä 

vormt] aan in Çrémad-Bhägavatam (1.2.18-19). 

bhaktir bhavati naiñöhiké 

tadä rajas-tamo-bhäväù  /  käma-lobhadayaç ca ye 

ceta etair anäviddhaà  /  sthitaà sattve prasédati 

Wanneer naiñöhiké-bhakti zich in het hart manifesteert, kan het niet 

langer worden aangetast door de geaardheden hartstocht en onwe-



_____________________________________________________________________________________ 

347 

tendheid, noch door hun effecten, zoals lust en hebzucht. Door op de-

ze manier in çuddha-sattva gesitueerd te raken, wordt het hart pas echt 

gelukkig. 

Ofschoon de voornoemde kwaliteiten gunstig zijn voor niñöhä in 

bhakti, zijn ze niet vereist voor het vaststellen van niñöhä in bhakti. 

De intensiteit of apathie bij de uitvoering van çravaëa, kértana enzo-

voort zijn bepalend voor de vraag, of men niñöhitä-bhakti of aniñöhi-

tä-bhakti uitvoert. Met andere woorden, we moeten weten, dat in-

tense pogingen in çravaëa en kértana wijzen op sterke volharding in 

bhakti en dat de afwezigheid ervan een indicatie is van onstandvas-

tigheid. 

ALDUS EINDIGT DE PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI  

OP DE VIERDE NECTARREGEN 

GENAAMD NIÑYANDA-BANDHURÄ 

(“NECTARSTROOM”) 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Realisatie van de transcendente smaak 

Sädhana-bhakti – Ruci  
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Tekst  1 

Het ontwaken en de symptomen van ruci en ruci als factor 

voor het ontwaken van äsakti 

athäbhyäsa-kåñëa-vartma-dépitäà bhakti-käïcana-mudräà sva-

tejasä vahantéà dadhäne bhakta-hådi tasyäà rucir utpadyate | çrava- 

ëa-kértanädénäm anyato vailakñaëyena rocakatvaà ruciù | yasyäm 

utpadyamänäyäà pürva-daçäyäm iva tair muhur apy anuçélitair na 

çramopalabdhi-gandho ‘pi | yä hi teñu vyasanitvam aciräd evotpäday-

ati | yathä nityaà çästram adhéyänasya baöoù käle çästrärtha-praveçe 

sati çästrasya rocakatvam utpädyamänam eva taà tatra çramaà no-

panayaty äsaïjayati ca || 1 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Door in zijn hart het gouden medaillon van 

bhakti te dragen, dat werd gepolitoerd door het vuur van volhar-

dende beoefening en dat zijn eigen unieke schittering draagt, er-

vaart de toegewijde na het stadium van niñöhä het ontwaken van 

ruci (zuivere spirituele smaak) in bhakti. 

Tegen die tijd wordt de onderscheidende verrukking, die de säd-

haka ervaart in de uitvoering van een bepaald onderdeel van bhakti 

boven een ander onderdeel, ruci genoemd. Wanneer ruci is ont-

waakt, ervaart de persoon zelfs niet het minste spoor van vermoeid-

heid in zijn herhaaldelijke uitvoering van horen, chanten en andere 

onderdelen (aìgas) van toewijding, zoals hij dat wel ondervond in 

voorgaande stadia. Deze ruci maakt de toegewijde snel verslaafd 

aan zijn beoefening van de aìgas van bhakti. Met andere woorden, 

ruci leidt tot het ontwaken van intense gehechtheid (äsakti) aan een 

dergelijke praktijk. 

Bijvoorbeeld, een brähmaëa jongen krijgt door regelmatig de ge-

schriften te bestuderen geleidelijk een juist begrip van de betekenis 
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ervan. Het gevolg is, dat in zijn hart een smaak voor zijn studie ont-

waakt. Zijn smaak is dusdanig, dat zijn studie hem niet in het minst 

vermoeit. Integendeel, zijn studie dient louter om zijn gehechtheid 

aan çästra te intensiveren. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In de Vierde Nectarregen werd niñöhä in 

bhajana behandeld. Zoals goud een duizelingwekkende glans krijgt 

door het in een vuur te verhitten, zo wordt ook het gouden medail-

lon van bhakti door het vuur van de praktijk van bhajana met niñöhä 

gepolitoerd. 

Een gouden juweel werpt op iemands borst een gouden weer-

schijn en geeft hem een magnifieke verschijning. Op dezelfde ma-

nier krijgt het hart van een toegewijde, die het schitterende medail-

lon van bhakti draagt, een uitstraling. Het gevolg is, dat de toegewij-

de in toenemende mate een grotere smaak voor chanten dan voor 

horen ontwikkelt en een nog grotere smaak voor herinneren dan 

voor chanten. De onderscheidende smaak, die men krijgt van de 

bovenzinnelijke perceptie van de gedaanten, eigenschappen, spel 

enzovoort van Çré Kåñëa en Zijn metgezellen, wordt ruci genoemd. 

Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn commentaar op Sri Bhakti-

rasämåta-sindhu (1.4.15) geschreven, “rucir abhiläñaù kintu buddhi-

pürvakam – ruci wordt begrepen als een wens, maar één die wordt 

geleid door intelligentie (buddhi-pürvakam).” Met andere woorden, 

ruci wijst op een verlangen of dorst naar Çré Kåñëa. Als deze dorst is 

verzadigd van een gunstige houding jegens Hem, is dit juist de le-

venskracht van bhakti. Samen met het ontwaken van deze dorst naar 

de gekoesterde Çré Kåñëa verschijnt automatisch ook een verlangen 

om Hem met genegenheid en warmte diensten te verlenen. 

Om deze reden heeft Çréla Jéva Gosvämé geschreven, dat verlan-

gen (abhiläña) uit drie soorten bestaat: een diep verlangen om dat-

gene te doen, dat gunstig is voor Çré Kåñëa (änukülya-abhiläña); een 

diep verlangen om Hem op intieme wijze te dienen (sauhärdya-

abhiläña) en een diep verlangen om Hem tegen te komen (präpty-
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abhiläña). Zodra het verlangen verschijnt om Çré Kåñëa met oprech-

te genegenheid te dienen, verschijnen in het hart ook automatisch 

de verlangens om Hem tegen te komen en Hem intiem te dienen. In 

het stadium van ruci worden deze verlangens door intelligentie aan-

gedreven en in het stadium van äsakti zijn ze spontaan. 

Ruci heeft betrekking op de uitvoering van bhajana voor Çré Hari. 

De smaak voor de onderscheidende specialiteit van ieder aspect van 

bhakti in relatie tot de gedaanten, eigenschappen en het spel van Çré 

Hari wordt ruci genoemd. Wanneer ruci is ontwaakt, ervaart men 

niet het minste spoor van vermoeidheid bij onafgebroken horen en 

chanten, in tegenstelling tot voorgaande stadia. Deze ruci veroor-

zaakt een diepe gehechtheid (äsakti) aan horen, chanten enzovoort, 

die zich in het hart van de toegewijde manifesteert. Vervolgens heeft 

de tijd, die wordt besteed aan activiteiten, die niet zijn gerelateerd 

aan Bhagavän, het aanzien van uiterste zinloosheid. Vóór het stadi-

um van ruci kan men de onderwerpen over Çré Kåñëa niet ten volle 

proeven, maar in het stadium van ruci zijn die onderwerpen uiter-

mate smaakvol, waardoor mädhurya (een heerlijke zoetheid) wordt 

gerealiseerd. Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn commentaar op Sri 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.4.15-17) geschreven, “ruciù päpa-béja-

näçäd bhaktau mädhuryänubhavaù – in het stadium van ruci wordt 

het zaad van zondige activiteit volkomen vernietigd en gaat men de 

zoetheid van bhajana ervaren.” In hetzelfde commentaar heeft Çréla 

Jéva Gosvämé ook uitgelegd, “mädhuryaà tu rüpa-guëa-lélänäà 

rocakatvam – het exclusief proeven van de gedaanten, kwaliteiten 

en het spel van Çré Kåñëa bestaat uit het realiseren van Zijn verruk-

kelijke lieftalligheid.” 

Wanneer ruci voor hari-kathä is ontwaakt, voelt men zich nooit 

verzadigd van het horen en spreken over de eigenschappen van Çré 

Kåñëa. In Çrémad-Bhägavatam (1.1.19) wordt het volgende gezegd, 

vayaà tu na vitåpyäma  /  uttama-çloka-vikrame 

yac-chåëvatäà rasa-jïänäà  /  svädu svädu pade pade 
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[De wijzen onder leiding van Çré Çaunaka Åñi zeiden,] O Süta Gosva-

mi, ook al hebben we het dappere spel van Çré Hari, die door verhe-

ven gebeden wordt verheerlijkt, herhaaldelijk gehoord, zijn we niet 

verzadigd. Het is ieder moment uitzonderlijk smakelijk om uit de 

mond van rasika toegewijden over het spel van Çré Hari te horen.  

Çrémad-Bhägavatam (1.2.8) zegt het volgende, 

dharmaù svanuñöhitaù puàsäà  /  viñvaksena-kathäsu yaù 

notpädayed yadi ratià  /  çrama eva hi kevalam 

De beroepsmatige activiteiten, die een mens volgens zijn eigen sociale 

positie uitvoert, zijn niets anders dan zinloze arbeid, indien ze niet lei-

den tot de aantrekkingskracht voor het horen van hari-kathä. 

Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn commentaar, Krama-sandarbha, op 

het bovenstaande vers uit Çrémad-Bhägavatam vastgesteld, dat 

smaak voor bhajana ontwaakt met de smaak voor hari-kathä. Hij 

schreef, “kathä-ruceù sarvatraivädyatvät çreñöhatväc ca – de smaak 

voor hari-kathä is in ieder opzicht immers de eerste en tevens de 

hoogste stap.” 

Als een student voor het eerst een bepaald geschrift leest, moet 

hij naarstig zijn best doen om de essentie ervan vast te stellen en dat 

vindt hij onpeilbaar en onbevattelijk. Daardoor vindt hij zijn studie 

niet smakelijk. Na verloop van tijd echter, wanneer de werkelijke 

betekenis van dat geschrift bij hem begint door te dringen, krijgt hij 

grote voldoening en is hij verrukt over die studie, waardoor zijn 

onderneming totaal geen inspanning meer kost. Op dezelfde manier 

is de bhajana van sädhakas, die juist het pad van bhakti zijn binnen-

gegaan, enigszins vrijblijvend, omdat ze nog geen smaak hebben 

ontwikkeld voor het beoefenen van de onderdelen van bhajana. 

Voor hen lijkt bhajana ontzettend moeilijk te zijn. Maar door in hun 

beoefening te volharden raakt hun hart geleidelijk gereinigd en 

krijgen ze smaak voor bhajana-rasa. In de mate, waarin dit plaats 

vindt, ervaren ze het ontwaken van de smaak voor bhajana. 



_____________________________________________________________________________________ 

355 

Tekst  2 

Bhakti verdrijft onwetendheid en wekt een smaak voor bhakti 

vastutaù siddhänte tu paittika-vaiguëyena düñitäyäà rasanäyäà si-

täyä arocakatve ‘pi sitaiva tad-vaiguëya-niräsakam auñadham iti 

vivekinaù tasyä eva yathä muhur upasevane kälena svädvéyaà sväd-

véyam äbhätéti tasyä eva rocakatvaà tathaivävidyädi-vidüñitasya jé-

väntaùkaraëasya çravaëädi-bhaktyä tad-doña-praçame tasyäà rucir 

udbhavatéti || 2 ||  

BHÄVÄNUVÄDA – De conclusie is alsvolgt. Voor iemand met geel-

zucht is de smaak van kandijsuiker onaangenaam. Naar de mening 

van de wijzen is kandijsuiker juist de genezing voor geelzucht. Door 

regelmatig kandijsuiker te eten gaat men geleidelijk de zoetheid 

proeven en ontwikkelt men er smaak voor. Door zich op dezelfde 

manier bezig te houden met bhakti gekenmerkt door çravaëa, kér-

tana enzovoort wordt het hart van het levend wezen, dat is vervuild 

met onwetendheid (avidyä) enzovoort, van deze gebreken bevrijd 

en ontwaakt ruci voor bhakti. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Hier stelt Çréla Viçvanätha Cakravarté 

Öhäkura vast, dat iemand met geelzucht kandijsuiker, dat van nature 

zoet is, als bitter ervaart. Ayurvedische artsen vertellen ons, dat 

kandijsuiker een effectieve remedie is voor geelzucht, dat het gene-

zend werkt en dat men naarmate de genezing vordert de zoetheid 

ervan geleidelijk gaat appreciëren. Op dezelfde manier proeft ie-

mand, wiens verstand is aangetast door de besmetting van onwe-

tendheid (avidyä), valse identificatie (asmitä), materiële gehechtheid 

(räga), afkeer (deveña) en absorbtie in wereldse objecten (abhinive-

sä) bij het horen en loven van de namen, gedaanten, kwaliteiten en 
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het spel van Çré Hari, die van nature zoet zijn in de overtreffende 

trap, die zoetheid niet. 

Verheven en verlichte persoonlijkheden verklaren, dat deze çra-

vaëa en kértana van de namen, gedaanten, kwaliteiten en het spel 

van Çré Hari het enige elixer zijn om de ziekte van onwetendheid en 

andere onzuiverheden te bestrijden. Door constant te horen en te 

reciteren wordt het hart geleidelijk gezuiverd van vervuiling, waar-

door de aandoening van onwetendheid verdwijnt. In de mate, waar-

in men zich hieraan overgeeft, ontwikkelt men een smaak voor çra-

vaëa, kértana enzovoort. Dit is de manier, waarop de smaak van de 

sädhaka voor deze beoefeningen ontwaakt. Bhagavän Çré Kåñëa 

vertelt dit aan Uddhava in Çrémad-Bhägavatam (11.14.26), 

yathä yathätmä parimåjyate ‘sau 

    mat-puëya-gäthä-çravaëäbhidhänaiù 

tathä tathä paçyati vastu sükñmaà 

    cakñur yathaiväïjana-samprayuktam 

O Uddhava, zoals gebrekkige ogen worden genezen door het aan-

brengen van ooglotion, waardoor ze de kracht gaan ontwikkelen om 

kleine objecten te zien, zo wordt het verstand gereinigd van wereldse 

besmetting door te horen en te spreken over Mijn spel en vermaak, 

die uiterst zuiverend zijn. Op die manier gaat de sädhaka de subtiele 

realiteit waarnemen. Met andere woorden, hij is in staat om de zoet-

heid van Mijn namen, gedaanten, eigenschappen en spel te ervaren. 

Tekst  3 

Smaak afhankelijk en niet afhankelijk van externe excellentie 

in relatie tot Bhagavän  

sä ca rucir dvi-vidhä; vastu-vaiçiñöyäpekñiëé tad-anapekñiëé ca | vastü-

näà bhagavan-näma-rüpa-guëa-lélädénäà vaiçiñtyaà kértanasya 

sausvaryädimattvaà varëita-bhagavac-caritäder guëälaìkära-
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dhvany-ädimattvaà paricaryädénäà tädåça-sväbhéñöa-deça-pätra-

dravyädi-sad-bhävattvaà yad apekñate tad vastu-vaiçiñöyäpekñiëé | 

kià kià kédåçaà vyaïjanam asti iti påcchatäà manda-kñudvatäm iva 

| prathamä seyaà yato ‘ntaùkaraëasya yat kiïcid doña-lava eva kérta-

nädénäà vaiçiñöyam apekñate ato ‘sty antaùkaraëa-doñäbhäsä jïeyä | 

dvitéyä tu yathä tan-näma-rüpädy-upakrama eva balavaté bhavanté 

vaiçiñtye tv atiprauòhatvam äpadyamäneyaà nästi mano-vaiguëya-

gandhä eva jïeyä || 3 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Ruci bestaat in twee soorten: (1) ruci die afhan-

kelijk is van externe excellentie in relatie tot Bhagavän (vastu-

vaiçiñöya-apekñiëé) en (2) ruci die niet afhankelijk is van externe 

excellentie in relatie tot Bhagavän (vastu-vaiçiñöya-anapekñiëé). 

Hier verwijst vastu naar de namen, gedaanten, kwaliteiten en het 

spel van Çré Bhagavän en vaiçiñöya wijst op hun externe excellentie. 

Bijvoorbeeld, men kan zich verheugen op een mooie zoete melodie 

in kértana; men kan graag een beschrijving horen over de transcen-

dente kenmerken en het spel van Bhagavän, die in gepaste, bloem-

rijke taal, met de juiste toonaard en stem tot uitdrukking wordt 

gebracht, of men kan in overeenstemming met de gewenste stan-

daard vooruitlopen op dienstverlening en verering van Bhagavän 

uitgevoerd op een correcte wijze en perfect in relatie tot plaats, tijd, 

persoon, zuiverheid van ingrediënten enzovoort. De ruci, die zich 

ontwikkelt in iemand, die afhankelijk is van deze externe perfecties, 

wordt vastu-vaiçiñöya-apekñiëé-ruci genoemd. 

Dit kan worden vergeleken met iemand, die gaat zitten om een 

maaltijd te gebruiken en vraagt, “Welke gerechten zijn toebereid? 

Zijn ze lekker?” Dergelijke vragen zijn symptomatisch voor een 

geringe eetlust. Vastu-vaiçiñöya-apekñiëé-ruci is iets dergelijks. Als 

het verstand is besmet met het minste spoor van onzuiverheid, is de 

smaak voor kértana en andere onderdelen van bhakti afhankelijk 

van de bovengenoemde externe perfecties. We dienen te weten, dat 
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deze vorm van ruci aantoont, dat de geest nog steeds is besmet met 

een laag vervuiling. 

De tweede soort ruci – vastu-vaiçiñöya-anapekñiëé-ruci (een 

smaak die niet afhankelijk is van externe uitmuntendheid in relatie 

tot Bhagavän) – is uiterst krachtig vanaf het moment, dat men zich 

met çravaëa en kértana van de namen, gedaanten enzovoort van Çré 

Bhagavän gaat bezighouden. En mocht er excellentie in relatie tot 

Çré Bhagaväns namen, gedaanten enzovoort aanwezig zijn – bij-

voorbeeld een kértana uitgevoerd met melodie, metrum, muzikale 

ornamentatie enzovoort – dan rijpt deze ruci nog verder door en 

raakt vol immense verrukking. Men dient te weten, dat in het hart 

van iemand, in wie deze vorm van ruci is ontwaakt, niet het minste 

spoor van welk defect ook is achtergebleven. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Ruci bestaat in twee soorten: vastu-

vaiçiñöya-apekñiëé en vastu-vaiçiñöya-anapekñiëé. 

1) Vastu-vaiçiñöya-apekñiëé – smaak (ruci) die afhankelijk is van de 

externe excellentie van een object (vastu). We moeten weten, 

dat het woord vastu hier betrekking heeft op Bhagavän. Als 

men in de verwachting verkeert, dat kértana van de namen, ge-

daanten, kwaliteiten en het spel van Çré Bhagavän moet worden 

uitgevoerd met prachtige melodieën in het juiste ritme en me-

trum, dat de vertellingen over Hem opwindende beschrijvingen 

vol bloemrijk taalgebruik moeten zijn, of dat de eredienst van 

het godsbeeld van Çré Bhagavän moet worden uitgevoerd op een 

geprefereerde en reine plek, op het juiste tijdstip en met gewel-

dig fraaie ingrediënten, wijst dit op vastu-vaiçiñöya-apekñiëé-ruci. 

Met andere woorden, zonder deze elementen wordt de smaak 

ervoor niet gewekt. 

Voordat hij aan tafel gaat zitten, zal iemand zonder veel eet-

lust vragen, “Wat eten we vandaag? Heb je iets lekkers ge-

maakt?” Iemand, die honger heeft, zal dit niet vragen. Hij ac-
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cepteert alles, ongeacht of het lekker is of niet. Op dezelfde ma-

nier hebben degenen met een sterke smaak voor de onderdelen 

van bhakti niet de verwachting, dat de kértana melodieus moet 

zijn en een zekere cadans en ritme enzovoort moet hebben. De-

genen, die dergelijke verwachtingen wel koesteren, zijn niet vol-

komen gezuiverd. Men dient te weten, dat er nog een spoor van 

vervuiling aanwezig is. 

2) Vastu-vaiçiñöya-anapekñiëé – smaak (ruci) die niet afhankelijk is 

van de externe excellentie van een object (vastu). Iemand met 

deze vorm van ruci heeft geen verwachting van de bovenge-

noemde uitmuntendheden. Vanaf het begin is zijn horen en 

chanten van de namen, gedaanten, eigenschappen enzovoort 

van Çré Bhagavän doortastend, intens en vol enthousiasme. De-

ze vorm van ruci bestaat uit onwankelbaar vertrouwen in de 

namen, gedaanten, eigenschappen, het spel en de verering van 

Çré Bhagavän. Zijn smaak is niet afhankelijk van melodie, ritmi-

sche of muzikale elementen in de uitvoering van kértana, maar 

als de kenmerken van externe excellentie wel aanwezig zijn, 

ontwikkelt die ruci zich verder tot een zeer rijpe staat. Iemand 

die veel honger heeft, eet zonder zich af te vragen, of het lekker 

is of niet. Hij eet droge rijst met veel genoegen zonder bijge-

recht van gemengde groenten. Zijn er echter wel diverse eerste-

klas gerechten beschikbaar, zal hij nog een grotere smaak erva-

ren. Dus ruci, die niet afhankelijk is van externe excellentie, 

heet vastu-vaiçiñöya-anapekñiëé-ruci. Indien echter een dergelijke 

uitmuntendheid wel aanwezig is, wordt deze ruci nog rijper en 

wordt compleet smaakvol. Wanneer deze vorm van ruci ont-

waakt, blijft in het hart zelfs niet het minste spoor van de onzui-

verheid van afhankelijkheid van externe attributen aanwezig. 
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Tekst  4 

De wanhopigheid en zegen van iemand in wie ruci is ontwaakt 

tataç cäho sakhe! kåñëa-nämämåtäni vihäya kim iti duñparigraha-

yoga-kñema-värtä-viñayeñu nimajjayasi tväà vä kià bravémi dhiì 

mäà yad aham api pämaraù çré-guru-caraëa-prasäda-labdham apy 

etad vastu sva-granthi-nibaddhaà mahä-ratnam ivänupalabhya pari-

to bhramann etäv antaà kälam anyavyä-pära-pärävära-madhye 

mithyä-sukha-leça-sphuöita-kapardaka-mätram anviñyäyüàñi våthai-

vänayam | bhakteù kam apy anaìgé kurvan çakter abhävam evädyo-

tayam | hanta sa evähaà saiveyaà me rasanä yä hy anåta-kaöu-

grämya-praläpam anåtam iva lihyaté bhagavan-näma-guëa-värtäsu 

sälasaiväsét | hanta hanta tat-kathä-çravaëärambha eva sväpaà bha-

jaàs tadaiva kadäcit prastutäyäà grämya-värtäyäm utkarëatayä 

labdha-jägaraà sädhünäà sad eva tat sakalam akalaìkayam | asya 

ca duñpürasya jaöharasya kåte jaraöho ‘pi käàs kän duñkåtodyamän 

näkaravam | tad ahaà na jäne kasmin vä niraye sva-kåta-phalam 

upabhuïjänaù sthäsyäméti nirvidyamänas tadaiva kvacid aho raho 

bhuvi mahopaniñat-kalpa-vallé-phala-säraà säraìga iva prabhoç 

caritämåtaà svädayann abhivädayan muhur muhur api sädhün avy-

ädhüta-saàläpas tiñöhann upaviçan praviçann api bhagavad-dhäma-

baddhämala-sevä-niñöhas tan-manä unmanä iväbhijïa-lokair älakñy-

amäëo bhakta-jana-bhajanänanda-nåtyädhyäyam adhyetum upa-

kramamäëa iva ruci-nartakyä päëibhyäà gåhétveva tat-tac-

chikñyamäëa iva käïcana-mudam ananubhüta-carém upalabhe na 

jäne kuçélaväcäryäbhyäà bhäva-premabhyäà kälena praviçya nar-

tayiñyamäëaù kasyäà vä nirvåtiné-våti-viräjayiñyatéti || 4 || 

iti mädhurya-kädambinyäà upalabdhäsväda-näma païcamy amåta-

våñöiù || 5 || 
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BHÄVÄNUVÄDA – “O mijn vriend, waarom ben je verzonken ge-

raakt in gesprekken over het werven en instandhouden van hetgeen 

moeilijk te bereiken is, nadat je de nectar van de naam van Çré Kå-

ñëa hebt verlaten? Wat moet ik tegen jou zeggen? Ik ben zowaar 

verfoeid! Door de genade van de lotusvoeten van çré guru heeft een 

zeer zondig persoon, zoals ik, iets gekregen zo groot als devotie voor 

de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods (bhagavad-bhakti). Omdat 

ik de waarde ervan niet had begrepen, ben ik het hele geschenk 

vergeten, zoals men een kostbaar juweel kan vergeten, dat in de 

zoom van een kledingstuk was vastgenaaid. Ik zwerf van hot naar 

haar in de hoop onecht, onbeduidend geluk te vinden, zoals men in 

alle vier windrichtingen kan lopen zoeken naar een scherf kauré 

(schelp gebruikt als geld). Ik heb de beoefening van bhagavad-

bhakti achtergelaten en mijn hele leven verspild, terwijl ik door de 

oceaan van wereldse lustbevrediging zwierf. Door geen enkel on-

derdeel van bhakti te aanvaarden en te praktiseren heb ik mijn 

volslagen machteloosheid tentoon gespreid. 

“Alas, alas! Ook mijn tong is evenals ikzelf van nature verdorven. 

Tot vandaag de dag likt hij zure roddel vol valsheid op, alsof het 

nectar is, en is te gemakzuchtig om de ambrozijnen namen, gedaan-

ten, eigenschappen en spel van Çré Bhagavän te proeven. Alas, alas! 

Zodra ik ga zitten om naar hari-kathä te luisteren, word ik overwel-

digd door slaap, maar als ergens materiële roddel begint te ruisen, 

verdwijnt mijn slaperigheid en ben ik een en al oor en gretig om het 

met volle aandacht in me op te nemen. Op deze manier heb ik keer 

op keer het gezelschap van heilige personen onteerd. Wat heb ik 

zelfs nog op mijn oudedag aan slechte activiteiten ondernomen om 

louter mijn constant ontevreden maag te vullen? Ik zou niet weten, 

in welke hel en voor hoe lang ik gedoemd ben de gevolgen van deze 

verdorven activiteiten te ondergaan.” 

De zwaanachtige toegewijde, die op Aarde door deze staat van 

verdriet wordt aangegrepen, proeft en biedt herhaaldelijk eerbetui-
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gingen aan de ambrozijnen karakteristieken van Çré Bhagavän. Die 

kenmerken vormen de essentie van de vrucht van de wensrank van 

de grote Upaniñaden, die de meest vertrouwelijke onderwerpen 

bevatten. Een dergelijke toegewijde laat alle wereldse prietpraat 

achterwege en gaat eerst in het gezelschap van sädhus zitten, gaat 

daarna in de buurt van die sädhus wonen en gaat uiteindelijk hun 

kameraadschap binnen. Soms neemt hij zijn toevlucht tot de heilige 

woonplaats van Bhagavän, waar hij steevast smetteloze diensten aan 

Hem verleent. Hij geeft zijn geest compleet over aan die dienstver-

lening en raakt er uiteindelijk totaal in verzonken. Degenen in on-

wetendheid denken, dat hij verstrooid is. Maar de danseres ge-

naamd Ruci gaat hem persoonlijk onderricht geven over de vervoe-

ring in de dans van bhajana, alsof ze hem bij beide handen vastpakt. 

Het gevolg is, dat die toegewijde wordt gegrepen door een onge-

kend plezier. 

Wie weet, wanneer na verloop van tijd de twee dansleraren – 

Bhäva en Prema – hem laten dansen, in welk zegenrijk gebied hij 

terecht komt? 

ALDUS EINDIGT DE BHÄVÄNUVÄDA VAN 

DE VIJFDE NECTARREGEN 

GENAAMD UPALABDHÄSVÄDA 

(“REALISATIE VAN DE TRANSCENDENTE SMAAK”) 

 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De sädhaka, in wie ruci is ontwaakt, mani-

festeert lichamelijke, vocale en mentale anubhävas (uitdrukkingen 

van spirituele emoties uit het hart). Çréla Viçvanätha Cakravarté 

Öhäkura beschrijft hier het gedrag van een dergelijke sädhaka, zodat 

we het gemakkelijk kunnen begrijpen. 

Iemand, wiens hart in bloei staat met ruci, wordt een jäta-ruci-

sädhaka genoemd. Die sädhaka converseert met zijn kameraad, het 

verstand, alsvolgt, “O mijn vriend, waarom laat je de nectar van de 
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zoete naam van Çré Kåñëa achterwege en raak je verzonken in priet-

praat over de manier, waarop je materiële objecten kunt verwerven 

en instandhouden, die uiterst lastig zijn te verkrijgen?” 

In de mate, waarin die ruci voor de namen, gedaanten, eigen-

schappen en het spel van Çré Kåñëa in de sädhaka is ontwaakt, ont-

wikkelt hij een evenredige afkeer van hetgeen niet aan Kåñëa is 

gerelateerd, hij krijgt bijvoorbeeld minachting voor materiële objec-

ten en onderwerpen. Wanneer hij de ernst van zijn dierbare vriend 

[zijn verstand] opmerkt om materiële objecten te verzamelen, er-

vaart de jäta-ruci-sädhaka aanzienlijk verdriet. De aard van bhakti is 

immers zodanig, dat hij zichzelf ziet als uiterst ongekwalificeerd en 

vervallen, wanneer ze haar schittering slechts een weinig in de säd-

haka manifesteert, waardoor hij zichzelf begint te vervloeken. Al-

leen dit verdriet gekarakteriseerd door het gevoel, dat hij niet over 

bhakti beschikt, verheft hem geleidelijk tot hogere stadia van sädha-

na.  

Een jäta-ruci-sädhaka vervloekt zichzelf alsvolgt, “O mijn vriend 

[O verstand], wat moet ik nog meer zeggen? Ik ben verfoeid! Ik ben 

zo verdorven en weerzinwekkend. Door de genade van gurudeva 

kreeg ik bhagavad-bhakti, maar ik heb het niet in het minst eerbie-

digd, zoals iemand, die zonder moeite een kostbaar juweel krijgt en 

het in de zoom van zijn kleding naait en het dan vergeet. In plaats 

daarvan heb ik alleen om mijn maag te vullen hier en daar rondge-

zworven op zoek naar onbeduidende rijkdom en heb mezelf ver-

diept in triviale kletspraat. Op die manier is mijn hele leven op zin-

loze wijze verstreken. Zonder dat ik bhajana kon uitvoeren heb ik al 

mijn tijd besteed aan wereldse prietpraat en roddel met betrekking 

tot lustbevrediging en niet in relatie tot Çré Kåñëa. Toch leek het op 

mijn tong, alsof het nectar was, terwijl ik passief bleef voor het ho-

ren van Kåñëa’s namen, gedaanten, kwaliteiten en spel. Alas, alas! 

Ik werd overweldigd door slaap, zodra ik hari-kathä hoorde, maar 

als op dat moment ergens wereldse kletspraat plaats had, verdween 
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mijn slaperigheid onmiddellijk en werd ik een en al oor. Ik weet 

niet, hoe vaak ik het gezelschap van heilige personen met dit gedrag 

heb geschonden.” 

Als iemand bij het luisteren naar hari-kathä in een groep toege-

wijden in slaap valt, heeft dat effect op andere toehoorders, die zich 

dan ook slaperig gaan voelen. Iemand, die dit observeert, kan zich 

afvragen, “Zitten deze figuren zelfs te slapen bij het horen van hari-

kathä?” Zijn kritiek gaat als een lopend vuurtje rond en het gevolg 

is, dat het hele gezelschap van sädhus wordt onteerd. Een sädhaka, 

in wie ruci is verschenen, herinnert zich deze conditie uit het verle-

den en wijst zichzelf terecht. 

Een jäta-ruci toegewijde treurt op deze manier en vervolgt, 

“Welke verdorven activiteiten heb ik niet getracht uit te voeren 

alleen om mijn maag te vullen, die – zelfs al ben ik oud – nooit vol-

daan raakt? Ik zou niet weten voor welke helse planeet ik bestemd 

ben en hoelang ik de gevolgen van deze zondige daden moet uitzit-

ten.” 

De zwaanachtige toegewijde wordt aangegrepen door een staat 

van onverschilligheid voor de materiële wereld en proeft herhaalde-

lijk de ambrozijnen eigenschappen van Çré Hari. Deze kenmerken 

zijn juist de essentie van de vrucht afkomstig van de wensvervullen-

de klimrank van de grote Upaniñaden en ze vloeien voort van de 

lotuslippen van verheven, heilige persoonlijkheden, die deze Aarde 

bewonen. De sädhaka laat nu alle wereldse prietpraat achterwege 

en leeft uitsluitend nog in het gezelschap van sädhus. Soms gaat hij 

de tempel van Bhagavän binnen en raakt steevast verzonken in de 

uitvoering van smetteloze, liefdevolle dienst aan Hem. Op deze 

manier worden voor de jäta-ruci-sädhaka alle onderdelen van bhak-

ti, zoals horen, chanten en eren, buitengewoon smaakvol. 

Degenen in onwetendheid denken dat hij gek is. De meest des-

kundige dansinstructrice, Ruci, neemt hem bij de hand en schoolt 

hem in het gezelschap van toegewijden in de dans van devotionele 



_____________________________________________________________________________________ 

365 

zegen (bhajanänanda), die het hoogste geluk schenkt. Tegen die tijd 

ervaart hij een extase als nooit tevoren. Na verloop van tijd komen 

de twee dansmeesters – Bhäva en Prema – om hem instructies te 

geven. Wie is dan in staat de omvang van de zegen, die hij ervaart, te 

beschrijven? Die extase is niet onder woorden te brengen. 

De volgorde, waarin vastu-vaiçiñtya-anapekñiëé-ruci ontwaakt en 

tot zijn volrijpe stadium komt, is aldus beschreven. Deze ruci wordt 

rijp en groeit en mondt op het geschikte moment uit in bhäva en 

prema. Dit heeft de auteur hier uiteengezet. De staat voorafgaand 

aan bhäva – äsakti – wordt hierna besproken, in de Zesde Nectarre-

gen. 

ALDUS EINDIGT DE PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI OP 

DE VIJFE NECTARREGEN 

GENAAMD UPALABDHÄSVÄDA 

(“REALISATIE VAN DE TRANSCENDENTE SMAAK”) 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Opgetogenheid van het hart 

 

 

Sädhana-bhakti – Äsakti  
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Tekst  1 

1a ~ Ruci behoort tot bhajana en äsakti behoort tot bhajanéya 

atha saiva bhajana-viñayä ruciù parama-prauòhatamä saté yadä bha-

janéyaà bhagavantaà viñayé-karoti tadeyam äsaktir ity äkhyäyate | 

yaiva bhakti-kalpa-vallyäù stavaké-bhävam äsädayanté bhäva-

premaëé puñpa-phale aciräd eva bhäviné dyotayati | rucir bhajana-

viñayä äsaktir bhajanéya-viñäyeti bhümnaiva vyäpadeçaù | vastutas 

tübhe apy ubhayaà viñayé-karoty eva | aprauòhatva-prauòhat-

väbhyäm eva bhedaù |  

BHÄVÄNUVÄDA – Ruci (transcendente smaak), dat hiervoor werd 

behandeld, heeft betrekking op bhajana. Wanneer ruci volrijp 

wordt en het Çré Bhagavän Zelf tot object van bhajana (de bhaja-

néya) maakt, wordt die ruci äsakti genoemd. 

Deze äsakti vertegenwoordigt het stadium van de wensvervul-

lende rank van devotie in de groei, waarin trossen knoppen ver-

schijnen, die erop wijzen, dat zeer spoedig deze wensvervullende 

rank de bloem bhäva en de vrucht prema produceert. Ruci maakt 

bhajana (de ontwikkeling van het gevoel voor toegewijde dienst) 

tot zijn object en äsakti maakt bhajanéya (Çré Kåñëa – het doel van 

bhajana) tot zijn object. Ofschoon deze kenmerken wijzen op de 

belangrijkste objecten van ruci en äsakti, behoren bhajana en bha-

janéya in feite beide tot respectievelijk ruci en äsakti als hun object.  

Ruci en äsakti worden onderscheiden door hun mate van rijping, 

waarbij ruci onrijp en äsakti rijp is. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura be-

schrijft nu de symptomen van het stadium van äsakti. Ruci, waarvan 

het object bhajana is, heeft de neiging zich te richten op de onderde-

len van bhajana, zoals çravaëa en kértana. Wanneer die ruci rijper 
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wordt en Bhagavän tot haar object maakt, heet ze äsakti. De toege-

wijde, die van nature over ruci beschikt, heeft smaak voor de uitvoe-

ring van de onderdelen van bhajana, zoals çravaëa en kértana, terwijl 

de toegewijde, die over äsakti beschikt, het ontwaken van een recht-

streekse gehechtheid aan zijn vererenswaardige godheid ervaart. 

Juist voordat de rank met bloemen in de bloei gaat staan en 

vrucht gaat dragen, wordt een tros knoppen zichtbaar. Die knoppen 

wijzen erop, dat er spoedig bloemen en vruchten aan de rank gaan 

verschijnen. Op dezelfde manier wijst het verschijnen van deze äsak-

ti erop, dat de devotionele wensrank (bhakti-kalpa-latä) van de säd-

haka zeer snel de bloem van bhäva en de vrucht van prema gaat 

leveren.  

Ruci richt zich op bhajana, terwijl äsakti zich richt op bhajanéya, 

het object van bhajana, Çré Bhagavän. Met andere woorden, het 

voornaamste object van ruci is bhajana en het voornaamste object 

van äsakti is Çré Bhagavän. Alleen op basis hiervan worden de symp-

tomen van ruci en äsakti onderscheiden. Zowel ruci als äsakti heb-

ben in feite zowel toegewijde dienst (bhajana) als Bhagavän (bhaja-

néya) als hun object. Dit betekent het volgende. Hoewel het waar is, 

dat een toegewijde in het stadium van ruci een smaak heeft voor 

bhajana, hoeft dat niet te betekenen, dat hij niet gehecht is (äsakti) 

aan Çré Bhagavän. Toch heerst zijn ruci voor bhajana over zijn ge-

hechtheid aan Bhagavän. 

Op dezelfde manier is het ook niet waar, dat een toegewijde in 

het stadium van äsakti, die een sterke gehechtheid aan Çré Bhagavän 

heeft ontwikkeld, geen smaak (ruci) voor bhajana zou behouden. 

Het betekent alleen, dat het overheersende element op dat moment 

gehechtheid aan Bhagavän betreft. Dus zowel ruci als äsakti maken 

zowel bhajana als bhajanéya tot hun object. 

Met andere woorden, een smaak voor toegewijde praktijk (bha-

jana-ruci) is afhankelijk van de gehechtheid of aantrekkingskracht 

voor Bhagavän (bhagavad-äsakti) en gehechtheid aan Bhagavän is 
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afhankelijk van de smaak voor toegewijde praktijk. Dit kan op de 

volgende manier worden verhelderd. Men kan geen gehechtheid aan 

Bhagavän ontwikkelen zonder over een smaak voor toegewijde 

praktijk te beschikken en men kan geen smaak voor toegewijde 

praktijk ontwikkelen zonder gehecht te zijn aan Bhagavän. Vandaar 

dat äsakti de volrijpe staat van ruci is. 

1b ~ In het stadium van äsakti is het hart een heldere spiegel 

äsaktir eväntaùkaraëa-mukuraà tathä märjayati yathä tatra sahasä 

pratibimbito bhagavän avalokyamäna iva bhavati |  

BHÄVÄNUVÄDA – Äsakti reinigt de spiegel van het hart van de säd-

haka in die mate, dat de sädhaka het gevoel heeft de directe audiën-

tie van Bhagavän te hebben, wanneer de reflectie van Bhagavän zich 

plotseling in zijn hart manifesteert. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Juist deze äsakti reinigt de spiegel van het 

hart (citta) van de toegewijde dermate grondig, dat Bhagavän, die in 

het hart wordt weerspiegeld, rechtstreeks voor de beoefenaar zicht-

baar lijkt te zijn. Bhagavän is de levende wezens zeer nabij, want hij 

woont in hun hart, maar sinds onheuglijke tijden heeft het vuil van 

de wens naar lustbevrediging de spiegel van het hart verontreinigd 

en het gevolg is, dat het de betoverende lieftalligheid (mädhurya) 

van Çré Hari niet kan reflecteren. Zodra äsakti ontwaakt, wordt die 

spiegel grondig gereinigd. Çré Hari wordt daar gereflecteerd en 

wordt als het ware rechtstreeks met de ogen waargenomen.  

1c ~ Moeiteloze absorbtie van de geest in Bhagaväns naam, 

gedaante, enzovoort 

hanta viñayair äkramyate madéyaà cetas tad idaà bhagavati nidad-

häméti bhaktasya vidhitsänantaram eva präyo viñayebhyo niñkramya 

tad-rüpa-guëädau yat praveça-çélaà pürva-daçäyäm äsét tad eva 

cittam äsaktau jätäyäà vidhitsätaù pürvam eva svayam eva tathäbhü-
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taà bhavet | yathä bhagavad-rüpa-guëädibhyo niñkramya värtäntare 

cetaù kadä praviñöam iti präpta-niñöhenäpi bhaktena nänusandhätuà 

çakyate tathaiva värtäntarato niñkramya bhagavad-rüpa-guëädéñu 

kadä praviñöaà sva-ceta ity äsaktir anäsaktena na lakñyate | äsaktima-

tä bhaktena tu tal lakñyate || 1 || 

BHÄVÄNUVÄDA – “Alas, mijn hoofd wordt overweldigd door lust-

objecten. Ik moet het weer richten op Çré Bhagavän.” Eerder, in de 

stadia niñöhä en ruci, kon de sädhaka zijn verstand praktisch hele-

maal ombuigen van materiële zintuigobjecten naar meditatie op de 

gedaanten, kwalitieten enzovoort van Çré Bhagavän, indien zijn 

wens werd vergezeld door een dergelijk actief besluit. Na het ont-

waken van äsakti echter mediteert hetzelfde verstand automatisch 

op de gedaanten en kwaliteiten van Bhagavän, nog voordat in de 

toegewijde de wens verschijnt om dat te doen. 

De toegewijde in het stadium van niñöhä merkt, dat hij niet kan 

achterhalen, hoe en wanneer zijn hoofd was afgedwaald van Bhaga-

väns gedaante, kwaliteiten enzovoort en zich had verloren in niet ter 

zake doende, wereldse onderwerpen. In äsakti daarentegen trekt 

het verstand zich ongemerkt terug uit aangelegenheden, die niet zijn 

gerelateerd aan Bhagavän, en verdiept zich automatisch in contem-

platie op de gedaante, kwaliteiten enzovoort van Bhagavän. Deze 

vorm van gehechtheid is onbekend aan een toegewijde, in wiens 

hart äsakti nog niet is ontwaakt. Alleen een toegewijde, die over 

äsakti beschikt, heeft hiermee ervaring. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Het stadium van äsakti beschikt over nog 

een ander kenmerk, dat zich van het stadium van ruci onderscheidt. 

In het stadium van ruci gebruikt de sädhaka zijn intelligentie om zijn 

verstand van de aandacht voor lustobjecten terug te brengen naar de 

lotusvoeten van Bhagavän. In het stadium van äsakti daarentegen 

raakt het verstand van de sädhaka zonder enige moeite verzonken 
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in Bhagavän. Dit is voor de sädhaka ongetwijfeld een wenselijk sta-

dium. 

De toegewijde in niñöhä is zich niet bewust van het moment, 

waarop zijn verstand afwijkt van de namen, gedaanten, kwaliteiten 

en het spel van Bhagavän, zodra hij verwikkeld raakt in externe 

onderwerpen, die niets met Bhagavän te maken hebben. In äsakti 

daarentegen trekt het verstand zich ongemerkt terug uit onderwer-

pen, die geen relatie hebben met Bhagavän, en raakt compleet ver-

zonken in de namen, gedaanten, kwaliteiten en het spel van Bhaga-

vän Çré Hari. Iemand, in wie äsakti niet is ontwaakt, heeft hiervan 

niets in de gaten. Alleen iemand, die over äsakti beschikt, merkt dit 

op. 

Men dient dus te begrijpen, dat meditatie op de gedaante, kwali-

teiten enzovoort van Bhagavän in het stadium van äsakti een grotere 

intensiteit heeft dan in het stadium van ruci. Çréla Jéva Gosvämé 

schrijft in zijn commentaar op Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.4.15-16) 

het volgende. 

rucir abhiläñaù kintu buddhi-pürvikeyaà äsaktis tu svärasiké 

svabhävikéty arthaù 

Dit wil zeggen, “In het stadium van ruci volgt de sädhaka drie ver-

langens op basis van zijn intelligentie (buddhi-pürvaka): (1) datgene 

doen, dat gunstig is voor Çré Kåñëa – änukülya-abhiläña; (2) Bhaga-

vän op intieme wijze dienen – sauhärdya-abhiläña en (3) Bhagavän 

willen ontmoeten – bhagavat-präpty-abhiläña. In het stadium van 

äsakti echter onstaan deze drie verlangens van nature of worden 

spontaan geïnspireerd.” 
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Tekst  2 

2a ~ Het gedrag van iemand in äsakti bij het zien van een 

sädhu 

tataç ca prätaù ‘kutastyo ‘pi bho bhoù kaëtha-lambita-çré-çälagräma-

çélä-sundara-sampuöo laghu-laghüccärita-çré-kåñëa-nämämåtäsväda-

pratikñaëa-lolita-rasanaù prekñyamäëa eva durbhagaà mäm ullä-

sayasi kasmiàçcid arthe tat kathaya kutra kutra vä térthe bhraman 

keñäà dåñöyä keñäà vä bhagavad-anubhavänäm äspadé-bhavann 

ätmänam anyaà cäkåtärthayaù |’ ity udbhävita-saàläpämåta-päna-

yäpita-katipaya-kñaëaù 

BHÄVÄNUVÄDA – Bij het zien van een heilig persoon in de ochtend 

informeert een dergelijke toegewijde, “Dierbare wijze, waar komt u 

vandaan? Om uw hals hangt een çré çälagräma-çélä in een mooie 

gebloemde kast. Uw tong huivert constant, wanneer u de heilige 

naam van Çré Kåñëa zachtjes uitspreekt en de nectar proeft. Ik weet 

niet, waarom u iemand zo onfortuinlijk als ik uw darśana geeft en 

zoveel vreugde schenkt. Welke heilige plaatsen hebt u op uw pel-

grimstocht bezocht? En van welke grote zielen hebt u daar darśana 

gekregen? En wie waren de grote toegewijden, wier realisaties u 

hebt vernomen en waarmee u uw eigen leven en dat van anderen tot 

een succes hebt gemaakt?” Op die manier besteedt hij enige tijd aan 

het drinken van de nectar, die dergelijke zoete gesprekken oproe-

pen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura voor-

ziet hier in een ongeëvenaard en buitengewoon mooi beeld van de 

activiteiten van een toegewijde, die het stadium van äsakti heeft 

bereikt. Bij het ontwaken van äsakti wordt die toegewijde uiterst 

gretig om zijn gekoesterde object te krijgen. Hij kan niet op één plek 
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blijven zitten en verlaat het huis en zwerft hier en daar naartoe. Bij 

het krijgen van de darśana van een Vaiñëava sädhu acht hij zijn le-

ven succesvol en stelt met intens vertrouwen en grote genegenheid 

allerlei vragen over bhajana. 

2b ~ Spreken tegen de voordrager van Çrémad-Bhägavatam  

punar anyato gatvä ‘bhoù kakña-nikñipta-manohara-pustaka-

vilakñaëayä çriyä vidvän evänuméyase tad vyäcakñva daçama-

skandhéyaà padyam ekaà jévaya çruti-cätakéà tad-arthämåta-våñöyä’ 

iti tad-vyäkhyayä romäïcita-gätraù 

BHÄVÄNUVÄDA – Daarna gaat hij naar een andere plek en bij het 

zien van een declamator van Çrémad-Bhägavatam spreekt hij tegen 

hem alsvolgt, “Geachte heer, ik zie dat u een opmerkelijk mooi 

boek onder de arm heeft en ik neem aan, dat u geleerd bent in de 

Puräëa’s, zoals Çrémad-Bhägavatam. Weest u me daarom alstu-

blieft genadig en verjong mijn oren als cätaka-vogels door een am-

brozijnen uiteenzetting van één van de verzen uit Canto Tien over 

me heen te sprenkelen.” Bij het horen van de uiteenzetting door de 

declamator van het vers uit Çrémad-Bhägavatam staat zijn li-

chaamshaar overeind. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Het zien van een voordrager van Çrémad-

Bhägavatam en hem een vers uit Canto Tien in relatie tot de lieftal-

ligheid van Çré Kåñëa te horen reciteren en uitleggen geeft de toege-

wijde in het stadium van äsakti onovertroffen blijdschap, waarbij 

zijn lichaamshaar overeind gaat staan. 

Ruci in gecondenseerde vorm wordt äsakti. De toegewijde met 

äsakti ervaart dus het ontwaken van een geïntensiveerde smaak 

voor het horen van vertellingen over het spel van Çré Kåñëa. 
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2c ~ Overgave van verdriet bij het ontvangen van de darśana 

van een mahä-bhägavata 

punar anyato gatvä ‘hantädhunaivähaà kåtärthé bhaviñyämi yad 

iyaà sabhaiva sadya eva mama samasta-duñkåta-dhvaàsiné’ iti viraci-

ta-daëòavad-avani-praëipäta-puraùsara-praëati-vinatikaù tat-sabhä-

mukuöa-maëinä mahä-bhägavata-varyeëa parama-viduñä sarasam 

ädriyamäëaù saìkucita-tanus tad-antika-kåtopaveça eva ‘bhoù tribu-

vana-jéva-bhavana-mahä-bhäva-roga-bhiñak-çiromaëe dhåtvaiva 

dhamaném adhamasyäpi me mahä-dénasya nirüpaya rujaà samädi-

çasva pathyauñadhe kenäpi prayuktena mahä-rasäyanena mad-

abhépsitäà puñöim api sampädaya’ iti säsraà yäcamänas tat-

kåpävaloka-madhura-vän-mayämåta-niñyanda-nanditas tac-caraëa-

paricaraëa-néta-païca-ñaò-väsaraù 

BHÄVÄNUVÄDA – Dan gaat hij weer naar een andere plaats en stelt 

zich voor aan een verzameling sädhus. “Aho!” zegt hij. “Nu wordt 

mijn leven een succes, want deze grote zielen zullen onmiddellijk 

mijn zonden vernietigen.” Als hij dit zegt, valt hij op de grond en 

biedt die grote zielen in alle nederigheid languit zijn eerbiedige eer-

betuigingen aan. 

Dan gaat de toegewijde naast de beste mahä-bhägavata zitten, 

het meest geleerde kroonjuweel van iedereen in dat gezelschap, 

wiens hart van genegenheid voor hem is gesmolten. Nadat hij res-

pect van die mahä-bhägavata heeft gekregen, is de toegewijde zeer 

verlegen en zegt, “O kroonjuweel der dokters, die de ernstige ziekte 

van het materiële bestaan van alle levende wezens in de drie werel-

den kan genezen, wilt u alstublieft de polsslag onderzoeken en de 

aandoening vaststellen van deze gedegradeerde persoon, die diep is 

gevallen? Schrijft u alstublieft een groot elixer (mahä-rasäyana) 

met een dieet voor om zijn gekoesterde verlangens te voeden.” Met 

zijn ogen vol tranen smeekt hij hen om genade. Nadat hij zijn gena-

devolle blik heeft ontvangen en zijn ambrozijnen instructies heeft 
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aanvaard, is hij meer dan gelukkig en besteedt daar vijf of zes dagen 

om zijn lotusvoeten te dienen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Soms raakt zijn hoofd verstrooid en zwerft 

hij naar een andere plaats. Als hij een verzameling heilige personen 

tegenkomt, denkt hij onmiddellijk, dat hij zijn leven tot een succes 

heeft gemaakt. Hij ziet immers de beste sädhu in die verzameling 

Vaiñëava’s als het kroonjuweel van geneesheren, die de ernstige 

ziekte van het materiële bestaan kan genezen. Daarvan wordt zijn 

geest rusteloos. Hij benadert hem en legt hem allerlei vragen voor 

met betrekking tot het medicijn en het dieet om de ziekte van het 

materiële bestaan te genezen en over de manier, waarop hij zo snel 

mogelijk zijn gekoesterde verlangen in vervulling kan brengen. Na-

dat hij de genadevolle instructies van die sädhu heeft gehoord, be-

schouwt hij zich als uiterst succesvol en blijft daar nog enkele dagen 

logeren om hem dienst te verlenen. De äsakti, die in zijn hart staat te 

trillen, geeft hem echter niet de gelegenheid om op één plek te blij-

ven zitten. “Waar moet ik nu weer naartoe gaan? Wat zal ik doen? 

Waar kan ik Kåñëa tegenkomen?” Zijn conditie ontwikkelt zich op 

deze manier. 

2d ~ Zoeken naar Bhagaväns genade in de bezigheden van 

vogels en andere dieren 

sarasam aöann api kadäcid aöavià yadi mayé vartate krñëasya kåpäva-

lokas tadäyaà dürataù puro ‘valokyamänaù kåñëa-säras tri-caturäëi 

padäni mad-abhimukham äyätu na cen mäà påñöhé-karotv iti naisar-

gikér api måga-paçu-pakñi-ceñöäs tad-anugraha-nigraha-liìgatayaiva 

jänan 

BHÄVÄNUVÄDA – Als hij dan eens blijmoedig door een bos wan-

delt, denkt hij, “Als de genadevolle blik van Kåñëa op me rust, 

neemt dat zwarte hert daarginds drie of vier stappen naar me toe. 

En als Kåñëa’s genade er niet is, keert dat hert zijn rug naar me toe 
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en loopt verder van me af.” Op deze manier beschouwt hij zelfs de 

natuurlijke bewegingen van vogels en andere dieren als een teken 

van Bhagaväns genade of verwaarlozing. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Soms is hij totaal vertrooid en loopt van 

het ene bos naar het andere. Bij het zien van een zwart hert denkt 

hij, “Aho! Dit hert met de toepasselijke naam kåñëa-sära
20

 heeft 

Kåñëa tot de essentie van zijn leven gemaakt. Dus als het drie of vier 

stappen naar me toe zet, weet ik, dat de genade van Kåñëa over me 

komt. En als het zich omdraait en wegloopt, weet ik, dat de genade 

van Kåñëa niet over me komt.” Op deze manier ziet hij de sympto-

men van genade of verwaarlozing van Bhagavän in de natuurlijke 

bezigheden van vogels en andere dieren. Met andere woorden, hij 

verlangt in alles naar de genade van Bhagavän. 

2e ~ Enkele brähmaëa jongens aanzien voor de vier Kumära’s 

grämopaçalye ‘pi khelato vipra-bälakän sanakädén iva ‘kim ahaà 

vrajendra-kumäraà präpsyämi’ iti påñövä tad-dattam uttaraà meti 

mughdäkñaraà durbodhärthatayä subodhärthatayä vä parämåñya 

BHÄVÄNUVÄDA – En dan ziet hij aan de rand van het dorp een paar 

brähmaëa jongens spelen. Hij ziet ze aan voor Sanaka en andere 

åñis en informeert bij hen, “Zou ik in staat zijn de zoon van Çré 

Nanda Mahäräja te krijgen?” Soms beschouwt hij hun onvolledige, 

onsamenhangende antwoord als begrijpelijk en soms niet. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Soms ziet hij aan de rand van een dorp een 

paar kleine, brahmaanse jongetjes spelen. Meteen verschijnt in zijn 

hart een sphürti (tijdelijk visioen) van de vier kindwijzen – de vier 

Kumära’s onder leiding van Çré Sanaka Muni – en gaat hij die jon-

gens vragen, “Krijg ik Kåñëa?” Als een van de jongens impulsief 

                                                           
20

  Kåñëa-sära is een bepaalde soort hert, maar hier maakt de toegewijde van het 

woord kåñëa “Kåñëa” en van sära maakt hij “essentie”. –Red. 
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“nee” zegt, wordt de toegewijde in äsakti overweldigd door verdriet 

en begint te huilen, “Alas, alas!” Maar als iemand hem ziet huilen 

en zegt, “Jij krijgt Kåñëa zeker wel” begint hij in extase te dansen. 

2f ~ Zich gedragen als een vrekkige koopman 

sva-gåha-madhya-madhyäsyäpi mahä-dhana-gådhnuù kåpana-vaëig 

iva ‘kvähaà yämi kià karomi kena vyäpäreëa me tad-abhéñöa-vastu-

jätaà hasta-gataà syäd’ iti parimläna-vadanaç cintayan svapan utti-

ñöhan upaviçan parijanaiù käraëaà påcchyamäno ‘pi kadäcin müka 

iva kadäcid avahitthäm älambamänaù 

BHÄVÄNUVÄDA – Een andere keer zit hij in zijn verblijf en denkt 

als een vrekkige koopman, die naar immense rijkdom hunkert, 

“Waar zal ik naartoe gaan? Wat zal ik gaan doen? Hoe ga ik mijn 

gewenste schat verwerven?” 

Op deze manier maakt hij zich zorgen en zijn gezicht staat vol 

treurnis. Soms blijft hij liggen slapen, soms staat hij op en soms blijft 

hij zitten. Als een familielid vraagt, waarom hij zich zo vreemd ge-

draagt, valt hij stil en soms verbergt hij zijn ware gevoelens. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Soms wordt hij voor alles onverschillig en 

zit zwijgend in zijn huis. Af en toe lijkt hij op een gierige koopman, 

die zucht naar het grote geld, terwijl hij zich afvraagt, “Wanneer 

kom ik Bhagavän tegen? Waar zal ik naartoe gaan? Wat moet ik 

doen om mijn gewenste object te krijgen?” Hij is bezorgd en be-

drukt en verliest zich in zijn onafgebroken meditatie. Hij vergeet 

zelfs aandacht te schenken aan zijn lichamelijke functies, zoals eten 

en baden. Soms blijft hij liggen slapen, soms staat hij plotseling op 

en soms blijft hij zitten. Als zijn verwanten hem thuis vragen, waar-

om hij zich zo gedraagt, blijft hij zwijgen in een poging zijn emoties 

te verbergen. 
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2g ~ De opvatting van uiteenlopende personen over iemand 

in äsakti 

sämpratam abhüd ayaà channa-buddhir iti bandhubhiù svabhävata 

eväyaà jaòa iti prativeçibhir ajïair mürkha iti mémäàsakaiù bhränta 

iti vedäntibhiù bhrañöa iti karmibhir aho mahä-säraà vastu samädhi-

gatam iti bhaktair dämbhika iti taträparädhibhiù parämåñyamäëo 

mänäpamäna-vicära-vidhuro bhagavad-äsakti-svardhuné-praväha-

patita eva ceñöate bhakta iti || 2 || 

iti mädhurya-kädambinyäà manohäriëé näma ñañöhy amåta-våñöiù  

|| 6 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Als ze hem in deze hoedanigheid zien, gaan zijn 

vrienden en verwanten denken, dat zijn intelligentie nu ontspoord is 

geraakt. De buren in onwetendheid zeggen, dat hij van nature men-

taal ongeschikt is of is afgestompd. De aanhangers van mémäàsä 

filosofie zeggen, dat hij gek is. De volgelingen van Vedänta filosofie 

verwijzen naar hem als iemand, die betoverd is, en de baatzuchtig 

strevers verklaren, dat hij geruïneerd is. De toegewijden daarente-

gen begrijpen de ware gang van zaken. “Ah! Kijk eens! Hij heeft 

dat meest essentiële ding bereikt,” zeggen ze. Godslasteraars van de 

Vaiñëava’s merken op, dat hij bol staat van bedrog en trots. Maar 

hij, de beste der toegewijden, is vrij van alle bekommernis om we-

reldse eer en ontering en zoals hij is ondergedompeld in de stroom 

van goddelijke gehechtheid aan Bhagavän (bhagavad-äsakti), die 

lijkt op de stroom van de Mandäkiné, blijft hij verschillende soorten 

bovenzinnelijk gedrag manifesteren, zoals hierboven beschreven. 

ALDUS EINDIGT DE BHÄVÄNUVÄDA VAN 

DE ZESDE NECTARREGEN 

GENAAMD MANOHÄRIËÉ 

(“OPGETOGENHEID VAN HET HART”) 
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PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Zijn huisvrienden en verwanten beginnen 

te denken, dat zijn intelligentie op de loop is. Wanneer de buren in 

onwetendheid zijn gedrag observeren, zeggen ze, dat hij lui is en van 

nature verstoken is van kennis en intelligentie. Sommigen vermoe-

den, dat hij geestelijk gestoord is. De volgelingen van de mémäàsä  

filosofie, die bedreven zijn in argumenteren, zien hem als een idioot. 

De mäyäväda volgelingen van Vedänta denken, dat hij zich vergist, 

en degenen, die strak op het pad van karma lopen (de baatzuchtig 

strevers) geloven, dat hij is geruïneerd. Degenen, die altijd overtre-

dingen tegen de toegewijden begaan, zeggen, dat hij arrogant is en 

iedereen bedriegt. 

De verkeerde ideeën van deze mensen komen voort uit hun aver-

sie tegen Bhagavän en hun volslagen onwetendheid van de waarhe-

den van toegewijde dienst aan Hem (bhagavad-bhakti-tattva). Ze 

zijn zich niet bewust van de glorie van bhakti aan Bhagavän en de 

kenmerken van bhakti en ze zijn niet op de hoogte met verschillende 

stadia van bhakti voor Bhagavän. Ze zijn alleen geslaagd in werelds 

gedrag en etiquetten. Soms trachten ze zich met hun beperkte intel-

ligentie aan waarheden te meten, die buiten het bereik van hun ge-

brekkige zintuigelijke perceptie, verstand en intelligentie liggen. 

Mäyävädés zijn zeker godslasteraars. Wat weten ze van de wonder-

baarlijke variëteiten van de zegen, die een toegewijde ervaart? Zelf 

maken ze fouten en zijn in de war en projecteren hun eigen fouten 

en verwarring op de toegewijde van Bhagavän. Voor hen schijnt de 

hele wereld in illusie te verkeren. 

Alleen een juwelier kan een diamant herkennen, niet een potten-

bakker of iemand die bakolie verkoopt. Op dezelfde manier kunnen 

alleen de toegewijden van Bhagavän, die over bhakti-tattva (de 

waarheden van toewijding aan Bhagavän) beschikken, iemand her-

kennen, die beschikt over äsakti. Ze kunnen waarderen, dat deze 

zeer fortuinlijke persoon het meest wezenlijke ding heeft bereikt – 

toewijding aan God – en dat zijn leven nu een succes is geworden. 
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Behalve de toegewijden van Bhagavän kan niemand anders de 

hoogst gelukkige ziel herkennen, in wie äsakti is verschenen. Die 

persoon is onverschillig voor eer en blaam en blijft verzonken in de 

stroom van de Mandäkiné Rivier van gehechtheid aan de Allerhoog-

ste Persoonlijkheid Gods (bhagavad-äsakti). Hij manifesteert ver-

scheidene soorten gedrag en maakt geleidelijk vooruitgang naar de 

grote oceaan van prema. 

ALDUS EINDIGT DE PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI OP 

DE ZESDE NECTARREGEN 

GENAAMD MANOHÄRIËÉ 

(“OPGETOGENHEID VAN HET HART”) 
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Tekst  1 

1a ~ Bhäva, het ontkiemen van drie vermogens: sat, cit en 

änanda  

atha saiväsaktiù parama-pariëämaà präptavaté raty-apara-paryäyo 

bhäva ity äkhyäà labhate | ya eva sac-cid-änanda iti çakti-trikasya 

svarüpa-bhütasya kandalé-bhävaà bhajate | 

BHÄVÄNUVÄDA – Daarna, wanneer äsakti compleet rijp is, heet het 

rati. Een andere naam voor rati is bhäva. Deze bhäva is het kiem-

stadium van de drie svarüpa-çaktés – eeuwigheid (sat), cognitie (cit) 

en zegen (änanda). 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In de volkomen gerijpte staat transfor-

meert äsakti in bhäva. Bhäva wordt ook rati genoemd. Bhäva is het 

knopstadium van de drie svarüpa-çaktés: sat, cit en änanda. Met an-

dere woorden, dit is het stadium, waarin de drie vormen van energie 

– sandhiné, saàvit en hlädiné – ontkiemen [in het hart van de sädha-

ka]. In de uiteenzetting van de symptomen van bhäva heeft Çréla 

Rüpa Gosvämé het volgende gezegd, 

çuddha-sattva-viçeñätmä  /  prema-süryäàçu-sämya-bhäk 

rucibhiç citta-mäsåëya-  /  kåd asau bhäva ucyate 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.3.1) 

Sädhana-bhakti wordt bhäva-bhakti, wanneer het hart is verzacht als 

gevolg van ruci (smaak). Deze bhäva-bhakti is een bijzondere mani-

festatie van çuddha-sattva (çuddha-sattva-viçeña). Het lijkt op een zon-

nestraal van prema-bhakti. 

Bhäva of rati is de kiem van sthäyé-bhäva, prema en zijn transforma-

ties, zoals sneha, mäna en praëaya. Deze transformaties leiden he-

lemaal tot mahäbhäva, het hoogste stadium van prema. Met de in-
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tentie om dit aan te tonen worden de intrinsieke kenmerken (svarü-

pa-lakñaëa) van bhäva beschreven met de woorden çuddha-sattva-

viçeñätmä (“een bijzondere manifestatie van çuddha-sattva”). En de 

marginale kenmerken (taöastha-lakñaëa) van bhäva worden beschre-

ven met de termen prema-süryäàçu-sämya-bhäk (“als een straal van 

de zon van prema”) en rucibhiç citta-mäsåëya-kåt (“het verzacht het 

hart met verscheidene smaken”). 

Çré Bhagavän beschikt over drie vermogens: sandhiné (existentie), 

saàvit (cognitie) en hlädiné (zegen). Hier wijst de term çuddha-

sattva-viçeña op het essentiële deel van het kennende vermogen 

(saàvit), dat beschikt over de essentiële functie van het grote ver-

mogen genaamd hlädiné. 

In zijn commentaar op het vers uit Sri Bhakti-rasämåta-sindhu, 

dat begint met çuddha-sattva-viçeñätmä, schrijft Çréla Viçvanätha 

Cakravarté Öhäkura het volgende. 

Wanneer in de beoefening van de eerder genoemde sädhana-bhakti 

het hart smelt door smaak (ruci) met het verlangen om Kåñëa te ont-

moeten (bhagavat-präpty-abhiläña), om datgene te doen, dat gunstig is 

voor Kåñëa (anukülya-abhiläña) en om Bhagavän op intieme wijze te 

dienen (sauhärdya-abhiläña), moeten we weten, dat de sädhaka het 

stadium van bhäva-bhakti heeft bereikt.  

Het intrinsieke karakter (svarüpa) van bhäva-bhakti is çuddha-

sattva-viçeñätmä. De term çuddha-sattva wijst op de zelfmanifesteren-

de, cognitieve functie (saàvit-våtti) van het innerlijke vermogen van 

Bhagavän. De term çuddha-sattva-viçeña wijst op het spirituele ple-

ziergevende vermogen (hlädiné), dat nog een ander groot innerlijk 

vermogen van Bhagavän is. Men dient te weten, dat çuddha-sattva-

viçeña zelfs het hoogste stadium van hlädiné, namelijke mahäbhäva, in-

sluit. 

De hoogste functie, die vol verlangen is om hetgeen te doen, dat 

gunstig is voor Çré Kåñëa, die de essentie vormt van de combinatie van 

de vermogens saàvit en hlädiné en die zich in het hart van de eeuwige 

metgezellen van Bhagavän bevindt, waar deze functie op een niet te 
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onderscheiden manier met de conditie van hun hart is verenigd (tä-

dätmya-bhäva), heet çuddha-sattva-viçeñätmä. 

Om het simpel te zeggen, het eeuwig perfecte gevoel om dienst te 

verlenen (nitya-siddhä-bhäva), dat zich in het hart van Çré Kåñëa’s 

eeuwige metgezellen bevindt, wordt çuddha-sattva-viçeña genoemd. 

Deze bhäva-bhakti lijkt op de eerste zonnestraal van prema. Om deze 

reden is het de kiem van prema genoemd geworden. 

In Sri Caitanya-çikñämåta (5.1) heeft Çréla Bhaktivinoda Öhäkura het 

bovengenoemde vers op een simpele, rechtstreekse wijze alsvolgt 

uitgelegd. 

Prema-bhakti is de ware vrucht van sädhana-bhakti. Deze prema-

bhakti kent twee stadia: bhäva en prema. Als prema wordt vergeleken 

met de zon, kan men begrijpen, dat bhäva de eerste straal van die zon 

is. Bhäva, waarvan de svarüpa viśuddha-sattva (subliem zuiver be-

staan) is, doet het hart van de sädhaka smelten door ruci. Het onop-

houdelijk cultiveren van activiteiten uitgevoerd met een gevoel, dat 

gunstig is voor het welzijn van Çré Kåñëa (kåñëa-anuçélana), werd 

voorheen beschreven als een algemeen kenmerk van bhakti, maar 

wanneer diezelfde kåñëa-anuçélana het karakter krijgt van viśuddha-

sattva en het hart van de sädhaka met ruci verzacht, heet het bhäva. 

Wanneer bhäva zich in de aanleg van het hart (mano-våtti) manifes-

teert, bereikt het er eenheid mee. Ofschoon bhäva in werkelijkheid 

zelfmanifesterend is, lijkt het iets te zijn, dat ontstaat, omdat het zich 

via de aanleg van het hart manifesteert. Hoewel rati, een andere naam 

voor bhäva, zelf het object is, dat dient te worden geproefd, wordt het 

aanvaard als de oorzaak, door middel waarvan men het object (vi-

ñaya) van rati, Bhagavän Çré Kåñëa, proeft. 

Hier dient te worden begrepen, dat deze rati de extase vormt van 

de spirituele realiteit (cit-tattva); het is geen tattva, die tot een passief 

materieel fenomeen behoort, zoals de aantrekkingskracht, die gecon-

ditioneerd levende wezens voor bewegingloze objecten ervaren, want 

dan is het louter een geperverteerde transformatie van spirituele rati, 

die te wijten is aan hun contact met dode materie. Als de sädhaka in 
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deze wereld toegewijde dienst aan Bhagavän cultiveert, wordt die rati 

door middel van het saàvit onderdeel van het innerlijke vermogen de 

oorzaak, dat hij onderwerpen gerelateerd aan Bhagavän proeft. En 

door middel van het hlädiné aspect van het innerlijke vermogen 

schenkt rati de sädhaka extase (ähläda).  

1b ~ Bhäva wordt zelden bereikt (sudurlabhä) en het maakt 

van bevrijding een farce (mokña-laghutä-kåt) 

yam eva khalu bhakti-kalpa-vallyä utphullaà prasünam äcakñate | 

yasya ca bähyaiva prabhä sarvaiù sudurlabhä äbhyantaré tu mokñam 

api laghu-karoti | yasya ca paramäëur eka eva tamaù samastam un-

mülayati | yasya parimalaiù prasåmaraiù madhusüdanaà nimantryä-

néya tatra prakaöé-kartuà prabhüyate |  

BHÄVÄNUVÄDA – Verder wordt van deze bhäva gezegd, dat het de 

volop bloeiende bloem van de wensvervullende klimrank van bhakti 

is. 

De uitstraling (karakteristiek) van deze bloem bestaat eruit, dat 

deze zeer zelden wordt verkregen (sudurlabhä) en zelfs bevrijding 

triviaal maakt (mokña-laghutä-kåt). Zelfs een atoomdeeltje van 

deze bhäva vernietigt de duisternis van onwetendheid aan de wor-

tel. De bloem van bhäva staat een verleidelijke geur af, die Çré 

Madhusüdana uitnodigt en maakt, dat Hij Zich rechtstreeks aan de 

toegewijde manifesteert. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt 

eveneens, dat bhäva of rati de bloeiende bloem van de wensrank van 

bhakti is. De externe schittering van deze bloem van bhäva is sudur-

labhä, hetgeen wil zeggen, dat bhäva zeer zelden wordt bereikt. 

Door de omvangrijke beoefening van sädhana en door de genade 

van sädhu, guru en Çré Hari krijgt men de extreem zeldzame rijkdom 

van bhäva. De innerlijke schittering van deze bloem is mokña-

laghutä-kåt, hetgeen betekent, dat bhäva zelfs de bevrijding, die de 
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jïänés en de yogés na grote moeite bereiken, onbeduidend maakt. 

De twee kenmerken van bhäva-bhakti zijn daarom mokña-laghutä-

kåt (het maakt bevrijding triviaal) en sudurlabhä (het wordt zelden 

bereikt). 

Çréla Rüpa Gosvämé heeft het volgende gezegd over mokña-

laghutä-kåt. 

manäg eva prarüòhäyäà  /  hådaye bhagavad-ratau 

puruñärthas tu catväräs  /  tåëäyante samantataù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.33) 

Wanneer in het hart slechts een klein beetje bhäva-bhakti ontwaakt, 

zien de vier doelstellingen van het menselijke leven – namelijk, dhar-

ma (plicht in overeenstemming met religieuze principes), artha (rijk-

dom), käma (verlangen naar zintuiglijke bevrediging) en mokña 

(emancipatie) – er onbeduidend en waardeloos uit als stro. 

Hij heeft het volgende bewijs geleverd uit Çré Närada-païcarätra, 

hari-bhakti-mahä-devyäù  /  sarvä muktädi-siddhayaù 

bhuktayaç cädbhutäs tasyäs  /  ceöékävad anuvratäù 

geciteerd in: Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.34) 

Alle vormen van bevrijding, alle mystieke perfecties en alle soorten 

materieel plezier volgen de grote koningin, Bhakti-devé, als dienst-

maagden. 

Met betrekking tot het kenmerk van sudurlabhä heeft Çréla Rüpa 

Gosvämé gezegd, 

sädhanaughair anäsaìgair  /  alabhyä suciräd api 

hariëä cäçv adeyeti  /  dvidhä sä syät sudurlabhä 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.1.35) 

Men kan zelfs geen toewijding aan Çré Hari krijgen na het afleggen 

van de gehechtheid aan materiële zintuigobjecten en het uitvoeren 

van talloze spirituele oefeningen over een lange tijd. Bovendien 
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schenkt Çré Hari niet zo gemakkelijk bhakti aan Zichzelf. Om deze 

twee redenen wordt hari-bhakti zelden verkregen. 

Zolang men geen diep verlangen ontwikkelt om prema-bhakti te 

krijgen, zal Çré Hari het niet geven. Door slechts één atoomdeeltje 

van deze bhäva-bhakti te krijgen, wordt de totale duisternis van 

onwetendheid en het gebrek aan bewustzijn volkomen verdreven. 

Het aroma van deze transcendente bloem van bhäva bereikt de 

geestelijke wereld, waar zijn ambrozijnen pollen Bhagavän Çré Mad-

husüdana uitnodigt om de honing ervan te proeven, waardoor Hij 

aan de toegewijde verschijnt. Met andere woorden, een hommel 

raakt zo aantrokken tot de geur van een bloeiende bloem, dat hij er 

dronken van wordt. Hij gaat de bloem in en drinkt met grote smaak 

de honing. Op dezelfde manier wordt Bhagavän Çré Madhusüdana 

door de geur uit de bloem van bhäva in het hart van de toegewijde 

aangetrokken. Hij manifesteert Zich persoonlijk in het hart van de 

toegewijde, drinkt de honing uit die bloem en wordt dronken. 

1c ~ Een hart gesmolten door bhäva doordrenkt de ledematen 

van Bhagavän 

kià bahunä yair eva väsitäç citta-våtti-tila-vitatayo dravé-bhävam 

äsädya sädhya eva bhagavad-aìgam akhila eva snehayituà yogyatäà 

dadhate | yaù khalv ävirbhavann eva svädhäraà çvapacam api brah-

mäder api namasyatvam äpädayati | 

BHÄVÄNUVÄDA – Wat valt er nog meer te zeggen? De tendensen 

van het hart (citta-våtti) van de toegewijde lijken op een berg se-

samzaad. Bhäva maakt die tendensen aromatisch en laat ze smelten, 

zodat ze olie worden en daarin kunnen ze de ledematen van Çré 

Bhagavän onmiddellijk met genegenheid drenken. Als deze bhäva 

zich manifesteert, maakt het de ontvanger ervan vererenswaardig 

voor Çré Brahmä en anderen, zelfs al is die ontvanger een caëòäla 

(een hondenvleesetende outcaste). 
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PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Bovendien doet deze bhäva het hart van de 

toegewijde [dat hier wordt vergeleken met een berg sesamzaad] zo 

volkomen smelten, dat het gehele lichaam van Çré Bhagavän met 

genegenheid wordt doordrenkt. Deze bhäva is zo zuiver, dat deze 

zich overal kan manifesteren ongeacht geboorte, zelfs in het hart 

van een onaanraakbare hondenvleeseter, en de persoon zelfs voor 

Çré Brahmä vererenswaardig maakt. 

1d ~ Een visioen van Bhagavän in alle zintuigen  

udyotamäne ca asmin çyämalimänaà vraja-mahendra-nandana-

syäìgänäm eva, äruëyaà tadéyädhara-neträntäder eva, dhavalimä-

naà tadéya-vadana-smita-candrikäder eva, pétimänaà tad-ambara-

bhüñaëäder eva leòhuà labdhäsanna-samayam iva valitotkaëöhaà 

bhaktasya nayana-dvandvam açrubhir ajasram ätmänam abhisiïcet | 

gétaà tadéyaà muralyä eva çiïjitaà tadéya-nüpuräder eva, sausvary-

aà tadéya-kaëöhasyaiva, nideçaà tac-caraëa-paricaraëasyaiva, tat-

kåtaà kam api svasyävataàsé-kartuà mågyad iva sthäne sthäne kñaëe 

kñaëe çranaëa-dvayaà niçcalé-bhavad unnamet | evam eva kédåço vä 

tad-ubhaya-kara-kiçalaya-sparçaù? iti tadaiva tam anubhavad iva 

gätraà romäïcitaà bhavet | tat-saurabhyaà labhyamänam iva vidy-

ñyau näse praphulle kñaëe kñaëe çväsaà gåhétvä paricicéñetäm | hanta 

sä phelä me svädanéyä? iti tadaiva täm upalabhamäneva rasanäpy 

ulläsaà dadhänäv oñöhädharau lihyät | kadäpi tadéya sphürtau taà 

säkñät präptavad iva ceto håñyet tan-mädhuryäsväda-sampattyä mä-

dyet tadaiva tat-tirobhäve viñédet gläyed ity evaà saïcäri-bhävair 

ätmänam alaìkurvad iva çobheta | 

BHÄVÄNUVÄDA – Wanneer deze bhäva ontwaakt, proeft de jäta-

rati-bhakta (iemand in wie bhäva is verschenen) de donkere kleur 

van de ledematen van Vrajendra-nandana Çré Kåñëa, de rossige tint 

van Zijn ogen en lippen, de witte schittering van Zijn stralende 

glimlach, Zijn vollemaansgezicht en de gele luister van Zijn kleding 

en ornamenten. Op die manier ervaart hij, dat Çré Kåñëa hem nabij 
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is. De stem van de toegewijde breekt en hij drenkt zijn lichaam in 

een constante tranenvloed. 

Soms verlangt die toegewijde ernaar om de zoete klank van Kå-

ñëa’s fluit, het rinkelen van Kåñëa’s enkelbellen, Kåñëa’s melodieuze 

zoete stem en Kåñëa’s rechtstreekse verzoek om Zijn lotusvoeten te 

dienen tot de ornamenten van zijn oren te maken. Als de toegewij-

de ze gaat zoeken, maakt hij een omloop om diverse plaatsen heen 

en bij tijd en wijle stopt hij, spitst zijn oren en staat bewegingloos in 

een poging het geluid op te vangen. 

Soms vraagt hij zich af, “Hoe zou de aanraking van de lotushan-

den van Vrajendra-nandana Çré Kåñëa aanvoelen?” Alsof hij die 

sensatie ervaart, gaat het haar op zijn lichaam van extase overeind 

staan. Soms denkt hij de heerlijke geur van het transcendente li-

chaam van Çré Kåñëa te ervaren. Hij spert zijn neusgaten wijd open 

en haalt keer op keer diep adem om die geur te leren kennen. En 

soms denkt hij, “Alas, alas! Zal ik ooit zoveel geluk hebben, dat ik 

de nectar van Çré Çyämasundara’s lippen kan proeven?” 

Zijn tong glijdt dan over zijn lippen met een immens geluk, alsof 

zijn lippen die nectar dragen. Soms krijgt hij in zijn hart een tijdelijk 

visioen (sphürté) van zijn geliefde Çré Kåñëa. Hij denkt, dat hij Hem 

direct is tegengekomen en zijn hart begint te dansen van blijdschap. 

Op dat moment wordt hij dronken bij het idee, dat hij de rijkdom 

van het proeven van de bekoring van Bhagavän heeft gekregen. En 

wanneer dat tijdelijke visioen dan weer verdwijnt, wordt hij ruste-

loos en verdrietig. 

Een dergelijke toegewijde, in wiens hart bhäva is ontwaakt, de-

coreert zijn ziel met diverse saïcäri-bhävas [extatische emoties, die 

oprijzen en terugvallen in de oceaan van de eeuwige gemoedsge-

steldheid] en raakt op die manier schitterend gesitueerd. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De sädhaka, in wie bhäva is ontwaakt, 

tooit zich met de ornamenten van verscheidene extatische emoties, 
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alsof hij de vijf zintuigobjecten gerelateerd aan Çré Kåñëa – Zijn 

gedaante, smaak, lichaamsgeur, stem en aanraking – rechtstreeks 

ervaart. Die toegewijde vindt, dat hij Çré Kåñëa zeer nabij is geko-

men. Het lijkt, alsof hij de schoonheid van Kåñëa’s donkere li-

chaamskleur, de bekoring van de rossige tint van Zijn lippen en 

ogen, de parelwitte schittering van de milde glimlach op Zijn lotus-

gezicht als een maan en de gouden luister van Zijn kleding en orna-

menten rechtstreeks ervaart. Met grote opwinding baadt hij zich in 

een onophoudelijke tranenvloed. 

Een dergelijke sädhaka wil de zoete klank van Kåñëa’s fluit ho-

ren, het rinkelen van Zijn enkelbellen en heupketting, de klank van 

Zijn honingzoete stem en Zijn verzoek om Hem te dienen. De toe-

gewijde spitst zijn oren en richt ze omhoog en omlaag en van links 

naar rechts. Soms staat zijn lichaamshaar recht overeind bij het voe-

len van de tedere, zoete aanraking van Kåñëa’s lotushanden. “Nu 

krijg ik Kåñëa! Nu krijg ik Kåñëa!” Dit is zijn conditie. 

Çréla Rüpa Gosvämé heeft in Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (2.1.9) 

gezegd, “ratir änanda-rüpaiva – het stadium, waarin rati (bhäva) 

ontwaakt, is werkelijk de vorm van de hoogste zegen.” De sädhaka, 

die over rati beschikt, ervaart onbeperkte vreugde bij het ontvangen 

van een innerlijk transcendent visioen (sphürti) van Çré Kåñëa. Soms 

wordt hij gek bij het ontvangen van een sphürti, waarin hij de zoet-

heid van Bhagavän proeft en als hij geen sphürti van Çré Kåñëa 

krijgt, wordt hij vreselijk droevig en raakt gedeprimeerd. 

Er verschijnen op deze manier allerlei saïcäri-bhävas (verganke-

lijke extatische emoties), zoals grote vreugde en wanhopigheid in 

het lichaam van die sädhaka. Door zich met deze bhävas te decore-

ren wordt hij prachtig getooid. In een dergelijke toegewijde kan men 

de drieëndertig saïcäri-bhävas observeren. 

(1) Onverschilligheid – nirveda, (2) droevenis – viñäda, (3) nede-

righeid – dainya, (4) schuldgevoel – gläni, (5) vermoeidheid – çrama, 

(6) bedwelming – mada, (7) trots – garva,  (8) twijfel – çaìkä, (9) 
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vrees, (10) intense emotie – ävega, (11) waanzin – unmäda, (12) 

vergetelheid – apasmåti, (13) ziekte – vyädhi, (14) begoocheling – 

moha, (15) dood – måtyu, (16) luiheid – älasya, (17) traagheid - jä-

dya, (18) beschaamdheid – vréòä, (19) verbergen van emoties – ava-

hitthä, (20) herinnering – småti, (21) kibbelzucht – vitarka, (22) con-

templatie – cintä, (23) oplettendheid – mati, (24) geduld – dhåti, (25) 

woede – amarña, (26) gretigheid – autsukya, (27) grimmigheid - aug-

rya, (28) woede – amarña, (29) jaloezie – asüyä, (30) rusteloosheid – 

cäpalya, (31) slaap – nidrä, (32) diepe slaap – supti en (33) ontwaken 

of gewaarzijn – bodha. 

Alleen in het stadium van rati wordt de toegewijde een echte säd-

haka genoemd. De symptomen van een sädhaka-bhakta zijn be-

schreven in Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (2.1.276), 

utpanna-ratayaù samyaì  /  nairvighnyam anupägatäù 

kåñëa-säkñät-kåtau yogyäù  /  sädhakäù parikértitäù 

Toegewijden, in wie kåñëa-rati is ontwaakt, maar van wie de hinder-

nissen nog niet volkomen zijn uitgewist en de kwalificatie hebben be-

reikt om rechtstreekse audiëntie van Kåñëa te hebben, heten sädha-

kas. 

Dit wordt geïllustreerd door een voorbeeld uit Sri Bhakti-rasämåta-

sindhu (2.1.278), “O intelligent persoon, wees niet bevreesd, dat de 

laaiende vlammen van de bosbrand [van het materiële bestaan] blij-

ven bestaan, ondanks dat je wordt doordrenkt met tranen, die je 

vergoot, toen je een rivierstroom vertellingen over Çré Bhagavän 

hoorde. Er wordt extreem kippenvel op jouw lichaam gezien, dat 

lijkt op dansende vissen, en daarom ziet het ernaar uit, dat zeer 

spoedig de donkere wolk (kåñëa-megha) gevuld met een regen van 

genade, die de hunkering naar [aardse] nectar vernietigt, aan de 

hemel van jouw hart gaat verschijnen.” 

Met andere woorden, wanneer constant tranen stromen als ge-

volg van het horen van vertellingen over Çré Bhagavän, hoeft men 
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zich geen zorgen te maken over wereldse gebondenheid, omdat Çré 

Kåñëa spoedig Zijn genade zal schenken. In dit stadium van rati 

smaakt hari-kathä als nectar en het verlangen naar iets anders ver-

laat het hart. 

1e ~ Herinnering aan Bhagavän tijdens waken, dromen en 

diepe slaap 

buddhir apatantam evärtham avadhärayanté jägrat-svapna-suñuptiñu 

tadéya-småti-vartmany eva pänthatvam adhyavasyet | 

BHÄVÄNUVÄDA – De intelligentie van de toegewijde, die bhäva 

heeft bereikt, is onophoudelijk gericht op zijn enig gewenste doel. 

In alle drie bewustzijnsstaten – waakzaamheid, droom en diepe 

slaap – blijft hij een reiziger op het pad van constante herinnering 

aan Çré Bhagavän.  

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De jäta-rati-sädhaka bereikt een staat, 

waarin de herinnering aan Çré Hari zich op een ononderbroken wijze 

(dhruva-anusmåti) voortzet. Omdat hij een ononderbroken innerlijk 

visioen heeft en hij een doorlopende realisatie van de intrinsieke 

schoonheid (svarüpa-lävaëya) van Vrajendra-nandana heeft, hetzij 

tijdens slaap, waakbewustzijn of in diepe slaap, voelt hij zich altijd 

rusteloos, omdat hij de dienst aan Çré Kåñëa’s lotusvoeten wil krij-

gen. Zijn herinnering aan Çré Kåñëa wordt zelfs geen moment on-

derbroken. Bhagavän Çré Kapiladeva heeft dhruva-anusmåti be-

schreven als symptomatisch voor toewijding, die zich buiten de drie 

geaardheden van de materiële natuur bevindt (nirguëä-bhakti). 

mad-guëa-çruti-mätreëa  /  mayé sarva-guhäçaye 

mano-gatir avicchinnä  /  yathä gaìgämbhaso ‘mbudhau 

lakñaëam bhakti-yogasya  /  nirguëasya hy udähåtam 

Çrémad-Bhägavatam  (3.29.11-12) 
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Zoals het water van de Gaìgä van nature naar de zee stroomt, zo 

stroomt bij het horen over Mijn bovenzinnelijke eigenschappen de 

geest als een ononderbroken stroom olie naar Mij toe, de Superziel in 

het hart van de levende wezens. Dit is het symptoom van nirguëä-

bhakti. 

De herinnering van de jäta-rati-sädhaka aan Çré Kåñëa wordt nooit 

onderbroken, ongeacht of hij wakker is, droomt of in diepe slaap is. 

In het waakbewustzijn blijft het verstand van gewone personen ver-

zonken in wereldse vormen, smaken, geluiden enzovoort, maar het 

verstand van een sädhaka, die over rati (bhäva) beschikt, raakt niet 

gehecht aan vergankelijke, smakeloze, materiële zaken en objecten. 

Zijn geest blijft juist onafgebroken verzonken in gedachten aan 

Bhagavän. 

In de wakende staat blijven de externe zintuigen, zoals ogen, oren 

en neus, alert en actief; daardoor lijken zintuigobjecten van deze 

wereld, zoals vormen, geuren en smaken, echt te zijn en datgene, 

waarnaar men verlangt, is niet reëel. Maar tijdens de slaap zijn de 

vijf zintuigen buiten bewustzijn en daarom is dat voor de hersenen 

een gelegenheid om een grote diversiteit aan gedachten op te roe-

pen. In deze staat is de geest onthecht van externe activiteit, waar-

door hij door de subtiele wereld kan zwerven, waar hij vrij is van 

grofstoffelijke attracties. Alle beelden, die de geest tijdens de waak-

toestand in zich opneemt vanwege contact met de externe zintuigen, 

verschijnen tijdens de slaap in dromen. 

Aangezien het hart van de sädhaka, die bhäva heeft ontwikkeld, 

volkomen vrij is van wereldse zorgen en bedrijvigheid, verschijnen 

in zijn gedachtenstroom alleen de namen, gedaanten, eigenschappen 

en het spel van Çré Hari; geen wereldse objecten. Daarom verschij-

nen zelfs ook in de droomwereld van een jäta-rati-sädhaka de na-

men, gedaanten, kwaliteiten en het spel van Bhagavän op een na-

tuurlijke wijze.  
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In diepe slaap zijn de externe zintuigen evenals de subtiel materi-

ele elementen – het verstand, de intelligentie, het hart en zelfs het 

vals-ego – geheel in slaap en blijven zodoende inactief. Daardoor 

kunnen op dat moment geen gedachten het verstand binnenkomen. 

Maar de herinnering aan Bhagavän heeft plaats in de ziel van de 

jäta-rati-sädhaka – zelfs in diepe slaap. 

1f ~ Een uiterst zuiver gevoel van identiteit (“ik”) en bezit 

(“mijn”) 

ahaàtä ca präpsyamäne sevopayogini siddhä-dehe praviçantéva säd-

haka-çaréraà präyo jahätéva viräjeta | mamatä ca tac-caraëäravinda-

makaranda eva madhukaré-bhavitum upakrameteti | 

BHÄVÄNUVÄDA – In dit stadium gaat het zelfbeeld (ahaàtä) van de 

toegewijde zijn geperfectioneerde spirituele lichaam (siddhä-deha) 

binnen, dat geschikt is voor zijn gekoesterde dienstverlening aan 

Bhagavän en dat hij op het moment van vastu-siddhi gaat krijgen. 

Die toegewijde blijft in deze wereld leven, maar heeft reeds het 

lichaam, waarin hij sädhana uitvoert (sädhaka-deha), praktisch 

opgegeven. Zijn gevoel van bezit (mamatä) met betrekking tot Çré 

Kåñëa ontwaakt door te bedelen om de honing van Zijn lotusvoeten. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De twee hoedanigheden van ahaàtä, een 

gevoel van identiteit (“ik”), en mamatä, een gevoel van bezit 

(“mijn”), hechten zich aan het lichaam en aan objecten gerelateerd 

aan het lichaam. Met andere woorden, als het levend wezen het vals-

ego ontwikkelt, waarin hij denkt, dat zijn huidige lichaam, dat is 

gemaakt van vijf grofstoffelijke elementen [aarde, water, vuur, lucht 

en ether] zijn ware zelf (of “ik”) is en dat zijn vrouw, kinderen en 

andere vormen van comfort ten behoeve van lustbevrediging “mijn” 

zijn, wordt deze conditie materieel bestaan genoemd. De brahma-

jïänés (degenen met kennis van brahma) verbranden deze twee 
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tendensen, waardoor ze in het vuur der kennis een vals gevoel van 

bezit ervaren en worden bevrijd. 

De beoefening van bhakti daarentegen wekt in het levend wezen 

het gevoel een dienaar van Bhagavän te zijn en dat is zijn zuivere 

natuur. Met dit zelfbeeld gaat de sädhaka de onderdelen (aìgas) van 

bhakti beoefenen, zoals çravaëa en kértana. De geperfectioneerde 

eeuwige identiteit van de toegewijde, in wie bhäva is verschenen, 

wordt automatisch in zijn hart gemanifesteerd als een tijdelijk visi-

oen (sphürti). Zijn volmaakte zelfbeeld ontwikkelt zich dusdanig, 

dat hij zijn huidige lichaam als sädhaka praktisch geheel verzaakt 

[zich er niet langer mee identificeert], ondanks dat hij nog in deze 

wereld aanwezig is. Zijn gevoel van bezit wordt geabsorbeerd door 

het proeven van de honing van de lotusvoeten van het Goddelijk 

Paar, zoals een honingbij in beslag wordt genomen door het proeven 

van bloemenhoning. 

De sädhaka, die bhäva heeft ontwikkeld, raakt praktisch geheel 

vrij van zijn identiteit (“ik”) in relatie tot het materiële lichaam ge-

maakt van vijf grofstoffelijke elementen. Hij wordt ook praktisch 

geheel vrij van een gevoel van bezit (“mijn”) voor alles, dat ermee te 

maken heeft. Het vasthouden van een gevoel van “ik” en “mijn” 

met betrekking tot dit materiële lichaam is lichaamsbewustzijn. De 

jäta-rati-sädhaka wordt vrij van dit verkeerde zelfbeeld. 

Zijn ware zelfbeeld echter verdiept zich alleen nog in zijn geper-

fectioneerde spirituele lichaam, zijn siddhä-deha, dat volkomen ge-

schikt is om Çré Kåñëa te dienen. Een materieel lichaam kan geen 

transcendente dienst verlenen aan de transcendente Persoonlijkheid 

Gods. Bij het bereiken van complete perfectie in sädhana ontvangt 

de sädhaka een spiritueel lichaam geheten siddhä-deha, dat wel ge-

schikt is om rechtstreeks diensten te verlenen aan Bhagavän. Door 

op deze siddhä-deha te mediteren levert de sädhaka dienst aan Çré 

Kåñëa, hetgeen zijn gewenste gemoedsgesteldheid voedt. Dat li-

chaam wordt ook antäc-cintita-deha genoemd, het innerlijk gecon-
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templeerde spirituele lichaam. Het geestelijke lichaam van degenen 

op het pad van volijverige, spontane toewijding (rägänuga-märga) in 

madhura-bhäva is dat van een jong koeherdersmeisje [van Våndäva-

na]. In dit proces van verering hanteert de sädhaka het zelfbeeld van 

dienares van Çrématé Rädhikä. De jäta-rati-bhakta ziet zijn geperfec-

tioneerde lichaam aan voor zijn ware identiteit en wordt praktisch 

vrij van de identificatie van zijn huidige lichaam. Er ontwaakt in 

hem een sterk gevoel van bezit (mamatä) voor het dienen van de 

lotusvoeten van Çré Kåñëa. 

1g ~ Ondanks de poging om het juweel van bhäva te verber-

gen wordt het door geleerden herkend 

sa ca bhaktaù präptaà mahä-ratnaà kåpaëa iva janebhyo bhävaà 

gopayann api kñänti-vairägyädénäm äspadé-bhavan lasal-laläöam 

eväntardhanaà kathayatéti nyäyena tad-vijïa-sädhu-goñöhyäà vidito 

bhaved anyatra tu vikñipta ity unmatta iti sajjata iti durlakñyatäà 

gacchet || 1 || 

BHÄVÄNUVÄDA – In dit stadium gedraagt de toegewijde zich als een 

vrek, die het grote juweel van bhäva heeft gekregen en deze bhäva 

voor anderen tracht te verbergen. Maar zoals een stralend voor-

hoofd wijst op innerlijke rijkdom, geven de kenmerken, zoals ver-

draagzaamheid en verzaking, die hun toevlucht bij hem zoeken, 

geleerde heilige personen gelegenheid om een toegewijde te identi-

ficeren, die het stadium van bhäva heeft bereikt (de jäta-rati-

bhakta). Aangezien hij voor de gewone bevolking echter ontspoord 

en dronken lijkt te zijn, kunnen gewone mensen zijn werkelijke 

spirituele positie niet gemakkelijk herkennen. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De toegewijde verbergt zijn innerlijke ge-

voel, maar zodra rati ontwaakt, manifesteren zich in hem allerlei 

symptomen, die hij ondanks zijn pogingen niet kan verbergen. Per-

sonen, die de gevestigde waarheid van toegewijde dienst (bhakti-
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tattva) kennen, herkennen die symptomen moeiteloos, maar gewone 

mensen, die de kennis van bhakti ontberen, kunnen dat niet. Inte-

gendeel, onder invloed van hun wanbegrip beschouwen ze een der-

gelijke toegewijde als gestoord en dronken. 

Çréla Rüpa Gosvämé heeft enkele symptomen van de jäta-rati-

bhaktas in Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.3.25-26) beschreven. 

kñäntir avyartha-kälatvaà  /  viraktir mäna-çünyatä 

äçä-bandhaù samutkaëöhä  /  näma-gäne sadä ruciù 

äsaktis tad-guëäkhyäne  /  prétis tad-vasati-sthale 

ity ädayo ‘nubhäväù syur  /  yäta-bhäväìkure jane 

De volgende negen symptomen manifesteren zich in het hart van een 

sädhaka, in wie bhäva of de kiem van prema-bhakti is verschenen: (1) 

kñänti – mildheid of verdraagzaamheid, (2) avyartha-kälatva – geen 

tijd verspillen, (3) virakti – onhechting van het mondaine leven, (4) 

mäna-çünyatä – vrijheid van trots, (5) äçä-bandhaù – grote hoop op 

het ontvangen van de genade van Bhagavän, (6) samuktaëöhä – ver-

langen naar het gewenste object (Çré Bhagavän), (7) näma-gäne sadä 

ruciù – een onaflatende smaak voor het chanten van Bhagaväns heili-

ge naam, (8) äsaktis tad-guëäkhyäne – gehechtheid aan vertellingen 

over de goddelijke kwaliteiten van Bhagavän en (9) prétis tad-vasäti-

sthale – liefde voor de plaatsen van het spel van Bhagavän. 

Als de geest onverstoord blijft, terwijl alle reden aanwezig is om 

kwaad te worden of opgewonden te raken, wordt het kñänti (mild-

heid of verdraagzaamheid) genoemd. De kunst om iedere verwikke-

ling in allerlei wereldse activiteiten voor lustbevrediging te vermij-

den en de beschikbare tijd uitsluitend aan te wenden in bhagavad-

bhajana heet avyartha-kälatva (de zorg om geen tijd te verspillen). 

Een natuurlijke afkeer van lustobjecten, zoals werelds geluid en 

gevoel, heet virakti (verzaking). Afwezigheid van vals-ego ondanks 

over uitmuntendheid te beschikken wordt mäna-çünyatä (afwezig-

heid van trots) genoemd. De sterke verwachting, dat men heel zeker 

het gekoesterde verlangen naar de dienstverlening aan de lotusvoe-
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ten van Bhagavän vervuld krijgt, wordt äçä-bandha (sterke hoop) 

genoemd. De grote gretigheid, waarmee men zijn gewenste object 

wil verkrijgen, heet samutkaëöhä (grote gretigheid). Een volijverige 

en liefdevolle gehechtheid aan het chanten van näma-saìkértana 

wordt näma-gäne sadä ruci genoemd. De natuurlijke gehechtheid 

aan vertellingen over de zoete namen, gedaanten, kwaliteiten en het 

spel en vermaak van Bhagavän wordt äsaktis tad-guëäkhyäne ge-

noemd. Een sterk verlangen om in de plaatsen te wonen, waar Bha-

gavän Çré Kåñëa Zijn spel heeft uitgevoerd, zoals Çré Våndävana-

dhäma, wordt prétis tad-vasati-sthale genoemd. 

Deze symptomen worden in sädhakas aangetroffen, zodra louter 

de kiem van deze rati in hun hart ontwaakt. Iemand kan de symp-

tomen van het vergieten van tranen en kippenvel vertonen, maar als 

de bovengenoemde negen symptomen zich niet in hem manifeste-

ren, dient men te weten, dat rati nog niet is ontwaakt. 

Eigenlijk is het basissymptoom van rati het zacht worden van het 

hart. In bepaalde omstandigheden kan men symptomen, zoals tra-

nen en kippenvel, in karmés zien, die op zoek zijn naar plezier, en in 

jïänés, die bevrijding wensen, maar ze mogen niet worden aangezien 

voor indicaties van rati. Men dient ze juist te zien als louter een 

schijn van rati (rati-äbhäsa). 

Raty-äbhäsa bestaat in twee soorten: een reflectie van de schijn 

van rati (pratibimba-raty-äbhäsa) en een schaduw van de schijn van 

rati (chäyä-raty-äbhäsa). Als de symptomen, zoals het vergieten van 

tranen en kippenvel, worden geobserveerd in personen, die verlan-

gen naar materieel plezier en bevrijding, dienen die symptomen te 

worden beschouwd als pratibimba-raty-äbhäsa. Ziet men personen 

in onwetendheid met deze symptomen, die ze hebben ontwikkeld 

onder invloed van hun associatie met toegewijden, dient men te 

weten, dat dergelijke symptomen chäyä-raty-äbhäsa betreffen. 

Soms observeren we, dat degenen, die “het hart op de tong dra-

gen” tranen vergieten bij het horen van vertellingen over het spel en 
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vermaak van Çré Bhagavän. Anderen oefenen zich erin om valse 

symptomen, zoals tranen, kippenvel en huivering, te vertonen in een 

poging om anderen te bedriegen. Geen van hen kwalificeren zich als 

raty-äbhäsa. Anderzijds hoeven symptomen, zoals tranen en kip-

penvel, niet te worden aangetroffen in toegewijden met een ernstig 

hart, ook al is er wel rati in hen ontwaakt. 

Daarom moeten we weten, dat de bovengenoemde negen anub-

hävas, zoals mildheid en verdraagzaamheid (kñänti) de waren symp-

tomen van het ontwaken van rati zijn. Ervaren, gerealiseerde heili-

gen kunnen dit ontwaken onderscheiden door deze symptomen in 

de sädhaka op te merken. Aangezien gewone mensen in hun onwe-

tendheid denken, dat dergelijke toegewijden totaal gestoord of on-

der invloed zijn, kunnen ze hun werkelijke spirituele positie niet 

doorschouwen. 

Tekst  2 

2a ~ Bhäva die verschijnt door räga-bhakti en bhäva die ver-

schijnt door vaidhé-bhakti 

sa ca bhävo räga-bhakty-uttho vaidha-bhakty-uttha iti dvi-vidhaù | 

ädyo jäti-pramäëäbhyäm ädhikyena mahima-jïänänädareëa bhaga-

vati sämänyädhikyäc ca sändraù | dvitéyaù täbhyäà prathamataù 

kiïcin nyünatvena aiçvarya-jïäna-viddha-mamatävattväc cäsändraù | 

präyo dvi-vidha eväyaà bhävo dvi-vidhänäà bhaktänäà dvi-vidha-

cid-väsanä-sanätheñu hådayeñu sphuraë dvi-vidhäsvädyatvaà bhajate   

BHÄVÄNUVÄDA – Bhäva bestaat ook in twee soorten: (1) räga-

bhakty-uttha (ontwaakt door het volgen van het proces van volijve-

rige, spontane toewijding) en (2) vaidha-bhakty-uttha (ontwaakt 

door het volgen van het proces van regulerende toewijding). De 

eerste soort, räga-bhakty-uttha-bhäva, is zowel in kwaliteit als om-

vang intens, omdat er geen eerbied bestaat voor de goddelijkheid of 
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het domein van Bhagavän, noch voor de kennis van andere gloriën 

van Hem, zoals in de geschriften staat beschreven. Op die manier 

maakt het gevoel zichzelf te beschouwen als gelijke of meerdere van 

Hem deze bhäva zeer gecondenseerd. 

De tweede soort, vaidha-bhakty-uttha-bhäva, is zowel wat be-

treft kwaliteit als omvang enigszins inferieur aan de eerste. Aange-

zien kennis over de goddelijke verhevenheid van Çré Bhagavän het 

gevoel van bezit (mamatä) van Hem ondermijnt – dat wil zeggen, 

zwakker maakt – is deze tweede soort bhäva niet in gelijke mate 

gecondenseerd als de eerste soort. 

Deze twee bhävas manifesteren zich respectievelijk in het hart 

van twee typen toegewijden met één van deze spirituele aspiraties 

en ervaren ze op twee afzonderlijke manieren. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Sädhana-bhakti (de beoefening van devo-

tie) bestaat uit twee soorten: (1) volijverige, spontane toewijding 

(räga-bhakti) en (2) gereguleerde devotie (vaidhé-bhakti). 

Räga-bhakti is vol gretigheid (lobha-mayé), terwijl vaidhé-bhakti 

wordt aangedreven door de instructies van de geschriften (çästra-

çäsana-mayé). Om deze reden bestaat bhäva ook uit twee soorten: 

(1) ontwaakt door spontane toewijding (räga-bhakti) en (2) ont-

waakt door gereguleerde devotie (vaidhé-bhakti). 

Wat betreft kwaliteit en omvang is bhäva ontwaakt door räga-

bhakti veruit superieur aan de tweede soort bhäva, die wordt opge-

wekt en aangedreven door de beoefening van vaidhé-bhakti. In vaid-

hé-bhakti beschouwt de beoefenaar Bhagavän als de Hoogste Be-

stuurder en ontwikkelt daardoor een gevoel van ontzag en eerbied 

voor Hem. Daardoor is hij niet in staat om Bhagavän op een onge-

remde wijze te proeven. Ieder gevoel van bezit (mamatä), dat een 

dergelijke toegewijde voor Çré Hari zou kunnen hebben, wordt be-

lemmerd door de kennis van Zijn goddelijke verhevenheid. 

De wetenschap, dat Çré Kåñëa de Hoogste Bestuurder is, komt in 

een toegewijde in räga-bhakti niet aan de orde. Het gevolg is, dat 
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zijn genegenheid voor Hem geen gevoelens van ontzag en eerbied 

kent. Hun relatie lijkt op de toegenegen relatie tussen hechte vrien-

den in deze materiële wereld, “mora putra, mora sakhä, mora präëa-

pati – Kåñëa is mijn zoon, Kåñëa is mijn vriend, Kåñëa is mijn meest 

dierbare geliefde” (Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä 4.21). Het ge-

volg is, dat dergelijke toegewijden Zijn lieftalligheid proeven zonder 

remmingen. 

Op deze manier ontwaakt bhäva hetzij door de beoefening van 

vaidhé-bhakti of door de praktijk van räga-bhakti in toegewijden, 

wier hart vol is van het transcendente spel en vermaak van Bhaga-

vän, hetgeen hen in staat stelt om de lieftalligheid van Bhagavän 

volgens hun respectievelijke aanleg te proeven. 

De betekenis ervan is, dat de soort bhäva, die verschijnt door de 

beoefening van gereguleerde devotie (vaidhé-bhakti), niet erg ge-

condenseerd is, omdat het (1) een neiging vertoont voor toewijding 

uit angst om schriftuurlijke sommaties te overtreden en (2) het een 

vorm van liefde is, die is vermengd met kennis van de goddelijke 

verhevenheid van Bhagavän. 

Aangezien in deze soort toegewijde dienst kennis van Çré Bhaga-

väns majesteitelijkheid in het hart van de sädhaka aanwezig is, 

wordt de bezitsdrang voor Hem (mamatä) zwakker. Er is in het hart 

van de sädhaka een gevoel van aarzeling aanwezig en hij blijft altijd 

afhankelijk van de regels en regulerende principes van de geschrif-

ten. Daarom wordt Çré Bhagavän nooit door dergelijke vaidhé-bhakti 

beheerst. De geschriften leveren amper bewijs van toegewijden, die 

Çré Kåñëa hebben ontmoet door vaidhé-bhakti te praktiseren. De 

bhava, die door deze vaidhé-bhakti wordt opgewekt, wordt daarom 

niet geaccepteerd als geconcentreerd. 

Toegewijden behoren tot een van deze twee onderscheiden cate-

gorieën gebaseerd op het pad van toegewijde dienst, dat ze onder-

nemen. Ze zijn ofwel volgelingen van räga-bhakti of van vaidhé-
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bhakti. Deze twee typen toegewijden koesteren in hun hart verschil-

lende soorten spirituele aspiraties. 

De hartgrondige aspiratie van de toegewijde op het pad van räga-

bhakti is vrij van ieder spoor van verlangen naar persoonlijk geluk 

en bestaat geheel uit de zorg voor het geluk van Çré Kåñëa. Ander-

zijds prevaleert in het hart van de toegewijde op het pad van vaidhé-

bhakti wel een verlangen naar persoonlijk geluk. De aspiratie in zijn 

hart mondt uit in bevrijding van wereldse ellende of het bereiken 

van bevrijding [van materiële vereenzelviging]. In overeenstemming 

met deze twee verschillende aspiraties in het hart manifesteren zich 

twee verschillende soorten bhäva. De respectievelijke toegewijden 

proeven deze twee bhävas op verschillende wijzen. 

2b ~ De categorieën van bhäva 

ghana-rasa iva rasäla-panasekñu-dräkñädiñu praviñöaù påthak påthaà 

mädhuryavattvaà bhajate | te ca bhaktäù çänta-däsa-sakhé-pitå-

preyasé-bhävavantaù païca-vidhäù syuù | tatra çänteñu çäntir iti däse-

ñu prétir iti sakhiñu sakhyam iti pitå-bhävavatsu vätsalyam iti preyasé-

bhävavatsu priyateti näma-bhedam api | 

BHÄVÄNUVÄDA – Zoals geconcentreerde rasa (sap) in mango’s, 

jackfruit, druiven, rietsuiker enzovoort binnengaat en ze een unieke 

smaak en zoetheid geven, zo behoren toegewijden tot vijf categorie-

en volgens de specialiteit van de bhäva, waarover ze beschikken: 

çänta (passiviteit), däsya (dienstbaarheid), sakhya (vriendschap), 

vätsalya (ouderschap) of preyasé (verliefdheid). 

Degenen met een gevoel van neutraliteit ervaren śānti (kalmte), 

degenen met een gevoel van toegenegen dienstbaarheid ervaren 

préti (genegenheid), degenen met een gevoel van vriendschap erva-

ren sakhya (vriendschap), ouders of ouderen ervaren vätsalya (ou-

derlijke genegenheid) en de geliefde meisjes (preyasés) ervaren 

priyatä (bovenzinnelijke verliefdheid). 
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Op deze manier wordt aan iedere bhäva een afzonderlijke naam 

toegekend. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De bhaktas hebben verschillende soorten 

aspiratie om Çré Kåñëa te dienen, die over het algemeen in vijf typen 

wordt aanvaard: (1) passiviteit (çänta), (2) dienstbaarheid (däsya), 

(3) vriendschap (sakhya), (4) ouderlijke genegenheid (vätsalya) en 

(5) amoureuze liefde (madhura). 

1) Çänta-bhäva (het gevoel van neutraliteit) – Toegewijden in deze 

categorie hebben alleen niñöhä voor de intrinsieke aard (svarü-

pa) van Bhagavän. Met andere woorden, ze aanvaarden Hem 

als Parabrahma (de Absolute Waarheid) en als Paramätmä (de 

Superziel). Daarom worden ze çänta-bhaktas genoemd. 

2) Däsya-bhäva (het gevoel van dienaarschap) – Toegewijden in de 

tweede categorie zien Parabrahma Çré Kåñëa, die verzadigd is 

van zes vormen van weelde [rijkdom, kracht, roem, schoonheid, 

kennis en verzaking] als hun Heer. Samen met hun sterke ver-

trouwen in Kåñëa, zoals degenen met çänta-bhäva, beschikken 

ze tevens over de specialiteit van een “meester-dienaar” relatie 

met Bhagavän. Ze zien Kåñëa als hun transcendente meester. 

Hun gevoel voor Hem heet däsya-bhäva. 

3) Sakhya-bhäva (het gevoel van vriendschap) – Toegewijden met 

de aspiratie voor deze derde soort bhäva zien Çré Kåñëa als hun 

vriend. Ze zijn verstoken van het gevoel van ontzag en eerbied, 

waarin men denkt, “Çré Kåñëa is mijn superieur en Hij is vere-

renswaardig.” Zij beschikken reeds over de twee kwaliteiten 

çänta-bhäva en däsya-bhäva, dat wil zeggen, sterk vertrouwen in 

Çré Kåñëa en een natuurlijke neiging om Hem te dienen. Boven-

dien hebben ze een gevoel van gelijkwaardigheid aan Kåñëa, dat 

vol diep vertrouwen is. Hun omgang met Çré Kåñëa is als die van 

vrienden onder elkaar. Hun gevoel wordt daarom sakhya-bhäva 

genoemd. 
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4) Vätsalya-bhäva (het gevoel van ouderlijke genegenheid) – Toe-

gewijden in de vierde categorie beschouwen Çré Kåñëa als het 

object van hun tedere strelingen en voeding. Ze zien Hem als 

hun kind en hanteren een extreme bezitsdrang voor Hem. Ze 

beschouwen Hem als hun zoon en voeden en beschermen Hem. 

Bij het zien van Zijn rusteloosheid geven ze Hem soms straf of 

binden Hem vast. Ze beschikken zowel over de kwaliteit van 

sterk vertrouwen in Çré Kåñëa [zoals we zien in çänta-bhäva], 

dienstbaarheid [zoals we zien in däsya-bhäva] en ongeremde 

liefde verstoken van gevoelens van aarzeling, ontzag en eerbied 

[zoals we zien in sakhya-bhäva]. Ze beschikken bovendien over 

het gevoel, dat ze de instandhouder en voeder van Kåñëa zijn, en 

dit gevoel domineert. Daarom wordt hun gevoel vätsalya-bhäva 

genoemd. 

5) Madhura-bhäva (het gevoel van amoureuze liefde) – Toegewij-

den in de vijfde categorie beschikken over alle vier eigenschap-

pen, die hierboven zijn genoemd, maar ze dienen Çré Kåñëa te-

vens met al hun lichaamsdelen. Ze worden daarom de dierbare 

lievelingen, of käntäs, van Çré Kåñëa genoemd. Hun gevoel 

wordt madhura-bhäva genoemd. 

Er zijn dus vijf verschillende typen toegewijden gebaseerd op ver-

schillen in devotionele sentimenten. Zoals er een toenemende mate 

van intensiteit in de smaak en zoetheid van druiven, suikerriet, jack-

fruit en mango aanwezig is, zo zijn ook de zoetheid en de inherente 

eigenschappen, die aanwezig zijn in däsya-bhäva, bovengeschikt aan 

çänta-bhäva. Deze eigenschap neemt progressief toe van däsya-

bhäva naar sakhya-bhäva, van sakhya-bhäva naar vätsalya-bhäva en 

tenslotte van vätsalya-bhäva naar käntä-bhäva (madhura-bhäva). 

De volgende vraag kan worden gesteld. “Als er in rasas een gra-

datie van proeven bestaat om te beginnen met çänta, zou dan niet 

iedereen de neiging hebben naar de meest uitmuntende madhura-

rati te gaan en zouden alle andere rasas dan niet worden gezien als 
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waardeloos? We zien, dat iedereen de neiging heeft om naar het 

allerbeste object te steven.” In antwoord hierop zegt Çréla Rüpa 

Gosvämé het volgende. 

yathottaram asau sväda-  /  viçeñolläsa-mayy api 

ratir väsanayä svädvé  /  bhäsate käpi kasyacit 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (2.5.38) 

Ofschoon de ambrozijnen smaak van rasa in hogere mate wordt ge-

proefd in däsya-rati dan in çänta-rati, meer nog in sakhya-rati dan in 

däsya-rati, nog meer in vätsalya-rati dan in sakhya-rati en nog meer in 

madhura-rati dan in vätsalya-rati, ontwikkelt de toegewijde een smaak 

voor slechts één rati in overeenstemming met zijn voorgaande aspira-

ties of indrukken. 

In overeenstemming met voorgaande indrukken kan iemand wor-

den aangetrokken tot één van de zes smaken, zoals zoet, zuur of 

bitter, en geen smaak hebben voor de andere. Zo kan de toegewijde 

een smaak ontwikkelen voor één van de gevoelens in toegewijde 

dienst, zoals däsya-bhäva, vanwege zijn voorgaande verlangens in dit 

leven en door het ontvangen van de speciale genade van een grote 

persoonlijkheid met dezelfde bhäva als hijzelf. 

Çréla Jéva Gosvämé schrijft in zijn commentaar op het boven-

staande vers, dat de smaak, die een toegewijde ervaart in het gevoel 

van passiviteit (çänta), progressief toeneemt in de gevoelens van 

dienstbaarheid (däsya), vriendschap (sakhya) enzovoort, maar dat 

hij desondanks volgens zijn smaak affiniteit voor één bepaald gevoel 

ontwikkelt. 

Hier kan een twijfel ontstaan. Wie bepaalt de superieuriteit of in-

ferieuriteit van verschillende soorten rati? Degenen, die helemaal 

geen aspiratie hebben of degenen, die aspiratie hebben voor slechts 

één rasa, zijn niet in staat vast te stellen, welke rasa superieur en 

inferieur is, want ze hebben de andere rasas niet geproefd. Degenen 

met een meervoud aan aspiraties proeven allerlei rasas en beschik-
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ken daardoor ook niet over het vermogen om dit vast te stellen. 

Maar degene, die totaal is verzonken in slechts één rasa, is wel in 

staat dit onderscheid te maken. De reden hiervoor is alsvolgt. Hoe-

wel iemand geen andere rasas kan hebben geproefd, kan hij deson-

danks de kenmerken van een andere rasa begrijpen door de onder-

scheidende kenmerken ervan met die van zichzelf te vergelijken. 

Hierdoor kan hij erachter komen, welke factoren die rasa voeden of 

hinderen. 

Çré Uddhava bijvoorbeeld is een toegewijde, die beschikt over dä-

sya-rasa vermengd met sakhya-rasa. Omdat zijn gevoel van dienaar-

schap sterker is, kent men hem als een däsya-bhakta. Hij was ver-

zonken in zijn eigen rasa en was getuige van de overvloedige, bui-

tengewoon spirituele emoties van de prachtige meisjes van Vraja in 

madhura-rati. Hij kreeg in de gaten, dat hun gehechtheid de hoogste 

was en daarom bad hij om in Våndävana als een blad gras of een 

struik te worden geboren, zodat hij een stofdeeltje van hun voeten 

kon bemachtigen. Dit is beschreven in Çrémad-Bhägavatam (10.47). 

Dus de verschillende soorten rati of gehechtheid zijn verschillen-

de namen gegeven. In de toegewijden met een neutraal gevoel is 

çänta-rati, in de dienaren van Kåñëa is préti-rati [däsya-rati], in de 

vrienden van Kåñëa is sakhya-rati, in de ouders van Kåñëa is vatsa-

lya-rati en in de minnaressen van Kåñëa is priyatä-rati [madhura-rati] 

aanwezig.  

2c ~ Transformatie van bhäva in sthäyé-bhäva en rasa 

punäç cäyaà sva-çaktair ävirbhävitair vibhävänubhäva-vyabhi-

cäribhir ätmeva räjeva vä prakåtibhir udbhütaiçvaryaù sthäyéti nämnä 

vaiçiñöyaà tair militaù çänta iti däsyam iti sakhyam iti vätsalyam iti 

ujjvala iti labdha-vibhedo raso bhavati | 

BHÄVÄNUVÄDA – Verder krijgen deze vijf bhävas op basis van hun 

respectievelijke vermogens vibhäva, anubhäva, sättvika-bhäva en 

vyabhicäré-bhäva als hun thema’s samen met de rijkdommen, die 



MÄDURYA-KÄDAMBINÉ 

__________________________________________________________________________ 

410 

ermee gepaard gaan. Deze vijf bhävas worden dan koningen ge-

naamd sthäyé-bhävas (permanente emoties). Vergezeld van hun 

respectievelijke thema’s, zoals vibhäva, transformeren deze sthäyé-

bhävas met hun onderscheidende specialiteiten in de volgende vijf 

rasas: (1) çänta-rasa, (2) däsya-rasa, (3) sakhya-rasa, (4) vätsalya-

rasa en (5) ujjvala-rasa. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Hier beschrijft Çréla Viçvanätha Cakravarté 

Öhäkura de manier, waarop transcendente gehechtheid aan Çré Kå-

ñëa (çré kåñëa-rati) in rasa transformeert. De hiervoor genoemde vijf 

soorten rati – namelijk, çänta-rati, préti-rati, sakhya-rati, vätsalya-rati 

en priyatä-rati – treden op als onafhankelijke monarchen. Door 

middel van hun eigen respectievelijke vermogens vermengen ze zich 

met hun onderdanen – namelijk vibhävas  [die rati, de inherente 

relatie met Kåñëa, stimuleren en op die manier veroorzaken, dat rati 

kan worden geproefd], anubhävas [zichtbare symptomen, die de 

spirituele emoties van het hart illustreren], sättvika-bhävas [symp-

tomen van spirituele extase uitsluitend voortkomend uit viśuddha-

sattva] en saïcäri-bhävas of vyabhicäré-bhävas [innerlijke emoties 

van voorbijgaande aard, die als golven uit de oceaan van de sthäyé-

bhäva oprijzen, hem versterken en dan weer terugvallen in de oce-

aan van sthäyé-bhäva] – en transformeren zich achtereenvolgens in 

de volgende vijf rasas: (1) çänta-rasa, (2) däsya-rasa, (3) sakhya-rasa, 

(4) vätsalya-rasa en (5) ujjvala-rasa. 

aviruddhän viruddhäàç ca  /  bhävän yo vaçatäà nayan 

su-räjeva viräjeta  /  sa sthäyé bhäva ucyate 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (2.5.1) 

De specifieke bhäva, die straalt als de beste der koningen, die verge-

lijkbare emoties (aviruddha), zoals lachen, en onvergelijkbare emoties 

(viruddha), zoals woede enzovoort, onder controle houdt, wordt st-

häyé-bhäva genoemd. 
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sthäyi-bhävo ‘tra sa proktaù  /  çré-kåñëa-viñayä ratiù 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (2.5.2) 

Alleen de gehechtheid, die Çré Kåñëa als enig object kent, wordt st-

häyé-bhäva (permanente extase) genoemd. 

vibhävair anubhävaiç ca  /  sättvikair vyabhicäribhiù 

svädyatvaà hådi bhaktänäà  /  änétä çravaëädibhiù 

eñä kåñëa-rati-sthäyi-  /  bhävo bhakti-raso bhavet 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (2.1.5) 

Wanneer de toegewijde, die zich in het stadium van kåñëa-rati bevindt, 

de onderdelen van toegewijde dienst zoals horen praktiseert, ver-

mengt de sthäyé-bhäva in zijn hart zich met (1) vibhävas, (2) anubhä-

vas, (3) sättvika-bhävas en (4) saïcäri-bhävas of vyabhicäré-bhävas. De 

resulterende smaak, die hij in zijn hart ervaart, heet bhakti-rasa. Dus 

deze kåñëa-rati, die ook wordt gekend als sthäyé-bhäva, wordt bhakti-

rasa. 

In het geleidelijke rijpingsproces van deze rati krijgt ze verschillende 

namen, zoals prema, sneha, mäna, praëaya, räga, anuräga en ma-

häbhäva. Deze zijn allemaal de sthäyé-bhäva van kåñëa-bhakti-rasa. 

Wanneer de sthäyé-bhäva zich vermengt met vibhäva en andere 

ingrediënten van rasa, creëert deze bhakti-rasa, een zeer verbazing-

wekkende, smaakvolle staat. Çréman Mahäprabhu heeft in zijn on-

derricht aan Çréla Rüpa Gosvämé gezegd, 

sädhana-bhakti haite haya ‘rati’ra udaya 

rati gäòha haile tära ‘prema’ näma kaya 

prema våddhi-krame näma—sneha, män, praëaya  

räga, anuräga, bhäva, mahäbhäva haya 

jaiche béja, ikñu-rasa, guòa, khaëòa-sära 

çarkarä, sitä-michari, uttama-michari ära 

ei saba kåñëa-bhakti-rase sthäyé-bhäva  

sthäyé-bhäve mile jadi vibhäva, anubhäva  
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sättvika-vyabhicäré-bhävera milane 

kåñëa-bhakti-rasa hay amåta äsvädane 

jaiche dadhi, sitä, ghåta, maréca, karpüra 

milane ‘rasälä’ haya amåta madhura 

Çré Caitanya-caritämåta  (Madhya-lélä 19.177-82) 

In iemand, die zich met sädhana-bhakti gaat bezighouden, ontwaakt 

extatische toewijding (rati) aan Çré Kåñëa. Wanneer rati zich conden-

seert, wordt dit prema genoemd. Wanneer prema opzwelt, krijgen de 

achtereenvolgende stadia de naam sneha, mäna, praëaya, räga, anurä-

ga, bhäva en mahäbhäva. Deze geleidelijke ontwikkeling van prema 

kan worden vergeleken met verschillende staten van suiker. Het zaad 

van suikerriet wordt een rietsuikerstengel, dan rietsuikerstroop, dan 

vloeibare melasse, dan vaste melasse, dan kristalsuiker, dan losse 

kandij, dan blokkandij en tenslotte medicinale kandij. Op dezelfde 

manier vormen al deze staten van prema de permanente gevoelens 

(sthäyé-bhävas) van kåñëa-bhakti-rasa, die zo smaakvol worden als 

nectar, wanneer deze sthäyé-bhävas zich vermengen met vibhäva, 

anubhäva en andere ingrediënten van rasa. Het kan worden vergele-

ken met het mengen van yoghurt, kandij, ghee, zwarte peper en kam-

fer om een drankje te maken, dat zo zoet is als honing. 

Vibhäva [waarin rati wordt geproefd en die veroorzaakt, dat rati 

wordt geproefd] bestaat in twee soorten: (1) älambana [de onder-

steuning of basis van rati, de eeuwige stemming] en (2) uddépana 

[een stimulant voor herinnering]. 

Älambana bestaat ook uit twee soorten: (1) viñaya-älambana (het 

object van liefde) en (2) äçraya-älambana (het reservoir van liefde). 

Çré Kåñëa Zelf is de viñaya-älambana van bhakti-rasa, want de 

bhakti in het hart van de toegewijde wordt in gang gezet, omdat Çré 

Kåñëa het object van die bhakti is. En de toegewijde is de äçraya-

älambana, omdat de toegewijde de standplaats van bhakti is. 

Wanneer Çré Kåñëa genegenheid voor een toegewijde toont, 

wordt Hij de äçraya-älambana van de rati van de toegewijde en de 

toegewijde wordt de viñaya-älambana. 
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Het fluitspel, de wolken en de pauwenveer zijn uddépana-vibhäva, 

want ze stimuleren kåñëa-rati. Dansen (nåtya), over de grond rollen 

(viluëöhana), zingen (gäna) en harop huilen (kroçana) zijn anubhä-

vas, die gevoelens in het hart onthullen. 

De añöa-sättvika-bhävas, zoals het vergieten van tranen en kip-

penvel, zijn ook anubhävas. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura 

heeft hier niet de namen van de verscheidene sättvika-bhävas ge-

noemd, maar de samenstellers van diverse rasa-çästras hebben deze 

extasen wel afzonderlijk gecategoriseerd en ze sättvika-bhävas ge-

noemd. Ze hebben dat gedaan, omdat de groep anubhävas, zoals 

dansen en over de grond rollen, zich intentioneel manifesteren, ter-

wijl tranen en kippenvel enzovoort zich onbedoeld manifesteren, 

wanneer emoties het hart overweldigen. Alle bhävas, die voortko-

men uit sattva (zuiver bewustzijn) heten sättvika-bhävas. 

Hoewel acties, zoals dansen, voortvloeien uit sattva, worden ze 

niet beschouwd als sättvika-bhävas, omdat ze door intelligentie wor-

den aangezet. Aan de grond genageld staan enzovoort manifesteert 

zich echter uit zichzelf en wordt daardoor tot de sättvika-bhävas 

gerekend. Maar door acties, zoals dansen, wel onder de sättvika-

bhävas te rekenen resulteert niet in de fout van ati-vyäpti (het on-

gewaarborgd oprekken van een definitie of principe). 

Drieëndertig symptomen – jubelen, onthechting enzovoort – 

worden saïcäri- of vyabhicäré-bhävas genoemd. Ze worden saïcäri-

bhävas genoemd, omdat ze het momentum van de sthäyé-bhäva be-

krachtigen. Deze saïcäri-bhävas manifesteren zich als golven in de 

nectaroceaan van sthäyé-bhäva. Ze laten die oceaan van rasa aan-

zwellen en er tenslotte in terugvallen. De sthäyé-bhäva of kåñëa-rati 

wordt alleen rasa, wanneer deze zich vermengt met de vier verschil-

lende ingrediënten, zoals vibhäva en anubhäva. 

Het is niet waar, dat iemand in staat is rasa te proeven, wanneer 

rati in zijn hart ontwaakt. Het vermogen om rasa te ervaren is af-
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hankelijk van indrukken uit voorgaande levens. In Sri Bhakti-

rasämåta-sindhu (2.1.6) wordt gezegd, 

präktany ädhuniké cästi  /  yasya sad-bhakti-väsanä 

eña bhakti-rasäsvädas  /  tasyaiva hådi jäyate 

Alleen toegewijden, die in vele voorgaande levens en in dit leven zui-

vere devotie hebben gewenst, kunnen de smaak van toewijding (bhak-

ti-rasa) in hun hart proeven. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft in zijn commentaar op 

dit vers het volgende geschreven. 

präktané väsanä tu raty-äsväde ‘vaçyam apekñitä, ataeva ekasminn 

eva janmani daivän niraparädhai guru-pädäçrayaëädibhir janais 

tasminn eva janmani ratau jätäyäm api tasyäù äsvädaù kintu janmän-

tara iti bodhyam | 

Het bestaan van rati wijst inderdaad op de aanwezigheid van een re-

cente aspiratie voor bhakti. Rati is echter ook afhankelijk van levens 

lang bhakti wensen, voordat deze in rasa transformeert. Dan pas 

wordt het mogelijk te proeven. Als iemand, die vrij is van overtredin-

gen en zich met bhajana bezighoudt door volkomen toevlucht te ne-

men tot de lotusvoeten van çré guru, in dit leven rati bereikt, dient te 

worden begrepen, dat hij pas in een toekomstig leven in staat is om 

rasa te proeven. 

Çréla Rüpa Gosvämé heeft de sädhana beschreven, die leidt tot de 

ontwikkeling van rasa, de factoren, die het ontwaken van rasa bij-

staan en de methode om rasa te ontwikkelen. 

bhakti-nirdhüta-doñäëäà  /  prasannojjvala-cetasäm 

çré-bhägavata-raktänäà  /  rasikä-saìga-raìgiëäm 

jévani-bhüta-govinda-  /  päda-bhakti-sukha-çriyäm 

premäntaraìga-bhütäni  /  kåtyäny evänutiñöhatäm 

bhaktänäà hådi räjanté  /  saàskära-yugalojjvalä 

ratir änanda-rüpaiva  /  néyamänä tu rasyatäm 
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kåñëädibhir vibhävädyair  /  gatair anubhavädhvani 

prauòhänanda-camatkära-  /  käñöhäm äpadyate paräm 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (2.1.7-10) 

Degenen, die onder invloed van bhakti hun ongunstige elementen 

volkomen hebben uitgewist; wier hart daardoor vol vreugde (be-

kwaam voor çuddha-sattva) en stralend (volop verrijkt met kennis) is 

geworden; die altijd diep gehecht zijn aan Çrémad-Bhägavatam; die 

doorlopend verheugd zijn met de associatie van rasika-bhaktas; die 

het geluk koesteren om toegewijde dienst aan de lotusvoeten van Çré 

Govinda te verlenen, die hen zo dierbaar is als hun eigen leven; die al-

tijd verzonken blijven in de vertrouwelijke sädhana van het ontwikke-

len van prema, zoals çravaëa, kértana en smaraëa; en wier hart straalt 

van verlangen naar bhakti uit hun voorgaande levens en uit hun huidi-

ge leven – voor hen combineert de zegen van rati zich met de recht-

streekse ervaring van de combinatie van vibhäva, anubhäva enzovoort 

en wordt uiterst smaakvol, waardoor ze het hoogtepunt van gecon-

denseerde zegen krijgen. 

2d ~ Vrajendra-nandana Çré Kåñëa is het fundament van alle 

rasas 

yo hi “raso vai saù” “rasaà hy eväyaà labdhvänandé bhavati” iti 

çruty-äbhindhéyate | ayam anyaträvatäre ‘vatäriëi vä sambhavann api 

svayaà sampürtimänaà tatra taträlabhamäno vrajendra-nandana 

eva svakäñöhäà labhate | näda-nadé-taòägädiñu sambhavann api yat-

hä samudra eva jala-nidhitvam | yo hi bhävasya prathama-pariëatäv 

eva utpadyamäna eva premaëi mürta eva rasaù säkñäd eva tadvatä 

bhaktenänubhüyata iti || 2 || 

iti mädhurya-kädambinyäà paramänanda-niñyandiné nämä saptamy 

amåta-våñöiù || 7 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Ook de Çruti’s (Taittiréya Upaniñad 2.7.1) heb-

ben verklaard, “De Oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods (Svayam 
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Bhagavän) is de belichaming van de nectar van alle transcendente 

rasas. Het levend wezen krijgt waar geluk door Hem te verkrijgen.” 

Water is aanwezig in beken, rivieren en meren. Niettemin vormt 

de oceaan het grootste waterreservoir. Op dezelfde manier bereikt 

rasa in andere manifestaties van Çré Bhagavän [Matsya, Kürma 

enzovoort] en in de bron van dergelijke manifestaties geen complete 

perfectie, ook al beschikken Ze wel over rasa. Rasa bereikt alleen 

perfectie in de persoonlijkheid van Vrajendra-nandana Çré Kåñëa, 

de bron der bronnen van incarnaties. Diezelfde Svayam Bhagavän, 

Çré Vrajendra-nandana, manifesteert Zich in het hart van de sädha-

ka in het allereerste stadium van de transformatie van bhäva. In de 

staat van prema echter wordt Çré Vrajendra-nandana door toege-

wijden die rasika zijn (deskundig in het proeven van transcendente 

rasa) ten volle gerealiseerd als de directe belichaming van alle rasas. 

ALDUS EINDIGT DE BHÄVÄNUVÄDA VAN 

DE ZEVENDE NECTARREGEN 

GENAAMD PARAMÄNANDA-NIÑYANDINÉ 

(“DE STROOM VAN GODDELIJKE VERVOERING”) 

 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De Çruti’s, die de natuur (svarüpa) van 

Bhagavän presenteren, hebben Hem met de volgende aforismen 

verklaard de complete belichaming van rasa te zijn, “raso vai saù – 

de Allerhoogste Absolute Waarheid is het reservoir van rasa” (Tait-

tiréya Upaniñad 2.7.1), “prajïänänandam brahma – de Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods is vol kennis en zegen” en “änando brahmeti 

vyajänät – de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods bestaat uit trans-

cendente zegen” (Taittiréya Upaniñad 3.6.1). 

Op dezelfde wijze moedigen die Çruti’s de levende wezens, die 

vol ijver naar die zegen verlangen, aan door te verklaren, “rasaà hi 

eväyaà labdhvänandé bhavati – de Allerhoogste Absolute Waarheid 
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(para-tattva) is eenvoudig rasa. Bij het bereiken van die rasa krijgt 

het levend wezen zegen” (Taittiréya Upaniñad 2.7.1). 

Hoewel alle gedaanten van Bhagavän van nature vol rasa zijn, 

vertoont desondanks geen andere gedaante behalve Svayam Bhaga-

vän, Vrajendra-nandana Çré Kåñëa, de complete manifestatie van 

rasa. Sommige incarnaties vertonen een deelmanifestatie van een 

bepaalde rasa, maar Çré Kåñëa is de belichaming van alle rasas (akhi-

la-rasämåta-mürti). Daarom vinden alle rasas in Hem in alle opzich-

ten hun volkomenheid. 

Water is aanwezig in beken, rivieren en meren, maar de oceaan is 

de oorspronkelijke berging van al het water. Op dezelfde manier is 

Çré Kåñëa de oorspronkelijke toevlucht van de totaliteit van alle 

rasas, ook al is in alle andere manifestaties van Bhagavän rasa aan-

wezig. Hij is de personificatie van rasa. Alle rasika-bhaktas realise-

ren Hem als rasa in eigen persoon. In iedere rasa, waarin men Hem 

vereert, zal men zich realiseren, dat Hij de belichaming van die rasa 

is. Çréla Bilvamaìgala Öhäkura, die Bhagavän vereerde in de zoete 

smaak van amoureuze liefde, heeft gezegd, “çåëgära-rasa sära sar-

vasvam – Çré Kåñëa is het begin en het eind van bovenzinnelijke 

amoureuze liefde (çåëgära-rasa).” 

ALDUS EINDIGT DE PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI OP 

DE ZEVENDE NECTARREGEN 

GENAAMD PARAMÄNANDA-NIÑYANDINÉ 

(“DE STROOM VAN GODDELIJKE VERVOERING”) 

 

 

 

 

 





 

 

Absolute vervulling van de  

hunkering van de ziel 

 

 

Prema-bhakti  
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Tekst  1 

1a ~ Transformatie van de bloem van bhäva in de vrucht van 

prema 

atha tasyä eva bhakti-kalpa-vallyäù sädhanäbhikhye ye pürvaà dve 

patrike lakñite idänéà tato ‘ticikkaëäni tädåça-çravaëa-kértanädi-

mayäni bhäva-kusuma-saàlagnäni anubhäväbhidhänäni bahüni 

paträëi sahasaivävirbhüya kñaëe kñaëe dyotayanti yäny eva bhäva-

kusumaà pariëämaà präpayya punas tadaiva premäbhidhäna-

phalatvam änayanti | kià ca äçcarya-caryeyaà bhakti-kalpa-vallé 

yasyäù patra-stavaka-puñpa-phaläni präpta-pariëatény api sva-

svarüpam atyajanty eva nava-naväny eva sahaiva sarväëi vibhräjante  

BHÄVÄNUVÄDA – De eerste twee blaadjes van sädhana-bhakti, die 

aan de wensvervullende rank van devotie (bhakti-kalpa-latä) zicht-

baar werden, zijn reeds eerder beschreven. Nu verschijnen er aan 

deze klimrank plotseling veel bladeren genaamd anubhävas – die 

veel gladder en zachter zijn dan de eerste twee, maar die evenals de 

eerste ook zijn samengesteld uit çravaëa, kértana enzovoort – die 

vastzitten aan de bloem van bhäva. Ieder moment breiden deze 

bladeren van anubhäva de grote schoonheid van deze rank uit en 

maken, dat de bloemen van bhäva tot hun uiterste potentieel in 

bloei gaan staan en de vrucht van prema gaan dragen. De aard van 

deze wensvervullende rank van bhakti is zo verbijsterend, dat ze 

hun oorspronkelijke vorm niet verliezen, wanneer de bladeren 

[sädhana-bhakti], de trossen met knoppen [äsakti], de bloemen 

[bhäva] en de vrucht [prema] tot rijping komen, maar gezamenlijk 

op telkens nieuwe manieren blijven stralen.  

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In deze Achtste Nectarregen beschrijft 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura uitvoerig de symptomen van 
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prema en zijn anubhävas. Wanneer bhäva of rati het hart diepgaand 

heeft doen smelten met het verlangen om Bhagavän te krijgen (bha-

gavat-präpty-abhiläña), met het verlangen datgene te doen, dat gun-

stig is voor Bhagavän (änukülya-abhiläña) en met het verlangen om 

diepe genegenheid voor Bhagavän te koesteren (sauhärdya-

abhiläña), zoals aangegeven in de Zevende Nectarregen, neemt rati 

toe tot de uiterste grens van extase en zegent de toegewijde met een 

sterk bezitsgevoel (mamatä) voor zijn vererenswaardige Heer. Ge-

leerden refereren aan dit stadium van bhäva als prema. Het volgen-

de vers brengt dit tot uitdrukking. 

samyaì-masåëita-svänto  /  mamatvätiçayäìkitaù 

bhävaù sa eva sändrätmä  /  budhaiù premä nigadyate 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.4.1) 

Het verschil tussen bhäva en prema is, dat bhäva het hart verzacht 

en prema het absoluut verzacht. Bhäva omvat het hoogtepunt van 

ruci, maar prema omvat een extreem gevoel van bezit. De intrinsie-

ke eigenschap van prema is de condensatie van extase (sändrätma-

katva). Een smeltend hart (snigdhatä) en het gevoel van bezit (ma-

matä) zijn marginale kenmerken van prema. Nadat Çréla Rüpa Gos-

vämé het bovenstaande vers heeft gepresenteerd, citeert hij als be-

wijs ervoor het volgende vers uit Çré Närada-païcarätra, 

ananya-mamatä viñëau  /  mamatä prema-saìgatä 

bhakti ity ucyate bhéñma-  /  prahlädoddhava-näradaiù 

Mahäjanas zoals Bhiñma, Prahläda, Uddhava en Närada zien prema 

als iets, waarbij men het gevoel van bezit voor lichaam, huishouden en 

andere zintuigobjecten opgeeft en in plaats daarvan een bezitsdrang 

ontwikkelt voor alles, dat aan Çré Viñëu is gerelateerd. 

Een sädhaka wordt alleen in het stadium van prema als perfect (sid-

dha) beschouwd. Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (2.1.280) vermeldt de 

symptomen van een geperfectioneerde toegewijde alsvolgt. 
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avijïätäkhila-kleçäù  /  sadä kåñëäçrita-kriyäù 

siddhäù syuù santata-prema-  /  saukhyäsväda-paräyaëäù 

Iemand, die volkomen vrij is van alle soorten ellende en altijd is ver-

zonken in activiteiten in relatie tot Çré Kåñëa, waarbij hij onophoude-

lijk het geluk van prema proeft, is een geperfectioneerde toegewijde. 

Op dit niveau heeft de toegewijde een enorm grote smaak voor het 

horen en spreken van hari-kathä. Bovendien ervaart hij de vertellin-

gen van Çré Hari als telkens nieuw, zoals een wellustige man het 

altijd leuk vindt om over een charmante vrouw te praten. Çrémad-

Bhägavatam (10.13.2) zegt het volgende. 

satäm ayaà sära-bhåtäà nisargo 

    yad-artha-väëé-çruti-cetasäm api 

prati-kñaëaà navya-vad acyutasya yat 

    striyä viöänäm iva sähu värtä 

Het karakter van de kroonjuwelen van toegewijden, die overal de es-

sentie weten uit te halen, bestaat eruit, dat ze hun woorden, hun ge-

hoor en hun hart aan Çré Kåñëa hebben gewijd. Ze ervaren onderwer-

pen over Hem als telkens nieuw, zoals een man graag keer op keer 

over de vrouwen praat. 

Hieraan voorafgaand beschreef de Tweede Nectarregen de eerste 

twee blaadjes van de transcendente wensrank van bhakti in het sta-

dium sädhana-bhakti: kleça-ghné (verlichting van materiële stress) en 

çubha-dä (het geschenk van alle voorspoed). Na het stadium van 

anartha-nivåtti in het stadium van äsakti begint de klimrank trossen 

knoppen te produceren en in het stadium van rati begint de bloem 

van bhäva te bloeien. Nu, in het stadium van prema bloeien çravaëa, 

kértana enzovoort met honderden en duizenden zachte, gladde bla-

deren – anubhävas – zoals tranen, kippenvel, lachbuien, huilbuien 

en danspartijen. Ze omringen onmiddellijk de bloem van bhäva, die 

zich dan transformeert en de vrucht van prema produceert. Deze 
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bladeren en bloemen maken de wensrank van bhakti buitengewoon 

mooi. 

De essentie van dit alles is alsvolgt. In de mate, waarin een säd-

haka op het pad van jïäna, yoga enzovoort perfectie nadert, nemen 

zijn pogingen af. Dit komt, omdat op die paden het stadium van 

beoefening (sädhana) en het stadium van perfectie (siddhi) twee 

totaal verschillende dingen zijn. In het geval van bhakti daarentegen 

zijn ze niet verschillend; ze zijn hetzelfde. Het enige verschil is, dat 

in het stadium van sädhana de zegen van de toegewijde dun is, ter-

wijl deze in het stadium van perfectie zeer geconcentreerd is. Daar-

om neemt op het pad van bhakti-sädhana, wanneer de sädhaka het 

stadium van prema nadert, zijn bhajana in de vorm van horen en 

chanten juist toe. In het stadium van prema worden çravaëa, kértana 

enzovoort zijn ziel en zaligheid en de uitvoering van deze aìgas van 

bhakti wordt op gratieuze wijze opgesierd met diverse extatische 

transformaties. De vrucht van de klimrank van bhakti – prema – die 

de wezenlijke functie van het pleziergevend vermogen van Bhaga-

vän vormt, is uitermate smakelijk en zoet. In vergelijking met de 

goddelijke zoetheid en de dronkenmakende eigenschap van prema 

zijn de vier wereldse doelstellingen van het menselijk leven – religi-

ositeit, rijkdom, lustbevrediging en bevrijding – uitermate triviaal. 

Hoewel deze prema zelf het oorspronkelijk te proeven object is, 

laat deze de premé-bhakta niettemin de meest verbazingwekkende 

bekoring (mädhuré) van Çré Kåñëa proeven en schenkt hem daarmee 

blijvende vervulling: het plezier van de dienstverlening aan Çré Kå-

ñëa. Çréman Mahäprabhu heeft gezegd, 

païcam-puruñärtha sei prema-mahä-dhana 

kåñëera mädhurya-rasa karäy äsvädana 

premä haite kåñëa haya nija bhakta-vaça 

premä haite päya kåñëer sevä-sukha-rasa 

Çré Caitanya-caritämåta  (Ädi-lélä 7.144-45) 
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Het vijfde en hoogste doel van het menselijk leven, kåñëa-prema, is de 

grootste rijkdom, waarin men verrukt raakt van Kåñëa’s betoverende 

lieflijkheid. Prema maakt, dat Çré Kåñëa door Zijn toegewijde wordt 

beheerst en door prema krijgt men het ambrozijnen geluk van dienst-

verlening aan Hem. 

1b ~ Prema transformeert de materiële neigingen van het hart 

van de toegewijde in spirituele extase 

tataç cäsya bhakta-janasyätmätméya-gåha-vittädiñu çata-sahasraço 

bhavatyo yäç citta-våttayo mamatä-rajjubhis teñu teñu nibaddhä eva 

pürvam äsan tä eva citta-våttéù sarvä eva tatas tato ‘vahelayaivonmo-

cya sva-çaktyä mäyikér api tä mahä-rasa-küpa-spåçyamäna-padärtha-

mäträëéva säkära-cid-änanda-jyotirmayé-kåtya täbhir eva mama-

täbhiù sarväbhis tatas tato vicitäbhiù sva-çaktyaiva tathäbhüté-

kåtäbhiù çré-bhagavad-rüpa-näma-guëa-mädhuryeñu yo nibadhnäti 

so ‘yaà prema-mahä-kiraëa-mäléva udayiñyamäëa eva nikhila-

puruñärtha-nakñatra-maëòaléù sahasaiva viläpayati |  

BHÄVÄNUVÄDA – Daarna wordt de tendens van het hart van de 

toegewijde, dat voorheen op honderdduizenden manieren met het 

koord van bezitsdrang voor zijn lichaam, lichamelijke relaties, huis, 

rijkdom enzovoort gebonden was, als gevolg van prema gemakkelijk 

van zijn wereldse gehechtheden vrij gemaakt. En zoals ieder voor-

werp, dat in een grote bron van nectar wordt ondergedompeld en 

van die nectar verzadigd raakt, worden deze tendensen, ofschoon ze 

materieel zijn, door de kracht van prema getransformeerd in een 

stralende, gecondenseerde, spirituele extase (cid-änanda). 

Dus met diezelfde bezitsdrang bindt prema de neiging van het 

hart van de toegewijde aan de betoverende bekoring van de namen, 

gedaanten en eigenschappen van Çré Bhagavän. Dit is prema. Prema 

ontwaakt als een grote zon en laat onmiddellijk de diverse doelstel-

lingen van het menselijk leven als sterren verdwijnen.  
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PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In het stadium van sädhana is de tendens 

van het hart (citta-våtti) van de toegewijde in honderdduizend rich-

tingen gefragmenteerd en wordt onafgebroken geketend met de 

koorden van bezitsdrang aan zijn lichaam en aan alles, dat met zijn 

lichaam te maken heeft, zoals huis, rijkdom enzovoort. Prema echter 

maakt de sädhaka gemakkelijk vrij van zijn geneigdheid naar derge-

lijke materiële objecten. Met de beroering van de rasa van spirituele 

extase transformeert prema de materiële geneigdheid van het hart 

van de sädhaka met die extase en dompelt het geheel onder in de 

lieflijkheid van de namen, gedaanten, eigenschappen en het spel van 

Çré Bhagavän. 

Het is niet zo eenvoudig om kwikzilver met zwavelpoeder te 

mengen. Ze vermengen zich pas goed, als ze keer op keer krachtig 

tegen elkaar worden gewreven. Op dezelfde manier gaat bhakti niet 

[onmiddellijk] een verbinding aan of wordt gemakkelijk een amal-

gaam met de neigingen van het hart van de sädhaka, die nog niet 

over rati beschikt, ondanks dat de tendens tot bhakti in de vorm van 

çravaëa en kértana enzovoort wel de poorten van zijn zintuigen bin-

nengaat. Iemand, die constant bhajana gekenmerkt door çravaëa, 

kértana enzovoort uitvoert, ontwikkelt zich via de stadia van anart-

ha-nivåtti, niñöhä, ruci en äsakti, waarna bhakti geleidelijk één wordt 

met de neiging van zijn hart. 

Zolang deze diepe integratie niet plaats heeft, blijft het hart ge-

neigd tot materiële gehechtheid, afgunst en andere materiële on-

volmaaktheden. Pas na het bereiken van het platform van rati wordt 

de materialistische aard van het hart teniet gedaan en wordt het hart 

transcendent. Het amalgaam van kwikzilver en zwavel heet mercu-

rius sulfuricus en het amalgaam van bhakti en het hart heet prema. 

In het stadium van prema lijkt de neiging van het hart van de sädha-

ka op dat van een honingbij, die wordt overweldigd door het proe-

ven van de honing van de lotusnamen, gedaante, eigenschappen en 

het spel van Çré Kåñëa. 
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Als deze zelfstralende prema als een grote zon aan de hemel van 

het hart van de sädhaka oprijst, laat prema de sterrenconstellatie 

van wereldse doelstellingen van het menselijk leven – dharma, artha, 

käma en mokña – onmiddellijk verdwijnen. Het enige verlangen in 

het hart van de premé-bhakta is Bhagavän dienst verlenen zonder 

het minste of geringste spoor van lustbevrediging, bevrijding of mys-

tieke perfectie. 

1c ~ De vrucht prema: gecondenseerd plezier (sändränanda-

viçeñätmä) en het vermogen om Kåñëa aan te trekken (kåñëä-

karñiëé) 

phala-bhütasyäsya yaù svädhyamäno rasaù sa sändränanda-

viçeñätmä rasaya parama-pauñöiké çaktiù çré-kåñëäkarñiëéty ucyate | 

yasminn äsvädayitum ärabhyamäëa eva vighnän na gaëayatéti kià 

vaktavyam | mahä-çüro bhaöa iva mahä-dhana-gådhnur atyäveña-

lupta-vicäras taskara iva svätmänam api nävekñate |  

BHÄVÄNUVÄDA – De smaakvolle rasa van de vrucht prema is sän-

dränanda-viçeñätmä (gecondenseerd overtreffend plezier). En het 

hoogst voedende vermogen van deze rasa heet kåñëäkarñiëé (in 

staat zijn om Çré Kåñëa aan te trekken). Een toegewijde, die van 

deze rasa in verrukking begint te raken, wordt er onmiddellijk 

dronken van en is niet langer bezorgd om een of ander obstakel 

tegen te komen. Wat valt er nog meer te zeggen? In deze conditie 

verliest hij al het gevoel van zichzelf, zoals een moedige strijder in 

de strijd volkomen geabsorbeerd raakt of een dief, die in beslag 

wordt genomen door zijn honger om een grote kraak te zetten en al 

zijn onderscheidingsvermogen en aarzeling verliest. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Prema-bhakti heeft twee eigenschappen: de 

intrinsieke natuur, die bestaat uit gecondenseerde zegen - sändrä-

nanda-viçeñätmä – en het aantrekken van Kåñëa – çré kåñëäkarñiëé. 
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Met betrekking tot de eerste eigenschap, sändränanda-viçeñätmä, 

zegt Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.1.38) het volgende, 

brahmänando bhaved eña  /  cet parärdha-guëé-kåtaù 

naity bhakti-sukhämbhodheù  /  paramäëu-tuläm api 

De zegen van het opgaan in het vormloze aspect van de Absolute 

Waarheid, die wordt bereikt na een doortastende meditatie (samädhi) 

gedurende meer dan vijftig jaar van de levensduur van Brahmä, weegt 

niet op tegen slechts één druppel uit de oceaan van de zegen van toe-

gewijde dienst. 

Çréla Jéva Gosvämé heeft alsvolgt commentaar op dit vers gegeven, 

“parärdha-käla samädhinä samuditaà tat-sukham apéty arthaù – de 

woorden parärdha-käla wijzen op de zegen, die verschijnt uit een 

samädhi van vijftig jaar [gelijk aan 155.520 miljard aardse jaren] van 

de levensduur van Brahmä (een parärdha).” 

Çréla Jéva Gosvämépäda voorziet in bewijsmateriaal voor deze uit-

spraak met een citaat uit Hari-bhakti-sudhodaya (14.36), 

tvat-säkñät-karaëähläda-  /  viçuddhäbdhi-sthitasya me 

sukhäni goñpadäyante  /  brähmäëy api jagad-guro 

O guru van het universum, door Jouw goddelijke gedaante recht-

streeks waar te nemen drijf ik nu rond in een oceaan van zuivere exta-

se. Alle andere genoegens, inclusief de zegen van het opgaan in brah-

ma, lijken zo onbeduidend als het plasje water in de hoefafdruk van 

een kalf. 

Wat betreft het vermogen om Çré Kåñëa aan te trekken, wordt in Sri 

Bhakti-rasämåta-sindhu (1.1.41) gezegd, 

kåtvä harià prema-bhäjaà  /  priyä-varga-samanvitam 

bhaktir vaçé-karotéti  /  çré-kåñëäkarñiëé matä 

Omdat bhakti het object van prema, Çré Kåñëa met Zijn geliefde met-

gezellen, beheerst, is ze naar zeggen çré kåñëäkarñiëé. 

Als bewijs kan Çrémad-Bhägavatam (7.10.48) worden geciteerd, 
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yüyaà nå-loke bata bhüri-bhägä 

    lokaà punänä munayo ‘bhiyanti 

yeñäà gåhän ävasatéti säkñäd 

    güòhaà paraà brahma manuñya-liëgam 

[De geestelijk leermeester van de halfgoden, Çré Närada Muni, zei,] O 

Yudhiñöhira, van alle mensen op deze Aarde is jouw grote fortuin bui-

tengewoon glorieus, want de Absolute Waarheid, Parabrahma, de al-

omtegenwoordige Superziel, heeft een menselijke gedaante aangeno-

men en woont heimelijk in jouw paleis. Grote heiligen, die de hele 

schepping zuiveren, brengen jou keer op keer een bezoek om Zijn 

darśana te nemen. 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt in zijn uitleg van dit vers 

[door het antwoord van Yudisthira Mahäräja te citeren], “Hoe for-

tuinlijk is Prahläda! Hij heeft de darśana van Bhagavän gekregen. 

Wij daarentegen zijn uiterst onfortuinlijk.” 

Toen zei Çré Närada tegen Mahäräja Yudhiñöhira, “Jullie, Päëò-

ava’s, zijn veel fortuinlijker dan Prahläda, dan de guru van Prahläda 

– ikzelf, Närada – en andere toegewijden. Jullie hebben zelfs meer 

geluk dan de inwoners van Yadu-pura (Dvärakä), de åñis onder lei-

ding van Vaçiñöha, Maréci en Kaçyapa en ook fortuinlijker dan 

Brahmä, Rudra en anderen. Ook al zuiveren zij met hun darśana de 

drie werelden, om zichzelf echter geheel te zuiveren komen ze naar 

jouw huis. Dit komt, omdat de Allerhoogste Absolute Waarheid 

(Parabrahma), die geheel verscholen blijft (zelfs voor de Veda’s), 

altijd met grote gehechtheid in jouw huis woont in de gedaante van 

een menselijk wezen (zelfs zonder dat je Hem hebt uitgenodigd). De 

Absolute Waarheid in menselijke gedaante woont echter niet per-

soonlijk in het huis van Prahläda en daarom gaan de wijzen niet in 

dat huis op bezoek in de hoop Zijn darśana daar te krijgen.” 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft uitgelegd, dat sändrä-

nanda-viçeñätmä de smaakvolle vrucht van prema is en dat kåñëäkar-

ñiëé het meest voedende vermogen van die vrucht is. 
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In Çrémad-Bhägavatam (1.2.6) heeft Çréla Süta Gosvämé uitgelegd, 

dat de twee inherente eigenschappen van zuiver transcendente 

bhakti zijn: ahaituki – verstoken van het verlangen naar het resultaat 

van activiteiten – en apratihatä – ongehinderd door enig obstakel. 

Ofschoon er in de uitvoering van bhajana nog steeds hindernissen 

kunnen verschijnen, wordt de sädhaka er niet door uit het veld ge-

slagen. Het is eerder zo, dat bij de eerste aanzet van een obstakel 

zijn nederigheid en gretigheid enzovoort toenemen en resulteren in 

vooruitgang op het pad van bhakti. In het stadium van prema wordt 

de toegewijde zo dronken van het plezier van deze vrucht, dat geen 

enkele calamiteit en geen enkel obstakel hem in het minst kan ra-

ken. Zoals een moedig krijger zich verwoed in de strijd stort en zich-

zelf vergeet, of zoals een dief in zijn lust naar het grote geld bezeten 

raakt van diefstal zonder bang te zijn voor zijn eigen leven, zo maakt 

de premé-bhakta zich geen zorgen over heil of onheil, omdat hij in 

verrukking is van de vervoering van prema-rasa. 

1d ~ Branden in afgescheidenheid van Bhagavan en tegelij-

kertijd afkoelen door een visioen van Hem 

kià ca rätrindivam eva pratikñaëam abhyavahriyamäëaiç catur-

vidhaiù parama-svädubhir aparimitair annair api durupaçamanéyä 

yadi käcit kñudhä sambhavet tat-sadåçyä utkaëöhayä sürya iva täpay-

an tat-käla eva sphürtair ävirbhävitäni bhagavad-rüpa-guëa-

mädhuryäëy apäräëy äsväda-viñayé-kärayan koöi-candra iva çiçirayati  

BHÄVÄNUVÄDA – Het verlangen van de toegewijde om Bhagavän te 

ontmoeten lijkt op een onverzadigbare honger, die zelfs aanhoudt 

na een dag en een nacht te feesten met eindeloze hoeveelheden van 

de meest overheerlijke gerechten in vier soorten. Deze gretigheid 

brandt in hem als een laaiende zon, maar dan, juist op dat moment 

manifesteert zich een sphürti (tijdelijk visioen), die hem afkoelt als 

miljoenen manen, en raakt hij verrukt van de eindeloze schoonheid, 

kwaliteiten en bekoring van Bhagavän. In het stadium van prema 
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brandt de toegewijde in afgescheidenheid van Bhagavän en wordt 

tegelijkertijd afgekoeld door een sphürti van Hem. Dat is de verba-

zingwekkende aard van prema.  

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Het domein van prema heeft nog een an-

der onderscheidend aspect. In deze wereld heffen honger en voe-

ding elkaar op, maar hoe meer de premé-bhakta de bekoring van Çré 

Kåñëa in een sphürti, in een droom of rechtstreeks verslindt, hoe 

meer zijn toch al intense, onmetelijke gretigheid en graagte toene-

men. Deze intense dorst is een indicatie van smaak. Ook al ver-

schroeit die zorgerlijke dorst hem met de hitte van miljoenen zon-

nen, zijn ervaring van de ongeëvenaarde charme van de naam, ge-

daante en kwaliteiten van Çré Kåñëa in een sphürti brengt zijn tem-

peratuur omlaag met de koelte van miljoenen manen. 

1e ~ Wanhopig na het krijgen van een sphürti van Bhagavän  

yugapad eva svädhäram adbhuto ‘yaà premä uditya ca yasminn éñad 

eva vardhamäne bhagavat-säkñätkäram eva pratikñaëam äkäìkñato 

bhaktasya utkaëöhä-çalyasya mahä-dähakasyeväti-präbalyodayät 

sphürti-präpta-tad-rüpa-lélä-mädhuryair api atåptasya tasya bändha-

vo ‘pi nirudakändha-küpa eva bhavanam api kaëöaka-vanam eva yat-

kiïcanäbhyavahäro ‘pi prahäro mahän eva sajjana-kåta-praçaàsä api 

sarpa-daàçä eva prätyahika-kåtya-kartavyam api martavyam eva 

aìga-prayaìgäni api mahä-bhära eva suhåd-gaëa-säntvanam api 

viña-dåñöa eva sadä jägaro ‘pi sägaro ‘nutäpasyaiva kadäcit nidräpi 

vidräviëé jévanasyaiva sva-vigraho ‘pi bhagavan-nigraho mürta eva 

präëä api dhänäù punaù punar bhåñöä eva kià bahunä präk sadai-

väbhéñöam äséd yat tac ca raho mahopadrava eva bhagavac-cintanam 

evätma-nikåntanam eva |  

BHÄVÄNUVÄDA – Deze verbazingwekkende prema vergroot tege-

lijkertijd de tegengestelde ervaringen van branden in afgescheiden-

heid en verkoelen door de zoetheid van een sphürti. Wanneer pre-
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ma in het reservoir [het hart van de toegewijde] verschijnt en wan-

neer het lichtelijk ontwikkelt, wordt de toegewijde verschroeid door 

de hevig brandende pijl van zijn intense en onaflatende hunkering 

om Bhagavän rechtstreeks te zien. De intensiteit van zijn gretigheid 

is zodanig, dat een sphürti van de zoetheid van de gedaante en het 

spel van Bhagavän hem niet langer tevreden stelt. 

In deze staat van ongenoegen schijnen kinderen en verwanten de 

premé-bhakta toe als een donkere, opgedroogde put, zijn eigen huis 

als een jungle vol doornen en voelt het eten van een miezerig beetje 

voedsel aan als een grote aanslag. Loftuigingen van heilige personen 

lijken op de beet van een gifslang en aardse dagelijkse plichten lij-

ken op doodgaan. Ieder onderdeel van zijn lichaam voelt aan als een 

last. De troost van vertrouwelingen wordt ervaren als een zure re-

gen. Zijn constante waakbewustzijn is een oceaan van spijtbetuiging 

en het kleine beetje slaap, dat hij krijgt, geeft hem het gevoel, dat 

hij zijn leven heeft verkwanseld. Het hebben van een lichaam lijkt 

zelfs op een straf van God en zijn levensadem voelt aan als een on-

bruikbare akker, die herhaaldelijk in brand heeft gestaan. Alles, dat 

hij voorheen koesterde, vormt nu een mateloze verstoring, laat 

staan al het andere. Zelfs iedere gedachte aan Bhagavän heeft op 

hem een verwoestend effect. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In het stadium van rati [bhäva] raakt de 

sädhaka volkomen verzonken in de zegen van het proeven van de 

prachtige gedaante en eigenschappen van zijn vererenswaardige 

godheid, zoals waargenomen in een sphürti. Nadat prema is ont-

waakt is het echter niet meer mogelijk om te worden gemagneti-

seerd door het proeven van de mädhurya, die hij in een sphürti er-

voer. Op dat moment verschijnt in het hart van de premé-bhakta een 

geweldige gretigheid om Çré Kåñëa rechtstreeks te ontmoeten. Dat 

ding, dat we kennen als prema, is buitengewoon verbazingwekkend, 

onvergelijkbaar en alleen bekend door rechtstreekse ervaring. Taal 

is niet bij machte het onder woorden te brengen. 
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Tenzij deze prema in het hart is verschenen, kan men het niet ge-

heel begrijpen door er eenvoudig van iemand anders over te horen, 

want het vermogen om de betekenis ervan te bevatten is afhankelijk 

van realisatie. Bij het ontvangen van een sphürti van Çré Kåñëa in het 

stadium van prema en op die manier Zijn prachtige gedaante en 

kwaliteiten enzovoort te proeven ervaart de toegewijde een intense 

gretigheid en tegelijkertijd een betoverende kalmte. Deze ervaring 

creëert in het hart van de premé-bhakta een onbeschrijflijke be-

klemming. Dit is beschreven in Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 

2.50-51), 

bähire viña-jvälä haya,     bhitare änanda-mäyä, 

kåñëa-premer adbhuta carita 

ei premä-äsvädana,     tapta-ikñu-carvaëa, 

mukha jvale, nä jäya tyajana 

sei premä jära mane,     tära vikrama sei jäne, 

viñämåte ekatra milana 

Uiterlijk schijnt hij van vergif in brand te staan, maar innerlijk ervaart 

hij pure zegen. Dit is de verbazingwekkende aard van kåñëa-prema.  

Zwelgen in deze prema kan worden vergeleken met zuigen aan een 

gloeiend hete suikerrietstengel. De mond verbrandt, maar men kan 

niet stoppen met zuigen. Alleen degenen met prema in hun hart kun-

nen de kracht van prema begrijpen, waarin vergif en nectar een com-

binatie lijken aan te gaan. 

piòäbhir nava-käla-küöa-kaöutä-garvasya nirväsano 

    niùsyandena mudäm sudhä-madhurimähaìkära-saìkocanaù 

premä sundari nanda-nandana-paro jägarti yasyäntare 

    jïäyante sphutam asya vakra-madhuräs tenaiva vikräntayaù 

Çré Vidagdha-mädhava  (2.30) 

[Paurëamäsi-devé zei tegen Nändémukhé,] Mijn dierbare, mooie vrien-

din, als iemand prema voor de zoon van Çré Nanda Mahäräja in zijn 

hart ontwikkelt, kan hij de macht van prema rechtstreeks begrijpen. 

Het lijden, dat uit die prema resulteert, verslaat het sterke effect van 
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verse kälaküöa
21

, maar wanneer de extase van prema begint te stro-

men, denigreert deze de trots, die voortvloeit uit het zwelgen in de 

zoetheid van nectar.  

Het hart van de toegewijde beweegt zich temidden van de dualiteit 

van ongekende zegen en ongekende pijn. Vanwege de intensiteit 

van de gretigheid om Çré Kåñëa rechtstreeks te ontmoeten wordt alle 

zegen tenslotte verpulverd en manifesteert zich de zielsangst van 

afgescheidenheid in volle kracht. De eerbiedwaardige auteur heeft 

de mentale en lichamelijke symptomen van de premé-bhakta na de 

manifestatie van prema met verfijnde poëzie vol schitterende literai-

re ornamenten beschreven. Het treffende beeld, dat hij van de gre-

tigheid en het verdriet van de premé-bhakti schetst, is onvergelijk-

baar. Hij heeft de manier beschreven, waarop alle activiteiten van 

het lichaam van de premé-bhakta en zelfs zijn meditatie op Bhaga-

vän, die hem voorheen zoveel zegen gaf, vanwege zijn acute angst 

nu veroorzaken, dat hij van binnen in brand staat en een onver-

draaglijke zielsnood ervaart. In afwezigheid van Çré Kåñëa lijkt de 

conditie van de premé-bhakta op een zieltogende vis op het droge. In 

afgescheidenheid van Bhagavän ziet het hele universum eruit als een 

dodelijke leegte. Çünyäyitaà jagat sarvaà govinda-viraheëa me (Çré 

Çikñäñöaka 7). 

1f ~ Aangetrokken door de prema van Zijn toegewijde geeft 

Bhagavän Zijn directe darśana en manifesteert Zijn bekoor-

lijkheid (mädhurya) 

tataç ca premaiva cumbaké-bhävam äpadya kärñëäyasé-bhütaà kå-

ñëam äkåñyänéya kasmiàçcana kñaëe bhaktasyäsya nayana-gocaré 

karoti | tatra ca saundarya-saurabhya-sausvarya-saukumärya-saura-

syaudärya-käruëyänéti svéyäù svarüpa-bhütäù parama-kalyäëa-
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  Kälaküöa – Vergif geproduceerd door het karnen van de melkoceaan. –Red. 
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guëäù bhagavatä sva-bhaktasya tasya nayanädiñv indriyeñu nidhéyan-

te | 

BHÄVÄNUVÄDA – Daarna trekt het magnetisme van prema het ijzer 

van Çré Kåñëa aan en op een zeker moment komt Hij rechtstreeks in 

het gezichtsveld van de toegewijde. Dan maakt Çré Bhagavän de 

hoogst heilzame kwaliteiten van Zijn svarüpa – Zijn schoonheid 

(saundarya), Zijn lichaamsgeur (saurabhya), Zijn prachtige stem 

(sausvarya), Zijn tedere aanraking (saukumärya), de smaak van 

Zijn lippen (saurasya), Zijn grootmoedigheid (audärya) en Zijn 

compassie (käruëya) – voor de ogen en andere zintuigen van de 

toegewijde waarneembaar. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Men krijgt de rechtstreekse darśana van 

Bhagavän alleen, wanneer de gretigheid combineert met de prema 

in het hart. Op een andere manier is het niet mogelijk. De darśana, 

die de demonen, die geen prema hebben, van het manifeste spel van 

Bhagavän kregen, kan eigenlijk geen darśana worden genoemd, 

want zonder de verrukkelijke bekoring (mädhuré) van Bhagavän te 

hebben geproefd, wordt geen enkele darśana van Hem tot darśana 

gerekend. Dan lijkt het meer op de tong van iemand met geelzucht, 

die zoete spijzen niet kan proeven, ondanks dat hij ze direct eet. 

Zoals een magneet van nature ijzer aantrekt, zo trekt prema, de 

wezenlijke functie van hlädiné-çakti, Çré Kåñëa aan en maakt Hem 

voor de ogen van de toegewijde waarneembaar. Het is verbazing-

wekkend, dat Çré Kåñëa meer plezier heeft in de zegen van Zijn toe-

gewijde dan in de zegen van Zijn eigen svarüpa. Çréla Viçvanätha 

Cakravarté Öhäkura schrijft in zijn commentaar op Çrémad-

Bhägavatam (9.4.64) het volgende, 

mat-svarüpa-bhütänandäd api mad-bhakta-svarüpänando ‘ti-

spåhaëéya iti dvayor api cid-rüpatve ‘pi bhakta-varttinyä bhakter 

anugrahäkhya cid-våtti-vipäka-rüpäyäù sarva-cit-sära-bhütatvän 

mamänanda-svarüpasyäpy änandakatväd äkarñatväc ca | 
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[Çréman Näräyaëa zei tegen Durväsä,] O brähmaëa, de inherente ze-

gen van Mijn toegewijde – de zegen van prema in zijn hart – is voor 

Mij zelfs wenselijker dan Mijn eigen intrinsieke zegen. Ofschoon Mijn 

intrinsieke zegen (svarüpänanda) en de zegen van prema (premänan-

da) in het hart van Mijn toegewijde beide transcendent zijn, is deze 

premänanda, die zich door de zegen van een verheven heilige per-

soonlijkheid in een toegewijde manifesteert, de rijpe staat van de aan-

leg van zijn hart (zoals zware room de rijpe staat van melk in vloeiba-

re vorm is) en het is de essentie van alles, dat spiritueel is. Het geeft 

zelfs Mij, de belichaming van zegen, vreugde en trekt Me aan. 

De meest genadevolle Çré Bhagavän wordt zichtbaar voor de ogen 

van Zijn gretige premé-bhakta en is getuige van de immense dorst 

van de premé-bhakta, die van Zijn bekoring in verrukking raakt. 

Daarom laat Bhagavän Zijn premé-bhaktas Zijn eigen onvergelijk-

bare svarüpa proeven, Zelf de schatkist van prema – Zijn prachtige 

gedaante, geur, klank, gevoel en smaak – via hun ogen, neus, oren, 

huid en tong. Hij laat hen ook in hun hart Zijn andere kwaliteiten 

proeven, zoals Zijn grenzeloze grootmoedigheid en genade. 

1g ~ De onuitsprekelijke zegen van de darśana van Bhagavän  

teñäà ca parama-madhuratve nitya-navatve ca bhaktasyäsya ca tad-

äsvädayituù premëaiva pravartamäne pratikñaëa-varddiñëau mahot-

kaëöhäyäà ca ko ‘py änanda-mahodadhir ävirbhavan närhati kavi-

sarasvaté-lakuöyä parimeyatäm | yathä hi atiniviòatara-viöapa-dala-

kula-pravalita-mahä-nyagrodha-talasya sura-dérghikä-hima-salila-

sambhåta-ghaöa-çata-valayita-taöasyätiçiçiratve tad-äçrayitur janasya 

ca tapartu-taraëi-kiraëa-tapta-maru-saraëi-mahä-pänthatve ca | tathä 

kädambiné-ghanäsärasyäpäratva iva tad-abhiñicyamänasya vana-

mataìgajasya cirantana-dava-davathu-dünatvena ca tathä sudhä-

kiraëasyätimadhuratve tat-päna-kartuç ca mahäroga-çatavattve svä-

da-lolupatve ca yas tädätmika änandaù sa eva dig-darçanärthaà ta-

syopamäné kriyate || 1 || 
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BHÄVÄNUVÄDA – Al deze eigenschappen zijn zeer zoet en altijd 

nieuw en in de toegewijde met prema, die ervan in verrukking raakt, 

ontwaakt een diepe, telkens toenemende gretigheid. Op die manier 

rijst in de toegewijde een oceaan van zegen op, waarvan de uitge-

strektheid door geen enkel poëtisch genie kan worden vertolkt. 

De volgende vergelijkingen geven een idee van de extase, die 

door een premé-bhakta wordt ervaren. (1) De opgetogenheid van 

een reiziger, die langdurig over een pad door de woestijn heeft ge-

lopen, dat werd verschroeid onder de stralen van de zomerzon, en 

die dan de schaduw van een enorme banyanboom vol dicht gebla-

derte aan de oever van de Gaìgä inloopt. Die plek is doorweekt met 

ijskoud water, dat in honderden potten onder de boom wordt be-

waard. (2) De opgetogenheid van wilde olifanten, die langdurig te 

lijden hebben gehad van een uitslaande bosbrand, en dan eindelijk 

stortregens uit een wolkendek over zich heen krijgen. (3) De opge-

togenheid van iemand, die te lijden heeft gehad aan talloze chroni-

sche ziekten en ernaar hunkerde om smaak te ervaren en dan einde-

lijk zoete honing kan proeven. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Zoals deze eigenschappen een grotere 

charme hebben dan de grootste betovering, zijn ze ook telkens 

nieuw, zoals een waterstroom. Daardoor neemt in het hart van de 

toegewijde iedere seconde een intense gretigheid of dorst toe. 

Naarmate zijn dorst toeneemt, neemt zijn smaak voor deze kwalitei-

ten proportioneel toe. Het gevolg van deze grote dorst is, dat de 

premé-bhakta voortdurend oprijst en wegzinkt in de oceaan van de 

smaakvolle zoetheid van Bhagavän. Zijn gretigheid en zijn smaak 

zijn zo onuitsprekelijk, dat geen dichter ze met methodische compo-

sities kan beschrijven. Toch verheldert de verheven auteur dit punt 

met enkele analogieën. (1) Het overweldigende plezier van een 

reiziger, die na een lange tijd onder de hete stralen van de zon in de 

zomer door de woestijn te hebben gelopen de schaduw bereikt van 

een gigantische banyanboom vol dicht gebladerte, waaronder hon-
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derden potten met ijskoud Gaìgäwater staan. (2) De blijdschap van 

een olifant, die gevangen zat in een bosbrand, waarin hij werd ver-

schroeid en zich daarna kon baden in onophoudelijke stortbuien, die 

uit een zwaar wolkendek vielen. (3) De vreugde van iemand, die aan 

allerlei zware ziekten heeft geleden, waarbij hij heeft gehunkerd 

naar de ervaring van smaak en dan mierzoete nectar te drinken 

krijgt. Deze vergelijkingen zijn gebruikt om enigszins een idee te 

geven van de zegen, die door de premé-bhakta wordt ervaren. 

Tekst  2 

2a ~ Bhagavän openbaart Zijn schoonheid (saundarya) en 

geur (saurabhya) 

tatra prathamaà labdhäpära-camatkärasya bhaktasya locanayoù sva-

saundaryaà prakäçyate prabhuëä | tatas tan-mädhuryeëa sarven-

driyäëäà manasaç ca locana-mayé-bhäve pravartite stambha-kampa-

bäñpädibhiù kåta-vighnaç ca tasyänanda-kåta-mürcchäyäà jätäyäà 

prabodhayitum iva dvitéyaà saurabhyaà tadéya-ghräëendriyeñu 

prakäçyate | tenäpi teñäà ghräëa-mayé-bhäve dvitéya-mürcchärambhe  

BHÄVÄNUVÄDA – Eerst manifesteert Çré Bhagavän Zijn schoonheid 

(saundarya) voor de ogen van de uiterst verbaasde toegewijde. De 

invloed van Bhagaväns bekoring, zoals deze zich manifesteert in het 

gezichtsveld van de toegewijde, is dusdanig, dat alle zintuigen van 

de toegewijde, zelfs zijn verstand, gaan functioneren als ogen. De 

darśana van de toegewijde wordt onderbroken door extatische 

transformaties (sättvika-vikära), zoals aan de grond genageld staan, 

kippenvel en tranen, en in zijn zegen verliest hij het bewustzijn. 

Om de toegewijde weer tot leven te brengen openbaart Bhagavän 

Zijn tweede bekoring, Zijn lichaamsgeur (saurabhya), die in het 

reukorgaan van de toegewijde doordringt. 
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Onder invloed van het buitengewoon zoete lichaamsaroma wor-

den wederom alle zintuigen van de toegewijde overgenomen, maar 

nu door de functie van de neus en hij verliest een tweede keer het 

bewustzijn. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De meest genadevolle Çré Bhagavän 

schenkt Zijn darśana aan de zorgerlijke premé-bhakta. Men zegt, dat 

Bhagavän maakt, dat de ogen, neus, oren, huid en tong van de toe-

gewijde Zijn vijf kwaliteiten van schoonheid (saundarya), geur (sau-

rabhya), zoete stem (sausvarya), zachte en tedere aanraking (sau-

kumärya) en de smaak van Zijn lippen (saurasya) proeven. Boven-

dien laat Hij het hart van Zijn premé-bhaktas ook kwaliteiten, zoals 

Zijn grootmoedigheid (audärya) en mededogen (käruëya) ervaren. 

Hier legt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura de oorzaken van het 

manifesteren van deze kwaliteiten in de zintuigen van de premé-

bhaktas uit en de volgorde, waarin zich dat voltrekt. 

Eerst manifesteert Çré Bhagavän Zijn grenzeloze schoonheid in 

de ogen van de premé-bhakta, die gretig is naar Zijn darśana. 

kåñëa-rüpämåta-sindhu,     tähära taraìga-bindu, 

eka-bindu jagat òubäya 

Çré Caitanya-caritämåta  (Antya-lélä 15.19) 

Slechts één druppel uit een golf van de nectaroceaan van de schoon-

heid van Çré Kåñëa kan de hele wereld onder water zetten. 

Als de nectaroceaan van de schoonheid van Çré Kåñëa voor de ogen 

van de intens gretige toegewijde oprijst, verzamelen al zijn zintuigen 

zich in zijn ogen, waar ze ernaar hunkeren om Kåñëa’s betoverende 

gedaante te zien. Dit wil zeggen, dat de schoonheid van Bhagavän 

zo groot en zo verbijsterend is, dat de toegewijde deze niet slechts 

met twee ogen in zich kan opnemen. Daarom treden nu al zijn zin-

tuigen op als ogen, zodat hij die onovertreffelijke schoonheid in zich 

kan opnemen – en dan valt hij van extase buiten bewustzijn. 
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2b ~ Bhagavän openbaart Zijn honingzoete stem (sausvarya) 

en de tederheid van Zijn aanraking (saukumärya) 

‘are mad-bhakta taväham eva sampadyamäno ‘smi mä vihvalé-bhür 

nikämaà mäm anubhäva’ iti tåtéyaà sausvaryaà çravaëendriya-

grähyam ävirbhävyate | punas tenäpi teñäà çravaëa-mayé-bháve tå-

téya-mürcchopakrame kåpayä caraëäravindena päëibhyäm urasä ca 

sva-sparçaà dattvä caturthaà sva-saukumäryam asäv anubhävyate | 

tatra däsya-bhävavatas tasya mürdhni caraëena sparçaù, sakhya-

bhävavataù päëyoù päëibhyäà vätsalya-bhävavataù sva-kara-

talenäçru-märjjanaà preyasé-bhävavatas tu urasi sva-vakñasä bähub-

hyäm äçleñaù kriyate iti bhedo bhodhyaù | 

BHÄVÄNUVÄDA – Om Zijn toegewijde tot bedaren te brengen zegt 

Bhagavän, “Mijn dierbare toegewijde, Ik ben geheel ondergeschikt 

aan jou; Ik ben jouw eigendom. Wees niet bevreesd. Laat de erva-

ring van Mij jouw wens vervullen.” Op deze manier manifesteert 

Bhagavän Zijn derde bekoring, Zijn honingzoete stem (Zijn sausva-

rya) voor de oren van de toegewijde. Door die lieve stem te horen 

worden evenals voorheen alle zintuigen van de toegewijden als oren 

en verliest hij het bewustzijn voor de derde keer. 

Dan schenkt Bhagavän vol mededogen de ervaring van Zijn vier-

de zoetheid, de tedere aanraking (saukumärya) van Zijn lotusvoe-

ten, handen of borst. Bhagavän geeft de aanraking van Zijn voeten 

aan het hoofd van toegewijden met een gevoel van dienstbaarheid. 

Hij pakt de handen van toegewijden met een gevoel van vriend-

schap in Zijn eigen lotushanden. Met Zijn handen veegt Hij de tra-

nen weg van Zijn toegewijden met ouderlijke genegenheid. En met 

Zijn twee armen omhelst Hij de toegewijden in amoureuze liefde en 

drukt Zijn borst getekend met Çrévatsa tegen die van hen aan. Op 

deze manier dient te worden begrepen, dat Bhagavän Zijn tedere 
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aanraking manifesteert volgens de bhäva van de toegewijde. Dan 

verliest de toegewijde het bewustzijn voor de vierde keer. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Om de exquisiete bekoring te proeven van 

Bhagaväns lichaamsgeur, Zijn betoverend melodieuze fluit, Zijn 

tederheid enzovoort verzamelen alle zintuigen van de toegewijde 

zich op één plek. Om de bekoring van Zijn prachtige gedaante te 

proeven gaan al zijn zintuigen zien als ogen. Om de lieflijkheid van 

Zijn melodieuze stem te horen gaan al zijn zintuigen horen als oren. 

Op deze manier verliezen de zintuigen hun oorspronkelijke functie. 

De genadevolle Çré Bhagavän maakt het leven van de toegewijde tot 

een succes door hem Zijn complete, charmerende lieftalligheid te 

schenken. Door de toegewijde de soort zoetheid te laten proeven, 

die overeenkomt met zijn bepaalde gevoel, stelt Bhagavän de inten-

se hunkering van de toegewijde gerust. 

2c ~ Bhagavän openbaart de zoetheid van Zijn smaak (sau-

rasya) en Zijn edelmoedigheid (audärya) 

punaç ca tenäpi tathä tathaiva caturtha-mahä-mürcchärabhe païca-

maà svädhara-sambandhé saurasyaà tadéya-rasanendriya-grähyaà 

preyasi-bhävavaty eva tat-käla-prädurbhüta-tad-abhéñöäkäravati 

bhakta-jana eva prakäçyate nänyatra | tataç ca pürvavad eva tathä-

tathä-bhäve ‘pi tadätanyäs tv änanda-mürcchäyäs tv atinaividye jäte 

tataù prabodhayitum asamartheneva bhagavatä ñañöham audäryaà 

vitanyate | tac ca teñäm eva saundaryädénäà sarveñäm eva tan-

nayanädi-sarvendriyeñv eva yugapad eva baläd vitaraëam | tadaiva 

bhagavad-iìgita-jïeneva premnäpy ativardhamänena satä tad-

anurüpa-tåñëätirekaà samvardhyäpi tatra bhakte svayaà candratvam 

upeyuñä yugapad evänanda-samudra-çata-laharé-vyatisaàmarddha-

bhara-jarjaritatvam iva tasya antaù nirminäëena svayam eva säkära-

tan-mano ‘dhidaivaté bhavateva tathä sva-çaktir vitéryate yathä yau-

gapadyenaiva te te svädä nirvidädä eva bhavanti | 
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BHÄVÄNUVÄDA – Wanneer de premé-bhakta hierna in de volgende 

diepe katzwijm valt, heeft Çré Bhagavän Zijn vijfde mädhurya, na-

melijk de zoete smaak van Zijn lippen gemanifesteerd. Hij open-

baart [het vertrouwelijke aspect van] deze betoverende zoetheid 

aan degenen met het gevoel een vrouwelijke lieveling te zijn. Hij 

openbaart dit niet aan iedereen. Aan anderen openbaart Hij deze 

zoetheid op geschikte wijze volgens hun verlangen. 

De ervaring van bewustzijnsverlies in deze extatische gevoelens 

bereikt evenals voorheen dermate grote diepten, dat Bhagavän, die 

de toegewijde niet meer op een andere manier bij zijn positieven 

kan brengen, Zijn zesde mädhurya schenkt, namelijk Zijn edel-

moedigheid (audärya). Zijn geforceerde en gelijktijdige schenking 

van de betoverende bekoring van eerder genoemde kwaliteiten, 

zoals schoonheid voor de ogen en voor andere zintuigen van de 

premé-bhakta, is Zijn kwaliteit van edelmoedigheid. 

Als prema op dat moment de indicatie van Çré Bhagavän begrijpt, 

neemt prema exponentioneel toe en veroorzaakt, dat de hunkering 

van de toegewijde proportioneel toeneemt. Op die manier aan-

vaardt Bhagavän de rol van de maan en terwijl Hij de oceaan van 

zegen in het hart van de toegewijde opstuwt, manifesteert Hij hon-

derden en honderden golven, die de oceaan doen klotsen en over-

weldigen. Dan gaat Hij hem opnieuw inrichten. Op dat moment 

bestuurt Hij de geest van de toegewijde persoonlijk als presiderende 

godheid en expandeert Hij Zijn energie zodanig, dat de toegewijde, 

die niet meer wordt gehinderd door tranen en flauwvallen, in de 

grond van zijn hart de bekoring van alle kwaliteiten van Bhagavän, 

zoals schoonheid, tegelijkertijd kan proeven. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Wanneer de toegewijde voor de vierde 

keer zijn bewustzijn verliest, manifesteert Çré Bhagavän Zijn vijfde 

mädhurya – Zijn saurasya of de nectar van Zijn lippen – voor het 

smaakzintuig van de toegewijde. Hij geeft aan toegewijden met een 
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gevoel van dienaarschap enzovoort de restanten van Zijn voedsel of 

uitgekauwde betelnoot. Aan toegewijden met een gevoel van amou-

reuze liefde, of het gevoel een vrouwelijke minnares te zijn, schenkt 

Hij de smaak van zijn mädhurya in overeenstemming met de inner-

lijke hunkering van de toegewijde. De onvermengde extase van deze 

mädhurya doet de toegewijde in diepe katzwijm vallen. Zonder een 

manier te hebben om hem weer bij zijn positieven te brengen mani-

festeert Bhagavän Zijn zesde mädhurya, Zijn edelmoedigheid (au-

därya), waarmee Hij de vijf zintuigorganen van de toegewijde – 

ogen, neus, oren, huid en tong – tegelijkertijd Zijn schoonheid, aro-

ma, zoete stem, tedere aanraking en smaak laat waarnemen. 

Op dat moment, bij het ontvangen van een indicatie van Bhaga-

van, zwelt prema in de toegewijde tot grote hoogte aan. Daardoor 

ervaart de toegewijde een opwelling van dorst of gretigheid. Zoals 

de opkomende maan de oceaan karnt en in beweging zet, waarmee 

hij golven laat oprijzen, zo karnt en zet Bhagavän de oceaan van 

zegen van de toegewijde in beweging door een speciaal vermogen in 

de toegewijde te manifesteren. Dit vermogen laat de toegewijde alle 

vijf soorten mädhurya tegelijkertijd ervaren. 

2d ~ Bhagavän openbaart Zijn onbevattelijke vermogen 

(acintya-çakti) 

na caivaà manaso ‘nekägratvena tat-tad-äsvädasyäsändrateti väcyam 

| pratyuta saundarya-sausvaryädén prati-sarvendriyäëäm eva nayané-

bhäva-çravaëé-bhävädyä ekadaiva bobhüyamänä alaukikäcintyäd-

bhuta-camatkäram evätanvantaù svädasyätisändratvam eva kurvanti | 

naivästi tatra laukikänubhava-tarka-däva-davathor avakäço ‘pi | 

“acintyäù khalu ye bhävä na täàs tarkeëa yojayet” ity ädi || 2 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Hier kan men de volgende kwestie te berde bren-

gen, “Het bewustzijn kan zich maar op één ding tegelijk richten. 

Om vijf soorten bekoring van Bhagavän te proeven moet het be-

wustzijn zich in vijf verschillende richtingen bewegen. Hierdoor kan 
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zelfs niet één attribuut met één zintuig op geschikte wijze worden 

geproefd.” Çré Bhagavän breidt echter Zijn transcendente, onbevat-

telijke, ongekende en verbazingwekkende vermogen uit, waarmee 

Hij de toegewijde de capaciteit geeft om tegelijkertijd te zien, te 

horen enzovoort met ieder zintuig afzonderlijk. Hiermee verhoogt 

Hij de intensiteit en diepte van de smaak van de toegewijden voor 

de vijf soorten mädhurya met zijn vijf zintuigen. Hier is geen be-

lemmering; met andere woorden, er is geen sprake van, dat hij door 

de bosbrand van redenering voortkomend uit wereldse ervaring 

wordt verschroeid, aangezien al dergelijke transcendente onderwer-

pen buiten het bevattingsvermogen van wereldse logica en redene-

ring liggen. Zoals staat geschreven in çästra (Mahäbhärata, “Bhéñ-

ma-parva”), 

acintyäù khalu ye bhävä  /  na täàs tarkeëa yojayet 

prakåtibhyaù paraà yac ca  /  tad acintyasya lakñaëam 

Men mag onbevattelijke onderwerpen nooit trachten te begrijpen met 

behulp van wereldse logica. Het kenmerk van onbevattelijke kwesties 

is, dat ze zich buiten de materiële natuur bevinden. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Het is ongepast om de volgende twijfel te 

hanteren, “Een toegewijde kan één mädhurya tegelijk proeven, dus 

hoe kan hij alle vijf soorten mädhurya met vijf zintuigen tegelijk 

ervaren, als hij maar één bewustzijn heeft? Om vijf soorten mädhu-

rya tegelijk te proeven moet het bewustzijn zich verdiepen in vijf 

zintuigobjecten. Daardoor is het onmogelijk, dat de zintuigen die 

mädhurya diepgaand kunnen proeven.” In werkelijkheid stelt Çré 

Bhagavän met Zijn vermogen van acintya-çakti alle zintuigen van de 

toegewijde in staat om tegelijk de functies van gezicht, gehoor enzo-

voort te gebruiken, zoals voorheen, en Hij geeft hem tevens de 

kracht om Zijn vijf mädhuryas diepgaand te proeven. Met andere 

woorden, onder invloed van Bhagaväns vermogen van acintya-çakti 

ervaart de toegewijde geen belemmering om Bhagaväns vijf soorten 
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mädhurya via zijn vijf zintuigen tegelijk te proeven. Dit begrip ligt 

buiten het bevattingsvermogen van wereldse logica en de ratio. 

Tekst  3 

3a ~ Omdat de toegewijde niet in staat is de complete beko-

ring van Bhagavän te ervaren, expandeert Bhagavän Zijn 

compassie (käruëya) 

tataç ca saundaryädénäà yävanti mädhuryäëi teñäà sämastyenä ‘nu-

bubhüñäv api asmin bhakta-cätaka-caïcu-puöe jalada-bindv-ävaléva 

na mänti täni vimåçyäho tarhi mayaitäni saundaryädény etävanti kim 

artham dhåtänéti teñäà sambhojanäyaiva saptamam  

BHÄVÄNUVÄDA – Dan wil de toegewijde alle soorten mädhurya 

proeven, die in Çré Bhagavän aanwezig zijn, zoals Zijn schoonheid 

en geur. Maar zoals het snaveltje van een cätaka-vogel niet alle 

regendruppels, die uit een wolk vallen, kan opvangen, zo kan de 

toegewijde de grenzeloze hoeveelheden van Bhagaväns bekoringen 

niet opnemen. Als Çré Bhagavän dit ziet, denkt Hij, “Aho, waarom 

beschik Ik over al deze bekoorlijke attributen [als Mijn toegewijden 

ze niet kunnen proeven]?” Juist om de toegewijde te helpen om die 

attributen in hun geheel te proeven manifesteert Hij Zijn zevende 

bekoring, Zijn kwaliteit van compassie (käruëya). 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De dorst of bezorgdheid, die voortkomt uit 

de zuivere liefde van de premé-bhakta is zo sterk, dat hij een intens 

verlangen ontwikkelt om alle mädhuryas van Bhagavän tegelijk te 

proeven, te beginnen met Zijn schoonheid. De cätaka-vogel, die 

door de zomerhitte werd verzengd, wil bij de komst van de moeson-

regen de hele stortbui drinken. Maar hoe gaat hij dat doen met zijn 

kleine snaveltje? Wanneer Çré Bhagavän op dezelfde manier de 

verwoede pogingen van de premé-bhakta ziet, die louter een druppel 
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van Zijn ongelimiteerde schoonheid en bekoring kan proeven, denkt 

Hij, “Als deze premé-bhakta Mijn mädhuryas niet in zijn geheel kan 

proeven, hebben ze geen zin.” 

Dan schenkt Bhagavän de premé-bhakta Zijn zevende mädhurya, 

Zijn mededogen (käruëya). 

3b ~ Käruëya – Bhagaväns belangrijkste vermogen 

sarva-çakté-kadamba-paramädhyakñäyä ägamädäv api vimalotkarñi-

ëy ädénäm añöa-dig-daleñu vartamänänaà svarüpa-çaktinäà madhya 

eva karëikäyäà mahäräja-cakravartinyä iva sthitäyäù 

BHÄVÄNUVÄDA – Deze eigenschap van käruëya (compassie) is van 

alle vermogens van Çré Bhagavän het meest vooraanstaand. Ze pre-

sideert over de acht intrinsieke vermogens van Bhagavän, zoals 

vimalä, utkarñiné enzovoort, die in de Ägama geschriften worden 

genoemd. Deze vermogens staan als bloembladeren langs acht zij-

den van het vruchtbolster van een lotus, waarin het vermogen van 

käruëya zich in alle schittering bevindt als een universele monarch. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Voor meditatie op de energie van Bhaga-

vän leggen de Ägama’s en andere vedische geschriften uit, dat de 

acht vermogens van Bhagavän, te beginnen met het vermogen van 

zuiverheid (vimalä-çakti), zich in de bloembladeren van een acht-

bladige lotus bevinden. In het zaadbolster van die lotus bevindt zich 

Zijn vermogen van mededogen, 

vimalotkarñiëé jïäna  /  kriyä yogeti çaktayaù 

prahvé satyä tatheçänä  /  anugrahä navamé småtä 

Hari-bhakti-viläsa  (1.5.140) 

De acht vormen van energie – vimalä, utkarñiëé, jïäna, kriyä, yoga, 

prahvé
22

, satyä en içanä – blijven zich op de acht bloembladeren van de 

                                                           
22

  Volgens Çréla Jéva Gosvämé is het vermogen van pravhé de grondoorzaak van de 

ongelimiteerde competentie van Bhagavän. 
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lotus bevinden. Binnen in de bladkrans van de lotus bevindt zich in 

volle pracht het negende vermogen genaamd de anugraha-çakti of het 

vermogen van compassie, dat als presiderende godin over de andere 

acht vermogens heerst. 

3c ~ Het genadevermogen manifesteert zich aan de toegewij-

de in de ogen van Bhagavän  

hy anugrahäbhidhänatvenoktäyäù bhagavato nayanäravinda eva 

ätmänaà vyaïjayantyäù kåpä-çakter vilasitaà kvacit däsädau vätsa-

lyam iti kvacit käruëyam iti priyädau ceto-drava iti kvacid anu kati 

nämnäbhidhéyamänam udayate | yayaiva kåpä-çaktyä sarva-vyäpiny 

api tadéyecchä-çaktiù sädhuñu sädhv evaà raïjitä paramätmärämän 

api mahä-camatkåti-bhümér adhyärohayati |  

BHÄVÄNUVÄDA – Bhagaväns vermogen van mededogen genaamd 

anugraha (Zijn gunst), manifesteert zich in Zijn lotusogen – soms 

als genegenheid (bhakta-vätsalya) en soms als compassie (käruëya) 

– aan toegewijden met een gevoel van dienstbaarheid, vriendschap 

en ouderschap. En aan toegewijden met het gevoel een geliefde te 

zijn manifesteert ze zich als datgene, dat Kåñëa aantrekt en Zijn hart 

doet smelten. Deze kåpä-çakti (genadevermogen), die verder op-

wekt tot schertsend, speels tijdverdrijf, is elders gepaste namen ge-

geven [zoals sneha, préti en mädhurya]. 

Alleen door middel van de kåpä-çakti plaatst het alomtegen-

woordige wensvermogen (icchä-çakti) van Bhagavän de sädhus op 

een prachtige manier op het platform van räga en verheft zelfs zie-

len, die zeer zelfvoldaan (ätmäräma) zijn, naar het meest verba-

zingwekkende platform. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Deze anugraha-çakti (het vermogen dat 

Bhagaväns gunst schenkt) manifesteert zich in de lotusogen van Çré 

Bhagavän. Met andere woorden, Bhagaväns kåpä-çakti regent op de 

toegewijde neer middels Zijn genadevolle blik. Dit genadevermogen 
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manifesteert zich in toegewijden in däsya-rasa, sakhya-rasa en vätsa-

lya-rasa als Kåñëa’s genegenheid voor hen (bhakta-vätsalya) en soms 

als Zijn compassie (käruëya) en in de toegewijden in mädhurya-rasa 

manifesteert ze zich als het vermogen om Kåñëa aan te trekken (kå-

ñëäkarñiëé-çakti), dat Zijn hart doet smelten. Soms wordt de mani-

festatie van deze çakti sneha (genegenheid) genoemd, soms préti 

(liefde) en soms mädhurya (bekoorlijke lieftalligheid). 

Gedreven door dit genadevermogen wekt het wensvermogen (ic-

chä-çakti) van Bhagavän Çré Hari verbijstering over Zijn kwaliteiten 

bij de kroonjuwelen van degenen, die ätmäräma (zelfvoldaan) zijn. 

Ze veroorzaakt, dat ze hun zelfvoldane houding loslaten en toege-

wijden worden. 

3d ~ Genegenheid voor Zijn toegewijden is de keizer van alle 

kwaliteiten van Bhagavän  

yayaiva bhagavato bhakta-vätsalyaà näma eka eva guëaù samräò iva 

prathama-skandhe påthivyoktän svarüpa-bhütän satya-çaucädén ka-

lyäëa-guëän çästi | 

BHÄVÄNUVÄDA – Deze kåpä-çakti maakt, dat Çré Bhagaväns eigen-

schap van genegenheid voor Zijn toegewijden (bhakta-vätsalya) als 

een soevereine keizer over Zijn andere intrinsieke eigenschappen 

heerst, zoals waarheidsgetrouwheid en reinheid, die door Påthvé-

devé in Canto Een van Çrémad-Bhägavatam worden beschreven. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Çré Påthvé-devé (de presiderende godheid 

van de Aarde) heeft de intrinsieke eigenschappen van Çré Kåñëa 

beschreven, zoals waarheidsgetrouwheid en reinheid, 

satyaà çaucaà dayä kñäntis  /  tyägaù santoña ärjavam 

çamo damas tapaù sämyaà  /  titikñoparatiù çrutam 

jïänaà viraktir aiçvaryaà  /  çauryaà tejo balaà småtiù 

svätantryaà kauçalaà käntir  /  dhairyaà märdavam eva ca 
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prägalbhyaà praçrayaù çélaà  /  saha ojo balaà bhagaù 

gämbhéryaà sthairyam ästikyaà  /  kértir mäno ‘nahaìkåtiù 

Çrémad-Bhägavatam  (1.16.26-28) 

[De volgende negenendertig kwaliteiten zijn onuitputtelijk in Çré Bha-

gavän aanwezig,] (1) waarheidsgetrouwheid – satya, (2) reinheid - çau-

ca, (3) compassie – dayä, (4) verdraagzaamheid – kñänti, (5) verzaking 

– tyäga, (6) zelfgenoegzaamheid – santoña, (7) rechtlijnigheid – ärjava, 

of saralatä, (8) standvastigheid van geest – çama, (9) beheersing van 

de zintuigen – dama, (10) soberheid – tapasyä, (11) onpartijdigheid – 

sämya, (12) tolerantie – titikñä, (13) gelijkmoedigheid, of onverschil-

ligheid voor winst en verlies – uparaté, (14) zien door de ogen van het 

geschrift – çruta, of çästra-vicära, (15) kennis – jïäna, (16) onthechting 

– virakti, (17) goddelijke verhevenheid – aiśvarya, (18) ridderlijkheid – 

çaurya, (19) uitstraling – teja, (20) kracht – bala, (21) geheugen – småti, 

(22) onafhankelijkheid – svatantratä, (23) behendigheid in alle activi-

teiten – kauçala, (24) schoonheid – känti, of saundarya, (25) geduld – 

dhairya, (26) hartelijkheid – märdava, (27) stoutmoedigheid - pragal-

bhatä, (28) beleefdheid – praçraya, of vinaya, (29) prettig karakter – 

çéla, of su-svabhäva, (30) volharding – saha, (31) deskundigheid van 

het verstand en de kennisvergarende zintuigen – ojaù, (32) deskun-

digheid van de actieve zintuigen – bala, (33) hoogste fortuin – bhaga, 

(34) ernst – gämbhérya, (35) stabiliteit – sthiratä, (36) trouw – ästikya, 

of çraddha, (37) roem – kérti, (38) vererenswaardig – mäna en (39) vrij 

van trots – anahaìkåti. 

De genegenheid van Çré Hari voor Zijn toegewijden heerst als een 

keizer over al deze kwaliteiten. Met andere woorden, deze eigen-

schap is de hoogste authoriteit, die ze allemaal bestuurt. 

3e ~ In Çré Bhagavän zijn zelfs schijnbare fouten wonderbaar-

lijke kwaliteiten 

“mohas tandrä bhramo rukña-rasatä käma ulbaëaù | lolatä mada-

mätsarye kiàsä kheda-pariçramau || asatyaà krodha äkäìkñä 

äçaìkä viçva-vibhramaù | viñamatvaà paräpekñä doñä añöädaço-

ditäù ||” iti bhagavati sarvathä niñiddhä apy ete doñä yad-anurodhena 
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räma-kåñëädy-avatäreñu kvacit kvacid vidyamänä eva santo bhaktair 

anubhüyamänä mahä-guëäyante || 3 || 

BHÄVÄNUVÄDA – De geschriften noemen de volgende achttien 

fouten.  

(1) begoocheling – moha, (2) loomheid – tandrä, (3) neiging zich te 

vergissen, of in de war zijn – bhrama, (4) hardvochtigheid – rukña-

rasatä, (5) geslachtsdrift, of intense lust – prabala-käma, of tévra-

käma, (6) gretigheid, rusteloosheid of wispelturigheid – lolatä, (7) 

waanzin, of trots – mada, (8) afgunst – mätsarya, (9) geweld – hiàsä,  

(10) depressie of uitputting – kheda, (11) krachtsinspanning – pari-

çrama, (12) oneerlijkheid – asatya, (13) woede – krodha, (14) hunke-

ring – akäìkñä, (15) vrees, of angst – äçaìkä, (16) anderen volkomen 

begoochelen – viçva-vibhrama, (17) partijdigheid, of tegenstrijdig-

heid - viñamatva en (18) de neiging van anderen afhankelijk te zijn – 

paräpekñä. De eeuwige, bewuste en zegenrijke gedaante van Bhaga-

vän vol rijkdommen is vrij van deze achttien grote fouten. 

Ook al zijn deze fouten in geen enkel opzicht in Bhagavän aanwe-

zig, avatäras, zoals Çré Rämacandra en Çré Kåñëacandra, kunnen ze 

onder invloed van de kåpä-çakti op gratieuze wijze manifesteren. 

Deze fouten worden in feite onder invloed van deze kåpä-çakti ge-

transformeerd in deugden en worden door de toegewijden als zoda-

nig ervaren. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In de voorgaande sectie heeft Çréla Viçva-

nätha Cakravarté Öhäkura de achttien fouten opgesomd, die in de 

geschriften worden genoemd en in levende wezens worden aange-

troffen, waartoe ook halfgoden en demonen behoren. Deze fouten 

kunnen nooit in de transcendente gedaante van Çré Bhagavän aan-

wezig zijn, die de belichaming vormt van eeuwigheid, cognitie en 

zegen (sac-cid-änanda). Zoals in de zon, die lichtgevend is, geen 

duisternis kan bestaan, zo is het ook niet mogelijk, dat zelfs maar 

een iota van een fout in Çré Bhagavän bestaat. Niettemin zien we, 
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dat Çré Räma tijdens Zijn incarnatie in afzondering van Sétä-devé in 

de war was. En deze achttien fouten, behalve excessieve lust (tévra-

käma) en hardvochtigheid (rukña-rasatä), worden aangetroffen in 

het spel en vermaak van Svayam Bhagavän Çré Kåñëa, de Absolute 

Waarheid. Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa citeert in zijn boek, Siddhän-

ta-ratna, voorbeelden uit Çrémad-Bhägavatam, die op fouten in Bha-

gavän lijken te wijzen, 

nanu “tato vatsän adåñövaitya puline ‘pi ca vatsapän | ubhäv api va-

ne kåñëo vicikäya samantata” ity atra mohaù | “kvacit pallava-

talpeñu niyuddha-çrama-karçitaù | våkña-müläçrayaù çete gopotsaì-

gopabarhaëaù” ity atra, tandrä-kheda-pariçramäù | “täv aìghri-

yugmam”ity ädau “mugdha-prabhétavad upeyatur anti mätroù”iti 

bhramaù | “mada-vighürëita-locana iñan mäna-daù sva-suhådäà 

vanamälé” ity ädau madaù | “lokeça-mäninäà mauòhyäd dhariñye 

çré-madaà tamaù”ity adau mätsaryam | hiàsä ca pütanädi-vadhaù | 

“nähaà bhakñitavän amba sarve mithyäbhiçaàsinaù”ity atra ja-

räsandha-cchalädau cäsatyam | krodho ‘pi tatra tatra prasiddha eva | 

“täà stanya-käma äsädya mathnantéà jananéà hariù | gåhétvä dad-

hi-manthäraà nyañedhat prétim ävahan” ity atra äkäìkñä | “kväpy 

adåñöväntar-vipine vatsän päläàç ca viçva-vit | sarvaà vidhi-kåtaà 

kåñëaù sahasävajagäma ha” ity atra äçaìka | “so ‘kämayata bahu sy-

äà prajäyeya” ity ädau jagad äveça-rüpa viçva-vibhramaù | “samo 

‘haà sarva-bhüteñu na me dveñyo ‘sti na priyaù | ye bhajanti tu mäà 

bhaktyä mayé te teñu cäpy aham” ity ädau vaiçamyam | “ahaà bhak-

ta-parädhéno” ity ädau paräpekñä cävagamyate | rükña-rasatä prema-

sambandhäd åte rägaù | ulbaëo duùkha-hetu kämaù | täv etau mästäm | 

tataç ca ‘mohädénäà ñoòaçänäà pramäëa-siddhatvän nirdoña-

tanutvaà’ katham iti cen na, bhaktänanda-vaicitra-poñaka-lélä-viläsa-

bhakta-saàrakñaëa-bhakta-vätsalyädi-siddhaye präkåta-gandhäspåñöäù 

svarüpa-dharmä evaite udayante tän vinä lélädy-asiddheù | tad-

asiddhau ca pürëatvänupapattiù | itareñu sarveñu guëeñu rucy-abhävät 

tad-bhakty-anupapattiù | 

Çrémad-Bhägavatam (10.13.16), “tato vatsän adåñövaitya, puline ‘pi ca 

vatsapän / ubhäv api vane kåñëo, vicikäya samantataù – Hierna, toen 
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Hij de kalveren en de koeherdersjongens niet meer op de oever van 

de Yamunä zag, ging Çré Kåñëa in alle bossen naar hen zoeken.” 

Hier zien we begoocheling (moha). 

Çrémad-Bhägavatam (10.15.16), “kvacit pallava-talpeñu, niyuddha-

çrama-karçitaù / våkña-müläçrayaù çete, gopotsaìgopabarhaëaù – 

Toen Kåñëa eens vermoeid was van het worstelen met de koeher-

dersjongens, ging hij in de schaduw van een boom op een bed van 

zachte bladeren liggen. Hij legde Zijn hoofd bij een koeherdersjon-

gen op schoot en viel in slaap.” Hier worden lethargie (tandrä), uit-

putting (kheda), en krachtsinspanning (pariçrama) waargenomen. 

Çrémad-Bhägavatam (10.8.22), “täv aìghri-yugmam ... mugdha-

prabhétavad upeyatur anti mätroù – Çré Baladeva en Çré Kåñëa kro-

pen terug naar Hun moeder, alsof Ze bang en in de war waren.” 

Hier zien we verwarring (bhrama). 

Çrémad-Bhägavatam (10.8.29), “vatsän muïcan kvacid asamaye 

kroça-saïjäta-häsaù – [De moeders onder de gopés gingen naar 

Moeder Yaçodä en zeiden,] ‘Jouw zoon laat de kalveren te vroeg los 

[voordat de koeien zijn gemolken] en als wij dan boos worden, staat 

Hij te grinniken.’” Hier zien we rusteloosheid (lolatä). 

Çrémad-Bhägavatam (10.35.24), “mada-vighürëita-locana éñat, 

mäna-daù sva-suhådäà vanamälé – Vanamälé [Çré Kåñëa, die een 

slinger van bosbloemen draagt] toont Zijn koeherdersvrienden eer 

met ogen, die rusteloos zijn van trots.” Hier zien we trots (ahaìkä-

ra). 

Çrémad-Bhägavatam (10.25.16), Toen Indra stortbuien zond om 

Vraja onder water te zetten, zei Çré Kåñëa, “lokeça-mäninäà mauò-

hyäd, dhaniñye çré-madaà tamaù – Ik ga het opgeblazen ego van 

Indra verpletteren, omdat hij zo dom is te denken, dat hij de baas 

van de drie werelden is.” In deze woorden zien we schijnbare af-

gunst (mätsarya) in Bhagavän. 

Als Hij Pütanä vermoordt, zien we zelfs geweld (hiàsä) in Bhag-

avän. 
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Çrémad-Bhägavatam (10.8.35), “nähaà bhakñitavän amba, sarve 

mithyäbhiçaàsinaù – Nadat Kåñëa klei had gegeten, zei Hij tegen 

zijn moeder, ‘Maiyä, Ik heb geen klei gegeten. Ze liegen allemaal!’” 

In dit spel en ook, toen Hij Jaräsandha en anderen neersloeg, zien 

we oneerlijk spraakgebruik in Bhagavän. In dergelijk spel staat Hij 

ook bekend om Zijn woede (krodha). 

Çrémad-Bhägavatam (10.9.4), “täà stanya-käma äsädya, matnan-

téà jananéà hariù / gåhétvä dadhi-manthänaà, nyañedhat prétim 

ävahan – Omdat Hij haar melk wilde drinken, ging Çré Kåñëa naar 

Zijn moeder, die yoghurt zat te karnen, en om haar te zegenen pak-

te Hij de karnstok af om haar met karnen te laten stoppen.” Hier 

zien we hunkering (äkäìkñä). 

Çrémad-Bhägavatam (10.13.17), “kväpy adåñöväntar-vipine, vatsän 

päläàç ca viçva-vit / sarvaà vidhi-kåtaà kåñëaù, sahasävajagäma ha 

– Toen Hij de kalveren en de sakhäs nergens meer in het bos zag, 

begreep de alwetende Çré Kåñëa, dat dit het werk was van Çré Brah-

mä.” Hier zien we vrees (äçaìkä) in Çré Kåñëa. 

Taittiréya Upaniñad (2.2.1), “so ‘kämayata bahu syäà prajäyeya – 

Çré Hari had de wens, ‘Ik zal velen worden.’” Met deze woorden uit 

Çruti demonstreert Çré Hari Zijn natuur om met Zijn absorbtie in 

activiteiten van het universum anderen in de war te brengen (viçva-

vibhrama).  

In Çrémad Bhägavad-gétä (9.29) zegt Çré Kåñëa, “samo ‘haà sarva-

bhüteñu, na me dveñya ‘sti na priyaù / ye bhajanti tu mäà bhaktyä, 

mayé te teñu cäpy aham – Ik ben onpartijdig jegens alle levende we-

zens en ben noch vriend noch vijand van iemand. Maar als degenen, 

die Me met toewijding dienen, aan Me gehecht zijn, ben Ik door 

genegenheid ook aan hen gehecht.” In dergelijke uitspraken zien we 

de schijnbare fout van partijdigheid (viñmatva). 

In Çrémad-Bhägavatam (9.4.63) zegt Bhagavän tegen Durväsä, 

“ahaà bhakta-parädhéno, hy asvatantra iva dvija – O tweemaal ge-

borene, Ik word door Mijn toegewijden beheerst en ben in hun 
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aanwezigheid niet onafhankelijk.” Deze uitspraak toont afhanke-

lijkheid van anderen (paräpekñä). 

Hardvochtigheid (rukña-rasatä) is het geven van voorkeur aan 

gehechtheid ergens aan boven een liefdevolle relatie, en intense lust 

(prabala-käma) is die wellustigheid, welke tot verdriet leidt. Hoewel 

deze twee fouten niet in Bhagavän aanwezig zijn, zijn er zestien 

fouten in Hem zichtbaar, zoals in çästra wordt aangetoond. Hoe kan 

dan worden gezegd, dat de gedaante van Bhagavän van deze fouten 

verstoken is? Het antwoord op dit bezwaar is, dat deze schijnbaar 

ernstige fouten in Çré Kåñëa, zoals begoocheling, alleen bestaan om 

de transcendente extase van verbazing in de toegewijden te voeden. 

Ze manifesteren zich uit Bhagaväns inherente karakter, dat geen 

spoor van materiële energie kent, om speels tijdverdrijf (lélä-viläsa) 

ten uitvoer te leggen, om de toegewijden te voeden (bhakta-pälana) 

en om Zijn bijzondere genegenheid voor hen te tonen (bhakta-

vätsalya). Het spel en vermaak van Çré Kåñëa kan zich zonder hen 

niet ten volle manifesteren. 

Als het betoverende spel van Çré Kåñëa niet op succesvolle wijze 

tot stand wordt gebracht, wordt Zijn natuur als Absolute Waarheid 

en als de oorspronkelijke Allerhoogste Persoonlijkheid Gods ge-

schaad. Ofschoon fouten, zoals begoocheling, in de levende wezens 

ernstige gebreken zijn, zijn ze in Bhagavän aanwezig als schitterende 

eigenschappen. Als de toegewijde deze verbazingwekkende kwali-

teiten ervaart, smelt zijn hart volkomen. 

Tekst  4 

4a ~ Door de genade van Bhagavän kan de toegewijde Zijn 

mädhurya ervaren 

tataç ca sarvaëy eva tad-vitérëäni saudaryädény äsvädayituà labdhau-

jasi bhakte äsvädyäsvädya ca täà täà camatkåti-parama-käñöhäm 
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adhiruhyädhiruhya cäçruta-caraà bhagavato bhakta-vätsalyam idam 

iveti manasä muhur muhur evänubhüya dravé-bhävam äseduñi | 

BHÄVÄNUVÄDA – Als de toegewijde daarna de grootheid van Bha-

gaväns mädhurya kan ervaren – Zijn schoonheid, geur enzovoort – 

bereikt hij het hoogtepunt van verbazing. Hij realiseert zich con-

stant de ongekende genegenheid van Bhagavän voor Zijn toegewij-

den en zijn hart smelt. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De realisatie van deze verbazingwekkende 

eigenschappen smelt het hart van de toegewijde volkomen. 

4b ~ Bhagavän verheerlijkt Zijn toegewijde 

tasminn are mad-bhakta-varya bahüni janmäni mad-arthaà därägä-

ra-dhanädikaà parityajya mat-paricaryänurodhena çéta-väta-kñudhä-

tåñëä-vyathä-mayädén bahün eva kleçän soòhavate janävamänädén 

apy agaëitavate bhikñu-caryäà gåhétavate bhavate kim api dätum 

açaknuvan åëé kevalam abhüvam | särvabhaumatva-pärameñöhya-

yoga-siddhy-ädikaà ca na bhavad-anurüpam iti tat tat kathaà vitari-

ñyämi | na hi na hi paçubhyo rocamänaà ghäña-tuña-buñädikaà 

kasmaicin manuñyäya déyate | tad aham ajito ‘pi bhavatädhunä jita 

eva varte narte bhavat-sauçélya déyate | tad aham ajito ‘pi bhavatäd-

hunä jita eva varte narte bhavat-sauçélya-valléà samyag avalamba-

nam iti  

BHÄVÄNUVÄDA – Op dat moment zegt Çré Bhagavän tegen de toe-

gewijde, “O beste toegewijde, je hebt zoveel levens jouw vrouw, 

huis, rijkdom enzovoort voor Mij achtergelaten. Alleen om Mij te 

dienen heb je een hoeveelheid ellende, zoals kou, wind, honger, 

dorst, pijn en ziekte verdragen. Je hebt de beledigingen van anderen 

genegeerd en jouw leven met bedelen in stand gehouden. Omdat Ik 

jou niet kan compenseren, sta Ik bij jou in de schuld. Voor jou zijn 

heerschappij over de Aarde, soevereiniteit over de hemelse plane-

ten, zelfs de positie van Çré Brahmä en mystieke perfecties totaal 
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ongeschikt. Waarom zou Ik ze aan jou schenken? Gras, stro en ze-

melen, die dieren heerlijk vinden, zijn niet geschikt voor mensen. 

Dus ook al ben Ik onoverwinnelijk, vandaag heb je Me veroverd. In 

deze hoedanigheid ben Ik helemaal van jouw gratie afhankelijk.” 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Eerder werd gezegd, dat het hart van de 

premé-bhakta geheel smelt bij de ervaring van de lieflijke eigen-

schappen van Çré Bhagavän, zoals Zijn bijzondere genegenheid voor 

Zijn toegewijden. Bhagavän raakt helemaal in de ban van een toe-

gewijde, die Hem heeft vereerd, terwijl hij eindeloos verdriet, pro-

blemen, verachting en ontering onderging. Ofschoon Hij Zijn eigen 

zelf aan Zijn toegewijde weggeeft als uitwisseling voor het offeren 

van een handvol water en een tulasé-blaadje, beschouwt Hij Zich 

niettemin aan de toegewijde verschuldigd. Hij denkt, “Ik kan Mijn 

toegewijde niets aanbieden, dus Ik blijf hem voor altijd schuldig.” 

Met uiterst tedere en mededogende woorden, zoals deze, drukt 

Bhagavän Zich aan Zijn toegewijde uit. 

Hier kan een vraag rijzen. Als Bhagavän, die beschikt over alle 

rijkdom, zou willen, zou Hij de toegewijde met gemak soevereiniteit 

over de Aarde kunnen geven, of de positie van Brahmä, mystieke 

perfecties enzovoort. Waarom moet Hij dan aan Zijn toegewijde 

schuldig blijven? Het antwoord is, dat Zijn toegewijde vrij is van 

ieder materieel verlangen en dat zijn hart volstrekt zuiver is. De 

toegewijde levert toegewijde dienst aan Çré Kåñëa alleen voor Kå-

ñëa’s plezier; Çré Kåñëa kan de toegewijde daarvoor niets in ruil ge-

ven – hetzij materieel of spiritueel – behalve dienstverlening aan 

Hem. Kåñëa peinst, “Door Mijn toegewijde dienstverlening aan Mij 

te geven zal hij zeker tot Me komen.” Behalve dit kan Kåñëa een 

toegewijde zonder verlangens niets aanbieden. Dus hoewel Kåñëa 

onoverwinnelijk is, veroveren toegewijden zoals dezen Hem in ieder 

opzicht. Het zachtaardige karakter van de toegewijde blijft Kåñëa’s 

enige steun. Met andere woorden, het plezier, dat de toegewijde 

ervaart in de dienstverlening aan Hem, blijft Zijn grootste troost. 
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4c ~ De toegewijde geeft blijk van nederigheid als hij door 

Bhagavän wordt geprezen 

bhagavato väì-mädhuréà parama-snigdha-varëäà karëävataàsé-

kåtya prabho bhagavan kåpä-pärävära ghora-saàsära-praväha-

präpita-kleça-cakra-nakra-vyüha-carvyamäëaà mäà vilokya 

käruëyodyota-drava-ceto-navanéto ‘khila-lokätéto bhagavan çré-guru-

rüpa-dhäré mad-anädy-avidyä-vidäri-sva-darçanena sudarçanevaiva 

tan nirbhidya tad-daàñörä-taöäd evonmocya nija-caraëa-kamala-

yugala-däsé-cikérñayä sva-mantra-varëa-véthéà mat-karëa-véthéà 

praveçya nirvyathékåtya muhur muhur api sva-guëa-näma-çravaëa-

kértana-smaraëädibhir mäà yad açüçudhan nija-bhaktair api saìga-

mitaiù sva-seväm apy abübudhat tad api durmedho ‘ham adhamata-

mo divasam ekam api prabhuà na paryacaraà kadarya-caryas tad 

ayaà jano daëòayitum evärhaù pratyutaitävad darçana-mädhuréà 

päyitaù | kià ca åëé-bhaväméti çré-mukha-väëyä prabhu-vareëa viò-

ambito ‘sméti manye ‘haà tat kià karomi païca vä saptäñöäthavä 

lakña-koöayo ‘pi yady aparädhä bhaveyus tad api täà samprati kña-

mayituà dhärñöyam älambate mäm | parärdhato ‘py adhikäàs tän 

avadhärayämi | kià ca te te ‘tiprabaläç cirantanä bhukta-bhoktavya-

phalä vartantäà näma | 

BHÄVÄNUVÄDA – De lieve woorden vol genegenheid van Çré Bhag-

avän sieren de oren van de toegewijde, die bidt, “O Prabhu! O Bha-

gavän! O oceaan van genade! Ik word meegesleurd in de stroom van 

dit afschuwelijke materiële bestaan en zit gevangen in een draaikolk 

van lijden, waar ik door krokodillen word verslonden. Toen Je dit 

zag, rees compassie in Jou op, die Jouw boterzachte transcendente 

hart deed smelten. O Bhagavän, toen verscheen Je voor me in de 

gedaante van çré guru, die de onwetendheid van lust enzovoort 

neersloeg. Toen heb Je me met Jouw darśana, zoals Sudarçana 

(werpschijf) dat doet, losgemaakt van deze krokodillen van lijden 

en me van hun afschrikwekkende kaken gered. Met het verlangen 
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me een dienstmaagd aan Jouw lotusvoeten te maken liet Je de let-

tergrepen van Jouw mantra de weg naar mijn oren vinden en heb Je 

al mijn pijn weggenomen. Door Jouw goddelijke namen en kwali-

teiten te horen, te chanten en te herinneren heb Je me gezuiverd. 

“O Prabhu! Je hebt me de kunst van toegewijde dienst aan Jou 

onderwezen door me de associatie van Jouw toegewijde te geven. 

Desondanks kreeg ik het niet voor elkaar, omdat ik te onfortuinlijk, 

te dwaas en uiterst gedegradeerd ben om slechts één dag dienst aan 

Jou te verlenen. Ook al is deze uiterst verdorven persoon rijp voor 

bestraffing, heb Je me in plaats van te straffen desondanks over-

vloedig het zoete elixer van Jouw sublieme darśana laten drinken. 

“En toch zeg Je, ‘Ik ben aan jou verschuldigd.’ O beste der mees-

ters, het lijkt, alsof ik door deze woorden uit Jouw goddelijke mond 

voor de gek word gehouden. Wat moet ik doen? Ik heb diverse – 

nee! – duizenden en miljoenen overtredingen begaan. Bidden om 

gratie zou niets anders zijn dan toevlucht zoeken tot schaamteloos-

heid. Mijn overtredingen zijn ontelbaar. 

“De sterke invloed van mijn aanhoudende overtredingen is bo-

vendien zodanig, dat ik er zelfs nu nog de gevolgen van onderga. En 

laat me verder lijden voor de overtredingen, die nog resteren. Ik zal 

niet bidden om vergeving.” 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Nederigheid (dainya) ligt aan de basis van 

bhakti. Bovendien is de aard van bhakti zodanig, dat ze nooit verza-

digd is. Haar karakter maakt, dat de premé-bhakta van zichzelf 

denkt, dat hij altijd in gebreke gaat van bhakti, of dat zijn geestelijke 

praktijk (sädhana-bhajana) ontoereikend is. Bij het horen van de 

genadevolle woorden van Bhagavän herinnert de toegewijde Bhag-

aväns grenzeloze mededogen in de gedaante van çré guru en de Vai-

ñëava’s en wordt onrustig, terwijl hij denkt, “ Zo iemand als ik ver-

dient straf, maar Çré Bhagavän heeft me in plaats daarvan gezegend 

met Zijn darśana, die hoogst zelden wordt verkregen.” Bij het erva-
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ren van dergelijke genade van Çré Hari is de toegewijde met stom-

heid geslagen. 

Nadat de toegewijde de sympathieke woorden van Bhagavän 

heeft gehoord over de manier, waarop Hij Zich aan Zijn toegewijde 

verschuldigd voelt, staat hij als aan de grond genageld en is in de 

war zonder te weten wat te doen. Hij denkt aan de oneindige hoe-

veelheid overtredingen, die hij sinds onheuglijke tijden heeft be-

gaan. Hij beschouwt zich als een betreurenswaardige aparädhé, die 

waard is te worden gestraft en kan zelfs de moed niet opbrengen om 

te smeken om vergeving. Op dit moment biedt de toegewijde gebe-

den aan, die zijn diepe nederigheid tot uitdrukking brengen. 

mat-tulyo nästi päpätmä  /  näparädhé ca kaçcana 

parihäre ‘pi lajjä me  /  kià brüve puruñottama 

Sri Bhakti-rasämåta-sindhu  (1.2.154) 

O Puruñottama, er is geen grotere zondaar en schoffeerder dan ik. 

Alas, ik schaam me zelfs om Jou om vergeving voor mijn overtredin-

gen te vragen. Wat kan ik nog meer zeggen? 

Dus uit zijn grote nederigheid vraagt de premé-bhakta geen verge-

ving voor de overtredingen, die hij denkt te hebben begaan, maar 

verzoekt Bhagavän juist hem te straffen. 

4d ~ De schitterende gedaante van Çré Bhagavän verslaat alle 

wereldse vergelijking 

samprati pürvedyur eva néradena néla-nérajena néla-maëinä çrémad-

aìgasya candramasä çré-mukhasya nava-pallavena çré-caraëasya 

dyutim upamimänena mayä dagdha-sarñapärdhena kanaka-

çikhariëam iva caëaka-kaëena cintämaëim iva pheruëä keçariëam 

iva maçakena garuttvantam iva samékurvatä durbuddhinä spañöam 

aparäddham evety adhunaivävagatam | tadä tu prabhum ahaà stau-

méti svéyam avidvattvam api kavitvam etad iti janeñv api prakhyäpi-

tam | ataù parantu mad-ékñaëena kñaëena samékñita-çré-mürti-rüpeëa 

vaibhavena javena tarjyamänä dhairya-rahitä gaur iva me gauù çré-
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mat-saundarya-kalpa-vallém upamäna-radanair düñayituà na 

prabhaviñyati iti  

BHÄVÄNUVÄDA – “O Prabhu, juist een dag geleden was ik zo bru-

taal om Jouw goddelijke lichaam met een pas geformeerde regen-

wolk, een blauwe lotus en een saffier te vergelijken; Jouw lotusge-

laat met de maan en Jouw lotusvoeten met pas ontloken bladeren. 

Daarmee heb ik dus verklaard, dat halve geroosterde mosterdzaden 

gelijk zijn aan de gouden Berg Sumeru, dat een kikkererwt gelijk is 

aan een wensvervullend juweel (cintämaëi), dat een jakhals gelijk is 

aan een leeuw en dat een mug lijkt op Garuòa. Op die manier heeft 

een idioot zoals ik op onbeschaamde wijze een overtreding tegen 

Jou begaan. Op dat moment dacht ik, dat ik Jou prees, terwijl ik 

eigenlijk alleen maar mijn eigen dwaasheid verkondigde en mijn 

verbeelding als poëtische genialiteit beschouwde. 

“Toen ik de schoonheid en uitstraling van Jouw goddelijke ge-

daante een ogenblik met mijn eigen ogen zag, realiseerde ik me, dat 

mijn vergelijkingen lijken op de tanden van een dolle koe, die de 

wensrank van Jouw schoonheid probeert te ontheiligen, maar zon-

der succes blijft.” 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Nadat de toegewijde de darśana van de 

prachtige gedaante van Bhagavän heeft ontvangen, is hij volkomen 

verbijsterd en beschouwt de talloze vergelijkingen, die hij in zijn 

gebeden had geconstrueerd, toen hij op de gedaante van Bhagavän 

mediteerde, als ongegrond en triviaal. 

Hij denkt zelfs, dat zijn dwaasheid tot een overtreding heeft ge-

leid – die van vergelijking van de transcendente gedaante van Bhag-

avän met objecten van deze wereld. De prachtige gedaante van Çré 

Kåñëa, die is samengesteld uit eeuwigheid, cognitie en zegen, is on-

vergelijkbaar en kan niet worden beschreven met behulp van bij-

voorbeeld de maan en de lotus, die slechts transformaties van vijf 

materiële elementen zijn. 
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Çré Bilvamaìgala Öhäkura heeft Kåñëa beschreven in Çré Kåñëa-

karëämåta (97), 

tat tvan mukhaà katham ivämbuja-tulya-kakñaà 

    väcäm aväci nanu parvaëi parvaëéndoù 

taà kià bruve kim aparaà bhuvanaika-känta 

    veëu tvad änanam anena samaà nu yat syät 

Hoe kan Jouw gezicht worden vergeleken met de lotus? Het is ook 

onmogelijk om Jouw smetteloze gelaat, dat buiten alle beschrijving 

valt, te vergelijken met de maan, die geleidelijk afneemt, totdat hij 

niet langer zichtbaar is. O enige meester van het universum, waarmee 

kan ik Jouw prachtige gelaat vergelijken, wanneer Je op Jouw fluit 

speelt? 

Léläçuka
23

 schreef het volgende vers, alsof Çré Kåñëa had geïnfor-

meerd, “O Léläçuka, waarom hebben dan al die dichters Mijn ge-

zicht, glimlach enzovoort met de lotus en de maan vergeleken? 

Waarom doe je niet hetzelfde?” 

çuçrüñase çåëu yadi preaëidhäna-pürvaà 

    pürvair apürva-kavibhir na katäkñitaà yat 

néräjana-krama-dhuräà bhavad änanendor 

    nirvyäjam arhati ciräya çaçi-pradépaù 

Çré Kåñëa-karëämåta  (98) 

O Prabhu, als Je mijn antwoord wilt horen, luister dan alsjeblieft. De 

dichters van vroeger hebben Jouw prachtige gedaante in hun diepe 

meditatie gezien. Ze hebben Jouw gezicht met de maan en de lotus 

vergeleken, alleen omdat ze werden beperkt door hun dichterlijke 

vermogen. De maan is zowaar niets anders dan een kamferlamp, die 

geschikt is om Jouw lotusgezicht in ärati te omcirkelen en hem dan 

weg te zetten. 

                                                           
23

  Léläçuka is een naam van Çré Bilvamaìgala Öhäkura, die lijkt op Çukadeva Gosvä-

mé, omdat hij het spel (lélä) van Çré Kåñëa even zoet beschrijft als een papegaai 

(çuka). –Red. 
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De premé-bhakta zegt, “O Prabhu, ik zal nooit meer Jouw ongeëve-

naarde schoonheid denigreren door haar met iets uit deze wereld te 

vergelijken.” 

4e ~ De toegewijde krijgt darśana van Bhagaväns dhäma en 

metgezellen 

evaà bahu-vidhaà çaàsati tasminn ati-prasannena bhagavatä punar 

api preyasi-ädi-bhävavatas tasya yathä-sambhavam abhépsitaà tä-

dätmika-tat-sva-viläsa-vilakñitaà çré-våndävanaà kalpa-çäkhinaà 

mahä-yogapéöhaà sva-preyasé-vånda-mukhyäà çré-våñabhänu-

nandinéà tat-sakhéù çré-lalitädyäs tat-kiìkarér api sva-vayasyän çré-

subalädén sva-pälyamänä naicikéç ca çré-yamunäà çré-govardhanaà 

bhäëòéraà ca nandéçvara-girià tatratya-janaka-janané-bhrätå-

bandhu-däsädén sarvän eva vrajaukaso rasotkarñeëa darçayitvä tat-

tad-änanda-mahä-moha-taraìgiëyäà taà nimagnékåtya svayaà pa-

rikaraëenäntardhéyate |  

BHÄVÄNUVÄDA – Als de toegewijde op die manier treurt, wordt 

Bhagavän uiterst tevreden met hem. In overeenstemming met de 

bepaalde stemming en het gekoesterde verlangen van de toegewij-

de, zoals preyasé-bhäva, openbaart Hij een visioen van Çré Våndä-

vana, het gebied vol met Zijn goddelijke spel en tijdverdrijf (vilä-

sa), van wensbomen en van de mahä-yogapéöha van Çré Rädhä-

Kåñëa, omringd door Hun intieme, eeuwige metgezellen. Çré Kåñëa 

staat de toegewijde ook een rechtstreekse visie toe van Çrématé 

Rädhikä, de dochter van Våñabhänu Mahäräja en meest vooraan-

staande van Zijn geliefden, evenals een darśana van Haar sakhés, 

zoals Lalitä en Viçäkhä en hun dienstmeisjes. Hij draagt ook 

darśana op hem over van Zijn sakhäs, zoals Subala, de koeien, die 

Hij hoedt, de rivier Çré Yamunä, Çré Govardhana, Bhäëòéravana en 

Çré Nandéçvara Heuvel. En Hij geeft hem darśana van Çré Nanda, 

Yaçodä, Zijn broer, vrienden, verwanten, dienaren, dienstmeisjes en 
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de inwoners van Vraja samen met de uitmuntendheid van hun res-

pectievelijke rasas. Nadat Hij die toegewijde heeft ondergedompeld 

in de meest betoverende golven van de zegenrijke darśana van Zijn 

eeuwige metgezellen, verdwijnt Kåñëa met Zijn entourage uit zijn 

gezichtsveld. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Nadat Çré Kåñëa de premé-bhakta zoveel 

verdrietige woorden heeft horen spreken, zegent Hij die aspirant 

van maïjaré-bhäva door hem darśana te geven van de excellentie 

van Zijn met rasa overladen spel met Çrématé Rädhikä, Haar sakhés 

zoals Lalitä, maïjarés zoals Çré Rüpa en andere confidentiële metge-

zellen, die assisteren in madhura-rasa, alsmede darśana van de on-

geëvenaarde schittering van Çré Våndävana. De toegewijde kan de 

zwaarte van dit uiterst diepe gevoel van extase niet dragen en valt 

bewusteloos, waarna Çré Hari met Çré Dhäma Våndävana en Zijn 

metgezellen verdwijnen. 

4f ~ Wanneer Çré Hari verdwijnt, wordt de toegewijde ge-

plaagd door diverse twijfels 

tataç ca kiyadbhiù kñaëair labdha-prabodhaù punar api prabhuà 

didåkñu locana-mudräm unmocya, taà nävalokayaën ätmänam 

açrubhir abhiñiïcan, kim ayaà svapna älokitaù, na hi na hi çayyäla-

sya-nayana-käluñädy-abhävät, kim iyaà kasyacin mäyä vä, na hi na 

hi etädåçänandasya mäyikatväsambhavät, kià vä cittasyaiva bhrama-

mayé käpi våttiù, na hi na hi laya-vikñepädy-ananubhavät, kià vä 

manoratha-paripäka-präpto ‘yaà vastu-viçeñaù, na hi na hi édåça-

padärthasya sémno ‘pi kadäpi manorathenädhiroòhum açakyatvät, 

sphürti-labdho ‘yaà bhagavat-säkñätkäro vä, na hi na hi samprati 

smaryamäëäbhyaù pürva-purvodbhutäbhyaù sphürtibhyo ‘syätivai-

lakñaëyät ity evaà vividham eva saàçayänaù, çayäna eva dhüli-

dhoraëi-dhüsaräyäà dharaëau, yathä tathästu punar api tad-

darçanaà me bhüyäd iti muhur äçäsäno ‘pi tad-anupalabhamänaù 

khidyan luöhan rudan gäträëi vraëayan mürcchayan prabhudyamäna 
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uttiñöhann upaviçan abhidravan kroçan unmatta iva kñaëaà tüñëém 

äséno manéñéva kñaëaà, lupta nitya-kriyo bhrañöäcära iva kñaëam 

asambaddhaà pralapan graha-grasta iva kñaëaà kasmaicid äçväsa-

käya nibhåtaà påcchate bhakta-janäya sva-bandhave svänubhütam 

arthaà bruväëaù, kñaëaà prakåti-stha iva ‘sakhe bhüri-bhäga bhag-

avat-säkñätkära eväyaà taväbhavad iti’ tena yuktyä pratoñyamäëo 

håsyann eva ‘hanta tarhi katham eña punar na bhavatéti’ tadaiva viñé-

dan, hanta kasyacin mahänubhäva-cüòämaëer mahä-bhägavatasya 

käpi kåpä-vitäna-pariëatir vä durbhägasyäpi me bhagavat-

paricaryäyä ghüëäkñara-nyäyena vä kasmiàçcid divase kathaïcid 

utpannäyä niñkaitavatäyäù phalam idam vä, kià vä vaiguëya-

samudre ‘pi kñudre mayé bhagavad-anukampäyä nirupädhitvam eva 

mürtaà prakaöé-babhüva, hanta hanta kena vä anirvacanéya-

bhägyena svayaà hasta-präpto nidhir ajani, kena vä mahäparädhena 

tataç cyutam iti, niçcetuà niçcetano ‘haà na prabhavämi tad-bädhä-

bädhita-dhéù, kva yämi, kià vä karomi, kam upäyam atra kam uta vä 

påcchämi, mahä-çünyam iva nirätmakam iva niùçaraëam iva däva-

pluñöam iva mäà nigilad iva tri-bhuvanam avaloke | lokebhyo niùså-

tya tad ebhyaù kñaëaà vivikte praëidadhäméti | tathä kurvan hä 

prabho sundara-mukhäravinda-mädhuréka-sudhä-dhärä-dhuréëa-

bhävita-väsita-nikhila-vipina-çré-vigraha-vara-parimala-vana-mäla-

caöulitäli-jäla punar api kñaëam api tatrabhavantaà dåçyäsam; sakåd 

eva ca svädita eva, svädita-tan-mädhuréko na punar evam abhyart-

hayiñye iti vilapan luöhan çvasan mürcchann unmädyan pratidiçam 

eva taà paçyan håñyan çliñyan hasann aöan gäyan punar apy anékña-

mäëo ‘nutapan rudan alaukika-ceñöita eväyüàñi nayan sva-deho ‘py 

asti nästi vä nänusandadhate | 

BHÄVÄNUVÄDA – Kort daarna ontwaakt de toegewijde uit zijn ze-

genrijke flauwte en opent zijn ogen, zodat hij weer darśana van Çré 

Bhagavän, zijn Prabhu, kan hebben. Als hij Hem niet meer ziet, 

wordt de toegewijde helemaal opgewonden. Hij raakt doordrenkt 

van een onophoudelijke stroom tranen en vraagt zich af, “Was ik 
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aan het dromen? Nee, nee. Als het een droom was geweest, had ik 

me loom en sloom van de slaap gevoeld, maar zo voel ik me niet. 

Heeft iemand een illusie voorgetoverd? Nee, dat kan ook niet, want 

hoe kan een illusoire ervaring zoveel extase geven? Misschien was ik 

in een begoochelde bewustzijnsstaat. Nee, nee, dat kan ook niet, 

want ik voel me niet duf of in de war. Was het de vervulling van een 

diepe hunkering? Nee, nee, dat kan ook niet, want een verlangen 

kan zelfs niet de grens van iets dergelijks onbeschrijflijks benade-

ren. Is het dan mogelijk, dat ik een darśana van Bhagavän in een 

sphürti kreeg? Nee, dit kan ook niet waar zijn, want ik herinner me 

mijn voorgaande sphürtis helder en deze extase was totaal iets an-

ders.” 

De toegewijde wordt getergd door verscheidene twijfels, valt op 

de grond en raakt helemaal onder het stof. Hij hoopt voortdurend 

om op de een of andere manier een dergelijke darśana opnieuw te 

krijgen, maar als hij dat niet krijgt, rolt hij treurend over de grond 

en soms raakt zijn lichaam vol schrammen en krassen. Dan valt hij 

flauw. Als hij zijn bewustzijn weer terugkrijgt, zit hij soms rechtop 

en soms rent hij onrustig heen en weer. Soms zit hij als een gek 

hardop te snikken en soms is hij voldaan als een wijze. Soms vergeet 

hij als iemand, die van zijn goede gedrag is afgeweken, zijn geregel-

de plichten uit te voeren en soms kletst hij onsamenhangende woor-

den, zoals iemand, die achterna wordt gezeten. 

Soms onthult de toegewijde zijn ervaring aan een andere toege-

wijde, een vriend, of iemand, die hem troost biedt en naar zijn wel-

zijn informeert. Iedereen, die hem aanhoort, antwoordt, “Mijn 

vriend, je heb de directe darśana van Bhagavän gekregen. Jouw 

geluk is werkelijk grenzeloos.” Hij luistert aandachtig naar dergelij-

ke raadgevende woorden en wordt kalm en opgemonterd, maar 

wordt daarna weer in een staat van spijt gestort. “Alas! Als ik echt 

zo foruinlijk zou zijn, waarom krijg ik die darśana dan niet nog een 

keer? Het schijnt, dat iemand, die het kroonjuweel van mahä-
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bhägavatas is, me genade heeft gegeven en me in staat heeft gesteld 

om die prachtige gedaante te zien, want ik ben uiterst gevallen; ik 

heb Bhagavän op geen enkele manier ooit gediend. Of misschien is 

de toegewijde dienst van deze verdorven persoon op zeker moment 

even vrij van bedrog geweest, zoals een termiet per ongeluk de 

vorm van een letter van het alfabet in een stuk hout etst, en is de 

darśana van Bhagavän daarvan het resultaat geweest. Maar mis-

schien is het gewoon de aard van Bhagaväns grondeloze genade 

geweest om de gedaante van Zijn mededogen in de vorm van Zijn 

darśana te manifesteren en Zich zelfs te openbaren aan zo’n laag 

persoon als ik, een oceaan van gebreken. Alas! Vanwege welk onbe-

schrijflijk geluk heb ik een dergelijke schat gekregen? En door wel-

ke grote overtreding is het uit mijn greep geslipt? Waarom kan ik 

Zijn darśana niet nog eens krijgen? Ik ben gewoon een dwaas, die 

dit niet kan begrijpen. Wat is dit voor een ramp? Mijn intelligentie 

is verlamd geraakt. Waar moet ik in deze conditie naartoe? Wat 

moet ik doen? Wat is de oplossing? Wie kan ik dat vragen? De drie 

werelden zien er totaal verlaten uit. Niets is hier van mij en ik ben 

zonder bescherming. Het hele universum wil me als een grote bos-

brand verzwelgen. Misschien moet ik me van iedereen in de wereld 

isoleren en hierover een tijdje gaan nadenken.” 

De toegewijde, die rechtstreekse audiëntie van Bhagavän had ge-

kregen, trekt zich op een solitaire plek terug en roept rusteloos uit, 

“O Bhagavän, wiens gezicht zo mooi is als een lotus, O Jij, een 

stroom van de zoetste nectar, door de betoverende schoonheid en 

geur van Jouw goddelijke gedaante wordt dit bos van Våndävana, 

dat de uitstraling van alle bossen omvat, genadevol en aromatisch. 

De zoete geur van de slinger van bosbloemen om Jouw hals, O Va-

namälé, windt de hommels op, die er omheen zwermen. Alas! Wan-

neer krijg ik Jouw darśana weer, al is het maar voor een fractie van 

een seconde? Ik heb maar één keer het geluk gehad om de nectar 
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van Jouw bekoring te proeven. Kan deze onfortuinlijke figuur die 

bekoring nog een keer te zien krijgen?” 

De toegewijde, die op deze manier jammert, rolt over de grond. 

Hij haalt zwaar adem, valt bewusteloos en wordt helemaal gek. Als 

hij Bhagavän overal waarneemt, raakt hij opnieuw in goddelijke 

vervoering en omhelst Hem en lacht. Soms danst hij en soms zingt 

hij. En als hij Bhagavän niet waarneemt, treurt hij en begint te hui-

len. De toegewijde, die wordt geabsorbeerd door dergelijke buiten-

gewone activiteiten, slijt op die manier de rest van zijn leven en is 

zich het bestaan van zijn lichaam niet langer gewaar. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Als Çré Bhagavän het verdriet en de gretig-

heid van de bhakta ziet, geeft Hij hem darśana van Zichzelf en Zijn 

metgezellen. Wanneer de toegewijde bij het ontvangen van die 

darśana in extase buiten bewustzijn valt, verdwijnt Bhagavän, zoals 

hiervoor gezegd. In deze sectie weidt Çréla Viçvanätha Cakravarté 

Öhäkura uit over de diverse verbazingwekkende staten van extase 

van de premé-bhakta. Hij weidt ook uit over het gedrag van de pre-

mi-bhakta, dat voortvloeit uit de darśana van Bhagavän, en over het 

feit, dat hij Bhagavän daarna weer uit het oog verliest, wanneer Hij 

verdwijnt. Bhagavan geeft Zijn darśana en verdwijnt dan louter om 

deze soort vervoering te openbaren in het hart van de premé-bhakta 

vol gretigheid en zielsnood. Deze vorm van goddelijke waanzin vol 

intense hunkering is het hoogste doel van het menselijk leven. 

In Çrémad-Bhägavatam zien we hoe Çré Närada [in zijn voorgaan-

de leven] als zoon van een dienstmeid door de genade van heiligen 

op jonge leeftijd bhagavat-prema kreeg. Diep in het oerwoud gaf Çré 

Bhagavän Zijn darśana aan de gretige Närada en verdween toen. 

Närada was diep ontroerd en werd zeer rusteloos om Bhagavän 

opnieuw te zien en bad om daartoe in staat te worden gesteld. Toen 

sprak Bhagavän hem toe in een gedaante, die Närada niet kon zien, 
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sakåd yad darçitaà rüpam  /  etat kämäya te ‘nagha 

mat-kämaù çanakaiù sädhu  /  sarvän muïcati håc-chayän 

Çrémad-Bhägavatam  (1.6.22) 

O zondeloze, Ik heb Mezelf maar één keer aan jou geopenbaard en dit 

is alleen om jouw gehechtheid aan Mij te vergroten. Als een toegewij-

de een grote gretigheid en graagte ontwikkelt om Mij te zien, verlaten 

alle soorten verlangens naar lustobjecten zijn hart. 

Tijdens de rasa-lélä, toen Çré Kåñëa uit het midden van de prachtige 

gopés van Vraja verdween, kregen de gopés in afzondering van Hem 

groot verdriet en huilend baden ze om Zijn darśana. Nadat Bhaga-

vän Zich weer had laten zien, beschuldigden de gopés Hem ervan – 

onder voorwendsel een kwelspreuk voor te leggen – dat Hij hen 

midden in de nacht diep in het bos had achtergelaten. Om hen te 

kalmeren zei Çré Kåñëa, 

nähaà tu sakhyo bhajato ‘pi jantün 

    bhajämy améñäm anuvåtti-våttaye 

yathädhano labdha-dhane vinañöe 

    tac-cintayänyan nibhåto na veda 

Çrémad-Bhägavatam  (10.32.20) 

Mijn dierbare sakhés, zoals een berooid man zodanig verzonken raakt 

in gedachten aan rijkdom, nadat hij zijn rijkdom, die hij van de voor-

zienigheid had gekregen, verloren is geraakt, dat hij de rest vergeet, 

zo faciliteer Ik een onafgebroken meditatie op Mij door niet [onmid-

dellijk] met Mijn aanbidder uit te wisselen of hem Mijn darśana te ver-

lenen.  

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura schetst een ongeëvenaard 

beeld van de spirituele sentimenten van de toegewijde, waarin hij de 

zielsnood na de rechtstreekse audiëntie van Bhagavän uitstalt. Dit 

beeld brengt de onbegrensde aantrekkelijkheid van het feest van de 

transcendente schoonheid van Bhagavän over en tegelijkertijd toont 
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het de intense hunkering en de goddelijke waanzin van de liefde van 

de toegewijde. 

Uiteindelijk gaat de premé-bhakta denken, “Bhagavän brengt me 

zeker in eigen persoon naar het oord van Zijn spel en vermaak en 

geeft me liefdevolle dienstverlening aan Hem (prema-sevä).” Als hij 

zo denkt, wordt zijn leven een compleet succes. 

De betekenis hiervan is, dat de toegewijde Zijn gedaante, 

schoonheid enzovoort blijft ervaren, zelfs nadat Bhagavän is ver-

dwenen. Hij kan het niet verdragen om van die ervaring een mo-

ment te worden gescheiden. 

4g ~ De toegewijde gaat het eeuwige spel (nitya-lélä) binnen 

tataç ca samaye païcatäà gacchataà sva-dehaà na jänan mayäbhy-

arthitaù sa eva karüëa-varuëälayas tathaiva pratyakñé-bhüya säkñät 

seväyäà mäà niyuïjänaù sva-bhavanaà nayatéti jänan kåta-kåtyo 

bhakto bhavatéti || 4 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Na verloop van tijd verlaat de toegewijde zijn 

lichaam, dat zich ontbindt in de vijf elementen, zonder dat hij zich 

ervan gewaar is. Zijn enige ervaring is alsvolgt, “Het object van 

mijn doorlopende smeekbede, de oceaan van compassie, Çré Bhaga-

vän, is evenals voorheen rechtstreeks aan mij verschenen en om me 

in Zijn eeuwige dienstverlening te betrekken begeleidt Hij me nu 

naar Zijn eigen woonoord.” Zo wordt de toegewijde met compleet 

succes bekroond. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Na verloop van tijd verlaat de toegewijde 

zijn materiële lichaam zonder zich te realiseren, dat het is gebeurd. 

Hij weet alleen, dat de ongelimiteerd genadevolle Bhagavän hem in 

directe dienstverlening aan Hem heeft betrokken en hem naar Zijn 

eigen woonoord heeft gebracht. Zo bereikt hij het hoogste doel. 
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Tekst  5 

5a ~ Het lichaam van de sädhaka is niet in staat om prema in 

zich te dragen 

“ädau çraddhä tataù sädhu-saìgo ‘tha bhajana-kriyä | tato ‘nart-

ha-nivåttiç ca tato niñöhä rucis tataù || athäsaktis tato bhävas tataù 

premäbhyudaïcati |” ity arthaù sädhu vivåtaù | ato ‘pi yathottara-

svädu-vaiçiñöya-bhäjita sneha-mäna-praëaya-rägänuräga-mahä-

bhäväkhyäni bhakti-kalpa-vallyä ürdhvordhva-pallava-gäméni pha-

läni śānti | na teñäm äsväda-sampad-auñëa-çaitya-saàmarda-sahaù 

sädhakasya deho bhaved iti na teñäà tatra präkaöya-sambhava iti na 

täny atra vivåtäni | 

BHÄVÄNUVÄDA – Eerst wordt śraddhä ontwikkeld gevolgd door 

sädhu-saìga, bhajana-kriyä, anartha-nivåtti, niñöhä, ruci, äsakti, 

bhäva en tenslotte prema. Dit is de juiste volgorde van de komst 

van prema, zoals in de geschriften uiteen wordt gezet. 

Daarboven hangen tussen de bladeren van de hoogste takken van 

de wensrank van bhakti de vruchten sneha, mäna, praëaya, räga, 

anuräga en mahäbhäva. Ieder volgend stadium is progressief supe-

rieur aan het voorgaande, wat betreft de onderscheidende smaak, 

die het heeft. Het lichaam van de sädhaka kan de excessieve hitte 

[afgescheidenheid] niet verdragen, maar ook de koeling [ontmoe-

ting] niet, of het samengaan van de twee, dat ontstaat door het 

proeven van deze schatten [sneha, mäna enzovoort]. Ze kunnen 

daarom niet in het lichaam van de sädhaka verschijnen en daarom 

zijn ze hier niet in detail beschreven geworden. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Iemand wiens hart is gehuld in onwetend-

heid en talloze materiële verlangens, kan met een of ander groot 

geluk śraddhä bereiken – de genade van een zuivere toegewijde – en 
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kan beginnen zich met bhajana bezig te houden. Nadat hij zijn toe-

vlucht heeft genomen aan de voeten van çré guru, aanvaardt hij ha-

rinäma en dékñä intitiatie. Als hij de activiteiten van bhakti gaat 

praktiseren, zoals çravaëa en kértana, en als het uitwissen van onge-

wenste verlangens en gewoonten (anartha-nivåtti) plaats heeft, 

maakt hij vooruitgang door de stadia van niñöhä, ruci, äsakti en bhä-

va te doorlopen en raakt tenslotte in het gebied van prema gesitu-

eerd. Het is voor een sädhaka, die vrij is van overtredingen, niet 

noodzakelijk om deze stadia te doorlopen om prema te bereiken. 

Hij krijgt prema onmiddellijk, zodra hij zich bezighoudt met de 

praktijk van bhajana aangevoerd door näma-saìkértana. Maar aan-

gezien een persoon zonder overtredingen in deze wereld zeldzaam 

is, zijn deze stadia voor het welzijn van iedereen uitgelegd, omdat ze 

zeer relevant zijn. 

Na prema komen de stadia sneha, mäna, praëaya, räga, anuräga, 

bhäva en mahäbhäva – ieder stadium nog zoeter dan het voorgaan-

de. In deze stadia zijn de kalmerende koelte in de ontmoeting met 

Çré Kåñëa, de brand in afzondering van Hem, de wrijving en het 

overlopen van diverse emoties in het hart zo intens, dat het lichaam 

van de sädhaka deze sensaties niet kan hanteren. Nadat prema is 

bereikt en het huidige lichaam wordt afgelegd, krijgt de toegewijde 

het lichaam van een eeuwige metgezel van Bhagavän en gaat Zijn 

heilige woonplaats binnen. In dat lichaam gaan zich dan deze stadia 

[sneha, mäna enzovoort] ontwikkelen in overeenstemming met zijn 

bhäva (relatie met Kåñëa), däsya, sakhya, vätsalya of madhura. De 

hoogste manifestatie van prema, mahäbhäva, verschijnt alleen in 

degenen, die hun toevlucht hebben genomen tot de amoureuze ge-

moedsgestelheid van Vraja. Mahäbhäva kan zich niet in anderen 

manifesteren. 

In dit boek heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura alleen het 

proces van śraddhä naar prema uiteengezet. Voor de Gauòéya Vai-

ñëava’s, die hun toevlucht hebben genomen tot de lotusvoeten van 
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Çréman Mahäprabhu, is rädhä-däsyam (exclusief dienaarschap aan 

Çré Rädhä) het hoogste doel van bhajana, met andere woorden, 

maïjaré-bhäva (het gevoel een dienstmeisje van Çré Rädhä te zijn). 

De dierbare, persoonlijke metgezellen van Çréman Mahäprabhu, Çré 

Rüpa, Çré Sanätana en de andere Gosvämé’s, zijn de äcäryas van 

maïjaré-bhäva. Daarom presenteren we hier een korte inleiding op 

deze stadia van prema en citeren uit het boek, Ujjvala-nélamani, van 

Çré Rüpa Gosvämé.  

(1) Sneha 

äruhya paramaà käñöhäà  /  premä cid-dépa-dépanaù 

hådayaà drävayann eña  /  sneha ity äbhidhéyate 

atrodite bhavej jätu  /  na tåptir darçanädiñu 

Çré Ujjvala-nélamaëi  (14.79) 

Wanneer kåñëa-rati (de eeuwige relatie met Çré Kåñëa) excellentie be-

reikt en het hart doet smelten bij het zien van Çré Kåñëa, wordt dit 

sneha genoemd. Bij het verschijnen van sneha raakt de gretigheid naar 

darśana van Çré Kåñëa nooit verzadigd. 

(2) Mäna  

snehas tütkåñöatäväptyä  /  mädhuryaà mänayan navam 

yo dhärayaty adäkñiëyaà  /  sa mäna ity kértyate 

Çré Ujjvala-nélamaëi  (14.96) 

Wanneer sneha zelfs nog excellenter wordt, gaat men de telkens 

nieuwe bekoring van Çré Kåñëa als nooit eerder ervaren en neemt men 

een scheve houding aan om zijn gevoelens te verbergen. Dit wordt 

mäna genoemd. 

Het betekent, dat in dit stadium de bezitsdrang (mamatä) voor Çré 

Kåñëa zelfs nog verder toeneemt. Hier is geen ruimte meer voor die 

abject scheve houding, die in zelfzucht is geworteld. Integendeel, de 

kromheid, die hier tentoon wordt gespreid, is een unieke eigenschap 

van prema, die Çré Kåñëa in het bijzonder plezier doet. 
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(3) Praëaya 

mäno dadhäno viçrambhaà  /  praëayaù procyate budhaiù 

Çré Ujjvala-nélamaëi  (14.108) 

Het betekent, wanneer mäna door het gevoel van mamatä zelfs een 

nog grotere excellentie bereikt, komt men in een staat, waarin blijkt, 

dat de eigen levensadem, het verstand, de intelligentie, het lichaam, 

de kleding en de ornamenten niet-verschillend zijn van de levens-

adem, het verstand, de intelligentie, het lichaam, de kleding en de 

ornamenten van Çré Kåñëa. Dit stadium wordt praëaya genoemd. 

Het woord viçrambha in het bovenstaande vers wijst op volko-

men vertrouwen of afwezigheid van formaliteit. 

(4) Räga  

duùkham apy adhikaà citte  /  sukhatvenaiva vyajyate 

yatas tu praëayotkarñät  /  sa räga iti kértyate 

Çré Ujjvala-nélamaëi  (14.126) 

Het hoogste niveau van praëaya wordt räga genoemd. Wanneer een 

mogelijkheid bestaat om Çré Kåñëa te zien, ervaart men in dit stadium 

geweldige tegenslag als geluk. En als men Hem niet kan bereiken, er-

vaart men groot geluk als extreme tegenslag. 

(5) Anuräga 

sadänubhütam api yaù  /  kuryän nava-navaà priyam 

rägo bhavan nava-navaù  /  so ‘nuräga itéryate 

Çré Ujjvala-nélamaëi  (14.146) 

De räga, die van moment tot moment nieuwer en nieuwer wordt en 

veroorzaakt, dat men zijn geliefde telkens anders waarneemt, wordt 

anuräga genoemd. 
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(6) Mahäbhäva  

anurägaù sva-saàvedya-  /  daçäà präpya prakäçitaù 

yävad-äçraya-våttiç ced  /  bhäva ity abhidhéyate 

Çré Ujjvala-nélamaëi  (14.154) 

Dit betekent, wanneer yävad-äçraya-våtti-anuräga de staat van sva-

saàvedya bereikt, wordt deze mahäbhäva genoemd. Räga is de 

standplaats van anuräga en wanneer anuräga zijn hoogste punt be-

reikt, wordt het yävad-äçraya-våtti genoemd. De staat van sva-

saàvedya is alleen bekend aan de vraja-devés, in wie anuräga het 

punt van yävad-äçraya-våtti heeft bereikt. Het stadium mahäbhäva is 

in geen andere toegewijde aanwezig. Mahäbhäva is zelfs niet be-

reikbaar voor Rukmiëé, Satyabhämä en de andere koninginnen. In 

deze staat manifesteren sättvika-bhävas zich tot uddépta (helder 

brandend) en suddhépta (oplaaiend). Deze mahäbhäva manifesteert 

zich op allerlei verbazingwekkende manieren. 

Er zijn bovendien vele verschillende soorten sneha, mäna, pra- 

ëaya enzovoort – de stadia van prema in de bloei. Ze kunnen zich 

nooit in het materiële lichaam van een sädhaka manifesteren, onge-

acht hoe ver hij is gevorderd op het pad van sädhana. In dit lichaam 

kunnen zich alleen de stadia van bhakti tot rati (bhäva) manifeste-

ren. Voorbij rati legt men zijn lichaam af en gaat het spel van Bhag-

avän binnen. Door de kracht van de associatie van de eeuwige met-

gezellen van Bhagavän manifesteren zich dan sneha, mäna, praëaya 

enzovoort in het hart. Çréla Cakravarté Öhäkura legt uit, dat de re-

den, waarom deze staten zich niet in het lichaam van de sädhaka 

kunnen manifesteren, is, dat het eenvoudig niet de capaciteit heeft 

om de extatische transformaties te hanteren, zoals het oplaaien en 

afnemen van het tormenterende, ondraaglijke vuur van afgeschei-

denheid. Om deze reden bespreken we deze onderwerpen hier niet 

uitgebreid. Degenen, die over dit onderwerp meer willen weten, 

kunnen Hoofdstk 14 “Sthäyi-bhäva” in Çré Ujjvala-nélamaëi bestu-

deren. 
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5b ~ Schriftuurlijk bewijs voor ruci, äsakti enzovoort 

kià ceha rucy-äsakti-bhäva-premasu lakñayitvä säkñäd anubhäva-

gocaratäà präpiteñu tatra santy api bhüréëi pramäëäni nopayastäni | 

pramäëäpekñayä hy anubhäva-vartma-päruñyäpädakatvät | kià ca 

täny apekñyäëi cet “tasmiàs tadä labdha-rucer mahä-mateù” iti 

rucau “guëeñu saktaà bandhäya rataà vä puàsi muktaye” ity 

äsaktau; “priyä-çravasy aìga mamäbhavad ratiù” iti ratau; “premä-

tibhara-nirbhinna-pulakäìgo ‘tinirvåtaù” iti premaëi; “tä ye piban-

ty avitåño nåpa gäòha-karëais tän na spåçanty açana-tåò-bhaya-

çoka-mohäù” iti rucy-anubhäve; “gäyan vilajjo vicared asaìgaù” 

ity äsakty-anubhäve; “yathä bhrämyaty ayo brahman svayam äkar-

ña-sannidhau, tathä me bhrämyate cetaç cakra-päëer yadåcchayä” 

iti raty-anubhäve; “evaà vrata” ity atra “hasanty atho roditi rauti 

gäyati” iti premëo ‘nubhäve; “ähüta iva me çéghraà darçanaà yäti 

cetasi” iti tatra sphürtau “paçyanti te me ruciräëy amba santaù” iti 

säkñäd-darçane; “tair darçanéyävayavair udära-viläsa-häsekñita-

väma-süktaiù” iti labdha-darçanasya svabhäve; “väso yathä parikå-

taà madirä-madändha” iti ceñöäyäà pramäëäny anusandhäya vicä-

rayitavyäni | 

BHÄVÄNUVÄDA – Hoewel er verder een overvloed aan schriftuur-

lijk bewijsmateriaal bestaat met betrekking tot de kenmerken en de 

zichtbare symptomen van ruci, äsakti, bhäva en prema, is dergelijke 

bewijsvoering hier niet geciteerd, want als men voor deze stadia 

afhankelijk is van dergelijke schriftuurlijke aanwijzingen, wordt 

men getroffen door oneffenheden op het pad van realisatie. Iemand, 

die citaten uit de geschriften zoekt, kan zich niettemin beraden over 

de volgende verzen. 

Çrémad-Bhägavatam voorziet in het volgende bewijs voor ruci – 

tasmiàs tadä labdha-rucer mahä-mate; voor äsakti – guëeñu sak-

taà bhandhäya, rataà vä puàsi muktaye; voor bhäva – priyä-
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çravasy aìga mamäbhavad ratiù; en voor prema – premätibhara-

nirbhinna-pulakäìgo ‘tinirvåtaù. 

Bewijs voor de zichtbare symptomen, die de aanwezigheid van 

ruci (de anubhävas van ruci) illustreren – tä ye pibanty avitåño nåpa 

gäòha-karëais, tän na spåçanty açana-tåò-bhaya-çoka-mohäù; van 

äsakti – gäyan vilajjo vicared asaìgaù; van rati (bhäva) – yathä 

bhrämyaty ayo brahman, svayam äkarña-sannidhau / tathä me 

bhidyate cetaç, cakra-päëer yadåcchayä; en van prema – evaà-

vrataù sva-priyä-näma-kértyä ... hasaty atho roditi rauti gäyati. 

Bewijs met betrekking tot een sphürti van Bhagavän – ähüta iva 

me çéghraà darçanaà yäti cetasi. Bewijs met betrekking tot directe 

darśana – paçyanti te me ruciräëy amba santaù. Bewijs voor de 

conditie van de toegewijde, nadat hij directe darśana heeft gekre-

gen – tair darçaniyävayavair udära-viläsa-häsekñita-väma-

süktaiù. Bewijs met betrekking tot de activiteiten van de toegewij-

de, die directe darśana heeft gekregen – väso yathä parikåtaà ma-

dirä-madändhaù. 

Deze bevestigingen uit de geschriften kunnen worden onderzocht 

en er kan zorgvuldig op worden beraadslaagd. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – In Mädhurya-kädambiné zijn de stadia van 

ruci, äsakti, bhäva en prema met hun corresponderende symptomen 

alleen beschreven [dat wil zeggen, er is geen schriftuurlijk bewijs van 

geciteerd]. Hoewel er meer dan genoeg schriftuurlijk bewijs van 

deze stadia bestaat, treft men louter verontrusting op het pad van de 

met rasa geladen realisaties, indien men voor de geldigheid van deze 

stadia afhankelijk is van çästra. Het vaststellen van een onderwerp is 

veel mooier en smaakvoller door middel van rechtstreekse realisatie 

dan door uitsluitend van schriftuurlijk bewijsmateriaal afhankelijk te 

zijn. 

Toch heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura voor degenen, 

die schriftuurlijk bewijsmateriaal willen zien, verscheidene verzen 

uit Çrémad-Bhägavatam geciteerd, aangezien Çrémad-Bhägavatam 
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het kroonjuweel van alle goddelijke bewijsvoering is en door ieder-

een wordt eerbiedigd. 

Met betrekking tot ruci levert Çrémad-Bhägavatam (1.5.27) het 

volgende bewijs, 

tasmiàs tadä labdha-rucer mahä-mate 

    priyä-çravasy askhalitä matir mama 

yayäham etat sad-asat sva-mäyayä 

    paçye mayi brahmaëi kalpitaà pare 

[Çré Närada Muni zei tegen Çré Vedavyäsa,] O intelligent persoon, 

door in de associatie te blijven van grote zielen, die het spel van Çré 

Kåñëa op devote wijze bezingen, en door constant hun charmerende 

vertellingen over Hem met vertrouwen te beluisteren, is mijn smaak 

(ruci) voor Hem ontwaakt. Mijn intelligentie raakte gefixeerd op de 

betoverende glorie van Parabrahma Çré Kåñëa en met behulp van deze 

intelligentie kon ik inzien, dat deze subtiele en grove lichamen zich al-

leen met dienstverlening aan Hem dienen bezig te houden. 

De resultaten van het horen van bhagavat-kathä uit de lotusmond 

van mahäpuruñas is het wegvloeien van de besmetting van materiële 

verlangens en het verschijnen van ruci. Hierna volgt in het hart de 

sterke vastbeslotenheid om Çré Kåñëa te dienen. Dit moeten we uit 

het bovenstaande vers begrijpen. 

Met betrekking tot äsakti zegt Çrémad-Bhägavatam (3.25.15), 

cetaù khalv asya bandhäya  /  muktaye cätmano matam 

guëeñu saktaà bandhäya  /  rataà vä puàsi muktaye 

[Çré Kapiladeva legde uit aan Moeder Devahéti,] Het wordt aangeno-

men, dat het verstand de oorzaak is van de gebondenheid en de be-

vrijding van de jéva. Als het verstand in beslag wordt genomen door 

materiële objecten, vormt het de oorzaak van gebondenheid en als het 

diep gehecht (äsakta) is aan Çré Kåñëa, vormt het de oorzaak van be-

vrijding. 
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Kåñëa-rati [het stadium van bhäva] wordt in Çrémad-Bhägavatam 

(1.5.26) alsvolgt omschreven. 

tatränvahaà kåñëa-kathäù pragäyatäm 

    anugraheëäçåëavaà manoharäù 

täù çraddhayä me ‘nupadaà viçåëvataù 

    priyä-çravasy aìga mamäbhavad ratiù 

[Çré Närada zei tegen Çré Vedavyäsa,] Iedere dag hoorde ik door de 

genade van die grote zielen in hun geheiligde gezelschap betoverende 

vertellingen over Çré Kåñëa. Naarmate ik constant met vertrouwen 

luisterde, verscheen in mij geleidelijk genegenheid (rati) voor Çré Kå-

ñëa, wiens gloriën uiterst aantrekkelijk zijn. 

In dit vers zijn de onderwerpen besproken van sädhu-saìga en het 

ontwaken van rati (bhäva) voor Bhagavän als gevolg van horen zeg-

gen uit de mond van sädhus. 

Met betrekking tot prema zegt Çrémad-Bhägavatam (1.6.17), 

premätibhara-nirbhinna-  /  pulakäìgo ‘tinirvåtaù 

änanda-samplave léno  /  näpaçyam ubhayaà mune 

[Çré Närada zei tegen Vedavyäsa,] O grote wijze, op dat moment raak-

te ik door prema overweldigd, het haar op mijn lichaam ging overeind 

staan en mijn hart werd uiterst rustig en koel. Ik raakte in die stroom 

van zegen zodanig ondergedompeld, dat ik alle gewaarwording van 

mezelf en het object van mijn meditatie [Bhagavän] verloor. 

De anubhävas of zichtbare symptomen van ruci zijn in Çrémad-

Bhägavatam (4.29.40) alsvolgt beschreven. 

tasmin mahan-mukharitä madhubhic-caritra- 

    péyüña-çeña-saritaù paritaù sravanti 

tä ye pibanty avitåño nåpa gädha-karëais 

    tän na spåçanty açana-tåò-bhaya-çoka-mohäù 

[Çré Närada zei tegen Koning Präcénabarhi,] O Koning, in het gezel-

schap van grote zielen, die verslaafd zijn aan het bezingen van het spel 

en vermaak van Bhagavän, stromen de vele rivieren van het ambro-
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zijnen spel van Çré Madhusüdana in alle vier richtingen. Degenen, die 

met onverzadigbare oren die stromen nectar aandachtig drinken, 

kunnen niet door honger, dorst, angst, verdriet of begoocheling wor-

den aangeroerd. 

Wanneer ruci ontwaakt als gevolg van het horen van zoete onder-

werpen over Çré Bhagavän uit de lotusmond van zuivere toegewij-

den, raakt men nooit verzadigd, ondanks constant te horen. In dat 

stadium wordt de sädhaka zodanig in extase ondergedompeld, dat 

hij zichzelf vergeet. Honger, dorst, angst, verdriet, begoocheling 

enzovoort kunnen hem niet in het minst verstoren. Dit is het ken-

merk van ruci. 

Çrémad-Bhägavatam (11.2.39) beschrijft het stadium van äsakti op 

een dergelijke manier, 

çåëvan sa-bhadräëi rathäìga-päëer 

    janmäni karmäëi ca yäni loke 

gétäni nämäni tad-arthakäni 

    gäyan vilajjo vicared asaìgaù 

[Kavi Yogendra zei tegen Mahäräja Némi,] Vrij van gehechtheid (äs-

akti) aan een werelds persoon of ding en zonder schroom en schaamte 

dient men over deze Aarde te zwerven en de volkomen heilzame ver-

tellingen van Bhagaväns geboorte en activiteiten te bezingen. Door 

dit te doen ontwikkelt men diepe gehechtheid (äsakti) aan Hem. 

De zichtbare symptomen, die de aanwezigheid van rati illustreren, 

zijn alsvolgt in Çrémad-Bhägavatam (7.5.14) beschreven. 

yathä bhrämyaty ayo brahman  /  svayam äkarña-sannidhau 

tathä me bhidyate cetaç  /  cakra-päëer yadåcchayä 

[Çré Prahläda Mahäräja zei tegen zijn leraren op school,] O brähma- 

ëas, op dezelfde manier, waarop een magneet ijzer aantrekt, zo heeft 

Bhagavän, de discuswerper, door Zijn eigen zoete wil mijn verstand 

van deze materiele wereld gescheiden en het met kracht naar Zich 

toegetrokken.  
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In wezen is kåñëa-rati of bhakti de intrinsieke functie van het inner-

lijke vermogen (svarüpa-çakti) van Çré Bhagavän. Ze geeft zelf licht 

en verschijnt door haar eigen, onafhankelijke wens. Een ieder, die 

door haar genade als van haarzelf wordt aanvaard, wordt automa-

tisch naar Çré Kåñëa getrokken. Nadat dit is gebeurd, kan niets in 

deze wereld de toegewijde van Hem scheiden. Integendeel, bhakti 

scheidt de toegewijde van het materiële bestaan en leidt hem naar 

Çré Bhagavän. 

De zichtbare symptomen, die de aanwezigheid van prema illustre-

ren, zijn in Çrémad-Bhägavatam (11.2.40) alsvolgt beschreven. 

evaà-vrataù sva-priyä-näma-kértyä 

    jätänurägo druta-citta uccaiù 

hasaty atho roditi rauti gäyaty 

    unmäda-van nåtyati loka-bähyaù 

[Çré Kavi zei tegen Mahäräja Némi,] Prema voor Bhagavän verschijnt 

in het hart van iemand, die bedreven is in bhajana en zich volgens zijn 

eigen bekentenis heeft gewijd aan het constant uitvoeren van uiterst 

heilzame kértana van de heilige namen van zijn meest dierbare Çré Ha-

ri. Zijn hart smelt en hij wordt niet geraakt door de opvattingen van 

gewone mensen. Soms roept hij luid naar Bhagavän, alsof hij schijn-

baar niet wijs is. Soms lacht hij en soms huilt hij. Soms zingt hij met 

een lief stemmetje over de schitterende eigenschappen van Bhagavän. 

En soms, als hij darśana van Bhagavän heeft gekregen, danst hij voor 

Hem. 

Een tijdelijk visioen van Bhagavän (bhagavat-sphürti) wordt alsvolgt 

in Çrémad-Bhägavatam (1.6.33) beschreven. 

pragäyataù sva-véryäëi  /  tértha-pädaù priyä-çraväù 

ähüta iva me çéghraà  /  darçanaà yäti cetasi 

[Çré Närada Åñi zei tegen Çré Vedavyäsa,] Als ik zing over het spel van 

Çré Bhagavän, wiens lotusvoeten de bron zijn van alle heilige plaatsen 

en wiens verheerlijking me zeer dierbaar is, openbaart Hij zich on-

middellijk, alsof Hij wordt geroepen. 
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Omdat de toegewijde het spel van Çré Bhagavän heeft verheerlijkt, 

gaat Bhagavän het hart van die toegewijde binnen als iemand, die is 

geroepen. 

Met betrekking tot rechtstreekse darśana van Bhagavän zegt Çré-

mad-Bhägavatam (3.25.35) het volgende, 

paçyanti te me ruciräëy amba santaù 

    prasanna-vakträruëa-locanäni 

rüpäëi divyäni vara-pradäni 

    säkaà väcaà spåhaëéyäà vadanti 

[Çré Kapiladeva zei tegen Zijn moeder, Devahüti,] O Moeder, Mijn 

toegewijden zien Mijn prachtige en goedgunstige, transcendente ge-

daanten altijd met een schitterend lotusgezicht en met ogen, die de 

kleur hebben van de opkomende zon. De toegewijden converseren op 

liefdevolle wijze met deze verscheidene gedaanten, waar grote asceten 

naar uitzien. 

Dit vers beschrijft het krijgen van de rechtstreekse darśana van Çré 

Bhagavän. Het karakter van toegewijden, die een dergelijke darśana 

hebben gekregen, wordt alsvolgt in Çrémad-Bhägavatam (3.25.36) 

beschreven. 

tair darçanéyävayavair udära- 

    viläsa-häsekñita-väma-süktaiù 

håtätmano håta-präëäàç ca bhaktir 

    anicchato me gatim aëvéà prayuìkte 

[Çré Kapiladeva zei,] O Moeder, de geest en de zintuigen van Mijn 

toegewijden zijn volkomen verzonken in de bekoring van Mijn godde-

lijke gedaanten, waarvan de lichaamsdelen aantrekkelijk zijn, waarvan 

het glimlachen speels en open is, waarvan de blikken verleidelijk zijn 

en die lief spreken. Hoewel Mijn toegewijden de hoogste bestemming, 

Mijn goddelijke woonplaats, niet hoeven te bereiken, stelt hun prema-

bhakti aan Mij hen in staat dat wel te doen. 
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Nadat de toegewijde slechts één keer de darśana van Bhagavän 

heeft gekregen, raken zijn verstand en zijn zintuigen uitsluitend 

gericht op het proeven van die prachtige gedaante, de scheve blik-

ken en de lieve woorden van Çré Bhagavän. Voor hem is niets in dit 

hele materiële bestaan het zien of het doen nog waard. Çré Bhagavän 

wordt automatisch zijn hele ziel en zaligheid en hij krijgt zonder 

moeite eeuwige dienstverlening aan Hem in Zijn woonplaats. 

De diverse activiteiten van een toegewijde, die darśana van Bha-

gavän heeft gekregen, worden in Çrémad-Bhägavatam (11.13.36) 

beschreven, 

dehaà ca naçvaram avasthitam utthitaà vä 

    siddho na paçyati yato ‘dhyagamat svarüpam 

daiväd apetam atha daiva-vaçäd upetaà 

    väso yathä parikåtaà madirä-madändhaù 

Zoals een dronkaard zich niet gewaar hoeft te zijn, dat hij zich al of 

niet heeft aangekleed, zo is ook een toegewijde, die de rechtstreekse 

darśana van Bhagavän heeft gekregen, zich er niet van bewust, dat 

zijn lichaam als gevolg van zijn voorgaande daden staat of zit, noch 

merkt hij op, dat hij door de voorzienigheid het ene lichaam verlaat en 

in een ander lichaam wordt herboren. Hij besteedt immers geen aan-

dacht aan de activiteiten van het vergankelijke lichaam. 

Nadat de toegewijde de rechtstreekse darśana van Çré Bhagavän 

heeft gekregen, is hij zich niet langer van het tijdelijke lichaam ge-

waar. Al zijn bezigheden lijken op die van een gek. Hij blijft volko-

men verzonken in het proeven van de betoverend mooie gedaante 

van Çré Bhagavän. 

Met het citeren van deze schriftuurlijke bewijzen heeft Çréla Viç-

vanätha Cakravarté Öhäkura ieder stadium van prema beschreven 

(op basis van zijn persoonlijke ervaring). Hij citeert Çrémad-

Bhägavatam voor de bewijsvoering, want als er één gezaghebbend, 

goddelijk gemanifesteerd geschrift is, dat op exclusieve wijze prema-

bhakti uiteenzet, is dat de vijfde Veda, Çrémad-Bhägavatam. Çréman 
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Mahäprabhu beschouwde Çrémad-Bhägavatam als het smetteloze 

kroonjuweel van alle Puräëa’s en het hoogste gezaghebbende ge-

schrift. 

5c ~ De gebondenheid van het levend wezen en de manier 

waarop hij ervan kan worden bevrijd 

atredaà tattvam—“ahaìkärasya dve våtté ahaàtä mamatä ceti” | 

tayor jïänena layo mokñaù deha-gehädi-viñayatve bandhaù | 

BHÄVÄNUVÄDA – Hierin wordt de waarheid (tattva) van de gebon-

denheid en de bevrijding van de jéva uitgelegd. Het vals-ego heeft 

twee functies: ahaàtä (het gevoel van “ik”) en mamatä (het gevoel 

van “mijn”). Wanneer deze op het fysieke lichaam, het eigen huis 

enzovoort worden toegepast, zijn het gevoel van “ik” en “mijn” de 

oorzaak van doorlopende gebondenheid. Maar door middel van de 

kennis van de relatie met Bhagavän worden ahaàtä en mamatä, 

zoals geprojecteerd op wat dan ook in deze wereld, teniet gedaan. 

Dit is het stadium van bevrijding. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Het vermogen van het levend wezen om 

actie te ondernemen wordt in de Vedänta-sütra (2.3.33) gecertifi-

ceerd, kartä çästrärthavattät. Çästra zegt, dat het bewust levende 

wezen de doener is, niet de materiële geaardheden. De jéva wordt 

alleen gedreven om volgens de geaardheden van de materiële na-

tuur te handelen. Dit is de bepalende kwaliteit van de jéva. Het le-

vend wezen kan zijn onafhankelijkheid aanwenden, zoals hij dat zelf 

wil, en dat is de reden, waarom hij het gevolg van zijn eigen activitei-

ten moet ondergaan – sva-karma-phala-bhuk pumän. Men dient te 

weten, dat het levend wezen zeker handelt vanuit zijn vals-ego, zo-

lang hij de doener en de genieter denkt te zijn. Het vals-ego heeft 

twee tendensen: ahaàtä en mamatä, of het gevoel van “ik” en 

“mijn”. Het geconditioneerd levende wezen, dat wordt begoocheld 

met betrekking tot zijn identiteit en wordt geketend door mäyä, ziet 
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het materiële lichaam, dat als gevolg van zijn voorgaande activitei-

ten door mäyä is gecreëerd en verkregen, aan voor zichzelf (“ik”). 

En hij houdt een gevoel van bezit in stand voor vrouw, zonen, rijk-

dom, aanwinsten en dergelijke door ze als eigendom te beschouwen 

(“mijn”). Dit is de staat van gevangenschap. Het geconditioneerd 

levende wezen draagt de saàskäras (indrukken in het hart) van dit 

materiële vals-ego met zich mee, het is zijn ware identiteit vergeten 

en zwerft als gvolg van zijn baatzuchtige acties sinds een tijd zonder 

begin door de 8.400.000 verschillende levenssoorten heen. 

Het levend wezen, dat door begoocheling wordt gebonden,  prak-

tiseert sädhana-bhajana vanwege de instructies van sädhu en çästra. 

Daardoor laat hij zijn materiële vals-ego los, naarmate de indrukken 

van zijn spirituele ego zich geleidelijk ontwikkelen. Dit spirituele 

ego is in levende wezens inherent aanwezig, omdat ze eeuwige die-

naren van Çré Kåñëa zijn, en door dit spirituele ego worden ze be-

vrijd van mäyä en worden ze gezegend met het werven van dienst-

verlening aan Çré Hari. 

De jïänés verbranden deze twee tendensen van het materiële 

vals-ego met het vuur van jïäna. Ze bereiken de staat mukti (bevrij-

ding), maar hiermee vernietigen ze juist de aard van de ziel, die 

spirituele zegen (änanda) verlangt. Om deze reden prefereren men-

sen, die hun eigen welzijn verlangen, de hel boven bevrijding. Zij 

zullen nooit naar bevrijding streven. “Naraka väïchaye, tabu säyujya 

nä laya – een toegewijde prefereert de hel boven het opgaan in de 

uitstraling van Bhagavän” (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 

6.268). 

5d ~ Prema bevindt zich ver voorbij bevrijding 

ahaà prabhor janaù sevako ‘smi, sevyo me prabhur bhagavän sa-

parikara eva rüpa-guëa-mädhuré-mahodadhir iti pärñada-rüpa-

vigraha-bhagavad-vigrahädi-viñayatve premä sa hi bandha-

mokñäbhyäà vilakñaëa eva puruñärtha-cüòämaëir ity ucyate |  
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BHÄVÄNUVÄDA – [Zuivere ahaàtä is het gevoel,] “Ik behoor Bha-

gavän toe en ben Zijn dienaar,” en [zuivere mamatä is het gevoel,] 

“Çré Bhagavän, die altijd door Zijn metgezellen wordt vergezeld, is 

een grote oceaan van rüpa-mädhuré (betoverende schoonheid) en 

guëa-madhuré (bekoorlijke kwaliteiten). Hij is mijn meester en het 

object van mijn dienstverlening.” Prema manifesteert zich als 

ahaàtä in relatie tot de eigen transcendente gedaante (identiteit) 

als een metgezel van Bhagavän en manifesteert zich als mamatä in 

relatie tot de transcendente gedaante en persoonlijkheid van Bhag-

avän. Prema bevindt zich ver van de gebondenheid en bevrijding 

van de jéva en wordt daarom verklaard het kroonjuweel van alle 

menselijke verworvenheden te zijn. 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Door bhajana van Çré Hari uit te voeren 

richten de toegewijden van Bhagavän deze twee functies van het 

vals-ego (“ik” en “mijn”) geleidelijk op de dienstverlening aan Bha-

gavän. Wanneer het gevoel van ahaàtä verandert in “Ik ben een 

dienaar van Çré Hari” en het gevoel van mamatä wordt “Çré Hari is 

van mij”, wordt dit prema genoemd. Deze prema is de vijfde en 

hoogste verworvenheid van de jéva. 

5e ~ De volgorde waarin “ik” en “mijn” geleidelijk aan de 

wereld worden onttrokken en in transcendentie worden be-

trokken 

tatra kramaù | ahaàtä-mamatayor vyavahärikyäm eva våttäv atisän-

dräyäà satyäà saàsära eva | ahaà vaiñëavo bhüyäsaà prabhur me 

bhagavän sevyo bhavatv iti yädåcchikyäà çraddhä-kaëikäyäà saty-

äà tad-våtteù päramärthikatva-gandhe bhaktäv adhikäraù | tataù 

sädhu-saìge sati päramärthikatva-gandhasya sändratvaà tato bhaja-

na-kriyäyäm aniñöhitäyäà satyäà tayoù paramärthe vastuny eka-

deça-vyäpiné våttiù vyavahäre pürëaiva | tasyäà niñöhitäyäà para-

märthe bahu-deça-vyäpiné vyavahäre präyiky eva | rucäv utpannäyäà 

paramärthe präyiky eva våttir vyavahäre tu eka-deça-vyäpiné | äsaktau 
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jätäyäà paramärthe pürëä vyavahäre tu gandha-mätré | bhäve tu 

paramärtha evätyantiké våttir vyavahäre tu bädhitänuvåtti-

nyäyenäbhäsa-mayé | premëi tayor ahaàtä-mamatayor våttiù para-

märthe paramätyantiké vyavahäre tu naikäpéti |  

BHÄVÄNUVÄDA – Nu wordt de volgorde beschreven, waarin “ik” en 

“mijn” worden onttrokken aan de wereld en worden betrokken in 

transcendentie. Zolang het materiële gevoel van “ik” en “mijn” erg 

verdicht blijft, bepaalt het noodlot, dat men in het materiële bestaan 

moet blijven. Maar als er toevallig een spat śraddhä verschijnt in 

iemand met een dergelijke conditie, die denkt, “Ik ga een Vaiñëava 

worden en Prabhu Çré Bhagavän wordt het object van mijn dienst-

verlening,” gaat zich een spoor (gandha) van spirituele aanleg mani-

festeren en wordt die persoon gekwalificeerd voor bhakti. Daarna 

wordt dit spoor van spirituele aanleg versterkt door sädhu-saìga. 

Bij het begin van aniñöhitä-bhajana-kriyä is dit gevoel van “ik” 

en “mijn” slechts deels (eka-deça-vyäpiné) in de spirituele realiteit 

betrokken en is absorbtie in de materie nog compleet (pürëä). Met 

het ontwaken van niñöhä is het gevoel van “ik” en “mijn” met be-

trekking tot de spirituele realiteit uitgestrekt (bahu-deça-vyäpiné), 

terwijl absorbtie in de materie nog praktisch compleet (präyiké) is. 

Wanneer ruci ontwaakt, is het gevoel van “ik” en “mijn” in rela-

tie tot de spirituele realiteit bijna compleet (präyiké) en nog slechts 

deels (eka-deça-vyäpiné) aanwezig in relatie tot wereldse aangele-

genheden. Wanneer äsakti ontwaakt, is het gevoel van “ik” en 

“mijn” in relatie tot de spirituele realiteit compleet (pürëä) en lou-

ter een spoor ervan blijft nog in relatie tot de wereldse conceptie 

bestaan. In het stadium van bhäva is het gevoel van “ik” en “mijn” 

in relatie tot de spirituele realiteit absoluut (ätyantiké) en de conti-

nuering van dat gevoel in relatie tot de wereld bestaat dan alleen 

nog als schijn (äbhäsa). In het stadium van prema tenslotte, het 

hoogste doel, is het gevoel van “ik” en “mijn” in relatie tot de spiri-
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tuele realiteit hoogst absoluut (parama-ätyantiké) zonder het min-

ste spoor van materialisme.  

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Met de uitvoering van sädhana-bhajana 

wordt het gevoel van “ik” en “mijn” in relatie tot wereldse en mon-

daine objecten geleidelijk losgelaten en raakt men geheel gewijd aan 

transcendentie.  

5f ~ Volgorde van de stadia waarin men in staat is op Bhaga-

vän te mediteren 

evaà ca bhajana-kriyäyäà bhagavad-dhyänaà värtäntara-gandhi 

kñaëikam eva | niñöhäyäà tad-dhyäne värtäntaräbhäsaù | rucau vär-

täntara-rahitam eva tad-dhyänaà bahu-käla-vyäpé | äsaktau tad-

dhyänam atisändram | bhäve dhyäna-mätram eva bhagavataù sp-

hürtiù | premaëi sphürter vailakñaëyaà tad-darçanaà ceti || 5 || 

BHÄVÄNUVÄDA – Zo is ook in het stadium van bhajana-kriyä me-

ditatie op Bhagavän tijdelijk en gekleurd door wereldse onderwer-

pen. In het stadium van niñöhä blijft een schijn van wereldse be-

slommeringen in de meditatie bestaan. Wanneer ruci ontwaakt, is 

meditatie vrij van ieder werelds onderwerp en blijft langere perio-

den standhouden. Wanneer äsakti zich ontwikkelt, wordt de medi-

tatie zeer diep. In het stadium van bhäva wordt een visioen van 

Bhagavän (bhagavat-sphürti) ervaren, zodra men begint te medite-

ren. In het stadium van prema heeft de toegewijde zelfs een nog 

buitengewoner visioen van Bhagavän dan voorheen; en tenslotte 

krijgt hij directe darśana van Bhagavän.  

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – De meditatie op Bhagavän wordt geleide-

lijk rijp en wordt compleet, wanneer deze het stadium van prema 

bereikt. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft dit allemaal in 

deze sectie uiteengezet. 
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Tekst  6 

Gebed van de auteur voor eeuwige voorspoed 

  mädhurya-väridheù kåñëa-caitanyäd uddhåtaiù rasaiù | 

  iyaà dhinotu mädhurya-mayé-kädambiné jagat  || 6 || 

iti mädhurya-kädambinyäà pürëa-manoratho nämäñöamy amåta-

våñöiù samäptä  || 8 || 

|| samäptaiñä mädhurya-kädambiné || 

BHÄVÄNUVÄDA – Mag deze Mädhurya-kädambiné, die zijn stort-

buien van rasa heeft onttrokken aan de nectaroceaan van betove-

rende lieflijkheid, Çré Kåñëa Caitanya, de hele schepping vervullen. 

ALDUS EINDIGT DE BHÄVÄNUVÄDA VAN 

DE ACHTSTE NECTARREGEN 

GENAAMD PÜRËA-MANORATHA 

(“ABSOLUTE VERVULLING VAN DE HUNKERING VAN DE ZIEL”) 

 

PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI – Svayam Bhagavän Vrajendra-nandana Çré 

Kåñëa is het emporium van alle rasa (akhila-rasämåta-mürti). Om 

Zijn drie onvervulde verlangens te bevredigen – verlangens aange-

wakkerd door het proeven van de prema van Çrématé Rädhikä in 

Zijn spel van Vraja – heeft Çré Kåñëa het gevoel (bhäva) en de li-

chaamskleur (känti) aangenomen van Çrématé Rädhikä, de belicha-

ming van prema, en is in de gedaante van Çacénandana Çré Gauraha-

ri neergedaald. Çré Gaurasundara, de ocean van ambrozijnen lief-

lijkheid, is dan ook de meest verbazingwekkende combinatie van de 

oceaan van rasa en de oceaan van prema. De volle golven van mäd-

hurya-rasa zwellen in Hem voor altijd in hun volkomenheid op. 
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Alleen door het proeven van de rasa van de oceaan van Zijn zoe-

te spel kunnen de onderwerpen, die in deze Mädhurya-kädambiné 

zijn beschreven, worden gerealiseerd. Door de onderwerpen in dit 

boek met toewijding in praktijk te brengen kan de sädhaka-bhakta 

gemakkelijk de diverse obstakels naar bhajana, zoals aparädha en 

het verlangen naar rijkdom, verering en prestige, overstijgen en 

prema bereiken. Door op deze manier de mädhurya van Bhagavän 

te proeven wordt zijn leven voor altijd gezegend en vervuld. Hier-

over bestaat geen twijfel. 

Ter afsluiting van dit boek sprenkelt de meest eerbiedwaardige 

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zijn genade en zegeningen 

over de hele wereld uit en zegt, “Mag deze Mädhurya-kädambiné 

door het mededogen van Çré Gaurasundara, die is verschenen uit de 

oceaan van Zijn transcendente spel, de bewoners van deze wereld, 

die eindeloos branden in het vuur van de drievoudige ellende, met 

zijn nectarregen grondig worden verkoeld en volkomen tevreden 

worden gesteld.” 

 

ALDUS EINDIGT PÉYÜÑA-VARÑIËÉ-VÅTTI OP 

DE ACHTSTE NECTARREGEN  

GENAAMD PÜRËA-MANORATHA 

(“ABSOLUTE VERVULLING VAN DE HUNKERING VAN DE ZIEL”) 

 

ALDUS EINDIGT MÄDHURYA-KÄDAMBINÉ 
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