BHAJÄMI RÄDHÄM
Çré Çrémad Bhaktivedänta
Näräyaṇa Gosvämé Mahäräja
bhajämi rädhäà aravinda-neträà
smärami rädhäà madhura-smitäsyäm
vadämi rädhäà karuëä-bharädräà
tato mamänyästi gatir na käpi
Çré Stavävali
Çré Viçäkhänandadabhi Stotram (131)
by Çréla Raghunätha däsa Gosvämé
Ik aanbid Śrīmatī Rädhikä met ogen als lotusblaadjes, ik herinner Śrīmatī Rädhikä met Haar zoete
glimlach en ik spreek over Haar, wier hart smelt
van mededogen. Mij leven heeft geen andere betekenis dan Haar te dienen.

Ik heb van mijn gurudeva gehoord, van iedere
Vaiṣṇava, dat Çré Rädhä zo mooi is, zo genadevol en
zo madhura, lief – ik bid aan Haar voeten. Ik ben
niet gekwalificeerd om al deze dingen te horen,
maar bij het zien van de kwaliteiten van Śrīmatī
Rädhikä durfde ik tot Haar te bidden en ik weet,
dat Ze me zal horen, want Ze is sarvajïa, alwetend.
Ze zal me zeker horen. Bhajämi rädhäà aravindaneträm. Aravinda-neträm betekent 'ogen als lotusblaadjes'. Waarom? Omdat lotusblaadjes geuren, ze
hebben een heerlijk aroma en ze zijn erg zacht, zo

zacht. 'Zacht' betekent hier, dat wanneer iemand
verdriet heeft, of problemen heeft en huilt, het
Rädhäräëé's hart verzacht en Zij hen zeker Haar
genade schenkt. Dus Raghunätha däsa geeft het
voorbeeld van een lotus. Haar ogen zijn als lotussen.
Anuräga betekent 'rood'. Ze is ondergedompeld
in kåñëa-anuräga (diepe gehechtheid aan Kåñëa) en
Haar ooghoeken lijken op een lotus, een beetje
roodachtig. [Śrīla Radhunätha däsa Gosvämé zegt,]
"Ik wil dat deze vorm van anuräga in me komt en Jij
[Śrīmatī Rädhikä] kan dat laten gebeuren." Dus in
deze woorden zitten een paar verborgen betekenissen.
"O Śrīmatī Rädhikä, bhajämi rädhäm aravindaneträm, smärami rädhäà madhura-smitäsyäm. Ik herinner me Jouw lief glimlachend gelaat." Waarom
glimlacht Ze? Ze is in mäna (Haar gevoel van jaloerse boosheid) en Kåñëa probeert Haar gerust te
stellen, maar Ze is er niet blij mee. Rädhä zegt tegen Kåñëa, "Je kunt niemand anders liefhebben
dan Mij, niemand anders." Kåñëa doet wat Rädhä
hem zegt en dan is Ze tevreden. Nu glimlacht Ze.
"Ik heb Kåñëa overwonnen; Hij doet alles, dat Ik
Hem zeg te doen." Ze is madhura-smitäsyäm, lief
glimlachend. Ze kijkt de gopī's aan, alsof ze wil zeggen, "Nu Ik Kåñëa heb overmeesterd, is Hij saubhägyavat, Hij voelt Zich helemaal gelukkig." [Śrīla
Raghunätha dāsa Gosvämé zegt,] "Ik wil me al deze
līlā's herinneren." Vadämi rädhäà karuëä-bharädräm
– ik spreek constant de naam van Rädhä uit, die

altijd zo genadevol is. Ze geeft altijd genade aan
wie Haar maar wil dienen. Tato mamänyästi gatir na
käpi – ik heb geen ander doel dan Jou alleen. Ik
kan naar niemand anders kijken dan alleen naar
Jou. Ik wil alleen Jou dienen. Er is niemand anders
dan Jij.
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