DE GLORIE VAN ÇRÉ RÄDHÄ
Deel Een
Çré Çrémad Bhaktivedänta
Näräyaṇa Gosvämé Mahäräja
Morgen gaan we Rädhäñöamé vieren. Hoewel het
vandaag eigenlijk Añöamé is, wordt het overlapt met
een deel van Saptamé. Dit is de reden, waarom we
het saptamé-viddha añöamé noemen. Dus in plaats van
vandaag zullen we dat deel van Añöamé, dat morgen
verschijnt, in ogenschouw nemen en we gaan Rädhikä's abhiñeka 's morgens om zes uur uitvoeren.
Nadat we de gebeden aan Rädhikä hebben opgedragen en kértana hebben gedaan, zullen we iets
vertellen ter ere van Haar en Haar abhiñeka (badceremonie) uitvoeren. Na de abhiñeka, gaan de brahmacärés en sannyäsés naar buiten om cäva (giften
voor Rädhärané gedragen op het hoofd van de toegewijden) te verzamelen in Kailäça-nagara en andere plaatsen. Daarna komen we om vijf uur of half
zes 's avonds weer bij elkaar om rädhä-tattva aan
jullie uit te leggen.
Aan het begin van de schepping in de laatste fase
van Dväpara-yuga verscheen Çré Kåñëa in Vaàçévaöa,
de plek van de räsa dans in Våndävana. Maar Hij
voelde Zich niet gelukkig, dus Hij manifesteerde
tegelijkertijd twee gedaanten. Om het plezier van

lélä-viläsa, het zoete spel en vermaak, te ervaren
manifesteerde Hij Çrématé Rädhikäjé uit Zijn linker
zijde en Hij manifesteerde Çaìkara (Çiva), Çré
Gopéçvara, uit Zijn rechter zijde als guru-tattva.
Rädhä, die vol plezier was, rende naar Kåñëa. Rä
betekent anuräga (diepe spirituele liefdevolle gehechtheid) en dha betekent dhavati (hard rennen
met grote begeerte). Ze rende naar Kåñëa en dat is
de reden, waarom Ze "Rädhä" wordt genoemd. In
diezelfde tijd vereerde Kåñëa Haar (kåñëena ärädhita) en zodoende werd ze "Rädhikä" genoemd.
Toen Kåñëa voor het eerst in Gokula verscheen,
kwam Närada Åñi daar naartoe, nam darçana van
Kåñëa en dacht, "Kåñëa kan nooit in Zijn eentje verschijnen. Zijn hlädiné-çakti moet ergens anders [in
deze wereld] zijn verschenen."
Op dat moment woonde Våñabhänu Mahäräja in
Räval. Vijftien dagen na Kåñëa's geboorte bereikte
Närada Räval en informeerde van Våñabhänu Mahäräja, "Heeft u kinderen?"
Våñabhänu Mahäräja antwoordde, "Ja, we hebben
kinderen." Hij riep Çrédäma, die zijn eerbetuigingen aan Näradajé aanbood.
Närada zegende Çrédäma en vroeg Våñabhänu
Mahäräja, "Heeft u recent een kind gekregen, in de
laatste tien of vijftien dagen?"
Våñabhänu Mahäräja antwoordde, "Ja, een tijdje
geleden is aan ons een dochter verschenen."
Met betrekking tot Rädhikäjé's geboorte hebben
we ook gehoord, dat Våñabhänu Mahäräja dagelijks
een bad nam in de Yamunä Rivier, die in de buurt

stroomde. Op zekere dag zag hij een volkomen
open lotusbloem met honderd bladeren in de rivier. In het midden van die lotus lag een bijzonder
mooie meisjesbaby, die af en toe op Haar teen sabbele, soms Haar handjes en beentjes bewoog en
soms op allerlei manieren aan het spelen was. Toen
Bäbä Våñabhänu Mahäräja Haar zag, pakte hij Haar
op, nam Haar in zijn armen en bracht Haar naar
het paleis, waar hij Haar bij Kértikä op schoot legde. Heel weinig mensen kennen Rädhikä als "Kértikä-kumäri", de dochter van Kértikä-devé. Omdat het
Våñabhänu Bäbä was, die Haar van de Yamunä Rivier naar het paleis bracht, wordt Ze "Våñabhänuduläri" of "Våñabhänu-kanyä" genoemd – de liefste
dochter van Våñabhänu Mahäräja – enzovoort.
Närada vroeg Våñabhänu Mahäräja, "Mag ik uw
dochter zien? Dan zal ik voor Haar een astrologische kaart maken en Haar zegenen. Ik zal Haar
toekomstige kwaliteiten beschrijven." [Våñabhänu
Mahäräja haalde toen zijn babydochter op.] Närada verzocht, "Wilt u alstublief in de tussentijd candana (sandelhout), dürvä (gras), akñata (ongebroken rijstkorrels), roli (heilige draad), water uit de
Yamunä en andere attributen verzamelen, zodat ik
en ceremonie kan uitvoeren om Haar te zegenen."
Våñabhänu Bäbä ging een kamer binnen en in de
tussentijd ging Närada Åñi in trance. Terwijl hij
mediteerde, transformeerde dat babymeisje in een
beeldschone jonge (kiçoré) gedaante. Lalitä en Viçäkhä verschenen daar. Lalitä zei, "Waarop medi-

teert u? Sta op, sta op. Bied uw eerbetuigingen aan
Haar lotusvoeten en vraag Haar om een gunst."
Op het moment, dat Näradajé zijn ogen opende,
gaf Rädhikäjé hem een tijdelijke darçana van Haar
kiçoré gedaante en verscheen daarna weer voor hem
[als een baby]. Maar aangezien zijn behoefte om
Haar te zien niet was gestild, ging hij in Govardhana naar een plaats, die nu naar hem is genoemd:
Närada-kuëòa. Daar voerde hij gedurende duizenden jaren soberheden uit zonder te eten of te drinken. Hij mediteerde op Haar en chantte voortdurend de rädhä-mantra. Na duizenden jaren werd
Näradajé Näradé Gopé. Op dat moment verscheen
Rädhäjé en gaf aan Näradé Gopé Haar dienst. Deze
details hebben we geleerd van çästra.
Sommigen zeggen, dat de Çrémad-Bhägavatam
stelt, "Ete cäàça-kaläù puàsaù kåñëas tu bhagavän
svayam – Kåñëa is de oorspronkelijke Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods" en dat het doel van de auteur, Çréla Vyäsadeva, in de manifestatie van ÇrémadBhägavatam was om alleen het spel en vermaak van
Çré Kåñëa te beschrijven. Maar het standpunt van
onze äcäryas, zoals Çréla Sanätana Gosvämé, Çréla
Jéva Gosvämé en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura is, dat räsa-lélä, het meest verheven spel in Çrémad-Bhägavatam, werd uitgevoerd omwille van Çrématé Rädhikä. Kåñëa vertelde Haar persoonlijk,
"Tuhü binä bähära räsa? tuhü lägi' mora varaja-väsa –
Wat heeft het voor zin om zoner Jou räsa uit te voeren? Alleen vanwege Jou woon Ik in Vraja."

çata-koöé-gopé mädhava-māna
räkhite närilo kori'jatana
[Miljoenen prachtige koeherderinnen zijn niet in
staat om Mädhava's aandacht vast te houden, ondanks hun enorme pogingen dat te doen.]

Toen Rädhikä van de räsa-lélä verdween, zag Kåñëa, dat zelfs miljoenen gopés niet in staat waren
Zijn belangstelling te wekken. Terwijl Hij treurde
en uitriep, "Rädhe Rädhe!" verliet Hij de dansvloer
om Haar te zoeken. Hoewel het in ÇrémadBhägavatam niet zo duidelijk wordt gezegd, hebben
de commentatoren de betekenissen van de çlokas er
alleen op deze manier uitgehaald. Kåñëa verdween
daar niet in Zijn eentje. Rädhäräëé was de eerste,
die in mäna vertrok van de räsa-lélä en daarna verliet Kåñëa de räsa dans om Haar te zoeken. Hij was
heel bezorgd en riep, "Rädhe Rädhe" en uiteindelijk vond Hij Haar.
De andere gopés, die de räsa dans hadden verlaten
om Kåñëa te zoeken, zagen toen twee sporen. Het
ene spoor was van Kåñëa en het andere, in het
midden van de Zijne, was van een dame. Ze dachten, "Deze voetafdrukken zijn van Kåñëa, maar van
wie zijn die andere, kleinere delicate voetafdrukken
met zulke mooie tekeningen?"
Aangezien Lalitä, Viçäkhä en de andere gopés in
Çré Rädhä's groep Haar voeten hadden gediend,
wisten ze, dat het tweede spoor van Haar moest zijn
en ze voelden zich heel gelukkig. "Oh, Kåñëa is niet
alleen gegaan", dachten ze. "Hij heeft onze präëa-

priyā (lievelings) sakhé meegenomen." Op hetzelfde
moment voelden ze zich verdrietig. "Nu Ze bij elkaar zijn, kunnen we Hen niet van dienst zijn."
Andere gopés, die vipakñä waren, of die niet in
Rädhä's groep zaten, zeiden,
anayärädhito nünaà
bhagavän harir éçvaraù
yan no vihäya govindaù
préto yäm anayad rahaù
Çrémad-Bhägavatam (10.30.28)
[Deze gopī (Çrématé Rädhikä) heeft zeker Bhagavän
Çré Hari, de allerhoogste autocraat, vereerd (ärädhito). Waarom heeft Govinda ons anders allemaal
achtergelaten en alleen Haar meegenomen?]

"Oh, dit meisje, dat met Kåñëa is weggegaan, is zo
fortuinlijk. Kåñëa heeft Haar naar een afgelegen
plek gebracht en heeft zodoende de trots (saubhägya-mada) van miljoenen gopés zoals wij gebroken." Ze hadden door, dat de gopé, die Kåñëa bij
Zich had genomen, superieur was aan hen. "Zij
heeft Nārāyaṇa zeker gediend en Hem plezier gedaan en vanwege Zijn zegeningen heeft Kåñëa alleen Haar meegenomen." Op deze manier werd de
suprematie van Rädhäjé aan de wereld onthuld.
Zodra Zij van de räsa dans verdween, vertrok Kåñëa
om Haar te zoeken. Rädhikä is daarom de beste
onder alle geliefden van Kåñëa, en räsa-lélä werd
uitsluitend uitgevoerd om Haar superieuriteit te
vestigen. Kåñëa voerde dit alleen uit voor Haar ple-

zier. Hij toonde de suprematie van de gopés door te
zeggen,
na päraye 'haà niravadya-saàyujäà
sva-sädhu-kåtyaà vibhudhäyuïäpi vaù
yä mäbhajan durjara-geha-çåìkhaläù
saàvåçcya tad vaù pratiyätu sädhunä
Çrémad-Bhägavatam (10.32.22)
"O gopés, omwille van Mij hebben jullie je echtenoten verlaten, evenals wereldse religie, verlegenheid,
de instructies van jullie authoriteiten en jullie leven
als huisvrouw, die allemaal bedoeld waren om jullie
gebonden te houden. Aan de verplichtingen van
het huiselijke leven komt geen eind. Het is een
çåìkhalä, een keten aan handen en voeten. Waaruit
bestaat die keten? De instructies van authoriteiten.
Jullie verbroken die keten en zijn naar Mij gekomen. Hoe kan Ik ooit Mijn schuld aan jullie vereffenen? Oh, jullie zijn sädhus, heiligen. Door jullie
vrome natuur kunnen jullie Mij van Mijn schuld
verlossen, maar Ik kan jullie nimmer terugbetalen."

De suprematie van de gopés en onder de gopés de
suprematie van de gopés, die de lichamelijke expansies van Rädhikä zijn, wordt aldus aangetoond. Onze äcäryas hebben geschreven,
agha-ripur api yatnäd atra devyäù prasäda
prasara-kåta-kaöäkïa-präpti-kämaù prakämam

anusarati yad uccaiù snäna-sevänu-bandhais
tad ati-surabhi-rädhä-kuëòam eväçrayo me
Çré Rädhä-kuëòäñöaka (3)
[Om Çrématé Rädhikä een plezier te doen voert
zelfs Çré Kåñëa Zelf, die ernaar verlangt Haar genadevolle zijdelingse blik te ontvangen, zware soberheden uit in de zeer waardevolle en aromatische
Rädhä-kuëòa door regelmatig daar te baden en
zorgvuldig alle gepaste rituelen in acht te nemen.
Moge die hoogst betoverende Rädhä-kuëòa mijn
toevlucht zijn.]

Rädhäjé was in mäna, pessimistische boosheid, en
werd Mäniné. Haar mäna had geen oorzaak. Rädhikä's mäna bestaat uit twee soorten: hetuka mäna
en ahaituka mäna, pessimistische boosheid met en
zonder oorzaak. De vipakñä (rivaliserende) gopés
aangevoerd door Candrävalé bekritiseerden Haar
en zeiden, "Schaamt Rädhikä zich niet door mäna
te doen? Ze wordt obstinaat, wanneer ze in mäna is.
Ik wil Haar gezicht niet zien."
Aan de andere kant zegt Rädhikä, "Candrävalé
heeft geen idee van de aard van prema. Ze weet niet
hoe ze haar geliefde een plezier moet doen. Ik wil
haar gezicht niet zien."
De sneha, genegenheid, van Rädhikä en Candrävalé is verschillend. Candrävalé's affectie voor Kåñëa
is ghåta-sneha, heel glad, terwijl de affectie van Radhika en Haar sakhés madhu-sneha is, als madhu, als
honing; honing is glad maar ook zoet. Candrävalé's
genegenheid wordt vergeleken met ghee, die suiker

nodig heeft om zoet te worden, maar honing is zoet
van zichzelf. Dit is het verschil tussen hen.
In Ujjvala-nélamaëi heeft Çréla Rüpa Gosvämé
Rädhäjé's verbijsterende gemoedsgesteldheden beschreven, vooral sneha, mäna, praëaya, räga, anuräga, bhäva, mahäbhäva, rüòha, adhirüòha, mohana,
mädana. Kåñëa Zelf heeft geen mädana-bhäva, dus
om de mädana-bhäva van Rädhäjé te proeven verscheen Hij als Çré Caitanya Mahäprabhu met Zijn
metgezellen in Çré Navadvépa-dhäma. Daar werd
Zijn verlangen vervuld. Iemand, die zijn verlangen
wil vervullen, heeft een guru nodig. Met dezelfde
bedoeling ging Mahäprabhu een bezoek brengen
aan Çré Räya Rämänanda in Godävaré en stelde
hem allerlei vragen. Waarom deed Hij dit? In Çré
Kåñëa's spel is Räya Rämänanda Viçäkhä-devé, Rädhikä's gopé-vriendin, die alle stemmingen van Rädhikä kent. Daar in Godävaré heeft Mahäprabhu alle
stemmingen van Rädhikä aan Räya Rämänanda
laten zien. Diezelfde Viçäkhä in de vorm van Räya
Rämänanda leidde Mahäprabhu op in het realiseren van deze gemoedstoestanden. Aan het eind van
hun samenzijn zei Mahäprabhu tegen hem, "Ik ben
zo blij. Dit is de reden waarvoor Ik kwam. Mijn verlangens zijn nu vervuld. Help Me alsjeblieft om
rädhä-bhäva, de stemmingen van Çrématé Rädhikä te
ervaren. Kom alsjeblieft naar Jagannätha Puré en
help Me daar." Räya Rämänandajé ging toen naar
Jagannätha Puré.
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