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I N L E I D I N G 

Het mag in den kring van diegenen, die zich met de studie van het 
oud-Javaansch bezighouden, als voldoende bekend worden veronder
steld, dat de door Juynboll bezorgde uitgave van het Wirāṭaparwa 
nog veel te wenschen overlaat. De bezwaren, die ieder nauwlettend 
gebruiker tegen deze uitgave kan aanvoeren, luiden kort geformuleerd 
aldus: 

1°. het handschriftenmateriaal is, zoo al voldoende gebruikt, dan 
toch onvoldoende verantwoord in het critisch apparaat1). 

2°. Bij het vaststellen van den tekst is in onvoldoende mate partij 
getrokken van de mogelijkheden tot verbetering, die een voortdurende 
vergelijking met de verschillende Skr. teksten biedt. 

3 ° . De citaten zijn meerendeels hersteld met behulp van de Calc.

editie van het Mbh., zonder dat er veel rekening is gehouden 
met den overgeleverden vorm. Wanneer ik dan ook een heruitgave 
van dit belangrijke werk ondernomen heb, geschiedde dit in de vaste 
overtuiging, dat ik hiermee geen nutteloozen en overbodigen arbeid 
verrichtte. 

Door omstandigheden buiten mijn wil gedwongen van een volledige 
uitgave af te zien, bied ik hier voorloopig het eerste deel aan. Later 
hoop ik in de gelegenheid te zijn om ook het tweede deel uit te geven. 

Inplaats van een meer diepgaande bespreking van vorm en inhoud 
van den tekst, die daarom verloopig nog achterwege moest blijven, 
heb ik mij beperkt tot de behandeling van een enkel vraagstuk. 

Onder de vele vragen en problemen, die zich bij de bestudeering 
der OudJavaansche parwa's voordoen, is het vraagstuk van den 
inhoud, den vorm en de herkomst der VoorIndische origineelen 
zeker niet het minst belangrijk. 

Aan den eenen kant kan de vaststelling hiervan verhelderend 
werken op het inzicht in de betrekkingen tusschen VoorIndië en 

l ) „Vertrouwt men daarna op de nauwkeurigheid van de critische noten, 
dan moet de overlevering buitengewoon constant genoemd en de handschriften 
als verrassend nauwkeurige afschriften gekenschetst worden, die slechts zeer 
weinig afwijken van het ons onbekende prototype", wulff, den oldjavanske 
wirāṭaparwa og dens Sanskritoriginal, p. 34 
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Java, aan den anderen kant kan zij van gewicht zijn voor de studie 
van het Mbh. zelve. 

Weliswaar zijn er in de OudJavaansche parwa's tal van plaatsen 
aan te wijzen, die een nauwkeurige vertaling zijn te noemen van 
verzen uit het Mbh. in de een of andere recensie; weliswaar kan 
men het meerendeel der citaten eveneens terugvinden; dit alles geeft 
ons echter nog geen verklaring voor de eigenaardige groepeering van 
de stof, die afwijkt van die, welke in de thans bestaande Mbh.

edities gevolgd wordt, en den veel gerin geren omvang, om nu maar 
twee van de voornaamste punten van verschil te noemen, die iederen 
onderzoeker dadelijk in het oog springen. 

In 1901 verscheen over dit onderwerp een belangrijke studie van 
Hazeu1), waarin op merkwaardige punten van overeenkomst werd 
gewezen tusschen het OudJavaansche Adip. en een VoorIndisch 
geschrift uit de elfde eeuw, de Bhāratamañjarī van Kṣemendra‚ een 
zeer sterk verkorte weergeve van het Mbh, 2), zooals de naam reeds 
aangeeft. Hazeu, die dit extract, voor zoover hem dat mogelijk was 3), 
met het oudJavaansche Adip. vergeleek in hun beider verhouding 
tot de Bomb.editie, vond overeenkomsten in (a) de omissies, (b) 
de indeeling van den tekst en (c) de eigennamen. Bovendien bleek 
ook de indeeling in boeken, dus van het geheele (vertaalde) epos 
dezelfde te zijn als die van de Bhāratamañjarī. 

Daar genoemde overeenkomsten moeilijk door het toeval konden 
zijn ontstaan, moest Hazeu hieruit dus wel opmaken, dat er groote 
verwantschap had bestaan tusschen den door Kṣemendra gebruikten 
tekst en dien van den Javaanschen vertaler. Dientengevolge luidde 
zijn conclusie, dat naar alle waarschijnlijkheid het stamland van het 
oudJavaansche Mbh„ of althans van het eerste boek, eveneens in 
Kaçmir, of in ieder geval in N . W. Indië gezocht zou moeten worden. 
Tevens wees hij op de wenschelijkheid van een dergelijk onderzoek 
voor de andere parwa's. 

Wanneer wij de resultaten van dit onderzoek als vast en onomstoo¬

telijk aanvaarden, dan zouden bij een analyse van het Wir. 

–) Het oudJavaansche Adiparwa en zijn Sanskrtorigineel, Tijdscbr. v. I. T., 
L. en V. , dl. 44, 1901; 

2 ) Hoe sterk deze verkorting is blijkt hieruit, dat het Adip. hier slechts 1500 
cloka’s telt tegenover 8623 in de Bomb.editie. 

3 ) Een volledige tekst van de Bhāratamañjarī stond hem immers niet ten dienste. 
Hij moest zich vergenoegen met de fragmenten gegeven door Buhler en Kirste 
in hun Contributions to the history of the Mahābhārata, Sitzungsber, d. phik

hist. C l . d. K . Ak. d. wiss. in Wien, Band 127, Abb. X I I . 
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soortgelijke overeenstemmingen aan den dag moeten treden, tenzij 
we aannemen, dat het origineel hiervan een andere redactie heeft 
gehad dat datgene, wat aan het Adip. ten grondslag heeft gelegen. 

De vraag nu of we voor het Wir. inderdaad overeenkomsten met 
Kṣemendra's tekst kunnen vaststellen, is reeds door Wulff in ont¬

kennenden zin beantwoord1). Gemeenschappelijke omissies van be

langrijke passages komen volgens dezen geleerde niet voor. Trouwens 
ook al zouden deze bij een voortgezet, nauwkeurig onderzoek, hetgeen 
W. niet noodig achtte, zijn aan te toonen, een groote bewijskracht 

kan men hieraan toch niet toekennen, wanneer men het sterk samen¬

gedrongen karakter van de Bhāratamañjarī in aanmerking neemt. 
Ook wat de eigennamen aangaat, zijn, weer volgens W., geen 

overeenkomsten aan te wijzen2). Slechts in de verdeeling van den 
tekst in hoofdstukken bestaat eenige overeenstemming. De overeen

komst tusschen het Wir., dat 7 hoofdstukken telt3) en de Bhāratamañ¬

jan, die er 6 heeft, bestaat hierin dat in beiden de strijdscènes van 
Suçarman met Matsyapati en van Arjuna en Uttara met de Kaurava's 
in twee hoofdstukken zijn gescheiden, in tegenstelling tot de Calc. en 

Bomb.edities, waar deze in één hoofdstuk zijn vereenigd (goharana¬

parvan). De grens tusschen deze twee hoofdstukken valt in het Wir. en 
de Bhāratamañjarī echter niet op dezelfde plaats, zoodat ook op dit punt 
de overeenstemming niet met zekerheid valt te bewijzen. Zoo er al eenige 
verwantschap heeft bestaan tusschen den tekst, dien Kṣemendra 
gebruikte en het origineel van het oudJavaansche Wir., dan is deze 
toch veel geringer dan die, welke Hazeu voor het Adip. meende te 
kunnen bewijzen. Dit bewijs is echter geenszins onaanvechtbaar en 
wdj zullen zien, dat er op de criteria, die Hazeu gebruikte, wel het een 
en ander valt af te dingen: 

1°. Aan het gemeenschappelijk voorkomen van bepaalde omissies 
is te veel waarde toegekend. We merkten reeds op, dat bij een 
dergelijk samenpersen van de stof als Kṣemendra gedaan heeft, 
gemeenschappelijke omissies gemakkelijk kunnen voorkomen, zonder 
dat hieraan veel gewicht mag worden gehecht. In ieder geval ware 
het beter geweest om dit criterium niet in de eerste plaats toe te 
passen. 

2°. De indeeling van den tekst in hoofdstukken is tamelijk wille

keurig, zooals Hazeu trouwens zelf toegeeft. 

) wulff. Den oldjavanske wirātaparwa og dens Sanskritoriginal, p. 21, 22. 
2) ib. 
3 ) Dat het er oorspronkelijk 8 moeten zijn geweest, wordt door W . over

tuigend aangetoond. O.c, p. 52, 53. 



V I I I 

3°. De eigennamen, die in vorm gemeenschappelijk van de Bomb.

editie afwijken zijn de volgende: 
Bomb. Adip. Bhār. 

1. Tamsu Trasnu Trasu 
2. Duṣyanta Duçwanta Duṣvanta 
3. Vikuṇṭhana Wikuñjana Vikuñja 
4. Jitawatī Jawatī Ajirāvatī 
5. Jānapadī Jalapadi Jālapadī 
Hierbij kan men opmerken, dat de overeenstemming van 2 niet 

veel beteekent, aangezien de naam in dezen vorm ook in de Calc.editie 
voorkomt1). Verder is de overeenstemming van 4 weinig overtuigend, 
zoodat er tenslotte slechts een drietal eigennamen overblijven. 

4°. De overeenstemming in de indeeling van het epos in boeken 
wordt door Hazeu aldus beredeneerd: De Bhāratamañjarī telt, evenals 
het Mbh., 18 boeken. Het 9e boek (Çalyaparvan) van het Mbh. is 
echter in de Bhāratamañjarī gesplitst in een Çalya en een Gadā¬

parvan, terwijl het Anuçāsanaparvan daarentegen weer in het Çānti

parvan is opgenomen. Evenzoo viel ook in het oudJavaansche Mbh., 
volgens de parvasamgraha in het xAdip., het Çalyaparvan uiteen in een 
Çalya en een Gadāparvan; een Anuçāsanaparvan wordt daar echter 
niet met name genoemd. Op grond van de veronderstelling, dat ook 
hier het Anuçāsanaparvan een deel zal hebben uitgemaakt van het 
Çāntiparvan, concludeert Hazeu tot overeenstemming. 

W. wijst er in dit verband op 2), dat het Anuçāsanaparvan op 
Java als zelfstandig werk bekend kan zijn geweest evenals dat waar

schijnlijk vroeger in VoorIndië het geval was, voordat het bij het 
groote epos werd ingelijfd. 

De geheele kwestie zal dus voorloopig wel onbeslist moeten blijven. 
Ook in dit punt van het betoog vinden we dus geen volkomen 

zekerheid. 
We zien dus hoe ook voor het Adip. de samenhang of verwant

schap met Kṣemendra op goede gronden kan worden bestreden. 
Wanneer wij ons thans tot het Wir. wenden, zullen wij ons bepalen 

tot een bespreking van de resultaten, waartoe W. in zijn reeds eenige 
malen geciteerde studie is gekomen. Het doel, dat W. zich in deze 
dissertatie gesteld heeft, heeft hij zelf duidelijk geformuleerd: „het 
materiaal voor de Mbh.critiek, dat men door een systematisch onder

zoek van het oudJavaansche Wir. kan verkrijgen, zooveel mogelijk 

~) Cf. S0rensen, p. 280, s.v. 
2 ) O.C, p. 26. 



gereed te maken voor het gebruik bij het Mbh.onderzoek 
Hij wil zijn arbeid dan ook slechts beschouwd zien als een „Vor¬

arbeit" en spreekt de hoop uit in een tweede deel de definitieve resul

taten te geven van de systematische vergelijking van den oudJavaan¬

schen tekst met de Calc.editie en den ZuidIndischen tekst2), waar¬

door ook vele moeilijkheden van den Javaanschen tekst zouden kunnen 
worden opgelost. Gaat het dus in het eerste deel feitelijk om het 
VoorIndische Mbh. zelf, tot welker critiek de oudJavaansche ver

taling nieuw materiaal kan verschaffen, in het tweede deel zou meer 
aandacht aan den Javaanschen tekst en zijn problemen geschonken 
worden. 

Dit tweede deel is intusschen nooit verschenen en in zooverre kan 
deze uitgave, die op een nauwkeurige vergelijking met den Skr. tekst 
is gebaseerd, als een aanvulling op W.'s, overigens voortreffelijken, 
arbeid gelden. 

Het behoeft na het voorgaande dus geen verwondering te wekken, 
dat we in W.'s werk naar volkomen positieve conclusie's omtrent 
de herkomst en den aard van het origineel van het oudJavaansche 
Wir., vergeefs zoeken. Toch spreekt hij zich bij de behandeling van 
de vraag met welke recensie de oudJavaansche vertaling de meeste 
verwantschap vertoont, de Noordelijke, dan wel de Zuidelijke, uit 
ten gunste van de Noordelijke recensie3). In dit opzicht staat Utgikar 
tegenover hem, die ervan overtuigd is, dat de Javaansche vertaling 
gemaald: is naar de Zuidelijke recensie van het Virāṭaparvan4). Deze 
meening is waarschijnlijk gebaseerd op de citaten, waarvan er inder

daad 12 uitsluitend in de Zuidelijke recensie voorkomen. Aan den 
anderen kant zijn er echter 12 andere citaten5), die in beide recensies 

1) 0.c‚ p. 9. 
2 ) Met ZuidIndischen tekst bedoelt hij den door T. R. Krishnacharya en 

T. R. Vyasacharya uitgegeven tekst, bekend als de Kumbhakonumeditie. 
3 ) „In de fragmenten, die het wirāṭaparwa gemeenschappelijk heeft met beide 

Indische recensies stemt het in 69 gevallen overeen met de Noordelijke in 
tegenstelling tot de Zuidelijke, maar slechts in 17 gevallen met de Zuidelijke 
in tegenstelling tot de Noordelijke, en de afwijkingen van het Wirāṭaparwa 
in de Zuidelijke recensie zijn vaker dan die in de Noordelijke qualitatief van 
belang. De bron van het Wirātaparwa staat dus, wat den woordelijken inhoud 
van de afzonderlijke verzen aangaat, de Noordelijke tekstgroep aanzienlijk 
nader dan de Zuidelijke, hetgeen een nadere verwantschapsverhouding tusschen 
het Wirāṭaparwa en de NoordIndische recensie kan beteekenen, of wel dat 
de ZuidIndische secundair sterker is veranderd". O.c, p. 13. 

4 ) Utgikar, Virāṭaparvan, Introd., p. X I I I . De studie waarin hij deze meening 
toelicht en verdedigt (Annals Bhandarkar Institute, Vol . II, p. 167 vgg.) heb 
ik tot mijn spijt niet in handen kunnen krijgen. 

5 ) Deze getallen zijn voorloopig, de tekst van Jb biedt op dit punt niet 
voldoende zekerheid. 



X 

ontbreken, evenals in den Javaanschen tekst tal van plaatsen voor

komen, waarvan het origineel in geen der beide recensies is terug 
te vinden. Op grond van dit alles is het voorzichtige eindoordeel van 
W., dat het origineel van het Wir, in de eerste plaats eenigszins op 
zichzelf staat, terwijl de twee Indische recensies onderling nauwer 
verwant zijn1)''voorshands te verkiezen. 

Hoe het ook zij, het zal een ieder duidelijk zijn, dat het laatste 
woord in deze netelige kwestie nog niet gesproken is. Wellicht dat 
het Wir., wanneer het eenmaal in zijn geheel is uitgegeven, 
gelegenheid biedt het oordeel van W. te herzien, wellicht ook dat 
een verdere en diepere bestudeering der andere parwa's, dieper dan 
totnutoe het geval was, meer licht kan werpen op de herkomst van 
het origineel. 

De Taal. 

In het volgende zullen wij de aandacht vestigen op enkele gramma

tische details, die of karakteristiek zijn voor dit taaleigen, of wel 
mij om andere redenen vermeldenswaard voorkomen2). 
Persoonlijke voornaamwoorden. 

Voor de eerste persoon enkel en meervoud wordt zoo nu en dan 
pwangkulun gebruikt: tahan hanâmarasane pwangkulun, bheda sangke 
rasika (22,5); pwangkulun gopāla kalih siki (85, s). 

Het komt echter ook veelvuldig voor ter aanduiding van de derde 
persoon enkel en meervoud: apan atyanta mahādurlabha ny ambëk 
ni pwangkulun (25,i8); pejah pwangkulun sūtaputra kabeh (41,13). 

Éénmaal vinden we voor de tweede persoon enkelvoud resun ge

bruikt: resun pwa gumantya sārathi (57,35). 
Wat de verkorte persoonlijke voornaamwoorden aangaat, heb ik 

4 maal r gevonden ter aanduiding van de tweede persoon: tarmolaha 
patnīghāra mahādewĩ Sudeṣṇā (7, 4 ) ; nghulun ibu tar wĕnang kasah 
de nira (34,1); kunang marga ni tar wĕnang kumĕlakĕn ing lara 
(34,23); ngke kitâr walĕsâsih nira ri kita (49,24). 

Aangezien we het overigens regelmatig voor de derde persoon 
gebruikt zien, is het niet uitgesloten, dat we hier met vergissingen 
hebben te doen. 

–) O.c‚ p. 13. 
2 ) De cijfers na 43 verwijzen naar de uitgave van JuynbolI. 
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Voegwoorden. 

N is vrijwel het eenige voegwoord, waarvan dan ook een zeer druk 
gebruik gemaakt wordt en dat tal van beteekenismogelijkheden in zich 
bergt. Na bepaalde uitdrukkingen als matangnya, sedëngnya, sabari¬

nya, tëlasnya, wordt het vooral gebruikt — noodzakelijk is dit echter 
niet, de n kan hier ook ontbreken. Met sommige woorden als ya, 
ta, apa, yatanya, yadyapi, is het samengesmolten tot één geheel. Dat 
het hiermee nog geen onverbrekelijk geheel vormt, maar dat de n 
ook dan nog als afzonderlijk bestanddeel gevoeld wordt, zou kunnen 
blijken uit apayan en ya tan. Men vindt echter vlak na elkaar ya tan 
en yan tan (16,14,15) en verder ook apan tan, yatanyan tan, marapwan 
tan, yadyapin yan enz. 

Na n treedt geen nasaleering op: ling nira n pajarajar irikang 
rare anghwan kabeh (11,19); tan pangrĕngö wṛtta (42, e). Tanpa, 
dat immers aan dit verschijnsel zijn ontstaan te danken heeft, komt 
als zelfstandig voorzetsel reeds voor, al is het nog betrekkelijk zeld

zaam : alaṇḍung tanpa pramana (2,11); nda tanpa pahiḍĕp sang 
Kīcaka (24,8); in het laatste voorbeeld zou tan pahidep veel nor

maler zijn. 
Naast n vinden we an gebruikt zonder eenig merkbaar onderscheid: 

sampun krtasamaya an . . . . an strī sakaṇṭaka gati ning pinakanghulun 
(26,22) ; yatanyan karĕngwana.... an prasiddha kalyāna mitra. . . . 
(13,27). Ook yan is hieraan gelijkwaardig; zoo vinden we kort na 
elkaar in eenzelfde verband n, an en yan gebruikt: majara ta patik 
haji n kĕḍi dewī Dropadī (6,3); majar ta nghulun an makabrāhmaṇa 
mahārāja Yudhiṣṭhira nguni C‚ 9 ) ; majara ta nghulun yan sārathi 
rahadyan sanghulun (6,11). 

Meermalen vinden we n slechts gebruikt om nadruk te leggen: 
samangkana çrī mahārāja n tan asāntwa (36,22); iningĕtingĕt 
pwākāra nikang muka, an kadi candrâharas lawan nīla jalada 
(29‚ 2 1 ) ; irika ta sira n tama yan mangkana (8,11); ngkana ta dewī 
Dropadī n pojar ing mahārāja Yudhiṣṭhira (10,i4). 

Tenslotte vermelden we nog een ander, moeilijker te verklaren 
gebruik van n in hanan: hanan kady apuy karuruban bhasma (12, s); 
hanan kadi gajakāminī parĕk mangharas ri lambung rāja gajendra 
(30,19); hanan kadi gunung malakulaku (47,22); hanan kadi çabda 
ning garudânglayang ring ākāça (64,17). Functie en beteekenis van 
n zijn hier niet geheel duidelijk. 

–) Dit is niet het door Kern behandelde hanan, cf. V . G., VII I . p. 260. 
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Modale imperatief. 
Deze heb ik slechts éénmaal aangetroffen: den kady asih rakryan 

i nghulun ikana (82,30). 

Substantiveering. 

Substantiveeringsconstructies komen veelvuldig voor. Zij worden 
gevormd met de hulpwoorden de, tĕkap, nggwan en ulih, verbonden 
met een persoonlijk voornaamwoord of andere persoonsaanduiding. 
In zooverre onderscheidt de substantiveering zich van soortgelijke 
constructies in het nieuwJavaansch, dat zij ook zonder eenige per

soonsaanduiding op kan treden1). Wij geven eerst eenige voorbeelden 
van gewone, persoonlijke substantiveeringen : sira ta samangkana tībra 
de nira manghanakĕn tapa (1‚ 1 5 ) ; çuddhi ta de nira rumĕngö 
kawarṇan sang Pāṇḍawa (2‚ 10) ; yatanyan saphala de haji tumonton 
lĕkas patik haji (20, 5) , Gr00ter moeilijkheden biedt de volgende con

structie: sanyāsâmigrahekana si Kīcaka manah raka rakryan nguni 
harah de ni nghulun tumon kita pinaribhutanya (33, is). Men vraagt 
zich af, waartoe de substantiveering hier dient. Duidelijker ware de 
bedoeling immers uit te drukken met n tumon. Als voorbeelden van 
onpersoonlijke substantiveering mogen dienen: dugaduga matuta¬

padan2) de ning macarita (3,s); kaywa tâtiçaya de ning maguywa¬

guywan (9‚ 2); kumwa de ning ameta wṛtta ning Pāṇḍawa (43,37); 
haywângaj arakĕn mūlya saha prawandâtah de ning manguktakĕna 
çabda (8,3i) . Als „half onpersoonlijk'' zouden we kunnen kenschet

sen: syapa ya wwang bisâweh ujar gangsul matangnya n kita tïbra 
de ning manangis (29,25). 

Tenslotte vinden we de nog gebruikt in enkele gevallen, waarin 
wij van een substantiveering moeilijk kunnen spreken, waarin het 
echter evenmin den agens aanduidt: yadyapi denya wallabha tuwi 
(8, ie); brāhmaṇa kalyāna mitra mahārāja Yudhiṣṭhira de mami (13, s). 
De geeft hier eenvoudig een toestand aan en is hier te vergelijken 
met gati (waarover straks). 

Tekap ter aanduiding van den agens komt zeer veel voor. Als hulp

woord bij de substantiveering wordt het slechts betrekkelijk weinig 
gebruikt: yatanyan wistara tĕkap ni pinakanghulun manghiḍĕp carita 
(3,i). Evenals met de het geval was, komen ook met tekap een enkele 

*) Voor de Korawāçrarna heeft Swellengrebel hier ook reeds opgewezen 
(p. 22*). 

2 ) De beteekenis hiervan staat niet vast, het is echter duidelijk dat het 
naast dugaduga een nadere bepaling van de wijze van verhalen moet bevatten. 
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maa1 onpersoonlijke substantiveeringen voor: apa ya tan pingrwana 
kari tĕkap ing magawe cāra sūkṣma (42,31); parasparopasarpaṇa 
tĕkap ning mangĕnangĕn (43,21). 

Nog zeldzamer is nggwan. Ik kan hiervan slechts één voorbeeld 
geven en wel gebruikt zonder persoonsaanduiding: maharddhika ta 
nggwan wruh ing çāstrāgama (44,5). 

Ulih heeft soms nog duidelijk de beteekenis »wát verkregen is«, 
zoo bijv. in : mas mani rājayogya ulih nirâmĕnang waneh (19,3). 
Gewone substantiveering zien we in : sapalagan ulih nira lumaku 
(1O,24); pira kunang ulih nira lumampah (10,29); pira kunang ulih 
nikang ratha lumaku (55,20). 

Volgens Kern 1), zouden ook met gati substantiveeringen gevormd 
worden. Voor het Wirāṭaparwa gaat deze bewering niet op. Echte 
substantiveeringen met gati heb ik niet aangetroffen. Een schijnbare 
substantiveering is bijv.: Serandhrī muwah mantuk ngke ring 
kaḍatwan gati ning pwangkulun (41,15). Gati, dat weer te geven is 
met »toestand, stáát« dient meestal alleen ter omschrijving en kan 
vaak zonder ernstige schade voor het zinsverband gemist worden: 
.... an strī sakaṇṭaka gati ning pinakanghulun (26,24); tĕlas kṛtasan¬

mata gati sang Sahadewa (18,3). In zooverre kan men gati vergelijken 
met een woord als angga, dat ook als omschrijving dienst doet en 
eveneens min of meer overbodig is: tan brāhmaṇa paramārthângga 
nira (12,14); Awas tângga nira tan ahuripa (33,32). 

De Stijl. 
De tekst van het Wirāṭaparwa (en trouwens ook van de andere 

parwa's) bestaat uit vier tamelijk uiteenloopende bestanddeelen, die 
ieder min of meer een eigen stijl vertoonen, nl. (a) de verhalende en 
beschrijvende gedeelten, (b) de dialogen, het grootste en belangrijkste 
bestanddeel, (c) de citaten en (d) hun paraphrasen. 

a. De stijl is over het algemeen bondig, zakelijk en bestaat vaak 
uit een aaneenschakeling van korte zinnen. Voorbeelden hiervan te 
geven komt mij overbodig voor. Men kan ze op vele plaatsen in den 
tekst gemakkelijk vinden. Deze eenvoud van stijl brengt mee, dat 
de beschrijvende gedeelten vaak helder en gemakkelijk te begrijpen 
zijn, temeer, daar wij een zekere, episch aandoende eenvormigheid in 
uitdrukkingswijze kunnen opmerken. Zoo worden nieuwe personen 
onveranderlijk ten tooneele gevoerd met hana ta> daden en gebeur

l ) „Het is in het Kawi te beschouwen als het ontleende aequivalent van 
’t inheernsche ttnggwan, Jav. ënggon, ook in gevallen waar dit laatste als 
zoogen. hulpwoord optreedt". Wrs, p. 110. 
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tenissen worden besloten of gerecapituleerd met {rî) telas(nya), de 
woorden van sprekers met formules als an mangkana wuwus, lingnya 
mangkana. Bepaalde, vaak voorkomende situaties, vereischen ook 
bepaalde, steeds terugkeerende uitdrukkingen. Wordt een verzoek 
ingewilligd, dan drukt men dit bij voorkeur uit met tan wihang. Bij 
iemands aankomst leest men vaak harsâgirang sang pinaran. Ver¬

gelijkingen worden gaarne ingeleid met iningëtinget of winaswas. 
Uitleg of beschrijving vangt men veelal met een vraag aan: anghing 
apa ta dumeh ning āçcarya de nira ?(2,ii); apa ta halĕp nikang 
balomijil sangka ring pura? (47,2s); apa ta lwir ni dhwaninya? 
(64,15); rnapa ta lwir ing lampah nikang kuda humir ratha ? (70,21); 
apa ta lwir ning rūpa sang Pārthan sĕḍĕng krodha? (77,31). 

b. Eenigszins in tegenstelling hiermee staan de dialogen, die over 
het algemeen een ingewikkelder zinsbouw vertoonen en dikwijls 
moeilijk te verstaan zijn. De oorzaak hiervan zal men wel hierin 
hebben te zoeken, dat in de verhalende gedeelten juist het meest 
bekort is‚ waardoor men dus in zijn stijl grootere vrijheid verkreeg, 
de dialogen daarentegen het dichtst bij het origineel staan en meer 
het karakter van een vertaling dragen. Desalniettemin vinden we ook 
in de dialogen tal van vaste zegswijzen. De vorst wordt steeds aan

gesproken met sājñā haji, zijn bevel wordt immer beantwoord met 
tan sangçaya, zijn instemming of goedkeuring geeft de vorst altijd 
te kennen met mangkâku pwa of bhāgya ta yan mangkana (of beide 
na elkaar). Bezorgden of beangsten stelt men gerust met pahalawö 
angenangenta. , 

d. Wat tenslotte den stijl der paraphrasen aangaat, hiervoor geldt 
uiteraard in nog sterkere mate wat van de dialogen gezegd is. Hoe 
meer men zich immers beijvert het origineel te benaderen, des te 
minder zullen de specifiek Javaansche stijleigenaardigheden tot hun 
recht kunnen komen. Inderaad kunnen wij in de paraphrasen, wat 
woordenkeus en zinsbouw betreft, vaak een sterken invloed van het 
origineel onderkennen. 

De vaststelling van den tekst. 

Voor beschrijving en benaming der handschriften verwijs ik naar 
de uitgave van Juynbofl. Tot grondslag van deze uitgave heeft gediend 
Cod. 4681 van de Leidsche Universiteitsbibliotheek (B). Dit hand

schrift geeft over het algemeen betere lezingen dan het lontarhand¬

schrift (Cod. 5027 van dezelfde bibliotheek = D), dat aan de vorige 
uitgave ten grondslag heeft gelegen. Tezamen met Cod. 4682, even
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eens van dezelfde bibliotheek (A), vormt het een aparte groep, vrij 
scherp gescheiden van de overige zeven handschriften. 

De Sanskrit tekst heeft niet alleen voor het herstellen der citaten, 
doch meermalen ook voor het vaststellen van de juiste lezing, waar 
de handschriften corrupt of onbetrouwbaar bleken, den doorslag 
gegeven. Van groot nut is daarbij geweest de uitstekende critische 
uitgave van het Virāṭaparvan door Utgikar. Slechts dan ben ik 
overgegaan tot verbetering van den tekst op grond van den 
Sanskrit tekst, buiten de handschriften om, wanneer met voldoende 

zekerheid was aan te toonen, dat vertaling en origineel reeds op ver¬

schillende andere punten overeenstemden. In de aanteekeningen is 
hiervan steeds rekenschap afgelegd. 

De varianten zijn zooveel mogelijk in het critisch apparaat ver

werkt. Hierbij is een dergelijk criterium gebruikt als in de uitgave 
van de Korawāçrama: l) 
niet opgenomen zijn verschillen in de handschriften als a  ma 
(praefixen); d, t, n  d, t, n; ngh  ng; tra, i, ing – nira, ni‚ ning; 
i  ri; i, ri  ing, ring. In deze en dergelijke gevallen is steeds de 
lezing van B gevolgd (of A, wanneer dit eerste een lacune vertoonde). 

De citaten zijn altijd gegeven in den door B overgeleverden vorm, 
Den met behulp van Utgikar's uitgave van het Virāṭaparvan her¬

stelden vorm vindt men onder aan de bladzijde in het critisch appa

raat2). Alleen bij de citaten, waarvan het origineel niet te vinden 
was, is de omgekeerde methode gevolgd. De zooveel mogelijk herstelde 
regels staan in den tekst, de lezing van B (of A) vindt men dan aan 
den voet van de bladzijde. Het had geen zin om ook van de citaten 
de variae lectiones te geven; een uitzondering hierop heb ik alleen 
gemaakt voor de aanvangsverzen. Aangezien deze waarschijnlijk van 
Javaansche herkomst zijn, was het immers hier wél noodzakelijk. 

1) Swellengrebel, Korawāçrarna, p. 49*. 
2 ) De cijfers verwijzen naar de betreffende adhyāya’s en verzen. 
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7 Awighnam astu. 
Çatreyo yastapasyandhakaripurawanāṣṭa1) sarlāsanite2) pe^) 
punggāyukta4) palese5) 7^çalamasulaniryya 0) punaḥ kanyakārtha 7 ) 
āpandharmmapratikārajananakuçalo ^) yastamor ātmaputraḥ 

5 Kṛṣṇadwaipāyaṇākhyasṭa jayati bhagawān çrotiyāṇām 9) wiçeṣa. 10) 

Api ca: 
Yasmācṛmeti11) guṇaçalitādeya12) 
sadhanawarṣa13) çata7^irohanassite 14 ) 
yadiryyawarṣāmitakāraya15) tu sa 

10 çrī Dharmmawangça tĕguh10) Anantawikrama. 17 ) 

Hana sira brahmarṣi siddha mahāpuruṣa, anak bhagawān Çakri, 
çakti manghanakĕn tapa, makaphala kasambadanan1^) i pādapangkaja 
çrī Kanṭhanātha. Muwah (hana ta sira) l 0 ) ratnāngganā kṣatriyāngça, 
makaswabhāwa durgandha çarīra nira. Sira tâmangguhakĕn kadadin‚ 

15 muwah kanyânakḍara2 0) n huwus kaparigraha21) de ning ja1u. Sira 
ta samangkana t ībra 2 2 ) de nira manghanakĕn tapa mwang sang 
matĕmahan çuddha kanyā, (hana tânak) 23) nira 1akilaki. (Prasid¬

dhâgayve pāpanāça) 24 ) pṛamāṇa nira‚ sang widagdha ri koṣadhan2^) 
i strī kalĕkan2 0) āpaddharma. Sira ta bhagawān Kṛṣṇa Dwaipāyana 

^0 ngaran ira, pinakottunga ning wruh ring catur weda. Jaya swabhāwa 

1 ) C D E H : ^awanāṣṭar. — ) C D E G H : salāsanitc. — 3 ) C : ṭ,ai‚ D G H : wai, 
E : we. — ^) C D E G H : ^yukto. — ) A : palesa. — ‘̂ ) B : ontbr. masula, E G H : 
^pasula^, A D : "niyyair. — 7) A : kanyakathar. — -) D E G H : āpaddharmma , A : 
çalo voor: kuçalo. — -) C : çratriyanir. — 1^) C D E G H : wiçeṣaḥ. — 1 1 ) D H : 
yasmāccramcti, E : yasmāccṛmeti, G : yasmāccameti. —  , D E G H : cālikadeyā. 
— 1 3 ) A : sadha^, C : sarddhāna^’, D E G H : sārddhana^. — 1 4 ) C : çatarohanāspite, 
D E G H : çatarohināssitc. — 1 5 ) A : yadiyyar^', C D G H : yaddhairyya^', E : yade– 
ryya^. — ^ ) D E G H : dĕgu. — 1 7 ) D E G H : ^ikramaḥ. — 1 8 ) A B : kasam– 
bahanan, C : kasĕmbahanan, D E : kasambahan, G H : kasĕmbahan. — 1 9 ) A B : 
sira hana si. — ––) B : kanyānanḍara. — –1) A B C : kayāgraha. — ) A B C : 
tībrani. — 2 3 ) , D E G : hanan tikānak. — ^) A B : prasiddha papanā. — 2 5 ) A : 
koṣayan. — ̂ -) c . kalĕkasana, D E G H : kalĕkasan. 

1 
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ta sira, tan wyabhicāra saprayojana nira. Kunang matangnyā n 1 ) 
cinarita tattwa) nira, manggala3) (ning mikĕta prakṛta) 4 ) nikeng 

8 Wirāṭaparwasangkathā 5) , apan prasiddha ^) gumaway ikang aṣtādaça¬

parwa7). Ya ta matangnya nl) pinrih kastawan^3) ira, yatanyan 
5 tan 9) pamuhara wighnâpraçamana. 

(Api ca) l 0 ) . Hana ta sira ratu cakrawartī, tan pahingan kottaman 
ira çṛddhâpagĕh inak ning rat ri kāla nira n l l ) siniwi. Wṛddhi 
tuwuh ning sarwaguṇa lawan tuwuh ning sarwawīja, 1nakādi 

10 taṇḍu1atiiamudgaprakāral) apayanl3) anarawatâwicinna1 4) tiba 
ning hudanl^), alaṇḍung tanpa pramāṇa. Anghing apa ta dumeh 
ning āçcarya de nira? R i (denya n) l^) tan tuwuh tan pasĕwĕ 
ripukula, de ning wīryapratāpa nira, kangkĕn warṣa juga. Mahārāja 
samangkana 1wir ning prabhāwa 1 7 ) nira, sira ta çrī Dharmawa– 

15 ngçal^) tĕguhl9) Anantawikrama ngaran ira. Umilwa manggala ni 
mangjawakĕna^0) Byāsamata, yatanyan2l) sira tĕwĕka sang kawi n 
utsāhabuddhi2^), parampara23) karĕngo tĕkeng anāgatakāla. Swasti! 

Ri tĕlas mahārāja Janamejaya pinacaritakĕn Araṇyakaparwa tĕkap 
bhagawān Waiçampāyana, çuddhi ta de nira rumĕngö kawarṇan sang 

20 Pāṇḍawa ar tanmolah ring alas, makakāla dwādaçawarṣa^4). Irikang 
we sakatambe pwa ya, muwah magoṣṭi ta sira mwang sang yatiwara‚ 
aminta pinacaritakĕn Wirāṭaparwa, tumañakĕn sâwasthā2^) sang 
Pāṇḍawa rikang trayodaçawarṣa nikang pinakawādi ^), ling nira: 

,,Sājñā maharṣi, tulusakĕna lĕba ning jñāna sang paṇḍita, pacarita

25 kĕna muwah raputu7) mahāmuni. 
Kataṃ Wīrāṭanagare ^u1ma pur^wapītanu1haḥ 
ajñātar^arṣamupataḥ Duryodhanabhayādikaḥ^) 
Krama ning buyut ning pinakanghulun (çrī Pāṇḍawa hana ring 
Wirāṭapura warṇan9) sang paṇḍita, kāla nirâjñātawāsa3^) 3 l ) , 

30 makanimitta takut nira^) kawruhana de sang Duryodhana; pūrwa 

^) C D E G H : matang yan. — 2 ) C D E G H : katattwan. — 3 ) D E G H : mang– 
galya. — 4 ) D : nimitta prakṛti. — 5 ) A B : ontbr. parwa. –— ) A : ya siddha. — 
7 ) A B C D : aṣṭapaṛwa. — ) B : kaçmawan. — ) A : ingev. ya. ^ ) G : ontbr. 
— l l ) A : ontbr.’ l^) B C E : taṇḍala^. — l^) C : apaya‚ G H : apayapan. — 
^) G H : '’wicihna. —• l 5 ) A : hudan ya. — l 6 ) A : dcnyanya. — l 7 ) E : pratapa. — 
i  ) A B : ontbr. dharma. — l^) D E H : d^guḥ. G : dĕgu. — –4) D E G H : mangjawa. 

^ 1) A : yanyan. ^– –) C D E G H : ingev. mwang. — – 3) A B C : marampara. — 
^ 4) A B C D H : daçawarṣa. ––  5 ) E : saswastha. — ^ ) A : pinakadadi, D E G : 
wanakawādi. – 7) G : ingev. sang. 
) Katha^n Virāṭanagare ^na^na ^r^pitānu:^hāḥ 

ajñā ta^sa^nuṣītā Duryodh^nahhayārdit^ḥ. I 1 
^) D E H : warṇanan, G: warṇana. — 3 ) de hss.: ^jñatawarṣa, D E G H : ning 
voor: nira. — 3 l ) B : dcfecI. ̂ – ) C D E G H : ingev. n. 
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(prastāwanā ta) l ) de rahadyan sanghulun rumuhun, yatanyan 
wistara tĕkap ni pinakanghulun manghidĕp carita. Kunang sambo¬

dhana raputu sang maharṣi, yathābhūta2) tattwa kathānâtah3) de 
rahadyan sanghulun majarajara, tan bhūṣaṇana4) buddhiracanā, 

9 5 haywenupāçrayan dṛṣṭānta, kawilīlālālana, (marapwan5) enak pa¬

gĕhnya n pinakanggĕh sotan ing parwa, ndan warakṣamakĕna ^) 
tiki 7 ) panĕmbah raputu sang panḍita”. 

,,Sājñā haji‚ tan sangçaya parameçwara, dugaduga matutapadan ^) 
de ning macarita, tan kĕnana^) wakrokti wākya wistara. (Tuhu n) l 0 ) 

10 (tan trāsanana) 1 1 ) ni kathā juga tan kantuna12)) 1 3 ) , yatanvan 
wĕnang ongkabal4) pustaka, yadyapin yan hana jaya prasangga 
bhūṣaṇa 1 5). Rĕngwakĕna teking kathā de parameçwara. 

I. 

I tatkāla ning araṇiharaṇa10), labdhawara sang Pāṇḍawa ri 
bhaṭāra Dharma, inanugrahan luputa denyâbhicāraka1 7) kriyā sang 

15 Duryodhana‚ (mwang inanugrahan ajñātawāsa 1 ^) l 0 ) , mogha tan 
kawruhana20) (kahanan ira) 2 l ) de sang çata Korawa. Tĕlas pwa 

. sira kṛtawara, mantuk ta sira mare Tṛṇawindwāçrama, inarpanakĕn^) 
ikang uswan apuy maṇimaya ri bhagawān Tṛṇawindu. Atĕhĕr majar¬

ajar i sakrama nira n kṛtānugraha23). Harṣa ta sang mahāmuni, 
20 tĕke ḍĕngön sanak çiṣya nira kabeh‚ paḍângastungkāra mangāçirwāda. 

Pira kunang antajinya, magoṣṭi mangālocita 24 ) ta mahārāja Yu¬

dhiṣṭhira mwang sang catur Pāṇḍawa, makamanggalya bhagawān 
Dhomya. Sang Arjuna pinakapratipadya (irikang kāla) 2 5 ) . 

,,Antĕn i nghulun sang Arjuna, tĕlas enak2 0) putus niking^7) 
25 dwādaçawarṣa 2^) ‚ pinakakālanta 2^) tamolaha 30) irikang alas. Katiga¬

wĕlas ika warṣa ngaran ike ḍatĕng ta31) mangke, paramadurgama 
wiṣṭi, yatanyan pinakapenggyan 3^) ing saniaya, apan pinakawiṣaya 

1 ) C D E G H : prastāwa ning kathā. — 2 ) A B C : yathānubhuta. — 3 ) A B : 
kathakatah. — –) D E G H : bhusaṇanana. — 5 ) D : 1narapwa. — 6 ) C : ria 
kṣamakena. — 7) I. ^ ^ ^ D E H . n atutapadan.  ̂ ) A : kĕna. — l 0 ) E : 
tuhan. — 1 l ) A B : kantaçāṇana, H : trasadana. — 1 2 ) E : tantuna. 1 3 ) G : 
ontbr. — 1 4 ) D E G H : angongkaba. — ^ ) A B C D : dūṣana. — l 0 ) A B : 
aningharaṇa, C D E G H : aniharaṇa. — l 7 ) A D E G H : ^abhicaruka. — l’^) A B : 
inanugrahâjnātakawaça, C D E H : inanugrahan jṅanakawaça. — 1  ) G : ontbr. — 
2 0 ) C D E G H : ingev. nira. ^ 1) C D E G H : asing deça kahanan sang Paṇḍawa. 
— –) A B : inarṣanakĕn. — 2 3 ) C D E G H : kṛtawarânugraba. — 2 4 ) E G H : 
malocita. — ^ ) A B : r i sangkā1a, C : rikang kāla. — ^ ) C : ndak. — 2 7 ) E G H • 
iking. — 2 8 ) B : kadaçawarṣa. — –9) B : pinakalana. — 3 0 ) C E G H : tarmo1ah. — 
3 1 ) E : ontbr. — 3 2 ) D E G H : pinakatanggwaṃ 
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ny ajñātawāsal) ngaran iki, si tan karĕngwa tan katona de ning 
musuh, tan kawruhana de ning parajana. Ya ta matangnya n2) sojar 
rakryan, ndi tika deça kahyunta, anung yogya panghöthötananta, 
ajaranta raka rshadyan sanghu1un’’. 

5 ,,Sājñā haji, haywa kepwan parameçwara! Yatheccha. Sakahyunta 
parana haji, yaya tan kawruhana rahadyan sanghu1un de ning 
sarwaloka3), apan kṛtawara ri bhaṭāra Dharma‚ inanugrahan 
kajñātawāsan 4). Matangnya n) līlā yathāsuka ta pwa parameçwara, 

I(^ ameta deça janapada subhikṣa, akweh5) (asing byasananya) 0 ) . 
10 Mangke lwir nikang deça ramya7) ramaṇīya: 

Cedi Matṣya Mĕcadhurasena Paccera 
Dasarna Nawa ^Varastra Alla Alwa Yugandhara 
Kuntīwarāstra Antī’3). 

Samangkana lwir ning paribhoga, pilihana ta ng paribhoga 
15 samangka de sang prabhu'’. 

,,Antĕn i nghulun sang Arjuna, kasungguhan^) ujar ny antĕn i 
nghulun an kṛtānugraha kite bhaṭāra Dharma. Kunang hetu ning 
ahöm agoṣṭi mangke, ikang wwang kṛtālocita ngarannya, durantara 
jugal°) ya mangguha bhaya. Mangkana phala ning malapkĕna 

20 niawiweka pūrwaka. Kunĕng kahyun i nghulun Wirāṭapura juga 
parananta, mahārāja Matsyapati pangāçrayana. Wĕnang sira rumakṣe 
kita, apanll) wwang mahābala wṛddharāja tuwy adharmaçīla 1 2 ) n l 3 ) 
tatpara ri sang hyang dharma mwang ri sang hyang āgama, saphala 
sinewaka ning wwang kadi kita. Mamriha ta ng wwang tuhagaṇal4) 

25 sumiddhakĕhal5) swakārya nira, yatanyan agonga sih nira ri kita. 
Takarinl'3) mangkana nyāya ri hiḍĕp rakal 7) rakryan''. 

,,Sājñā haji, ndya teka karmolahal'^) mahārāja, anung sādhana ri 
hiḍĕp haji? Matangnya nl^) mangkana: 

Mṛdu wareṇye hrī^nāçwa dharmmaḥ satya ca wikramaḥ 
30 rājatwantdpasa klīṣṭaḥ kīng karasyasiḥ Pāṇḍawaḥ °) . 

1 ) A B C : jnātawarṣa‚ D E G H : ajnātawarṣa. — ) C D E G H : matang yan. — 
3 ) A : 1oka. — –) A B : kajnātawarṣyan; C D E : kajnātawarṣan, G : najnātawarṣan, 
H : tajṅātawarṣan. — 5 ) D E G H : makweha. — 6 ) A B : asibyananya, D E G H : 
asibyaçananya. — 7) H : Ontbr. — 
–.) (Pāncālāç)cedin^-atsyāçca Çūrasenāḥ Paṭaccarāḥ. I 10b 

I)açārṇā N^^rāṣṭraṃ ca Mallāḥ Çālvā Yugandharāḥ 
Kuntirāṣṭra^n ca (vistīrnaṃ Surāṣtra) Avantay^s (tathā), I 11 

^ C : asungguhan. — 1 0) E G : onthr. — l l ) C : ontbr. — l 2) D E F G H : 
dharmaçīla. — ^ ) C D E G : ontbr. — ̂ 4) A B : tuhwagaṇa. — l 5) G : sumiddha. 
 l̂ ) C D E F G H : ingev. ika. — l 7 ) C : Ontbr. — ) A B : tarmolaha, C D E 
F G H : tamolaha. — l^) C D E F G H : matang yan. 
-^) Mṛdurvadānya hrī^nāṃçca dhār^nikaḥ satyavikra^naḥ 

rājaṃstapasā kliṣṭaḥ kiṃ karisya-si Pāṇḍava. I 19 



Wwang mārdawa (surūpa kĕta) l) rahadvaṇ sanghulun, makaswa¬

bhāwânggöng2) irang, lud dhārmika mahāçakti, tuwi ratṇ cakrawartī‚ 
tĕlas gumĕgö katapasabratan3), ring kapana ta rahadyan sanghulun 
wĕnanga4) kaniṣṭakarmolaha5) ri sewaka0)?'’ 

5 ,,Antĕnku sang Arjuna, kumwa karmarasa7) (wawan i nghulun)^), 
ri hiḍĕp ni nghulun‚ (atĕmahana brāhmaṇa nghulun)0), makanāma 
ngl 0) dwija Kangka, makaguṇa ngll) nita caturangga. Umaral 2) 
ri pasabhān ikal 3) sang prabhu, atĕhĕr mawwata santĕn maṇimaya 
waidūrya rājawartaprawālal 4), majar ta nghulun an makabrāh

10 maṇal5) mahārāja Yudhiṣṭhira nguni, linga ni nghulun ry awak ni 
nghulunl6). Awas giranga nika mahārāja Matsyapati, ri hiḍĕp ni 
nghulun. Tatan nghulun juga magawayal7) līlā wyājakarmal^), 
kapwa mangkanântĕn i nghulun kabeh. Kakanta sang Bhīmasena 
tañana ni nghulun: ārya Wṛkodara, (mapa kahyun) l^) rakryan 

15 kasewakanta20) ri sang prabhu?'’ 
„Sājñā haji, kumwa ri hiḍĕp i patik haji: majara prakĕla 

madamĕl2l) gangan ri mahārāja Yudhiṣṭhira, rikana linga ni 2 2 ) 
nghulun23), makangaran Ballawa, sumorakĕna sakweh nikang4) 
prasiddha rahat i damĕlnya25) gangan ring lagi, mwang karma asing 

20 sarwa... . . . ta 2 6) gawayakĕna27) ni nghulun, nguniweh ta ng 
kāyawāla, mamĕrĕp^)atarunga madwandwayuddha, asing sinangguh 
çūra lāghawa çaktimān ta juga lawana ni nghulun, dadya tâmĕluka 
singha, barwang, mong 2 0), asing prasiddha galak, anikĕpa liman 
asing amangkĕl30), astam yan sapi, kĕbo, kuda, lĕmbu. Mangkana 

25 pangrahata ni nghulun ring mahārāja Wirāṭa, (mapa ika 3 l ) sājñā 
haji) 3 2 ), hana karih kĕnoha ni pwangkulun ?'' 

‚‚Uḍu antĕn i nghulun sang Bhīmasena, yukti dahat de rakryan 
mangĕnangĕn. Antĕn i nghulun sang Arjuna ta 3 3) gumanty 
amintonakĕna pratibhāwilāça". 

30 ‚‚Sājñā haji, nihan kahyun34) iking patik haji, saṇḍhakarūpa35) 

1 ) C : surūpaka. — 2 ) A B : makasobhawa. — 3 ) H : katapabratan. — 4 ) C : 
wĕnang. — 5 ) A B : kaniṣṭakamolaha. — 0 ) G : sewakan. — 7) A B : dbarmarasa. 
— 8 ) C : papa ni nghulun. — .̂ ) C : ontbr. — l 0 ) A : sang, C D E F G H : ontbr. — 
1 1 ) E : ontbr. — l 2 ) A B : usara. — 1 3 ) C D E F H :̂  ira, G : ontbr. — ^ ) C D E F G : 
^pawala. — 1 5 ) C : mahābrahmana. — ^10) C D E F G H : marni voor: ni nghulun. 
— 1 7 ) G : pagawaya. — 1^) A B H : waçakarma, C D E F G : wakakarma. — 
1^) A B : apa makahyun. — 2 0 ) C D E F G : kasewakan ika, H : kasewakanta ika. 
— 2 1 ) A B D E G : madamĕlya. — ^ ) E ; ontbr. —  3 ) C D E F G H : patik haji. — 
2 4 ) C D F H : ning. — ^ ) C G : damĕlya. — –0) C D E F G H : ontbr. — 2 7 ) G . 
gaweyakĕna. — ̂ 8) C D E F G H : mapĕrĕp. — ^ ) B : mwang. — 3 0 ) G : amanggĕl. 
 3 1 ) C : mai, D E F : ma ika voor : mapa ika. — 3 2 ) G : ontbr. — 3 3 ) A : ontbr. 
— 3 4 ) C D E F G : ontbr. — ^ ) A B D E F G H : paṇḍakarūpa‚ C : paṇḍarūpa, ^ 
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tĕmahana kĕdi makasaṃjñāl) Wṛhannaiā, anguccāraṇakĕna )̂ ng^) 
mantrākhyāyikā 4 ) tarmolahe kanakbyan‚ marahana strī baji ri gīta– 
nṛtawāditra. Majara ta patik haji n 5 ) kĕḍi dewī Dropadī, rikana 
linga patik baji ry awak ni nghulun. Byakta sukâmbĕk nika 

5 mahārāja 6), ri hiḍĕp ni nghulun”. 
‚‚Aum antĕn, kĕnoh ika daya rakryan. Sang Nakula gumanty 

awaraha ring wyājakarma. Apâbhiprāya rakryan ari?'’ 
„Makaweṣa ng 7) sūta juga patik haji, wihikaneng açwaçikṣā, 

wruheng kalpaçāstra, tĕkeng oṣadhawedya, pangringring kuda, 
10 yâbhyāsan^) patik haji, makanāma Granthika. Majara ta nghulun 

(yan sārathi rahadyan sanghulun) 9 ) , rikana linga ningl°) patik haji, 
palar angdeyall) tṛṣṇa r i l 2 ) sang prabhu. Ndan yan mangkana ling 
haji mata (pwa ṇghulun) l 3 ) ’ ’ . 

,,Antĕn i nghulun sang Nakula‚ prajña dabat kita t pakopāya 
1 5 mangkana. Sang Sahadewa nlaj ara waneh l 4 ) keṣṭi l 5 ) sewakan hiḍĕpta''. 

„Sājñā haji, gopālasewaka tapukĕn patik haji, makanāma Tanti– 
pāla, wihikanel^3) wilang ning lĕmbu sahasra koṭi, widagdha rikang 
hwanan lawan kapöhanannya, mengĕtal7) ri wartâhayul’^). Hana 
wṛṣabha mahottama lakṣaṇa, sabarinya n kamböhal^) ĕyĕhnya^0) ta 

20 juga n dadya manaka ikang strī^l) tĕkapnya, yadyapin yan kĕri¬

ngana^2) tuwi. Ika ta ng wṛṣabha mangkana, yatika23) kaniçcayakĕna 
patik haji, niyata nikāçcarya ni manah sang prabhu. Majara ta^4) 
patik haji gopāla rahadyan sanghulun ring usāna pinakanghulun 2 5 ) ‚ 

^ jāti sang prabhu gorawânumata. Salah (karika ning) ^) patik haji?'' 
^– ,,Uḍu aringku sang Sahadewa, tonĕn dahat ikong7) gupta sewaka‚ 

yukti tĕmĕn, hiḍĕp ni nghulun. Dewī Dropadī kawĕkas 2^) apintona ^9) 
parijñāna, ndya ̂ 0) kahyun rakryan ibu, apan apilih ring karma pwa 
swabhāwa ning kadi kita strī ngarannya‚ lumud mapĕs ta kita rare 
tuwi, huwus tenaranan3l) patibrata, aparan ta tan durlabha nikang 

30 kaniṣṭakarma kagawayakĕna 3^) denta’’. 

l ) de hss.: sajna. — 2 ) G : anguccarakĕna. –  3 ) C D E F G H : ontbr. — 4 ) C D 
E F G H : mantrakayika. — –) G : ontbr. — 6 ) C D E F G H : ingev. Wirāṭa. — 
7 ) C D E F G H : ontbr. — 3 ) A B H : ya byasan, C : ya byāsanĕn, D E F G : ya 
hyasanan. — ^) C : Ontbr. — –•) C D E F G H : ontbr. — l l ) A B : adaya. — 
l) H : ontbr. — l 3 ) D E G H : pwangkulun. — l 4 ) A B : ingev. majara. — l^) A B : 
meṣṭt. — –) C D E F G : wihikana. — l 7 ) C F : meta. — 1–) A B : watahayu. — 
l^) A B D E H : kambanga‚ C F : kambaha, G : ambanga. — 2 0 ) A B : sĕyĕhnya. — 
–l) C D E F : si, G : hasi. — ) A B D E G H : kĕrangana, C : kahana, F : krta. — 
2 ^ G . ^a. – ^ — ^ ) B C : kanghulun, F : ontbr. — ^ ) C D E F H : 
karikan 1ing, G : karika 1ing. — ^) A B : iki rikong, G : iko. — ^ ) A B : ta 
wĕkas. — ^ ) G : amintona. — ^ ) C D E F G H : ndi. — 3 1 ) A B : tangaranan. 
–– 3–) A B : kagawaya. 



‚‚Sājñā haji, kumwa, yan i angĕna ni citta sang n ā t h a l ) , makakarma 
wruha (mata magandha)^) patik haji, makangaran Serandhrī‚ 
(tumuhastuhana ng) 3 ) strī r i 4 ) kabinihajyan, makaguṇânggĕlung 
mangbyasana rambut, tarmo1aha patnīgbāra mahādewī Sudeṣṇā, 

5 ceṭikā dewī Dropadī, rikana pajara 5) patik haji‚ panggi1 angga nika 
sang rājabhāryāsiha r i pinakanghulun. Mangkana iṣṭi prayojana 
patik haji". 

, ,Uḍu aum rari ^) dewī Dropadī, (ya ta nya) 7 ) hay^ dalh^t ika 
karma senujarakĕn rakryan. Tĕlas samprayukta (kaku ngaran) 8 ) 

10 ikang māyāweṣa lawan māyākarma tĕkapta kita^) kabeh‚ pisaningun 
rat kabeh kawruhanal°) yan Pāṇḍawa kita, matangnya n l l ) 
lumampaha juga huwus kita umara ngka r i l 2 ) Wirāṭapura! Kunang 
rama rahadyan sanghulun, bhagawān Dhomya, sira t a l 3 ) mantukeng 
Pañcālarājya, tanmolaheng mahārāja Drupada, nitvaçâgawaya homa 

15 prāyaçcitta, mrārthanakĕna hilanga ni wighnanta (sing saparan)l 4). 
Tumuta tekihg rare dāsa dāsī kabeh‚ ika sang gumawayakĕn kita 
gangan ring lagi, nguniweh ta sakwch ni ceṭī mahādewī Dropadī, 
milwa tekal 5 ) r i bhagawān kaki! Kunang wadwanta, makādi 
Sendrāyana, konĕnta mareng Dwārawatī ika l^) kabeh, lawan wāhana 

20 turangga, makawunganbawabal7) tal^) çabda kumwa sowang

sowang: ,,inaryakĕn i patapan Dwetawanal^) sanghulun kabeh de 
sang Pāṇḍawa‚ tan wruh sanghulun ri (parana nira) 2 0 ) ’ ' . Mangkana 
linganya yan hanâtaña bhagawān kaki, ndânusmaraṇan tiki sapra– 
yojana raputu sang paṇḍita!’’ 

25 ‚‚Sājñā haji, atyanta kĕnoh nikang nayopâya hiḍĕp bhujangga haji. 
Kunang pajara rahadyan sanghūlun sama sanak, hayo kewala 
makapanghaḍa–haḍa^l) guṇa rahadyan sanghulun! Apa ta lwira 
rahadyan sanghulun masewaka, gamatakĕna tekang buddhi ring 
sarwawastu sarwakriyā. 

30 Wadhite enāpi waktawyarn suhrddhiranurāgibhiḥ 
1^ atoham api wakṣyami hetumatta nitodhata22) 

l) C D E F G H : prabhu. — 2 ) B : mata gandha, C D E F G H : mata–mata gandba. 
— 3 ) C : tumuhatuhaneng. — 4 ) C: ontbr. — 5 ) F : ontbr. — 6 ) A : ontbr. — 
7) E G : yatanyan. — ’) E : kakungan. — ^) C D E F G H : ontbr. — l 0 ) C : 
kumawruba, D E F G H : kumawruhana. — ^1) C D E F G H : matang yan. — l) A : 
^ntbr. — ^ ) G : ontbr. — l 4 ) C D F G H : saparana, E : ontbr. — 1 5 ) C D E F G H : 
^k1. — 1Ô  C D E F G H : Ontbr. — l7) C : ^bawa. — l^) C : ontbr., D E F G H : 
ingev. ng. — 1^) AB: Detawana. — 20) E: paran ira. — .1)CDEFGH: maka¬

panghaḍa. 
2) Vidite cāpi vaktavyaṃ suhṛdbhiranurāgibhiḥ 

ato ‘hamapi vakṣyāmi hetumātraṃ nibodhata. IV 8. 



Lwir ning sinanggahanl) priyamitra ngarannya, yadyapin tĕlas 
kinaniçcayan ikang wastu senujarakĕnnya, tathapinujarakĕnnya ta 
rakweka^) muwsh, sugyan hana ta lamlama nika sang3) winarah. 
Rahadyan sanghulun pwa ya ta tĕlas engĕt ring 4) lokaprawṛti, ndan 

5 apinĕkĕta juga rabhujangga haji, apan pitutur mātra ngaran i k i 5 ) . 
Kumwa pajara bhujangga haji, ikang guṇa sewaka ring wwang kadi 
rahadyan sanghulun prabhu ngarannya, doṣamaya0) pinakawaknya. 
Y a ta matangnya n 7) yatna sang sewaka. 

Nihan ikang kramolahakĕna nira, yan tama sang sewaka ri kahanan 
10 ika sang prabhu, manggwana’3) ton ngamat ikung lawang^) rumuhun‚ 

katona ta sang prabhu‚ irika ta sira n tamal°) yan mangkana, tama 
pwa sira. Haywa wiçwāsâparĕk ring rājadṛwya Wruha tall) ring 
yogya palungguhanal2), tan adöhal 3) paṛantĕn14) ing hambanya 
lagi. Tatan tunggangana wāhana sang siniwi, tan1^) palinggiheng 

15 palangka nira, tan pwa tapaka pāduka nira, tan paneka ratha nira‚ 
yadyapi denya wallabha tuwi. Lawan ta waneh, haywa mamarah

marahl^) sang prabhu, ya tan pasangkan tinakwanan. Tan samitra 
mwang bhāryā ringl 7) antaḥpura. Haywâmithyāwacana. Kadi twang 
ning wwang ri sang hyang Çiwâgni, kāla ning yajña atah katwanga l^) 

20 niral^) ri sang siniwi. Haywa tatan prakāçakĕn sasih nira‚ tingga¬

lakĕna ta ng cittāwalepa, lawan göng krodha. Ikang priya tika 
lanojarakĕna. Ika ta mārdawâsĕmw aguyw atah kramanya. Göngĕn 
ta ng kawidagdhan. Haywa ta ginulang buddhy abwat akaḍat^°). 
Haywângupĕti sang 2l) prasiddha kiṇatwangan. Haywâjĕnĕk ing 

25 paraparan. Tan prāṇaghātaka. Tumungkulana sukanya juga sang 
sewaka. Haywâmet pasewakan22) waneh, (anukūlâtah) 2 3). Haywa 2 4) 
tan . wruh kinasihan. Haywâwĕrö de ning kawallabhan, tan 
giṇakĕnâsing sakahyun sang prabhu. Tan songgwanunggwana25) 
1awan kelik nira. Atutâtutureng ̂ 0) pantikrama. Mangkana yan 

30 1ĕkas27) anangkil, kahiringiringâtah de sang prabhu‚ haywa 
tângawuryakĕn wwang amawa sañjata. Haywângajarakĕn2'3) mūlya 
saha prawandâtah de ning manguktakĕna2^) çabda, haywa tâmuji 

^) C D F : rinangguhan. — � G : r a k w o . — 3 ) A B : sa.  4 ) C D E F G H : ing. 
— 5 ) G : ika. — 0) D : doṣapaya. — 7) C D E F G H I : matang yan. — )̂ C D E F 
G H I : manggwa. — ^) de hss.: 1awan. — 1 0 ) G : ingev. ya. — l l ) F : kĕta. — 
l) C D E F G H I : ingev. kalingannya. — 1 3 ) C D E F G H I : angadOha. — l 4 ) F : 
antĕn. — 1 5 ) A B : tanpa. — ^ ) Â C F : mamarah. — –̂ ) F : ning. — .–) de 
hss. : atwanga. — 1) A B : ning wwang. — ^0) C : ingev. haywaken pasih nira, 
D E F G H I : ingev. haywakĕn sasih. nira. –— –l) F : ontbr. — ^) G : ^ameta 
sewakan. — – 3) G : Onthr. — –) H : haywâtah. — ^ 5) C F I : songgwana. — 
^) A : atutureng. — ^) C D E F G H I : ma1̂ kas. — –’̂ ) C D E F G H I : angujarakĕn. 
— ^) A B : manguttak^ṇa. . ^ ^ 
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kaçūran ira. Haywa mangĕnangĕn kalarakĕna sang nātha. (Haywâ¬

maḍal) sojar ira. Haywa tātiçaya de ning maguywaguywan. Lawan 
ṭa waneh lwira sang sewaka, yan hana wwang len kinonkon sang 
prabhu, asing salwira2) ning salapnya, ruhunana ika de sang 

14 5 sewaka) 3 ) . Haywa ta surud, yan hana buñcang haji pasuh4), bbāra 
tan bhāra lwiranya^). Haywa jugâtilara sotus ni sang siniwi, mwang 
tan akingkinga^) ring swabhūmi nira, tan onĕnga ring str ī 7 ) 
kuṭumbī^). Sākāra^) ning kasyasih tapwa lwira nire harĕp sang 
prabhu. Haywâmaḍamaḍani l 0 ) pahyas ning tuhan. Haywa mangĕ

10 nakĕn1 1) byāyal 2) irikangl3) karma tan pakon sang prabhu. Nihan 
ta 1 4 ) prayolaha sang sewaka‚ yan hana paweweh sang prabhu yan 
wastra mwang bhūṣaṇâsmg atah salwiranya, nityaça saṇḍangĕn ira 
tiki, tan hilanga, makaphalâgawaya santuṣṭa ni cittal5) sang siniwi. 
Ika ta ng çīla mangkana, yatikal6) damĕlĕn rahadyan sanghulun, 

15 ngkana n sewakeng Wirāṭapura. Kĕlakĕna rikang kāla satahunl7), 
kunang dlaha‚ yathāsuka rahadyan sanghulun, (yan huwus mantuk 
ring Indraprastha, pahalawön ta de mahārāja''. 

„Sājñā bhagawān kaki, atyanta kĕnoh nil^) pitutur bhagawān kaki. 
Anusiṣṭās su badran te netad wāktasti kaçeana 

20 Kuntim ṛte matarantaḥ Widuram wa mahāpatiml0) 
Syapa yogyâmaraha sanghulun) 2 0 ) ring heyopadeya, bheda sangke 
rahadyan sanghulun ; anghing ibu ni nghulun bhaṭārī. Kuntī‚ mwang 
paman sanghulun^1) ārya Widura lwir maḍana22) sang yatiwara. 
Kunang pwa deya bhagawān kaki, magawaya ta 2 3) rahadyan 

25 sanghulun24) 
jaya swastyāyana^5) 
manggala sanghulun lumampaha 2 0 ) ' ' . 

l ) C D E G H I : haywâmaḍâsing. — 2 ) C D E F G H I : sakalwira. — 3 ) F : ontbr. 
cf. noot 5. — 4 ) G . .va.̂ nh. — 5 ) F : vervolgt nu met: haywa jugâtilara sotun 
ta waneh lwira sang sewaka, yan hana wwang len kinonkon sang prabhu, asing 
sakalwira ning salapnya ruhunana ika sang sewaka. Haywa ta surud yan.hana 
buncang haji pusu11, bhāra tan kara lwiranya. — 6 ) G : akingking. — 7 ) A : 
ontbr. — ) G : ingev. nira. – ^ ) A : satāra. — 1 0 ) G : haywâmaḍani. — 1 1 ) CD 
E G H I : ṃaṇgbanakĕn, F : mahanakĕn. — 1  ) A B : byāyeng, C : byāma. — 

.’3) A B : rikang. — 1  ) G : ingev. ng. — l 5 ) C : ontbr. — 1 0 ) A B : yataka. — 
l 7 ) E : tahun. — 1^) A : ontbr. — 
1

^) Anuçiṣṭāḥ sma bhadraṃ te naitadvaktāsti kaçcana 
Kuntimrtc mātaraṃ ca Viduraṃ ca mahāmatim. I V 47. 

2 0 ) F : ontbr. — 2 1 ) C D E F G H I : i ngbulun. —  2 ) c D E E G H I .– madane. — 
2 3 ) c D F H I : ontbr. — ^ 4) c D E F G H I : ingev ikang. 
2.^) (yade^ānantaraṃ kāryaṃ tadbhavānkartumarhati ^ . 

tāraṇāyāsya duḥkhasya) prasthānāya jayāya (ca), I V 48. 
2 6 ) c : lumpata. 
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Ling mahārāja Yudhiṣṭhira mangkana, tan wihang bhagawān 
Dhomya. Lumĕkas ta sang Pāṇḍawa mapradakṣina ring pahoman, 
manibakĕna huti ri sang hyang Çiwāgni, tĕke sira mpu sang 
wṛddhatāpasa pinūja pinaripoṣita. 

5 Tĕlas pwa sira pinagawayakĕn prasthānamanggalal), lumampah 
ta sira kalima, ng 2 ) kanĕm dewī Dropadī. Kapwa ta sira masañjata‚ 
mabaddhakawacânampil çiwapatra. Tĕpi 3 ) ni 4 ) Kālindīnadī kidul 
pinakahawan ira. Bhawiṣyati kalungha ta laku nira, adoh saka rikeng 
alas sangka nira‚ manghinĕp ring giri durga wana^) durga. Muwah 

10 lumampah ta sira mahawan ring Kurukṣetra, katĕngĕn ikang deça 
Pañcāla tĕkap nira, kakidul ikang deça Daçarṇa^). Ḍatĕng sire 

15 Yakṛlloma muwah tĕke Çūrasena. Ri sampun ika ḍatĕng ta sira ri 
pradeça nikang Wirāṭa. Amangguh ta sira janapada wanwa magöng, 
ngkana ta dewī Dropadī n 7 ) pojar ing mahārāja Yudhiṣṭhira: 

15 ,,Sājñā haji, kĕlinkĕlin^) rantĕn haji‚ katon mara durgama nikang 
kahawan de haji, tĕgalnya panas9) alaṇḍung ginantuka, saha lawan 
karikilnyâkas alaṇḍĕp, matangnya ṅ l ° ) sājñā haji, manghinĕpal1) 
ngkel^) kahyun i nghulun. Sangka yan tībral 3) mūrchānglihl 4) 
manah rantĕn haji, wĕlkang kasatan alapa wai tutuk ning pinaka– 

20 nghulun, ikang paranal^) tuwi tan adoha dahatl^), mar angga 
ningl 7) pwangkulun l 8 ) wĕkasl 9)^. 

‚‚Uḍu antĕnku^) dewī Dropadī, huwus wruh raka rakryan i ^ l ) 
nghelta rakryan. Antĕn i nghulun sang Dhanañjaya, pangwakĕna22) 
dewī (Dropadī de ni) ^3) rakryan sakarĕng, sapalagan^4) ulih 

25 nira 5) lumaku. Kunang kita yan^) meh tĕkeng sabhā mĕne, ngkana 
ta sira n salahakĕna de rakryan. Pahalawö ta manah ny antĕn i 
nghulun^7)”. 

Pinangkwakĕn dewī Dropadī de sang Arjuna. Pira kunang2^3) 
ulih nira lumampah29), aparo lwir nikang sabhā nikang Wirāṭa¬

30 nagara. Tinurunakĕn ira ta dewī Dropadī3°) atĕhĕr tinuntun ira. 
Mojar ta mahārāja Yudhiṣṭhira: 

l ) A B D E F G H I : prasthamangga1a, C : praptamanggala. –– 2 ) C D E F G H I : 
ontbr. — –) C D E F G H I : i tĕpi. — 4 ) F : ontbr. — 5 ) A B C D E F I : nawa. — 
–) de hss. : Karṇa. — 7 ^ . ^ntbr. — 8 ) A G : kĕlikĕlin. — ^) C : wana, D E F G I : 
wanas. — l 0 ) C D E F G H I : matang yan. — l l ) A : panghinĕpa. — l^) G : ike. — 
1 3 ) A B : tiba. — l 4 ) A : anglih murcha. — l 5 ) C : para. — l 0 ) C D E F G H I : 
dahatĕn. — ^ ^ F . ^ t h ^ — :1ŝ  ^n^kulun, F : ngku1un. — l^) C F G : 
wĕkasan. — ^ ) C D F : antĕnkun. — l) G : r i . — –) C D E F I : mangkwakena. 
— 2 3 ) C D E F G I : ontbr.  ^4) A B : 1apa1agano1ih. — ^ ) C D E G H I : ingev. n. 
— ^) G : ya. — ^) B I : ingev. sajna haji, namba nghu1un, G H : sajṅa haii, 
nambah nghulun.  –  8 ) C D E F G H I : karih. — –) D E F G H I : n 1umaku‚ C : 
1umaku. — 3 0 ) C D E F G H I : ingev. de sang Arjuna. 
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,,Antĕn i nghulun sang Arjuna, ḍatĕng kite sabhā ningl) 
rājadhānī^), tumama ring kaḍatwan‚ donanta huwus. Ndi tikin 
wĕkasakĕnanta sañjatanta, apan (katon pagawenta3)) 4 ) trāsa ring^) 
tuminghal, yadyan Gāṇḍīwa^3) sañjatanta, baṣama7) kita t kawru

5 hana’3) n^) Pāṇḍawa. (Yāwat kita t l°) kinawruhan) l l ) , tāwat 
(kitânusup ing)l 2) aias. Ya ta matangnya nl 3 ) hötakĕnâstranta 1 4 ) 
kabeh!’’ 

,,Sājñā haji, tan sangçaya parameçwara. Nihan ta ng rangrö ri 
samīpa nikang çmaçāna, tan pahingan göngnya mwang ruhurnya, 

10 sukĕt pangnya‚ mahāgambhīra kuwungnya. Yatiki l 5 ) yogya panghöt

hötana sañjata, pĕṅgpĕngĕn (taya wwang) l^) tuminghal''. 
An mangkana ling sang Arjuna, ginupta tikang sañjata kabeh. 

Manek ta sang Nakula irikangl7) çālmaliwṛkṣal^) tinatingan iratal 9) 
sarwabhayanaka, makādi ng 2 °) wībhatsa 2l) kunapa, wangke sĕḍĕng 

15 abo hibĕkan wuk nanah, marapwan tan (hana marângipikipik) 2 2 ). 
Ri tĕlasnya23) mangkana‚ lumĕkas ta sang Pāṇḍawa mwang dewī 
Dropadī, sumiddhakĕn seṣṭi ning pratijñā nira, analin rūpânalin weṣa 
ta sira 2 4) wĕkasan, (makabhāwa wwang ḍusun) 2 5), wwang2 6) 
kuñjadeça, ling (nira n pajarajar) 2 7 ) irikang rare anghwan kabeb. 

20 Jayo Jayanto Wijayo Jayatseno Jayadwālaḥ 
16 iti guhyāni namani tatre teṣir Yudhiṣṭhiraḥ ^’3) 

Pinagawayakĕn2^) ta sira guhya nāma sowangsowang‚ anĕhĕr 
angarani 3 0 ) çarintĕn ira sowangsowang, . . . . . . . . . . . . . . . . . . sang 
Jaya ta ngaran ira, kunang sang Bhīmasena sang Jayanta ngaran 

25 ira, sang Arjuna, sang Wijaya ngaran ira, sang Nakula sang 
Jayatsena ngaran ira, sang Sahadewa sang Jayadwala ngaran ira‚ 
ajñātacaryā gati nira. Ḍatĕng ta 3l) sireng Wirāṭarājya, mahārāja 
Yudhiṣṭhira sira ta tambe ning tumama. 

l ) G : nikang. — 2) de hss. : rājyadhānī. — 3 ) G : pagawayanta. — 4 ) A : 
katO gawenta. — 5 ) G : ning. — 6 ) A B c D E I : kuṇḍaça, F : kuṇḍa, G : kaṇḍaça, 
H : kubdaça. — 7) A B : biṣama. — 8 ) F : kinawruhana. — ^) G H I : ontbr. — 
1 0 ) c D : ontbr. — l 1 ) E : ontbr. — l–) E : kitânusupeng. — l 3 ) c D E F G H : 
matang yan, I : matang ya. — l 4 ) c D E F G H I : höthotakena. — l 5 ) c D E F G H I : 
yatike. — ^16) c D E F G H I : i taya ning wwang. — 1 7 ) A c E F : rikang, D G : 
ring, I : rika. — ^ ) B : çalyaliwṛkṣa, F : çalaliwṛkṣa. — l 9 ) c E F 
G H I : ingev. ng, D : ontbr. — °) A c D E F G H I : ontbr. — 2 1 ) B : wabhakṣa, 
c : bhatsa, E G : wibhakṣa. — –) c D F G H I : hanomara^, E : hanângipikipik. — 
2 3 ) D E F G H I : ingev n. — 2 4 ) c D E F G H I : sire. — ^5) A : ontbr. — ^ ) A : 
mwang. — 27) G . ny ajar–ajar. 
2^) Jayo Jayanto Vijaya fayatscno Jayadbalaḥ 

iti .auhyāni nāmāni teṣāṃ cakrc Yudhiṣṭhiraḥ. V 34. 
^ ) B : pinakagawayakĕn. — ^ 0) E : angani, G : ari. — 3 l ) E : ontbr. 
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II. 

Atha sĕḍĕng nira n l ) prāpta ri lawangan2) ing rājya sang dwija 
Kangka, katon ta mahārāja Matsyapati de nira, malungguh ring 
singhāsana, pinatangkilakĕn ing bhaṭa mantri3) mwang watĕk4) 
taṇḍa rakryan. Sakaton mahārāja Wirāṭa de nira‚ masö ta sira 5) 

5 makapaw wat ikang santĕn waidūrya maṇimaya, saha lawan pasaginya 0 ) 
nāgadanta. Iningĕtingĕt pwa rūpa mahārāja Yudhiṣṭhira n pakaweṣa 
brāhmaṇa, an kady Aditya kasahaban megha 1wir nikang kaprabbun 
ika ri sira. Hanan kady apuy karuruban bhasma, atyanta weṣamya7) 
nika rūpa ri sira. Kapuhan ta mahārāja Wirāṭa de nira. Ya ta 

10 matangnya n^) atakwan i sang brāhmaṇa purohita sang munggwing 
samīpa nira: 

‚‚Sojar mpu ḍang hyang makabehan, brāhmaṇâparan rasiki hañar 
ḍatĕng ngke deçanta? Kabhinawāçcarya tângĕnangĕn i nghulun 
tumon ̂ ) sira. Ndan halĕpa tan brāhmaṇa paramārthângga nira. Ratu 

15 mahāpuruṣa juga pangādeça ni nghulun. Ri samangkananya tan 
pabhūṣaṇa‚ lawan tan hana kawulânghapitakĕn siral 0) patharaṇa. 
Ndan mogha gorawâtwang jugall) ngwang i sira, tatan sigasigun 
parĕk ri kahanan i nghulun kadi līlā ni hangsa n pareng talaga 
jugâmbĕk nira’’. 

20 An mangkana kapuhan mahārāja Matsyapati, mojar ta sang dwija 
(Kangka n iri) l 2 ) sira n pangañjali : 

„Sājñā haji, brāhmaṇa daridra kami, ahyun tarmolaha ngke 
samīpa sang prabhu, tumaḍah anugrahal3) sang nātha''. 

‚‚Uḍu aum aum mpu ḍang hyang, tijabhāgyal 4) ta yan mangkana. 
17 25 Matakwana ta nghulun ri sang brāhmaṇa: Kā saṃjñā (Syapa nāma 

sang brāhmana) l^) ? Mahārāja mapa ta sangl0) makabrāhmana 
(rahadyan sanghulun) l 7 ) ? 
Wimayadihagataḥ l̂ 3) . 
Ndi tikangl^) deça sinangka ni tĕka ngke deça sanghulun? 

30 Gotrañca nāmāpi2°). 

l ) c : ontbr. — ) A : watangan. — 3 ) A B : mantri, G : taṇḍa mantri. — 
4 ) G : ontbr. — 5 ) G : sira n. — ^) c : saginya. — 7 ) c D E F G H I : weṣa somya. 
— 8 ) c D E F G H I : matang yan. — ^) E : ingev. 1. — 1 0 ) G : ingev. mwang. — 
l 1 ) G : onthr. — l  ) A : kangkak hi, c D E F H I : kangkan hi, G : kangka hi. — 
l 3 ) G : anugrahan. — 1 4 ) A B : tibhāgya. — l 5 ) A B : ontbr., c D E F G H I : ingev. 
sājnā. — l – ) A B : maharājapatasa. — l ^ ) G : nghutun. — 1–) (Kasy^si rājṅo) 
viṣayādihāga^Iḥ. V I 10b. — l ^ ) A : tekang. — –0) Gotraṃ ca nāmāpi. V I 10 c. 



13 

Gotrāryâpal) ta sang brāhmana, (nāma ning gotra sanghulun) 2 ) . 
Saçwa tatwataḥ3) 
Dugaduganata sanghulun warahĕn 4) ! 
Kīñcapīççīlpantāra widyate yaṃ5). 

5 Mwang aparan tika 0) kawidagdhan 'sang brāhmaṇa ?'' 
„Sājñā haji, (mangkâku pwa) 7) patakwaṇ sang prabhu^): 

Yudhiṣṭhīraspasamuham puraṣakā^) 
Brāhmana kalyāna mitra mahārāja Yudhiṣṭhira de mami. 
Wcyagrapādyaḥ purarasmī brāhmanaḥ10) 

10 Gotra Weyāgrapādya kami. 
Aklan prawaktung kusalosmī denikā11). 
Kawidagdhan mami nita caturangga. 
Narnnāsa Kangketī12). 
Nahan matangnya nl 3 ) dwija Kangkâran mami'’. 

15 ,,Uḍu aum aum mpu ḍang hyang, tarmolahengl4) kaḍatwan i 
nghulun sang dwija. Makaswabhāwa rāga ring nita kĕtal 5) nghulun‚ 
matangnya nl 3 ) sang brāhmaṇa toh marahana riking 1 0) nita ring 
sawirāṭal 7) !'’ 

‚‚Sājñā haji, kumwa kahyun rabrāhmaṇal’^) haji: yan hana 
20 wwang kalah anita de mami, haywa juga yânahur ika sakalahnya. 

Mangkanânugraha haji ri kami". 
‚‚Uḍu sang brāhmaṇa, alpawastu dahat iking pininta sang dwija. 

Tatan mangkana kahyun i nghulun pintanl^) sang brābmaṇa 
ri nghulun. Yan hana wwang tan padoṣa ri nghulun‚ ndan 

25 kahyunta kahilangakĕna ya, (dadya nghulun mĕjahana ya) 0). 
.Mwang yan hana brāhmana katyāgan kahyunta usĕn^l), nghulun 
uminggatakĕna ya, yatanyan22) karĕngwana ning 2 3) brāhmaṇa ring 
deçāntara an prasiddha kalyāna mitra pinakapraṇawa īçwara ri 
nghulun. Haywa ta sang brāhmaṇa sangçaya ring bbinukti, tan dadya 

30 tan wĕnga ta pwa babahan i nghulun, yan tĕka sang brāhmaṇa. 
Mangkana yan hana pariwāra sang brāhmaṇa, pamintakĕna 

1 ) G : hetrārvāpa. — 2 ) AB : mwang sang apa tatapa r i nārna rahadyan 
sanghulun. G. nāma ni nghulum. — 3 ) Çaṃsa tatvataḥ. V I 10c. — 4 ) C D E F G H I : ^ 
warahanta. — 5 ) Kiṃcāpi çilpaṃ tava vīdyate kṛta^n. V I 10d. — 6 ) C D E F G H I : 
ta. — 7 ) E G . mangka kumwa. — 8 ) E G : ingev. tumaḍah anugraha sang prabhu. 
—

 0

) Yudhiṣṭhirasyāsan^ahaṃ purā sakhā. V I 11a. — 1 0 ) V.aiyā^hraṭ^adyaḥ 
^unarasmi brāhmaṇaḥ. V I 11b.—ll) Akṣānpravaptuṃ kuçalosmi devane. VI11c. 
— l) Kaṅketi nāmnās^ni. V I l l d . — 1 3 ) C D E F G H I : matang yan. — l 4 ) C: 
tarmo1ahi. — 1^) C : ta. D E F G H I : ontbr. — l 6 ) H : ring. — 1 7 ) H : Wirāṭa. — 
1  ) C E : brahmaṇa. — 1

- ) G : pininta. — ^ 0 ) F : ontbr. — 2 l ) F : usan. — 
2 2 ) F : yata. — .-) A : si, C D E F G H I : sing. 
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sakahyunnyal), yaya nghuhm tan atĕngĕterika2). Haywa ta sang 
brābmaṇa dwa3) ri nghulun!'’ 

18 An mangkana wuwus mabārāja Matsyapati, harṣa ta sang dwija 
Kangka, tĕlas winūrṣiteng sarwakoça. Ḍatĕng teka sang Bhīmasena 

5 angiṇḍit irus walakap awĕḍihan nīlāmbara. Sakaton4) mshārāja 
Matsyapati ri sang Wṛkodara‚ atiwismaya tikâmbĕk nira. Kinon ira 
tikang wwang sumāntwa sang Jayasena: 

„Anakku kong janapada, toh sāntwa ikang wwang hañar ḍatĕng5) ! 
Tan pahingan kĕtâbhirāmanya sampūrṇa lakṣaṇa singhākṛti, gan

10 dharwarāja karika, Indrângawatāra kunang. Yan hana wwang 
menaka 0 ) pangawruhnya, tan dadya tan dĕmakanâsing 7 ) sakahyun ’3)’’. 

An 0 ) mangkana wuwus mahārāja Matsyapati‚ malayu tekang 
wwang janapada, mujarakĕn sapangutus mahārāja Matsyapati. 
Garjita sang Bhīma mangsö ta sira majarajarl0) ing mahārāja 

15 Wirāṭa: 
„Sājñā haji, çūdrajanma patik haji, makangaran si Ballawa‚ apan 

makaguṇall) prakĕlâdamĕl gangan’’. 
„Uḍu, atyantâsambhawa rūpanta, tan hana çūdra mangkol2) 

prawṛtinya. Sākṣāt Indra rūpa kita, 1wir tan adoha çrī lawan kaçaktin 
20 ri kitā". 

„Taṃl 3 ) sājñā haji, jĕjĕkanl 4) mahārāja Yudhiṣṭhira pinaka– 
nghulun‚ (kabayan ing) l 5 ) paganganan. Kunang yan hana maḍani l^) 
kaçaktin patik haji ring guṇâpĕrĕpatarungal7), tan dadya patik haji 
langghya ya, mon liman, singha, barwang, mongl’3), sâwakanya juga 

^5 n tangkĕpakĕna''. 
„Kapuhan dahat nghulun denta sang Ballawa. An tamolah ta kita 

ngke pangĕlan sanghulun, tan dadya nghulun tan paweha ri kita 
pangadĕgadĕgananta l 9 ) . Ikang wwang ring pangĕlan kabeh, yati– 
kângjurwa^0) ri kita”. 

30 Tĕlas ika mangkana sang Bhīma de mahārāja Matsyapati‚ 
tadanantara ḍatĕng ta^l) sang Arjuna. Tan pahingan halĕp nira, 
(striweṣa^2) pinakalĕngkāra nira) 2 3) anguray gelung akilâmîwir 2 4 ) 
bāhu kalih. Kabhinawângĕnangĕn mahārāja Matsyapati de nira, 

1 ) c : sakahyun. 2 ) c E G : atĕngĕteriya. — 3 ) A : don, B : do. — 4 ) CDE 
ṚGHI: satinon. –– 5 ) A : ingcv. toh nya ta ya‚ CDEFGHI : ton ya ta ya. –— 
)̂ E : mehanaka, F: meka. — 7) G : dĕmaka. — ̂ ) DEFGH1 : sakahyūnnya. 
)̂ F : onthr. — 1 0 ) C D : majar.  ll) CDEGH1: makaguṇa ng. — l 2) G: 

mangkc. – 1 3 ) CDEFGHI: ontbr. — l 4) H : jĕi^k. — l 5 ) C : kabaya. – l 6) EG : 
hanâmaḍani. — 1^) E : atarung. –– l 8) A : ontbr., CDEFGHI : wyāghra. — 
1 9 ) C: pakadĕgadĕgadanta. — –̂ ) E G : yatikâjurwa. — 2 1 ) H I : ontbr. — 
2 2 ) C: strīwoga. — 2 3 ) G : ontbr. — ,i CDF: akilaṃiwi, G : aki1amiwiwi. 



15 

anĕnggahl) wwang aparan2) iki hañar prāpta 3 )? Adbhutâtiçaya 
kĕta rūpanya, Indratanaya karike kunang, yan Brahmāsuta kunang‚ 
athawa Waiçrawaṇaputra kunang, matangnya n 4 ) sulakṣaṇanya, 
tapwa kanon wwang (mangkana rūpanya ring 1agi)5). Kahyu

5 nkwirika0) ndah wehĕn mawĕḍihana, makawacângrĕgĕpa 1aras 
mwang warayang, anungganga ring ratha, paḍapaḍan7) 1awan 
tanayangku kabeh‚ apan tan hana kĕḍi mangke’̂ ) rūpanyā rikeng Wirāṭa. 

An mangkana taṛka mahārāja Matsyādhipa^), marĕk ta sang 
Wṛhannalāwarah ri prayojanal°) nira: 

1^ 10 „Sājñā haji, ikang makaguṇângigĕll1) angidungya12) rimahāsuka 
ri manah patik haji, apan yenabhyāsal3) (inak ambĕka ning kadi) l 4 ) 
patik haji. Apakĕnângigĕlakĕnal5) rantĕn haji mahādewī mwang 
marahana ranak haji dyah Uttarī ring (kāla guṇa)l^). Kunang 
nyapan tahan tan wihikana parameçwara, guṇḍik dewī Dropadī 

15 pinakanghulun, si Wṛhannalā ngaran patik haji. Matangnya n 4 ) 
si Wṛhannalā panĕlah nikang wwang kabeh: wṛhatl 7) ngaran ing 
paripūṛna, nala ngaran ing dṛwya. Hana pwa wwang mastungkāra 
rūpa patik haji, yatika mogha wṛddhi sapaniskāra ning dṛwyanyal’^). 
Tasmāt‚ nahan tal^) matangnya n 4 ) si Wṛhannalā ngaran patik haji, 

20 ri wihikana sang prabhu’’. 
„Uḍṇh (mangkâku pwa) ^ 0), sang Wṛhannalā‚ atyanta girang ny 

angĕnangĕn i nghulun denta, at tamolah2l) ta kita ring kanakbyan, 
yaya nghulun maweha22) sakahyunta''. 

Huwus kinagorawan sang Dhanañjaya, muwahḍatĕngpwadewī3) 
25 Dropadī, (anguray aluput)  4) keçapāça, akenken kṛṣṇāmbarânikĕli 2^) , 

makaweṣa weṣa^) ning ceṭī pragandha. Sināntwa ta sira de ning 
wadwa paricārikā dewī Sudeṣṇā. Majar ta sira n pakangaran7) 
Serandhrī. Serandhrī’3) ngaran ing sarwawastu mawangi2^). Tasyā 
çīlpam. Yatiki 3 0 ) widyā 3 l ) nira. Tasmāt, nahan sang Serandhrī. 

I ) E D : anangguḥ. G H I : ananggah. — 2 ) A : amaran. — 3 ) A B : prāpti. — 4 ) C D 
E F G H I : matang yan. — 5 ) B : mangkana tarka mahāraja Matsyapati taya 
rūpanya wwang ring lagi, C D E F G H I : mangkanaku ring lagi. — ) C E F H I : 
kahyunkwiriki, G : kahyunniriki. — 7 ) A G E G : paḍapaḍa‚ C : ingev: kĕta. — 
’̂ ) E : mangka. — ) A C D E F G H I : Matsyapati.  1 0 ) G : saprayojana. — 
I I ) C : mahaguṇa. — l 2 ) A B : yo, C D E F G H I : ywa. — l 3 ) C D E F G H I : ywen 
abhyasan. –— ̂ ) C : inak ambĕkanaka ningkaning, G : ontbr. kadi. — 1 5 ) H : 
^angigĕla. — 1–) G : kalaṇa. — ^ 7 ) A B : wṛhata. — 1 8 ) A B : dṛbyanya. — 
l^) G : ontbr. nahan ta. — –4 )̂ E : mangka kumwa, F : mangkanâku pwa. — 
2 l ) G : tamolaha. — ) C D E F G H I : mawehâsing. — –3) B : ontbr. — ) B C 
D E F H I : angurâ1uput‚ G : angure 1uput. ^ 5) A : ^anikikĕli, B : "anikĕkĕli, G : 
^abhikĕli. ––  , C H : Ontbr. —  7 ) A B : pangaran. – –8) de hss.: Serandhrī 
wi. — ) E : mahawangi. — ^0) A B : yati. — –) de hss.: wida. 
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Tummghal pwa dewī Sudeṣṇā, amogha ta sira masih awĕlas manah 
nira. Sināntwa nira ta sang Pāñcālīputrī : 

„(Ibu sang Serandbrī) l ) , toh warah ta 2) nghulun dugaduga! 
Ahale 3 ) kĕta kita t pakaweṣa dāsīkrama, apan atyanta paripūrṇa 

5 ning 4 ) lakṣaṇa ri kita. 
Jayatīnduṃ mukhaṃ tasyā gatir haṃsaṃ smitaṃ çriyaṃ 
mṛdutvaṃ ca latāṃ seyaṃ kathaṃ dāsī bha7nṣyati5) 
Iko mukanta kĕta ya, pisaningun panghiriba ‘̂ ) sang hyang Çaçāngka 
tĕkapnya? Mangkana teku7) lakunta, sor līlā ning hangsa kāminī^') 

10 tĕkapnya. Kuṇang manis ing guyunta, tan pamĕnang balĕp ning 
sĕkar ing padma tĕkapnya, mārdawa ni gātrāwayawanta va 
tângalahakĕn līlā ning latāmañjarī. Ndatan hana wwang mangko 
lwirnya dadya huluna. Apa (kari kita) ^) siddha tāpasa widyādharī 
kunang, athawa strī hyang Indra kunang, ya tan Aruṇal 0 ) kunangll), 

I5 mwang yan tan strī bhaṭāra Rudra, sugyan dewī sang hyang 
Prajāpati kunang?’’ 

,,Tam sājñā mahādewī, 
Serandhrī tu bhujisyāsmi satyam etad wri7^nmi tel2). 

20 Tuhutuhu patik mahādewī Dropadī, ya ta matangnya nl 3 ) mungup 
20 patik mahādewī ring strīguṇa. Hana mata si Mālinīm l 4 ) (pananggah 

ri patik mahādewī, ri denya n widagdha ngikĕt sĕkar amatangl5) 
sarwakusuma'’ 

„Uḍu sang Serandhrī, arddha gigu wĕkasan manah ni nghulun 
iri kita‚ yak tamolaha kita ri nghulun, katon hyuna mahārāja ri 

25 kita)l 0), awas ta nghulun katampika, basamanl7) maryanarapatnīl 8). 
Ndyal^) wwang jalu^°) tan rāga n mulate2l) kita? Wwang strī 
tuwi takarin harṣa^2) tumon i kita'’ 

,‚Sājñā mahādewī, haywa sandeha manah mahādewī, yaya tan 

1 ) F : ontbr. — ̂) C D E F G H I : ontbr. — 3 ) A : halo, B : ahalo. — ^) A B : 
ring. — 5 ) niet in V . P . 1ezing van B : 
Jayatindun^ukaing tasya gaiti harṣasmitiçriyaṃ 
mṛdut^añca latant7 scyam katan dadi bha.unṣyati. 
^) A B : pahiriba. — 7 ) H : teka. — 8 ) kamani, G : kami. — 9 ) A : kari ta riki. — 
l^') C : Taruṇa‚ E : Haruba, G : Baruṇa. — l l ) A : kṣānanya. Vervolgt dan met: 
tapwa kanon wwang mangkana rupanya ring lagi (cf. p. 15, 4) en herhaa1t dan 
van hieraf het voorgaande gedee1te. --- 1^) Sairandhrī tu bhujiṣyās^ni satyametad-

brav^ni te. V I I I 15b — l 3 ) C D E F G H I : matang yan. — l 4 ) A B E : hana 
matan si Malinim, C D F G H I : ahametan Suma1inim‚ H : ingev. hana matan si 
Malinim. – l 5 ) A E : amata. — ^ ) C D F G I : onthr. — l^) A B E : basamad. — 
1’^) A B : narapatmi, C D E F G H I : narapatipatnī. — l^) C D F G H I : ingev. ta. –– 
^ ) C D E F G H I : jaluja1u. —  l ) C D E F H I : wu1ate, G : hu1ate. — 2 2 ) C D 
F G H I : ingev. n. 



17 

dadya raka parameçwarī marigraha pinakanghulun, astam ta yan 
wwang waneh. Matangnya nl) mangkana. 
(^ndhar7^wapatay o mahyaṃ yuddhanaḥ pañea kamīnī2). 
Hana kĕta3) jalu ning pinakanghulun, widvādhara sang yowana4), 

5 kwehnya limang siki, paripūrṇa ring kaçaktin, yatika5) rumakṣa^) 
pinakanghulun sarisari. Matangnyâsing7) tan asampaya^3), tan 
paweha mangkana cuta^) ri nghulun, tan pakona masĕhana suku, 
byakta juga karakṣa del 0) ning jalu ni nghulūn. Hana pwa 
paribhawâwalepa ri patik mahādewī‚ paḍapaḍanya lawan strī sāmānya 

10 ri hiḍĕpnya, awas ta yan pinĕjahan ring kulĕm sinūkṣma kapatinya 
de ning jalu patik mahādewī''. 

,‚Mangkâku pwa sang Serandhrī, bhāgya ta yan mangkana. A t l l ) 
tamolah ta kite nghulun‚ nghultin tan dadyângawaçakĕna ri kita''. 

Mangkana pangucap dewī Sudeṣṇā (mwang sang Serandhrī) l 2 ) . 
15 Paçcāt ḍatĕng ta sang Sahadewa, weṣa ning gopāla kĕta pari

bhāṣānyal 3), mwang ceṣṭanyal4) pinasuk nira. Kinon ta sira marĕka 
de nikang wwang tahu molah ring palĕmbwan. Tinakwanan ta sira 
de mahārāja Matsyanāthal 5) ri sangka nira mwang sang makapari

wāre sira, lawan ikang guṇa kawidagdhan ri sira, mwang sādhya 
20 nira n 1 6 ) tĕka. Yatika pataña mahārāja Matsyādhipal 5). Sumahur 

ta sira: 
„Sājñā haji, gopālânghwan lĕmbu mahārāja Dharmātmaja patik 

haji. (Ayuta niyutal7) kweh nikang lĕmbu kinayatnakĕn patik 
haji)l^3). Tantī pwa (ngaran ing) l 9 ) pasamūha 2 0) nikang21) lĕmbu, 

25 pāla yatika rinakṣa patik haji. Tasmāt‚ nahan matangnya nl) 
Tantipāla ngaran ing pinakanghulun. Nihan ta kawidagdhan patik 
haji: yan hana lĕmbu huwus manak, sĕḍĕng manak kunang‚ yan 
angkĕn manaka kunang, wruh patik haji humure sanak nika sowang– 
sowang. Wruh ta 2 2) pinakanghulun ri tamba nika‚ nguniweh ri 

30 wilang nika pratidina’'. 
„(Mangkâku pwa) 2 3) pakĕnanta sang Tantipāla, ndah rahayu 

ta 2 4) yan mangkana, rakṣa lĕmbu ni nghulun25) denta. Kunang 

l ) C D E F G H I : matang yan. — –) Gandharvāḥ patayo mahyaṃ yuvānaḥ pañca 
bhāmini. V I I I 27b. — 3 ) G : ta. — 4 ) A B : yowaka, C D E F G H I : yoga yowana. 
— 5 ) I : yatikang. — –) E : ingev. ng. — 7 ) C D E F G H I : matang yan asing. 
— ) G : asampeya. — ^) G : cutan. — l 0 ) G. ontbr. — l l ) F : aha. — l  ) F : 
ontbr. — 1  ) F . pariraṣanya. — 1 4 ) A B C D E F H I : weṣṭanya, G : weçmanya. 
l 5 ) C D E F G H I : Matsyapati. — 1  ) G : ontbr. — l 7 ) A : nirwuddha, C F : nihuda, 
D : niwudhaḥ. E G H I : niwuda. — 1’^) B : ontbr. — l^) F : ontbr. — 2 0 ) C : 
pasamuhan. — u) C E F G H I : ning. — –2) C D E G H I : kĕta. — ) E G : 
mangkana pwa. — ^) F . ontbr. — ̂) C D E F G H I : ingev. yan mangkana. 
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yan tuhagaṇa kita, hana juga wastu mūlya paweha ni nghulun ri 
kita”. 

21 Tĕlas kṛtasanmata gatil) sang Sahadewa, gumanti ta sang Nakula 
tumameng rājya. Tumuluy ring) kuda‚ katon pwa ccṣṭākāra nira, 

5 kinon ta sira marĕka ri samīpa nika sang prabhu. Mojar ta mahârāja 
Matsyapati: 

„kutosi kasy^si katha^ tva^gataḥ?3) 
Syapa sangkanta, saṇg apa makawadwa kita ? Apa prayoiananta t 4 ) 
pare kami, mwang aparan tikang ̂ ) prasiddha kawruhta 0 ) ?'’ 

10 „Sājñā haji, wadwa mahārāja Yudhiṣṭhira patik haji. 
(Matalimiwa dcwapakeḥ Daçarathānṛpatessumantrayanta 
Sahamiwa Jāmadāgnyasya tathāsa ta çikṣayamyakwan 7) . 
Kadi rūpa ning Mātali an pinakasārathi sang hyang Indra, kadi rūpa 
sang Sumantra’^) n^) waçitwa ring kuda mahârāja Daçaratha, kadi 

15 rūpa sang Saha n pramāṇa ri laku ni kuda sang Paraçurāma, 
mangkana ta l ° ) pinakanghulun an kawaçakĕna kuda mahārāja, amon 
aringa juga sakweh ning kuda mahārāja de patik haji) l l ) ” . 

,,Uḍu sang Granthika, bbāgya ta yan mangkana, kita sārabbūta ri 
wāhana ni l 2 ) nghulun kabeh‚ lawan ikang asārathi kabeh sakĕmitan 

20 kunangl^), yatikal 4) jurwâbhaktya i kita. Kintu sandeha ni nghulun, 
rūpanta kĕta tan sārathil^) makaguṇal^) sārathi, apan kadi rūpa 
ning dewatākṛtintāl 7) mwang kadi ceṣṭa ni janma nil’^) kṣatriya. 
Ya ta matangnya n l 9 ) paripoṣitangkwa kiteng inak ambĕk 2 0)". 

III. 

Tĕlas 2 1 ) enak kagorawan sang pañca Pāṇḍawa, mwang sang^) 
25 Dropadī de 2 3) mabārāja Matsyādhipa 2 4 )‚ apagĕh andĕl nireng 

Wirāṭapura, apan pisaningun2^) sira n kawruhana yan^) Pāṇḍawa 

l ) F : gatinira.   ) F : rikang. — ^) Kuto 'si kasyāsi k^thaṃ tva^nāgat^ḥ. 
x l 4c. — 4 ) F : ontbr. — ) C D E G H 1 : tika‚ F : ta. — ^) F : kawruhanta. — 
7 ) lezing van A . App. X I p. 65 S.R. after v. 7: 
Mātaliriva devapaterddça^rathanṛpateḥ Sumantra iva yantā 
Sumaha iva Jāmadagnestathaiva tava çikṣayāmyaç^ān. 
) C D E F G H I : Sumantrya. — ^) E G : ontbr. — l^) E G : ontbr. — l l ) B : ontbr. 
— l  ) F H : ontbr.— l^) A B : ingev. nghulun. — l 4 ) C D E F H I : nghulun mutus 
kita, G : nghu1un mutusana kita. — ) A B : sohadi. — l^) C D E F : ingev. ng. — 
l 7 ) E G : dewakṛtinta. — l^) A : ni di, B E : di, C D F G H I : ontbr. — l^) C D E F 
G H I : rnatang yan. — ^) A : kita i hamhĕk, B : kita hinak ambĕk. — l) A : 
ontbr. — –) G. dewī. — ^) C : ingev. sang. — ^ 4) A C D E F G H I : Matsyapati. 
— ^ 5) C D E F G H I : pisaningu. — ^ ) G : ontbr. 
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de nikang wwang kabeh. Tuhagaṇal) ta sira riñg karma nira 
sowangsowang. Sang dwija Kangka taninolah ring sabhā nita gawe 
nira. Pira^) kalah mahārāja Wirāṭa de nira, mas maṇi rājayogya 
ulih 3) nirâmĕnang waneh, yatika4) dinumdumakĕn ira 5) i^) wwang 

5 sanak nira kabeh. Kunang sang Ballawa sira ta madwal matsya

māngsa sarwabhakṣya rājaçeṣa. Sāng Wṛhannalāsāmbyawahārâdwal 
dodot lungsuran ri kanakbyan. Solihulih nira winibhajya7) nira ta 
ri wwang sanak nira^). Sang Tāntipāla nityaça^) kiriml 0) dadhi 

22 kṣīra ghṛta. Mulatall) sang Serandhrī ri kramal2) ningl 3) sang 
10 swāmi nira rĕniĕk ta maṇik nikang hati. Mangkana ta sang Pāṇḍawa 

n 1 4 ) tonl 5) sang Dropadī, kadi ginitĕs1^) (nāla nikang hat i ) l 7 ) . 
Pira kunang lawas nikal’^), ākāra patang lek niyatanya, wineh ta 
sang brāhmaṇa bhojana mahotsawa, pinaripoṣitengl^) sarwaṣaḍrasa, 
winehan^°) dakṣiṇa saha lawan çwetawastra. Irika ta sira waneh 

15 manonton apĕrĕp lawan tarung‚ umaḍang2l) sakweh nikang sinang

guh rodra, mahāçakti, lāghawa, tan pahingan katara2^) ning rūpanya‚ 
agong awĕgah23)awugĕr pangawaknya, abukĕt, akĕral akĕril 2 4) 
asinghākṛti lwirnya waneh. Tĕlas winaragang2^) angalahakĕn ring 
lagi. Yatika tinapan ta ngkana ri sabhā 2 0 ) ri harĕp sang prabhu. 

20 Hana ta sasiki līlāngadĕg rikang raṇānggamadhya açramângliñjak 2 7) 
asyang lumĕkas adwandwayuddha, katuhwan pūrṇa ni pangawaknya2^). 
Anghing tikang lĕwih saka ri hambanya kabeh2^). Sākṣāt kālāsu

rakhañja 3 0 ) katonannya, tatan hana wany amapag sapanangtangnya 3 l ) , 
girigirin tikang mallamoṣṭi kabeh tĕkapnya. Mangkana32) sakweh 

25 nikang hinati–hati tĕkap mahārāja Matsyapati, humĕnĕng arĕs tanpati 
de ning takutnya. Tan hana pwâmapagakĕn ya. Mojar ta ya 
tumingh^Lmg mahārāja Matsyapati: 

„Agataṃ rājamallâ mām kṛṣnaṃ bhurkkulamaṇḍale 
singhawyāghregaje wāpi krīḍantī widhī bhu^ate33). 

l ) G : tuhwagaṇa. — 2 ) A B D E G H I : para. — 3 ) E G : ulihan. — ) F : yan 
ika. — 5 ) C D E F G H I : ontbr. — 0 ) B : ikeng. — 7 ) A B : winisajya. — 8 ) E G : 
ontbr. — ) C : nitya. — 1 0 ) D E F G H I : makirim. — 1 1 ) C D E F G H I : mulat ta. 
— l–) A C D E F G H I : sakrama. — 1–) A : ontbr. — 1 4 ) C F : ontbr. — 1 5 ) G : 
tonton. — 1 0 ) C E F G : ginetĕs. — 1 7 ) C D E F H I : nāla ning twas nira‚ G : twas 
nala nira. — ^ ) E : nira. — l^) A B : pinaripoṣita ng. — 2 0 ) C D E F G H I : winehr 
— –l) F : ingev. ta. — ) A B C I : tatara. — –3) C D E F G H I : awugah. — 
 4 ) C D E F H I : akihal, G : akiyal. — –5) A B D H : winarag. — 2  ) C D E F H I : 
sabhan. — ••–) G : açrama 1urninjak. — ^ ) C D E F G I : awaknya. — ^ ) G : 
waneh. — ^) de hss. : kalāsurâkanjar. — 3 1 ) C H : panangtangnya. — ) G : 
sarnangkana. — 3) App. p. 69 S.R. v. 4b, 5a 
Agataṃ m-allarājaṃ māṃ kṛt.sn^ pṛthivin.^aṇḍale 
siṃhavyāghra^a^aiḥ sārdhaṃ kr^ḍantaṃ vīddhi bhūpate. 



20 

Sājñā haji, patik haji rāja malla, wiçeṣa ni rodrâpĕrĕpatarung, 
hañar ḍatĕng ngke r i l ) harĕp sang prabhu. Tapwan hana jugâmaḍa^) 
kaçaktin patik haji, (sshana niking 3) rat kabeh) 4 ) . Ya ta matangnya 
n^) mong gajah singha paweha haji rowanga nikâtulâdwandwayud

5 dha^), yatanyan saphala de haji tumonton7) lĕkas patik haji'’. 
An mangkana wuwus nikang rājamalla, tuminghal ta mahārāja. 
,,Syapa ta kunang çūrâmapagakĕna çakti nike?’’ 

Mangkana ujar sang prabhu. Sumahur ta sang dwija Kangka: 
„Ante ^nalle ^aharāja’3). 

10 Wwaya papĕrĕp . . . . . . rabrāhmaṇa haji, ikang kinon haji jurwa 
ning malla. (Hana palĕkas) )̂ ni pwangkulun, wĕnanga pwa yâmapaga 
iking rāja Mallojña. Nda honya ta pwangkulun hañar prāpta. 

A i sang Ballawa‚ patarungakĕn kita rakwa ling mahārāja, sangka 
yan tan hana çūra tumangkĕpakĕn ikang rāja Mallojña. Tasyasih 

15 ta haywa sinalahasa pakon mami!’’ 
„Sojar mpu ḍang hyang, tan sangçaya rahadyan sanghulun, 

pinakanghulun anita nikongl0) rāja Mallojña’’. 
Masöll) sang Ballawa gumanty açrama sumyang ikang rāja 

23 Mallojñâtangkĕpa. Marĕk tikang rāja malla. Irika ta yan silih– 
20 bandhal2) paḍângadu kalāghawan. Kacidra sang Ballawa, pinisit 

patakurangan ira, tinibakĕn ing bhūmitala, agĕrah anglih lwir ni 
sandhi nikang çarīra. Araryan ta sira sakarĕng. Tapwan asowe 
muwah sira mareng raṇānggamadhya. Angañjali ta sireng mahārāja 
Wirāṭa, aḍapurl3) ta sirângusap lĕmah, atĕhĕrl4) açramaçrama. 

25 Harṣa tângĕnangĕn ikang wwang kabeh. Atangkĕp tika silih– 
bandhal5) muwah, (paḍa çūra) l 0 ) darpita. Wĕkasan pwa ya ta‚ 
tinibakĕnl7) ira tekang rāja Mallojña, kajambak asumpĕt ta yeng 
bhūmitala, rĕmĕk ^ kapalanya, sumirat utĕknya, rĕmpu tahulannya, 
tĕtĕs runting kulitnya, mala–mulu (wiji ni) l ’ 3 ) matanya. Angohan 

30 ta yâmĕkasi çabda, kadi panghrik ing matangga kahiḍĕpannya. 
Akañjaran ta sang Ballawa garjita, kapuhan ta sakweh nikang malla 
moṣṭika sapinasuk nikang Matsyādhipadeçal9). Atwang matakut ta 

l ) C D E F G H I : Ontbr. — ) G : ̂ ’amaḍani. — 3 ) E : ning. — 4 ) A B : irikeng rat 
kabeh. — 5 ) C D E F G H I : matang yan. — 0 ) A : nirangatula", B : nirangakatuia‛’, 
C D E F G H I : ningangekatu1a". — 7 ) A B : tumontona. — ̂ ) App. p. 69 S.R. v. 9a : 
Asti maīlo mahārāja (ma^yādṛṣṭo Yudhiṣṭhire). — 9 ) de hss. : tanapalĕkas. — 
l 0 ) G : anitanmgkong. — 1) E : ingev. ta. — ^1) A B D G : silihbaddha. — 
1 3 ) F G : angḍapur. — 1 4 ) C E F G H I : ingev. angucap tan atakut sira, D : ingev. 
angusap tan atakut sira. — – )̂ A B D E G I : silih–baddha. — l 6 ) C D E F G H I : 
paḍâtiçura. — ^ ^ tib^n. — l 8 ) C D E F G I : wijilan i . — l^) E : 
Matsyadhipanagara. 
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ye sang Ballawa wĕkasan. Tatan wuwusĕn suka mahārāja Wirāṭa, 
harṣa tĕkeng kulagotra mantri balânucara. Pira kunang (padĕmak 
nire) l) sang Ballawa, saha lawan wastra mūlya mahāwiçeṣa. Tatan 
pisan‚ ping rwa sang Ballawângalahakĕn rāja malla, mangkin 

5 (matiçaya sih) 2) mahārāja Matsyapati‚ mangkin adbhuta ikang 
wâstra pawch nira. Apayapan tan wwang juga lawan sang 
Ballawâdwandwayuddha, wyāghra, dwirada3), singha, ya ta pinatyan 
ira waneh. Sora ta sira4) tĕkeng antaḥpura tĕkwan, apan utsāha 5) 
ni 0 ) buddbi tyāgâweweh7) rikang wastra sapangdĕmak^) ri sira. 

10 Mangkana lwir ning kastawan sang Ballawa. Sang Granthika sira 
ḍatĕng mangrahati waneh ri mahārāja Matsyapati, apayapan kalyan 
kuda gĕlis anghir ikang deça de nira. Ya ta matangnyan^) paripūrṇa 
ikang mas maṇik ri sira. Sang Tantipāla mangkanâtah mangrahati 
saswakarma nira. Sangkṣepanya, sahana sang Pāṇḍawa mwang sang 

1) Dropadī jugâgawe santuṣṭi rikang deça Wirāṭapura, parĕng ta inucap 
kottaman ira. 

IV. 

Gĕnĕp sapuluh lek lawas sang Pāṇḍawa ring Wirāṭapura. Sang 
Yājñasenī tamolah aparĕk i mahādewī Sudeṣṇā, sakarma ning 
paricārikā pinakolah nira. Hana ta patih mahārāja Wirāṭa, sang 

20 Kīcaka ngaran ira. Sira ta kĕna rāga tumon hayu sang Pāñcālīputrī. 
Sacetagni santaptaḥ l 0 ) , 

24 Sawetnyal1) gĕsĕng de ning kāma 1 2 ) kangkĕn apuya, ya ta 
matangnya n 0 ) tame13) kahanan mahādewīl 4) Sudeṣṇā, asĕmu 
guyw arṣal 5) (de nira) l 0 ) mangĕnakĕn çabda: 

25 Deyam purājatu maye ha kṛṣṇā rajño ^Virāsye niwetanesul7) 
Sājñā parameçwarī, tapwan panon patik mahādewī rikel^) deça 
Wirāṭa, kadi rūpa sang Serandhrī. Kapuhan dahat wihl^) ta 2 0) 
pinakanghulun de ning kottaman ing pwangkulun. 

1 ) D E : padĕmakan ire, F I : pademakan ira, G : pademaka‚ H : pangdĕmakan 
ireng. — 2 ) G . atiça^a n asih. — 3 ) de hss. : dhirāja. — 4 ) E : sire. — 5 ) E G : 
utsāhana. — ^ ) A B : di. — 7 ) G : ^awehweh. — ’̂ ) C D E F G I : sapademak. — 
^) C D E F G H I : matang yan. — ^ ) Sa tu kāmāynisaṃtaptaḥ (Sudeṣṇāmabhito 
yataḥ). X I V 5d. — 1^) C D E F G H I : sawetnya n. — 1 2 ) A B : kāmana. — 
1 3 ) A B : tâmet. — 1^) G : dewī. — 1 5 ) A : guyw asarjawa. — l 0 ) C : onthr. 
— l 7 ^ 1ve^^ p-^ j.-^ mayeha drstā rājṅo Virāṭasya niveçan^ çubhā. 
X I V 6a, h — 1  ) C D E F G H I : ring. — ) D F : 1ewiḥ. G : pih. — ̂ 0) C D E F 
G H I : ontbr. 
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Rupenā conmadāyatī ^na dṛçaṃ gandhena jatā madirewa bhaṣīnil) 
Hana panghiḍĕp ning pinakanghulun irikeng Serandhrī, sākṣāt mada 
rāga wiṣaya^) juga, hayunya kangkĕn sugandha yā tângde wiṣaya 
glāna 3) r i 4 ) patik mshādewī, tĕlas çīrṇa hati^) ning pinakanghulun 

5 inuñjĕmnya 0) ri rāga lawan prapañca. Tatan hanâmarasane 
pwangkulun, bheda sangke rasika. Rumañcarumiñciya7) pwangkulun 
atyanta (tamo1sh^3) hulunhuluna) 9 ) parameçwarī. Yan hana yogya 
ni nghulunl0), pintanll) patik mahādewī l^) makabhūṣaṇa (ni 
pakuwwan) l 3 ) patik nareçwarī, makalakṣmī ning gṛhamaṇḍa1a. 

10 Sājñā mahādewī, anĕhĕr ike panĕmbah patik mahādewī, aminta 
sumāntwa pwangku1un Serandhrī patik mahādewī''. 

„Aringku sang Serandhrī bibi, tan pahingan konĕngonĕngl4) ni 
tuwuhta, sākṣāt sĕkar huwus inikĕt, ndan nirarthaka wita ya, apanl^) 
tan hana wwang (mahāpuruṣâmukti ya)l^ 3), kumwal7) ri hiḍĕp 

15 ni nghu1un. Sakweh ning strī ni nghu1un kabeh, yatika tamolah 
kawaçakĕnanta hulunanta. Wāhya ta ng samangkana, umilwa juga 
nghulun kawaçal^) dāsībhūta denta, yan hana 1wir ningl^) sanma

tante^) nghu1un, atyanta kākarṣaṇa kĕta hati ni nghulun denta 
Serandhrī 2 l) . 

20 Laksmī padmālaya kint7^aṃ tan de‘waṃki samaddhyamaṃ 
Hrīḥ Çrīḥ Kāntiratha Kirttīḥ athawa twaṃ waraṇane22). 
Hana kintu3) sandeha ni nghulun i kita, bhaṭāri Laksmī sang 
tanmolaha rjng pangkajawana ; sugyan24) bhaṭāri Saraswatī kunang 
kita, sang pinakadewata ^) ning çabda. Athawa kita kunang panga

^5 wak nira ngarannya, pawak ning strī kunang, teja ning 2 6) wulan 
açarīra kunang, yatanyan kita sinanggah Kīrti kunang? 
Rakīr wā rupīṇī kī twaṃ27). 

l ) Rūpeṇa conmādayatīva māṃ bhṛçaṃ gandhena jātyā madircvo bhāminī. 
X I V 6 c, d. — ) A B : sakṣamadirāgawa, D : sākṣat madarāwiṣaya. — 3 ) A B : 
ya tândewirĕglana. — –) E G : ontbr. — ^ C D E F G H I : twas. — ^) G : 
rinĕncĕnTnya. — 7 ) ^. ^–uminci, C D E F G H I : ingev. kunang. — ’’) A B : 
atyantamolah voor : atyanta tamo1ah. — – ) ^ C D E F H I : tarmolaha hulun–huluna 
de paduka parameçwarī, G : tarmo1aha hulunhu1una de parameçwari. — l 0 ) B C 
D E F G H I : pwangku1un. — l^1) C G : pinta. — l 2 ) F : ontbr. — l 3 ) B : pina

kapakuwwan. — 1 4 ) A B : konangunang. — 1 5 ) de hss.: apa. — l 6 ) G : 
‘’amuktiyu. — 1 7 ) A B D E F G H I : kupwa, C : kupwan. — l–) C D F H I : kakawaça, 
G : ta kawaça. — 1  ) F G : ontbr.   0 ) G : sanmateng. — –l) A C D E F G H I : 
ontbr. — ) App. X I V N . R . p. 71 after v. 10, S .R p. 76 after v. 10: 

1.akṣn^ḥ padmālayā kā t.vamc^ha bhūtiḥ sumadhyame 
Hrīḥ Ç^ḥ Kīrtiraitha Kāntirāsāṃ kā tvaṃ varāna^ne. 

 3 ) A : tantwa‚ B C D F H I : tan kwa, E G : ta kwa. — ^ 4) C D E F G H I : sugya. — 
^ ) E : pinakadewa. — ) C : sang hyang. — – 7) App. X I V N.R. p. 71 after v. 
10‚ S.R. p. 76 after v. 10: Atīvarūpīnī kīṃ tvan^ (anaṅgāṅgavihāriṇ^). 
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Dadi n awatāra sang hyang Ratih mata kita. Ndi ta ng wwang tan 
2^ sarāga n mulate kita? Kuya teku susu kalih, byakta kucup ning 

sarojanl) kahiḍĕpannya, hana tan pratodeng2) anangga lwirnya, (ri 
denya3) tungkul ararĕm ngwang denya) 4 ) tĕngahta wĕlut^) ri 

5 walinya0) lalitya. 
,,Lajjonmado māmardanaḥ dāvāgniriva nirdahan 
t^tsaṃgan^çāsaṃkalpa7^1ṛddhāgnirnirdahatyapi 7 ) . 

Sira sang hyang Kāma kĕta ya, tan hana ta’^) pahi nira lawan apuy 
alas, angaraman anīrṇakĕn anggĕsĕngi. Dadya hana mata erang 

10 irânggĕsĕngana dahat, kunan tâpan^) hana sandeha nira ri 
papangguha l 0 ) ni nghu1un 1awan kita, bisa mapaḍĕm apwi tunu ya 
tall) karih. Angĕnangĕn ira mangkana, ya ta matangnya n l 2 ) 
bhasmībhūta nghu1un wĕkasan, matangnya nl 2 ) tan hanângirang

irangi. Lwir mangkana, ri hiḍĕp ni nghu1un, ri sang hyang Kāma. 
15 Tatan hana tal 3) maḍĕmanekingl4) (kamānala ngke) l 5 ) r i l 6 ) hati‚ 

bheda sangkeng pasamāgamanta kangkĕn jaladhara, makawwaya 
pamahmah premal7) lawan suka ni manah. Kumwa tâmbĕk ni 
nghulun. Kita sumewaka sang hyang Kāma, tĕlas abhūṣaṇâhvasa 
ta kita, akĕmbangârumpukana sarwakusuma. Nghulun ika pari

20 wāranta pisih, sahāyanta t siwya sang hyang Smara'’. 
„Ḍṇ sūtaputra Kīcaka‚ tan hana kĕta yogya ni nghulun paka

dṛbyanl^3) de rakryan, apan hana ngaran i l 9 ) nghulun hīnawarṇa 
dāsīkrama, tuwi hana jalu ni nghulun. 

1 ) G : saroja. 
2) A B : pratoseng, C D E F G H I : prakoçeng. 
3 ) A B : r i denta. 
4 ) C : r i denya n tan tungkul ararĕma dcnya, D E F H I : ri denya n tan tungkul 

ararĕma ngwang denya, G : r i denya n tan tungkula ngwang rarĕma ngwang 
denva. 

5 ) C D E F G I : tĕlut. 0 ) A B : walirnya. 
7 ) B : Eajñonmado mairmmadanaḥ dawagniriwa nirddahan 

twatsanygamasāsakalpa widagnindanihatyapi. 
’̂ ) G : onthr. 
–') C : pan. 
1 0 ) C E : papanggiha. 
1 1 ) E : onthr. 
1 2 ) C D E F G H I : matang yan. 
1 3 ) F G : ontbr. 
1 4 ) G : maḍĕmeki. 
1 5 ) C D E F I : kāmakala ngka, G : kamara, H : kāmānalengka. 
1 6 ) G : ontbr. 
1 7 ) G : premaka. 
l’^) C : pakadrbya. 
l^) C D E F G H I : ing kadi‚ 
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Paradare na ke buddhīḥ jatu kāryyaṃ kathañcanal). 
Haywa rakryan gumawayakĕn kaparadāran yadyapi sangkan awuwus

ana ) tuwi. Matangnya n 3) mangkana : 
Wisārjjana hyakāryyam etat satpuruṣabrataṃ4) 

5 Apan 5) tan dadi sang mahāpuruṣa lambalamban sumiddhakĕna 
karma tan yukti, apa doṣa‚ yan gawayakĕn ng apacāra, hĕlĕm0) 
agĕng7) rakwekang’3) kaduryaçan mwang lara kapangguh de nira''. 

An mangkana9) wuwus sang Serandhrī, nda tanpa pahiḍĕp sang 
Kīcaka, mangkin angawaça tībra jugekang rāgīwiṣaya nira. Ya ta 

10 matangnya n l 0 ) tan dwa nikang doṣâgawe kapatin tuwi. Muwah ta 
sira amuwusll) ri sang Pāñcālīputr11 

,‚Ibungku kitā Serandhrī, winalingta nghulun karika priyambadâ

nanta ri kita, taham ibu. Sang hyang Manasija sirângaweça 
mayamasuki. Sira (tikâminta kasih) l 2 ) ri kita. Lawan ta waneh sang 

26 15 Serandhrī nghu1un kĕta pramāṇawaçal 3) r i l 4 ) ngke kaḍatwan‚ apan 
hana ngaran i nghulun senapati. Hayw^a ta kita tan prayatna sājñā 
ni nghulun, sugyan ta manggihl^) ha1a yāwat kita wihangal^). Nora 
kĕtâmaḍanal7) nghulun ring rat kabeh. Haywa ta kita sangçaya. 
Wĕnanga nghulun mehana kita rājyawibhawa sakahyunta, yan hana 

20 lwir ny anugrahanta ri nghulun. Kita tebu, sang kadi swara ning 
kokila strī paçabdanta, singhitakĕn l ’ 3 ) pwekang nayapangkaja ri 
taman i nghulun’’. 

„Sojar mahāmantri sang ārya Kīcaka, tadiwaça pwa kitâtimo

hital^), 1wir ahyun atinggala20) jīwita ri hiḍĕp ni nghulun ri kita, 

1

) Paradāre na te buddhirfātu kāryā kathaṃcana. X I V 14a. 
2) B D E F G H I : sangkapisana, C : yadyan kapisan. 
3 ) C D E G H I : matangyan, F : matangnya. 
4 ) Vivarjanaṃ hyakāryāṇāmetatsatpuruṣavratam. X I V 14b. 
5 ) A : Apa. 
6 ) de hss. agĕlĕm. 
7) C : angga, D E F G I : anggĕ, H : anggĕng. 
) C : rakwe, D E F G H I : rakweking. 
^) H I : mangka. 
1 0 ) C D E F G H I : matang yan. 
1 1 ) C D E F G H I : awuwus. 
1 2 ) C F : tikâsih. 
l^) C D E F G H I : pramanaçarira. 
1 4 ) C D E F G H I : ontbr. 
1 5 ) C D E F G H I : manggiha. 
l 0 ) E : wihang. 
l 7 ) F : maḍani, G : paḍa ni. 
l^) C D E F G : singhatakĕn. 
l^) A B : ontbr. kita. 
2 0 ) G : aningga1a. 
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an tĕlas winarah nguni, an hana l) kumawaçakĕn tuwuh ni nghulun‚ 
towin tan sāmānya janma, gandharwa mahāwiçeṣa limang siki kweh 
nira^), tan kanghelana juga n patyana kita. (Hana mata3) 
panghiḍĕpkwi kita) 4) kadikang wwaṇg aharĕp anglangghvanana5) 

5 Himawānparwata, ahyun tumĕḍuneng pātāla, ahyun anglumpatana 
mahāsāgara^),hatur samangkana7) ta kita t’^) swīkāra ri kaparigraha 
ni nghulun. 

Kī tatur angke çapako yata sisuḥ eandrañjagrkṣan i7^a manyaseha 
mam^). 

10 Tan hana mata l 0 ) pahinta lawan rare sĕḍĕng kumāra maturu ring 
kisapwan ing indungnya, parigrahâhyun amĕngamĕngana ng wulan, 
tan kahiḍĕp atyasambhawa nika denta'’. 

An mangkana wuwus sang Dropadī, kerangan tâmbĕkl 1) sang 
Kīcaka. Muwah mara ri kahanan dewī Sudeṣna, (amintâçraya. 

15 Muwah maminta kasih) l 2 ) : 
‚,Sājñā mahadewī‚ kasihana pwa patik mahadewī, tulungana 

mopāya mwang mangĕnangĕn, samārga ni pwangkulun Serandhrī 
kaparigraha tĕkapl3) ning pinakanghulun, apan atyanta mahādurlabha 
ny ambĕk ni pwangkulun. Huripĕn tal 4) patik parameçwarī. Kumwa 

20 pih nayal5) ning pinakanghulun, rahadyan sanghulunl0) Serandhrī 
konĕn mare pakuwwan ing pinakanghulun, akweh pakonkona leçya 
ning parameçwarī, yatanyanl7) tan lwir sahaja n pareng pakuwwan 
ing pinakanghulun'’. 

„Mahāmantri ārya Kīcaka, kāruṇya nghulun de ning tangista, tan 
25 sangçaya kita rikangl^3) upāyasandhi, Nghulun kĕtâwĕdya kapari– 

graha nikengl0) Serandhrī tĕkap çrī maliārāja,kitâgöngprayojanante

riya, padobhaya hita tika n 2 °) mangkana. Kumwa ta deyanta2l): 
ri sakatambe mesuk, parwaṇīkāla22) niyatanva‚ hana wasabrata23) 
ni nghulun ri samangkana, tan dadyânaḍah nasi. Kunang pwa 

30 deyanta2l) gandhawāsa, surā 2 4 ) , anna, mahāmṛta saha lawan matsva– 
.̂ 7 māngsanya, konakĕna ni nghulun alapĕn de nikang Serandhrī 

l) A B : an duna, C D E F G H I : n ahyun. — ) E : nika. — 3 ) F : ta. — 4 ) C : 
ontbr. — 5 ) A B : anglagangana, I : anglangghanana. — 0 ) ACDFGHĪ : sāgara, 
E : ng sāgara. — 7 ) E : mangkana. — 8 ) E : kita n. — 9 ) kiṃ maturaṅke çayito 
yathā çiçuḥ candraṃ jighṛkṣanniva ^nanyase hi māṃ. X I V 20c, d. — 1 0 ) F : 1a. 
— ll) C : ontbr. ta. — l 2 ) C D E G : apinta kasih muwah mamarāçraya, F H I : 
apinta kasih mamarāçraya. — l 3 ) A C D E F G H I : de. — l 4) C : ontbr. --– l 5) D : 
daya. — 1 6 ) D F G I : ingev. pukulun, E : ingev. pwangkulun. — l 7 ) G : yatanya. — 
l’̂ ) C D E F G H I : de ning. — l^) A B : hikeng, C : kiteng, G : nika. — ^ ) G : 
hita n tika. — ^ 1) E : dayanta. — 2 2 ) A : hancanikāla, B : hāmbanikāla, C : 
tarbaṇikala‚ D E F H I : harbaṇikāla, G : hārggaṇīkāla. — 2 3 ) A B C D E F I : wata– 
brata, G H : ta brata. — ) de hss.: sarwa. 
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umareng pakuwwanta. Ndah kita juga^) kapanggiha irikang^) 
çūnyāgāra kapwa kahananta, ḍatĕng pwa ya, sāntwanta 3) ya tĕhĕr 
sanggamanta, sang ārya Kīcaka. Salah karikeng kirakireka ?'’ 

„Sājñā mahādewī, mahābhāra dahat panganugraba4) mahādewī 
5 ri pinakanghulun5). Mantuka patik mahādewī”. 

Mantuk^) sang Kīcaka sakeng kanakbyan, ḍatĕng ri pakuwwan 
ira, (sumanggraha ta lalamak ing pakulen) 7 ) . Irika sakatambeyan’^) 
matutur ta dewī Sudeṣṇā ri samaya nira, kinon ira ta sang Yājñasenī 
umara ri sang Kīcaka. 

10 Uttīstha gandha Serandrī Kīeakasya niweçaṇaṃ^). 
Dyah Serandhrī, pangadĕg kital 0), laku para ngka ri pakuwwan 
sang mahāmantri harah! Hana mara kārya ni prayojananta, konĕn 
i nghulun mangambila gandhawāsa saha lawan tambulnya, matsya

māngsa. 
15 Pīpāṣaṃ mām prawacakell). 

Atyanta layu ta ya sangka yan wĕlkang alapa madira nghulun 
asowe”. 

„Sājñā mahādewī, tan sanggahĕnl2) 1angghyāna patik mahādewī, 
arddha gigu jugâmbĕk ning pinakanghulun maral3) ri rakryan 

20 mapatih. Matangnya n l 4 ) mangkana wihikana mahādewī ri tan 
wruhl^) pwangkṇ1un ring çīla, kurang irang lĕwih bhangga. Patik 
mahâdewī tan pangiṣṭi (mulate mata ning jalu) l 0 ) muwah, sampun 
kṛtasamaya mara patikl 7) mahādewī nguni tĕmbel^) ni pinakan

ghulun tumame paduka rakryan çrī parameçwarī, an strī sakaṇṭaka 
25 gati ning pinakanghulun, larangan ing gandharwarāja, matangnya n l 4 ) 

hamba ni nghulun konĕn de mahādewī mareng āryal 0 ) Kīcaka. 
Kunang yan hana parana waneh, pakĕna ning pinakanghulun’’. 

, ,Ai , atyanta, kamu pisih, sang Serandhrī! Tan pamatyana kapwa 
sang Kīcaka ri kanyu (an hana ngaranyu) 2°) saka ngke kinonkon 

30 sanghulun. (Ndah 1aku tosĕn) !  l ) Kuyang 2 2 ) tamas kusya hiraṇmaya 
hilwananyu". 

An mangkana swī mahādewī Sudeṣṇā‚ lumampah ta sang 

l ) C D E F G H I : kapanggiha juga. — •) A B : ontbr. — 3 ) C D E F G H I : sāntwa 
kĕta. — –) F : panugraha. — –) C D E F G H I : patik parameçwarī. — –) G : 
ingev. ta. — 7) A C D E F G I : ontbr. — –) E : sakatambayan. — 9 ) Uttiṣṭha 
aaccha Sairandhrī Ki^cakasya nivcçanam. X V 10a. — l 0 ) C D E F G H I : kita n. 
— l 1 ) (Pānamāhara kalyāṇi) pipāsā māṃ prabādhate. X V 10b. — l 2 ) C D E F G H I : 
sĕnggahĕn. — l 3 ) C D F H I : umara. E G : n umara. — l 4 ) C D E F G H I : matang 
yan. — l  ) A C D E F G H I : ingev. m. — l 6 ) E G : mulateng jalu. — 1 7 ) c ṛ ) E G : 
ingev. haji. — l 8 ) c D E F G H I : tambe. — l^) c D E F G H I : ingev. patih. — 
2 0 ) F : ontbr. — ^l) c : ontbr. — 2 2 ) c F G H : kunang. 
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Pāñcālīputrī wĕkasan, ndan tumanĕm juga göng ning sandeha nira. 
Drawa samĕlĕs kenken ira de ning 1uh. Pūrwakarma jugenapekṣa 
ning manah nira. 

,‚tapodhanāṃ satataṃ tu guruwaçyāṃ pati.wratām 
5 sakeñca rakṣitāṃ wyaktaṃ abhawang Kīcako waçe.l) 

^ Ndah yan 2) singgih aku huwus maniddhakĕn tapa, mwang yan 
tuhu niatwang3) guru mwang rama reṇa, nguniweh yan prasiddha 
gumĕgö kapatibratan, tan4) kawawâtah de ning Kīcaka. 

Dewāḥ rakṣantu mamiha. 5). 
10 Bhaṭāra hyang kita kabeh, kĕmitâku rakṣatâku!'' 

Mangkana sambat sang Dropadī‚ atĕhĕr angañjali ri sang hyang 
Āditya, apan sira sumuluhi0) rat kabeh, tumon ing wwang akārya 
hala mwang hayu. 

Wĕkasan sumurup sang^hyang Dinakara, ndan amĕkasakĕn rākṣasa 
15 ta sira, bhedanya7) tan katon tan pangawatāra^), māyānūkṣma 

pinakawaknya, pakĕnanya rumakṣa dewī‛^) Dropadī. Samantara 
ḍatĕng ta sang Serandhrī ry umah sang Kīcaka, harṣagirang sang 
pinaran, kady ambĕk ning mĕntas ing lwah amangguh parahu. Ndah 
swāgata yal°) (asĕng guyu) : l l ) 

20 „Rakryan ibu, kulĕm dahat . . . . . kĕtântĕn i nghulun mara ngkel2). 
Apa prayojananta, bibi? Hana mas, maṇik, wastrâlangkāra ya karika 
kaharĕpta (alapĕnta, nahan kahanannya) l 3 ) . Ri samīpa niking tilam 
jinamamkā, ngke tebu nghulun rowanganta. Nihan tang sarwa– 
bhakṣyapāna bhuktinta''. 

25 ,,Sang ārya Kīcaka, kinonkon mahādewī mare rahadyan sanghu

lunl 4 ) angalapa gandhawāsa, saha tambulnya matsyamāngsa. Ndah 
tarimanal^) ta pinakanghulun de rakryan!'’ 

„Aum ibu‚ tan sangçaya kiterika!l 0) Akweh rare ceṭikā sake jĕro 
maweking sapininta rakryan ri nghulun. 

30 (Kitebu manghera kunang lawan nghulun) !" l 7 ) 
Ling sang Kīcaka mangkana, atĕhĕr dumudut tangan sang 

Serandhrī. Sang winalat tapih amrih luput tangan iral^), malayu 

l ) ontbr. in V . P . Lezing van B : 
Ta^Ie yajṅi mahatama nggurawaçwa patomataḥ 
sakcñca rakṣitaṃ wyaktaṃ mabhawang Kīcake waçe. 
) C F G H I : yat, D : ta yat. — 3 ) C D E F G H I : ingev. ring. — ^ de hss.: tat. 

— 5 ) onthr. in V . P . — 6 ) E : suluhi. — 7 ) A B C D E F G I : hhedandya. — 
.̂ ) C D E F G H I : ingev. ta sira. — ^) E : sang. — 1 0 ) A C D E F G H I : ta. — 
1 1 ) A C D E F G H I : onthr. — 1 ) A B : ontbr. — l 3 ) F : ontbr. — l 4 ) C D E F G H I : 
ingev. kami. — l 5 ) F : tarima. — l 6 ) E : kitarika. — l 7 ) C D E F : ontbr. — 
1’^) B : luput tangaran ira‚ C D E F G H I : luputa nira. 
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mare kahanan rnahārāja Yudhiṣṭhira. Inusirl) ta sira tinutakĕn de 
sang Kīcaka, rinĕnggut sangke wuri, pinĕrĕp dinĕdĕl de sang Kīcaka 
ri harĕp sang dwija Kangka. Yatnekang rākṣasa kinon rumakṣa de 
sang hyang Aditya ri sang Dropadī‚ atĕmahan ta bāyuwegamāyā. 

5 Binwangakĕn ta sang Kīcaka, kadi randö pukah witnya. Tuminghal 
sang Ballawa, madĕg (tangdharinakṣatriyan)2) ira 3),krodhânggĕtĕm 
arĕngu4) mangĕmbusan ikang uçwāsa, sanyāsâmĕjahane5) sang 
Kīcaka^3) abhiprāya nira, kanya tan mahārāja Yudhiṣṭhirânambut 
tangan ira kalih, takut nira hana wwang wihikana. Sang Dropadī 

10 malayu mare kahanan mahārāja Matsyapati, umotakĕn7) tangis 
nira, pinakapangrakṣa nira ri pratijñācāranira. 

„Sajñā haji, patik haji pinrabhuçakti winalātkāra de ning patik 
mahārāja (mangaran Kīcaka) ^). Nda tan angga patik haji‚ gumĕgö 

^o (kasatyabrata ning pinakanghulun) 0 ) , krodha ta pwangkulun ri 
15 patik haji, (tĕkângrĕnggut angdĕdĕI. sāhasa patik haji, kadi tan strī 

ning pañca gandharwa mahāwiçeṣa. Luṇṭâwalepal 0) dahat wita 
pwangkulun alarang sinanggah senapati, kacarakasajjanan para

meçwara tĕkap ni pwangkulun, paramārthanya sājñā haji) l l ) , enaka 
juga (angpĕjaha ngke ri) l 2 ) harĕp mahārāja, sangka ri tĕka 

20 tangannya yanl 3) nirdoṣa'’. 
„Sang Serandhrī, haywa hinawakĕn sanghulun denta, apan tan 

wruh ri padārthanya dentâwāda mwang ikang Kīcaka, kanyal4) 
mata sanghulun tuminghal, asing denya n wihikanal5) iriking 
sinangguh katuhwan. Kalingannya, haywa anekawākyal 0) juga 

^5 sanghulun lawan ikangl 7) Kīcaka, tumaḍah dharmal^') ni nghulun 
irika''. 

An mangkana lingl 9) mahārāja Wirāṭa, salahasa tâmbĕk nikang2 0) 
wwang kabeh, āçābhūta ta 2l) manahnya, tumon panangis sang 
Serandhrī. 

30 Kecīt prasangça kĕtīṃ tāṃdhaṃ keeinīndantī Kīeakaṃ keeīnīndanti 
rājanaḥ keeidewīñea ke naraḥ22). 

)̂ G: inusi. — ) cDEFGHI: kadharmakṣatriyan. — 3) F : onthr. — 4 ) F : 
arungu, G: ontbr. — 5) cDEFGHI: nirāmĕjahane. — ) cDEFGIII: ingev. 
ikang. — 7 ) cDEFGHI: umwataken. — ^) F : ontbr. — ^) cDEFHI: 
kasatyan iking patibrata ni nghulun, G: kasatyan iking patik haji kapatibrata 
ni nghulun. — l 0 ) de hss.: 1unda '̂. — ^l) cDFGI: Ontbr. — l) cDFGI: 
arnĕjahana kawi. — l^) ABEG: ya. —

 1 4) A : kadya. — ̂ ) AE: wihikanya. — 
1 0 ) AB: anekawaknya, cDFI: anenawaknya, E : anewaknya, G: jugānena

waknya. — 1 7 ) E : Ontbr. — ^ ) G: kadharma. — l 9) AB : ontbr. —
 2 0) cDEF 

GHI : ning. — ^l) cDEFGHI : ontbr. — ^ ) App. XVI S. R. p. 92 after v. 30 : 
Kecītkṛ^ṇāṃ praça^nsanti kecīnnīnda^nti Kīcaka^n 
kecinnindanti rājānaṃ kaciddevīṃca tāṃ narāḥ. 
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Hana kĕdöl) mastuti kasatyan sang Dropadī, hana kĕdö dhumikkāra 
kaduṣṭan sang Kīcaka, hana kĕdö numinu's. mahārāja Wirāṭa ri tan 
pagaway 2 ) ira priyambada ri sang manangis, hana kĕdö mupĕt dewī 
Sudeṣṇā. Paçcāt, ri wĕkasan (ta ya pwa) 3 ) , marĕk ta inahārāja 

5 Yudhiṣṭhira ri sang Dropadī‚ tamolah tumuwuh göng nikang krodha, 
pangawruhana haringĕtĕn sâwayawa nikang muka. Mojar (ta sira)4) : 

,,Aringku sang Serandhrī, laku tantuk muwah ring kanakbvan, 
haywa gigu manahta ring dewī Sudeṣṇā, tukĕl ri hati kung, irang5) 
lawan lara ambĕk! 

10 Bhaktaram anurudyantaḥ klisyant^ wirapātayaḥ suçruṣayā klisya– 
manaḥ patalakañcayantyuktaḥ 6) 
Rakweka sang wīrapatnī ngaran ira, kewala dbarma sang swāmī 
juga tinutakĕn7) ira‚ kumĕl^) tumarima panastis de ning bhakti 
nira, ya ta matangnya n 9 ) lĕwih rakwa swarga nira sangkeng 

15 swāmī. Sangkṣepanya, haywa juga (tan pamisinggih bib i ) l 0 ) , 
sawuwus ni nghu1un, yatanyan paripūrṇa göng r i l l ) kasatyabratanta. 
Jalunta sang pañca gandbarwa asowe rakṣal2) kita ring hayu''. 
Kinon sang Dropadī muwaheng kanakbyan, tan wihang lumampah 
tal 3) sira. Nda tapwan ilangilangl4) ikang manastāpa ri sira, apusĕk 

30 20 (niure ikang) l 5 ) gĕlungan, abang ikang mata kalih. Iningĕtingĕt 
pwākāral 0) nikang muka, an kadi candrâharas lawan nīla jalada. 

Saḍatĕng ira ring antaḥpura, sināntwa ta sira del 7) mahādewī 
Sudeṣṇā : 

„Dyah Serandhrī bibi, apa kṣubantal^), syapa ya wwang bisâweb 
25 ujar gangsull0), matangnya0) kita tībra de ning manangis? Tajar 

te 2 0) nghulun dugaduga!'' 
„Sājñā mahādewī‚ pwangkulun, Kīcaka sumāhase patik mahādewī, 

tan erang 2l) anirādara, wihikan mara raka çrī mahārāja ri 
kadurācāran i pwangkulun sūtaputra". 

30 ,,Uḍu mangka pwa bibi‚ atyanta kari duṣṭa nikang Kīcaka harah, 
wĕnang ya paribhangga22) ri kita. Nghulun tāmĕjahana, (ndan 

1 ) C D E F G I : hanâmuji. — ^) E G : pagawayan. — 3 ) C D E F G H I : pwa ya. — 
4 ) E : ontbr. — 5 ) B C D F H I : ira. 

0

) Bhartāram anurudhyantyaḥ klisyante vīrapatnayaḥ 
çuçtūṣayā kliṣyamānāḥ patdokaṃ jayantyuta. X V I 34. 

. .7^ F . u ^   i  ^^ ^ s) A E : kemel. — '̂ ) C D E F G H I : matang yan. — 
1 0 ) A C D E F G H I : bibi tatan pamisinggih.  1 1 ) C D E F G H I : ṇing. — 1^) C : 
rumakṣa, D E F G H I : rumakṣe. — 1 3 ) C : taya, E F G H I : ontbr. — 1 4 ) A C D E 
F G H I : ilang, B : ingev. hĕning. — l 5 ) A B : olir uray nikang. — l 6 ) A B C D 
E F G I : pwa karana. — l 7 ) G : ontbr. —  8 ) C D E F G H I : duḥkanta. — l 9 ) D E F 
G H I : anggangsuI. — 2 0 ) C D E F G H I : ta. — 2 l ) E : irang. — 2 2 ) A B D F G I : 
paragabhangga‚ C : waragabhangça, H : parabhangga. 



30 

huwus kunang hana tika wwang waneh pagawayān doṣa dlahal), 
ngka ta yan wisarjana huripnya, apan tumĕmu) hala ny angĕn

angĕnnya jāti ning janma. Haywa ta kita prihati3) manastāpat.’' 
Linālaṇan4) inupasāntwa sang Dropadī de mahādewī Sudeṣṇā, 

5 nda tan hilang ikang lara, sabarinya n kangĕnangĕn kaduṣṭan sang 
Kīcaka juga‚ tan ahyun ahuripa. Samantara masuk ta sireng 
pamĕrĕmān ireng lagi, nda tan paturu kĕdö wairāgya juga sira 
anangis, epu tan wring deya ̂ ) . . . . . . . . mangkana sâwayawa nikang 
çarīra, vatika dinyus çinuddha, asalin kenken lawan hulĕs. Mangĕn

10 angĕn ta sire dalĕm hati: 
Ndya ta kunang wwang tumambaneng larangku, syapa yogya 

paranangkwa‘^), ulahangkwânung7) yogyana? Nda tan hana juga 
wĕnang sumiddhakĕna prārthanangku’^). Tan lena sangke swāmīngku 
sang Bhīmasena, nghing sarika wĕnang humisyana sih rasika ri 

15 nghulun. Mangkana angĕnangĕn sang Dropadī. Mangadĕg^) ta sira 
tuminggalakĕn paturwan ira, lumampah mare pamahānasan‚ dumunung 
ri kahanan sang Wṛkodara. Saḍatĕng nira, kinolakĕn, ira ta sang 
Bhīmasena, kadi ta sira 1atā māhoṣadhi lolyâmilĕt ring çālawṛkṣa. 
Hanan kadi gajakāminīl 0) parĕk mangharas ri 1ambungll) rāja 

20 gajendra. Hanan kadi 1awuwīṇā myaktakĕn l 2 ) ikang swara gāndhāra 
prayoga. Ndan sang pinaran pih^3), kĕdö wiparītâturu juga sira, 
tar pangrĕngo ri ḍatĕng sang priyā. Mojar ta dewī Yājñasenī 
wĕkasan : 

,‚Kakārya Bhīmasena, pawungwa rakryan sakarĕng! Apa gawe 
25 ning maturu? Lwir tan hana kawikāra ning citta, hiḍĕp ni nghu1un, 

31 ya ta kapwa sukângĕnangĕn rakryan harah, an l 4 ) hana hurip ikang 
masampe ri nghu1un, balikupwa masihasihal^) r i nghu1un harah''. 

,,Uḍu aringku sang Serandhrī, tan wawa rĕngön raka rakryan 
masowe, tĕkwan apan mĕne1 6) gĕlĕk nghulun maturu iwö matanghi 

30 mangĕnangĕn gati rakryan nguni. Kunang pwa bibi, apeṣṭi 
prayojananta t para ngke? Asing samanukana ri cittal7) juga 
prasiddhakĕna l ’ 3 ) ni nghulun, yadyapin yanl 9) duṣkara tuwi. Ngke– 
ngke tebu parĕkparĕk, sugyan hanângingĕtakĕna''. 

,‚Kaka narārya Wṛkodara, aparan (kari tan wastu kahyuna ni 

1 ) A : dOṣanta, B : doṣadĕha. — –) C D F H I : ingev. ng, E G : tumĕmwa ng. — 
3 ) C D E F G H I : prihatin. — 4 ) C D E F G H I : 1inā1ana. — ^) Ç D E F G H I : daya. 
— 0 ) E G : paranangku. — 7) E : u1atangkwa. — 8 ) F : ontbr. — ^) F : madĕg. 
— l^) C D E F G H I : ingev. n. — l l ) C D E F G H I : ingev. ing. — l 2 ) de hss. : 
myaktakathakĕn — 1 3 ) C F : sih. — l^) C D E F G H I : ingev. tika. — ^ ) 
C D E F G H I : masiha. — l^) A : apan mĕneng, C D E F G I : apa kĕneng. — 
l 7 ) C D E F G H I : cittanta. – l 8 ) E : prasiddha. — l^) C : ontbr. 
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nghulun) l ) , apan jāti ning sĕḍĕng kasvasih mangkana: Kadi manda– 
manda göng nikang lara2) kabhukti3) de ni nghulun, dadya n tan 
mangke4) ry angga (ni lara) 5 ) ni nghulun. Ndah nghulun amarṇana 
ikang^3) kamandabhāgyan : nguni, sĕḍĕng7) ring dyūta nita‚ winudan 

5 ta nghulun dĕ ning Duḥçāsana makasahāya Prātikāmī, anak wĕsi 
ning Suyodhana. Ya tâkon tumutana ng dāsīkrama. Pūrwa ning 
lara kapanggih ngaran ika. Muwah ri 8 ) panusupta munggu ring 
alas, pinungpang ̂ ) ta nghulun de nikang duṣṭa si Jayadratha. Kaping 
rwa ning duḥka ta ngaran ika. Syapa ta tan alaraha? Hana pwa 

10 kita mangke ring kaḍatwan mahārāja Matsyapati, papiṣṭâmangguh l 0 ) 
asukamātra, marapwa11) rinabbasenupakāral2) (tĕkap nikang 
pāpal 3 )) l 4 ) si Kicaka, tu1ninghal mara kita lawan kakanta mahārāja 
Yudhiṣṭhira ri tan panahanl5) tan panggalĕng nikangl0) sūtaputra. 
Ndya ta ng wwang rājaputrī kadi nghulun manggâhuripa n pamanggih 

15 duḥka tĕlas samangkanal7) ? Paramārthanya : 
Klīwakañcana hanya^s tvaṃ çri ambaddhājale prīye 
wiṣam alodya pasyamī prawākṣya petawanālaṇ^l^). 
Ya tan pĕjaha pwa si Kīcaka denta, akĕṇḍat alabuh er nghulun, 
yan mangkana, kasulânaḍaha wiṣa kālakūṭa kunangl0), dadya n 2 0 ) 

20 tibakĕnâwak ni nghulun ri kuṇḍa. 
Çāstrenanggañca bhekṣyamī2l) 
Athawâmisarjana hurip ni nghulun ring khaḍga, sawet ning lara 
kalingannya, tatan hana mārga nika waneh, bheda sangke mahārāja 
Yudhiṣṭhira‚ apan sirâgawe kaduryaçan 2 2) ! 

32 25 Jahān kaḥ svapraçāsanaṃ23), 
Ndi hana wwang2 4) tyage kaḍatwan karih, tan ahat ring rājadṛwya, 
tumohakĕn çarintĕh tĕkeng sopakāra ning kaprabhun makādi sarwa

wāhana? Takarin yan sinangguh wiparītajñāna ngarannya. Ikang 

l ) C D E F H I : karika wastu tan kaharĕpan ing kadi nghulun, G : aparana 
rika etc. — 2) A B : ning kalara. — 3 ) E : hhukti. — ) G : manghe. — 5 ) F : 
onthr. — –) D E F G H I : iking. — 7) C D E F G H I : ontbr. — )̂ F : ontbr. — 
9 ) E : pinupang. — ^ ) de hss.: wadista^. — l l ) G : ^inupakāran. — ^ ) A B C 
D E F H I : mara tan, G : marapwa. tan. — l 3 ) C D E F H I : pāpenaran. — 
) G : ontbr. — l 5 ) de hss.: panaha. — 1 6 ) C D E F G H I : irikang. — 
l 7 ) C D E F G H I : mangkana.  l’^) App. X V I I S. R. p. 101 after v. 6: 

Kīcakam ccnna ha^nyāstvam grīvāṃ badhvā jale mriyc 
viṣamālodya pāsyāmi pravckṣyamyaihavā 'nalam. 
l 9 ) C D E F G H I : ontbr. — –0) E : yadyan. —  l ) App. X V I I S. R. p. 101 

after v. 6: 
^astreṇāṅgaṃ ca bhetsyāmi (kiṃ phalaṃ j^ntena me), 
2 2 ) A B G : kaduryasanan, C D F H I : kadurwyasanan. — 23) ^thr . in V . P. 

lezing van B : nu^nikang sawaṅciçaçānī. — ^4) F . ^nang. 



kacakrawartyan mwang katriwikraman ri sira nguni, yatika kadi 
pangipyan hiḍĕp ni nghulun, apan katon waçitwa inuttamal) ngke 
tanmolah angampisampis ) manewaka wwang len. Kapana ta tan 
draw â maṇik ni hati ni nghulun? Lawan ta waneh lumud hṛdaya 

5 ni nghulun ikang parṇah rakryan tamolah ring mahānasa, pinaka

prakĕlâdamĕl gangan sarisari, bbeda sangkerika3) kinon apĕrĕpata

runga tanpakāla, pacĕh mara kari ng wwang ri jro, manonton4) 
kitâdwandwayuddha lawan liman. Yatikângde lara irang mwang 
sĕkĕl ning hati ni nghulun. Muwah târinta sang Arjuna prasid

10 dbângjayakĕn 5 ) musuh ring lagi, subhāgâweh 0) çiwatarpaṇa7) ring 
bhaṭārâgni ri kāla ning Khāṇḍawadahanacarita, arah (apa ta yan) 8 ) 
pinakamcnmen ngke ring Wirāṭapura, makaguṇa ng^) gītanṛta 
tamolah ring antaḥpura. 
Kupegnīrīwa sāmbrtaḥ 10 ) 

15 Kady apuy munggwing l l ) dalĕm ning sumur mati, ri hiḍĕp ni nghulun. 
Nihan târinta sang Sahadewa prasiddha sinangguh yuwawīra rasika. 
Tinghali ta rūpa rasikal2) n haneng palĕmbwan, rūkṣa kasyasih 
tucchakāyal 3), pinakapanghulul4) de ning gopāla, yan paḍâwwat 
pĕhan sarisari ringl 5) mahārāja Wirāṭa. 

20 Winalingtâturu sanghulunl0) sakĕjĕp, yan kangĕnangĕn kaṣṭa 
rasika de ni nghulun? Tĕkal 7 ) teka sang Nakula, tinon i nghulun 
manuntun kuda, kāla rasikâmintonakĕn ri mahārāja Wirāṭa, prasarita 
tikang çabdânanggah Granthika, subhāgyan waidyawedika ring kuda, 
(aḍuh atambĕh) l ’ 3 ) ning irang hati kari nghulun. Bheda sangkerika 

25 nihan ta nghulun mangke makaweṣa dāsīpragandha, nitya haneng 
antaḥpura. Ika (ta sĕkĕl) l 9 ) ni nghulun ring sarwaduḥka. Tapwan 
niçcaya nghulun ri pabantĕnan 2 0 ) hayu, matangnya n 2 l ) mangkana: 
Anītya kīntu martyyānī22) 
Apan 1wir ing kārya ning dadi wwang ngarannya, tan niyama 

30 nikâpilihpilih2 3) jāti ning jaya parājaya, sih ning dewa jugenanti 

1 ) A B : wasinutama‚ C D E F H I : waçitwa inuttama, G : waçitwangçanuttama. 
— 2 ) F I : angampisampas. — 3 ) A B C D E F G I : sangkerikang. — ) I : panonton. 
— 5 ) C D E F G H I : prasiddhâṅ1aya. — 6 ) A B C : subhagawe, D subhageweh. — 
7) C : tarpaṇa. — 8 ) C D E F G H I : apayapan. — ) E G I : ontbr. — 
10

) (Sa'ntaḥpuragataḥ Pārthaḥ) kūpe‘gniriva saṃvṛtaḥ. X V I I I 13b. — 
1 1 ) C D F G H I : umunggwing, E : amunggwing. — l^) C D E F G H I : nira. — 
1 3 ) C D E F G H I : tucchakarya. — l 4 ) H I : pinakapanghulun. — 1 5 ) F : ontbr. — 
l 0 ) C D E F G H I : nghulun. — l 7 ) C D E F G I : ingev. ka, H : ingev. ta. — 
1’^) A C D E F G H I : tinambĕh. — l–) E : tâmbĕk. — 2 0 ) A : pangantĕnan. — 
2 l ) C D E F G H I : matang yan. — ) App. X I X p. 106 N . R. S. R. before v. 3: 

anityāḥ kila n^tyānān^(a^tha.siddhijayājaiyau). 
 3 ) E : nikapi1ih. 
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ngarannya. Tan wuwusĕn ta ng suka nguni ri nghulun^ saparan i 
nghulun dinulur ning wadwa mwang ceṭikā, baliknya tekin pangdulur 

33 ni nghulun mangke. Kunang yan paramārthanya, kleṣa ny awak ni 
nghulun jugângganya, mārganya 1) sang Pāṇḍawa n pamangguh 

5 duḥka magöng. Nihan tĕkângde paṇḍuk muka ri nghulun, (kaçmala 
durlakṣaṇa) 2 ) hiḍĕp ni nghulun (ry awak ni nghulun) 3) katon ta 
ri tangan i nghulun hibĕk braṇa, aböh manghĕmu rah hemö tan 
pakāla, arah lanāmipis gandha lepana. 

Narārya Bhīmasena, aparan ta kunang (ikang hala gawe) 4) ni 
10 nghulun nguni ring pūrwakarma, matangnya n^) atilunta pangaweça 

ning duḥka kapanggih de ni nghulun mangke 6) ? Huningan teki 
panangis ni nghulun de7) rakryan!” 

„Sojar rakryan ibu, atyanta manastāpa ni nghulun de ning tangista, 
kadi winĕlad^) nāla ring hati ni nghulun. Ngke ry antĕn tanganta 

15 kalih‚ ndah nghulun musapakĕne ḍaḍangku, kwakĕn tekung gĕlungan 
dak 0) peri luhta harah priyā. Yat mangke ta nghulun ninda krodha 
ri bāhungku kalih, sabarinya n kocap kasyasihta10) tĕkapta. Kadi 
hīna niṣṭhura mata raka rakryan nguni‚ sanyāsâmigrahekana11) 
s i 1 2 ) Kīcaka manah raka rakryan nguni1 3) harah de ni nghulun 

^0 tumon kita 1 4) pinaribhūtanya. Hana ta kumwa manah ni nghulun 
waneh sumyuha (ng1^) sakala Matsyadeça) l 0 ) , bhrastakĕna tĕke 
dalĕm rājya. Kunang tâpan raka rakryan mahārāja Yudhiṣṭhira sira 
tâkon dhairyopaçama 1^), lari ni tinghal nira mārga ni nghulun mari 
sāhasa. Nghulun ibu, tan sanggahĕn guragaḍa1^) mambĕkambĕk, 

25 yaya juga pĕjaha nikang Kīcaka de ni nghulun, tan tinghale10) 
wwang sanak ni nghulun kabeh, mwang tan panggtiha ng swarga 
sang pūrwaguru hĕlĕm, yan paratra nghulun, yan apa tika ya tan 
kesyana sojar ni nghulun. Nahan kĕta 2 0) Suyodhana Karṇa, Çākuni, 
Duḥçāsana tamolah kasusuk21) ni hati ni nghulun hurip nika kabeh 

30 mangke. Kunang pwa^2) deyanta bibi, pahalawö juga manahta! 
Haywa rakryan tan tungkul i dharma rakryan ri kadi kita, karĕngwana 
wairāgya kunang rakryan de mahārāja Yudhisthira, awas (tângga 
nira) 2 3 ) tan ahuripa. Milu tang l)hanañjaya,^ Nakula, Sahadewa, 

1 ) C F : ontbr. — ) A : kaçmalakṣaṇa, B C D E F G H l : kaçmalâdulurlakṣaṇa. — 
3 ) B : ontbr. — 4 ) C D E F G H I : hala ika pagawe. — 5 ) C D E F G H I : matang 
yan. —  ) A B : ontbr. — 7) C D F G I : denta. — 8 ) G : hinelad. — 9 ) F : dan. — 
1 0 ) C D E F G H I : kasyasih. — 1 1 ) A B : ^'amigrahekani. — 1 2 ) A B F : ontbr. — 
1 3 ) G : ontbr. — 1 4 ) A B : ontbr. — 1 5 ) C D E F G H : ontbr. — 1 0 ) I : deça. — 
1 7 ) A B : dhairyapasama, C D E F G H l : dhairyangupasama. — 1^) F : guraga. — 
1 9 ) F : tinghala.  – 2 0 ) E G H : ingev. ng,’ I : tĕka ng. — ^1) F : susuk. — 
^ ) E : ta. –23) B : manira. 

3 
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nghulun ibu tar wĕnang kasah de nira, jāti ni nghulun tumute 
kapĕjah nira, ubhayorabhawata ngaran ing mangkana. Sangkṣepanya 
bibi, kapatibratantal) pwâdĕgakĕnanta, haywa tan kĕlaneng duḥka! 
Nahan tang darçana dṛṣṭanta 2): hana sang Sukanyā ngarannya3), 

5 anak sang Çaryāti, satyabrata tumutakĕn bhagawān Cyawana patĕ

mahan balmīka. Muwah hana ta sang Nārāvaṇī 4) ngarannya3), 
34 1nangkanâtah tumutakĕn bhagawān Mudgala5), kāla nira mahākliṣṭa

çarīra. (Bheda sangkerika) )̂ hana ta sang Lopāmudrā ngaran ira, 
tan pahingan hayu nira lawan kayowanan ira, ikang mangkana 

10 paripūrṇa rakwa kasatyan ira ri bhagawān Agastya7), ndan arddha 
lawanya ikeka. Nihan tang idanintana’3) 1wir akweh mĕnangana^) 
sira, çri Janakātmajā bhaṭārī Sītā rakwa ta 1ot milu manusup ring 
alas, tumutakĕn ing bhaṭāra Rāma, lanā kaparag de ning rākṣasa 
mahākrūra, nda tankwatankwa ta ng 1 °) manah nira, kewala masih 

15 abhaktil1) ringl 2) priya juga sira. Muwah hana ta sang Damayantī 
ngaran ira swāmībhaktyā tumutakĕn sasukaduḥka mahārāja Nala. 
Ya ta kady angga ning rasika kabeh, mangkana13) rakryan iḍĕp 
ni nghulun sahiṣṇw anarima kahīnayaçan sang Pāṇḍawa‚ salek pitung 
kulĕm rikang kāla kawĕkas, kamĕna nikang trayodaçawarṣa ḍatĕnga. 

20 Herakĕna ta de rakryan sakarĕng, yaya waluyantel4) tahilanta 
dlaha!'' 

„Aum kaka narārya Wṛkodara, tĕlas kahiḍĕp ikang sopawādal^) 
de ni nghulun. Kunang mārga ni tar wĕnang kumĕlakĕn ing lara, 
wiṣṭi mahābhaya yeki kahanan i nghulun ring antaḥpura. Ndah 

25 kĕta nghulun mawisikwisiki rakryan (ri lambe ni nghulun) l^) 
singhitakĕnal7) (ri lambe rakryan) l^ 3), walingta tān mahādewī 
Sudeṣṇā karika milwagawe lara, apan agöng sandehanira ri rūpa 
ni nghulun, tumahâmbĕk ing mahārāja Wirāṭenghulunl1^). Katon 
pwângĕnangĕn ira mangkana de ni sang 2°) Kīcaka, ya ta lwir 

30 basamâmujukmujuki ri nghulun. Asowe nghulun anĕngkĕri2l) 
çarintĕn i nghulun, majar duga–duga22) n paniwi gandharwa 
mahāwiçeṣa. Kunang apan kewala sampenyâwamāna 2 3) manah 

1 ) A : kapatinta. — 2 ) A B : dṛṣṭanti. — 3 ) C D E F G H I : ngaran ira. — 
4 ) A B C D F G H I : Nālayini‚ E : Nayayini. — ) de hss.: Pudgala. — 0 ) I : ontbr. 
— 7 ) A B D H : Anggastya. — 8 ) C D F : indanintana, E G : iddhanintalana. — 
^) H : mĕnanga. — l 0 ) F : ta^ — 1 1 ) C D E F G H I : masikabhakti. ) A B : 
nireng, C D E F G H I : nira ring. — l 3 ) C D E F H I : ingev. ta. — l 4 ) A B : taluyante, 
C D E F G H I : waluyanteng. — l 5 ) A B : sopatha. — l 6 ) A B : ontbr. — l^) I : 
singhatakĕna. — l 8 ) A B : tawi rakryan r i lambe ni nghulun. — 1 9 ) C D E F G H I : 
Wirāṭa r i nghulun. — 2 0 ) C : de niki‚ D E F G H I : de nikang. — 2 1 ) A B : hadyani. 
— 2 2 ) F : durgadurga. — 2 3 ) ^awalepa. 
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nikang Kīcaka, majarakĕn ri lanānyâmĕjahi widyādhara pirang koṭi, 
pisaningu tayâtakuteng pañca gandharwa lingnya. Ya ta matangnya 
n 1 ) nirbhaya nirawadhāna 2) ya hiḍĕpnya ry awaknya, nghulun (tan 
sanakhanīlamātra) 3 ) manah ni nghulun sumiddhakĕna priyamba

5 danya4), n kurang irang kāmakāra, paramārthanya, rakryan toh 
awalepa5) nikang Kīcaka 

Samayaṃ rākṣama^nāṃ sarĕmbarṇṇa bhawtṣyati 
bhāryyayaṃ rakṣyamānānaṃ prajā bhawāti rākṣita 
prajāyaṃ bhakṣyamanayaṃ ātma bhawati rākṣitaḥ6) 

10 cidhakāṃ warṇṇadharmmaçca brāhmāṇanam mahāçrutiḥ7) 
35 Rakwa dharma ning caturwarṇa ngarannya, sabarinya8) rakwa ng 

samaya hetu karakṣa rakwa ng 0) krodha10) mātsarya, yan mangkana. 
Kunang yan karakṣa ng 1 1) strī ghārapatnī, karakṣa rakwa ng anak‚ 
yan mangkana, mwang çarīra muwah. Mangkana lwir ing caturwarṇa

15 dharma pawarah sang paṇḍita karĕngö. Nda hiḍĕpĕn tekang 
grantha12 mangkana de rakryan, rakṣa juga rantĕn rakryan, 
patyanosĕn ikang Kīcaka, kadi rūpa rakryan an paritrāṇenghulun 
nguni, kāla nikang duṣṭa si Jayadrathâmaribhūtenghulun1 3)'’. 

,‚Aum ibu, tan sangçaya rakryan irika‚ yaya saprahāra sumiddhakĕna 
20 sapakon rakryan”. 

Kīcakasyapi prappaçca mukahastowa mastakam 
bhukta sarwwani rupani gatre praweyayasyaham 14 ) 
Deya ni nghulun mĕjahaneking Kīcaka, sukunya kalih tĕkeng 
tangannya, lawan mastakanya, yatika rĕmpunĕn i nghulun, ry awaknya 

25 kabeh wehĕn i 1 5 ) nghulun apisaneng swagātranya 1 6) juga, katona 
tanpahulu‚ tan patangan, tan pasuku17) kapwa wangkenya, bwat 
Wṛkodara n l 8 ) asö. Haywa rakryan lwir kāçcaryan ika tan 1 0) yaya 
pĕjaha de ni nghulun socarāṣṭra2 0) tĕkeng kulawāndhawanya. Ndah 

1 ) C D E F G H I : matang yan. — –) C D E F G H I : nirāwādhaka. — 3 ) C D E F 
G H I : tatan hana mātra. — 4 ) C D E F G H I : kapriyambadanya. — 5 ) C D E F G H I : 
awamāna. 
6

) Samayaṃ rakṣamāṇānāṃ dārā vo na bhaviṣyati 
bhāryāyāṃ rakṣyamāṇāyāṃ prajā bhavati rakṣitā 
prajāyāṃ rakṣy^māṇāyāṃ ātmā bhavati rakṣitaḥ. X X 30. 

7

) Vadatām varṇadharmāṃçca brāhmaṇānāṃ hi mc çrutam. X X 32a. 
8 ) C D E F G H I : ingev. n. — ^) B . ontbr. — l 0 ) B : ingev. yan. — 1 1 ) A B E G : 
onthr. — –) H : brata. — 1 3 ) C D F G H I : ^amaribbuta ngbulum. — 1 4 ) App. X X I 
S.R. after v.1 

Kīcakasyāsya pādau ca mukhaṃ hastau ca mastakam 
bhaṅktvā sarvāni roṣcna gātre pr-^vcçyāmyahom. 

l 5 ) B : wehi ni. — l 6 ) C D E F G H I : ingev. katingkahannya. — ) cDEGHI .• 
ingev. mangkana. — l 8 ) A : ontbr. — l 9 ) A B : tanan. — 2 0 ) C : çeciraṣṭra, 
D E F G H I : çacarāṣṭra. 
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mĕṇe wita ya dewī, arddhesuk lwir nikang kulĕm, anghing limang 
tabĕh niyatanya, gumantyâpintakasihal) raka rakryan sakarĕng, 
ahyun asanggama raka rakryan bibi‚ sangka2) yan alawas dāga ri 
cumbana. Nihan ta ng nṛtaçāla kidul ning mahānasa unggwana tiki 

5 yan paguṇita kāla ning sakatambesuk, nora kasangçayâpan subad

dhâpagĕh inĕbnya, çayana 3) mwang tilamnya kabatur, hana . . . . . . 
mwang4) bantal kadi sinanggrahakĕn sahaja. Mangkana ling sang 
Wṛkodara, tan wihang sang Dropadī, kapwa ta sirânglungsurakĕn 
wastra, parĕng lawan lungsur ing putĕk hati‚ maryamĕlĕs ikang ḍaḍa 

10 de ning luh, anghing mĕlĕs de ning sweda hita ya. Apa kunang 
ikang rasâbhyantara ginawe 5 ) nira, matangnya n 0) kasĕngkö paryanta 
ni tirwanalika7) tĕkap nira. 

Byatīta lungha (nikang rātrī, sang anūkṣma sanggama kapwa tṛpti 
inulih ri sthāna nira. Irikang prabhātakāla pwa ya ta, wahwangungang 

15 ring Udayādri teja sang hyang Aditya, 1nuwah ta sang Kīcaka 
mareng kabinihajyan‚ anangkil ring 1nahādewī Sudeṣṇā, muwah 
mareng kahanan sang^) Dropadī, agawe kāruṇya wacana: 

Rakryan sang Serandhrī, niapa tângĕnangĕnta (de nikang citta) , 
3ö harah? Kumwa kalingan i wuwus i nghulun: wĕngi 1 0) kaluputan 

20 nghulun11) buddhi, sahasā tĕkakĕn1 2) senak ny angĕnangĕn i 
nghulun i kita, tan hana paran13) ngarannya, tan hana tumulung 
kita‚ bahulyan agawaya paritrāṇa. Samangkana çrī mahārāja n (tan 
asāntwa) l 4 ) karuhun, tan çraddha ning manah nira, hingannya 
nghulun waçawaçitwa ring sakāla mangke, rakryan senapati katwang 

^5 ning kabeh. Inanumata juga mata rakryan ibu sambega rike 1 5) tuwuh 
ni nghulun, apan 1 6 ) aprameya bhinuktinta, yāwat kitânunggala çarīra 
lawan nghulun''. 

,‚Aum aum rakryan mahāmantri, sungguha17) patik rakryan 
mangke. Ndan haywa tan tulus mata rakryan i nghulun, konĕn ta 

30 ng kula mitra mwang wwang sanak humaḍanga, sākṣāt mulate 
payu ny angĕnangĕn i nghulun mwang rakryan, mwang apakĕna 
rakṣakāçrayângĕmita, apan1^) agöng takut ni nghulun ni sang pañca 
gandharwa''. 

„Aringku bibi dyah Serandhrī, haywa sangçaya rakryan i 

1 ) C D E F G H I : ^apintakasih. — ^) A . ^‚angke. — 3 ) C D E F G H I : maçayana. 
— 4 ) C D E F G H I : lyan. — 5 ) F : ginaweh. — 0 ) C D E F G H I : mataṇg yan. — 
7) A B E F G H I : tirwangnalika. ) G : ontbr. — ^) A B : ndon ikung citta, C D E 
F G l : don ikang citta, H : ontbr. — 1 0 ) A B E H : wingi. — 1 1 ) C D E F G H I : 
ingev. iki. — ^ ) G D E F G H I : tĕkânekakĕn. — 1 3 ) c D E F G H I : angawaran. — 
1 4 ) A B : tinasanta. — l 5 ) G : nike. — l 0 ) c D E F G H I : ontbr. — 1 7 ) c D E F G H I : 
kasungguhan. — l’^) F : apa. 
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samangkana, nghulun1) juga tapwan hana, yaya tan hana ning2) 
wādhakāwarana 3), ring nṛtaçāla kita kapangguha de ni nghulun 
mĕne ng 4) rātrī, ri pĕtĕng pĕpĕt tikang pasanggamanta, maran 
pisaningu wruha ikang5) pañca gandharwa”. 

5 Mangkana gūḍhasamaya sang Kīcaka mwang sang Dropadī. 
Mantuk ta sireng0) pakuwwanira, tĕkârṣagirang 7) tan sandeha, 
(madĕgadĕg ta smara nira) ^), tan wruh juga n mṛtyumāyā hayu 
sang Dropadī. Ya ta matangnya0) pahyas mangĕnakĕn bhūṣaṇa, 
sampun agandhalepanâsalin wastra mahāwiçeṣa juga sang Kīcaka, 

10 kadi ginanggyang–ganggyang hati nira, tulya pitung tahun hiḍĕp 
nirerikang10) kāla pitung tabĕh pasamaya nira. Tĕlas sanggrahâ

rĕnahl1) citta sang Kīcaka. 
Ḍatĕng tikang rātrikāla, sang Yājñasenī tĕlas majar i sang Bhīma

sena irikang sopāya–bañcana nira, huwus ināropana tĕkap sang 
15 Bhīmasena. Ya ta matangnya0) mara ring nṛtacāla, mingkis 

angrĕpângiḍukus umunggwing madhya nikang çayana, kadi singhâ

hyun angdĕmaka satwa bhāwa nira. Ḍatĕng ta sang Kīcakal 2) 
tumuluy masuk ing nartanāgāra 1 3). Apan mamangguh14) mṛtyu 
mahābhīṣana1^), līlāturu rikang tilam, ya ta pinĕkul nira, niçcaya 

20 sang Serandhrī 11 hiḍĕp nira rasikâtah de nirângĕnakĕn çabda: 
,,Ibu dyah 1 6) SerandhrI. kadi ling ni 1 7 ) nghulun nguni rakryan 

ibu, tiki 1^) mas manik ni nghulun, mwang siwin, harah pūrwarĕna 
37 nghulun dentâri 1 0) tan mithyasamaya ! Mapa kita hĕnĕng bibi? 

Bangun soway acañcala ri hiḍĕp ni nghulun. Sakweh nikang strī 
25 sināntwa (ni nghulun) 2 0 ) lagi kĕta ya, harṣa–girang21) juga jātinya. 

Kathamapi rakryan winodhana22) ni nghulun kewala humĕnĕng 
1nangadyani

 2 3 ). Apa doṣa ni nghulun de rakryan?” 
,,Sājñārya mahāmantri Kīcaka, alib nohan i nghulun i rūpa 

rakryan, nda (tan āçcarya) 2 4 ) manah ni nghulun. Kunang ikang 
30 aweh mahātṛpti sahajângaras nāla ning hati ri denya n paramatṛpti 

ri pangaras ni tanganta juga". 
Ling sang Wṛkodara mangkana, atĕhĕr angadĕg rumĕnggut sang 

Kīcaka, lāghawa sang sūtaputra 1ninggĕkakĕn tĕndas nira, atanggul 

1 ) E : nghulunan. — 2 ) G : sing. — 3 ) C D E F G H I : ^angawaraha. — 4 ) C E : 
^ tb r . — 5 ) C D E F G H I : nikang. — 0 ) C : sira mare. — 7) A C D E F G H I : 
onthr. tĕka. — ’̂ ) C D E F G I : ontbr. — 9 ) C D E F G H I : matang yan. — 1 0 ) C D 
E F G H I : nira rikang. — 1 1 ) G . ^arĕna. — 1 ̂) C D E F H I : ingev. n. — 1 3 ) de 
bss. : natar ing grha. — 1  ) de hss. : mahābhimāna. — 1  ) E : mamanggih. — 
1 0 ) C D F : ingev. sang. — l 7 ) F : ontbr. — l 8 ) C D E F G H I : tikang. — 1 9 ) A B : 
ingev. denya. — 2 0 ) C D E F G H I : sanghulun. — –1) de hss. : harṣajâgirang. — 
^ ) winodha. — 2 3 ) C D E F G H I : mangajyani. — 2 4 ) H : hanāçcarya. 
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enggal umundur, nialĕs mangguh anikĕp bāhudaṇḍa, kapwa silih– 
bandhâmĕrĕp angdĕdĕl manguwil mata, amĕluk apisitl) anikwakĕn 
angdugang ḍaḍa‚ atarung anikĕp anĕkĕk2) angwal 3) kapala, winaswas 
pwa patĕmu nira kalih an kadi pwa 4) patĕmu ning matta çārdūla. 

5 Kacidra sang Wṛkodara, arddharangumba scla .nikang tur 5) kalih, 
sumurup ta sang Kīcaka, sumambut wĕtis sang Bhīmasena, tiba ta 
sang Anilātmaja, karangkang asidĕkung^) bhāwa nira. 

Daṇḍapanīr īwantakaḥ7) 
Ndah kadi mṛtyu bhīṣana’^) mawa daṇḍa . . . . . . tiba nira kalih‚ apa^’) 

10 manambi mangdĕdĕl anĕpak mangiwakĕn muka. Tumuluy kamuṣṭi 
ḍaḍa wit ning hati nira sira n panganti. Asuwel°) tikâdwandwa

yuddhall), hana12) ping satus sanget (nikang patangkĕp) l 3 ) 
nirâmuṣṭi bandhal4), sangçayâlwang kaçaktin sang Kīcaka kamantyan, 
mangsil pwal 5) sirâmet upāyasandhi muwah. Wihikan ta sang 

15 Bhīmasena, hana kṣayal 6) çakti hiḍĕp nire sang Kīcaka. Lumumpat 
ta sira masö rumĕnggut sang Kīcaka, tiba kantĕp sang sūtaputra. 
Atĕhĕr inulir rinĕmpul7) tinikĕlanpāṇipādanira,jarjaritarinĕmukl^) 
sinyuh kapalanya, agĕmut arĕñuh ananal9) grīwāwayawa nira. Yatika 
tan winch katona pisan ri dalĕm ning deha juga de sang Wṛkodara‚ 

20 sawang guluntung ta pwa panon 2°) i wangke nira, kadi māngsa 
kahiḍĕpannya 2 l ) . 

Tĕlas pĕjah ta sang Kīcaka, mojar 2 2) ta sang Bhīmasena ri sang 
Dropadī, muwah ri sampunnya pĕjah, mantuk ta sira tumuluy 
mareng23) pangĕlan24), nora wwang wruh ngarannya ring kriyopāya 

38 25 nira. Madyus ta sirâlĕnga2^) gandhalepana, aturu ta sira mahenak 
ambĕk nira. Muwah sang Dropadī enak galih 2 6) nira. Mojar ta 
sireng27) sang amĕrĕm kabeh: 

„Sojar rahadyan sanghulun kabeh, çrī 2 ' 3) mahāmantri Kīcaka 
pĕjah, pinatyan i 2^) jalu ni nghulun, sang pañca gandharwa‚ 

30 makadoṣa ng 3 °) strīsanggraha, paradāra, paribhūtângāladeça, harĕp 
makastrya nghulun. Tontonĕn wangke nira 3 l) haneng nṛtaçāla!'' 

l ) cDEFGHI : amisit. — yAB: ingev. anĕhak. — 3 ) cDEFGHI : anghoh 
— 4 ) cDEFGHI : ontbr. — 5 ) F : tuk. — –) cDEI : asidĕku. — 7 ) (Utpapātātha 
vegena) daṇḍapāṇirivāntakaḥ. X X I 6lb. — 8) A B c H : bhimana. — –’: H : 
ṃan. — 1 0 ) cDEFGHI : masowe. — l l ) A B c D F H I : tikang dwandwayuddha. 
— l 2 ) DEFGHI : hanan. — l 3 ) E H : ontbr. — l 4 ) ABcDEGI : baddha. — 
l 5 ) c D E F G H I : ta. — –) c : hanangçaya. — l 7 ) E : rinampu. — l 8 ) cDEF 
GHI: rinĕmĕk. — l 9 ) c : tanana. – –0) E : panonan. — 2 l ) c D E F G H I : 
kahiḍĕpanira. — 22) F . niajar. —  3 ) AB : imaring. — 2 4 ) I : ontbr. angdĕdĕl

pangĕlan, deze passage ingev. op p. 39. — ^5) cDEFGHI : ontbr. alĕnga. — 
2 6 ) A c D E F G H I : manah. — 2 7 ) C D E F G H I : sira r i . — ^ ) CDEFGHI : sang. 
— 2^) E : de ning. — ^) C F : onthr. — 3 l ) C : wangkenya. 
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An nlangkana wuwus sang Yājñasenī, angrĕngö tekang wwang 
nlakĕmit kabeh, (atanghy agarawalan)l) sahananya kabeh, paḍâmasang 
suluh angduhi 2) pasigyan. Tinonnya ta wangke sang Kīcakâgulingan 
ri lĕmah, mwang rahnyâdrawânarawata ri patĕlu3). Kapwa ta 

5 wismayāçcarya manahnya: 
„Kasya griwā kwn caraṇo kwa paṇi kwa çiraḥçcadrk4) ? 

Ndya tiki paran ing^) tĕṇḍas nikang0) çawa?'' Ndan sumambe7): 
„Tan pagulu, suku kalih^) (tangan karwa0) tan hana) 1 0 ) , len dahat 
wĕkas ning 1 1) widyādhara harah!'' 

10 (Ling nikang akĕmit kabeh mangkana) 1 2 ). Mangrĕngö ta kulawān

dhawa sang Kīcaka wĕkasan, paḍa tĕkânangis mawu sahananya, 
asĕmu bhītârddha 1nuriring puhun wulunya. Pinunḍutnya inusung

usungnya (tekang13) çawa) 1 4 ) wĕkasan, sangskāranya 1 5) ri heng 
ning purī prayojananya Katon pwa 1 6) sang Dropadī tĕkapnya, 

15 rinĕgĕpnya ta sirâtĕhĕr kinon manghera. Hana târi sang Kīcaka, 
sang Upakīcaka ta 1 7) ngarannya, ya ta sumrapitakĕn1'3) dewī 
Dropadī: ‚‚Rahadyan1 0) sanghulun kabeh‚ nahan iki si Serandhrī. 
Yeki sākṣāt 2 0 ) gumawe kapĕjah çrī mahāmantri, tan hana kawya

wasthanya21) waneh, bheda sangkeng22) pĕjahana, tumutakĕna 
20 kapĕjah23) sang madihyang‚ apan ya kahyun ira prasiddha''. 

Lingnya mangkana, manĕhĕr majar ing mahārāja Matsyapati, 
(amwitakĕn sang Serandhrī ilwakĕna pĕjahana, inanumoda24) 
prayojananya de mahārāja Wirāṭa 2^)) 2 6 ) . Ya ta matangnya n 2 7 ) 
pahenakĕn sang Yājñasenī ring larung2 (atĕhĕr inapusan

25 nya 2 0 ) ) 3 0 ) inikĕtakĕnnya r i 3 1 ) çawa 3 2 ) sang Kīcaka. Irikang kāla 
pitung tabĕh (tumut angjātrātiwatiwa) 3 3 ) umusi deça nikang 
çmaçāna. Sang Serandhrī sira ta makrak asu masambat anangis : 

‚,Jaya Jayânto Wījayo Jayātsena Jayadwālaḥ 34 ) ! 
Aha sang pañca gandharwa kaka, sang Jaya, sang Jayanta, sang 

l ) E : matang yan garawalan. — –) C D E F G I : anuluhi. — 3 ) A C D E F G H I : 
patiga. — 4 ) K^āsya t7rivā kva caraṇau kva pāṇī kva çiraskva dṛk. X X I 84a. 
— 5 ) C : ingki, D E F G I : iki. — ) B : nyang. — 7) de hss. : sumambe.— ’̂ ) C D E 
F G H I : ingev. mwang. — ̂ ) C : kalih. — l 0 ) B : tangannya ta hata. 1 1 ) D E F 
G H I : ing. — l 2 ) C D F G I : ontbr. — 1 3 ) D E F G H I : tikang. — 1 4 ) C : ontbr. — 
l 5 ) F : ontbr. — 1 0 ) C : ta. — 1 7 ) A C D E F G H I : ontbr. — l^) A B : sumratakĕn. 
— 1^) I : ingev. ontbr. passage p. 38 (zie p. 15 noot 24). — 2 0 ) B : prasākṣāt. — 
2 1 ) H : kawyawasanya. — 2 2 ) B : saṅg. — ) G : pĕjah. — 2 4 ) A : ingev. ng. — 
^ 5) A : sang çrī Matsyapati voor: mahārāja Wirāṭa. — 2 0 ) B : ontbr. — 7 ) C D 
E F G H I : matang yan. —  8 ) C : lara, D E F G I : laru. — ̂ ) C D E F G I : inapusan 
denya. — ̂ 0) H : ontbr. — 3 1 ) A B : ontbr. — 3 2 ) A G : ingev. ni. — 3 3 ) A : umung 
ta yātryātiwa–tiwa, B : umung yātryātiwatiwa, H : tumut ayātriyatiwatiwa. — 
3 4 ) Jayo Jayanto Vijayo Jayatsena Jayadbalaḥ. X X I I 12a. 
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Wijaya, sang Jayatsena, sang Jayadw^āla, tinghali t iki 1 ) kasyasih 
3o ni nghulun, inupakāra hinala pinaribhūta tĕkap ning sūtaputra, 

sinwīkāra tumute kapĕjah nikang Kīcaka, (matangnya n 2 ) kaka) 3 ) 
(tangatangan iki) 4) kahīnāçrayan i nghulun!'' 

5 An mangkana sambat sang Pāñcālīputrī‚ angrĕngö ta sang 
Bhīmasena sangke pamahānasan, malayu tuminggalakĕn iking çayana 
nira, angagul–agul 5) asĕmu0) krodha. Ḍatĕng ta 7) sire'^) samīpa 
ni sang Dropadī, kinon ira ta sang Dropadī humĕnĕnga0), haywa 
kahanan lara mwang takut. Dyāyi 1 0 ) ta sirângĕnakĕn 1 1 ) yoga 

10 samādhi. Asalin ta 1 2) rūpa 1 3 ) katara, kadi rūpa ning rākṣasa mijil 
anglumpati tambak awan. Tĕhĕr angrĕbahakĕn kayukayu14) 
sakambah de nira, makādi ng nyagrodhāçwattha kimçuka. Girigirin 
ta ng1^) kulawāndhawa sang Kīcaka, sākṣāt singhângiṇḍarat 
panonl0) ri sang çūra gandharwa. Hana ta yomanek rikang kayu, 

15 hana mĕgil ring wukir durgama, hana tumĕḍun ringl 7) lwah adĕrĕs, 
sawet ning takutnya ri sang Bhīniasena. 

„Uḍuh yeku gandharwarāja, 1nahāprabhāwâ t ibh ī ṣaṇa pakatonan

nya1^), kṛodhe kita kabeh niyatanya. Toh ndak luputi tali ikeng 
Serandhrī, marapwan10) kita tan katĕkan wiṣṭi mahābhaya!'' 

20 Ling niking 2 0) kulawāndhawa watĕk kabayan mangkana, lumuputi 
sang Serandhrī. Malayu ta yomungsi 2 1 ) nagara, wurung gumawaya 2 2 ) 
kabhasmyan ikang Kīcaka 2 3 ) . Ndatan hinĕbanghĕbang inusir 2 4) 
pwa ya tinututan25) de ning sang Marutsuta‚ kadi rūpa sang hyang 
Indra n2^) pamĕjahi daitya dānawa, mangkana lwir sang Bhīmâm– 

25 bhraṣṭakĕn ikang Kīcakawāndhawa. Satus limang siki tikang tĕlas 
manglĕṇḍö2 7) denira ri samīpa nikang çmaçāna. Tĕlasnya2'^) 
mangkana‚ mangsö ta sang Bhīma sumāntwa 2 0) sang Dropadī, 
atĕhĕr ameri luh nira: 

Lawan te bhiru hanyānte he to hingçanti manāwaḥ30), 
30 Ibungku dewī Yājñasenī, tĕlas pĕjah ikang ('sakweh nikang 

1 ) C D E F G H I : teki. — 2 ) C D E F G H I : matang yan. — 3 ) C F : ^ontbr. — 
4 ) A B : tangan tiki. — 5 ) de hss.: angagusagus. — 6 ) C D E F G H I : arddha. — 
7 ) E : ontbr. — ^ ) A : sira. — ^ ) C D E F G H I : mĕnĕnga. — 1 0 ) A B : adyāya. — 
1 1 ) C : inakĕn, D E F G H I : anghanakĕn. — 1 2 ) A C D E F G H I : pwa. — 1 3 ) B : 
ingev. kapwa. — 1 4 ) A C D E F G H I : kayu. — l 5 ) E I : ontbr. — 1 0 ) A B E : 
manonnya, C D F G H I : manon. — l^) E F G H I : ing. — 1’^) E G : katonannya, H : 
pakatonnya. — 1 9 ) E .: rapwan. — ^ 0 ) C I ) E F G H I : ning. — 2 1 ) G : yomungsir. 
— 2 2 ) C D E F G H I : gumaway i . — ^ 3 ) B H : ingev: kimuta ng wwang mang

gananangisi çawa tĕka wurung kahilu katawurag tĕka ngararamenikasasar 
makasusupan. — 2 4 ) G E : inusi. — 2 5 ) c : tinutan. — 2 0 ) A B : ontbr. — 2 7 ) F : 
malĕndö. — 2S) c D E F G H I : ingev. n. — 2 9 ) c D E F G H I : r i . — 3 0 ) Evaṃ 
te bh^ru vadhyante ye tvāṃ hiṃsan^i ṃāna^'āḥ. X X I I 26h 
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sanyāsomĕjahana) 1 ) kita. Haywa rakryan sangçaya sigasigun 
wibhrama, mantuka juga dewī r i 2 ) jro nagara muwah (kadi 
pralagi)3). Nghulun ibu (mantuke kahanaṇ i ngwang ring lagi) 4 ) , 
mĕnggĕpâpihadeya 5) ring kāryanta^)”. 

5 Byatīta gati nira kalih siddha prayojana. Nihan strī nikang Kīcaka– 
wāndhawa kabeh, ya ta lumumpat mareng çmaçāna milwânangaskāra 
çawa sang madihyang abhiprāyanya 7 ) . Iniring ta ya de ning 
ataṇḍabalun wwang kabayan. Katon pwekang'3) wangke lumra ring 
hawan tĕkapnya, āçcarya kapuhan ta manahnya, malayu tikang wwang 

10 wadwâjar i mahārāja Matsyapati : 
^0 ,,Yata bhijrcna taṃ bhināṃ par7Cwatasya mahatsiraḥ 

7^inikirnnaṃ pradārçyatc tata sutī matita[e9) 
Sājñā haji, pĕjah pwangkulun sūtaputra kabeh, sang tumiwakĕn 
çawa rakryan mahāmantri, kadi pārçwa ning wukir binajra de 

15 sang10) hyang Indra, lwir ning 1 1) pwangkulun. Serandhrī muwah 
mantuk ngke ring kaḍatwan gati ning pwangkulun, niyamal2) 
sandeha sakweh ning wwang ngke dalĕm pura tĕkap ni pwangkulun. 
Tangeh juga pagawenya harohara, apan atyanta ramaṇīya rūpa ni 
pwangkulun, ng wwang jalu–jalu mewĕha tan (rāga n) 1 3 ) tumona 

20 pwangkulun (Serandhrī, apan) 1 4 ) makapanghaḍa1^') ng jalu 1 6) 
pañca gandharwa sūkṣma. Sājñā haji, dĕlödĕlön sawastha ni 1 7 ) 
pwangkulun de parameçwara.'' 

,,Namu bhaṭāra, (rnangkâku pwa) 1^) harah! Kumwa ta deyanta 
kita kabeh, atyanta pahayu10) tekang çawa sakw^eh20) sangskāra, 

25 milwa bhasman ri çawa sang Kīcaka! Sojar rakryan dewī Sudeṣnā, 
kasihanojarana teka si Serandhrī de rakryan, kumwa lingante 
rasika : 

,,Cacca Scrandrī bhadran te yata kāmañcarācale 
rāja wibheti suçronī gaudharwwahhyo parabhawāt 21 ) 

1 ) C : sakweh ning sahasāhyun umĕjaha, D F H I : sakweh nikang sahasāhyun 
umĕjahana, E : sakweh ning sang sahasāhyun umĕjahana, G : sahasāhyun umĕ

jahana. — 2 ) B : hikeng. — 3 ) A C D E F G H I : ontbr. — 4 ) B : mu1iheng pakĕ

1ante nguni. — ^) F : amihadeya. — 0 ) C D E F G I : kāryāntĕn. — 7 ) C D E G : 
ingev. kabeh. — 8 ) C : pwa. 
^) Yathā vajrcṇa vai bhinnaṃ parvatasya mahacchirah 

vinikīrṇaṃ pradṛçyeta tathā sūtā mahītalc. X X I I I . 2. 
1 0 ) C D E F G H I : ontbr. — 1 1 ) F : ontbr. — 1 2 ) H : niyata. — 1 3 ) C : rāgarāga 
n, D E F G H I : rāgarāgana. — 1 4 ) A B : pwangkulun. — 1^) F : makaḍa. — 
1 0 ) C D E F G H I : jalunya. — 1 7 ) C : ontbr. — 1’^) G : mangka kumwa. — 1 9 ) C D 
E F G H I : pahayun. — ^0) D E F G H I : sakwehnya. — 
-–

1

) Gaccha Saira^ndhri bhadraṃ te yathākāmaṃ carābale 
rājā bibheti suçroni gandharvebhyaḥ ^arābha7.’āt. X X I I I 9. 
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Dyah Serandhrī bibi, pinakaling çrī mahārāja ri kita: laku rakwa 
kita) l ) ! 

Lawan 1napa hetu ni kapĕjah2) wāndhawa sang Kīcaka sakwehnya? 
Toh warah de ning antĕn i nghulun !” 

5 „Sang Wṛhannalāparan kawruhanta3) ri lara ni nghulun? Apan 
kewala pāpcng 4) kanyāgṛha, yathāsuka tan pangrĕngö, wṛtta, anghing 
mingisa (kita n) )̂ tumona kahīnapuṇyan i nghulun''. 

„Ai‚ atyanta . . . . . . tĕkapta wuwusta hara dyah Serandhrī ! 
Pira pāpa ta kunang0) pangguhĕn i nghulun, ya tak^) ihva laranta'^) 

10 mangguh kita dyah, kasama–sama^), kadi pŵ a kita katon kweh ning 
wiwyāpāral 0) ni nghulun”. 

Sahur sang Wṛhannalā mangkana, atĕhĕr adulur tumameng 
kahanan sangll) dewī Sudeṣṇā, 1nwang ikang kanyā kabeh. Saḍatĕng 
sang Serandhrī‚ inujaran ta sira de mahādewī Sudeṣṇā, majarakĕn 

15 sojar mahārāja Wirāṭa ngūni, ikang kumona sang Serandhrī 
minggata. Ndan kapĕngapĕnga sang Serandhrī‚ an kinon umura, 
awas kawa tinghal nira, kahĕnĕkan ta lwir ikangl 2) hati. Ya ta 
matangnya n l 3 ) sambodhana kāruṇya wacana: 

„Sājñā mahādewī, pahalawö l 4 ) tângĕnangĕn parameçwarī ! Ku1nwa 
20 pajara mahādewī1^) raka rahadyan sanghulun çrī mahārāja: tumaḍah 

kāruṇya mahārāja rakweka sang10) Serandhrī, tan wurung amura 
41 sangke lĕmah ni pādtika çrī parameçwara, ndan wita rakwa ya, tiga 

wĕlas kulĕm rakwenantinya, aminta ta kinĕlakĕn hananya ngke 
sakarĕng, (umerakĕna siddha) l 7 ) ning prārthana ning jalunya, ikang 

25 pañca gandharwa, apan rakwa haneniṣṭi prayojana nikang widyādhara 
mojara ri haji‚ ahyun kumālāntaranana hutangnyasih agöng ring 
parameçwara, 1nadamĕla paramābhyudaya rāja kṛtakṛtyal’3). Yapwan 
tĕlas rakwa ya labdhakāryasādhya, tan sangçaya rakwa haji, wiçāta 
ya rakwâmeta parananya, marapwan swecchā matângĕnangĕn haji, 

30 makalingal^) mahādewī ing raka parameçwarī''.. 
Tĕlas hinaywan patrakasih 2 0 ) sang Serandhrī tĕkap dewī Sudeṣṇā, 

inak tâmbĕk 2 1) nira. Mangkana sakweh nikang wwang sāmānya 

l ) G: ontbr. — 2 ) A B : nikang pĕjah. — 3 ) cDEFGHI : karika wruhanta. — 
4 ) F : papen. — 5 ) E : kita tan. — 0 ) cDFGHI : ontbr. — 7 ) cDEFGHI : tan 
n. — ) A B : laranya. — 9 ) c D E F G H I : asamasama. — l 0 ) F : wisyapara. — 
l l ) cDEFGHI : ontbr. — l 2 ) E : nikang. — l 3 ) cDEFGHI : matang yan. — 
l 4 ) c F : ontbr. — l 5 ) c D E F G H I : ingev. i . — l 6 ) c D E F G H I : si. — 1 7 ) c D E 
FGHI : umerakĕn kasiddha. — l 8 ) de hss.: kṛtya. — 1 9 ) cDEFGHI : mangka 
linga. — 2 0 ) A B : pitrakasiḥ. cDEFGHI : pintakasih. — 2 l ) EG: ambĕk. 
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pṛthagjana tuwi, harṣa jugângrĕngö kapĕjah sang Kīcaka de sang 
gandharwarāja‚ apan lwir kangluh pracāra nika sang Kīcaka dc 
ning loka. Ya ta matangnya1) mangucap ta 2) rat parampara 
majarakĕn tuṣṭa ny angĕnangĕn yan pĕjah sang sūtaputra. 

1 ) c D E F G H I : matang yan. — 2 ) c D E F G H I : ingev. ng. 



V E R T A L I N G 

1 Het zij zonder hinderpalen. 
Van d eng ene, die, Çakris zoon zijnde, in ascese, der demonen 

vijand, niet in het wond verblijvende, van verliefdheid vervuld was, 
en van dengene, die, niet een man vereenigd, wederom maagd 

, van hen beiden de eigen zoon, bekwaam in het scheppen 
van middelen tegen tegenslag, dat is de onder den naam Krsna

Dzvaipāyana bekende — heil zij hem! — de weleerwaarde, van de 
geleerden de voortreffelijkste. 

En verder: 
Degene, van wie men zeggen kan, dat, ten gevolge van de inspan

ningen, die hij zich getroost, de rijst en andere halmpjes van goede 
eigenschappen zich steeds voorspoedig ontwikkelen, als door honder

den (milde) regenbuien van harmonie en vrede, en dat zijn vijanden 
daarentegen er door overstelpt zvorden met de stortvlagen van zijn ver

schrikkelijkheid, (dat is) Z.M. Dharmawamça teguh Anantawikrama. 

Er was eens een brahmarṣi, een volmaakt machtig man, de zoon 
van den eerwaarden Çakri, machtig door het verrichten van ascese, 
waarván hij de vrucht plukte, dat hij van Çiwa de inwilliging van 
zijn wenschen verkreeg. 

Ook was er eens een parel van een vrouw, uit een kṣatriyageslacht 
gesproten, die de eigenschap had, dat zij een onaangenamen reuk 
verspreidde, en die het geval beleefde, dat zij weer tot maagd werd, 
tot ongeschonden meisje, hoewel zij door een man reeds tot vrouw 
was genomen. 

Van hem nu‚ die in dien tijd hevige ascese verrichtte, en van haar, 
die tenslotte weer een reine maagd was, werd een zoon geboren, in 
wiens vermogen het lag succesvol het kwaad te vernietigen, d.w.z. 
die kundig was in het verschaffen van artsenij aan vrouwen, die niet 
in tel waren en door het ongeluk werden bezocht. 

Zijn naam luidde bhagawān KṛṣṇaDwaipāyana‚ de voortreffelijkste 
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onder hen, die de vier weda's kennen, die van nature aloverwinnend 
2 was, d.w.z. die geenszins faalde in alles, wat hij zich voornam te doen. 

De reden, waarom zijn geschiedenis verteld wordt, is deze, dat hij 
de bron zij van zegen voor hem, die een tekst van het Wirāṭaparwa

verhaal in de volkstaal gaat samenstellen. Hij is het immers, die de 
achttien parwa's gedicht heeft. Dat is de reden, waarom naar zijn 
verheerlijking gestreefd wordt, opdat hij niet veroorzake een beletsel, 
waarvoor geen zoenmiddel bestaat. 

En verder: 
Er was eens een wereldbeheerschend koning. Grenzeloos was zijn 

voortreffelijkheid. Bestendig en hecht was de welvaart van de wereld 
in den tijd, dat hij regeerde. Voorspoedig was de ontwikkeling van 
allerlei goede eigenschappen en de groei van allerlei gewassen, als 
rijst, sesam, boonen enz., want onafgebroken en zonder onderbre

king viel de regen, en lang duurde de regentijd, grenzeloos lang. 
Maar wat was wel de reden, die men kon hebben, om zich over 

hem te verbazen? Wegens het feit, dat niet gedijde en geen succes 
had de vijand, tengevolge van zijn macht en majesteit, die eveneens 
als regen was te beschouwen. 

De koning, wiens macht van een zoodanigen omvang was, was hij, 
die den naam droeg: Z.M. Dharmawarnça tĕguh Anantawikrama. Hij 
moge mede de bron zijn van zegen voor hem, die Wyāsa's wrerk in 
het Javaansch gaat vertalen, opdat hij de oorzaak er van zij, dat de 
dichter zijn geest zal kunnen inspannen, en dat hij zelf overal be

roemd worde tot in lengte van dagen!1) 
Heil! 
Nadat aan koning Janamejaya het Wanaparwa verteld was door 

den eerwaarden Waiçampāyana, had deze dus de geschiedenis der 
Pāṇḍuzonen gedurende hun twaalfjarig verblijf in de wildernis vol

ledig vernomen. Den volgenden ochtend vroeg hield hij wederom een 
zitting met den voortreffelijksten der asceten. Nu verzocht hij het 
Wirāṭaparwa te mogen hooren, en vroeg hij naar de omstandig

heden, waaronder de Pāṇḍu–zonen leefden gedurende het dertiende 
jaar van den hun gestelden termijn, met de volgende woorden: 

Met Uw verlof, groote monnik, moge de hooggeleerde de uitgebreid

heid van kennis zijns kleinzoons vervolmaken, door hem nu weer 
te verhalen, hoe mijn voorvaderen den tijd, dien zij Ín onbekendheid 
hadden te leven, in Wirāta's stad hebben doorgebracht, gekweld door 
vrees voor Duryodhana2). 
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De lotgevallen mijner voorvaderen, de doorluchtige Pāṇḍuzonen, 
in Wirāṭa’s stad nioogt gij mij verhalen, toen zij in onbekendheid 

3 leefden, uit vrees, dat zij door Duryodhana opgemerkt zouden wor

den; vermeldt gij echter eerst de inleidende gebeurtenissen, opdat ik 
een volledig beeld kan verkrijgen van de geschiedenis. Uw kleinzoon 
wekt U echter op om de waarheid te vertellen, zooals het werkelijk 
geschied is, en het niet op te smukken met eigen verzinsels; neem 
niet Uw toevlucht tot litteraire figuren of dichterlijke vrijheden 
en uitweidingen, opdat de aangename ondubbelzinnigheid er van de 
vaste wezenstrek van het parwa zij 3 ) . Houd Uw kleinzoon dit verzoek 
ten goede/' 

„Met Uw verlof, Uwe Majesteit, maak U daarover geen 
zorgen, naar waarheid zal ik verhalen en en mijn verhaal

trant zal niet onderhevig zijn aan dubbelzinnigheid of wijdloopigheid. 
Gij behoeft werkelijk niet bevreesd te zijn, dat er iets onvermeld zal 
blijven van de geschiedenis, zoodat ge er het boek op kunt naslaan*, 
ook al komen er overwinningen, 4 ) en versieringen in voor. 
Moge Zijne Majesteit luisteren naar dit verhaal van mij”. 

L 

Ten tijde van het rooven van het wrijfhout hadden de Pāṇḍuzonen 
van Dharma als genadebewijs de gunst5) verkregen, dat zij aan de 
listen en lagen van Duryodhana zouden ontkomen, dat zij in alge

heele onbekendheid zouden leven en dat de honderd Korawa's hun 
verblijfplaats in het geheel niet zouden kennen. Nadat zij dit gunst

bewijs ontvangen hadden, keerden zij terug naar Tṛṇawindu8)'s 
kluizenarij en stelden het juweelen wrijfhout aan den eerwaarden 
Tṛṇawindu ter hand. Vervolgens verhaalden zij van al hun gangen, 
en hoe zij een gunst hadden verkregen. De groote asceet benevens 
zijn verwanten en leerlingen verheugden zich daarover en uitten 
gelijkelijk hun bijval en zegenwenschen. Na eenigen tijd belegde koning 
Yudhiṣṭhira een raad met de vier Pāṇḍuzonen om gezamenlijk te 
overleggen, opgeluisterd door de zegenbrengende tegenwoordigheid 
van den heiligen Dhomya. Arjuna werd toen het eerst ondervraagd: 

„Mijn jongere broeder Arjuna, de termijn van twaalf jaren, dien 
wij in het woud moesten doorbrengen, is nu op geheel bevredigende 
wijze verstreken. Het dertiende jaar is nu aangebroken, waarvan het 

4 uiterst moeilijk en vol gevaren7) is om het aan de gestelde voor
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waarden te laten voldoen, want wat de zoogenaamde ajñâtawāsa 
inhoudt, dat is, dat men niet gehoord of gezien wordt door den vijand, 
en door andere lieden niet herkend wordt 8 ) . Daarom, met Uw verlof, 
welk land, dat geschikt is om voor ons als schuilplaats te dienen, 
wenscht ge? Deel dat Uw ouderen broeder mede". 

„Met Uw verlof. Uwe Majesteit, verkeer daarover niet in ver

legenheid, vorst! Yatheccha, gij kunt gaan, waarheen ge maar wilt, 
ge zult toch door niemand herkend worden, aangezien ge als genade

bewijs van god Dharma de gunst verkregen hebt, dat ge in onbe

kendheid zult leven. Zoek daarom op Uw gemak en naar be

lieven een land en een volk uit, dat welvarend is en met veel nijver

heid 9). Thans geef ik een opsomming van liefelijke en bekoorlijke 
landen: 

Cedirmtsyāçca Cūrasenāh Pataccarâh Dacārnā Navarāstram ca 
Mallāh Cālvā Yugandharāh Kuntirāstram Avantayas. 

Dat is een opsomming van landen, waar het aangenaam is te ver

toeven, laat de vorst daaruit een keus doen". 
„Broeder Arjuna, het is juist wat ge zegt, dat wij een gunst van 

god Dharma hebben verkregen. De reden echter, dat wij thans ver

gaderen en overleggen is de overweging, dat lieden, die tevoren 
beraadslaagd hebben, moeilijk gevaar kunnen loopen. Dat is het 
resultaat van overleg, voordat men iets onderneemt10). Het is mijn 
wensch, dat wij naar Wirāṭa gaan, en dat koning Matsyapati onze 
toevlucht zij. Hij is in staat ons te beschermen, want hij is een 
machtige en oude vorst, rechtvaardig en opgaande in de heilige wet 
en traditie, hij verdient het, dat menschen als wij hem tot dienaren 
strekken. Laat men er naar streven stipt zijn werk te verrichten, 
opdat zijn genegenheid voor ons groot zij. Immers dat is de gedrags

lijn, die Uw oudere broeder zich had voorgesteld''. 
„Met Uw verlof, Uwe Majesteit, wat is toch wel het werk 1 1), 

dat gij, vorst, zult uitoefenen en dat, naar Uw meening, naar het 
doel zal voeren. Want: 
Gij zijt zacht van karakter, vrijgevig en waarlijk machtig, o koning, 
bovendien uitgeteerd door ascese, zmt zult gij dan voor werk ver

richten f12) 
5 Gij zijt immers zachtaardig, schoon van uiterlijk en van nature be

scheiden, daar gij bovendien rechtschapen zijt en van groote macht 
en immers ook een wereldheerscher, strikt zijn belofte tot boete

doening nakomend, hoe zoudt gij dan in staat zijn tot het laagste 
bediendenwerk ?” 
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„Broeder Arjuna, aldus is het werk, dat.. 1 3 ) naar het mij 
voorkomt, ik zal mij vermommen als een brahmaan, Kangka 1 4) ge

heeten, bedreven in het caturanggaspeL Ik zal mij begeven naar de 
plaats, waar de vorst audiëntie verleent, bij me dragende dobbel

steenen13) van juweel, lapis lazuli, diamant en koraal, en ik zal 
zeggen, dat ik vroeger als brahmaan bij koning Yudhiṣṭhira diende, 
dat zal ik van mijzelf zeggen. Het is duidelijk, dat koning Matsyapati 
zich daarover verheugen zal, zoo stel ik mij voor. Doch niet ik alleen 
zal een voorgewend beroep16) uitoefenen, maar gij, mijn jongere 
broeders, zult allen gelijkelijk zoo handelen. Laat ik nu Uw broeder 
Bhïmasena ondervragen; edele Wṛkodara, wat verlangt gij voor 
dienstbetoon jegens den vorst te verrichten?" 

„Met Uw verlof. Uwe Majesteit, aldus had ik het mij voorgesteld: 
ik zal mij uitgeven voor den kok, die de spijzen van koning 
Yudhiṣṭhira bereidde, Ballawa geheeten, dat zal ik van mijzelf zeggen, 
en ik zal allen, die zich vroeger bij het bereiden van spijzen metter

daad onderscheiden hebben, overtreffen. Voorts zal ik allerlei daden 
verrichten, die t 7 ) zijn, vooral die, waar het op lichaams

kracht aankomt, ik zal boksen en worstelen in tweekamp, al wie 
gehouden wordt voor moedig, behendig en krachtig, zal mijn tegen

stander zijn, ik zal zelfs leeuwen, beren en tijgers omvatten en welke 
andere, werkelijk woeste dieren ook maar, ook weerspannige olifan

ten zal ik aangrijpen, om maar te zwijgen van ossen, buffels, paarden 
en koeien. Op deze wijze zal ik mij bij koning Wirāṭa verdienstelijk 
maken. Met Uw verlof. Uwe Majesteit, hoe is het, komt mijn plan 
U geschikt voor?'' 

„Wel, mijn jongere broeder Bhïmasena, in hooge mate bruikbaar 
is het resultaat van U W overpeinzingen. Laat broeder Arjuna op 
zijn beurt een vermakelijken inval van hem mededeelen". 

„Met Uw verlof. Uwe Majesteit, aldus is mijn wensen, sandhakarūpa, 
6 ik zal mij vermommen als eunuch, onder den naam Wṛhannalā‚ ik 

zal gebeden uitspreken en geschiedenissen18) vertellen, verblijf hou

dende in den harem, en ik zal de vrouwen van den vorst onder

richten in zingen, dansen en instrumenten bespelen. Ik zal mij 
uitgeven voor een eunuch van koningin Dropadī, dat zal ik van 
mijzelf zeggen. Het is duidelijk, dat de koning zich daarover ver

heugd zal toonen, naar het mij voorkomt". 
„Zeker, broeder, Uw opzet is uitstekend. Laat nu Nakula zijn voor

gewend beroep mededeelen. Wat is Uw voornemen, broeder ?” 
„Ik zal de kleeding van een sūta dragen, en als zoodanig zal ik 
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op de hoogte zijn van paardendressuur, het kalpaçāstra kennen, 
benevens de geneesmiddelen en de behandeling van (zieke) paarden, 
dat beroep zal ik uitoefenen, onder den naam Grantbika. Ik zal mij 
uitgeven voor Uw wagenmenner, dat zal ik van mijzelf zeggen, 
wellicht dat ik met dat alles de tevredenheid van den vorst zal op

wekken. En in dat geval 1 9 ) " . 
„Broeder Nakula, het is zeer verstandig van U , dat ge een zoo

danige list aanwendt. Laat Sahadewa nu ook mededeelen, welk dienst

betoon hij wenscht, naar zijn meening". 
„Met Uw verlof, Uwe Majesteit, ik zal de rol van een herder 

vervullen en den naam Tantipāla aannemen, ik zal kundig zijn in het 
tellen van een ontelbaar aantal runderen en bedreven in het hoeden 
en melken er van, en ik zal op de hoogte zijn van gelukbrengende 
haarwervels. Er zijn stieren met zóó gunstige teekens, dat telkens, 
wanneer een vrouw zijn urine ruikt, zij een kind zal baren, zelfs 
als zij onvruchtbaar i s 2 0 ) . Een zoodanigen stier kan ik met zekerheid 
aanwijzen, de vorst zal daarover zeker verbaasd staan. Ik zal zeggen, 
dat ik vroeger Uw veehoeder was. Uiteraard zal de vorst mij 
dan eerbiedig en welwillend behandelen. Is dit plan van mij ver

keerd?'' 
„Zeker, broeder Sahadewa, de wijze, waarop gij U voorstelt ver

momd als dienaar op te treden, is opmerkenswaard en komt mij 
werkelijk geschikt voor. Laat nu tot slot Dropadï haar doorzicht 
toonen. Wat wilt gij toch wel doen, moedertje, immers het ligt in 
den aard van vrouwen als gij om kieskeurig te zijn aangaande Uw 
bezigheden21). Bovendien zijt gij teer en nog jong en Uw huwelijks

trouw geldt als volkomen ongerept. Hoe zou dan het gemeene werk, 
dat door U kan verricht worden, niet moeilijk te vinden zijn?" 

7 „Met Uw verlof. Uwe Majesteit, gij behoeft daarover niet te den

ken. Aldus zal mijn werk zijn: ik zal mij kundig toonen in het bereiden 
van parfums onder den naam Serandhrī, ik zal het toezicht voeren 
over de. dienstvrouwen in den harem en ik zal vaardig zijn in het 
opbinden en kunstig opmaken van hoofdhaar, verblijf houdende in 
het paleis van koningin Sudeṣṇā, als de gewezen slavin van koningin 
Dropadï. Daarvoor zal ik mij namelijk uitgeven om de genegenheid 
van 'skonings gemalin jegens mij op te wekken. Zoodanig nu zijn 
mijn wenschen en plannen''. 

„Wel zeker, mijn jongere zuster Dropadï, wat dat betreft, ziedaar, 
zeer geschikt is de werkzaamheid, die gij hebt medegedeeld. Volledig 
vastgesteld en hecht zijn nu de kleeding en het beroep, die door U 
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allen zullen worden aangenomen. Hoe zou het dan nu ook nog moge

lijk zijn, dat men in U de Pāṇḍuzonen zou herkennen? Welaan, 
laten wij ons daarom nu ook, zonder verder talmen, op weg begeven 
naar Wirāṭa's stad! Laat Uw eerwaarde vader Dhomya echter naar 
Pañcāla terugkeeren en, vertoevende bij koning Drupada, voort

durend zoenoffers brengen, biddend voor een verdwijnen van alle 
hinderpalen, waarheen wij ook gaan mogen; laten alle dienaren en 
dienaressen, die vroeger onze spijzen bereidden, meegaan, alsmede 
alle slavinnen van koningin Dropadī, laten zij ook den eerwaarden 
vader volgen. Uw onderhoorigen echter, Indrasena en de anderen22), 
geeft hun bevel om met de wagens en de paarden naar Dwārawatī 
te gaan en laat ieder van hen op de lippen dragen de woorden: de 
Pāṇḍuzonen hebben ons achtergelaten bij de kluizenarij van Dweta

wana, zonder dat wij weten waarheen zij getrokken zijn. Dat moeten 
zij zeggen, wanneer iemand er naar vraagt, eerwaarde heer. Ont

houd goed al de plannen van mij. Uw kleinzoon!" 
„Met Uw verlof. Uwe Majesteit, uitermate passend zijn Uwe 

listige voornemens naar mijn meening. Maar als vriend wil ik U 
zeggen: verlaat U niet alleen op Uw bekwaamheden. Wat voor 
dienaar gij ook zijt, laat Uw verstand volledig werken23) bij alle 
zaken en alle handelingen. 
Vrienden mogen uit sympathie nog wel eens zeggen, wat men reeds 
wist, daarom zal ik U ook iets zeggen. Let op mijn woorden! 

8 De handelwijze van goede vrienden is immers dat zij, ofschoon men 
reeds overtuigd is van alles wat zij zeggen, het toch nog eens her

halen, in de hoop, dat het den toegesprokene behagen zal. Gijlieden 
weet weliswaar, hoe het toegaat in de wereld2 4), maar toch wil ik, 
de geestelijke raadsman van Uwe Majesteit, U eenige waarschu

wingen meegeven, ik breng het U immers slechts weer in herinnering. 
Aldus luiden dan de woorden van Uwe Majesteit's geestelijken leids

man, bediendeneigenschappen zijn bij menschen als U , koningen, 
slecht ontwikkeld25). Daarom moet gij als dienaar altijd omzichtig te 
werk gaan! De handelwijze, die hij in acht heeft te nemen, wanneer 
hij het verblijf van den vorst binnengaat, is aldus: laat hij eerst 
blijven staan en scherp op de deur letten. Vertoont zich de vorst, 
dan eerst trede hij binnen 2 6). Laat hij niet in vertrouwen zich in

laten met koninklijke goederen27). Laat hij weten, welke zitplaats 
hem past en laat hij niet een ander van zijn plaats verdringen. 

Dan moet hij nooit een paard van den vorst bestijgen, noch plaats

nemen op zijn troon, evenmin op zijn schoeisel loopen of zijn wagen 
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beklimmen, ook al is hij zijn gunsteling. Laat hij verder ook niet den 
vorst raad geven, zonder dat hem als aanleiding daartoe een vraag 
is gesteld. Laat hij geen vriendschap aanknoopen met 'skonings ge
malinnen in den harem. Laat hij geen woordbreuk plegen. Gelijk de 
eerbied der menschen voor Çiwâgni ten tijde der offers, zoo zij hun 
ontzag voor den vorst! Laat hij 'svorsten gunstbewijzen alle open
lijk vertoonen en nalaten minachtende gedachten te koesteren en 
toorn te voeden28). Laat hij altijd spreken over aangename onder
werpen. Zijn optreden zij zachtmoedig en moet gepaard gaan met een 
glimlach. Laat hij zijn bekwaamheid voortdurend vergrooten. Laat 
hij niet volleerd zijn in een tragen en talmenden geest. Laat hij zijne 
geëerbiedigde Majesteit nooit laken. Laat hij er geen behagen in 
scheppen nu hier, dan daar heen te gaan*. Laat hij geen levende 
wezens dooden29). Laat de dienaar zich altijd buigen voor het ge
noegen van den vorst. Laat hij geen anderen dienst zoeken, doch zich 
toegewijd betoonen. Laat hij weten, hoe zich de vorstelijke gunst te 
verwerven. Laat hij aan den anderen kant echter ook niet, bedwelmd 
door zijn bevoorrechte positie, de wenschen van den vorst verwaar-
loozen. Laat hij zich niet inlaten met diegenen, die den vorst onge
vallig zijn. Laat hij de rangorde steeds volgen en indachtig zijn. Laat 
hij verder, wanneer hij zijn opwachting gaat maken, zich aan de 
zijde van den vorst plaatsen. Laat hij gewapenden lieden nooit den 
rug toekeeren30). Laat hij niet, wanneer hij spreekt, van eigen ver-

9 dienste en gewagen, evenmin hoog opgeven van eigen 
heldenmoed. Laat hij niet verlangen om den vorst te grieven3 1). 
Laat hij niet zijn woorden nabootsen. Laat hij niet te luid lachen. 
En laat verder de houding van den dienaar zóó zijn, dat, wan
neer een ander door den vorst wordt uitgezonden, hij dezen voor
komt, wat die ander ook maar meegenomen heeft32). Laat hij niet 
terugdeinzen, wanneer of het nu zwaar of licht i s 3 3 ) . Laat 
hij de zendingçn, waarmee de vorst hem belast, niet verwaarloozen en 
laat hij dan niet smachten naar zijn eigen land en zijn echtgenoote. 
Alles wat den deerniswaardige kenmerkt, dat zij zijn houding tegen
over den vorst.* Laat hij niet de kleeding van den vorst evenaren. 
Laat hij geen kosten maken voor werk, waartoe de worst geen op-
dracht heeft gegeven34). Wanneer hij geschenken van den vorst 
heeft ontvangen, kleederen, sieraden of wat dan ook, laat dan dit zijn 
streven zijn, dat hij ze altijd draagt en dat ze niet verloren gaan, 
waardoor hij immers de tevredenheid van den vorst opwekt. 

Deze gedragslijn moet gij allen in practijk brengen, wanneer gij 
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in dienst zijt in Wirāṭa's stad. Draagt lijdzaam Uw lot gedurende 
den vastgestelden termijn van één jaar, maar later, wanneer gij een

maal weer teruggekeerd zijt in Indraprastha, maakt het U dan weer 
aangenaam naar believen, o vorst!" 

„Met Uw verlof, eerwaarde, wel zeer juist zijn Uw raadgevingen. 
Nu zijn wij onderricht, heil zij U! Niemand had ons dat zóó kunnen 
zeggen, behalve onze moeder Kuntl of de wijze Widura. 
Wie anders dan gij ZOU mij zoo goed kunnen onderrichten in wat 
ik te doen en wat ik te laten heb? Slechts mijn moeder, vrouwe 
Kuntī, en mijn oom, de edele Widura, zouden U , voortreffelijke 
asceet, kunnen evenaren. Wat gij nu te doen hebt, eerwaarde, is de 
vereischte gelukbrengende plechtigheden voor ons aanstaand vertrek 
te verrichten, opdat ons vertrek onder gunstige voorteekenen plaats 
vindt, en opdat wij uiteindelijk de overwinning behalen (over onze 
vijanden)35)''. 

10 Zoo sprak koning Yudhiṣṭhira en de eerwaarde Dhomya stemde 
toe in zijn woorden. Daarop maakten de Pāṇḍuzonen zich op, om

schreden rechtsom het offervuur om het offer aan Çiwâgni te brengen, 
ook den eerwaarden ouden asceet brachten zij hulde en geschenken. 

Nadat aldus voor hen de een gunstig vertrek waarborgende plechtig

heden verricht waren, gingen zij met hun vijven op weg, met als 
zesde koningin Dropadī. Allen waren zij gelijkelijk bewapend, in het 
harnas gehuld, het zwaard in de hand. Zij liepen langs den zuidelijken 
oever van de rivier de Kālindī 3 6). Spoedig waren zij een eind op 
weg, reeds ver van de wouden, waar zij vandaan kwamen, over

nachtend in ontoegankelijke bergen en bosschen37). Daarna kwamen 
zij door Kurukṣetra, terwijl zij aan hun rechterhand het Pañcāla

land achter zich lieten, en in het Zuiden Dacārna 3 8 ) . Na Yakṛlloma 
bereikten zij Çūrasena. Toen zij eindelijk in het Wirāṭaland waren 
aangekomen, troffen zij nog het uitgestrekte plattelánd 3 Ö) aan. Toen 
sprak Dropadï tot koning Yudhiṣṭhira: . 

„Met Uw verlof, Uwe Majesteit, Uw zuster is zeer vermoeid, de 
weg, dien Uwe Majesteit nog heeft af te leggen, is kennelijk moeilijk, 
de akkers zijn heet en strekken zich uit, de een na den ander. Boven

dien zijn de steenen hard en scherp. Daarom, met Uw verlof, Uwe 
Majesteit, zou ik gaarne hier willen overnachten. Laten wij niet al 
te ver meer gaan, omdat ik mij zeer uitgeput en pijnlijk voel en ik 
zeer dorstig ben, zoodat mijn mond verdroogd is van den dorst. Ik 
ben nu eindelijk geheel aan het eind van mijn krachten". 

„Wel, zuster Dropadï, ik wist al wel, dat ge vermoeid waart. Gij 
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broeder Dhanañjaya, draagt gij Dropadï een poosje 4 0 ) . 
Echter moet gij haar weer neerzetten, wanneer wij straks bijna bij 
het paleis zijn aangekomen. Wees dus goedsmoeds, zuster''. 

Zoo werd Dropadï door Arjuna gedragen. Nadat zij eenigen tijd 
waren voortgegaan, was het hof van het Wirāṭarijk intusschen nabij. 

11 Arjuna zette toen Dropadï neer en leidde haar verder bij de hand. 
Toen sprak koning Yudhiṣṭhira: 

„Mijn jongere broeder Arjuna, wij zijn thans gearriveerd bij het 
audiëntieterrein van het koninklijk paleis. Gaan wdj nu den kraton 
binnen, dan hebben wij het doel van onze reis bereikt. Waar zullen 
wij nu onze wapenen achterlaten, want het is duidelijk, dat zij ont

zetting zouden teweegbrengen bij hen, die ze zouden zien; ook, 
wanneer gij alleen maar Uw wapen, de Gāṇḍîwa, 4 1) bij U droegt, dan 
zoudt ge wellicht reeds als de Pānḍu–zonen herkend worden. Wan

neer men U herkend heeft, moet gij weer de bosschen in. Verbergt 
daarom al Uw wapenen". 

„Met Uw verlof. Uwe Majesteit, maakt U zich daarover geen 
zorgen. Zie dezen rangröboom hier, vlak bij het kerkhof. Hij is ge

weldig groot en hoog, zijn takken zijn dicht dooreengegroeid en 
er is een diepe holte in. Hij is geschikt om als wapenbergplaats te 
dienen, maakt gebruik van de gelegenheid, dat er niemand is, die 
het ziet". 

Toen Arjuna aldus gesproken had, werden alle wapenen verborgen. 
Nakula klom in den Çālmaliboom42) en hing er allerlei afschrik

wekkends aan, met name afschuwelijke lijken, lijken, die stonken en 
vol lijkvocht en etter zaten, opdat niemand er naar zou gluren. Nadat 
dit was volbracht, begonnen de Pāṇḍuzonen en Dropadï alles te 
verrichten, wat hun gelofte vereischte. Zij veranderden tenslotte hun 
uiterlijk en hun kleeding en namen de gewoonten aan van land

lieden, lieden uit Kuñjadeça 4 3), dat zeiden ze ook tegen de herders

knapen. 
Jaya, Jayanta, Wijaya, Jayatsena en Jayadbala, zoo luidden de 

geheime namen, die Yudhisthira voor hen maakte. 
Voor ieder van hen maakte hij (Yudh.) geheime namen en in het 
vervolg noemde ieder van hen zich zoo 4 4 ) heette Jaya, 
Bhïmasena heette Jayanta, Arjuna Wijaya, Nakula Jayatsena en 
Sahadewa Jayadwala. En zoo was hun optreden onbekend45). Toen 
zij bij het koninklijk paleis van Wirāṭa waren aangekomen, was 
koning Yudhisthira de eerste van hen, die naar binnen ging. 
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II. 

12 Toen dan Kangka de brahmaan bij de poort van het paleis was 
aangekomen, aanschouwde hij koning Matsyapati, gezeten op zijn 
troon, omgeven door zijn veldheeren en hooge ambtenaren. Toen 
hij koning Wirāṭa gezien had, trad hij naar voren met zijn geschenk, 
dat bestond uit dobbelsteenen, uit lapis lazuli en andere juweelen 
gesneden, benevens een ivoren speelbord. Beschouwde men aan

dachtig het uiterlijk van Yudhiṣṭhira in zijn brahmanenkleeding, 
dan was zijn vorstelijk wezen, (verborgen als het was door het 
brahmanenkleed) evenals de zon, wanneer deze door wolken ver

huld is. Of ook wel geleek hij op vuur, dat met asch bedekt is, 
want groot was de onvereenigbaarheid van zijn uiterlijk voorkomen 
met zijn persoonlijkheid46). Koning Wirāṭa was zeer verbaasd over 
hem en vroeg daarom de hofgeestelijken, die zich vlak bij hem 
bevonden: 

„Met Uw verlof, hoogeerwaarden, wie is die brahmaan hier, die 
zoo juist in onze stad gekomen is? Verwonderd is mijn gemoed bij 
zijn aanblik. Want daar hij zoo schoon is, kan hij geen echte 
brahmaan zijn 4 7 ). Een machtig vorst is hij, naar ik vermoed. Of

schoon hij geen tooi draagt en hij niet, gezeten in een palankijn, door 
slaven omringd is, toch gevoel ik, hoe dan ook, eerbied en ontzag 
voor hem; hij komt ook onbevangen op mij toe, even bevallig, als 
de gans, die naar het water loopt''. 

Terwijl de koning in een dergelijke toestand van verwondering 
verkeerde, sprak Kangka, zijn handen nederig tegen elkaar leggende: 

„Met Uw verlof, Uwe Majesteit, ik ben een arme brahmaan, het 
liefst zou ik in de nabijheid van Uwe Majesteit willen verblijven 
en het genadebrood van U eten''. 

„Wel, wel, hoogeerwaarde, dat treft dan goed. Maar laat ik U 
nu eens enkele vragen stellen: wat is Uw naam48). Wat is Uw 
naam? Welken vorst hebt gij tevoren als brahmaan gediend? 
Uit het gebied (van welken vorst zijt gij) hierheen gekomen? 
Uit welk land komt gij hierheen in het onze? 
Uw familie en Uw naam. 

13 Uit welke adellijke familie komt gij, 4 9 ) 
Vertel mij dat naar waarheid. 
Dat moet gij mij naar waarheid vertellen. 
En welk handwerk kent gij? 
En waarin zijt gij bedreven? 
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„Met Uw verlof. Uwe Majesteit, als volgt zijn mijn omstandig

heden, in antwoord op Uw vraag: 
Vroeger was ik een vriend van Yiidhisthira. 
Weleer was ik brahmaan van koning Yudhiṣṭhira en tevens zijn 
goede vriend. 
Ik ben een brahmaan uit de Waiyāghra familie. 
Ik behoor tot de Waiyāghra familie. 
Ik ben bedreven in het werpen met de dobb eiste enen. 
Het handwerk, waarin ik bedreven ben, is het dobbelen. 
Ik heet Kangka. 
Dat is de reden, dat men mij „brahmaan Kangka" noemt. 

„Wel, hoogeerwaarde, gij zult hier aan mijn hof wonen. Ik heb 
van nature den hartstocht voor het spek Daarom moet gij, edele 
brahmaan, al mijn onderdanen in Wirāṭa 5 0) daarin onderrichten". 

„Met Uw verlof, heer, aldus luidt mijn wensch: wanneer iemand 
van mij in het spel verloren heeft, laat hij dan niet zijn verlies be

talen5 1). Deze gunst moge de vorst mij verleenen". 
„Ach, brahmaan, wel zeer onbeteekenend is hetgeen ge mij ver

zoekt. Het was niet mijn wensch, dat gij slechts daarom zoudt 
vragen. Mocht het geval zich voordoen, dat gij van iemand den 
ondergang wenscht, al heeft hij tegenover mij niets misdreven, dan 
zal ik hem zeker ter dood brengen. En wanneer het een brahmaan 
is, wiens verjaging op staanden voet gij verlangt, dan zal ik hem 
verbannen, opdat het overal door de brahmanen gehoord worde, dat 
gij inderdaad mijn goede vriend zijt en 5 2 ) heerscher over 
mij. Maakt u zich geen zorgen over uw levensonderhoud; wanneer 
gij komt, zal mijn deur altijd voor U openstaan. Evenzoo wanneer 
gij dienaren hebt, die het een of ander behoeven, vraag dan 

14 voor hen, wat zij wenschen, dan zal ik het hun zeker niet weigeren. 
Aan de vervulling van mijn beloften behoeft gij niet te twijfelen". 

Toen koning Matsyapati zoo gesproken had, verheugde Kangka 
zich, bovendien werd hem met velerlei kostbare geschenken eer be

wezen. 
Daarop verscheen Bhïmasena, voorzien van een lepel en . . . . . . . 5 3 ) , 

in een donker kleed gehuld. Toen koning Matsyapati Wṛkodara zag, 
was hij uitermate verbaasd. Hij gaf bevel aan de hem omringende 
hovelingen om Jayasena een vriendelijke ontvangst te bereiden: 

„Gij mijne onderdanen, kom, spreekt dien pas aangekomene 
vriendelijk toe! Ziet eens, hoe buitengewoon liefelijk hij is, hoe vol

maakt zijn gestalte is, als die van een leeuw. Zou hij een gandharwa
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vorst zijn of wellicht Indra, die op dé aarde is neergedaald? Is bet 
iemand, wiens kundigheid mij welgevallig is, dan zal ik hem zeer 
zeker alles schenken, wat hij maar begeert''. 

Toen koning Matsyapati aldus gesproken had, snelden de hove

lingen heen en brachten zijn boodschap over. Luidruchtig kwam 
Bhïmasena naar voren en sprak tot koning Wirāṭa: 

„Met Uw verlof, Uwe Majesteit, van geboorte ben ik een çūdra, 
Ballawa geheeten, want ik ben van beroep kok en bereider van 
spijzen’'. 

„Wel, Uw uiterlijk is als zoodanig volkomen ondenkbaar. Er zijn 
geen çūdra's, die zóó optreden als gij. Gij ziet er uit als Indra zelf, 
en het schijnt wel, dat gij even onoverwinnelijk als schoon zijt''. 

„Neen, met Uw verlof, Uwe Majesteit, ik ben slechts een be

diende54) van koning Yudhisthira, een gewone keukenjongen. Wan

neer er echter één is, die mijn bekwaamheid in de boks en worstel

kunst kan evenaren, dan zal ik mij aan een ontmoeting met hem 
niet onttrekken; al waren het olifanten, leeuwen, beren of tijgers, 
wie of wat het ook zij, ik zal het aangrijpen''. 

„Groot is de verwondering, die gij bij mij opwekt, Ballawa. Neem 
Uw plaats hier in de vorstelijke keuken in. Ik zal U zeer zeker 
een goede positie verschaffen. Het geheele keukenpersoneel zal U 
tot chef hebben''. 

Nadat Bhīma aldus begunstigd was door koning Matsyapati, ver

scheen daarop de edele Arjuna. Van oneindige schoonheid als hij was, 
strekte de vrouwenkleeding, die hij droeg, hem nog tot sieraad; zijn 
losse haren glansden, zijn beide armen zwaaide hij heen en weer 5 5). 

15 Zeer verwonderd was 's vorsten gemoed. Waarvoor moet ik dezen 
vreemdeling, die zoo pas is aangekomen, houden? Zeer verbazing

wekkend is toch zijn voorkomen. Is hij wellicht Indra's zoon? Of 
misschien die van Brahma, of de telg van Waiçrawaṇa, gezien zijn 
welgevormdheid? Iemand van een zoodanige schoonheid heb ik nog 
nooit tevoren gezien. Mijn wensch is, dat men hem passende 
kleederen geeft en een harnas; laat hij boog en pijlen ter hand nemen 
en den strijdwagen bestijgen, op gelijken voet met mijn zoons! 
Eunuchen van een zóódanig uiterlijk zijn er immers niet in Wirāṭa. 

Terwijl koning Matsyapati zich aan overpeinzingen als deze 
overgaf, naderde Wṛhannalā en deelde den koning het doel van zijn 
komst mede. 

„Met Uw verlof. Uwe Majesteit, dansen en zingen is mijn beroep. 
Dat is mijn lust en mijn leven, want, wanneer ik deze beoefen, voel 
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ik mij pas gelukkig. Laat ik dienen als voordanser van Uwé 
Majesteits doorluchtige zuster en laat mij Uwe Majesteits door

luchtige dochter, jonkvrouwe Uttari, onderrichten in deze liefelijke 
kunsten. Echter, aangezien het te vreezen is, dat Uwe Majesteit 
hiermee nog niet bekend is, ik ben de lijfdienaar van koningin 
Dropadï en heet Wṛhannalā. De reden, dat de menschen mij 
Wṛhannalā noemen, is aldus: Wrhat beteekent rijkelijk, nala be

teekent kapitaal. Sommige menschen geven hoog op van mijn schoon

heid, zeggende, dat verzekert hem een voortdurende toename van 
zijn kapitaal, terwijl het vrij is van belasting*). Dat is de reden, 
dat ik Wṛhannalā genaamd ben; dat Uwe Majesteit het wete". 

„Wel, Wṛhannalā, ik ga er mee accoord. Groot is mijn blijdschap 
over U ; houd voortaan verblij f in den harem; ik zal aan al Uwe 
wenschen voldoen". 

Nadat Dhanañjaya op zoo eerbiedige wijze was ingehaald, ver

scheen op haar beurt Dropadï, met loshangende haren, in een zwart 
gewaad vol kreukels50), gekleed als een slavin, die belast is met het 
bereiden van parfums57). Toen de dienaressen van koningin Sudeṣṇā 
haar vriendelijk hadden verwelkomd, vertelde zij, dat zij Serandhrï 5 8) 
heette. Serandhrï is een naam voor allerlei geurige zaken. 
Dat was hare vaardigheid59). 

16 Daarin was zij bedreven. Daarom heette zij Serandhrï. Koningin 
Sudeṣnā zag haar aan en haar gemoed werd dadelijk vervuld van 
liefde en deernis. Minzaam sprak zij daarop tot de Pañcāla–prinses: 

„Serandhrï, moedertje, vertel mij toch alles naar waarheid. Het 
is niet passend60), dat gij als slavin gekleed gaat, want talrijk zijn 
Uwe bekoorlijkheden. 
Haar gelaat stelt zelfs de maan in de schaduw, haar bevallige gang 
overtreft nog dien van een gans, voor haar lach doet zelfs de godin 
der schoonheid onder, en de zachtheid van de lianen is niets, ver

geleken bij de molligheid van haar lichaam, hoe zou zij dan een 
slavin kunnen zijn? 
Uw gelaat bijvoorbeeld, hoe zou zelfs de maan dat kunnen 
evenaren? Zoo ook Uw gang, daar moet zelfs de bevallige gang van 
een wijfjesgans voor onderdoen61). En de zoetheid van Uw lach, 
zelfs de schoonheid der lotusbloesems kan die niet overtreffen en 
de molligheid van Uw leden stelt zelfs de bekoorlijke bloesemknoppen 
der lianen in de schaduw. Welnu, iemand van een zoodanig voor

komen kan geen slavin zijn. Zijt gij wellicht een hemelnimf, die 
haar ascese volbracht heeft, of de gemalin van Indra of wel van 
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Aruṇa? Als gij dan ook niet de gemalin van Rudra zijt, wellicht 
zijt gij dan wel de echtgenoote van den schepper der wereld?'' 

„Neen, met Uw verlof, Uwe Majesteit, 
ik ben daarentegen een kamenier, dat zeg ik naar waarheid. 
Ik ben werkelijk de slavin van koningin Dropadī geweest. Daardoor 
ben ik in de gelegenheid geweest, om van haar eenige vrouwelijke 
bekwaamheden te kunnen afzien. Men noemt mij wel Mālinī, wegens 
mijn vaardigheid in het maken van slingers van allerlei bloesems en 
bloemen62)''. 

„Wel, Serandhri, tenslotte maak ik mij zeer bezorgd aangaande U ; 
wanneer gij bij mij zult vertoeven, zal de koning U zeker begeerem 
Naar alle waarschijnlijkheid zal hij me dan verstooten en zal ik op

houden 'skonings gemalin te zijn 6 3). 
Welke man immers zou niet in hartstocht ontsteken, wanneer hij U 
aanschouwt? Zelfs vrouwen toonen blijdschap bij Uw aanblik". 

„Met Uw verlof, Uwe Majesteit, gij behoeft geenerlei angst te 
koesteren. Het zal zeker niet gebeuren, dat Uw vorstelijke gemaal 
zich aan mij zal vergrijpen, laat staan, dat anderen dat zouden doen. 
De oorzaak hiervan is de volgende: 

Ik heb vijf jeugdige gandhanva's als echt genoot en, o schoone. 
Ik ben namelijk gehuwd met vijf jeugdige widyādhara's 6 4), die 

zeer machtig zijn. Zij nu waken over mij dag en nacht. Wie mij 
daarom geen beleedigingen doet ondergaan, mij geen afval 6 5) te eten 
geeft en mij niet zijn voeten laat wasscben, van diegenen spreekt 
het vanzelf, dat mijn echtgenooten hen zullen ontzien. Is er echter 
iemand, die mij vernederen wil, zonder eerbied voor mij te toonen, 
en die zich verbeeldt mij op denzelfden voet als een gewone vrouw 
te kunnen behandelen, hij zal zeker nog dienzelfden nacht gedood 
worden, heimelijk omgebracht door mijn echtgenooten''. 

„Ik ga er mee accoord, Serandhri, het treft dan goed. Houd 
voortaan verblijf bij ons, ik zal u zeker nooit heerschzuchtig be

handelen''. 
Zoo was het onderhoud van koningin Sudeṣṇā met Serandhri. 

Daarop verscheen Sahadewa, die de kleeding, het dialect66) en de 
manieren67) der herders had aangenomen. De stalknechten68) be

valen hem naderbij te komen en koning Matsyapati ondervroeg hem 
tqen aangaande zijn afkomst, bij wien hij vroeger in dienst was 
geweest, aangaande zijn handwerk en kundigheden, en het doel van 
zijn komst. Zoo luidden de vragen, die koning Matsyapati hem stelde. 
Hij antwoordde: 
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„Met Uw verlof, Uwe Majesteit, ik ben een herder en ik hoedde 
vroeger de runderen van koning Yudhisthira. Tienduizend millioen 6 Ö) 
stuks telden de kudden, waarover zich mijn zorgen uitstrekten. Tanti 
beteekent kudde en pāla door mij gehoed. Dat is de reden, dat ik 
Tantipāla heet. Mijn speciale kundigheid is deze: van de runderen, 
die reeds lang geleden jongen hebben voortgebracht, zoojuist gekalfd 
hebben, of nog drachtig zijn, weet ik de onderlinge verwanten nauw

keurig, stuk voor stuk te onderscheiden70). Ik ken ook de genees

middelen, die voor hen zijn te gebruiken, alsmede de methode om de 
dieren dagelijks te tellen''. 

„Accoord, dan zal het goed zijn U aan te stellen. Weest gij de 
18 hoeder van mijn vee; wanneer gij stipt Uw dienst vervult, zal ik U 

kostbare goederen schenken''. 
Toen Sahadewa aldus zijn aanstelling verkregen had, kwam op 

zijn beurt Nakula den kraton binnen. Vervolgens keek hij aan

dachtig naar de paarden; de vorst merkte deze beweging van hem 
op en gebood hem naderbij te komen. Aldus sprak toen koning 
Matsyapati tot hem: 

„Vanwaar komt gij, in zviens dienst waart gij en waarom zijt gij 
hier gek omen f 
Waar komt gij vandaan? Bij welken koning waart gij vroeger in 
dienst? Wat is Uw oogmerk, dat ge tot ons komt en waarmee zijt 
gij volledig op de hoogte?'' 

„Met Uw verlof Uwe Majesteit, tevoren was ik een dienaar van 
koning Yudhisthira. 
Gelijk Mātali, de wagenmenner van den hemelvorst, Sumantra de 
wagenmenner van koning Daçaratha, of Sumaha71) van koning 
Jāmadagni, zóó zal ik Uw paarden africhten. 
Zooals Mātali, wanneer hij den wagen van Indra bestuurt, zooals 
Sumantra wanneer hij de rossen van koning Daçaratha ment, zooals 
Saha, wanneer hij de paarden van Paraçurāma regeert, zóó zal ik 
met krachtige hand de paarden van Uwe Majesteit beheerschen, 
wanneer72) eenmaal al Uwe paarden volgzaam zijn geworden door 
mijn dressuur''. 

„Wel Granthika7 3), dat is uitstekend. Weest gij meester74) over 
al mijn paarden, en al mijn wagenmenners en stalknechten75) zullen 
U tot chef hebben en als heer erkennen. Ik koester echter eenige 
twijfel aangaande U . Uw voorkomen is niet dat van een wagen

menner van beroep, immers goddelijk lijkt wel Uw gedaante en Uw 
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optreden is als dat van een kṣatriya. Daarom zal ik er zorg voor 
dragen, dat gij tevreden zijt ' ' 7 6). 

III. 

Na de aangename en eerbiedige ontvangst, die den Pāṇḍuzonen 
en Dropadī van de zijde van koning Matsyapati ten deel was ge

vallen, bevonden zij zich volkomen veilig in Wirāṭa, immers hoe zou 
19 het mogelijk zijn, dat de menschen in hen de Pāṇḍuzonen zouden 

herkennen? Ieder van hen deed stipt zijn werk; Kangka, de brah

maan, bracht zijn tijd door in de audiëntiezaal. Dobbelen was daar 
zijn bezigheid. lederen keer, dat koning Wirāṭa het van hem verloor, 
won hij o.a. goud en edelgesteenten, die een koning waardig waren. 
Deze verdeelde hij onder zijn broeders77). Ballawa van zijn kant 
verkocht vleesch, visch en allerlei spijzen, die van den koninklijken 
disch overbleven. Wṛhannala dreef handel in afgedragen kleederen 
uit het vrouwenpaleis en verkocht deze. De inkomsten, die hij hier

van trok, verdeelde hij onder zijn broeders. Tantipāla voorzag hen 
voortdurend van kaas, melk en boter. Serandhri echter brak het hart 
bij het zien van de gedragingen van haar echtgenooten. En evenzoo 
verging het de Pāṇḍuzonen. Als zij Dropadï zagen, was het of hun 
hart verbrijzeld werd. 

Nadat zoo eenige tijd verloopen was, namelijk ongeveer vier maan

den, werd de groote jaarlijksche feestmaaltijd gegeven ter eere van 
de brahmanen78); zij werden onthaald op alle mogelijke lekkernijen, 
ontvingen aalmoezen en werden van een writ kleed voorzien. Ook 
gingen zij toen kijken naar boks en worstelwedstrijden. Allen, die 
voor gespierd, sterk en behendig doorgingen, stonden reeds gereed, 
in afwachting. Buitengewoon schrikaanjagend was hun uiterlijk, 
groot en geweldig hun bouw, forsch en krachtig als leeuwen zagen 
zij er uit. Zij 7 0 ) vroeger overwinningen te hebben behaald. 
Zij werden op een rij geplaatst op het audiëntieterrein vóór den vorst. 
Een van hen stond uitdagend midden in de arena; tandakkend en 
heen en weer springend, uittartend tot den tweekamp, overtuigd 
als hij was van de voortreffelijkheid van zijn lichaamsbouw. Maar 
hij was geweldiger dan al zijn kameraden. Als een kālakhañja

demon80) was zijn aanblik en er was dan ook niemand, die op zijn 
uitdaging in het strijdperk durfde treden, want alle worstelaars waren 
vreesachtig geworden door zijn optreden. Zoo stonden daar allen, op 
wie koning Matsyapati zijn hoop en vertrouwen gesteld had, daar 
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zwijgend en bang, moedeloos door hun angst. En er was er geen, 
die den strijd tegen hem opnam. Daarop richtte hij zich tot koning 
Matsyapati en sprak: 

„Uwe Majesteit wete, dat ik, de zvereldkampioen der worstelaars, 
die gewend is te spelen met troepen leeuwen en tijgers, hier aange

komen ben. 
20 Met Uw verlof, Uwe Majesteit, ik ben de koning der worstelaars, 

uitmuntend in kracht als bokser en als worstelaar, voor het eerst 
verschenen voor Uwe Majesteit. Van alle menschen is er nog geen 
geweest, die mij in kracht heeft kunnen evenaren. Geef daarom 
tijgers, olifanten en leeuwen als tegenstanders aan mij, die onder 
de menschen er geen enkele meer heeft81), opdat Uwe Majesteit 
met vrucht mijn optreden kan aanschouwen". 

Toen de koning der worstelaars aldus had gesproken, zag de koning 
rond en sprak: 

„Wie is dan de held, die het tegen dezen sterke zal opnemen?" 
Aldus waren de woorden van den vorst. Kangka, de brahmaan, 

antwoordde daarop: 
„Er is een worstelaar, o koning, (dien ik aan het hof van koning 

Yudhisthira gezien heb)82). 
Er is een worstelaar door mij. Uwe Majesteits brahmaan, 
dien gij bevolen hebt om als worstelmeester op te treden. Hij verstaat 
de vechtkunst en bij zal het tegen dezen koning der worstelaars83) 
hier wel kunnen opnemen. Hij is zoo pas aan Uw hof gekomen. 

Kom, Ballawa, vecht gij tegen hem. Zoo immers luidt het bevel 
van den koning, omdat er geen andere held is, die den koning der 
worstelaars wil aangrijpen. Wat ik U bidden mag, stel mij niet 
te leur, nu ik U dit opdraag!'' 

„Met Uw verlof, hoogeerwaarde, gij behoeft er niet aan te twijfelen, 
ik zal de koning der worstelaars , , 8 4 ) . 

Ballawa schreed toen naar voren en begon op zijn beurt, dansende, 
den koning der worstelaars uit te dagen om hem aan te grijpen. 
Deze kwam naderbij en toen grepen zij elkander aan, wedijverend 
in vlugheid. Ballawa werd het slachtoffer van de list van zijn tegen

stander85). Zijn dij 8 6 ) werd vastgekneld en hij werd op den grond 
geworpen. A l zijn lichaamsgewrichten waren er pijnlijk van en ver

zwikt. Even rustte hij uit. Het duurde echter niet lang of hij trad 
opnieuw in het midden van de arena. Nadat hij koning Wirāṭa 
eerbiedig gegroet had, hurkte hij neer, den grond met zijn lichaam 
beroerend87). Toen voerde hij wederom zijn krijgsdans uit. Alle toe



62 

schouwers verheugden zich bij het schouwspel. Daarop vielen zij 
weer aan en trachtten elkander vast te grijpen, beiden even dapper 
en overmoedig. Eindelijk slaagde Ballawa erin om den koning der 
worstelaars bij de haren te grijpen en onderste boven op den grond 
te werpen, zoodat zijn schedel brak, zijn hersenen eruit spatten, zijn 
beenderen verbrijzeld werden, zijn huid in flarden scheurde en zijn 
oogen uit hun kassen puilden. Kermend stootte hij een laatsten kreet 
ui t 8 8 ) , die was als het getrompet van een olifant. Met veel geraas 
voerde Ballawa toen zijn overwinnaarsdans uit, en alle vechtersbazen, 
die zich in de residentie van den Matsyakoning bevonden, stonden 

21 verstomd. Ontzag en vrees koesterden zij voor Ballawa voortaan. 
Laat er gezwegen worden van de blijdschap van koning Wirāṭa, ook 
alle familieleden van den koning, zijn beambten, soldaten en dienaren 
toonden zich verheugd. Vele waren de geschenken van den koning 
aan Ballawa, ook kostbare en prachtige kleedingstukken. En niet 
eenmaal, doch vele malen overwon Ballawa beroemde worstelaars. 
Steeds meer groeide de genegenheid van koning Matsyapati voor hem, 
en steeds kostbaarder waren de goederen, die hij hem schonk. Aange

zien er geen menschen meer waren, om als tegenstanders van Ballawa 
op te treden in het tweegevecht, waren het tijgers, olifanten89) en 
leeuwen, die ook door hem gedood werden  

00) 

Op deze wijze was het dan, dat Ballawa geëerd werd. Granthika 
kwam zich op zijn beurt verdienstelijk maken bij koning Matsyapati, 
immers schoone paarden. snel al zijn aanwijzingen91). Daar

om werd hij rijkelijk begiftigd met goud en edelgesteenten. Tantipala 
wist den koning evenzoo te behagen in al de hem opgedragen bezig

heden. Om kort te gaan, alle Pāṇḍuzonen‚ en Dropadï eveneens, 
wekten de tevredenheid op in Wirāṭastad‚ en overal sprak men van 
hun voortreffelijkheid. 

IV. 

Tien volle maanden vertoefden de Pāṇḍuzonen reeds in Wirāṭa– 
stad. De edele Yājñasenī diende altijd nog bij koningin Sudeṣṇā, en 
al de bezigheden van een slavin vielen haar ten deel. Koning Wirāṭa 
had een minister, die Kïcaka heette. Deze ontstak in hartstocht, zoo

dra hij de schoonheid van de Pañcālaprinses ontwaarde. 
Hij, door liefdesvuur verteerd {ging naar Sudesnâ)92), 
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Daar zijn begeerte naar haar hem verteerde als vuur, zocht hij het 
verblijf van koningin Sudeṣṇā op en sprak vriendelijk lachend de 
volgende wroorden: 

„Deze schoone jonkvrouw heb ik nog nooit tevoren gezien in het 
paleis van koning Wirâta9*). 
Met Uw verlof, Uwe Majesteit, de schoone Serandhri heb ik nog 
nooit eerder gezien hier in het land van Wirāṭa. Ik sta werkelijk 
verstomd over haar voortreffelijke schoonheid. 

22 Zij bedwelmt mij als het tvare met haar schoonheid, evenals goede 
wijn door zijn geur. 

Wanneer ik aan Serandhri denk, dan is de begeerte en de harts

tocht, die ik voor haar gevoel, als bedwelmende wijn voor mij. Haar 
schoonheid is als bet ware geurig, en dat verwekt mijn zinnelijk ver

langen en stemt mij tevens treurig, want mijn hart is reeds gebroken, 
daar zij het doorboord heeft met de pijlen van den hartstocht en 
het liefdesverlangen. Er is dan ook niemand anders, die mij genezen 
kan, dan alleen zij. Zij zal zich bekommerd gevoelen, wanneer zij 
altijd Uw slavin moet zijn. Wanneer het gepast is, dan zou ik U 
willen verzoeken, of zij tot sieraad mag strekken aan mijn paleis en 
tot schoonheid aan mijn erf. 
Met Uw verlof. Uwe Majesteit, ik heb nu dit verzoek aan U , ik 
vraag vergunning om Serandhri toe te spreken". 

„Mijn beste Serandbri, ontelbaar zijn de bekoorlijkheden van Uw 
lichaam9 4), als het ware een bos bloemen, die wel reeds tot een 
ruiker zijn samengebonden, maar die toch nutteloos zijn, aangezien 
er geen voornaam man is om er van te genieten, zoo is mijn idee9 5). 
A l mijn vroegere vrouwen zullen onder Uw oppermacht komen en 
Uw slavinnen zijn. Buitendien zal ik zelf eveneens onder U staan, 
als Uw slaaf, wanneer gij mij ter wille zijt; ik voel mij immers 
buitengewoon sterk door U aangetrokken, Serandhri. 

Zijt gij de in lotussen wonende Laksml of zijt gij, gratievolle, 
Saraswatlf Hrl, Çrī, Kīrti, Kânti, wie van deze zijt gij nu eigenlijk, 
gij met Uzv heerlijk aangezicht? m) 
1k koester echter eenigen twijfel aangaande U . Zijt gij wellicht godin 
Lakṣmī‚ die verblijf houdt in een lotussenwoud of misschien 
Saraswatï, de godin der rede? Of zijt gij haar incarnatie met het 
lichaam van een sterfelijke vrouw 9 7), of ook wel de belichaamde 
maneglans, of moet men U houden voor Kīrti? 
Of zijt gij, die zoo schoon als Rati zijt98) (degene, die zich verlustigt 
in de armen van den liefdesgod?). 
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23 Gij moet wel een incarnatie van Rati zijn. Wie zou niet in harts

tocht ontbranden, wanneer hij U aanschouwt? Die twee borsten van 
U zijn als lotusknoppen zij zijn als de prikkels van den 
liefdesgod, daarom buk ik mij en sla de oogen neer Uw 
wespentaille met de bekoorlijke plooien8 9). 

Een door schaamte razend liefdesvuur, dat nog toegenomen is 
door het verlangen en de hoop naar een samenkomst met U, verteert 
mij als een alles vernietigende boschbrand100). 
De liefdesgod is als een voortwoekerende, alles vernietigende en ver

zengende boscbbrand. Hij zal zich zeker schamen om al te hevig te 
branden. Echter, aangezien hij vreest, dat mijn samenkomst met U 
het vuur zou kunnen dooven Zoo denkt hij, en dat is de 
reden, dat ik tenslotte geheel en al tot asch verbrand wordt.Daarom 
is er niets meer, dat hem beschaamd kan maken 1 0 1). Zoo is de voor

stelling, die ik mij van den liefdesgod maak. Daarom is er niets, dat 
dit liefdesvuur in mijn hart kan dooven, dan alleen de vereeniging 
met U , die zal zijn als een regenwolk, die in de plaats van water 
een stroom van liefde en lust in zich bergt 1 0 2). Aldus is mijn ge

moedstoestand. Dien den liefdesgod, nadat gij U getooid en 
versierd hebt met bloemen en Uw boofd met bonte bloemen om

kranst hebt. Ik zal Uw dienaar zijn en Uw metgezel bij den dienst 
van god Smara". 

„O Sūta–zoon, Kīcaka‚ het past mij niet Uw vrouw te zijn. Ik ben 
immers slechts een slavin van lage afkomst. Bovendien ben ik gehuwd. 

24 Laat Uw geest nooit, op geen enkele wijze, tot echtbreuk neigen. 
Pleeg geen echtbreuk, al is het ook slechts met woorden, en 
wel om de volgende reden: 
Want vermijding van zvandaden, dat is de plicht der goeden. 
Het past immers niet, dat een machtig man zoo maar onverschillig 
weg 1 0 3) wandaden bedrijft, want het is een zonde, wanneer hij mis

daden begaat, en de schande, die hem later zal overkomen, en het 
leed, dat hij zal lijden, zullen groot zijn ' ' 1 0 4 ) . 

Toen Serandhrï aldus gesproken had, raakte Kïcaka buiten be

zinning, steeds heviger wTerd zijn zinnelijke begeerte en steeds meer 
overmeesterde deze hem. Dat was de reden, dat hij niet terugschrok 
voor de zonde, al zou deze ook zijn dood bewerkstelligen105). Daar

om sprak hij weer tot de Pañcālaprinses: 
„Mijn beste Serandhri, gij verkeert misschien in de meening, dat 

ik U voortdurend vriendelijk zal blijven toespreken. Dat is niet het 
geval. De liefdesgod is nu eenmaal in mij doorgedrongen en  
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Hij vraagt U mij een gunst te verleenen. En bovendien, Serandhri, 
ik vertegenwoordig eigenlijk de autoriteit en de macht in dit konink

rijk. Ik heb immers den titel van senapati. Sla daarom mijn 
bevel niet in den wind, het zou U slecht kunnen bekomen, wanneer 
ge weerspannig zoudt zijn. Er is niemand op de geheele wereld, die 
mij zou kunnen evenaren. Daar beboeft gij niet aan te twijfelen. Ik 
ben in staat om U koninklijke macht te geven, zooveel als ge maar 
wilt, wanneer ge mij Uw gunsten verleent. Bestem daarom, 
moedertje, gij met Uw stem als die van een koekoek, dezen  
lotus 1 0 6) voor mijn tuin". 

„Met Uw verlof, Excellentie, hoogedele Kīcaka‚ maak toch een 
einde aan Uw verdwazing; het heeft er van, zoo komt gij mij voor, 

25 alsof ge moedwillig Uw leven zoudt willen laten, daar ik U toch 
reeds eerder medegedeeld heb, dat er reeds anderen zijn 1 0 7 ), die 
over mijn lichaam beschikken, en bovendien geen gewone sterve

lingen, doch zeer machtige gandharwa's, vijf in aantal, aan wie het 
geenerlei moeite zal kosten U te dooden. Ik vind van U , dat ge 
zijt als iemand, die het Himawāngebergte wil over stappen, of in 
de onderwereld wil afdalen, of als iemand, die den grooten oceaan 
wil over springen, zóó zijt gij, wanneer gij aandringt om mij te 
bezitten. 

Waarom begeert gij mij, evenals een kind, dat in zijn moeders 
schoot liggend, de maan zuil grijpen? 
Gij lijkt precies op een nog heel jonge knaap, die in den schoot van 
zijn moeder ligt, en die grijpt naar de maan om er mee te spelen. 
Ook gij ziet de ongerijmdheid van Uw handelwijze niet in". 

Toen Dropadī aldus gesproken had, voelde Kïcaka zich verlegen. 
Hij ging wederom naar het verblijf van koningin Sudeṣṇā om bij 
haar steun te zoeken. Wederom riep hij toen haar hulp in met de 
woorden: 

„Met Uw verlof, Uwe Majesteit, sta mij deze gunst toe: help 
mij en zin op middelen, dat ik Serandhri in mijn bezit krijg, immers 
zij is buitengewoon ongenaakbaar. Schenk mij weer nieuw leven! 
Aldus is de politiek, die ik zou willen volgen: geef aan Serandhri 
voorgewende opdrachten, opdat zij niet zoomaar naar mijn paleis 
komt". 

„Excellentie, hoogedele Kïcaka, ik ben geroerd door Uw klachten. 
Vertrouw maar op mijn list. Ik ben namelijk bezorgd, dat Zijne 
Majesteit de koning zich van Serandhri zal meester maken. Met het 
oog daarop kunt gij voor mij van groot nut zijn. Laat dan dit ons 

5 
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beider afspraak zijn: Aldus zij Uw handelwijze: morgen is het eert 
parwaṇidag108) en ik heb een onthoudingsgelofte gedaan, die dit 
inhoudt, dat ik dan geen rijst zal nuttigen. Gij moet nu gandha

wāsa 1 0 9 ) , wijn 1 1 0 ) , rijst benevens visch en vleesch laten gereed

maken, dan zal ik Serandhrï bevel geven om dat in Uw paleis te 
26 komen halen. Dan zal zij U aantreffen in het verlaten paleis, waar 

gij verblijft; wanneer zij komt, kunt ge haar met vriendelijke woor

den overreden, en U vervolgens met haar vereenigen. Lijkt die opzet 
van mij U niet goed?" 

„Met Uw verlof. Uwe Majesteit, wel zeer gewichtig is de gunst, 
die gij mij verleent. Geef mij nu verlof om huiswaarts te keeren''. 

Kïcaka keerde daarop van uit den harem naar huis terug, in zijn 
paleis aangekomen, liet hij de matras van zijn bed gereed maken. 
Den volgenden morgen herinnerde koningin Sudeṣṇā zich haar af

spraak en zij gaf Yājñasenĩ bevel om naar het paleis van Kïcaka 
te gaan: 

„Sta op, Serandhrï, en ga naar de woning van Kïcaka. 
Kom, vrouwe Yājñasenī, sta op en ga eens gauw naar het paleis van 
den minister! Er is daar werk voor U te verrichten, ik gelast U 
namelijk om daar gandhawāsa, toespijzen en visch en vleesch te halen. 
(Haal dranken voor mij, schoone), de dorst kwelt mij. 
Rep U , want ik ben dorstig en verlang reeds lang naar wijn". 

„Met Uw verlof, Uwe Majesteit, denk niet, dat ik ongehoor

zaam zal zijn, doch ik ben zeer bevreesd om naar zijne Excellentie 
den minister te gaan. De reden hiervan, moet U weten, is deze, dat 
hij onbeschoft is, schaamteloos en brutaal. Ik wensch geen mannen

oogen meer te zien, ik heb immers vroeger, toen ik voor het eerst 
bij Uwe Majesteit in dienst kwam, als voorwaarde medegedeeld, 
dat ik een gevaarlijke vrouw ben, namelijk het anderen verboden, 
uitsluitend eigendom11A) van een gandharwavorst. Geef daarom 
een gelijke van mij bevel naar den edelen Kïcaka te gaan. Gebruik 
mij echter voor een andere boodschap''. 

„O Serandhrï, wel zeer vreesachtig zijt gij; Kïcaka zal U niet 
dooden, wanneer gij kennelijk door mij van hier gezonden zijt. Kom, 
ga snel heen! Neem die gouden 1 1 2 ) drinkschaal mee''. 

27 Toen koningin Sudeṣṇā aldus had aangedrongen, ging de Pañcāla

prinses eindelijk op weg, met groote vrees in het hart. Haar kleed 
was druipend nat van de tranen. In haar geest overwoog zij haar 
vroegere daden. 
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„Daar ik altijd vroom ben geweest, gehoorzaam aan mijn guru en 
trouw aan mijn echtgenooten,  

113^ 

Wanneer ik werkelijk ascese verricht heb, en ik werkelijk mijn 
guru en mijn ouders geëerd heb, en inderdaad mijn huwelijksgelofte 
gehouden heb, dan zal ik ook niet door Kīcaka overmeesterd worden. 

Mogen de goden mij nu beschermen. 
Gij goden, waakt over mij en beschermt mij". 

Zoo waren de weeklachten van Dropadï. Vervolgens smeekte zij 
Aditya oni hulp, immers hij is het, die de geheele wereld verlicht 
en de goede en slechte daden der menschen ziet. 
Tenslotte vernam1 1 4) haar de schepper van den dag en hij zond een 
rākṣasa, met dit verschil, dat deze niet zichtbaar was, en geen stoffe

lijke gestalte had, doch slechts een onzichtbare schijngestalte, die 
dienen moest om Dropadï te beschermen. Intusschen kwam Serandhri 
bij het paleis van Kīcaka aan. Deze was uitermate verheugd, zooals 
iemand, die een rivier doorwaadt en plotseling een boot aantreft115). 
En hij verwelkomde haar met lachend gelaat: 

„Gij vrouwe, de afgeloopen nacht is wel zeer l l e ) door

dat gij, mijn zuster, herwaarts komt. Wat komt gij doen mijn beste? 
Er is goud voor U en edelgesteenten, gewaden en sieraden. Wanneer 
gij die wTenscht, kunt gij ze nemen, dáár liggen ze. Wees mijn gezellin 
hier bij dit bed, dat van gordijnen voorzien is. Gebruik dan van al 
deze verschillende spijzen en dranken". 

„Hoogedele Kïcaka, de koningin heeft mij gezonden om gandha

wāsa te halen en toespijs, benevens visch en vleesch. Laat ik dat 
nu ook van U ontvangen!'' 

„Och, mijn beste, maak U daar niet over bezorgd! Er zijn 
immers vele andere dienaressen en slavinnen aan het hof, die dat

gene, waar gij mij om vraagt, kunnen brengen. Verpoos hier 
echter met mij''. 

Zoo luidden de woorden van Kïcaka. Vervolgens trok hij Serandhri 
aan haar hand naar zich toe. Terwijl haar kleed door Kïcaka vast

gegrepen werd, trachtte ze haar hand te bevrijden. Vervolgens vluchtte 
28 zij naar het verblijf van koning Yudhiṣṭhira, achterna gezet en ver

volgd door Kïcaka, die haar van achteren bij de haren greep en 
haar vuistslagen en schoppen gaf, voor de oogen van den brahmaan 
Kangka. De rākṣasa, die van Aditya bevel had gekregen Dropadï 
te beschermen, spande zich in en veranderde zich in een snelle wind

vlaag l 1 7 ) , waardoor Kïcaka opzij werd geworpen, als een katoen
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boom, wanneer de stam omvalt. Ballawa zag het aan, zijn strijdlust 
kwam boven, hij beet zich op de tanden en fronste de wenkbrauwen 
van woede1 1 8), snuivend ging zijn adem, het leek alsof hij van plan 
was Kïcaka te dooden, wanneer niet 1 1 0) koning Yudhiṣṭhira zijn beide 
handen gegrepen had, uit vrees, dat iemand hen zou herkennen. 
Dropadï vluchtte naar het verblijf van koning Matsyapati1 2 0), in 
tranen, haar voorkomen strekte haar tot beschermster van haar ge

lofte 1 2 1). 
„Met Uw verlof, Uwe Majesteit, mij is overlast en geweld aange

daan door Uw minister Kïcaka 1 2 2 ) . Ik was hem niet ter wille, daar 
ik aan mijn gelofte van trouw vasthield. Daarop werd hij vertoornd 
op mij en heeft hij mij zelfs bij de haren gegrepen, geschopt en 
gewelddadig behandeld, alsof ik niet de echtgenoote ben van vijf 
machtige gandharwa's. Zeer smadelijk en krenkend heeft hij mij 
behandeld 1 2 3 ) . Werkelijk, met Uw verlof. Uwe Majesteit, 
liever zou ik hier vóór Uwe Majesteit sterven, dan dat zijn hand 
over mij komt, wanneer ik onschuldig ben''.* 

„O Serandhri, meng mij er niet in, aangezien ik de aanleiding 
van Uw gesprek met Kïcaka niet weet hebben mijn oogen 
gezien 1 2 4), waardoor ik zou kunnen weten wat de waarheid is. Dat 
wil zeggen, laat mij en Kïcaka daarover geen woordenwisseling 
krijgen*. Aanvaardt mijn dharma”. 

Toen koning Wirāṭa aldus gesproken had, waren alle hovelingen 
teleurgesteld. Terneergeslagen was hun gemoed bij het zien van het 
weenen van Serandhri. 

Sommigen prezen Krsnā, anderen laakten Kïcaka, sommigen laak

ten den koning, anderen weer de koningin. 
29 Sommigen prezen ijverig de trouw van Dropadï, sommigen deden 

niets anders dan de laagheid van Kïcaka veroordeelen, anderen uitten 
voortdurend hun afkeuring over koning Wirāṭa, omdat hij de weenende 
niet vriendelijk was tegemoetgekomen, weer anderen taakten voort

durend koningin Sudeṣṇā. Daarna kwam koning Yudhiṣṭhira op 
Dropadï toe. Zijn toorn nam voortdurend toe, hetgeen men hieraan 
kon zien, dat zijn geheele gelaat bezweet was. Hij sprak: 

„Mijn beste Serandhri, kom, keer terug in den harem! Wees niet 
bevreesd voor koningin Sudeṣṇāi Verkrop 1 2 5) maar in Uw hart Uw 
smart/schaamte en ontevredenheid. 

Vrouwen van helden verdragen hun leed uit toewijding voor hun 
echtgenooten, en lijdend in hun volgzaamheid bereiken zij tenslotte 
een hoogere plaats (in het hiernamaals) dan hun echtgenooten.; 
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Want de zoogenaamde heldengemalin volgt slechts den dharma van 
haar echtgenoot en in haar toewijding aan hem verdraagt zij geduldig 
warmte en koude. Dat is de reden, dat zij in het hiernamaals nog 
hooger komt dan haar echtgenoot. Om kort te gaan, geef gevolg 
aan mijn woorden, opdat er niets ontbreke aan Uw groote trouw; 
Uw echtgenooten, de vijf gandharwa's, waken reeds lang ten goede 
over U " . 

Toen Dropadï bevel had gekregen om terug te keeren naar den 
harem, ging zij zonder verzet daarheen. Maar haar bedroefdheid was 
nog niet verdwenen, haar haarwrong was verward en losgeraakt, 
haar oogen zagen rood. Beschouwde men haar gelaat, dan geleek 
zij op de maan, die even aangeraakt wordt door een donkere wolk. 

Toen zij in den harem was aangekomen, sprak Sudeṣṇā tot haar 
de volgende vriendelijke woorden: 

„Vrouwe Serandhrï, waarom zijt gij zoo van streek, wie heeft 
toch wel barsche woorden tot U kunnen richten, dat ge zoo hevig 
weent? Vertel mij dat toch naar waarheid!" 

„Met Uw verlof. Uwe Majesteit, Kïcaka heeft getracht mij geweld 
aan te doen 1 2 6), schaamteloos en onbeschoft was zijn optreden en 
dat nog wel met medeweten van Zijne Majesteit den koning'' 1 2 7). 

„Wel moedertje, dan is werkelijk de slechtheid van Kïcaka wel 
verregaand, als hij in staat is om tegen U onbeschoft op te treden. 

30 Ik zal hem ter dood laten brengen, en wanneer er daarna later nog 
weer iemand is, die tegen U zondigt, dan zal het dadelijk met zijn 
leven gedaan zijn, want het is immers het lot der menschen om hun 
snoode plannen tegenover anderen zelf aan den lijve te ondervinden. 
Wees niet treurig en bedroefd!128)". 

Zoo werd Dropadï door koningin Sudeṣṇā getroost en gevleid, 
maar haar verdriet was nog niet geweken. Telkens, wanneer zij dacht 
aan de schurkachtigheid van Kïcaka, wenschte zij niet langer te 
leven 1 2 9). Intusschen ging zij haar gewone slaapvertrek binnen, maar 
zij sliep niet, zij bleef maar radeloos weenen, in haar benarden 
toestand niet wetend wat aan te vangen zoo waschte en 
reinigde zij ook haar ledematen en verwisselde van onder en boven

kleed 1 3 0). Bij zichzelf overpeinsde zij: 
Wie zou mijn smart kunnen genezen, wie komt ervoor in aan

merking, dat ik mij tot hem richt, wat is voor mij nu de beste ge

dragslijn? Maar er is immers niemand, die in staat is om mijn 
wensch te verwezenlijken. Geen ander dan mijn echtgenoot Bhïmasena. 
Slechts hij is in staat mij die gunst te verleenen. Zóó waren de ge
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dachten van Dropadī. Zij stond op, verliet haar legerstede, en ging 
op weg naar de keuken, haar schreden richtend naar de plaats, waar 
Wṛkodara verblijf hield. Toen zij daar was aangekomen, omarmde 
zij Bhïmasena. Zij geleek een liaan mahoṣadhi, die zich liefderijk om 
een çālaboom strengelt131). Zij was als een wijfjesolifant, die de 
flank aanraakt van een koning onder de geweldige olifanten1 3 2). Het 
was als de klank van een luit, die de heerlijke gāndhāranoot voort

brengt 1 3 3). Maar degene, tot wien zij kwam, bleef maar in diepen 
slaap 1 3 4) verzonken en hoorde zijn geliefde vrouw niet komen. 
Eindelijk sprak vrouwe Yājñasenī tot hem: 

„Mijn broeder, edele Bhïmasena, sta nu op ! Wat voor nut 
heeft het om te slapen? Blijkbaar deert het U niet in Uw gemoed, 
naar het mij voorkomt — even aangenaam immers zijn al Uw ge

dachten — dat mijn beleediger nog in leven is. Wees niet langer 
zoo, doch gedraag U liefdevol jegens mij''. 

„O mijn zuster Serandhri, ik heb er niet zoo lang over gedacht. 
Bovendien ben ik zoo juist gaan slapen , 1 3 5 ) . Maar, vrouwe, 
wat is Uw verlangen en wat is Uw bedoeling, dat ge hierheen komt? 
A l wat U aangenaam zal zijn, zal ik volvoeren, al is het nog zoo 
zwaar. Maar kom hier vlak bij me, moedertje, wellicht is er 
anders iemand, die het bemerkt''. 

„Mijn broeder Wṛkodara, edele onder de mannen, hoe zou ik dan 
31 geen verlangens koesteren?136) Immers de aard van mijn tegen

woordigen toestand is zoodanig, dat langzamerhand grooter is ge

worden het leed, dat ik te verduren kreeg, zoodat mijn verdriet niet 
alleen van dit tijdstip is. * Ik zal U de rampen beschrijven, die mij 
getroffen hebben: indertijd bij het dobbelspel heeft Duḥçāsana tezamen 
met Prātikāmī 1 3 7 ) , een slaaf van Suyodhana, mij ontkleed. Hij — 
Prātikāmî •— beval mij om mij als een slavin te gedragen. Dat was 
het eerste leed, dat mij overkwam. Ten tweede, toen wij de bosschen 
in waren getrokken, werd ik beleedigd door dien schurk Jayadratha. 
Dat noem ik mijn tweede smart. Wie zou daar niet onder lijden? 
Nu, aan het hof van koning Matsyapati, zijn wij er het slechtst aan 
toe en hebben wij alleen maar onaangename ondervindingen. Toen 
ik werd mishandeld en beleedigd door dien schurk van een Kïcaka, 
zaagt gij en Uw broeder Yudhiṣṭhira toe, zonder dat gij dien sūta

zoon tegenhieldt en bedwongt. Welke prinses als ik zou nog willen 
blijven leven, wanneer zij reeds zooveel ellende heeft ondervonden? 
Werkelijk: 
Wanneer gij Kïcaka niet doodt, dan zal ik mij wurgen en in het 
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water verdrinken, of ik zal gif mengen en het opdrinken, of wel, 
ik zal mij in het vuur storten. 
Wanneer Kïcaka niet door Uw hand sterft, dan zal ik mij wurgen1 3 8) 
en mij in het water storten, of 1 3 9 ) ik zal kālakūṭa vergif 
slikken, of ik zal mij in het vuur werpen. 
Ik zal mijzelf met een zwaard in stukken houwen. 
Of wel, ik zal met het zwaard een einde aan mijn leven maken, 
namelijk wegens mijn verdriet, er is dan daarvoor geen andere oor

zaak, dan alleen koning Yudhisthira, want hij is de bewerker van 
de schande. 
Wie (zou) zijn heerschappij opgevende1i0)  
Wie toch 1 4 1) zou een geheel koninkrijk opgeven, zonder zich te be

kommeren om zijn koninklijke bezittingen en zichzelf op het spel 
zetten, benevens alle attributen van de vorstelijke waardigheid, al zijn 

32 paarden enz.? 1 4 2) Zoo iemand zou toch voor niet bij zijn verstand 
gehouden worden. Zijn cakrawartin en triwikramaschap van weleer, 
die zijn nu als een droom, naar het mij voorkomt, aangezien men 
den machtigen heerscher van vroeger nu voortdurend ziet  
. . . . en anderen bedienen143). Hoe zou mijn hart dan niet smelten? 
En er is nog meer, wat mijn hart geheel met droefheid overstelpt, 
is Uw positie in de keuken, als kok, die dagelijks de spijzen bereidt, 
behalve, dat ge ook nog degene zijt, die steeds maar weer bevel krijgt 
tot boks en worsteldemonstraties. De vrouwen in den harem1 4 4) 
lachen dan luidkeels, bij het zien van U in tweekamp met olifanten. 
Dat doet mijn hart pijn en veroorzaakt schaamte en verdriet in mijn 
gemoed. En dan ook Uw broeder Arjuna, vroeger de succesvolle 
overwinnaar der vijanden, de fortuinlijke, die een Çiwaoffer bracht 
aan god Agni, ten tijde van de geschiedenis van den brand van het 
Khāṇḍawawoud1 4 5), aangezien hij nu hier in Wirāṭa als masker

speler optreedt en het zingen en dansen tot beroep heeft, verblijf 
houdende in den harem. 
Gelijk vuur, verborgen in een kuil. 
Als vuur in een droge put, zóó komt hij mij voor. Eveneens Uw 
broeder Sahadewa, die werkelijk bekend stond als een jonge held. 
Zie eens, hoe hij er uit ziet, nu hij in de stallen is, uitgemergeld, 
deerniswekkend, verkwijnd van lichaam, als chef der veehoeders op

tredend, wanneer zij iederen dag de melk aan koning Wirāṭa brengen. 
Meent gij dan, dat ik een oog kan dicht doen, wanneer ik denk aan 
zijn ellendigen toestand? En daar hebt ge nu Nakula, die paarden 

.aan den teugel geleidt, wanneer hij ze demonstreert aan koning 
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Wirāṭa, en wanneer de woorden rondklinken, die zeggen, dat hij 
Granthika is, beroemd als paardendokter, ach, de schaamte in mijn 
gemoed wordt daardoor nog vermeerderd. Behalve dat alles is het met 
mij nu zoo gesteld, dat ik gekleed als een slavin, die belast is met het 
bereiden van geurwerk, voortdurend in den harem verblijf houd. Dit 
is wat mij temidden van alle ellende het meest bedrukt1 4 6). Daarom 
geloof ik echter vast aan een terugkeer der betere tijden 1 4 7), omdat: 
Onbestendig zijn immers voor stervelingen (succes, overwinning en 
nederlaag). 
Immers het is met de menschelijke aangelegenheden nu eenmaal zoo, 
dat daarvoor geen zekerheid bestaat, en dat het wezen van voorspoed 

33 of tegenslag besloten ligt in de gunst der goden, die men heeft af 
te wachten1 4 8). Laat er niet gesproken worden van mijn geluk van 
weleer, toen ik bij iederen stap begeleid werd door bedienden en 
slavinnen, nu daarentegen begeleid ik een ander. Doch werkelijk, de 
oorzaak van mijn kwellingen is het feit, dat de Pāṇḍuzonen groote 
ellende ondervinden. Dit veroorzaakt mijn bleeke gelaatskleur en de 
vuilheid en leelijkheid van mijn lichaam, naar het mij voorkomt, is 
duidelijk zichtbaar aan mijn handen, die vol wonden zijn, dik, met 
Onderhuidsche bloedingen en gezwollen door het onophoudelijk stam

pen van geurwerk en zalven. 
Edele Bhïmasena, wat is toch wel het kwaad vroeger door mij be

dreven, waardoor het leed, dat ik nu ondervind, al dieper en 
dieper 1 4 9) doordringt?150) Hoor toch naar deze jammerklacht 
van mij!'’ 

„Met Uw verlof, moedertje, buitengewoon treurig stemmen mij 
Uw weeklachten, het snijdt mij als het ware door het hart. Hier  
zuster, Uw beide handen, ik zal ze tegen mijn borst wrijven,  
Uw haarwrong, laat mij Uw tranen afwisschen, geliefde 1 5 1)! Voor 
het oogenblik verfoei ik vol toorn mijn beide armen, iederen keer 
dat ge rept van Uw deerniswekkenden toestand152). Het leek wel 
of ik laf en onverschillig was zooeven, ik had echter het voornemen 
Kïcaka te straffen, toen ik zag, hoe gij door hem werd mishandeld. 
Ik wilde eveneens alle Matsya's verpletteren en zelfs het koninklijk 
paleis vernietigen. Edoch, aangezien Uw broeder, koning Yudhiṣṭhira 
mij standvastigheid en gelatenheid had bevolen, was een blik van 
hem naar mij de reden, dat ik van daden van geweld afzag 1 5 3). 
Houdt gij mij niet voor een bluffer, moedertje, voorwaar, Kïcaka zal 
door mijn hand sterven. Laat ik mijn broeders niet weerzien en later 
na mijn dood deh hemel van mijn vroegeren guru niet betreden, wan
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neer mijn woorden niet in vervulling gaan 1 5 4). Zoo ook 
Suyodhana, Karna, Çākuni en Duḥçāsana. Het feit dat zij nog in 
leven zijn is mij voortdurend als een dolk, die mij in het hart ge

stoken i s 1 5 5 ) . Wat gij echter te doen hebt, moedertje, is Uw gemoed 
tot kalmte te brengen! Gij dient U te buigen voor Uw heiligen plicht; 
wanneer koning Yudhisthira Uw moedelooze woorden zou vernemen, 
zou hij zeker niet langer willen leven 1 5 0). Dhanañjaya, Nakula en 

34 Sahadewa zullen evenzoo handelen; ik kan echter niet van hen ge

scheiden zijn, moedertje, het ligt in mijn aard hen te volgen in den 
dood, ubhayorabhawata15,1) zou dat heeten. Om kort te gaan, moe

dertje, houd de gelofte van trouw aan Uw echtgenooten in stand, 
draag Uw lijden geduldig! Zie hier de voorbeelden: Er was eens 
een. zekere Sukanya, de dochter van Caryâti, die trouw aan haar 
gelofte den heiligen Cyawana volgde, die tot een mierenhoop was 
geworden. Ten tweede was er eens een zekere Nārāyaṇī 1 5 8 ) , die 
evenzoo den heiligen Mudgala volgde, ten tijde dat deze zeer uit

geteerd was van lichaam. Buiten deze was er nog een zekere 
Lopāmudrā van buitengewone schoonheid en jeugd, die in weerwil 
daarvan geheel trouw bleef aan den heiligen Agastya 1 5 9 ) 
Gelijk bekend is, volgde de doorluchtige dochter van Janaka, koningin 
Sītā, voortdurend vorst Rāma in de wouden, ofschoon zij steeds weer 
werd aangevallen door zeer geduchte rākṣasa's en standvastig was 
haar gemoed, slechts bezield met liefde en toewijding voor haar ge

liefden gemaal 1 6 °) . Verder was er eens een zekere Damayantï, die vol 
toewijding aan haar echtgenoot lief en leed van koning Nala deelde. 
Evenals diegenen gehandeld hebben, zóó ook moet gij nu, dunkt mij, 
op Uw beurt de roemloosheid der Pāṇḍu–zonen geduldig aanvaarden. 
Er resten nog één maand en zeven dagen1 6 1), voordat de termijn 
van dertien jaren verstreken is. Wacht dus nog eenigen tijd . 

1 6 2 ^ 

„Wel edele Wṛkodara, reeds heb ik de rechtvaardigheid van Uw 
verwijten ingezien. De oorzaak echter, dat ik mijn leed niet meer 
dragen kan, dat is het groote gevaar, dat het verblijf in den harem 
voor mij oplevert. En ik fluister het dan ook slechts tot U over 
mijn lippen, het alleen bestemmende voor Uw lippen: als ge soms 
meent, dat koningin Sudeṣṇā aan het grieven van mij geen deel heeft 
. . . . . . . . . . . . 1 0 3 ) want groot is haar beduchtheid voor mijn schoon

heid. Zij vreest, dat koning Wirāṭa mij zal begeeren. Sedert Kïcaka 
dezen gedachtegang van haar bemerkt heeft,.. ‚ 1 6 4 ) tracht hij 
mij te verleiden. Reeds langen tijd verbied ik hem mijn lichaam met 
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de niededeeling, geheel naar waarheid, dat ik de echtgenoote ben van 
een machtigen gandharwa. Doch daar Kïcaka slechts vervuld is van 

35 brutaliteit en verachting, zegt hij voortdurend, dat hij wel ettelijke 
honderdduizenden gandharwa's dooden kan. Hoe zou hij dus voor 
een vijftal vreezen, zoo zijn zijn woorden. Dat is de reden, dat hij 
meent voor zichzelf geen vrees te hoeven koesteren en achteloos te 
kunnen zijn. Ik denk er echter geen oogenblik over voor zijn vleierijen 
te zwichten; de smadelijke bejegening, die ik van Kïcaka ondervind, 
heer, is werkelijk schaamteloos en brutaal 1 6 5)! 
Door het nakomen van Uw gelofte verspeelt gij Uw echtgenoote. 
Beschermt men echter zijn echtgenoote, dan beschermt men daar

mede zijn nakomelingschap‚ door zijn nakomelingschap te beschermen 
beschermt men zveer zichzelf en ik heb gehoord van brahmanen*, die 
de plichten der verschillende kasten opnoemden16e)  
De dharma van de zoogenaamde vier kasten eischt immers, dat men, 
zoodra het gaat om een gelofte, zijn woede en nijd bedwingt. Echter, 
aan den anderen kant, wanneer men zijn wettige vrouw beschermt, 
dan beschermt men tegelijk zijn nakomelingen en daardoor weer 
zichzelf. Zóó is de dharma der vier kasten, zooals ik het van de 
geleerden heb vernomen. Neem dan ook dezen tekst ter harte 
en bescherm Uw vrouw, door Kïcaka zonder verwijl te dooden, 
evenals gij mij beschermd hebt in vroeger dagen, toen de snoode 
Jayadratha mij belaagde''. 

„O moedertje, maak U daarover niet bezorgd. Snel als de wind 
zal ik Uw opdracht volbrengen. 
Ik zal Kïcaka's voeten, gelaat, handen en hoofd verbrijzelen en 
daarna alles met geweld in zijn lichaam persen. 
Mijn taak is nu om Kïcaka te doodeng Zijn beide voeten, zijn handen 
en zijn hoofd zal ik verbrijzelen, zijn geheelen romp zal ik scheiden 
van zijn ledematen, zoodat men hem zonder hals, zonder handen en 
zonder voeten zal zien, tengevolge van den aanval van Wṛkodara. 
Wees er niet over verwonderd167), ook Duryodhana1 6 8), zijn 

3(5 familie en verwanten zullen door mijn hand sneven. En nu, vrouwe, 
daar de nacht reeds half verstreken is en er nog slechts vijf uren 
resten, wil ik U nu op mijn beurt om een gunst verzoeken: gaarne 
zou ik met U samenkomen, daar ik reeds lang naar het liefdesgenot 
verlang 1 6 9). Ziehier de danszaal, die ten Zuiden van de keuken is 
gelegen. Laat dit de plaats zijn, die gij morgenochtend met hem af

spreekt; ge behoeft niet bevreesd te zijn, want hij is goed en stevig 
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gesloten, er staat een rustbank met een matras, er zijn  
en kussens, alsof dat alles is gereedgezet". 

Zoo sprak Wṛkodara. Dropadī weerstreefde niet en beiden legden 
daarop hun kleederen af, zich tegelijkertijd ontdoende van de be

druktheid des harten. Hun borst werd niet langer vochtig door tranen, 
doch slechts door het zweet  

170^ 

Gaan wij den nacht, die heen ging, stilzwijgend voorbij. Nadat zij 
heimelijk samen waren gekomen, gingen zij gelijkelijk bevredigd, 
weer naar hun verblijfplaatsen terug. In den vroegen morgenstond, 
terwijl de stralen van Aditya eerst pas gluurden vanaf den Udaya

berg, begaf Kīcaka zich wederom naar het vrouwenverblijf en toen 
hij vooraf zijn opwachting gemaakt had bij koningin Sudeṣnā, ging 
hij opnieuw naar het verblijf van Dropadï en sprak de medelijdende 
woorden: 

„Edele Serandhri, wat gaat er eigenlijk in Uw gemoed om? Wat 
ik wil zeggen is dit: gisteren verloor ik het verstand en trachtte met 
geweld aan U te volvoeren, wat mij lustte; niet was er toen voor 
U om zoo te zeggen een uitweg, evenmin iemand, die U bijstond. 
Hoe zou men U ook kunnen beschermen? Evenzoo bereidde ook 
Z.M. de koning U geen vriendelijke ontvangst en was hij U niet wel

willend gezind; het gaat immers zóó ver, dat ik nu tegenwoordig de 
feitelijke heerscher171) ben, de opperbevelhebber van het leger, waar

voor ieder ontzag heeft. Laat ik in mijn vurigen drang Uw toestem

ming verkrijgen, want oneindig zullen Uw genietingen zijn, wanneer 
ge U met mij vereenigt". 

„O Excellentie, nu zal ik gehoor schenken aan U . Maar wees 
oprecht tegenover mij, geef bevel aan Uw vrienden en ver

wanten om zich gereed te houden, opdat zij als het ware waarnemen 
mijn toeschietelijkheid tegenover U en dienen tot bescherming, hulp 
en bewaking, want groot is mijn angst voor de vijf gandharwa's 1 7 2 ) ’ ’ . 

37 „Mijn zuster, vrouwe Serandhri, maak U daarover niet be

zorgd. Wat mij aangaat173), ik koester geen vrees; opdat er geen 
beletsel of hindernis zij, zal ik U vanavond in de danszaal ontmoeten, 
wanneer het pikdonker is; hoe zouden de vijf gandharwa's van onze 
samenkomst dan kunnen afweten?''1 7 4). 

Zoo was de geheime afspraak van Kïcaka en Dropadï. Hij keerde 
daarop terug naar zijn paleis. Hoe vroolijk en blij was hij en hoe arge

loos ! Zijn liefde steeg voortdurend, hij had er geen vermoeden van, 
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dat de schoonheid van Dropadï de vorm was, dien de dood voor hem 
zou aannemen175). Daarom sierde hij zich op en doste zich uit met 
sieraden, en nadat hij zich ingewreven had met parfums en zalven, 
verwisselde hij zijn kleederen voor een zeer kostbaar gewaad. Het 
was Kïcaka of zijn hartslag versneld was. Als zeven jaren kwam 
hem de tijd van zeven uren voor, dien hij was overeengekomen. Toen 
hij zich gereed gemaakt had, was hij opgeruimd van gemoed. 

Toen begon de duisternis te vallen; Yājñasenî had Bhïmasena 
reeds op de hoogte gesteld van haar listigen opzet en deze had haar 
wensch ingewilligd. Daarom begaf hij zich naar de danszaal, schortte 
zich de kleeding op en ging voorover liggen, in elkaar gedoken, 
midden op het rustbed, gelijk een leeuw, die op het punt is om het 
wild aan te vallen, zóó was zijn uiterlijk. Daarop kwam Kïcaka en 
ging de danszaal170) binnen. Aangezien hij daar op het rustbed, in 
diepen slaap verzonken, zijn op handen zijnden, vreeselijken dood aan

trof (belichaamd in Bhïma) 1 7 T ) , omarmde hij dezen; in de vaste 
overtuiging, dat het Serandhrï was, terwijl hij de volgende woorden 
sprak: 

„Moedertje, vrouwe Serandhrï, overeenkomstig mijn vroegere 
woorden, moedertje, had ik U mijn goud en edelsteenen benevens 
dienstmaagden178) beloofd. Welnu, die verplichting ben ik ook nage

komen. Waarom zwijgt ge toch, moedertje? Het schijnt wel, dunkt 
mij, alsof ge lang aarzelt. Alle vrouwen toonden zich blijde en ver

heugd 1 7 9), wanneer ik hen vriendelijk toesprak. Hoe komt het dan 
toch, dat gij, nu ik U toegesproken heb, steeds maar zwijgen blijft. 
Wat heb ik aan U misdreven ?” 

„Met Uw verlof, Excellentie Kïcaka, ik ben zeer ingenomen met 
Uw schoone uiterlijk en het verwondert mij niet wat gij zegt 1 8 0) 

» 181^ 

Zoo waren de woorden van Wṛkodara. Vervolgens rees hij op en 
greep Kïcaka bij de haren. De sūtazoon wendde behendig zijn hoofd 

38 af, weerde af en week snel terug. Daarop deed hij een tegenaanval 
door de lange armen van Bhïma vast te grijpen. Beiden omvatten 
zij toen eikaars lichamen, stootend en schoppend. Zij trachtten eikaars 
oogen uit te krabben, omarmden elkaar vast, zij stieten en schopten 
elkander tegen de borst, worstelden, grepen elkaar beet, knepen 
elkaar de keel dicht, knelden eikaars hoofden vast. Aanschouwde men 
hun beider treffen, dan leek het de ontmoeting van dolle tijgers. 
Plotseling werd Wṛkodara verschalkt, toen zijn knieën zeer ver uit

eenstonden182), dook Kïcaka naar beneden, greep de dijen van 
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Bhïmasena, en de zoon van den windgod stortte neer, op zijn knieën 
kroop hij voort. 
(Haastig sprong hij weer op) gelijk de staf dragende doodsgod zelve. 
Maar als de afschrikwekkende doodsgod zelve, met een knots in de 
hand hun beider vallen 1 8 3), want tegelijk schopten zij 
en sloegen zij met de vlakke hand  

1 8 4 ) 

Langen tijd vochten zij. Toen zij voor de honderdste maal elkaar 
aangrepen, met de vuisten beukend en worstelend, verminderde in

tusschen de kracht van Kïcaka hoe langer hoe meer, hij week achter

uit, op nieuwe listen zinnend. Bhïmasena merkte het op, — zijn krachten 
loopen ten einde —, zoo dacht hij van Kïcaka. Hij sprong naar voren 
en greep Kïcaka bij de haren. Met een smak viel de sūta–zoon neer. 
Vervolgens slingerde Bhïmasena hem in de rondte, zoodat zijn han

den en voeten verpletterd werden en braken, zijn hoofd uiteenge

slagen, verbrijzeld en vermorzeld werd, zijn hals en ledematen ge

kneusd, gescheurd en vernield werden. Deze liet Wṛkodara in het 
geheel niet meer zichtbaar, doordat ze in den romp geduwd werden. 
Als een klomp was het aanzicht van het lijk, het leek een vormelooze 
vleeschmassa183). 

Toen Kïcaka dood was, sprak Bhïmasena tot Dropadï 1 8 °) 
en toen deze gestorven was, keerde hij weer naar de keuken terug, 
zonder dat iemand van zijn listige daad afwist. 
Hij baadde en zalfde zich met geurige olie. Vervolgens ging hij 
slapen, het gemoed van tevreclenbeid vervuld 1 8 7). Ook Dropadï was 
tevreden, zij sprak tot de slapende wachters: 

„Met Uw verlof, gij allen, minister Kïcaka is dood. Hij is vermoord 
door mijn echtgenooten, de vijf gandharwa's, daar hij zich schuldig 
heeft gemaakt aan aanranding van vrouwen, echtbreuk en beleecli

ging. Hij trachtte van de gelegenheid gebruik te maken om mij tot 
vrouw te nemen. Gaat maar zien naar zijn lijk in de danszaal!”1 8 8). 

39 Toen Yājñasenī aldus gesproken had en de wachters dat gehoord 
hadden, stonden zij allen haastig op, staken toortsen aan en voor

zagen de lampen van olie. Toen zagen zij het lijk van Kïcaka op 
den grond liggen, terwijl zijn bloed zonder ophouden op den vloer 
stroomde. Zij waren allen even verbaasd en verwonderd: 
Waar is zijn hals, waar zijn zijn voeten, zvaar zijn handen, waar 
zijn hoofd, waar zijn oog en? 
Waar is het hoofd van het lijk gebleven? En zij jammerden: „Hij 
heeft geen hals meer, zijn voeten en handen zijn er ook niet meer. 
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wel heel anders van een widyādhara" 1 8 9). 
Zoo spraken alle wachters. Tenslotte vernamen ook de verwanten 

van Kïcaka er van en allen kwamen zij, weenend en weeklagend met 
hevig verschrikte gezichten, de lichaamsharen te berge gerezen. 
Eindelijk namen zij het lijk op en droegen het weg, met de bedoeling 
om buiten het paleis de lijkplechtigheden voor hem te verrichten. 
Toen zij Dropadï in het oog kregen, grepen zij haar en bevalen haar 
vervolgens te wachten. Kïcaka had jongere broeders, de zoogenaamde 
Upakïcaka's, zij nu namen Dropadï in hun greep en zeiden: 

„Gij allen, dit hier is Serandhrï, zij is het, die als het ware den 
dood van Zijne Excellentie den minister bewerkt heeft. Er is geen 
andere schikking mogelijk, dan dat men haar ter dood brengt en den 
overledene nastuurt, want dan is zijn wensch vervuld". 

Zoo spraken zij en vervolgens richtten zij het woord tot koning 
Matsyapati, hem vragende om Serandhrï te mogen dwingen Kïcaka 
in den dood te volgen; koning \Virāṭa stemde toe in dezen opzet van 
hen. Daarom 1 9 °) zij Yājñasenî in een doodkist. Ver

volgens werd zij geboeid en vastgebonden aan het lijk van Kïcaka. 
Toen het zeven uur was, sloegen zij den weg in naar het kerkhof 
om het lijkfeest te vieren. Serandhrï gilde, schreeuwde, jammerde, 
huilde: 

„Jaya Jayanto Wijayo Jayatseno Jayadbalah. 
40 O gij vijf gandharwa's, mijn broeders, Jaya, Jayanta, Wijaya, 

Jayatsena, Jayadwala! Ziet toch hoe beklagenswaardig ik er nu aan 
toe ben, gesmaad, mishandeld en beleedigd als ik word door de 
sūta's, door hen gedwongen om Kïcaka in den dood te volgen. Daar

om broeders, reikt mij in mijn hulpeloosheid de hand!" 
Toen de Pañcāla–prinses zoo jammerde, vernam Bhïmasena het 

vanuit de keuken. Dadelijk verliet hij zijn bed en snelde heen, vol 
strijdlust1 9 1). Toen hij bij Dropadï gekomen was, gebood hij haar 
te zwijgen en zich niet door smart en vrees te laten bevangen192). 
Hij concentreerde zich en wendde zijn magische gedachtekracht aan. 
Daarop veranderde hij in een vreéselijke gedaante, als die van een 
rākṣasa, ging naar buiten en sprong over den hoogen kratonmuur. 
Alle hoornen, waar hij langs kwam, nyagrodha's, açwattha's, 
kimçuka's enz. werden door hem omgeworpen193). De verwanten 
van Kïcaka werden door angst gegrepen. Immers, als een uit den 
hemel nedergedaalde leeuw 1 9 4) was zijn aanblik. Sommigen klommen 
in de booṃen, anderen vluchtten in ontoegankelijke bergen, weer 
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anderen stortten zich in snelvlietende rivieren, uit angst voor 
Bhïmasena. 

„Wee, wee, dat is de gandharwavorst, machtig en schrikwekkend 
is zijn aanblik. Zeer zeker is hij vertoornd op ons allen. Vooruit, 
laten wij Serandhri van de touwen bevrijden, opdat wij niet aan een 
zoo groot gevaar blootstaan!" 

Zoo spraken de verwanten van Kïcaka en hun dienarenstoet en 
zij bevrijdden Serandhri. Zij vluchtten daarop naar den kraton, zon

der de crematie van Kïcaka voort te zetten. Maar de zoon van den 
windgod liet hen niet met rust, doch achtervolgde hen; gelijk Indra, 
toen hij de demonen versloeg, zóó was Bhïma, toen hij de ver

wanten van Kïcaka velde. Honderd en vijf van hen lagen reeds ter 
neer bij het kerkhof, door zijn toedoen. Nadat Bhïma zoo was op

getreden, trad hij op Dropadï toe en sprak, haar tranen afwisschende, 
tot haar de geruststellende woorden: 

„Zoo worden zij verslagen, gij ingetogene, die in den zin hebben 
U te dooden. 

4] Moedertje, prinses Yājñasenî, allen, die den opzet hadden U te 
dooden1 0 5), zijn gesneefd. Koester daarom nu geen angst meer, 
aarzel niet en wees niet langer van streek, doch keer terug naar 
den harem, als tevoren. Ik zal ook naar mijn vroegere verblijf

plaats terugkeeren, moedertje, .’'196). 
Gaan wij den gang van hen beiden, wier doel verwezenlijkt was, 

stilzwijgend voorbij. Toen kwamen ook de vrouwen van de ver

wanten van Kïcaka naar het kerkhof, met de bedoeling om mede 
de lijkplechtigheden voor den overledene te verrichten. Zij waren 
vergezeld van 1 9 7 ) . 

Toen zij de lijken zagen, verspreid liggend over den weg, waren 
zij vol verbazing en ontzetting. Snel vloden zij heen en spraken tot 
koning Matsyapati: 

„Als geweldige bergtoppen, gespleten door den bliksem, zóó kan 
men de sūtas verspreid ter aarde zien liggen198). 
Met Uw verlof, Uwe Majesteit, alle sūta's, die het lijkfeest vierden 
voor het lijk van Zijne Excellentie den minister, zijn gesneuveld; zij 
zijn gelijk een berghelling, die getroffen is door den bliksemschicht 
van Indra. Serandhri is weder teruggekeerd hier in den kraton, het 
is wel onvermijdelijk, dat alle menschen in dit rijk door haar toedoen 
in ongerustheid verkeeren. Zij zal immers gedurende langen tijd 
opschudding veroorzaken, want buitengewoon is haar bekoorlijkheid, 
en mannen kunnen moeilijk anders dan in hartstocht ontsteken bij 
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vijf onzichtbare gandharwa's. Met Uw verlof. Uwe Majesteit, neem 
haar positie eens onder de oogen!" 

„Ach mijn hemel, ik ga met U accoord! Dit is wat gij te doen 
hebt, verricht nauwkeurig alle ritueele plechtigheden voor de lijken 
en verbrandt deze dan tezamen met het lijk van Kïcaka. 
Met Uw verlof, koningin Sudeṣṇā, och eilieve, spreek tot deze 
Serandhri en zeg haar dán het volgende: 

„Ga heen in vrede Serandhri, ga, waarheen ge maar wilt, de koning 
is bevreesd geworden, schoonheupige y door de nederlaag, die de 
gandharwa's zijn onderdanen reeds hebben bereid. 

42 Vrouwe Serandhri, de koning laat U zeggen: gaat gij heen!" . 
199^ 

„En hoe komt het, dat de verwanten van Kïcaka allen gesneefd 
zijn? Kom, vertel mij dat alles zusje!" 

„Hoe zoudt gij, Wṛhannalā, van mijn leed ook iets afweten? Aan

gezien gij altijd maar behagelijk in den harem verblijf houdt 2 0 0), 
zonder wan eenige gebeurtenis te vernemen, gij zult slechts glim

lachen, wanneer ge mijn ongeluk ziet''. 
„Ach, wel zeer 2 0 1 ) zijn Uw woorden, vrouwe 

Serandhri! Hoeveel ellende zou ik niet willen dragen, wanneer ik, 
tezamen met U het leed zou kunnen deelen, dat U treft, maar 
evenals dat met U het geval is, zijn ook mijn bezigheden vele (zoodat 
ik mij met Uw lot niet kan bezighouden)''202). 

Zoo luidde het antwoord van Wṛhannalā. Vervolgens begeleidde 
hij haar naar binnen, naar de vertrekken van koningin Sudeṣṇā en 
de andere vrouwen uit den harem. Toen Serandhri daar was aan

gekomen, werd zij toegesproken door koningin Sudeṣṇā, die haar de 
woorden van koning Wirāṭa mededeelde, die voor Serandhri het 
bevel tot vertrekken inhielden. Serandhri was onthutst, toen zij het 
bevel kreeg om zich te verwijderen. Haar blik was duidelijk ontsteld 
en haar gemoed terneergeslagen. Daarom sprak zij tot de koningin 
de smeekende woorden: 
. „Met Uw verlof, Uwe Majesteit, stel U gerust! Zeg dit aan 
Uw gemaal, Zijne Majesteit den koning: heb medelijden met 
Serandhri, zij zal zich ongetwijfeld van het grondgebied van Uwe 
Majesteit verwijderen, 'maar, zoo heeft zij gezegd, laat men nog 
dertien nachten geduld hebben, gedurende welke zij verzoekt, dat 
haar verblijf hier nog geduld worde, opdat zij kan wachten, totdat 
de wensch van haar echtgenooten, de vijf gandharwa's, vervuld is, 
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want, zoo zegt zij, de widyādhara's koesteren den wensch en hebben 
de bedoeling om den koning kenbaar te maken, dat zij nog uitstel 
zouden willen hebben voor hun groote verplichtingen jegens hem, 
maar dat zij zijn hoogste geluk zullen bewerken, zoodra zij hun doel 
bereikt hebben 2 0 3 ). Wanneer zij eenmaal in hun bedoeling geslaagd 
zijn en hun opzet volvoerd hebben, dan, daar behoeft ge niet over 
in twijfel te verkeeren, zullen zij in gerustheid hun weg kiezen, op

dat de gemoedsrust van Zijne Majesteit weer naar wensch zij; zoo 
moge de vorstin spreken tot haar gemaal''. 

Nadat haar verzoek door koningin Sudeṣṇā was ingewilligd, was 
het Serandhrï aangenaam te moede. Zoo waren ook de gewone lieden 

43 en zelfs het gemeene volk verheugd, toen zij vernamen, dat Kïcaka 
door toedoen van den gandharwavorst gesneefd was, want het leek 
wel of de gansche wereld treurde over de daden van Kïcaka. Daarom 
sprak men er in het eene rijk na het andere zijn tevredenheid over 
uit, dat de sūtazoon dood was. 



A A N T E E K E N I N G E N 

1. De vertaling van de Skr. verzen gaat terug op een reconstructie 
van Prof. C. C. Berg, tekst en vertaling van de Javaansche 
paraphrase zijn eveneens van ZhgL. 
De gedeeltelijke reconstructie, die te zijner tijd met bewijs

voering in een afzonderlijke studie zal worden gepubliceerd, 
luidt aldus: 
Çakreyo yas tapasy (of °tapaswy) andhakaripurazvanasthā 

wilāsānzvito wai 
pungsā yuktopalese zviçalamasulanirya punah kanyakārta 
āpaddharmapratikārajananakuçalo yastayorātmaputrah 
Krsnadzmipāyaiuikhyāsta jayatî bhagazvân çrotriyānām zuiçistah. 
Api ca: 
Yasmācchramebhyo giinaçālikâdayah 
sangdhānawarsāçatarohinas sadā (event, tw zvā) 
yaddhairyazvarsāzmtatārayas tu zvā 
çrī Dharmazvangça tguh Anantazvikramah. 

2. W. behoudt hier de lezing der hss. zuarsam, zij het ook met 
een vraagteeken (Wulff, Wirāṭaparwa, p. 105). Ofschoon in

derdaad de paraphrase ook spreekt van °zvarsa, heb ik mij bij 
de opvatting van Jb aangesloten, aangezien °zmsa zeer ge

makkelijk verwisseld kon worden met het veel meer voorkomen

de °warm, en de lezing °zvarsa tenslotte in de Indische redacties 
niet te vinden is. 

3. M L heeft Gonda deze plaats onjuist geïnterpreteerd met »ter

wijl vastgehouden wordt aan den bestaanden toestand, aard, van 
het boek* (Varia, B.K.L , d l 88, p. 481). 

4. Wat prasangga in dit verband moet beteekenen is mij niet 
duidelijk, de geheele zin is trouwens moeilijk verstaanbaar. 

5. Waarom zij deze gunsten verkregen, wordt in het laatste ge

deelte van het Wanaparwa verhaald, het Araṇeyaparwa. 
6. Dat deze naam in het Mahābh. niet zou voorkomen (K.B.W., 

II, 591), berust op een vergissing. Cf, S0rensen, s.v. Tṛṇa– 
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windu; Gonda, Aanteekeningen Agastyaparwa, p. 451. (B.K.L‚ 
dl. 92). 

7. Paramadurgama wisti is de vertaling van krcchrah paramadur

vasah in I, 6: 
Dvādaçaitāni varsāni svarāstrātprositā vayam 
trayodaço 'yam 'samprāptah krcchrah para mad urvasa h. 

»Twaalf jaren zijn het nu, sinds wij uit ons rijk zijn weg

getrokken, het dertiende jaar, dat veel gevaren in zich bergt, 
en dat buitengewoon moeilijk is door te komen, is nu aange

broken«. 
8. Si tan karengwa enz. Hetzelfde eigenaardige gebruik van si 

vindt men bijv. Bhīṣmap. 48: Paradharma ngarannya si tan 
dharma ning ksatriya. Het dient „ter substantiveering van een 
woordcombinatie'' (Gonda, Bhīṣmap., 157) Cf. ook K.B.W., 
III, 2. 

9. Akweh asing byasananya. Dit moet de vertaling zijn van sphïta 
blijkens App. N.R. p. 2 after v. 11, S.R. p. 9 after v. 10: 
Ramantyam janāktrnam subhiksasphītamevaca. 
»Liefe1ijk, dichtbevolkt, welvarend en bloeiend«. 

10. Dit is een wel een zeer vrije vertaling, tenzij we aannemen, dat 
de gebruikte tekst anders luidde. Cf. I, 14: 
Avaçyameva vāsārtham ramantyam çivam sukham 
sammantrya sahitaih sanmrvastavyamakutobhayam. 
»Het is noodzakelijk dat wij, nadat wij er tevoren over beraad

slaagd hebben, met ons allen tezamen wonen in een plaats, die 
vrij van gevaar, liefelijk, gunstig en aangenaam is«. 

11. Karmolaha heb ik hier gelezen, in pl.v. het in dit verband slecht 
passende tamolaha (Jb.), op grond van I, 18: 
Naradeva katham karma tasya rāstre karisyasi 
Virâtanrpateh sādho rainsyase kena karmanâ. 
»Hoe zult gij, god onder de menschen, in zijn rijk werk ver

richten, en met wat voor werk zult gij, rechtschapene, koning 
Virāṭa behagen ?«. 

12. Deze reconstructie met behulp van de door U . opgegeven 
varianten is, afgezien van een enkel ondergeschikt punt, vol

doende bevredigend en het is in het geheel niet noodzakelijk 
om‚ evenals W., tot conjecturen zijn toevlucht te nemen. W. 
(o.c., p. 107) stelt de volgende reconstructie voor: 
Mrdurvadânyo hrīmāmç ca? dharmasattvo? 'tivikramah 
rājā tvam tapasā klistah kim karisyasi Pāndava. 
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Van deze reconstructie zou ik slechts het eerste deel van den 
tweeden regel willen aanvaarden (ra/a tvaṃ tapasā klistah), 
dat ongetwijfeld beter aan den overgeleverden vorm beant

woordt. Wat nu het overige deel van het citaat aangaat: 
Weliswaar hebben de hss. dharmah, dhārmikah wordt echter 
ondersteund door de paraphrase. Satyavikramah komt goed 
overeen met mahâçakti van de paraphrase, en tevens met rata 
cakrawartt, welk laatste dan zeer wel als litteraire uitweiding 
van den paraphrast kan worden opgevat. Daar ook mrdu, 
hrīmān en tapasâ klistah goed weergegeven zijn, resp. met 
mārdazva, makaszmbhāzvānggöng irang en telas gumegö 
katapasabratan, blijft als eenige moeilijkheid over surttpa in de 
paraphrase, dat toch bezwaarlijk als vertaling van vadānyo kan 
gelden. W. verklaart dit aldus, dat de paraphrast vadânyo zou 
hebben afgeleid van vadana (»gelaat«). Ofschoon deze ver

klaring wat gezocht aandoet, is zij toch zeer wel mogelijk. 
13. Karmarasa zvazvan i nghulun. Dit heb ik onvertaald gelaten, 

daar de bedoeling mij ontgaat. In den Skr. tekst zegt 
Yudhisthira : 
Çrnudhvam yatkarisyāmi karmâham Kurunandanāh 
Virātam samanuprāpya râjānam purusarsabham. I, 21 
»Hoort gij maar, Kuruzonen, wat voor werk ik zal verrichten 
wanneer ik bij koning Virāṭa, den voortreffelijksten onder de 
menschen, ben aangekomen«. 

14. Over de beteekenis der aangenomen namen teekent U . aan: 
„In this connection, it may be mentioned that none of the 
names which the P. assume can be regarded as being a proper 
or personal name, and indeed almost all of them designate 
some profession only. Bhïma is a Ballava == cowherd. Nakula 
is a Granthika == astrologer ? or rhapsode, or reciter or an 
actor, and later on he says his name is Ariṣṭanemi (IV, 9, 5). 
Sahadeva is a Tantipāla lit. one who in charge of a herd of 
calves, tethered together to a rope. Sairandhri cannot be said 
to be a personal name, nor Bṛhannalā. The name which Yudhi. 
assumes is Kaṅka, which has among other senses that of a 
heron, and a heron is the type of a deceitful person''. (Notes, 
p. 13). 

15. Santen is de vertaling van aksa: 
Vaidũryânkāñcanândāntānphaīairjyotirasaih saha 
krsnāksāllohitâksāmçca nivapsyāmi manoramān. I, 23. 
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U . vertaalt dit vers aldus: 
»1 shall throw down the dice, delightful as they are, the dice 
coloured dark or red and made (variously) of emerald, or gold 
or of ebony and set with Jyotirasa dots«. (Notes, p. 5, 6). 

Het is misschien niet overbodig op te merken, dat de weer

gave van santen (aksa) met »dobbelsteen« evenmin geheel juist 
is als die met »schaakstuk«. Cf/Held, The Mahābh., p. 253. 

16. Līlā zvyājakarma. Het lijdt, dunkt mij, geen twijfel, of dit is 
de juiste lezing i.pLv. het duistere līlāwaçakarma (Jb1). Op 
p. 6, 7 komt wyājakarma nogmaals voor. In den Skr. tekst heb 
ik het evenwel niet terug kunnen vinden. 

17. Met het oog op de constructie van dezen zin lijkt het gewenscht 
om na sarzva een hiaat aan te nemen. 

18. Mantrākhyāyikā heb ik hier gelezen op grond van II, 27: 
Pathannākhyāyikā nātna strībhāvena punah punah 
ramayisye mahīpālam sarvam cāntahpure janam. 

»ík zal namelijk, optredend als een vrouw, den vorst en alle 
vrouwen in den harem onderhouden met het vertellen van ver

halen«. 
19. Deze zin is hoogstwaarschijnlijk corrupt geraakt, zooals het nu 

is, is het onvertaalbaar. 
20. De lezing kamböha, die in geen der hss. voorkomt, is evident 

bij vergelijking met III, 9: 
Vrsabhānapi jānāmi rājanpūjitalaksanān 
yesâin inūtramupaghrāya a pi vandhyâ prasūyate. 

»ík kan ook stieren met gunstige teekens onderscheiden, o 
koning, die zoo heilvol zijn, dat zelfs onvruchtbaren, door hun 
urine te ruiken, kunnen voortbrengen«. 

21. Dit komt niet geheel overeen met den Skr. tekst, waar gezegd 
wordt (III, 12) : 
Kena sa Draupadt Krsnā karmanā vicarisyati 
na hi kimcidvijānâti karma kartum yathā striyah. 

»Wát voor werk zal'Kṛṣṇā, de dochter van Drupada, ver

richten? Zij kent immers geen enkele van de bezigheden, die 
andere (gewone) vrouwen plegen te verrichten«. 

22. Sendrāyana is de verbastering van Indrasenādayah in IV, 3 
(zie crit. app1). 
Indrasenâdayaçceme rathānādāya kevalān 
yāntu Dvāraz/atīm çīghramiti me vartate matih. 
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»Laten Indrasena en de anderen met de leege wagens snel 
naar Dvāravatî gaan, zoo heb ik besloten«. 

23. Gamatakĕna. De vorm gamat is waarschijnlijk op te vatten als 
nevenvorm van ge met »volledig, geheel«. 

24. Cf. IV, 7b: 
Viditam vo yathāsarvam lokavrttamidam nrpa. 

»Gíj kent weliswaar, o vorst, over het algemeen het karakter 
der menschen«. 

In den gebruikten Skr. tekst moet de volgorde der verzen 
hier blijkbaar anders zijn geweest, aangezien de vertaling van 
7b staat tusschen de paraphrase van 8. Ook W. wijst hierop 
(o.c„ p. 109). We moeten dus wel aannemen, dat 7b aansloot 
hij 8. 

25. De vertaling is onzeker. De Skr. tekst luidt hier geheel anders: 
Hantemâm rājavasatim rājaputrā bravīmi vak 
yathâ rājakulam prāpya sarvāndosāmstarisyatha. 

» Welnu, prinsen, ik zal tot U spreken over de koninklijke 
hofhouding en ik zal U vertellen, hoe gij, eenmaal aangekomen 
in het paleis, alle fouten vermijden kúnt«. 

26. Lazvan, dat hier geen zin heeft, heb ik veranderd in lawang. 
Volkomen duidelijk wordt ook dan de bedoeling echter nog niet. 
Het moet de vertaling zijn van IV, 11 : 
Distadvâro labheddrastum (râjasvesu na viçvaset). 

» Eerst wanneer men is binnengelaten (of »wanneer men bij 
de poort vergunning heeft gekregen?« Zie Roy's vert. V.P„ p. 
8), kan men den koning te zien krijgen, (laat men niet ver

trouwen op koninklijke eigendommen)«. 
Waarschijnlijk doet men beter te lezen drstadvāro (zie crit. 

app.), hetgeen meer aan den Javaanschen tekst beantwoordt. 
In ieder geval blijkt nu wel, dat de Javaansche vertaler met dit 
vers geen raad geweten heeft. 

27. Dit is de vertaling van IV, 11 (zie crit. app.) : 
Rājasvesu na vigvaset. 

Laat hij niet vertrouwen op koninklijke eigendommen. 
28. Dit komt niet geheel overeen met IV, 19, waarvan het de ver

taling moet zijn: 
Yacca râjânuyuñjīta tadevābhyanuvartayet (of °varnayet) 
pramādamavale pam ca krodham ca parivar jay et. 

»Datgene, waar de koning naar vraagt, laat hij zich daar 
naar richten (of »láát hij dat vertellen«), en laat hij onop
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lettendheid vermijden en zijn trots en toorn terzijde stellen«. 
29. In den Skr. tekst heb ik dit niet kunnen terugvinden. Dit voor

schrift schijnt hier dan ook weinig op zijn plaats. Het is moge

lijk, dat we moeten lezen prānagata »zeer snel, buiten adem?« 
(cf. B.W., IV, 68); ook dan echter is de bedoeling van deze 
woorden zonder verder verband allesbehalve duidelijk. 

30, De Javaansche tekst is volkomen duidelijk, het origineel is 
echter minder goed te begrijpen (IV, 24): 
Daksinam vātha vāmam vā pārçvamāsita panditah 
raksanā çatruçastrānām sthānam paçcādvidhīyate. 

»Een wijs man moet gaan zitten aan de linker of rechter

zijde (van den koning). Als bescherming voor de wapens der 
vijanden moet zijn plaats aan de achterzijde zijn«. 

Terecht teekent U . hierbij aan: „It is perhaps not easy to 
understand what is exactly intended by this v." (Notes, p. 17), 

3L Deze vertaling berust op IV, 29: 
Yasya kopo mahābādhah prasādah sumahāphalah 
kastasya manasāpīcchedanartham prājñasammatah. 

»Welke man, die voor verstandig wordt gehouden, zou ook 
maar in gedachten diengene nadeel willen berokkenen, wiens 
toorn een zoozeer vernietigende werking heeft en wiens gunst 
zoozeer vruchtdragend is?«. 

32. Wat asing salwira ning salapnya in dit verband beteekent is 
mij niet geheel duidelijk. De bedoeling van dit voorschrift blijkt 
overigens duidelijk genoeg uit IV, 40: 
Anyasminpresyamane tu purastādyah samutpatet 
aham kim karavānlti sa rājavasatim vaset. 

»Diegene, die, wanneer*een ander reeds gezonden is, op

springt met de woorden, — wat zal ik doen? — hij alleen is 
waardig in een koninklijk paleis te wonen«. 

Wellicht moeten we dan asing enz. opvatten als »wát die 
ander ook maar voor opdracht ontvangen heeft«. 

33. Naar de beteekenis van yan hana buñcang haji kan ik slechts 
gissen. Blijkens het verband gaat het hier om opdrachten van 
den vorst, die men zonder morren of dralen moet uitvoeren. 
Cf. IV, 41: 
Abhāre caiva bhāre ca rājñâ yaçcaiva sarvadā 
âdisto na vikampeta sa rājavasatim vaset. 

»Degene, die nooit terugschrikt voor een opdracht van den 
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vorst, of zij nu licht of zwaar is, hij is waardig om in een 
koninklijk paleis te wonen.*. 

Mogelijkerwijs is buñcang haji een ongewone uitdrukking 
voor »afgezant van den vorst«, welke beteekenis ook wel zou 
passen in de door T. opgegeven plaats (cf. K.B.W., IV, p. 250, 
s.v. paly an). We zouden voor deze plaats dan ook een be

teekenis »zending van den vorst, buitenlandsche opdracht.* 
moeten aannemen. 

In pasuh kan het begrip »scheiden« liggen (pisah, pasah). 
Het geheel zou dan moeten beteekenen »een buitenlandsche 
opdracht van den vorst, waardoor men gescheiden is (van zijn 
land?)«. Met dat al blijft de bedoeling echter hoogst onzeker. 

34. Het origineel van dit voorschrift heb ik in den Skr. tekst niet 
kunnen terugvinden; het schijnt mij toe, dat IV, 44a de be

teekenis nog het meest nabij komt: 
Na karmani niyuktah sandhanam kimcittatah sprget. 

»Láát hij niet, wanneer hij met een werk belast is, geld 
aannemen« 

35. Jaya swastyāyana van de hss. heb ik opgevat als citaat uit 
IV, 48: 
Y adevānantaram kár yam tadbhavānkartumarhati 
târanāyâsya duhkhasya prasthānāya jayāya ca. 

»Wát gij nu te doen hebt, dat is ons veilig door dit leed 
heen te brengen en te zorgen voor een gunstig vertrek en de 
uiteindelijke overwinning«. 

Manggala sanghidun hmtampaha kan dan zeer goed als ver

taling hiervan worden opgevat. 
Voor de lezing prasthānāya i.pl.v. swastyâyana pleit ook p. 

10, 5: tclas pwa sira pinagawdyaken prasthânamanggala. 
36. Dit komt overeen met V , 2a: 

Tataste daksinam tlramanvagacchanpadātayah. 
»Toen volgden zij te voet den Zuidelijken oever«. 

37. Cf. V, 2b, 3a (zie crit. app.): 
Nivrttā vanavāsādvai Virâtam prepsavastathā 
vasanto giridurgesu vanadurgesu dhanvinah. 

»Zich afkeerend van het woudleven, verlangend om spoedig 
Virāṭa te bereiken, overnachtend in ontoegankelijke bergen en 
bosschen, de machtige boogschutters. «. 

38. Dat we hier Daçārna moeten lezen i.pl.v. Karna blijkt uit V , 4a: 
Uttarena Daçārnānvai Pâñcālāndaksinena ca. 
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»Links lieten zij achter zich het land der Daçārṇa's en rechts 
het land der Pāñcāla's<<. 

39. Wanwa magöng heb ik opgevat als vertaling van janapada. 
Cf. V, 6: 
Tato janapadam prāpya Krsnā rājânamabravit 
paçyaikapadyo drçyante ksetrâni vividhāni ca. 

»Toen zij dat land (nl. het in het voorgaande genoemde land 
van Matsya) bereikt hadden, sprak Kṛṣṇā tot koning 
Yudhiṣṭhira: „Kijk, we zien voetpaden en verscheidene akkers«. 

40. sapalagan ulih. De bedoeling van deze woorden is niet duidelijk. 
De andere lezing lapalaganolih biedt al evenmin eenig steun

punt. 
41. Het lijkt waarschijnlijk, op grond van den Skr. tekst, dat we 

Gāndīwa moeten lezen voor kundaga: 
Sāyudhāçca vayam tāta praveksyāmah piiram yadi 
Samudvcgam janasyāsya karisyāmo na samçayah V, 11 
Gândīvam ca mahadgādham îoke ca viditam nrnām 
taccedāyudhamādâya gacchāmo nagaram vayam 
ksipramasmān vijānlyiirmannsyā nâtra samçayah 

App. V. N.R. p. 31 after v. 11. 
tato dvādaçavarsâni vanavāso hi nah punah 
e kas minna pi vijñātc pratijñātam hi nastathā. V, 12. 

»\Vanneer wij met onze wapenen de stad binnengaan, mijn 
beste, zullen wij zonder twijfel ontsteltenis teweegbrengen bij 
de burgers; bovendien is de geweldig sterke Gāṇḍīva over de 
geheele wereld bij de menschen bekend, zoodat, wanneer wij 
daarmee de stad binnengaan, de menschen ons spoedig zullen 
herkennen, daarover bestaat geen twijfel, en wanneer ook maar 
één van ons herkend wordt, staat ons opnieuw een twaalfjarig 
verblijf in het woud te wachten, zoo hebben wij het immers 
afgesproken«. 

42. De Skr. tekst heeft hier gaml: 
Iyam kūte manusyendra gahane mahatï gaml 
bhīmaçākhā durārohâ çinaçānasya samīpatah. V, 13. 

»(Kijk eens naar) dezen grooten Çamīboom, o vorst, in 
dat dichte boschje, hij heeft geweldige takken, is moeilijk te 
beklimmen en bevindt zich in de nabijheid van een kerkhof«. 

43. Kuñjadega. In den Skr. tekst vinden we dezen naam niet, ook 
S0rensen vermeldt hem niet. Jb geeft op »kreupelhoutstreek«, 
dus afgeleid van kuñja. Deze oplossing is echter niet bevredi

file://�/Vanneer
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gend, aangezien we immers nu weer voor een nieuwe vraag 
staan, nl. wat nu eigenlijk met »kreupelhoutstreek« bedoeld 
wordt. We zullen de oplossing dus in een andere richting moe

ten zoeken. Het lijkt alleszins aannemelijk om den naam op te 
vatten als verkorting van Kuñjarakuñjadeça, het geboorteland 
van den heiligen Agastya, genoemd in de inscriptie van 
Tjanggal. Cf. Krom, Hindoe Jav. gesch., p. 123 vgg. en Kern 
in K.B.I. , IV, dl. 10, p. 130. 

Dat de Javaansche vertaler nu juist dezen naam koos, heeft 
wel geen andere reden, dan dat hij op Java als geographische 
naam bekend was. 

44. Na sowangsowang moet iets zijn uitgevallen, daar niet vermeld 
wordt, dat de naam Jaya aan Yudhisthira toegekend wordt. 

45. Dit komt niet geheel overeen met V‚ 35: 
Tato yathāpratijñābhirnagaram prāviçanmahat 
ajñātacaryām vatsyanto rāstre var sant trayodaçam. 

»Dáárop gingen zij de groote stad binnen, om volgens de 
afspraak het dertiende jaar in dat rijk in onbekendheid door 
te brengen«. 

46. Wesamya (S. vaisamya »ongelijkheid, onjuistheid«, aan welke 
lezing ik de voorkeur héb gegeven (boven we sa somya) is zeer 
goed op te vatten als naderen uitleg en verklaring van de ver

gelijkingen met de zon en het vuur, die de letterlijke vertaling 
zijn van VI , 3c, d: 
Mahabhrajalairiva samvrto ravih 
yathānalo bhasmavrtaçca vīryavān, 

»De machtige, die was als de zon, wanneer hij door dicht

opeengepakte wolken verhuld is, of als een vuur, dat met asch 
bedekt is«. 

47. Ndan hale pa enz. De vertaling is onzeker, cf. Ehīṣmap„ p. 152. 
Voor paramārtha cf. Adip., p. 183: ksatriya janma ni nghulun 
kabeh, tan brāhmana paramārtha. 

48. Kā samjñā. Dit komt in den Skr. tekst niet voor. 
49. nāma ning gotra sanghulun. Zonder twijfel is hier rahadyan 

uitgevallen, zoodat we moeten lezen nāma ning gotra rahadyan 
sanghulun. Aangezien we dan hierin een herhaling hebben in 
andere woorden van de vraag uit het eerste deel van den zin, 
vermoed ik, dat dit laatste gedeelte in den tekst niet thuis hoort. 

50. Het is eigenaardig, dat in den Javaanschen tekst Wirāta ook 
als naam van het Matsyaland gebruikt wordt. 
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5 I. Hier moet wel tan zijn uitgevallen, aangezien we in den Skr. 
tekst juist het tegenovergestelde lezen: 
Na me jitah kaçcana dhārayeddhanam. VI, 13 c. 

»Laat iemand, die door mij (bij bet dobbelspel) overwonnen 
is, het geld niet behouden«. 

52. Pinakapranazva īçzvara, Het is niet erg duidelijk wat pinaka

pranazva beteekent. Jb geeft op »tot zegen strekken ?« Pranazva 
noch īçzvara komen in den Skr. tekst voor, wel vindt men 
dezelfde gedachte in VI, 12 b: 
Praçādhi Matsyāvaçago 'smi te dvija. 

»Heerscht gij over de Matsya's, brahmaan, ik zal mij aan 
U onderwerpen*, 
en VI , 14 c, d: 
Çrnvantu me jānapadāh sabliāgatāh 
Kanka yathāham visaye prabhustathā. 

»Dat mijn hier aanwezige onderdanen het hooren! Kangka 
is even goed vorst in dit rijk als ik«. 

Op grond hiervan lijkt het mij waarschijnlijk, dat we in 
pranazva een synoniem van īçzvara moeten zien, wellicht 
pranaya. 

53. Walakap. Beteekenis? Cf. VII, l c , d: 
Khajām ca darvïm ca karena dhārayan 
asim ca kālāngamakoqamamayxam. 

»Met een roerstok en een lepel in de hand, benevens een 
staalkleurig, vlekkeloos zwaard zonder scheede«. 
Het moet dus een vertaling of equivalent zijn, hetzij van darvt, 
hetzij van asi. 

54. Jejekan »die vertrapt \vordt«? Dus »verschoppeling, minste 
bediende« ? 

55. Amizvir bâhu. Cf. X , 2a, b (zie crit. app.): 
Bāhūmçccf dīrghāmçca znkīrya murdhajân 
mahābhujo vāranamattazñkramah. 

»Zwaaiend met zijn armen en zijn lange haren, langarmig, 
met den gang van een bronstigen olifant«. 

56. Anikëli. Cf. VIII, 2a: 
Vâsaçca paridhâyaikam krsnam sumalinam mahat. 

»Nádat zij één enkel, zwart, vuil, doch kostbaar kleed had 
aangetrokken«. In plaats van anikëli, dat niet beantwoordt aan 
sumalinam^ stel ik voor te lezen (a)dĕkil (of bekil) »vuil, 
smerig*. 

file:///vordt�
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57. Pragandha. Cf. Gonda, Varia, B.K.L‚ 99, p. 48L 
58. Ook W. heeft er al op gewezen, dat de vorm Serandhrï 

(Sairandhrï) te verkiezen is boven Sairindhrï („om overleve

ringen er der kun at bemaerke, at det kan vaere tvivlsomt, om 
formen Sairindhrï bör optages i W.P.' ' o.c, p. 116). 

59. In navolging van Gondā (o.c., p. 482) heb ik hier zvidyā gelezen 
voor widā. 

60. Ahale kcta enz. Let men op de analoge gedachte bij de aan

komst van Yudhisthira en Bhïma (vesamya, asambhawa), dan 
lijkt de vertaling, die Gonda geeft: » verwaarloosd, aan lager 
wak (o.c., p. 482) weinig aannemelijk. Deze komt bovendien 
niet overeen met den Skr. tekst, waar Sudeṣṇā zegt (VIII, 9a): 
Naivamrũpâ bhavantyeva yathā vadasi bhāmini< 

»Diegenen, waartoe gij zegt te behooren, hebben niet een 
dergelijk uiterlijk, gij schoone!« 
en VIII, 13a: 
Kā tvaṃ brūhi yathā bhadre nāsi dāst kathamcana. 

»Zegt mij wie gij*zijt‚ mijn beste, een slavin kunt gij immers 
nooit zijn«. 
Cf. K.B.W., I, 153, s.v. hade. 

61. Sor lïla enz. Dit komt overeen met hamsagadgadagāmim 
(»loopend als een waggelende gans«) in VIII, 10b (zie crit. 
app.). 
Op grond hiervan ligt het voor de hand te veronderstellen, dat 
kaminï de verbastering is van gaminï. 

62. Aínatang. Beteekenis? Cf. VIII, 16b: 
GratJtayisyāmi citrāçca srajah paramaçobhanāh. 

»Ik kan bonte en uiterst fraaie bloemenslingers maken«. 
63. Bij Jb ontbreekt ten onrechte het eerste deel van dezen zin, 

waardoor het tweede uiteraard in de lucht komt te hangen. 
De overeenkomstige passage in het origineel luidt aldus: 

rājā Virātah suçroni drstvā vapuramānusam 
vihāya mām varārohe tvām gacchetsarvacetasâ. VIII, 23. 

»Wanneer koning Wirāṭa Uw bovenaardsche schoonheid 
heeft aanschouwd, o schoonheupige, dan zal hij mij zeker op

geven en zich met hart en ziel tot U keeren«. 
64. Cf. W., o.c„ p. 246: „widyādhara bruges oftere for gandharwa". 
65. De beteekenis van cuta kan ik slechts gissen. In het origineel 

komt het woord niet voor, in plaats hiervan ucchista: 
Yo me na dadyâducchistam na ca pādau pradhāvayet 
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prĩyeyustena vāsena gandharvāh patayo mama. VIII, 29. 
»Míjn vijf gandharvaechtgenooten zullen zich tevreden 

toonen, wanneer ik verblijf houd bij iemand, die mij geen over

gebleven spijzen te eten geeft en mij niet zijn voeten laat 
wasschen*. 

In de Kor. komt acuta voor (156, 21) echter in een beteeke

nis, die hier in het geheel niet past (»onwetend«). 
Wellicht moeten we lezen cute »onrein«, aannemelijker is 

het echter het woord op te vatten als cyuta »afgevallen«, dus 
in dit geval »wát van de tafel is afgevallen*. 

66. Dat paribhâsā hier zooiets als »dialect« moet beteekenen blijkt 
uit IX, 1: 
Sahadevo'pi gopānâm krtvā vesamanuttamam 
bhâsām caisāin samāsthâya Virātamupayādatha. 

»Toen kwam ook Sahadeva op Virāṭa toe, geheel en al op 
de wijze der herders gekleed, terwijl hij zich ook hun taal had 
eigen gemáákt«. 

67. Voor westa, dat op één na alle hss. hebben, heb ik eesta ge

lezen, dat hier veel beteren zin geeft. 
68. Wwang tahu molah ring palëmbwan. Het is mogelijk, dat wTe 

voor deze ongewone uitdrukking (»die gewoon zijn zich in de 
stallen op te houden«? of te lezen ta umolah?) hebben te lezen 
tanmolah. 

69. Voor het onbegrijpelijke nizvudhah (Jb) heb ik niyuta gelezen. 
70. Dit komt vrij nauwkeurig overeen met IX, 11 (zie crit. app.). 

Bhutam bhavyam bhavisyacca yacca samkhyāgatamgavām 
na me'styaviditam kimcitsamantāddaçayojanam. 

»ík ken het verleden, het heden en de toekomst en ook het 
aantal, dat er is bij gekomen, van alle runderen binnen een 
omtrek van tien mijlen«. 

71. W. wijst er op dat Saha(m) van den Javaanschen tekst en 
Sumaha van den Skr. tekst verschillende personen zijn: 
‚, dog drejer det sig her for saa vidt om en anden person, 
som baade S (ZuidIndische recensie) og G (Grantha recensie) 
har Jāmadagnes for Jamadagnyasya i W.P. ; at dette ikke beror 
paa afskriverfejl i W.P., beviser paraphrasens Paraçurāma". 
(o.c, p. 119). 

72. amon lijkt hier dezelfde beteekenis te hebben als mon. 
73. Daar de koning Nakula hier dadelijk met Granthika aanspreekt, 
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moet dus een gedeelte van het antwoord van Nakula, waarin 
hij dit mededeelt, uitgevallen zijn. 

74. Sârabhūta. Door Jb verkeerd vertaald met »wagenmenner*. De 
beteekenis is daarentegen »aanvoerder, bevelhebber.*, in dit ver

band dus »opperstalrneester«. Cf. Bbîṣrnap„ 114, 119; A.W., 
X X I , 10. 
Cf. X I , 8: 
Yadasti kimcinmama vâjivāhanam 
tad ast îi sarvam tvadadhtnama dya vai. 

»Álle paarden, die ik bezit, zullen voortaan onder Uw toe

zicht stáán«. 
75. kemitan beteekent hier ongetwijfeld »waker, stalknecht«. 
76. Er staat feitelijk »onthaald op tevredenheid«. Gewoonlijk zegt 

men weh inak ambek (tegenover weh lara ambĕk »verdrieten, 
grieven«). 

77. U . teekent hierbij aan: 
„This explains the boon sought by Yudhi. in his first inter

view that money won by him was not to be kept in arrears''. 
(Notes, p. 40). 

78. Dit is de vertaling van XIII , 1 : 
Atha ntāse caturthe tu Brahmamh sumahotsavah 
āsītsamrddho Matsyésu purusānâm susammatah. 

»Toen, in de vierde maand (dat de Pāṇḍuzonen bij Virāṭa 
verblijf hielden) was het groote feest ter eere van Brahma, dat 
de menschen in het Matsyaland zeer in eere hieíden«. 

U . teekent hierbij aan: „I have tried in vain to find out if 
a brahmotsava be mentioned anywhere else, nor am I certain 
that the celebrations which Nīla. refers to, as held in the 
autumn include wrestling as one of the conspicuous items'*. 
(Notes, p. 41). 

Het is wel eigenaardig op te merken hoe de Jav. tekst van 
een feest ter eere van de brahmanen spreekt. Van een onthaal 
der brahmanen wordt in den Skr. tekst niet gesproken. 

79. Wat waragang hier beteekent is mij niet bekend (deze plaats 
opgegeven in K.B.W., III, 494, zonder vert.). 
Het overeenkomstige vers in den Skr. tekst luidt : 
Asakrllabdhalaksāste range pārthivasannidhau. XIII , 3b. 

»Zij hadden reeds vele malen overwinningen behaald in de 
aanwezigheid van koningen«. 

80. Dat we hier kâlakhañja hebben te lezen blijkt uit XIII, 2: 
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Tatra mallâh sainâpeturnānādigbhyah samâgatāh 
mahākāyā mahāvīryāh kâlakhañjâ ivāsurāh. 

»Dáár waren ook worstelaars gekomen (n.I. om het feest bij 
te wonen) uit verschillende hemelstreken, zij hadden geweldige 
lichamen en waren zeer heldhaftig, gelijk kālakhañjademonen<<. 
De verbastering der hss. is waarschijnlijk tot stand gekomen, 
doordat men dacht aan het even verder ook voorkomende 
kan jar. 

81. Nikâtulâdzvandwayuddha lijkt mij beter dan de conjectuur van 
Jb (ning anekatulâ°), waarop ook Gonda's vernuftige, maar 
wel wat gewrongen vertaling van deze plaats teruggaat (o.c‚ 
p. 483), of die van W. (anaikatula*, o.c, p. 120). 

82. Deze plaats, die door Jb niet begrepen is, gaat terug op een 
passage, die slechts in de Zuidelijke recensies voorkomt: 
Tato Yudhisthiro 'vādīcchrutvā Mātsyapatervacah 
asti mallo mahārāja mayā drsto Yudhisthire 
anena saha mallena yoddhum gaknoti bhūpate 
yo'sau mallo mayā drstah ptlrvam yaudhisthire pure 
So'yam mallo vasatyesa rajamstava mahânase. 

App. XIII S.R., p. 69, v. 8b, 9, 10. 
»Nádat Yudhiṣṭhira de woorden van den Matsyakoning ge

hoord had, sprak hij : „Er is een worstelaar, o koning, dien 
ik bij Yudhiṣṭhira gezien heb, hij nu, o vorst, is in staat om 
met dezen worstelaar den strijd aan te binden. Die worstelaar 
nu, dien ik vroeger aan het hof van Yudhiṣṭhira gezien heb, 
houdt verblijf in Uw keuken, o koning*. 

Dat het inderdaad om deze passage gaat, blijkt ten over

vloede uit de paraphrase, die er een vrij nauwkeurige vertaling 
van is. Eveneens wordt duidelijk, dat er tusschen papërëp en 
rabrāhmana een hiaat moet zijn, waar dus iets gestaan zal 
moeten hebben als tinon. 

83. Mallojña, dat hier eenige malen voorkomt en dat ik met 
»koning der worstelaars« heb weergegeven, is feitelijk onzin, het is 

* waarschijnlijk een verbastering van malladharmajña. Cf. App. 
XII I S.R„ p. 70, after v. 23a: 
Nahyelad yuddhadharmo*yam iti sarve bruvanti te 
mallānâmiti tacchrutvā bhīmastam vallavosmyaham 
na mallo malladharmajño râjñah prītikaro'bravīt 
tacchrutvā vacanam tathyamiti sarve bruvanti te. 

»„Dit is niet volgens de regels van het gevecht". Zoo spraken 
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zij allen. Toen Bhïma die woorden der worstelaars gehoord 
had, sprak hij tot hem (den koning): „Ik ben slechts een kok 
en geen worstelaar, die op de hoogte is met de regels der 
worstelkunst, ik ben daarentegen degene, die tot taak heeft den 
koning te vermaken''. Toen zij die woorden vernomen hadden, 
spraken zij allen: „Zoo is het'’«. 

Het lijkt mij in het geheel niet onmogelijk, dat door deze of 
een dergelijke passage de naam Malla(dharma)jña in den tekst 
gekomen is en abusievelijk als de naam van den worstelaar is 
opgevat, die in den Skr. tekst Jtmūta heet. 

84. Anita enz. Dit kan niet juist zijn; ik stel voor hier te lezen 
anibakĕn ikong, in verband met App. XIII S.R. p. 69 v. 14b: 
Tam mal lam pātayāmyaham. 

»ík zal dien worstelaar terneer werpen*. 
85. Añidra kan men het beste weergeven met »een truc toepassen, 

„ûberlisten''*. Cf. Ādip„ 132, 143, 150, 196. 
86. Patakurangan beteekent waarschijnlijk niet »elleboog« (Jb), 

maar »díj, heup*. Deze beteekenis past ook beter bij de door T. 
opgegeven plaatsen. (K.B.W., II, p. 631, s.v. takurang). 

87. Dit schijnt aan een gevecht vooraf te gaan (soort gebed?). 
Zoo ook A.W., VIII, 11: sang Pārthânggĕtĕm angusap lëmah 
tumëngha. 

88. Cf. A.W., X X V , 5: Pangohan ing mamëkasi prāna. 
Adip., 144: mangohan ta ya mamëkasi huripnya. 

89. Dat we hier dwirada moeten lezen blijkt uit XIII , 25: 
Yadā tattulyapuruso na kagcidbhuvi drgyate 
tadâ vyāghraiçca simhaiçca dviradaih samayodhayat. 

»Toen er op de wereld geen hem waardige tegenstanders 
meer te vinden waren, liet hij (de koning) hem strijden met 
tijgers, leeuwen en olifanten«. 

90. Dit gedeelte is corrupt en onvertaalbaar. Het moet gedeeltelijk 
de vertaling zijn van XIII, 26: 
Punarantahpure strīnām madhyavartï Vrkodarah 
yodhyate sma Virâtena vrsairmallairmahāgajaih. 

»Ook liet koning Wirāṭa hem in den harem, temidden der vrou

wen, strijden met stieren, worstelaars en geweldige olifanten«. 
91. Anghir ikang dega. Waarschijnlijk zullen we hier wel uddega 

(of ādega) moeten lezen, dan blijft echter anghir in dit ver

band onbegrijpelijk. Wat bedoeld wordt blijkt duidelijk uit 
XIII , 28: 
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Açvairvinītairjavanaistatra tatra samāgataih 
tosayâmâsa rājānam Nakulo rājasattama. 

»Nakula, o gij voortreffelijkste der vorsten, behaagde den 
koning door hem goed afgerichte, snelle paarden te toonen, die 
overal heen kwamen (d.w.z. waarheen hij ze ríep)«. 

92. Dit citaat waarschijnlijk aldus te lezen: sa tu cittāgni samtaptah; 
de verschillende Skr. recensies lezen echter — kâmāgni — 
(W„ o.c„ p. 121). 

93. W. leest hier op grond van de overlevering niweganesu. Het 
lijkt mij echter in het geheel niet onmogelijk, dat er een letter

greep is afgevallen. Bovendien komt deze variant in den Skr. 
tekst niet voor. Uiteraard is dit laatste argument niet doorslag

gevend, zooals we in de vorige aanteekening zagen. 
94. Konengoneng in deze beteekenis ook Adip„ 92: salzvir ing 

konëngonëng hane çarīrantâivayawanta kabeh. 
95. Dezelfde gedachte vindt men in X I V , 11: 

Idaṃ ca rttpam prathamam ca te vayah 
nirarthakam kevalamadya bhāmini 
adhāryamānā sragivottamā yathā 
na çobhate sundari çobhanā satī. 

>>Deze schoonheid en eerste jeugd van U zijn nu alleen maar 
nutteloos, o schoone, daar immers een schoone vrouw, die geen 
echtgenoot heeft, niet schittert, evenals een fraaie krans, die 
niet gedragen wordt«. 

96. W. maakt aannemelijk, dat we voor het overgeleverde tan 
dewamki (of in andere hss. dewimki) moeten lezen twain dewi, 
inplaats van atha bhũtih, dat de Skr. tekst heeft. Dewi zou dan 
overeenkomen met Saraszvatl van de paraphrase („for dewī 
brugt Sarasvatī anf0rer P.W. 3 steder, saa at det naeppe kan 
vaere for vovet et antage det her". O.c, p. 124). 

97. Het is duidelijk, dat de paraphrase niet juist kan zijn, aan

gezien zij niet aan het citaat beantwoordt. 
Wellicht hebben we voor nira te lezen ni Hrï en voor strī CVī 
(het laatste is een veel voorkomende vergissing). Kānti zou dan 
dus weergegeven zijn met te ja ning wulan. 

98. Dat de tekst, dien de Javaansche vertaler gebruikte, Rati had 
(en niet ati) is zonder meer duidelijk uit de paraphrase. 

99. Deze plaats is corrupt geraakt en onvertaalbaar. Wat de be

doeling is blijkt duidelijk uit App. X I V N.R. p. 72 after v. 10, 
S.R. p. 77 after v. 10: 
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Kudmaîāmburahākārau tava subhru payodhafau 
kāmapratodāviva mâm tudataçcāruhâsini 
valīvibhamgacaturam stanabhārazdnâmitam 
karāgrasammitam madhyam tavedam tanumadhyame 
(drstvaiva cārujaghanam saritpulinasamnibham 
kāmavyādhirasâdhyo māmapyākrāmati bhâmini). 

»Deze borsten van U , die er uitzien als lotusknoppen, gij 
met Uw schoone wenkbrauwen, sporen mij aan als de prikkels 
van Karna, gij met Uw bekoorlijken glimlach; wanneer ik Uw 
middel zie, met vier plooien, gij met Uw slanke leest. Uw 
middel, dat een weinig voorover neigt door het gewicht der 
borsten en dat met één hand is te omspannen, (en wanneer ik 
Uw bekoorlijke lendenen zie, breed als de oevers van een rivier, 
dan overweldigt mij de ongeneeselijke kwaal der liefde)«. 

De tekst is blijkbaar door latere toevoegingen bedorven, 
immers, wanneer we voor tan lezen ta en ri denya ararëm 
ngzvang weglaten, houden wij een zeer nauwkeurige weergave 
van het origineel over: 
Kudmalāmburuhākaraa byakta kucup ning sar o jan 

kahidëpannya 
payodharau kuya teku susu kalih 
kāmapratodāviva hana ta pratodeng anangga 

Iwirnya 
vallvibhamgacaturam ri walïnya lalitya 
madhyam 

stanabhāravināmitam • tang kul denya tengahta 
karāgrasammitam welut. 
Wanneer Gonda dan nog meent de lezing pratoda niet voet

stoots te kunnen aanvaarden, op grond van de overweging, 
dat er een groote kans bestaat, dat de Skr. tekst, dien de 
Javaansche vertaler gebruikte, een andere lezing had (terwijl 
bovendien de twee beste hss. pratosa hebben, zie crit. app.) en 
zegt „dat het niet geraden is op grond van de lezing der Calc.

editie onzen tekst aan te tasten'' (o.c, p. 502), dan mag dit 
toch zeker wel als een al te ver drijven der wetenschappelijke 
voorzichtigheid beschouwd worden. 

100. De emendatie van dit citaat is van W. (o.c„ p. 125). 
App. X I V N.R. p. 72 after v. 10, S.R. p. 77 after v. 10 geeft 
een eeiiigszins afwijkende lezing, (die Jb heeft opgenomen): 
Jajvāla cāgnimadano dāvāgniriva nirdayah 



99 

tvatsamgaiītâbhisamkalpavivrddho mām dahatyayam. 
»Een liefde als vuur is ontvlamd en dit vuur, dat nog gevoed 

wordt door het verlangen naar een samenkomst met U , ver

teert mij als een onbarmhartige boschbrand«. 
101. De paraphrase van het citaat is niet geheel duidelijk, ik geef 

de vertaling dan ook gaarne voor een betere. 
102. Dit is de vertaling van App. X I V N.R. p. 72 after v. 10, S.R. 

p. 77 after v. 10: 
Atmadānapravarscna samgamāmbodharena ca 
Camay asva varārohe j volant am manmat]\ānalam. 

»Dooft gij het laaiende liefdesvuur, gij van buitengewone 
schoonheid, met de wolk van Uw samenkomst met mij en de 
regenbui van Uw overgave«. 

103. Lambalamban. Uitgaande van lamba in de bet. >>enkel‚ een

voúdig« komt men bier tot de bet. »eenvoúdig weg, zoo maar, 
zonder meer«. 
W. vertaalt verkeerd met »indulgere« (o.c., p. 249). 

104. Vertaling onzeker. Agëlëm heb ik in hëlëm veranderd op grond 
van X I V , 15: 
Mithyâbhigrdhno hi nar ah pā pāt niā lobhamāsthitah 
ayaçah prāpnuyâdghoram tathaiva sumahadbhayam. 

»Want een man, die ongeoorloofde begeerten koestert, een 
slechte inborst heeft en tot hebzucht vervallen is, voor hem zal 
de schande niet uitblijven en verschrikkelijke rampen zullen 
over hem komen«. 

105. Dit is de vertaling van App. X I V N.R. p. 73 after v. 15, S.R. 
p. 78 after v. 15: 
Jânannapi sudurbuddhih paradārābhimarsane 
dosān bahūn prānaharān sarvalokavigarhitān. 

»Ofschoon hij de vele zonden kende, die in overspel liggen, 
zonden, die door alle menschen worden gelaakt en die soms 
den dood ten gevolge hebben«. 

106. Nayapangkaja. Jb geeft op »hartlotus«, het is mij echter niet 
duidelijk hoe hij aan deze beteekenis komt. Het is mogelijk dat 
het woord aldus ontstaan is: (hr)dayapangkaja (zooals bekend, 
worden daya en naya vaak met elkaar verwisseld). Of moeten 
we lezen nālapangkaja, waarin nāla »hart« is gaan beteekenen 
(nâla ning twos) ? 

107. Verbetering van het beteekenislooze an duna (AB) in an hana 
ligt voor de hand en geeft goeden zin. Leest men met Jb 
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n ahyun, dan houdt towin tan sāmānya janma geen verband 
meer met het voorgaande. 

108. Dat hier parwanīkāla behoort te staan (i.pl.v. het zinlooze 
arbanikāla) blijkt uit X V , 5 (zie crit. app.). 
Parvanïm tvarn samuddiçya surāmannam ca kâraya 
tatrainām presayisyâmi surâhārīm tavāntikam. 

»Bereidt gij ter gelegenheid van den feestdag wijn en spijzen, 
dan zal ik haar naar U toe zenden om den wijn te halen«. 
Cf. Bhīṣmap, "33: tuhagana ta yabratdngkën parwanī. 

109. Gandhawāsa. Jb geeft hiervoor op »geurige gewaden«. Aan

nemelijker is echter de veronderstelling van T., dat het de naam 
ván den een of anderen drank is (cf. K.B.W., IV, 639). 

110. Voor de lezing surā i.pkv. sarwa zie aant. 108. 
111. larangan. Dit is ook de juridische term voor een gehuwde 

vrouw ten opzichte van andere mannen. „Een gehuwde wrouw 
is voor elken anderen man dan haar echtgenoot, larangan". 
Jonker, Een OudJav. wetb. p. 169. 

112. kusya. De beteekenis hiervan is mij niet bekend. Cf. K.B.W„ 
II, 202. 
In den Skr. tekst lezen we: 
Naiva tvārn jātu himsyātsa itah sampresitātn mayā 
Ityasyāh pradadau kāmsyam sopadhānam hiranmaydm. X V , 16b. 

>>„Hij zal U zeker geen kwaad doen, wanneer .gij door mij 
gezonden zijt''. Met die woorden reikte zij haar een drink

schaal met een gouden deksel«. 
We zouden geneigd zijn kusya hier aan te zien voor een 

verbastering van kāmsya, hetgeen echter onmogelijk is, aan

gezien dit laatste reeds goed weergegeven is met tam as (kāmsya 
»koperen drinkschaal«, zie Notes, p. 52). 

113. De emendatie van den eersten regel van dit citaat is van W., 
de tweede regel heb ik door de onzekerheid, die hierover be

staat, in den overgeleverden vorm laten staan. 
Met dit vers komt in beteekenis overeen X V , 18: 
Yathāhamanyam Pāndubhyo nâbhijân<āmi kamcana 
tena satyena mām prâptām Klcako mā vage'karot. 

»Dáár ik niemand ken dan de Pāṇḍu–zonen, moge Kīcaka 
mij op grond daarvan niet in zijn macht krijgen, wanneer ik 
bij hem ben aangekomen«. 

114; Sumurup kan hier niet de gewone beteekenis van >>ondergaan<< 
hebben, aangezien deze scène zich juist in den morgen afspeelt. 



101 

Het moet de vertaling zijn van bubodha, we zijn dus wel ver

plicht hier de N.J. beteekenis van sumurup »weten, begrijpen, 
bemerken« aan te nemen. Cf X V , 19: 

.  Upâtisthata sâ Sttryam muhūrtamabalā tatah 
tattasyāçcintitain Sūryastatra sarvam bubodha ha. 

»Dáárop verzonk die hulpelooze vrouw een oogenblik in stil 
gebed tot Sūrya en deze bemerkte dadelijk al.  haar bekom

rnernis«. 
115. De vergelijking is letterlijk vertaald uit X V , 21: 

Tarn mrglmiva saintrastām drstvā Krsnām samīpagām 
udatisthattadā sūto nāvam labdhveva pāragah. 

»Toen de sūta Kṛṣṇā, die geleek op een verschrikte ree, in 
zijn nabijheid zag, verhief hij zich van zijn zetel, als (d.w.z. even 
blij als) iemand, die een rivier oversteekt en plotseling een 
boot tot zijn beschikking heeft gekregen«. 

116. Dat hier in den tekst een hiaat moet zijn, blijkt weer uit den 
.. Skr. teksI. die hiermee volkomen parallel loopt: 

Svāgatam te sukeçānte suvyustā rajanī mania 
svāminī tvamanuprāptā prakurusva yathepsasi. X V I , 1. 

»Welkom, gij schoonlokkige. Deze nacht heeft mij wel een 
zeer gelukkigen dag gebracht, dat gij hier gekomen zijt, als 
mijn gebiedster! Gij kunt bier Uw gang gaan en alles regelen, 
zooals ge wenscht!«. 

Een aequivalent of vertaling van suvyusfa is dus blijkbaar 
uitgevallen. 

117. Cf. X V I , lOb (zie crit. app.): 
Sa Ktcakamapovâha vāyuvegena Bhārata. 

»Hij voerde Kīcaka weg met de kracht van een stormvlaag, 
o Bhārata<< 

118. Krodhanggetëm arengu. Dit is de vertaling van X V I , 13b: 
Dantairdantāntaram sprstvā krodhâdbhrukutimānayat. 

»Van toorn knarste hij met de tanden en fronste zijn wenk

brauwen*. 
119. Kanyatan. De beteekenis »wanneer niet<<‚ die hier uitstekend 

past, blijkt ten duidelijkste uit Bhīṣmap„ 76, 88, 92, 102, 112. 
Gonda's schrijfwijze kanya tan is te prefereeren. 

120. Dit moet de weergave zijn van X V I , 15: 
Sā sabhādvāramāgatya rudmtï Matsyamabravit. 

»Toen zij naar den ingang van de sabhā gegaan was, sprak 
zij weenend tot den Matsyakoning«. 
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% Moeten wij hieruit opmaken, dat de koning bij den ingang 
troont en moeten wij dus kahanan mahārâja Matsyapati, hier 
vertalen met »de plaats (in de sabhā), waar koning Matsyapati 
zich bevindt« ? Dat Dropadï immers reeds in de sabhā is blijkt 
uit X V I , 8b: 
Sabhām çaranamādhâvadyatra rājā Yudhisthirah. 

»Zij zocht haar toevlucht in de sabhā, waar koning Yudhiṣṭhira 
zich ophield «. (weergegeven met malayu mare kahanan mahārāja 
Yudhisthira). 

121. Pinakapangraksa nira kan niet juist zijn. Afgaande op den 
overeenkomstigen Skr. tekst ( X V I , 15, 16), zou er iets moeten 
staan als (m)angraksa: 
(Sā sabhādvâramāgatya rudantī Matsyamabravît 
aveksamānā suçronī tau patī dīnamānasau) 
ākāramabhiraksantĩ pratijñām dharmasamhitām 
dahamāneva raudrena caksusā Drupadātmajā. 

»(Toen zij bij de poort van de sabhā gekomen was, en zij, 
de schoonheupige, haar terneergeslagen echtgenooten zag, sprak 
zij, de dochter van Drupada, weenend) haar vermomming be

warend en de gelofte haar door den plicht opgelegd in stand 
houdend, met oogen, die brandden van toorn, tot den koning 
der Matsya's«. 
Cf. U. , Notes p. 55, v. 16: „Taking care to conceal her (real) 
personality, and not to violate the vow imposed by (? — her 
husband Dharma, i.e. Yudhi.?). 

122. Pinrabhugakti. Beteekenis? Blijkens het verband moet het een 
synoniem zijn van winalātkāra. We zouden dus iets verwachten 
als pinaribhawa. 

123. De bedoeling van deze passage ontgaat mij geheel. 
124. Kanya mata. Kanya tan te lezen? Cf. X V I , 29: 

Paroksam nābhijānāmi vivādam yuvayoraham 
kāryasyārthamavijñāya kim nu syātkugalam mama. 

»ík weet niets af van Uw strijd, aangezien ik er niet bij 
was. Wat kan ik dan doen, wanneer ik met de aanleiding van 
de kwestie niet eens op de hoogte ben?«. 

125. TukeL Hier opgevat als imperatieve vorm, tukel. Ukël be

teekent in het algemeen »omwinden« (Wrs. p. 83). De ver

taling »verkroppen« is hiermee wel in overeenstemming te 
brengen en past goed in den context. 

126. Sāhasa. „De meest gewone beteekenis van sâhasa als juridische 
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term is die, waarván de definitie voorkomt in Yājñ. II, 230, 
nameL sāhasa is het zich met geweld meester maken van 
publiek of privaateigendom'', Jonker, o.c., p. 172. 

127. Dit is een vrije vertaling van X V I , 41: 
Kīcako mām vadhtttatra surāhārlm gatām tava 
sabhāyām paçyato rājño yathaiva vijane tathâ. 

>>Tocn ik voor U wijn was gaan halen, heeft Kïcaka mij 
geslagen in de sabhā, voor de oogen van den koning, alsof hij 
zich met mij alleen bevond«. 

128. Het trotsche antwoord van Dropadï aan Sudeṣṇā, waarin zij 
zegt, dat anderen Kïcaka zijn gerechte straf zullen doen onder

gaan ( X V I , 43) vinden we hier niet weergegeven. 
129. Tan ahyun ahuripa. Dit komt niet overeen met den Skr. tekst: 

Sā hatā sūtaputrena rājaputrī samajvalat 
vadham Krsnā parlpsantl scnāvāhasya bhāminĩ. X V I , 44. 

»Gloeiend van toorn was Kṛṣṇā, toen zij, een prinses, zoo 
mishandeld was door den sūtazoon en vurig wenschte zij den 
dood van den generaal*. 

130. Dat de tekst hier een hiaat vertoont blijkt dadelijk bij ver

gelijking met den Skr. tekst, waarmee de Javaansche hier ge

heel parallel loopt: 
Krtvā çaucam yathānyāyam Krsnā vai tanumadhyamā 
gātrāni vāsasī caiva praksālya salilena sā 
cintayāmāsa rudatī svasya duhkhasya nirnayam. X V I , 45b, 46. 

»Nádat Kṛṣṇā, met de slanke leest, zich naar behooren ge

reinigd had, en haar leden en ook haar boven en onderkleed 
met water had afgespoeld, zon zij weenend op een middel om 
haar verdriet te keeren«. 

Verder is het zeer wel mogelijk, dat we voor asalin moeten 
lezen asalila. Daar het eerste echter ook goeden zin geeft, al 
komt het dan niet precies met het origineel overeen, heb ik 
voorzichtigheidshalve de lezing der hss. behouden. 

131. Dit correspondeert met App. X V I N.R. p. 86 before v. 50: 
Sā lat eva mahāçālam phullam Gomatitlrajam. 

»Zooals een liaan een geweldigen, bloeienden çālaboom aan 
den oever van de Gomati omstrengelt*. 
Het komt mij voor, dat mahosadhi, dat hier toch wel zeer weinig 
op zijn plaats is, een verbastering is van mahāçala. 

132. Vertaling van X V I , 51a: 
Bhtmasenam samāçlisya hastinīva mahāgajam. 
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»Zíj omarmde Bhīmasena, zooals een wijfjesolifant een 
machtig mannetje«. 

133. Deze vergelijking heeft uiteraard betrekking op de stem van 
Dropadï, wanneer zij den slapenden Bhïma toespreekt en be

hoort dus feitelijk te staan na mojar ta deuñ Yājñasenī wĕkasan. 
Dit blijkt ten overvloede uit App. X V I N.R. p. 86 after v. Sla: 
Vineva svarasampannā gāndhārasvaramūrcchitâ, 

»Als een klinkende luit, die de gāndhāranoot voortbrengt.*. 
134. Wiparïtaturu. Cf. Adip„ 162: Anuli sirdgnling, zviparīta nidrā. 
135. De bedoeling van dezen zin ontgaat mij geheel. 
136. Dropadï is blijkbaar geprikkeld door de (inderdaad wat on

noozele!) vraag van Bhïma en bedoelt: Hoe zou het dan toch 
ter wereld mogelijk zijn, dat ik geen wenschen had, mijn toe

stand laat op het oogenblik immers alles te wenschen over? 
In den Skr. tekst zegt zij: 
Agocyam tn kutastasyā yasya bhartā Yudhisthirah 
jānansarvāni duhkhâni kim mām tvam pariprcchasi. 

»Hoe zou zij dan niet beklagenswaardig zijn, die Yudhisthira 
tot echtgenoot heeft ? Waarom vraagt gij mij nog, ofschoon gij 
al mijn smarten toch kent?«. 

137. Prâtikāmī. „Servant or messenger, esp. said of that sūta, who 
was to bring Draupadï to the assembly''. S0rensen‚ p. 562, s.v.. 

138. Het is onbegrijpelijk, dat Jb hier akĕnda heeft gelezen i.pl.v. 
akëndat, dat een goede vertaling is van grīvām badhvâ. 

139. Kasula. Dit is het eenige woord uit de paraphrase, dat niet op 
de één of andere wijze door het citaat gedekt wordt; hier 
zouden we immers een weergave van alodya verwachten, een 
andere vertaling dan »gespietst, doorstoken« is hiervoor echter 
moeilijk te geven. 

140. De reconstructie is van W. (o.c„ p. 136). 
141. Jb's lezing kasih berust op een vergissing, de hss. geven slechts 

karih, dat ook veel beter is. 
142. Dezelfde gedachte vinden we uitgedrukt in X V I I , 11: 

Ko hi râjyam parityajya sarvasvam cātmanā saha 
pravrajyāyawa dīvyeta vinā dnrdyūtadevinam. 

»Wie anders dan hij, verslaafd aan het spel als hij is, ZOU 
bij het dobbelen zijn koninkrijk en al zijn bezittingen, en zich

zelf daarbij, opgeven om een leven als bedelmonnik te be

ginnen ?«. 
143. Dit komt overeen met X V I I , 28: 
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Upāste sma sabhāyām yam krtsnā vīravasumdharā 
tamupāsīnamanyasya paçya Bhārata Pândavam. 

»Hij, voor wien in de sabhā alle helden zich bogen, ziet toch 
eens aan, die Pāṇḍuzoon bedient nu een ander, o Bhārata<<. 

144. Ri jro. Dit ontbreekt bij Jb; dat het wel degelijk in den tekst 
thuishoort blijkt bovendien uit XVII I , 4: 
Sa yadā hrstasāmrājyastvām yodhayati kuñjaraih 
hasantyantahpure nâryo mamatūdvijate manah. 

»Wanneer de vorst vol vreugde U laat strijden met olifanten, 
dan lachen de vrouwen in den harem, voor mij is het echter 
een kwelling in mijn gemoed«. 

145. Dit komt natuurlijk op hetzelfde neer als °aweh tarpana ring 
Çiwâgni. 
In den Skr. tekst lezen we hiervoor: 
Yo 'tarpayadameyātmā Khāndave jâtavedasam. XVII I , 13a. 

»Hij met de onmetelijke ziel, die Agni's honger stilde in het 
Khāṇḍavawoud<<. 

In Bhīṣmap. p. 120 staat, in tegenstelling tot onzen tekst, 
eenvoudig: 
Tëlas mara ng Phalguna magawayâgnitarpana ri kola ning 
Khāndazvawanadahana. 

146. Dit vat ik op als de vertaling van XVII I , 43: 
At ah prativiçistāni duhkhānyanyāni Bhārata 
vartante mayi Kaunteya çrnu tāni viçesatah. 

»Welnu, gij zoon van Kuntī, ik heb nog andere grieven, die 
deze nog verre overtreffen, «hoort gij maar aan, hoe zij elk op 
zichzelf luiden«. 

147. De vertaling is onzeker. Het kan de weergave zijn van X I X , 3b: 
Iti krtvā pratĩksāmi bhartfnāmudayam punah. 

»Dáárom verwacht ik nu weer voorspoed voor mijn echtge

nooten«. 
148. Cf. X I X , 5: 

Ya eva heturbhavati purusasya jayâvahah 
parājaye'pi hetuh sa iti vai pratipālaye. 

»Hetgeen oorzaak is voor den mensch van de overwinning 
kan even goed de oorzaak zijn van den nederlaag, daarop heb 
ik mijn hoop gevestigd«. 

149. Atilunta. Dit is in verband te brengen met lunta »al verder 
en verder gáán«, cf. K.B.W., III, p. 655. Jb's opgave is onjuist. 
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150. Cf. X I X , 28: 
Nālpam krtam mayā Bhïma devānâm kilbisam purā 
abhāgyā yatra jīvāmi martavye sati Pāndava. 

»Níet gering moeten de zonden zijn, Bhïma, door mij vroeger 
jegens de goden bedreven, dat ik, zóó ongelukkig als ik ben, 
toch nog in leven ben, hoewel ik had moeten sterven, o Pāṇḍu– 
zoon*. 

151. Deze zin is gedeeltelijk onvertaalbaar, we moeten aannemen, 
dat er eenige woorden zijn uitgevallen. Cf. X I X , 29, 30a: 
Tat ast asy āh karau çūnyau kinabaddhau Vrkodarah 
mukhamānlya vepantyā ruroda paravīrahā 
Tau grhïtva sa Kaunteyo bāspamutsrjya vīryavān. 

»Dáárop bracht Vṛkodara haar beide handen, die zonder 
eenig sieraad en vol eelt waren, voor zijn gelaat en die dooder 
der vijanden begon te weenen*. 

152. Cf. X X , 1: 
Dhigastu me bāhubalam Gāndîvam Phālgunasya ca 
yatte raktāvimau bhūtva pânî krtakināvubhau. 

» Vloek over de kracht van mijn armen en Gaṇḍīva van 
Phalguna, dat Uw beide handen, vroeger rose van kleur, nu 
eeltig zijn geworden«. 

153. Cf. X X , 5: 
Tatra mâm dharmarājastu katáksena nivārayat 
tadasya cāham vijñāya sthitavânasmi bhāmini. 

»Door een snellen blik hield Yudhiṣṭhira mij er echter van 
terug en toen ik zijn wenk begreep, heb ik mij stilgehouden.*. 

154. Dezen eed vinden we gedeelfelijk terug in App. X X I S.R. p. 
115 after v. 1: 
Ma bhaisïrgaccha Sairandhri Kïcakam hanmi sānujam 
Kīcakam na hanyām eet bhrātrbhih saha darpitam 
brātrbhih saha samvāsah Krsne nāsma bhavenmama. 

»Kom, vreest niets, Sairandhri, ik zal Kïcaka dooden be

nevens al zijn jongere broeders; moge ik mijn broeders nooit 
meer ontmoeten, Kṛṣṇā, wanneer ik den overmoedigen Kïcaka 
niet doe sneven, tezamen niet zijn broeders*. 

155. Cf. X X , 6b, 7: 
Suyodhanasya Karnasya Çakuneh Saubalasya ca 
Duhçāsanasya pāpasya yacca tanna hrtam girah 
tanme dahati gātrāni hrdi çalyamivārpiiam. 

»Dat ik de hoofden van Suyodhana, Karṇa, Çakuni, 
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Duḥçāsana nog altijd niet afgerukt heb, die gedachte verteert 
mijn lichaam en is als een speer, die mij in het hart is ge

slingerd*. 
156. Cf. X X , 8: 

Imam tu samupālambham tvatto rājā Yudhisthirah 
çrnuyādyadi kalyāni krtsnam jahyātsa jīvitam. 

»Wanneer koning Yudhiṣṭhira deze verwijten van U zou 
vernemen, gij schoone, dan zou hij zeker een eind aan zijn 
leven maken*. 

157. Ubhayor'abhawata. Dit is in het origineel niet te vinden. 
158. Nārāyanī. Dit is slechts een patronymicum, haar eigenlijke 

naam is Indrasena. 
159. De tekst moet hier corrupt zijn. Ook de Skr. tekst brengt hier 

geen licht. 
160. In idanintana moeten we wellicht de verbastering zien van 

aninditā. Het hierop volgende Iwir akweh menangana sira is 
echter al evenmin duidelijk. Cf. X X , 12, 13 (zie crit. app.): 
Duhitâ Janakasyëpi Vaidehl yadi te çrutā 
patimanvacaratsitā mahāranyanivāsinī 
raksasā nigraham prāpya Rāmasya mahisī priyā 
klisyamānāpi suçroni Rāmamevānvapadyata, 

»Sītā, de dochter van Janaka, prinses van Videha, volgde 
haar heer, terwijl zij ..in het oerwoud verblijf hield, wellicht 
hebt gij, fraaiheupige, daar wel eens van gehoord, en ofschoon 
zij in de handen van een rākṣasa was gevallen, wist zij, de 
geliefde gemalin van Rama, gekweld als zij werd, toch Rāma 
weer te bereiken«. 

161. Salek pitung kulëm moet de vertaling zijn van ĩnāsamadhyar

dhasammitam uit X X , 16a: 
Kamcitkâlam samāçvasya fnāsamadhyardhasammitâm. 

»Nádat gij nog eenigen tijd rustig afgewacht hebt, namelijk 
anderhalve máánd« 
Māsamadhyardhasammitam wordt door den eenen commenta

tor verklaard als »een halve máánd«, ook al in verband met 
Dropadī's woorden in X X I I I , 29a: 
trayodaçāhamātram tu rājā ksamatu bhāmini. 

»Láát de koning mij nog dertien dagen hier dulden« (in 
den Javaanscben tekst goed vertaald met tiga wëlas kulëm). 
Anderen verklaren het echter als »anderhalve máánd«, zoo ook 
P.W. (Notes, p. 71, 72). Dit laatste schijnt ook de opvatting 
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van den Javaanschen vertaler te zijn geweest, ofschoon salek 
pitung kulëm een wel wat zonderlinge weergave daarvan mag 
heeten. 

162. Yaya wal uy ante enz. Dit is niet geheel duidelijk. Bezien wij 
X X , 16: 
Kamcitkâlam samāçvasya mâsamadhyardhasammitam 
pūrne trayodaçe varse rājño rājñī bhavisyasi. 

»Nádat gij nog eenigen tijd rustig afgewacht hebt, namelijk 
anderhalve maand, dan zult gij, wanneer het dertiende jaar 
vol is, weer de koningin van een koning zijn«. 
Het blijkt nu, dat wij weer met een vrij nauwkeurige vertaling 
van dit vers te doen hebben: 
kamcitkâlam —— sakarëng ~ 
samāçvasya herakĕna 
māsamadhyardhasammitain – salck pitung kulëm 
pūrne trayodaçe varse kamĕna nikang trayodaçawarsa 

datënga (dat de constructie 
hier een andere is, is alleen 
hierom, omdat de vertaler 
blijkbaar één langademigen 
zin heeft willen vermijden en 
nu met een nieuwen zin aan

vangt). 
rājño rājñī ? 
bhavisyasi yaya waluyanta dlaha 

? i tahilanta. 
Als eenige moeilijkheid blijftt dus over tahilanta. 
Jb geeft hiervoor op »worde overwogen*. Dit brengt ons echter 
niets verder, ik acht het uitgesloten, dat wij hier aan den stam 
tahil te denken hebben, hoewel ik er helaas niet in geslaagd 
ben een andere meer bevredigende verklaring van dit woord 
te geven. 

163. Het is noodzakelijk om na lara een klein hiaat in den tekst te 
veronderstellen, anders is apan niet te verklaren. Aangevuld 
luidt de vertaling dan aldus:»Als ge soms meent, dat koningin 
Sudeṣṇā niet meedoet, dan vergist gij U , w a n t . . . . . . . . . . 

164. Lwir. basama. Wat hiermee bedoeld wordt, is mij niet duidelijk. 
Cf. X X , 20: 
Tasyâ viditvā tam bhāvam nāham svasthâ kadācana 
Kīcako hi svayam drstvā sadā prārthayate hi mām. 
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»Sedert Kïcaka dien gemoedstoestand van haar begrepen 
heeft, ben ik geen oogenblik meer veilig, want, nadat hij mij 
zelf aanschouwd heeft, maakt hij mij voortdurend het hof«. 

165. Cf. X X , 28: 
Pāpātnm pëpabhëvacca këmakëravaçānugah 
avinUaçca dustātmā pratyākhyâtah punah punah. 

»Van slechte inborst en karakter, beheerscht door zijn luimen, 
onbeschoft en met kwaad in den zin, sinds hij reeds verscheidene 
malen door mij is afgewezen«. 

166. Wat het citaat zelf betreft kunnen wij het volgende opmerken: 
De reconstructie van het overgeleverde sarembarnna (AB) tot 
dārā vo na (of misschien beter dārā vā na, zie crit. app.) moge 
wat „gewelddadig'' aandoen, zij biedt echter het voordeel, dat 
zij ondersteund wordt door de paraphrase. Weliswaar spreekt 
het eerste deel hiervan slechts van samaya, de tegenstelling 
sprekende uit kunang yan doet echter onmiddellijk verstaan, 
dat het instandhouden van de samaya het beschermen der strī 
ghārapatnl uitsluit. 
De overige hss. lezen rambhantasya, op grond waarvan W. den 
eersten regel als volgt reconstrueert: 
Samayain raksantënënëïn ? rambhas ? tasya bhavisyati. 
Hij meent dan hier met een afleiding van den stam rabh, 
rambh »grijpen, begeeren« te doen te hebben (wellicht met 
rabhasë »met geweld«), hetgeen dan zou overeenkomen met 
krodha mëtsarya uit de paraphrase (o.c., p 138). Nog afgezien 
echter van de vaagheid van deze veronderstelling, gaat zij bo

vendien uit van een onjuiste interpretatie van de paraphrase, 
zooals we dadelijk zullen zien. 
Van cidhakëm (of cittanëm in de andere hss. waarvoor W. 
cetatëm wil lezen) kan hetzelfde gezegd worden als boven van 
sarembarnna, vadatëm moge hiermee slechts een verre ge

lijkenis vertoonen, het komt uitstekend overeen met pawarah 
van de paraphrase. 

De paraphrase biedt eveneens moeilijkheden. De constrt*ctie 
van den eersten zin is wel wat eigenaardig (corrupt?), dat zij 
echter aan het citaat beantwoordt is boven aangetoond. 
Het komt mij voor, dat de paraphrast sprekende van krodha 
mëtsarya, dit bedoelt als een nadere uitleg van samaya uit het 
citaat. De overeenkomst (of gelofte) van Bhïma hield immers 
in, dat hij zijn woede bedwong, ofschoon Dropadï voor zijn 
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oogen mishandeld werd (»letten op, bewaken« wordt immers 
»bedwingen«, wanneer er sprake is van toorn). 
Verder blijkt, dat de paraphrast vadatëm enz. betrekking doet 
hebben op de voorgaande regels, terwijl het in werkelijkheid 
behoort bij een hierop aansluitenden, niet geciteerden regel: 
Vadatâm varnadharmāmçca brâhmanânām hi me çrutam 
ksatriyānām tathâ dharmo nānyah çatrunibarhanât. X X , 32. 

>Ik heb immers vernomen van brahmanen, die de plichten 
der verschillende kasten uiteenzetten, dat de kṣatriya's geen 
anderen plicht hebben dan het vernietigen der vijanden«. 

167. Dat de zin in dezen vonn niet juist kan zijn, is zonder meer 
duidelijk. Er zijn twee wegen om tot verbetering te komen: 
1. Door i katonan te lezen voor ikatanan van A B (ziecrit. app.). 
2. Door tan te schrappen. 
Het laatste ligt m.i. het meest voor de hand. 

168. Socarāstra. Uit den tekst blijkt duidelijk, dat hiermee een per

soon bedoeld wordt. Men zou kunnen meenen, dat deze naam 
op de een of andere wijze, hoe dan ook, op Kïcaka moet be

trekking hebben, op grond van X X I , 1: 
Tathā bhadre karisyāmi yathā tvam bhïru bhāsase 
adya tam nihanisyāmi Kicakam saha bāndhavaih. 

»ík zal handelen, zooals gij mij zegt, gij ingetogene, zoo 
straks zal ik Kïcaka dooden met al zijn verwanten*. 
Een vertaling van dit vers hebben wij echter reeds in het voor

gaande gehad (yaya saprahāra enz.) het citaat sluit immers 
aan bij v. 1 (zie crit. app.). 

Ik zou nu de mogelijkheid willen opperen om in socarāstra 
de verbastering te zien van Dhārtarāstra, als naam voor 
Duryodhana, in verband met X X I , 34a: 
Tato Duryodhanam hatvā pratipatsye vasumdharām. 

» Wanneer ik Duryodhana verslagen heb, zal ik de geheele 
aarde terugwinnen*. 
Weliswaar behoort dit vers in het origineel tot de woorden, 
die Bhïma spreekt, wanneer hij voor de tweede, maal Dropadï 
ontmoet, dus wanneer de laatste reeds de afspraak met Kïcaka 
gemaakt heeft, dit gesprek is echter in den Javaanschen tekst 
in het geheel niet weergegeven en kan dus met het eerste zijn 
gecombineerd. 

169. Het is hoogst merkwaardig, dat in het origineel van een derge
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lijke, geheime liefdesscène tusschen Bhīma en Dropadï niet 
gerept wordt. 
C L X X I , 6: 
Tathā tan kathayitvā hi bāspamutsrjya duhkhitau 
râtriçesam tadatyugram pārayāmāsatustadā. 

»Nadat zij zoo gesproken hadden en tranen vergoten hadden, 
brachten zij de rest van dien vreeselijken nacht in droefheid 
door« 

Bij nauwkeurige beschouwing blijkt de Javaansche Tekst hier 
echter op twee gedachten te hinken, immers nihan ta ng 
nrtacāla enz. kan slechts betrekking hebben op het rendezvous, 
dat Dropadï moet afspreken met Kïcaka, zonder den Skr. tekst 
kan men dit echter hieruit moeilijk opmaken. 

De Javaansche vertaler blijkt dus hier het Skr. niet begrepen 
te hebben en wij zijn m.i. gerechtigd om de liefdesscène als 
een invoegsel te beschouwen. 

170. Deze zin is allerminst duidelijk, het staat alleen vast, dat zij 
betrekking moet hebben op het liefdesgenot van Bhïma en 
Dropadï. Wellicht hebben we in verband met sengkö (door

klieven) te lezen tribhuzvana, zoodat het laatste deel zou luiden: 
»zoodat de grenzen der drie werelden door hen doorkliefd 
werden«. 
Tirzmnalika is hiermee echter nog niet bevredigend verklaard; 
onze conclusie moet dus wel zijn, dat de bedoeling niet duide

lijk is, noch zelfs de lezing vaststaat. 
171. Cf. Bhîṣmap., p. 97: Sang zvaçawaçitzm ri pakekĕs ning 

sthāzvarajanggama> 
172. De tekst is hier verward en onduidelijk en bovendien in het 

geheel niet in overeenstemming met het origineel: 
Ekam me samayam satyam pratipadyasva Kïcaka 
na tvām sakhâ vā bhrātā va jānīyâtsamgamam mama 
anubodhāddhi bhītâsmi gandharvānâm yaçasvinām 
evam tu pratijānīhi tato'ham vaçagā tava. X X I , 12, 13. 

»Een ding moet gij mij oprecht beloven, Kïcaka, Uw vrien

den noch Uw broeders mogen van Uw samenkomst met mij 
afweten, want ik ben zeer bevreesd, dat de roemrijke gandharva's 
het anders zullen ontdekken; wanneer gij mij dat belooft, zal ik 
U ter wille zijn«. 

Vergelijken we dit met den Javaanschen tekst, dan moet 
onze slotsom wel zijn, dat, hetzij de bedoeling van het origineel 
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niet begrepen is, hetzij de tekst later op de een of andere wijze 
bedorven is. 

173. Nghulun juga tap%van hana. Kïcaka wil vermoedelijk zeggen, 
dat hij zelf geenerlei angst koestert, de zin kan in dezen vorm 
echter onmogelijk juist zijn. 

174. In het origineel luidt het antwoord van Kïcaka: 
Evametatkarisyāmi yathâ suçroni bhāsase 
eko bhadre gamisyāmi çūnyamâvasatham tava 
samāgamo'stu rambhoru tvayāham madamohitah 
yathâ tvāni nāvabhotsyante gandharvāh Sūryavarcasah. 

X X I , 14, 15. 
»ík zal handelen, gij schoonheupige, zooals gij zegt, geheel 

alleen zal ik, gek van hartstocht als ik ben, naar Uw slaap

kamer komen om met U samen te komen, gij met Uw fraai 
geronde heupen, opdat de gandharva's, die stralen als de zon, 
U niet zullen betrappen«. 
Hierna volgt dan weer het antwoord van Dropadï, waarin zij 
de danszaal als plaats van samenkomst voorstelt. De zonder

linge voorstelling van zaken, die men in den Javaanschen tekst 
vindt, volgens welke Kïcaka het zou zijn, die de plaats voor 
het rendezvous bepaalt, hetgeen natuurlijk onmogelijk is, is 
dus zoo te verklaren, dat men kortheidshalve de woorden van 
Kïcaka en Dropadï samengevoegd heeft. 

475. Cf. X X I , 19; 
Kïcako'tha gr ham gatvâ bhrçam harsasamanvitah 
S airand hrirūpinam mrtyum mudhastam nāvabudhyate. 

>>Kîcaka keerde toen naar zijn paleis terug, van de grootste 
blijdschap vervuld, zonder te beseffen, dwaas als hij was, dat 
de dood zich voordeed in de gedaante van Serandhrï*. 

176. Deze lezing is uiteraard te verkiezen boven natar ing gr ha van 
de hss., dat hier geen zin heeft. Cf. X X I , 39: 
Kīcakaçcāpyalamkrtya yathâkāmatnapāvrajat 
tâm velâfñ nartanāgare Pāñcālwam^gāmāçayā. 

»Nádat Kïcaka naar hartelust zijn toilet gemaakt had, kwam 
hij op het afgesproken uur naar de danszaal, hopend op een 
samenkomst met de Pañcālaprinses*. 

177. Cf. X X I , 41: 
Çayānam çayane tatra mrtyum sūtah parâmççat; 
jājvdyqmānam kopena Krmādharsaŋajena ha. 

•' »De sūta tastte toen naar den dood (belichaamd in Bhïma), 
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die van toorn gloeide over de beleediging Kṛṣṇā aangedaan*. 
178. Siwin beteekent ^dienstmaagd* (niet in Jb of K.B.W.) en is 

hier de vertaling van dāsī in App. X X I N.R. p. 112 after v. 44. 
179. Harsagirang. Harsaja van de hss. (zie crit.app.) is vermoéde

lijk een vergissing ónder invloed van het volgende jātinya. 
180. Nda tan âçcarya enz. Waarschijnlijk is dit de weergave van 

X X I , 45a: 
Diśtyâ tvam darçanīyo'si distyātmānam praçamsasi. 

»Inderdáád zijt gij schoon en terecht prijst gij Uzelf*. 
We kunnen dus vrij vertalen »het verwondert mij in het geheel 
niet, dat alle vrouwen zich verheugd toonen, wanneer gij notitie 
van hen neemt«. 

181. Misschien kan dit aldus vertaald worden: 
»De aanraking van Uw handen schenkt groote bevrediging 

en het is als het ware of gij mijn hart aanraakt, daarom is het, 
dat U w handen de hoogste bevrediging opwekkeíi«. 
De vertaling blijft echter zeer onzeker en met het oog op de 
eigenaardige, gewrongen constructie moeten wij dan ook hier 
met de mogelijkheid van tekstcorruptie wel degelijk ṛekeṇiṇg 
houden. 
De overeenkomst met den Skr. tekst is niet groot, al vinden 
we wel dezelfde gedachte uitgedrukt in X X I , 45b: 
Idrçaçca tvayā sparço drstapūrvo na karhicit. 

»Een dergelijke liefkoozing heb ik nog nooit eerder van U 
ondervonden*. 

182. Arddharahgumba. De vertaling berust op de gissing, dat in 
rangumba ( ?) het begrip »ruim‚ wijd« (amba) ligt, hetgeen bij 
sela goed zou passen. 
Cf. X X I , 60 (zie crit. app.): 
Isadāgalitam cāpi krodhāccalapadam sthitam 
Kīcako bcdavānbhīmam jānubhymnāksipadbhuvi. : 

»Toen Bhïma een weinig wankelde en tengevolge van den 
toorn, die hem bezielde, niet stevig op de beenen stond, bracbt 
de sterke Kïcaka hem, door een stoot met zijn knieën ten vál«. 

183..'.Aangezien de vergelijking, blijkens X X I , 61b, (dat ín den 
Javaanschen tekst onvolledig is geciteerd, zie crit. app.), be

trekking heeft op Bhïma, moeten we na daṇḍa wel een hiaat 
; '.'aannemen. 
Ï84. Dít gedeelte is. met duidelijk. Cf. X X I , 64: 

Talābhyām tu sa Bhïmena vaksasyabhihato balt > 
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Kïcako rosasamrabdhah padānna calitah padam. 
»Hoewel Bhīma hem met de handen op de borst sloeg, week 

de sterke Kïcaka, door toorn aangegrepen, geen stap*. 
185. Cf. X X I , 77: 

Tarn sammathitasarvāngam māmsapindopaniam krtam 
Krsnāyai dargayāmāsa Bh%maseno mahâbalah. 

»Toen de machtige Bhîmasena Kīcaka’s geheele lichaam ver

brijzeld en aan een klomp vleesch gelijk gemaakt had, toonde 
hij het overschot aan Kṛṣṇā*. 

186. De woorden, die Bhïma na den dood van Kïcaka tot Dropadï 
spreekt, zijn hier waarschijnlijk uitgevallen. 

187. Dit komt nauwkeurig overeen met App. X X I S.R. p. 120 
after v. 79: 
Snātvânulepanam krtvâ vyāpūrya ca manoratham 
sukhopovistah çayane Bhīmo bhhnaparâkramah. 

»Nádat de geweldig sterke Bhïma zijn hartewensch had be

vredigd, baadde hij zich en zalfde hij zich, daarná ging hij 
tevreden op zijn leger zitten*. 

188. Cf. X X I , 81: 
Klcáko'yam hatah gete gandharvaih patibhirmama 
parastrlkāmasammattam samâgacchata pagyata. 

»Kornt gij nu maar kijken, hier ligt Kïcaka, die andermans 
vrouwen begeerde, gedood door de gandharva's, mijn echtge

nooten*. 
189. M.i . moet deze zin aldus worden aangevuld: Len dahat we kas 

ning wwang, wëkas ning widyādhara har ah, in verband met 
App. X X I , p. 120 S.R. after v. 84: 
Suvyaktamiha janimo gandharvena hatam tvimam. 

»Wij weten nu met zekerheid, dat hij door een gandharva 
is omgebracht*, 
en ib.: 
Amanusam krtam karma tam drstvā vinipātitam. 

>„Een bovenmenschelijke daad is hier verricht". Zoo spraken 
zij, toen zij hem daar neergeveld zagen«. 
Tot de beteekenis »werk, daad*, die we dan hier voor wëkas 
moeten aannemen, zouden we kunnen komen via »wát achter 
is gelaten, nagelaten spoor*. 

190. Pahenakën. Ofschoon de hss. allen zonder uitzondering dezen 
vorm hebben, kan hij toch moeilijk juist zijn. In X X I I , 10 
lezen we: 
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Taids t ām ca samāropya nib ad hy a ca sumadhyamām 
jagmurudyamya te sarve çmaçānâbhimukhāstadâ. 

»Toen deden zij die vrouw met de slanke leest (de lijk

baar) bestijgen, bonden haar, namen (de baar) op en sloegen 
allen den weg in naar het kerkhof«. 
Aangezien pahenakën waarschijnlijk correspondeert met samā– 
ropya stel ik voor te lezen panekakën. 

191. In navolging van T. heb ik hier angagulagul gelezen. Cf. 
K.B.W., I, p. 440. 

192. Uit anglnmpati tambak azvan (r. 11) blijkt, dat de tekst hier 
in de war is; wanneer Bhīrna inderdaad reeds bij Dropadï was 
aangekomen, behoefde hij toch niet meer over den stadsmuur 
te springen. Hij spreekt de bemoedigende woorden dan ook 
slechts in zichzelf, wanneer hij zich nog in het paleis bevindt, 
zooals ook blijkt uit X X I I , 16: 
A ham çrnomi te vācam tvayā Sairandhri bhāsitam 
tasmātte sūtaputrebhyo na bhayam bhīru vidyate. 

»ík heb de woorden, die gij gesproken hebt, gehoord, 
Sairandhri, daarom behoeft ge, o ingetogene, geen vrees meer 
te koesteren voor de sūtazonen«. 

193. Cí. X X I I , 20: 
Uruvegena tasyātha nyaghrodhāçvatthakimçukāh 
bhūmau nipatitā vrksâ samghaçastatra çerate. 

»Door zijn snellen gang storten nyagrodha's, açvattha's en 
kiṃçuka's terneer en lagen in hoopen ter aarde*. 

194. Sāksāt singhângindarat. Cf. Ud. parwa, 29a, waar Sañjaya 
van de wapenen der Pāṇḍuzonen zegt, dat zij zijn kadi 
kālāntaka ngawatâra, tulya mrtyu mangindarat. 

195. Uit het citaat blijkt ten duidelijkste, dat we hier aan de lezing 
sanyāsa° de voorkeur moeten geven boven sahasa* (Jb). 

196. Mĕnggĕpâpihadeya enz. De beteekenis is niet geheel duidelijk, 
al kan men de strekking wel vermoeden. In den Skr. tekst 
lezen we onmiddellijk na het citaat: 
Prehi tvam nagaratn Krsne na bhayam vidyate tam 
anyenāham gamisyâmi Virâfasya mahānase. XXI‚ 27. 

»Gaat gij naar de stad terug, Kṛṣṇa, gij hebt geen gevaar 
meer te duchten, ik zal mij langs een anderen weg weer naar 
de keuken van koning Virāṭa begeven*. 

De betreffende woorden vinden we dus, zooals we zien, 
hierin niet terug, wellicht is het dus een uitweiding van den 
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vertaler. Meng ge p en apihade hebben beide de beteekenis 
»veinzen, voorgeven*. De bedoeling van deze woorden van 
Bhïma lijkt mij dan te zijn »neernt gij weer de schijn aan van 
Uw werk*, d.w.z. gedraagt U nu weer, evenals vroeger, als 
een gewone slavin. 

197. Atandabalun zvwang kabayan. De ver gezochte verklaring, die 
Aichele bij deze plaats geeft (geciteerd bij Berg, Nog een paar 
opmerkingen over het woord „kabayan", B.K.I„ dl. 90, p. 624), 
komt mij onhoudbaar voor. Veel aannemelijker daarentegen is 
de meening van Prof. C. C. Berg, dat atanda de beteekenis 
kan hebben van »(politie)ambtenaar« en balun die van 
punggawa (o.c„ p. 625). Ik zou echter nog verder willen gaan 
en zvwang kabayan nu hier opvatten als een derde soort ambte

naren, weer lager in rang dan de punggazva. Het geheel zou 
dan een trits vormen, zooals we ze meer in den Archipel vin

den. Ook op p. 40, 20 zou deze beteekenis wel passen. 
In den Skr. tekst wordt alleen van kulabândhava gesproken, 
het gaat hier dus blijkbaar om lieden, die volgens Indonesische 
begrippen bij situaties als de beschrevene nooit plegen te ont

breken. 
198. Zie crit. app. bij U . Het spreekt wel van zelf, dat het geen zin 

heeft om, zooals Jb doet, het goed overgeleverde bhinëm en 
zviniktrnnam te vervangen door resp. dïrnam en wyatikīrnāh 
uit de Calc.editie. 

199. Het is evident, dat de tekst hier een aanzienlijk hiaat vertoont, 
aangezien de woorden van Wirāṭa plotseling zonder meer over

gaan in die van Wṛhannalā: 
Katham Suirandhri muktâsi katham sūtâgca te hatâh 
icchāmi vai tava grotum sarvameva yathâtatham. XXIII‚ 20. 

»Hoe zijt gij bevrijd, Serandhrï, en hoe zijn de sūta's ver

slagen? Ik wildat alles naar behooren van U vernemen«. 
200. Pāpeng. Dit kan niet juist zijn, we verwachten hier haneng of 

een daaraan gelijkwaardig woord. 
201. Hier moet wel het eeñ of ander zijn uitgevallen, waardoor 

tëkapta wuwusta nader bepaald wordt. 
202. Dit antwoord van Wṛhannalā is niet geheel duidelijk, er be

staat wel eenige samenhang met den overeenkornstigen Skr. 
tekst, als een vertaling daarvan kan het echter moeilijk gelden. 
Ik acht het dan ook niet uitgesloten, dat onze tekst hier on

betrouwbaar is. 
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In den Skr. tekst luiden Wṛhannalā's woorden aldus: 
Brhannalāpi kalyāni duhkhamāpnotyanuttamam 
tiryagyonigatām bale na cainâmavabudhyase 
tvayâ sahositâ nityam tvam ca sarvesvadūsitā 
klisyantyām tvayi sugroni ko nu duhkham na samvaset 
na ca kenacidatyantam kasyaciddhrdayam kvacit 
veditnm çakyate'nyena tena mām nāvabiidhyase. 

XXII I , 23, 24, 25 
»Ook Bṛhannalā heeft onvergelijkelijk veel smart, gij schoone, 

zij leeft immers als een dier, dat merkt gij echter niet op; zij 
heeft altijd met U samengewoond en gij staat bij allen in eere, 
schoonheupige, wien zou het dus geen verdriet doen, wanneer 
gij gekweld wordt? Niemand kan echter het hart van een 
ander volledig peilen, daarom is het ook, dat ge mijn ongeluk 
niet beseft«. 

203. Krtakrtya. Dit heb ik gelezen voor het onbegrijpelijke krtya 
van de hss. op grond van X X I I I , 29: 
Trayodaçāhamātram tii rājā ksamatu bhāmini 
krtakrtyā bhavisyanti gandharvāste na samgayah. 

»Láát de koning mij nog dertien dagen hier dulden, dan 
zullen de gandharva's zonder twijfel hun doel bereikt hebben«. 





Lijst der voornaamste afkortingen. 

Ādip.: Adiparwa. 

A. W . : ArjunaWiwāha. 

Bhīṣmap.: Bhīṣmaparwa. 

Jb: Juynboll. 

Kor.: Korawāçrama. 

Mbh: Mahābbārata. 

P . W . : BöhtlingkRoth, Sanskrit Worterbuch, Petersburg 
1852—1875. 

Skr.: Sanskrit. 

T.: van der Tuuk. 

U . : Utgikar. 

Ud. parwa: Udyogaparwa. 

W . : Wulff. 

Wir. : Wirāṭaparwa. 

Wrs: Wṛttasañcaya. 





T O E V O E G I N G E N E N V E R B E T E R I N G E N . 

De te verbeteren of toe te voegen letters of cijfers zijn cursief gedrukt. 

pag. VI, regel 16: weergave 
V l l , ,, 3: dan 

,, Xl‚ „ 26: (5, 9) 
, ,, 34: hanan l) 

„ XIII, „ 8: mam 
„ X I V , „ 30: inderdaad 

X V , nog toe te voegen: De kantcijfers in den tekst verwijzen 
naar de editie van Juynboll. Een asterisk in 
de vertaling geeft aan, dat de vertaling on

zeker is. De Romeinsche cijfers in de Aan

teekeningen verwijzen naar de uitgave van het 
Virāṭaparvan van Utgikar. 

„ 25, regel 16: mahādewī (tweemaal) 





S T E L L I N G E N . 

I. De oud-Javaansche parwa's zijn ontstaan door een doel
bewuste verkorting van het origineel. 

IL Een degelijk taal- en stijlonderzoek der parwa's kan van 
groot belang zijn voor het inzicht in hun onderlinge ver
houding. 

III. Een heruitgave van het oud-Javaansche Adiparwa is dringend 
gewenscht. 

IV. Te recht herleidt Jonker den van den z.g. modalen imperatief 
tot dc-n, waarin n oorspronkelijk pronominaal was (Jonker, 
Over de vervoegde werkwoordsvormen in de Maleisch-
Polynesische talen, B .K.L , 8C volgr„ I, p. 323). 

V. Het is onjuist van een genitief in het Maleisch te spreken. 
Een genitief bestaat niet. Er zijn slechts samenstellingen. 
Dat we één hiervan met behulp van een genitief kunnen 
weergeven, is voor de waarde van den vorm niet van be
teekenis. 

V L De Maleische grammatica van Gerth van Wijk is verward en 
onwete nschappel ij k. 

V I L Tendeloo is de eerste onder de Malaïci, die de studie van de 
Maleische grammatica op wetenschappelijke grondslagen 
stelde en voor het Maleisch het recht op een eigen, zelf
standige grammatica opeischte. Zijn werk verdient daarom 
meer waardeering en bekendheid dan het tot dusverre is ten 
deel gevallen. 

V U L De pronomina personalia van den 1ea en den 2 e a persoon 
worden in het Sanskrit niet alleen gebruikt, wanneer er nadruk 
op ligt. 



IX. De meening van Zoetmulder, dat er een diepgaande tegen

stelling zou zijn tusschen primitieve religieuze voorstellingen 
en den godsdienst (Zoetmulder, Pantheïsme en monisme in 
de Javaansche soeloeklitteratuur, p. 87) is te verwerpen. Cf. 
Held, the Mahābhārata, p. 1 50: It behoves us to take a 
religion as we find it, however far it may be removed from 
our own conception of what religion ought to be. 

X . Ook voor een juist inzicht in den grammatischen bouw van 
„primitieve'' talen is de ethnologie van groote waarde. 

X L Wijziging van het Academisch Statuut in dien zin, dat voor 
het candidaatsexamen in de Indonesische letteren mede eenige 
elementaire kennis van Javaansch en Maleisch wordt ge

eischt, is wenschelijk 

XII . De arbeid van het Bureau voor de Volkslectuur moet er op 
gericht zijn de ontwikkeling van een moderne inheeinsche 
litteratuur te bevorderen. Er moet echter naar worden ge

streefd, dat uit Westersche litteraturen slechts die motieven 
worden overgenomen, die bevruchtend kunnen werken op de 
inheemsche gedachtenwereld. 
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