Bhaarata
In het devanaagarie geschrift (wat in de stad van de goden wordt gesproken)
Bhaarata is de eerste keizer die van India een eenheids rijk maakte.
Vishvaamitra (een rishi) beoefende intense versterving op de oever van Maalinie in de
Himalayas.
Indra zag dat hij machtig werd en stuurde apsaraa Menakaa, een hemels wezen, getraind
in de verleidings kunst. Hij vroeg daarvoor de hulp van de windgod en de god van de
liefde. Menakaa benaderde al spelend de asceet, de windgod blies haar kleed weg.
Verdrietig liep er achterna pal voor de asceet. De god van de liefde wekte begeerte op
bij de asceet en … ze werd zwanger. Ze baarde haar kind en liet het achter aan de oever
van de Maalinie, vogels (shakunta) voedden het meisje.
Kanva een rishi vond het meisje en voedde haar op. Ze kreeg de naam Shakuntala, wat
betekent beschermt en gekoesterd door vogels.
Koning Dushyanta was op jacht en bezocht de aashram van Kanva, hij was vruchten gaan
plukken. Shakuntala ontving de koning, die verwondert opkeek naar haar, gekleed in sober
kledij, mooi als een godin. Hij werd op slag verliefd en vroeg haar te huwelijk. Gandharva
is een huwelijk sluiten met wederzijdse liefde. De koning gaf haar zijn ring, beloofde
haar te komen ophalen en vertrok.
Durvaasas, een andere rishi, kwam op bezoek bij Kanva. Shakuntala was met haar
gedachten bij haar verliefde en vergat de bezoeker, hij werd woedend en vervloekte
haar. “Degene die je lief hebben zullen u vergeten”.
Shakuntala kreeg een zoon, Sarvadarmana (alles bedwingen). Op zes jaar was hij zo sterk
dat hij de wilde dieren de baas kom. Toen hij volwassen was trokken ze naar het hof van
koning Dushyanta, hij weigerde de erkenning. Shakuntala werd woedend en vertrok. Op
dat moment riep een stem uit de hemel: “ Zij spreekt de waarheid. Erken uw zoon en
noem hem Bhaarata”. Wat betekend erken, neem aan.
De naam van India in het Sanskriet is Bhaarata.

De stamvaders van Arjuna
De Astha Vasus (acht windstreken) vervelen zich in de hemel en stelen de goddelijke koe
van de rishi Vasistha. Als straft moeten ze terug geboren worden op aarde. Ze vragen en
krijgen genade van Devi Ganga. Zij moet toch terug naar de aarde voor een opdracht en
zegt: ‘je kunt bij mij geboren worden en ik zal het kort maken’.
Koning Santanu ontmoet Devi Ganga aan de oever van de Ganges. Hij wordt verliefd en
vraagt haar ten huwelijk. Ze gaat akkoord op voorwaarde dat hij zich niet bemoeid met
wat ze doet. Hij mag haar niet tegen spreken of ze gaat terug. Ze trouwen, het eerste
kind dat geboren wordt smijt ze in de Ganges. Zo ook de volgende. Bij het achtste kan
Santanu zich niet meer bedwingen en de Godin Ganga vertrekt. Het achtste kind wordt
Bhisma genoemd. Hij was nl de aanvoerder van de Astha Vasus en moet zijn hele termijn
uitdoen.

Koning Santanu was nog jong en alleen en viel voor de charmes van Satyavati, de
pleegdochter van visser Dasa. Zij was de dochter van een koning en een nimf. Dasa wilde
slechts toestemming geven voor het huwelijk als haar zoon troon opvolger wordt.
Bhisma, de troon opvolger, was nog jong maar had medelijden met zijn vader en beloofde
nooit te trouwen en geen nakomelingen te verwekken.
Santanu en Satyavati trouwden en kregen twee zonen, Chitrangada en Vichitravirya.
Santanu stierf jong en ook de eerste zoon. Bhisma regeerde tot de jongste volwassen
werd.
Bhisma gaat naar een Svayamvara, een feest, toernooi waar trouwrijpe meisjes van adel,
vorsten uitnodigen. Bhisma is zo sterk dat hij ze alle drie wint. Amba, Ambika en
Ambalika. Amba was al verloofd en mag terug vertrekken. Vichitravirya trouwde met
Ambika en Ambalika. Hij stierf vroeg. Zijn twee vrouwen blijven kinderloos achter.
Bhisma heeft de gelofte afgelegd en kan geen kinderen verwekken. Satyavati had al een
zoon en zij doet beroep op hem om kinderen te verwekken. Vyaasa, de samensteller van
Mahaabhaarata, was lelijk en stonk naar vis. Zij was haar visgeur door een gunst van een
wijze kwijt.
Dhritaraastra is de zoon van Ambika en is blind. Van schrik had ze haar ogen dicht
genepen toen Vyaasa haar benaderde. Hij trouwde met Gaandhaarie en kregen 101
kinderen. Zij vormden de Kauravas. De aanvoerder is de oudste zoon Doeryodhara.
De Paandavas is de stam van Paandu. Hij is de zoon van Ambalika en heeft een bleke
huidskleur, zij werd bleek van schrik. Hij trouwt met Kunti en Maadrie. Bij een mistrap in
de jacht wordt hij vervloekt en mag geen gemeenschap hebben met zijn vrouwen.
Kunti had van een wijze een gunst gekregen waardoor ze met een mantra de goden kon
oproepen om een kind te verwekken.
Yudhisthira wordt verwekt door Dharma de god van gerechtigheid. Bhima door Vayu de
god van de wind en Arjuna door Indra de dondergod.
Maadrie vraagt haar mantra en mag die slechts een maal gebruiken en ze roept Aswin de
tweelinggoden op en krijgt een tweeling, Nakula en Sahadeva.
Vidura is de zoon die Vyaasa verwekte bij de dienstmaagd.
Paandu sterft vroeg en de Paandavas worden opgevoed samen met de Kauravas.
De Paandavas zijn zonen van de goden behept met rechtvaardigheid. Met hun inzet,
kennis en intelligentie slagen ze in al hun ondernemingen en wekken zo de afgunst van de
Kauravas. Ze moeten weg en krijgen een stuk waardeloze grond. Waar ze na korte tijd er
weer inslagen om nog grote rijkdom en weelde te verzamelen.
De afgunst van de Kauravas is zo groot dat ze door toe doen van hun oom Sakoenie,
Yoedhishtrira, de oudste zoon van de Paandavas, uitnodigen voor een bedrieglijk
dobbelspel. Ze verliezen alles ook hun vrouw. Ze krijgen genade van Dhritaraastra, de
blinde vader van Doeryodhara en worden verbannen voor 12 jaar en nog een jaar incognito
te leven. Ze slagen deze periode door te brengen en eisen dan weer hun deel op. Maar
Yoedhishtrira weigert. Er volgt een oorlog.
Yoga Denderleeuw. Juli 2006

