ÇRÉ RÄDHÄÑÖAMÉ
Çré Çrémad Bhaktivedänta
Näräyaṇa Gosvämé Mahäräja
çré kåñëa-virahe,rädhikära daçä,
ämi to' sahite näri
yugala-milana, sukhera käraëa,
jévana chäòite päri (1)
[Ik kan de conditie van Rädhikä in afgescheidenheid van Çré Kåñëa niet verdragen. Ik ben dus volkomen bereid mijn leven op te geven omwille van
Hun gelukkige hereniging.]

We moeten op deze gunstige verschijningsdag
van Rädhikäjé tot Haar bidden, maar hoe moeten
we bidden? Als we bidden in onze eigen woorden,
zelfs met hele poëtische woorden, helpt dat dan?
Nee. Als we bidden onder leiding van Śrīmatī Rädhékä's dienares, een zelf-gerealiseerde ziel, met deze woorden, dan kan ons dat enig resultaat opleveren. In deze gemoedsgesteldheid bidden we met
de woorden van Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, die
een verlangen aan de lotusvoeten van Rädhäjé tot
uidrukking brengt.
Alleen onder de leiding van Śrīla Bhaktivinoda
Ṭhākura is het mogelijk om dienst te verlenen aan
Śrīmatī Rädhikä. In de stemming van Srimati Räd-

hikä's dienares heeft Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura
gebeden, "Wanner komt de dag, dat ik niet in staat
ben Haar afzondering te verdragen? Wanneer komt
de dag, dat ik in feite in staat ben de pijn van Rädhikäjé te ervaren en niet in staat ben te verdragen,
dat Zij zulke pijn heeft?" Opdat Rädhä en Kåñëa
elkaar ontmoeten, is Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura
inderdaad gereed en bereid zijn leven herhaaldelijk op te geven.
rädhikä-caraëa, tyajiyä ämära,
kñaëeke pralaya haya
rädhikära tare, çata-bära mari,
se duùkha ämära saya (2)
[Als ik Rädhikä's lotusvoeten slechts voor een
ogenblik zou moeten ontberen, zou ik totaal
geruīneerd zijn. Omwille van Rädhikä, zou ik de
bezoeking van de dood honderden keren kunnen
verdragen.]

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura zegt, "Ik kan alles
opgeven. Ik kan zelfs Kåñëa opgeven, maar ik kan
de lotusvoeten van Rädhikä zelfs geen moment opgeven. Voor de dienst van Rädhikä ben ik bereid
om honderd miljoen keer te sterven, maar ik zou
het opgeven van Haar associatie nooit kunnen verdragen. Wanneer komt de dag, dat ik enige dienst
aan Haar lotusvoeten kan verlenen? Hoe kan ik
gehecht raken aan deze Rädhikä en hoe kan ik de
perfectie van de dienst aan Haar lotusvoeten bereiken?"

e heno rädhära, caraëa-yugale,
paricaryä pä'bo kabe
hä hä vraja-jana, more dayä kori',
kabe vraja-vane la'be (3)
[Wanneer krijg ik de dienst aan Çré Rädhä's lotusvoeten? O inwoners van Vraja, wanneer zijn jullie
mij genadig en nemen jullie me mee naar de bossen van Vraja?]
viläsa maïjarié, anaìga maïjaré,
çré rüpa maïjaré ära
ämäke tuliyä, laho nija-pade,
deho more siddhi-sära (4)
[O Viläsa Maïjaré, Anaìga Maïjaré en Çré Rüpa
Maïjaré! Verhef me en breng me dichtbij jullie lotusvoeten om me zo de hoogste perfectie toe te
staan.]

Terwijl Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura bitter weent,
bidt hij, "O Vrajaväsé's, weest alsjeblieft genadig!
Plaats me in de dienst van het Goddelijk Paar.
Plaats me alsjeblieft in het bijzonder in de dienst
van Rädhikä's lotusvoeten. Wanneer komt de dag,
dat Çré Viläsa Maïjaré en anderen me naar Vraja
brengen? Ik verlang ernaar om dienst te verlenen."
In dit gedicht zien we, dat Lalitá en Viçäkhä niet
worden genoemd en er geen smeekbeden aan Yogamäyä Paurëamäsé en Våndä-devé zijn. De gebeden van Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura zijn in plaats
daarvan gericht aan Rüpa Maïjaré, Viläsa Maïjaré
en Anaìga Maïjaré. Waarom is dat? Het gevoel, dat

we willen bereiken is niet mogelijk zonder hun genade. Dat is de reden, waarom sädhakas, beoefenaars, op deze manier bidden. Als een stemming,
zoals die van hen, in ons hart ontluikt, is ons leven
geslaagd en worden we op zekere dag gekend als
rüpänuga.
[Toen zongen de toegewijden Śrīla Gaura-kiçora
däsa Bäbäjé Mahārāja's Uddeçye Racita Gétä Boliyä
Pracalita, dat ook bekend is als Kothäya Go Premamayi Rädhe Rädhe (Het Lied dat het Levensdoel van
Śrīla Raghunätha dāsa Gosvämé Bezingt).]
Eerder hebben we gesproken over de tattva van
Rādhārāṇī. Śrīla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé heeft
dit allemaal gehoord van Çré Svarüpa Dämodara,
Çré Räya Rämänanda, Śrīla Rüpa Gosvämé en vooral
van Śrīla Raghunätha däsa Gosvämé, en zo heeft hij
het gepresenteerd.
Śrīmatī Rädhikä's naam is Govinda-änandiné, Zij
die Çré Kåñëa gelukkig maakt. Niets is hoger dan
dit. Śrīla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé heeft enkele
namen van Rädhikä onthuld in zijn Caitanyacaritämåta, Ädi-lélä, Hoofdstuk Vier.
Eên van Haar namen is Govinda-änandiné. Govinda is de bestuurder van alles. Hij omvat de uiterste grens van het begrip van de Allerhoogste
Heer, Çré Kåñëa. Hij is vol onbeperkte vermogens
en lieftalligheid. Wie kan hem gelukkig maken? Er
is maar êên persoon, die dat kan – Kåñëa Zelf in de
vorm van Śrīmatī Rädhikä.

Zij is Govinda-mohiné. Kåñëa trekt alle levende
wezens aan, inclusief dieren, bomen en klimplanten, en Hij trekt in het bijzonder alle vraja-gopīs
aan, maar alleen Rädhikä kan Hem aantrekken.
Kåñëa brengt iedereen in deze wereld van zijn stuk
met Zijn mäyä-çakti, en in de spirituele wereld verbijstert Hij iedereen met Zijn prachtige gedaante,
kwaliteiten en spel. Hij kan ieders hoofd op hol
brengen, maar alleen Śrīmatī Rädhikä kan Hem in
de war brengen.
Rädhikä is Govinda-sarvasava. Zij is alles voor Kåñëa. Zij is het summum voor Kåñëa; voor Hem is er
niets anders.
Çré Rädhä is Sarva-käntä-çiromaëi, het kroonjuweel van alle geliefden van Kåñëa. Alle gopīs gingen
zoeken naar Kåñëa, nadat Hij van de räsa dans was
verdwenen. Toen Rädhikä's svapakñä gopīs, de gopīs
van Haar eigen groep, Haar voetafdrukken bij die
van Kåñëa zagen, werden ze heel gelukkig, omat ze
wisten dat ze van Haar waren. Maar toen de andere
groepen gopīs ze zagen, zonder te weten tot wie ze
behoorden, dachten ze, dat deze specifieke gopī
Kåñëa beter had gediend dan ieder ander en dat
Hij daarom met Haar alleen de räsa dans had verlaten.
Çré Rädhä is Zelf Candrävalé en alle andere gopīs
geworden. Er is geen andere geliefde van Kåñëa
dan Śrīmatī Rädhikä. Zijzelf is alle Lakñmés (Geluksgodinnen) geworden en alle koninginnen van
Dvärakä. Als iemand hierover diep nadenkt, begrijpt hij Haar grootsheid. Sétä-devé en alle Lakñmés

zijn manifestaties van Rädhä en Zij neemt deze
vormen aan om de verlangens van Kåñëa te dienen.
Zij is Sarva-lakñmé.
devé kåñëa-mayé proktä
rädhikä para-devatä
sarva-lakñmé-mayé sarvakäntiù sammohiné parä
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.83)
[Zij die schitterend straalt en die niet verschillend
is van Çré Kåñëa wordt Śrīmatī Rädhikä genoemd.
Ze is hoogst vererenswaardig en presideert over alle geluksgodinnen. Ze beschikt over alle luister en
brengt Çré Kåñëa totaal in de war. Zij is het allerhoogste innerlijke vermogen van de Heer.]

Ze is Kåñëa's vasat-nägaré (zij die alle verlangens
van Kåñëa kan vervullen). Ze is Kåñëa-mayé; Ze ziet
Kåñëa overal – binnen en buiten Zichzelf. Waar
Haar geest of zintuigen ook heengaan, het is alleen
voor en over Kåñëa. In alle tien richtingen, waar Ze
ook Haar blik op richt, zelfs wanneer Ze een tamäla
boom ziet, denkt Ze, "Oh, daar is Kåñëa." Wanneer
ze Yamunä of Govardhana ziet, ziet Ze Kåñëa. Kåñëa's vorm is prema-räsa-mäyä, gemaakt van de zoetheid der liefde en Hij wordt vergezeld van Çré Rädhikä. Haar naam is Rädhikä, omdat Ze alle verlangens van Kåñëa vervult en die liefdedienst is Haar
verering, Haar ärädhana. Een andere reden is, dat
Kåñëa Zelf Haar vereert.

anayärädhito nünaà
bhagavän harir éçvaraù
yan no vihäya govindaù
préto yäm anayad rahaù
Çrémad-Bhägavatam (10.30.28)
[Zeker heeft deze gopī (Śrīmatī Rädhikä) Bhagavän
Çré Hari, de allerhoogste autocraat, oprecht vereerd. Waarom heeft Govinda ons anders allemaal
verlaten en alleen Haar met Zich meegenomen?]

Çukadeva Gosvämé en Vyäsadeva zeggen, "Zij is
degene, die zeer zeker Kåñëa heeft vereerd, want
Hij neemt Haar op Zijn schouders naar een afgelegen plek." Dat Hij Śrīmatī Rädhikä meeneemt naar
een afgelegen plek, nadat Hij de räsa dans heeft
verlaten, is een teken, dat Kåñëa Haar vereert. Op
dat moment, bevestigen zelfs de vipakñä-gopīs (rivaliserende partij) dit. Rädhikä is parama-devatä, het
meest vererenswaardig, evenals Kåñëa dat is.
ataeva sarva-püjyä, parama-devatä
sarva-pälikä, sarva jagatera mätä
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.89)
[Daarom is Rädhä parama-devatä, de allerhoogste
godin, en Zij is vererenswaardig voor iedereen. Ze
is de beschermster van iedereen en Zij is de moeder van het hele universum.]*

Zij is het meest vererenswaardig van allemaal.
Bovendien, als Zij door Kåñëa Zelf wordt vereerd, is
Ze dan niet vererenswaardig voor iedereen?
Rädhikä vroeg eens aan Våndä-devé, "Waar kom
je vandaan?" Vånda-devé antwoordde, "Ik kom van
Rädhä-kuëòa; ik heb Kåñëa daar gezien." Rädhärané vroeg, "Wat deed Hij daar?" Våndä-devé antwoordde, dat Hij aan het dansen was. Rädhä vroeg
toen, "Oh, wie was Zijn dansleraar?" Våndä-devé
vertelde Haar, "Jouw reflectie, Rädhikä, die Hij in
iedere boom ziet."
Sarva-pälikä. Zij is de beschermvrouwe van iedereen. Sarva-jagatera-mätä. Zij houdt alle levende wezens in stand met prema. Welke prema ook in deze
wereld bestaat, komt van Rädhikä. Zij is de moeder
van iedereen. Hoezo? Omdat Zij iedereen voedt
door hen kåñëa-prema te geven. Kåñëa is de voornaamste [vererenswaardige] godheid voor alle incarnaties en ook voor alle levende wezens. Zo zijn
er ook miljoenen Lakñmé's en Rädhikä is voor hen
allemaal vererenswaardig. Dit wordt bevestigd in de
lofzang in Brahma-saàhitä (5.29),
cintämaëi-prakara-sadmasu kalpa-våkña
lakñävåteñu surabhér abhipälayantam
lakñmé-sahasra-çata-sambhramä-sevyamänaà
govindam ädi-puruñaà tam ahaà bhajämi
[Het transcendentale koninkrijk wordt eeuwig opgeluisterd door miljoenen wensbomen, door paviljoens gemaakt van wensjuwelen en door ontelbaar
veel koeien, die wensen vervullen. Daar verlenen

duizenden en duizenden Lakñmé's, of gopīs, met
grote genegenheid diensten aan de Allerhoogste
Persoonlijkheid. Ik vereer die oorspronkelijke Allerhoogste Persoonlijkheid, Çré Govinda.]

[Śrīla Gurudeva wijdt opnieuw uit over Çré Caitanya-caritämåta, Ädi-lélä 4.83, het vers dat hij eerder
in deze lezing citeerde.]
Çré Rädhikä is Sarva-lakñmé-mayé, hetgeen betekent, dat alle gopīs uit Haar voortkomen. Van alle
schoonheid en luister, die bestaan, is Zij de bron.
Daarom is Zij de overheersende godheid van alle
sakhés. Zoveel geliefden er zijn, zo is Zij heersende
godheid van hen allemaal.
Zij is Känti. Waarop wijst dat woord? Kåñëa's verlangens. Zij is de enige, die alle verlangens van Kåñëa kan vervullen. Er dansten honderden miljoenen gopīs in de räsa dans, maar toen Rädhikä verdween, stopte de räsa dans.
rädhikä karena kåñëer väïchita püraëa
'sarva-känti'-çabder ei artha vivaraëa
jagat-mohana kåñëa, tähära mohiné
ataeva samastera parä öhäkuräëé
rädhä—pürëa-çakti, kåñëa—pürëa-çaktimän
dui vastu bheda näi, çästra-paramäëa
mågamada, tära gandha—jaiche aviccheda
agni, jväläte—jaiche kabhu nähi bheda

rädhä-kåñëa aiche sadä eka-i svarüpa
lélä-rasa äsvädite dhare dui-rüpa
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.94-98)
[Śrīmatī Rädhikä vervult alle verlangens van Heer
Kåñëa. Dit is de betekenis van "sarva-känti" (*)
Heer Kåñëa betovert de wereld, maar Çré Rädhä betovert zelfs Hem. Daarom is Zij de hoogste godin
van allemaal. (*)
Ze zijn immers dezelfde, zoals muskus en zijn geur
onafscheidelijk zijn, of zoals het vuur en zijn hitte
niet verschillend zijn. (*)
Çré Rädhä en Kåñëa zijn eeuwigdurend êên identiteit, toch hebben Ze twee vormen aangenomen om
het zoete spel en vermaak van de liefde te ervaren.]

Om alle liefdesgevoelens van Rädhikä te proeven
verscheen Kåñëa als Mahäprabhu, die de gecombineerde vorm is van Zichzelf en Rädhä. Was Hij alleen gekomen, was het voor Hem niet mogelijk geweest al deze stemmingen te proeven. Dit kan Hij
in vraja-lélä niet doen.
Hoe voelt Kåñëa Zich in Mathurä en Dvärakä,
waar Hij in grote afzondering van Rädhikä is? Hij
bidt, He ärädhya rädhä mero man hameçä tero me hi
basyo raho hai.
[Śrīla Nārāyaṇa Gosvämé Mahārāja legt vervolgens
de proza in Hindi uit, die op de muur staat geschreven van de Çré Rädhä-ramaëa Mandira.]

"O hoogst vererenswaardige Rädhä! Mijn geest is
altijd geabsorbeerd in Jou. Ik verlang er altijd naar
om Jou te zien, dus op de een of andere manier en
in een of andere vorm blijf Ik in Våndävana. O Çrémati Rädhikä, Ik dwaal door die bossen en speel op
Mijn fluit alleen op zoek naar Jou; om te begrijpen
wie Jij bent en om Jouw räsa te proeven. O Radhika,
Ik ga naar de Yamunä, niet om een bad te nemen,
maar alleen om Jou te ontmoeten. Wat heeft het
anders voor zin om daar naartoe te gaan? Ik zit op
de oever van de Yamunä alleen om Jou te ontmoeten en Jou te dienen.
"Dat Ik de koeien hoed is alleen een voorwendsel, zodat Ik naar Jou kan zoeken. Jij bent inderdaad de enige reden voor alle activiteiten in het
universum. Ik begeer zo zeer de darçana van Jouw
schoonheid, dat Mijn ogen hier en daar naartoe
schieten en Mijn geest onrustig wordt. Ik zit te
wachten onder een kadamba boom en denk, 'Wanneer komt Ze langs op deze weg?' Een cakora vogel
lijdt liever aan dorst dan iets te drinken, behalve de
regen, die valt tijdens de sväti-nakñatra constellatie.
Op dezelfde manier ben Ik als die vogel en Jouw
schoonheid is de regen. Zulke schoonheid steelt
Mijn hart, zoals ook Jouw bescheidenheid en al
Jouw kwaliteiten; Ik smacht naar Jou. Verloren in
gedachten aan Jou en bij het horen van Jouw glorie
blijf ik zelfs onbewust van Mijzelf."
Wat kan Rädhäjé zeggen na het horen van zulke
woorden? Ze beantwoordt dit in een overeenkomstige gemoedstoestand. "O Präëanätha, Heer van

Mijn levensadem, Ik ben Jouw eeuwige dienares en
Jij bent Mijn ziel en zaligheid, de enige liefde van
Mijn leven. Ik geef Me over aan Jouw lotusvoeten.
Je kunt Me met Jouw acitiviteiten of met Jouw geest
liefhebben of veronachtzamen. Je kunt Me achterlaten en Mij laten lijden. Wat Jij ook wenst, Jouw
geluk is Mijn geluk en Jouw leven is Mijn leven. Ik
wil niets anders dan Jouw geluk. Zoals Jij Mijn geluk en verdriet kent, ken Ik ook die van Jou. Jij
voelt je gelukkig bij het zien van Mij, maar bij het
zien van Jou voel Ik een geluk, dat miljoenen keren
groter is. Er is in deze werelden geen vergelijking
van Mijn geluk. Ik ben alleen gelukkig bij het zien
van Jouw geluk. Jij bent de reden achter alle zegen,
die Ik aan anderen geef, want de enige oorzaak van
Mijn plezier is Jouw plezier. Ik verlang alleen Jouw
geluk. Ik wil Jouw geluk zien van de ochtend tot de
nacht, en van de nacht tot de ochtend.
"Door Mij te zien wordt Jij gelukkig en daarom
decoreer Ik Mezelf op allerlei manieren met çåìgära (ornamenten) en alaìkära (decoraties). Ik doe
dat voor Jou alleen; Ik doe dit omdat Ik Jou veel
plezier doe met ornamenten en decoraties. Ik wijd
Me aan Jouw lotusvoeten alleen om Jou voldoening
te geven en Jouw verlangens te vervullen. Ik word
zo blij, als Jij tegen Me zegt, 'Jij bent Mijn geliefde,
Mijn meesteres, Mijn leven en Mijn ziel.' Niemand
kan het geluk begrijpen, dat Ik voel; er is in deze
wereld niets, dat ermee valt te vergelijken.
"Wanneer Jij tegen Me zegt, 'O Sväminéjé, O Pränaneçvaré Radhike, O Mijn Käntä', hoewel Ik deze

uitlatingen aanvaard en hoewel Mijn hart meer dan
gelukkig wordt bij het zien van Jouw geluk, wanneer Jij deze woorden proeft, voel Ik me op hetzelfde moment verlegen en heb Ik het idee, dat de
aarde onder Me wegzakt. Uiterlijk voel Ik me verlegen, maar innerlijk ben Ik ontzettend blij."
Toen zei Kåñëa tegen Rädhikä, "Jij bent de verblijfplaats van weergaloze liefde. O Våñabhänunandiné, dochter van Våñabhänu Mahārāja. Jij bent
de woonplaats van alle räsa, en wat ben Ik? Ik loop
altijd van het ene bos naar het andere om koeien te
hoeden. Ik ben een dwaas en onreligieus. Behalve
van het hoeden van koeien heb Ik verder geen enkel verstand. Ik ken de regels en reguleringen van
de liefde niet; alleen Jij kan Mij die dingen leren.
Als een dorpsjongen ren Ik altijd achter de koeien
aan en speel verstoppertje en andere ruige spelletjes, terwijl Jij een rivier van ambrozijne prema bent.
Ik ben als schroeiend heet zand in de zomer en Jij
bent de rivier van verkoelende nectar. Hoe kunnen
Jij en Ik worden vergeleken? Wanneer Jij Mij Jouw
liefdevolle darçana geeft, word Ik onmiddellijk zo
gelukkig. Er is geen vergelijk met Mijn gelukkigheid. En wanneer Jij Mij een genadevolle blik toewerpt, sta Ik bij Jou in de schuld, want Ik ben altijd
in gebreke van de rijkdom van prema." Kåñëa zei
ook tegen de gopīs tijdens de räsa-lélä, "Ik heb geen
enkele kwalificatie. Ik ben slechts een bedelaar van
Jullie liefde."

na päraye 'haà niravadya-saàyujäà
sva-sädhu-kåtyaà vibudhäyuñäpi vaù
yä mäbhajan durjara-geha-çåìkhaläù
saàvåçcya tad vaù pratiyätu sädhunä
Çrémad-Bhägavatam (10.32.22)
[Mijn lieve gopīs, jullie samenzijn met Mij is onschuldig en rein in ieder opzicht, want het is vrij
van ieder vleugje verlangen voor jullie eigen plezier. Het vloeit over van hoogst zuivere liefde.
Hoewel de banden van genegenheid voor de leden
van het eigen huis onmogelijk zijn te overkomen,
hebben jullie ze volkomen afgebroken. Dus om Mij
een plezier te doen, hebben jullie de zedelijke
normen van deze wereld overschreden. Zelfs al zou
Ik zo lang leven als de goden, zou ik niet in staat
zijn zelfs maar een druppel van jullie liefde, opoffering en dienstbaarheid te vereffenen. Jullie mogen
Me van Mijn schuld bevrijden door eenvoudig je
eigen zachtaardige natuur te volgen, maar Ik ben
altijd de schuldenaar van jullie prema en dat zal Ik
altijd blijven.]

Nu heeft Kåñëa dit bevestigd door tegen Çré Rädhä te zeggen, "Ik ben zo schuldig aan Jou. Hoe kan
Ik vrijkomen van deze schuld? Jij bent de residentie
van genade. Wees alsjeblieft genadig. Jij alleen kan
Me liefde geven en Mijn verlangens vervullen. Ofschoon Ik Mijn constant oplopende schuld aan Jou
nooit zal kunnen inlossen, houd desondanks uit Je
goedhartigheid nooit op Mij met Jouw genade te
besprenkelen. Dit is Mijn verzoek."

Toen Śrīmatī Rädhikä dit hoorde, werd Ze verlegen en antwoordde, "O Çyämasundara, O Jij, met
ogen als lotusblaadjes, O Jij, die de zoon is van de
Koning van Vraja, O dief van Mijn hart, Ik heb in
mijn hart onophoudelijk darçana van Jou. Om Jou
te ontmeten, geef Ik alle conventies van de samenleving op. Ik zal het huis van Mijn schoonfamilie
verlaten en alle rekenschap met verlegenheid, respect van anderen, religie en onreligie opgeven. Ik
wil naar Jou komen en Jou als Mijn eigen houden.
Ik wil dicht Bij je blijven en Je zelfs niet voor een
moment verliezen, Ik ben echter maar een dorpsmeisje."
Eerder zei Kåñëa, dat Hij een dorpeling is en nu
zegt ook Śrīmatī Rädhikä, "Ik voel hetzelfde als Jij,
namelijk dat Ik totaal geen kwaliteiten heb en geen
schoonheid ben. Jij daarentegen bent uitermate
gekwalificeerd en knap. Jij bent het ornament van
Jouw dynastie. Er is geen räsa in Mij. Ik heb geen
verstand van räsa, terwijl Jij de residentie bent van
räsa. Jij bent de oceaan van genade, dus geef Me
Jouw genade door permanent in Mijn hart te wonen. Dit is Mijn verlangen."
Dit allemaal is gebaseerd op de lessen van Çré Caitanya-caritämåta. Zonder de genade van Śrīla Rüpa
Gosvämépäda en Śrīla Raghunätha däsa Gosvämé
had niemand over deze onderwerpen kunnen
schrijven. Onze sampradäya is erg rijk. Wat is onze
rijkdom? Rädhäjé is onze rijkdom; Rädhäjé's namen
zijn onze rijkdom. De notie, dat Rädhikä het centrum is van alles, is uitzonderlijk voor degenen in

onze Gauòéya sampradäya. Alle andere sampradäyas
vereren Kåñëa als de Allerhoogste. De specialiteit
van de Gauòéya sampradäya is, dat zij de Kåñëa vereren, die afgescheidenheid van Rädhikä ervaart.
Śrīla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahārāja bezingt
en bidt tot Śrīla Raghunätha däsa Gosvämé in zijn
kértana, Uddeçya Racita Gétä Boliyä Pracalita. Hij zegt,
dat Raghunätha däsa Gosvämé altijd ronddwaalde
[door Vraja], soms in Nidhuvana en soms in Vaàçévaöa, terwijl hij uitriep, "Rädhe! Rädhe!"
Een lezing gegeven in Çré Keçavajé Gauòéya Maöha,
Mathurä, India,
op de ochtend van Rädhäñöamé, 14 september 2002
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