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Woord vooraf 
 

 

 

Toen we in de tweede kandidatuur kennis maakten met de Meghadüta van Kälidäsa,  hoopte ik 
iets gelijkaardigs te vinden om gedurende een langere periode intensief mee bezig te zijn.  Toen 

Professor Van Den Bossche me de Nemidüta van Vikrama had toonde en ik enkele verzen had vertaald, 
kreeg ik gauw het gevoel dat dit echt hetgene was waar ik mee bezig wou zijn.   

Zoals steeds het geval is met een nog niet eerder vertaalde tekst, zijn er heel wat dingen die 

staan te gebeuren.  Er moeten verschillende versies worden geraadpleegd.  Ik heb me gebaseerd op de 

uitgaven van Miçra1 en van Kävyamäla 2 en ben tot de constatering gekomen dat de laatste versie de 

meest correcte is op het vlak van spelling, grammatica en metrum.3   

Rekening houdend met het feit dat het een samasyäpürti 4 is5 op de Meghadüta van Kälidäsa en 
zowel de tekst zelf6, als secundaire literatuur over de tekst7 vermelden dat Vikrama  telkens de vierde 
påda uit Kälidäsa’s werk heeft overgenomen, leek me dit een extra stimulans om te proberen om de 

moeilijkheidsgraad van het gebruikte Sanskrit te overbruggen.  Al gauw werd echter duidelijk dat het 

om te beginnen geenszins zo is dat elke vierde påda van de Meghadüta overeenstemt met deze uit de 

Nemidüta wat leidt tot situaties waarin påda vier van vers 89 van Vikrama bijvoorbeeld overeenkomt 

met de vierde påda van vers 78 van Kälidäsa.  Het maken van een dergelijke vergelijking vergt tijd, 

maar is vooral zoek- en kijkwerk.  Maar, eens je dan die verzen hebt, waartussen je de parallellen dus 

wel kunt trekken, dan is het meestal zo dat dezelfde woorden in een nieuwe, soms totaal andere 

context worden ingebed, waardoor die vergelijking zelfs tot foute interpretaties kan leiden.  Hoewel 

het me dus aanvankelijk bijzonder interessant leek deze tekstuele vergelijking tussen beide gedichten 

uit te werken, heb ik er toch voor gekozen daar m’n aandacht in het kader van deze scriptie niet op te 

vestigen.  Inhoudelijk zijn er wel heel wat gemeenschappelijke elementen.  Dit heeft ertoe geleid dat ik 

voor de specificatie van bijvoorbeeld fauna en flora, geografie en mythologie, kon terugvallen op 

besprekingen van de Meghadüta.8   
Aangezien de Nemidüta doorspekt is met elementen uit die gebieden, werd het evenwel 

noodzakelijk mijn onderzoeksveld af te bakenen.  De Sanskritconstructies analyseren was op zich een 

reuzenwerk.  De beelden, de beschrijvingen, de vergelijkingen en de verwijzingen begrijpen, werd een 

tweede opdracht.  Ik merkte dat het om daarin te slagen echt wel nodig was een zo letterlijk mogelijke 

vertaling te maken.  Niettemin zag ik in dat het Nederlands dergelijke structuren niet laat lezen.  Om 

toch aan deze beide tegemoet te komen, heb ik er in samenspraak met mijn promotor voor gekozen de 

letterlijke vertaling te laten staan, op basis daarvan de elementen uit te leggen die verdere specificatie 

behoefden en er dan op een ander niveau, een vrijere, beter leesbare versie naast te schrijven.  Dit 

hertalen schiep de mogelijkheid om naar ons taalgevoel mooiere zinnen te bouwen en bood ruimte 

                                                           
1 Miçra,Vikramakaviviracitam Nemidütam, 1994  
2 Durgäprasäd and Parab, Kävyamälä, part II, 1932, pp. 85-104.   
3 De afwijkingen op deze verschillende vlakken, zijn terug te vinden in de geannoteerde vertaling.   
4 In de inleiding (cfr. infra, p. v), wordt dit begrip uitgewerkt.   
5 Garg, An Encyclopedia of Indian Literature, 1982, p. 491.    
6 Zie vers 126.  
7 Singh, “Jaina D™takåvya”, Íramaëa, 2001, p. 148.   
8 Edgerton, Kalidasa, the Cloud Messenger, 1964 ;  Loman, Kalidasa, de wolkbode, 1954 en Wilson, The 
Meghadüta or Cloud Messenger, 1961,  zijn in dit verband de belangrijkste informatiebronnen geworden 

voor deze gemeenschappelijke gegevens.  Ook hiernaar wordt in de geannoteerde vertaling telkens 

verwezen.   
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aan enige creativiteit.  Ik vond het evenwel belangrijk om geen afbreuk te doen aan de Sanskritverzen 

zelf en om de samenhang van deze hertaling met haar oorsprong niet uit het oog te verliezen.  

Daarom heeft m’n geannoteerde vertaling de vorm gekregen van één vers per blad.   

 Poëzie is over het algemeen niet zo toegankelijk.  Het is immers belangrijker om door middel 

van het opwekken van gevoelens, het scheppen van beelden en het maken van vergelijkingen, de 

inhoud vorm te geven, dan enkel een samenhangende inhoud neer te schrijven.  Dichters accentueren 

dan ook veel meer de vorm waarin iets wordt verhaald dan het verhaal op zich.  Net zo’n dingen 

herkennen en in een andere taal proberen om te zetten is geen gemakkelijke opdracht.  Het was wel 

een uitdaging, die ik ook heb aangedurfd, maar waar dan wel andere zaken voor hebben moeten 

wijken.  Ik vond het namelijk zinniger de hele tekst te vertalen en echt naar de diepte van de verzen te 

gaan, dan een deel te vertalen en er van buiten af een bespreking van te maken.   

Vertalen gebeurt niet in één keer, zeker niet wanneer je het accent legt op de uitdieping van de 

tekst.  Dan is het pas wanneer die letterlijke vertaling vrijwel vaststaat dat je aan het hertalen kunt 

beginnen, iets wat denkwerk, oog voor detail en vaak nogal wat inspiratie vergt.  Niet enkel de hele 

tekst zelf, maar ook al die gegevens ondertussen op computer zetten is bovendien een ontzettend 

tijdrovende bezigheid geweest.  De Sanskrittekst daarna indexeren en die index ordenen volgens het 

Sanskritalfabet, deed de tijd alleen maar verder razen.  Die beperking heb ik moeten aanvaarden.   

  

Verder dient er nog te worden opgemerkt dat ik voor de verwerking van de Indische termen, 

gebruik heb gemaakt van Itranslator 99 en van Keyman 5.0.   
Wat de flora betreft, heb ik de meeste plantnamen ook in het Sanskrit met hoofdletter geschreven.  Het 

gaat in die gevallen immers om echte namen.  Als men het had over soorten waar een Nederlands 

equivalent voor te vinden was, heb ik het met kleine letter vermeld.  Om diezelfde reden zijn de 

meeste benamingen uit de wereld van de fauna klein geschreven.   

In de index heb ik de werkwoordsvormen allemaal onder hun wortel vermeld, met daarna de 

eventuele preverbia die evenwel gewoon alfabetisch zijn geordend.  De verbaaladjectieven zijn 

eveneens geïndexeerd onder de wortel van het werkwoord, waarvan ze zijn afgeleid.  

Uitzonderingen daarop zijn die verbaaladjectieven die een andere betekenis hebben dan de 

werkwoordswortel zelf.     

De afkortingen in de voetnoten worden verklaard in de lijst van afkortingen die hierna te vinden is.  

Voor verdere specificatie, verwijs ik naar de bibliografie op het einde.   

 

 Om mee af te sluiten wil ik nog kort iets zeggen over het Hind¡-commentaar op de 

Sanskritverzen van Miçra9.  Ik heb dit commentaar uit het Hind¡ vertaald, maar aangezien ik  slechts 

over een basiskennis van het Hind¡ beschik10, heb ik daar enkel in beperkte mate naar verwezen.  

Niettemin is ook dit ongetwijfeld één van die terreinen die door geïnteresseerden verder zou kunnen 

worden onderzocht.    

                                                           
9 Zie noot 1.   
10 Ik heb slechts één jaar Hind¡ gevolgd, namelijk als derde taal in de eerste licentie.   
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Inleiding 
 

 

 
1. Dütakävya als lyrisch genre 
 

Dütakävya of sandeçakävya is een populair genre van de lyrische poëzie en heeft een belangrijke 
plaats in de Sanskritliteratuur.11  De hoofdeigenschap van de dütakävya is dat de dichter onbezielde, 
maar bewegende objecten of redeloze creaturen tot boodschappers maakt om een liefdesverklaring 

naar de geliefde over te brengen.12  De dütakävya’s, geschreven nà Kälidäsa, hebben niet enkel hun 
inspiratie aan de Meghadüta13 te danken, maar nemen vaak ook het metrum over en hebben een 

identiek hoofdthema.  In deze latere gedichten is een evolutie merkbaar in de keuze van de 

boodschappers.  Van onbezielde, maar bewegende objecten ging men langzamerhand over tot dieren 

en zelfs mensen, om een climax te bereiken wanneer ook abstracte fenomenen als boodschappers 

fungeerden en de gedichten zo bijna allegorisch werden.14  Sommige auteurs van deze messenger 
poems15, hadden een andere belangstelling.  Niet zozeer de poëtische waarde, maar eerder de nuttige 

aanwending van de oorspronkelijke vorm en van het origineel motief op verschillende wijzen en voor 

verschillende doelen, werd hun aandachtspunt.16  De poëtische compositie werd bijvoorbeeld door 

dichters-filosofen gebruikt om een volkse voorstelling te geven van religieuze leerstellingen en 

filosofische doctrines.17  Het feit alleen dat naast de talrijke18 nabootsingen van het werk van Kälidäsa, 
het idee was ontstaan om het volk door middel van dit soort poëzie te bereiken,  bewijst de immense 

populariteit en bekendheid van zijn werk.   

Over het algemeen neemt men aan dat het de jains zijn geweest, die voor het eerst deze stijl en 

compositie benutten voor het verspreiden van ethische en filosofische stellingen. 19  Zij verlegden het 

accent van de erotische liefde (çåëgära20) naar de gemoedsrust (çänta21) als belangrijkste poëtische 

stemming (rasa22).23  Filosofische concepten zijn vaak te abstract voor een leek.  Denkers die hun 

ideeën niettemin aan het gewone volk kenbaar wilden maken, moesten deze dan ook omzetten in een 

meer begrijpelijke taal.24  Het is dan ook in zekere zin logisch dat ze precies van de populaire 

literatuur gebruik maakten en in het bijzonder van een genre als de dütakävya, dat zo tot de 
verbeelding spreekt.      

                                                           
11 Singh, “Jaina D™takåvya”, Íramaëa, 2001, p. 141. 
12 Chakravarti, “Origin and Development of D™takåvya Literature in Sanskrit”, I.H.Q. , 1927, p. 287. 
13 Dit werk geldt immers als het eerste typerend voorbeeld van de dütakävya-literatuur.    
14 Dasgupta, A history of Sanskrit literature, classical period, Vol. I., 1947, p. 374.  
15 Singh, “Jaina D™takåvya”, Íramaëa, 2001, p. 141.   
16 Dasgupta, A history of Sanskrit literature, classical period, Vol. I., 1947, p. 372.   
17 Chakravarti, “Origin and Development of D™takåvya Literature in Sanskrit”, I.H.Q. , 1927, p. 293.  
18 Chakravarti  (1927, p. 273.) maakt melding van vijftig dütakävya’s.     
19 Singh, “Jaina D™takåvya”, Íramaëa, 2001, pp. 142-3.   
20 Klost., p. 229.  
21 Ibid.  
22 Gaeffke, Grundbegriffe moderner indischer Erzählkunst, Handbuch der Orientalistik, II Abt., 

Ergänzungsband II, 1970, p. 122.   
23 Chakravarti, “Origin and Development of D™takåvya Literature in Sanskrit”, I.H.Q. , 1927, p. 293. 
24 Wij stellen ons evenwel de vraag als de dütakävya’s dan toch zo’n gekunsteld en onnatuurlijk 
taalgebruik bevatten (zoals vooral onder punt 2 wordt besproken) of die teksten wel zo gemakkelijk te 

begrijpen waren.   
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2. De literaire oefening van het samasyäpürti 
 

De vorm waarin men Kälidäsa’s werk uitput voor eigen gebruik, is vaak het samasyäpürti, wat 

soms ook samasyäpuräëa25 wordt genoemd.  Samasyä betekent ‘vereniging, verbinding’.26  Pürti 
betekent ‘het opvullen, het aanvullen, het vervolmaken, het afwerken, het beëindigen’.27   De Duitse 

term “Strophenergänzung”28, wat we letterlijk zouden kunnen omschrijven als ‘een aanvulling van de 

strofen’, zegt sprekend waar het om gaat.  Winternitz noemt het een kunstwerk, dat erin bestaat de 

overige delen aan te vullen, wanneer één of twee strofen worden gegeven.29  Dit literair procédé houdt 

dus in dat de auteurs van de dütakävya’s, één of twee påda’s  - gewoonlijk de vierde -  van de verzen 

van Kälidäsa in hun eigen verzen opnemen, waarbij ze dan de andere påda’s aanvullen.  Deze literaire 

oefening mag dan wel spitsvondig zijn, maar leidt automatisch30 tot gekunsteldheid en tot een 

geforceerd taalgebruik.31  Singh voegt er nog aan toe dat de buitengewone invloed die door Kälidäsa’s 
Meghadüta werd uitgeoefend op de geesten van deze auteurs, hun initiatief  buiten spel zette en hun 

originaliteit smoorde.32  Chakravarti wijst er evenwel op dat het niet is omdat deze auteurs de verzen 

van de Meghadüta moesten inpassen in hun eigen verzen, wat inderdaad een spontaan taalgebruik 

bemoeilijkte, kan worden beweerd dat deze helemaal vrij zouden zijn van enige poëtische 

uitmuntendheid.33      

 

    

3. De Nemidüta van Vikrama 
 

  

3.1.  De auteur 

 

Er is onduidelijkheid over de situering van Vikrama.  Garg schrijft34 dat Winternitz hem plaatst 

in de 7de eeuw, terwijl anderen hem relateren aan de 12de eeuw.  Om te beginnen vermeldt hij niet wie 

die anderen zijn.  Wanneer men er bovendien Winternitz op naleest, valt op dat deze schrijft dat 

Vikrama geleefd zou hebben in de 17de eeuw35, wat in l’Inde classique zelfs wordt bevestigd 36  In diens 

derde deel vermeldt Winternitz zijn werk dan weer als volgt:  “Wichtiger als diese ähnliche späte 
Nachahmungen sind wegen ihres Alters die schon erwähnten Jainadichtungen Pärçväbhyudaya und 
Nemidüta”.37  Singh schrijft dat het werk behoort tot de 13de-14de eeuw.38  Daar andere bronnen die 

                                                           
25 Dasgupta, A history of Sanskrit literature, classical period, Vol. I., 1947, p. 374.  
26 MW, p. 1158b.  
27 Id. , p. 642c.  
28 Winternitz, Geschichte der Indischen Literatur, Band 2, 1968, pp. 337-8. 
29 Ibid.  
30 Wij zijn van mening dat men dit eigenlijk niet als een natuurlijk gevolg mag beschouwen en komen 

daar onder 3.2. nog op terug.   
31 Dasgupta, A history of Sanskrit literature, classical period, Vol. I., 1947, pp. 374-5. 
32 Singh, “Jaina D™takåvya”, Íramaëa, 2001, p. 144.   
33 Chakravarti, “Origin and Development of D™takåvya Literature in Sanskrit”, I.H.Q. , 1927, p. 296. 
34 Garg, An Encyclopedia of Indian Literature, 1982, p. 491.  
35 Winternitz, Geschichte der Indischen Literatur, Band 2, 1968, pp. 337-8.    
36 Hier beschrijft men de  Nemidüta van Vikrama die geleefd zou hebben in de 17de eeuw, als één van de 

veel recentere dütakävya’s.  (Renou - Filiozat , L’Inde classique, Vol. II , 2000, §1770, p. 210.)   
37 Winternitz, Geschichte der Indischen Literatur, Band 3, 1968, pp. 108-9.   
38 Singh, “Jaina D™takåvya”, Íramaëa, 2001, p. 145. 
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Vikrama en zijn Nemidüta vermelden39, geen data geven, zou het niet verantwoord zijn te pretenderen 

uit zo’n beperkte gegevens de correcte te hebben gevonden.   

Er is nog iets anders, waar we misschien belang aan kunnen hechten.  In de beide tekstedities, 

die wij hier hebben gehanteerd voor de geannoteerde vertaling40, staat in vers 126 te lezen dat de zoon 

van Säìgaëa, Vikrama genaamd, het gedicht geschreven heeft. Bovendien gaat het in deze beide 

publicaties hoofdzakelijk over een berg die als boodschapper fungeert.41  Andere bronnen hebben het 

over Vikrama, zoon van Asanga van Khambata (Gujarat) en 126 verzen 42 ;  vermelden enkel Vikrama 
Kavi en 123 verzen43 of  spreken over  zoon van Såìgära met een wolk als boodschapper in 123 

verzen.44 Nog anderen vermelden slechts Vikrama als een jaina Sanskritdichter, zoon van Säìgaëa45 of 

als Vikrama, zoon van Sangama, maar noemen eveneens een berg als boodschapper.46  Ons inziens 

sluiten deze laatste twee dan ook het nauwst aan bij de tekst die wij hier hebben vertaald.   

        

 

3.2.  De vorm 

 
Het leidt geen twijfel dat het werk geplaatst kan worden binnen het genre van de dütakävya’s 

en dat het als een samasyäpürti op Kälidäsa’s Meghadüta is geschreven.  Het is geschreven in 126 verzen, 

waarvan de auteur in het laatste vers zelf zegt telkens de vierde påda te hebben overgenomen uit de 
Meghadüta.  Hoewel de meeste dütakävya’s naar de boodschapper worden genoemd47, is de Nemidüta 
aan de geadresseerde gewijd.  Hierbij dient bovendien te worden opgemerkt dat de meesten er, zoals 

gezegd48, van uitgaan dat een samasyäpürti door de aard van het genre zelf artificieel zou zijn.  Wij 

argumenteren dat dit geenszins het geval is voor de Nemidüta.  Niet ergens hebben we een indruk van 

gekunsteldheid ervaren.  De constructies zijn moeilijk, maar het is niet omdat iets moeilijk is dat het 

daarom in se gemaakt hoeft te zijn.  In dit verband citeren we graag Dr. Ashok Kumar Singh :  “The 
other dütakävya’s modelled after him [i.e. Kälidäsa] naturally suffered by way of comparison, though some of 
these might have been ranked as specimens of good poetry, e.g.  Nemidüta of Vikrama. ”49  Ook Winternitz 

noemt het werk een “überaus kunstvollen Gedicht. ”50     
Op grond van de inhoud51, volgen we Singh52 die het werk categoriseert onder de jaina-

dütakävya’s.  We zijn het er evenwel niet helemaal mee eens dat de Nemidüta zoals de andere werken 

binnen deze groepering :  “…probably were composed for the adherents of Jainism to acquaint them more 
fully with its principles and the doctrines in a language that they could very well understand”.53  De tekst 

                                                           
39 Chakravarti, “Origin and Development of D™takåvya Literature in Sanskrit”, I.H.Q. , 1927, p. 277 ;  
Krishnamachariar , History of classical Sanskrit Literature, 1970, p. 364 ;  Dasgupta, A history of Sanskrit 
literature, classical period, Vol. I., 1947, p. 374.  
40 Zie noot 1 en 2.   
41 Cfr. infra.   
42 Singh, “Jaina D™takåvya”, Íramaëa, 2001, p. 145. 
43 Chakravarti, “Origin and Development of D™takåvya Literature in Sanskrit”, I.H.Q. , 1927, p. 277 
44 Dasgupta, A history of Sanskrit literature, classical period, Vol. I., 1947, p. 374. 
45 Garg, An Encyclopedia of Indian Literature, 1982, p. 491. 
46 Krishnamachariar , History of classical Sanskrit Literature, 1970, p. 364 
47 Singh, “Jaina D™takåvya”, Íramaëa, 2001, p. 148. 
48 Zie punt 2.  
49 Singh, “Jaina D™takåvya”, Íramaëa, 2001, p. 144. 
50 Winternitz, Geschichte der Indischen Literatur, Band 2, 1968, pp. 337-8. 
51 Cfr. infra 3.5. 
52 Singh, “Jaina D™takåvya”, Íramaëa, 2001, p. 145. 
53 Id. , p. 144. 
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bevat in dit verband namelijk een aantal verzen die allesbehalve jainistisch aandoen54.   Eigenlijk is er 

zelfs slechts in de laatste drie verzen echt sprake van duidelijk jainistische elementen.55   

 

 

3.3.  Het metrum 

 

De Nemidüta is zoals de Meghadüta van Kälidäsa volledig geschreven in het Mandäkränta-
metrum.  Het Mandäkränta behoort tot het akñara-cchandaù.  Het kenmerkt zich door vier gelijke pådas’s 

die exact uit 17 syllaben bestaan en die telkens hetzelfde stramien volgen56 :       

    − −    −/− ,   ∪  ∪/∪   ∪  ∪/−, −     ∪ /−    −     ∪/ −   ∪    // 

       Präëi-träëa-pravaëa-hådayo bandhu-vargam samagram   
 

Het is verbazingwekkend hoe Vikrama erin geslaagd is zijn volledig gedicht in een foutloos metrum te 

schrijven.57    

 

 

3.4.  De diversiteit van het vocabularium 

 

Om de uitgebreidheid en de verscheidenheid van het taalgebruik te illustreren, willen we hier 

even dieper ingaan op de indexgegevens.  Er zijn 1591 verschillende woorden in de index opgenomen, 

waarvan er 1010 slechts één keer voorkomen, 288 twee keer en 138 drie keer.  Dit wil zeggen dat alleen 

maar 155 woorden58 meer dan drie keer worden gebruikt doorheen de hele tekst, waar dan nog 

bijvoorbeeld as., kå. en drç. onder vallen, aangezien we deze hebben opgenomen ter wille van een 

eventuele latere vergelijking59 met andere teksten op het vlak van de expliciteit van die zo vaak 

voorkomende werkwoorden.  Wij zijn van mening dat men uit dergelijke cijfers toch iets kan 

opmaken.  Rekening houdend met het feit dat de auteur daarenboven dus niet alleen gebonden was 

binnen het kader van de samasyäpürti en de dütakävya, maar zich ook nog eens consequent heeft 

                                                           
54 Zie vooral noot 17, vers 5 ; noot 23, vers 6 ; noot 45, vers 13 ; noot 192, vers 59 en noot 322, vers 89 in 

de geannoteerde vertaling.    
55 De inhoud en de religieuze context worden besproken cfr. infra onder 3.5 en 3.7.   
56 McD, pp. 234-5.   
57 We moeten hier opmerken dat de tekstuitgave van DM wel een aantal passages bevat waarin het 

metrum niet correct is.  Na analyse van deze uitgave en een vergelijking met de editie van KM, 

hebben we er in de meeste gevallen voor geopteerd deze laatste te volgen.  Elke verwijzing van die 

aard, is vermeld in de geannoteerde vertaling.    
58 Het zijn er 57, die vier maal voorkomen ;  41 die vijf keer voorkomen ; 18 die zes maal voorkomen ; 

11 die  zeven maal voorkomen ; 8 die acht keer voorkomen ; 6 die negen maal voorkomen ; ééntje dat 

tien keer wordt gebruikt ; telkens 4 die elf  en twaalf keer voorkomen en telkens 1 die dertien (nava) en 
zestien (antar) keer wordt gebruikt, dan 2 die twintig maal voorkomen (kå. en dåç. ) en nog 1 woord dat 

éénentwintig (as.) keer wordt gebruikt.   
59 Het lexicon uit de Nemidüta zou eveneens een boeiend topic zijn voor verder onderzoek.  Het is 

bijvoorbeeld in vers 47 (zie noot 140) zo dat  het woord kälaküöa wordt gebruikt.  Dit woord is 

mannelijk volgens MW (p. 277b) en McD (p. 67b).  MW schrijft evenwel dat lexicografen het woord 

ook als neutrum hebben waargenomen in inheemse woordenboeken, maar nog niet als zodanig in 

enig gepubliceerde tekst hebben teruggevonden.  In de Nemidüta wordt het zeker als neutrum 

behandeld.  Daarnaast is er in vers 77 bijvoorbeeld het woord aikñiva dat evenmin is geattesteerd.  Zie 

in dit verband noot 265 in de geannoteerde vertaling.   
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gehouden aan het strenge metrum van het Mandäkränta, concluderen wij hieruit dat we hier met een 

echt kunstdicht hebben te maken.   

 

 

3.5.  Structuur en inhoud 

      

 De verteller leidt het verhaal in van vers 1 tot 6, waarin hij uitlegt dat Nemi zich heeft 
teruggetrokken op een berg om de Verlossing te bereiken en dus niet alleen zijn vrienden en 

familieleden heeft achtergelaten, maar ook zijn vrouw Räjématé.   Zij richt een smeekbede tot de berg.   

 De verzen 6 tot en met 87 bestaan uit deze woorden, die Räjématé via de berg aan Nemi 
overbrengt.  Deze bestaan er vooral in hem door middel van mooie beschrijvingen van zijn thuisland 

en door allerhande verleidelijke situatieschetsen te overtuigen terug te komen.   

 In vers 88 neemt de auteur het woord om te melden dat al wat ze tot nog toe heeft gezegd 

blijkbaar niet veel heeft uitgehaald, om in vers 89 aan te kondigen dat Råj¡mat¡’s vriendin het woord 

verder zal voeren.   

 Deze vriendin spreekt Nemi in een totaal andere stijl aan.  Zij vertelt over de kwellingen, die 

haar vriendin doorstaat en werkt zo eerder op het schuldgevoel van Nemi, dan te pogen hem te lokken 

met prachtige sfeerbeelden.  Ze onderbreekt haar verhaal van vers 102 tot en met vers 104 om 

Räjématé’s moeder die tot haar dochter spreekt, te citeren en van vers 110 tot en met vers 118 om een 

stukje poëzie voor te lezen, dat Räjématé had geschreven en waarvan ze haar vriendin had gevraagd 

die aan Nemi voor te lezen.  Op vers 123 sluit ze af.   

 Van vers 124 tot en met vers 126 besluit de verteller het verhaal met Nemi’s bereiken van de 
Kevala-kennis en van de Verlossing.  Nemi aanvaardt Räjématé als zijn volgelinge.     
 

 

3.6.  Het cultuurhistorisch kader 

 

Nemi, die ook Neminätha of Ariñöanemi60 wordt genoemd, is de 22ste térthaµkara61 van het 
jainisme.  Als prins van de Yädava-clan62 werd hij geboren in Dvärakä63 als zoon van koning 

Samudravijaya en koningin Íivä.64  Alle jaina-verhalen beschrijven hem unaniem als een zeer knappe, 

maar nogal verlegen jongeman.65  Samudravijaya is de oudste broer van Vasudeva, de vader van de 
twee Yädava-broers Kåñëa66 en Balaräma, wat hen dus tot neven maakte van Nemi.  Deze drie waren 

allen geboren in de grote Hari-dynastie67, waarvan de Yadu’s een vooraanstaande tak waren.68 

  Nemi had na lange tijd uiteindelijk z’n woord gegeven69 om te huwen met Räjématé, de 
dochter van Ugrasena70, koning van Mathurä.71  Op hun huwelijksdag keerde Nemi zich evenwel van 

                                                           
60 Jaini, Collected papers on jaina studies, 2000, p. 288.   
61 Dnd.,  p. 18. 
62 Jaini, Collected papers on jaina studies, 2000, p. 379.  
63 Klost. (p. 36.) situeert de bloei van deze stad rond 1500 v.o.T. en vermeldt dat deze volgens de 

traditie wordt gerelateerd aan Kåñëa.   
64 Hemacandra, Triñañöiçaläkäpuruñacaritra, 1962, pp. 164-5.    
65 Jaini, Collected papers on jaina studies, 2000, p. 395.  
66 Klost. ( p. 145.) vernoemt een historische Kåñëa als held van de Våñëi clan van het Yädava-geslacht, 
dat vertoefde om en bij Mathurä, één van de oudste steden van Indië.      
67 Hari is een naam voor Kåñëa (MW, p. 1289c.).  Ook Klost. (p. 126.) maakt melding van een Kåñëa-
periode,  die duurt van 1950 tot 1400 v.o.T. 
68 Jaini, Collected papers on jaina studies, 2000, p. 388. 
69 Hemacandra, Triñañöiçaläkäpuruñacaritra, 1962, p. 255. 
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het huwelijk af.  Op weg naar het huis van de bruid, hoorde hij namelijk jammerende dieren.  Toen hij 

z’n wagenmenner vroeg waarom deze dieren droevig waren en deze hem vertelde dat zij naar daar 

waren gebracht om te worden geslacht voor het huwelijksbanket, werd Nemi overmand door 

medelijden, beval hen te bevrijden en was vastberaden zich uit de wereld terug te trekken.72     

Ten oosten van de mooie stad Dvärakä die door de goden was gebouwd, lag de Raivataka-berg 
en ten noorden ervan de Gandhamädana-berg73.  Nemi bereikte de verlossing, mokΩa, op de berg Girnar, 
waar hij vandaag nog steeds bijzonder wordt vereerd.74  Girnar is een bergmassief nabij de stad 

Junagaòh in de westelijke deelstaat Gujarät.  Op een plateau van de 1000 meter hoge Raivataka-berg ligt 
het jaina-tempelcomplex dat vooral met Neminätha wordt geassocieerd.  Deze plaats is heilig voor de 

jains.75       

Eens Nemi de verlossing had bereikt was niet alleen Kåñëa, die precies het huwelijk voor hem 

had geregeld76 en hem voorheen met allerhande middelen trachtte te verleiden77, hem erg toegewijd78 , 

maar ging ook Räjématé  “to the abode from which there is no return”.79   
 

 

3.7.   De religieuze context.   

 

 Onder 3.2. hebben we al gezegd dat de Nemidüta op sommige vlakken helemaal niet jainistisch 

lijkt.80  Het kan natuurlijk wel dat de auteur dit met opzet heeft gedaan.  Op die manier accentueert hij 

zelfs Nemi als térthaµkara, die precies de taak heeft de Drie Juwelen81 te activeren en een gemeenschap 

van asceten en lekenvolgelingen te stichten, die dient als spirituele voorde (tértha) over de oceaan van 
hergeboorten voor de menselijke wezens.82  Zo wordt immers duidelijk dat Räjématé nog vastzit in het 
traditionele Indische systeem, om dan uiteindelijk toch het juiste pad te volgen en net als Nemi de 
Verlossing te bereiken.   

 Toch kregen wij niet die indruk.  De tegenstelling in de houding van Nemi en Räjématé wordt 

duidelijk geschetst in vers 93, maar wordt eigenlijk voorgesteld als een verwijt.  Zowel de vriendin 

van Räjématé, als haar moeder, komen bovendien bijzonder sterk voor haar op en ook dit gebeurt zelfs 

af en toe op een nogal beschuldigende toon.  Wanneer daarenboven de auteur zelf het verhaal 

onderbreekt om een natuurfenomeen zijn medelijden met Räjématé  te laten uiten in vers 88, dan zijn 
wij geneigd te twijfelen aan de jainistische aard van het gedicht.   

 De aandacht die van de schrijver uitgaat naar de emoties van de vrouw in dit werk, is op z’n 

minst bijzonder, maar tegelijkertijd weinig religieus.  Zeker in een religie waar men uitgaat van een 

zich onthechten van de wereldlijke illusie, is het zelfs vreemd zo’n rijke beschrijvingen van de 

gevoelens, de gedachten en de gedragingen van een door liefde gebroken jonge vrouw, te treffen.   

                                                                                                                                                                                     
70 Id., p. 259. 
71 Id., p. 37. 
72 Jaini, Collected papers on jaina studies, 2000, p. 396.  
73 Hemacandra, Triñañöiçaläkäpuruñacaritra, 1962, p. 179. 
74 Van Alphen, De trap naar de Verlossing, 2000, p. 147. 
75 Id., pp. 39-40. 
76 Jaini, Collected papers on jaina studies, 2000, p. 396. 
77 Hemacandra, Triñañöiçaläkäpuruñacaritra, 1962, p. 253.  
78 Id., p. 397.  Vergelijk in dit verband ook vers 85 uit de geannoteerde vertaling.   
79 Hemacandra, Triñañöiçaläkäpuruñacaritra, 1962, p. 313. 
80 Zie noot 53.  
81 Juist beschouwen, juist weten en juist handelen.   
82 Dnd., p. 18.  
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We zouden nog verder durven gaan en in de Nemidüta een gewaagde kritiek herkennen op het 

zich uit het dagelijks leven terugtrekken van deze spirituele leiders, nádat ze een vrouw, of zelfs nog 

kinderen ook,  hebben gehad.  De film ’Saµsära’ 83, die door Pan Nalin werd geregisseerd, toonde op 

verrassende wijze het perspectief van een jong meisje, dat door haar man die monnik wou worden, 

werd verlaten, nadat ze gehuwd waren en samen kinderen hadden.  Er werden allusies gemaakt op 

het verhaal van prins Siddhärtha, die de historische Boeddha is geworden nadat ook hij zijn vrouw 

Yaçodharä en zijn zoon Rähula had verlaten.  Deze gingen gepaard met de kritiek dat alle boeddhisten 

de grootsheid en het belang inzien van het uit de wereld stappen van de Boeddha, maar slechts 

weinigen ook maar even hebben stilgestaan bij wat zo’n ervaring moet geweest zijn voor een jonge, 

alleenstaande moeder.   

  Het thema van deze film leek ons uitermate gedurfd en modern.  Niettemin menen wij in de 

Nemidüta een gelijkaardig beeld te herkennen.  
 

 

3.8.  Het kleurenspel en de beeldspraak 

 

 Vikrama speelt niet enkel met kleuren, maar heeft bovendien, zoals gezegd84, gebruik gemaakt 

van een uiterst rijk vocabularium.  Hij tovert prachtige schakeringen tevoorschijn door in zijn verzen 

tientallen bloesems, planten en bomen, maar ook eens zoveel verschillende diersoorten op te nemen.  

Hij bereikt een soortgelijke schoonheid wanneer hij het donkerkleurig lichaam85 van Neminätha 
contrasteert met allerhande stralend witte fenomenen86 of wanneer hij veelsoortige fonkelende 

edelstenen hanteert om zijn landschap nog meer kleur te geven.   De beschrijvingen van de zes87 

Indische seizoenen88 zijn hartverwarmend.  De vergelijkingen met elementen uit de mythologie zijn 

treffend.     

We durven hier zelfs een parallel herkennen met de wereld van de muziek.  Naar aanleiding 

van een tentoonstelling in Sint-Petersburg gewijd aan de werken van een overleden vriend Victor 

Hartmann, componeerde Moussorgsky in de 19de eeuw de pianocyclus “Schilderijententoonstelling”.  

Tien werken uit deze omvangrijke expositie inspireerden de componist tot evenveel muzikale 

omschrijvingen, waarin hij het visuele omzet in klankbeelden.  Niet als pianopartituur, maar als 

orkestwerk heeft het wereldberoemdheid gekregen.  Het idee om het werk te orkestreren kwam van 

Maurice Ravel, die de pianopartituur briljant voor orkest bewerkte.  De orkestversie benadrukt nog 

veel meer dan de pianoversie de sterke kanten van de compositie.  Zoals dit symfonisch gedicht met 

louter instrumentale middelen bepaalde stemmingen schept en zelfs situaties uitbeeldt, maakte de 

suggestieve waarde van Vikrama’s taalgebruik het mogelijk om in elk vers van de Nemidüta als het 
ware een tafereel te schilderen met woorden.    

Het feit dat Vikrama er naast dit alles zelfs in is geslaagd om iets wat soms al zo moeilijk te 

vatten is voor woorden, namelijk de emoties, door middel van zijn spitsvondige beeldspraak echt te 

gaan uitbeelden, is ons inziens zijn allergrootste verdienste.  De visuele kracht die van zijn woorden 

uitgaat is hartverwarmend en het evocatief karakter van zijn stijl verheft het werk tot poëzie in de 

ware betekenis van het woord.    

                                                           
83 Deze film, geschreven door Pan Nalin samen met Tom Baker, werd in 2001 uitgebracht in Duitsland.    
84 Zie 3.4. 
85 Van Alphen, De trap naar de Verlossing, 2000, pp. 39-40.  
86 Voor dit contrast tussen wit en zwart, zie vooral noot 39, vers 11; noot 150, vers 50 ;  noot 173, vers 

55 ; noot 178, vers 56 en noot 210, vers 63 in de geannoteerde vertaling.  
87 Deze zes seizoenen in Indië zijn herfst, winter, koud seizoen, lente, zomer en het regenseizoen.  

(Edg., p. 86.) 
88 Deze beschrijvingen zijn vooral te situeren tussen de verzen 70 en 80.   
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Besluit 
 

 

 

 

 

Veel meer dan een harmonische opeenvolging van zinnen, is elk vers van de Nemid™ta een tafereel, 

geschilderd met woorden.  Bij het lezen kreeg ik de indruk ondergedompeld te worden in een oceaan 

van wijsheid, schoonheid, gevoel, liefde, menselijkheid.  Ik had een landschap betreden vol prachtige 

kleuren.  Het lastigste was voor mij dat ik zo moeilijk een medereiziger vinden kon, die voelde wat ik 

voelde, hoorde wat ik hoorde en zag wat ik te zien kreeg.  In plaats van me daar droevig over te 

voelen, beschouwde ik dit als een stimulans om dit landschap in kaart te brengen en een poging te 

ondernemen om met m’n eigen woorden een beschrijving van deze geschilderde beeldenpracht te 

benaderen.  Meer kon ik niet doen, want jammer genoeg schieten woorden nu eenmaal steeds te kort 

en zijn we bovendien beperkt in onze mogelijkheden, in tijd en in ruimte.  Niettemin koester ik de 

stille hoop erin geslaagd te zijn toch enkelen een kijkje te laten nemen in deze wereld van poëzie en 

hen een aanzet te geven zelf een weg erin te bewandelen.  Er is nog zoveel te zien. Hoe dieper je 

graaft, hoe rijker de schat meestal blijkt te zijn.  Naar mijn gevoel is dit zeker waar voor dit gedicht, 

dat niet alleen gevuld is met planten, bloemen, bomen en dieren, maar ook doorspekt is met 

elementen uit de mythologie en vol verwijzingen zit naar de Indische geografie.  De spitsvondige 

vergelijkingen hebben me uitermate getroffen en het durven benoemen van de  menselijke gevoelens 

wekte m’n waardering op.  Als mensen deze verzen lezen, zeggen erdoor geraakt te zijn en het 

daarenboven zo herkenbaar vinden, dan denk ik dat we terecht kunnen spreken van een tijdloos 

poëtisch kunstwerk.     
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DE NEMIDŪTA VAN VIKRAMA, 
 

een geannoteerde vertaling 



 1 

àai[Ça[àv[ùdyae bNxuvgRm! sm¢m!àai[Ça[àv[ùdyae bNxuvgRm! sm¢m!àai[Ça[àv[ùdyae bNxuvgRm! sm¢m!àai[Ça[àv[ùdyae bNxuvgRm! sm¢m!    

ihTva ÉaegaNsh pirjnErœ %¢senaTmja< c,ihTva ÉaegaNsh pirjnErœ %¢senaTmja< c,ihTva ÉaegaNsh pirjnErœ %¢senaTmja< c,ihTva ÉaegaNsh pirjnErœ %¢senaTmja< c,    

ïImaÚeimivR;yivmuoae mae]kamíkarïImaÚeimivR;yivmuoae mae]kamíkarïImaÚeimivR;yivmuoae mae]kamíkarïImaÚeimivR;yivmuoae mae]kamíkar    

iõGxCDayaté;u vsit< ramigyaRïme;u.1.iõGxCDayaté;u vsit< ramigyaRïme;u.1.iõGxCDayaté;u vsit< ramigyaRïme;u.1.iõGxCDayaté;u vsit< ramigyaRïme;u.1.    
 
 
 

präëi-träëa-pravaëa-hådayo bandhu-vargam samagram 

hitvä bhogän saha parijanair Ugrasenätmajäµ ca, 

çrémän Nemir viñaya-vimukho mokña-kämaç cakära 

snigdha-cchäyä-taruñu vasatiµ Rämagiry-äçrameñu. 

 

 

 

 

Het hart van de eerbiedwaardige Nemi was gewijd aan de bescherming van alle 

levende wezens.  Hij leefde onthecht van de wereldlijke objecten.  Verlangend naar 

de Verlossing verliet hij Ugrasena’s dochter.  Hij liet zijn familie achter en gaf de 

geneugten op.  Hij vestigde zich samen met z’n gevolg in de kluizenarijen van de 

Råmagiri-berg, waar de bomen milde schaduwen hebben. 
 

 

 

 

 
De eerbiedwaardige Nemi die voorzien is van een hart dat gewijd is aan de bescherming van 
[alle] levende wezens, hebbende het gelaat afgewend van de wereldlijke objecten, heeft  
verlangend naar de verlossing  - na samen met [zijn] entourage, volledig te hebben 

achtergelaten de schare verwanten, alle genietingen én Ugrasena’s dochter89 -  een verblijf 

gemaakt in de kluizenarijen van de Råmagiri90-berg die gekenmerkt zijn door bomen met 

milde schaduwen.  

                                                           
89 Råj¡mat¡.  (Zie inleiding, p. ix.) 
90 Dit is eigenlijk het moderne Ramtek, in het noordoosten van Nagpur (GD, p. 258.).  Het HC van vers 107 wijst 

er evenwel op dat het hier gaat om de Raivataka-berg.  Deze berg is gelegen in Junagaròh tegenover Girnar.  
(GD, p. 257.) 
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sa tÇae½E> izoiri[ smasInmen< munIz<sa tÇae½E> izoiri[ smasInmen< munIz<sa tÇae½E> izoiri[ smasInmen< munIz<sa tÇae½E> izoiri[ smasInmen< munIz<    

nasaNyStainim;nyn< XyaninxURtdae;nasaNyStainim;nyn< XyaninxURtdae;nasaNyStainim;nyn< XyaninxURtdae;nasaNyStainim;nyn< XyaninxURtdae;<,,,,    

yaegas <́ sjljldZyaml< rajpuÇIyaegas <́ sjljldZyaml< rajpuÇIyaegas <́ sjljldZyaml< rajpuÇIyaegas <́ sjljldZyaml< rajpuÇI    

và³Ifapir[tgjàe][Iy< ddzR.2.và³Ifapir[tgjàe][Iy< ddzR.2.và³Ifapir[tgjàe][Iy< ddzR.2.và³Ifapir[tgjàe][Iy< ddzR.2.    
 
 
 

sä tatroccaiù çikhariëi samäsénam enaµ munéçaµ 

näsä-nyastänimiña-nayanaµ dhyäna-nirdhüta-doñaµ, 

yogäsaktaµ sajala-jalada-çyämalaµ räja-putré 

vapra-kréòä-pariëata-gaja91-prekñaëéyaµ dadarça. 
 

 

 

 

Die prinses zag daar die heer onder de asceten.  Hij vertoefde hoog op de top van de 

berg.  Zijn ogen knipperden niet en waren gericht op zijn neus.  Zijn fouten waren 

weggewassen door z’n meditatie.  Hij streefde vurig de Verlossing na.  Zijn lichaam 

had een kleur die zo donker was als een regenwolk die zich liet aanzien als een 

olifant, voorovergebogen bij het stootspel tegen de heuvel.      

 

 

 

 

 
Die dochter van de koning heeft daar deze heer der asceten gezien, die hoog op de bergtop 
vertoefde, voorzien van ogen die niet knipperen en die gericht zijn op de neus, voorzien van 
fouten die weggewassen zijn door zijn meditatie, die vurig nastrevend was het middel [tot de 
verlossing], die donkerkleurig was als een wolk die voorzien is van water, die zich liet 
aanzien als een olifant92, voorovergebogen bij het stootspel tegen de heuvel. 

                                                           
91 De Elephas maximus.  (FF, pp. 136, 142.) 
92 Olifanten en buffels worden, wellicht door hun vorm, vaak met wolken in verband gebracht.  Olifantenspelen 
waren in Indië altijd zeer geliefd.  (Lo., p. 73.) 



 3 

%ÖIúyEen< zmsuort< meÊraMÉaednadErœ%ÖIúyEen< zmsuort< meÊraMÉaednadErœ%ÖIúyEen< zmsuort< meÊraMÉaednadErœ%ÖIúyEen< zmsuort< meÊraMÉaednadErœ    

n&TyTkeikìjmwng< àaeiNm;ÚIppu:pm!,n&TyTkeikìjmwng< àaeiNm;ÚIppu:pm!,n&TyTkeikìjmwng< àaeiNm;ÚIppu:pm!,n&TyTkeikìjmwng< àaeiNm;ÚIppu:pm!,    

sa zaekataR i]ittlmgat! sa zaekataR i]ittlmgat! sa zaekataR i]ittlmgat! sa zaekataR i]ittlmgat! SyaÚ Ê>o< ihSyaÚ Ê>o< ihSyaÚ Ê>o< ihSyaÚ Ê>o< ih nayaR> nayaR> nayaR> nayaR>     

k{Qaðe;à[iyin jne ik< punËRrsk{Qaðe;à[iyin jne ik< punËRrsk{Qaðe;à[iyin jne ik< punËRrsk{Qaðe;à[iyin jne ik< punËRrs<Swe.3.<Swe.3.<Swe.3.<Swe.3.    
 

 

 

udvékñyainaµ93 çama-sukha-rataµ medurämbhoda-nädair 

nåtyat-keki94-vrajam atha nagaµ pronmiñan-Népa95-puñpam, 

sä çokärtä kñiti-talam agät syän na duùkhaµ hi näryäù96 

kaëöhäçleña-praëayini jane kiµ punar düra-saµsthe. 

 

 

 

Zij aanschouwde hem die het geluk van de gelijkmoedigheid nastreefde.  Ze keek 

naar de berg en zag het groepje pauwen dat door het gerommel van een dichte 

wolkenmassa begon te dansen.  Bij de aanblik van de onluikende N¡pa-bloesems,  

viel zij, door smart gekweld, in bezwijming.   

Een vrouw is zo al teer van hart, laat staan als ze van haar geliefde is gescheiden 

terwijl ze zo verlangt naar zijn omhelzing. 

 

 

 
Vervolgens ging zij die door smart werd gekweld  - na te hebben gezien hij, die zich wijdde 
aan het geluk van de gelijkmoedigheid, de berg, een menigte pauwen die aan het dansen zijn 

door het gedonder van een dichte wolken[massa] en de ontluikende N¡pa-bloesems -  naar het 

oppervlak van de aarde.  Immers, er weze geen verdriet aan een vrouw.  Hoeveel te minder in 
een mens, die verlangend is naar een omhelzing [van haar geliefde] en ver weg verblijvende 
is.  

                                                           
93 Hier volgen we KM.  DM schrijft udvékñyenaµ.   
94 De Pavo cristatus.  Het is hetzelfde als een mayüra.  Van hem wordt gezegd dat hij een goudkleurige staart 
heeft, dat hij rust op een paal of een stok in het huis en dat hij vooral bij het horen van het gerommel van 

donderwolken begint te dansen.  Men zegt dat zijn roep lijkt op een ñaòja (McD, p. 324a) of dus op de eerste van 

de zeven tonen of svara’s  (i.e. een muzieknoot , McD, p.  371b) van de Indische muziek.   (FF , p. 170)  Volgens 
de overlevering zijn pauwen gewoonlijk erg toegewijd aan wolken.  (Edg., p. 84.) 
95 De Nauclea Cadamba.  De bloemen bloeien aan het begin van het regenseizoen (FF, pp. 45, 62.).   Het is een 
zeer hoge boom met oranjekleurige bloesems.  (MW, p.247c.)  
96 Hier volgen we KM.  DM schrijft näryaù.     
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ta< Ê>oata¡ izizrsillasarta< Ê>oata¡ izizrsillasarta< Ê>oata¡ izizrsillasarta< Ê>oata¡ izizrsillasarsarE> smIrErœsarE> smIrErœsarE> smIrErœsarE> smIrErœ    

AañaSyev S)…iqtk…qjamaedmÄailnadE>,AañaSyev S)…iqtk…qjamaedmÄailnadE>,AañaSyev S)…iqtk…qjamaedmÄailnadE>,AañaSyev S)…iqtk…qjamaedmÄailnadE>,    

saXvImiÔ> pitmnugta< tTpdNyaspUt>saXvImiÔ> pitmnugta< tTpdNyaspUt>saXvImiÔ> pitmnugta< tTpdNyaspUt>saXvImiÔ> pitmnugta< tTpdNyaspUt>    

àIt> àIitàmuovcn< Svagt< Vyajhar.4.àIt> àIitàmuovcn< Svagt< Vyajhar.4.àIt> àIitàmuovcn< Svagt< Vyajhar.4.àIt> àIitàmuovcn< Svagt< Vyajhar.4.    
 
 
 

täµ duùkhärtäµ çiçira-saliläsära-säraiù samérair 

äçväsyeva sphuöita-Kuöajämoda-mattäli-nädaiù, 

sädhvém adriù patim anugatäµ tat-pada-nyäsa-pütaù 
prétaù préti-pramukha-vacanaµ sv-ägataµ vyäjahära. 

 
 
 
 

Die trouwe deugdzame vrouw die haar echtgenoot volgde, werd door kommer 

gekweld.  De berg die gezuiverd is door het neerplaatsen van zijn voetstappen, deed 

haar als het ware herademen door het gezoem van de bijen die dol zijn door het 

aroma van opengebloeide Ku†aja-bloesems, door een briesje en door de kracht van 

een verfrissende regenbui.  Toen sprak deze opgeluimd een welkomstgroet  

uit die bestond uit minzame woorden. 

   

 
 
 
 
De berg, gezuiverd door het neerplaatsen van de voetstappen van hem97,  heeft  - na als het 
ware te doen herademen die trouwe deugdzame vrouw die haar man volgt, [maar] die door 
smart wordt gekweld, door middel van de geluiden van de bijen die dol zijn door het aroma 

van opengebloeide Ku†aja98-[bloesems] , door de winden en door de krachten van een stroom 

van koel water -  welgemoed een welkomstgroet uitgesproken, gekenmerkt door woorden 
vergezeld van genegenheid. 

                                                           
97 Zoals de voetstappen van de Boeddha door de boeddhisten en die van Råma door vele hindu’s worden vereerd 

(Lo., p. 74.), hebben ook hier de voetstappen van Neminåtha een vergelijkbare betekenis.    
98 Dit is de Holarrhena antidysenterica.  Deze boom met witte bloesems, bloeit tijdens het regenseizoen.  (Sbn., 
p. 367.) 
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isÏe> s<g< smiÉl;t> àa[nawSy neme>isÏe> s<g< smiÉl;t> àa[nawSy neme>isÏe> s<g< smiÉl;t> àa[nawSy neme>isÏe> s<g< smiÉl;t> àa[nawSy neme>    

sa tNv<gI ivrhivxura tiCDraeixiótSy,sa tNv<gI ivrhivxura tiCDraeixiótSy,sa tNv<gI ivrhivxura tiCDraeixiótSy,sa tNv<gI ivrhivxura tiCDraeixiótSy,    

t< sMmaehadœ Ô‚tmnunyt< sMmaehadœ Ô‚tmnunyt< sMmaehadœ Ô‚tmnunyt< sMmaehadœ Ô‚tmnuny<  zElraj< yyace zElraj< yyace zElraj< yyace zElraj< yyace    

kamataR ih àk«itk«p[aíetnacetne;u.5.kamataR ih àk«itk«p[aíetnacetne;u.5.kamataR ih àk«itk«p[aíetnacetne;u.5.kamataR ih àk«itk«p[aíetnacetne;u.5.    
 

 

 

siddheù99 saìgaµ samabhilañataù präëa-näthasya100 Nemeù 

sä tanv-aìgé101 viraha-vidhurä tac chiro-dhiñöhitasya102, 

taµ sammohäd drutam anunayaµ çaila-räjaµ yayäce 
kämärtä hi prakåti-kåpaëäç cetanäcetaneñu. 

 

 

Door het gescheiden zijn van haar geliefde Nemi die zich uit verlangen naar een 

vereniging met de Verlossing op de bergtop bevond, was deze vrouw met haar 

tenger lichaam neerslachtig.  Verward door de verbijstering, maar toch op hoffelijke 

wijze, smeekte ze toen tot die majesteit onder de bergen.   

Zij, die door liefde worden gekweld zijn nu eenmaal van nature klaagzuchtig, of het 

nu tegen bezielde of onbezielde wezens is. 

 

 
 
Vervolgens, deze [vrouw]  - die voorzien is van een tenger lichaam en die neerslachtig is door 
het gescheiden zijn van [haar] geliefde Nemi, die zich op de top bevindt en die verlangend is 
naar een vereniging met de Verlossing103 -  heeft verward ingevolge de verbijstering, 
[niettemin] op hoffelijke wijze, gesmeekt tot die koning der bergen104.  Immers, zij die door 
liefde worden gekweld, zijn van nature klaagzuchtig jegens bezielde, [zowel als] 
onbezielde105 [wezens].    

                                                           
99 Saìga wordt hier met de genitief geconstrueerd.  (McD, p. 328b.) 
100 Ook viraha wordt hier met de genitief geconstrueerd.  (McD, p. 287c.) 
101 Dit is een bahuvrihi bij sä.  Voor deze vrouwelijke vorm, zie SGW, § 334b, p. 110. 
102 Dhiñöhita is het verbaaladjectief van sthä, adhi° en komt voor naast adhiñöhita.  (MW, p. 516b /McD, p. 364a)  
103 MW, p. 1216 b, c.   
104 Zie noot 2, vers 1.   
105 Hoewel Dnd. (pp. 90-1.) er op wijst dat ook planten en dieren volgens de jains een vorm van bewustzijn 
hebben, wil dat volgens ons nog niet zeggen dat bergen dat voor hen niet zouden hebben en zijn we van mening 
dat het vreemd is een term als ‘onbezield’ te vinden voor een element uit de natuur in een jainistische context.  
(Vergelijk noot 23, vers 6 ; noot 45, vers 13 ; noot 192, vers 59 en noot 322, vers 89.) (Zie inleiding, pp. ix en x.) 
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sa t< Ëna mnisjzrEyaRdvez< bÉa;esa t< Ëna mnisjzrEyaRdvez< bÉa;esa t< Ëna mnisjzrEyaRdvez< bÉa;esa t< Ëna mnisjzrEyaRdvez< bÉa;e    

r]Tyat¡ zr[gmsaE ]iÇySyeit xmR>,r]Tyat¡ zr[gmsaE ]iÇySyeit xmR>,r]Tyat¡ zr[gmsaE ]iÇySyeit xmR>,r]Tyat¡ zr[gmsaE ]iÇySyeit xmR>,    

tNma< SvaimÚvÉvdxIna sm_ytNma< SvaimÚvÉvdxIna sm_ytNma< SvaimÚvÉvdxIna sm_ytNma< SvaimÚvÉvdxIna sm_ywRye Tva<wRye Tva<wRye Tva<wRye Tva<    

yaC|amae"a vrmixgu[e naxme lBxkama.6.yaC|amae"a vrmixgu[e naxme lBxkama.6.yaC|amae"a vrmixgu[e naxme lBxkama.6.yaC|amae"a vrmixgu[e naxme lBxkama.6.    
 

 

 

sä taµ dünä Manasija106-çarair Yädaveçaµ107 babhäñe 

rakñaty ärtaµ çaraëa-gam108 asau kñatriyasyeti dharmaù, 
tan mäµ sväminn ava bhavad-adhénä samabhyarthaye tväµ 

yäcïä109 moghä varam adhiguëe nädhame labdha-kämä. 

 

 

Zij die door de pijlen van de god van de liefde was geraakt, sprak tot die koning van 

de Yådava’s als volgt : 

 

“ Die dharma van een kñatriya beschermt de ongelukkigen die op zoek zijn naar 

bescherming.  Heer, help mij daarom.  Ik ben afhankelijk van U.  Ik richt mijn 

verzoek tot U.  Een vergeefs verzoek tot een hoogstaande is nu eenmaal beter dan 

een ingewilligd verzoek tot een laag persoon. 

 

 
Deze [vrouw], geraakt door de pijlen van Kåma, heeft tot die heer der afstammelingen van 

Yadu aldus gesproken :  110“ Die dharma van een kΩatriya111 beschermt een ongelukkig 
[mens] die op zoek is naar bescherming.  Daarom, help mij, O heer.  Ik, die afhankelijk ben 
van U edele, richt [mijn] verzoek tot jou.  De keuze is een vergeefs verzoek tot een 
hoogstaand [iemand], niet een [verzoek] gekenmerkt door het feit dat de wens is vervuld, tot 
een laag [persoon].   

                                                           
106 Letterlijk ‘de in het hart geborene’.  Het is een naam voor Kåma.  (MW, p. 784a.) 
107 Dit is een epitheton voor Neminåtha.  (Zie inleiding, p. viii.) 
108 DM schrijft hier foutief çaraëägam, wat wordt bevestigd in KM en wat metrisch niet correct is.   
109 DM schrijft hier foutief yäïcä, wat in KM wordt bevestigd.   
110 Dit is het begin van de liefdesverklaring aan  / smeekbede tot Nemi, geschreven door Råj¡mat¡, gericht tot de 
berg.   
111 We kunnen hier verwijzen naar de belangrijke plaats van de svadharma in de Indische maatschappij (Klost., 
pp. 338-9.).   Toch moeten we er op wijzen dat deze terminologie vreemd is voor een jainistisch werk, aangezien 
de jains zich net tegen die standenmaatschappij verzetten.  (Vergelijk ook noot 17, vers 5 ; noot 45, vers 13 ; 
noot 192 vers 59 en noot 322, vers 89.  ) (Zie inleiding, pp. ix en x.) 
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tu¼< z&¼< pirhr igrereih yav> purItu¼< z&¼< pirhr igrereih yav> purItu¼< z&¼< pirhr igrereih yav> purItu¼< z&¼< pirhr igrereih yav> purI—— —— Sva< Sva< Sva< Sva<    

rÆïe[IrictÉvn*aeittazaNtralarÆïe[IrictÉvn*aeittazaNtralarÆïe[IrictÉvn*aeittazaNtralarÆïe[IrictÉvn*aeittazaNtralam!,m!,m!,m!,    

zaeÉasaMy< klyit mna¶alka naw ySyazaeÉasaMy< klyit mna¶alka naw ySyazaeÉasaMy< klyit mna¶alka naw ySyazaeÉasaMy< klyit mna¶alka naw ySya    

baýae*aniSwthrizríiNÔkaxaEthMyaR.7.baýae*aniSwthrizríiNÔkaxaEthMyaR.7.baýae*aniSwthrizríiNÔkaxaEthMyaR.7.baýae*aniSwthrizríiNÔkaxaEthMyaR.7.    
 

 

 

tuìgaµ çåìgaµ parihara girer ehi yävaù puréµ sväµ 

ratna-çreëé-racita-bhavana-dyotitäçäntar-äläm112, 
çobhä-sämyaµ kalayati manäg na Alakä nätha yasyä113 

bähyodyäna-sthita-Hara114-çiraç-candrikä-dhauta-harmyä. 

 

 

Verlaat de hoge bergtop.  Kom, laat ons samen naar onze eigen stad gaan.  Prachtig is 

zij in het midden, waar haar paleizen die met een enorme hoeveelheid edelstenen 

zijn gebouwd de hemelrichtingen als het ware belichten. 

Ook in Alakä  zijn de paleizen glansrijk door het maanlicht dat komt van het hoofd 

van Íiva dat buiten in de tuin is geplaatst.  Maar heer, deze weerspiegelt zelfs niet in 

geringe mate de luister van onze eigen stad, laat staan dat ze haar zou kunnen 

evenaren. 

 
 
Laat de hoge top van de berg achter.  Kom, wij beiden gaan naar de eigen stad115 die 
uitmuntend is in het midden doordat de hemelrichtingen [er] worden verlicht door de paleizen 
die gebouwd zijn met massa’s edelstenen en van dewelke, O heer, Alakå116  - voorzien van 

paleizen die gewassen zijn door het maanlicht [dat komt] van het hoofd van Íiva dat geplaatst 
is in de tuin buiten -  [zelfs] niet in geringe mate [haar] gelijke qua luister weerspiegelt. 

                                                           
112 DM schrijft hier foutief  älam, wat in KM wordt bevestigd.   
113 DM schrijft hier foutief yasyäù, wat in KM wordt bevestigd.   
114 Letterlijk ‘de venietiger’.  Het is een naam voor Íiva.  (MW, p. 1289a.) 
115 Dit is Dvårikå, de naam die in deze tekst wordt gebruikt voor Dvårakå (MW, p. 504c.), gelegen in Kathiawar 
bij Okha (GD, p.124.).  Letterlijk betekent dit ‘veelpoortig’.  Het is eveneens de naam voor de hoofdstad van 

K®Ω∆a in het Westen van Gujaråt (MW, p. 504,b.).   Neminåtha is opgegroeid in deze stad.  (Zie inleiding, p. 
viii.)  
116 Kubera, de god van de rijkdom, had zijn verblijfplaats in Alakå, een mythische stad in de Himålaya (Lo., p. 

73.).  Deze stad wordt eveneens bewoond door Íiva (MW, p. 94a.).  Het is dan ook waarschijnlijk dat men het in 

dit vers heeft over een afbeelding van Íiva (Lo., p. 74.).  Het ‘maanlicht’ heeft dan te maken met de halve maan 

die Íiva op zijn hoofd draagt.  (Edg., p. 83.) 
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AalaeKyEnAalaeKyEnAalaeKyEnAalaeKyEn< trltifta=³aNtnIlaBdmal< trltifta=³aNtnIlaBdmal< trltifta=³aNtnIlaBdmal< trltifta=³aNtnIlaBdmal<    

àav&qœkalàav&qœkalàav&qœkalàav&qœkal< ivttivks*Uiwkajaitjalm!,ivttivks*Uiwkajaitjalm!,ivttivks*Uiwkajaitjalm!,ivttivks*Uiwkajaitjalm!,    
ANtjaR¢iÖrhdhnae jIivtalMbne=l< 

n SyadNyae=Pyhimv jnae y> praxInv&iÄ>.8.n SyadNyae=Pyhimv jnae y> praxInv&iÄ>.8.n SyadNyae=Pyhimv jnae y> praxInv&iÄ>.8.n SyadNyae=Pyhimv jnae y> praxInv&iÄ>.8.    
 

 

 
älokyainaµ117 tarala-taòitäkränta-néläbda-mälaµ 

prävåö118-kälaµ vitata-vikasad-Yüthikä119-Jäti120-jälam, 
antar-jägrad-viraha-dahano jévitälambane121 'laµ 

na syäd anyo 'py aham iva jano yaù parädhéna-våttiù. 

 

 

 

Kijk, een glinsterende bliksemschicht valt het wolkenveld aan !  Het regenseizoen is 

aangebroken !  Overal zijn er bosjes Yuthikä en Jäti-jasmijnbloesems aan het 

ontluiken !  Ach, de aanblik van hem bij dat alles, wakkert het vuur van de scheiding 

dat hevig aan het branden is nog meer aan.  Wanneer men vertrouwen stelt in het 

leven, zal het stilletjes uitdoven, tenzij het iemand anders zou zijn die  zoals ik voor 

haar levensonderhoud afhankelijk is van die ander. 

 

 

 

 
Na te hebben aangeblikt hem, het donkerkleurige wolkenveld dat door een glinsterende 
bliksemschicht werd aangevallen, het regenseizoen en de massa Y™thikå en Jåti-
jasmijn[bloesems] die zich uitgespreid aan het openen zijn, [ontvlamt] er binnenin het vuur 
van de scheiding, dat [evenwel] niet overvloedig blijft branden bij het vertrouwen op het 
leven, tenzij het zou zijn een ander persoon  - zoals ik -  die met betrekking tot het 
levensonderhoud gekenmerkt wordt door een gedrag, afhankelijk van een ander.      

                                                           
117 DM schrijft hier foutief älokyenaµ, wat wordt bevestigd in KM.   
118 Het regenseizoen.  (MW, p. 709a.)   
119 De Jasminum auriculatum.  Vrouwen gebruikten deze bloesems om hun haren mee te tooien.  (FF, p. 89.) 
120 De Jasminum grandiflorum.  (FF, p. 44.) 
121 Jévitälambane beschouwen we hier als een çleña.  In het eerste geval (‘bij het vertrouwen op het leven’) 
interpreteren we älambana letterlijk als nomen actionis van lamb., ä°.  In het tweede geval (‘met betrekking tot 
het levensonderhoud’) hanteren we een afgeleide betekenis ervan als locatief van betrekking.     
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ASmadÔe> àsrit méTàeirt> àaEFnadErœASmadÔe> àsrit méTàeirt> àaEFnadErœASmadÔe> àsrit méTàeirt> àaEFnadErœASmadÔe> àsrit méTàeirt> àaEFnadErœ    

iÉNdanae=y< ivrihjntak[RmUl< pyaed>,iÉNdanae=y< ivrihjntak[RmUl< pyaed>,iÉNdanae=y< ivrihjntak[RmUl< pyaed>,iÉNdanae=y< ivrihjntak[RmUl< pyaed>,    

y< †:qœvEta> piwkvdnaMÉaejcNÔatpaÉa>y< †:qœvEta> piwkvdnaMÉaejcNÔatpaÉa>y< †:qœvEta> piwkvdnaMÉaejcNÔatpaÉa>y< †:qœvEta> piwkvdnaMÉaejcNÔatpaÉa>    

seiv:yNte nynsuÉg< oe ÉvNt< blaka>.9.seiv:yNte nynsuÉg< oe ÉvNt< blaka>.9.seiv:yNte nynsuÉg< oe ÉvNt< blaka>.9.seiv:yNte nynsuÉg< oe ÉvNt< blaka>.9.    
 

 

 
asmäd adreù prasarati marut-preritaù prauòha122-nädair 

bhindäno 'yaµ virahi-ja-natäkarëa-mülaµ payodaù, 
yaµ dåñövaitäù pathika-vadanämbhoja-candrätapäbhäù 

seviñyante nayana-subhagaµ khe bhavantaµ baläkäù123. 

 

 

 

De wind drijft die wolk weg van de berg.  Terwijl hij zich via hevig gedonder 

uitspreidt, gaat de wolk vooruit.  Hij maakt de kraanvogels bijna doof.  Wanneer 

men gescheiden is van zijn geliefde, wekt precies hij een gevoel van neerslachtigheid 

op.  Bij zijn aanblik zullen deze kranen dat edel wezen dan ook huldigen in het 

luchtruim.  Wat is dat mooi om zien !  Ze lijken op het maanlicht op de 

lotusgezichten van de reizigers. 

 

 

 

 
Deze wolk, voortgedreven door de wind weg van deze berg hier, gaat  - zich door middel van 
hevig gedonder uitspreidend -  vooruit.  Na te hebben gezien [deze], die de oorzaak is van het 
doof124 en teneergslagen zijn ingevolge het gescheiden zijn, zullen deze kraanvogels dat edel 
[wezen] huldigen in het luchtruim  - lieflijk voor het oog -  gelijkend op het maanlicht op de 
lotusgezichten125 van de reizigers.   

                                                           
122 Voor de våddhi (i.e. de gerekte trap) in dit verbaal-adjectief, zie SGW, § 137c, p. 135.   
123 De Nettion Crecea (FF, p. 161).  De kraanvogel voedt zich volgens de overlevering met regendruppels.  Men 
geloofde bovendien dat de kraanvogels bevrucht werden door het gerommel van de donder (Lo., p. 74.) of dat 
hun bevruchting in elk geval met wolken werd geassocieerd (Edg., p. 83).  Het is dan ook logisch dat zij deze 
wolk zullen huldigen.    
124 De kraanvogels zijn als het ware doof door het gedonder van de wolk.   
125 Een Ambhoja is de Nymphaea stallata of de (blauwe) lotus (FF, pp. 26,28,69.).  Wij argumenteren hier dat 

vadanämbhoja hetzelfde is als vadanakaïja.  (MW, p. 916b.) 
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vIúyakaz< nvjlxrZyammuÎamkamavIúyakaz< nvjlxrZyammuÎamkamavIúyakaz< nvjlxrZyammuÎamkamavIúyakaz< nvjlxrZyammuÎamkama    

ivÉaRven Vyiwtvpu;ae yaei;tae ivþlaya>,ivÉaRven Vyiwtvpu;ae yaei;tae ivþlaya>,ivÉaRven Vyiwtvpu;ae yaei;tae ivþlaya>,ivÉaRven Vyiwtvpu;ae yaei;tae ivþlaya>,    

kale kae=iSmn! vd yÊpte jIivteza†te=Ny>kale kae=iSmn! vd yÊpte jIivteza†te=Ny>kale kae=iSmn! vd yÊpte jIivteza†te=Ny>kale kae=iSmn! vd yÊpte jIivteza†te=Ny>    

s*>pait à[iy ùdy< ivàyaege é[iÏ.10.s*>pait à[iy ùdy< ivàyaege é[iÏ.10.s*>pait à[iy ùdy< ivàyaege é[iÏ.10.s*>pait à[iy ùdy< ivàyaege é[iÏ.10.    
 

 

 

vékñyäkäçaµ nava-jaladhara-çyämam uddäma-kämä- 

vir-bhävena vyathita-vapuño yoñito vihvaläyäù, 
käle ko 'smin vada Yadu-pate jéviteçäd åte 'nyaù 

sadyaù-päti praëayi hådayaµ viprayoge ruëaddhi. 

 

 

 

 

Door de jonge regenwolk is de lucht zwart.  Wanneer ze dat ziet, lijdt een jong meisje 

zonder haar geliefde erg, vooral als haar hart nog maar pas bij een scheiding werd 

gebroken.  Het opwellen van ongebreidelde passie wijzigt bovendien haar 

lichaamsschoonheid.  Maar zeg me eens, koning van de Yädava’s , wie anders dan jij 

zal mijn liefhebbende hart weerhouden ? 
 

 
 
 
 
Zeg [me] O, heer der Yådava’s :   Wie anders [dan jij] weerhoudt er  - na te hebben gezien de 
lucht die zwart is door de jonge wolk -  het liefhebbende hart, dat nog maar net is gevallen in 
de scheiding, van een jong meisje dat op dat moment126 gekweld wordt zonder haar geliefde 
en gekenmerkt wordt door een lichaamsschoonheid die veranderd is door het openbaar 
worden van teugelloze passie ?       

                                                           
126 Hier wordt duidelijk het regenseizoen bedoeld, wat in Indië evenveel betekent als de lente bij ons.  (Wil., p. 
4.)  
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zElàSwe jzElàSwe jzElàSwe jzElàSwe jldtmsaCDaidtazaMbre[ldtmsaCDaidtazaMbre[ldtmsaCDaidtazaMbre[ldtmsaCDaidtazaMbre[    

iõGxZyamaÃncyécasaidtaiÉÚÉava>,iõGxZyamaÃncyécasaidtaiÉÚÉava>,iõGxZyamaÃncyécasaidtaiÉÚÉava>,iõGxZyamaÃncyécasaidtaiÉÚÉava>,    

yaimNyae=mUivihtvstevaRsra cajne=iSmn!yaimNyae=mUivihtvstevaRsra cajne=iSmn!yaimNyae=mUivihtvstevaRsra cajne=iSmn!yaimNyae=mUivihtvstevaRsra cajne=iSmn!    

sMpTSyNte nÉis Évtae rajh<sa> shaya>.11.sMpTSyNte nÉis Évtae rajh<sa> shaya>.11.sMpTSyNte nÉis Évtae rajh<sa> shaya>.11.sMpTSyNte nÉis Évtae rajh<sa> shaya>.11.    
 

 

 

çaila-prasthe jalada-tamasäcchäditäçämbareëa 

snigdha-çyämäïjana-caya-rucäsäditäbhinna-bhäväù, 
yäminyo 'mü vihita-vasater väsarä cäjane 'smin 

sampatsyante nabhasi bhavato räjahaµsäù127 sahäyäù. 

 

 

 

 

Op dat bergplateau waar zo weinig mensen zijn, is het verschil tussen de dagen en 

de nachten uiterst klein geworden.  De duisternis van de wolk die lijkt op een massa 

van dicht en donker lampzwart, bedekt er namelijk het hemelruim.  De zwanen 

zullen meevliegen met dat edel wezen als zijn gezellen in de lucht. 

 

 

 

 
Die beide dagen en nachten van het gemaakte verblijf op dat bergplateau dat zonder mensen 
is, zijn eengemaakt128 door het hemelruim dat bedekt is met de duisternis van de wolk die 
voorzien is van het voorkomen van een hoop dikke zwarte antimonium.  De zwanen zullen 
meevliegen als medereizigers van [dat] edel [wezen] in het luchtruim.   

                                                           
127 De Anser :  een gans of zwaan.  Iemands faam die smetteloos hoort te zijn [zoals in wat volgt nog enkele 
keren zal worden benadrukt, zie bijvoorbeeld vers 83] wordt vergeleken met de witheid van een zwaan (FF, pp. 
164-5.).  Deze witte kleur van de vogels wordt hier in schril contrast geplaatst met het zwart van de donkere 
regenwolk.  Deze vereniging van wit en zwart vormt een prachtige aanblik.  (Vergelijk noot, 150, vers 50 ; noot 
173, vers 55 ; noot 178, vers 56 en noot 210, vers 63. ) 
128 Abhinna kan ‘geheel, volledig’ betekenen (MW, p. 64c.).  Bhäva kan volgens McD (p. 204b.) net als -tva en -
tä een abstractum vormen.  Samen kan abhinnabhäva dus iets als ‘eenheid’ betekenen.  Ãsädita is het causatief 
verbaal-adjectief van sad. , ä°  en betekent in combinatie met een substantief dat ‘eenheid’ betekent, ‘verenigd of 
eengemaakt zijn’. (McD, p. 331b.)  
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tNmTvEv< ìj injpurItNmTvEv< ìj injpurItNmTvEv< ìj injpurItNmTvEv< ìj injpurI—— —— Öairka< sTshayErœ Öairka< sTshayErœ Öairka< sTshayErœ Öairka< sTshayErœ    

gaeivNda*E> smmnuÉvasa* raJy< suoain,gaeivNda*E> smmnuÉvasa* raJy< suoain,gaeivNda*E> smmnuÉvasa* raJy< suoain,gaeivNda*E> smmnuÉvasa* raJy< suoain,    

jate te;a< yÊvr pun> s¼me ÉaivnI tejate te;a< yÊvr pun> s¼me ÉaivnI tejate te;a< yÊvr pun> s¼me ÉaivnI tejate te;a< yÊvr pun> s¼me ÉaivnI te    

õehVyi´iírivrhj< muÂtae ba:pmu:[m!.12.õehVyi´iírivrhj< muÂtae ba:pmu:[m!.12.õehVyi´iírivrhj< muÂtae ba:pmu:[m!.12.õehVyi´iírivrhj< muÂtae ba:pmu:[m!.12.    
 

 

 
tan matvaivaµ vraja nija-puréµ Dvärikäµ sat-sahäyair 
Govindädyaiù samam anubhaväsädya räjyaµ sukhäni, 

jäte teñäµ Yadu-vara punaù saìgame bhäviné te 
sneha-vyaktiç cira-viraha-jaµ muïcato bäñpam uñëam. 

 

 

 

 

Jij die het meeste uitmunt onder de Yådava’s, overweeg dat alles en ga dan samen 

met je goede gezellen, onder wie K®Ω∆a de belangrijkste is, naar Dvårikå, onze eigen 

stad.  Neem er je functie als heerser op en geniet er van de geneugten die daaraan 

zijn verbonden.  Jouw mooie edele echtgenote zal jou liefhebben en huilen van 

ontroering wanneer jullie worden herenigd, maar ook jij zal door de langdurige 

scheiding hete tranen plengen. 

 

 

 
 
O, meest uitmuntende onder de Yadu’s, ga samen met je goede gezellen, te beginnen met 
K®Ω∆a129  - na dat aldus te hebben overwogen -  naar Dvårikå, je eigen stad130.  Geniet  - na de 
heerschappij te hebben verworven -  van de geneugten van al deze [dingen].  [Jouw] mooie, 
edele vrouw [zal] voorzien zijn van een vertoning van genegenheid/vochtigheid131 wanneer er 
opnieuw is ontstaan een vereniging met jou,  jij loslatende een hete traan die ontstaan is door 
de langdurige scheiding.  

                                                           
129 Govinda is een naam voor K®Ω∆a.  (MW, p. 366c.) 
130 Zie noot 27, vers 7.   
131 Sneha kan hier worden beschouwd als een çleña, aangezien de dubbele betekenis van het woord in deze 
context zinvol is.  Råj¡mat¡ zou immers bij een hereniging zowel blijk geven van haar liefde (‘genegenheid’), als 

huilen van ontroering (‘vochtigheid’).    
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vNyahara x&tmuinjnacarsara> sdaravNyahara x&tmuinjnacarsara> sdaravNyahara x&tmuinjnacarsara> sdaravNyahara x&tmuinjnacarsara> sdara    

ya< nawaNtevyis suixy> ]iÇya> s<ïyya< nawaNtevyis suixy> ]iÇya> s<ïyya< nawaNtevyis suixy> ]iÇya> s<ïyya< nawaNtevyis suixy> ]iÇya> s<ïyNte,Nte,Nte,Nte,    

ik< taé{ye igirvnÉuv< sevse ta< tpaeiÉ>ik< taé{ye igirvnÉuv< sevse ta< tpaeiÉ>ik< taé{ye igirvnÉuv< sevse ta< tpaeiÉ>ik< taé{ye igirvnÉuv< sevse ta< tpaeiÉ>    

]I[> ]I[> pirl"u py> öaetsa< caepÉuJy.13.]I[> ]I[> pirl"u py> öaetsa< caepÉuJy.13.]I[> ]I[> pirl"u py> öaetsa< caepÉuJy.13.]I[> ]I[> pirl"u py> öaetsa< caepÉuJy.13.    
 

 

 

vanyähärä132 dhåta-muni-janäcära-säräù sa-därä 
yäµ näthänte vayasi sudhiyaù kñatriyäù saµçrayante, 
kiµ täruëye giri-vana-bhuvaµ sevase täµ tapobhiù 
kñéëaù kñéëaù parilaghu payaù srotasäµ copabhujya. 

 

 

 

Waarom toch, drink jij slechts wanneer je helemaal bent uitgeput een klein slokje 

water uit het bergriviertje ?  Waarom toch dien jij deze bosgrond tijdens je jeugd ? 

Heer, ook de wijze kñatriya’s nemen hun toevlucht tot deze aarde van het woud op 

de berg en doen het ascetenvolk toenemen.  Maar zij eten wél wat groeit in het woud.  

Hún echtgenotes vergezellen hen.  Zij trekken zich pas tijdens hun láátste levensfase 

terug en zetten zo de traditie voort. 

 

 
 
 
Waarom, O heer, dien jij  - na te hebben genoten het geringe water van de rivieren telkens je 
bent uitgeput -  door middel van ascetische praktijken, tijdens je jeugd, deze aarde van het bos 
van de berg, tot dewelke de wijze kΩatriya’s  - vergezeld van hun echtgenotes, gekenmerkt 
door een verlenging van de traditionele gebruiken van het ascetenvolk dat wordt uitgebreid en 
door voedsel dat is wat groeit in het woud -  hun toevlucht nemen tijdens de leeftijd aan het 
einde133 ?   

                                                           
132 DM schrijft hier foutief vanyahära, wat wordt bevestigd in KM en wat bovendien metrisch niet correct is.   
133 Hier kunnen we verwijzen naar de caturäçrama’s (Klost., pp. 336-7.) en naar de varëäçramadharma  (Klost., 
p. 612.).  Het is vreemd dat men in deze tekst net over die dingen spreekt, waar de jains zich als heterodoxe 
stroming tegen verzetten.  (Vergelijk noot 17, vers 5 ;  noot 23, vers 6 ; noot 192, vers 59 en noot 322, vers 89.)  

Misschien is het wel precies om aan te tonen dat Råj¡mat¡ het fout ziet.  (Zie inleiding, pp. ix enx.) 
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kaÇ àIitStv ngvne caétdœÖairkayas!kaÇ àIitStv ngvne caétdœÖairkayas!kaÇ àIitStv ngvne caétdœÖairkayas!kaÇ àIitStv ngvne caétdœÖairkayas!    

Ty®vae*an< yuvyÊjnaeNmaid yÇasurair>,Ty®vae*an< yuvyÊjnaeNmaid yÇasurair>,Ty®vae*an< yuvyÊjnaeNmaid yÇasurair>,Ty®vae*an< yuvyÊjnaeNmaid yÇasurair>,    

inijRTyeNÔ< ssurmnyTpairjat< *ulaekadœinijRTyeNÔ< ssurmnyTpairjat< *ulaekadœinijRTyeNÔ< ssurmnyTpairjat< *ulaekadœinijRTyeNÔ< ssurmnyTpairjat< *ulaekadœ    

id'œnaganaid'œnaganaid'œnaganaid'œnagana< piw pirhrn!  piw pirhrn!  piw pirhrn!  piw pirhrn! SwUlhStavlepan!.14.SwUlhStavlepan!.14.SwUlhStavlepan!.14.SwUlhStavlepan!.14.    
 

 

 

kätra prétis tava naga-vane cäru tad Dvärikäyäs 
tyaktvodyänaµ yuva-Yadu-janonmädi yatra Asuräriù134, 

nirjitya Indraµ sa-suram anayat-Pärijätaµ dyu-lokäd 
diì-nägänäµ pathi pariharan sthüla-hastävalepän. 

 
 
 

De wondermooie tuin van Dvärikä maakt de jeugdige Yädava’s waanzinnig van 

passie.  Eens probeerde Indra de Pärijäta-boom te stelen uit de hemel.  Terwijl hij op 

zijn weg de aanrakingen van de dikke trompen van de windrichtingsolifanten 

vermijdde, heeft Kåñëa hem precies daar met de hulp van de andere goden 

overwonnen.  Jij hebt die tuin verlaten.  Hoe kan je dan vreugde ervaren in het dorre 

woud hier op de berg ? 

 

 
 
 
Welke vreugde is er hier in het woud op de berg van jou, na te hebben achtergelaten die 
lieflijke tuin van Dvårikå, die de jonge afstammelingen van Yadu waanzinnig maakt [van 

passie] [en] waar K®Ω∆a, vermijdend op [zijn] weg de aanrakingen van de dikke trompen van 
de windrichtingsolifanten135,  samen met de [andere] goden Indra  - gekenmerkt door het feit 
dat hij de Pårijåtaboom136 niet met zich meevoerende was uit de hemel -    heeft overwonnen.    

                                                           
134 Letterlijk ‘vijand van de asura’s (demonen)’.  Het is een naam voor K®Ω∆a.  (MW, p. 121a,b.) 
135 Men nam aan dat de acht windrichtingen elk werden bewaakt door een hemelolifant.  Dit geloof is 
waarschijnlijk ontstaan uit de in de Indische mythologie veel voorkomende voorstelling dat de olifanten 
oorspronkelijk vleugels zouden gehad hebben.  (Lo., p. 75. / Wil., pp. 14-5.)   
136 De Erythrina Indica of koraalboom.  Het is tevens één van de vijf bomen van het paradijs, die door Indra 

werd gestolen, maar later door K®Ω∆a opnieuw werd teruggewonnen.  (MW, p. 621a.)   
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yTàagasIdmlivlsÑƒ;[aÉaiÉram<yTàagasIdmlivlsÑƒ;[aÉaiÉram<yTàagasIdmlivlsÑƒ;[aÉaiÉram<yTàagasIdmlivlsÑƒ;[aÉaiÉram<    

ÉaTyaraehÚv"njlaeiÑÚv‘Icyen,ÉaTyaraehÚv"njlaeiÑÚv‘Icyen,ÉaTyaraehÚv"njlaeiÑÚv‘Icyen,ÉaTyaraehÚv"njlaeiÑÚv‘Icyen,    

tÄe nIlaepltqivÉaiÉÚÉa saxuna¼<tÄe nIlaepltqivÉaiÉÚÉa saxuna¼<tÄe nIlaepltqivÉaiÉÚÉa saxuna¼<tÄe nIlaepltqivÉaiÉÚÉa saxuna¼<    

bheR[ev S)…irtéicna gaepve;Sy iv:[ae>.1bheR[ev S)…irtéicna gaepve;Sy iv:[ae>.1bheR[ev S)…irtéicna gaepve;Sy iv:[ae>.1bheR[ev S)…irtéicna gaepve;Sy iv:[ae>.15.5.5.5.    
 

 

 

yat präg äséd amala-vilasad-bhüñaëäbhäbhirämaµ 
bhäty ärohan-nava-ghana-jalodbhinna137-vallé-cayena, 

tat te nélopala-taöa-vibhäbhinna-bhä sädhunäìgaµ 
barheëeva sphurita-rucinä gopa-veñasya Viñëoù. 

 

 

 

Vroeger versierden de prachtige, helder glinsterende, juwelen jouw lichaam.  Nu 

doen de massa’s losgebarsten bliksemschichten, badend in stortregens van een jonge 

wolk die aan het opstijgen is, dat lichaam van je schitteren !  Ach, hoe lijkt het op de 

stralende glans van de pauwenveer op het herdersgewaad van ViΩ∆u !  Het fonkelt 

als een strand vol saffieren ! 

 

 
 
Hetwelke lichaam van jou vroeger mooi was door de pracht van helder glinsterende juwelen, 
dat [lichaam van jou] straalt nu door een massa losgebarsten bliksemschichten, die voorzien is 
van de regen van een opstijgende jonge wolk, als was het de pracht van ViΩ∆u138  - voorzien 
van het gewaad van een koeherder,  met een pauwenveer139, die voorzien is van een 
schitterende glans -  die niet verschillend is van de schittering van een strand vol saffieren.  

                                                           
137 We beschouwen udbhinna hier als een çleña.  Enerzijds staat het als ‘losgebarsten’ bij de ‘bliksemschichten’, 
die volgen.  Anderzijds betekent het eveneens ‘voorzien van’ en heeft het eerder betrekking op de ‘regen’ die 
ervoor staat.    
138 Aangezien K®Ω∆a zijn jeugd onder de koeherders doorbracht, gaat het hier ongetwijfeld over deze achtste 

incarnatie van ViΩ∆u.  (Lo., p. 75.) 
139 De kleurrijke pauwenveer op het donkere lichaam van K®Ω∆a wordt hier dus vergeleken met de glinsterende 
bliksemschichten die neervallen op de berg waar Nemi aan het mediteren is en niet met een kleurige regenboog, 

zoals in de Meghadüta van Kålidåsa (Lo., p. 75.).  Waar de koninklijke sieraden zijn donkerkleurig lichaam 

vroeger deden schitteren, wordt die rol nu als het ware overgenomen door de grootse natuurelementen zelf.  Hij 
is nu als jain-monnik bijna nog majestueuzer dan hij was als prins.     
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rMyahMyER> Kv tv ngrI ÊgRz&¼> Kv caiÔ>rMyahMyER> Kv tv ngrI ÊgRz&¼> Kv caiÔ>rMyahMyER> Kv tv ngrI ÊgRz&¼> Kv caiÔ>rMyahMyER> Kv tv ngrI ÊgRz&¼> Kv caiÔ>    

KvEtTkaMy< tv m&Êvpu> Kv ìt< Ê>ocyRm!,KvEtTkaMy< tv m&Êvpu> Kv ìt< Ê>ocyRm!,KvEtTkaMy< tv m&Êvpu> Kv ìt< Ê>ocyRm!,KvEtTkaMy< tv m&Êvpu> Kv ìt< Ê>ocyRm!,    

icÄ¢aý< ihtimitvcae mNyse ceNmicÄ¢aý< ihtimitvcae mNyse ceNmicÄ¢aý< ihtimitvcae mNyse ceNmicÄ¢aý< ihtimitvcae mNyse ceNmmal<mal<mal<mal<    

ikiÂTpíaÖ+j l"ugitÉURy @vaeÄre[.16.ikiÂTpíaÖ+j l"ugitÉURy @vaeÄre[.16.ikiÂTpíaÖ+j l"ugitÉURy @vaeÄre[.16.ikiÂTpíaÖ+j l"ugitÉURy @vaeÄre[.16.    
 

 

 

ramyä harmyaiù kva tava nagaré durga-çåìgaù kva cädriù 

kvaitat kämyaµ tava mådu-vapuù kva vrataµ duùkha-caryam, 
citta-grähyaµ hitam iti vaco manyase cen mamälaµ 

kiïcit paçcäd vraja laghu-gatir bhüya evottareëa. 

 

 

 

 

Hoe verschillend is jouw stad met haar prachtige paleizen niet van de moeilijk 

toegankelijke bergtop !?  Hoe verschillend is dat begeerlijke soepele lichaam van jou 

niet van de ascese die je vol lijden moet uitvoeren !?  Als je mijn woorden niet als 

waardeloos beschouwt, maar deze aanvaardt als goede raad, ga dan met lichte gang 

verder vanuit het Westen opnieuw een beetje naar het Noorden. 

 

 

 

 

 
Hoe groot is het verschil140 tussen de stad van jou die mooi is door [haar] paleizen en de berg, 
die voorzien is van een moeilijk toegankelijke top ?  Hoe groot is het verschil tussen dat 
begeerlijke, soepele lichaam van jou en de ascese, die vol lijden moet worden uitgevoerd ?  
Indien jij het gesproken woord van mij niet beschouwt als onbetekenend, [maar] als goed 
advies dat aanvaardbaar is voor [jouw] geest, jij  - gekenmerkt door een pas die licht is -  ga 
dan verder vanuit het Westen opnieuw een beetje naar het Noorden.   

                                                           
140 De constructie kva… kva… drukt een sterke ongerijmdheid of wanverhouding uit.  (McD, p. 77b.) 
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k…vRn! paNwak…vRn! paNwak…vRn! paNwak…vRn! paNwa<STvirtùdyan! s<gmaya¼nanam!<STvirtùdyan! s<gmaya¼nanam!<STvirtùdyan! s<gmaya¼nanam!<STvirtùdyan! s<gmaya¼nanam!    

@n< pZyaixgtsmy> Sv< vySy< myUrm!,@n< pZyaixgtsmy> Sv< vySy< myUrm!,@n< pZyaixgtsmy> Sv< vySy< myUrm!,@n< pZyaixgtsmy> Sv< vySy< myUrm!,    

jImUtae=y< mdyit ivÉae kae=w vaNyae=ip kalejImUtae=y< mdyit ivÉae kae=w vaNyae=ip kalejImUtae=y< mdyit ivÉae kae=w vaNyae=ip kalejImUtae=y< mdyit ivÉae kae=w vaNyae=ip kale    

àaÝe imÇe Évit ivmuo> ik< punyRStwae½E>.17.àaÝe imÇe Évit ivmuo> ik< punyRStwae½E>.17.àaÝe imÇe Évit ivmuo> ik< punyRStwae½E>.17.àaÝe imÇe Évit ivmuo> ik< punyRStwae½E>.17.    
 

 

 

kurvan pänthäµs tvarita-hådayän saìgamäyäìganänäm 

enaµ paçyädhigata-samayaù svaµ vayasyaµ mayüram, 
jémüto 'yaµ madayati vibho ko 'tha vänyo 'pi käle 

präpte mitre bhavati vimukhaù kiµ punar yas tathoccaiù. 

 

 

 

 

Aanschouw hem !  Deze wolk doet de harten van de reizigers sneller kloppen.  Hij is 

immers de voorbode van de vereniging met hun echtgenotes.  Zijn seizoen is 

aangebroken !  Hij doet z’n eigen vriend, de pauw, ontbranden van passie.  Ach heer, 

misschien is iemand anders inderdaad afkerig wanneer een vriend op dat moment is 

genaderd.  Maar jij, die zo hoogstaande bent, toch zeker niet !? 

 

 

 

 

 
O heer, aanschouw hem !  Deze wolk, die aan het maken is de reizigers voorzien van een 
snel[kloppend] hart met het oog op een vereniging met [hun]vrouwen141, doet  - voorzien van 
een verkregen juiste tijdstip -  zijn eigen vriend142 de pauw ontbranden van passie.  Wanneer 
op [dat] moment een vriend143 is genaderd, is iemand anders mogelijkerwijze afkerig, [maar] 
hoeveel te minder dewelke zo hoogstaande is ?   

                                                           
141 De reizigers komen gewoonlijk bij het begin van het regenseizoen thuis.  Wolken zijn dus eigenlijk voor de 
vrouwen een voorbode van de terugkeer van hun echtgenoten (Lo., p.  74.).  Hier wordt echter verwezen naar de 
opgewondenheid van de mannen zelf.   
142 Zie noot 6, vers 3.   
143 In de Indische literatuur worden bergen en wolken vaak als vrienden voorgesteld.  (Lo., p. 74.) 
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pUv¡ yen Tvmis vysa ÉUi;tae=¼esm¢epUv¡ yen Tvmis vysa ÉUi;tae=¼esm¢epUv¡ yen Tvmis vysa ÉUi;tae=¼esm¢epUv¡ yen Tvmis vysa ÉUi;tae=¼esm¢e    

tEStE> ³IfarssuosotEStE> ³IfarssuosotEStE> ³IfarssuosotEStE> ³IfarssuosoEÉRVyÉaegEirdanIm!,EÉRVyÉaegEirdanIm!,EÉRVyÉaegEirdanIm!,EÉRVyÉaegEirdanIm!,    

tÄaé{y< s)ly purItÄaé{y< s)ly purItÄaé{y< s)ly purItÄaé{y< s)ly purI—— —— ÖairkameTy zIº< ÖairkameTy zIº< ÖairkameTy zIº< ÖairkameTy zIº<    

sÑavaÔR> )lit n icre[aepkarae mhTsu.18.sÑavaÔR> )lit n icre[aepkarae mhTsu.18.sÑavaÔR> )lit n icre[aepkarae mhTsu.18.sÑavaÔR> )lit n icre[aepkarae mhTsu.18.    
 

 

 

pürvaµ yena tvam asi vayasä bhüñito 'ìge samagre 

tais taiù kréòä-rasa-sukha-sakhair bhavya-bhogair idäném, 
tat täruëyaµ saphalaya puréµ Dvärikäm etya çéghraµ 

sadbhävärdraù phalati144 na cireëopakäro mahatsu. 

 
 
 
 

 

Vroeger straalde jouw hele lichaam door jeugdigheid.  De jeugd gaat gepaard met 

veelsoortige aangename gevoelens die je gelukkig maken en die je doen hunkeren 

naar het liefdesspel.  Kom snel terug naar de stad Dvärikä en benut nu deze vitaliteit.  

Het voordeel van een jong bestaan duurt immers  

ook voor de groten niet lang. 

 

 

 

 

 

 
Na snel te zijn teruggekomen naar de stad Dvårikå, haal nu  - door middel van deze en gene 

goede gevoelens, die vergezeld zijn van geluk en van verlangen naar het [liefdes]spel -  
voordeel uit deze jeugd, door dewelke jeugd jij vroeger over je ganse lichaam was getooid.  
Een bestaan dat jong is, overkomt [zelfs] de groten niet als een voordeel dat lang duurt. 

                                                           
144 Phal. wordt hier in de betekenis van ‘te beurt vallen, overkomen’,  met de locatief geconstrueerd.  (MW, p. 
716b.) 
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ik< zEle=iSmn! Évit vstae n Vywa kaip icÄeik< zEle=iSmn! Évit vstae n Vywa kaip icÄeik< zEle=iSmn! Évit vstae n Vywa kaip icÄeik< zEle=iSmn! Évit vstae n Vywa kaip icÄe    

s<Tyj Sva< purmnupma< *aette naw ySya>,s<Tyj Sva< purmnupma< *aette naw ySya>,s<Tyj Sva< purmnupma< *aette naw ySya>,s<Tyj Sva< purmnupma< *aette naw ySya>,    

TvTsaExenaistmi[mya¢e[ hEmae¢vàaeTvTsaExenaistmi[mya¢e[ hEmae¢vàaeTvTsaExenaistmi[mya¢e[ hEmae¢vàaeTvTsaExenaistmi[mya¢e[ hEmae¢vàae    

mXye Zyam> Stn #v Éuv> ze;ivStarpa{fu>.19.mXye Zyam> Stn #v Éuv> ze;ivStarpa{fu>.19.mXye Zyam> Stn #v Éuv> ze;ivStarpa{fu>.19.mXye Zyam> Stn #v Éuv> ze;ivStarpa{fu>.19.    
 

 

 
kiµ çaile 'smin bhavati vasato na vyathä käpi citte 

saµtyaja sväµ puram anupamäµ dyotate nätha yasyäù, 
tvat saudhenäsita-maëi-mayägreëa haimogra-vapro 

madhye çyämaù stana iva bhuvaù çeña-vistära-päëòuù. 

 
 

 

 

 

Heb je er dan geen enkele spijt van dat jij je eigen stad hebt verlaten ?  Heer, ze is 

weergaloos !  Haar berghelling is ontzaglijk en heeft een gouden kleur.  Het dak van 

jouw paleis is gebouwd met donkerblauwe edelstenen.  De fonkeling die uitgaat van 

hun samensmelting lijkt op een borst van de aarde die donkerkleurig is in het 

midden en bleek in het overige gebied. 

 

 

 

 

 

 
O heer, is er dan geen enkele pijn in het hart ingevolge het woonachtig zijn op deze berg, na te 
hebben verlaten de eigen weergaloze stad ?  De goudkleurige, ontzaglijke  berghelling van 
deze [stad] fonkelt door het paleis van jou, dat voorzien is van een top die gemaakt is met 
donkerkleurige edelstenen, als was het een borst van de aarde, die donkerkleurig is in het 
midden en bleek in de uitgestrektheid van de rest .   



 20 

yamalaeKy Svg&hgmnayaeTsuka> SyuSTvdNyeyamalaeKy Svg&hgmnayaeTsuka> SyuSTvdNyeyamalaeKy Svg&hgmnayaeTsuka> SyuSTvdNyeyamalaeKy Svg&hgmnayaeTsuka> SyuSTvdNye    

pZyakaze jldpqle=iSmNblakavlIpZyakaze jldpqle=iSmNblakavlIpZyakaze jldpqle=iSmNblakavlIpZyakaze jldpqle=iSmNblakavlI————tam!,tam!,tam!,tam!,    

ANtivR*uTS)…irtéicre suàkaseNÔcapeANtivR*uTS)…irtéicre suàkaseNÔcapeANtivR*uTS)…irtéicre suàkaseNÔcapeANtivR*uTS)…irtéicre suàkaseNÔcape    

Éi´CDedEirv ivricta< ÉUitm¼e gjSy.20.Éi´CDedEirv ivricta< ÉUitm¼e gjSy.20.Éi´CDedEirv ivricta< ÉUitm¼e gjSy.20.Éi´CDedEirv ivricta< ÉUitm¼e gjSy.20.    
 

 

 
yäm älokya sva-gåha-gamanäyotsukäù syus tvad-anye 

paçyäkäçe jalada-paöale 'smin baläkävaléµ145 täm, 
antar-vidyut146-sphurita-rucire su-prakäsendra-cäpe 

bhakticchedair iva viracitäµ bhütim aìge gajasya147. 

 
 

 

Aanschouw deze vlucht kranen aan de hemel !  Ze vliegen in het wolkenveld dat 

straalt door de flitsende bliksemschichten in het midden.  Kijk, ook Indra’s boog is 

duidelijk te zien !  Wat lijkt die rij van vogels op een versiering gemaakt met 

bhakticcheda’s op het lichaam van een olifant.  Ach, bij zo een aanblik zou ieder 

ander verlangen om naar huis te gaan, waarom jij toch niet !? 

 

 

 
Aanschouw in het hemelruim deze vlucht kraanvogels148  - na dewelke te hebben aangeblikt 
[alle] anderen, buiten jou, verlangend zouden zijn om te gaan naar het eigen huis -  in deze 
massa van wolken, die straalt door de flits van een bliksemschicht in het middelste deel en die 
voorzien is van de boog van Indra149 die duidelijk zichtbaar is, als was het de versiering 
gemaakt met bhakticcheda’s150 op het lichaam van een olifant.   

                                                           
145 KM bevestigt ons vermoeden dat de dentale –n die DM schrijft, een -µ had moeten zijn, wat een zinvolle 

accusatief vrouwelijk singularis van avalé   mogelijk maakt.   
146 DM schrijft hier foutief vidyuta, wat in KM wordt bevestigd en wat bovendien metrisch niet correct is.   
147 Zie noot 3, vers 2.   
148 Zie noot 35, vers 9.   
149 Dit is de regenboog.  (MW, p. 166b.) 
150 MW (p. 743b.) definieert de term als volgt   :  “divided lines or streaks of painting or decoration (esp. the 
separating or distinguishing marks on the forehead, nose, cheeks, breasts and arms, which denote devotion to 
ViΩ∆u, K®Ω∆a, …)”.    Soms werden er dergelijke decoratieve patronen geschilderd op de lichamen van olifanten  

(FF, pp. 136, 142.).  Zoals de verschillende deeltjes van de regenboog het donkere vlak van de wolk tooien, 
maken de verdeelde strepen van een versiering de grauwe huid van een olifant kleurrijk.   
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yú < lúMyamuidtmnsae yadveza> sÉayam!yú < lúMyamuidtmnsae yadveza> sÉayam!yú < lúMyamuidtmnsae yadveza> sÉayam!yú < lúMyamuidtmnsae yadveza> sÉayam!    

AasIn< y< injpuir icr< TvamsevNt pUvRm!,AasIn< y< injpuir icr< TvamsevNt pUvRm!,AasIn< y< injpuir icr< TvamsevNt pUvRm!,AasIn< y< injpuir icr< TvamsevNt pUvRm!,    

sMàTyek> ïyis s ng< naw ik< veiTs nEv<sMàTyek> ïyis s ng< naw ik< veiTs nEv<sMàTyek> ïyis s ng< naw ik< veiTs nEv<sMàTyek> ïyis s ng< naw ik< veiTs nEv<    

ir´> svaeR Évit ih l"u> pU[Rta gaErvay.21.ir´> svaeR Évit ih l"u> pU[Rta gaErvay.21.ir´> svaeR Évit ih l"u> pU[Rta gaErvay.21.ir´> svaeR Évit ih l"u> pU[Rta gaErvay.21.    
 

 

 

yuktaµ lakñmyä mudita-manaso Yädaveçäù sabhäyäm 

äsénaµ yaµ nija-puri ciraµ tväm asevanta pürvam, 
sampraty ekaù çrayasi sa nagaµ nätha kiµ vetsi naivaµ 

riktaù sarvo bhavati hi laghuù pürëatä gauraväya. 

 

 

 

 

 

Jij bent met luister begiftigd !  Je zat vroeger in de raad van je eigen stad.  De heren 

van de Yådava’s dienden jou met plezier.  Ach heer, nu vertoef jij helemaal op je 

eentje op de berg.  Weet je dan niet dat niemand die aan z’n lot wordt overgelaten 

volgelingen heeft  ?  Het is nu eenmaal de tevredenheid die mensen aanzet tot 

verering. 

 

 

 

 

 

 
Vroeger dienden de heren van de Yådava’s  - voorzien van een blij hart -  jou,  jij die 
gedurende lange tijd in de raad in je eigen stad zat [en] die met luister bent begiftigd.  O, heer, 
deze, gij, vertoeft nu alleen op de berg.  Weet je dan niet aldus :  Ieder [mens] die aan z’n lot 
wordt overgelaten is immers zonder aanhang.  Het is de toestand van het tevreden zijn die 
strekt tot verering.   
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mú at»aStv mú at»aStv mú at»aStv mú at»aStv yÊivÉae ijþya¼< ilhNt>yÊivÉae ijþya¼< ilhNt>yÊivÉae ijþya¼< ilhNt>yÊivÉae ijþya¼< ilhNt>    

s<³IfNte izzv #v ye=»e smaixiSwtSy,s<³IfNte izzv #v ye=»e smaixiSwtSy,s<³IfNte izzv #v ye=»e smaixiSwtSy,s<³IfNte izzv #v ye=»e smaixiSwtSy,    

sMàTyNt>purmiÉytae ivàyaege[ neÇE>sMàTyNt>purmiÉytae ivàyaege[ neÇE>sMàTyNt>purmiÉytae ivàyaege[ neÇE>sMàTyNt>purmiÉytae ivàyaege[ neÇE>    

sar¼aSte jllvmuc> sUciy:yiNt magRm!.22.sar¼aSte jllvmuc> sUciy:yiNt magRm!.22.sar¼aSte jllvmuc> sUciy:yiNt magRm!.22.sar¼aSte jllvmuc> sUciy:yiNt magRm!.22.    
 

 

 

muktätaìkäs tava Yadu-vibho jihvayäìgaµ lihantaù 
saµkréòante çiçava iva ye 'ìke151 samädhi-sthitasya, 
sampraty antaù-puram abhiyato viprayogeëa netraiù 
säraìgäs152 te jala-lava-mucaù sücayiñyanti märgam. 

 

 

 

 

 

De gevlekte antilopen hebben in jouw nabijheid al hun angsten laten varen.  Ze 

spelen samen en likken met hun tong aan jouw lichaam terwijl je in meditatie bent 

verzonken.  Wat lijken ze op kinderen !  Heer van de Yådava’s, zij zullen jou nu de 

weg wijzen, hoewel er ook uit hun ogen tranen zullen vloeien, eens je op weg bent 

naar het koninklijk paleis. 

 
 
 
 
 
 
O, heer der Yadu’s, dewelke gevlekte antilopen  - voorzien van een losgelaten angst -  samen 
spelen, als waren het kinderen, in de buurt van jou, jij die in meditatie bent verzonken, terwijl 
ze met hun tong likken aan jouw lichaam, zij zullen jou nu de weg tonen, loslatend met hun 
ogen druppels van water door het gescheiden zijn van jou, jij die op weg bent naar het paleis 
van de koning.     

                                                           
151 D.M. schrijft hier foutief yeµ ’ke, wat bevestigd wordt in KM.   
152 FF, p. 152. 
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@tÄu¼< Tyj izoir[> z&¼m¼Ik…é Sv<@tÄu¼< Tyj izoir[> z&¼m¼Ik…é Sv<@tÄu¼< Tyj izoir[> z&¼m¼Ik…é Sv<@tÄu¼< Tyj izoir[> z&¼m¼Ik…é Sv<    

raJy< àaJy< à[ymiol< palyn! bNxuvgRm!,raJy< àaJy< à[ymiol< palyn! bNxuvgRm!,raJy< àaJy< à[ymiol< palyn! bNxuvgRm!,raJy< àaJy< à[ymiol< palyn! bNxuvgRm!,    

rMye hMyeR icrmnuÉv àarMye hMyeR icrmnuÉv àarMye hMyeR icrmnuÉv àarMye hMyeR icrmnuÉv àaPyÉaegano{fan!PyÉaegano{fan!PyÉaegano{fan!PyÉaegano{fan!    

saeTk{Qain iàyshcrIsMæmaili¼tain.23.saeTk{Qain iàyshcrIsMæmaili¼tain.23.saeTk{Qain iàyshcrIsMæmaili¼tain.23.saeTk{Qain iàyshcrIsMæmaili¼tain.23.    
 

 

 

etat tuìgaµ tyaja çikhariëaù çåìgam aìgékuru svaµ 
räjyaµ präjyaµ praëayam akhilaµ pälayan bandhu-vargam, 

ramye harmye ciram anubhava präpya bhogän akhaëòän 
sotkaëöhäni priya-sahacaré-sambhramäliìgitäni. 

 

 

 

 

 

Verlaat die hoge bergtop.  Erken je eigen koninkrijk, het is zo uitgestrekt !  Bescherm 

al je verwanten op liefdevolle wijze.  Beleef plezier in die comfortabele woning van 

je.  Geniet eindeloos van de vurige omhelzingen van je lieftallige echtgenote, die haar 

hunkeren verraden. 

 

 

 

 
 
 
Laat die hoge top van de berg achter.  Erken je eigen uitgestrekte koninkrijk, terwijl je 
beschermt de hele schare verwanten op liefdevolle wijze.  Na te hebben verworven alle 
genietingen, ervaar [dan] gedurende lange tijd in je aangename woning de omhelzingen vol 
vuur, die voorzien zijn van een sterk verlangen, van je geliefde vrouw.   
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xUtaeiÚÔajuRnpirxUtaeiÚÔajuRnpirxUtaeiÚÔajuRnpirxUtaeiÚÔajuRnpirmlaeÌair[> paNwsawaRn!mlaeÌair[> paNwsawaRn!mlaeÌair[> paNwsawaRn!mlaeÌair[> paNwsawaRn!    

ye k…vIRrn! jldmétae veZms<dzRnaeTkan!,ye k…vIRrn! jldmétae veZms<dzRnaeTkan!,ye k…vIRrn! jldmétae veZms<dzRnaeTkan!,ye k…vIRrn! jldmétae veZms<dzRnaeTkan!,    

tE> s<Sp&òae ivrihùdyaeNmaiwiÉ> Sva< purItE> s<Sp&òae ivrihùdyaeNmaiwiÉ> Sva< purItE> s<Sp&òae ivrihùdyaeNmaiwiÉ> Sva< purItE> s<Sp&òae ivrihùdyaeNmaiwiÉ> Sva< purI—— —— n n n n    

àTyu*at> kwmip Évan! gNtumazu VyvSyet!.24.àTyu*at> kwmip Évan! gNtumazu VyvSyet!.24.àTyu*at> kwmip Évan! gNtumazu VyvSyet!.24.àTyu*at> kwmip Évan! gNtumazu VyvSyet!.24.    
 

 

 
153dhütonnidrärjuna-parimalodgäriëaù päntha-särthän 

ye kurvéran jalada-maruto veçma-saµdarçanotkän, 
taiù saµspåñöo virahi-hådayonmäthibhiù sväµ puréµ na 
pratyudyätaù katham api bhavän gantum äçu vyavasyet. 

 
 

 

 

De wolk en de wind hebben het aroma van de bloeiende Arjunabloesems gestolen en 

voeren het met zich mee.  Ze maken de vele reizigers opgewonden van verlangen 

naar de aanblik van hun huis.  Hoe zou het dan mogelijk zijn dat een nobel iemand 

niet overtuigd is om onmiddellijk naar z’n eigen stad te gaan, wanneer hij door hen 

die de eenzame harten van de mensen prikkelen  

is aangeraakt en verwelkomd !? 

 
 
 
 
 
De wolk en de wind, dewelke uitbraken het aroma van de bloeiende Arjuna154- [bloesems], 
dat [precies door hen] werd losgerukt, zouden kunnen maken de groep reizigers opgewonden 
van verlangen naar de aanblik van [hun] huis.  Hoe zou een nobel iemand, die door hen die 
[mensen met] een eenzaam hart opwinden werd aangeraakt en verwelkomd, dan kunnen niet 
overtuigd zijn om onmiddellijk naar de eigen stad te gaan ?! 

                                                           
153 Hier volgen we KM.  DM schrijft dhütänidrärjuna.   
154 De Terminalia arjuna.  (FF, p. 30.) 
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naeTsahSte Svpurgmne ceiÖyú a Tvyah<naeTsahSte Svpurgmne ceiÖyú a Tvyah<naeTsahSte Svpurgmne ceiÖyú a Tvyah<naeTsahSte Svpurgmne ceiÖyú a Tvyah<    

v&ÏavetaE tv c iptraE t¾naSte Çyae=mI,v&ÏavetaE tv c iptraE t¾naSte Çyae=mI,v&ÏavetaE tv c iptraE t¾naSte Çyae=mI,v&ÏavetaE tv c iptraE t¾naSte Çyae=mI,    

MlanaSyaâa> klu;tnvae¢I:mtaeyazyaÉa>MlanaSyaâa> klu;tnvae¢I:mtaeyazyaÉa>MlanaSyaâa> klu;tnvae¢I:mtaeyazyaÉa>MlanaSyaâa> klu;tnvae¢I:mtaeyazyaÉa>    

sMpTSyNte kitpyidnSwaiyh<sa dza[aR>.25.sMpTSyNte kitpyidnSwaiyh<sa dza[aR>.25.sMpTSyNte kitpyidnSwaiyh<sa dza[aR>.25.sMpTSyNte kitpyidnSwaiyh<sa dza[aR>.25.    
 

 

 
notsähas te sva-pura-gamane ced viyuktä tvayähaµ 
våddhäv etau tava ca pitarau taj janäs te trayo 'mé, 

 mlänäsyäbjäù155 kaluña-tanavo gréñma156-toyäçayäbhäù 
sampatsyante katipaya-dina-sthäyi-haµsä157 Daçärëäù158. 

 

 

 

 

Jij hebt ons drieën, namelijk jouw wijze ouders en mij, in de steek gelaten.  Zij zijn nu 

al zwak en mager.  Als je daarbovenop niet eens vreugde ervaart wanneer je 

terugkeert naar je eigen stad, dan zullen hun lotusgezichten verwelken zoals ook een 

meer uitdroogt in het snikhete seizoen.  Zelfs de mensen van Dåçärëa zelf zullen 

worden als de ganzen, die tijdens de hitte aan hun meren verblijven.   

 

 

 
 
 
Indien er geen vreugde is van jou bij het gaan naar de eigen stad, dan zullen net die drie 
mensen, [namelijk] ik[zelf] en de beide oude ouders van jou, die in de steek gelaten zijn door 
jou [en] die zwak en mager zijn, voorzien worden van verwelkte lotus159gezichten die lijken 

op een meer in het warme seizoen.  [En ook] de mensen van Daçår∆a zullen worden als 
ganzen, die [er] enkele dagen verblijven.      

                                                           
155 Hier volgen we KM.  DM schrijft mlänäbjasyäù.   
156 Dit seizoen duurt van ongeveer midden mei tot het midden van juni.  (MW, p. 374b.) 
157 Zie noot 39, vers 11.   
158 Daçårëa is gelegen in het gebied van het huidige Bhopal.  De hoofdplaats was Vidiçå (GD, p. 311.) , het 

moderne Besnagar, gelegen aan de Vetravat¡.  (Lo., pp. 76-7.)  
159 Een Abja is de Nymphaea Stallata of de blauwe lotus.  (FF, pp. 26, 69.)  Vergelijk noot 37, vers 9.     
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taÚ> àa[anv tv mtae taÚ> àa[anv tv mtae taÚ> àa[anv tv mtae taÚ> àa[anv tv mtae jIvr]Ev xmaeRjIvr]Ev xmaeRjIvr]Ev xmaeRjIvr]Ev xmaeR    

vasaw¡ v> surivricta< ta< purImeih ySya>,vasaw¡ v> surivricta< ta< purImeih ySya>,vasaw¡ v> surivricta< ta< purImeih ySya>,vasaw¡ v> surivricta< ta< purImeih ySya>,    

vààaNte S)…rit jlxehaRirvelarm{ya>vààaNte S)…rit jlxehaRirvelarm{ya>vààaNte S)…rit jlxehaRirvelarm{ya>vààaNte S)…rit jlxehaRirvelarm{ya>    

sæUÉ¼< muoimv pyae veÇvTyaílaeimR.26.sæUÉ¼< muoimv pyae veÇvTyaílaeimR.26.sæUÉ¼< muoimv pyae veÇvTyaílaeimR.26.sæUÉ¼< muoimv pyae veÇvTyaílaeimR.26.    
 

 

 

tän naù präëän ava tava160 mato jéva-rakñaiva dharmo 

väsärthaµ161 vaù sura-viracitäµ täµ purém ehi yasyäù, 
vapra-pränte sphurati jaladher häri velä-ramaëyäù 

sa-bhrü-bhaìgaµ mukham iva payo Vetravatyäç162 calormi. 

 

 

 

Jij beschouwt de dharma als de beschermster van het leven.  Bescherm daarom ons 

leven en kom naar onze stad.  Het is alsof de goden haar speciaal voor jou hebben 

gebouwd.  Vanuit de oceaan stroomt het adembenemende water van de Vetravaté-

rivier die prachtig is bij hoogtij,  er langs haar omwalling.  Het is schitterend hoe de 

kabbelende golfjes lijken op een gefronst gelaat ! 

 

 

 

 
De dharma wordt door jou beschouwd als de bescherming van het leven.  Daarom, bescherm 
de levensgeesten van ons [en] kom naar deze stad  - die door de goden is gebouwd met het 
oog op een verblijf van U -  aan de grens van de omwalling van dewelke [stad] het 

adembenemende water van de Vetravat¡-rivier, die prachtig is bij hoogtij, dat komt van de 

oceaan en dat voorzien is van bewegende golven, schittert als was het een gelaat, voorzien 
van het fronsen van de wenkbrauwen.       

                                                           
160 Het handelend voorwerp bij een verbaal-adjectief als verbum finitum staat hier in de genitief i.p.v. in de meer 
gebruikelijke instrumentalis.  (Schp., §357, 2,  p. 104.)  
161 Artha is hier adverbiaal gebruikt, in de betekenis van ‘met het oog op, ter wille van’.  (Schp., §338, p. 89.) 
162 Letterlijk ‘riet-rivier’.   Tegenwoordig wordt ze de Betwa genoemd (Lo., pp.76-7.).  Deze rivier onstaat in de 

Vindhya-bergketen die zich uitstrekt van Gujaråt tot Bihar en vloeit tot het zuiden van Malwa (GD, p. 8.).   Meer 

specifiek ontspringt zij in Bhopal, Madhya Pradesh en mondt ze uit in de Yamunå (GD, p. 310.).   
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ASmadÔe> àitpwmx> s<crn! danvare>ASmadÔe> àitpwmx> s<crn! danvare>ASmadÔe> àitpwmx> s<crn! danvare>ASmadÔe> àitpwmx> s<crn! danvare>    

³IfazEl< ivmlmi[iÉÉaRsur< Ôúyis Tvm!,³IfazEl< ivmlmi[iÉÉaRsur< Ôúyis Tvm!,³IfazEl< ivmlmi[iÉÉaRsur< Ôúyis Tvm!,³IfazEl< ivmlmi[iÉÉaRsur< Ôúyis Tvm!,    

ANt> kaNtartrsglÑƒ;[EyaeR yËnam!ANt> kaNtartrsglÑƒ;[EyaeR yËnam!ANt> kaNtartrsglÑƒ;[EyaeR yËnam!ANt> kaNtartrsglÑƒ;[EyaeR yËnam!    

%Îamain àwyit izlaveZmiÉyaERvnain.27.%Îamain àwyit izlaveZmiÉyaERvnain.27.%Îamain àwyit izlaveZmiÉyaERvnain.27.%Îamain àwyit izlaveZmiÉyaERvnain.27.    
 

 

 

asmäd adreù prati-patham adhaù saµcaran Dänaväreù163 

kréòä-çailaµ vimala-maëibhir bhäsuraµ drakñyasi tvam, 
antaù käntä-rata-rasa-galad-bhüñaëair yo Yadünäm 

uddämäni prathayati çilä-veçmabhir yauvanäni. 

 

 

 

 

Terwijl je wandelt aan de voet van de berg, zal je onderweg de speelheuvel van Íiva 

zien.  Deze schittert door de heldere kristallen.  De Yådava’s beminnen er hun liefjes.  

Maar soms vallen hun juwelen af tijdens het liefdesspel en zo onthullen de 

rotsspelonken ginds de onstuimige uitspattingen van deze jongelui. 

 

 

 

 

 

Al wandelend onderaan die berg164, zal jij onderweg zien de speelberg van Íiva165, die 
schittert door de heldere kristallen en die de onstuimige jeugdige daden onder de 
nakomelingen van Yadu onthult door [zijn] grotten die voorzien zijn van [hun] juwelen die 
zijn afgevallen tijdens het liefdesspel met hun geliefde meisjes.     

                                                           
163 Letterlijk ‘vijand van de demonen’.  Het is een naam voor Íiva.  (MW, p. 474c.) 
164 Zie noot 2, vers 1.  
165 Hiermee wordt de Kailåsa-berg bedoeld, die door de goden aan Íiva werd geschonken om er een soort 

vermaakspark van te maken (Lo., p. 85.).  De Kailåsa is een bergtop van de Himålaya, gelegen ten noorden van 

het Månasa-meer (GD, p. 163.).  Íiva’s paradijs bevond zich volgens de overlevering op deze bergtop  (Lo., p. 
75.).   
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tSyae*ane vrtéicte Tv< muøt¡ ïmatRs!tSyae*ane vrtéicte Tv< muøt¡ ïmatRs!tSyae*ane vrtéicte Tv< muøt¡ ïmatRs!tSyae*ane vrtéicte Tv< muøt¡ ïmatRs!    

itóeStuòae ivivxtÊpanItpu:paepharE>,itóeStuòae ivivxtÊpanItpu:paepharE>,itóeStuòae ivivxtÊpanItpu:paepharE>,itóeStuòae ivivxtÊpanItpu:paepharE>,    

ppppu:[ÚNtírpirmlaeÌarsariSmtana<:[ÚNtírpirmlaeÌarsariSmtana<:[ÚNtírpirmlaeÌarsariSmtana<:[ÚNtírpirmlaeÌarsariSmtana<    

Dayadanat! ][pirict> pu:plavImuoanam!.28.Dayadanat! ][pirict> pu:plavImuoanam!.28.Dayadanat! ][pirict> pu:plavImuoanam!.28.Dayadanat! ][pirict> pu:plavImuoanam!.28.    
 

 

 

tasyodyäne vara-taru-cite tvaµ muhürtaµ çramärtas 

tiñöhes tuñöo vividha-tad-upänéta-puñpopahäraiù, 

puñëann antaç-cara-parimalodgära-sära-smitänäµ166 
chäyä-dänät kñaëa-paricitaù puñpalävé-mukhänäm. 

 

 

 

 

Wanneer de uitputting je kwelt, zou je eventjes kunnen rusten in de tuin van deze 

speelberg.  Overal groeien er bomen die uitstekend zijn dankzij hun gift van 

schaduw.  De bloemenpluksters zouden je veelsoortige bloesems brengen.  Je zou 

van vreugde zijn vervuld.  Je zou kunnen genieten van hun glimlachende gelaten en 

van het zoetgeurend parfum dat zich tussen hen voortbeweegt. 

 
 
 
 
 
Jij die door uitputting wordt gekweld zou gedurende één ogenblik halt kunnen houden in de 
tuin van deze [speelberg], die bedekt is met bomen die uitmuntend zijn ingevolge hun gift van 
schaduw, terwijl je  - tevreden gesteld door de geschenken van veelsoortige bloemen die door 
hen werden gebracht en vervuld van vreugdevolle momenten -  geniet van de gelaten van de 
bloemenpluksters, die glimlachen en die de nectar uitstorten van een zoetgeurende substantie, 
die tussen [hen] voortbeweegt.   

                                                           
166 Voor wat de derde påda betreft, volgen we hier KM.   
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†:qœva êp< tv inépm< tÇ pInStnIna<†:qœva êp< tv inépm< tÇ pInStnIna<†:qœva êp< tv inépm< tÇ pInStnIna<†:qœva êp< tv inépm< tÇ pInStnIna<    

tasamNtmRnisjrsae‘aslIlalsanam!,tasamNtmRnisjrsae‘aslIlalsanam!,tasamNtmRnisjrsae‘aslIlalsanam!,tasamNtmRnisjrsae‘aslIlalsanam!,    

k[aRMÉaejaepgtmxuk«t! sMæmae*iÖlasErœk[aRMÉaejaepgtmxuk«t! sMæmae*iÖlasErœk[aRMÉaejaepgtmxuk«t! sMæmae*iÖlasErœk[aRMÉaejaepgtmxuk«t! sMæmae*iÖlasErœ    

laelap¼EyRid n rmse laecnErœ viÂtae=is.29.laelap¼EyRid n rmse laecnErœ viÂtae=is.29.laelap¼EyRid n rmse laecnErœ viÂtae=is.29.laelap¼EyRid n rmse laecnErœ viÂtae=is.29.    
 

 

 

dåñövä rüpaµ tava nirupamaµ tatra péna-stanénäµ 
täsäm antar manasi ja-rasolläsa-lélälasänäm, 

karëämbhojopagata-madhukåt167-sambhramodyad-viläsair 
loläpaìgair yadi na ramase locanair vaïcito 'si. 

 

 

 

De ooghoeken van de rondborstige meisjes ginds trillen door het spel van een 

tevoorschijn komende zwerm bijen die de lotusbloesems in hun oren aanraken.  Zie 

hoe loom die liefjes zijn door het spel en het plezier van de passie die door de aanblik 

van jouw weergaloze schoonheid in hun harten is ontstaan !  Indien zo een tafereel 

jou geen vreugde schenkt, dan ben jij toch echt misleid.   

 

 
 
 
Indien jij je niet verlustigt door middel van de ogen die voorzien zijn van ooghoeken die 
trillen168 door de spelletjes van een tevoorschijn komende zwerm bijen169 die in contact 
komen met de lotus[bloesems]170 in de oren van deze [meisjes] die voorzien zijn van volle 
borsten [en] die loom zijn door het spel en het plezier van de passie die ontstaan is in [hun] 
hart na daar te hebben gezien jouw weergaloze schoonheid, dan ben jij misleid.   

                                                           
167 Letterlijk ‘zoetheid producerende’.  Het is een naam voor een bij.  (McD, p. 215b.) 
168 Wellicht worden hier de ooghoeken van hun linkeroog bedoeld.  Wanneer bij een vrouw namelijk haar 
linkeroog of een ander lichaamsdeel aan haar linkerzijde begon te trillen, betekende dit dat haar groot geluk te 
wachten stond.  Als haar hetzelfde aan haar rechterzijde overkwam, kon haar ongeluk treffen.  Voor mannen 
gold net het omgekeerde.  (Lo., p. 88.) 
169 In Indië zijn er zwarte bijensoorten (Lo., p. 81).  Het is dan ook niet vreemd dat de kleur en vorm van de ogen 
van Indische vrouwen met bijen worden vergeleken (Edg., p. 84.).  
170 Lotusbloemen, vooral de blauwe, worden gebruikt door vrouwen als oorsieraden (FF, p. 46.).  Zie ook noot 
37, vers 9.    



 30 

tiSmÚu*Nmnisjrsa> àa<zuzaoavnamtiSmÚu*Nmnisjrsa> àa<zuzaoavnamtiSmÚu*Nmnisjrsa> àa<zuzaoavnamtiSmÚu*Nmnisjrsa> àa<zuzaoavnam    

Vyajadaiv>k«tk…cvlInaiÉkaÂIklapa>,Vyajadaiv>k«tk…cvlInaiÉkaÂIklapa>,Vyajadaiv>k«tk…cvlInaiÉkaÂIklapa>,Vyajadaiv>k«tk…cvlInaiÉkaÂIklapa>,    

s<xaSyNte Tviy m&g†zSta ivicÇans<xaSyNte Tviy m&g†zSta ivicÇans<xaSyNte Tviy m&g†zSta ivicÇans<xaSyNte Tviy m&g†zSta ivicÇan! ivlasan!! ivlasan!! ivlasan!! ivlasan!    

ôI[ama*< à[yvcn< ivæmae ih iàye;u.30.ôI[ama*< à[yvcn< ivæmae ih iàye;u.30.ôI[ama*< à[yvcn< ivæmae ih iàye;u.30.ôI[ama*< à[yvcn< ivæmae ih iàye;u.30.    
 

 

 

tasminn udyan-manasija-rasäù präµçu-çäkhä-vanäma- 

vyäjäd äviù-kåta-kuca-valé-näbhi-käïcé-kaläpäù, 
saµdhäsyante tvayi171 måga172-dåças tä viciträn viläsän 
stréëäm ädyaµ praëaya-vacanaµ vibhramo hi priyeñu. 

 

 

 

Op deze berg zijn de meisjes vol lust en passie.  Rond hun taille en navel dragen ze 

rinkelende snoeren van belletjes.  Hun lichamen zijn met geparfumeerde zalfjes 

ingewreven.  Onder het mom van de sterkte van het hout van de hoge takken van de 

bomen laten ze hun borsten maar al te duidelijk zien.   

Zij met hun hertenogen, zullen jou op wonderlijke wijze ontspanning schenken.  Het 

wenkbrauwspel is voor de vrouwen immers een eerste uitdrukking van verlangen 

jegens hun minnaars. 

 
 
 
 
Op deze [berg] zullen deze [meisjes] die voorzien zijn van opwellende passie en lusten, van  
snoeren van belletjes rond [hun] taille en navel, van geparfumeerde lijnen op hun lichaam173, 
gekenmerkt door het feit dat hun borsten zichtbaar zijn gemaakt onder het mom van de sterkte 
van het hout van de hoge takken en voorzien van hertenogen, jou wonderbaarlijke spelletjes 
schenken.  Het wenkbrauwspel174 is voor de vrouwen immers een eerste uitdrukking van 
verlangen ten opzichte van [hun] geliefden.   

                                                           
171 Dhä. , sam° wordt hier met de locatief geconstrueerd.  (McD, p. 131c. ) 
172 Dit is een antilope met witte pootjes.  (FF, p. 148.) 
173 MW definieert (p. 928a.) valé  als volgt :  “a line or stroke made with fragrant unguents on the person”.   
174 Het wenkbrauwspel is een onderdeel van het in de Indische letterkunde uitvoerig beschreven liefdesspel.  
(Lo., p. 81.) 
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Tva< yace=h< n piw Évta Kvaip kayaeR ivlMbaeTva< yace=h< n piw Évta Kvaip kayaeR ivlMbaeTva< yace=h< n piw Évta Kvaip kayaeR ivlMbaeTva< yace=h< n piw Évta Kvaip kayaeR ivlMbae    

GNtVya te spid ngrI Sva yt> sa TvdMba,GNtVya te spid ngrI Sva yt> sa TvdMba,GNtVya te spid ngrI Sva yt> sa TvdMba,GNtVya te spid ngrI Sva yt> sa TvdMba,    

mú ahara sjlnyna TviÖyaegaitRdInamú ahara sjlnyna TviÖyaegaitRdInamú ahara sjlnyna TviÖyaegaitRdInamú ahara sjlnyna TviÖyaegaitRdIna    

kaZy¡ yen Tyjit ivixna s TvyEvaeppa*>.31.kaZy¡ yen Tyjit ivixna s TvyEvaeppa*>.31.kaZy¡ yen Tyjit ivixna s TvyEvaeppa*>.31.kaZy¡ yen Tyjit ivixna s TvyEvaeppa*>.31.    
 

 

 
tväµ yäce 'haµ na pathi bhavatä kväpi käryo vilambo 

gantavyä te175 sapadi nagaré svä yataù sä tvad-ambä, 
muktähärä sajala-nayanä tvad-viyogärti-dénä 

kärçyaµ yena tyajati vidhinä sa176 tvayaivopapädyaù. 

 

 

 

 

Ik smeek jou :   

maak nergens onderweg oponthoud en ga snel naar je eigen stad.   

Jouw moeder wil niet langer eten.   

Onophoudelijk huilt ze.   

Het gescheiden zijn van jou kwetst haar en maakt haar zwak.   

Doe toch het nodige opdat zij haar uitmergeling zou staken ! 

 
 
 
 
 
Ik smeek jou :  niet ergens op de weg is er oponthoud moetende worden gemaakt door U, 
edele.  De eigen stad van jou  - waar die moeder van jou gekenmerkt wordt door het feit dat ze 
het eten heeft opgegeven, voorzien is van ogen die vochtig zijn [en] zwak is door de pijn van 
het gescheiden zijn van jou -  is snel moetende worden bezocht.  Door jou is precies dat 
[middel] moetende worden uitgevoerd, door hetwelke middel zij [haar] uitmergeling opgeeft.   

                                                           
175 Hier volgen we KM.  DM schrijft gantavyätaù.    
176 Sa [vidhi]… yena vidhinä…  .   
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tSyaxStaiÖ;mpuilna< Sv[RreoamtItaetSyaxStaiÖ;mpuilna< Sv[RreoamtItaetSyaxStaiÖ;mpuilna< Sv[RreoamtItaetSyaxStaiÖ;mpuilna< Sv[RreoamtItae    

mageR Ôòa purmnupma< tamageR Ôòa purmnupma< tamageR Ôòa purmnupma< tamageR Ôòa purmnupma< ta< Évan! VamnSy,< Évan! VamnSy,< Évan! VamnSy,< Évan! VamnSy,    

Éu®va Éaegaepcymvin< naiknamagtana<Éu®va Éaegaepcymvin< naiknamagtana<Éu®va Éaegaepcymvin< naiknamagtana<Éu®va Éaegaepcymvin< naiknamagtana<    

ze;E> pu{yEùRtimv idv> kaiNtmTo{fmekm!.32.ze;E> pu{yEùRtimv idv> kaiNtmTo{fmekm!.32.ze;E> pu{yEùRtimv idv> kaiNtmTo{fmekm!.32.ze;E> pu{yEùRtimv idv> kaiNtmTo{fmekm!.32.    
 

 

 

tasyädhas täd viñama-pulinäµ svarëa-rekhäm atéto 

märge drañöä puram anupamäµ täµ bhavän Vämanasya177, 
bhuktvä bhogopacayam avaniµ näkinäm ägatänäµ178 

çeñaiù puëyair håtam iva divaù käntimat khaëòam ekam. 
 

 

Aan de voet van de berg is er een oversteekplaats.  De zandbank ginds heeft wel een 

gouden aanschijn, maar is uiterst gevaarlijk.  Steek toch voorzichtjes over.  Daar 

voorbij zal je immers gauw de weergaloze stad van de Dwerg zien.   

Het is alsof de hemelbewoners, toen ze met wat hen nog restte aan goede verdiensten 

naar de aarde waren teruggekeerd, één schitterend fragment hebben meegebracht uit 

de hemel en er nu met volle teugen van aan het genieten zijn. 

 

 
 
Vanaf de oversteekplaats aan de onderkant van deze [berg] [hebbende] overgestoken de 
zandbank die moeilijk over te steken is [en] die voorzien is van een gouden voorkomen, zult 
U edele weldra179 zien op de weg die weergaloze stad van Våmana180, als was het één 
schitterend stuk [van de hemel], dat door de hemelbewoners181 die na een hoeveelheid genot 
te hebben ervaren door middel van [hun] overige goede daden naar de aarde zijn 
teruggekeerd, werd gebracht uit de hemel.    

                                                           
177 Letterlijk ‘dwerg’.  Het is de naam voor ViΩ∆u in zijn vijfde avatära.  (MW, p. 941c.) 
178 Voor de genitief, zie noot 72, vers 26.   
179 Dit is om het omschreven futurum weer te geven.  (Schp., §246, p. 61.) 
180 Wij zijn van mening dat ‘de stad van Våmana’ hetzelfde is als Vämanasthalé   (‘het land van Våmana’, MW, 

p. 1261a.).  Dit is het moderne Vanthali in het Junagaòh district in Gujaråt (GD, p. 303).  Deze streek is precies 
in de buurt van het thuisland van Nemi.  (Zie inleiding, p. ix.)  
181 Hiermee worden stervelingen bedoeld, die in de hemel de vruchten genieten van hun goede daden uit 

vroegere existenties.  Volgens de leer van het karman duurt deze beloning echter niet eeuwig :  als de vrucht van 
hun deugden is uitgeput, moeten zij naar de aarde terugkeren.  Hier zijn de hemelingen naar de wereld 
teruggegaan om zich op aarde te verheugen in wat hen nog rest aan hemelse vreugden.  (Lo., p. 78.) 



 33 

ySya< saNÔae=nupmciltae veZmsu SveCDyEv<ySya< saNÔae=nupmciltae veZmsu SveCDyEv<ySya< saNÔae=nupmciltae veZmsu SveCDyEv<ySya< saNÔae=nupmciltae veZmsu SveCDyEv<    

mu:[Ú¼aTsurtliltaÊ¾yNtImu:[Ú¼aTsurtliltaÊ¾yNtImu:[Ú¼aTsurtliltaÊ¾yNtImu:[Ú¼aTsurtliltaÊ¾yNtI———— ivgaý, ivgaý, ivgaý, ivgaý,    

Sved< tIre ivdiltpuq> sevte varnarISved< tIre ivdiltpuq> sevte varnarISved< tIre ivdiltpuq> sevte varnarISved< tIre ivdiltpuq> sevte varnarI—— ——    

isàavat> iàytm #v àawRnacaqukar>.33.isàavat> iàytm #v àawRnacaqukar>.33.isàavat> iàytm #v àawRnacaqukar>.33.isàavat> iàytm #v àawRnacaqukar>.33.    
 

 

 

yasyäµ sändro 'nupama-calito veçmasu svecchayaivaµ 

muñëann aìgät surata-lalitäd Ujjayantéµ182 vigähya, 
svedaµ tére vidalita-puöaù sevate väranäréµ 

Siprä183-vätaù priyatama iva prärthanä-cäöukäraù. 184 
 

 

 

Het zachte briesje van de Siprå-rivier wordt bewogen door de schoonheid van de 

stad wanneer hij Ujjayant¡ binnenwaait.  Uit vrije wil blaast hij de courtisanes koelte 

toe in hun huisjes langs haar oever.  Hij steelt de zweetdruppels van  

hun lichaam dat trilt door het genot van het liefdesspel.  Hij lijkt op hun eigen 

minnaar die hen met geopende lendendoek  

vleiende verzoekjes toefluistert.   

 

 
 
In dewelke [stad] de tedere wind van de Siprå-rivier, dat bewogen werd door de weergaloze 

[schoonheid] na Ujjayant¡ te zijn binnengetreden, aldus uit vrije wil in de huizen op [haar] 
oever een courtisane koelte toewaait, al stelende het zweet uit [haar] lichaam dat trilt van het 
sexuele genot, als was het [haar] minnaar [zelf] die, voorzien van een geopende lendendoek,  
vleiend spreekt als verzoek [tot meer].   

                                                           
182 Het is niet duidelijk of het hier gaat om Ujjayanta of om Ujjayin¡.  Ujjayanta is de heuvel nabij Girinagara 

(het moderne Junagaòh in Kathiawar), die nu Girnar wordt genoemd.  Deze Girnar-heuvel is heilig voor de jains 

aangezien er daar tempels van Neminåtha en Pårßvanåtha zijn gebouwd (GD, p. 137).  MW (p. 174c.) en GD (p. 

296.) vermelden het daarnaast als een andere benaming voor de Raivataka (Zie noot 2, vers 1.).  Ujjayin¡ is de 

hoofdstad van Avant¡, gelegen aan de oevers van de Siprå-rivier en was een belangrijk cultuurcentrum in de 

Indische oudheid.  Het was o.a. de hoofdstad van keizer Aßoka (GD, pp. 296-7.).   
183 Dit is een rivier in de buurt van Ujjayin¡ .  (MW, p. 1217c. / GD, p.275.) 
184 Voor dit vers volgen we KM.   
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yÇ StMÉaNmrktmyaNdehlIyÇ StMÉaNmrktmyaNdehlIyÇ StMÉaNmrktmyaNdehlIyÇ StMÉaNmrktmyaNdehlI———— ivÔ‚ma[a< ivÔ‚ma[a< ivÔ‚ma[a< ivÔ‚ma[a<    

àasada¢< ivivxmàasada¢< ivivxmàasada¢< ivivxmàasada¢< ivivxmi[iÉinRimRt< vamnSy, 

ÉUim< mu´aàkrrictSviStka< caip †:qœva 

s<lúyNte sillinxyStaeyyStaeyyStaeyyStaeymaÇavze;a>.34.maÇavze;a>.34.maÇavze;a>.34.maÇavze;a>.34.    
 

 

 

yatra stambhän marakata-mayän dehaléµ vidrumäëäµ 

präsädägraµ vividha-maëibhir nirmitaµ Vämanasya185, 
bhümiµ muktä-prakara-racita-svastikäµ186 cäpi dåñövä 

saµlakñyante salilanidhayas toya-mäträvaçeñäù. 
 
 

 

 

Daar schittert er op de grond vóór de tempel van ViΩ∆u een svastika die gemaakt is 

met een overvloed aan parels.  De drempels van de deuren zijn er gemaakt uit 

koralen en de deurstijlen uit smaragd.  Waarlijk, wanneer je die pracht hebt 

aanschouwd, verschijnen de zeeën slechts als water. 

 
 
 
 
 
Alwaar de zeeën  - na te hebben gezien de aarde vóór de tempel van ViΩ∆u die gemaakt is met 
veelsoortige edelstenen, die voorzien is van een svastika gemaakt met een massa parels, maar 
ook de deurdrempel van koralen en de deurstijlen gemaakt uit smaragd -  verschijnen met als 
rest enkel water.  187 
 
 
 
 
 

                                                           
185 Zie noot 89, vers 32. 
186 Dit kan tweevoudig worden geïnterpreteerd.  Enerzijds is het namelijk een soort zonnesymbool, die dus zeker 

met ViΩ∆u in verband kan worden gebracht, maar anderzijds is het een heel belangrijk symbool voor de jains.  
(MW, p. 1283a.) 
187 De zeeën, die boordevol leven zitten en prachtige beelden kunnen oproepen (Vergelijk noot 142, vers 47.), 
verdwijnen in het niets naast de pracht van dit paleis.  (Vergelijk vers 7.)   
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AÇaTyu¢E> ikl muinvrae vamn> àa´paeiÉrœAÇaTyu¢E> ikl muinvrae vamn> àa´paeiÉrœAÇaTyu¢E> ikl muinvrae vamn> àa´paeiÉrœAÇaTyu¢E> ikl muinvrae vamn> àa´paeiÉrœ    

lBXva isiÏ< sklÉuvnVyaipna iv¢he[,lBXva isiÏ< sklÉuvnVyaipna iv¢he[,lBXva isiÏ< sklÉuvnVyaipna iv¢he[,lBXva isiÏ< sklÉuvnVyaipna iv¢he[,    

$z< vas< Éujgsdne àapyÎanvanam!$z< vas< Éujgsdne àapyÎanvanam!$z< vas< Éujgsdne àapyÎanvanam!$z< vas< Éujgsdne àapyÎanvanam!    

#TyagNtUn! rmyit jnae yÇ bNxUniÉ}>.35.#TyagNtUn! rmyit jnae yÇ bNxUniÉ}>.35.#TyagNtUn! rmyit jnae yÇ bNxUniÉ}>.35.#TyagNtUn! rmyit jnae yÇ bNxUniÉ}>.35.    
 

 

 

aträtyugraiù kila muni-varo Vämanaù188 präk tapobhir 

labdhvä siddhiµ sakala-bhuvana-vyäpinä vigraheëa, 
éçaµ väsaµ bhujaga189-sadane190 präpayad dänavänäm191 

ity ägantün ramayati jano yatra bandhün abhijïaù. 
 

 

 

Het volk maakt er haar eigen verwanten, maar ook de vreemde reizigers die een 

bezoekje brengen aan hun stad, blij door het vertellen van verhalen.  Daar hebben ze 

stof genoeg voor, aangezien precies ginds de Dwerg de heer van de demonen een 

lesje leerde :  Hij is nu eenmaal de grootste onder de asceten.  Als vrucht van uiterst 

strenge ascese verwierf hij bovennatuurlijke krachten.  Toen eens zijn lichaam de hele 

wereld bedekte, verbande hij de heer van de demonen naar de hel. 

 
 
 
Alwaar het volk [zowel] de verwanten, [als] de gasten verblijdt, wetende aldus :  Hier 
voorwaar deed vroeger de Dwerg  - de beste onder de asceten -  door middel van zijn lichaam 
dat de hele wereld bedekte na te hebben verworven bovennatuurlijke krachten door middel 
van zeer strenge ascetische praktijken, de heer van de demonen een verblijf verwerven in de 
hel.  192 
 

                                                           
188   Zie noot 89, vers 32.   
189 Letterlijk ‘gaande in kronkels’.  Het is een slang.  (FF, p. 188.)  
190 Letterlijk ‘de woonplaats van de slangen’ (MW, pp. 759b, 1138c.).  Het HC legt uit dat het hier gaat om pätäl, 
wat ‘hel’ betekent (McG, p. 621b.).   
191 Dit zijn demonen.  (MW, p. 474c.) 
192 ViΩ∆u, in zijn avatära als dwerg, kreeg van Bali de belofte om zoveel land te krijgen als hij met drie stappen 

kon bedekken.  Daarop bedekte hij Hemel en Aarde in twee stappen, maar liet uit genade de Onderwereld aan 
Bali.  (Edg., p. 85.) 
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tamasa* àvrngrItamasa* àvrngrItamasa* àvrngrItamasa* àvrngrI—— —— ivïuta< siÚvas< ivïuta< siÚvas< ivïuta< siÚvas< ivïuta< siÚvas<    

k…yaR> paErEn&Rvr ivihtanekpUjaepcar>,k…yaR> paErEn&Rvr ivihtanekpUjaepcar>,k…yaR> paErEn&Rvr ivihtanekpUjaepcar>,k…yaR> paErEn&Rvr ivihtanekpUjaepcar>,    

AaStI[aRNtivRmlzyne:v¢saExe;u kam<AaStI[aRNtivRmlzyne:v¢saExe;u kam<AaStI[aRNtivRmlzyne:v¢saExe;u kam<AaStI[aRNtivRmlzyne:v¢saExe;u kam<    

nITva oed< liltvintapadragai»te;u.36.nITva oed< liltvintapadragai»te;u.36.nITva oed< liltvintapadragai»te;u.36.nITva oed< liltvintapadragai»te;u.36.    
 

 

 

täm äsädya pravara-nagaréµ viçrutäµ san-niväsaµ 

kuryäù paurair nåvara vihitäneka-püjopacäraù193, 
ästérëäntar-vimala-çayaneñv agra-saudheñu kämaµ 

nétvä khedaµ lalita-vanitä-päda-rägäìkiteñu. 

 
 

 

 

Koning, bij uw aankomst in deze befaamde, uiterst uitmuntende stad, zullen de 

stedelingen U vol eerbied en respect verwelkomen.  Bekom dan eventjes van de 

ontroering van deze aangename verrassing en kom wat op adem van je lange reis.  

De goede paleisbewoners ginds zullen je verwachten.  Hun bedden zullen 

opgemaakt en stralend wit zijn, tenminste in het midden.  Want aan het voeteinde zal 

je sporen bemerken van rode afdrukken van bloedmooie vrouwen. 

 

 

 

 

 
O koning, na te hebben bereikt deze beroemde meest excellente stad, zou jij  - voorzien van 
een opwachting met veel respect, gemaakt door de stedelingen -  na te hebben bedwongen de 
vreugde en de vermoeidheid, je verblijf bij de goeden kunnen maken in de uitstekende 
paleizen, die voorzien zijn van bedekte bedden, die vlekkeloos zijn in het midden [maar aan 
het voeteinde] zijn gemerktekend door de rode kleur van de voet[afdrukken]194 van mooie 
vrouwen.    

                                                           
193 Hier volgen we KM.  DM schrijft upahäraù.   
194 De vrouwen versierden hun voeten met een soort rode lak.  (Lo., p. 79.) 
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%*ananam! %ptqÉuvamu¾yNTya> smNtadœ%*ananam! %ptqÉuvamu¾yNTya> smNtadœ%*ananam! %ptqÉuvamu¾yNTya> smNtadœ%*ananam! %ptqÉuvamu¾yNTya> smNtadœ    

AaxuNviÑivRpulivksNmaltIjalkain,AaxuNviÑivRpulivksNmaltIjalkain,AaxuNviÑivRpulivksNmaltIjalkain,AaxuNviÑivRpulivksNmaltIjalkain,    

A¼aNmagRïmjlk[aNseVyse=SyA¼aNmagRïmjlk[aNseVyse=SyA¼aNmagRïmjlk[aNseVyse=SyA¼aNmagRïmjlk[aNseVyse=Sya< hriÑs!a< hriÑs!a< hriÑs!a< hriÑs!    

taey³Ifainrtyuvitõanit ÉmRéiÑ>.37.taey³Ifainrtyuvitõanit ÉmRéiÑ>.37.taey³Ifainrtyuvitõanit ÉmRéiÑ>.37.taey³Ifainrtyuvitõanit ÉmRéiÑ>.37.    
 

 

 

udyänänäm upa-taöa-bhuväm Ujjayantyäù samantäd 

ädhunvadbhir vipula-vikasan-Mälaté195-jälakäni,196 

aìgän märga-çramajala-kaëän sevyase 'syäµ haradbhis 

toya-kréòä-nirata-yuvati-snäna-tiktair marudbhiù. 

 

 

 

Langs de oever van de Siprå, zullen de winden jou van langs alle kanten koelte 

toewaaien en op je weg de zweetdruppels stelen uit je lichaam.  De jonge meisjes 

baden zich terwijl ze zich aan het amuseren zijn met waterspelletjes.  Wat maakt het 

parfum van dit water deze briesjes zoetgeurend !  En zie daar :  

in de tuinen van Ujjayant¡ brachten ze de weelderig  

bloeiende bosjes jasmijnbloesems in beweging. 

 

 

 

 

Op deze plaats bij de oever [van de Siprå]197 word jij, O heer, langs alle kanten koelte 
toegewaaid door de winden, die zoetgeurend zijn door het baden van de jonge meisjes die 
zich aan het amuseren zijn met het spel met water, die op [hun] weg stelende zijn de druppels 

van zweet uit [jouw] lichaam198 [en] die de overvloedige bosjes bloeiende Målat¡-

jasmijn[bloemen] van de tuinen van Ujjayant¡199 in beweging brengen.   

                                                           
195 De Aganosma caryophyllata.  De aromatische bloesems van deze Mäläté-jasmijn ontluiken tegen de avond.  
(FF, p. 57.) 
196 Voor de tweede påda volgen we KM.   
197 Het HC wijst erop dat het hier om de oever van de Siprå-rivier gaat.   Zie noot 95, vers 33.   
198 Vergelijk vers 33.  
199 Zie noot 94, vers 33.  
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tÇaepaSy> àiwtmihma naw devSTvya*>tÇaepaSy> àiwtmihma naw devSTvya*>tÇaepaSy> àiwtmihma naw devSTvya*>tÇaepaSy> àiwtmihma naw devSTvya*>    

àasadSw> ][mnupm< y< inrIúy Tvmú[ae>,àasadSw> ][mnupm< y< inrIúy Tvmú[ae>,àasadSw> ][mnupm< y< inrIúy Tvmú[ae>,àasadSw> ][mnupm< y< inrIúy Tvmú[ae>,    

z&{vNpUjamurjinndaNvairvahSy tuLyan!z&{vNpUjamurjinndaNvairvahSy tuLyan!z&{vNpUjamurjinndaNvairvahSy tuLyan!z&{vNpUjamurjinndaNvairvahSy tuLyan!    

AamNÔAamNÔAamNÔAamNÔa[a< )lmivkl< lPSyse gijRtanam!.38.a[a< )lmivkl< lPSyse gijRtanam!.38.a[a< )lmivkl< lPSyse gijRtanam!.38.a[a< )lmivkl< lPSyse gijRtanam!.38.    
 

 

 

tatropäsyaù prathita-mahimä nätha devas tvayädyaù 

präsäda-sthaù kñaëam anupamaµ yaµ nirékñya tvam akñëoù, 
çåëvan püjä-muraja200-ninadän värivähasya tulyän 

ämandräëäµ phalam avikalaµ lapsyase garjitänäm. 

 

 

 

 

Daar zal jij in de tempel de eerste godheid moeten eren.  Zijn glorie is bekend ! 

Aanschouw deze weergaloze godheid gedurende één ogenblik.  Luister naar de 

geluiden van de muraja-trommen die als eerbetoon voor hem worden bespeeld.  Ze 

lijken op een laag mopperend gedonder van een regenwolk.   

Als vrucht hiervan zult U heer, het volledige  

resultaat van uw beide ogen verwerven. 
 
 
 
 
 
O heer, de eerste godheid201, die voorzien is van een glorie die bekend is en die zich in de 
tempel bevindt, moet daar door jou worden geëerd.  Na dewelke weergaloze [godheid] 
gedurende een ogenblik te hebben aanschouwd, zal jij  - luisterend naar de geluiden van de 
muraja-trom ter verering, als waren het [de geluiden] van laag mopperende donders van een 
regenwolk -  verkrijgen het volledige resultaat van de beide ogen.   

                                                           
200 Dit is een soort trommel of tamboerijn.  (McD, p. 231b.) 
201 Ãdya Deva is een epitheton voor ViΩ∆u (McD, p. 39a.).  Aangezien het ook in het volgend vers gaat over de 

ochtend, wordt hier wellicht het ochtendschepperoffer bedoeld, waarbij op tamboerijnen werd geslagen.   (Lo., p. 
79.) 
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TvÔƒpe[apùtmnsae ivSmyaTpaErnayR>TvÔƒpe[apùtmnsae ivSmyaTpaErnayR>TvÔƒpe[apùtmnsae ivSmyaTpaErnayR>TvÔƒpe[apùtmnsae ivSmyaTpaErnayR>    

saENdyaRx>k«tmnisjae rajmag¡ àyait,saENdyaRx>k«tmnisjae rajmag¡ àyait,saENdyaRx>k«tmnisjae rajmag¡ àyait,saENdyaRx>k«tmnisjae rajmag¡ àyait,    

àatStSya< k…vlydlZyamla¼e slIlm!àatStSya< k…vlydlZyamla¼e slIlm!àatStSya< k…vlydlZyamla¼e slIlm!àatStSya< k…vlydlZyamla¼e slIlm!    

AamaeúyNtAamaeúyNtAamaeúyNtAamaeúyNte Tviy mxukrïei[dI"aRN Tviy mxukrïei[dI"aRN Tviy mxukrïei[dI"aRN Tviy mxukrïei[dI"aRNkqa]an!.39.kqa]an!.39.kqa]an!.39.kqa]an!.39.    
 

 

 
tvad-rüpeëäpahåta-manaso vismayät paura-näryaù 

saundaryädhaù-kåta-Manasijo202 räja-märgaµ prayäti, 
prätas tasyäµ Kuvalaya203-dala-çyämaläìge salélam204 

ämokñyante tvayi madhukara205-çreëi-dérghän kaöäkñän. 

 

 

 

De liefdesgod die niet half zo mooi is als jij, wandelt duidelijk bij dageraad op de 

hoofdweg van deze stad.  Zijn aanwezigheid is voelbaar.  Jouw schoonheid heeft de 

harten van de stadsvrouwen gestolen.  Door deze liefdesbedwelming zullen zij dan 

ook op kokette wijze langdurige lonken loslaten op jouw lichaam dat donkerkleurig 

is als de blaadjes van de blauwe waterlelie,  

als was het een zwerm van bijen. 

 

 

 

 
De liefdesgod, die qua schoonheid laag is geplaatst ten opzichte van jou, wandelt op de 
hoofdweg in deze [stad] bij dageraad.  De stadsvrouwen, die voorzien zijn van een hart dat 
door jouw schoonheid is gestolen, zullen ingevolge bedwelming op een kokette manier 
langdurige blikken, die [lijken op] een zwerm bijen206, loslaten op [jouw] lichaam dat 
donkerkleurig is als de blaadjes van de blauwe waterlelie. 

                                                           
202 Zie noot 18, vers 6. 
203 Dit is de blauwe waterlelie, wiens bloemknoppen zich ’s nachts openen.  (MW, p. 286c.)  Deze bloemen 
worden door vrouwen gebruikt als oorsieraden en de mooie ogen van de vrouwen worden er vaak mee 
vergeleken.  (FF, p. 55.) 
204 Hier volgen we KM.  DM schrijft salélä nämokñyante.   
205 De Apis.  (FF, p. 186.)  Letterlijk ‘een honing-maker’  (McD, p. 215b.).  (Vergelijk noot 79, vers 29.)  
206 Zie noot 81, vers 29.  
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tSya> pZyn! vrg&htit< ta< ìje*a¡ Sp&zNtIm!tSya> pZyn! vrg&htit< ta< ìje*a¡ Sp&zNtIm!tSya> pZyn! vrg&htit< ta< ìje*a¡ Sp&zNtIm!tSya> pZyn! vrg&htit< ta< ìje*a¡ Sp&zNtIm!    

@eKy< àaPyaistrjin;u àS)…rÔÆdIpa>,@eKy< àaPyaistrjin;u àS)…rÔÆdIpa>,@eKy< àaPyaistrjin;u àS)…rÔÆdIpa>,@eKy< àaPyaistrjin;u àS)…rÔÆdIpa>,    

à*aetNte inhtitimrVyaemmagRí laekE>à*aetNte inhtitimrVyaemmagRí laekE>à*aetNte inhtitimrVyaemmagRí laekE>à*aetNte inhtitimrVyaemmagRí laekE>    

zaNtaeÖegiStimtnyn< †òÉi´ÉRvaNya.40.zaNtaeÖegiStimtnyn< †òÉi´ÉRvaNya.40.zaNtaeÖegiStimtnyn< †òÉi´ÉRvaNya.40.zaNtaeÖegiStimtnyn< †òÉi´ÉRvaNya.40.    
 

 

 

tasyäù paçyan vara-gåha-tatiµ täµ vrajer dyäµ spåçantém 

aikyaµ präpyäsita-rajaniñu207 prasphurad-ratnadépäù, 
pradyotante nihata-timira-vyoma-märgaç ca lokaiù 

çäntodvega-stimita-nayanaµ dåñöa-bhaktir bhavän yä. 

 

 

 

 

In de donkere nachten beginnen de fonkelende juwelenlampjes van deze stad te 

glinsteren.  Jij zal harmonie bereiken en eens de duisternis is verdreven, zal je ook het 

pad naar de hemel kennen.  De mensen zullen jouw toewijding zien.  Hun angst zal 

daardoor worden uitgedoofd.  Met een onbeweeglijke blik zullen ze jou aanstaren.  O 

edele heer, je zou kunnen kuieren door deze stad, terwijl je kijkt naar die rij royale 

woningen die de lucht lijkt aan te raken. 

 

 

 

 

 
De fonkelende juwelenlampjes208 van deze [stad] beginnen te schijnen in de donkere nachten.  
U edele, die na harmonie te hebben verworven gekenmerkt wordt door het pad naar de hemel 
ingevolge de vernietigde duisternis en door een toewijding die door de mensen wordt gezien, 
terwijl ze  - voorzien van een angst die is uitgedoofd -  [hun] ogen ingespannen gericht 
houden [op jou], zou kunnen wandelen, kijkend naar deze massa royale woningen, dewelke 
de hemel aanrakende is.    
 

                                                           
207 Rajani kan metri causa en aan het begin van een compositum worden gebruikt voor rajané.  (MW, p. 863a.) 
208 De edelstenen verspreidden volgens de traditie uit zichzelf licht.  (Lo., p. 86.) 
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paErEStSya> rwmupùt< rMymaSway yaNt<paErEStSya> rwmupùt< rMymaSway yaNt<paErEStSya> rwmupùt< rMymaSway yaNt<paErEStSya> rwmupùt< rMymaSway yaNt<    

Ôòu< ¢aMya> piw yuvtySTvamupE:yiNt tSmat!,Ôòu< ¢aMya> piw yuvtySTvamupE:yiNt tSmat!,Ôòu< ¢aMya> piw yuvtySTvamupE:yiNt tSmat!,Ôòu< ¢aMya> piw yuvtySTvamupE:yiNt tSmat!,    

zBdEí³SolÊpljEriwRsaweRk«tïIs!zBdEí³SolÊpljEriwRsaweRk«tïIs!zBdEí³SolÊpljEriwRsaweRk«tïIs!zBdEí³SolÊpljEriwRsaweRk«tïIs!    

taeyaeTsgRStintmuorae ma c ÉUivR¬vaSta>.41.taeyaeTsgRStintmuorae ma c ÉUivR¬vaSta>.41.taeyaeTsgRStintmuorae ma c ÉUivR¬vaSta>.41.taeyaeTsgRStintmuorae ma c ÉUivR¬vaSta>.41.    
 

 

 

paurais tasyäù ratham upahåtaµ ramyam ästhäya yäntaµ 

drañöuµ grämyäù pathi yuvatayas tväm upaiñyanti tasmät, 
çabdaiç cakra-skhalad-upala-jair arthi-särthe kåta-çrés209 

toyotsarga-stanita-mukharo mä ca210 bhür viklaväs täù. 

 
 

 

De stedelingen zullen een mooie wagen brengen.  Stap in en zet je reis verder.  De 

dorpsmeisjes zullen naderbij komen om jou te zien.  Ze zullen de menigte 

volgelingen opfleuren.  Maar let op, ze zijn zo al verlegen.  Wees daarom niet al te 

luidruchtig.  De hakkelende wielen op de stenen brengen namelijk een lawaai voort 

dat lijkt op een onweersbui. 

 

 

 

 
De dorpsmeisjes, gekenmerkt door schoonheid211 gemaakt in de groep volgelingen,  zullen  - 
hoewel ze verlegen zijn -  naderbij komen op de weg om jou te zien, jij die op weg bent na te 
hebben bestegen de mooie wagen die naderbij werd gebracht door de stedelingen van deze 
[stad].  Daarom weze jij niet luidruchtig [als] gedonder en een uitstorting van water door de 
geluiden die ontstaan op de stenen door de hakkelende wielen212.   

                                                           
209 Hier volgen we KM.  DM schrijft çré.   
210 Hier volgen we KM.  DM schrijft sma.   
211 Çrés is nominatief vrouwelijk enkelvoud.  We beschouwen het hier als een bahuvrihi bij gramyäù yuvatayas.  
We argumenteren dat het metri causa in het enkelvoud staat.  Een meervoud zou immers zorgen voor één syllabe 
te veel.   
212 Vergelijk vers 65.   
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TvamayaNt< piw yÊvra> kezva*ahœ inzMyTvamayaNt< piw yÊvra> kezva*ahœ inzMyTvamayaNt< piw yÊvra> kezva*ahœ inzMyTvamayaNt< piw yÊvra> kezva*ahœ inzMy    

àIta bNxu<Stv ipt&muoaNsaEùdaÚNdyNt>,àIta bNxu<Stv ipt&muoaNsaEùdaÚNdyNt>,àIta bNxu<Stv ipt&muoaNsaEùdaÚNdyNt>,àIta bNxu<Stv ipt&muoaNsaEùdaÚNdyNt>,    

sak< sENyE> rwmiÉmuo< àe;iy:yiNt tU[¡sak< sENyE> rwmiÉmuo< àe;iy:yiNt tU[¡sak< sENyE> rwmiÉmuo< àe;iy:yiNt tU[¡sak< sENyE> rwmiÉmuo< àe;iy:yiNt tU[¡    

mNdayNte n olu suùdam_yupetawRk«Tya>.42.mNdayNte n olu suùdam_yupetawRk«Tya>.42.mNdayNte n olu suùdam_yupetawRk«Tya>.42.mNdayNte n olu suùdam_yupetawRk«Tya>.42.    
 

 

 

tväm äyäntaµ pathi Yadu-varäù Keçavädyäh niçamya 

prétä bandhuµs tava213 pitå-mukhän sauhådän nandayantaù, 
säkaµ sainyaiù ratham abhimukhaµ preñayiñyanti türëaµ 

mandäyante na khalu suhådäm abhyupetärtha-kåtyäù. 
 

 

 

 

De besten onder de Yådava’s, te beginnen met K®Ω∆a, zijn in de wolken wanneer ze 

het nieuws vernemen dat jij bijna thuis bent.  Ze vertellen het aanstonds aan je vader 

en dan aan je andere familieleden en vrienden en wekken zo ook in hun harten 

vreugde op.  Onmiddellijk zullen zij een wagen sturen onder begeleiding van een 

lijfwacht.  Want zij die een beloofde zaak regelen voor hun  

vrienden treuzelen geen ogenblik. 

 

 
 
 
 
De besten onder de Yådava’s, te beginnen met K®Ω∆a214, die na te hebben vernomen dat jij aan 
het aankomen bent op de weg verheugd zijn, zullen  - terwijl ze je verwanten, te beginnen met 
je vader, [maar ook] je vrienden, blijmaken -  snel een wagen sturen naar jou samen met 
soldaten.  Zij, die voorzien zijn van het regelen van een zaak die beloofd is aan hun vrienden 
dralen geenszins.   

                                                           
213 Abhimukham wordt met de genitief geconstrueerd.  (McD, p. 23b.) 
214 Keçava betekent letterlijk “mooi haar hebbende” en is een naam voor K®Ω∆a.  (MW, p. 310c.)  
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ïuTva tIre tdnujlxeragt< saepharaeïuTva tIre tdnujlxeragt< saepharaeïuTva tIre tdnujlxeragt< saepharaeïuTva tIre tdnujlxeragt< saepharae    

maNyae m<ÇI yidblpuraTsIir[STvamupet,maNyae m<ÇI yidblpuraTsIir[STvamupet,maNyae m<ÇI yidblpuraTsIir[STvamupet,maNyae m<ÇI yidblpuraTsIir[STvamupet,    

tSyadeya Svzyivihta siT³ya te n ceTstSyadeya Svzyivihta siT³ya te n ceTstSyadeya Svzyivihta siT³ya te n ceTstSyadeya Svzyivihta siT³ya te n ceTs    

àTyav&ÄSTviy kréix SyadnLpa_ysUy>.43.àTyav&ÄSTviy kréix SyadnLpa_ysUy>.43.àTyav&ÄSTviy kréix SyadnLpa_ysUy>.43.àTyav&ÄSTviy kréix SyadnLpa_ysUy>.43.    
 

 

 

çrutvä tére tadanu jaladher ägataµ sopahäro 

mänyo mantré yadi bala-purät Sériëas215 tväm upetaù216, 
tasyädeyä217 sva-çaya-vihitä satkriyä te na cet sa 

pratyävåttas tvayi kara-rudhi syäd analpäbhyasüyaù. 
 

 

 

Wanneer het nieuws van jouw aankomst aan de kust van deze zee zich tot in de 

machtige stad van Balaråma heeft verspreid, zal ook hun respectabele minister jou 

komen verwelkomen.  Je moet deze gastgeschenken die eigenhandig voor jou zijn 

gemaakt aanvaarden.  Wanneer hij niet zou zijn teruggekeerd, dan zou hij nogal 

verontwaardigd zijn tegenover jou, aangezien jij het  

uitvoeren van zijn ambstaak belemmert. 

 

 
 
Vervolgens, na te hebben vernomen dat jij bent aangekomen aan de kust van deze zee, is de 
minister uit de machtige stad van Balaråma, die moet worden gerespecteerd  - voorzien van 
een geschenk -  naderbij gekomen.  De gastgeschenken, die met de eigen hand voor jou zijn 
gemaakt, moeten worden aanvaard.  Indien hij niet is teruggekeerd, dan zou hij voorzien zijn 
van een niet geringe verontwaardiging jegens jou, jij die de uitvoering van [zijn] plicht218 
verhindert.   

                                                           
215 Hier volgen we KM.  DM schrijft puräc chérinas.  S¡rin betekent letterlijk ‘de ploeger’ en is een epitheton 
voor Balaråma (McD, p. 351b.).  Balaråma, ‘Råma, de sterke’, is de oudere broer van K®Ω∆a (McD, p. 193a.).  

Hij wordt beschreven als iemand met een witte gelaatskleur in tegenstelling tot zijn broer K®Ω∆a, die 
donkerkleurig is (Klost., p. 297.).   
216 Hier volgen we KM. DM schrijft upaiti.   
217 Voor de vocaalwisseling van ä naar e in deze vorm, zie SGW, § 963b, p. 345. 
218 We beschouwen kara als een çleña.  Enerzijds hanteren we een eerste betekenis in de zin van ‘het uitvoeren’ 
en anderzijds ‘plicht, functie, werk’.    
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gCDeveRlatqmnu ttStaeymu‘aismTSy<gCDeveRlatqmnu ttStaeymu‘aismTSy<gCDeveRlatqmnu ttStaeymu‘aismTSy<gCDeveRlatqmnu ttStaeymu‘aismTSy<    

TvTs<kazCDivjlinxeStSy pZyÜwSw>,TvTs<kazCDivjlinxeStSy pZyÜwSw>,TvTs<kazCDivjlinxeStSy pZyÜwSw>,TvTs<kazCDivjlinxeStSy pZyÜwSw>,    

y> kamIv ][mip sirTkaimnIna< n z´aey> kamIv ][mip sirTkaimnIna< n z´aey> kamIv ][mip sirTkaimnIna< n z´aey> kamIv ][mip sirTkaimnIna< n z´ae    

mae"Iktu¡ cqulz)raeÖtRnàei]tain.44.mae"Iktu¡ cqulz)raeÖtRnàei]tain.44.mae"Iktu¡ cqulz)raeÖtRnàei]tain.44.mae"Iktu¡ cqulz)raeÖtRnàei]tain.44.    
 

 

 

gaccher velätaöam anu tatas toyam ulläsi-matsyaµ 

tvat-saµkäça-cchavi-jalanidhes tasya paçyan ratha-sthaù, 
yaù käméva kñaëam api sarit-käminénäµ na çakto 

moghé219-kartuµ caöula-çapharodvartana-prekñitäni. 
 

 

 

 

Aanschouw dan de spelende visjes in het zeewater.  De schoonheid van deze zee is 

aan jou gelijk.  Stap in je wagen en reis verder langs zijn kust.  De beminnelijke 

Íaphara-visjes zullen door hun sprongetjes de lonken van de hartstochtelijke 

riviervrouwen aan hem overbrengen.  Deze knipoogjes laten hem geen ogenblik 

onbewogen, zoals ook een minnaar niet ongevoelig is voor  

het wenkbrauwspel van vrouwen.   
 
 

 
 
Vervolgens, kijkend naar het water  - voorzien van spelende visjes -  van de zee met zijn 
schoonheid aan jou gelijk, zou jij die de wagen hebt bestegen gaan langs de kust van deze 
[zee], dewelke [zee] zoals een minnaar zelfs niet gedurende één ogenblik in staat is 
vruchteloos te maken de blikken  - [afkomstig van] het opspringen van de beminnelijke 

Íaphara-visjes220 -  van de hartelijke vrouwen van de rivier221.   

                                                           
219 Een -a wordt -é vóór kå .  (SGW, § 1094, p. 402.) 
220 De Cuprinus Saphore (MW, p. 1052a.), een kleine vissoort, die opspringt uit het ondiepe water en glinstert in 
het zonlicht.  (FF, p. 182.) Dat geglinster wordt met knipoogjes vergeleken.  (Lo., p. 80.) 
221 In de Indische poëzie worden rivieren en vrouwen vaak met elkaar vergeleken.  Het is namelijk zo dat in de 
Indische symboliek het vuurelement nauw verbonden is met het mannelijk beginsel en het waterelement met het 
vrouwelijke.  (Lo., p. 78.) 
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ta< vela<ke ivmlsillamagta< Ôúyis Tv<ta< vela<ke ivmlsillamagta< Ôúyis Tv<ta< vela<ke ivmlsillamagta< Ôúyis Tv<ta< vela<ke ivmlsillamagta< Ôúyis Tv<    

pUvaeRiÎòa< sirtmsk«ÖairixvIRichStE>,pUvaeRiÎòa< sirtmsk«ÖairixvIRichStE>,pUvaeRiÎòa< sirtmsk«ÖairixvIRichStE>,pUvaeRiÎòa< sirtmsk«ÖairixvIRichStE>,    

yamail<Gyaeprmit ipbNyNmuo< n ][ax¡yamail<Gyaeprmit ipbNyNmuo< n ][ax¡yamail<Gyaeprmit ipbNyNmuo< n ][ax¡yamail<Gyaeprmit ipbNyNmuo< n ][ax¡    

}ataSvadae ivv&tj"na< kae ivhatu< smwR>.45.}ataSvadae ivv&tj"na< kae ivhatu< smwR>.45.}ataSvadae ivv&tj"na< kae ivhatu< smwR>.45.}ataSvadae ivv&tj"na< kae ivhatu< smwR>.45.    
 

 

 

täµ veläìke vimala-saliläm ägatäµ drakñyasi tvaµ 

pürvoddiñöäµ saritam asakåd väridhir véci-hastaiù, 
yäm äliìgyoparamati piban yan-mukhaµ na kñaëärdhaµ 

jïätäsvädo vivåta-jaghanäµ ko vihätuµ samarthaù. 
 

 

 

 

Je zal een rivier zien die ginds is aangekomen op de kustlijn.  Haar water is helder als 

kristal.  Vroeger heb ik je trouwens al over haar verteld.  De zee kan haar geen halve 

seconde laten varen !  Hoe ook zou iemand die haar herhaaldelijk met zijn 

schuimhanden heeft omhelsd dat kunnen ?  En hoeveel te minder wanneer hij  

drinkt uit haar mond en dus haar smaak maar al te goed kent ?   

Laat staan wanneer zij haar zandbankdijen heeft ontbloot.   

 

 

 
 
 
Jij zal zien deze rivier[vrouw] voorzien van zuiver water, die is aangekomen op de kustlijn, 
naar dewelke vroeger [al] werd verwezen222 en dewelke de zee niet gedurende een half 
ogenblik vaarwel zegt.  Wie zou  - na haar herhaaldelijk te hebben omhelsd met [zijn] handen 
die de golven zijn, drinkende uit haar mond(ing) en voorzien van [haar] smaak die is gekend -  
in staat zijn deze [rivier]vrouw, voorzien van [zandbank-]223dijen die zijn ontbloot, achter te 
laten? 
 

                                                           
222 Hier wordt wellicht verwezen naar de Siprå-rivier.  Zie vers 33 en 37.   
223 Zie Lo., p. 35. 
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tiSmÚu½EdRiltlhrIsIkrasarharItiSmÚu½EdRiltlhrIsIkrasarharItiSmÚu½EdRiltlhrIsIkrasarharItiSmÚu½EdRiltlhrIsIkrasarharI    

vara<razeStqjivksTketkamaedrMy>,vara<razeStqjivksTketkamaedrMy>,vara<razeStqjivksTketkamaedrMy>,vara<razeStqjivksTketkamaedrMy>,    

oed< magR³m[jint< te hir:yTyjö<oed< magR³m[jint< te hir:yTyjö<oed< magR³m[jint< te hir:yTyjö<oed< magR³m[jint< te hir:yTyjö<    

zItae vayu> pir[miyta zItae vayu> pir[miyta zItae vayu> pir[miyta zItae vayu> pir[miyta kannaeÊMbra[am!.46.kannaeÊMbra[am!.46.kannaeÊMbra[am!.46.kannaeÊMbra[am!.46.    
 

 

 

tasminn uccair dalita-laharé-224sékaräsära-häré 

väräµ räçes taöa-ja-vikasat-Ketakämoda-ramyaù, 

khedaµ märga-kramaëa-janitaµ te hariñyaty ajasraµ 

çéto väyuù pariëamayitä känanodumbaräëäm. 
 
 

 

Langs deze kust is het verfrissende zeebriesje zoetgeurend door het aroma van de 

bloeiende Ketaka-bloesems die groeien langs het strand.  Verrukkelijk is deze wind 

die een regen van waterdruppels met zich meevoert wanneer de golven luid te 

pletter slaan.  Hij maakt de vruchten van de vijgenbomen van het woud rijp.  Steeds 

opnieuw zal hij jouw vermoeidheid die ontstaan is  

door het reizen, wegnemen. 

 

 

 

 
Op deze [kust] zal de frisse wind van de massa van water, die aangenaam is door het aroma 
van de bloeiende Ketaka225[-bloesems] die ontstaan langs de kust, die verrukkelijk is doordat 
hij een hevige stortbui van waterdruppels [die komen] van de golven die luid te pletter zijn 
geslagen met zich meevoert226, die doet rijpen [de vruchten] van de vijgenbomen227 van het 
woud, steeds wegnemen de vermoeidheid van jou, die veroorzaakt werd door het wandelen op 
de weg.   

                                                           
224 Sékara is gelijk aan çékara.  (MW, p. 1077b.)   
225 De Pandanus odaratissimus.  De pollen van deze bloem worden meegevoerd door de wind.  (FF, p. 50.) 
226 We beschouwen härin als een çleña.  Enerzijds betekent het ‘verrukkelijk, mooi, adembenemend’ en 
anderzijds ‘stelend, dragend, wegnemend, brengend’.   
227 De Udumbara is de Ficus glomerata, wiens vruchten zoet zijn als honing.  (FF, p. 83.) 
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naça rÆakrmw purSTv< ìjevIR]ma[aenaça rÆakrmw purSTv< ìjevIR]ma[aenaça rÆakrmw purSTv< ìjevIR]ma[aenaça rÆakrmw purSTv< ìjevIR]ma[ae    

j}e ySmaÑ‚vnÉyk«ÄTpura kalkªqm!,j}e ySmaÑ‚vnÉyk«ÄTpura kalkªqm!,j}e ySmaÑ‚vnÉyk«ÄTpura kalkªqm!,j}e ySmaÑ‚vnÉyk«ÄTpura kalkªqm!,    

yÇasaXy< invsit jgÎahd]< jlayÇasaXy< invsit jgÎahd]< jlayÇasaXy< invsit jgÎahd]< jlayÇasaXy< invsit jgÎahd]< jlanam!nam!nam!nam!    

ATyaidTy< ÷tvhmuoe s<É&t< tiÏ tej>.47.ATyaidTy< ÷tvhmuoe s<É&t< tiÏ tej>.47.ATyaidTy< ÷tvhmuoe s<É&t< tiÏ tej>.47.ATyaidTy< ÷tvhmuoe s<É&t< tiÏ tej>.47.    
 

 

 

nämnä Ratnäkaram atha puras tvaµ vrajer vékñamäëo 

jajïe yasmäd bhuvana-bhaya-kåt tat purä kälaküöam228, 
yaträsädhyaµ nivasati jagad-däha-dakñaµ jalänäm 

atyädityaµ Hutavaha229-mukhe saµbhåtaµ tad dhi tejaù. 
 

 

 

 

Wanneer je dan verder gaat, zal je de Ratnåkara-zee zien.   

Uit hem werd het vergif geboren dat eens de hele wereld schrik aanjoeg.   

In hem woont een onoverwinnelijke vuurzee die in staat is de  

hele wereld te verbranden en wiens gloed die verzameld is  

in de muil van Agni, de zon overstijgt. 

 

 

 
 
 
Vervolgens zou jij vooruit kunnen gaan, kijkend naar de Ratnåkara-zee230 met name, vanuit 
dewelke [zee] immers vroeger dat vergif231, dat op een keer de [hele] wereld schrik aanjoeg, 
geboren werd [en] waar dat vuur van wateren, dat niet kan worden overwonnen, dat in staat is 
de [hele] wereld te verbranden, dat de zon overtreft en dat verzameld is in de mond van Agni, 
verblijft.   

                                                           
228 Het genus is mannelijk volgens MW (p. 277b) en McD (p. 67b.).  MW zegt evenwel dat lexicografen het 
woord ook als neutrum hebben waargenomen in inheemse woordenboeken, maar nog niet als dusdanig hebben 
teruggevonden in enige gepubliceerde tekst.  Hier wordt het zeker als neutrum behandeld.   
229 Letterlijk ‘hij die de offergave draagt’.  Het is een naam voor Agni.  (MW, p. 1301a.) 
230 Letterlijk ‘een mijn van juwelen’.  De zee en de oceaan worden zo genoemd.  (MW, p. 865a.) 
231 In de puräna’s staat beschreven hoe tijdens het karnen van de melkoceaan naast allerlei heerlijke dingen, 
tegelijk een vreselijk vergif tevoorschijn kwam.  (Lo., p. 79.) 
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TvamayaNt< tqvncra TvamayaNt< tqvncra TvamayaNt< tqvncra TvamayaNt< tqvncra me"nIl< myUrame"nIl< myUrame"nIl< myUrame"nIl< myUra    

†:qœva ËraNmxurivétEStÇ ye s<StuviNt,†:qœva ËraNmxurivétEStÇ ye s<StuviNt,†:qœva ËraNmxurivétEStÇ ye s<StuviNt,†:qœva ËraNmxurivétEStÇ ye s<StuviNt,    

Tv< taÚeme XviniÉédxe> saiNÔtE> s<ink«ò>Tv< taÚeme XviniÉédxe> saiNÔtE> s<ink«ò>Tv< taÚeme XviniÉédxe> saiNÔtE> s<ink«ò>Tv< taÚeme XviniÉédxe> saiNÔtE> s<ink«ò>    

píadiÔ¢h[guéiÉgRijRtEnRtRyewa>.48.píadiÔ¢h[guéiÉgRijRtEnRtRyewa>.48.píadiÔ¢h[guéiÉgRijRtEnRtRyewa>.48.píadiÔ¢h[guéiÉgRijRtEnRtRyewa>.48.    
 

 

 

tväm äyäntaµ taöa-vana-carä megha-nélaµ mayürä232 

dåñövä dürän madhura-virutais tatra ye saµstuvanti, 
tvaµ tän Neme dhvanibhir udadheù sändritaiù saµnikåñöaù 

paçcäd adri-grahaëa-gurubhir garjitair nartayethäù. 
 

 

 

 

In de bossen bij de kust vertoeven er pauwen.  Wanneer zij jou in de verte zien 

aankomen, zullen zij mooie melodieën zingen om jou te huldigen, eens te meer 

omdat jouw donkere tint van ver sprekend lijkt op een regenwolk !  Nemi, wanneer 

je naderbij gekomen bent, laat hen dan dansen onder begeleiding van het gedonder 

dat zich via de nagalm van de bergen verspreidt, maar gelukkig  

ietsje wordt verzacht door het ruisen van de zee. 

 

 
 
 
 
Vervolgens, O Nemi, zou jij, die dichtbij bent, deze [pauwen]  - dewelke pauwen die daar 
levende zijn in de bossen van de kust en die  - na jou, jij die van ver bent gekomen [en] die 
donkerkleurig bent [als] een [regen]wolk, te hebben gezien -  [jouw] lof zingen door middel 
van melodieuze geluiden -  kunnen laten dansen onder begeleiding van het gedonder, dat 
uitgebreid is door de nagalm van de bergen en dat verzacht233 wordt door de geluiden van de 
zee.   

                                                           
232 Zie noot 6, vers 3.   
233 Voor het suffix –ita in sändritaiù,  zie SGW, §1176 b, p. 442. 
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%Tk‘aela ivpulpuilna¢e=wÉÔaiÉxana%Tk‘aela ivpulpuilna¢e=wÉÔaiÉxana%Tk‘aela ivpulpuilna¢e=wÉÔaiÉxana%Tk‘aela ivpulpuilna¢e=wÉÔaiÉxana    

sa te isNxunRyniv;y< yaSyit àiSwtSy,sa te isNxunRyniv;y< yaSyit àiSwtSy,sa te isNxunRyniv;y< yaSyit àiSwtSy,sa te isNxunRyniv;y< yaSyit àiSwtSy,    

vataeÏƒtEhRsit sillEyaR zza»a<zugaErE>vataeÏƒtEhRsit sillEyaR zza»a<zugaErE>vataeÏƒtEhRsit sillEyaR zza»a<zugaErE>vataeÏƒtEhRsit sillEyaR zza»a<zugaErE>    

öaetaemUTyaR Éuiv pir[ta< riNtdevSy kIitRm!.49.öaetaemUTyaR Éuiv pir[ta< riNtdevSy kIitRm!.49.öaetaemUTyaR Éuiv pir[ta< riNtdevSy kIitRm!.49.öaetaemUTyaR Éuiv pir[ta< riNtdevSy kIitRm!.49.    
 

 

 
utkallolä vipula-pulinägre 'tha Bhadräbhidhänä 

sä te sindhur nayanaviñayaµ yäsyati prasthitasya234, 
vätoddhütair hasati salilair yä çaçäìkäµçu-gauraiù 

sroto-mürtyä235 bhuvi pariëatäµ Rantidevasya kértim. 
 

 

 

Voor je vertrekt zal je nog een rivier zien die men ‘de heilzame’ noemt.   

Haar oever is nogal breed.  De wind doet haar kabbelende water bruisen.   

De schijn op haar oppervlak is net zo wit als de stralen van de maan.    

Haar waterpracht overstijgt zelfs de faam van Rantideva, die op aarde is 

getransformeerd in de vorm van een rivier. 

 
 
 

 
Deze rivier, dewelke  - voorzien van een brede oever, voorzien van golven, voorzien  van de 
benaming ‘heilzame’236 -  door [haar] wateren die bewogen is door de wind en dat wit 
schijnend is [als] de stralen van de maan, de faam van Rantideva, die getransformeerd is op 
aarde in de vorm van een rivier237, overstijgt, zal vóór [jouw] vertrek gaan naar het 
gezichtsveld van jou.   

                                                           
234 Agre wordt hier met de genitief geconstrueerd.  (McD, p. 3b.)  
235 Hier wordt nam. , pari° met de instrumentalis geconstrueerd.  (McD, p. 136c.) 
236 Bhadrä is een naam voor de Ganges (MW, p. 746a.).  Voor haar ligging, zie GD, p. 131.   
237 Rantideva, koning van Daßapura [Dit is de streek rond Mandasor, in  het westen van Malwa, GD, p. 116.] , 

offerde zoveel koeien, dat het koeienbloed een riviertje vormde, de Carmanvat¡  [letterlijk ‘huidenrivier’].  Dit 
vele offeren gold als iets zeer loffelijks en werd beschouwd als Rantideva’s faam (Lo., p. 81.).  Edg. wijst er (p. 
84.) voorts op dat het om zijn eigen koeien ging, die er bovendien zelf om hadden verzocht t.w.v. het bereiken 
van een goddelijke status.   
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%½EiÉRÚaÃntnuécaE hairnIr< rwSwe%½EiÉRÚaÃntnuécaE hairnIr< rwSwe%½EiÉRÚaÃntnuécaE hairnIr< rwSwe%½EiÉRÚaÃntnuécaE hairnIr< rwSwe    

tSyaSTvYyuÄrit tSyaSTvYyuÄrit tSyaSTvYyuÄrit tSyaSTvYyuÄrit sirtae yadveNÔ àvahm!,sirtae yadveNÔ àvahm!,sirtae yadveNÔ àvahm!,sirtae yadveNÔ àvahm!,    

vIi]:yNte ][minim;a VyaemÉajae=itËradœvIi]:yNte ][minim;a VyaemÉajae=itËradœvIi]:yNte ][minim;a VyaemÉajae=itËradœvIi]:yNte ][minim;a VyaemÉajae=itËradœ    

@k< mú agu[imv Éuv> SwUlmXyeNÔnIlm!.50.@k< mú agu[imv Éuv> SwUlmXyeNÔnIlm!.50.@k< mú agu[imv Éuv> SwUlmXyeNÔnIlm!.50.@k< mú agu[imv Éuv> SwUlmXyeNÔnIlm!.50.    
 

 

 

uccair bhinnäïjana-tanu-rucau häri-néraµ ratha-sthe 

tasyäs tvayy uttarati sarito Yädavendra praväham, 
vékñiñyante kñaëam animiñä vyoma-bhäjo 'tidüräd 

ekaµ muktä-guëam iva bhuvaù sthüla-madhyendranélam. 
 
 

 

 

Koning van de Yådava’s, wat is je donkerkleurig lichaam mooi  !    

Het is net alsof er lampzwart aan vastkleeft.  Wanneer jij op je wagen het 

adembenemende water van deze rivier oversteekt,  zullen de goden die hoog in de 

hemel wonen de stroom door de verre afstand voor één ogenblik zien  
als een snoer van parels van de aarde met een massieve  

saffieren edelsteen in het midden. 

 

 
 
 
 
O heer der afstammelingen van Yadu, terwijl jij  - gekenmerkt door de schoonheid van je 
lichaam met aanklevend lampzwart, hebbende de wagen bestegen -  het mooie water van deze 
rivier oversteekt, zullen de goden die hoog in de hemel wonen de stroom gedurende één 
ogenblik ingevolge de verre afstand zien als was het één touw van parels van de aarde, die 
voorzien is van een dikke saffieren edelsteen in het midden.  238 
 

                                                           
238 In het vorig vers werd de witte glans van de rivier beschreven.  Een saffier is donkerblauw.  Nemi’s lichaam 
is eveneens donkerkleurig.  De auteur speelt ook hier weer met deze kleurcontrasten.  (Vergelijk noot 39, vers 
11; noot 173, vers 55 ; noot 178, vers 56 en noot 210, vers 63.)  
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tamuÄI[R> purmixvserIz paEraiÉxan<tamuÄI[R> purmixvserIz paEraiÉxan<tamuÄI[R> purmixvserIz paEraiÉxan<tamuÄI[R> purmixvserIz paEraiÉxan<    

nanadenanadenanadenanadezagtjncyE> pU[RrMyap[< tt!,zagtjncyE> pU[RrMyap[< tt!,zagtjncyE> pU[RrMyap[< tt!,zagtjncyE> pU[RrMyap[< tt!,    

ySyakaz< Sp&zit invhae veZmna< idiGvÉagan!ySyakaz< Sp&zit invhae veZmna< idiGvÉagan!ySyakaz< Sp&zit invhae veZmna< idiGvÉagan!ySyakaz< Sp&zit invhae veZmna< idiGvÉagan!    

paÇIk…vRNdzpurvxUneÇkaEtUhlanam!.51.paÇIk…vRNdzpurvxUneÇkaEtUhlanam!.51.paÇIk…vRNdzpurvxUneÇkaEtUhlanam!.51.paÇIk…vRNdzpurvxUneÇkaEtUhlanam!.51.    
 

 

 

täm uttérëaù puram adhivaser éça pauräbhidhänaµ 

nänä-deçägata-jana239-cayaiù pürëa-ramyäpaëaµ tat, 
yasyäkäçaµ spåçati nivaho veçmanäµ digvibhägän 

pätré-kurvan Daçapura240-vadhü-netra-kautühalänäm. 

 
 

 

 

Eens je deze rivier bent overgestoken, zou je kunnen verblijven in Daçapura.    

Dat is nogal een stad !  Duizenden mensen uit eens zoveel streken vullen er de 

marktjes.  Het is zo mooi heer !  De huizen zijn er zodanig hoog dat ze de hemel 

lijken aan te raken.  Geen wonder dat de nieuwsgierige ogen van de jonge vrouwen 

ginds naar de hemelrichtingen lijken te gaan. 

 

 

 

 

 
O heer, jij die deze [rivier] bent overgestoken zou kunnen wonen in die stad, die voorzien is 
van de aanduiding ‘stedelijk’ [omdat ze] voorzien is van markten die mooi zijn en die gevuld 
zijn met massa’s mensen die gekomen zijn uit verschillende streken en van dewelke de massa 
van huizen de hemel aanraakt en makende is de hemelrichtingen tot het object van de 
nieuwsgierigheid van de ogen van de jonge vrouwen van Daßapur.   

                                                           
239 Hier volgen we KM.  DM schrijft paëa.   
240 Zie noot 149, vers 49. 
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tSmaÖTmaRn" tv ikyÌCDtae Éaiv Êg¡tSmaÖTmaRn" tv ikyÌCDtae Éaiv Êg¡tSmaÖTmaRn" tv ikyÌCDtae Éaiv Êg¡tSmaÖTmaRn" tv ikyÌCDtae Éaiv Êg¡    

p<kakI[¡ nvt&[ict< yÇ taeyap<kakI[¡ nvt&[ict< yÇ taeyap<kakI[¡ nvt&[ict< yÇ taeyap<kakI[¡ nvt&[ict< yÇ taeyazyanam!,zyanam!,zyanam!,zyanam!,    

k…vRÚBd> ikl klu;ta< magR[E> àagrI[a<k…vRÚBd> ikl klu;ta< magR[E> àagrI[a<k…vRÚBd> ikl klu;ta< magR[E> àagrI[a<k…vRÚBd> ikl klu;ta< magR[E> àagrI[a<    

xarapatESTvimv kmlaNy_yv;Rnmuoain.52.xarapatESTvimv kmlaNy_yv;Rnmuoain.52.xarapatESTvimv kmlaNy_yv;Rnmuoain.52.xarapatESTvimv kmlaNy_yv;Rnmuoain.52.    
 

 

 

tasmäd vartmänagha tava kiyad gacchato bhävi durgaµ 

paìkäkérëaµ nava-tåëa-citaµ yatra toyäçayänäm, 
kurvann abdaù kila kaluñatäµ märgaëaiù präg aréëäµ 

dhäräpätais tvam iva Kamaläny241 abhyavarñan mukhäni. 

 

 

 

 

Jij bent zo knap !  Wat bezielt je toch om weg te gaan van deze stad ?  Het pad dat je 

van plan bent te volgen is gewoon onbegaanbaar.  Het is zo met slijk besmeurd dat 

het jonge gras volledig is bedekt.  Een wolk is er met zijn stortregens modder aan het 

maken.  Hij bevochtigt de lotussen in de rivieren zoals jij vroeger de gelaten van je 

vijanden bedekte met een regen van pijlen. 

 

 

 

 

 
O, knappe [man], van welk belang242 is het toekomstige pad  - dat moeilijk toegankelijk is en 
dat met slijk is bestrooid, dat bedekt is met jong gras [en] waarop een wolk die door middel 
van stortregens modder makende is, de lotussen van de rivieren bevochtigt243 zoals jij vroeger 
de gelaten van [je] vijanden bedekte met een regen van pijlen -  voor jou, jij die gaande bent 
weg van deze [stad] ?      

                                                           
241 Dit is de Nelumbium speciosum, die zich opent bij dageraad en zich terug sluit bij zonsondergang.  Het 
gezicht van een mooie vrouw, haar zachte lichaam, handpalmen of ogen worden ermee vergeleken.  (FF, p. 46.) 
242 Voor de constructie kiyad etad (+ genitief), zie MW, p. 283c.    
243 In het Sanskrit staat er eigenlijk een imperfectum.   
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nanarÆaepictizorïei[rMy> purStenanarÆaepictizorïei[rMy> purStenanarÆaepictizorïei[rMy> purStenanarÆaepictizorïei[rMy> purSte    

yaSyTyú[aeivR;ymclae madnae gNxpUvR>,yaSyTyú[aeivR;ymclae madnae gNxpUvR>,yaSyTyú[aeivR;ymclae madnae gNxpUvR>,yaSyTyú[aeivR;ymclae madnae gNxpUvR>,    

y< saeTk{Qae nvimvpunvIRi]tu< kaNth;aRdœy< saeTk{Qae nvimvpunvIRi]tu< kaNth;aRdœy< saeTk{Qae nvimvpunvIRi]tu< kaNth;aRdœy< saeTk{Qae nvimvpunvIRi]tu< kaNth;aRdœ    

ANt> zuÏSTvmip Éivta v[RmaÇANt> zuÏSTvmip Éivta v[RmaÇANt> zuÏSTvmip Éivta v[RmaÇANt> zuÏSTvmip Éivta v[RmaÇe[ k«:[>.53.e[ k«:[>.53.e[ k«:[>.53.e[ k«:[>.53.    
 

 

 
nänä-ratnopacita-çikhara-çreëi-ramyaù puras te 

yäsyaty akñëor viñayam acalo Mädano Gandha-pürvaù, 
yaµ sotkaëöho navam iva punar vékñituµ känta-harñäd 

antaù çuddhas244 tvam api bhavitä varëa-mätreëa kåñëaù. 
 

 

Het is ongelooflijk hoe jouw donkerkleurige uiterlijk je innerlijke puurheid verhult !   

Vóór je zal je de Gandhamådana-berg zien.  Zijn keten van bergtoppen is rijkelijk 

gevuld met een schat aan veelsoortige edelstenen.  Schitterend is het !  Voor je het 

weet zal je vurig verlangen om hem opnieuw te aanschouwen, maar door de 

vreugde over zijn schoonheid zal het lijken alsof het  

de eerste keer is dat je hem ziet. 

 

 

 

Vóór [je] zal de Mådana-berg, de vroegere Gandha245, die mooi is door de rij van bergtoppen 
die overvloedig voorzien zijn van veelsoortige edelstenen, gaan naar het veld van de beide 
ogen van jou.  Jij, die hoewel puur vanbinnen, slechts van buiten zwart bent , zal weldra246 
een sterk verlangen hebben om deze opnieuw te aanschouwen, als was het ingevolge de 
vreugde over het mooi zijn247 een nieuwe [keer].      

                                                           
244 We volgen KM.  DM schrijft çuddhas va tvam, wat metrisch niet correct is.   
245 Wellicht wordt hier de Gandhamådana-berg, letterlijk ‘het waanzinnig maken door zoete geuren’, bedoeld.  
Het is de naam van de berg ten oosten van de Meru-berg, die geprezen wordt voor zijn zoetgeurende wouden  
(MW, p. 345b.).  GD zegt (p. 130.) dat het daarnaast ook kan verwijzen naar een berg waarop Badrinath gelegen 

is.  Badrinath of het vroegere Badarikåßrama is onder meer een naam voor een heilige plaats in het zuiden van 

Gujaråt (GD, p. 82.).   
246 Zie noot 91, vers 32.  
247 We beschouwen känta hier als een gesubstantiveerd adjectief.   
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yiSmNpUv¡ ikl ivricta< vamÉage ÉvanIyiSmNpUv¡ ikl ivricta< vamÉage ÉvanIyiSmNpUv¡ ikl ivricta< vamÉage ÉvanIyiSmNpUv¡ ikl ivricta< vamÉage ÉvanI—— ——    

devIdevIdevIdevI—— —— vIúy iÇpurjiyn> SveCDya keilÉaj>, vIúy iÇpurjiyn> SveCDya keilÉaj>, vIúy iÇpurjiyn> SveCDya keilÉaj>, vIúy iÇpurjiyn> SveCDya keilÉaj>,    

jûae> puÇI tdnudxtIjûae> puÇI tdnudxtIjûae> puÇI tdnudxtIjûae> puÇI tdnudxtI———— taimve:ya taimve:ya taimve:ya taimve:ya¡ spTNya>¡ spTNya>¡ spTNya>¡ spTNya>    

zMÉae> kez¢h[mkraeidNÊl¶aeimRhSta.54.zMÉae> kez¢h[mkraeidNÊl¶aeimRhSta.54.zMÉae> kez¢h[mkraeidNÊl¶aeimRhSta.54.zMÉae> kez¢h[mkraeidNÊl¶aeimRhSta.54.    
 

 

 
yasmin pürvaµ kila viracitäµ248 väma-bhäge Bhavänéµ249 

devéµ vékñya Tripurajayinaù250 svecchayä keli-bhäjaù, 
Jahnoù putré tadanu dadhatéµ täm iverñyäµ sapatnyäù 

Íambhoù251 keça-grahaëam akarod indu-lagnormi-hastä. 

 

 

Precies op die berg zag Jahnu’s dochter Pårvat¡ aan de linkerzijde van Íiva die naar 

hartelust aan het genieten was van het geminnekoos.  Wat was deze godin jaloers 

toen Gaìgå die een rivale was geworden, met haar golvende waterhanden  

de maan streelde en het haar van Íiva greep. 

 

 
Op dewelke [berg] vroeger voorwaar de dochter van Jahnu252  - na te hebben gezien die godin 

Pårvat¡, die doordat ze een rivale253 is jaloersheid aan het maken was, opgesteld aan de 

linkerzijde van Íiva die volgens eigen wilsbeschikking aan het genieten is van het gestoei -  
vervolgens als het ware voorzien van handen, die de golven zijn [en] die aanrakende zijn de 

maan254, een grijpen maakte van het haar van Íiva255.   

                                                           
248 Hier volgen we KM.  DM schrijft viracito.   
249 Parvat¡, de echtgenote van Íiva.  (MW, p. 749c.) 
250 Letterlijk ‘vernietiger van de drie steden’. Het is een naam voor Íiva.  Het gaat om drie burchten van  

demonen, die door Íiva werden vernietigd.  (McD, p. 113 b, c.) 
251 Letterlijk ‘welwillend’, een naam voor Íiva.  (MW, p. 1055a.) 
252 Toen Ga∫gå op aarde neerdaalde, stroomde zij door het kluizenaarsverblijf van de grote asceet Jahnu en 
stoorde zijn ascese.  Hij dronk al haar water op, dat vervolgens weer uit zijn oor tevoorschijn kwam.  Ten 
gevolge van dit verhaal, wordt de Ganges ‘de dochter van Jahnu’ genoemd.  (Lo., pp. 82-3.) 
253 Parvat¡ betekent letterlijk ‘bergrivier’ (MW, p. 622a.).  Niet alleen het feit dat Íiva, haar eigen echtgenoot,   

de waterval van Ga∫gå opving met zijn hoofd (cfr. infra, noot 167.), maar dus ook het feit dat ook zij a.h.w. een 

riviervrouw was (cfr. de letterlijke betekenis van haar naam), maken deze vrouwen tot rivalen.   
254 Dit is de halve maan die Íiva op z’n hoofd draagt.  (Zie noot 28, vers 7.)   
255 Toen Ga∫gå afdaalde in Kanakhala om de asse van de zonen van Sagara te reinigen, ving Íiva haar waterval 
op met zijn hoofd.  (Edg., p. 85. / MW, p. 341c.)  
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AaêFSy S)iqkmi[ÉU> ñetÉanuàÉa teAaêFSy S)iqkmi[ÉU> ñetÉanuàÉa teAaêFSy S)iqkmi[ÉU> ñetÉanuàÉa teAaêFSy S)iqkmi[ÉU> ñetÉanuàÉa te    

yiSmNzEle ivmlivlsTkaiNttaeyàvaha,yiSmNzEle ivmlivlsTkaiNttaeyàvaha,yiSmNzEle ivmlivlsTkaiNttaeyàvaha,yiSmNzEle ivmlivlsTkaiNttaeyàvaha,    

s<³amNTya nv"néca Dayya SvxuRnIvs<³amNTya nv"néca Dayya SvxuRnIvs<³amNTya nv"néca Dayya SvxuRnIvs<³amNTya nv"néca Dayya SvxuRnIv    

SyadSwanaepgtymunas¼mevaiÉrama.55.SyadSwanaepgtymunas¼mevaiÉrama.55.SyadSwanaepgtymunas¼mevaiÉrama.55.SyadSwanaepgtymunas¼mevaiÉrama.55.    
 

 

 

ärüòhasya sphaöika-maëi-bhüù çvetabhänu256-prabhä te 

yasmin çaile vimala-vilasat-känti-toya-pravähä, 
saµkrämantyä nava-ghana-rucä chäyayä Svardhunéva 

syäd asthänopagata-Yamunä257-saìgameväbhirämä. 

 

 

De bodem van de adembenemende Ganges zit vol kristallen edelstenen.  De pracht 

van haar waterstroom straalt door zuiverheid.  Zij schittert als de maan !   

Wanneer jij deze berg hebt beklommen en jouw schaduw in haar water werpt, terwijl 

er daarenboven een luisterrijke jonge wolk aan het voorbijdrijven is, dan zal haar 

samenvloeiing met de Yamunå als het ware  

plaatsvinden op een verkeerde plek. 

 

 

 
Op dewelke berg de mooie Ganges258  - voorzien van aarde met edelstenen en kristallen, 
voorzien van een stroom van water wiens schoonheid helder schijnend is [en] voorzien van de 
schittering van de maan259 -  als het ware zou worden gekenmerkt door een samenvloeiing 

met de Yamunå, die gebeurde op de verkeerde plek260 door de schaduw van jou  - jij die [deze 
berg] hebt beklommen -  die aan het samenkomen is met de pracht van een jonge wolk.  261 

                                                           
256 Letterlijk ‘voorzien van witte stralen’.  Het is een naam voor de maan.  (McD, p. 323c.)    
257 De Yamunå (GD, p. 315.) is een rivier die gewoonlijk de Jumnå wordt genoemd. (MW, p. 847a.) 
258 Svardhuné, letterlijk ‘de rivier van de hemel’., is een naam voor de Ganges.  (MW, p. 1281b.) 
259 Vergelijk vers 49.   
260 De Ganges en de Jumnå vloeien in feite samen in Prayaga nabij Allahabad (GD, p. 253.), een beroemde 
pelgrimsplaats.  (Edg., p. 85.) 
261 De donkerkleurige Jumnå vloeit dus in de Ganges, die licht van kleur is, bij het moderne Allahabad.  Deze 
samenvloeiing van het donkere en lichte water vormt een prachtige aanblik (Lo., p. 83.).  Nemi’s schaduw, die in 

de heldere rivier valt doet de dichter denken aan deze samenvloeiing van Ganges en Jumnå.  (Vergelijk noot 39, 
vers 11 ; noot 150, vers 50 ; noot 178, vers 56 en noot 210, vers 63.) 
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ÉaSvÑaSvNmi[myb&hÄu¼z&¼a¢s<Swa>ÉaSvÑaSvNmi[myb&hÄu¼z&¼a¢s<Swa>ÉaSvÑaSvNmi[myb&hÄu¼z&¼a¢s<Swa>ÉaSvÑaSvNmi[myb&hÄu¼z&¼a¢s<Swa>    

s<àTyu*Tpir[t)lZyamla vamÉage,s<àTyu*Tpir[t)lZyamla vamÉage,s<àTyu*Tpir[t)lZyamla vamÉage,s<àTyu*Tpir[t)lZyamla vamÉage,    

yiSmNjMbUi]itéhcya xariy:yiNt saNÔa>yiSmNjMbUi]itéhcya xariy:yiNt saNÔa>yiSmNjMbUi]itéhcya xariy:yiNt saNÔa>yiSmNjMbUi]itéhcya xariy:yiNt saNÔa>    

zaeÉa< zuæiÇnynv&;aeToatp»aepmeyam!.56.zaeÉa< zuæiÇnynv&;aeToatp»aepmeyam!.56.zaeÉa< zuæiÇnynv&;aeToatp»aepmeyam!.56.zaeÉa< zuæiÇnynv&;aeToatp»aepmeyam!.56.    
 

 

 

bhäsvad-bhäsvan-maëi-maya-båhat-tuìga-çåìgägra-saµsthäù 

sampraty udyat-pariëata-phala-çyämalä väma-bhäge, 
yasmin Jambü262-kñitiruha-cayä dhärayiñyanti sändräù 

çobhäµ çubhra-Trinayana263-våñotkhäta-paìkopameyäm. 

 

 

Op zijn hoogste top is er een overvloed aan prachtig fonkelende edelstenen.  Langs 

de linkerflank van deze bergtop is er een dicht bos van Jamb™-bomen.  Hun ontloken, 

gerijpte, vruchten geven hen een donkere kleur.  Zij zullen een schittering doen 

voortleven die lijkt op de modder die is opgewoeld  

door de witte stier van Íiva. 

 

 

 
Op hetwelke linkerdeel [van deze Gandhamådana264-berg]265 nu de dichte massa’s Jamb™-
bomen  - die donkerkleurig zijn door de tevoorschijn gekomen, gerijpte vruchten en die zich 
bevinden op de eerste hoge bergtop, die overvloedig bestaat uit ontzettend stralende 
edelstenen -  zullen doen voortleven een schittering die vergelijkbaar is met de modder, die is 

opgegraven door de witte stier van Íiva.  266 

                                                           
262 De Eugenia jambolana lamk, een verblijfplaats voor de koekoek (FF, p. 44.).  De Jamb™ is een grote 

schaduwrijke boom, die door de Engelsen “rose-apple-tree” wordt genoemd (Lo., p. 76.).    
263 Letterlijk ‘de drie-ogige’.  Het is een naam voor Íiva (MW, p. 549a), omdat hij een derde oog heeft in het 
midden van zijn voorhoofd.  (Lo., p. 85.) 
264 Zie noot 157, vers 53.   
265 HC.  
266 Zoals Kålidåsa in zijn Meghadüta, de wolk op de witte bergtop vergelijkt met de modder, die tijdens het 

spelen werd uitgegraven door de witte stier Nandi, het rijdier van Íiva (Edg., p. 85.), worden hier de Jambü-
bomen, die door hun gerijpte vruchten hun schaduw werpen op de bodem die bestaat uit schitterende edelstenen, 
vergeleken met de modder van Nandi.  Bovendien vertegenwoordigt de zwarte modder  - zoon van Padma, de 

Lotusgodin -  hier het aardse beginsel en de witte stier van Íiva, het hemels principe (Lo., p. 83.).  (Vergelijk dit 

spelen met kleurcontrasten met noot 39, vers 11 ; noot 150, vers 50 ; noot 173, vers 55 en noot 210, vers 63. ) 
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ïuTvaya<t< Ô‚tmupgtaStÇ biNdìja ye ïuTvaya<t< Ô‚tmupgtaStÇ biNdìja ye ïuTvaya<t< Ô‚tmupgtaStÇ biNdìja ye ïuTvaya<t< Ô‚tmupgtaStÇ biNdìja ye     

Tva< yacNte àiwtyzs< ye=iwRnae daE>SWydIna>,Tva< yacNte àiwtyzs< ye=iwRnae daE>SWydIna>,Tva< yacNte àiwtyzs< ye=iwRnae daE>SWydIna>,Tva< yacNte àiwtyzs< ye=iwRnae daE>SWydIna>,    

taNk…vIRwa> smiÉli;tawRàdanE> k«tawaRn!taNk…vIRwa> smiÉli;tawRàdanE> k«tawaRn!taNk…vIRwa> smiÉli;tawRàdanE> k«tawaRn!taNk…vIRwa> smiÉli;tawRàdanE> k«tawaRn!    

AapÚaitRàzmn)la> sMpdae ýuÄmanam!.57.AapÚaitRàzmn)la> sMpdae ýuÄmanam!.57.AapÚaitRàzmn)la> sMpdae ýuÄmanam!.57.AapÚaitRàzmn)la> sMpdae ýuÄmanam!.57.    
 

 

 
çrutväyäntaµ drutam upagatäs tatra bandi267-vrajä ye268 

tväµ yäcante prathita-yaçasaµ ye 'rthino dauùsthya269-dénäù, 
tän kurvéthäù samabhilañitärthapradänaiù kåtärthän 

äpannärti-praçamana-phaläù sampado hy uttamänäm. 

 

 

 

 

Wat ben jij befaamd !  Mensenmassa’s zouden daar toestromen bij het nieuws dat je 

op weg bent.  De behoeftigen en de barden die het zo moeilijk hebben zouden er nog 

het snelst zijn om je om een gift te smeken.  En jij zou hen tevreden kunnen stellen 

met de gewenste geldgeschenken.  De bezittingen van de hoogsten helen  

nu eenmaal de wonden van de gekwelden. 

 

 

 

 

 
Dewelke behoeftigen en massa’s barden die gekweld zijn omwille van hun lage toestand en 
die  - na te hebben gehoord dat jij, die voorzien bent van een roem die bekend is, aan het 
naderen bent -  snel naar daar zijn gekomen [en] jou smeken ;  hen zou jij tevreden kunnen 
maken door middel van gewenste geldgeschenken.  Voor de hoogsten [zijn] de bezittingen 
immers voorzien van de vrucht van het helen van de wonden van de gekwelden. 

                                                           
267 Zij werden beschouwd als afstammelingen van een kñatriya met een vrouw van de çüdra-stand.  (MW, p. 
720a.)  
268 Hier volgen we KM.  DM schrijft ter hoogte van de laatste vijf syllabes vedänikäyäs.    
269 DM schrijft hier foutief dausthya, wat wordt bevestigd in KM.   
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Aak{yaRiÔàitrvgué< vanraSTvTskazeAak{yaRiÔàitrvgué< vanraSTvTskazeAak{yaRiÔàitrvgué< vanraSTvTskazeAak{yaRiÔàitrvgué< vanraSTvTskaze    

³aexataèa jnmuorv< tÇ ye=iÉÔviNt,³aexataèa jnmuorv< tÇ ye=iÉÔviNt,³aexataèa jnmuorv< tÇ ye=iÉÔviNt,³aexataèa jnmuorv< tÇ ye=iÉÔviNt,    

taNyaexana< ivmuoy pundaRé[EJyaRinnadE>taNyaexana< ivmuoy pundaRé[EJyaRinnadE>taNyaexana< ivmuoy pundaRé[EJyaRinnadE>taNyaexana< ivmuoy pundaRé[EJyaRinnadE>    

ke va n Syu> pirÉvpd< in:)larMÉyÆa>.58.ke va n Syu> pirÉvpd< in:)larMÉyÆa>.58.ke va n Syu> pirÉvpd< in:)larMÉyÆa>.58.ke va n Syu> pirÉvpd< in:)larMÉyÆa>.58.    
 

 

 

äkarëyädri-pratirava-guruµ vänaräs tvat-sakäçe 

krodhätämrä jana-mukha-ravaµ tatra ye 'bhidravanti, 
tän yodhänäµ270 vimukhaya punar däruëair jyä-ninädaiù 

ke vä na syuù paribhava-padaµ niñphalärambha-yatnäù. 

 

 

 

 

De apen zullen via de nagalm van de berg het rumoer van de mensenmassa horen.  

Rood van woede zullen ze op jou afstormen.  Maak hen opnieuw afkerig van het 

vechten door de wrede geluiden van je boogpees.  Welke pogingen tot zinloze 

ondernemingen worden immers niet tot het object van vernedering ?! 

 

 

 

 

 
Dewelke apen daar  - na te hebben gehoord het lawaai uit de monden van de mensen, dat 
uitgespreid is door de echo van de berg -  rood ingevolge [hun] woede, toesnellen in de 
nabijheid van jou ;  maak deze opnieuw afkerig van de gevechten door middel van de wrede 
geluiden van de boogpees.  Hoe ook271 zouden pogingen tot zinloze ondernemingen niet een 
object van vernedering worden ?   

                                                           
270 Vimukhaya wordt met de genitief geconstrueerd.  (MW, p. 980b.) 
271 Het vragend voornaamwoord , gevolgd door het partikel vä, dient om een vraag meer algemeen te maken.   
(MW, p. 240c.)  
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tiSmÚÔaE invsit ivÉu> s Svy<ÉUÉRvae vatiSmÚÔaE invsit ivÉu> s Svy<ÉUÉRvae vatiSmÚÔaE invsit ivÉu> s Svy<ÉUÉRvae vatiSmÚÔaE invsit ivÉu> s Svy<ÉUÉRvae va  

dev> sevaprsurg[EvRN*padarivNd>,dev> sevaprsurg[EvRN*padarivNd>,dev> sevaprsurg[EvRN*padarivNd>,dev> sevaprsurg[EvRN*padarivNd>,    

yÏ(anenapùtÊirta manva> pu{yÉaj>yÏ(anenapùtÊirta manva> pu{yÉaj>yÏ(anenapùtÊirta manva> pu{yÉaj>yÏ(anenapùtÊirta manva> pu{yÉaj>    

s<kLpNte iSwrg[pdàaÝye ïÎxana>.59.s<kLpNte iSwrg[pdàaÝye ïÎxana>.59.s<kLpNte iSwrg[pdàaÝye ïÎxana>.59.s<kLpNte iSwrg[pdàaÝye ïÎxana>.59.    
 

 

 

tasminn adrau nivasati vibhuù sa Svayambhür272 bhavo vä273 

devaù seväpara-sura-gaëair vandya-pädäravindaù274, 
yad-dhyänenäpahåta-duritä275 mänaväù puëya-bhäjaù 

saµkalpante Sthira276-gaëa277-pada-präptaye çraddadhänäù. 

 

 

Íiva, de alomtegenwoordige godheid, woont op deze berg.  De verschillende 

inferieure godenscharen moeten met huldebetuigingen zijn lotusvoeten eren.  

Contemplatie op hem gericht, wast de zonden weg van alle gelovige,  

deugdzame mensen.  Zij zijn dan ook in staat om de verblijfplaats van zijn 

volgelingen te verwerven. 
 

 
 

Deze alomtegenwoordige278 godheid, of [dus] de god Íiva, die voorzien is van lotusvoeten die 
moeten worden vereerd279 door de groepen ondergeschikte goden met huldebetuigingen,  
woont op deze berg.   De gelovige mensen die verdienste bezitten, zijn door middel van 
meditatie op deze [godheid]  - voorzien zijn van zonden die zijn weggenomen -  geschikt om 

te verwerven de verblijfplaats van de volgelingen van  Íiva.  280 

                                                           
272 Letterlijk ‘de onafhankelijke, de uit zichzelf bestaande’.  Het is naam voor Íiva.  (MW, p. 1278c.) 
273 Hier volgen we KM.  DM schrijft bhaväkhyo.   
274 Letterlijk ‘voet-lotus [voor Aravinda, zie FF, p. 30.]’.  Het is een term, die wordt gebruikt voor de voeten van 
een godheid of minnaar.  (MW, p. 618a.)     
275 DM schrijft foutief duritäù, wat wordt bevestigd in KM.   
276 Letterlijk ‘standvastig’.  Het is een naam voor Íiva.  (MW, p. 1264c.) 
277 Dit betekent ‘een groep dienaren of volgelingen’, maar verwijst vooral naar een klasse halfgoden die worden 

beschouwd als Íiva’s dienaren.  (MW, p. 343a.) 
278 Ook vibhü is eigenlijk een naam voor Íiva.  (MW, p. 978c.) 
279 De voeten van Íiva, worden net als die van Råma en de Boeddha vereerd.  (Lo., p. 84.) (Vergelijk ook noot 9, 
vers 4.)  
280 Dit hele vers is nogal vreemd in een jainistische context.  (Vergelijk ook noot 17, vers 5 ; noot 23, vers 6 ; 
noot 45, vers 13 en noot 322, vers 89.)   (Zie inleiding, pp. ix en x.) 
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nIpamaedaeNmdmxukrIguÃn< gItrMy<nIpamaedaeNmdmxukrIguÃn< gItrMy<nIpamaedaeNmdmxukrIguÃn< gItrMy<nIpamaedaeNmdmxukrIguÃn< gItrMy<    

keka ve[uKvi[tmxurabihR[a< caén&Tym!,keka ve[uKvi[tmxurabihR[a< caén&Tym!,keka ve[uKvi[tmxurabihR[a< caén&Tym!,keka ve[uKvi[tmxurabihR[a< caén&Tym!,    

ïaeÇanNdI murjinndSTvTàya[e yidSyat!ïaeÇanNdI murjinndSTvTàya[e yidSyat!ïaeÇanNdI murjinndSTvTàya[e yidSyat!ïaeÇanNdI murjinndSTvTàya[e yidSyat!    

s<gItawaeR nnu pzupteStÇ ÉavI sm¢>.60.s<gItawaeR nnu pzupteStÇ ÉavI sm¢>.60.s<gItawaeR nnu pzupteStÇ ÉavI sm¢>.60.s<gItawaeR nnu pzupteStÇ ÉavI sm¢>.60.    
 

 

 
Népämodonmada-madhukaré281-guïjanaµ géta-ramyaµ 

kekä veëu282-kvaëita-madhurä barhiëäµ283 cäru nåtyam, 
çrotränandé muraja284-ninadas tvat-prayäëe yadi syät 

saìgétärtho nanu Paçupates285 tatra bhävé samagraù. 

 

 
 

Het aroma van de N¡pa-bloesems maakt er de vrouwtjesbijen waanzinnig.  Lieflijk 

als een lied zoemen zij.  Wat klinkt de roep van die pauwen melodieus.  Het lijkt op 

de neusklank van een bamboefluit.  Hun dans is zo mooi !  Het roffelen op de 

Muraja-trom is een streling voor het oor.   Zo wordt bij jouw vertrek de zin van het 

lied van Paßupati waarlijk volmaakt. 

 

 

 
Indien er bij het vertrek van jou zou zijn :  het zoemen  - lieflijk als een lied -  van de 

vrouwtjesbijen die waanzinnig zijn door het aroma van de N¡pa-bloesems286, de roep van een 

pauw die melodieus287 is als de neusklank van een bamboefluit, de lieflijke dans van de 
pauwen en het geluid van de Muraja-trom die strelend is voor het oor, dan zal daar voorwaar 

de zin van het lied288 van Paßupati volledig worden. 

                                                           
281 FF, p. 186.   
282 Dit betekent zowel ‘bamboe’, als ‘fluit’.  (MW, p. 1014b.)  We interpreteren de term hier dan ook als 

bamboefluit.   
283 Een barhin is een pauw (MW. , p. 722b.).  Het gaat net als bij een mayüra om de Pavo cristatus (FF, p. 161.).  
Zie noot 6, vers 3.   
284 Zie noot 112, vers 38.  
285 Letterlijk ‘heer van het vee’.  Het is een naam voor Íiva.  (MW, p. 611c.) 
286 Zie noot 7, vers 3. 
287 Zie noot 6, vers 3. Vergelijk ook vers 48. 
288 Het gaat om een veel gezongen lied over de verwoesting van drie burchten, die door demonen waren 
gebouwd (Lo., p. 84.).  Vergelijk noot 162, vers 54. 
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tSmaÌCDÚw piw ÉvaNvIi]ta ve[ulaOy<tSmaÌCDÚw piw ÉvaNvIi]ta ve[ulaOy<tSmaÌCDÚw piw ÉvaNvIi]ta ve[ulaOy<tSmaÌCDÚw piw ÉvaNvIi]ta ve[ulaOy<    

zEl< nIlaeplcymyaze;sanUCDy<tm!!,zEl< nIlaeplcymyaze;sanUCDy<tm!!,zEl< nIlaeplcymyaze;sanUCDy<tm!!,zEl< nIlaeplcymyaze;sanUCDy<tm!!,    

VyaPyakaz< nvjlÉ&taVyaPyakaz< nvjlÉ&taVyaPyakaz< nvjlÉ&taVyaPyakaz< nvjlÉ&ta<  siÚÉae yae ivÉait  siÚÉae yae ivÉait  siÚÉae yae ivÉait  siÚÉae yae ivÉait    

Zyam> padae bilinymna_yu*tSyev iv:[ae>.61.Zyam> padae bilinymna_yu*tSyev iv:[ae>.61.Zyam> padae bilinymna_yu*tSyev iv:[ae>.61.Zyam> padae bilinymna_yu*tSyev iv:[ae>.61.    
 

 

 

tasmäd gacchann atha pathi bhavän vékñitä Veëu289-läkhyaµ 

çailaµ nélopala-caya-mayäçeña-sänücchayantam, 
vyäpyäkäçaµ nava-jalabhåtäµ san-nibho yo vibhäti 

çyämaù pädo Bali-niyamanäbhyudyatasyeva Viñëoù. 

 

 

 

 

Ga dan van daar verder.  Al gauw zal je de Bamboeberg zien.  Daar moet je zeker 

heen gaan.  Zijn bergtop is volledig gevormd uit saffieren edelstenen.  Je kan er niet 

naast kijken.  Er is een wezenlijke gelijkenis met een veld van jonge wolken die zich 

in het luchtruim hebben verspreid.  Hij straalt als de donkerblauwe voet van Viñˆu 

die op het punt staat Bali te vertrappelen. 

 

 

 

 

 
Vervolgens, van daaruit gaande , zult U edele onderweg weldra290 zien de berg  - die is 
moetende worden bezocht [: namelijk de] Bamboeberg [en] die in het oog springt door zijn 
top die volledig is gemaakt met een massa saffieren -  dewelke, voorzien van een wezenlijke 
verschijning van jonge wolken, nadat die zich door het luchtruim hebben verspreid, straalt als 

de donkerblauwe voet van ViΩ∆u die de strijd aan het aangaan is voor de onderwerping van 
Bali291.   

                                                           
289 Letterlijk ‘riet’.  Het is zowel een naam voor een berg, als voor een koning van de Yådava’s (MW, p. 1014b.).  

Misschien heeft het iets te maken met de Veˆugråma, het moderne Belgaum, die wordt vermeld in de 

optekeningen van de Yådava’s als een deel uitmakend van de Ku∆∂i-ma∆∂ala (GD, p. 310.).   
290 Zie noot 91, vers 32.  
291 Zie noot 104, vers 35. 
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ta<StaN¢ama<Stmip c igir< di][en VytITyta<StaN¢ama<Stmip c igir< di][en VytITyta<StaN¢ama<Stmip c igir< di][en VytITyta<StaN¢ama<Stmip c igir< di][en VytITy    

ÔòaSy¢e istmi[my< saExs<"< SvpuyaR>,ÔòaSy¢e istmi[my< saExs<"< SvpuyaR>,ÔòaSy¢e istmi[my< saExs<"< SvpuyaR>,ÔòaSy¢e istmi[my< saExs<"< SvpuyaR>,    

³aNTva và< ivyit ivzdE> zaeÉte yae=<zujalE>³aNTva và< ivyit ivzdE> zaeÉte yae=<zujalE>³aNTva và< ivyit ivzdE> zaeÉte yae=<zujalE>³aNTva và< ivyit ivzdE> zaeÉte yae=<zujalE>    

razIÉUt> àitidzimv ÈrazIÉUt> àitidzimv ÈrazIÉUt> àitidzimv ÈrazIÉUt> àitidzimv ÈyMbkSya”has>.62.yMbkSya”has>.62.yMbkSya”has>.62.yMbkSya”has>.62.    
 

 

 
täµs tän grämäµs tam api ca giriµ dakñiëena vyatétya 

drañöäsy agre sitamaëi-mayaµ saudha-saµghaµ sva-puryäù, 
kräntvä vapraµ viyati viçadaiù çobhate yo 'µçu-jälaiù 

räçé292-bhütaù prati-diçam iva Tryambakasyäööahäsaù. 

 
 

 

 

Steek die berg over en ga voorbij langs deze en gene dorpjes.  Ga dan door de 

stadspoort.  Vóór je, in zuidelijke richting, zal je de rij van huizen van je eigen stad 

zien die allemaal gebouwd zijn uit kristal !  In de hemel is een schitterend web van 

stralen te zien die precies daar van uit gaat.  Wat lijkt het op de schaterlach van Íiva 

die in alle hemelrichtingen is verzameld. 
 

 
 
 
 
Na ook die berg en deze en gene dorpen te zijn voorbijgegaan, zal je  - na te zijn gegaan door 
de stadspoort -  vóór je, in zuidelijke richting, onder begeleiding van schitterende bundels van 
stralen in de hemel, de groep huizen zien van je eigen stad, die gebouwd is uit kristal als was 

het de schaterlach293 van Íiva294 die verzameld is in alle hemelrichtingen.   

                                                           
292 Een -i wordt –é voor bhü.  (SGW, §1094, p.402.)  
293 Omdat de tanden, die bij het lachen zichtbaar worden, wit zijn, wordt in de Indische poëzie het lachen zeer 

vaak vergeleken met alles wat wit is (Edg., p. 85.).  Het HC legt nog eens expliciet uit dat de rasa van een 
glimlach wit is, dat Dvårikå, doordat het gebouwd is uit kristal, wit is en dat bijgevolg de lach van Íiva, niets 

anders is dan de stad Dvårikå zelf.   
294 Try-ambaka, letterlijk ‘de drie-ogige’, is een naam voor Íiva (MW, p. 463a.).  Vergelijk noot 175, vers 56. 
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àTyasiÄ< ivzdizoraeTs<gÉage pyaedeàTyasiÄ< ivzdizoraeTs<gÉage pyaedeàTyasiÄ< ivzdizoraeTs<gÉage pyaedeàTyasiÄ< ivzdizoraeTs<gÉage pyaede    

nIliõGxe ][mupgte pu{frIkàÉSy,nIliõGxe ][mupgte pu{frIkàÉSy,nIliõGxe ][mupgte pu{frIkàÉSy,nIliõGxe ][mupgte pu{frIkàÉSy,    

zaeÉa kaiciÖlsit mnaehair[I ySy s<àzaeÉa kaiciÖlsit mnaehair[I ySy s<àzaeÉa kaiciÖlsit mnaehair[I ySy s<àzaeÉa kaiciÖlsit mnaehair[I ySy s<à----    

Ty<sNySte sit hlÉ&tae mecke vassIv.63.Ty<sNySte sit hlÉ&tae mecke vassIv.63.Ty<sNySte sit hlÉ&tae mecke vassIv.63.Ty<sNySte sit hlÉ&tae mecke vassIv.63.    
 

 

 
pratyäsattiµ viçada-çikharotsaìga295-bhäge payode 

néla-snigdhe kñaëam upagate Puëòaréka296-prabhasya, 
çobhä käcid vilasati manohäriëé yasya sampra- 

ty aµsa-nyaste sati Halabhåto297 mecake väsaséva. 

 
 

 

 

Kijk, is er een dikke donkere wolk genaderd.  Adembenemend mooi is de schittering 

van de stralend witte lotussen op de daken van deze huizenrij die nu kortstondig 

naar buiten schijnt.  Het lijkt op het zwarte gewaad dat  

Balaråma over zijn schouder draagt. 

 

 

 

 
Nu straalt er, wanneer een donkerkleurige dikke wolk gedurende één ogenblik gekomen is in 
de nabijheid, een adembenemende schoonheid van deze [groep huizen] die voorzien is van de 
pracht van een witte lotus op een plaats op het stralend witte dak, naar buiten, als was het het 

zwarte gewaad van Balaråma dat op [zijn] schouder is geplaatst298.     

                                                           
295 Çikhara betekent ‘top’ en utsaµga kan ‘een verdieping’ betekenen.  We interpreteren dat hier samen als 

‘dak’.   
296 De Nelumo nucifera, de witte lotus.  (FF, p. 68.) 
297 Letterlijk ‘hij die de ploeg draagt’.  Het is een epitheton voor Balaråma.  Hij wordt zo genoemd o.w.v. zijn 
wapen, dat de vorm heeft van een ploegschaar.  (MW, p. 1293a.)  
298 We benadrukken hier nogmaals dat Balaråma wordt beschreven als iemand met een witte gelaatskleur (Zie 
noot 127, vers 43.).  We krijgen dus ook hier opnieuw het spelen met het kleurcontrast zwart-wit (Vergelijk noot 
39, vers 11; noot 150, vers 50 ; noot 173, vers 55 en noot 178, vers 56. ).   
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àaPyae*an< purpirsre keilzEle yËnam!àaPyae*an< purpirsre keilzEle yËnam!àaPyae*an< purpirsre keilzEle yËnam!àaPyae*an< purpirsre keilzEle yËnam!    

ivïamaw¡ ][miÉrit< gaemtIvair pZyn!,ivïamaw¡ ][miÉrit< gaemtIvair pZyn!,ivïamaw¡ ][miÉrit< gaemtIvair pZyn!,ivïamaw¡ ][miÉrit< gaemtIvair pZyn!,    

%TspRiÑdRxidv idvae vTmRnae vIics<"E>%TspRiÑdRxidv idvae vTmRnae vIics<"E>%TspRiÑdRxidv idvae vTmRnae vIics<"E>%TspRiÑdRxidv idvae vTmRnae vIics<"E>    

saepanTv< k…saepanTv< k…saepanTv< k…saepanTv< k…é mi[tqaraeh[aya¢yayI.64.é mi[tqaraeh[aya¢yayI.64.é mi[tqaraeh[aya¢yayI.64.é mi[tqaraeh[aya¢yayI.64.    
 

 

 

präpyodyänaµ pura-parisare keliçaile Yadünäm 

viçrämärthaµ kñaëam abhiratiµ Gomaté299-väri paçyan, 
utsarpadbhir dadhad iva divo vartmano véci-saµghaiù 

sopänatvaµ kuru maëi-taöärohaëäyägra-yäyé. 

 

 

 

Eens je de tuin van de Yådava’s op de speelberg in de omgeving van Dvårikå 

bent voorbijgegaan, ga dan nog een beetje verder om de juwelenoever van de 

Gomat¡-rivier te bestijgen.  Sta dan eventjes stil om wat op adem te komen.  

Aanschouw het water.  Haar golven die de lucht lijken in te gaan, beelden als het 

ware een trapvormig pad naar de hemel uit.    

 
 

 
 

Na te hebben bereikt de tuin van de afstammelingen van Yadu op de speelberg300 in de 
omgeving van de stad, vooruitgaande om de oever van juwelen [van de Gomat¡-rivier] te 
bestijgen, maak dan gedurende één ogenblik een halte301 hebbende als doel rust, kijkend naar 
het water van de Gomat¡-rivier, dat als het ware aan het tonen is de toestand van de trap van 
het pad van de hemel door de massa’s golven die de lucht aan het ingaan zijn.   

                                                           
299 Dit is een naam die voor verschillende rivieren wordt gebruik, o.m. voor een rivier in de buurt van Dvårakå 
[zie noot 27, vers 7.]  (GD, p. 138.).     
300 Zie noot 77, vers 27. 
301 Abhirati hebben we eigenlijk slechts teruggevonden in de betekenis van ‘plezier’, hoewel abhirata, een 
adjectief dat duidelijk van dezelfde wortel ram, abhi° is afgeleid, naast ‘tevreden met,…’ ook ‘rustend’ betekent  
(MW, p. 68a / McD, p. 23c en 251b / Cpl., p. 34a en 444a.).  Aangezien het HC daarenboven wijst op een 

equivalent (ruk jänä, dat komt van ruknä) dat ‘stoppen, halt houden’ betekent (McG, p. 866a), hebben we 

abhirati hier geïnterpreteerd als ‘halte’.    
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tÇasInae murirpuyzae iníl> ikÚrIiÉ>tÇasInae murirpuyzae iníl> ikÚrIiÉ>tÇasInae murirpuyzae iníl> ikÚrIiÉ>tÇasInae murirpuyzae iníl> ikÚrIiÉ>    

z&{v<iStòe> ïuitsuokr< gIyman< muøtRm!,z&{v<iStòe> ïuitsuokr< gIyman< muøtRm!,z&{v<iStòe> ïuitsuokr< gIyman< muøtRm!,z&{v<iStòe> ïuitsuokr< gIyman< muøtRm!,    

zBdErZmSoiltrwjEmeRÊrEnaRMburaze>zBdErZmSoiltrwjEmeRÊrEnaRMburaze>zBdErZmSoiltrwjEmeRÊrEnaRMburaze>zBdErZmSoiltrwjEmeRÊrEnaRMburaze>    

³Ifalaela> ïv[pé;EgRijRtEÉaRyyeSta>.65.³Ifalaela> ïv[pé;EgRijRtEÉaRyyeSta>.65.³Ifalaela> ïv[pé;EgRijRtEÉaRyyeSta>.65.³Ifalaela> ïv[pé;EgRijRtEÉaRyyeSta>.65.    
 

 

 
taträséno Muraripu302-yaço niçcalaù Kinnarébhiù303 

çåëvaµs tiñöeù çruti-sukha-karaµ géyamänaµ muhürtam, 
çabdair açma-skhalita-ratha-jair medurair nämburäçeù 

kréòä-loläù çravaëa-paruñair garjitair bhäyayes täù. 
 

 

 

Je kan daar misschien eventjes blijven.  Je zou een momentje kunnen neerzitten en 

luisteren naar de Kinnar¡-vrouwen die de faam van K®Ω∆a bezingen.  Het is een 

streling voor het oor !  Jouw wagen daarentegen maakt ontzettend veel lawaai.  Het 

geluid dat ontstaat door het schokken op de stenen, is zo diep als de zee en zo hard 

als gedonder.  Als je dan zo stilletjes voorbij zou gaan, zal je deze vrouwen die 

wellustig aan het spelen zijn, geen angst aanjagen. 

 

 

 

 
Daar zou je een moment bewegingsloos kunnen staan zittende [en] luisterend naar de faam 

van K®Ω∆a, die wordt bezongen door de Kinnar¡-vrouwen [en] die vreugde veroorzakend is 
voor het oor.  [Zo] zou je deze [vrouwen], die wellustig zijn door het spel niet bang maken 
door de geluiden  - ontstaan uit de wagen die onvast is op de stenen304 -  die dik zijn [als de 
geluiden] van de zee en hard zijn voor het gehoor [als] gedonder.   
 

                                                           
302 Letterlijk ‘vijand van Mura’.  Het is een naam voor K®Ω∆a.  Mura is een demon, die door K®Ω∆a werd 
verslagen.  (McD, p. 231 b,c.) 
303 Kinnaré’s zijn vrouwelijke kiµnara’s.  Dit zijn mythische wezens met een menselijk lichaam en het hoofd van 

een paard (of omgekeerd).  Ze worden gerekend tot de gandharven of hemelse koorzangers en zijn beroemd als 
muzikanten.  Het zouden ook dienaren van Kubera, de god van de Rijkdom, zijn.  (MW, p. 283a.) 
304 Vergelijk vers 41.   
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saNÔaeiÚÔajuRnsuriÉt< àaeiNm;TketkIk<saNÔaeiÚÔajuRnsuriÉt< àaeiNm;TketkIk<saNÔaeiÚÔajuRnsuriÉt< àaeiNm;TketkIk<saNÔaeiÚÔajuRnsuriÉt< àaeiNm;TketkIk<    

 ù*< jaitàsvrjsaSvadmÄailnadE>, ù*< jaitàsvrjsaSvadmÄailnadE>, ù*< jaitàsvrjsaSvadmÄailnadE>, ù*< jaitàsvrjsaSvadmÄailnadE>,    

n&TyTkekamuorizion< ÉUi;taepaNtÉUim<n&TyTkekamuorizion< ÉUi;taepaNtÉUim<n&TyTkekamuorizion< ÉUi;taepaNtÉUim<n&TyTkekamuorizion< ÉUi;taepaNtÉUim<    

nanananananananaceòEjRldliltEinRivRzeSt< ngeNÔm!.66.ceòEjRldliltEinRivRzeSt< ngeNÔm!.66.ceòEjRldliltEinRivRzeSt< ngeNÔm!.66.ceòEjRldliltEinRivRzeSt< ngeNÔm!.66.    
 

 

 

sändronnidra-Arjuna305-surabhitaµ pronmiñat-Ketaké306-kaµ 

hådyaµ Jäti307-prasava-rajas-äsväda-mattäli308-nädaiù, 
nåtyat-kekä-mukhara-çikhinaµ309 bhüñitopänta-bhümiµ 

nänä-ceñöair jalada-lalitair nirviçes taµ nagendram. 

 

 

 
 

Je zou je kunnen verheugen op die majestueuze berg.  Tot op de bodem is hij getooid 

met een veelvormig wolkenspel.  De praatzieke pauwen zijn er aan het dansen.  De 

bijen zijn dol door het proeven van de pollen van de jasmijnbloesems.  Wat is die 

berg geliefd door hun gezoem.  Niet alleen de bloeiende Ketak¡-bloemetjes, maar ook 

de pas ontloken Arjuna-bloesems, geven hem zo een zoete geur. 

 

 

 

 
Je zou vreugde kunnen scheppen in die heer der bergen, die voorzien is van een bodem die tot 
op het einde is versierd door spelende wolken met veelsoortige bewegingen, die voorzien is 
van pauwen met hun praatzieke roep die aan het dansen zijn, die lieflijk is door de geluiden 
van de bijen die dol zijn door het proeven van de pollen van de bloemen van de jasmijn, die 

voorzien is van ontloken Ketak¡-bloemetjes, die zoetgeurend is door de jonge opengebloeide 

Arjuna-bloemen. 

                                                           
305 Zie noot 66, vers 24. 
306 Dit is gelijk aan Ketaka (MW, p. 309a.).  Zie noot 137, vers 46.   
307 Zie noot 32, vers 8.   
308 Een ali is net als de madhukara (Zie noot 117, vers 39.) of madhukåt  (Zie noot 79, vers 29.) een Apis, de bij.  
(FF, p. 185.) 
309 Een çikhin is hetzelfde als een mayüra (FF, p. 173.).  Zie noot 6, vers 3. 
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tSya h;aRdivk«tmhaSte àvezay puyaRtSya h;aRdivk«tmhaSte àvezay puyaRtSya h;aRdivk«tmhaSte àvezay puyaRtSya h;aRdivk«tmhaSte àvezay puyaR    

inyaRSyiNt àvrydv> sMmuoa> zaEirmuOya>,inyaRSyiNt àvrydv> sMmuoa> zaEirmuOya>,inyaRSyiNt àvrydv> sMmuoa> zaEirmuOya>,inyaRSyiNt àvrydv> sMmuoa> zaEirmuOya>,    

ya kale=iSmNÉvnizorE> à]rÖair xÄeya kale=iSmNÉvnizorE> à]rÖair xÄeya kale=iSmNÉvnizorE> à]rÖair xÄeya kale=iSmNÉvnizorE> à]rÖair xÄe    

mú ajal¢iwtmlk< kaimnIvaæv&Ndm!.67.mú ajal¢iwtmlk< kaimnIvaæv&Ndm!.67.mú ajal¢iwtmlk< kaimnIvaæv&Ndm!.67.mú ajal¢iwtmlk< kaimnIvaæv&Ndm!.67.    
 

 

 

tasyä harñäd avikåta-mahäs te praveçäya puryä310 

niryäsyanti pravara-Yadavaù sammukhäù Íauri311-mukhyäù, 
yä käle 'smin bhavana-çikharaiù312 prakñarad-väri dhatte 

muktä-jäla-grathitam alakaµ käminéväbhra-våndam. 

 

 

 

De meest voortreffelijke Yådava’s, de leiders van het Íauri-geslacht, zijn van nature 

luisterrijk.  Precies zij zullen vol vreugde vertrekken naar Dvårikå om jou te 

verwelkomen.  In het regenseizoen is deze stad wondermooi !   

Dan draagt zij als het ware een wolkenmassa die water doet neerstromen langs de  

hoge daken van haar huizen, zoals een liefhebbende vrouw een haarlok draagt die 

met een snoer van parels is samengebonden. 

 

 
 
 

De meest voortreffelijke afstammelingen van Yadu, de leiders van het Íauri-geslacht, die 
voorzien zijn van luister die [hun] natuurlijke staat is, zullen vol vreugde gericht naar die stad  

- dewelke [stad Dvårikå]313 in dat seizoen314 draagt een massa van wolken, die voorzien is van 

water dat naar beneden aan het stromen is langs315 de  hoge daken van de huizen, zoals een 
liefhebbende vrouw een haarlok [draagt], die is samengebonden met een ketting van parels -  
vertrekken, ter wille van het [er] binnentreden van jou.   

                                                           
310 Sammukha wordt hier met de genitief geconstrueerd.  (McD, p. 340b.) 
311 Dit is een patronymicum van ViΩ∆u-K®Ω∆a.  (MW, p. 1093b.) 
312 We interpreteren çikhara hier als ‘hoog dak’.  (Vergelijk noot 207, vers 63.) 
313 HC.   
314 Dit is uiteraard het regenseizoen.   
315 We zien bhavana-çikharaiù hier als een instrumentalis van de weg waarlangs.  (Schp., p. 98, §344, 6.) 
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zñTsaNÔSvtnumhs< àae‘sÔÆdIpazñTsaNÔSvtnumhs< àae‘sÔÆdIpazñTsaNÔSvtnumhs< àae‘sÔÆdIpazñTsaNÔSvtnumhs< àae‘sÔÆdIpa    

manàa<zumanàa<zumanàa<zumanàa<zu<< izorinvhEVyaeRmmag¡ Sp&zNt>,< izorinvhEVyaeRmmag¡ Sp&zNt>,< izorinvhEVyaeRmmag¡ Sp&zNt>,< izorinvhEVyaeRmmag¡ Sp&zNt>,    

gaErJyaeTõaivmlyzs< zuæÉas> suxaiÉ>gaErJyaeTõaivmlyzs< zuæÉas> suxaiÉ>gaErJyaeTõaivmlyzs< zuæÉas> suxaiÉ>gaErJyaeTõaivmlyzs< zuæÉas> suxaiÉ>    

àasadaSTva< tuliyàasadaSTva< tuliyàasadaSTva< tuliyàasadaSTva< tuliytuml< yÇ tEStEivRze;E>.68.tuml< yÇ tEStEivRze;E>.68.tuml< yÇ tEStEivRze;E>.68.tuml< yÇ tEStEivRze;E>.68.    
 

 

 
çaçvat-sändra-sva-tanu-mahasaµ prollasad-ratnadépä316 

mäna-präµçuµ çikhara317-nivahair vyoma-märgaµ spåçantaù, 
gaura-jyotsnä-vimala-yaçasaµ çubhra-bhäsaù sudhäbhiù 

präsädäs tväµ tulayitum alaµ yatra tais tair viçeñaiù. 

 

 

 

 

Op de hoge vorstelijke huizen ginds fonkelen juwelenlampjes.  Hun hoge daken 

lijken het pad naar de hemel aan te raken, hoewel dat onmetelijk hoog is.   

Jouw luisterrijke lichaam is eindeloos zacht.  Door je veelvuldige kwaliteiten is je 

faam net zo helder als het stralende maanlicht.  Welnu, die huizen met hun prachtige 

schittering zijn dankzij hun comfort in staat om jou te evenaren. 

 

 

 

 
 

In dewelke [stad Dvårikå] de hoge vorstelijke huizen  - die, voorzien van fonkelende 
juwelenlampjes en van een schittering die prachtig is, door middel van [hun] massa hoge 
daken aan het aanraken zijn het pad naar de hemel dat hoog is in hoogte -  door hun 
gerieflijkheden in staat zijn om jou te evenaren, jij die gekenmerkt bent door de luister van 
[jouw] eigen lichaam dat eindeloos zacht is en die door middel van deze en gene kwaliteiten 
voorzien bent van een faam die helder is als het stralende maanlicht. 

                                                           
316 Zie noot 120, vers 40.   
317 Zie noot 224, vers 67.  
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yamuÎamaiolsurirpUyamuÎamaiolsurirpUyamuÎamaiolsurirpUyamuÎamaiolsurirpUNmaiwnae danvare>Nmaiwnae danvare>Nmaiwnae danvare>Nmaiwnae danvare>    

sahaYyay àiwtmhsae=Xyaste yaexvgR>,sahaYyay àiwtmhsae=Xyaste yaexvgR>,sahaYyay àiwtmhsae=Xyaste yaexvgR>,sahaYyay àiwtmhsae=Xyaste yaexvgR>,    

nanadETyàhr[ÉvE> s<gre;u SvkITyaRnanadETyàhr[ÉvE> s<gre;u SvkITyaRnanadETyàhr[ÉvE> s<gre;u SvkITyaRnanadETyàhr[ÉvE> s<gre;u SvkITyaR    

àTyaid:qaÉr[écyíNÔhasì[a»E>.69.àTyaid:qaÉr[écyíNÔhasì[a»E>.69.àTyaid:qaÉr[écyíNÔhasì[a»E>.69.àTyaid:qaÉr[écyíNÔhasì[a»E>.69.    
 

 

 
yäm uddämäkhila-suraripünmäthino Dänaväreù 

sähäyyäya prathita-mahaso 'dhyäsate yodha-vargaù, 
nänä-daitya-praharaëa-bhavaiù saµgareñu sva-kértyä 

pratyädiñöäbharaëa-rucayaç candrahäsa-vraëäìkaiù. 

 

 

 

 

K®Ω∆a, wiens vermogen om te helpen alom is bekend, vernietigt teugelloos alle 

vijanden van de goden.  Zijn troepenmacht heerst over deze stad.  Een aanval van 

veelsoortige demonen tijdens een conflict heeft littekens van wonden door zwaarden 

nagelaten op hun lichamen.  Maar precies die glorie overtreft zelfs  

de luister van hun eretekens. 

 

 

 

 

 
Over dewelke [stad] een schare krijgers van K®Ω∆a318, die teugelloos alle vijanden van de 
goden vernietigt en wiens vermogen om te helpen is gekend, heerst.  Zij zijn voorzien van de 
luister van [hun] eretekens die overtroffen wordt door hun eigen glorie door de littekens van 
wonden door zwaarden die ontstaan zijn bij een aanval van veelsoortige demonen tijdens een 
conflict. 

                                                           
318 Dänaväri, letterlijk ‘vijand van de demonen’, is een naam voor Indra of voor Íiva (MW, p. 474c.).  Het HC 

heeft het evenwel over K®Ω∆a.  Aangezien het in het volgend vers duidelijk om K®Ω∆a gaat, volgen we het HC.   
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VyaixdeRhaNSp&zit n ÉyaÔi]tu> za¼Rpa[erœVyaixdeRhaNSp&zit n ÉyaÔi]tu> za¼Rpa[erœVyaixdeRhaNSp&zit n ÉyaÔi]tu> za¼Rpa[erœVyaixdeRhaNSp&zit n ÉyaÔi]tu> za¼Rpa[erœ    

m&TyaevaRtaR ïv[pwga k…ÇicÖasÉajam!,m&TyaevaRtaR ïv[pwga k…ÇicÖasÉajam!,m&TyaevaRtaR ïv[pwga k…ÇicÖasÉajam!,m&TyaevaRtaR ïv[pwga k…ÇicÖasÉajam!,    

kam³Ifarssuoju;a< yCDtamiwRkaman!!kam³Ifarssuoju;a< yCDtamiwRkaman!!kam³Ifarssuoju;a< yCDtamiwRkaman!!kam³Ifarssuoju;a< yCDtamiwRkaman!!    

ivÄezana< nivÄezana< nivÄezana< nivÄezana< n c olu vyae yaEvnadNydiSt.70. c olu vyae yaEvnadNydiSt.70. c olu vyae yaEvnadNydiSt.70. c olu vyae yaEvnadNydiSt.70.    
 

 

 

Vyädhir319 dehän spåçati na bhayäd rakñituù Íärìgapäëer320 

Måtyor321 värtä322 çravaëa-patha-gä kutra-cid väsa-bhäjäm, 
käma-kréòä-rasa-sukha-juñäµ yacchatäm arthi-kämän 

vitteçänäµ na ca khalu vayo yauvanäd anyad asti. 
 
 

 

 

Ginds raakt Ziekte de lichamen van de inwoners niet aan uit vrees voor K®Ω∆a, de 

beschermer.  De rijke heren van deze stad houden dan wel van het genot en de 

verrukking van het liefdesspel, maar komen toch de noden van de behoeftigen 

tegemoet.   Wat men ook over de Dood beweert :  voor hen is er  

geen andere leeftijd dan de jeugd. 

 

 
 
 
Alwaar Ziekte de lichamen van [de mensen] die er leven in de woningen, niet aanraakt uit 
vrees voor K®Ω∆a, de beschermer.  Waar ook het verhaal over de Dood gaat naar het bereik 
van het gehoor, voor de heren van de rijkdom323 die houden van het genot en de verrukking 
van het spel van de liefde en die inwilligen de verlangens van de behoeftigen, is er voorwaar 
geen andere leeftijd dan de jeugd. 
 

                                                           
319 Dit is Ziekte gepersonifieerd als een kind van M®tyu of de Dood.  (MW, p. 1037a.) 
320 Letterlijk ‘hij die de Íärìga-boog in de hand heeft’.  Het is een epitheton voor K®Ω∆a.  (MW, p. 1066c.) 
321 Dit is de personificatie van de Dood.  (MW, p. 827c.) 
322 We zijn van mening dat vartä  hier staat voor varttä, wat wel in MW (p. 945a.) en in McD (p. 278a.) 
voorkomt.     
323 Vitteça is ook een naam voor Kubera.  (McD, p. 282c.) 
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k[eR jaitàsvmml< ketk< kezpazek[eR jaitàsvmml< ketk< kezpazek[eR jaitàsvmml< ketk< kezpazek[eR jaitàsvmml< ketk< kezpaze    

kStUrIiÉ> k«tivrcnag‘yae> pTÇv‘I,kStUrIiÉ> k«tivrcnag‘yae> pTÇv‘I,kStUrIiÉ> k«tivrcnag‘yae> pTÇv‘I,kStUrIiÉ> k«tivrcnag‘yae> pTÇv‘I,    

k{Qe mala ¢iwtk…qja m{fn< Éaiv kaMy<k{Qe mala ¢iwtk…qja m{fn< Éaiv kaMy<k{Qe mala ¢iwtk…qja m{fn< Éaiv kaMy<k{Qe mala ¢iwtk…qja m{fn< Éaiv kaMy<    

sImNte c TvÊpgmj< yÇ nIp< vxUnam!.71.sImNte c TvÊpgmj< yÇ nIp< vxUnam!.71.sImNte c TvÊpgmj< yÇ nIp< vxUnam!.71.sImNte c TvÊpgmj< yÇ nIp< vxUnam!.71.    
 

 

 

karëe Jäti324-prasavam amalaµ Ketakaµ325 keça-päçe 

Kastürébhiù326 kåta-viracanä gallayoù pattravallé327, 
kaëöhe mälä grathita-Kuöajä328 maëòanaµ bhävi kämyaµ 
sémante ca tvad-upagama-jaµ yatra Népaµ329 vadhünäm. 

 

 

 

Bij jouw aankomst zullen de jonge vrouwen zich opsmukken : 

In de scheiding van hun haren dragen ze de zopas ontloken N¡pa-bloesems en om 

hun hals een krans van samengebonden Ku†aja-bloemen.  Met muskus zullen ze 

pattravall¡’s aanbrengen op hun wangen.  In hun weelderige haardos vlechten ze 

Ketaka-bloesems en hun oren versieren ze met een stralende jasmijnbloem. 

 
 
 
 
Waar er van de jonge vrouwen zal zijn een versiering voorzien van mooie N¡pa-bloemen die 
geboren zijn uit de aankomst van jou in de scheiding van het haar330, een krans die voorzien is 
van samengebonden Ku†aja-bloesems om de hals, een pattravall¡ die voorzien is van een 
aanbrenging die gemaakt is met Muskus op de beide wangen, een Ketaka-bloem in de massa 
van haar en een stralende Jasmijn-bloem in het oor. 

                                                           
324 Zie noot 32, vers 8. 
325 Zie noot 137, vers 46. 
326 Men geloofde dat muskus (MW, p. 266b.) werd uitgezweet uit de navel van een muskushert (Edg., p. 85.).   
327 DM schrijft hier foutief patravallé, wat in KM wordt bevestigd.  Dit is hetzelfde als pattrabhaìgé  (MW, p. 
581c.).  Het zijn strepen, die geschilderd worden op het gelaat of op andere delen van het lichaam met muskus of 
andere zoetgeurende stoffen (McD, p. 151b.).  
328 Zie noot 10, vers 4.   
329 Zie noot 7, vers 3.   
330 Als hun man afwezig is, dragen gehuwde vrouwen een scheiding in het haar.  (Lo., p. 88.) 
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ySya< rMy< yuvjnySya< rMy< yuvjnySya< rMy< yuvjnySya< rMy< yuvjnmnaehairvara<gnana<mnaehairvara<gnana<mnaehairvara<gnana<mnaehairvara<gnana<    

laSy< talanugtkr[< ÉaSyit TvTàveze,laSy< talanugtkr[< ÉaSyit TvTàveze,laSy< talanugtkr[< ÉaSyit TvTàveze,laSy< talanugtkr[< ÉaSyit TvTàveze,    

vaÁDNtIna< tdvgmnanNdÉaja< àsad<vaÁDNtIna< tdvgmnanNdÉaja< àsad<vaÁDNtIna< tdvgmnanNdÉaja< àsad<vaÁDNtIna< tdvgmnanNdÉaja< àsad<    

TvÌMÉIrXvin;u znkE> pu:kre:vahte;u.72.TvÌMÉIrXvin;u znkE> pu:kre:vahte;u.72.TvÌMÉIrXvin;u znkE> pu:kre:vahte;u.72.TvÌMÉIrXvin;u znkE> pu:kre:vahte;u.72.    
 

 

 

yasyäµ ramyaµ yuva-jana-manohäri väräìganänäµ331 

läsyaµ tälänugata-karaëaµ bhäsyati tvat-praveçe, 
väïchanténäµ tad-avagamanänanda-bhäjäµ prasädaµ 

tvad gambhéra-dhvaniñu çanakaiù puñkareñv332 ähateñu. 

 

 

 

 

Bij jouw intrede zullen de courtisanes jouw welzijn nastreven en zich daarbij zelfs 

amuseren.  Vrolijk zullen ze dansen onder begeleiding van de diepe klanken van de 

puΩkara-trommels die zachtjes worden bespeeld en zo het passende ritme aangeven.  

Hun schitterende dans zal de harten van de jongelui veroveren. 

 

 

 

 

 
In dewelke [stad] bij jouw intrede zal schitteren een vrolijke dans van de courtisanes die 
streven naar het welzijn vanwege jou [en] die vreugde ervaren bij het uiten daarvan, die 
voorzien is van een ritme dat past bij de dans [en] die stelende is het hart van de jongelui,  
terwijl de puΩkara-trommels, gekenmerkt door diepe klanken, zachtjes worden bespeeld. 

                                                           
331 Naar analogie met andere termen die bestaan uit vara + een woord voor vrouw of meisje  - zoals vara-
kanyakä, vara-näré en vara-yuvati -    die ‘courtisane’ betekenen (McD, p. 277c.), vertalen we hier vara-anganä 
als ‘courtisane’.  (Vergelijk noot 264, vers 76.) 
332 Zowel McD (p. 166a.) , als MW (p. 638c.) vertalen deze term als “the skin of a drum”.  Het HC heeft 
evenwel aan dat het over een tweeledige trom gaat.  We argumenteren dan ook dat het hier gaat om een pars pro 
toto.   
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s<s´ana< nvrtrse kaimiÉ> k…i”mana<s<s´ana< nvrtrse kaimiÉ> k…i”mana<s<s´ana< nvrtrse kaimiÉ> k…i”mana<s<s´ana< nvrtrse kaimiÉ> k…i”mana<    

p&óe:v<t> k«tivrcna "mRvay¡gnanam!,p&óe:v<t> k«tivrcna "mRvay¡gnanam!,p&óe:v<t> k«tivrcna "mRvay¡gnanam!,p&óe:v<t> k«tivrcna "mRvay¡gnanam!,    

ySya< ¢I:me izizrikr[Sya<zuiÉyaRimnI;uySya< ¢I:me izizrikr[Sya<zuiÉyaRimnI;uySya< ¢I:me izizrikr[Sya<zuiÉyaRimnI;uySya< ¢I:me izizrikr[Sya<zuiÉyaRimnI;u    

VyaluMpiNt S)…qjllvSy<idníNÔkaNta>.73.VyaluMpiNt S)…qjllvSy<idníNÔkaNta>.73.VyaluMpiNt S)…qjllvSy<idníNÔkaNta>.73.VyaluMpiNt S)…qjllvSy<idníNÔkaNta>.73.    
 

 

 

saµsaktänäµ nava-rata-rase kämibhiù kuööimänäµ 

påñöheñv antaù kåta-viracanä gharmaväry aìganänäm, 
yasyäµ gréñme333 çiçirakiraëasyäµçubhir yäminéñu 

vyälumpanti sphuöa-jala-lava-syandinaç candrakäntäù. 

 

 

 

Daar zijn er in de mozaïekvloeren op de platte daken van de huizen maanstenen 

ingelegd.  In het hete seizoen zorgen de manestralen er ’s nachts voor dat er heldere 

waterparels uit deze stenen wegvloeien om zo de zweetdruppels te stelen van de 

vrouwen die in een seksuele hereniging bekoord  

worden door hun minnaars. 

 

 

 
In dewelke [stad] tijdens de nachten in het hete seizoen de maanstenen  - die voorzien zijn van 
een gemaakte plaatsing op de platte daken van de huizen in het midden van de 

mozaïekvloeren en die doen neerdruppelen heldere druppels van water door middel van de 
stralen van de maan334 -  wegnemen het zweet van de vrouwen die tijdens de bekoring van een 
nieuwe seksuele vereniging in contact komen met [hun] minnaars.    

                                                           
333 Dit wordt soms ook vertaald met ‘zomer’.  Voor een verdere specificatie, zie MW, p. 374b. 
334 Zoals de vuursteen, blootgesteld aan het zonlicht, vonken uitwerpt, zo werpt volgens het Indische volksgeloof 
de maansteen, die in aanraking komt met het maanlicht, waterdruppels uit.  Terwijl de zon, in het hete klimaat 
van Indië meer een vijand dan een vriend, in verband wordt gebracht met alles wat heet is en verzengt, is de 
maan van nature een vriend van de mensen en wordt zij geassocieerd met wat koel is en verfrissing brengt, dus 

ook met water (Lo., p. 86.).  Dit wordt hier nog geaccentueerd door de gebruikte term voor ‘maan’ :  çiçira-
kiraëa  betekent letterlijk ‘[zij met haar] koude stralen’  (McD, p. 314b.).  De idee is dus dat maanstenen 
bevroren manestralen zijn en dat zij smelten wanneer de stralen van de maan op hen schijnen (Edg., p. 86 /  MW, 
p. 386c.).   
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gTva yUna< rjinsmye xUPymane;u lIlagTva yUna< rjinsmye xUPymane;u lIlagTva yUna< rjinsmye xUPymane;u lIlagTva yUna< rjinsmye xUPymane;u lIla----    

veZmSvNtyuRvitiniveZmSvNtyuRvitiniveZmSvNtyuRvitiniveZmSvNtyuRvitinihtErÆdIpEinRrSta>,htErÆdIpEinRrSta>,htErÆdIpEinRrSta>,htErÆdIpEinRrSta>,    

jalEyRÇavtmscya> saXvsenev ÉUyaejalEyRÇavtmscya> saXvsenev ÉUyaejalEyRÇavtmscya> saXvsenev ÉUyaejalEyRÇavtmscya> saXvsenev ÉUyae    

xUmaeÌaranuk«itinpu[a> jjRra in:ptiNt.74.xUmaeÌaranuk«itinpu[a> jjRra in:ptiNt.74.xUmaeÌaranuk«itinpu[a> jjRra in:ptiNt.74.xUmaeÌaranuk«itinpu[a> jjRra in:ptiNt.74.    
 

 

 

gatvä yünäµ rajani335-samaye dhüpyamäneñu lélä- 

veçmasv antar yuvati-nihitai ratna-dépair nirastäù, 
jälair yaträvatamasa-cayäù sädhvaseneva bhüyo 

dhümodgäränukåti-nipuëäù jarjarä niñpatanti. 

 

 

 

 

Bang zetten de jonge meisjes ’s nachts de juwelenlampjes terug binnen om zo de 

wolken lichte duisternis te verdrijven uit de doorrookte huizen van plezier van de 

jongelui.  Door de tralievensters zweven deze in flarden naar buiten.  Wat zijn ze 

vaardig in het nabootsen van opstijgende rook !  

 

 

 

 

 
Waar in de tijd van de nacht massa’s lichte duisternis  - die vaardig zijn in het nabootsen van 
het opstijgen van rook336 [en] die als het ware door angst worden verdreven door de 
juwelenlampjes337 die opnieuw binnen zijn neergezet door de jonge meisjes -  na te zijn 
gegaan in de berookte huizen van plezier van de jongelui, door de tralievensters338 in 
flarden339 naar buiten vliegen.  

                                                           
335 Zie noot 119, vers 40.   
336 Dhümodgära is gelijk aan dhümodgama.  (MW, p. 518a.) 
337 Zie noot 120, vers 40. 
338 De bovenste verdieping van de paleizen hadden meestal geen dak, maar waren omringd door traliewerk.  
(Edg., p. 86.) 
339 De wolken nemen de vorm van flarden aan, omdat de openingen tussen de tralies van de vensters slechts klein  
zijn.  (Lo., p. 86.)   
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raÇaE ySyamupsioÉ&z< gaÇs<kaecÉaja<raÇaE ySyamupsioÉ&z< gaÇs<kaecÉaja<raÇaE ySyamupsioÉ&z< gaÇs<kaecÉaja<raÇaE ySyamupsioÉ&z< gaÇs<kaecÉaja<    

rage[aNxE> zynÉvne;U‘sÎIpvTsu,rage[aNxE> zynÉvne;U‘sÎIpvTsu,rage[aNxE> zynÉvne;U‘sÎIpvTsu,rage[aNxE> zynÉvne;U‘sÎIpvTsu,    

àeM[a kaNtEriÉk…cyug< ù*giNxvRxUnam!àeM[a kaNtEriÉk…cyug< ù*giNxvRxUnam!àeM[a kaNtEriÉk…cyug< ù*giNxvRxUnam!àeM[a kaNtEriÉk…cyug< ù*giNxvRxUnam!    

ÿImUFana< Évit iv)l> àeirtíU[Rmuiò>.75.ÿImUFana< Évit iv)l> àeirtíU[Rmuiò>.75.ÿImUFana< Évit iv)l> àeirtíU[Rmuiò>.75.ÿImUFana< Évit iv)l> àeirtíU[Rmuiò>.75.    
 

 

 

rätrau yasyäm upa-sakhi340-bhåçaµ gätra-saµkoca-bhäjäµ 

rägeëändhaiù çayana-bhavaneñüllasad-dépa-vatsu, 
premëä käntair abhi kuca-yugaµ Hådya341-gandhir vadhünäm 

hré-müòhänäµ bhavati viphalaù preritaç cürëa-muñöiù. 

 

 

 

Ook in de slaapvertrekken zijn er ’s nachts glinsterende lampjes.  De jonge vrouwen 

staan er uitermate dicht bij hun vriendinnetjes.  Zij zijn immers onzeker door 

schaamte en voelen hun lichaam samentrekken wanneer hun minnaars tegenover 

hen staan.  Bij het zien van hun borsten, sturen ze die meisjes uit liefde een handvol 

zoetgeurend poeder dat ruikt naar komijn, om de lichtjes uit te doven en vergeten zo, 

verblind door passie, dat dit daar vruchteloos is. 

 

 

 

 
In dewelke [stad] in de nacht in de slaapvertrekken die voorzien zijn van glinsterende lampjes 
een handvol zoetgeurend poeder, dat de geur heeft van witte komijn en dat uit liefde is 
gestuurd door de minnaars die verblind zijn door passie [wanneer ze staan] tegenover het 
borstenpaar van de jonge vrouwen die  - onzeker door schaamte en voelende een 
samentrekking van [hun] lichaam -  uitermate dicht bij hun vriendinnetjes [staan], vruchteloos 
wordt342.   

 

                                                           
340 Sakhi staat hier ongetwijfeld metri causa voor sakhé.   
341 De witte komijn.  (MW, p. 1303a) 
342 Aangezien de edelstenen volgens de traditie uit zichzelf licht verspreidden, konden zij niet gedoofd worden 
door een handvol geurend poeder, waarmee vroeger gewoonlijk de lampen werden uitgedaan.  (Lo., p. 86.) 
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gayNtIiÉStdmlyzae varsImiNtnIiÉ>gayNtIiÉStdmlyzae varsImiNtnIiÉ>gayNtIiÉStdmlyzae varsImiNtnIiÉ>gayNtIiÉStdmlyzae varsImiNtnIiÉ>    

sak< va*Nmxurmurj< tarnadaNypuòm!,sak< va*Nmxurmurj< tarnadaNypuòm!,sak< va*Nmxurmurj< tarnadaNypuòm!,sak< va*Nmxurmurj< tarnadaNypuòm!,    

ySya< rMy< suriÉsySya< rMy< suriÉsySya< rMy< suriÉsySya< rMy< suriÉsmye saeTsva> sIirmuOyamye saeTsva> sIirmuOyamye saeTsva> sIirmuOyamye saeTsva> sIirmuOya    

bÏapan<  bihépvn< kaimnae inivRziNt.76.bÏapan<  bihépvn< kaimnae inivRziNt.76.bÏapan<  bihépvn< kaimnae inivRziNt.76.bÏapan<  bihépvn< kaimnae inivRziNt.76.    
 

 

 

gäyantébhis tad-amala-yaço värasémantinébhiù343 

säkaµ vädyan344-madhura-murajaµ345 tära-näda-Anyapuñöam346, 
yasyäµ ramyaµ surabhi347-samaye sotsaväù Séri348-mukhyä 

baddhäpänaµ bahir upavanaµ kämino nirviçanti. 
 

 

Tijdens de lente maken de minnaars :  Balaråma enzo, buiten pret.  Ze genieten van 

het drinkgelag ter gelegenheid van het lentefeest in de tuin die innemend is door de 

hoge tonen van een koekoek.  De courtisanes bezingen ondertussen hun smetteloze 

faam onder begeleiding van de muraja-trommels die zachtjes worden bespeeld. 
 

 
In dewelke [stad] in het seizoen van de lente de minnaars  - te beginnen met Balaråma -  die 
pret aan het maken zijn, behagen scheppen in de mooie tuin buiten die voorzien is van een 
[eraan349] verbonden drinkgelag350 , die voorzien is van een koekoek met hoge tonen, die 
voorzien is van een muraja-trom351 die zoetjes wordt bespeeld, terwijl op hetzelfde moment 
de courtisanes352 de vlekkeloze faam van hen aan het bezingen zijn.  

                                                           
343 Säkam wordt hier met de instrumentalis geconstrueerd.  (McD, p. 345b.)  
344 Voor dit causatief passief participium van vad. willen we verwijzen naar Schp., §291, 4, p. 70.    
345 DM schrijft hier foutief maruja, wat wordt bevestigd in KM.   
346 De Eudynamis scolopacea (FF, p. 161.).  Letterlijk ‘opgevoed door iemand anders’.  Het is een naam voor de 

Kokila of Indische koekoek, van wie men gelooft dat hij wordt grootgebracht door de kraai (MW, p. 45b.).  
347 Letterlijk ‘zoetgeurend’.  Het is een naam voor de ‘lente’.  (McD, p. 354c.) 
348 Zie noot 127, vers 43.  Vergelijk noot 210, vers 63.   
349 Sotsava kan ook ‘een festival vierend’ betekenen.  (MW, p. 1248c. ) Misschien gaat het dan hier om een 
drinkgelag ter gelegenheid van het feest van de lente of van het feest van de liefde.   
350 Balaråma werd  beschouwd als een ruwe klant, verslaafd aan de wijn.  (Lo., 82.) 
351 Zie noot 112, vers 38. 
352 We interpreteren vära-sémantiné  (McD, p. 351a.) hier als ‘courtisane’ naar analogie met andere benamingen 

ervoor die eveneens bestaan uit vära , gecombineerd met een woord dat ‘vrouw’ betekent (MW, pp. 943c. en 
944a.).  (Vergelijk noot 243, vers 72.) 
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%*TkamalsyuvitiÉ> seVymanE> sraejaedœ%*TkamalsyuvitiÉ> seVymanE> sraejaedœ%*TkamalsyuvitiÉ> seVymanE> sraejaedœ%*TkamalsyuvitiÉ> seVymanE> sraejaedœ----    

gNxan! ySya< sumxurrsanEi]vanaipbiÑ>,gNxan! ySya< sumxurrsanEi]vanaipbiÑ>,gNxan! ySya< sumxurrsanEi]vanaipbiÑ>,gNxan! ySya< sumxurrsanEi]vanaipbiÑ>,    

ingRMyNte zrid yÊiÉ> sÒp&óe;u kITyaRingRMyNte zrid yÊiÉ> sÒp&óe;u kITyaRingRMyNte zrid yÊiÉ> sÒp&óe;u kITyaRingRMyNte zrid yÊiÉ> sÒp&óe;u kITyaR    

inTyJyaeTõa> àithttmaev&iÄrMya> àdae;a>.77.inTyJyaeTõa> àithttmaev&iÄrMya> àdae;a>.77.inTyJyaeTõa> àithttmaev&iÄrMya> àdae;a>.77.inTyJyaeTõa> àithttmaev&iÄrMya> àdae;a>.77.    
 

 

 

udyat-kämälasa-yuvatibhiù sevyamänaiù Sarojod- 

gandhän yasyäµ su-madhura-rasän aikñivän353 äpibadbhiù, 
nirgamyante çaradi354 Yadubhiù sadma-påñöheñu kértyä 

nitya-jyotsnäù355 pratihata-tamo-våtti-ramyäù pradoñäù. 

 
 
 

Wat zijn de avonden er in de herfst aangenaam !  Het aanhoudende maanlicht weert 

namelijk de duisternis af.  De Yådava’s brengen die dan ook roemrijk door op de 

daken van de huizen :  ze drinken uiterst zoete drankjes die uit suikerriet zijn 

gebrouwen en naar lotusbloemen geuren.  En ondertussen krijgen ze talrijke 

bezoekjes van jonge meisjes die gedwee zijn door de opwellende passie.   

 

 

 
In dewelke [stad] tijdens de herfst de avonden, die aangenaam zijn voor het gemoed door een 
afgeweerde duisternis [doordat ze ] voorzien zijn van bestendig maanlicht, luisterrijk worden 
doorgebracht op de daken van de huizen door de afstammelingen van Yadu, die aan het 
drinken zijn zeer zoete drankjes die gemaakt zijn van suikerriet en die gekenmerkt worden 
door de sterke geur van een lotusbloem356 en die worden opgezocht door de jonge meisjes die 
gedwee zijn ingevolge de opwellende passie. 

                                                           
353 Hoewel we het woord niet zo hebben teruggevonden, is aikñiva wellicht  (Voor het suffix -va met bindvocaal 

a, i of  ¡  , zie SGW, §1190a, p. 451.) net als aikñava (‘gemaakt uit suikerriet’), afgeleid van ikñu,  ‘suikerriet’ 
(MW, p. 163c.).  Ook het HC heeft het over ékñu, wat ‘suikerriet’ betekent (McG, p. 109b.).  De Ikñu is de 
Saccharum officinarum (FF, p. 42.).   
354 Íarad wordt gewoonlijk vertaald met ‘herfst’.  Meer specifiek gaat het om de twee zwoele maanden, die 
volgen op het regenseizoen.  (MW, p. 1057b) 
355 DM schrijft foutief  jyotsnä , wat in KM wordt bevestigd.   
356 Saraja betekent letterlijk ‘gemaakt of gevonden in een poel’.  Het is een naam voor een lotus.  (MW, p. 
1183a.) 
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kaENdaeÄ<saStuihnsmye k…<k…mailÝdeha>kaENdaeÄ<saStuihnsmye k…<k…mailÝdeha>kaENdaeÄ<saStuihnsmye k…<k…mailÝdeha>kaENdaeÄ<saStuihnsmye k…<k…mailÝdeha>    

saNÔCDaye zuicin téiÉgaeRmtIrMytIre,saNÔCDaye zuicin téiÉgaeRmtIrMytIre,saNÔCDaye zuicin téiÉgaeRmtIrMytIre,saNÔCDaye zuicin téiÉgaeRmtIrMytIre,    

êêêêpae‘asaiÖijtrty> kNÊkaÉE> slIl<pae‘asaiÖijtrty> kNÊkaÉE> slIl<pae‘asaiÖijtrty> kNÊkaÉE> slIl<pae‘asaiÖijtrty> kNÊkaÉE> slIl<    

s<³IfNte mi[iÉrmràaiwRta yÇ kNya>.78.s<³IfNte mi[iÉrmràaiwRta yÇ kNya>.78.s<³IfNte mi[iÉrmràaiwRta yÇ kNya>.78.s<³IfNte mi[iÉrmràaiwRta yÇ kNya>.78.    
 

 

 

kaundottaµsäs tuhina-samaye Kuµkumälipta-dehäù 

sändra-cchäye çucini tarubhir Gomaté-ramya-tére, 
rüpolläsäd vijita-ratayaù kandukäbhaiù salélaµ 

saµkréòante maëibhir amara-prärthitä yatra kanyäù. 

 

 

Ginds spelen de jonge meisjes in het koude seizoen op kokette wijze samen op de 

mooie oever van de Gomat¡-rivier in de milde schaduw van de bomen.  Hun 

sieraden dienen als speelballetjes.  Ze dragen een kroontje van jasmijnbloesems op 

het hoofd.  Hun lichamen zijn ingewreven met saffraan.  Door de pracht van hun 

lichaamsschoonheid worden zij geen ogenblik met rust gelaten.   

Zelfs de goden begeren hen !   

 

 

 
Waar in het koud seizoen357 de jonge meisjes  - die begeerd zijn door de goden, die voorzien 
zijn van een krans gedragen op hun hoofd gemaakt van jasmijnbloesems358 op hun kruin, die 
voorzien zijn van een lichaam dat is ingewreven met saffraan359, die voorzien zijn van een 
rust die is verslagen ingevolge de pracht van hun lichaamsschoonheid360 -  op kokette wijze 
samenspelen met hun sieraden die voorzien zijn van het voorkomen van kanduka’s361, op de 

mooie oever van de Gomat¡-rivier362 in een glimmende schaduw die mild is door de bomen. 

                                                           
357 Het HC verwijst hiernaar als hemant, wat vaak wordt vertaald door ‘winter’ (McG, p. 1079b.).  Vergelijk 
noot 279, vers 80. 
358
 Kaunda is afgeleid van Kunda (MW, p. 316b.).  Dit is de Jasminum multiflorum of Pubescens, die door de 

vrouwen werd gebruikt om hun haren mee te versieren (FF, p. 53.).  
359 Kuµkuma is de de Crocus sativus (FF, p. 52.), saffraan (MW, p. 287c.).   
360 Wellicht bedoelt de auteur hier dat die meisjes zo mooi zijn dat ze geen seconde meer met rust worden 
gelaten.   
361 MW beschrijft (p. 250a) de term als ‘houten balletjes om mee te spelen’.   
362 Zie noot 211, vers 64.   
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ySya< pu:paepcymml< ÉU;[< sIxuù*<ySya< pu:paepcymml< ÉU;[< sIxuù*<ySya< pu:paepcymml< ÉU;[< sIxuù*<ySya< pu:paepcymml< ÉU;[< sIxuù*<    

gNxÔVy< vsninvh< sUúmimCDanukªlm!,gNxÔVy< vsninvh< sUúmimCDanukªlm!,gNxÔVy< vsninvh< sUúmimCDanukªlm!,gNxÔVy< vsninvh< sUúmimCDanukªlm!,    

NySt> àITya iÇdzpitna vasudevSy veZmNy!NySt> àITya iÇdzpitna vasudevSy veZmNy!NySt> àITya iÇdzpitna vasudevSy veZmNy!NySt> àITya iÇdzpitna vasudevSy veZmNy!    

@k> sUte sklmblam{fn< kLpv&]>.79.@k> sUte sklmblam{fn< kLpv&]>.79.@k> sUte sklmblam{fn< kLpv&]>.79.@k> sUte sklmblam{fn< kLpv&]>.79.    
 

 

 

yasyäµ puñpopacayam amalaµ bhüñaëaµ sédhu363-hådyaµ 

gandhadravyaµ vasana-nivahaµ sükñmam icchänukülam, 
nyastaù prétyä Tridaçapatinä364 Väsudevasya365 veçmany 

ekaù süte sakalam abalä-maëòanaµ kalpavåkñaù366. 

 

 

 

 

Indra heeft K®Ω∆a ooit een plezier gedaan door een wensboom neer te planten in zijn 

woning.  In Dvårikå creëert die éne boom dan ook alles :  juwelen voor de vrouwen, 

massa’s kleren, subtiele dingen naar wens, zoetgeurende substanties die geliefd zijn 

als likeur, glinsterende sieraden, bossen bloemen, enzovoort.   

 

 

 

 
In dewelke [stad] één wensboom  - die met plezier door Indra is geplaatst in de woonst van 

K®Ω∆a -  alles voortbrengt :  een juweel voor een vrouw, een hoop van kleren, iets subtiels in 
overeenstemming met een wens, een zoetgeurende substantie die geliefd is als likeur, een 
glinsterend sieraad, een hoeveelheid bloemen, [enz…] .   

                                                           
363 Dit is een sterk alcoholische drank, die gedistilleerd is uit een dikke stroop die bij de suikerbereiding 
overblijft (melasse) of die bereid is uit het sap van suikerriet (rum).  (MW, p. 1218c.) 
364 Letterlijk ‘heer van de drie maal tien’, of dus ‘heer van de goden’ (MW, p. 358c.), een epitheton voor Indra.    
365 Dit is een naam voor K®Ω∆a.  (MW, p. 948b.) 
366 Dit is één van de vijf bomen van Svarga of het paradijs van Indra, die alle wensen zou vervullen, vandaar de 
naam ‘wensboom’ of ‘boom van overvloed’.  (MW, p. 262c.) 
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@[a<kaZmavin;u izizre k…<k…maÔER> pda»E>@[a<kaZmavin;u izizre k…<k…maÔER> pda»E>@[a<kaZmavin;u izizre k…<k…maÔER> pda»E>@[a<kaZmavin;u izizre k…<k…maÔER> pda»E>    

zItaeTkMpaÌitivgiltEvaRlkE> kezpazat!,zItaeTkMpaÌitivgiltEvaRlkE> kezpazat!,zItaeTkMpaÌitivgiltEvaRlkE> kezpazat!,zItaeTkMpaÌitivgiltEvaRlkE> kezpazat!,    

æòE> pInStnpirsraÔaeØmæòE> pInStnpirsraÔaeØmæòE> pInStnpirsraÔaeØmæòE> pInStnpirsraÔaeØmaLyEí ySya<aLyEí ySya<aLyEí ySya<aLyEí ySya<    

nEzae magR> sivtuédye sUCyte kaimnInam!.80.nEzae magR> sivtuédye sUCyte kaimnInam!.80.nEzae magR> sivtuédye sUCyte kaimnInam!.80.nEzae magR> sivtuédye sUCyte kaimnInam!.80.    
 

 

 

eëäìkäçmävaniñu çiçire367 Kuµkumärdraiù padäìkaiù 

çétotkampäd gati-vigalitair välakaiù keça-päçät, 
bhrañöaiù péna-stana-parisaräd Rodhra368-mälyaiç ca yasyäµ 

naiço märgaù savitur udaye sücyate käminénäm. 
 
 

In het koud seizoen wordt het nachtelijk pad van de verliefde meisjes bij het 

opkomen van de zon verraden door hun voetsporen, die vochtig zijn door de 

saffraan, op de vloeren die met maanstenen zijn geplaveid.  Maar ook de kransen van 

Rodhra-bloesems die van hun volle boezems zijn gegleden en de vålaka-juwelen die 

uit hun weelderige haren zijn gevallen, tonen de weg die zij hebben gevolgd.  En als 

je goed kijkt, dan zie je zelfs het uitslippen van hun pas  

door het rillen van kou.  
 
 
In dewelke [stad] in het koud seizoen het nachtelijke pad van de liefhebbende meisjes bij het 
opkomen van de zon wordt aangeduid door [hun] voetsporen die vochtig zijn door de 
saffraan369 op de plaatsen met maanstenen370, door de kransen van Rodhra-bloesems die 

gevallen zijn uit de omgeving van [hun] ronde borsten, door de vålaka371-juwelen [die 
gevallen zijn] uit [hun] massa van haar en door het uitslippen372 van hun gang ingevolge het 
rillen van de koude.   
 

                                                           
367 Dit is het koud seizoen.  Het duurt ongeveer van midden januari tot midden maart (MW, p. 1076a.).   McD (p. 
314b.) noemt het daarnaast, als één van de zes Indische seizoenen, de ‘eerste lente’.  Deze zes seizoenen in Indië 
zijn herfst, winter, koud seizoen, lente, zomer en het regenseizoen (Edg., p. 86.).   Vergelijk noot 269, vers 78. 
368 Dit is hetzelfde als Lodhra (McD, p. 258b.), de Symplocos racemosa.  Het stuifmeel van deze bloem wordt 
door vrouwen gebruikt als een cosmeticum, voornamelijk als poeder voor het gezicht (FF, p. 55.).   
369 Zie noot 271, vers 78.  Vergelijk beide verzen ook inhoudelijk.   
370 Zie noot 246, vers 73.  De hier gebruikte term voor de maan vertaalt MW (p. 231b.) als “deer-marked” 
[(waarin) een hert merkbaar (is)].  Een eëa is net als een hariëa een hert.  (FF, pp. 136, 141. ) 
371 MW (p. 946b.) geeft als mogelijke vertalingen o.a.  een armband, een ring, een soort oorsieraad.  Hier gaat 
het blijkbaar om een ander soort juweel, dat de vrouwen in hun haren droegen.   
372 We interpreteren het verbaaladjectief van gal. , vi°  in deze context als gesubstantiveerd.   
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ba[SyajaE hrivjiynae vasudevSy ySya<ba[SyajaE hrivjiynae vasudevSy ySya<ba[SyajaE hrivjiynae vasudevSy ySya<ba[SyajaE hrivjiynae vasudevSy ySya<    

àaPyasiÄ< crit gtÉI> pu:pcapaàaPyasiÄ< crit gtÉI> pu:pcapaàaPyasiÄ< crit gtÉI> pu:pcapaàaPyasiÄ< crit gtÉI> pu:pcapae inrô>,inrô>,inrô>,inrô>,    

ySmaÏelak«tyuvmnaemaehnaiÝàk;ERs!ySmaÏelak«tyuvmnaemaehnaiÝàk;ERs!ySmaÏelak«tyuvmnaemaehnaiÝàk;ERs!ySmaÏelak«tyuvmnaemaehnaiÝàk;ERs!    

tSyarMÉíturvintaivæmErev isÏ>.81.tSyarMÉíturvintaivæmErev isÏ>.81.tSyarMÉíturvintaivæmErev isÏ>.81.tSyarMÉíturvintaivæmErev isÏ>.81.    
 

 

 

bäëasyäjau Hara373-vijayino Väsudevasya374 yasyäµ 

präpyäsattiµ carati gata-bhéù Puñpacäpo375 nirastraù, 
yasmäd dhelä-kåta-yuva-mano-mohanäpti-prakarñais 
tasyärambhaç catura-vanitä-vibhramair eva siddhaù. 

 

 

In deze stad heeft de god van de liefde Íiva overwonnen in een gevecht.  De 

onderneming van zijn pijl is er voltooid :   met hun gestoei en andere amoureuze 

handelingen betoveren de vindingrijke meisjes de geesten van de jongelui.  

Ongewapend kan Kåma er ronddartelen en zeker wanneer hij in K®Ω∆a’s buurt 

vertoeft, hoeft hij niet meer bang te zijn.      

 
 
 
In dewelke [stad] de liefdesgod, na de omgeving van K®Ω∆a te hebben bereikt, ongewapend en 

zonder angst376 wandelt, aangezien de onderneming van de pijl van deze [liefdesgod] die Íiva 
heeft overwonnen in een gevecht377  - precies door de amoureuze handelingen van de 
vindingrijke vrouwen die in hoge mate hebben bereikt een verblinding van de geest van de 
jongelui, gemaakt door hun gestoei -  is vervuld. 

 

                                                           
373 Zie noot 26, vers 7.   
374 Zie noot 277, vers 79.   
375 Letterlijk ‘een boog van bloemen’.  Het is een naam voor Kåma.  (MW, p. 639b.)  (Zie ook Dws., p. 146.)    
376Kåma kan zijn angst loslaten eens hij vertoeft in de buurt van K®Ω∆a, die in dit verhaal wordt beschouwd als de 

beschermheer van de stad Dvårikå.  (Zie vers 70.) 
377 Het traditionele verhaal wil dat Kåma, de god van de liefde, bang is voor Íiva omdat hij hem eens stoorde in 

zijn ascese.  Op het ogenblik dat Kåma Íiva wou doorboren met zijn pijl, werd hij getroffen door Íiva’s derde 

oog, waardoor hij tot as verteerde.  Hoewel Kåma later zijn lichaam terugkreeg, wordt hij sindsdien vaak anaìga 
(letterlijk ‘lichaamsloze’, McD, p. 11b.) genoemd (Lo., p. 86.).  Blijkbaar geldt dit niet in deze stad, waar de 

liefde alles, zelfs Íiva, overwint.   
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yayaStSmadw pirv&tSTv< yayaStSmadw pirv&tSTv< yayaStSmadw pirv&tSTv< yayaStSmadw pirv&tSTv< àvezay tSya<àvezay tSya<àvezay tSya<àvezay tSya<    

tTàacIn< puir hirmuoEgaeRpur< yadveNÔE>,tTàacIn< puir hirmuoEgaeRpur< yadveNÔE>,tTàacIn< puir hirmuoEgaeRpur< yadveNÔE>,tTàacIn< puir hirmuoEgaeRpur< yadveNÔE>,    

yÇazaek> klyit nvStaer[aÉa< twaNyaeyÇazaek> klyit nvStaer[aÉa< twaNyaeyÇazaek> klyit nvStaer[aÉa< twaNyaeyÇazaek> klyit nvStaer[aÉa< twaNyae    

hStàaPyStbknimtae balmNdarv&]>.82.hStàaPyStbknimtae balmNdarv&]>.82.hStàaPyStbknimtae balmNdarv&]>.82.hStàaPyStbknimtae balmNdarv&]>.82.    
 

 

 

yäyäs tasmäd atha parivåtas tvaµ praveçäya tasyäµ 

tat präcénaµ puri Hari378-mukhair gopuraµ Yädavendraiù, 
yatra Açokaù379 kalayati navas toraëäbhäµ tathänyo 

hasta-präpya-stabaka-namito bäla-Mandära380-våkñaù. 

 

 

 

Je zou dan tot bij haar eeuwenoude toegangspoort kunnen gaan.  De prinsen van de 

Yådava’s, met K®Ω∆a aan het hoofd, zullen jou vergezellen bij je intrede.  Deze poort 

is prachtig door de slingerende takken van een jonge Açoka-boom !  Ernaast bloeit 

een jeugdige koraalboom die neergebogen is door een wolk van bloemen.   

Je kunt ze zo plukken met de hand. 

 

 

 

 
Vervolgens zou jij, omringd door de prinsen van de afstammelingen van Yadu  - van wie 

K®Ω∆a de leider is -  van daaruit met het oog op de intrede in die stad kunnen gaan naar de 

aloude toegangspoort, waar een jonge Aßoka-boom de pracht van de gefestonneerde 

versierselen381 weerspiegelt.  Evenzo [is er] daar een andere jonge koraalboom, die 
neergebogen is door de massa bloemen die bereikt kunnen worden met de hand. 

                                                           
378 Dit is een naam voor K®Ω∆a.  (MW, p. 1289c.) 
379 De Jonesia asoca (FF, p. 31.).  Het is een boom van middelbare grootte, met zeer mooie oranje en rode 
bloemen (Lo., p. 87.).   
380 De Erythrina indica (FF, p. 57.).  Deze koraalboom wordt ook beschouwd als één van de vijf bomen van 
Svarga of het paradijs (MW, p. 788b.).  (Vergelijk noot 278, vers 79.)   
381 MW beschrijft (p. 456a.) toraëa  o. a.  als gefestonneerde (i. e. met slingers versierde) versierselen over 
deuropeningen (bijvoorbeeld d. m.v. grote takken van bomen).    
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%*ÖalVyjnminlae‘aiskazàsUna>%*ÖalVyjnminlae‘aiskazàsUna>%*ÖalVyjnminlae‘aiskazàsUna>%*ÖalVyjnminlae‘aiskazàsUna>    

ñetCDTÇ< ivkististaMÉaejÉajae ivlaeKy,ñetCDTÇ< ivkististaMÉaejÉajae ivlaeKy,ñetCDTÇ< ivkististaMÉaejÉajae ivlaeKy,ñetCDTÇ< ivkististaMÉaejÉajae ivlaeKy,    

tSya< paEra ivzdyzs< n tSya< paEra ivzdyzs< n tSya< paEra ivzdyzs< n tSya< paEra ivzdyzs< n iïy> zardInaiïy> zardInaiïy> zardInaiïy> zardIna    

naXyaSyiNt VypgtzucSTvamip àeúyh<sa>.83.naXyaSyiNt VypgtzucSTvamip àeúyh<sa>.83.naXyaSyiNt VypgtzucSTvamip àeúyh<sa>.83.naXyaSyiNt VypgtzucSTvamip àeúyh<sa>.83.    
 

 

 

udyad-välavyajanam382 anilolläsi-Käça383-prasünäù 

çveta-cchattraµ384 vikasita-sitämbhoja385-bhäjo vilokya, 
tasyäµ paurä viçada-yaçasaµ na çriyaù çäradénä386 

nädhyäsyanti vyapagata-çucas tväm api prekñya haµsäù387. 

 

 

Wat is je roem vlekkeloos !  Wanneer de burgers van die stad jou zien, zullen ze hun 

verdriet laten varen.  Hoe mooi de herfst ook is :  haar schitterende zwanen, de 

prachtige Kåçabloesems en de ontloken sneeuwwitte lotussen raken hen zelfs niet, 

eens ze jouw vliegenverjager en jouw witte parasol hebben aangeblikt. 

 

 

 
De burgers in deze [stad zullen] voorzien zijn van verdriet dat verdwenen is na jou te hebben 
gezien, jij die gekenmerkt bent door roem die vlekkeloos is.  Na ook te hebben aangeblikt 
[jouw] vliegenverjager die niet oprijst en [jouw] witte parasol, raken de schoonheden van de 
herfst  - gekenmerkt door zwanen en door Kåçabloemen die dansen door de wind, 
gecombineerd met ontloken witte lotussen -  [hen] niet.   

 

                                                           
382 Dit is hetzelfde als een cämara, een vliegenverjager, gemaakt van het haar van de Yak (Bos grunniens)  
(McD, p. 278b.).  Het is een instrument om vliegen mee te verjagen, niet om ze dood te slaan, integendeel, het is 
een symbool voor het niet-doden.  Daarnaast symboliseert het ook de volgzaamheid van de discipel, aangezien 
het gemaakt is van het haar van een hertenbok , die dan gelijkgesteld wordt aan bijvoorbeeld Boeddha  - of hier 

dus aan de 22ste térthäìkara -  die gevolgd wordt door de rest van de kudde.  Het verjaagt ook de obstakels op de 
weg naar de Verlossing/Verlichting.   
383 DM schrijft hier käsa.  MW zegt (p. 281c.) dat dit staat voor käça, wat ook in KM  - die we hier volgen -  

voorkomt. Het is de Saccharum spontareum.  Haar bloemen zijn erg wit.  (FF, p. 49.)    
384 DM schrijft hier foutief cchatraµ, wat wordt bevestigd in KM.  Een parasol is één van de 
onderscheidingstekenen van de koninklijke status.  (MW, p. 404a.)    
385 Zie noot 37, vers 9.  
386 Dit is een afleiding van çarad (MW, p. 1066b.).  (Vergelijk noot 266, vers 77.) 
387 Zie noot 39, vers 11.   
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pu:pakI[¡ puir sh tda ySTvya rajmag¡pu:pakI[¡ puir sh tda ySTvya rajmag¡pu:pakI[¡ puir sh tda ySTvya rajmag¡pu:pakI[¡ puir sh tda ySTvya rajmag¡    

yaSyTyu*dœXvjinvsn< cNdna<ÉZDqa<km!,yaSyTyu*dœXvjinvsn< cNdna<ÉZDqa<km!,yaSyTyu*dœXvjinvsn< cNdna<ÉZDqa<km!,yaSyTyu*dœXvjinvsn< cNdna<ÉZDqa<km!,    

zaEir< pItaMbrxrmnu úmaxre me"men<zaEir< pItaMbrxrmnu úmaxre me"men<zaEir< pItaMbrxrmnu úmaxre me"men<zaEir< pItaMbrxrmnu úmaxre me"men<    

àeúyaepaNtS)…irttift< Tva< tmev Smraim.84.àeúyaepaNtS)…irttift< Tva< tmev Smraim.84.àeúyaepaNtS)…irttift< Tva< tmev Smraim.84.àeúyaepaNtS)…irttift< Tva< tmev Smraim.84.    
 

 

 
puñpäkérëaµ puri saha tadä yas tvayä räja-märgaµ 

yäsyaty udyad-dhvajanivasanaµ Candanämbhaç-chaöäìkam, 
Íauriµ388 pétämbara-dharam anu kñmädhare megham enaµ 

prekñyopänta-sphurita-taòitaµ tväµ tam eva smarämi. 

 

 

 

Ik herinner mij exact K®Ω∆a met z’n geel gewaad in de stad naast jou.  Hij 

aanschouwde de bliksemschichten in de wolk op de bergtop.  Samen met jou zal hij 

wandelen op de koninklijke weg die bij jouw intrede met bloemen is bestrooid, 

waarlangs de opgerezen wimpels wapperen en waar het geurt naar het  

schitterend parfum van sandelhout.   

 

 

 

 
Ik herinner mij precies deze K®Ω∆a, die dragende is een geel gewaad, in de stad naast jou, 
dewelke  - na te hebben aanschouwd op de berg die wolk die voorzien is van flitsende 
bliksemschichten bij de top -  samen met jou zal gaan op de weg van de koning die op dat 
moment389 met bloemen is bestrooid, die voorzien is van een oprijzende vlag390 en die 
voorzien is van het kenmerk van de schittering van sandal391-water. 

                                                           
388 Zie noot 223, vers 67.   
389 Dit is bij de intrede van Nemi.   
390 Nivasana betekent letterlijk ‘stof’ (MW, p. 559a.).   We beschouwen dhvaja-nivasanaµ hier dan ook naar 
analogie van dhvaja-paöa, als een samenstelling die ‘vlag’ betekent (MW, p. 522a.). 
391 Candana is de Sirium myrtifolium.  De term duidt of op het hout, of op de olieachtige bereiding van het hout, 
die als parfum zeer hoog wordt geacht.  (MW, p. 386b.) 
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yaNt< tSya< puir hirblavuTsvE> kaimnaE Tva<yaNt< tSya< puir hirblavuTsvE> kaimnaE Tva<yaNt< tSya< puir hirblavuTsvE> kaimnaE Tva<yaNt< tSya< puir hirblavuTsvE> kaimnaE Tva<    

h;aeRTk;¡ nrpitpwe ne:ytStaE yyaeStu,h;aeRTk;¡ nrpitpwe ne:ytStaE yyaeStu,h;aeRTk;¡ nrpitpwe ne:ytStaE yyaeStu,h;aeRTk;¡ nrpitpwe ne:ytStaE yyaeStu,    

ôI[amekae rmyit ztaNy¼na< payiyTvaôI[amekae rmyit ztaNy¼na< payiyTvaôI[amekae rmyit ztaNy¼na< payiyTvaôI[amekae rmyit ztaNy¼na< payiyTva    

ka'œ]TyNyae vdnmidra< daehdCDÒnaSya>.85.ka'œ]TyNyae vdnmidra< daehdCDÒnaSya>.85.ka'œ]TyNyae vdnmidra< daehdCDÒnaSya>.85.ka'œ]TyNyae vdnmidra< daehdCDÒnaSya>.85.    
 

 

 
yäntaµ tasyäµ puri Hari392-Baläv393 utsavaiù käminau tväµ 

harñotkarñaµ narapati-pathe neñyatas tau yayos tu, 
stréëäm394 eko ramayati çatäny aìganäµ päyayitvä395 

käìkñaty anyo vadana-madiräµ dohada396-cchadmanäsyäù. 
 

 

 

Op feestdagen verlustigt K®Ω∆a gewoonlijk honderden vrouwen.   

Balaråma doet een vrouw eerst drinken en verlangt daarna onder het mom van een 

zwangerschapsverlangen naar de wijn uit haar mond.  Maar in deze stad zullen die 

twee galante hofmakers jou met uitermate veel plezier  

begeleiden langs de koninklijke weg. 

 
 
 
In deze stad zullen die beide galante K®Ω∆a en Balaråma jou met een overvloed aan vreugde 
begeleiden, jij die aan het wandelen bent op de weg van de koning.  De ene397 van deze 
beiden verheugt echter tijdens feestdagen honderden vrouwen.  De ander398  - na een vrouw te 
hebben doen drinken -  verlangt onder het mom van een zwangerschapsverlangen naar de 
wijn van de mond van haar. 
 

                                                           
392 Zie noot 290, vers 82. 
393 Naast Balaråma, Baladeva en Balabhadra, is ook dit een naam voor één van de oudere broers van K®Ω∆a  
(MW, p. 722c.).  Zie ook noot 127, vers 43.   
394 Íata wordt hier met de genitief geconstrueerd.  (McD, p. 306c.) 
395 Voor de -i- in dit causatief absolutivum, zie SGW, § 991, p. 356.   
396 Hiermee wordt gewoonlijk verwezen naar de ongewone of soms ziekelijke verlangens van een zwangere 
vrouw.  (MW, p. 499a.) 
397 K®Ω∆a.  (Zie HC.) 
398 Balaråma (Zie HC.).  Rekening houdend met de opmerking in noot 262, vers 76, is het niet verwonderlijk dat 

net hij ook hier in verband wordt gebracht met wijn.    
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saExïe[IivRttivlsÄaer[aNtVyRtITysaExïe[IivRttivlsÄaer[aNtVyRtITysaExïe[IivRttivlsÄaer[aNtVyRtITysaExïe[IivRttivlsÄaer[aNtVyRtITy    

Svavas< t< mi[cyéca Éasur< àaPSyis Tvm!,Svavas< t< mi[cyéca Éasur< àaPSyis Tvm!,Svavas< t< mi[cyéca Éasur< àaPSyis Tvm!,Svavas< t< mi[cyéca Éasur< àaPSyis Tvm!,    

yiSmNkSmE Évit n mude sa¢ÉUim"Rnana<yiSmNkSmE Évit n mude sa¢ÉUim"Rnana<yiSmNkSmE Évit n mude sa¢ÉUim"Rnana<yiSmNkSmE Évit n mude sa¢ÉUim"Rnana<    

yamXyaSte idvsivgme nIlk{Q> syamXyaSte idvsivgme nIlk{Q> syamXyaSte idvsivgme nIlk{Q> syamXyaSte idvsivgme nIlk{Q> suùÖ>.86.uùÖ>.86.uùÖ>.86.uùÖ>.86.    
 

 

 
saudha-çreëér vitata-vilasat-toraëäntar vyatétya 

sväväsaµ taµ maëi-caya-rucä bhäsuraµ präpsyasi tvam, 
yasmin kasmai bhavati na mude sägrabhümir ghanänäµ 

yäm399 adhyäste400 divasa-vigame nélakaëöhaù401 suhåd vaù. 

 

 

 

 

De stralen die van deze gewelfde toegangspoort uitgaan, reiken tot ver.  Wandel 

eronder door, ga voorbij aan de rijen van huizen en je zult je eigen huis bereiken dat 

schittert door de fonkeling van de duizenden edelstenen.  Zie hoe je vriend,  

de pauw, die ook bevriend is met de wolken, zich bij het  

vallen van de avond vestigt op het dak. 

 

 

 

 
Na door het midden van de gewelfde toegangspoort die tot ver schijnend is te zijn gegaan 
voorbij de rijen van huizen, zal jij bereiken dat eigen huis dat stralend is door het licht van de 
massa edelstenen, op hetwelke die bovenste verdieping er niet is met het oog op de vreugde 
voor [eender] wie, [maar] op dewelke [precies] de pauw  - die de vriend is van U [en] van de 
wolken402 -  zich bij het heengaan van de dag vestigt.   

                                                           
399 Hier wordt äs. , adhi° met de accusatief geconstrueerd.  (McD, p. 43c.) 
400 We volgen KM.  DM schrijft ädhyäste.   
401 Letterlijk ‘voorzien van een blauwe nek’.  Het is een naam voor een pauw (MW, p. 566a.) 
402 Zie noot 6, vers 3. 



 87 

nTva pUv¡ ipt&muoguên! taiNvs&JyaNybNxUn!nTva pUv¡ ipt&muoguên! taiNvs&JyaNybNxUn!nTva pUv¡ ipt&muoguên! taiNvs&JyaNybNxUn!nTva pUv¡ ipt&muoguên! taiNvs&JyaNybNxUn!    

saEx< ma< c Öymip ttae=l<k…é:vaÔRicÄ>,saEx< ma< c Öymip ttae=l<k…é:vaÔRicÄ>,saEx< ma< c Öymip ttae=l<k…é:vaÔRicÄ>,saEx< ma< c Öymip ttae=l<k…é:vaÔRicÄ>,    

yiÚ>ïIk< hrit n mnSTva< ivna yadveNdaeyiÚ>ïIk< hrit n mnSTva< ivna yadveNdaeyiÚ>ïIk< hrit n mnSTva< ivna yadveNdaeyiÚ>ïIk< hrit n mnSTva< ivna yadveNdae    

sUyaRpaye n olu kml< pu:yit SvamiÉOyam!.87.sUyaRpaye n olu kml< pu:yit SvamiÉOyam!.87.sUyaRpaye n olu kml< pu:yit SvamiÉOyam!.87.sUyaRpaye n olu kml< pu:yit SvamiÉOyam!.87.    
 

 

 

natvä pürvaµ pitå-mukha-gurün tän visåjyänya-bandhün 

saudhaµ mäµ ca dvayam api tato 'laµ-kuruñvärdra-cittaù, 
yan niùçrékaµ harati na manas tväµ vinä Yädavendo 

süryäpäye na khalu Kamalaµ403 puñyati sväm abhikhyäm. 

 

 

 

 

Vonk van de Yådava’s !  Voorheen nam je vol respect afscheid van je ouders en van je 

andere verwanten.  Ik weet dat je warmhartig bent.  Maak daarom zowel mij, als ons 

huis, terug mooi.  Van hun schoonheid beroofd, zijn deze twee niet in staat de geest 

van hun geliefde te betoveren.  Een lotus onthult haar schoonheid evenmin  

bij het ondergaan van de zon. 

 

 

 

 

 
O, Vonk van Yadu’s nageslacht!  Na voorheen te hebben gebogen naar de respectabele 
mensen, te beginnen met je ouders [en] na vervolgens de andere verwanten te hebben verlaten 
jij, die voorzien bent van een warm hart, versier [nu] twee dingen :  mij en [ons] huis, dewelke 
[twee] zonder jou  - beroofd van hun schoonheid -  niet stelen de geest [van een geliefde].   
Bij het vertrek van de zon onthult een lotus voorwaar de eigen schoonheid niet.”404 

                                                           
403 Zie noot 153, vers 52.   
404 Hier wordt de smeekbede van Råj¡mat¡ tot de berg beëindigd.   
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#Tyú e=Sya vcnivmuo< mui´kaNtanur <́#Tyú e=Sya vcnivmuo< mui´kaNtanur <́#Tyú e=Sya vcnivmuo< mui´kaNtanur <́#Tyú e=Sya vcnivmuo< mui´kaNtanur <́    

†:qœva neim< ikl jlxr> siÚxaE ÉUxrSw>,†:qœva neim< ikl jlxr> siÚxaE ÉUxrSw>,†:qœva neim< ikl jlxr> siÚxaE ÉUxrSw>,†:qœva neim< ikl jlxr> siÚxaE ÉUxrSw>,    

tTkaé{yaidv nvjlaïa[uivÏa< Sm xÄetTkaé{yaidv nvjlaïa[uivÏa< Sm xÄetTkaé{yaidv nvjlaïa[uivÏa< Sm xÄetTkaé{yaidv nvjlaïa[uivÏa< Sm xÄe    

o*aetalIivlistinÉa< iv*uÊNme;†iòm!.88.o*aetalIivlistinÉa< iv*uÊNme;†iòm!.88.o*aetalIivlistinÉa< iv*uÊNme;†iòm!.88.o*aetalIivlistinÉa< iv*uÊNme;†iòm!.88.    
 

 

 

ity ukte 'syä vacana-vimukhaµ Mukti-käntänuraktaµ 

dåñövä Nemiµ kila jaladharaù saµnidhau bhüdhara-sthaù, 
tat-käruëyäd iva nava-jaläçräëuviddhäµ sma dhatte 

khadyotälé-vilasita-nibhäµ vidyud-unmeña-dåñöim. 

 

 

 

Op de berg bevond zich in de nabijheid van Nemi een wolk.  Deze zag dat Nemi niet 

eens geïnteresseerd was in de liefdesverklaring van deze vrouw, maar wel verknocht 

was aan z’n nieuwe geliefde, die de vorm had aangenomen van de Verlossing.  Als 

het ware uit medelijden met Råj¡mat¡ creëerde hij met ogen vol jonge traandruppels 

een blik van flitsende bliksemschichten, die leek op een  

zwerm glimmende vuurvliegjes. 

 

 

 
Na te hebben gezien  - bij het aldus gesproken [zijn] van deze [vrouw]405 -  dat Nemi die 

verknocht is aan z’n geliefde Mukti406, niet geïnteresseerd is in [haar] woorden, creëerde een 
wolk die zich op de berg bevond in [zijn407] nabijheid  - als het ware uit medelijden met haar -  
een blik van flitsende bliksemschichten, die lijkt op een glimmende zwerm vuurvliegjes408, 
[maar] die gevuld is met tranen409 van jong water. 

                                                           
405 Råj¡mat¡.  (HC.) 
406 De Verlossing.  (McD. , p. 230a.) 
407 In de nabijheid van Nemi.  (HC.) 
408 De khadyota is het vuurvliegje, dat licht-producerende organen heeft op het achterlijf (FF, p. 186.).  De 
vuurvliegjes wekken een prachtig beeld op doordat hun zachte fonkelende licht in contrast staat met de dichte 
schaduw van de bossen, waarin ze in grote getallen kunnen worden gezien tijdens het regenseizoen (Wil., p. 75.).  
Hier wordt hun licht vooral gecontrasteerd met de donkere kleur van de donderwolk zelf.   
409 Açra is gelijk aan asra.  (MW. , p. 114b.)  
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tTsOyUce tmwvcn< vaiÁDt< saxyaSyatTsOyUce tmwvcn< vaiÁDt< saxyaSyatTsOyUce tmwvcn< vaiÁDt< saxyaSyatTsOyUce tmwvcn< vaiÁDt< saxyaSya    

balamena< ny injg&h< zElz&¼< ivhay,balamena< ny injg&h< zElz&¼< ivhay,balamena< ny injg&h< zElz&¼< ivhay,balamena< ny injg&h< zElz&¼< ivhay,    

TvTs<yaegaÚnu x&itsmetanv*a<gyiòrœTvTs<yaegaÚnu x&itsmetanv*a<gyiòrœTvTs<yaegaÚnu x&itsmetanv*a<gyiòrœTvTs<yaegaÚnu x&itsmetanv*a<gyiòrœ    

ya tÇ Sya*uvitiv;ye s&iòra*ev xatu>.89.ya tÇ Sya*uvitiv;ye s&iòra*ev xatu>.89.ya tÇ Sya*uvitiv;ye s&iòra*ev xatu>.89.ya tÇ Sya*uvitiv;ye s&iòra*ev xatu>.89.    
 

 

 

tat sakhy üce tam atha vacanaµ väïchitaµ sädhayäsyä 

bäläm enäµ naya nija-gåhaµ çaila-çåìgaµ vihäya, 
tvat-saµyogän nanu dhåti-sametänavadyäìgayañöir 

yä tatra syäd yuvati-viñaye såñöir ädyeva Dhätuù410. 

 

 

 

Toen begon de vriendin van Råj¡mat¡ tot Nemi te spreken : 

 

“Verlaat de bergtop en vervul de wens van deze jonge vrouw.  Leid haar naar huis.  

Ze zou zo gelukkig zijn eens ze met jou is herenigd.  Zie je dan niet hoe betoverend 

mooi zij is !?  Met haar perfecte, feeachtige lichaam zou je denken dat ze het 

allereerste meisje is dat de Schepper ooit creëerde. 

 

 

 

 
Vervolgens heeft [haar411] vriendin deze woorden tot hem412 gesproken :  “Na te hebben 
achtergelaten de top van de berg, vervul de wens van deze [vrouw] en leid die jonge vrouw 
naar het eigen huis, dewelke [vrouw] die voorzien is van een feeachtige gedaante die zonder 
fouten is  - als was het de eerste creatie van de Schepper voor wat de jonge meisjes betreft -   
daar voorwaar voorzien zou zijn van vreugde ingevolge de vereniging met jou. 

                                                           
410 Dhätå is een naam voor Brahmå of de Schepper (MW, p. 514a.).  Aangezien de jains niet geloven in één 

scheppende God (P. S. Jaina, p. 375.), is het eigenaardig dat deze term toch in een jainistisch kader wordt 
gehanteerd.   (Vergelijk noot 17, vers 5; noot 23,vers 6 en noot 45, vers 13.)  (Zie inleiding, pp. ix en x.) 
411 Råj¡mat¡.  (HC) 
412 Dit is Nemi.  (HC.) 
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ASvIkaraTsuÉg Évt> i¬òzaeÉa< ikyiÑrœASvIkaraTsuÉg Évt> i¬òzaeÉa< ikyiÑrœASvIkaraTsuÉg Évt> i¬òzaeÉa< ikyiÑrœASvIkaraTsuÉg Évt> i¬òzaeÉa< ikyiÑrœ    

m&ÖImNtivRrhiziona vasrEdRýmanam!,m&ÖImNtivRrhiziona vasrEdRýmanam!,m&ÖImNtivRrhiziona vasrEdRýmanam!,m&ÖImNtivRrhiziona vasrEdRýmanam!,    

@nam! zu:yÖdnkmla< ËrivXvStpTÇa<@nam! zu:yÖdnkmla< ËrivXvStpTÇa<@nam! zu:yÖdnkmla< ËrivXvStpTÇa<@nam! zu:yÖdnkmla< ËrivXvStpTÇa<    

jata< mNye tuihnmiwta< piÒnIjata< mNye tuihnmiwta< piÒnIjata< mNye tuihnmiwta< piÒnIjata< mNye tuihnmiwta< piÒnI———— vaNyêpam!.90. vaNyêpam!.90. vaNyêpam!.90. vaNyêpam!.90.    
 

 

 

asvékärät subhaga bhavataù kliñöa-çobhäµ kiyadbhir 

mådvém antar viraha-çikhinä väsarair dahyamänäm, 
enäm çuñyad-vadana-Kamaläµ413 düra-vidhvasta-patträµ414 

jätäµ manye tuhina-mathitäµ Padminéµ415 vänya-rüpäm. 

 
 

 

Gezegende, deze tengere vrouw wordt binnenin verteerd door het vuur van de 

scheiding !  Ik merk dat haar gedaante sinds enkele dagen is veranderd doordat jij 

haar nog steeds niet aanvaardt.  Haar schoonheid is getaand en haar lotusgezichtje is 

aan het wegkwijnen zoals ook de blaadjes van een lotus helemaal verwelken,  

eens zij door de vorst is verwoest. 

 

 

 

 
O, Gezegende, ik neem waar dat deze tengere [vrouw] die innerlijk wordt verteerd door het 
vuur van de scheiding sinds zoveel dagen ingevolge het niet aanvaarden van U, edele 
voorzien is van een ontstane andere gedaante die gekenmerkt wordt door een schoonheid die 
verflauwd is en door een lotusgezicht416 dat aan het wegkwijnen is, als was het een lotus die 
voorzien is van blaadjes die grondig zijn vernield en die verwoest is door het vriezen417.   
 

                                                           
413 Zie noot 153, vers 52.   
414 DM schrijft hier foutief paträµ, wat wordt bevestigd in KM.   
415 Ook dit zou gaan om de Nelumbium speciosum, een lotus (MW, p. 585b.).  (Vergelijk noot 153, vers 52.) 
416 We interpreteren vadana-kamala hier als een samenstelling, die ‘lotusgezicht’ betekent naar analogie met 

vadana-paìka-ja of  vadana-kaµja.  (MW. , p. 916b.) 
417 Vergelijk de verwijzingen naar het koud seizoen in de verzen 78 en 80 en ook het beeld van het ondergaan 
van de zon in vers 87.   
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Aaka<]NTya m&Êkrpir:v<gsaEOyain sOya>Aaka<]NTya m&Êkrpir:v<gsaEOyain sOya>Aaka<]NTya m&Êkrpir:v<gsaEOyain sOya>Aaka<]NTya m&Êkrpir:v<gsaEOyain sOya>    

pZyamu:ya muomnuidt< MlanmSmermiï,pZyamu:ya muomnuidt< MlanmSmermiï,pZyamu:ya muomnuidt< MlanmSmermiï,pZyamu:ya muomnuidt< MlanmSmermiï,    

%*ÄapaTk…mudimv te kEriv{ya ivyaegadœ%*ÄapaTk…mudimv te kEriv{ya ivyaegadœ%*ÄapaTk…mudimv te kEriv{ya ivyaegadœ%*ÄapaTk…mudimv te kEriv{ya ivyaegadœ    

#NdaedERNy< Tvdnusr[i¬òkaNteibRÉitR.91.#NdaedERNy< Tvdnusr[i¬òkaNteibRÉitR.91.#NdaedERNy< Tvdnusr[i¬òkaNteibRÉitR.91.#NdaedERNy< Tvdnusr[i¬òkaNteibRÉitR.91.    
 

 

 
äkäµkñantyä mådu-kara-pariñvaµga-saukhyäni sakhyäù 

paçyämuñyä mukham anuditaµ mlänam asmeram418 Açri419, 
udyat-täpät Kumudam420 iva te Kairaviëyä421 viyogäd 
indor dainyaµ tvad-anusaraëa-kliñöa-känter bibharti. 

 

 

 

Mijn vriendin verlangt zo naar het genot van een aanraking van jouw  

zachte hand.  Bij het volgen van jou is haar schoonheid getaand.    

Godin van de Ellende, aanschouw nu toch haar naar de grond gericht gelaat !  Het 

draagt de droeve staat van de maan.  Het is als een witte nachtlotus, die niet alleen 

door de rijzende hitte is verwelkt, maar die doordat ze van haar Kairavi∆¡-plant is 

gescheiden gewoon niet bloeien kan. 

 
 
 
 

O, Godin van de Ellende, aanschouw het niet opgeheven gelaat dat niet glimlachend is van die 
vriendin422 die verlangende is naar de genietingen van een aanraking van de zachte hand van 
jou en die voorzien is van een schoonheid die is getaand bij het volgen van jou.  Het draagt de 
droeve staat van de maan, als was het een Kumuda-bloem die ingevolge de rijzende hitte 
verwelkt en ingevolge het gescheiden zijn van de Kairavi∆¡ niet bloeiend is.   

                                                           
418 We beschouwen smera hier als een çleña. Het betekent immers zowel ‘bloeiend’, als ‘glimlachend’  (McD, p. 

369a.).  Asmeram vertalen we dan enerzijds als ‘niet glimlachend’ bij het gelaat van Råj¡mat¡ en anderzijds als 

‘niet bloeiend’ bij de Kumuda-bloem.   
419 Dit is het ongeluk, gepersonifieerd als een godin.  (MW, p. 114c.) 
420 Dit is de witte nachtlotus zelf.  (McD, p. 70b.) (FF, p. 53.).    
421 Dit is de plant van de witte lotus.  (McD, p. 74c.) 
422 Råj¡mat¡.  (HC.) 
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zYyaeTs<ge iniz ipt&g&he àaPy inÔa< purasaEzYyaeTs<ge iniz ipt&g&he àaPy inÔa< purasaEzYyaeTs<ge iniz ipt&g&he àaPy inÔa< purasaEzYyaeTs<ge iniz ipt&g&he àaPy inÔa< purasaE    

Tv< Kv Svaimn! ìjis shseit äuva[a àbuÏa,Tv< Kv Svaimn! ìjis shseit äuva[a àbuÏa,Tv< Kv Svaimn! ìjis shseit äuva[a àbuÏa,Tv< Kv Svaimn! ìjis shseit äuva[a àbuÏa,    

^ce=SmaiÉnR olu nynenaip yenei]tasI>^ce=SmaiÉnR olu nynenaip yenei]tasI>^ce=SmaiÉnR olu nynenaip yenei]tasI>^ce=SmaiÉnR olu nynenaip yenei]tasI>    

ki½ÑtuR> Smris riske Tv< ih tSy iki½ÑtuR> Smris riske Tv< ih tSy iki½ÑtuR> Smris riske Tv< ih tSy iki½ÑtuR> Smris riske Tv< ih tSy iàyeit.92.àyeit.92.àyeit.92.àyeit.92.    
 

 

 

çayyotsaµge423 niçi pitå-gåhe präpya nidräµ puräsau 

tvaµ kva svämin vrajasi sahaseti bruväëä prabuddhä, 
üce 'smäbhir na khalu nayanenäpi yenekñitäséù 

kaccid bhartuù424 smarasi rasike tvaµ hi tasya priyeti. 

 

 

 

 

Op een nacht  was zij in slaap gevallen in haar bed in de ouderlijke woning.   

Plots werd ze wakker en riep :  “Heer, waar ga je heen ? ”.   

Wij hebben haar toen gezegd :  “Emotioneel meisje, denk je nu weer aan je man ?  Jij 

was zijn geliefde en toch gunt hij je geen blik.  Waarom zie jij hem dan  

zelfs in je dromen ? ” 

 

 

 

 

 
Deze [vrouw] na eerst de slaap te hebben bereikt in de nacht in het bed in het huis van [haar] 
ouders, was plots wakker geworden, sprekende aldus :  “O, heer, waar ga je heen ?  ”.  Door 
ons425 is gezegd :  “O, emotionele vrouw, denk je aan je man, door dewelke jij zelfs niet met 
het oog wordt gezien ?  Immers, jij voorwaar was zijn geliefde . ” 

                                                           
423 Dit is gelijk aan çayyäntare, ‘in bed’.  (MW, p. 1056a.) 
424 Små wordt hier met de genitief geconstrueerd.  (McD, p. 368c.) 
425 De vriendinnen van Råj¡mat¡.  (HC.) 
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@tdœœÊ>oapnyriske àakœ soIna< smaje@tdœœÊ>oapnyriske àakœ soIna< smaje@tdœœÊ>oapnyriske àakœ soIna< smaje@tdœœÊ>oapnyriske àakœ soIna< smaje    

 gayTyasa< ikmip mxur< gItmaday vI[am!, gayTyasa< ikmip mxur< gItmaday vI[am!, gayTyasa< ikmip mxur< gItmaday vI[am!, gayTyasa< ikmip mxur< gItmaday vI[am!,    

TvÏ(anenapùtùdya gTvÏ(anenapùtùdya gTvÏ(anenapùtùdya gTvÏ(anenapùtùdya gatukama ll¾eatukama ll¾eatukama ll¾eatukama ll¾e    

ÉUyae ÉÉUyae ÉÉUyae ÉÉUyae ÉUy> Svymip k«ta< mUCDRna< ivSmrNtI.93.Uy> Svymip k«ta< mUCDRna< ivSmrNtI.93.Uy> Svymip k«ta< mUCDRna< ivSmrNtI.93.Uy> Svymip k«ta< mUCDRna< ivSmrNtI.93.    
 

 

 

etad-duùkhäpanaya-rasike präk sakhénäµ samäje 

gäyaty426 äsäµ kim api427 madhuraµ gétam ädäya véëäm428, 
tvad-dhyänenäpahåta-hådayä gätu-kämä lalajje 

bhüyo bhüyaù svayam api kåtäµ mürcchanäµ vismaranté. 

 

 

 

 

Vroeger was zij zo gek op zingen !  Toen wij meisjes samenkwamen om ons verdriet 

met elkaar te delen, nam ze haar luit en zong ze welluidende liedjes.  Nu bloost ze 

steeds meer van schaamte, wanneer ze, doordat haar hart gestolen is door de 

gedachte aan jou, telkens opnieuw de melodie vergeet,  

hoewel ze die zelf heeft geschreven. 

 

 

 

 

 
Vroeger zong zij veel meer een melodieus lied voor deze [meisjes] na de luit te hebben 
genomen in een vergadering van vriendinnen die toegewijd was aan het wegnemen van de 
pijn van hen.  Zij die voorzien is van liefde voor het lied en die voorzien is van een hart dat 
gestolen is door de gedachte aan jou, is beschaamd geworden, terwijl ze telkens opnieuw de 
melodie vergeet, hoewel ze die zelf heeft gemaakt.  

                                                           
426 We interpreteren dit hier als een historisch presens.  
427 We volgen KM.  DM schrijft ter hoogte van syllabe drie t.e.m. zeven eñä kitava.   
428 De véëä is de Indische luit.  (MW, p. 1005a.) 
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TvTàaÞyw¡ ivrictvtI tÇ saEÉaGydeVya>TvTàaÞyw¡ ivrictvtI tÇ saEÉaGydeVya>TvTàaÞyw¡ ivrictvtI tÇ saEÉaGydeVya>TvTàaÞyw¡ ivrictvtI tÇ saEÉaGydeVya>    

pUjame;a suriÉk…sumErekicÄa muøtRm!,pUjame;a suriÉk…sumErekicÄa muøtRm!,pUjame;a suriÉk…sumErekicÄa muøtRm!,pUjame;a suriÉk…sumErekicÄa muøtRm!,    

dEv}an! va nyit inpu[an! Sm ][< Éa;yNtIdEv}an! va nyit inpu[an! Sm ][< Éa;yNtIdEv}an! va nyit inpu[an! Sm ][< Éa;yNtIdEv}an! va nyit inpu[an! Sm ][< Éa;yNtI    

àaye[Ete rm[ivrhe:v<gnana< ivnaeda>.94.àaye[Ete rm[ivrhe:v<gnana< ivnaeda>.94.àaye[Ete rm[ivrhe:v<gnana< ivnaeda>.94.àaye[Ete rm[ivrhe:v<gnana< ivnaeda>.94.    
 

 

 

tvat-präpty-arthaµ viracitavaté tatra Saubhägya-devyäù 

püjäm eñä surabhi-kusumair ekacittä muhürtam, 
daivajïän vä nayati nipuëän sma kñaëaµ bhäñayanté 

präyeëaite ramaëa-viraheñv aìganänäµ vinodäù429. 

 
 

 

 

Met het vooruitzicht op jouw aankomst, bracht zij haar tijd net zo door als alle 

andere vrouwen van wie hun echtgenoot een periode weg is van huis.  Nu eens was 

ze een poosje geconcentreerd bezig met het offeren van zoetgeurende bloemen ter ere 

van de Godin van de voorspoed, dan weer was ze een praatje aan het  

maken met de slimme astrologen.   

 

 

 

 

 
Deze [vrouw] bracht daar met het oog op de aankomst van jou een ogenblik door, voorzien 
van een gerichte geest hebbende gemaakt het dienstbetoon aan de Godin van de Voorspoed430 
door middel van zoetgeurende bloemen of [bracht] een ogenblik [door] al pratend tot de 
slimme astrologen.  Dit [is] hoofdzakelijk het tijdverdrijf voor vrouwen in afwezigheid van 
[hun] echtgenoot. 

                                                           
429 We beschouwen zowel ete vinodäù, als viraheñu hier als een collectivum.  
430 Vergelijk noot 331, vers 91.   
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yate pai[¢h[smye=iÔ< ivhay TvyIma<yate pai[¢h[smye=iÔ< ivhay TvyIma<yate pai[¢h[smye=iÔ< ivhay TvyIma<yate pai[¢h[smye=iÔ< ivhay TvyIma<    

Ty®va maLy< spid ricta yanya ivàyaege,Ty®va maLy< spid ricta yanya ivàyaege,Ty®va maLy< spid ricta yanya ivàyaege,Ty®va maLy< spid ricta yanya ivàyaege,    

tamevEtamevEtamevEtamevE;a vhit izrsa Sve inxay àdeze;a vhit izrsa Sve inxay àdeze;a vhit izrsa Sve inxay àdeze;a vhit izrsa Sve inxay àdeze    

g‘aÉaegat! kiQniv;mamekve[Ig‘aÉaegat! kiQniv;mamekve[Ig‘aÉaegat! kiQniv;mamekve[Ig‘aÉaegat! kiQniv;mamekve[I—— —— kre[.95. kre[.95. kre[.95. kre[.95.    
 

 

 

yäte päëigrahaëa-samaye 'driµ vihäya tvayémäµ 

tyaktvä mälyaµ431 sapadi racitä yänayä viprayoge432, 

täm evaiñä vahati çirasä sve nidhäya pradeçe 

galläbhogät kaöhina-viñamäm ekaveëéµ433 kareëa. 

 

 

 

Jij hebt haar op het moment van het huwelijk achtergelaten.  Onmiddellijk heb je de 

bruidskrans verwijderd en ben je naar de berg gegaan. 

Maar zij heeft op het ogenblik van de scheiding eigenhandig die ene haarvlecht 

gevlochten die ze, hoewel die ondertussen hard en ruw geworden is,  sindsdien niet 

eens heeft losgemaakt. 

 

 

 
Terwijl jij bent gegaan naar de berg, na haar op het moment van het huwelijk te hebben 
achtergelaten434 en na onmiddellijk de bruidskrans te hebben verwijderd, draagt deze [vrouw] 
langs het hoofd, na te hebben geplaatst op het eigen lichaam vanuit de omgeving van de 
wangen met de hand die ene haarvlecht, die hard en ruw is [en] dewelke precies in de 
scheiding door haar is gemaakt.  435 
 

                                                           
431 Het HC wijst erop dat het hier om een jayamälä gaat, een krans die door de bruid rond de hals van de 
bruidegom werd gelegd.  (McG, p. 360a.) 
432 Hier volgen we KM.  DM schrijft vanaf de elfde syllabe yä tvayä präg viyoge.   
433 Deze haardracht is een teken van rouw (MW, p. 229b.).  (Vergelijk cfr. infra noot 347.) 
434 Zie inleiding, p. ix.   
435 Wanneer de echtgenoot bijvoorbeeld op reis gaat, is de vrouw gewoon al haar sieraden af te leggen en haar 
haren tot één haarvlecht samen te binden.  Haar man moet deze dan bij zijn terugkomst losknopen (Lo., p. 88).  

Dit hele vers wijst duidelijk op de tegengestelde houding van Nemi en Råj¡mat¡.  Nemi geeft van bij het begin 

geen enkel teken van verbintenis tussen hen, terwijl Råj¡mat¡ in al haar gedachten, woorden en daden, handelt 
alsof ze gehuwd zijn.    
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gIgIgIgIta*EvaR ïuitsuokrE> àStutEvaR ivnaedE>ta*EvaR ïuitsuokrE> àStutEvaR ivnaedE>ta*EvaR ïuitsuokrE> àStutEvaR ivnaedE>ta*EvaR ïuitsuokrE> àStutEvaR ivnaedE>    

paEra[IiÉ> k«ztnuimma< TviÖyaegaTkwaiÉ>,paEra[IiÉ> k«ztnuimma< TviÖyaegaTkwaiÉ>,paEra[IiÉ> k«ztnuimma< TviÖyaegaTkwaiÉ>,paEra[IiÉ> k«ztnuimma< TviÖyaegaTkwaiÉ>,    

tuiò< netu< rjin;u punnaRilvgR> ]mae=ÉUt!tuiò< netu< rjin;u punnaRilvgR> ]mae=ÉUt!tuiò< netu< rjin;u punnaRilvgR> ]mae=ÉUt!tuiò< netu< rjin;u punnaRilvgR> ]mae=ÉUt!    

tamuiÚÔamvinzyna< saExvataynSw>.96.tamuiÚÔamvinzyna< saExvataynSw>.96.tamuiÚÔamvinzyna< saExvataynSw>.96.tamuiÚÔamvinzyna< saExvataynSw>.96.    
 

 

 

gétädyair vä çruti-sukhakaraiù prastutair vä vinodaiù 

pauräëébhiù kåça-tanum imäµ tvad-viyogät kathäbhiù, 
tuñöiµ netuµ rajaniñu436 punar näli-vargaù kñamo 'bhüt 
täm unnidräm avani-çayanäµ saudha-vätäyana-sthaù. 

 
 

 

 

Haar lichaam is zwak geworden door het gescheiden zijn van jou.  ’s Nachts ligt ze 

alsmaar slapeloos te woelen op het dakterras.  Haar vriendinnen kunnen haar op 

geen enkele manier tevreden stellen, niet door verhaaltjes over vroeger, noch door 

spelletjes om de tijd mee te verdrijven en zelfs niet door het zingen van  

liedjes die een streling zijn voor het oor. 

 

 

 
 
 
De schare vriendinnen, die zich bevond op het dakterras van het huis, was opnieuw niet in 
staat om haar, deze [vrouw] die slapeloos op de grond lag [en] die voorzien was van een 
lichaam dat zwak is ingevolge de scheiding van jou door middel van verhalen die betrekking 
hebben op het verleden of door spelletjes om de tijd mee te verdrijven437 te beginnen met 
liederen die werden gezongen en die vreugde bewerkstelligen voor het oor, tijdens de nachten 
te leiden naar tevredenheid.   

                                                           
436 Zie noot 119, vers 40.   
437 Dit is een omschrijving van het begrip vinoda (McD, p. 285b.).  (Vergelijk noot 341, vers 94.) 
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ya àagSya> ][imv nvEgIRtvaÄaRivnaedErœya àagSya> ][imv nvEgIRtvaÄaRivnaedErœya àagSya> ][imv nvEgIRtvaÄaRivnaedErœya àagSya> ][imv nvEgIRtvaÄaRivnaedErœ    

AasICDYyatlivgiltEgR‘ÉagEivRl'œ̧ y,AasICDYyatlivgiltEgR‘ÉagEivRl'œ̧ y,AasICDYyatlivgiltEgR‘ÉagEivRl'œ̧ y,AasICDYyatlivgiltEgR‘ÉagEivRl'œ̧ y,    

raiÇ< s<vTsrztsma< TvTk«te tÝgaÇIraiÇ< s<vTsrztsma< TvTk«te tÝgaÇIraiÇ< s<vTsrztsma< TvTk«te tÝgaÇIraiÇ< s<vTsrztsma< TvTk«te tÝgaÇI    

tamevae:[EivRrhjintErïuiÉyaRpyNtI.97.tamevae:[EivRrhjintErïuiÉyaRpyNtI.97.tamevae:[EivRrhjintErïuiÉyaRpyNtI.97.tamevae:[EivRrhjintErïuiÉyaRpyNtI.97.    
 

 

 

yä präg asyäù kñaëam iva navair géta-värttä438-vinodair 

äséc chayyä439-tala-vigalitair galla-bhägair440 vilaìghya, 
rätriµ saµvatsara-çata-samäµ tvat-kåte tapta-gätré 

täm evoñëair viraha-janitair açrubhir yäpayanté. 

 

 

 

Vroeger waren de nachten voor haar als één ogenblik door de steeds weer nieuw 

bedachte spelletjes om de tijd mee te verdrijven, door de opgediste verhalen en  

door de zelfgemaakte liedjes. 

Nu zijn zij door de hete tranen die ter wille van jou zijn ontstaan door de scheiding 

en die stromen langs haar wangen om neer te vallen op de bodem van het bed, voor 

haar een ware kwelling geworden, die honderd volle jaren lijkt te duren. 

 

 

 
Zij die voorzien is van een lichaam dat wordt gekweld terwijl ze doorbrengt die nacht die lijkt 
op honderd volle jaren door de hete tranen ter wille van jou, die ontstaan zijn door de 
scheiding en die, na te zijn gepasseerd langs de plaatsen van de wangen, neergevallen zijn op 
de bodem van het bed, dewelke [nacht] vroeger voor haar was als één ogenblik door het 
nieuwe verdrijven van de tijd441, de verhalen en de liederen.    

                                                           
438 Zie noot 234, vers 70.    
439 DM schrijft foutief asét ßayyä, wat in KM wordt bevestigd.   
440 Hier volgen we KM.  DM schrijft bhägo.   
441 Zie noot 341, vers 94.  Vergelijk ook noot 349, vers 96.   
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pZyNtI TvNmyimv jgNmaehÉavaTsm¢<pZyNtI TvNmyimv jgNmaehÉavaTsm¢<pZyNtI TvNmyimv jgNmaehÉavaTsm¢<pZyNtI TvNmyimv jgNmaehÉavaTsm¢<    

XyayNtI Tva< mnis iniht< tT][< tiÖrame,XyayNtI Tva< mnis iniht< tT][< tiÖrame,XyayNtI Tva< mnis iniht< tT][< tiÖrame,XyayNtI Tva< mnis iniht< tT][< tiÖrame,    

mUit¡ iÉÄavip c iliotamIi]tu< te purStadœmUit¡ iÉÄavip c iliotamIi]tu< te purStadœmUit¡ iÉÄavip c iliotamIi]tu< te purStadœmUit¡ iÉÄavip c iliotamIi]tu< te purStadœ    

Aaka<]NtI nynsillaeTpIféÏavkazam!.98.Aaka<]NtI nynsillaeTpIféÏavkazam!.98.Aaka<]NtI nynsillaeTpIféÏavkazam!.98.Aaka<]NtI nynsillaeTpIféÏavkazam!.98.    
 

 

 

paçyanté tvan-mayam iva jagan moha-bhävät samagraµ 

dhyäyanté tväµ manasi nihitaµ tat-kñaëaµ tad-viräme, 
mürtiµ bhittäv api ca likhitäm ékñituµ te purastäd 

äkäµkñanté nayana-salilotpéòa-ruddhävakäçäm. 

 
 

 

 

Door geestesverblinding is het alsof haar hele wereld slechts uit jou bestaat.  Van het 

eigenste ogenblik dat ze een heldere kijk heeft, begint ze terug aan jou te denken.   

Jij bent waarlijk in haar hart verankerd !  Hoewel ze verlangt naar een  

gelegenheid waarop haar tranenvloed eens zal worden belemmerd,  

zou ze eigenlijk op de muur tegenover haar een geschilderde  

afbeelding van jou willen om naar te kijken. 

 

 

 

 

 
Zij die ingevolge de toestand van verblinding als het ware de hele wereld aan het zien is als 
bestaande uit jou, zij die bij het ophouden daarvan442 onmiddellijk aan het denken is aan jou  - 
jij die in [haar] hart bent vastgehecht -  zij die bovendien verlangende is om te zien een 
geschilderde afbeelding van jou op de muur tegenover [haar] en ook naar een gelegenheid tot 
een belemmerde uitbarsting van tranen. 

                                                           
442 Van die verblinding.  (HC.) 
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ANtiÉRÚa mnisjzrEmIRilta]I muøt¡ANtiÉRÚa mnisjzrEmIRilta]I muøt¡ANtiÉRÚa mnisjzrEmIRilta]I muøt¡ANtiÉRÚa mnisjzrEmIRilta]I muøt¡    

lBXva s<}alBXva s<}alBXva s<}alBXva s<}a< idizidiz mu÷vIRúyma[aitRdIna, idizidiz mu÷vIRúyma[aitRdIna, idizidiz mu÷vIRúyma[aitRdIna, idizidiz mu÷vIRúyma[aitRdIna,    

zYyaeTs<ge nvikslya¢e=ip ÉÔ< n leÉezYyaeTs<ge nvikslya¢e=ip ÉÔ< n leÉezYyaeTs<ge nvikslya¢e=ip ÉÔ< n leÉezYyaeTs<ge nvikslya¢e=ip ÉÔ< n leÉe    

saæe=ûIv Swlkmil[I n àbuÏa n suÝa.99.saæe=ûIv Swlkmil[I n àbuÏa n suÝa.99.saæe=ûIv Swlkmil[I n àbuÏa n suÝa.99.saæe=ûIv Swlkmil[I n àbuÏa n suÝa.99.    
 

 

 

antar bhinnä Manasija443-çarair mélitäkñé444 muhürtaµ 

labdhvä saµjïäµ445 diçi diçi muhur vékñyamäëärti-dénä, 
çayyotsaµge446 nava-kisalayägre'pi bhadraµ na lebhe447 

säbhre 'hnéva Sthalakamaliëé448 na prabuddhä na suptä. 

 

 

 

 

Iedereen ziet hoe de pijn haar kwelt.  Kåma’s pijlen hebben haar innerlijk verscheurd.  

Haar geest is wel eens één ogenblik terug helder geworden, maar nog vond ze geen 

welzijn in haar bed.  Toch waren haar ogen toen half open.  Ze leek op een hibiscus 

op een bed van jonge scheutjes die op een bewolkte dag  

niet geopend, noch gesloten was. 

 

 

 

 

Zij die door pijn wordt gekweld, die doorboord is vanbinnen door de pijlen van Kåma, die 
langs alle kanten wordt bekeken, heeft  - hoewel ze, na plots te hebben verworven een 
helderheid van geest, voorzien was van ogen die gedurende één ogenblik half geopend waren, 
als was het een hibiscus op een oppervlak van jonge scheutjes op een bewolkte dag, die niet 
geopend, noch gesloten was -  [toch] geen geluk gevonden in [haar] bed.   

                                                           
443 Zie noot 18, vers 6.   
444 DM schrijft hier foutief mélitakñé, wat in KM wordt bevestigd.   
445 We interpreteren dit hier als antoniem van moha uit het vorige vers.   
446 Zie noot 335, vers 92.  
447 We volgen hier de tweede en derde påda van KM.   
448 De Hibiscus mutabilis.  (MW, p. 1262a.) 
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v&ÄaNte=iSm<Stdnu kiwte maturSyaStyEtdœv&ÄaNte=iSm<Stdnu kiwte maturSyaStyEtdœv&ÄaNte=iSm<Stdnu kiwte maturSyaStyEtdœv&ÄaNte=iSm<Stdnu kiwte maturSyaStyEtdœ    

v&Ä< }atu< iniz sh mya àei;t> saEivd‘>,v&Ä< }atu< iniz sh mya àei;t> saEivd‘>,v&Ä< }atu< iniz sh mya àei;t> saEivd‘>,v&Ä< }atu< iniz sh mya àei;t> saEivd‘>,    

sOya> pZyÚymip dza< ta< tdaece c jat<sOya> pZyÚymip dza< ta< tdaece c jat<sOya> pZyÚymip dza< ta< tdaece c jat<sOya> pZyÚymip dza< ta< tdaece c jat<    

àTy]<te iniolmicradœ æaté <́ mya yt!.100.àTy]<te iniolmicradœ æaté <́ mya yt!.100.àTy]<te iniolmicradœ æaté <́ mya yt!.100.àTy]<te iniolmicradœ æaté <́ mya yt!.100.    
 

 

 

våttänte449 'smiµs450 tadanu kathite mätur asyäs tayaitad 

våttaµ jïätuµ niçi saha mayä preñitaù sauvidallaù, 
sakhyäù451 paçyann ayam api daçäµ täµ tadoce ca jätaµ 

pratyakñaµ te nikhilam aciräd bhrätar452 uktaµ mayä yat. 

 

 

 

 

Uiteindelijk vertelde ik dat verhaal aan haar moeder.  Zij beval de harembediende 

om ’s nachts samen met mij die gebeurtenis uit te pluizen.  Terwijl we keken naar de 

toestand van mijn vriendin, zei ik tot hem :  “Broer, al wat ik je heb verteld,  

is ook voor jou maar al te gauw duidelijk geworden hé !?”. 
 

 

 

 
Wanneer dat verhaal werd verteld aan de moeder van haar453, werd deze harembediende 
daarna door haar bevolen om samen met mij in de nacht die gebeurtenis te leren kennen en 
kijkend naar die toestand van [mijn] vriendin, heb ik dan gezegd :  “Broer, al wat gezegd is 
door mij, is ook voor jou gauw duidelijk geworden”.   
 

                                                           
449 DM schrijft hier foutief våtänte, wat in KM wordt bevestigd en wat bovendien metrisch niet correct is.   
450 Hier volgen we KM.  DM schrijft ’smin tadanu zonder sandhi.     
451 Hier volgen we KM.  DM schrijft sakhyä.   
452 Dit wordt vaak gebruikt als een term voor een vriendelijke aanspreking of om een dichte verwant of een 
intieme vriend aan te wijzen.  (MW, p. 770b.) 
453 Van Råj¡mat¡.  (HC.) 
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àeúyEtiSmÚip m&g†zStamsýamvSwam!àeúyEtiSmÚip m&g†zStamsýamvSwam!àeúyEtiSmÚip m&g†zStamsýamvSwam!àeúyEtiSmÚip m&g†zStamsýamvSwam!    

ASya yate kwyit purae ivStradetdev,ASya yate kwyit purae ivStradetdev,ASya yate kwyit purae ivStradetdev,ASya yate kwyit purae ivStradetdev,    

†G_ya< Ê>oaÎ‚ihturs&jÓa:pmiCDÚxar<†G_ya< Ê>oaÎ‚ihturs&jÓa:pmiCDÚxar<†G_ya< Ê>oaÎ‚ihturs&jÓa:pmiCDÚxar<†G_ya< Ê>oaÎ‚ihturs&jÓa:pmiCDÚxar<    

àay> svaeR Évit ké[av&iÄraÔaRNtraTma.101.àay> svaeR Évit ké[av&iÄraÔaRNtraTma.101.àay> svaeR Évit ké[av&iÄraÔaRNtraTma.101.àay> svaeR Évit ké[av&iÄraÔaRNtraTma.101.    
 

 

 

prekñyaitasminn api måga454-dåças täm asahyäm avasthäm 

asyä yäte kathayati puro vistaräd etad eva, 
dågbhyäµ duùkhäd duhitur asåjad bäñpam acchinna-dhäraµ 

präyaù sarvo bhavati karuëä-våttir ärdräntarätmä. 
 

 

 

 

Ook de harembediende zag dat de toestand van die vrouw met haar reeënogen  

ondraaglijk was.  Hij keerde terug en vertelde alles in detail aan haar moeder.  Door 

het leed van haar dochter plengde zij tranen die in een ononderbroken stroom uit 

haar ogen naar beneden vloeiden.  Wordt niet ieder mens met een teder hart  

in zo’n situatie overmand door medelijden ? 

 
 
 
 
 
Wanneer deze [harembediende] is teruggekeerd, na ook te hebben gezien die ondraaglijke 
toestand van deze [vrouw] die voorzien is van de ogen van een hert, vertelt hij precies dat in 
detail [aan die moeder].  Ingevolge het leed van [haar] dochter, liet zij een traan vloeien die in 
een ononderbroken stroom naar beneden kwam uit [haar] beide ogen.  Bijna iedereen die 
voorzien is van een teder hart wordt [in zo’n situatie] gekenmerkt door een gedrag vol 
medelijden.   

                                                           
454 Zie noot 84, vers 30.   
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AaøyEnamvddw sa indRyae yae=TyjÅvam!AaøyEnamvddw sa indRyae yae=TyjÅvam!AaøyEnamvddw sa indRyae yae=TyjÅvam!AaøyEnamvddw sa indRyae yae=TyjÅvam!    

#Tw< muGxe kwy ikimyÏayRte tSy Ê>om!,#Tw< muGxe kwy ikimyÏayRte tSy Ê>om!,#Tw< muGxe kwy ikimyÏayRte tSy Ê>om!,#Tw< muGxe kwy ikimyÏayRte tSy Ê>om!,    

Ty®va lael< nynyugl< te=ru[Tv< édTyaTy®va lael< nynyugl< te=ru[Tv< édTyaTy®va lael< nynyugl< te=ru[Tv< édTyaTy®va lael< nynyugl< te=ru[Tv< édTya    

mIn]aeÉa½lk…vlyïItulame:ytIit.102.mIn]aeÉa½lk…vlyïItulame:ytIit.102.mIn]aeÉa½lk…vlyïItulame:ytIit.102.mIn]aeÉa½lk…vlyïItulame:ytIit.102.    
 

 

 

ähüyainäm avadad atha sä nirdayo yo 'tyajat tväm 

itthaµ mugdhe kathaya kim iyad dhäryate455 tasya duùkham, 
tyaktvä lolaµ nayana-yugalaµ te 'ruëatvaµ rudatyä 
ména456-kñobhäc cala-Kuvalaya457-çré-tuläm eñyatéti. 

 

 

 

Toen begon haar moeder tot haar als volgt te spreken : 

 

“Jij dwaze meid, zeg me nu eens waarom je nog steeds zo droevig bent voor hem?!  

Die wreedaard heeft jou verlaten !  Je tranende oogjes zijn er rood van geworden.  

Stop nu maar met huilen, meisje.  Het trillen van je ogen zal dan opnieuw de pracht 

van de blauwe waterlelies die wiegen door het spelen van de m¡na-visjes, evenaren. 

 

 
 
 
Vervolgens sprak deze [moeder] tot haar458, nadat ze haar bij zich had geroepen :  “Dwaas 
[meisje], vertel, waarom wordt er zoveel verdriet behouden voor hem, dewelke wreedaard jou 
op die manier verliet ?  Het trillende oogpaar van jou, jij die aan het wenen bent, zal  - na te 
hebben opgegeven de rode kleur -  bereiken een gelijkenis met de pracht van de blauwe 

waterlelies die trillen ingevolge het heen en weer bewegen van de m¡na-visjes. 

                                                           
455 Hier volgen we KM.  DM schrijft  dhäryaµte.   
456 De term verwijst o. a.  naar de Wallago, de Mystus en de Pangasius.  Het woord wijst op de gracieuze 
beweging van deze visjes.  (FF, pp. 180-1.) 
457 Zie noot 115, vers 39.   
458 Råj¡mat¡.  (HC.) 
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ANtStapan! m&ÊÉujyug< te m&[alSy dENy<ANtStapan! m&ÊÉujyug< te m&[alSy dENy<ANtStapan! m&ÊÉujyug< te m&[alSy dENy<ANtStapan! m&ÊÉujyug< te m&[alSy dENy<    

Mlan< cEtiNmihrikr[i¬òzaeÉSy xÄe,Mlan< cEtiNmihrikr[i¬òzaeÉSy xÄe,Mlan< cEtiNmihrikr[i¬òzaeÉSy xÄe,Mlan< cEtiNmihrikr[i¬òzaeÉSy xÄe,    

Pluò> ñasEivRrhiziona siÖtIyStvay<Pluò> ñasEivRrhiziona siÖtIyStvay<Pluò> ñasEivRrhiziona siÖtIyStvay<Pluò> ñasEivRrhiziona siÖtIyStvay<    

yaSyTyUé> srskdlIStMÉgaErílTvm!.103.yaSyTyUé> srskdlIStMÉgaErílTvm!.103.yaSyTyUé> srskdlIStMÉgaErílTvm!.103.yaSyTyUé> srskdlIStMÉgaErílTvm!.103.    
 

 

 

antas-täpän mådu-bhuja-yugaµ te Måëälasya459 dainyaµ 

mlänaµ caitan mihira-kiraëa-kliñöa-çobhasya dhatte, 
pluñöaù çväsair460 viraha-çikhinä sa461 dvitéyas taväyaµ 

yäsyaty üruù sarasa-Kadalé462-stambha-gauraç calatvam. 
 

 

 

Meisje toch, je zachte borsten zijn van hun schoonheid beroofd en trillen doordat je 

door je innerlijke kwelling naar adem snakt.  Je rechterdij die elegant was als de stam 

van een weegbree, heeft nu, verschroeid door het vuur van de scheiding, een rode 

tint.  Hij lijkt op een lotusstengel die door de zonnestralen van z’n schoonheid is 

beroofd en trilt door het hevig kloppen van het bloed. 
 
 

 
 

Dat zachte borstenpaar van jou dat voorzien is van een afwezigheid van schoonheid, zal door 
het snakken naar adem ingevolge de pijn vanbinnen gaan naar een toestand van trillen.  Die 
rechterdij463 van jou die roodachtig is als de stam van een elegante weegbree, draagt  - 
verbrand door het vuur van de scheiding -  de ellendige toestand van een lotusstengel die 
voorzien is van een luister die is aangetast door de stralen van de zon [en] zal onder 
begeleiding van het hevig kloppen van het bloed gaan naar een toestand van trillen.   

                                                           
459 De Esculent tubular (McD, p. 234a.).  Het zachte lichaam van een vrouw wordt vergeleken met de stengel 
van een lotus.  Lotusvezels werden door vrouwen gedragen als kransen tussen hun borsten (FF, p. 59.).   
460 We beschouwen çväsair als een ßleΩa.  Het betekent namelijk zowel ‘het hevig kloppen van het bloed’, als 
‘het snakken naar adem, hijgen’.    
461 Hier is dit gelijk aan saha + instrumentalis.  (HC / MW, p. 1111b.) 
462 De Musa sapientum.  De dij van een mooie vrouw wordt er vaak mee vergeleken (FF, p. 45.).  Zijn zachte 
stam is een symbool voor broosheid (MW, p. 248a.).  
463 Er staat letterlijk ‘tweede dij’.  Rekening houdend met noot 80, vers 29, menen we dat het hier om haar 
rechterdij gaat.   
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vTse zaek< Tyj s&j pun> oCDta< m&òva[IvTse zaek< Tyj s&j pun> oCDta< m&òva[IvTse zaek< Tyj s&j pun> oCDta< m&òva[IvTse zaek< Tyj s&j pun> oCDta< m&òva[I————    

yCDSvEn< àytmnsanu¢h< me k…é:v,yCDSvEn< àytmnsanu¢h< me k…é:v,yCDSvEn< àytmnsanu¢h< me k…é:v,yCDSvEn< àytmnsanu¢h< me k…é:v,    

ÉtuRÉURyae n Évit rh> s<gtayaStwa teÉtuRÉURyae n Évit rh> s<gtayaStwa teÉtuRÉURyae n Évit rh> s<gtayaStwa teÉtuRÉURyae n Évit rh> s<gtayaStwa te    

s*> k{QCyutÉujlta¢iNw gaFaepgUFm!.104.s*> k{QCyutÉujlta¢iNw gaFaepgUFm!.104.s*> k{QCyutÉujlta¢iNw gaFaepgUFm!.104.s*> k{QCyutÉujlta¢iNw gaFaepgUFm!.104.    
 

 

 

vatse çokaµ tyaja såja punaù khacchatäµ måñöa-väëéµ 

yacchasvainaµ prayata-manasänugrahaµ me kuruñva, 464 

bhartur bhüyo na bhavati rahaù-saµgatäyäs tathä te 
sadyaù kaëöha-cyuta-bhujalatä-granthi gäòhopagüòham. 

 
 

 

 

M’n lief kind, laat je verdriet los.  Uit opnieuw heldere, doordachte woorden.  

Gehoorzaam en plezier mij met een plichtsbewuste geest.  Zo zal het je geen tweede 

keer overkomen dat je intiem bent met je echtgenoot en dat hij plots  

twijfelt en z’n ranke armen van je nek laat glijden !  ” 

 
 
 
 
 
Mijn lief kind, geef je verdriet op, uit opnieuw doordachte woorden die helder zijn.  
Gehoorzaam en doe mij aldus een plezier met een plichtsbewuste geest.  Zo wordt de  stevige 
omhelzing van jou  - jij die gekenmerkt wordt door een intimiteit in de afzondering met [je] 
echtgenoot -  niet opnieuw plots gekenmerkt door twijfel [en dus] door het feit dat [zijn] ranke 
armen afgevallen zijn van jouw nek.  ”  465 

                                                           
464 We volgen KM, voor wat de eerste twee påda’s betreft.   
465 Dit is het einde van de woorden van de moeder die de vriendin van Råj¡mat¡ vanaf vers 102 citeert.   
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AaraePya<ke mxurvcsañaisteTw< jnNyaAaraePya<ke mxurvcsañaisteTw< jnNyaAaraePya<ke mxurvcsañaisteTw< jnNyaAaraePya<ke mxurvcsañaisteTw< jnNya    

tTyajaix< ][mip n ya TviÖyaegaTk«za<gI,tTyajaix< ][mip n ya TviÖyaegaTk«za<gI,tTyajaix< ][mip n ya TviÖyaegaTk«za<gI,tTyajaix< ][mip n ya TviÖyaegaTk«za<gI,    

s<àTye;a ivs&jits<àTye;a ivs&jits<àTye;a ivs&jits<àTye;a ivs&jit    tnu< kaemla¼I ywa naetnu< kaemla¼I ywa naetnu< kaemla¼I ywa naetnu< kaemla¼I ywa nae    

v …́m! xIrStintvcnEmaRinnIv …́m! xIrStintvcnEmaRinnIv …́m! xIrStintvcnEmaRinnIv …́m! xIrStintvcnEmaRinnI—— —— à³mewa>.105. à³mewa>.105. à³mewa>.105. à³mewa>.105.    
 

 

 

äropyäìke madhura-vacasäçväsitetthaµ jananyä 

tatyäjädhiµ kñaëam api na yä tvad-viyogät kåçäìgé, 
sampraty eñä visåjati tanuµ komaläìgé yathä no 

vaktum dhéra-stanita-vacanair mäninéµ prakramethäù. 466 
 

 

 

 

Haar lichaam is zo mager sinds ze van jou gescheiden is.  Ook al nam haar moeder 

haar bij zich en troostte ze haar met zoete woordjes, toch heeft zij zelfs geen ogenblik 

haar zielestrijd gestaakt.  Nu verwaarloost ze zelfs haar lichaam dat vroeger zo zacht 

was.  Misschien zou jij kunnen beginnen te spreken tot onze droevige vriendin  

met woorden die zachtaardig klinken. 

 

 

 

 
 

467Dewelke [vrouw] die voorzien is van een mager lichaam ingevolge het gescheiden zijn van 
jou en die na door haar moeder op de schoot te zijn geplaatst, met een lief woord aldus was 
getroost -  heeft zelfs niet gedurende één ogenblik de zielestrijd opgegeven.  Zo geeft deze 
[vrouw], die voorzien was van een zacht lichaam, nu [haar] lichaam op.  Jij zou kunnen 
beginnen te spreken tot [deze] droevige [vriendin] van ons met woorden die zachtaardig 
klinken.    
 

                                                           
466 We volgen KM, voor wat de laatste twee påda’s betreft.   
467 De vriendin van Råj¡mat¡ zet opnieuw zelf het verhaal verder.  (Vergelijk vers 89 en vers 119.) 
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matu> iz]aztmlmv}ay Ê>o< soInam!matu> iz]aztmlmv}ay Ê>o< soInam!matu> iz]aztmlmv}ay Ê>o< soInam!matu> iz]aztmlmv}ay Ê>o< soInam!    

ANtiíÄe:vjnyidy< pai[p<keéhai[,ANtiíÄe:vjnyidy< pai[p<keéhai[,ANtiíÄe:vjnyidy< pai[p<keéhai[,ANtiíÄe:vjnyidy< pai[p<keéhai[,    

hSta_ya< àakœ spid édtI éNxtI kaemla_ya<hSta_ya< àakœ spid édtI éNxtI kaemla_ya<hSta_ya< àakœ spid édtI éNxtI kaemla_ya<hSta_ya< àakœ spid édtI éNxtI kaemla_ya<    

mNÔiõGxEXvRiniÉrblavei[mae]aeTsukain.106.mNÔiõGxEXvRiniÉrblavei[mae]aeTsukain.106.mNÔiõGxEXvRiniÉrblavei[mae]aeTsukain.106.mNÔiõGxEXvRiniÉrblavei[mae]aeTsukain.106.    
 

 

 
mätuù çikñä-çata-malam avajïäya duùkhaµ sakhénäm 

antaç citteñv ajanayad iyaµ päëi-Paìkeruhäëi468, 
hastäbhyäµ präk sapadi rudaté rundhaté komaläbhyäµ 
mandra-snigdhair dhvanibhir abalä-veëi-mokñotsukäni. 

 
 

 

 

Zij verachtte niet alleen de honderden onzuivere raadgevingen van haar moeder, 

maar deed ook pijn ontstaan in de harten van haar vriendinnen door hen te 

verhinderen om met hun zachte lotushanden haar vlecht vroeger los te maken, 

terwijl ze met diepe, maar toch zachte geluidjes bleef wenen. 

 

 
 
 
 
Deze [vrouw] die  - na te hebben veracht de onzuiverheid van de honderden raadgevingen van 
haar moeder -  verhinderend was de lotushanden469 van [haar] vriendinnen,  die voorzien 
waren van het verlangen naar het vroeger losmaken van de haarvlecht470 van de jonge vrouw 
met hun beide tedere handen en die op hetzelfde ogenblik aan het huilen was onder 
begeleiding van diepe, [maar toch] zachte geluidjes, deed pijn ontstaan in de harten [van haar 
vriendinnen]. 

                                                           
468 Letterlijk ‘groeiend in de modder’.  Het is een lotus.  (MW, p. 574c.) 
469 Naar analogie met mukha-kamala, ‘lotusgezicht’ (MW, p. 819c.), vertalen we hier ‘hand’ (päëi) + ‘lotus’ 
(Paìkeruha) als lotushand.    
470 Vergelijk noot 347, vers 95.   



 107 

v&Ï> saXVya suÉg tv y> àeiztae=ÉUTàv&iÄ<v&Ï> saXVya suÉg tv y> àeiztae=ÉUTàv&iÄ<v&Ï> saXVya suÉg tv y> àeiztae=ÉUTàv&iÄ<v&Ï> saXVya suÉg tv y> àeiztae=ÉUTàv&iÄ<    

}atu< tSmaTk…zilni}atu< tSmaTk…zilni}atu< tSmaTk…zilni}atu< tSmaTk…zilnimy< rEvtaÔaE iÖjate>,my< rEvtaÔaE iÖjate>,my< rEvtaÔaE iÖjate>,my< rEvtaÔaE iÖjate>,    

Tvamak{yaeRCDœvistùdyasIT][< suNdrI[a<Tvamak{yaeRCDœvistùdyasIT][< suNdrI[a<Tvamak{yaeRCDœvistùdyasIT][< suNdrI[a<Tvamak{yaeRCDœvistùdyasIT][< suNdrI[a<    

kaNtaedNt> suùÊpgt> s<gmat! ikiÂËn>.107.kaNtaedNt> suùÊpgt> s<gmat! ikiÂËn>.107.kaNtaedNt> suùÊpgt> s<gmat! ikiÂËn>.107.kaNtaedNt> suùÊpgt> s<gmat! ikiÂËn>.107.    
 

 

 

våddhaù sädhvyä Subhaga tava yaù preçito ' bhüt pravåttiµ 

jïätuµ tasmät kuçalinam iyaµ Raivatädrau471 dvijäteù, 
tväm äkarëyocchvasita-hådayäsét kñaëaµ sundaréëäµ 
käntodantaù suhåd-upagataù saµgamät kiµcid ünaù. 

 

 

 

Gezegende, die brahmaan werd dus door die trouwe, deugdzame vrouw gestuurd 

om jouw activiteiten te leren kennen.  Toen zij van deze oude, wijze man had 

vernomen dat jij gezond en wel bent op de Raivata-berg, herleefde haar hart eindelijk 

voor een tijdje.  Voor de mooie vrouwen is het nieuws van hun geliefde, gebracht 

door een vriend, nu eenmaal bijna net zo goed als een ontmoeting. 

 

 

 

 
O, Gezegende !  Deze [vrouw] was, na van die brahmaan  - dewelke wijze oude man472 door 
[deze] trouwe, deugdzame vrouw473 was gestuurd om te [leren] kennen de bedrijvigheid van 
jou -  te hebben vernomen dat jij gezond en wel474 bent op de Raivata-berg475, gedurende een 
ogenblik voorzien van een oplevend hart.  Voor de mooie vrouwen476 [immers] is het nieuws 
van [hun] geliefde gebracht door een vriend een beetje minder dan een ontmoeting. 

                                                           
471 Hier volgen we KM.  DM schrijft Revatädrau.   
472 Våddhaù.   
473 Sädhvé.   
474 Kuçalin.  
475 De Raivata is hetzelfde als Raivataka, de berg gelegen bij Kußasthal¡ , de hoofdstad van het land Ãnarta 

(MW, p. 888b.).  Het HC verwijst terug naar de Råmagiri-berg (Zie noot 2, vers 1.).     
476 Sundaréëäµ.   
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#Tw< k«CÀe ivxurvpu;ae va#Tw< k«CÀe ivxurvpu;ae va#Tw< k«CÀe ivxurvpu;ae va#Tw< k«CÀe ivxurvpu;ae vasran! v;RtuLya<s!sran! v;RtuLya<s!sran! v;RtuLya<s!sran! v;RtuLya<s!    

tSya> sOya jnksdne TviÖyaegaÚyNTya>,tSya> sOya jnksdne TviÖyaegaÚyNTya>,tSya> sOya jnksdne TviÖyaegaÚyNTya>,tSya> sOya jnksdne TviÖyaegaÚyNTya>,    

ANtiíÄe Tviy suolv> s àpede àvez<ANtiíÄe Tviy suolv> s àpede àvez<ANtiíÄe Tviy suolv> s àpede àvez<ANtiíÄe Tviy suolv> s àpede àvez<    

s<kLpEStEivRzit ivixna vEir[a éÏmagR>.108.s<kLpEStEivRzit ivixna vEir[a éÏmagR>.108.s<kLpEStEivRzit ivixna vEir[a éÏmagR>.108.s<kLpEStEivRzit ivixna vEir[a éÏmagR>.108.    
 

 

 

itthaµ kåcchre vidhura-vapuño väsarän varña-tulyäµs 

tasyäù sakhyä janaka-sadane tvad-viyogän nayantyäù, 
antaç citte tvayi sukha-lavaù sa prapede praveçaµ477 

saµkalpais tair viçati vidhinä vairiëä ruddha-märgaù. 
 

 

 

 

Zo had dus toch een fractie geluk een toegang gevonden naar het hart van onze 

vriendin, die de dagen doorbracht in het huis van haar ouders alsof het jaren waren 

doordat ze van jou gescheiden was en wiens lichaam er beroerd uitzag in de 

ellendige toestand.  Helaas belemmert een vijandig lot haar vreugde. 

Doordat ze zo vastberaden is in haar intenties hoort zij niettemin  

klaarblijkelijk thuis bij jou.   

 

 

 

 

 
Op die manier had deze fractie geluk een intrede gewonnen in het hart van deze vriendin  - die 
de dagen aan het doorbrengen is in het huis van haar vader als waren het jaren ingevolge het 
gescheiden zijn van jou [en] die voorzien is van een lichaam dat beroerd is in de ellendige 
toestand -  [maar] werd het gekenmerkt door een weg, versperd door een vijandig lot.  Door 
deze vastberaden intenties behoort zij toe aan jou.     

                                                           
477 We volgen KM, voor wat de derde påda betreft.   
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àaPyanu}amw iptuiry< Tva< shaSmaiÉriSmn!àaPyanu}amw iptuiry< Tva< shaSmaiÉriSmn!àaPyanu}amw iptuiry< Tva< shaSmaiÉriSmn!àaPyanu}amw iptuiry< Tva< shaSmaiÉriSmn!    

sMàTyÔaE zr[mbla àa[naw< àpÚa,sMàTyÔaE zr[mbla àa[naw< àpÚa,sMàTyÔaE zr[mbla àa[naw< àpÚa,sMàTyÔaE zr[mbla àa[naw< àpÚa,    

AhRSyenam! iv;mivizoaÔi]tu< Tv< ih k«CÀeAhRSyenam! iv;mivizoaÔi]tu< Tv< ih k«CÀeAhRSyenam! iv;mivizoaÔi]tu< Tv< ih k«CÀeAhRSyenam! iv;mivizoaÔi]tu< Tv< ih k«CÀe    

pUvaRÉa:y< sulÉivpda< àai[nametdev.109.pUvaRÉa:y< sulÉivpda< àai[nametdev.109.pUvaRÉa:y< sulÉivpda< àai[nametdev.109.pUvaRÉa:y< sulÉivpda< àai[nametdev.109.    
 

 

 

präpyänujïäm atha pitur iyaµ tväµ sahäsmäbhir asmin 

sampraty adrau çaraëam abalä präëanäthaµ prapannä, 
arhasy478 enäm Viñamaviçikhäd479 rakñituµ tvaµ hi kåcchre 

pürväbhäñyaµ su-labha-vipadäµ präëinäm etad eva. 

 

 

 

 

Nu heeft deze vrouw de toestemming gekregen van haar vader om samen met ons te 

komen naar de berg tot bij jou om bescherming.  Jij bent haar echtgenoot.  Acht het 

alstublieft niet beneden je waardigheid om haar te beschermen.  Het is de god van de 

liefde die haar in een ellendige toestand leidde.  Is dit niet een ongeluk dat de 

levende wezens zo gemakkelijk te beurt kan vallen ?! 

Toe, beloof me nu dat je haar zal beschermen. 

 

 

 

 

 
Nu is deze vrouw  - na vervolgens de toestemming van haar vader te hebben gekregen -  
samen met ons op die berg genaderd tot jou, jij die [haar] echtgenoot bent,  om bescherming.  
Jij, acht het niet beneden je waardigheid om deze [vrouw], die [zich] door de liefdesgod in 
een ellendige toestand [bevindt] en die gekenmerkt wordt door tegenspoed dat voor de 
levende wezens gemakkelijk te bekomen is, te beschermen.  Dit precies is wat eerst moet 
worden beloofd.     

                                                           
478 Deze presensvorm in de tweede persoon singularis van het werkwoord arh., gecombineerd met een infinitief 
wordt vaak gebruikt om een verzacht bevel uit te drukken.  (MW, p. 93c.) 
479 Letterlijk ‘hij met de vijf pijlen’.  Het is een naam voor Kåma (MW, p. 997a.) 
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xmR}STv< yid shcrImekicÄa< c r´a<xmR}STv< yid shcrImekicÄa< c r´a<xmR}STv< yid shcrImekicÄa< c r´a<xmR}STv< yid shcrImekicÄa< c r´a<    

ik< mamev< ivrhizionaepeúyse dýmanam!,ik< mamev< ivrhizionaepeúyse dýmanam!,ik< mamev< ivrhizionaepeúyse dýmanam!,ik< mamev< ivrhizionaepeúyse dýmanam!,    

tTSvIkaraTk…é miy k&pa< yadvaxIz balatTSvIkaraTk…é miy k&pa< yadvaxIz balatTSvIkaraTk…é miy k&pa< yadvaxIz balatTSvIkaraTk…é miy k&pa< yadvaxIz bala    

TvamuTk{Qaivrictpd< mNmuoenedmah.110.TvamuTk{Qaivrictpd< mNmuoenedmah.110.TvamuTk{Qaivrictpd< mNmuoenedmah.110.TvamuTk{Qaivrictpd< mNmuoenedmah.110.    
 

 

 

dharma-jïas tvaµ yadi sahacarém eka-cittäµ ca raktäµ 

kiµ mäm evaµ viraha-çikhinopekñyase dahyamänäm, 
tat-svékärät kuru mayi kåpäµ Yädavädhéça bälä 

tväm utkaëöhä-viracita-padaµ man-mukhenedam äha. 

 
 

 

Heer van de Yådava’s, toon mededogen ten opzichte van mij en aanvaard haar.  Dit 

jonge meisje heeft uit verlangen naar jou poëzie geschreven en heeft me gevraagd jou 

deze mooi gemodelleerde woorden te citeren : 

 

“Indien jij weet wat juist is, waarom laat je dan oogluikend toe dat ik, die je vrouw 

ben, die alleen denk aan jou en die slechts aan jou ben toegewijd, word verteerd door 

het vuur van de scheiding ? 
 

 

 

 
O heer der afstammelingen van Yadu, maak ingevolge het aanvaarden van haar mededogen 
tegenover mij.  Het jonge meisje heeft deze poëzie, van dewelke de woorden gemodelleerd 
zijn480 ingevolge het verlangen [naar jou], tot jou gezegd door middel van mijn gelaat  :  481 
“Indien jij weet wat juist is, waarom laat je dan oogluikend toe482 dat ik  - die je vrouw ben, 
die alleen denk [aan jou] en die [aan jou] ben toegewijd -  word verteerd door het vuur van de 
scheiding ? 

                                                           
480 Viracitapadam.  
481 Hier begint Råj¡mat¡ ’s vriendin haar te citeren.   
482 Kim upekñyase.   
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Êl¡̧ yTv< izoiri[ pyaexaE c gaMÉIyRmuVya¡Êl¡̧ yTv< izoiri[ pyaexaE c gaMÉIyRmuVya¡Êl¡̧ yTv< izoiri[ pyaexaE c gaMÉIyRmuVya¡Êl¡̧ yTv< izoiri[ pyaexaE c gaMÉIyRmuVya¡    

SwEy¡ tej> izioin mdne êpsaENdyRlúmIm!,SwEy¡ tej> izioin mdne êpsaENdyRlúmIm!,SwEy¡ tej> izioin mdne êpsaENdyRlúmIm!,SwEy¡ tej> izioin mdne êpsaENdyRlúmIm!,    

buiÏbuiÏbuiÏbuiÏ< ]aiNt< n&vr klyamIit v&Nd< gu[ana< ]aiNt< n&vr klyamIit v&Nd< gu[ana< ]aiNt< n&vr klyamIit v&Nd< gu[ana< ]aiNt< n&vr klyamIit v&Nd< gu[ana<    

hNtEkSw< Kvicdip n te ÉIésa†ZymiSt.111.hNtEkSw< Kvicdip n te ÉIésa†ZymiSt.111.hNtEkSw< Kvicdip n te ÉIésa†ZymiSt.111.hNtEkSw< Kvicdip n te ÉIésa†ZymiSt.111.    
 

 

 

durlaìghyatvaµ çikhariëi payodhau ca gämbhéryam urvyäµ 

sthairyaµ tejaù Íikhini483 Madane484 rüpa-saundarya-lakñmém, 
buddhiµ485 kñäntiµ nåvara kalayäméti486 våndaµ guëänäµ 

hantaika-sthaµ kvacid api na te bhéru-sädåçyam asti. 
 

 

 

 

Koning, in de berg herken ik de toestand van het moeilijk over te steken zijn, in de 

oceaan de diepte, in de aarde de stabiliteit, in de god van het vuur de gloed en in de 

god van de liefde de pracht en schoonheid van vorm.  Helaas, niet ergens is er een 

hoeveelheid van kwaliteiten, intelligentie en geduld die op één plaats is gebundeld 

en dus ook maar een beetje lijkt op jou. 

 

 
 
 
 
O, koning, ik herken in de berg de toestand van het moeilijk over te steken zijn, in de oceaan 
de diepte, in de aarde de stabiliteit, in de god van het vuur de gloed en in de god van de liefde 
de pracht en schoonheid van vorm.  Ah, niet ergens is er een hoeveelheid van kwaliteiten, 
intelligentie en geduld samengevoegd, die voorzien is van een bescheiden gelijke van jou.   

                                                           
483 Íikhin is een naam voor Agni of de god van het vuur.  (MW, p. 1071a.) 
484 Passie, gepersonifieerd als een godheid.  (MW, p. 778b.) 
485 Hier volgen we KM.  DM schrijft buddhe.   
486 Iti wordt hier gebruikt om een opsomming af te sluiten.  (McD, p. 45b.) 
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@tanITw< ivxur@tanITw< ivxur@tanITw< ivxur@tanITw< ivxurmnsae=SvIk«tayaSTvya memnsae=SvIk«tayaSTvya memnsae=SvIk«tayaSTvya memnsae=SvIk«tayaSTvya me    

Ê>oataRya> i]itÉ&it idnanIz kLpaepmain,Ê>oataRya> i]itÉ&it idnanIz kLpaepmain,Ê>oataRya> i]itÉ&it idnanIz kLpaepmain,Ê>oataRya> i]itÉ&it idnanIz kLpaepmain,    

AasÚiSmNmdndhnaeÎIpnain àkam<AasÚiSmNmdndhnaeÎIpnain àkam<AasÚiSmNmdndhnaeÎIpnain àkam<AasÚiSmNmdndhnaeÎIpnain àkam<    

idKs<s´àivrl"nVyStsUyaRtpain.112.idKs<s´àivrl"nVyStsUyaRtpain.112.idKs<s´àivrl"nVyStsUyaRtpain.112.idKs<s´àivrl"nVyStsUyaRtpain.112.    
 

 

 
etänétthaµ vidhura-manaso 'své-kåtäyäs tvayä me 

duùkhärtäyäù kñitibhåti dinänéça kalpopamäni, 
äsann asmin madana-dahanoddépanäni prakämaµ 

dik-saµsakta487-pravirala488-ghana-vyasta-süryätapäni. 

 
 

 

 

Op die berg verdreven enkele dikke wolken de zonnestralen.  Ze leken de 

hemelrichtingen aan te raken.  Op zo’n dagen ontvlamde het vuur van mijn passie.  

Heer, jij aanvaardde me niet.  M’n hart was eenzaam.  Ik werd door lijden gepijnigd.  

Is het dan echt vreemd dat ik de dagen die ik op die berg doorbracht  

ervaren heb alsof het kalpa’s waren ? 
 

 
 
 
 

O heer, op die manier waren deze dagen  - die voorzien zijn van de stralen van de zon die 
verdreven zijn door enkele dikke wolken, die de hemelrichtingen aanraken en die ontvlammen 
het vuur van de passie -  op die berg voor mij, ik die niet werd aanvaard door jou, die 
voorzien ben van een eenzaam hart en die gekweld word door lijden, inderdaad voorzien van 
een gelijkenis met een kalpa489. 

                                                           
487 We beschouwen dit verbaal-adjectief van saïj. als een çleña.  Het betekent namelijk zowel ‘dik, dicht’, als 
‘aanrakend’.   
488 Hier volgen we KM.  DM schrijft pravirasa.   
489 Dit is een fabelachtige tijdsperiode, die een dag en een nacht van Brahmå of duizend yuga’s, omvat.  Dit zou 

een periode zijn van 4 320 000 000 menselijke jaren.  (MW, p. 262c.) 
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raÇaE inÔa< kwmip icrat! àaPy yavÑvNt<raÇaE inÔa< kwmip icrat! àaPy yavÑvNt<raÇaE inÔa< kwmip icrat! àaPy yavÑvNt<raÇaE inÔa< kwmip icrat! àaPy yavÑvNt<    

lBXva Svße à[yvcnE> ik<icidCDaim v …́m!,lBXva Svße à[yvcnE> ik<icidCDaim v …́m!,lBXva Svße à[yvcnE> ik<icidCDaim v …́m!,lBXva Svße à[yvcnE> ik<icidCDaim v …́m!,    

tavÄSya Évit ÊirtE> àaŠ«tEmeR ivram>tavÄSya Évit ÊirtE> àaŠ«tEmeR ivram>tavÄSya Évit ÊirtE> àaŠ«tEmeR ivram>tavÄSya Évit ÊirtE> àaŠ«tEmeR ivram>    

³³³³ªrStiSmÚip n shte s<gm< naE k«taNt>.113.ªrStiSmÚip n shte s<gm< naE k«taNt>.113.ªrStiSmÚip n shte s<gm< naE k«taNt>.113.ªrStiSmÚip n shte s<gm< naE k«taNt>.113.    
 

 

 

rätrau nidräµ katham api cirät präpya yävad bhavantaµ 

labdhvä svapne praëaya-vacanaiù kiµcid icchämi vaktum, 
tävat tasyä bhavati duritaiù präk-kåtair me virämaù 

krüras tasminn api na sahate saµgamaµ nau kåtäntaù. 

 

 

 

 

En de nachten ?  Wel, ’s nachts kon ik de slaap bijzonder moeilijk vatten.  Maar toen 

ik na een hele tijd eindelijk toch in slaap gevallen was, ontmoette ik jou wel in m’n 

dromen.  Helaas, het gevolg van de zonden die ik vroeger heb begaan is dat ik 

telkens opnieuw precies op het moment dat ik je iets wou zeggen met liefdevolle 

woorden, wakker werd.  Het wrede lot verdraagt echt geen vereniging  

van ons beiden, zelfs niet in een droom. 

 

 

 

 

 
Van zodra ik  - na in de nacht met moeite [en] na lange tijd slaap te hebben bereikt en na U 
edele in een droom te hebben ontmoet -  verlang om iets te zeggen met woorden van liefde, op 
dat moment is er een einde van deze [slaap] door de zonden van mij, die vroeger zijn gedaan.  
Het wrede lot verdraagt niet een vereniging van ons beiden, zelfs niet in deze [droom]. 
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†G_ya< tÝei:vit mm iniz öStre icNtyNTya†G_ya< tÝei:vit mm iniz öStre icNtyNTya†G_ya< tÝei:vit mm iniz öStre icNtyNTya†G_ya< tÝei:vit mm iniz öStre icNtyNTya    

mú aSwUlaStéikslye:vïuleza> ptiNt.114.mú aSwUlaStéikslye:vïuleza> ptiNt.114.mú aSwUlaStéikslye:vïuleza> ptiNt.114.mú aSwUlaStéikslye:vïuleza> ptiNt.114.    
 

 

 

man-näthena490 dhruvam avajito rüpa-lakñmyä tapobhis 

tad-vairän mäm iñubhir abaläµ hanty açakto Manobhüù491, 
dågbhyäµ tapteñv iti mama niçi srastare cintayantyä 

muktä-sthüläs taru-kisalayeñv açru-leçäù patanti. 

 
 

 

 

Hoewel hij geenszins opgewassen is tegen mijn heer die hem door ascetische 

praktijken in luister en schoonheid heeft overwonnen, treft Kåma mij met z’n pijlen 

en ik was al zo zwak door m’n vijandschap ten opzichte van hem.  Traandruppels, 

groot als parels, stromen ’s nacht uit m’n ogen terwijl ik op m’n bed, als op een bed 

van gloeiende boomtakken, aan het piekeren ben. 

 

 

 

 

 
Kåma, die zeker niet opgewassen is tegen mijn heer en [door hem] is overwonnen met 

ascetische praktijken, luister en schoonheid, treft mij  - ik die zwak ben ingevolge de 
vijandschap ten opzichte van hem -  aldus met zijn pijlen.  Druppels tranen, groot als parels,  
vallen uit de beide ogen van mij, ik die tijdens de nacht op het bed aan het nadenken ben als 
op [een bed van] gloeiende boomtakken. 

                                                           
490 Íak. wordt hier in de betekenis van ‘opgewassen zijn tegen’ geconstrueerd met de instrumentalis.  (McD, p. 

305b.)  
491 Letterlijk ‘hij die wordt geboren in de geest’.  Het is een naam voor de liefdesgod.  (MW, p. 785b.) 
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AiSmÚete iAiSmÚete iAiSmÚete iAiSmÚete izoiri[ mya yadvezaiNtkaÄezoiri[ mya yadvezaiNtkaÄezoiri[ mya yadvezaiNtkaÄezoiri[ mya yadvezaiNtkaÄe    

jImUtaMÉ>k[cymuc> sÂrNt> purStat!,jImUtaMÉ>k[cymuc> sÂrNt> purStat!,jImUtaMÉ>k[cymuc> sÂrNt> purStat!,jImUtaMÉ>k[cymuc> sÂrNt> purStat!,    

s<seVyNte iv;mivizoaeÄÝya nIpvata>s<seVyNte iv;mivizoaeÄÝya nIpvata>s<seVyNte iv;mivizoaeÄÝya nIpvata>s<seVyNte iv;mivizoaeÄÝya nIpvata>    

pUv¡ Sp&ò< yid ikl Éved<gmeiÉStveit.115.pUv¡ Sp&ò< yid ikl Éved<gmeiÉStveit.115.pUv¡ Sp&ò< yid ikl Éved<gmeiÉStveit.115.pUv¡ Sp&ò< yid ikl Éved<gmeiÉStveit.115.    
 

 

 

asminn ete çikhariëi mayä Yädaveçäntikät te 

jémütämbhaù-kaëa-caya-mucaù saïcarantaù purastät, 
saµsevyante Viñamaviçikhottaptayä népavätäù492 

pürvaµ spåñöaµ yadi kila bhaved aìgam ebhis taveti. 

 

 

 

 

Van op die berg waaien er zoetgeurende winden weg van jou.  Onderweg bevrijden 

ze massa’s waterdruppels uit de wolken.  Heer van de Yådava’s, ik word zo gekweld 

door Kåma dat ik zelfs hen begin te strelen met de gedachte dat zij  

misschien jouw lichaam hebben aangeraakt. 

 
 
 
 
 

O heer der Yådava’s, deze zoetgeurende winden, die bevrijden een massa druppels water uit 

de wolken [en] die vanuit de nabijheid van jou op die berg verder aan het bewegen zijn, 

worden voorwaar gestreeld door mij  - ik die gepijnigd word door Kåma493 -  met de 

gedachte: “…indien jouw lichaam voorheen zou zijn aangeraakt door deze [winden]...”.     
 

                                                           
492 Aangezien N¡pa (zie noot 7, vers 3.) hetzelfde is als Kadamba (FF, p. 62.) en ook väta ‘wind’ betekent, 
kunnen we népa-väta gelijkstellen aan kadamba-néla, wat ‘een zoetgeurend briesje’ betekent.  (MW, p. 247c.) 
493 Zie noot 391, vers 109.   
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s<icNTyEvs<icNTyEvs<icNTyEvs<icNTyEv< ùid miy dya< xa ùid miy dya< xa ùid miy dya< xa ùid miy dya< xaryn! tTàsIdryn! tTàsIdryn! tTàsIdryn! tTàsId    

SvaimiÚvaRpy vpuird< Sva<gs¼am&ten,SvaimiÚvaRpy vpuird< Sva<gs¼am&ten,SvaimiÚvaRpy vpuird< Sva<gs¼am&ten,SvaimiÚvaRpy vpuird< Sva<gs¼am&ten,    

yTsNtPyainzmittra< àa[lav{yze;<yTsNtPyainzmittra< àa[lav{yze;<yTsNtPyainzmittra< àa[lav{yze;<yTsNtPyainzmittra< àa[lav{yze;<    

gaFae:maiÉ> k«tmzr[< TviÖyaegVywaiÉ>.116.gaFae:maiÉ> k«tmzr[< TviÖyaegVywaiÉ>.116.gaFae:maiÉ> k«tmzr[< TviÖyaegVywaiÉ>.116.gaFae:maiÉ> k«tmzr[< TviÖyaegVywaiÉ>.116.    
 

 

 

saµcintyaivaµ hådi mayi dayäµ dhärayan tat praséda 

svämin nirväpaya vapur idaµ sväìga-saìgämåtena, 
yat santapyäniçam atitaräµ präëa-lävaëya-çeñaµ 

gäòhoñmäbhiù kåtam açaraëaµ tvad-viyoga-vyathäbhiù. 
 

 

 

 

Het gescheiden zijn van jou is een foltering die uitermate brandt.  Sinds jij er niet 

meer bent, is m’n lichaam onbeschermd.  De vroegere schoonheid en levensadem is 

door het ononderbroken en buitengewoon lijden verdwenen.  Heer, overweeg dit 

alles eens.  Wees mij alstublieft goedgunstig.  Heb medelijden met me en besprenkel 

mijn lichaam met de nectar die een aanraking met jouw eigen lichaam is… 

 

 

 
 
 
O heer, daarom, na [dit alles] aldus in [uw] geest te hebben overwogen, wees dan, terwijl je 
medelijden hebt, goedgunstig ten opzichte van mij en besprenkel dat lichaam  - dat 
onbeschermd werd gemaakt door de folteringen, gekenmerkt door een intense hitte, van het 
gescheiden zijn van jou en hetwelk, na ononderbroken [en] buitengewoon te hebben geleden 
gekenmerkt wordt door een vernietiging van de schoonheid en levensadem -  met de nectar, 
die is een aanraking met het eigen lichaam … 
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Ê>o< yenanvix buÉuje TviÖyaegaiddanIÊ>o< yenanvix buÉuje TviÖyaegaiddanIÊ>o< yenanvix buÉuje TviÖyaegaiddanIÊ>o< yenanvix buÉuje TviÖyaegaiddanI—— ——    

s<yaegaÄe=nuÉvtu suo< tÖpumeR icray,s<yaegaÄe=nuÉvtu suo< tÖpumeR icray,s<yaegaÄe=nuÉvtu suo< tÖpumeR icray,s<yaegaÄe=nuÉvtu suo< tÖpumeR icray,    

ySma¾NmaNtrivrictE> kmRiÉ> àa[Éaja<ySma¾NmaNtrivrictE> kmRiÉ> àa[Éaja<ySma¾NmaNtrivrictE> kmRiÉ> àa[Éaja<ySma¾NmaNtrivrictE> kmRiÉ> àa[Éaja<    

nIcEgRCDTyupir c dza c³neim³me[.117.nIcEgRCDTyupir c dza c³neim³me[.117.nIcEgRCDTyupir c dza c³neim³me[.117.nIcEgRCDTyupir c dza c³neim³me[.117.    
 

 

 
duùkhaµ yenänavadhi bubhuje tvad-viyogäd idänéµ 

saµyogät te494 'nubhavatu sukhaµ tad vapur me ciräya, 
yasmäj janmäntara-viracitaiù karmabhiù präëabhäjäµ 

nécair gacchaty upari ca daçä cakra-nemi-krameëa. 

 
 

 

 

…waardoor dat lichaam van me, dat nu genoeg grenzeloze pijn geleden heeft door 

het gescheiden zijn van jou, eindelijk eens voor lange tijd geluk zou kunnen ervaren 

dankzij het verenigd zijn met jou.  De omstandigheden van de levende wezens 

bewegen waarlijk op- en neerwaarts zoals de velgen van een wiel,  

door de daden gesteld in vroegere existenties. 

 

 

 

 

 
… waardoor dat lichaam van mij  - dat grenzeloos lijden heeft ervaren ingevolge het 
gescheiden zijn van jou -  nu voor lange tijd geluk ervare ingevolge de vereniging met jou.  
Immers, de toestand van de levende wezens beweegt door de daden gesteld in vroegere 
existenties opwaarts en neerwaarts op de wijze van de velgen van een wiel. 

                                                           
494 Saµgama wordt hier met de genitief geconstrueerd.  (McD, p. 328b.) 
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àav&qœ àaNt< iàytm gta ÊdRza Ê>odevàav&qœ àaNt< iàytm gta ÊdRza Ê>odevàav&qœ àaNt< iàytm gta ÊdRza Ê>odevàav&qœ àaNt< iàytm gta ÊdRza Ê>odev    

àayae=NyaeNyàayae=NyaeNyàayae=NyaeNyàayae=NyaeNyE ritkrimt> sa<àt< ritkrimt> sa<àt< ritkrimt> sa<àt< ritkrimt> sa<àt< s<gmay,s<gmay,s<gmay,s<gmay,    

ÉaeganekaeTsvmuosuoainCDyaÉaeganekaeTsvmuosuoainCDyaÉaeganekaeTsvmuosuoainCDyaÉaeganekaeTsvmuosuoainCDya miNdre SvemiNdre SvemiNdre SvemiNdre Sve    

inveRúyav> pir[tzr½iNÔkasinveRúyav> pir[tzr½iNÔkasinveRúyav> pir[tzr½iNÔkasinveRúyav> pir[tzr½iNÔkasu ]pasu.118.u ]pasu.118.u ]pasu.118.u ]pasu.118.    
 

 

 

prävåö495 präntaµ priyatama gatä durdaçä Duùkha-deva 

präyo ‘nyonyai496 ratikaram itaù säµprataµ saµgamäya,497 

bhogän ekotsava-mukha-sukhän icchayä mandire sve 

nirvekñyävaù pariëata-çarac498-candrikäsu kñapäsu. 

 
 

 

Allerliefste, het regenseizoen is verstreken !  God van het Lijden, de ellendige 

toestand is voorbij !  Dit einde veroorzaakt overvloedig vreugde doordat het onze 

hereniging aankondigt.  Vanaf nu zullen wij tweeën tijdens de nachten waarin het 

licht van de volle herfstmaan is te zien, in ons eigen huis naar believen genieten van 

de genoeglijke geneugten die een aanleiding zijn voor een feest.  ” 

 

 

 

 
O allerliefste, het regenseizoen is voorbij, God van het Lijden, de ellendige toestand is 
voorbij.  [Dit] einde is overvloedig vreugde veroorzakend met het oog op een vereniging met 
elkaar.  Daarom zullen wij beiden thans tijdens de nachten die voorzien zijn van het volle 
maanlicht van de herfst, naar wens in de eigen woonst genieten van de geneugten die 
aangenaam zijn en die een reden zijn voor een feest.  ” 499  

                                                           
495 Zie noot 30, vers 8.  
496 Saµgama wordt hier met de instrumentalis geconstrueerd.  (McD, p. 328b.) 
497 We volgen KM, voor wat de eerste twee påda’s betreft.   
498 Zie noot 266, vers 77. 
499 De boodschap van Råj¡mat¡ die door haar vriendin aan Nemi wordt geciteerd vanaf vers 110, wordt 

beëindigd.   
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#TyetSya> s)ly icrat! vaKymasa* s*>#TyetSya> s)ly icrat! vaKymasa* s*>#TyetSya> s)ly icrat! vaKymasa* s*>#TyetSya> s)ly icrat! vaKymasa* s*>    

Sv< veZmEna< ny nvrsE> SvSwicÄa< k…é:v,Sv< veZmEna< ny nvrsE> SvSwicÄa< k…é:v,Sv< veZmEna< ny nvrsE> SvSwicÄa< k…é:v,Sv< veZmEna< ny nvrsE> SvSwicÄa< k…é:v,    

tLpe àakœ Tva< iniz vdit ya Sme]ma[ev maehadœtLpe àakœ Tva< iniz vdit ya Sme]ma[ev maehadœtLpe àakœ Tva< iniz vdit ya Sme]ma[ev maehadœtLpe àakœ Tva< iniz vdit ya Sme]ma[ev maehadœ    

†ò> S†ò> S†ò> S†ò> Svße iktv rmyn! kamip Tv< myeit.119.vße iktv rmyn! kamip Tv< myeit.119.vße iktv rmyn! kamip Tv< myeit.119.vße iktv rmyn! kamip Tv< myeit.119.    
 

 

 

ity etasyäù saphalaya cirät väkyam äsädya sadyaù 

svaµ veçmainäµ naya nava-rasaiù500 svastha-cittäµ kuruñva, 
talpe präk tväµ niçi vadati yä smekñamäëeva mohäd 

dåñöaù svapne kitava ramayan käm api tvaµ mayeti. 

 
 

 

Vervul het verzoek van deze vrouw.  Wanneer je haar na zo’n lange tijd hebt 

teruggezien, leid haar dan meteen naar jullie eigen huis.  Voorheen zag zij ’s nachts 

in haar bed door haar verblinding jou als het ware in haar dromen  

en sprak :   “Jij schurk, ik heb je wel gezien hoor, terwijl jij je aan het amuseren was 

met de één of andere vrouw !  ”.   Maak haar geest opnieuw gezond door  

middel van nieuwe bekoringen. 

 

 

 

 
501Maak aldus het woord van deze [vrouw] vruchten dragend.  Na [haar] na [zo’n] lange tijd te 
hebben ontmoet, leid haar [dan] meteen naar het eigen huis.   Maak haar  - zij die voorheen in 
bed in de nacht ingevolge verdwazing jou als het ware zag in een droom en aldus sprak :  “Jij, 
o schurk, bent gezien door mij, terwijl jij je aan het amuseren was met de één of andere 
[vrouw.]” -  [opnieuw] voorzien van een gezonde geest door middel van nieuwe bekoringen. 

                                                           
500 Hier volgen we KM.  DM schrijft nava-rata-rasaiù.   
501 De vriendin van Råj¡mat¡ zet hier opnieuw zelf het verhaal verder.  (Vergelijk noot 379,vers 105.) 
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TvTs<yaegak…iltùdyaeTk{Qya rajpuÇITvTs<yaegak…iltùdyaeTk{Qya rajpuÇITvTs<yaegak…iltùdyaeTk{Qya rajpuÇITvTs<yaegak…iltùdyaeTk{Qya rajpuÇI    

Tvame;a ca Tvryit icrat! õehpU[aR àyatum!,Tvame;a ca Tvryit icrat! õehpU[aR àyatum!,Tvame;a ca Tvryit icrat! õehpU[aR àyatum!,Tvame;a ca Tvryit icrat! õehpU[aR àyatum!,    

àayeàayeàayeàaye[Eta> iàyjnmnaev&Äyae=àaiÝÉavadœ[Eta> iàyjnmnaev&Äyae=àaiÝÉavadœ[Eta> iàyjnmnaev&Äyae=àaiÝÉavadœ[Eta> iàyjnmnaev&Äyae=àaiÝÉavadœ    

#òe vStuNyupictrsa> àemrazIÉviNt.120.#òe vStuNyupictrsa> àemrazIÉviNt.120.#òe vStuNyupictrsa> àemrazIÉviNt.120.#òe vStuNyupictrsa> àemrazIÉviNt.120.    
 

 

 

tvat-saµyogäkulita502- hådayotkaëöhayä räja-putré 

tväm eñä ca503 tvarayati cirät sneha-pürëä prayätum, 
präyeëaitäù priyajana-manovåttayo 'präpti-bhäväd 

iñöe vastuny upacita-rasäù prema-räçé-bhavanti. 

 
 
 

 

Haar onthutste hart is vol verlangen naar een vereniging met jou.  Vervuld van 

genegenheid, verzoekt die prinses jou dringend om na zo’n lange tijd naar de 

gewenste plaats te gaan.  Meestal worden vrouwen die fantaseren over hun geliefde 

omdat die niet bereikbaar is, doordat hun verlangens zo alleen  

maar toenemen, stapelverliefd. 

 

 

 

 
Deze koningsdochter die vervuld is van genegenheid en vol verlangen is in [haar] onthutste 
hart naar een vereniging met jou, verzoekt jou dringend om na [zo’n] lange tijd te gaan in de 
gevraagde plaats504.  Deze [vrouwen] die gekenmerkt zijn door een fantasie over [hun] 
geliefden ingevolge de toestand van het niet bereiken [en] die voorzien zijn van toegenomen 
verlangens, worden over het algemeen een stapel van liefde.   

                                                           
502 Hier volgen we KM.  DM schrijft tvatsaµgädäkulita.    
503 Hier volgen we KM.  DM schrijft eñäväµ.   
504 Dit is hun eigen huis.  Ze vraagt hem naar huis te komen.   
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tSmaÓala< SmrzrcyEÊR>shEjRjRra¼ItSmaÓala< SmrzrcyEÊR>shEjRjRra¼ItSmaÓala< SmrzrcyEÊR>shEjRjRra¼ItSmaÓala< SmrzrcyEÊR>shEjRjRra¼I—— ——    

sMÉaVyEna< ny injg&han! sTvr< yadveNÔ,sMÉaVyEna< ny injg&han! sTvr< yadveNÔ,sMÉaVyEna< ny injg&han! sTvr< yadveNÔ,sMÉaVyEna< ny injg&han! sTvr< yadveNÔ,    

àITya caSya mxurvcnañasnaiÉ> k«paÔR>àITya caSya mxurvcnañasnaiÉ> k«paÔR>àITya caSya mxurvcnañasnaiÉ> k«paÔR>àITya caSya mxurvcnañasnaiÉ> k«paÔR>    

àat> k…Ndàsviziwl< jIivt< xaryewa>.121.àat> k…Ndàsviziwl< jIivt< xaryewa>.121.àat> k…Ndàsviziwl< jIivt< xaryewa>.121.àat> k…Ndàsviziwl< jIivt< xaryewa>.121.    
 

 

 

tasmäd bäläµ Smara505-çara-cayair duùsahair jarjaräìgéµ 

sambhävyainäµ naya nija-gåhän satvaraµ Yädavendra, 
prétyä cäsyä madhura-vacanäçväsanäbhiù kåpärdraù 

prätaù Kunda506-prasava-çithilaµ jévitaµ dhärayethäù. 

 
 

 

 

Leider van de Yådava’s, leid deze jonge vrouw daarom onmiddellijk naar jullie eigen 

huis.  Haar lichaam is gebroken door de ondraaglijke pijlenregen van Kåma.  Haar 

leven is broos als een bloesem van de Kunda-jasmijn bij dageraad.  Jij hebt een warm 

hart.  Jij bent medevoelend.  Met genegenheid en troost door zoete woorden zou jij 

haar het leven kunnen terugschenken.    

 

 

 

 

 
O leider van de Yådava’s, daarom, na [dit alles] te hebben overwogen, leid [dan] onmiddellijk 

deze jonge vrouw  - die voorzien is van een lichaam dat gebroken is door de ondraaglijke 

massa’s pijlen van Kåma -  naar de eigen woonst.  Jij, die warm[hartig] en medelijdend bent, 

zou door middel van genegenheid en troost met lieflijke woorden kunnen terugschenken het 
leven van haar dat broos is als de bloesem van een Kunda-jasmijn bij dageraad. 

                                                           
505 Letterlijk ‘herinnering’ of ‘seksuele liefde’.  Het is een naam voor Kåmadeva of de god van de liefde.  (MW, 
p. 1272a.) 
506 Zie noot 270, vers 78.  
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TvamweR=Sya> ikimit intra< àawRye naw ÉUyaeTvamweR=Sya> ikimit intra< àawRye naw ÉUyaeTvamweR=Sya> ikimit intra< àawRye naw ÉUyaeTvamweR=Sya> ikimit intra< àawRye naw ÉUyae    

ySmadI†Gjgit mhta< l][< suàisÏm!,ySmadI†Gjgit mhta< l][< suàisÏm!,ySmadI†Gjgit mhta< l][< suàisÏm!,ySmadI†Gjgit mhta< l][< suàisÏm!,    

õehadete n olu muora yaicta> sMÉviNtõehadete n olu muora yaicta> sMÉviNtõehadete n olu muora yaicta> sMÉviNtõehadete n olu muora yaicta> sMÉviNt    

àTyú < ih à[iy;u stamIiPstawRi³yEv.122.àTyú < ih à[iy;u stamIiPstawRi³yEv.122.àTyú < ih à[iy;u stamIiPstawRi³yEv.122.àTyú < ih à[iy;u stamIiPstawRi³yEv.122.    
 

 

 

tväm arthe 'syäù kimiti nitaräµ prärthaye nätha bhüyo 

yasmäd édåg jagati mahatäµ lakñaëaµ suprasiddham, 
snehäd ete na khalu mukharä yäcitäù sambhavanti 

pratyuktaµ hi praëayiñu satäm épsitärtha-kriyaiva. 

 

 

 

 

Heer, ik weet dat ik je blijf met aandrang smeken uit naam van deze vrouw, maar het 

is nu eenmaal overal ter wereld bekend dat het de kwaliteit is van de groten om uit 

minzaamheid helemaal niet praatzaam te zijn wanneer men hen iets verzoekt, maar 

dat precies de uitvoering van de gewenste zaak het antwoord is van de  

goeden ten opzichte van hun smekelingen. 

 

 

 

 

 
O heer, waarom verzoek ik jou opnieuw uitdrukkelijk uit naam van deze [vrouw] ?  Omdat de 
kwaliteit van de groten in de wereld zo bekend is.  Dezen zijn immers ingevolge minzaamheid 
helemaal niet praatzaam [wanneer] ze worden verzocht.  Precies de uitvoering van de 
gewenste zaak is het antwoord van de goeden ten opzichte van [hun] smekelingen. 
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gTva zIº< Svpurmtul< àaPy raJy< iÇlaeKya<gTva zIº< Svpurmtul< àaPy raJy< iÇlaeKya<gTva zIº< Svpurmtul< àaPy raJy< iÇlaeKya<gTva zIº< Svpurmtul< àaPy raJy< iÇlaeKya<    

kIit¡ zuæa< ivtnu suùda< pUryaza< c ipÇae>,kIit¡ zuæa< ivtnu suùda< pUryaza< c ipÇae>,kIit¡ zuæa< ivtnu suùda< pUryaza< c ipÇae>,kIit¡ zuæa< ivtnu suùda< pUryaza< c ipÇae>,    

rajImTya sh nv"nSyev v;aRsu ÉUyaerajImTya sh nv"nSyev v;aRsu ÉUyaerajImTya sh nv"nSyev v;aRsu ÉUyaerajImTya sh nv"nSyev v;aRsu ÉUyae    

ma ÉUdev< ][mip c te iv*uta ivàyaeg>.123.ma ÉUdev< ][mip c te iv*uta ivàyaeg>.123.ma ÉUdev< ][mip c te iv*uta ivàyaeg>.123.ma ÉUdev< ][mip c te iv*uta ivàyaeg>.123.    
 

 

 

gatvä çéghraµ sva-puram atulaµ präpya räjyaµ tri-lokyäµ 

kértiµ çubhräµ vitanu suhådäµ pürayäçäµ ca pitroù, 
Räjématyä saha nava-ghanasyeva varñäsu507 bhüyo 

mä bhüd evaµ kñaëam api ca te vidyutä viprayogaù. 

 

 

 

 

Ga snel naar je eigen stad, neem het weergaloze koningschap op je, verspreid de 

smetteloze faam in de drie werelden en vervul zo de wens van je ouders en vrienden.  

Wees niet opnieuw gescheiden van Råj¡mat¡, zelfs niet voor één ogenblik, zoals ook 

een jonge wolk niet mag worden gescheiden van de bliksem 

 in het regenseizoen.  ” 

 

 

 

 

 
Na snel naar de eigen stad te zijn gegaan en na het weergaloze koningschap te hebben 
verworven, verspreid dan de smetteloze faam in de drie werelden508 en vervul de wens van 

[je] ouders en vrienden.  Aldus weze er niet opnieuw een scheiding van jou met Råj¡mat¡, 
zelfs niet voor één ogenblik, zoals er ook [niet een scheiding weze] van een jonge wolk met 
de bliksem in het regenseizoen.  ” 509   

                                                           
507 Varñä, ‘regen’, is vooral in het pluralis een naam voor het regenseizoen.  (MW, p. 927b.) 
508 Dit is de hemel, de lucht of lagere sferen en de aarde.  (McD, p. 113c.) 
509 Hier worden de woorden van de vriendin van Råj¡mat¡ beëindigd.  
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tTsOyaé e vcis sdySta< stImekicÄa<tTsOyaé e vcis sdySta< stImekicÄa<tTsOyaé e vcis sdySta< stImekicÄa<tTsOyaé e vcis sdySta< stImekicÄa<    

sMbaeXyez> sÉvivrtae rMyxmaeRpdezE>,sMbaeXyez> sÉvivrtae rMyxmaeRpdezE>,sMbaeXyez> sÉvivrtae rMyxmaeRpdezE>,sMbaeXyez> sÉvivrtae rMyxmaeRpdezE>,    

c³e yaegaiÚjshcrIc³e yaegaiÚjshcrIc³e yaegaiÚjshcrIc³e yaegaiÚjshcrI———— mae]saEOyaiÝhetae> mae]saEOyaiÝhetae> mae]saEOyaiÝhetae> mae]saEOyaiÝhetae>    

ke;a< n SyadiÉmt)la àawRna ýuÄme;u.124.ke;a< n SyadiÉmt)la àawRna ýuÄme;u.124.ke;a< n SyadiÉmt)la àawRna ýuÄme;u.124.ke;a< n SyadiÉmt)la àawRna ýuÄme;u.124.    
 

 

 

tat-sakhyokte vacasi sadayas täµ satém eka-cittäµ 

sambodhyeçaù sa-bhava-virato ramya-dharmopadeçaiù, 
cakre yogän nija-sahacaréµ Mokña-saukhyäpti-hetoù 

keñäµ na syäd abhimata-phalä prärthanä hy uttameñu. 

 
 
 

 

Als gevolg van zijn meditatie en yoga-oefeningen is die medevoelende heer  

door onderricht in de mooie dharma ontwaakt en heeft hij uit verlangen om de 

gelukzaligheid van de Verlossing te bereiken, de wereld opgegeven.  Wanneer die 

woorden werden uitgesproken door haar vriendin, heeft hij deze trouwe, 

deugdzame vrouw tot eigen volgelinge gemaakt.  Welke smeekbede gericht tot de 

hoogsten wordt immers niet voorzien van het gewenste resultaat ? 

 

 

 

 

 
Wanneer die woorden werden gesproken door de vriendin van haar, heeft de medelijdende 
heer, hij die ingevolge het motief van het bereiken van de gelukzaligheid van de Verlossing 
de wereld heeft opgegeven door middel van zijn meditatie na ingevolge de yoga te zijn 
ontwaakt door middel van onderricht in de mooie dharma, deze trouwe, deugdzame vrouw, 
gemaakt tot eigen volgelinge.  De smeekbede van welke [mensen] [die gericht is] tot de 
hoogsten is immers niet voorzien van het gewenste resultaat ?   
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ïIman! yaegadclizore kevl}anmiSmn!ïIman! yaegadclizore kevl}anmiSmn!ïIman! yaegadclizore kevl}anmiSmn!ïIman! yaegadclizore kevl}anmiSmn!    

neimdeRvaergnrg[E> StUymanae=ixgMy,neimdeRvaergnrg[E> StUymanae=ixgMy,neimdeRvaergnrg[E> StUymanae=ixgMy,neimdeRvaergnrg[E> StUymanae=ixgMy,    

tamanNd< izvpuir pirTyaJy s<sarÉaja<tamanNd< izvpuir pirTyaJy s<sarÉaja<tamanNd< izvpuir pirTyaJy s<sarÉaja<tamanNd< izvpuir pirTyaJy s<sarÉaja<    

ÉaegainòaniÉmtsuo< Éaejyamas zñt!.125.ÉaegainòaniÉmtsuo< Éaejyamas zñt!.125.ÉaegainòaniÉmtsuo< Éaejyamas zñt!.125.ÉaegainòaniÉmtsuo< Éaejyamas zñt!.125.    
 

 

 

çrémän yogäd acala-çikhare Kevala-jïänam510 asmin 

Nemir devoraga-nara-gaëaiù stüyamäno 'dhigamya, 
täm änandaµ çiva-puri parityäjya saµsära-bhäjäµ 

bhogän iñöän abhimata-sukhaµ bhojayäm äsa çaçvat. 

 
 
 

 

De roemrijke Nemi heeft door zijn meditatie op die bergtop de Kevala-kennis 

verkregen.  Massa’s mensen, Någa’s en goden prijzen hem.  Hij heeft deze vrouw de 

geliefde geneugten van de saµsåra doen opgeven en ervaart nu het eeuwige, zuivere 

geluk en de verlangde vreugde in de heilzame stad. 

 

 

 

 

 
Na op die top van de berg ingevolge de meditatie de Kevala-kennis te hebben bereikt, heeft de 

roemrijke Nemi die wordt geprezen door scharen van mensen, Någa’s511 en goden, na deze 
[vrouw] te hebben doen opgeven de geliefde genietingen die behoren tot de wereldlijke 
illusie, het eeuwige, zuivere geluk ervaren dat gepaard gaat met de verlangde vreugde in de 
heilzame stad. 

                                                           
510 Dit is de hoogst mogelijke kennis volgens de jains.  (MW, p. 310a.)   
511 Uraga’s of Näga’s zijn halfgoddelijke slangen die gewoonlijk worden voorgesteld met menselijke gelaten.  
(MW, p. 217b.)   
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sÑƒtawRàvrkivna kaildasen kaVyadœsÑƒtawRàvrkivna kaildasen kaVyadœsÑƒtawRàvrkivna kaildasen kaVyadœsÑƒtawRàvrkivna kaildasen kaVyadœ    

ANTy< pad< supdrictan! me"Ëtadœ g&hITvANTy< pad< supdrictan! me"Ëtadœ g&hITvANTy< pad< supdrictan! me"Ëtadœ g&hITvANTy< pad< supdrictan! me"Ëtadœ g&hITva,a,a,a,    

ïImÚemeíirtivzd< sa¼[Sya¼jNmaïImÚemeíirtivzd< sa¼[Sya¼jNmaïImÚemeíirtivzd< sa¼[Sya¼jNmaïImÚemeíirtivzd< sa¼[Sya¼jNma    

c³e kaVy< buxjnmn>àItye iv³maOy>.126.c³e kaVy< buxjnmn>àItye iv³maOy>.126.c³e kaVy< buxjnmn>àItye iv³maOy>.126.c³e kaVy< buxjnmn>àItye iv³maOy>.126.    
 

 

 
sadbhütärtha-pravara-kavinä Kälidäsena kävyäd 

antyaµ pädaµ su-pada-racitän Meghadütäd gåhétvä, 
çréman-Nemeç carita-viçadaµ Säìgaëasyäìgajanmä 

cakre kävyaµ budha-jana-manaù-prétaye Vikramäkhyaù. 

 

 

 

 

De zoon van Såìga∆a, Vikrama genaamd, nam telkens de laatste påda uit de 

poëtische “Wolkenbode”, die met schitterende verzen is geschreven door Kålidåsa, 

de meest uitmuntende dichter in de ware betekenis van het woord en heeft dan ter 

wille van de liefde in de harten van goden en mensen een gedicht geschreven dat 

prachtig is door de handelingen van de luisterrijke Nemi. 

 

 

 

 

 
Na te hebben genomen de laatste påda uit de dichterlijke Meghad™ta, die met schitterende 

verzen is gemaakt door Kålidåsa, de meest uitmuntende dichter in de ware betekenis [van het 

woord], heeft de zoon512 van Så∫ga∆a  - die voorzien is van de naam Vikrama -  ter wille van 

de liefde in de harten van mensen en goden, een gedicht gemaakt dat prachtig is door de 
handelingen van de luisterrijke Nemi.   
 
 

                                                           
512 Janmä is als nominatief mannelijk singularis een bahuvrihi bij een verzwegen [sa…, yaù…].  Naar analogie 

met aìga-ja  (MW, p. 7c.) en aìga-jäta (McD, p. 4a.), vertalen we aìga-janman als ‘zoon’.      
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akarëa, 9 
akñi, 38; 53; 99 
akhaëòa, 23 
akhila, 23; 69 
agra, 19; 36; 49; 56; 62; 64; 99 
agra-bhümi, 86 
agram, 34 

aìka, 22; 45; 69; 84; 105 
aìkaya., 36 
aìga, 5; 15; 18; 20; 22; 33; 37; 39; 105; 
115; 116 

aìga-janman, 126 
aìganä, 17; 73; 85; 94 
aìga-yañöi, 89 
aìgé, 121 
aìgé  + kå., 23 
acala, 53; 125 
acira, 100 
acetana, 5 
ajana, 11 
ajasra, 46 
aïjana, 11; 50 
aööahäsa, 62 
atitaräm, 116 

atidüra, 50 
atula, 123 
atyäditya, 47 
atyugra, 35 
adri, 4; 9; 16; 27; 48; 58; 59; 95; 107; 109 
adhama, 6 
adhas, 27; 32 
adhas + kå., 39 
adhiguëa, 6 
adhéna, 6; 8 
adhéça, 110 
adhunä, 15 
an-agha, 52 
analpa, 43 
an-avadya, 89 

anavadhi, 117 
an + i. , ud°, 91 
animiña, 2; 50 
anila, 83 
aniça, 116 
anuküla, 79 
anukåti, 74 
anugraha, 104 
anujïä, 109 
anunaya, 5 
anupama, 19; 32; 33; 38 
an-eka, 36 
anta, 13 
antar, 7; 8; 20; 27; 28; 29; 36; 53; 73; 74; 
86; 90; 99; 103; 106; 108 

antarätman, 101 
antaù-pura, 22 
antika, 115 
antya, 126 
andha, 75 
anya, 70; 82; 85; 87; 90 
Anya-puñöa, 76 
anyonya, 118 
apaìga, 29 
apanaya, 93 
apara, 59 
apräpti, 120 
abala, 114 
abalä, 79; 106; 109 
Abja, 25 
abda, 8; 52 
abhi, 75 
abhikhyä, 87 
abhijïa, 35 
abhidhäna, 49; 51 
abhinna, 11; 15 
abhimukham, 42 

abhirati, 64 
abhiräma, 15; 55 
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abhyasüya, 43 
abhra, 67 
ama, 30 
amara, 78 
amala, 15; 71; 76; 79 
amåta, 116 
ambara, 11; 84 
ambä, 31 
ambu-räçi, 65 
ambhas, 84; 115 
Ambhoja, 9; 29; 83 
ambhoda, 3 
ari, 52 
aruëatva, 102 
Arjuna, 24; 66 
artha, 42; 60; 64; 122; 126 
artha-pradäna, 57 
artham, 26; 94 
arthaya. , pra°, 78; 122 
arthin, 41; 57; 70 
arthe + genitief, 122 
arth. , sam°, abhi°, 6 
ardha, 45 
arh., 109 
alaka, 67 
Alakä, 7 
alam, 8; 68 

alam + kå., 87 
alasa, 29; 77 
ali, 66 
av., 6; 26 
avakäça, 98 
avagamana, 72 
avatamasa, 74 
avani, 32; 80; 96 
avalepa, 14 
avaçeña, 34 
avasthä, 101 
a-vikala, 38 
avikåta, 67 

açaraëa, 116 
açeña, 61 
Açoka, 82 
açman, 65 
Açré, 91 
açru, 97 
açru-leça, 114 
as., 3; 8; 15; 20; 29; 36; 43; 55; 58; 60; 61; 
62; 63; 70; 89; 92; 97; 107; 111; 112; 

124 

asakåt, 45 
asädhya, 47 
asita, 19; 40 
Asuräri, 14 
asthäna, 55 
as. , ni°, 2; 63; 79 
as. , nis°, 74 
a-smera, 91 
asra, 88 
as. , vi°, 112 
a-své-kära, 90 
a-své-kåta, 112 
ah., 110 
ahan, 99 
aµçu, 49; 62; 73 
aµsa, 63 
 
 

 

ä-karëaya., 107 
äkäça, 10; 20; 51; 61 
äkulaya., 120 
äkhyä, 126 

ägantu, 35 
äcära, 13 
äji, 81 
ätaìka, 22 
ätapa, 9; 112 
ätämra, 58 
ätmajä, 1 
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ädya, 30; 38; 42; 89 
ädhi, 105 
änanda, 72; 125 
änandin, 60 
äp., 122 
äpaëa, 51 
äpäna, 76 
äpti, 81; 124 
äp. , pra°, 17; 23; 35; 40; 64; 81; 82; 86; 
92; 109; 123 

äp. , vi°, 61 
äbharaëa, 69 
äbhä, 9; 15; 25; 78; 82 
äbhoga, 95 
ämandra, 38 
ämoda, 4; 46; 60 

ärambha, 58; 81 
ärohaëa, 64 
ärta, 112 
ärti, 31; 57; 99 
ärdra, 18; 80; 87; 101; 121 
äla, 7; 16 
äli, 4; 96 
äliìgita, 23 
älé, 88 
ävalé, 20 
äväsa, 86 
ävis, 10; 30 
äçä, 7; 11; 123 
äçu, 24 
äçrama, 1 
äçleña, 3 
äçväsanä, 121 
äs., 21; 65 
äsatti, 81 
äs. , adhi°, 69; 83; 86 
äsära, 4; 46 
äs. , upa°, 38 
äsya, 25 
äsväda, 45; 66 
äs. , sam°, 2 

ähära, 13; 31 
 

 

 

i., 102 
i. , abhi°, 22 
i. , abhi°, ud°, 61 
i. , abhi°, upa°, 42 
i. , ati°, 32 
i. , ä°, 7; 18; 26 
i. , ud°, 29; 30; 56; 77; 83; 84; 91 
i. , upa°, 41 
i. , upa°, ä°, 43 
icchä, 33; 79; 118 
itas, 118 
ittham, 102; 108; 112 

idäném, 18; 117 
indu, 54; 87; 91 
indra, 82 
Indra, 14; 20 
indranéla, 50 
iyat, 102 
i. , vi°, ati°, 62; 86  
iñ., 120; 125 
iñu, 114 
iñ. , pra°, 42; 100; 107 
i. , sam°, ä°, 89 
 

 
 

ékñ., 92; 98; 119 
ékñ. , ud°, vi°, 3 
ékñ. , nis°, 38 
ékñ. , pra°, 2; 83; 84; 101 
ékñ. , vi°, 10; 47; 50; 53; 54; 61; 99 
ékñ. , upa°, 110 
édåç, 122 
ér. , pra°, 9; 75 
érñyä, 54 
éça, 2; 21; 35; 51; 112; 124 
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ugra, 19 
Ugrasena, 1 
uccais, 2; 17; 46; 50 
Ujjayanté, 33; 37 
utka, 24 
utkaëöha, 23; 53 
utkaëöhä, 110; 120 
utkampa, 80 
utkarña, 85 
utkallola, 49 
uttama, 57; 124 
uttareëa, 16 
uttaµsa, 78 
utpéòa, 98 
utsaìga, 63 
utsarga, 41 
utsava, 85; 118 
utsäha, 25 
utsuka, 20; 106 
udadhi, 48 
udanta, 107 
udaya, 80 
Udumbara, 46 
udgandha, 77 
udgära, 28; 74 
udgärin, 24 
uddäma, 10; 27; 69 
uddépana, 112 
uddhüta, 49 
udyäna, 7; 14; 28; 37; 64 
udvartana, 44 
udvega, 40 
unnidra, 24; 66; 96 
unmada, 60 
unmäthin, 24; 69 
unmädin, 14 
unmeña, 88 
upa, 75 
upakära, 18 
upagama, 71 

upagüòha, 104 
upacaya, 32; 79 
upacära, 36 
upadeça, 124 
upamä, 112 
upameya, 56 
upari, 117 
upala, 41 
upavana, 76 
upahära, 28; 43 
upänta, 66; 84 
uraga, 125 
urvé, 111 
ulläsa, 29; 78 
ulläsin, 44; 83 
uñëa, 12; 97 
uñman, 116 
 

 

 

üna, 107 

üru, 103 
ürmi, 54 
 

 

 

å. , ä°, 3; 4; 5; 6; 28 
åte, 10 
 
 

 

eka, 21; 32; 50; 79; 85 
eka-citta, 94; 110; 124 
eka-veëé, 95 
eka-stha, 111 
eëäìkäçma, 80 
 

 

 

aikya, 40 
aikñiva, 77 
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kaöäkña, 39 
kaöhina, 95 
kaëa, 37; 115 
kaëöha, 3; 71; 104 
katipaya, 25 
kathaya., 100; 101; 102 
kathä, 96 
Kadalé, 103 
kanduka, 78 
kanyä, 78 
Kamala, 52; 87 
kara, 43; 65; 91; 95 
karaëa, 72 
karuëä, 101 
karëa, 29; 71 
karëaya. , ä°, 58 
karman, 117 
kal., 7; 82; 111 
kaläpa, 30 
kaluña, 25 
kaluñatä, 52 
kalpa, 112 
kalpa-våkña, 79 
kavi, 126 
Kastüré, 71 
kas. , vi°, 8; 37; 46; 83 
käìkñ., 85 
käìkñ. , ä°, 91; 98 
käïcé, 30 
känana, 46 
känta, 53; 75; 107 
käntä, 27; 88 
känti, 55; 91 
känti-mat, 32 
käma, 1; 5; 6; 10; 36; 70; 77; 93 
kämin, 44; 73; 76; 85 
käminé, 44; 67; 80 
kämya, 16; 71 
käruëya, 88 
kärçya, 31 

käla, 8; 10; 17; 67 
kälaküöa, 47 
Kälidäsa, 126 
kävya, 126 
Käça, 83 
kitava, 119 
Kinnaré, 65 
kimiti, 122 
kiyat, 90 
kiraëa, 103 
kisalaya, 99; 114 
kiµcid, 107 
kiµ punar, 17 
kérti, 49; 69; 77; 123 
kuca, 30 
kuca-yuga, 75 
Kuöaja, 4; 71 
kuööima, 73 
Kunda, 121 
Kumuda, 91 
Kuvalaya, 39; 102 
kuçalin, 107 
kusuma, 94 
Kuµkuma, 78; 80 
kå., 1; 17; 24; 30; 31; 36; 41; 52; 54; 57; 64; 
71; 73; 81; 93; 104; 116; 119; 124; 126 

kåcchra, 108; 109 
kåtärtha, 57 
kåte, 97 
kåtyä, 42 
kåpaëa, 5 
kåpä, 121 
kåpäm kå. + locatief, 110 
kåça, 96; 105 
kåñëa, 53 
kåñ. , sam°, ni°, 48 
kè. , ä°, 52; 84 
kÿp. , sam°, 59 
kekä, 60; 66 
keki, 3 
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Ketaka, 46; 71 
Ketaké-ka, 66 
keli, 54 
keli-çaila, 64 
Kevala-jïäna, 125 
keça, 54 
keça-päça, 71; 80 
Keçava, 42 
Kairaviëé, 91 
komala, 105; 106 
kautühala, 51 
kaunda, 78 
kram., 62 
krama, 117 
kramaëa, 46 
kram. , ä°, 8 
kram. , pra°, 105 
kram. , sam°, 55 
kriyä, 122 
kréòä, 2; 18; 37; 65; 70 
kréòä-çaila, 27 
kréò. , sam°, 22; 78 
krodha, 58 
kliç., 90; 91; 103 
kvacid, 111 
kvaëita, 60 
kñaëa, 28; 38; 44; 45; 50; 63; 64; 94; 97; 
105; 107; 123 

kñatriya, 6; 13 
kñapä, 118 
kñama, 96 
kñar. , pra°, 67 
kñänti, 111 
kñi., 13 
kñiti, 3 
kñiti-bhåt, 112 
kñiti-ruha, 56 
kñobha, 102 
kñmä-dhara, 84 
 

 

 

kha, 9 
khac., 104 
khaëòa, 32 
khadyota, 88 
khan. , ud°, 56 
kheda, 36; 46 
 

 

 

ga, 6; 70 
gaja, 2; 20 
gaëa, 59; 125 
gati, 16; 80 
Gandha, 53 
gandha-dravya, 79 
gandhi, 75 
gam., 20; 24; 31; 44; 52; 61; 74; 81; 117; 
118; 123 

gam. , adhi°, 17; 125 
gamana, 25 
gam. , anu°, 4; 72 
gam. , ä°, 32; 43; 45; 51 
gam. , upa°, 29; 55; 57; 63; 107 
gam. , nis°, 77 
gambhéra, 72 
gam. , vi°, apa°, 83 
garjita, 38; 48; 65 
gal., 27 
galla, 71; 95; 97 
gal. , vi°, 80; 97 
gä., 3 
gäòha, 104 
gätu, 93 
gätra, 75; 97 
gämbhérya, 111 
gäh., 116 
gäh. , vi°, 33 
giri, 7; 13; 62 
géta, 60; 93; 96; 97 
guïjana, 60 
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guëa, 50; 111 
guru, 48; 58; 87 

gåha, 20; 40; 89; 92; 121 
gai., 65; 76; 93 
gopa, 15 
gopura, 82 
Gomaté, 64; 78 
Govinda, 12 
gaura, 49; 68; 103 
gaurava, 21 
grath., 67; 71 
granthi, 104 
grah., 16; 126 
grahaëa, 48; 54 
gräma, 62 
grämya, 41 
gréñma, 25; 73 
 

 

 

ghana, 15; 55; 86; 112; 123 
gharma-väri, 73 
 

 

 

cakra, 41 
cakra-nemi, 117 
caöula, 44 
catura, 81 
Candana, 84 
candra, 9 
candra-känta, 73 
candra-häsa, 69 
candrikä, 7; 118 
caya, 11; 15; 51; 56; 61; 74; 86; 115; 121 
car., 16; 81 
car. , sam°, 27; 115 
cara, 28; 48 
carita, 126 
cal., 33 
cala, 102 
calatva, 103 

calormi, 26 
cäöu-kära, 33 
cäpa, 20 
cäru, 14; 60 
ci., 28; 52 
ci. , upa°, 53; 120 
citta, 16; 19; 87; 106; 108; 119 
cint., 114 
cint. , sam°, 116 
ci. , pari°, 28 
cira, 12; 18; 21; 23 
cirät, 119; 120 
ciräya, 117 
cürëa, 75 
cetana, 5 
ceñöa, 66 
cyu., 104 
 

 
 
chaöä, 84 
chattra, 83 
chad. , ä°, 11 
chadman, 85 
chavi, 44 
chäya, 78 
chäyä, 1; 28; 55 
chid., 101 
 

 

 

ja, 9; 12; 29; 41; 46; 65; 71 
jagat, 47; 98; 122 
jaghana, 45 
jan., 12; 47; 90; 100; 106 
jana, 3; 8; 13; 25; 35; 51; 58; 126 
janaka, 108 
janané, 105 
janita, 46; 97 
janmäntara, 117 
Jambü, 56 
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jarjara, 74; 121 
jala, 15; 22; 47; 88 
jalada, 2; 11; 20; 24; 66 
jala-dhara, 10; 88 
jaladhi, 26; 43 
jala-nidhi, 44 
jala-bhåt, 61 
jala-lava, 73 
Jahnu, 54 
jägå., 8 
Jäti, 8; 66; 71 
jäla, 8; 62; 67; 74 
jälaka, 37 
ji. , ava°, 114 
ji. , nir°, 14 
ji. , vi°, 78 
jihvä, 22 
jémüta, 17; 115 
jéva, 26 
jévita, 8; 121 
jévita-éça, 10 
juñ, 70 
jïä., 45; 100; 107 
jïä. , ava°, 106 
jyä, 58 
jyotsnä, 68; 77 
 

 

 

taöa, 15; 37; 46; 48; 64 
taòit, 8; 84 
tati, 40 
tat-kñaëa, 98 
tanu, 5; 25; 50; 68; 96; 105 
tan. , vi°, 8; 86; 123 
tap., 97; 114 
tapas, 13; 35; 114 
tap. , ud°, 115 
tap. , sam°, 116 
tamas, 11; 77 
tarala, 8 

taru, 1; 28; 78; 114 
tala, 3; 97 
talpa, 119 
täpa, 91; 103 
tära, 76 
täruëya, 13; 18 
täla, 72 
tikta, 37 
timira, 40 
téra, 33; 43; 78 
tuìga, 7; 23; 56 
tul., 68 
tulä, 102 
tulya, 38; 108 
tuñ., 28 
tuñöi, 96 
tuhina, 78; 90 
tåëa, 52 
tè. , ud°, 50; 51 
tejas, 47; 111 
toya, 34; 37; 41; 44; 55 
toya-äçaya, 25; 52 
toraëa, 82; 86 
tyaj., 14; 23; 31; 95; 102; 104; 105 
tyaj. , pari°, 125 
tyaj. , sam°, 19 

träëa, 1 
tri, 25 
Tridaça-pati, 79 
Tri-nayana, 56 
Tri-pura-jayin, 54 
tri-loké, 123 
Try-ambaka, 62 
tvad-anya, 20 
tvar., 17; 42; 120 
 

 

 

dakña, 47 
dakñiëa, 62 
dayä, 116 
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dal., 46 
dal. , vi°, 33 
dala, 39 
Daçapura, 51 
daçä, 100; 117 
Daçärëa, 25 
dah., 8; 90; 110 
dahana, 112 
dä. , ä°, 43; 93 
däna, 28 
dänava, 35 
Dänava-ari, 27; 69 
däruëa, 58 
däha, 47 
dig-vibhäga, 51 
diì-näga, 14 
dina, 25; 112 
divasa, 86 
diç, 62; 99; 112 
diç. , ud°, 45 
diç. , prati°, ä°, 69 
déna, 31; 57; 99 
dépa, 75 
dérgha, 39 
du., 6 
durita, 59 
durga, 16; 52 
durdaçä, 118 
dur-laìghya-tva, 111 
duhitå, 101 
duùkha, 3; 4; 16; 93; 101; 102; 106; 112; 
117 

Duùkha-deva, 118 
duùsaha, 121 
düra, 3; 48; 90 
dåç, 30; 101; 114 
dåç., 2; 9; 17; 20; 27; 29; 32; 34; 40; 41; 44; 
45; 48; 62; 64; 88; 91; 98; 100; 119 

dåñöi, 88 
deva, 38; 59; 125 

devé, 54 
deça, 51 
deha, 70; 78 
dehalé, 34 
daitya, 69 
dainya, 91; 103 
daiva-jïa, 94 
doña, 2 
dohada, 85 
dauùsthya, 57 
dyu, 32; 40; 64 
dyut., 7; 19 
dyut. , pra°, 40 
dyu-loka, 14 
dru., 5; 57 
dru. , abhi°, 58 
dvaya, 87 
Dvärikä, 12; 14; 18 
dvijäti, 107 
dvitéya, 103 
 

 

 

dhara, 84 
dharma, 6; 26; 124 
dharma-jïa, 110 
dhä., 54; 64; 67; 88; 103 
Dhätå, 89 
dhä. , ni°, 74; 95; 98 
dhära, 101 
dhäräpäta, 52 
dhäv., 7 
dhä. , vi°, 11; 36; 43 
dhä. , sam°, 30 
dhéra, 105 
dhü., 24 
dhü. , ä°, 37 
dhü. , nis°, 2 
dhüpaya., 74 
dhüma, 74 
dhå., 13; 56; 102; 116; 121 
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dhåti, 89 
dhyäna, 2; 59; 93 

dhyai., 98 
dhruva, 114 
dhvaja-nivasana, 84 
dhvani, 48; 72; 106 
dhvaµs. , vi°, 90 
 

 

 

naga, 3; 14; 21 
nagaré, 16; 31; 36 
nagendra, 66 
nand., 42 
nabhas, 11 
nam., 9; 82; 87 
nam. , pari°, 2; 46; 49; 56; 118 
nayana, 2; 9; 31; 92 
nayana-yugala, 102 
nayana-viñaya, 49 
nayana-salila, 98 
nara, 125 
nara-pati, 85 
nava, 10; 15; 52; 53; 55; 61; 73; 82; 88; 97; 
99; 119; 123 

näkin, 32 
nätha, 7; 13; 19; 21; 38; 114; 122 
näda, 3; 4; 9; 66; 76 
nänä, 51; 53; 66; 69 
näbhi, 30 
näman, 47 
näré, 3 
näsä, 2 
nikhila, 100 
nija, 12; 21; 89; 124 
nitaräm, 122 

nitya, 77 
nidrä, 92 
ninada, 38; 60 
ninäda, 58 
nipuëa, 74; 94 

nibha, 61; 88 
niyamana, 61 
nir-astra, 81 
nirupama, 29 
nirdaya, 102 
nivaha, 51; 68; 79 
niväsa, 36 
niç, 92; 100; 114; 119 
niçcala, 65 
niñphala, 58 
niùçréka, 87 
né., 14; 36; 85; 89; 94; 96; 108; 119; 121 
né. , upa°, ä°, 28 
nécais, 117 
Népa, 3; 60; 71 
népa-väta, 115 
néra, 50 
néla, 8; 48; 63 
néla-upala, 15; 61 
néla-kaëöha, 86 
nåt., 3; 48; 66 
nåtya, 60 
nå-vara, 36; 111 
netra, 22; 51 
Nemi, 1; 5; 48; 88; 125; 126 
naiça, 80 
nyäsa, 4 
 

 

 

paìka, 52; 56 
paöala, 20 
pat., 114 
pati, 4 
pattra, 90 
pattravallé, 71 
pat. , nis°, 74 
patha, 85 
pathika, 9 
pada, 4; 58; 59; 126 
pad. , ä°, 57 
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padäìka, 80 
pad. , upa°, 31 
pad. , pra°, 108; 109 
Padminé, 90 
pad. , sam°, 11; 25 
panthan, 14; 31; 41; 42; 61 
payas, 13; 26 
payoda, 9; 63 
payodhi, 111 
parijana, 1 
paribhava, 58 
parimala, 24; 28 
parilaghu, 13 
pariñvaµga, 91 
parisara, 64; 80 
paruña, 65 
Paçu-pati, 60 
paçcät, 16; 48 
pä., 45; 85 
pä. , ä°, 77 
päëi-grahaëa, 95 
päëi-Paìkeruha, 106 
päëòu, 19 
pätin, 10 
pätra + kå., 51 
päda, 36; 61; 126 
pädäravinda, 59 
päntha, 17; 24 
Pärijäta, 14 
pälaya., 23 
pitå, 25; 42; 87; 92; 109; 123 
pé., 29 
péta, 84 
péna, 80 
puöa, 33 
Puëòaréka, 63 
puëya, 32; 59 
putré, 2; 54 
punar, 53; 58; 104 
pur, 19; 21; 32; 82; 84; 85; 125 

pura, 25; 43; 51; 64; 123 
puras, 47; 53; 101 
purastät, 98; 115 
purä, 47; 92 
puri, 62; 67 
puré, 7; 12; 18; 24; 26 
pulina, 49 
pulinä, 32 
puñ., 28; 87 
puñkara, 72 
puñpa, 3; 28; 79; 84 
Puñpa-cäpa, 81 
puñpa-läva, 28 
pü., 4 
püjä, 36; 38; 94 
pürëatä, 21 
pürva, 45; 53; 54; 87; 109 
pürvam, 18; 21; 115 

på., 51; 120; 123 
påñöha, 73; 77 
paura, 36; 41; 51; 83 
paura-näré, 39 
pauräëa, 96 
pra-anta, 26; 118 
prakara, 34 
prakarña, 81 
prakämam, 112 

prakåti, 5 
praëaya, 23; 30 
praëayin, 3; 10; 122 
prati-patham, 27 

pratirava, 58 
pratyakña, 100 
pratyäsatti, 63 
pratyukta, 122 
prath., 27; 38; 57; 69 
pradeça, 95 
pradoña, 77 
prabhä, 55; 63 
pramukha, 4 
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prayäëa, 60 
pravaëa, 1 
pravara, 36; 67; 126 
praväha, 50; 55 
pravirala, 112 
pravåtti, 107 
praveça, 67; 72; 82; 108 
praçamana, 57 
prasava, 66; 71; 121 
prasäda, 72 
prasüna, 83 
prastha, 11 
prasthita, 49 
praharaëa, 69 
präk, 15; 35; 52; 93; 97; 106; 119 
präcéna, 82 
präjya, 23 
präëa, 26; 116 
präëa-nätha, 5; 109 
präëa-bhäj, 117 
präëin, 1; 109 
prätar, 39; 121 
präpti, 59; 94 
präya, 94; 120 
präyas, 101; 118 
prärthanä, 33; 124 
prävåñ, 8; 118 
präsäda, 34; 38; 68 
präµçu, 30; 68 
priya, 23; 30 
priya-jana, 120 
priyatama, 33; 118 
priyä, 92 
pré., 4; 42 
préti, 4; 14; 79; 121; 126 
prekñita, 44 
prema, 120 
preman, 75 
pluñ., 103 
 

 

 

phal., 18 
phala, 38; 56; 57; 124 
 

 

 

bandin, 57 
bandh., 76 
bandhu, 1; 23; 35; 42; 87 
barha, 15 
barhin, 60 
bala, 43 
Bala, 85 
baläka, 20 
baläkä, 9 
Bali, 61 
bahis, 76 
bäëa, 81 
bäla, 82 
bälä, 89; 110; 121 
bäñpa, 12; 101 
bähya, 7 
båhat, 56 
buddhi, 111 
budha, 126 
budh. , pra°, 92; 99 
budh. , sam°, 124 
brü., 92 
 
 

 

bhakti, 40 
bhakticcheda, 20 
bhaìga, 26 
bhadra, 99 
Bhadrä, 49 
bhaya, 70 
bhaya-kåt, 47 
bhartå, 92; 104 
bhava, 59; 69; 124 
bhavat, 6; 9; 11; 24; 31; 32; 40; 61; 90 
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bhavana, 7; 67 
Bhaväné, 54 
bhavya, 18 
bhä, 15 
bhä., 15; 72 
bhäga, 54; 56; 63; 97 
bhäj, 50; 54; 59; 70; 72; 75; 83; 125 
bhäva, 10; 11; 98; 120 
bhä. , vi°, 61 
bhävin, 52; 60; 71 
bhäviné, 12 
bhäñ., 6; 94 
bhäñ. , ä°, 109 
bhäs, 68 
bhäsura, 27; 86 
bhäsvat, 56 
bhid., 9; 99 
bhid. , ud°, 15 
bhinna, 50 
bhitti, 98 
bhé, 81 
bhé., 65 
bhéru, 111 
bhuj., 32; 117; 125 
bhujaga, 35 
bhuja-yuga, 103 
bhuja-latä, 104 
bhuj. , upa°, 13 
bhuvana, 35; 47 
bhuñ., 66 
bhü, 13; 17; 19; 37; 49; 50; 55 
bhü., 19; 21; 41; 53; 75; 86; 96; 101; 104; 
107; 115; 123 

bhü. , anu°, 12; 23; 117 
bhüti, 20 
bhü-dhara, 88 
bhümi, 34; 66 
bhüyas, 16; 74; 93; 104; 122; 123 
bhüñ., 18 
bhüñaëa, 15; 27; 79 

bhü. , sam°, 121; 122 
bhå., 91 
bhåça, 75 
bhå. , sam°, 47 
bhoga, 1; 18; 23; 32; 118; 125 
bhraµç., 80 
bhrätå, 100 
bhrü, 26 
 

 

 

maëi, 19; 27; 34; 55; 56; 64; 78; 86 
maëòana, 71; 79 
matsya, 44 
mad., 4; 17; 66 
madana, 112 
Madana, 111 
madirä, 85 
madhukara, 39 
madhukaré, 60 
madhukåt, 29 
madhura, 48; 60; 76; 93; 105; 121 
madhya, 19; 50 
man., 12; 16; 26; 43; 90 
man. , abhi°, 124; 125 
manas, 21; 29; 39; 81; 87; 98; 104; 112; 
126 

manasi-ja, 30 
Manasi-ja, 6; 39; 99 
manäk, 7 
Manobhü, 114 
mano-våtti, 120 
manohärin, 63; 72 
mantrin, 43 
manth., 90 
mandäya., 42 
Mandära, 82 
mandira, 118 
mandra, 106 
maya, 19; 34; 56; 61; 62; 98 
mayüra, 17; 48 
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marakata, 34 
marut, 9; 24; 37 
mala, 106 
maha, 67 
mahat, 18; 122 
mahas, 68; 69 
mahiman, 38 
mätå, 100; 106 
mätra, 34; 53 
Mädana, 53 
mäna, 68 
mänava, 59 
mäniné, 105 
mä. , nis°, 34 
märga, 22; 32; 37; 40; 46; 68; 80; 108 
märgaëa, 52 
mäla, 8 
Mälaté, 37 
mälä, 71 
mälya, 80; 95 
mitra, 17 
miñ. , pra°, ud°, 3; 66 
mihira, 103 
ména, 102 
mél., 99 
muktä, 34; 50; 67; 114 
Mukti, 88 
mukha, 26; 28; 42; 45; 47; 52; 58; 82; 87; 
91; 110; 118 

mukhara, 41; 66; 122 
mukhya, 67; 76 
mugdha, 102 
muc, 22; 115 
muc., 12; 22; 31 
muc. , ä°, 39 
mud, 86 
mud., 21 
muni, 2; 13; 35 
muraja, 38; 60; 76 
Mura-ripu, 65 

muñ., 33 
muñöi, 75 
muh., 75 
muhur, 99 
muhürta, 28; 65; 94; 99 
mürcchanä, 93 
mürti, 49; 98 

müla, 9 
måga, 30; 101 
Måëäla, 103 
Måtyu, 70 
mådu, 16; 90; 91; 103 
måç., 104 
megha, 48; 84 
Meghadüta, 126 
mecaka, 63 
medura, 3; 65 
mokña, 106 
Mokña, 1; 124 
mogha, 6 
mogha + kå., 44 
moha, 98; 119 
mohana, 81 
mlä., 25 
mläna, 91; 103 
 

 

 

yatas, 31 
yatna, 58 
Yadu, 22; 27; 42; 64; 67; 77 
Yadu-jana, 14 
Yadu-pati, 10 
Yadu-vara, 12 
yam., 70; 104 
Yamunä, 55 
yam. , pra°, 104 
yaças, 57; 65; 68; 76; 83 
yä., 7; 41; 49; 53; 82; 84; 85; 95; 97; 101; 
103 

yä. , ä°, 42; 48; 57 
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yäc., 5; 31; 57; 122 
yäcïä, 6 
Yädava, 21; 82; 87; 110 
Yädava-indra, 50; 121 
Yädava-éça, 6; 115 
yä. , nis°, 67 
yä. , pra°, 39; 120 
yä. , prati°, ud°, 24 
yäminé, 11; 73 
yäyin, 64 
yukta, 21 
yuj. , vi°, 25 
yuva-jana, 72 
yuvati, 37; 41; 74; 77; 89 
yuvan, 14; 74; 81 
Yüthikä, 8 
yoga, 2; 124; 125 
yodha, 58; 69 
yoñit, 10 
yauvana, 27; 70 
 

 

 

rakñ., 6; 70; 109 
rakñä, 26 
rac., 7; 34; 95; 126 
rac. , vi°, 20; 26; 54; 94; 117 
rajané, 40; 74; 96 
rajas, 66 
raïj., 110 
raïj. , anu°, 88 
rata, 3; 73 
rata-rasa, 27 
rati, 78 
rati-kara, 118 
ratna, 7; 53 
ratna-dépa, 40; 68; 74 
Ratnäkara, 47 
ratha, 41; 42; 65 
ratha-stha, 44; 50 
Rantideva, 49 

ram., 29; 35; 85; 119 
ramaëa, 26; 94 
ram. , upa°, 45 
ram. , ni°, 37 
ramya, 16; 23; 41; 46; 51; 53; 60; 72; 76; 
77; 78; 124 

ram. , vi°, 124 
rava, 58 
rasa, 18; 29; 30; 70; 73; 77; 119; 120 
rasika, 93 
rasikä, 92 
rahas, 104 
rätri, 75; 97 
räçi, 46 
räçi + bhü., 62; 120 
räga, 36; 75 
räja, 5 
räjahaµsa, 11 
räja-märga, 39; 84 
räjan, 2 
räja-putré, 120 
Räjématé, 123 
räjya, 12; 23; 123 
Rämagiri, 1 
ric., 21 
ruc, 11; 55; 86 
ruci, 15; 50; 69 
rucira, 20 
rud., 102; 106 
rudh, 43 
rudh., 10; 98; 106; 108 
ruh. , ä°, 15; 55; 105 
rüpa, 29; 39; 78; 90; 111; 114 
rekhä, 32 
Raivata, 107 
Rodhra, 80 
 

 

 

lakñaëa, 122 
lakñmé, 21; 111; 114 
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lakñ. , sam°, 34 
lakh., 61 
lagna, 54 
laghu, 16; 21 
laìgh. , vi°, 97 
lajj., 93 
labh., 6; 35; 38; 99 
lamb. , ä°, 8 
lalita, 33; 36; 66 
lava, 22; 108 
lañ. , sam°, abhi°, 5; 57 
las. , ud°, 75 
las. , pra°, 68 
las. , vi°, 15; 55; 63; 86; 88 
laharé, 46 
lävaëya, 116 
läsya, 72 
likh., 98 
liìg. , ä°, 45 
lip. , ä°, 78 
lih., 22 
lélä, 29 
lélä-veçman, 74 
lup. , vi°, ä°, 73 
loka, 40 
lok. , ä°, 8; 20 
lok. , vi°, 83 
locana, 29 
lola, 29; 65; 102 
 
 

 
vac., 88; 89; 92; 100; 105; 124 
vacana, 4; 30; 88; 89; 105; 121 
vacas, 16; 105; 124 
vaïc., 29 
vatsä, 104 
vad., 10; 76; 102; 119 
vadana, 9; 85 
vadana-Kamala, 90 
vadhü, 51; 71; 75 

vana, 13; 14; 30; 48 
vanitä, 36; 81 
vand., 59 
vanya, 13 
vapus, 10; 16; 108; 116; 117 
vap. , nis°, 116 
vapra, 2; 19; 26; 62 
vayas, 13; 18; 70 
vayasya, 17 
vara, 6; 28; 35; 40; 42 
varga, 1; 23; 69; 96 
varëa, 53 
vartman, 52; 64 
varña, 108 
varñä, 123 
valé, 30 
vallé, 15 
vas., 19 
vasati, 1; 11 
vas. , adhi°, 51 
vasana, 79 
vastu, 120 
vas. , ni°, 47; 59 
vah., 95 
vah. , pra°, 9 
väkya, 119 
väïch., 72 
väïchita, 89 
väëé, 104 
väta, 33; 49 
vätäyana, 96 
vänara, 58 
väma, 54; 56 
Vämana, 32; 34; 35 
väyu, 46 
vär, 46 
vära-aìganä, 72 
vära-näré, 33 
vära-sémantiné, 76 
väri, 64; 67 
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väridhi, 45 
väri-väha, 38 
värttä, 70; 97 
välaka, 80 
välavyajana, 83 
väsa, 26; 35; 70 
väsara, 11; 90; 108 
väsas, 63 
Väsudeva, 79; 81 
Vikrama, 126 
viklava, 41 
vigama, 86 
vigraha, 35 
vicitra, 30 
vijayin, 81 
vitteça, 70 
vid., 21 
vidyut, 20; 88; 123 
vidruma, 34 
vidhi, 31; 108 
vidhura, 5; 108; 112 
vinä, 87 
vinoda, 94; 96; 97 
vipadä, 109 
vipula, 37; 49 
viprayoga, 10; 22; 95; 123 
viphala, 75 
vibhä, 15 
vibhu, 17; 22; 59 
vibhrama, 30; 81 
vimala, 27; 36; 45; 55; 68 
vimukha, 1; 17; 88 
vimukhaya., 58 
viyat, 62 
viyoga, 31; 91; 96; 105; 108; 116; 117 
viracana, 71; 73 
viracita-pada, 110 
viraha, 5; 8; 12; 90; 94; 97; 103; 110 
virahin, 9; 24 
viräma, 98 

viruta, 48 
vilamba, 31 
viläsa, 29; 30 
vividha, 28; 34 
viç., 108 
viçada, 62; 63; 83; 126 
viçeña, 68 
viç. , nis°, 66; 76; 118 
viçräma, 64 
viñama, 32; 95 
Viñama-viçikha, 109; 115 
viñaya, 1; 53 
viñaye, 89 
Viñëu, 15; 61 
vistara, 101 
vistära, 19 
vismaya, 39 
vihvala, 10 
vékñitå, 61 
véci, 45; 64 
véëä, 93 
våkña, 82 
våtta, 100 
våttänta, 100 
våtti, 8; 77; 101 
våt. , pari°, 82 
våt. , prati°, ä°, 43 
våddha, 107 
vådh., 25 
vånda, 67; 111 
vå. , vi°, 45 
våña, 56 
våñ. , abhi°, 52 
veëi, 106 
veëu, 60 
Veëu, 61 
Vetravaté, 26 
velä, 26; 45 
velä-taöa, 44 
veçman, 24; 33; 51; 79; 119 
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veña, 15 
vaira, 114 
vairin, 108 
vyakti, 12 
vyath., 10 
vyathä, 19; 116 
vyadh. , anu°, 88 
vyäja, 30 
Vyädhi, 70 
vyäpin, 35 
vyoman, 40; 50; 68 
vraëa, 69 
vraj., 12; 16; 40; 47; 92 
vraja, 3; 57 
vrata, 16 
 

 

 

çak., 44; 114 
çata, 85; 97; 106 
çanakais, 72 
Íaphara, 44 
çabda, 41; 65 
çam., 40 
çama, 3 
çam. , ni°, 42 
Íambhu, 54 
çaya, 43 
çayana, 36; 96 
çayana-bhavana, 75 
çayyä, 97 
çayyotsaµga, 92; 99 
çara, 6; 99; 121 
çaraëa, 6; 109 
çarad, 77; 118 
çaça-aìka, 49 
çaçvat, 68; 125 
çäkhä, 30 
çäradéna, 83 
Íärìga-päëi, 70 

çikñä, 106 
çikhara, 53; 63; 67; 68; 125 
çikharin, 2; 23; 111; 115 
çikhin, 66; 90; 103; 110 
Íikhin, 111 
çithila, 121 

çiras, 5; 7; 95 
çilä-veçman, 27 
çiva, 125 
çiçira, 4; 80 
çiçira-kiraëa, 73 
çiçu, 22 
çé. , ud°, 61 
çéghra, 18; 123 
çéta, 80 
çuc, 83 
çucin, 78 
çudh., 53 
çubh., 62 
çubhra, 56; 68; 123 
çuñ., 90 

çåìga, 7; 16; 23; 56; 89 
çeña, 19; 32; 116 

çaila, 5; 11; 19; 55; 61; 89 
çobha, 103 
çobhä, 7; 56; 63; 90 
çoka, 3; 104 
Íauri, 67; 84 
çyä., 46 
çyäma, 10; 11; 19; 61 
çyämala, 2; 39; 56 
çrad-dadhäna, 59 
çrama, 28 
çrama-jala, 37 
çravaëa, 65 
çravaëa-patha, 70 
çri., 21 
çri. , sam°, 13 
çré, 41; 83; 102 
çrémat, 1; 125; 126 
çru., 38; 43; 57; 65 
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çruti, 65; 96 
çru. , vi°, 36 
çreëi, 39; 53 
çreëé, 7; 86 
çrotra, 60 
çvas. , ä°, 4; 105 
çvas. , ud°, 107 
çväsa, 103 
çveta, 83 
çveta-bhänu, 55 
 

 

 

sa, 124 
sakala, 35; 79 
sakäça, 58 
sakha, 18 
sakhé, 75; 89; 91; 93; 100; 106; 108; 124 
saìga, 5; 116 
saìgama, 12; 17; 55 
saìgéta, 60 
sa-jala, 2; 31 
saïj. , ä°, 2 
saïj. , sam°, 73; 112 
sat, 122 
saté, 124 
sat-kriya, 43 
satvaram, 121 

sat-sahäya, 12 
sadana, 35; 108 
sadaya, 124 
sad. , ä°, 11; 12; 36; 119 
sa-dära, 13 
sad. , pra°, 116 
sadbhäva, 18 
sadbhüta, 126 
sadman, 77 
sadyas, 10; 104; 119 
sapatné, 54 
sapadi, 31; 95; 106 
saphalaya., 18; 119 

sabhä, 21 
sama, 97 
samagra, 1; 18; 60; 98 
samanta, 37 
samam, 12 

samaya, 17; 74; 76; 78; 95 
samartha, 45 
samäja, 93 
samädhi, 22 
saméra, 4 
sampad, 57 
samprati, 21; 22; 56; 63; 105; 109 
sambhrama, 23; 29 
sammukha, 67 
sammoha, 5 
sarasa, 103 
sarit, 44; 45; 50 
Saroja, 77 
sarva, 21; 101 
salila, 4; 45; 49 
salila-nidhi, 34 
saléla, 39; 78 
savitå, 80 
sa-sura, 14 
sah., 101 
sahacaré, 23; 110; 124 
sahasä, 92 
sahäya, 11 
saµkalpa, 108 
saµkäça, 44 
saµkoca, 75 
saµgata, 104 
saµgama, 107; 118 
saµgara, 69 
saµgha, 62; 64 
saµjïä, 99 
saµdarçana, 24 
saµnidhi, 88 
saµyoga, 89; 117; 120 
saµvatsara, 97 
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saµsära, 125 
saµstha, 3; 56 
säkam, 42; 76 

Säìgaëa, 126 
sädåçya, 111 
sädh., 89 
sädhvasa, 74 
sädhvé, 4; 107 
sänu, 61 
sändra, 33; 48; 56; 66; 68; 78 
säbhra, 99 
sämya, 7 
sära, 4; 13; 28 
säraìga, 22 
särtha, 24; 41 
sä. , vi°, ava°, 24 
sähäyya, 69 
säµpratam, 118 
sita, 83 
sita-maëi, 62 
siddhi, 5; 35 
sidh., 81 
sindhu, 49 
Siprä, 33 
sékara, 46 
sédhu, 79 
sémanta, 71 
Sérin, 43; 76 
su, 126 
su-ägata, 4 
sukha, 3; 12; 18; 65; 70; 108; 117; 118; 125 
sukha-kara, 96 
sudhä, 68 
sudhé, 13 
sundaré, 107 
su-prakäsa, 20 
subhaga, 9; 90 
Subhaga, 107 
su-madhura, 77 
sura, 26; 59 

surata, 33 
surabhi, 76; 94 
surabhita, 66 
sura-ripu, 69 
su-labha, 109 
su- + sidh. , pra°, 122 
su-håd, 42; 86; 107; 123 
sü., 79 
sükñma, 79 
sücaya., 22; 80 
sürya, 112 
sürya-apäya, 87 
så. , anu°, 91 
såj., 101; 104 
såj. , vi°, 87; 105 
såp. , ud°, 64 
så. , pra°, 9 
såñöi, 89 
sev., 9; 13; 21; 33; 37; 77 
sevä, 59 
sev. , sam°, 115 
sainya, 42 
sotsava, 76 
sopäna-tva, 64 
saukhya, 91; 124 
saudha, 19; 36; 62; 86; 87; 96 
saundarya, 39; 111 
Saubhägya-devé, 94 
sauvidalla, 100 
sauhåda, 42 
skhal., 41; 65 
stana, 19; 29; 80 
stanita, 41; 105 
stabaka, 82 
stambha, 34; 103 
stimita-nayana, 40 
stu., 125 
stu. , pra°, 96 
stu. , sam°, 48 
stå. ,  ä°, 36 
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stré, 30; 85 
stha, 38; 88; 96 
Sthalakamaliëé, 99 
sthä., 7; 22; 28; 65 
sthä. , adhi°, 5 
sthä. , ä°, 41 
sthäyin, 25 
Sthira, 59 
sthüla, 14; 50; 114 
sthairya, 111 
snäna, 37 
snigdha, 1; 11; 63; 106 
sneha, 12; 120; 122 
spåç., 40; 51; 68; 70; 115 
spåç. , sam°, 24 
sphaöika, 55 
sphuö., 4 
sphuöa, 73 
sphur., 15; 20; 26; 84 
sphur. , pra°, 40 
sma, 119 
Smara, 121 
smita, 28 
små., 84; 92 
små. , vi°, 93 
syandin, 73 
srastara, 114 
srotas, 13; 49 
sva-icchä, 54 
svap., 99 
svapna, 119 
Svardhuné, 55 
svarëa, 32 
svayam, 93 

Svayambhü, 59 
svastika, 34 
svastha, 119 
svämin, 6; 92; 116 
své-kära, 110 

sveda, 33 
 

 
 

han., 114 
han. , ä°, 72 
hanta, 111 
han. , ni°, 40 
han. , prati°, 77 
Hara, 7; 81 
Hari, 82; 85 
harmya, 7; 16; 23 
harña, 53; 67; 85 
 
Halabhåt, 63 
has., 49 
hasta, 14; 45; 54; 82; 106 
haµsa, 25; 83 
härin, 26; 46; 50 
hä. , vi°, 45; 89; 95 
hi., 1 
hita, 16 
Hutavaha, 47 
hü. , ä°, 102 
hå., 32; 37; 46; 87 
hå. , apa°, 39; 59; 93 
hå. , upa°, 41 
håd, 116 
hådaya, 1; 10; 17; 24; 93; 107; 120 
hådya, 66; 79 
Hådya, 75 
hå. , pari°, 7; 14 
hå. , vi°, ä°, 4 
hetu, 124 
helä, 81 
haima, 19 
hré, 75 
 

 

 


