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RÉ DURVÄSÄ ÅÑI EN ÇRÉ DURVÄSÄ- 

äçrama beschikken over een wonderbaarlijke 

specialiteit: ze zijn beide afkomstig uit Satya-

yuga. 

Rond 1994 werd de verantwoording en zorg voor Çré 

Durväsä-äçrama aangeboden aan Çréla Gurudeva, nitya-

lélä-praviñöa oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad 

Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja. Dit is een 

krachtige en beroemde lélä lokatie in Çré Vraja-maëòala. 

Çréla Gurudeva erkende dit aanbod als de wens van zijn 

çréla gurupäda-padma, guru-paramparä en Çré Çré Rädhä-

Kåñëa en Hun metgezellen en heeft deze verantwoording 

aanvaard. Dankzij zijn onvermoeibare inzet kon Çré 

Durväsä-äçrama worden gerestaureerd. Om de oude, 

versleten terp, waarop de äçrama was gebouwd, te be-

schermen werd er een betonnen wal omheen gelegd. 
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Toen heeft Çréla Gurudeva een schitterende tempel ge-

bouwd en gezorgd voor een vlekkeloze dagelijkse ere-

dienst van het antieke godsbeeld van Çré Durväsä Åñi 

samen met Çré Çré Guru-Gauräìga-Rädhä-Vinoda-

bhihäré, Çré Yamunä-devé en Gopeçvara Çiva. Door de 

genade van Çréla Gurudeva komen vele pelgrims deze 

plaats bezoeken. Tot hun grote geluk ontvangen ze hier 

darśana van de Öhäkurajé’s, vooral in de gunstige tijd van 

Çré Vraja-maëòala parikramä en Çré Vasanta-païcamé. 

Çréla Gurudeva heeft dit boekje, Maharñi Durväsä & 

Çré Durväsä-äçrama, gepubliceerd met de wens om de 

glorie van deze plek te verspreiden, zelfs onder het al-

gemene publiek. Hij heeft de inhoud van dit boekje sa-

mengesteld om ons specifieke informatie te geven over 

Mahärñi Durväsä en zijn äçrama. Een ieder, die het ho-

ningzoete spel in deze pagina’s proeft, zal zich uiterst 

fortuinlijk voelen en verschuldigd zijn aan Çréla Gurude-

va. 

Het Uitgevers Team 

[Gauòéya Vedänta Publishers] 
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RAJA-MAËÒALA BESTAAT UIT TWAALF 

primaire bossen. In ieder primair bos zijn tallo-

ze kleinere bossen en in die kleinere bossen 

bevinden zich vele loofhutten en priëlen. Van de twaalf 

primaire bossen liggen er vijf aan de oostzijde van de 

Yamunä – Bhadravana, Bhäëòéravana, Bilvavana (Bel-

vana), Mahävana en Lauhavana – en zeven bossen liggen 

aan de westzijde van de Yamunä – Madhuvana, Tälava-

na, Kumudavana, Bahulävana, Kämyavana, Khadérava-

na en Våndävana. In Lauhavana ligt de zeer oude äçrama 

van Durväsä op enige afstand van de Yamunä, pal te-

genover Viçräma-ghäöa in Mathurä. 

Mahärñi Durväsä is een beroemde, geperfectioneerde 

yogé en groot heilige uit drie yugas, Satya, Tretä en Dvä-

para. Nergens staat geschreven, dat hij ooit is gestorven. 

Zelfs vandaag de dag leeft hij ergens incognito. Hij is een 
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zeer ongewone åñé. Het is zeer moeilijk in te schatten, 

wat hij in het volgende moment gaat doen of wanneer, 

en daarom is hij moeilijk te volgen. Hij is hier afgedaald 

als een deelexpansie van Mahādeva Çaìkara. Soms zien 

we, dat hij zelfs zonder reden kwaad kan worden. Hij 

heeft het vermogen om alle materiële gunsten te schen-

ken. 



3 

 

AHÄRÑI DURVÄSÄ ÄÇRAMA IS EEN 

plek uit de Oudheid. Durväsä heeft hier 

soberheden verricht, waarmee hij talloze 

perfecties kreeg. Deze äçrama is dan ook in drie yugas 

beroemd te noemen. Mensen stromen uit heel India hier 

naartoe en bidden om vervulling van allerlei materiële 

verlangens. 

Mahärñi Atri was een geestelijke zoon (mänasa-putra) 

van Brahmä, de schepper van het materiële universum. 

De drie halfgoden Brahmä, Viñëu en Maheça zijn eens 

voor Atri verschenen om hem een gunst te schenken. 

Atri was zeer voldaan met de darśana van hen alledrie. 

Hij bood hen met grote liefde en een gebroken stem ge-

beden aan. De drie goden waren tevreden en zeiden hem 

een gunst van zijn keuze te aanvaarden. Na het consult 
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met zijn vrouw, Anusüyä, vroeg hij of ze alledrie, Brah-

mä, Viñëu en Maheça, hun zonen wilden worden. “Het 

zij zo,” en de drie halfgoden vertrokken naar hun eigen 

woonplaats. 

Devarñi Närada speelde véëä en bezong de glorie van 

Bhagavän, toen hij Sarasvaté, Lakñmé en Umä tegen-

kwam, tegen wie hij in hoge mate de glorie van de kuis-

heid van Anusüyä prees. Hij zei, “Vanwege haar kuis-

heid is Anusüyä, de vrouw van Atri, nu de beroemdste 

vrouw in het universum. In alle drie de werelden is geen 

vrouw, die kuiser is dan zij.”  

Toen de drie godinnen deze woorden van Durväsä 

hoorden, vertoonde hun gezicht grote teleurstelling. Ze 

gingen er trots op de meest kuise vrouwen in de drie we-

relden te zijn en konden het niet verdragen, dat een an-

dere vrouw kuiser zou zijn dan zij. Ze stonden erop, dat 

hun respectievelijke echtgenoten – Çré Brahmä, Çré Viñëu 

en Çré Maheça – de kuisheid van Anusüyä aan een der-

mate moeilijke test zouden onderwerpen, dat ze er niet 

voor zou slagen. Hun echtgenoten probeerden hun 

vrouw te overtuigen, dat ze hun nederlaag zouden riske-

ren, als ze zouden trachten haar kuisheid te testen, om-

dat Anusüyä uitermate sober, extreem kuis en een groot 

toegewijde van Bhagavän was. Toch bleven hun vrouwen 

aandringen. 

Brahmä, Viñëu en Maheça arriveerden bij de äçrama 

van Çré Atri en Anusüyä in Citraküöa. De sobere Anu-
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süyä bevond zich op dat moment alleen in de äçrama, die 

in een dichtbegroeide jungle in een bergkam lag. Atrijé 

zat in een nabijgelegen grot en was verzonken in de ver-

ering van Bhagavän. Toen Anusüyä de drie halfgoden 

hun äçrama zag naderen, stond ze op en bood met ge-

vouwen handen praëäma aan. “Hoe kan ik u dienen, 

onze eerwaarde gasten?” vroeg ze. Toen bracht ze hen 

water, fruit en een paar wortels. Maar het waren geen 

gewone gasten. Ze zeiden, “Als je ons naakt een aalmoes 

geeft, zullen we deze aanvaarden. Anders zijn we niet 

tevreden en stappen we weer op.” 

Nadat ze deze vreemde woorden had vernomen, dacht 

Anusuya even na. Toen verzocht ze hen een ogenblik te 

wachten en ging naar haar echtgenoot Atrijé om hem te 

vertellen over de opmerkelijke conditie, die ze op het 

aanvaarden van aalmoezen hadden geplaatst. Atrijé me-

diteerde en maakte eruit op, dat deze drie gasten 

niemand anders waren dan Brahmä, Viñëu en Maheça. 

Hij zei tegen zijn vrouw, “Dit zijn geen gewone gasten, 

maar ze zijn Brahmä, Viñëu en Maheça zelf. Verwelkom 

hen en eer hen zoals het hen belieft; dat kan geen kwaad 

doen.” Anusüyä liep terug naar de äçrama en zei tegen 

de drie goden, “Ik stem erin toe u naar wens te dienen, 

maar mijn verlangen is, dat u pasgeboren babies wordt 

en op mijn schoot komt zitten.” Ze werden onmiddellijk 

babies en gingen op haar schoot zitten spelen, terwijl zij 

de drie kinderen met grote liefde begon te voeden. De 
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kinderen werden Candramä, Dattätreya en Durväsä ge-

noemd. Brahmäjé was neergedaald als Candramä, Viñëu 

als Dattätreya en Maheça als Durväsä. 

Na enige tijd raakten de drie godinnen, Sarasvaté, La-

kñmé en Umä, bezorgd, omdat hun echtgenoten nog niet 

waren thuis gekomen. Het was hen via Devarñi Närada 

ter ore gekomen, dat hun echtgenoten babies waren ge-

worden en bij Anusüyä op schoot zaten te spelen. Ze 

hebben zich toen omgekleed in gewone kleding en gin-

gen samen naar de äçrama van Anusüyä. Nadat Anusüyä 

hen had verwelkomd en geëerd, vroeg ze hen, “Wie bent 

u?” 

Ze antwoordden, “We zijn uw schoondochters.”  

“Hoe zijn jullie mijn schoondochters geworden?” 

vroeg ze. 

Aarzelend vanwege enige schaamte antwoordden ze, 

“De drie kinderen, die op jouw schoot zitten te spelen, 

zijn niemand anders dan onze echtgenoten. Omdat onze 

echtgenoten jouw zonen zijn geworden, zijn wij jouw 

schoondochters geworden.” 

Anusüyä zei glimlachend, “Wat wilt u?” 

“We willen onze echtgenoot terug,” antwoordden ze. 

“Weest u alstublieft genadig en breng hen terug in hun 

oorspronkelijke gedaante, zodat we hen weer van dienst 

kunnen zijn.” 

Anusüyä zei, “Ze blijven in hun huidige gedaante bij 

mij als mijn zonen, terwijl ze tegelijkertijd terugkeren in 
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hun oorspronkelijke gedaante en jullie op de terugweg 

naar huis kunnen begeleiden.” 

Dit verhaal is afkomstig uit het begin van Satya-yuga. 

Het complete verhaal wordt verteld in de Puräëa’s en de 

Mahäbhärata. 

 





9 

AMBARÉÑA MAHÄRÄJA EN DURVÄSÄ ÅÑI  

 

OEN DURVÄSÄ ENIGSZINS WAS OPGE-

groeid, gaf hij zowel het eten van voedsel als 

het drinken van water op en begon in op-

dracht van zijn ouders zware soberheden uit te voeren. 

Hij beoefende vooral het achtvoudige yoga systeem van 

yama, niyama, äsana, präëäyäma, dhyäna, dharaëa en-

zovoort, waardoor hij vele mystieke perfecties verkreeg. 

Hij was in de wereld vermaard als een geperfectioneerde 

yogé. Alles, dat hij voorspelde, ging zich in werkelijkheid 

afspelen. Hij maakte duizenden discipelen. 

Hij bouwde een äçrama op de oever van de Yamunä 

en ging daar wonen. Als de noodzaak zich voordeed of 

als hij dat wilde, ging hij ook op reis. Er kwamen vele 

grote åñis en maharñés naar zijn äçrama om hem te ont-

moeten. Zijn äçrama bevond zich in een prachtig loofbos 
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op de oever van de Yamunä en zag er zeer lieflijk uit. 

Kwetterende koekoeks, dansende pauwen, rustende her-

ten en andere soorten dieren en vogels woonden onbe-

vreesd in die schuilplaats. Op de Yamunä, die vlakbij 

stroomde, dreven overal lotusbloemen en vanuit de 

äçrama kon het stromen van de rivier worden gehoord. 

Zijn äçrama moet heel lieflijk zijn geweest.  

Op de oever tegenover de äçrama van Durväsä stond 

het schitterende paleis van Mahäräja Ambaréña. Mahärä-

ja Ambaréña was naar deze plek gekomen, die ver van 

zijn hoofdstad was afgelegen, met het doel om sädhana-

bhajana uit te voeren. 

Hij volgde eens een gelofte van Mahä-dvädaçé van vas-

ten van voedsel en water en waken in de nacht. De vol-

gende ochtend, nadat hij zijn dagelijkse plichtplegingen, 

zoals baden, gäyatré-mantra chanten en arcana-püjä had 

uitgevoerd, verzocht hij de Vaiñëava’s, brähmaëas en de 

aanwezige gasten om bhagavat-prasäda te aanvaarden. 

Hijzelf wilde zijn vasten breken door de caraëämåta van 

Bhagavän te eren, toen onverwacht Mahärñi Durväsä 

kwam aanlopen. Mahäräja Ambarisa was zeer verheugd 

hem te zien en zei, “O grote wijze, vandaag hebben we 

het grote geluk een gast van uw statuur te dienen. Öhäk-

urajé’s mahä-prasäda staat voor u klaar; aanvaard het 

alstublieft.” 

Zoals eerder aangegeven, Durväsä was een tempera-

mentvolle åñé; zijn karakter was uitermate opmerkelijk. 
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Niemand wist, wat hij het volgende moment ging doen. 

Çré Durväsä Åñi zei, “Ik heb mijn dagelijkse plichten zo-

als baden nog niet voltooid. Nadat ik naar de Yamunä 

ben geweest, kom ik hier terug.” Hij ging naar de oever 

van de Yamunä. 

De voorgeschreven tijd om het vasten te breken was 

binnen twee uur na zonsopgang en de termijn zou spoe-

dig verlopen. Durväsä kwam te laat terug. Mahäräja 

Ambaréña bevond zich in een dilemma. Als hij zijn vas-

ten zou breken zonder zijn brähmaëa gast te hebben ge-

voed, zou hij zich schuldig maken aan oneerbiedigheid 

en het overschrijden van de regels van gepast moreel 

werelds gedrag. Bovendien zou de åñé ontevreden kun-

nen worden en Mahäräja Ambaréña kunnen vervloeken. 

Maar aan de andere kant, door zijn Mahä-dvädaçé niet 

binnen de aangewezen tijd te breken, zou zijn bhakti te 

lijden hebben. Nadat hij de brähmaëas had geraadpleegd 

over de wetten van dharma, brak hij het Mahä-dvädaçé 

vasten door een enkele druppel caraëämåta te nemen. In 

de geschriften is een regel gegeven voor degenen, die 

vasten van water, om hun vasten de volgende ochtend te 

breken met caraëämåta of een andere vloeistof. Maar 

voor degenen, die voedsel zoals fruit gebruiken als 

anukalpa (prasäda zonder granen), geldt de regel, dat ze 

hun vasten de volgende ochtend moeten breken met 

granen, die zijn geofferd aan Bhagavän. Men mag in ie-

der geval nooit eerbied aan bhakti onthouden; anders 
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wordt bhakti teniet gedaan. Om het spirituele leven te 

beschermen is het toegestaan om consideratie met we-

relds dharma achterwege te laten.  

 

 

Met dit idee brak Ambaréña Mahäräja zijn vasten door 

een druppel caraëämåta te nemen. Hiermee was zijn 

Mahä-dvädaçé vasten gebroken en tegelijkertijd niet ge-

broken. 

Zodra Ambaréña Mahäräja zijn vasten had gebroken, 

kwam Durväsä Åñi terug van de Yamunä. Door zijn mys-

tieke vermogen wist hij, dat Ambaréña Mahäräja zijn vas-

ten had gebroken en hij begon te trillen van woede. “U 

bent een grote atheïst!” zei hij. “U nodigt me uit voor 
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prasäda, maar alvorens mij te bedienen hebt uzelf gege-

ten. Nu zal ik u straffen.” Hij trok een streng haar uit zijn 

hoofd en gooide hem op de grond. Uit die streng haar 

manifesteerde zich een vrouwelijke vuurdemoon ge-

naamd Kåtyä, die Mahäräja Ambaréña benaderde om 

hem in de as te leggen. Mahäräja Ambaréña stond daar 

eenvoudig met gevouwen handen. Hij was volkomen 

onbevreesd, omdat hij zich uitsluitend had overgegeven 

aan Bhagavän. 

Juist op dat moment stuurde Bhagavän, die Zijn toe-

gewijden bijzonder is toegenegen, Zijn Sudarñana cakra 

daar naartoe om Zijn toegewijde te beschermen. De ca-

kra legde de räkñasé Kåtyä in de as en wendde zich toen 

tot Durväsä. Durväsä was doodsbang en rende voor zijn 

leven. Hij stak Pätäla over, stak Svarga over en alle an-

dere veertien planetaire stelsels. Hij kwam tenslotte aan 

in Çiva-loka, waar hij Çaìkara smeekte hem te redden. 

Al die tijd had de Sudarçana cakra op hoge snelheid ach-

ter hem aangezeten. Çaìkara zei tegen hem, “U bent 

nogal eigenaardig. U hebt ruzie gemaakt met een toege-

wijde van Bhagavän. Kent u de glorie van Zijn toegewij-

den niet? Ik kan geen hulp bieden aan iemand, die een 

overtreding aan de voeten van een toegewijde van Bhag-

avän heeft begaan. Ga rechtstreeks naar Bhagavän Vis-

nu; het is Zijn cakra. Hij alleen kan u beschermen.” 

Durväsä ging onmiddellijk naar Viñëu-loka en smeekte 

aan de voeten van Bhagavän Viñëu voor zijn leven, 
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“Prabhu! Red me alstublief, ik ben uiterst bedroefd. 

Niemand kan me redden behalve U. Ik heb me helemaal 

aan U overgegeven. Aangezien U bent toegenegen aan 

degenen, die zich aan U hebben overgegeven, is het voor 

U een natuurlijke zaak om me te beschermen.” 

 

 

Bhagavän Viñëu antwoordde, “Ik kan degenen, die 

vijandig zijn tegen Mijn toegewijden, niet beschermen. 

Ik ben het hart van Mijn toegewijden en zij zijn Mijn 

hart. Ik kan hen nooit achterlaten en ik bevind Me eigen-

lijk onder hun beheer. Alleen de toegewijde, aan wiens 

voeten je een overtreding hebt begaan, kan jou verge-

ven; Ik ben niet in staat dat te doen. Dus als jij jouw ei-
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gen welzijn verlangt, ga dan terug naar Mijn toegewijde 

Ambaréña en smeek hem om vergeving.” 

Toen werd Mahärñi Durväsä wanhopig. Omdat hij 

geen andere uitweg zag, besloot hij naar Mahäräja Am-

baréña terug te keren. Toen hij daar aankwam, vouwde 

Mahäräja Ambaréña zijn handen en bood hem nederig 

zijn praëäma aan. Maar Durväsä viel aan zijn voeten en 

omwille van zijn eigen welzijn smeekte hij om vergeving 

en bad voor zijn leven. Mahäräja Ambaréña kalmeerde 

toen de Sudarçana cakra door hem gebeden aan te bie-

den. 

Bij het horen van de opmerkelijke glorie van bhakti 

was Durväsä verbijsterd en zei, “Hoe fortuinlijk zijn de 

toegewijden van Bhagavän! Vandaag heb ik de groot-

heid van de toegewijden van Bhagavän Anantadeva le-

ren kennen. O Koning, hoewel ik u heb beledigd, wenste 

u alleen mijn welzijn. Welke bezigheid zou moeilijk kun-

nen zijn voor heilige personen, die de lotusvoeten van 

bhakta-vatsala Bhagavän Çré Hari hebben vastgepakt? 

Het hart van de mahätmäs, die de lotusvoeten van Tért-

hapäda Bhagavän dienen, is zo edelmoedig, dat ze alles 

kunnen verzaken en dat hun gunstige instructies het hart 

van anderen zuiveren. Daardoor blijven ze van niets ver-

stoken. Aho! U bent zeer vriendelijk tegen me geweest. 

Door mijn overtreding over het hoofd te zien hebt u mijn 

leven gered.” 
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Vanaf het moment, dat Durväsäjé hier en daar naartoe 

begon te rennen om zijn eigen leven te redden, had Ma-

häräja Ambaréña niets meer gegeten. Hij zat eenvoudig 

te wachten, totdat Durväsä zou terugkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij raakte de voeten van Durväsä aan en gaf hem 

daarna liefdevol te eten. Toen Durväsä voldaan was van 

de maaltijd, zei hij vol respect, “O Koning, nu moet u 

ook gaan eten.” 

Met een tevreden gevoel gaf Durväsä een lofzang op 

Mahäräja Ambaréña en keerde naar zijn äçrama terug. 
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Na dit incident met Mahäräja Ambaréña veranderde het 

karakter van Mahärñi Durväsä. Vanaf die tijd was hij 

onverschillig voor onpersoonlijke kennis (brahma-jïäna) 

en de beoefening van het achtvoudige mystieke pad 

(añöäìga-yoga). Nadat hij de glorie van zuivere toegewij-

den had leren kennen, kreeg hij de tendens zich op het 

pad van toewijding aan Bhagavän (bhakti) te begeven. 
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BHAGAVÄN ÇRÉ RÄMACANDRA EN DURVÄSÄ ÅÑI  

 

A DE VOORNOEMDE GEBEURTENISSEN 

bleef Durväsä in zijn äçrama in Vraja-

maëòala. Alleen wanneer zich een noodzaak 

aandiende, reisde hij door deze wereld en ook naar an-

dere werelden. Er worden veel vertellingen over Mahärñi 

Durväsä uit Tretä-yuga in diverse Puräëa’s en in de Ma-

häbhärata aangetroffen.  

Çré Rämacandra daalde af naar planeet Aarde en 

voerde elfduizend jaar lang spel uit. Aan het eind van 

deze periode nam Kälapuruña (Tijd in eigen persoon) 

door de wens van Brahmä de gedaante van een grote 

heilige aan en benaderde Çré Rämacandra. Hij verzocht 

Rämacandra met hem een gesprek te hebben op een af-

gelegen plek, waar niemand hen kon horen spreken. Çré 

Rämacandra keek naar Lakñmaëa en zei, “Ga bij de pa-
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leispoort staan en zorg, dat niemand naar binnen gaat. 

Als iemand toch inbreekt en onze conversatie interrum-

peert, kost hem dat zijn leven.” Lakñmaëa ging de pa-

leispoort bewaken. Daarbinnen vingen Kälapuruña en 

Çré Rämacandra hun conversatie aan. Kälapuruña lever-

de Çré Rämacandra een boodschap van Çré Brahmä af, 

waarin stond, “Nu is de tijd van Uw spel in deze wereld 

verstreken. Daarom dient U nu naar Uw eeuwige woon-

plaats terug te keren.” Tijdens hun gesprek arriveerde 

Mahärñi Durväsä bij de paleispoort en zei tegen Lakñ-

maëa, “Ik wil Çré Rämacandra onmiddellijk zien vanwe-

ge iets, dat zeer belangrijk is.” 

Lakñmaëa antwoordde, “O grote ziel, zeg me, wat het 

is en ik zal er snel voor zorgen, dat er aandacht aan 

wordt besteed.” 

Maar Durväsäjé, die van nature geneigd had boos te 

worden, zei, “Ik ontmoet Rämacandra alleen recht-

streeks. Als je me niet toestaat Hem te zien, zal ik Hem 

vervloeken en al Zijn onderdanen in de as leggen.” 

Lakñmaëa dacht, “Het zou beter zijn, als ik alleen in 

de as werd gelegd, in plaats van Çré Rämacandra en al 

Zijn onderdanen.” Daarom ging hij alleen naar Räma-

candrajé. 

Kälapuruña en Çré Rämacandra hadden hun conversa-

tie afgerond, maar Kälapuruña bevond zich nog in de 

kamer. Çré Rämacandra vroeg, “Lakñmaëa, waarom ben 

je hier op een ongelegen moment binnen gekomen?” 
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Lakñmaëa antwoordde, “Prabhu, Mahärñi Durväsä 

staat aan de poort. Hij wil Jou onmiddellijk spreken en 

alleen Jou. Als er enig oponthoud is, staat hij klaar om 

Jou, al Jouw onderdanen en mij ook met een vloek in de 

as te leggen.” 

Rämacandra zei Kälapuruña vaarwel en zei daarna be-

droefd, “Lakñmaëa, kun jij je Mijn gelofte herinneren? 

Ik zei, dat ieder persoon, die tijdens ons gesprek zou 

binnenkomen, het zijn leven zou kosten. Voor een 

deugdzaam persoon is het verzaken van een dierbaar 

persoon hetzelfde als de dierbare persoon doden. Daar-

om zal Ik jou voor het leven verzaken.” Lakñmaëa bood 

praëäma aan de voeten van Çré Rämacandra, verliet het 

koninklijk paleis en ging rechtstreeks naar de oever van 

de Sarayu Rivier. Nadat hij een bad had genomen trok 

hij zijn bewustzijn naar binnen in een staat van meditatie 

en keerde terug naar zijn eeuwige woonplaats. 

In het paleis liet Çré Ramacndra Durväsä bij Zich ko-

men. Toen Durväsä binnenkwam, verwelkomde Çré Rä-

macandra hem met grote eerbied en vroeg hem, “Mahär-

ñi, wat kan Ik voor u doen?” 

Durväsäjé antwoordde, “Ik heb ontzettend veel hon-

ger. Geef me meteen iets te eten van hetgeen U in huis 

hebt.” 

Çré Rämacandra serveerde Durväsä het voedsel, dat 

Hij in Zijn paleis voorradig had. Durväsä vulde zijn 
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maag met heerlijke spijzen en toen hij helemaal voldaan 

was, verliet hij de plek. 

Rämacandra was zeer verdrietig over de afzondering 

van Zijn jongere broer, Lakñmaëa. Toen Hij het nieuws 

hoorde, dat Lakñmaëa naar zijn eigen woonplaats was 

teruggekeerd, dacht Hij er ook over om naar Zijn woon-

plaats terug te keren. Hij installeerde Zijn twee zonen, 

Lava en Kuça, en Zijn neven als koningen van verschil-

lende deelgebieden en nam Zijn onderdanen mee naar 

de heilige oever van de Sarayu Rivier, waar ze allemaal 

een bad namen. In de tussentijd landden daar duizenden 

vliegtuigen, die zoveel licht gaven als de zon. Çré Räma-

candra en Zijn toegewijden gingen aan boord van de 

vliegtuigen en keerden terug naar hun oorspronkelijke 

woonoord. 

Çré Rämacandra scheen Lakñmaëa te verzaken, maar 

Hij kan hem eigenlijk nooit verzaken, want Lakñmaëa is 

de belichaming van de dhäma. Hij blijft bij iedere incar-

natie van Bhagavän aanwezig en assisteert Hem bij Zijn 

uiteenlopend spel. Lakñmaëa was de eerste, die naar de 

eeuwige Säketa-dhäma was teruggekeerd en zat daar te 

wachten, totdat Çré Rämacandra zou terugkeren om 

Hem te verwelkomen, zodra Hij zou arriveren. 
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MAHÄRÄJA ÇVETAKI EN DURVÄSÄ ÅÑI  

In de Oudheid was er een koning genaamd Çvetaki, die 

wat betreft kracht en moed gelijk was aan Indra. Er was 

in die tijd geen andere koning, die offers uitvoerde en 

liefdadig werk deed zoals hij, noch bestond er een ko-

ning, die zo geleerd was als hij. Hij organiseerde grote 

offers, waarbij hij overvloedig aan liefdadige doelen 

schonk. Hij dacht nergens anders aan dan alleen aan het 

uitvoeren van offers en het wegschenken aan liefdadige 

doelen. Hij was constant bezig met het uitvoeren van 

telkens nieuwe en betere ritualistische offers en het weg-

schenken aan liefdadige doelen op uiteenlopende manie-

ren. Maar zijn ritualistische priesters voerden zoveel of-

fers uit, dat ze door de rook last kregen van hun ogen. 

Ze werden doodmoe van het onafgebroken brengen van 

offergaven aan het vuur. Nadat de koning hun toestem-

ming had gekregen, stelde hij nieuwe priesters aan, maar 

het duurde niet lang, of zij raakten ook uitgeput van het 

uitvoeren van offers. De koning ging op zoek, maar kon 

geen geschikte priester vinden om zijn offers uit te voe-

ren. Hij legde dit uiteindelijk aan de priesters voor, die 

hem alsvolgt adviseerden, “Gaat u alstublieft naar 

Mahādeva Çré Rudra. Hij zal iets kunnen regelen.” 

Mahäräja Çvetaki ging naar het Kailäça Massief en 

ging daar zware soberheden uitvoeren, vasten van voed-

sel en water, om Çré Rudradeva een plezier te doen. 
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Toen Çaìkara zijn soberheden observeerde, was hij met 

hem verheugd. Hij verscheen voor Mahäräja Çvetaki en 

vroeg hem een gunst van hem te aanvaarden. Mahäräja 

Çvetaki bood zijn praëäma aan de voeten van de immens 

machtige Çré Rudra en zei, “O meester der halfgoden, ik 

wil met een offer van honderd jaar beginnen. Als u met 

mij tevreden bent, komt u dan persoonlijk mijn offer 

uitvoeren.” 

Çaìkara glimlachte en antwoordde, “Het is niet mijn 

taak om offers uit te voeren. Ik ga uw offer niet persoon-

lijk uitvoeren, maar mijn deelexpansie, de grote bräh-

maëa, die bekend staat als Durväsä, zal het voor u rege-

len.” 

Rudradeva riep Mahärñi Durväsä bij zich en gaf hem 

de opdracht om het offer van Koning Çvetaki te voltooi-

en. Mahärñi Durväsä nam de opdracht van Rudradeva 

op zijn hoofd en voerde het offer van de koning in strikte 

overeenkomst met de regels en principes uit. De wens 

van Mahäräja Çvetaki was vervuld en hij stelde Durväsä 

tevreden door hem overvloedig te belonen. 

HET HUWELIJK VAN DURVÄSÄ ÅÑI  

Mahärñi Durväsä was een zeer krachtige heilige. Zijn 

roem was wijd en zijd bekend. Mahäräja Urva was op 

zoek naar een geschikte bruidegom voor zijn dochter 

Kandalé. Kandalé was buitengewoon mooi en jong, maar 
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ze had een scherpe tong en haar woede ontstak dikwijls, 

terwijl ze sprak. Daarom trachtte haar vader voor haar 

een geschikte bruidegom te vinden, zodat hij haar kon 

uithuwelijken. Hij ging met Kandalé naar de äçrama van 

Mahärñi Durväsä en bood hem nederig zijn praëäma 

aan, waarbij hij hem smeekte om Kandalé als zijn vrouw 

te aanvaarden.  

Durväsä zag de jeugdige schoonheid van Kandalé en 

stemde toe. Tegen de tijd, dat de huwelijksplechtigheid 

naderde, verzocht de koning Durväsä, “Vergeef haar 

overtredingen. Uiteindelijk moet je honderd overtredin-

gen van haar vergeven.” Durväsä stemde erin toe. 

Na de trouwpartij ging Kandalé in de äçrama van Dur-

väsä wonen. Durväsä realiseerde zich, dat ze inderdaad 

nogal strijdlustig was en de ene belediging na de andere 

uit haar mond gooide. Ofschoon hij er met haar langdu-

rig over had gesproken, kon hij haar karakter niet ver-

anderen. Toen ze na enige tijd Durväsä meer dan hon-

derd keer had beledigd, was de maat van de heilige vol 

en legde hij haar met een vloek in de as. 

Later is Durväsä nog enkele dagen in Dvärakä geble-

ven. Er bevond zich in de Yadu dynastie een prachtig 

jong meisje genaamd Ekänaàçä. De Yädava’s hebben 

toen voor dit meisje een huwelijk met Durväsä gearran-

geerd, maar na enige tijd raakte Mahärñi Durväsä ook 

van haar afkerig. Hij heeft haar verzaakt en is naar zijn 

äçrama teruggekeerd. 
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MUDGALA ÅÑI EN DURVÄSÄ ÅÑI  

In Kurukñetra woonde een heilige genaamd Mudgala. 

Hij was zeer vroom en zelfbeheerst. Na het oogsten van 

het graan ging hij de achtergebleven aren verzamelen en 

hield zich met dit voedsel in leven. Hij sprak altijd de 

waarheid en had nooit op iemand kritiek. Hij had de ge-

lofte afgelegd om gasten een uitmuntende dienst te be-

wijzen. Hij leefde met zijn vrouw en zoon en iedere vijf-

tien dagen verzamelde hij graan van de akker en voerde 

het rituele offer genaamd iñöékåta uit. Nadat hij zijn gas-

ten een maaltijd had geserveerd, gebruikten hijzelf en 

zijn gezin de restanten – slechts eens per vijftien dagen. 

Zolang ze zich alleen in leven hielden met de restanten 

van hun gasten, raakte hun voorraad ingrediënten, 

waarmee ze honderden gasten voedden, nooit uitgeput. 

Op zekere dag verscheen Durväsä Åñi, die eruit zag als 

een gek, helemaal naakt en die harde woorden sprak, bij 

de äçrama van Mahätmä Mudgala en zei, “O beste 

brähmaëa, ik heb ontzettend veel honger en ik wil eten.” 

Mudgala antwoordde, “Mahärñi, u bent welkom.” Hij 

vereerde Durväsä met artikelen, zoals pädya, arghya en 

äcamanéya en serveerde hem een maaltijd. Durväsä ver-

orberde al het voedsel en smeerde met zijn vuile handen 

zelfs de restanten over zich heen. Toen vertrok hij zoals 

hij was gekomen en Mudgala en zijn gezin moesten hon-

ger lijden. 
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Na vijftien dagen stond de volgende gelegenheid voor 

een offer voor de deur. Durväsä kwam weer bij hen langs 

en at weer alles op. Mudgala Muni ging onmiddellijk 

voorbereidingen treffen voor het volgende offer. Precies 

vijftien dagen later kwam Durväsä daar weer aan en at 

wederom alles op. Op deze manier kwam hij zes keer op 

het moment van het offer daar aan en at alles op. On-

danks dat de familie zo lang honger had geleden, raakte 

de muni niet in het minst verstoord. Woede, haat, zorgen 

en de neiging om te worden beledigd konden zijn hart 

niet raken. 

Mahärñi Durväsä zag dit en was zeer tevreden. Hij zei, 

“O brähmaëa, er is niemand in de wereld zoals u, die zo 

vrijgevig is en onaangetast blijft door afgunst en walging 

en beledigingen verdraagt. Alle levende wezens worden 

met voeding in stand gehouden. Als men honger heeft, 

raakt de geest geprikkeld en dan is het heel moeilijk om 

beheerst te blijven. Maar u hebt reeds perfectie bereikt. 

U hebt met uw zware soberheden alle werelden over-

wonnen. Mag u daarom een woonplaats krijgen in de 

hemelse planeten.” Op dat moment landde daar een 

vliegtuig uit Svarga-loka, maar omdat Mudgala Muni 

goed wist, dat de deugden en tekortkomingen van Svar-

ga-loka tijdelijk zijn, stuurde hij het vliegtuig terug. 
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DOOR DE GENADE VAN MAHÄRÑI DURVÄSÄ 

KRIJGT KUNTÉ ZONEN 

 

AHÄRÄJA ÇÜRASENA, EEN KONING  

uit de Yadu dynastie, had een zoon ge-

naamd Vasudeva en een dochter genaamd 

Påthä. Geen vrouw ter wereld kon zich meten aan de 

schoonheid van Påthä. In navolging van een belofte, die 

hij eerder had gedaan, gaf Çürasena de dochter aan zijn 

neef, Kuntibhoja, die zelf geen kinderen had. Kuntibhoja 

nam haar aan als zijn eigen dochter. Sinds die tijd raakte 

ze ook bekend als Kunté. Kuntibhoja vertrouwde Kunté 

de verantwoording toe van de verering van de Öhäkura-

jé’s in huis en van het ontvangen van gasten. Durväsä, die 

zware geloften naleefde en de aard van die geloften al-

tijd geheim hield, kwam eens langs in het paleis van 
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Kuntibhoja. De åñé had een zeer opvliegend karakter en 

zijn hart was zo hard als een steen. Prinses Kunté be-

diende hem daarom met de grootst mogelijke omzichtig-

heid. Met grote moeite kreeg ze het voor elkaar hem 

geheel tevreden te stellen. Durväsä gaf haar de beroem-

de vaçékaraëa-mantra
1
 uit de Atharva Veda en gaf haar 

tevens de regels voor het gebruik ervan. Hij zei, “Door 

de goedheid van de halfgod, die je met deze mantra aan-

roept, zal je een zoon krijgen.” 

Nadat ze dit van Mahärñi Durväsä had gehoord, werd 

Kunté nieuwsgierig. Ofschoon ze nog een maagd was, 

riep ze Süryadeva aan om het effect van de mantra te 

testen. Onmiddellijk verscheen Süryadeva aan haar. Bij 

het zien van deze opmerkelijke gebeurtenis was de vol-

maakt mooie Kunté verbaasd. Süryadeva zei, “O mooie 

Kunté, Ik ben de Süryadeva, die je hebt aangeroepen. 

Hoe kan ik jou een plezier doen? Ik ben hier naartoe 

gekomen om jou een zoon te geven.” Uit vrees voor de 

samenleving werd Kunté verlegen en voelde zich een 

enigszins hulpeloos. Wederom sprak Süryadeva tot haar, 

“O Prinses, je zal een zeer moedige, barmhartige, piëtis-

tische en knappe zoon krijgen, die geheel is bedekt met 

goddelijke bepantsering en oorringen. Desondanks zal 

                                                 

1
   Een mantra, waarmee de gedachten en acties van anderen kunnen wor-

den beheerst [vaçé – aantrekken of anderen beïnvloeden; karaëa – maken 

of doen]. 



_____________________________________________________________________________________ 

31 

jouw maagdelijkheid in tact blijven.” Toen kreeg Kunté 

een zoon. Die zoon werd beroemd als de grote, heroï-

sche Karëa. Later riep Kunté op dezelfde manier Dhar-

maräja, Pavanadeva (Väyu) en de halfgod, koning Indra, 

aan en kreeg achtereenvolgens de verheven Yudhiñöhira, 

Bhéma en Arjuna als haar zonen. Dit was het resultaat 

van de genade van Mahärñi Durväsä. 

BHAGAVÄN ÇRÉ KÅÑËA’S AFFECTIE VOOR DURVÄSÄ ÅÑI  

Svayam Bhagavän Çré Kåñëa was in Vraja geboren. Nu 

was Hij enigszins opgegroeid. Hij voerde Zijn kinderspel 

uit in Ramaëa-reté in Gokula met Däma, Çrédäma, Su-

däma, Vasudäma, Stoka-kåñëa, Ujjvala, Lavaìga, Subala, 

Madhumaìgala en andere vriendjes. Soms gooide de ene 

jongen de andere vol met zand, soms speelden ze ver-

stoppertje en soms probeerde de ene jongen de andere 

in een schijngevecht te verslaan. De verliezer moest de 

winnaar over een bepaalde afstand op zijn schouders 

dragen. Op een van zijn zwerftochten kwam Durväsä 

daar langs. Bij het zien van het aantrekkelijke spel van 

de koeherdersjongens en vooral bij het schouwen van de 

onvergelijkbare schoonheid en bekoorlijkheid van Kåñëa 

en Balaräma stond hij daar eenvoudig alles met een ge-

fixeerde aandacht te observeren. 
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Toen Çré Kåñëa zag, dat Durväsä naar Hem stond te 

staren, nam Kåñëa Çrédäma mee en liep naar de heilige. 

Beide jongens zaten onder het stof. Toen Durväsä Kåñëa 

voor zich zag staan, raakte hij zijn evenwicht kwijt. Hij 

begon te trillen en moest gaan zitten. Kåñëa glimlachte 

naar hem. Hij bewoog Zijn lichaam op verleidelijke ma-

nieren en vroeg, “Bäbä, Ik heb Çrédäma verslagen, of 

niet?” Hij vroeg de vraag keer op keer aan Durväsä, 

maar Durväsä kon geen antwoord geven. Hij was geheel 

ontsteld en kon niets uitbrengen. Kåñëa vroeg, “Bäbä, 

waarom zegt u niets? Bent u doofstom?” Kåñëa ging 

toen bij Durväsä op schoot zitten, trok aan zijn baard en 

vroeg, “Bäbä, zegt u nu eens: heb Ik Çrédäma verslagen 

of heeft hij Mij verslagen?” Maar de åñé kon nog steeds 

geen woord uit zijn mond krijgen. 

Kåñëa sprong van zijn schoot af en maakte gebaren en 

glimlachte. Toen werd Durväsä plotseling met kracht in 

Kåñëa’s mond getrokken. Daar zag hij miljoenen univer-

sa en miljoenen Brahmä’s, Viñëu’s en Maheça’s. Hij ging 

soms het ene universum in en dan het andere. Op die 

manier zwierf hij overal rond en het leek, alsof er com-

plete yugas verstreken. Toen had hij het geluk om een 

universum binnen te gaan, waar Kåñëa’s manifeste spel 

plaats had en kwam evenals zojuist aan op de plek, waar 

Kåñëa en Zijn vriendjes aan het spelen waren. 

Kåñëa glimlachte en opende Zijn mond iets en Durva-

sa kwam er weer uit. Durväsä, die de opmerkelijke aard 
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van Kåñëa’s spel had gezien, viel aan Zijn voeten en be-

gon gebeden op te zenden. Door Kåñëa’s genade was zijn 

leven geheel succesvol geworden. Voorheen had hij er-

aan getwijfeld, of Kåñëa gewoon de zoon van Nanda was, 

of dat Hij Parabrahma Zelf was – nu was die twijfel op-

gelost. Nu hij had gezien, dat de zoon van Nanda, Çré 

Nanda-nandana, de allerhoogste brahma en Svayam 

Bhagavän is, bood Durväsä Hem miljoenen keren daë-

òavat-praëäma aan en keerde terug naar zijn äçrama. 

Kåñëa had Zijn toegewijde Durväsä genade gegeven en 

ging weer met Zijn vriendjes spelen.  

DURVÄSÄ ÅÑI ZEGENT ÇRÉMATÉ RÄDHIKÄ 

MET DE KUNST VAN HET KOKEN 

De roemruchte Durväsä ging eens naar het paleis van 

Våñabhänu Mahäräja en op zijn verzoek bleeft hij daar 

enige tijd. Våñabhänu Mahäräja gaf zijn deugdzame lie-

velingsdochter, Rädhikä, de opdracht om de åñé te bedie-

nen. De åñé was zeer verblijd met de liefdevolle dienst-

verlening van Prinses Rädhikä en bood Haar een gunst 

aan, “Mijn dochter, moge Jij zeer deskundig worden in 

de kookkunst. De toebereidingen, die Jij maakt, zullen 

nog verrukkelijker zijn dan nectar en zullen de kracht, 

intelligentie en schoonheid vergroten en de levensduur 

van een ieder verlengen, die ze nuttigt. Een ieder, die 
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Jouw gerechten eet, zal nooit door iemand worden ver-

slagen en zijn lichaamsuitstraling zal nimmer afnemen.” 

Nadat hij dit had gesproken, keerde hij terug naar zijn 

äçrama en de kookkunst van Çrématé Rädhikä werd in 

heel Vraja vermaard. 

Moeder Yaçodä vernam inlichtingen van de Vrajavä-

sé’s en in het bijzonder van Paurëamäsé over de kook-

kunst van Radhika en de kracht van Haar gerechten. Ze 

wilde de overheerlijke toebereidingen van Çrématé Räd-

hikä aan Kåñëa voeren en dacht, “Ik zou op de een of 

andere manier moeten regelen, dat Rädhikä naar mijn 

paleis komt om te koken. Mijn zoon is mager en zwak en 

Hij heeft geen eetlust. Hij wordt regelmatig geconfron-

teerd met gemene demonen, die over allerlei mystieke 

krachten beschikken.” Met de hulp van Paurëamäsé, 

Kundalatä, Viçäkhä en anderen kon ze de schoonmoeder 

van Çrématé Rädhikä, Jaöilä, overtuigen, dat ze Rädhikä 

dagelijks vanuit Jävaöa naar haar huis moest laten gaan. 

De Gauòéya gosvämés hebben de prachtige vertelling van 

dit verhaal in hun boeken vastgelegd. 

DURVÄSÄ ÅÑI KOMT NAAR DE PÄËÒAVA’S IN 

KÄMYAVANA EN ÇRÉ KÅÑËA BESCHERMT HEN 

Nadat ze met vals spel de eerbare Päëòava’s in een gok-

spel hadden verslagen, werden ze door de zondige Du-
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ryodhana geadviseerd en geassisteerd door Duùçäsana, 

Karëa en Çakuni voor twaalf jaar naar het bos verban-

nen. De Päëòava’s gingen in Kämyavana wonen. Ze 

hielden zich in leven met het collecteren van aalmoezen 

en brachten hun tijd blijmoedig door met devotionele 

activiteiten, zoals het horen en chanten van vertellingen 

over het spel van Bhagavän.  

De verdorven Duryodhana, Karëa (die grote kennis 

had van de kunst van bedriegen), Duùçäsana en hun 

metgezellen waren druk bezig met het uitdenken van 

listen om de Päëòava’s zelfs in hun ballingschap in het 

bos in gevaarlijke situaties te brengen. Juist toen kwam 

de buitengewoon sterke Mahärñi Durväsä daar uit vrije 

wil aan en werd vergezeld door zijn tienduizend discipe-

len. Duryodhana zag, dat de heetgebakerde Durväsä 

Muni was gekomen en nodigde hem met grote hoffelijk-

heid uit om binnen te komen en bood zijn gast alle eer. 

Duryodhana was opeens niet meer lui en bediende Dur-

väsä dag en nacht met de grootste zorg, alsof hij de per-

soonlijke dienaar van Durväsä was. De heilige was een 

opmerkelijk persoon. Soms wilde hij, dat er voor hem 

midden in de nacht een maaltijd werd toebereid, terwijl 

iedereen lag te slapen. En dan nam hij een bad en als hij 

terugkwam, zei hij, “Ik ga niet eten; ik heb vandaag geen 

honger,” en dan verdween hij. Soms had hij commentaar 

op het meest heerlijke voedsel en verbood iedereen het 

te eten. Desondanks raakte Duryodhana hierdoor niet 
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verstoord en werd nooit kwaad. De heilige zag dit en was 

zeer tevreden. Hij zei, “Ik zou jou graag een gunst willen 

geven. Vraag me iets naar hartewens.” 

Duryodhana ging eerst overleg plegen met zijn misda-

dige vrienden en zei toen, “O grote heilige, in onze dy-

nastie is Mahäräja Yudhiñöhira de oudste en meest ver-

heven persoon. Die rechtvaardige zoon van Päëòu be-

vindt zich op het ogenblik met zijn broers in Kämyavana. 

Neemt u uw discipelen mee en gaat u alstublieft daar 

naartoe en word zijn gast, zoals u hier mijn gast bent ge-

weest. Mijn speciale verzoek is, dat u daar arriveert op 

het moment, dat Draupadé juist haar maaltijd heeft ge-

bruikt.” 

“Het zij zo,” zei Durväsä en vertrok naar Kämyavana.  

Vergezeld van zijn tienduizend discipelen kwam de 

heetgebakerde en moeilijk-te-plezieren heilige aan bij de 

äçrama van de Päëòava’s in Kämyavana. Draupadé lag 

vredig te rusten, nadat ze alle Vaiñëava’s, brähmaëas, 

gasten en haar vijf echtgenoten had gevoed en zelf had 

gegeten. Toen Mahäräja Yudhiñöhira Mahärñi Durväsä 

en zijn tienduizend discipelen zag aankomen, stond hij 

op en verwelkomde hen met alle respect. Nadat hij Dur-

väsä volgens gepaste principes had geëerd, nodigde Ma-

häräja Yudhiñöhira hem uit iets te eten. De åñé zei, “We 

gaan eerst een bad nemen en daarna komen we terug 

voor onze maaltijd.” De heilige ging met zijn leerlingen 

naar een nabij gelegen vijver om te baden. De vrome 
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Draupadé, het kroonjuweel van kuise vrouwen, maakte 

zich zorgen over de manier, waarop ze de grote heilige 

ging voeden. Er was in de äçrama in het geheel geen 

voedsel aanwezig. 

Eerder had Mahäräja Yudhiñöhira Süryadeva vereerd. 

Omdat Süryadeva met hem tevreden was, had hij hem 

een stoofpot gegeven, die altijd vol voedsel bleef, zolang 

Draupadé hem zou gebruiken om anderen te voeden en 

zolang ze zelf nog niet had gegeten. Ze kon talloze gas-

ten te eten geven, voordat zijzelf had gegeten. De toe-

voer van voedsel in de pan raakte nooit uitgeput. Maar 

op deze dag had ze haar maaltijd al gebruikt en had de 

pan grondig gereinigd; daarom was het plotselinge be-

zoek van deze gasten een reden voor grote bezorgdheid. 

Iedereen maakte zich grote zorgen en niemand kon voor 

dit probleem een oplossing bedenken. Tenslotte herin-

nerde Draupadé zich in stilte Hij die Kaàsa had gedood, 

Hij die een reservoir van zegen is en Hij die in het bij-

zonder zijn toegewijden is toegenegen – Bhagavän Çré 

Kåñëa. Çré Kåñëa was op dat moment in Zijn paleis en lag 

op Zijn divan te rusten, maar toen Hij Draupadé hoorde 

roepen, kon Kåñëa niet blijven liggen. Hij stond van de 

divan op en ging onmiddellijk naar Draupadé. 

Draupadé kreeg het gevoel, alsof er nieuw leven in 

haar lichaam was gekomen. Ze bood Çré Kåñëa praëäma 

aan en vertelde Hem over de komst van Durväsä en over 

de uitnodiging van Yudhiñöhira Mahäräja voor een maal-
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tijd. Ze smeekte Hem het gezelschap in deze crisistijd te 

redden en zei, “O bhakta-vatsala, ik neem mijn toevlucht 

tot Jou, die de toevlucht is van iedereen. Je bent de Al-

lerhoogste, de Meester der meesters en Je kunt alles 

voor elkaar krijgen. Wil Je ons alsjeblieft uit dit dilemma 

verlossen?” 

Bhagavän Çré Kåñëa zei, “Ik heb een verschrikkelijke 

honger. Maak eerst iets klaar voor Mij.” 

Toen Draupadé dit hoorde, kwam ze in verlegenheid 

en zei, “Bhagavän, het voedsel in de pan, dat werd gege-

ven door Süryadeva, is vandaag reeds geconsumeerd. Ik 

heb iedereen te eten gegeven en heb zelf ook iets geno-

men.” 

Kåñëa vroeg Draupadé de pan voor Hem op te halen. 

In de pan bevond zich nog een heel klein sliertje spina-

zie. Kåñëa haalde het er met Zijn vinger uit en at het op. 

Hij vulde Zijn maag met dat sliertje spinazie en een 

beetje water, maakte een oprisping en zei, “Mag deze 

spinazie alle levende wezens in het universum tegoed 

doen, inclusief de begunstiger van offers, de Allerhoog-

ste Persoonlijkheid Gods.” 

Daarna stuurde Hij snel Sahadeva om de heiligen voor 

de maaltijd te roepen. Ze hadden juist hun bad genomen 

en zaten hun mantras te chanten. Plotseling begonnen ze 

herhaaldelijk te boeren, alsof ze juist hadden gegeten en 

hun maag voldaan was. Alle munis keken naar Durväsä 
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en zeiden, “Onze maag is vol. Nu kunnen we niet meer 

gaan eten in de äçrama van Yudhiñöhira Mahäräja.” 

Durväsä dacht hierover na en probeerde te achterha-

len, wat er was gebeurd. “O heiligen,” zei hij, “door in 

het paleis van Duryodhana te eten en naar zijn advies te 

luisteren hebben we een massieve overtreding tegen die 

grote zielen, de Päëòava’s, begaan. Als ik mijn voor-

gaande incident herinner met de verheven toegewijde 

Ambaréña Mahäräja, word ik doodsbang. Als we de Päë-

òava’s hebben geschoffeerd, is alles voor ons afgelopen. 

Om ons vege lijf te redden moeten we hier onmiddellijk 

vertrekken.” Nadat hij dit had gezegd, renden Durväsä 

en de munis weg en vlogen alle tien richtingen uit. 

Sahadeva liep overal te zoeken, maar kon de heiligen 

niet vinden. Toen hoorde hij van de munis, die nabij de 

vijver woonden en daar soberheden uitvoerden, hoe 

Durväsä en de heiligen op de vlucht waren geslagen. Hij 

ging terug naar Yudhiñöhira en vertelde hem het hele 

verhaal. Het dilemma van de Päëòava’s werd door de 

genade van Çré Kåñëa opgelost. 

Na ampele beraadslaging is het duidelijk, dat Mahärñi 

Durväsä een grote toegewijde is van Bhagavän. Om aan 

te tonen, dat bhaktas (toegewijden) superieur zijn aan 

yogés en jïänés, gebruikt hij allerlei buitengewone me-

thoden, die voor gewone mensen moeilijk te begrijpen 

zijn. 
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DE DIENSTVERLENING VAN DE GOPÉS AAN 

ÇRÉ DURVÄSÄ ÅÑI EN DURVÄSÄ BLIJFT VRIJ VAN 

HET IDEE DE DOENER TE ZIJN 

Vanwege een of ander festival wilden de gopés de Ya-

munä oversteken om darśana van Mahärñi Durväsä in 

zijn äçrama te krijgen. Ze brachten grote schalen over-

heerlijke zoetigheden op hun hoofd met zich mee. Toen 

ze bij de oever van de Yamunä aankwamen, zagen ze dat 

de Yamunä hoog water had en er grote golven overheen 

rolden. Er was geen boot in zicht om hen over de rivier 

te zetten. Ze stonden daar voor een groot probleem, 

toen ze Çré Kåñëa zagen aankomen. Kåñëa vroeg, “Waar 

gaan jullie allemaal naartoe?” 

De gopés antwoordden, “We willen de rivier overste-

ken om darśana van Durväsä Åñi te nemen, maar omdat 

de Yamunä zo wild is, maken we ons grote zorgen. Zou 

Jij een manier weten om er overheen te komen?” 

Met een ernstig gezicht zei Kåñëa, “Zeg gewoon tegen 

Yamunä, ‘Als Kåñëa nooit met een vrouw heeft geasso-

cieerd en nooit zelfs maar naar een vrouw heeft gekeken, 

kunnen we jou op basis van het effect van deze woorden 

oversteken.’” De gopés boden Yamunä hun praëäma aan 

en zeiden precies datgene, dat Kåñëa hen had verteld te 

zeggen. Ze wandelden over de Yamunä en gingen naar 

de äçrama van Durväsä Åñi. 
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Vol vertrouwen boden de gopés Durväsä Åñi hun pra- 

ëäma aan en gaven hem het gevarieerde banket, dat ze 

hadden meegebracht. In een minimum van tijd verzwolg 

de åñé alle gerechten zonder iets over te laten. Daarna 

zegende hij de gopés overeenkomstig hun hartewens. 

Toen de gopés klaar stonden om te vertrekken, vroegen 

ze Mahärñi Durväsä een methode te geven om de Ya-

munä over te steken. Durväsä vroeg hen, “Hoe zijn jullie 

de Yamuna overgestoken om hier naartoe te komen?” 

 

 

De gopés antwoordden, “Kåñëa zei ons het volgende te-

gen Yamunä te zeggen, ‘Als Kåñëa nooit met vrouwen 

associeert of zelfs maar naar hen kijkt, laat ons dan als-
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jeblieft op basis van het effect van deze woorden over-

steken.’ Nadat we dit hadden gezegd, maakte Yamunä 

een doorgang en konden we oversteken.” 

Durväsä zei, “Wanneer jullie weer Yamunä naderen 

en zeggen, ‘Als Mahärñi Durväsä gedurende zijn hele 

leven nooit iets heeft gegeten, kunnen we op basis van 

het effect van deze woorden door jou heenlopen.’” De 

gopés deden precies, wat hij had gezegd. Ze konden de 

Yamunä zonder probleem oversteken en keerden naar 

huis terug. 

De gopés zagen Kåñëa weer en zeiden tegen Hem, “Jij 

en Durväsä zijn heel eigenaardig en moeilijk te begrij-

pen. Dag en nacht associeer Jij, Kåñëa, met vrouwen, 

maar Je zegt, dat Je zelfs nog nooit naar een vrouw hebt 

gekeken. En vlak voor onze neus heeft Durväsä al onze 

snoepjes zitten opeten en hij zegt, dat hij nog nooit iets 

heeft gegeten. We kunnen de woorden van jullie beiden 

niet begrijpen.” 

Kåñëa zei, “Hoewel Ik alles doe, doe Ik niets. Ik ver-

eenzelvig Me niet met het idee de doener of de genieter 

te zijn, zoals materialistische mensen doen. Ook Durväsä 

vereenzelvigt zich niet met het idee de doener of de ge-

nieter te zijn, niet in zijn grofstoffelijke lichaam en niet 

in zijn subtiel stoffelijke lichaam, niet fysiek en niet men-

taal. Dus ofschoon hij alles opeet, eet hij helemaal niets. 

Voor gewone mensen is dit erg moeilijk te begrijpen; 

alleen enkele tattva-jïänés kunnen dit bevatten.” Door 
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middel van de gopés heeft Kåñëa deze tattva aan de we-

reld onderwezen. 

DURVÄSÄ ÅÑI’S GUNST AAN KÅÑËA EN RUKMIËÉ 

Er kwam eens een buitengewoon opmerkelijke brähma- 

ëa naar Dvärakä. Hij was gekleed in lompen en had een 

staf bij zich gemaakt van een tak van de bel-boom en 

zwierf hier en daar rond. Hij had een lange baard en een 

grote snor. Hij was niemand anders dan Durväsä Muni. 

Het woord durväsä betekent “iemand die oude, versle-

ten, vuile kleren draagt” of “iemand die zich in leven 

houdt met het drinken van het sap onttrokken aan dür-

vä-gras”. Durväsä hield zich in leven door af en toe dit 

sap van dürvä-gras te drinken en soms liep hij ook 

schaamteloos rond in vuile kleding. Daarom noemden de 

mensen hem Durväsä.  

Durväsä had de gewoonte om rond te lopen door de 

koninklijke wegen, lanen, over rotonden en kruispunten 

in Dvärakä en hardop te roepen, “Wie ontvangt deze 

brähmaëa Durväsä bij zich thuis en geeft hem het gepas-

te respect? Ik ben nogal opvliegend. Een ieder, die me in 

zijn huis ontvangt, mag niet kwaad op me worden en 

moet me netjes bedienen.” Aangezien niemand Durväsä 

in zijn huis wilde ontvangen, liet Bhagavän Çré Kåñëa 

hem als gast in Zijn paleis logeren en bediende hem per-

soonlijk. Soms kon Durväsä in zijn eentje voor duizend 
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mensen eten, soms vroeg hij naar een maaltijd op een 

ongelegen moment, soms at hij excessief, soms werd hij 

zonder reden kwaad, soms begon hij plotseling keihard 

te huilen en soms begon hij ineens te lachen. 

Op zekere dag legde hij de bedden, lakens en andere 

zaken in de kamer, waar hij logeerde, in de as. Daarna 

verliet hij die plek. Even later verscheen hij weer bij Kåñ-

ëa en zei, “Kåñëa, ik sterf van de honger; geef me snel 

een beetje lekkere khéra.” 

Het zag ernaar uit, dat Kåñëa hierop was voorbereid. 

Hij voerde de muni direct een beetje lekkere khéra. Na-

dat hij er een klein beetje van had gegeten, comman-

deerde de åñé Kåñëa, “Smeer deze gloeiend hete khéra 

helemaal over Jouw lichaam heen.” Çré Kåñëa gehoor-

zaamde hem en smeerde het restant van de khéra van 

Durväsä over Zijn hoofd en over Zijn hele lichaam. 

Rukmiëé stond tegenover Kåñëa te glimlachen en Kåñëa 

smeerde de khéra ook over haar heen. De eigenaardige 

heilige spande toen Koningin Rukmiëé in plaats van de 

paarden aan voor een rijtuig, dat daar stond. Hij ging op 

het rijtuig zitten en gaf haar het commando te lopen. 

Durväsä was zo verlicht als de zon. Pal voor Kåñëa 

spoorde hij de onschuldige Rukmiëé met een zweep aan. 

Toen de Yädava’s dit zagen, werden ze woedend. 

Durväsä en Rukmiëé bewogen zich over de weg, waarbij 

de arme Rukmiëé struikelde en viel, maar de verbijste-

rende muni hield niet op haar met de zweep aan te spo-
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ren. Toen ze niet meer opstond, sprong Durväsä van het 

rijtuig en rende weg. Çré Kåñëa, die nog helemaal onder 

de khéra zat, rende Durväsä achterna en zei, “O grote 

ziel, moge jij tevreden zijn.” 

Durväsä keek Kåñëa aan en zei, “O ontzettend sterke 

Çré Kåñëa, met Jouw karakter heb Je woede verslagen. O 

Govinda, omdat ik Jou geen overtreding heb zien ma-

ken, ben ik zeer tevreden met Jou. Aanvaard daarom 

Jouw gekoesterde gunst van mij. Jouw roem zal in de 

drie werelden tot in eeuwigheid in tact blijven en Je zal 

altijd de Allerhoogste blijven. De spullen van Jou, die ik 

heb gescheurd, verbrand en kapot heb gemaakt, zullen 

naar hun oorspronkelijke hoedanigheid terugkeren. Je 

zal geen doodsangst kennen door iets, dat de lichaamsde-

len raakt, waarover Je de khéra hebt gesmeerd. O Acyu-

ta, zolang Je het wenst, zal Je in deze wereld jeugdig en 

onsterfelijk blijven. Maar Je hebt de restanten van de 

khéra niet op Jouw voetzolen gesmeerd. Waarom heb Je 

dat niet gedaan? Ik vind het jammer, dat Je hebt nagela-

ten om dit te doen.” 

Hierna nam het lichaam van Kåñëa een buitengewone 

luister aan. 

De åñi was ook tevreden met Rukmiëé en zei tegen 

haar, “Mijn dochter Rukmiëé, van alle vrouwen in het 

universum zal jij de meest vermaarde zijn en in alle we-

relden zal jij de hoogste faam verkrijgen. Ouderdom en 

ziekte zullen jou nimmer aantasten en jouw lichaams-
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kleur zal nimmer afnemen. Van Kåñëa’s zestienduizend 

koninginnen zal jij de belangrijkste zijn en je zal de 

meest geliefde van Kåñëa zijn.” Toen Durväsä dit had 

gezegd, vloog hij er plotseling vandoor. 

DE VERWOESTING VAN DE YADU DYNASTIE 

EN ÇRÉ DURVÄSÄ ÅÑI  

Nadat Hij op geniale wijze de Mahäbhärata Oorlog had 

opgezet, had de onbevattelijk machtige Bhagavän Çré 

Kåñëa het grootste deel van de last van de Aarde wegge-

nomen. Kåñëa vergezeld van Çré Baladeva had ook direct 

de koningen van de demonische klassen omgebracht, die 

de Aarde tot overlast waren geweest, maar omdat de 

onoverwinnelijke Yadu dynastie nog was overgebleven, 

was Kåñëa niet vrij van zorgen. Hij wilde ook regelen, 

dat de Yadu dynastie zichzelf zou verwoesten, zodat Hij 

zonder zorgen naar Zijn eigen woonplaats kon terugke-

ren. 

In de algemene zin van het woord bepaalt de stan-

daard voor goed en slecht, die in de geschriften wordt 

gegeven, dat degenen, die Bhagavän dienen, over een 

goddelijke natuur beschikken en sädhus of toegewijden 

worden genoemd. Het tegenovergestelde van sädhus zijn 

degenen, die zich verzetten tegen dienstverlening aan 

Kåñëa, waardoor ze asuras of demonen worden ge-
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noemd. Asuras proberen van nature Kåñëa te vernieti-

gen. Om dergelijke demonen te vernietigen voert Çré 

Kåñëa de functie van yuga-avatära uit. De meeste men-

sen denken, dat de Yadu dynastie niet als een overlast 

op Aarde kon worden beschouwd, omdat deze dynastie 

een expansie van Bhagavän Zelf was en over het gevoel 

van dienstverlening aan Kåñëa beschikte. We dienen ech-

ter te weten, dat de Kaurava’s en de Päëòava’s tevens 

Kåñëa’s verre en nabije verwanten waren. Ze waren bo-

vendien niet afgedaald met het doel de overlast van de 

Aarde te vergroten. De Päëòava’s waren Kåñëa’s diena-

ren en waren altijd bereid Hem onder alle omstandighe-

den van dienst te zijn. Hoewel Duryodhana en anderen 

ook aan Kåñëa verwant waren, hadden ze een verdorven, 

zondig karakter, waren Hem altijd vijandig gezind en 

waren daarom demonen. 

De onenigheid tussen de Kaurava’s en de Päëòava’s 

had zich in een oorlog ontwikkeld en aangezien in die 

oorlog strijders van beide partijen omkwamen, was het 

voor Kåñëa mogelijk om degenen, die Hem vijandig ge-

zind waren, uit de weg te ruimen. In deze oorlog heeft 

Kåñëa echter niet de verwoesting gearrangeerd van toe-

gewijden en metgezellen, die wel bereid waren Hem 

voor altijd diensten te verlenen. Hij heeft de Aarde van 

haar last verlost door de dood van demonen te arrange-

ren, die een concrete overlast op de Aarde vormden. 
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De leden van de Yadu dynastie, die voor altijd bereid 

waren om Çré Kåñëa te dienen en die Zijn eeuwige met-

gezellen waren, hebben Hem ook vergezeld, toen Hij 

aprakaöa-lélä of het ongemanifesteerde spel is binnenge-

gaan. De Yädava’s echter, die Kåñëa vijandig gezind wa-

ren en zich in dezelfde mate als Hij vererenswaardig 

achtten, brachten de gewone bevolking alleen maar in de 

war. Çré Kåñëa had voor deze Yädava’s geregeld, dat ze 

elkaar zouden uitroeien, waarmee tegelijkertijd de reste-

rende overlast op de Aarde zou worden weggenomen. 

Het spel van de verwoesting van de Yadu dynastie leek 

in feite op een magische illusie, waarin de eeuwige met-

gezellen van Kåñëa terugkeerden naar hun respectieve-

lijke woonplaatsen en waarin de demonische Yädava’s, 

die nog resteerden, omkwamen. 

Sinds het eind van de Mahäbhärata Oorlog waren zes-

endertig jaar verstreken en Kåñëa woonde blijmoedig en 

gelukkig in Dvärakä, waar hij allerlei spel met Zijn eeu-

wige toegewijden uitvoerde. Toen wilde Hij Zijn gemani-

festeerde spel en vermaak opwikkelen, terwijl Hijzelf en 

Zijn toegewijden daar louter nog in de vorm van tijd 

aanwezig waren. Onder invloed van Zijn inspiratie kwa-

men Viçvämitra, Asita, Kaëva, Durväsä, Bhågu, Aìgirä, 

Atri, Vaçiñöha, Närada en andere munis bijeen om te 

spreken en bhagavat-kathä in de heilige plaats Piëòäraka 

vlakbij Dvärakä te horen. Toen op een dag een paar bru-
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tale jongens van de Yadu dynastie aan het spelen waren, 

kwamen ze naar hun bijeenkomst kijken. 

Ze hadden de zoon van Jämbavaté, Sämba, die als 

vrouw verkleed was, daar naartoe meegenomen, boden 

met geveinsde nederigheid aan de voeten van de heiligen 

praëäma aan en zeiden, “O brähmaëas, deze prachtige 

vrouw met zwarte oogmakeup is zwanger. Ze wil iets 

vragen, maar is te verlegen om dat te doen. Ze wil heel 

graag een zoon baren en het moment van de geboorte is 

nabij. U bent allemaal alwetend. Zegt u ons alstublieft, 

of ze een jongen of een meisje krijgt.” 

Aanvankelijk bleven de munis zwijgen, maar toen de 

jongens herhaaldelijk dezelfde vraag bleven stellen in 

een poging hen belachelijk te maken, raakten de munis 

door de wil van Bhagavän vertoornd. 

De rechtstreekse expansie van Mahādeva Çaìkara, de 

vernietiger van het universum, Mahärñi Durväsä, was de 

leider van die verzameling munis. “Idioten!” zei hij, “Ze 

baart een vijzelstamper, die jullie dynastie te gronde zal 

richten.” Toen de jongens dit hoorden, werden ze bang. 

Ze maakten onmiddellijk de doeken om de buik van 

Sämba los en zagen, dat er inderdaad een ijzeren vijzel-

stamper onder zat. Ze maakten zich grote zorgen en 

brachten de stamper naar Mahäräja Ugrasena en deel-

den hem het hele incident mee. Toen Mahäräja Ugrase-

na en de inwoners van Dvärakä de stamper met eigen 

ogen zagen, was iedereen verbaasd en bevreesd, omdat 
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ze wisten, dat de vloek van de brähmaëas zeker zijn uit-

werking zou hebben.  

Mahäräja Ugrasena liet de stamper verpulveren en het 

poeder en de kleine ijzerdeeltjes in zee gooien. Een vis 

slikte de ijzerdeeltjes in en de golven van de zee voerden 

het ijzerpoeder naar de branding. Kort daarna groeide 

het poeder uit tot hoge, scherpe stengels (eraka). 

Die vis werd in het net van een visser gevangen. Het 

stukje ijzer in zijn maag werd later door een jager ge-

naamd Jarä als speerpunt gebruikt. Bhagavän wist alles. 

Hoewel Hij de vloek van de brähmaëas had kunnen te-

rugdraaien, gaf Bhagavän, de belichaming van tijd, er 

niettemin zijn goedkeuring aan. 

In Dvärakä ontstond een massale ongeregeldheid. 

Bhagavän Çré Kåñëa zag deze ongunstige voortekenen en 

nam de Yädava’s mee naar de heilige plaats Piëòäraka 

om daar een bad te nemen en liefdadige schenkingen te 

verrichten, terwijl alleen enkele oudere personen in 

Dvärakä waren achtergebleven. Onder invloed van de 

inspiratie van Bhagavän dronken de Yädava’s een zoet 

bedwelmend drankje genaamd maireya en begonnen met 

elkaar te vechten. Ze werden overweldigd door woede 

en haalden de scherpe stengels genaamd eraka, die aan 

de kust stonden te groeien, op om elkaar ermee af te 

slachten. Baladeva Prabhu zag dit en liep naar het 

strand, vanwaar Hij naar Zijn eigen woonoord vertrok. 

Nadat Çré Kåñëa Zijn toegewijden Uddhava en Maitreya 
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had gewaarschuwd, keerde Kåñëa onder voorwendsel 

van een schotwond van een pijl van de jager Jarä in Zijn 

oorspronkelijke gedaante terug naar Goloka Våndävana. 

De leden van de Yadu dynastie met een demonische 

aard kwamen in het conflict om. 

Çré Kåñëa heeft op deze manier de overlast op de Aar-

de weggenomen en is naar Zijn eigen woonplaats terug-

gekeerd. In deze mauñala-saàhära-lélä, het spel van de 

ijzeren stamper en de verwoesting van de Yadu dynastie, 

waren de åñis aangevoerd door Durväsä slechts de in-

strumentele oorzaak. De wens van Bhagavän vormde in 

feite de primaire oorzaak. 
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AHÄRÑI DURVÄSÄ IS EEN INCARNA- 

tie of expansie van Çré Çaìkara. Omdat 

Çaìkara éçvara is, is ook zijn residentie be-

kend geworden als Éçäpura. In de huidige tijd ligt Durva-

sa-äçrama in Éçäpura aan de Yamunä tegenover Viçräma-

ghäöa in Mathurä, Vraja-maëòala. 

DE ÄÇRAMA VAN ÇRÉ DATTÄTREYA IN VIÑËUPURA 

Aan de oever van de Yamunä vlakbij de äçrama van 

Durväsä Åñi stond de äçrama van Çré Dattätreya. Dattä-

treya is een deelexpansie van Bhagavän Viñëu. Hij is ook 

één van de drie zonen van Anusüyä. We treffen zijn 

naam aan in Canto Zeven van Çrémad-Bhägavatam. Hij 

heeft Prahläda Mahäräja onderwezen in varëäçrama-

dharma en tattva-jïäna. Zijn levensverhaal is ook be-
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schreven in Canto Elf van Çrémad-Bhägavatam. Voordat 

Bhagavän Çré Kåñëa naar de geestelijke wereld terug-

keerde, heeft Hij Uddhava instructies gegeven. Hij ver-

telde Uddhava over de conversatie tussen de avadhüta 

Dattätreya en Yadu Mahäräja met betrekking tot tattva-

jïäna door zijn eigen vierentwintig gurus aan Uddhava 

uiteen te zetten. De plaats waar de äçrama van Dattät-

reya stond is tegenwoordig beroemd als het dorp Viñëu-

pura. In Dväpara-yuga hebben schippers zich daar geves-

tigd. Tot vandaag de dag is het voornamelijk een schip-

persdorp. 

DE ÄÇRAMA VAN ÇRÉ PARÄÇARA MUNI EN 

ZIJN ZOON ÇRÉ VEDAVYÄSA 

Vlakbij de äçrama van Durväsä Åñi stond de äçrama van 

Paräçara Muni. Deze äçrama was buitengewoon mooi 

met een overvloed aan bomen en klimplanten, die aller-

lei soorten vruchten en bloemen droegen. Omdat de 

loop van de Yamunä is veranderd, kan er nu geen spoor 

van deze äçrama meer worden teruggevonden. Volgens 

de geschriften heeft de äçrama van Paräçara ergens in 

deze streek tot het eind van Dväpara-yuga gestaan. 

Brahmä schiep uit zijn geest een zoon, die vermaard 

was als brahmarñi Vaçiñöhajé en één van zijn zonen was 

Çakti Åñi. Paräçarajé was de zoon van Çakti Åñi en de 
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naam van zijn moeder was Adåçyanti. Vaçiñöhajé heeft 

zijn kleinzoon in alle facetten opgevoed. Hij heeft er 

vooral voor gezorgd, dat zijn kleinzoon de voorgeschre-

ven saàskäras onderging. 

Paräçara, die tot in zijn diepste kern religieus was, be-

schouwde Vaçiñöha als zijn vader en heeft hem vanaf zijn 

geboorte als zodanig ëerbiedigd. Op zekere dag vertelde 

de moeder van Paräçara hem, “Mijn beste zoon, Vaçiñö-

hajé is niet jouw vader, maar de vader van jouw vader. 

Jouw vader werd in het bos door een räkñasa verslon-

den.” Toen Paräçara dit hoorde werd hij verdrietig. Hij 

besloot alle werelden te verwoesten door soberheden uit 

te voeren, maar Vaçiñöhajé heeft hem ervan weerhouden 

door hem in tattva-jïäna te onderwijzen. 

Paräçara voerde grote soberheden uit en was een ver-

heven toegewijde. Voor het welzijn van de samenleving 

heeft hij de Paräçara-småti gecomponeerd, die één van 

de achttien Småti’s vormt. Zelfs tegenwoordig is dit werk 

een leidraad voor de gemeenschap van Indiase hindoe’s.  

Paräçara Muni had eens diverse heilige plaatsen be-

zocht en kwam aan bij de oever van de Yamunä, die hij 

wilde oversteken om naar zijn äçrama terug te keren. De 

avond was gevallen en hij zag, dat een jong meisje bezig 

was mensen over de rivier te zetten. Paräçara was alleen. 

Hij klom aan boord en stak de rivier over. 

Het jonge meisje was niemand anders dan Matsyagan-

dhä. Eerder had Brahmä een apsarä genaamd Adrikä 
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vervloekt, die de vorm van een vis moest aannemen. 

Toen verscheen door het zaad van Uparicara Vasu Mat-

syagandhä in de baarmoeder van Adrikä. De leider van 

de schippers genaamd Daçaräja ving Adrikä later in zijn 

visnet en haalde Matsyagandhä uit haar buik. Om deze 

reden was haar naam Matsyagandhä, hetgeen betekent 

“visgeur”. Daçaräja beschouwde haar als zijn dochter en 

voedde haar op. Ze was buitengewoon mooi. Omdat ze 

over eerlijkheid en andere goede kwaliteiten beschikte, 

werd ze vermaard als Satyavaté. Ze verleende diensten 

aan haar vader door boten over de rivier te loodsen. 

Toen Paräçara haar betoverende schoonheid zag, werd 

hij verliefd. Hij kreeg het verlangen zich met haar te ver-

enigen, maar de deugdzame en welgemanierde Matsya-

gandhä zei uit een simpel hart, “O eerbiedwaardige heer, 

hoe zou ik ooit naar huis kunnen terugkeren, als mijn 

maagdelijkheid verloren zou gaan? O beste muni, als ik 

op die manier zou worden bezoedeld, zou ik niet langer 

willen leven.” 

Paräçara zei, “Om datgene te krijgen, dat je verlangt, 

kun je deze gunst van me accepteren. Nadat je een zoon 

hebt gekregen, zal je desondanks jouw maagdelijkheid 

behouden. De visgeur van jouw lichaam zal verdwijnen 

en worden vervangen door een zoete geur, die zich kilo-

meters ver over het aardoppervlak zal verspreiden. Er 

zal uit jou een deelexpansie van Bhagavän worden gebo-

ren. Hetgeen hier is gebeurd, heeft alleen plaats gehad 
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door de wens van Bhagavän.” Toen ging de hemelse 

aanwezigheid van Paräçara haar baarmoeder binnen en 

er werd tegelijkertijd een opmerkelijke baby geboren. 

Ze zagen, dat het kind de gedaante van een zestienjarige 

jongen had aangenomen. Deze zoon van Paräçara werd 

beroemd als Kåñëa Dvaipäyana Vedavyäsa. Omdat hij 

op een eiland in de Yamunä werd geboren, werd hij 

Dvaipäyana (eilander) genoemd en omdat hij later de 

originele Veda in vier afzonderlijke partities heeft on-

dergebracht, is hij bekend geworden als Vedavyäsa (ver-

deler van de Veda’s). Toen gaf Vyäsadeva zijn moeder 

Satyavaté de verzekering, “Wanneer je me roept, kom ik 

naar jou toe en vervul ik jouw verlangens.” Toen verliet 

hij het eiland om elders soberheden uit te voeren. 

Satyavati ging in een gelukkige stemming naar huis. 

Vanaf die dag was haar vader, Daçaräja, verheugd om 

haar nieuwe, zoete lichaamsgeur te ruiken. 

In Vraja is het gemeengoed, dat Vyäsadeva, die in zijn 

eigen äçrama in Mathurä bij een ghäöa van de Yamunä 

genaamd Kåñëa-gaìgä woonde, samädhi binnentrad en 

de met rasa beladen en smetteloze mahä-puräëa, Çré-

mad-Bhägavatam, voor het welzijn van de wereld com-

poneerde. Als hij niet in Vraja had gewoond en Svayam 

Bhagavän Vrajendra-nandana Çré Kåñëa en Zijn svarüpa-

çakti Çrématé Rädhikä niet had vereerd en op die manier 

Hun genade niet had gekregen, was het voor hem niet 

mogelijk geweest een dergelijk onvergelijkbaar geschrift 
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te componeren. Daarom moet de äçrama van Vedavyäsa 

zeker ergens aan de oever van de Yamunä hebben ge-

staan. Indien zijn äçrama in Kåñëa-gaìgä-ghäöa heeft ge-

staan, is dat hoogst waarschijnlijk nabij Cakra-tértha en 

de öélä of terp van Ambaréña Mahäräja geweest. 

Het is mogelijk, dat Daçaräja, de leider van de schip-

pers, die Matsyagandhä hebben grootgebracht, heeft 

gewoond in hetgeen tegenwoordig Viñëupura heet, waar 

ook Satyavaté in het huis van haar vader heeft gewoond. 

Bhagavän Dattätreya, Maharñi Paräçara en Çré Vedavyä-

sa hebben zich alledrie in de buurt van elkaar bevonden. 

Derhalve is deze plaats van groot belang in het perspec-

tief van de recente geschiedenis, van de geschiedenis in 

de Puräëa’s en als een plaats van Kåñëa’s spel en ver-

maak. 
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Geluk in het paradijs der dwazen 

Gift van Çré Caitanya Mahäprabhu 

Géta-govinda  

Gopé-géta 

Hari-kathämåta 

Jaiva-dharma 

Mädhurya-kädambiné 

Maharñi Durväsä 

Manaù-çikñä 

Nitya-dharma 
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