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[Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja verzocht
Kåñëadäsa Prabhu om Çré Maìgala-gétam, Çré Rädhä-kåpäkaöäkña-stava-räja en Çré Nanda-nandanäñöakam te zingen.]

Als je Rädhikäjé een plezier wilt doen, zal je Kåñëa
een plezier moeten doen; en als je Kåñëa een plezier wilt doen, zal je Rädhikä een plezier moeten
doen. Als je de glorie van Kåñëa bezingt, is Rädhikäjé gretig om het met miljoenen oren te horen. En
als iemand de glorie van Rädhikäjé bezingt, wil Kåñëa, die intens gretig is om dat te horen, miljarden
en triljoenen oren hebben. We zongen over de glorie van Rädhikä in Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja.
Nu gaan we Çré Nanda-nandanäñöakam zingen, waarin eerbetuigingen aan Kåñëa worden aangeboden
en waarin Zijn glorie wordt bezongen.
Allereerst bied ik aan de lotusvoeten van mijn gurupäda-padma, nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé
Mahäräja mijn miljoenen daëòavat praëäma puñpäijali aan. Daarna bied ik aan de sannyäsés, brahmacärés, Vaiñëava's en Vaiñëavé's mijn eerbetuigingen
aan.

De inwoners van Räval en Varñäna hebben Rädhäñöamé gisteren gevierd. Dat komt, omdat ze de
tithis (Vedisch astrologische perioden), zoals gegeven in çästra, niet erg veel consideratie geven. Ze
vieren Janmäñöamé en Rädhäñöamé alleen op Añöamé
zonder in overweging te nemen, of die Añöamé
pūrva-viddhä, parva-viddhä of çuddha is, hetgeen betekent, dat het al of niet zuiver is.1 Maar de vier authentieke Vaiñëava sampradäyas – de Brahma sampradäya, de Rudra sampradäya, de Sanaka sampradäya en de Çré sampradäya – nemen deze regels wel
in acht. Wij volgen in hun voetspoor en nemen deze principes ook in acht en vieren Çré Rädhäñöamé
daarom vandaag.
Gisterenavond hebt ik verteld, hoe Çrématé Rädhikä in Räval verscheen en hoe [Våñabhänu] Bäbä
Haar op de Yamunä Rivier in een honderdbladige
lotus aantrof. In een andere kalpa (tijdperk) verscheen Ze ook in een lotusbloem in Våñabhänukuëòa. Beiden worden beschouwd als waar, waarbij
gedegen rekening wordt gehouden met het verschil van kalpas. Maar in deze kalpa verscheen Ze in
Räval.
Rädhikäjé heeft ontelbaar veel eigenschappen,
die Ananta Çeña noch Kåñëa kunnen beschrijven.
devé kåñëa-mayé proktä
rädhikä para-devatä
1

Indien de tithi (Saptamé) van de voorgaande dag nog aanwezig
is bij zonsopgang, wordt dit 'onzuiver' genoemd. In dat geval vieren we Rädhäñöamé de volgende dag.

sarva-lakñmé-mayé sarva
käntiù sammohiné parä
Båhad-gautaméya-tantra
Geciteerd in Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.83)
[Zij, die schittert en straalt en die niet-verschillend
is van Çré Kåñëa, wordt Çrématé Rädhikä genoemd.
Ze is uitermate vererenswaardig en overziet alle geluksgodinnen. Ze beschikt over alle luister en
brengt Çré Kåñëa compleet in de war. Zij is het allerhoogste innerlijke vermogen van de Heer.]

Het woord devé in het bovengenoemde vers betekent, dat Çrématé Rädhikä godin aller godinnen is.
Kåñëa-mayé betekent, dat al haar lichaamsdelen
zich manifesteren uit Haar mahäbhäva, de hoogste
extatische liefde voor Kåñëa. Ze zalft Zich met Haar
sneha (affectie) voor Kåñëa en Ze baadt Zich in de
genegenheid, die Lalitä, Viçäkhä en Haar andere
sakhés voor Haar hebben. Çréla Raghunätha däsa
Gosvämé heeft dit allemaal uitgelegd in zijn geschriften. Rädhikä is Kåñëa-mayé; Haar prema (liefde) voor Kåñëa vormt Haar lichaam.
Devé kåñëa-mayé proktä rädhikä para-devatä. Ze is para-devatä. Çré Kåñëa is de devatä van alle devatäs
(God aller goden). En wie is de devatä van Krsna?
Zij, die mäna vertoont in Rädhä-kuëòa. Kåñëa
neemt drie keer een bad in Rädhä-kuëòa om Haar
te kalmeren. In diepe meditatie chant Hij, "Rädhe
Rädhe" om haar een plezier te doen. Hoe glorieus
is deze rädhä-näma!

Toen Çré Jayadeva Gosvämé in Campaka-haööa
eens de verzen van zijn Çré Géta-govinda aan het
componeren was, verscheen er een spel in zijn
hart, waarin hij zag, dat Çré Kåñëa pogingen ondernam om Çrématé Rädhikä te kalmeren. Nadat Hij
Zijn fluit aan Haar lotusvoeten had gelegd, wilde
Çré Kåñëa Haar voeten op Zijn hoofd plaatsen. Dit
vervulde Çré Jayadeva met vrees en hij kon zich er
niet toe aanzetten om te schrijven wat hij zag. Hij
dacht, "Çré Kåñëa is sarveçvara (de Heer van alles).
Er is geen para-tattva (Allerhoogste Absolute Waarheid) buiten Hem. Hij beschikt over alle vermogens en hoewel Rädhikäjé Kåñëa's hlädiné=çakti (pleziergevend vermogen) is, toch is Kåñëa het hoogste
principe (para-tattva). Als Çrématé Rädhikä Zijn
vermogen is, hoe kan Hij Zijn hoofd dan aan Haar
lotusvoeten leggen? Dit is onmogelijk."
Zo ontstond er twijfel in het hart van Jayadeva
Gosvämé. Hij hield op met schrijven, sloot zijn notitieboek en ging een bad nemen in de Gaìgä. Op
hetzelfde moment nam Çré Kåñëa de vorm van Çré
Jayadeva aan en zag eruit alsof hij gereed was om
een bad te nemen. In de gedaante van Jayadeva
kwam Kåñëa bij het huis van Jayadeva en zei tegen
zijn vrouw Padmävaté, "Ik zat iets te schrijven in onze tempelkamer en daarna ging ik een bad nemen.
Onderweg schoot me iets te binnen en daarom ben
ik teruggegaan om in Mijn manuscript te schrijven.
Wil je het even brengen?" Ze kwam met het manuscript en Kåñëa voltooide persoonlijk het vers, dat
Jayadeva was begonnen te schrijven. Aan "smara-

garala-khaëòanaà – het dodelijke vergif van amoureuze liefde…" voegde Hij toe "…mama çirasi maeòanam dehi pada-pallavam udäram – wordt geneutraliseerd door Mijn hoofd te decoreren met Jouw
voeten als bloemen."
smara-garala-khaëòanaà mama çirasi maëòanam
dehi pada-pallavam udäram
[De mooie bloesems van Jouw voeten neutraliseren
het dodelijke vergif van romantische liefde. Ze doven het angstaanjagende vuur van de pijn van die
liefde, dat in Mijn hart woedt. Wees daarom zo lief
om Jouw voeten Mijn hoofd te laten tooien.]

"O Rädhikäjé, smara garala khaëòanam." Het
woord smara betekent hier, "Jouw afzondering van
Mij heeft het effect van een miljoen soorten vergif.
Ik kan het niet verdragen. Wees zo goed Mijn overtredingen te vergeven en tooi Mijn hoofd door er
Jouw lotusvoet op te plaatsen." Çré Kåñëa Zelf
schreef dit in gouden letters en vertrok.
Even later kwam Jayadeva terug van zijn bad.
Verbaasd vroeg zijn vrouw, "Hoe ben jij zo snel teruggekomen? Zojuist kwam je hier, schreef iets in
jouw boek en ging weer terug om te baden."
Jayadeva Gosvämé zei, "Ik ben niet teruggekomen, ik kom nu pas terug voor de eerste keer, nadat ik heb gebaad." Hij vroeg naar zijn manuscript,
sloeg het open en zag, dat zijn onvoltooide vers met
gouden letters was voltooid door Kåñëa Zelf. Hij

kon het zelf niet schrijven, dus Kåñëa kwam om het
voor hem te doen. Hoe glorieus is Rädhäjé!
Ze is sarva-lakñmé-mayé. het summum van alle Lakñmé's (geluksgodinnen),
ananta-koöi-viñëu-loka-namra-padmajärcite
himädrijä-pulomajä-viriïcajä-vara-prade
apära-siddhi-åddhi-digdha-sat-padäìgulé-nakhe
kadä kariñyaséha mäà kåpä-kaöäkña-bhäjanam
Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja (11)
[O Jij, die wordt vereerd door Çré Lakñmé-devé – de
meesteres van onbeperkte Vaikuëöha planeten – en
die godsgeschenken geeft aan Çré Pärvaté, Indräëé
en Sarasvaté! Zelfs êên nagel van Jouw lotusvoeten
geeft aanleiding tot een oneindige variëteit aan spirituele perfecties. Oh, wanneer maak Je mij het object van Jouw genadevolle zijdelingse blik?]
makheçvari! kriyeçvari svadheçvari sureçvari
triveda-bhäratéçvari pramäëa-çäsaneçvari
rameçvari! kñameçvari pramoda-känaneçvari
vrajeçvari vrajädhipe çré rädhike namo 'stu te
Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja (12)
[O Meesteres van alle soorten offers, van alle activiteiten, van de mantras uitgesproken tijdens yajïas,
van alle goden, van alle lessen van de drie Veda's,
van de naleving van alle schriftuurlijke principes,
van de geluksgodin, van vergeving en van het heerlijke bos [van Våndävana]. O Meesteres en Keizerin
van Vraja, O Çrématé Rädhikä, ik bied aan Jou mijn
praëäma.]

Dat is de glorie van Rädhikäjé.
En wat te zeggen van andere halfgoden, zelfs
Brahmä en Çaìkara kunnen de darçana van Haar
lotusvoeten niet verkrijgen. Zelfs Kåñëa Zelf vereert
ze. Ze is sarva-lakñmé, de belichaming van alle geluksgodinnen, en sarva-känti, degene, die alle
transcendentale verlangens van Çré Kåñëa vervult.
Anderen, zoals Candrävalé, Lalitä en Viçäkhä kunnen Zijn verlangens slechts tot zekere hoogte vervullen. Er waren miljoenen groepen gopés in de räsa-lélä, maar zodra Rädhikäjé vertrok, verliet ook
Kåñëa die rása dans. Kåñëa denkt, "Voor wie is deze
räsa dans? Het is alleen voor Rädhikä. Als Zij niet
in deze räsa dans is, voor wie is het dan? Wie gaat
dan räsa uitvoeren?" Hij brak de trots van de andere gopés en ging Çré Rädhä zoeken. Rädhikä paradevatä. Kåñëa is devatä en Zij is para-devatä, de allerhoogste vererenswaardige godheid.
De glorieuze eigenschappen van Rädhikä zijn talrijk. Nu gaan de Vaiñëava's in deze bijeenkomst
Haar ieder gedurende tien minuten vereren. Dit is
Haar ware abhiñeka (badceremonie). Ze is niet blij
met de abhiñeka [met allerlei ingrediënten, zoals
melk, yoghurt, honing, ghee, enzovoort], want Zij is
bij ons, wanneer we Haar glorie bezingen.
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