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PARSHURAM

Parshuramji wordt in veel boeken genoemd, zoals Ramayana, Mahabharata,
Bhagavata Purana en Kalki Purana.
Parashuram werd geboren in een brahmaanse familie in de Treta Yuga
(Ramayana-periode). Zijn vader was Jamdagni en moeder Renuka. Hij is de zesde
avatar in de serie van 10 avatars van Vishnu . Volgens de diverse verslagen werd hij
geboren op Vaishakh Shuklapaksh Tritiya (In 2021 is dit op 14 mei) op de
Janapav-berg van het dorp Manpur in het district Indore van Madhya Pradesh.

Parshuramji werd geboren als een brahmaan, maar zijn karma was als  kshatriya
(strijder/militair).
Hij gaf alleen militair onderwijs aan brahmanen. Maar er zijn enkele uitzonderingen,
zoals Bhishma en Karna.
Zijn bekende discipelen waren -
Bhishma
Drona, de goeroe van de Kaurava-Pandava's en de vader van Ashwatthama en
Karna

Enkele gebeurtenissen in zijn leven:

In diverse boeken kom je het verhaal tegen dat Jamdagni enorm woedend was op
zijn vrouw Renuka, omdat zij niet volgens de Dharma had gehandeld om een
bepaalde havan te doen die binnen een vastgestelde periode moest gebeuren.
Woedend over het verstrijken van de Havan-periode, beval Jamadagni alle zonen om
hun moeder Renuka te doden als straf voor het anti-AryaDharma-gedrag .
Geen van de zonen hebben dit aangedurfd.
Onder de indruk van het temperament van zijn vader vermoordde Parshuram al zijn
broers en zijn moeder. Tevreden over zijn deze daad, toen Jamadagni er bij hem op
aandrong om een gunst te vragen, vroeg Parashurama om de zegen dat zijn broers
en moeder nieuw leven ingeblazen zou worden en de herinnering aan zijn slachting
zou worden vernietigd. Dit is ook verwezenlijkt.
Vernietiging van Haihayavanshi kshatriyas
Parshuram wordt verondersteld de Haihayavanshi Kshatriya's 21 keer te hebben
vernietigd. Er is een klasse Kshatriya's genaamd Haihayavanshi Samaj, deze
samenleving bestaat nog steeds. Sahastrarjun was een koning in deze samenleving.
Parshuram doodde deze koning en zijn zonen en kleinkinderen en moest er 21 keer
voor vechten.
Sahastrarjuna werd gedood vanwege de vloek van de wijze Vashishta. Sahastrarjuna
zag een Kapila Kamadhenu-koe, die al je wensen kan verwezenlijken, in de ashram
van Parasurama's vader (Jamadagni) en verlangend ernaar om het te krijgen, haalde
hij Kamdhenu met geweld uit de ashram. Toen Parashurama hiervan te weten kwam,
overwoog hij om Kamadhenu terug te brengen ter ere van zijn vader en vocht hij met
Sahastrarjuna. In de strijd werden alle armen van Sahastrarjun doorgesneden en
werd hij gedood.
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Toen namen de zonen van Sahastrarjun wraak en doodden zijn vader Jamadagni in
afwezigheid van Parashurama. Parshuram's moeder Renuka werd enorm verdrietig
door de moord op haar man en werd sati (zelfdoding) op de brandstapel van haar
man. Dit vreselijke incident maakte Parashurama woedend en hij zwoor: "Ik zal alle
Kshatriya's van de Haihaya-dynastie vernietigen". Dit heeft hij 21 keer gedaan.

In de Brahmavaivarta Purana kom je een verhaal tegen over de strijd tussen Shri
Ganesh en Parshuram. In deze strijd brak een van Ganesha's tanden door de slag
van de bijl gemaakt door Parshuramji. Sindsdien wordt Ganesha Ekadanta
genoemd.

Hij bereikte Mithilapuri via de luchtroute toen Shivaji's boog door Ram werd gebroken
ten tijde van Ramavatar in Tretayuga.
Amba kwam naar Parashurama om wraak en hulp te zoeken, aangezien Bhishma
haar niet accepteerde. Parshuram daagde Bhishma uit voor een gevecht en
verzekerde hij Amba van hulp. Er was 23 dagen lang een hevige strijd tussen hen.
Maar als een zegen door zijn vader, kon Parashurama hem niet verslaan.

Parshuram schonk de verdiensten van zijn leven aan de brahmanen, waarna
Dronacharya contact met hem opnam. Maar helaas had hij toen alles gedoneerd.
Parshuram vroeg Dronacharya toen vriendelijk om een   wapen te kiezen. Toen zei de
slimme Dronacharya dat ik al je wapens wil, inclusief hun mantra's, zodat ze kunnen
worden gebruikt wanneer ze nodig zijn. Parshuramji zei: "Evamastu!" (Dat zal ook
gebeuren). Hiermee werd Dronacharya bedreven gevecht en in wapenonderwijs.

Volgens een legende sliep Guru Parshuram ooit met zijn hoofd op een dij van Karna.
Op dat moment kwam er ergens een schorpioen vandaan die wonden begon te
maken aan Karna's dij. Maar de rust van de goeroe mocht niet worden verstoord, dus
heeft Karna de schorpioensteek doorstaan. Plots brak de slaap van Parshuram en
wist hij dat een brahmaanse zoon niet genoeg tolerantie kon hebben om de
schorpioenenbeet te verdragen. Over Karna's vervalsing (hij had gelogen dat hij een
Brahmaan was) vervloekte Parshuram hem dat wanneer hij de leringen van zijn
opleiding het meest nodig heeft, hij er niets aan zou hebben.

Volgens de Kalki Purana zal Parshuram de goeroe van Kalki zijn, de tiende
incarnatie van Heer Vishnu en hem oorlog leren voeren. Hij zal Kalki vragen om
boete te doen voor Shiva-Ji en zijn zegen verkrijgen.

Parshuram zal dus blijven voortleven!


