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DANKWOORD. 

Ik wil mijn promotor prof. Dr. Eddy Moerloose bedanken voor de richtlijnen die hij gegeven 

heeft voor het zoeken van een geschikt onderwerp voor mijn scriptie en voor zijn goede raad die 

hij mij gegeven heeft bij het tot stand komen van dit werk. Verder wil ik ook mijn dank betuigen 

aan prof. Dr. Frank Van Den Bossche die mij net zoals prof Dr. Eddy Moerloose ingewijd heeft 

in de geheimen van de studie van het Sansriet. Ook gaat mijn dank uit naar Christine Everaert 

voor de steun die ze me tijdens mijn studie geboden heeft alsook naar Erik Seldeslachts.  

Voor het tot stand komen van deze scriptie zijn enkele mensen van cruciaal belang geweest zoals 

Eva De Clercq die ik speciaal wil bedanken voor alle steun die ze me, ook als vriendin geboden 

heeft. Ook mijn moeder Ingrid De Schutter die het geduld heeft opgebracht elke versie van mijn 

vertaling te lezen en te herlezen kan ik niet genoeg bedanken. Als laatste verdient ook mijn vader 

William De Cock een woord van dank omdat hij mijn studies heeft mogelijk gemaakt. 

 

Deze scriptie is opgedragen aan mijn opa De Schutter Théau. 
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VOORWOORD. 

Daar ik als dertienjarige reeds geboeid was door Peter Brooks film van het Mahābhārata en die 

fascinatie voor het Mahābhārata met zijn talrijke verhalen steeds is blijven doorwerken, is het 

niet verwonderlijk dat ik bij de zoektocht naar een onderwerp voor mijn scriptie opnieuw ben 

terecht gekomen bij dit epos. Toch wou ik niet een deel van het Mahābhārata zelf vertalen omdat 

ik de behoefte had mij te concentreren op een volledig werk en me niet wou beperken tot een 

deel van een groter werk. Tevens wou ik me verdiepen in een tekst die nog niet vertaald was 

omdat ik de drang had een verhaal dat door de tijd heen was vergeten, opnieuw tot leven te 

wekken. Professor Moerloose gaf me de raad een aantal Indische drama’s te bekijken omdat hij 

meende dat er wel een tekst bij zou zijn die aan mijn eisen zou voldoen. Op die manier vond ik 

tot mijn grote vreugde een toneelbewerking van een episode uit het Mahābhārata dat voor mijn 

doel geschikt was en kwam ik terecht bij de Sanskriettekst "Subhadrāharaõa" van Mādhava 

Bhañña. Voor zover ik kan nagaan is dit werk enkel in het Hindī vertaald en is het enkel drie keer 

in de Kāvyamālā reeks en één keer in de Vidhyābhavan Saüskçta Granthamālā reeks uitgegeven. 

Ik heb me voornamelijk geconcentreerd op het brengen van een nederlandse vertaling, waarbij ik 

geprobeerd heb ervoor te zorgen dat de vertaling in het nederlands vlot te lezen is zonder dat ze 

te ver afwijkt van de originele stijl van het werk. Naast de moeilijkheden van de letterlijke 

vertaling en interpretatie van het Sanskriet, was de omzetting van de letterlijke vertaling naar een 

leesbare nederlandse versie een harde noot om te kraken. Het feit dat het toneelstuk zowel uit 

proza als uit poëzie bestaat en dus verschillende stijlen omvat, maakt het vertalen niet 

gemakkelijker. Ik heb bij de vertaling van de verzen steeds getracht de beeldspraak die ons soms 

volledig vreemd is doordat ze verwijst naar bepaalde culturele eigenheden of verhalen zo 

duidelijk mogelijk om te zetten in een equivalent dat we als westerlingen kennen. Bij de dialogen 

heb ik lang stil gestaan bij het formele taalgebruik dat eigen is aan het Sanskriet en tot op zekere 

hoogte ook aan het Hindī. Vermits er in India duidelijke regels bestaan rond het taalgebruik die 

te maken hebben met de hiërarchie die bestaat tussen verschillende personen, heb ik gekozen om 

in mijn vertaling eveneens gebruik te maken van formeel nederlands. Ik heb gekozen voor 

formeler nederlands als een vrouw tegen een man spreekt, dan als een man een vrouw adresseert 

of als twee vrouwen tegen elkaar spreken. Ik heb steeds rekening gehouden met het feit dat in 

India de relaties iets formeler verlopen en dat duidelijk in de taal tot uiting komt. Daardoor kan 

het zijn dat sommige uitdrukkingen stroever klinken dan wat we doorgaans in het nederlands 

gewoon zijn. 
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Daar van dit werk enkel een vertaling in het Hindī bestaat, heb ik waar ik het nodig achtte een 

letterlijke vertaling in de voetnoten gezet. Epitheta van personages, planten- en dierennamen heb 

ik in de vertaling in het Sanskriet laten staan en in de voetnoten verklaard. 

De vertaling van het werk wordt voorafgegaan door een bespreking van de verschillende 

kenmerken van de tekst zelf en een uitdieping van het personage Arjuna in het vertaalde werk. 

Daarnaast heb ik ook een bespreking van het personage Arjuna gegven in het kader van het 

Mahābhārata. Daar de literatuur over het Mahābhārata en de rol van Arjuna zo groot is heb ik me 

moeten beperken tot enkele essentiële punten en die verder uitgediept. Mijn bespreking over 

Arjuna is dan ook niet exhaustief en kan nog altijd verder uitgebreid worden. Een dergelijke 

studie valt echter buiten het doel van deze scriptie. Na deze bespreking volgt een transcriptie van 

de tekst waarbij de chāya van het Prakrit in de voetnoten wordt vermeld. De transcriptie is 

gebaseerd op de uitgave van de Kāvyamālā reeks, waarbij varianten van de tweede uitgave van 

de Vidhyābhavan Saüskçta Granthamālā reeks worden opgenomen tussen vierkante haken. 

Vermits in de originele tekst enkel de verzen genummerd zijn, heb ik zelf een nummering 

ingevoerd. De originele nummering van de verzen heb ik behouden en is terug te vinden tussen 

vierkante haken op het einde van elk vers.  

Na de transcriptie volgt de geannoteerde nederlandse vertaling en een bibliografie die een 

overzicht geeft van de werken die ik gebruikt heb bij mijn bespreking. Daarna volgt een index 

van zowel de Sanskriet als Prakrit woorden en de beide uitgaven van de tekst in bijlage. 
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LIJST VAN AFKORTINGEN. 

KM : Kāvyamālā reeks (tekstuitgave). 

MB : Mahābhārata. 

SH : Subhadrāharaõa van Mādhava Bhañña. 

VSG : Vidhyābhavan Saüskçta Granthamālā (tekstuitgave). 
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1. DE SUBHADRĀHARAöA. 

 

1.1. Korte inhoud. 

De tekst begint met de zegenwens (nāndi) die opgedragen is aan Śaïkara en waarin men zijn 

bescherming vraagt. (r 1-4). Dan komt de regisseur op die aangeeft dat ze een toneelstuk moeten 

opvoeren voor een uitgelezen publiek dat samengekomen is. (r 6-7). Daarna verschijnt de 

assistent van de regisseur ten tonele die de regisseur eraan herinnert welk toneelstuk ze gaan 

opvoeren en daarbij zowel de naam van de auteur als van het werk vernoemt. (r 8-12). Hij gaat 

verder met te motiveren waarom ze juist dit toneelstuk moeten opvoeren en prijst de hoogstaande 

kwaliteit van het werk. (r 13-14). De regisseur meent zich aan de hand van de beschrijving van 

zijn assistent te herinneren op welk toneelstuk de andere alludeert. Hij citeert een uitspraak van 

de auteur die in het werk voorkomt en beaamt dat ze inderdaad dat werk moeten opvoeren. (r 15-

20). Dan prijst hij het toneelstuk, het publiek, de acteurs en verklapt hij dat Arjuna de held speelt 

in dit verhaal. (r 21-22). Op dat moment geeft de assistent aan dat er een lied moet gebracht 

worden waarin het seizoen waarin het verhaal zich afspeelt wordt voorgesteld. (r 23-24). De 

toneelmeester heeft de woorden van de assistent gehoord en laat een actrice roepen die het lied 

moet zingen. (r 25-26). De actrice komt op en de toneelmeester beveelt haar een lied te zingen 

over de lente om het publiek in de juiste sfeer te brengen. (r 27-30).  De actrice zingt haar lied 

waarmee ze de lente beschrijft en wordt daarna geprezen door de toneelmeester omdat ze zo 

goed gezongen heeft. Hij vernoemt ook nog eens Arjuna om het personage te introduceren. (r 31-

36). Daarna is de proloog ten einde en gaan ze allemaal af. (r 37-38).  

Na de proloog komt Arjuna op die de verschillende voordelen beschrijft van het bestaan als 

asceet. (r 39-44). Hij beschrijft hoe asceten in hun levensbehoeften voorzien door te bedelen, 

gaat op weg en komt bij een huis aan, waarna hij zich afvraagt van wie het zou zijn. (r 46-49). 

Dan komt de deurwachter op die Arjuna in de gaten krijgt, hem groet en daarbij uitlegt dat het 

huis het eigendom is van Balarāma en hem tenslotte vraagt binnen te komen. (r 50-52). Arjuna 

volgt de deurwachter naar binnen en uit zijn woorden blijkt dat de deurwachter hem even alleen 

laat om Subhadrā, de zus van Balarāma, te gaan roepen die Arjuna een aalmoes zal geven. (r 53-

58). Terwijl Arjuna alleen is prijst hij het lot dat hem zo gunstig gezind is. (r59-60). Dan komt 

Subhadrā met haar vriendin op en vraag wie ze moet ontvangen. Arjuna ziet haar en is onder de 

indruk van haar schoonheid. (r 61-64). Hij kan zijn ogen niet geloven, denkt dat het meisje wel 

een hallucinatie moet zijn en besluit dat het toch wel een goed idee was zich te vermommen 

omdat hij daardoor zo’n mooi meisje kon ontmoeten. (r 65-71). Nadat hij dat allemaal tegen 
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zichzelf heeft gezegd, antwoordt hij haar dat hij de gast is die ze moet ontvangen. (r 72). Ook 

Subhadrā is onder de indruk van Arjuna en geeft hem een aalmoes. (r 73-76). Nogal plagerig 

verwijt Arjuna haar dat ze niet op de hoogte is van de etiquette bij het ontvangen van een gast. (r 

77-79). Subhadrā weet niet hoe ze zijn woorden moet interpreteren en vraagt aan haar vriendin 

Sumatikā hem te vragen wat hij juist bedoelt.  (r 80-81). Sumatikā legt Arjuna daarop uit dat 

meisjes met een goede opvoeding zomaar niet met een wildvreemde aanpappen en vraagt hem 

haar vriendin voor haar terughoudendheid te excuseren. (r 82-83). Arjuna vergeeft het ongepaste 

gedrag van Subhadrā en Sumatikā brengt de boodschap aan haar vriendin over terwijl ze haar 

beveelt de gast de nodige eer te betuigen. (r 84-86). Subhadrā buigt voor Arjuna die ondertussen 

tegen Sumatikā opmerkt dat haar vriendin nogal bang is. Hij beschrijft dan de tekenen waaraan 

hij ziet dat Subhadrā zenuwachtig is. (r 87-90). Sumatikā beaamt dit en dan gaat Arjuna tegen 

Subhadrā verder om haar gerust te stellen. Hij zegt haar dat ze niet bang hoeft te zijn want dat hij 

enkel maar een grapje maakte om te zien hoe ze daarop zou reageren en beveelt haar hem de 

aalmoes te overhandigen. (r 91-96). Daarna uit Sumatikā tegen haar vriendin het vermoeden dat 

hij geen gewoon mens is, maar eerder op een god lijkt en raadt haar aan hem goed te behandelen.       

(r 97-99). Subhadrā antwoordt haar vriendin dat ze zelfs bereid is zichzelf aan hem te geven als 

dat nodig moest blijken. (r 100-102). Sumatikā schrikt even van deze uitspraak en vraagt aan 

haar vriendin of ze vermoedt dat Arjuna zo’n voorstel zou doen. (r 103). Arjuna zegt dat hij een 

vrij man is en vraagt waarom Subhadrā de gasten moet ontvangen. (r 104-105). Sumatikā 

antwoordt daarop dat haar vriendin hoopt zo de man van haar leven te ontmoeten. (r 106). 

Arjuna vraagt haar wie dat zou kunnen zijn, waarop Sumatikā hem indirekt laat merken dat 

Subhadrā hem wel mag. (r 107-112). Subhadrā is gegeneerd over het gedrag van haar vriendin en 

dreigt ermee weg te gaan. (r 113-114). Sumatikā overhaalt Subhadrā te blijven door haar erop te 

wijzen dat het onbeleefd is een gast alleen te laten. (r 115). Subhadrā laat haar vriendin vragen 

naar de naam en de afkomst van Arjuna. (r 116-117). Arjuna vertelt haar in bedekte termen hoe 

hij heet en prijst zijn familie, waarop Sumatikā dat aan Subhadrā meedeelt. (r 118-121). Als 

Subhadrā de naam hoort van Arjuna, beseft ze dat hij dezelfde man is waarover ze al zoveel 

goeds horen vertellen heeft en waar ze stiekem verliefd is op geworden. (r 122-123.) Sumatikā 

vraagt haar wie de man is waarover ze zoveel gehoord heeft, waarop Subhadrā haar een 

afbeelding toont. (r 124-125). Sumatikā herkent de man op het portret onmiddellijk als Arjuna 

die voor haar staat en ze beschrijft hoe goed de afbeelding lijkt op de realiteit. (r 126-128). Ze 

zegt ook dat het haar niet verbaast dat de gelijkenis zo treffend is om dat ze weet dat haar 

vriendin de waarheid vertelt. (r 129-130). Subhadrā laat haar vriendin aan Arjuna vragen waarom 
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hij vermomd is. (r 131-133). Arjuna antwoordt dat hij haar zonder vermomming helemaal niet 

zou kunnen ontmoeten omdat hem de toegang tot de vrouwenvertrekken zeker zou ontzegd zijn. 

Hij laat uitschijnen dat alles zo door het lot geregeld is. (r 134-137). 

Op dat moment wordt de conversatie van de drie onderbroken door een vers dat vermoedelijk 

door een verteller uitgesproken wordt en een beschrijving geeft van Subhadrā en Arjuna, waaruit 

blijkt dat de twee verliefd zijn. (r 139-142). Vanuit de coulissen hoort men een geluid en de drie 

personages schrikken op. (r 143). Sumatikā reageert als eerste en maant haar vriendin aan om 

afscheid te nemen. Subhadrā treuzelt even en verzoekt haar vriendin hem te vragen nog eens te 

komen.(r 145-146). Arjuna belooft haar terug te komen en gaat dan af. Ook de twee meisjes gaan 

af. (r 147-149). 

Vanuit de coulissen hoort men een vers reciteren waarin men beschrijft dat er een grote aap is 

losgebroken die overal schade aanricht. Men vraagt Balarāma te halen om hem te doden.        (r 

150-155). Dan komt Balarāma op die vraagt wie hij moet doden. (r 156-157). Er verschijnt een 

brahmaan die Balarāma vraagt iedereen te beschermen tegen een tijger die losgebroken is. (r 

158-164). Balarāma zegt hem dat hij dacht dat het om een aap ging i.p.v. een tijger. (r 165). De 

brahmaan antwoordt hem dat het inderdaad om een aap gaat, maar dat hij zich missproken heeft 

doordat hij zo bang is. (r 166-167). Balarāma is kennelijk dronken, lacht de brahmaan uit en staat 

lallend te vertellen welk plan hij heeft om de aap te doden. (r 168-174). Voor hij zijn ideeën kan 

uitvoeren komt een andere brahmaan hen vertellen dat de aap gevangen is en dat Balarāma zich 

er niet verder druk hoeft over te maken. (r 175-176). Balarāma bedaart, kijkt om zich heen en 

ziet dat de hele omgeving versierd is. Hij vraagt zich af of het lentefeest voor de deur staat en 

gaat naar binnen om het aan zijn vrouw te vragen. (r 177-185). 

Zijn vrouw antwoordt op zijn vraag dat het lentefeest kort daarop zal gevierd worden en dat men 

daarom alle voorbereidingen aan het treffen is. Balarāma zegt haar dat hij dat ook wel gezien 

heeft, geeft een beschrijving van de voorbereidingen en vraagt haar of ze het lentefeest binnen of 

buiten zal vieren. (r 186-193). Zijn echtgenote verbaast er zich over dat hij het lentefeest 

helemaal vergeten is, waarop hij zegt dat hij het door haar schoonheid te zien vergeten is. (r 194-

198). Zijn vrouw wordt verlegen door zijn uitspraak en Balarāma vraagt haar nogmaals hoe zij 

het lentefeest zal vieren. (199-200). Ze antwoordt dat zij het feest binneshuis zal vieren, maar dat 

de jonge meisjes zoals Subhadrā naar buiten zullen gaan om te feesten. (r 201-203). Balarāma 

stelt zijn vrouw voor het feest samen binnen te vieren en beiden gaan af. (r 205-206). 

Subhadrā en haar vriendin Sumatikā komen op. (r 206). Subhadrā vraagt zich vertwijfeld af of 

Arjuna ook naar het feest gekomen is. Ze speurt de omgeving af en uit het vermoeden dat hij wel 
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ergens zal rondlopen. (r 207-209). Sumatikā verzekert haar dat hij wel zal gekomen zijn en stelt 

voor naar het park te gaan om hem daar te zoeken. (r 210-211). Subhadrā vraagt haar vriendin 

waar hun bewakers zijn, waarop die antwoordt dat ze net buiten het park staan. (r 213). Subhadrā 

stelt voor om bloemen te plukken terwijl de andere meisjes het feest verder voorbereiden en haar 

vriendin stemt daarmee in. (r 214-217). De twee meisjes zien Arjuna in het park zitten en 

Sumatikā zegt dat hij er wel erg droevig uitziet en dat dat waarschijnlijk komt doordat hij 

Subhadrā mist. (r 218-221). Subhadrā uit haar verlangen tegenover Arjuna en vraagt haar 

vriendin om raad. (r 222-224). Sumatikā raadt haar aan naar een tempel te gaan om Kāma ter 

vereren en dan later terug te komen om Arjuna te ontmoeten. (r 225-226). De twee vriendinnen 

gaan af en Arjuna komt op. (r 227-228). Hij wordt verteerd door verlangen naar Subhadrā en 

beschrijft zijn gemoedstoestand. Hij is er zeker van dat hij zijn verlangen enkel kan blussen door 

Subhadrā tot de zijne te maken en haar daarom te ontvoeren, maar hij beseft wel dat hij daarvoor 

de hulp van Kçùõa zal moeten inroepen. Hij hoopt dat die hem zijn wagen zal uitlenen zodat hij 

als hij Subhadrā ontvoert, snel kan wegkomen. Dan hoort hij een geluid en vraagt zich af of het 

de donder is of de wielen van een wagen. (229-240). Op dat moment komt de wagenmenner van 

Kçùõa, Dāruka op met de wagen van Kçùõa. (r 241). 

De wagenmenner beschrijft wat men allemaal kan doen met deze wagen en vertelt ondertussen 

dat hij van Kçùõa het bevel heeft gekregen Arjuna mee te nemen in de wagen.  

(r 242-248). Arjuna herkent de wagenmenner en groet hem, waarop Dāruka hem aanmaant in de 

wagen te stappen en hem vertelt dat die helemaal ter zijner beschikking staat. (r 249-252). 

Arjuna drukt zijn dankbaarheid tegenover Kçùõa uit omdat die hem zijn wagen ter beschikking 

stelt, legt zijn vermomming af, wil in de wagen stappen en herinnert zich dan dat Kçùõa met 

dezelfde wagen zijn echtgenote Rukminī heeft ontvoert. Hij hoopt dat hij even succesvol zal zijn 

en stapt dan in. (r 253-260). Dāruka vraagt hem waar hij naartoe wil gaan en Ajuna antwoordt 

eerst dat hij hem moet afzetten waar de jonge meisjes het lentefeest vieren. Dan ziet hij Subhadrā 

en zegt dat hij maar moet stoppen waar de vrouwen Kāma vereren. (r 261-264). Dāruka stopt 

waar Arjuna wenst en spoort hem aan het plan van Kçùõa om Subhadrā te ontvoeren uit te 

voeren. (r 265-266). Arjuna stapt uit de wagen, ziet Subhadrā bang in een hoek van de tempel 

staan en beschrijft hoe ze eruit ziet. (r 267-270). Hij loopt naar haar, neemt haar bij de hand en 

leidt haar naar de wagen. (r 271). Ondertussen probeert hij haar gerust te stellen door haar 

duidelijk te maken dat hij van haar houdt, haar kan beschermen en vijanden kan doden. (r 272-

273). Subhadrā is meteen gerustgesteld, maar vraagt zich toch af wat haar broers zullen doen als 

ze horen dat ze ontvoerd is. (r 274-276). Arjuna zegt dat ze niet moet bang zijn want dat hij de 
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toestemming heeft van haar broer Kçùõa om haar te schaken en dat haar andere broer Balarāma 

wel zal bijdraaien als hij verneemt dat Kçùõa het bevel gegeven heeft. Hij verzekert haar ook dat 

hij zelf in staat is om iedereen die zich tegen de ontvoering verzet in een gevecht te doden, 

beschrijft haar hoe moedig hij is en om dat te illustreren pakt hij zijn boog en doet alsof hij er 

vijanden mee doodschiet. Daarna vertrekken ze uit het park. (r 277-288).  

Dan hoort men vanuit de coulissen stemmen. (r 289). Het is de groep meisjes die Subhadrā 

vergezelden die alarm slaan en de wachters roepen. Ze vertellen hen dat Subhadrā ontvoerd is en 

vragen zich af hoe ze nu zonder haar naar huis moeten. (r 290-293). Ondertussen zijn Arjuna, 

Subhadrā en Dāruka afgegaan en komen de wachters op met pijl en boog in de aanslag en 

beginnen de drie te achtervolgen. (r 294-295). 

Ze beschrijven hoe Arjuna eruit ziet en hoe hij Subhadrā ontvoert. Ze zijn de mening toegedaan 

dat ze hem nog kunnen inhalen en zo Subhadrā terug halen. (r 296-301). Enkele 

wachters denken echter dat ze Arjuna niet kunnen verslaan. Ze wijzen hun collega’s erop dat ze 

gewond zijn en dat ze moeten terugkeren om Balarāma en Ugrasena op de hoogte te brengen van 

wat er gebeurd is. Ze keren terug en komen aan bij het koninklijk paleis, waar ze hun verhaal 

vertellen. (r 302-312). De echtgenote van Balarāma hoort hen het verhaal vertellen en snelt naar 

haar man om hem op de hoogte te brengen. (r 313-314). Ze vertelt hem over de ontvoering en 

zegt hem dat ze het nieuws van de wachters gehoord heeft. (r 315-319). Hij vraagt haar of het 

allemaal waar is en ze verzekert hem dat het bericht juist is want dat de vriendin van Subhadrā, 

Sumatikā, huilend alleen is thuis gekomen. (r 320-322). Balarāma raadt zijn echtgenote aan om 

Sumatikā uit te horen en hem dan het hele verhaal te vertellen.  (r 323).  

Dan komt Sumatikā op en vertelt de vrouw van Balarāma, Revatī, dat Subhadrā ontvoerd is. 

Revatī vraagt haar of ze weet wie Subhadrā ontvoerd heeft, waarop het meisje antwoordt dat het 

Arjuna was en beschrijft hoe Arjuna en Subhadrā elkaar ontmoet hebben. (r 324-331). Revatī 

begrijpt uit wat Sumatikā vertelt dat Subhadrā zich tot Arjuna moet aangetrokken gevoeld 

hebben en bij de ontvoering weinig tegenstand moet hebben geboden. (r 332- 334). Ze vertelt 

alles aan haar echtgenoot die woedend roept dat hij het daar niet bij laat en naar de vergaderzaal 

gaat om alles te bespreken met de raadslieden. Hij vraagt de andere edellieden of ze op de hoogte 

zijn dat Arjuna Subhadrā ontvoerd heeft. (r 335-338). 

Dan klop er een deurwachter op de deur en treedt binnen. Hij zegt dat de wachters terug-

gekomen zijn en de koning wensen te spreken. (r 339-340). Balarāma geeft hem het bevel ze 

binnen te brengen. (r 341). De deurwachter gaat de wachters halen en als ze terug binnen 



 12

gekomen zijn, vertellen ze Balarāma het verhaal van de ontvoering en leggen uit wat zij 

uitgevoerd hebben. (r 342-355). 

Daarna komt de edelman Ugrasena op samen met de andere hoofden van de clan. (r 356). 

Balarāma vraagt hem of hij al van de ontvoering gehoord heeft waarop Ugrasena hem antwoordt 

dat hij het verhaal al eerder van de wachters had gehoord. Daarna zegt hij tegen Balarāma dat dit 

alles een grove beledeging is en zet hem aan om de hoofden van de clan erop uit te sturen om 

Arjuna te overmeesteren. (r 357-362). Balarāma stemt hiermee in en Ugrasena deelt hem mee dat 

de hoofden van de clan er al op uit getrokken zijn en beschrijft hoe het geluid van de 

oorlogstrommels overal te horen is. (r 364-368).  Balarāma beveelt Ugrasena de mannen nog 

even tegen te houden omdat zijn broer Kçùõa zijn toestemming om ten oorlog te trekken nog niet 

gegeven heeft. Hij verzekert Ugrasena dat als Kçùõa zijn toestemming niet geeft om de mannen 

te sturen, hij dan alleen zal vertrekken om de stad van Ajuna en zijn broers te vernietigen in 

samenwerking met de Kaurava’s, de vijanden van Arjuna. (r 369-372). 

Dan komt Kçùõa op en Ugrasena vraagt hem of hij van het nieuws op de hoogte is. (r 373-375). 

Kçùõa zegt hem dat hij op de hoogte is, maar dat ze niets tegen Arjuna kunnen ondernemen 

omdat zijn moeder hun respect verdient en hij toch een belangrijke held is en dus een geschikte 

huwelijkspartner is voor Subhadrā. Hij stelt ook dat Arjuna de wet aan zijn kant heeft omdat de 

ontvoering als een vorm van huwelijk beschouwd wordt en dus volkomen legaal is. Bovendien 

kan de clan zich geen oorlog met Arjuna risceren omdat ze dan zelf vermoedelijk grote verliezen 

zouden lijden onder hun manschappen en omdat ze Arjuna als ze veel geluk hebben wel zouden 

kunnen doden, maar dat dat voor hen heel nadelig zou zijn. Op die manier pleit hij Arjuna vrij en 

kan hij Balarāma er van overtuigen van een oorlog af te zien. (r 376-387). Ietwat tegen zijn zin 

stemt Balarāma met de visie van zijn broer in en laat de mannen van de clan naar Arjuna sturen 

om huwelijksgeschenken aan te bieden. (r 388-389). 

Op dat moment vallen er bloemen uit de lucht en verschijnt er een hemels wezen met twee 

parelsnoeren in zijn handen. (r 390-391). Het wezen groet Balarāma en Kçùõa en op hun vraag 

waar het vandaan komt en wie het is, antwoordt het dat het een dienaar is van de god Indra en dat 

het hen een boodschap komt brengen.(r 392-395). Balarāma en Kçùõa vragen wat de boodschap 

inhoudt en het wezen vertelt hen dat Indra verheugd is dat ze Arjuna hebben laten gaan omdat hij 

de mensheid nog heel wat keren zal moeten uit de nood helpen. Indra zendt hen als beloning 

omdat ze zijn zoon Arjuna gespaard hebben een geschenk. Het wezen overhandigt hen de 

parelsnoeren.  (r 396-400). Balarāma en Kçùõa doen elk een parelsnoer om hun nek en alle 

mannen van de clan prijzen hun schoonheid. (r 401-404). Het wezen laat hen verder nog weten 
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dat ze zich altijd tot Indra kunnen wenden als ze nog een verzoek zouden hebben. (r 405-406). 

Balarāma en Kçùõa wensen vooral dat het Indra goed gaat, maar smeken toch nog een aantal 

zaken af die iedereen ten goede komen. Dan gaat iedereen af.       (r 407-413).  

Het toneelstuk wordt afgsloten door de titel van het toneelstuk te vernoemen samen met enkel 

biografische gegevens van de auteur. (r 414-417).  
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1.2. De tekstedities. 

Voor alle duidelijkheid beschouw ik edities van de tekst als publikaties die een verschillende 

uitgever hebben. Edities van een boek die door dezelfde personen uitgegeven zijn en waarvan 

enkel het publikatiejaar verschilt, beschouw ik als herdrukken en niet als nieuwe edities van de 

tekst. Het is immers niet duidelijk of een dergelijke herdruk nieuw materiaal brengt en op een 

manuscript gebaseerd is. Meestal gaat het enkel om een copie van een oudere uitgave die 

uitgeput is. 

Ik heb gebruik gemaakt van twee edities van de tekst: 

 

1. The Subhadrāharaõa of Mādhavabhañña. Edited by Paõóit Durgāprasāda and Kāśināth 

Pāõóurang Parab. Third Edition. Published by Pāndurang Jāwajī, Proprietor of the "Nirõaya 

Sāgar" Press, Bombay. 1936. Kāvyamālā 9. 26p. (KM). 

 

2. Śrīmādhavabhaññaviracitaü, Subhadrāharaõam (Śrīgaditam), Sānvaya "Prakāśa" 

Hindīvyākhyopetam, Vyākhyākāraþ: Ācārya Trinātha Śarmā (M.A.). Kāśīhindūviśvavidyālaya 

Sāhityavibhāgādhyāpakaþ. Caukha Vidhyābhavan. Vidyāvilāsa Press, Vārāõasī, 1962. 

Vidhyābhavan Saüskçta Granthamālā 69. 42p. (VSG). 

 

De beide versies zijn bijna identiek aan elkaar, maar de varianten worden in de transcriptie 

vermeld. Als basis voor mijn transcriptie heb ik de editie KM genomen. Waar de editie VSG 

afwijkt van de KM staat in de transcriptie de variant uit de editie VSG tussen vierkante haken 

vernoemd. Ik neem hier de varianten over met verwijzing naar het nummer van de regel in de 

transcriptie: 

    Editie KM   Editie VSG 

1. regel 74   savvassaü   savvassa 

2. noot 6   pade    pide 

3. noot 8   amba    aho 

4. regel 109  aggato   aggado 

5. regel 120  bhāradaü   bhārada 

6. noot 19   gamiùye   gamiùyāmi 

7. regel 131  pucchihi   pucchahi 

8. regel 155  nivedayata   nivedayate 

9. regel 204  iva    eva 
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10. regel 207-208 so    sā 

11. regel 213  gummañhñhāõe  gummaññhāõe 

12. regel 225  turiaü   turīaü 

13. regel 246  kim    krim 

14. regel 274  atakkidovaõadāõi  asakkidovaõadāõi 

15. regel 275  jaï    jaha 

16. regel 292  ha ddhī   woorden ontbreken 

17. noot 46   daõóo   daõdo 

18. noot 60   vijñāpayantiü  vijñāpayanti 

19. regel 360  āharaõaü   āhaõaü 

20. regel 377  amarùasya   amaùasya 

21. regel 397  bhavadbhyāü  bhavabhdyāü 

22. regel 405  bhavadbhyāü  bhavabhdyāü 

23. regel 416   bhaññā   bhañña 

 

Van de 23 varianten komen er vijf in de chāyā van de prākrit-tekst voor en 18 in de originele 

tekst zelf. Tien varianten komen voor in Prākrit-woorden en dertien in Sanskriet-woorden. 

In de editie KM wordt enkel de originele tekst weergegeven met in de voetnoten de chāyā van de 

dialogen in het Prākrit. De andere editie (VSG) brengt een weergave van de originele tekst met 

de chāyā van de Prākrit dialogen tussen haakjes net na de betreffende Prākrit-tekst. Tevens wordt 

ook een letterlijke vertaling in het Hindī gegeven van de gehele tekst.  

In Konow1 wordt de volgende teksteditie vermeld, waarvan KM vermoedelijk een herdruk is: 

The Subhadrāharaõa. Ed. by Paõóit Durgāprasād and Pāõóurang Parab. Bombay 1888. 

Kāvyamālā 9. Hij zegt ook nog dat hij niet kan bepalen of het anoniem uitgegeven werk 

"Subhadrāharaõa", Oppert I 3080, 6281 hetzelfde werk is. Keith2 verwijst naar een editie uit 

1889 in de Kāvyamālā-reeks die waarschijnlijk een herdruk is van de editie die bij Konow wordt 

vermeld. Ook Lévi3, Dasgupta4 en Winternitz5 gebruiken dezelfde editie als Konow nl. die van 

de Kāvyamālā-reeks uit 1888.  

                                                
1 Konow, S., 1920, p124 §122. 
2 Keith, A.B., 1954, p268. 
3 Lévi, S., 1963, appendice p66. 
4 Dasgupta, S.N., 1947, p467. 
5 Winternitz, M., 1996, p277. 
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1.3. De auteur. 

De auteur wordt een aantal keer in het toneelstuk zelf vernoemd (r 10, 14, 415, 416). Men zegt 

eerst dat hij Mādhava Bhañña heet en de zoon is van Maõóaleśvara Bhañña (r10). Op het einde 

vermeldt men nog eens zijn naam, herhaalt men dat Maõóaleśvara Bhañña zijn vader is en 

vermeldt men nog dat zijn moeder Indumatī heet en zijn broer Harihara. (r 414-415). Zowel in 

het begin als op het einde zegt men dat de auteur de Subhadrāharaõa geschreven heeft die men 

definieert als een Śrīgadita. (r 11, 416-417).  

In de tekstuitgave van KM komt de volgende voetnoot voor bij de naam van de auteur: 

Kavir ayaü kutra kadā babhūveti na niścayaþ, kiü tv etad ādarśa-pustakaü 1667 mite vikrama-

saüvatsare likhitam asti. Etat-kavi-kçtā praõayi-mādhava-campūś ca samupalabhyate. 

Men deelt ons mee dat het niet met zekerheid te zeggen is waar en wanneer de auteur leefde, 

maar dat er een manuscript van de tekst bestaat uit 1667 van de Vikrāmajaartelling (= 1610 

n.C.). Men vermeldt ook dat er een Campū geschreven is door Mādhava Bhañña.6 

In de tweede tekstuitgave VSG wordt in de inleiding gezegd dat er geen historische gegevens 

bestaan over deze auteur. Men herhaalt de gegevens die in het toneelstuk zelf vernoemd worden 

en stelt eveneens dat er een manuscript bestaat uit 1667 van de Vikrāmajaartelling.7 

Ook in de naslagwerken zijn de biografische gegevens over deze schrijver schaars : meestal 

vermeldt men enkel zijn naam en afkomst en het feit dat hij het toneelstuk de Subhadrāharaõa 

geschreven heeft dat te definiëren is als een Śrīgadita.8 

                                                
6 Paõóit Durgāprasāda, Kāśināth Pāõóurang Parab (ed), 1936, p 5. 
7 Ācārya Trināth Śarmā, 1962, p 7. 
8 Ik verwijs hier naar : Dasgupta, S.N., 1947, p467; Keith, A.B., 1954, p268, 342, 351; Lévi, S., 1963, appendice p 
66; Konow, S., 1920, p123 § 122, Winternitz, M., 1996, vol 3, p277 
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1.4. Het type van drama en datering. 

De Subhadrāharaõa is een toneelstuk dat grotendeels geschreven is in het Sanskriet, maar 

waarvan de dialogen van de vrouwen en personages met een lagere sociale status zoals de 

deurwachter in het Prakrit gesteld zijn. De tekst bestaat uit dialogen in proza die vaak door 

verzen onderbroken worden. Er zijn in het totaal vierenveertig verzen, waarvan er twee niet 

genummerd zijn (r 89-90, r 414-415) en twee het nummer zestien hebben (vers 16 r 151-154, 

vers 16 r 160-163). 

In het werk zelf wordt het toneelstuk gedefinieerd als een Uparūpaka van het type Śrīgadita.  (r 

11, 20). Men deelt ons mee dat het om een Śrīgadita gaat die de naam Subhadrāharaõa draagt. 

Men zegt dat de term Śrīgadita ethymologisch afkomstig is van Śrī en dat de held in zo’n type 

toneelstuk altijd een beroemd persoon is. (r 9-12). 

In de tekstuitgave KM staat bij de term Śrīgadita een voetnoot die de definitie van het woord uit 

het Sāhityadarpaõa9 haalt:  

Śrīgaditam uparūpaka-bhedaþ. Tal lakùaõaü Sāhitya-darpaõe ùaùñha-paricchede: "Prakhyāta-

vçttam ekāïkaü prakhyātodātta-nāyakam. Prasiddha-nāyikaü garbha-vimarśābhyāü vivarjitam. 

Bhāratī-vçtti-bahulaü śrīti-śabdena saüyutam. Mataü śrīgaditaü nāma vidvadbhir 

uparūpakam." 

Er wordt in de noot gezegd dat de Śrīgadita een soort Uparūpaka is die in het zesde hoofstuk van 

de Sāhityadarpaõa beschreven wordt als een éénakter waarvan de plot een bekend verhaal is en 

die een beroemde held en heldin ten tonele voert. De term zelf is afgeleid van het woord Śrī , het 

toneelstuk heeft geen garbha (het hoogtepunt van een handeling in een drama) of vimarśa 

(crisissituatie) en wordt gekenmerkt door de Bhāratī-stijl.10  

De andere uitgave VSG herhaalt dezelfde informatie die in de voetnoot van de vorige uitgave 

vermeld is. Men vermeldt wel nog dat de Subhadrāharaõa in de Sāhityadarpaõa niet wordt 

opgenomen als voorbeeld van een Śrīgadita omdat het werk vermoedelijk in die tijd nog niet 

geschreven was. Het toneelstuk zou dus van een latere datum zijn dan de Sāhityadarpaõa (1300-

1380) en vroeger dan 1667 in de Vikrāmajaartelling (of 1610 n.C.) omdat er een manuscript van 

de Subhadrāharaõa bestaat van die datum.11 

In de Indische dramatheorie wordt het drama onderverdeeld in twee delen: de Rūpaka’s of 

hoofdgenres en de Uparūpaka’s of subgenres. De subgenres onderscheiden zich van de 

hoofdgenres omdat ze meer gebaseerd zijn op pantomime, dans, muziek en zang. Er bestaan 
                                                
9 De Sāhityadrapaõa werd door Viśvanātha Kavirāja geschreven in de periode 1300-1380 n.C. en geeft een 
gedetailleerde verhandeling over zowel poëzie als drama. ( Winternitz, M., 1996, vol3, p29).  
10 Paõóit Durgāprasāda, Kāśināth Pāõóurang Parab (ed), 1936, p 5. 
11 Ācārya Trināth Śarmā, 1962, p 6-7. 
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achttien subgenres waarvan de Śrīgadita er één is.12 De Śrīgadita13 bestaat slechts uit één akte en 

is gebaseerd op een bekend verhaal met een beroemde held en heldin. Als wijze waarop 

geacteerd moet worden wordt de Bhāratī-vçtti of verbale stijl aangeraden. De naam Śrīgadita 

komt voort van het woord Śrī dat veelvuldig in het werk voorkomt en soms treedt de godin Śrī 

zelf op in het toneelstuk om een aantal verzen te reciteren. De Śrīgadita zou zijn wortels hebben 

in de mimische dans en is verwant met een ander soort drama, de Bhāõa.  

De Subhadrāharaõa14 van Mādhava Bhañña wordt vaak als modelvoorbeeld van de Śrīgadita 

vernoemd. Het plot van het toneelstuk is een bewerking van een episode van het Mahābhārata en 

is dus algemeen gekend en ook de held Arjuna en de heldin Subhadrā zijn roemrijke figuren. 

Men vermeldt ook in de proloog dat het toneelstuk gebruik maakt van de Bhāratī-vçtti of verbale 

stijl, een kenmerk van de Śrīgadita.  De Subhadrāharaõa is een éénakter, maar er wordt niet 

overvloedig gebruik gemaakt van het woord Śrī en de godin speelt zelf niet mee, waardoor het 

werk niet voldoet aan alle kenmerken van de Śrīgadita zoals beschreven in de Sāhityadarpaõa. In 

de tekst komt wel een vers (15) voor dat door een verteller uitgesproken is en dat een 

beschrijving geeft van de gemoedstoestand van Subhadrā en Arjuna, wat zou suggereren dat er 

een verband bestaat tussen het schaduwspel en het type drama. Een ander uitzonderlijk kenmerk 

van het toneelstuk is dat het in de proloog nog steeds een Sthāpaka (toneelmeester) opvoert 

terwijl gelijkaardige drama’s (vooral de latere werken) de Sūtradhāra (regisseur) deze functie 

laten overnemen. 

 De Subhadrāharaõa van Mādhava Bhañña is een later drama dat zichzelf definieert in de termen 

van het Sāhityadarpaõa, waardoor algemeen aangenomen wordt dat het werk later geschreven is. 

Vermits er een manuscript van de tekst van het toneelstuk bestaat uit 1610 n.C. (1667 in de 

Vikrāmajaartelling), moet het werk in de periode tussen 1380 en 1610 geschreven zijn. Toch 

blijft de datering van het werk moeilijk en kan men enkel een vage ontstaansdatum van het werk 

geven.15 

                                                
12 Informatie over de verschillende types drama in: Konow, S., 1920, p26-37 §17-46; Lévi, S., 1963, p29-30; Keith, 
A.B., 1954, p296, 345-350). 
13 Informatie over de Śrīgadita in: Konow, S., 1920, p35 §40; Lévi, S., 1963, p149; Keith, A.B., 1954, p351. 
14 Informatie over Subhadrāharaõa: Konow, S., 1620, p123 §122; Lévi, S., 1963, appendice p66; Keith, A.B., 1954, 
p268, 342, 351. 
15 Informatie over de datering van de Subhadrāharaõa: Konow, S., 1620, p123 §122; Keith, A.B., 1954, p268, 351. 
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 1.5. Het metrum.16 

De Indische poëzie kent verschillende metra die uiteenvallen in drie soorten. Ten eerste zijn er 

de metra die uitgemeten worden in syllaben. Een tweede soort is gebaseerd op moren en de 

laatste op groepen moren.17 

 

1.5.1. De syllabische metra. 

 

1.5.1.1. De Śloka. 

De Śloka bestaat uit een strofe van twee verzen die elk zestien syllaben hebben. Oorspronkelijk 

bestond de strofe uit vier verzen van elk acht syllabes, waar bij elk vers overeenkwam met één 

pāda. In de latere vorm waarin twee verzen per strofe voorkomen, bestaat elk vers van zestien 

syllaben uit twee pāda’s van elk acht syllaben.18 Het schema van de Śloka kan als volgt 

weergegeven worden in twee verzen van elk twee pāda’s19: 

 × × × × , Η – – × × × × ×, Η – Η × 

 × × × ×, Η – – × × × × ×, Η – Η ×  

Er bestaan enkele uitzonderingen op het bovengenoemde schema die men Vipula noemt en die 

gelden voor de eerste pāda’s van de twee verzen20: 

Vipula 1: × – Η –, Η Η Η ×  (of × × – –, Η Η Η × ) 

Vipula 2: × – Η –, – Η Η × 

Vipula 3: × – Η –, – – – × (eindsyllabe normaal –) 

Vipula 4:  × × × –, – Η – × (eindsyllabe normaal –)  

In de tekst komen elf Śloka’s voor. Ik vermeld hier telkens het nummer van de strofe met tussen 

haakjes de regels uit de transcriptie die ermee overeenstemmen: 

strofe 2 (r 13-14), strofe 6 (r 35-36), strofe 8 (r 46-47), strofe 9 (r 59-60), strofe 20 (r 197-198), 

strofe 25 (r 254-255), strofe 27 (r 263-364), strofe 28 (r 269-270), strofe 30 (r 278-279), strofe 38 

(r 381-382), laatste strofe (r 414-415).  

In strofe 20 (r 197-198) is de eerste pāda van het eerste vers een uitzondering Vipula 3, maar het 

tweede vers van de Śolka volgt het normale schema. 

 

                                                
16 Voor het weergeven van het metrum gebruik ik de volgende symabolen: Η staat voor een korte syllabe, û voor een 
lange syllabe, en × voor een indifferente. 
17 Hopkins, E.W., 1901, p191. 
18 Hopkins, E.W., 1901, p192. 
19 Renou, L.- Filiozat, J., 1953, p714. 
20 Renou, L.- Filiozat, J., 1953, p714. 
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1.5.1.2. De Triùñubh21. 

De Triùñubh bestaat uit een strofe van vier verzen van elk elf syllaben, die elk een pāda vormen. 

Er bestonden weinig beperkingen waardoor elke strofe uit verschillende soorten pāda's (zelfs met 

een verschillend aantal lettergrepen) bestond. Bepaalde vastgelegde types van pāda's (zoals bv. 

de Indravajrā) worden in een strofe niet vaak vier keer herhaald, daar men meestal verschillende 

pāda's in een strofe mengt. Toch vindt men wel Triùñubh-strofen terug waarin dezelfde soort pāda 

in de vier verzen herhaald wordt. Een voorbeeld hiervan is de Triùñubh waarbij elke pāda een 

Rathoddhatā is. Het schema van de hele Triùñubh ziet er dan als volgt uit: 

 – Η –, Η Η Η –, Η – Η – 

 – Η –, Η Η Η –, Η – Η – 

 – Η –, Η Η Η –, Η – Η – 

 – Η –, Η Η Η –, Η – Η – 

In de tekst komen vier Triùtubh-strofes voor die bestaan uit vier pāda's met de naam Rathoddhatā 

die geordend zijn in verzen van telkens twee pada's. Het gaat om de strofes 4      (r 21-22), 26 (r 

258-259), 29 (r 272-273), 31 (r 281-282). In strofe 4 (r 21-22) is de laatste syllabe van de tweede 

pāda Η i.p.v. –. Strofe 26(r 258-259) heeft de vierde pāda een – eindsyllabe i.p.v. een Η. In strofe 

29 (r272-273) is de laatste syllabe van de tweede pāda – i.p.v. Η. 

Een andere voorbeeld van een strofe, waarin de vier zelfde pāda's herhaald worden is de Triùñubh 

met de pāda Śāliõī. Het schema gaat als volgt: 

 – – – –, – Η – – Η – – 

 – – – –, – Η – – Η – – 

 – – – –, – Η – – Η – – 

 – – – –, – Η – – Η – – 

In de tekst komt er slechts één strofe van dit type voor dat bestaat uit vier Śāliõī pāda’s die 

geordend zijn in twee verzen. Het gaat over strofe 36 (r 371-372). 

Er zijn ook drie voorbeelden te vinden van Triùñubh-strofen, waarin verschillende pāda's vanelk 

elf syllabes gemengd worden. Dat gebeurt in de strofes 11 (r 70-71), 34 (r 360-361), 37 (r 378-

379). In strofe 11 (r 70-71) zijn de eerst en derde pāda Indravajrā terwijl de derde en de vierde 

Upendravajrā zijn. Strofe 34 (r 360-361) heeft Upendravajrā in de eerste en derde pāda en 

Indravajrā in de tweede en vierde pāda. De strofe 37 (r 378-379) heeft enkel in de tweede pāda 

                                                
21 Hopkins, E.W., 1901, p192-193. 
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Upendravajrā en in de eerste, derde en vierde pāda Indravajrā. Een Triùñubh-strofe waarin de 

pāda’s Indravajrā en Upendravajrā gemengd zijn, wordt Upajāti genoemd. 

 

1.5.1.3. De Śakvarī22. 

De Śakvarī bestaat uit een strofe van vier verzen van veertien syllabes, die elk een pāda vormen. 

Dit metrum heeft met de Triùñubh gemeen dat er veel varianten van zijn. In een strofe worden 

vaak verschillende soorten pāda’s gemengd, maar er bestaan ook strofes waarin dezelfde pāda 

vier maal herhaald wordt. Een voorbeeld hiervan is de Śakvarī, waarin de pāda met de naam 

Vasantatilakā vier keer herhaald wordt. Het schema van dit metrum ziet er als volgt uit: 

 – – Η –, Η Η Η, – Η Η – Η – – 

 – – Η –, Η Η Η, – Η Η – Η – – 

 – – Η –, Η Η Η, – Η Η – Η – – 

 – – Η –, Η Η Η, – Η Η – Η – – 

De strofe 39 (r 384-387) bestaat uit vier pāda's met de naam Vasantatilaka en is een voor beeld 

van een Śakvāri met herhaalde pāda's. Dit metrum komt slechts één keer voor in de tekst. 

 

1.5.1.4. De Atiśakvarī23. 

De Atiśakvarī is een strofe van vier verzen van elk vijftien syllabes, die elk een pāda vormen. 

Behalve het aantal syllabes per pāda heeft dit metrum de variatie gemeen met de Triùñubh. 

Meestal komen ook bij dit metrum verschillende pāda’s voor in één strofe. De Atiśakvarī waarin 

vier pāda’s met met de naam Mālinī herhaald worden, is echter een voorbeeld van een 

ongemengde strofe. Het schema ervan volgt hieronder: 

 Η Η Η Η Η Η – –, – Η – – Η – – 

 Η Η Η Η Η Η – –, – Η – – Η – – 

 Η Η Η Η Η Η – –, – Η – – Η – – 

 Η Η Η Η Η Η – –, – Η – – Η – – 

In de tekst komt er slechts eenmaal zo'n Atiśakvarī voor nl. in de strofe 3 (r 16-19) waarin de 

pāda Mālinī vier keer herhaald wordt. 

                                                
22  Hopkins, E.W., 1901, p192-193.  
23 Hopkins, E.W., 1901, p192-193. 
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1.5.1.5. De Atidhçti24. 

De Atidhçti is een strofe die bestaat uit vier verzen van elk negentien syllabes, die een pāda 

vormen. Net zoals bij de Triùtubh is ook hier een grote variatie mogelijk in de combinatie van 

verschillende soorten pāda’s in een strofe. Ook hier wordt soms dezelfde pāda vier keer 

herhaald. Als de pāda met het volgende schema vier keer voorkomt, spreken we van een Atidhçti 

van het type Śārdūlavikrīóita: 

 – –, – Η Η –, Η – Η, Η Η –, – – Η, – – Η –  

 – –, – Η Η –, Η – Η, Η Η –, – – Η, – – Η – 

 – –, – Η Η –, Η – Η, Η Η –, – – Η, – – Η – 

 – –, – Η Η –, Η – Η, Η Η –, – – Η, – – Η – 

In de tekst wordt de Atidhçti met de Śārdūlavikrīóita pāda vaak gebruikt. We vinden dit metrum 

elf keer terug in de strofen 7 (r 41-44), x (r 89-90) 12 (r 89-95), 15 (r 139-142), 16 (r 151-154), 

16 (r 160-163), 17 (r 171-174), 22 (r 230-233), 24 (r 243-246), 33 (r 348-351), 41 (r 409-412). 

In strofe 12 (r89-95) en 24 (r 243-246) is de laatste syllabe van de tweede pāda Η i.p.v. –. In 16 

(r 151-154), 16 (r 160-163) en 17 (r 171-174) is de laatste syllabe van de tweede en de vierde 

pāda elke keer Η i.p.v. –. In strofe 22 (r 230-233) is in de tweede en de derde pāda de laatste 

syllabe Η i.p.v. –. De laatste syllabe van de tweede, derde en vierde pāda in strofe 33 (r 348-351) 

is Η i.p.v. –. Strofe x (r89-90) bestaat uit slechts twee verzen van negentien syllabes, waarvan de 

laatste syllabe telkens Η is i.p.v. –. 

 

1.5.1.6. Overige syllabische metra25. 

In de tekst zijn een aantal metra terug te vinden met pāda’s die niet voorkomen in Hopkins’ 

boek.  

A. Strofe 23 (r 239-240) bestaat uit vier pāda’s met de naam Svāgatā die elk elf syllaben tellen. 

Vermoedelijk is dit een soort Triùñubh. Het schema ervan is: 

 – Η – Η Η Η – Η Η – – 

 – Η – Η Η Η – Η Η – – 

 – Η – Η Η Η – Η Η – – 

 – Η – Η Η Η – Η Η – – 

 

 

                                                
24 Hopkins, E.W., 1901, p192-193. 
25 Renou, L.- Filiozat, J., 1953, p715. 
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B. Strofe 10 (r 65-68) bestaat uit vier pāda’s die de naam Śikhariõī dragen en die elk zeventien 

syllabes hebben. Het schema is het volgende: 

 Η – – – – – Η Η Η Η Η – – Η Η Η –  

 Η – – – – – Η Η Η Η Η – – Η Η Η – 

 Η – – – – – Η Η Η Η Η – – Η Η Η – 

 Η – – – – – Η Η Η Η Η – – Η Η Η – 

De laatste syllabe van de vierde pāda is echter Η i.p.v. –. 

C. Strofes 1 (r 1-4), 18 (r 179-182), 19 (r 188-191), 32 (r 284-287), 35 (r 365-368) bestaan uit 

vier verzen van éénentwintig syllaben, die elk een pāda vormen. De pāda Sragdharā wordt vier 

keer herhaald. het schema is: 

 – – – – Η – – Η Η Η Η Η Η – – Η – – Η – – 

 – – – – Η – – Η Η Η Η Η Η – – Η – – Η – – 

 – – – – Η – – Η Η Η Η Η Η – – Η – – Η – – 

 – – – – Η – – Η Η Η Η Η Η – – Η – – Η – – 

In strofe 1 (r 7-4) en is de laatste syllabe van de tweede pāda Η i.p.v. –. De laatste syllabe van de 

tweede en vierde pāda in strofe 19 (r 188-191) is Η i.p.v. –. In de strofe 32 (r 284-287) is de 

laatste syllabe van de vierde pāda Η i.p.v. –. 

Er is een verschillende theorie over de syllabische verzen terug te vinden in L' Inde Classique. Er 

wordt gezegd dat de onderverdeling van de metra in Triùñubh, Jagatī enz. een verouderde visie is 

omdat er pāda's zijn van elf en twaalf syllabes die strofes vormen die niet noodzakelijk iets te 

maken hebben met de Triùñubh of Jagatī. Een alternatieve structuur wordt echter niet gegeven. 

 

1.5.2. De metra gebaseerd op ongegroepeerde moren. 

Deze metra worden niet uitgemeten in syllaben, maar in moren, waar bij een Η syllabe staat voor 

één more en een – voor twee. De opeenvolging van syllabes bij morenverzen ligt niet zo vast als 

bij syllabische verzen omdat er vooral rekening gehouden wordt met het aantal moren ongeacht 

of een more bestaat uit één – of twee Η syllabes. De opeenvolging van syllabes kan in meer of 

mindere mate vast liggen, naargelang het soort vers. De Vaitālīya is een voorbeeld van een 

morenvers waarin de moren nog niet gegroepeerd zijn, maar waarvan de opeenvolging van 

syllabes wel een vast schema volgt. 
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1.5.2.1. De Vaitālīya26.  

De Vaitālīya bestaat uit een strofe van twee verzen die elk dertig moren hebben en kunnen 

opgedeeld worden in twee pāda's. De eerste pāda van elk vers telt veertien moren en de tweede 

achttien. Dit metrum heeft het volgende schema: 

 Η Η, – Η Η –, Η – Η – (of Η) Η Η –, – Η Η –, Η – Η – (of Η) 

 Η Η, – Η Η –, Η – Η – (of Η) Η Η –, – Η Η –, Η – Η – (of Η) 

De tweede en de vierde pāda kunnen ook het volgende schema volgen: – –, – Η Η –, Η – Η – (of 

Η). In de tekst is dit metrum twee keer terug te vinden in de strofes 21 (r 223-224) en 40 (r 403-

404). 

In het boek L' Inde Classique worden de metra gebaseerd op ongegroepeerde moren niet 

afzonderlijk opgenomen. De soorten die tot dit metrum behoren worden ingedeeld bij de 

syllabische metra (Aparavaktra en Puùpitāgrā) als ze een vaste syllabische structuur hebben en 

bij de morenverzen in het algemeen (Vaitālīya en Aupacchandasika) als ze een vrijere 

syllabische structuur bezitten. 

 

1.5.3. De metra gebaseerd op gegroepeerde moren27. 

In een later taalstadium werden de ongegroepeerde morenverzen, waarvan de syllabische 

structuur nog min of meer vast stond, gestructureerd in groepen van vier moren. Elke groep 

moren kan bestaan uit verschillende combinaties van syllabes, maar bij sommige metra moeten 

bepaalde groepen van moren een bepaalde syllabische structuur hebben. De mogelijke 

combinaties van syllaben die binnen een groep van vier moren kunnen voorkomen zijn:  Η Η Η 

Η 

 Η Η – 

 – Η Η 

 Η – Η 

 

1.5.3.1. De Āryā. 

De Āryā is een strofe van twee verzen, waarvan het eerste bestaat uit dertig moren onderverdeeld 

in acht groepen (van meestal vier moren). De achtste groep bestaat uit slechts twee moren. De 

combinatie van de syllabes Η – Η mag niet voorkomen in de oneven groepen, maar kunnen wel 

gebruikt worden in de even groepen. De zesde groep moet bestaan uit de combinatie Η – Η . Het 

                                                
26 Hopkins, E.W., 1901, p191-193, 341-342. 
27 Hopkins, E.W., 1901, p191-193, 354-355. 
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tweede vers telt echter maar zevenentwintig moren eveneens onderverdeeld in acht groepen. De 

regels i.v.m. de morengroepen zijn hetzelfde als in de eerste regel, maar de zesde more moet 

altijd bestaan uit een Η syllabe. Dit metrum is in de tekst terug te vinden in strofe 5 (r 32-33) met 

het volgende schema: 

 Η Η Η Η, Η Η Η Η, Η Η –, Η Η Η Η, Η Η –, Η – Η, – Η Η, – 

 – Η Η, – Η Η, Η Η –, – Η Η, – –, Η, – Η Η, – 

 

1.5.3.2. De Upagītī. 

De Upagītī is een strofe van twee verzen die elk bestaan uit zevenentwintig moren die verdeeld 

zijn in acht morengroepen (meestal van vier moren). De zesde groep van elk vers bestaat echter 

slechts uit één Η syllabe i.p.v. uit een groep van vier moren.. De achtste groep bestaat slechts uit 

twee moren (meestal een lange syllabe). In de oneven groepen mag de combinatie van de 

syllabes Η – Η niet voorkomen, maar in de even groepen wel. 

In de tekst is een dergelijk metrum terug te vinden in strofe 14 (r 135-136). Het schema gaat als 

volgt: 

 – Η Η, Η Η –, Η Η –, Η Η –, – –, Η, – Η Η , Η 

 Η Η –, Η – Η, – –, Η – Η, – –, Η, – Η Η, Η 

De laatste syllabe is hier echter kort, terwijl de Upagītī normaal op twee moren moet eindigen (Η 

Η of –). 

 

1.5.3.3 De overige gegroepeerde morenmetra. 

In de tekst komt nog een morenmetrum voor dat niet vermeld staat in het boek van Hopkins, 

maar waarschijnlijk een variant van de Āryā is. Het betreft strofe 13 (r 127-128) die bestaat uit 

twee verzen met elk dertig moren die gegroepeerde zijn in acht groepen. Het schema gaat als 

volgt: 

 – –, Η – Η, – –, Η – Η, – –, Η – Η, – Η Η, – 

 Η Η –, – – Η, – –,  – Η Η, – –, Η – Η, – –, Η 

Volgens het aantal moren zou het hier om een Gīti28 kunnen gaan, maar er zit een fout in de 

tweede more van het tweede vers die bestaat uit – – Η. De vijfde syllabe zou Η moeten zijn om 

een juiste Gīti te krijgen. 

 

                                                
28 Renou, L.- Filiozat, J., 1953, p717. 
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1.5.4. Conclusie. 

Van de vierenveertig strofen hebben het grootste aantal (38) een syllabisch metrum, terwijl maar 

vijf strofen een metrum hebben dat gebaseerd is op moren. Daarvan zijn er twee met een metrum 

gebaseerd op ongegroepeerde moren en drie met een metrum met morengroepen. Bij de strofen 

met een syllabisch type is de Śloka samen met de Atidhçti het meest vertegenwoordigd. Daarna 

volgen verschillende soorten types van Triùñubh-metra (8) alsook een metrum van eenentwintig 

syllabes dat bestaat uit vier Sragdharā pāda’s (5). Men kan opmerken dat de auteur een voorkeur 

heeft voor ingewikkelde metra bestaande uit vier pāda’s met een groot aantal syllaben zoals de 

Atidhçti die vier pāda’s van elk negentien syllabes telt. 
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1.6. De situering in het Mahābhārata en vergelijking van de inhoud. 

De Subhadrāharaõa (SH) van Mādhava Bhañña is een bewerking van een episode uit het 

beroemde epos het Mahābhārata (MB). Het MB wordt traditioneel onderverdeeld in boeken 

(parvan), hoofdstukken (adhyāya) en verzen (śloka). Naast deze verdeling bestaat er nog een 

andere die het MB opdeelt in honderd delen die vaak overeenkomen met kleinere episodes. Op 

die manier wordt het MB verdeeld in achttien hoofdboeken en honderd bijboeken.29 De SH 

vertelt het verhaal van de ontvoering van Subhadrā dat in het MB voorkomt in het eerste 

hoofdboek (parvan) dat de naam Ādiparvan "Het boek van het begin" draagt. De gehele episode 

bestaat uit het zeventiende bijboek en een deel van het achttiende. Het zeventiende bijboek "De 

ontvoering van subhadrā" telt twee hoofdstukken (adhyāya) , waarvan het eerste vijfentwintig en 

het tweede dertig verzen (śloka) telt.30 Het achttiende bijboek "Het ontvangen van de 

huwelijksgift" bestaat uit slechts één hoofdstuk van 80 verzen.31 Het Ādiparvan vormt de 

inleiding van het verhaal daar het in de eerste vijftig hoofdstukken een gedetailleerde 

beschrijving geeft van de afkomst van de beide strijdende partijen alvorens over te gaan naar het 

eigenlijke verhaal van de Pāõdava’s en de Kaurava’s. De jeugd van de hoofdrolspelers en de 

problemen i.v.m. de troonopvolging worden uiteengezet en men legt uit hoe de machtstrijd 

tussen de Pāõóava’s en de Kaurava’s ontstaat en op de spits gedreven wordt. Men vertelt over de 

moordpoging van de Kaurava’s op de Pāõóava’s en hoe de laatsten hieraan ontsnappen. Later 

doen de Pāõóava’s mee aan de wedstrijd die koning Drupada houdt om een geschikte 

huwelijkskandidaat voor zijn dochter Draupadī te vinden. Arjuna wint haar hand en de vijf 

broers trouwen samen met Draupadī. Bij hun terugkeer krijgen ze de helft van het koninkrijk 

toegewezen om te regeren, terwijl de andere helft wordt overgedragen aan de Kaurava’s. Op die 

manier wordt het probleem van de troonsopvolging tijdelijk uitgesteld. De vijf broers stichten in 

hun deel de hoofstad Indraprastha.32 Alles verloopt rustig, maar op een dag betrapt Arjuna zijn 

broer Yudhiùñhira met Draupadī en omdat hij de privacy van zijn broer geschonden heeft stelt hij 

zelf voor om een periode als asceet te gaan leven. Yuddhiùñhira probeert hem te overtuigen te 

blijven, maar kan Arjuna niet tegenhouden. Als asceet verricht hij vele heldendaden en tijdens 

zijn omzwervingen komt hij aan in de stad van Kçùõa, waar hij door de hele bevolking hartelijk 

wordt ontvangen. Dan begint het zeventiende bijboek "De ontvoering van Subhadrā". Men 

vertelt dat er een festival gehouden wordt op de Raivataka berg en dat Arjuna Subhadrā tijdens 

die gelegenheid ziet en onmiddellijk op haar verliefd wordt. Kçùõa merkt op hoe zijn vriend naar 
                                                
29 van Buitenen, J.A.B., 1973, vol 1, p xlii. 
30 van Buitenen, J.A.B., 1973, vol1, p 405-408. 
31 van Buitenen, J.A.B., 1973, vol1, p 408-412. 
32 Voor de inhoud van het Ādiparvan zie: Brockington, J., 1998, p28-29. 
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het meisje verlangt en stelt hem voor haar te ontvoeren daar niemand weet wie ze als echtgenoot 

zal kiezen. Arjuna zendt boodschappers naar zijn broer in Indraprastha om hem van zijn plan op 

de hoogte te brengen. Van zodra ook Yudhiùñhira zijn fiat geeft, trekt Arjuna er met de wagen op 

uit om Subhadrā te onvoeren terwijl ze de berg Raivataka en de andere goden aan het vereren is. 

Arjuna zet haar op zijn wagen en rijdt weg, waarna haar escorte alarm slaat. Iedereen, haar 

oudere broer Balarāma incluis, voelt zich geblameerd door het wangedrag van Arjuna en wil ten 

strijde trekken. Men vraagt de menig van Kçùõa en verwijt hem dat het zijn fout is dat Subhadrā 

ontvoerd is daar hij Arjuna heeft verwelkomt. Daarmee eindigt het zeventiende bijboek. Het 

verhaal gaat verder in het achttiende bijboek "Het ontvangen van de huwelijksgift", waarin Kçùna 

Arjuna verdedigt en zijn zegen geeft voor hun huwelijk. Iedereen, ook Balarāma, kalmeert en het 

huwelijk wordt gevierd. Na een tijd keert Arjuna met Subhadrā terug naar Indraprastha, waar hij 

Subhadrā aan iedereen voorstelt. Kçùõa komt met een hele hoop afgevaardigden naar 

Indraprastha om een huwelijkdcadeau te geven aan Arjuna’s familie en Yudhiùñhira ontvangt 

hen. Yudhiùthira ontvangt het cadeau en er wordt een groot feest gehouden. Nadien wordt er 

verteld dat Subhadrā beviel van een zoon Abhimanyu die de favoriete zoon werd van Arjuna. 

Men vermeldt ook dat Draupadī het leven schenkt aan vijf zonen. Het boek eindigt met de 

beschrijving van Draupadī’s zonen. Nadien komt het laatste bijboek van het eerste boek dat 

vertelt hoe Arjuna Agni helpt het Khāõóava-woud te verbranden. Daarmee eindigt het eerste 

hoofdboek, het Ādiparvan  van het MB33. 

De SH volgt in grote lijnen het verhaal van het MB en vertelt de hele inhoud van het zeventiende 

bijboek, maar beperkt zich wel tot het begin van het achttiende boek. Zo wordt het huwelijk van 

Subhadrā en Arjuna niet meer belicht en ook het feit dat Arjuna Subhadrā voorstelt in 

Indraprastha, wordt niet meer verteld. Ook de ontmoeting van Subhadrā en Draupadī wordt 

achterwege gelaten evenals het bezoek van Kçùõa aan Indraprastha om het huwelijksgeschenk af 

te geven. Verder vermeldt men in het MB nog de geboortes van een zoon van Subhadrā en de 

vijf zoons van Draupadī en vertelt men hoe zij opgroeien, wat in de SH niet voorkomt. Van het 

achttiende bijboek van het MB wordt eigenlijk alleen het begin (ongeveer tien verzen) verteld, 

waarin Kçùõa Arjuna verdedigt en zo zijn aanhangers kan overtuigen niet ten oorlog te trekken 

tegen Arjuna. In de SH wordt wel vermeld dat de clan van Kçùõa naar Arjuna gaat om een 

huwelijkscadeau te overhandigen, maar de eigenlijke ontvangst wordt niet meer besproken. Een 

ander verschil tussen de twee verhalen is dat er in het MB duidelijk wordt gesteld dat Kçùõa zelf 

Arjuna de raad geeft Subhadrā te ontvoeren terwijl in de SH enkel wordt gesuggereerd dat Kçùõa 

                                                
33 Voor gedetailleerde informatie over de inhoud zie: van Buitenen, J.A.B., 1973, vol1, p390-412. 
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het hele plan heeft bedacht. Men gaat er blijkbaar vanuit dat de toehoorders het hele verhaal al 

kennen. Verder wordt in de SH niet beschreven welke gasten er allemaal op het feest in Dvārakā 

aanwezig zijn, terwijl daar in het MB uitgebreid verslag van wordt gedaan. In het MB wordt ook 

verslag gedaan van de goede ontvangst van Arjuna in Dvārakā door Kçùõa en de gehele 

bevolking, waar in de SH enkel op gezinspeeld wordt. Arjuna ontmoet in het MB Subhadrā niet 

zelf, maar ziet haar enkel op een feest, terwijl hij haar in de SH zelf ontmoet en zelfs afspreekt 

haar nog eens te zullen ontmoeten. In de SH speelt Subhadrā zelf een duidelijker rol vermits ze 

zelf duidelijk laat blijken dat ze Arjuna sympathiek vindt en verzucht hoe graag ze zou willen dat 

hij haar echtgenoot wordt. Bij de ontvoering is het in het SH duidelijk dat ze zelf instemt met de 

hele ontvoering en slechts voor de vorm protesteert door zich af te vragen wat haar broers wel 

zullen denken. Op dat moment komt in de SH pas naar voor dat haar broer Kçùõa het hele plan 

voor de ontvoering heeft uitgedokterd, wat in het MB al van in het begin duidelijk is. In het MB 

wordt sneller over de actie van de ontvoering zelf heengegaan, waardoor niet duidelijk is of 

Subhadrā zelf instemt met haar onvoering of niet. Bepaalde passages waaraan het MB wegens 

zijn beknopte stijl aan voorbijgaat, worden in de SH uitgediept en geïnterpreteerd. Allereerst is 

er de ontmoeting tussen Arjuna en Subhadrā samen met haar vriendin, waarbij duidelijk wordt 

dat de jonge mensen wel heel wat voor elkaar voelen. Ook het hele voorval met de losgebroken 

aap en Balarāma komt in het MB niet voor, alsook het gesprek tussen Balarāma en zijn 

echtgenote over het lentefeest. De dialoog tussen Subhadrā en haar vriendin na de ontmoeting 

met Arjuna, waarin duidelijk wordt dat Subhadrā erg naar Arjuna verlangt wordt in het MB 

weggelaten. Verder wordt in het MB wel verteld dat Arjuna er met de wagen van Kçùõa op uit 

trekt om Subhadrā te ontvoeren, maar wordt er niets gezegd over het contact tussen de 

wagenmenner en Arjuna, wat wel in het SH verwerkt wordt in een dialoog. Na de ontvoering 

wordt in het MB gesteld dat de bewakers van Subhadrā iedereen op de hoogte brengen, maar er 

wordt niets verteld over de echtgenote van Balarāma, Revatī, die in de SH het hele verhaal te 

horen krijgt van Subhadra’s vriendin en daarna als eerste het hele relaas doet aan Balarāma. In 

het SH wordt Ugrasena opgevoerd als een aanwezige in de vergadering die gehouden wordt aan 

het hof om de ontvoering te bespreken, terwijl men in het MB wel een aantal clans vermeldt die 

aanwezig zijn, maar niet specifiek verwijst naar een bepaald persoon. De monoloog die Kçùõa op 

het einde houdt in de SH komt bijna helemaal overeen met die aan het begin van het achttiende 

bijboek van het MB. Ook het einde van de SH wijkt af van het MB. De SH beschrijft een hemels 

wezen dat afdaalt uit de hemel van Indra om een boodschap over te brengen aan Kçùõa en 
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Balarāma. Beiden ontvangen een cadeau van Indra die hen prijst omdat ze Arjuna laten huwen 

met Subhadrā. Dit gedeelt komt in het MB helemaal niet voor. 

In het algemeen kan men stellen dat de SH de actie van het verhaal slechts beknopt weergeeft ten 

voordele van de uitdieping van de emoties en het karakter van de verschillende personages in het 

verhaal. In het MB daarentegen wordt een grotere nadruk gelegd op het vertellen van het verhaal, 

waarbij minder aandacht geschonken wordt aan de beschrijving van gevoelens, emoties en 

karaktereigenschappen. Als er al een beschrijving gegeven wordt van de personages gaat het 

meestal om korte epitheta of opsommingen van namen van bondgenoten. Ondanks de 

wijzigingen die de SH aanbrengt aan het originele verhaal, die vaak meer te maken hebben met 

de stijl die eigen is aan een toneelstuk, lijkt de SH wel de versie van het verhaal te volgen die 

opgenomen is in de kritische uitgave van het MB. Vermoedelijk bestonden er immers 

verschillende versies van dit verhaal die parallel naast elkaar stonden. Een bewijs voor deze 

andere versies vinden we in het MB zelf in de hoofdboeken 3 en 4 waarin passages voorkomen 

die verwijzen naar de ontvoering van Subhadrā, maar die duidelijk van een andere versie dan die 

uit de kritische editie uitgaan. In één passage wordt verteld dat Arjuna na de ontvoering van 

Subhadrā de Yādava’s belegert, terwijl een andere passage spreekt over een gevecht tussen 

Arjuna en Kçùõa. Het SH verwerkt deze nieuwe elementen uit de paralelle versies niet in het 

verhaal, maar het feit dat Arjuna in het SH de vrouwenvertrekken binnendringt en zo Subhadrā 

persoonlijk ontmoet, zou kunnen gebaseerd zijn op een parallelle versie. In de kritische editie 

wordt niet verteld over een ontmoeting tussen Arjuna en Subhadrā persoonlijk, maar in de 

parallelle versie gaat Arjuna verkleed als asceet naar de vrouwenvertrekken, ontmoet daar 

Subhadrā en probeert haar te overtuigen met hem mee te gaan. Het is niet na te gaan of het SH 

ook elementen haalt uit de derde versie van het verhaal, daar we niet over manuscripten 

beschikken die het hele verhaal vertellen zoals bij de tweede versie het geval is. Van de derde 

versie van het verhaal zijn enkel de verwijzingen in de andere boeken van het MB 

overgebleven.34    

  

                                                
34 Bigger, A., 1997, 1073-1077. 
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2. HET HOOFDPERSONAGE. 

De SH draait voornamelijk rond het hoofdpersonage Arjuna en in mindere mate rond Subhadrā. 

Beide personages zijn voor het verhaal van de SH van zo’n cruciaal belang dat de auteur midden 

in het toneelstuk de handeling onderbreekt om een heel vers te wijden aan een beschrijving van 

hen. (vers 15, r 139-142). Toch is het vooral Arjuna die als personage onmiskenbaar de hoofdrol 

speelt. Hij wordt al in de inleiding genoemd als held van het toneelstuk en doorheen het werk 

wordt er duidelijk meer aandacht aan hem besteed dan aan Subhadrā. Vanwege zijn  prominente 

plaats in het werk zou ik wat dieper willen ingaan op zijn karakter en de wijze waarop men zijn 

personage gestalte geeft. Ook wil ik zijn aandeel in het MB bespreken en de evolutie van zijn 

personage doorheen het epos beschrijven. 

 

2.1. Arjuna in de Subhadrāharaõa. 

Het is duidelijk dat de belangrijkste rol in de SH is weggelegd voor Arjuna die een prominentere 

rol speelt dan het andere hoofdpersonage Subhadrā. Alle andere personages worden enkel 

opgevoerd om de handelingen en emoties van Arjuna naar voren te brengen. Hij wordt als enige 

reeds vernoemd in de proloog (vers 6, r 35-36), iets dat enkel voor de held van het verhaal is 

weggelegd en dat de belangrijkheid van zijn personage aantoont. Van de 417 regels in het 

toneelstuk worden er 89 aan het personage van Arjuna toegewezen. Dat wil zeggen dat zijn 

personage het meeste tekst krijgt in het hele toneelstuk, vermits de andere karakters nooit meer 

dan 50 regels tekst te zeggen hebben. Bovendien is niet enkel de kwantiteit van de tekst van 

Arjuna groter dan die van de anderen, ook de kwaliteit steekt boven de anderen uit. Het 

personage van Arjuna krijgt vijftien (vers 7, r 41-44; vers 8, r 46-47; vers 9, r 59-60; vers 10, r 

65-68; vers 11, r 70-71; vers x, r 88-90; vers 22, r 230-233; vers 23, r 239-240; vers 25, r 254-

255; vers 27, r 263-264; vers 28, r 269-270; vers 29, r 272-273; vers 30, r 278-279; vers 31, r 

281-282; vers 32, r 284-287) van de vierenveertig verzen toebedeeld, terwijl geen enkel ander 

personage zoveel verzen voor zijn rekening krijgt. Gemiddeld hebben de mannelijke personages 

maar een tweetal verzen in hun tekst, waarbij de iets belangrijker rollen zoals Kçùõa en Balarāma 

elk een vijftal verzen krijgen. Naast Kçùõa die op het eind een monoloog doet, is Arjuna het 

enige personage dat lange monologen houdt waarin hij zijn toestand, emotie of Subhadrā 

beschrijft. Arjuna refereert in zijn monologen steeds naar een bepaalde toestand uit zijn 

omgeving die hij dan volledig beschrijft als een exemplarisch voorbeeld van zijn eigen emoties 

en gevoelens. Het is duidelijk dat het personage zijn omgeving ziet als een uitdrukking of 

verlengstuk van zijn eigen gevoelswereld. Om dit te illustreren beschrijf ik de zeven monologen 
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die Arjuna in het hele toneelstuk houdt. De eerste monoloog (r 40-49) komt voor in de 

openingscène van het verhaal, wat meteen ook de belangrijkheid van het personage in de verf 

zet. Arjuna geeft een beschrijving van het bestaan als asceet om zijn geluk en gevoel van vrijheid 

weer te geven. De tweede monoloog (r 53-60) begint niet als een beschrijving van Arjuna’s 

gemoed, maar geeft voor het grootste gedeelte weer wat er gebeurt. Pas op het einde alludeert 

Arjuna op het geluk dat hem te beurt valt als hij een aalmoes zal ontvangen door twee vogels te 

beschrijven wiens verlangen onverwacht vervuld wordt. De inhoud van Arjuna’s derde 

monoloog (r 63-71) verwijst naar zijn verbijstering als hij Subhadrā ziet door een reeks 

onmogelijke natuurfenomenen te beschrijven. In zijn vierde monoloog (r 229-240) beschrijft hij 

hoe de natuur om hem heen beïnvloed wordt om zijn verliefdheid aan te duiden. Tevens geeft hij 

de oplossing voor zijn verlangen en beschrijft het geluid van een naderende wagen. De vijfde 

monoloog valt uiteen in twee delen (r 253-255, r 258-259) waarin hij zijn dankbaarheid t.o.v. 

Kçùõa uit en het verhaal beschrijft van Rukmiõī’s ontvoering. Arjuna geeft hier aan dat hij een 

volgeling (bhakta) is van Kçùõa. De korte zesde monoloog (r 269-270) geeft een beschrijving van 

de angst van Subhadrā. In de zevende monoloog (r 278-287) illustreert Arjuna zijn moed en 

heldhaftigheid door te beschrijven welke uitzonderlijk sterke tegenstanders hij zou kunnen 

verslaan.  

Uit de dialogen van Arjuna met Sumatikā en Subhadrā blijkt duidelijk dat hij vanaf het begin 

hevig verliefd is op haar en zelf het initiatief neemt om haar het hof te maken. Hij komt als zeer 

zelfverzekerd over vermits hij het niet nalaat over zichzelf en zijn afkomst op te scheppen en hij 

Subhadrā nogal plagerig benadert. Hij schijnt maar een enkele keer over zijn handeling te 

aarzelen net voor hij Subhadrā wil ontvoeren, maar door de aanmoediging van Kçùõa’s 

wagenmenner die hem helpt te herinneren dat hij het plan van Kçùõa moet uitvoeren, schijnt hij 

zijn zelfverzekerdheid onmiddellijk terug te vinden.  

In de dialogen van de andere personages komt weinig naar voor over hun karakter omdat ze, 

naast het feit dat ze het verloop van het verhaal helpen dragen, vooral handelen over Arjuna en 

de handeling van de ontvoering. Men beschrijft er de moed en heldhaftigheid van Arjuna in, 

maar ook de brutaliteit van zijn handeling die volledig indruist tegen de sociale conventies. Men 

beschrijft hoe zwaar Arjuna de hele clan van de Yādava’s beledigd heeft door Subhadrā te 

ontvoeren. Als we enkel kijken naar de dialogen van de andere personages lijkt het alsof Arjuna 

een man is die ook in staat is conventies te doorbreken, maar de monoloog van Kçùõa en de 

goedkeuring van Indra op het einde wijzen erop dat Arjuna niet tegen de wetten handelt en zelfs 

een goddelijk plan ten uitvoer brengt. Het lijkt wel of hij bepaalde normen en waarden durft te 
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doorbreken, maar uiteindelijk blijkt hij toch de wetten na te leven en enkel de gewaagde daad 

van de ontvoering ten uitvoer te brengen doordat die gepland is door Kçùõa. In de tekst wordt 

tevens gezegd dat hij een volgeling (bhakta) is van Kçùõa. 

Naast de aspecten van Arjuna’s verliefdheid die tot in de details beschreven worden, de 

verwijzingen naar zijn moed en zijn verering voor Kçùõa, komen we weinig te weten over andere 

aspecten van het karakter van het personage.  
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2.2. Arjuna in het Mahābhārata. 

Als hoofdpersonage van het MB komt Arjuna zo vaak voor dat ik me hier beperk tot enkele 

aspecten van het personage. De beschrijving die hier van Arjuna gegeven wordt, moet niet 

beschouwd worden als exhaustief daar men zijn personage nog verder kan uitdiepen en vanuit 

andere hoeken kan belichten. 

 

2.2.1. Arjuna’s daden in het MB.35 

Het eerste boek (Ādiparvan) vertelt het verhaal over Arjuna’s geboorte en jeugd. Daar de koning 

Pāõóu vervloekt is en daardoor geen kinderen kan krijgen, vraagt hij zijn echtgenote Kūntī om 

de mantra die ze vroeger gekregen heeft en die haar in staat stelt om een god op te roepen en van 

hem een kind te krijgen, te gebruiken. Ze roept drie goden op en krijgt van elk van hen een zoon. 

De tweede vrouw van Pāõóu gebruikt dezelfde mantra en krijgt twee zoons. Arjuna is de derde 

zoon die Kuntī krijgt van de god Indra. Hoewel de geboortes van de vijf zoons allemaal volgens 

eenzelfde stramien verlopen, wordt er toch speciaal de nadruk gelegd op Arjuna’s geboorte door 

een grotere aanwezigheid van magische elementen. De stem die bij de geboortes van de vijf 

Pāõóava’s weerklinkt, geeft bij de geboorte van Arjuna een gedetailleerdere opsomming van zijn 

heldendaden dan bij die van zijn broers. Pāõóu erkent de vijf kinderen als de zijne, maar heeft 

een speciale voorliefde voor Arjuna.36 Arjuna brengt na de dood van zijn vader zijn jeugd door 

aan het hof van zijn oom Dhçtarāùñra en leert samen met zijn broers en neven de gevechtskunst 

van Drona. Ook op dit gebied blijkt Arjuna met kop en schouders uit te steken boven zijn broers 

en neven en hij wordt algauw de lieveling van zijn leraar Drona. In naam van Drona trekken de 

vijf broers ten strijde tegen de koning Drupada. Het is Arjuna die hier de leiding van het gevecht 

neemt ondanks het feit dat Yudhiùñhira als oudere broer het recht heeft die taak uit te voeren. 

Arjuna geassisteerd door zijn broers overwint Drupada, die echter de helft van zijn koninkrijk 

mag behouden..37 Later zal koning Drupada een wedstrijd houden om een geschikte 

huwelijkskandidaat te vinden voor zijn dochter. De vijf Pāõóava’s gaan er heen, maar het is 

Arjuna die de wedstrijd wint omdat hij de beste boogschutter is en op die manier Draupadī wint. 

De vijf broers trouwen echter gezamelijk met haar. Nadat de Pāõdava’s de helft van Dçtarāùñra ’s 

koninkrijk hebben gekregen, vertrekt Arjuna op pelgrimstocht die twaalf jaar zal duren en 

ontmoet zo Subhadrā die hij op aanraden van Kçùõa ontvoert. Daardoor ontstaat er een 

                                                
35 Informatie over de inhoud van het MB zie: Brockington, J., 1998, p28-34 en van Nooten, B.A., 1971, p5-42. 
36 Katz, R.C., 1989, p29-30. 
37 Biardeau, M., 1970-1971, p151-153. 
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bondgenootschap tussen de familie van Arjuna en die van Kçùõa.38 Daarna helpen Arjuna en 

Kçùõa de god Agni om het Khāõóava-woud te verbranden en gaan zo in tegen de wil van de god 

Indra die het bos beschermt. Het draait uit op een gevecht tussen de god Indra aan de ene kant en 

Arjuna en Kçùõa aan de andere kant. Arjuna en Kçùõa winnen waardoor Agni in het woud zijn 

gang kan gaan, terwijl Arjuna en Kçùõa alle levende wezens doden die uit de brand proberen te 

ontsnappen. Enkel de twee serpenten Takùaka en Aśvasena kunnen aan de brand en Arjuna 

ontkomen. Het verhaal is nogal vreemd omdat Arjuna zich verzet tegen zijn vader Indra, wat 

tegen de sociale conventies ingaat. Agni verschijnt hier als brahmaan die ziek is doordat hij geen 

offers krijgt en vraagt de hulp van Kçùõa en Arjuna. Daardoor interpreteert men de passage vaak 

als een herstel van de socio-economische orde door de offercultus die geleid werd door 

brahmanen en die verwaarloosd was te herstellen.39 

In het tweede boek (Sabhāparvan) wordt verteld dat Arjuna na zijn belevenissen terugkeert naar 

Indraprastha, de hoofdstad van het koninkrijk van de Pāõóava’s. Er wordt vermeld dat de vier 

broers om de macht van hun broer en koning Yuddhiùñhira te vergroten erop uit trekken om de 

wereld te veroveren. Elk van hen vertrekt naar een bepaalde windstreek en Arjuna verslaat een 

hele hoop volkeren die deels echt bestaan deels mythologisch zijn. Door zijn overwinningen 

wordt het gebied van hun koninkrijk sterk uitgebreid.40 De daden van Arjuna worden in het 

tweede boek minder nadrukkelijk behandeld, vermits de aandacht hier vooral gaat naar 

Yuddhiùñhira die een rājasūya-offer houdt om zijn macht te bevestigen en die in een dobbelspel 

het hele koninkrijk, zichzelf en zijn broers verliest. 

In het derde boek (Āraõyakaparvan) treedt Arjuna meer op de voorgrond door zijn ontmoeting 

met de god Śiva. Doordat Yuddhiùñhira in het dobbelspel niet alleen al zijn bezittingen verloren 

is maar ook zijn eigen vrijheid en die van zijn vier broers, worden ze allen voor twaalf jaar 

verbannen. Op aanraden van Vyāsa, de asceet die zelf een rol speelt in het MB en als mythische 

auteur ervan wordt beschouwd, zendt Yuddhiùñhira Arjuna naar de Himālaya om daar gedurende 

de hele periode van hun verbanning als asceet te gaan leven. Vyāsa hoopt dat Arjuna door zijn 

strenge ascese de goden gunstig zal stemmen waardoor ze hem goddelijke wapens zullen geven. 

Arjuna volgt het bevel van zijn broer op en vertrekt naar de Himālaya. De god Śiva wil de moed 

van Ajuna testen en begint vermomd als een jager van de Kirāña-stam, een ruzie met Arjuna over 

wie van hen twee nu het everzwijn dat daar liep doodgeschoten heeft. Ze beginnen een gevecht 

waarin Arjuna zijn moed kan bewijzen, maar toch het onderspit moet delven. Śiva toont hem dan 

                                                
38 Biardeau, M., 1971-1972, p139-140. 
39 Biardeau, M., 1971-1972, p140-141. 
40 Voor informatie over Arjuna’s veroveringen zie: Brockington, J., 1998, p200. 
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zijn ware aard, waarop Ajuna hem vereert en zich excuseert voor het feit dat hij met een god is 

beginnen te vechten. Śiva prijst Arjuna’s kwaliteiten als krijger en geeft hem het goddelijke 

wapen Pāśupata. Deze episode was zo populair dat ze in de zesde eeuw n. C. bewerkt is tot het 

toneelstuk Kirātārjunīya van Bhāravi.41 Vervolgens vertrekt Arjuna naar de hemel van zijn vader 

Indra om daar het wapen Pāśupata en nog andere goddelijke wapens die hij gekregen heeft van 

andere goden te leren hanteren. Hij blijft er vijf jaar en gaat dan in Indra’s wagen naar de berg 

Gandhamādana, waar zijn broers hem opwachten. Hij vertelt hen over zijn belevenissen, toont 

hen zijn wapens en wil hun gebruik demonstreren. Hij wordt echter tegengehouden door een 

wijze die uitlegt dat een ongeoorloofd gebruik van de goddelijke wapens de drie werelden zou 

kunnen vernietigen. Arjuna stopt de wapens ongebruikt weer weg en de drie werelden die door 

de dreigende vernietiging gebeefd hadden van angst, worden weer rustig. Arjuna vergezelt zijn 

vier broers op hun pelgrimstocht die ze tijdens hun banningschap aangevat hadden.42  

Nadat er twaalf jaar gepasseerd zijn en het ballingschap ten einde loopt moeten de broers zoals 

bepaald was na het dobbelspel een jaar ergens volledig incognito gaan leven voor ze terug naar 

huis kunnen gaan. Ze besluiten om dat jaar door te brengen aan het hof van Virāña, de koning 

van Matsya. Deze gebeurtenissen worden verhaald in het vierde boek (Virāñaparvan), waarin 

verteld wordt hoe de Pāõóava’s zich vermommen en zich als dienaars aanbieden aan het hof van 

Virāña. Arjuna besluit zich te vermommen als eunuch die de naam Bçhannada draagt en gaat 

dansles geven aan de dochters van de koning.43 Het jaar verloopt zonder dat de broers herkend 

worden, maar door een incident vermoeden de Kaurava’s dat de vijf Pāõóava’s zich in Matsya 

bevinden en trekken ten strijde tegen koning Virāña. Die bevindt zich op dat moment met alle 

strijdbare mannen in een ander deel van zijn koninkrijk, waardoor zijn jonge zoon, Uttara, de 

onmogelijke taak op zich neemt tegen het leger van de Kaurava’s te vechten. Vermits alle 

strijdkrachten afwezig zijn, neemt hij de eunuch Arjuna als wagenmenner. De jongeman verliest 

echter de moed als hij alleen voor het grote leger van de Kaurava’s staat en slaat op de vlucht.44 

Arjuna, die nog steeds vermomd is als eunuch, loopt hem tot groot vermaak van de tegenstanders 

achterna om hem moed in te pompen. Deze burleske scène, die typerend is voor heel het vierde 

boek, wordt soms geïnterpreteerd als een parodie van het begin van de Bhagavadgītā, waarbij 

Kçùõa Arjuna overtuigt te vechten.45 Arjuna haalt samen met Uttara zijn wapens op die hij aan 

het begin van het jaar had verstopt en trekt ten strijde tegen de Kaurava’s die van zodra ze 

                                                
41 Peterson, I.V., 1991, p212. 
42 van Nooten, B.A., 1971, p19, 22-23. 
43 Brockington, J., 1998, p143, 230. 
44 van Nooten, B.A., 1971, p26-27. 
45 Brockington, J., 1998, p143. 
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Arjuna zien op de vlucht slaan. Arjuna laat Uttara beloven zijn ware identiteit niet te verraden.46 

Kort daarop loopt het dertiende jaar ten einde waarop de vijf Pāõóava’s de koning Virāña hun 

ware identiteit tonen. Hij beloont Arjuna omdat hij zijn zoon heeft geholpen en schenkt hem 

daarom zijn dochter Uttarā als bruid voor Arjuna’s zoon Abhimanyu. 

Het vijfde boek gaat voornamelijk over de voorbereidingen die beide partijen treffen voor de op 

hand zijnde oorlog. Daardoor speelt het personage van Arjuna een minder prominente rol. Het 

verhaal over het bezoek van Arjuna en Duryodhana, de leider der Kaurava’s, aan Kçùõa is wel 

vermeldenswaardig. Arjuna en Duryodhana komen op hetzelfde moment bij Kçùõa aan om zijn 

hulp in de oorlog te vragen. Kçùõa wil zelf niet meevechten in de oorlog, maar stelt voor een van 

de beide partijen zijn leger te geven en de andere partij zelf bij te staan als wagenmenner. 

Duryodhana kiest voor het leger van Kçùõa terwijl Arjuna de diensten van Kçùõa als 

wagenmenner aanvaardt. 

In het zesde boek (Bhīùmaparvan) speelt Arjuna een belangrijke rol. Als de beide legers klaar 

staan om aan de oorlog te beginnen, ziet Arjuna zijn familie staan in het leger van de vijand en 

begint te twijfelen of hij wel oorlog moet voeren. Hij beseft dat een overwinnig enkel betekent 

dat hij al zijn bloedverwanten en vrienden uit het vijandige kamp zal moeten doden en weigert te 

vechten. Hij vraagt raad aan zijn wagenmenner Kçùõa, waarna een verslag wordt gegeven van 

Kçùõa’s advies in de vorm van de Bhagavadgītā. Uit textueel onderzoek blijkt dat de 

Bhagavadgītā in zijn huidige vorm geen onderdeel kan zijn van het originele verhaal in het MB, 

maar een latere interpolatie moet zijn. Vermoedelijk gaat het om een werk dat volledig op 

zichzelf stond omdat het dilemma van Arjuna nog eens uitgebreid herhaald wordt. Wel gaat men 

in de Bhagavadgītā van uit dat de lezer op de hoogte is van de context van de gebeurtenissen in 

het MB, waardoor men ken afleiden dat de Bhagavadgītā later geschreven is dan het kernverhaal 

van het MB. Meestal dateert men het ontstaan van de Bhagavadgītā rond de tweede eeuw v.C., 

maar tekstueel materiaal wijst uit dat de stijl van het werk eerder overeenkomt met die van latere 

werken. Op basis van dat linguistisch materiaal zou de Bhagavadgītā eerder te situeren zijn in de 

periode van de eerste tot de derde eeuw n.C.47  

Nadat hij de raad van Kçùõa heeft gehoord en hem in zijn volledige gedaante van almachtige god 

heeft gezien, besluit Arjuna de strijd aan te vatten. Arjuna slaagt erin om Bhīùma die zelf het 

tijdstip van zijn dood mag kiezen, te verslaan. Dat kan hij alleen doordat Bhīùma hem zelf 

verteld heeft dat hij alleen gedood kan worden door een bepaalde krijger Sikhaõóin, die in een 

                                                
46 van Nooten, B.A., 1971, p26-27. 
47 Brockington, J., 1998, p146-148. Voor meer informatie over de relatie tussen het MB en de Bhagavadgītā zie: 
Szczurek, P., 2002, p55-72; Deshpande, M.M., 1991, p334-348. 
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reïncarnatie is van een vrouw die gezworen had Bhīùüa te doden. Bhīùma vertelt Arjuna dat hij 

niet tegen die krijger kan vechten omdat hij hem nog steeds beschouwt als een vrouw. Arjuna 

gebruikt Sikhaõóin als schild, kan zo Bhīùma in de strijd benaderen en hem zo zwaar verwonden 

dat hij niet meer kan vechten. Aangezien Bhīùma zelf het tijdstip van zijn dood kan kiezen, blijft 

hij tot het einde van het gevecht leven. 

Het zevende boek (Droõaparvan) is in die zin belangrijk voor Arjuna als personage omdat zijn 

zoon Abhimanyu wordt gedood. De jongen wordt door een groep tegenstanders aangevallen, 

maar kan zich vrij goed verdedigen tot op het moment dat Karõa (een broer van de vijf 

Pāõóava’s) zijn boog vernietigt en zijn paarden en assistenten die zijn wagenwielen beschermen 

doodt. Vanaf dat moment moet Abhimanyu op de grond verder vechten terwijl zijn tegenstanders 

verder vechten op hun wagens. Hij blijft doorvechten ondanks het feit dat hij met pijlen 

doorboord is, maar uiteindelijk doodt één van zijn tegenstanders hem met een slag van zijn 

knots. Als Arjuna verneemt dat zijn zoon gesneuveld is, voelt hij zich schuldig en is verbitterd. 

Arjuna zweert zich te wreken op diegene die zijn zoon heeft gedood en doet de eed dat hij zijn 

zoons vijand zal afmaken voor de zon ondergegaan is. Hij stelt Jayadratha verantwoordelijk voor 

de dood van zijn zoon alhoewel die enkel indirect betrokken is bij de dood van Abhimanyu. 

Jayadratha heeft de jongen niet zelf gedood, maar zorgde ervoor dat de krijgers die Abhimanyu 

te hulp wilden snellen werden tegengehouden. In het algemeen worden zes krijgers ervan 

beschuldigd tegen de jongeman te hebben samengespannen nl. Drona, Kçpa, Karõa, 

Aśvatthāman, Bçhadbala en Kçtavarman. Het feit dat Jayadratha ooit Draupadī heeft proberen te 

ontvoeren, draagt ertoe bij dat Arjuna hem ziet als de moordenaar van zijn zoon. Arjuna slaagt er 

op het nippertje in zijn eed na te komen en Jayadratha te doden door zijn hoofd af te schieten net 

voor de zon ondergaat. 48 

In het achtste boek (Karõaparvan) wordt Karõa gedood door Arjuna. Arjuna zweert een eed dat 

hij Karõa die dag zal doden of zelf zal sterven. Zijn leven hangt op dat moment af van het 

nakomen van zijn eed en vermits hij in de strijd onmisbaar is moet hij tegen elke prijs Karõa 

kunnen doden. Hij trekt ten strijde tegen Karõa en er volgt een vreselijk gevecht tussen beide 

mannen die aan elkaar gewaagd zijn. Na een tijd komt het wiel van Karõa’s wagen in de grond 

vast te zitten en deze vraagt een pauze zodat hij zijn wiel uit de aarde kan halen. Hij doet een 

beroep op de erecode van de krijgers die verbiedt een krijger die ongewapend is te doden om zo 

Arjuna te overtuigen hem niet aan te vallen terwijl hij zijn wagen weer lostrekt. Op aanraden van 

                                                
48 Katz, R.C., 1989, p150 n1. 
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Kçùõa gaat Arjuna tegen de erecode in en doodt Karõa op het moment dat hij ongewapend bezig 

is zijn wagen los te trekken.49 

Arjuna speelt in het negende boek (Śalyaparvan) niet zo’n belangrijke rol, maar hij geeft wel een 

boodschap van Kçùõa door aan zijn broer Bhīma die op dat moment met zijn tegenstander 

Duryodhana aan het vechten is. Op de laatste dag van de oorlog gaan Bhīma en Duryodhana een 

gevecht met elkaar aan waarbij ze als wapen een knots gebruiken. Het wordt een lang en hevig 

gevecht waarbij het duidelijk is dat beide partijen aan elkaar gewaagd zijn. Op een cruciaal 

moment in het gevecht laat Kçùõa aan Arjuna weten dat nu het moment gekomen is dat Bhīma 

zich zijn eed om de dijen van Duryodhana te breken, herinnert. Arjuna geeft Bhīma een teken 

door op zijn eigen dij te slaan waardoor zijn broer zich zijn eed herinnert en met zijn knots 

Duryudhana’s dij verbrijzeld. Deze valt zwaar gewond neer en protesteert heftig tegen de laatste 

slag die volledig indruist tegen de regels van het gevecht, daar het verboden is in een gevecht 

met knotsen onder het middel te slaan. Hij beschuldigt ook de andere Pāõóava’s omdat ze op 

aanstoken van Kçùõa tijdens de gehele oorlog de erecode van de krijgers hebben overtreden. Ook 

Balarāma, Kçùõa’s broer die de strijd tussen de twee mannen heeft gevolgd, protesteert tegen een 

dergelijke handeling. 

In het tiende boek (Sauptikaparvan) is er voor Arjuna geen grote rol weggelegd. Het gehele 

Pāõóava-kamp wordt uitgemoord door enkele tegenstanders die nog overblijven na de oorlog. De 

vijf broers samen met Kçùõa kunnen ontkomen en ontmoeten later de dader, die de vijf 

Pāõdava’s toch nog wil vermoorden en daarvoor een goddelijk wapen wil gebruiken. Arjuna 

brengt zijn eigen goddelijke wapen in gereedheid om de vijand te bevechten, maar beide mannen 

worden tegengehouden door enkele wijzen omdat een gevecht met dergelijke krachtige wapens 

de wereld zou kunnen vernietigen. Arjuna kan de kracht van zijn eigen goddelijk wapen nog 

tegenhouden, maar zijn tegenstander heeft die macht niet. Hij kan enkel de kracht van zijn wapen 

op de vrouwen van de Pāõóava’s richten i.p.v. op de Pāõóava’s zelf, waardoor alle ongeboren 

kinderen van de Pāõóava’s sterven. Kçùõa belooft Arjuna echter dat hij de foetus in de 

baarmoeder van Uttarā, de echtgenote van Arjuna’s zoon Abhimanyu, zal redden.50  

Het elfde boek (Strīparvan) is voor het personage Arjuna enkel belangrijk omdat hij verneemt 

dat Karõa die hij gedood heeft zijn broer was. Alle Kaurava-vrouwen bevinden zich op het 

slagveld om de gesneuvelde krijgers te bewenen. Ook de vijf Pāõóava’s en de vader van de 

Kaurava’s, Dhçtarāùñra, zijn op het slagveld aanwezig. Daar verteld Kuntī haar zoon Arjuna dat 

Karõa, die hij in het gevecht gedood heeft, zijn eigen broer was. 
                                                
49 Katz, R.C., 1989, p163. 
50 Katz, R.C., 1989, p249-250. 
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Het twaalfde (Śāntiparvan) en dertiende boek (Anuśāsanaparvan) behandelen voornamelijk de 

dialoog tussen de stervende Bhīùma en Yudhiùñhira, waarin Bhīùma lange ethische en 

filosofische preken houdt in antwoord op Yudhiùñhira’s vragen. Door deze filosofische 

uitweidingen, treedt het personage van Arjuna niet op de voorgrond. 

Het veertiende boek (Aśvamedhikaparvan) is wat het personage van Arjuna betreft enkel 

interssant omdat zijn kleinzoon, Parikùit, geboren wordt. Het kind dat de zoon is van Uttarā en de 

gesneuvelde Abhimanyu, wordt dood geboren, maar Kçùõa doet hem herleven zoals hij Arjuna 

beloofd had in het tiende boek. Parikùit is de enige nakomeling van de Pāõóava’s en zet de 

familielijn voort.  

Er gebeuren nog enkele vreemde incidenten met Arjuna op het einde van het boek. Als 

Yudhiùñhira om zijn soevereiniteit te bevestigen een Aùvamedha-offer houdt, waarbij een paard 

gevolgd door een leger gedurende een jaar erop uit trekt om grondgebied te veroveren en daarna 

geofferd wordt, gaat Arjuna mee om het paard te beschermen. Deze keer wordt hij echter niet 

beschreven als een onoverwinnelijke held want hij dreigt een gevecht te verliezen en hij hervindt 

zijn oude kracht pas als de goden en enkele wijzen hem zegenen. Na dit gevecht volgt Arjuna het 

paard naar Manipura waar hij zijn zoon Babhruvāhana ontmoet. Toen Arjuna in het eerste boek 

een jaar op pelgrimstocht ging, trouwde hij met Citrāïgadā, de dochter van koning Citravāhana. 

Ze beviel van zijn zoon Babhruvāhana die echter bij zijn moeder bleef wonen en de opvolger 

werd van koning Citravāhana. Daardoor was hij niet betrokken bij de strijd tussen de Pāõóava’s 

en de Kaurava’s.51 Babhruvāhana en Arjuna komen in een gevecht tegenover elkaar te staan en 

Babhruvāhana weigert tegen zijn vader te vechten. Als hij uiteindelijk toch besluit te vechten 

doodt hij zijn vader Arjuna, waarna hij en zijn moeder Citrāïgadā de gestorven held bewenen. Er 

wordt aan Babhruvāhana meegedeeld dat hij zijn vader uit de dood kan doen opstaan als hij een 

bepaald juweel gebruikt. Op die manier wordt Arjuna opnieuw tot leven gewekt. Men vermoedt 

dat dit verhaal de definitieve dood van Arjuna beschreef in het originele kernverhaal van het 

MB, maar dit is niet de betekenis van het verhaal in de huidige versie van het MB.52 Uiteindelijk 

keert Arjuna na een jaar terug naar de hoofdstad, waar het paard ritueel geofferd wordt. 

In het vijftiende boek (Āśramavāsikaparvan) komt Arjuna als personage niet echt naar voor, daar 

het boek vooral draait rond de oude koning Dhçtarāùñra die besluit om zich als kluizenaar op het 

eind van zijn leven terug te trekken in het woud. Daar komen hij, zijn vrouw en de moeder van 

Arjuna, Kuntī om in een brand. 

                                                
51 Brockington, J., 1998, p213. 
52 Katz, R.C., 1989, p197-198. 
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In het zestiende boek (Mausalaparvan) vinden we Arjuna enkel terug op het einde van het boek 

als hij rouwt om de dood van Kçùõa en om het verdwijnen van zijn fysieke kracht.53 Arjuna treedt 

niet op de voorgrond daar men in dit boek voornamelijk het einde van de gehele Yādava-clan en 

de dood van Kçùõa beschrijft. 

Het zeventiende boek (Mahāprasthānikaparvan) is belangrijk voor Arjuna’s personage in de zin 

dat hij en zijn broers de wereld verzaken en dat de kleinzoon van Arjuna, Parikùit, als koning 

geïnstalleerd wordt. Bovendien wordt de dood van de vijf Pāõóava’s beschreven. Ze reizen naar 

de Himālaya, waar ze één voor één vallen en sterven. Arjuna is de vierde die sterft na Draupadī, 

Sahadeva en Nakula. Er wordt wel verteld dat Arjuna eerst weigert zijn boog Gāõóīva af te 

geven op het moment dat hij en zijn broers de wereld verzaken. Het is pas als de god Agni hem 

beveelt zijn wapen af te leggen, dat hij gehoorzaamt en de boog teruggeeft aan de god Varuna 

door ze in het water te gooien.    

Het achttiende boek (Svargārohaõaparvan) handelt vooral over Yudhiùñhira die naar de hemel 

gebracht wordt door Indra en daar al zijn vijanden terugvindt. Hij vraagt om bij zijn broers 

gebracht te worden en uiteindelijk blijkt dat ze allemaal, Karõa incluis, in de hel verblijven. In 

het epos wordt dit verklaard door te stellen dat iedereen zowel in de hemel als in de hel terecht 

komt na de dood. De slechten onder de mensen gaan eerst naar de hemel en dan naar de hel, 

terwijl de goeden eerst hun slechte daden uitboeten in de hel om vervolgens naar de hemel te 

gaan.54 Nadien wordt er in het epos verteld dat zowel de hemel als de hel die beschreven werden 

enkel een illusie zijn en dat alle personages terug versmelten met de goden, demonen en 

bovennatuurlijke wezens waar ze een incarnatie van waren. Al deze wezens bevinden zich in de 

hemel op een niveau waar menselijke acties geen rol meer spelen. In het laatste boek neemt het 

personage van Yudhiùñhira het voortouw terwijl dat van Arjuna naar de achtergrond verdwijnt.55 

 

2.2.2. De huwelijken van Arjuna.56 

Het verkrijgen van verschillende vrouwen is een belangrijk kenmerk van een epos. Het huwelijk 

is een centraal punt in het leven omdat het een belangrijke stap is naar het volwassen worden. Er 

worden acht soorten huwelijk erkend in de wetten van Manu, maar in het MB wordt dit aantal 

gereduceerd tot vijf. Het svayaüvara-huwelijk wordt in het MB het meest geschikt geacht voor 

de helden die tot de kùatriya-kaste behoren. Svayaüvara betekent letterlijk "zelfkeuze", maar in 

realteit ging het om een soort wedstrijd die uitgeschreven werd door de vader van de bruid, 
                                                
53 Katz, R.C., 1989, p202-203. 
54 Katz, R.C., 1989, p 207-208. 
55 Katz, R.C., 1989, p263-265. 
56 Informatie voor dit onderwerp heb ik voornamelijk gehaald uit de boeken van Brockington en Katz. 
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waarbij de winnaar de hand kreeg van het meisje in kwestie. Hoewel gevallen van polygynie 

regelmatig voorkomen in het verhaal van het MB, is het huwelijk van Draupadī met de vijf 

Pāõóava’s het enige geval van polyandrie dat in het MB voorkomt.57 Het enige personage in het 

MB dat zoveel huwelijken afsluit is Arjuna die vier vrouwen heeft die de vier windrichtingen 

vertegenwoordigen. Men kan de pelgrimstocht die Arjuna alleen onderneemt interpreteren als 

een "verovering van de wereld" voor de oorlog begint. De vier vrouwen die hij dan heeft, 

symboliseren dan de vier streken die hij veroverd heeft.58 

 

2.2.2.1 Huwelijk met Draupadī. 

Het belangrijkste huwelijk van Arjuna in het gehele epos is dat met Draupadī. Het heeft plaats 

voor zijn drie andere huwelijken. Koning Drupada, de vader van Draupadī, houdt een 

svayaüvara om zijn dochter uit te huwelijken waar alle belangrijke koningen op af komen. Ook 

de vijf Pāõóava’s gaan naar de svayaüvara verkleed als brahmanen omdat ze vrezen herkend te 

worden door de Kaurava’s die hadden geprobeerd de broers te vermoorden. Om de wedstrijd te 

winnen moet men een boog kunnen opspannen en een doel met vijf pijlen kunnen afschieten. 

Alle aanwezigen doen hun uiterste best, maar niemand slaagt in de proef. Enkel Arjuna is in staat 

de boog naar behoren te spannen en het doel naar beneden te schieten. Hij wint de hand van 

Draupadī en als hij met haar naar huis keert, vertelt hij zijn moeder als grap dat hij die dag een 

speciale aalmoes heeft gekregen. Zijn moeder antwoordt dat hij die moet delen met zijn vijf 

broers en vermits de woorden van een moeder moeten gerespecteerd worden, trouwen de vijf 

Pāõóava’s samen met Draupadī.59 

Dat Draupadī een belangrijke rol speelt, wordt onderstreept door het feit dat zij één van de 

aanleidingen vormt van de oorlog tussen de Pāõóava’s en de Kaurava’s. Tijdens het dobbelspel 

van Yudhiùñhira en de Kaurava’s verspeelt Yudhióñhira niet enkel zichzelf, maar ook zijn broers 

en uiteindelijk hun gezamelijke echtgenote Draupadī. Ze wordt door de tegenstanders tijdens 

haar menstruatie naar de vergaderzaal gebracht en getoont aan de aanwezige mannen. Daar 

Draupadī net in die periode menstrueerde had ze afgezonderd moeten worden en het is een grove 

belediging voor haar om juist dan aan de groep mannen te worden getoond. Duryodhana en zijn 

broer Duþśāsana beledeigen haar nog meer door allerhande insinuaties te maken. Uiteindelijk 

wordt Draupadī niet aan hen gegeven, maar gaat samen met haar echtgenoten in ballingschap. 

De vijf Pāõóava’s zijn de beledigingen van de Kaurava’s t.o.v. Draupadī niet vergeten en zullen 

                                                
57 Brockington, J., 1998, p220-221. 
58 Katz, R.C., 1989, p56, 61. 
59 van Nooten, B.A., 1971, p11. 
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zich tijdens de oorlog op hen wreken. Het feit dat Draupadī op het moment dat ze aan haar 

echtgenoten wordt teruggegeven na het dobbelspel, niet gewroken is kan uitgelegd worden 

omdat ze een incarnatie is van Śrī, de godin van de voorspoed, rijkdom en macht.60 In die 

hoedanigheid kan de belediging die haar is aangedaan niet te niet worden gedaan door haar terug 

te geven aan de vijf Pāõóava’s, maar enkel doordat de vijf broers hun koninkrijk in een oorlog 

terugwinnen. Naast de identificatie met de godin Śrī is de afkomst van Draupadī, als princes van 

de Pañcāla’s ook belangrijk in het epos. Het feit dat Draupadī afkomstig is van de Pañcāla’s en 

als personage een belangrijke rol speelt, wijst erop dat het volk van de Pañcāla’s cruciaal waren 

in de vroegere versies van het MB. Via het huwelijk van Arjuna en Draupadī wordt een verbond 

gesloten tussen de Pāõóava’s en de Pañcāla’s waardoor beiden hetzelfde doel krijgen en een 

eerdere vijandschap wordt opgelost. Arjuna zal een zoon krijgen bij Draupadī en ze zal ook de 

andere vier broers elk een kind schenken. Deze vijf kinderen worden gezamelijk Draupadeya’s 

genoemd en zullen later allen omkomen in de oorlog. Vermits Pañcāla in het zuiden licht, 

vertegenwoordigt Draupadī als echtgenote van Arjuna de zuidelijke windstreek.61 

 

2.2.2.2. Andere echtgenotes van Arjuna. 

De drie andere huwelijken van Arjuna roepen vragen op betreffende de legitimiteit ervan, wat 

aantoont dat het MB zich op dit punt eveneens met dharma bezig houdt. Uiteindelijk worden alle 

huwelijken van Arjuna als legitiem beschouwd, maar de aard ervan en de uitweidingen errond 

wijzen aan dat de epische dichters ze als enigszins ongewoon en daardoor problematisch 

ervaarden. De aard van de huwelijken was waarschijnlijk ietwat bevreemdend omdat ze soms 

geïnspireerd waren op niet meer gekende gewoontes en volksgebruiken die niet meer in de 

praktijk voorkwamen. 

Het feit dat Arjuna Draupadī moet delen met zijn vier andere broers vormt de aanleiding voor 

zijn andere huwelijken. De Paõóava’s krijgen de raad van een wijze om de tijd die ze met 

Draupadī doorbrengen eerlijk onder hun vijf te verdelen om onderinge jaloezie te voorkomen. Ze 

besluiten dat elke broer een jaar de exclusieve partner van Draupadī mag zijn en dat elke broer 

die het rechtmatige samen zijn van een andere broer met Draupadī onderbreekt, gedurende 

twaalf jaar als asceet moet rondzwerven. Het is Arjuna die deze afspraak ongewenst overtreedt. 

Hij stoort Yudhiùthira in zijn samenzijn met Draupadī als hij hun kamer binnenkomt om wapens 

te halen om de koeien van een brahmaan te verdedigen tegen dieven. Yudhiùthira wil hem de 

                                                
60 Over de interpretatie van Draupadī als Śrī en haar relatie met Arjuna en Kçùõa zie: Hiltebeitel, A., 1991, p101-
109. 
61 Katz, R.C., 1989, p56-60. 
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inbruek vergeven, maar toch vertrekt Arjuna voor twaalf jaar om als asceet rond te trekken. 

Gedurende zijn reis blijft hij echter niet celibatair maar huwt zelfs drie keer. Het feit dat hij als 

asceet het celibaat niet naleeft geeft aanleiding tot heel wat controverse, maar de drie huwelijken 

zijn van cruciaal belang in het verhaal vermits ze zorgen voor bondgenoten voor de Pāõóava’s in 

de oorlog tegen de Kaurava’s.  

 

2.2.2.2.1. Ulūpī. 

Ze is de dochter van Kauravya, de koning van de Nāga’s en heeft magische krachten. Ze neemt 

zelf het initiatief bij de ontmoeting en krijgt een zoon van Arjuna, Irāvān, die bij zijn moeder 

blijft wonen en pas later in het MB opnieuw ter sprake komt als hij in de oorlog aan de kant van 

de Pāõóava’s vecht tegen de Kaurava’s.62 Het huwelijk van Arjuna met Ulūpī kan beschouwd 

worden als een folkloristisch motief waarbij iemand een huwelijk afsluit met een dier. Ulūpī 

symboliseert als slang de vruchtbaarheid i.v.m. de aarde. Later zal Ulūpī fungeren als een 

vrouwelijke helpersfiguur als Arjuna door zijn zoon Babhruvāhana gedood wordt. Zij zal 

Babhruvāhana het juweel geven dat nodig is om Arjuna weer tot leven te wekken. 

Als Arjuna tijdens zijn twaalfjarige pelgrimstocht voor het eerst met een vrouw in contact komt, 

zal hij proberen haar af te wijzen om zijn celibaat niet te verstoren. Hij slaagt daar niet in omdat 

Ulūpī hem vertelt dat ze zal sterven als hij niet met haar trouwt. Arjuna als held die de zwakken 

beschermt kan niet anders dan op haar verzoek ingaan. Het huwelijk tussen Arjuna en Ulūpī is er 

één van het Gandharva-type want het is een overeenkomst dat de twee parijen zelf maken, 

zonder de tussenkomst van de familie van beide kanten. Arjuna brengt slechts één nacht met haar 

door. Ulūpī vertegenwoordigt de noordelijke windrichting.63 

 

2.2.2.2.2. Citrāïgadā. 

Het tweede huwelijk dat Arjuna aangaat tijdens zijn pelgrimstocht is dat met Citrāïgadā. Hij 

ontmoet haar in Maõalūra dat in het oosten ligt. Het huwelijk wordt vaak als voorbeeld genomen 

om te illustreren dat een dochter haar vader kan opvolgen als hij geen zoon heeft.64 De vader van 

Citrāïgadā, Citravāhana, heeft geen zoons, waardoor de zoon van zijn dochter, Babhruvāhana 

hem als koning opvolgt. Als Arjuna met Citrāïgadā huwt en later bevalt van zijn zoon, blijft die 

bij zijn moeder wonen en volgt zijn grootvader op. Hoewel het enigzins ongewoon is, komt dit 
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gebruik nog voor in het MB vermits ook de zoon van Ulūpī bij zijn moeder blijft. Ook de zoon 

van Bhīma bij de Rākùasī Hióimbā blijft bij zijn moeder wonen. 

Deze zoon van Arjuna blijft echter thuis als de oorlog uitbreekt en vecht dus niet zoals de andere 

twee mee aan de zijde van zijn vader. Babhruvāhana’s rol in het MB is dus vrij beperkt, maar 

later treedt hij wel op de voorgrond als hij zijn vader na de oorlog doodt en weer tot leven wekt. 

Het huwelijk tussen Arjuna en Citrāïgadā behoort tot het asura-type omdat als Arjuna haar vader 

om haar hand vraagt die hem een soort bruidsprijs vraagt in de vorm van haar zoon. Arjuna stemt 

hiermee in en laat zijn zoon bij zijn moeder. Het koppel woont drie maand samen en dan vertrekt 

Arjuna opnieuw. Hij zal haar later wel nog ontmoeten.65 

 

2.2.2.2.3. Subhadrā. 

Op het einde van zijn twaalfjarige pelgrimstocht trouwt Arjuna met Subhadrā, de zuster van 

Kçùõa. Zij vertegenwoordigt het westen. Haar huwelijk met Arjuna is belangrijker dan de andere 

twee omdat er daardoor een verband wordt gelegd tussen Janamejaya en Arjuna. Janamejaya is 

diegene aan wie het MB wordt verteld en is tevens de achterkleinzoon van Arjuna. Subhadrā 

bevalt immers van een zoon Abhimanyu wiens zoon Parikùit als enige nakomeling van de 

Pāõóava’s na de oorlog tot koning zal gekroond worden. Hij zet de familielijn verder en krijgt 

een zoon, Janamejaya. Subhadrā is de zuster van Kçùõa die op zijn beurt de neef is van Arjuna. 

Het gaat hem hier over een huwelijk tussen neef en nicht wat wel toegelaten is, maar door de 

dharmaśāstra niet wordt aanbevolen.66 Haar naam betekent "voorspoedige, glorierijke" en 

suggereert dat ook zij kan gezien worden als een vruchtbaarheidssymbool waardoor haar 

personage nauw aansluit bij dat van Draupadī geïnterpreteerd als symbool van Śrī. Vanuit een 

ander standpunt bekeken symboliseert ze de mooie jongere vrouw getrouwd met een iets oudere 

man, een thema dat later populair werd in het drama. Als Arjuna met zijn jonge bruid thuis komt 

is Draupadī dan ook erg jaloers, maar Subhadrā kan met haar innemend karakter ook Draupadī 

voor zich winnen. 

Het huwelijk tussen hen beiden is van het rākùasa-type, wat inhoudt dat de man de vrouw 

ontvoert zonder instemming van haar familie. Dit soort huwelijk komt regelmatig voor in de 

Indo-Europese literatuur en is een typische heroïsche daad omdat de familieleden van de 

ontvoerde vrouw moeten overwonnen worden. Arjuna gaat maar over tot de ontvoering op 

aanstoken van Kçùõa die het hele plan beraamd heeft. De clan van Subhadrā protesteert tegen 

deze daad, haar broer Balarāma incluis, maar Kçùõa kan de hele clan sussen door Arjuna’s daad 
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te legitimiseren via een wettelijk argument. De hele zaak wordt zo geregeld dat de familie van 

Subhadrā geen gezichtsverlies hoeft te lijden en tegelijkertijd wordt er een verbond gesloten 

tussen de Pāõóava’s en de Yādava’s. Haar zoon Abhimanyu krijgt onmiddellijk in het MB een 

belangrijke plaats en wordt meer belicht dan de vijf zonen van Draupadī. Er wordt beschreven 

dat hij van zijn geboorte af aan al de favoriet was van Kçùõa; dat zijn vader hem onderwees in de 

krijgskunst. Men beschrijft hem als iemand die zijn vader overtrof. Men maakt met een 

dergelijke beschrijving al duidelijk dat hij geschikt is om de lijn van de Pāõóava’s verder te 

zetten waarmee men ook de belangrijkheid van Arjuna nog eens onderstreept.67 

 

2.2.2.3. Conclusie. 

Het is duidelijk dat men via de huwelijken die Arjuna afsluit aangeeft dat Arjuna een belangrijk 

man is en een grote rol speelt in het epos. Hij is de enige van de vijf broers die zoveel huwelijken 

afsluit, wat aangeeft dat hij de voortrekker is binnen de groep. Bovendien is hij het personage dat 

o.a. via zijn huwelijken de meeste bondgenoten voor de oorlog kan vinden. Arjuna mag dus 

gezien worden als de diplomaat van de familie die in staat is duurzame banden op te bouwen met 

bepaalde volkeren. Een ander feit dat de belangrijkheid van Arjuna’s personage beklemtoont is 

het feit dat zijn vier vrouwen aanwezig zijn op het Rājāsūya-offer dat Yudhiùñhira houdt na de 

oorlog. Normaal moeten aan het paardenoffer de vier belangrijkste vrouwen van de koning 

deelnemen om de voorspoed en het welvaren van het koninkrijk te symboliseren. Door het feit 

dat de vrouwen echtgenotes van Arjuna zijn en behalve Draupadī niet van de heersende koning 

Yudhiùñhira wordt het koninklijk karakter van Arjuna in het epos nog eens benadrukt. 

Het feit dat Arjuna zo veel succes had bij vrouwen is een belangrijk thema in de populaire 

cultuur en vormt een bron van amusement. Vooral in Indonesië wordt deze karakter-eigenschap 

van Arjuna benadrukt o.a. in de schaduwspelen. In Zuid-India wordt Arjuna samen met zijn vier 

broers vereerd als onderdeel van een cultus rond Draupadī als moedergodin.68 

                                                
67 Katz, R.C., 1989, p62-65. 
68 Katz, R.C., 1989, p63-66. 
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2.3.Algemene conclusie. 

Terwijl we in de SH Arjuna vooral leren kennen als kùatriya-held en de nadruk ligt op zijn 

verlangen naar Subhadrā, wordt zijn personage in het MB dieper uitgewerkt en worden andere 

aspecten van zijn karakter belicht. In het MB wordt Arjuna voornamelijk geportretteerd als 

kùatriya en wordt er een uitgebreid verslag gedaan over zijn militaire prestaties. Hij leeft de code 

van de kùatriya’s na, maar geregeld overtreedt hij die op aanstoken van Kçùõa, wat leidt tot 

morele dilemma’s. Naast het beeld van een kùatriya-held, krijgen we ook inzicht rond de twijfels 

die Arjuna heeft als de dharma of erecode van de kùatriya’s niet wordt nageleefd. Een voorbeeld 

hiervan is zijn twijfel bij het begin van de oorlog tegen de Kaurava’s en bij de dood van Karõa. 

Kçùõa kan hem echter wel altijd overtuigen om toch met de overtredingen van de kùatriya-code 

door te gaan. We kunnen stellen dat Arjuna zich bij bepaalde handelingen vragen stelt, maar ze 

toch uitvoert als Kçùõa zijn fiat geeft.69 

Verschillende feiten wijzen erop dat Arjuna in het MB een voortrekkersrol speelt onder de vijf 

Pāõóava’s. Ten eerste treedt hij in een groot aantal passages alleen op de voorgrond, terwijl de 

andere broers naar de achtergrond verdwijnen of zelfs helemaal niet aanwezig zijn. Zo is Arjuna 

de enige die alleen op pelgrimstocht gaat en in staat is allerhande wapens van de goden te 

verzamelen. Hij is ook het enige personage dat zoveel trouwt en op die manier machtige 

bondgenoten krijgt. Zijn contacten met de goden zoals Indra en Śiva wijzen ook op het belang 

van zijn personage. Bovendien heeft hij ook een speciale relatie met Kçùõa, die later goddelijke 

kenmerken krijgt toegewezen, een feit dat ook aan het personage van Arjuna een speciale status 

geeft. Arjuna wordt meestal beschreven als aanhanger van Kçùõa, maar soms wordt hij 

vergoddelijkt. Dat is het geval als Kçùõa en Arjuna samen beschreven worden op dezelfde 

strijdwagen en men hen de twee Kçùõa’s noemt. Op dat moment worden ze beiden 

geïdentificeerd als Nara en Nārāyaõa, maar ook als incarnaties van Indra en Viùõu. In bepaalde 

delen van het MB wordt gezegd dat Arjuna Kçùõa zelf is en omgekeerd en dat Arjuna en Kçùõa 

als Nara en Nārāyaõa één zelf symboliseren dat in twee personen geconcretiseerd is. In het SH is 

echter geen sprake van de vergoddelijking van Arjuna en wordt hij enkel beschreven als 

aanhanger (bhakta) van Kçùõa. Enkel op het einde neemt Arjuna de hoofdrol niet meer op zich en 

wordt die toegewezen aan zijn broer Yudhiùñhira. Het blijkt duidelijk uit de laatste boeken dat 

Yudhiùthira de rol van Arjuna helemaal heeft overgenomen en optreedt als leidersfiguur. Het 

beeld van Arjuna als vergoddelijkte held wordt tegen het einde tot zijn normale proporties 

teruggeleid. Het feit dat Yudhiùthira Arjuna’s rol in de laatste twee boeken overneemt is daar een 

                                                
69 Voor meer informatie over ethische kwesties in het MB, zie: Matilal, B.K., 1991, p401-418. 
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illustratie van, maar ook daarvoor wordt de heldenstatus van Arjuna al afgebroken als men 

beschrijft hoe hij zijn krachten langzaam verliest en uiteindelijk afstand doet van zijn wapens. 

Als besluit kunnen we stellen dat het MB een vollediger beeld van het personage Arjuna geeft 

door verschillende eigenschappen te belichten, terwijl men zich in de SH beperkt tot de 

beschrijving van Arjuna als held die evenwel steeds een menselijk karakter behoudt. 
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3.TRANSCRIPTIE. 

Mādhavabhaññaviracitaü70 

 
Subhadrāharaõam, 
 
1.     Śçïgāraü haimavatyāþ prathayati dhanuùā vīram āsyena hāsyaü 
2.     bībhatsaü srak-kapālair bhayam ahi-patinā bhrū-vijçmbheõa raudram, 
3.     Kāruõyaü pluùña-patnyādbhutam aruõa-vidhūùar-budhair yo ’kùi-bhāgbhiþ 
4.     śāntaü cittena bhūyāt sa nava-rasa-mayaþ śaïkaraþ śarmaõe vaþ.1. 
 
5.     (Nāndy-ante,) 
 
6.     Sūtradhāraþ: Alam anena, yad ete śrī-parvate śrī-kaõñha-paricaraõāya dūrād upāgatāþ  
7.     kenāpi nāñya-prayogeõānurañjanīyā rasa-viśeùa-vidaþ sabhā-sadaþ, 
 
8.     (Praviśya,) 
 
9.     Pāripārśvakaþ: Bhāva, kenāpi bhavad-vacaþ-śravaõenāvadhārayāmi yan maõóaleśvara-  
10.   bhaññātma-jena śrī-mādhavena nirmāya yuùmāsu svābhāvika-su-hçd-bhāvena samarpitaü                   
11.   śrī-mat-subhadrā-haraõaü nāma prasiddha-nāyakopetaü śrīti-śabdoparañjitaü śrī-gaditaü71  
12.   vismçtavanto bhavantaþ, A-vismaraõaü cāvaśyakam, Yataþ,  
 
13.   Janatā-ghana-tāpaugha-lopa-kāryopakārikāþ, 
14.   Mahitā na hitāþ kasya sādhavo mādhavoktayaþ.2. 
 
15.   Sūtradhāraþ: (Smçtim abhinīya,) Māriùa, smçtam, Yatreyaü tasyaiva kaver vinayoktiþ: 
 
16.   Tatir iva phaõi-vallyāþ kevalānāü dalānāü 
17.   yad api ruci-nidānaü gumphanā me na vācām, 
18.   Tad api rasa-guõānām ārdra-pūgī-phalānām 
19.   iva muhur anuùaïgād rañjanāya kùamaiva.3. 
 
20.   Tad asyaivoparūpaka-prayogaþ prasañjanīyo ’smābhiþ, Yataþ, 
 
21.   Nçtya-karma-kuśalāþ kuśīlavāþ kāvyam etad api navyam īkùitum, 
22.   Nāyakaś ca puruùottamo ’rjunaþ saügatā ca rasa-vedināü sabhā.4. 
 
23.   Pāripārśvakaþ: Tad yāvad raïga-bhūmikā-parigrahaü viracayanti bhavantas tāvat kaü cit  
24.   samayam āśritya kenāpi gīyatām, 
 

                                                
70 Kavir ayaü kutra kadā babhūveti na niścayaþ, kiü tv etad ādarśa-pustakaü 1667 mite vikrama-saüvatsare likhitam  
asti, Etat-kavi-kçtā praõayi-mādhava-campūś ca samupalabhyate, 
71 Śrī-gaditam uparūpaka-bhedaþ, Tal lakùaõaü sāhitya-darpaõe ùaùñha-paricchede : «Prakhyāta-vçttam ekāïkaü           
prakhyātodātta-nāyakam, Prasiddha-nāyikaü garbha-vimarśābhyāü vivarjitam, Bhāratī-vçtti-bahulaü śrīti śabdena  
saüyutam, Mataü śrī-gaditaü nāma vidvadbhir uparūpakam,» 
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25.   Sthāpakaþ:  (Sva-gatam,) Asminn arthe gçhiõy eva pravīõeti tām āhūyājñāpayāmi,    
26.   (Prakāśam,)  Ārye, ita ehi, 
                     
27.   (Praviśya pañākùepeõa,) 
  
28.   Nañī: Ajja, iaü amhi, Āõavedu ajjaþ,72 
 
29.   Sthāpakaþ: Ārye, vidagdheyaü pariùat, atas tathā vasanta-samayam adhikçtya gīyatāü  
30.   yatheyam iyataivānurañjitā syāt, 
 
31.   Nañī: Jaü ajjo āõavedi,73 (Iti saüskçtam āśritya gāyati,) 
 
32.   Bahu-vidha-parimala-pavano mada-kala-kala-kaõñha-nāda-karõa-sukhaþ,  
33.   Manmatha-matta-yuva-janaþ kaü na vasanto vaśaü kurute.5. 
 
34.   Sthāpakaþ: (Ākarõya,) Ārye, 
 
35.   Rakùatā bhāratīü vçttiü yati-bhāvānubandhinā, 
36.   Mohitas tava gītena pārthenevāmunā janaþ.6. 
  
37.   (Iti niùkrāntau,) 
 
38.   Prayogātiśayenāmukham, 
 
39.   (Tataþ praviśati subhadrānurakta-citta-vçttir yati-veùeõārjunaþ,) 
 
40.   Arjunaþ: Aho caturthāśramaþ kim api paramānanda-nidhānam, Yenātra 
 
41.   Nānā-kausuma-saurabhiõy upavane sakhyaü sukhair mārutair 
42.   bhaikùye bhojya-ruciþ sadopaniùadi prītiþ priyāyāü parā, 
43.   Sauhityaü sarasāü jalaiþ su-labhayā bhūrja-tvacācchādanaü 
44.   nidrā nirmala-saikate kim aparaü rājyaü sva-tantra-sthitiþ.7. 
 
45.   Anyac ca, 
           
46.   Gçhe gçhe gçha-sthānāü gçhõato grāsam anvaham, 
47.   A-pīóayā tataþ ślāghyā vçttir mādhu-karī muneþ.8. 
  
48.   Tat kasyāpi gçha-medhino gçhaü tāvad-bhikùā-velātipāta-manā-caran vrajāmi,   
49.   (Iti parikramya purato ’valokya,) Aho, kasyedaü gçham, 
 
50.   (Praviśya,) 
 
                                                

72 Ārya, iyam asmi, Ājñāpayatv āryaþ, 
73 Yad ārya ājñāpayati, 
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51.   Dauvārikaþ: (Añjaliü baddhvā,) Bhaa-vaü, siri-mantassa devassa bala-bhaddassedaü 
52.   gharam, Tā pavisadu mahāõuhāo, Jado ettha a-vāria-duāro adihi-jaõo õāma,74  
 

ā 
53.   Arjunaþ: (Parikramya, Kādambarī-gandham āghrāya, Svagatam,) Yad etat tasyaiva 
54.   mahānubhāvasya tāla-dhvajasya viharaõa-sthānam, (Iti parikramya nirvçtiü nāñayan, 
55.   Ākāśe,) Kiü brūùe: «Mahāõuhāa, mā õivuttihi, Khaõaü ciññha, jāva bhaññiõo bala-  
56.   bhaddassa kaõiññha-bhaaõī subhaddā paccahiādihi-sak-kāra-kāriõī mahā-siddhi-pade   
57.   bhikkhaü uaõaedi» iti,75 Tena hi sthīyate go-doha-mātram, (Ity abhidhāya cintayati,)  
58.   Aho vidher ānukūlyam, 
 
59.   Ambho-da-virahe ’py ārta-cātakasyāmbu-varùaõam, 
60.   Madhyāhne ’pi cakorasya candrikā-camanaü cirāt.9. 
 
61.   (Tataþ praviśati śrī-matī subhadrā sakhī ca,) 
 
62.   Subhadrā: Ko ettha adihi-viseso jo imāe sak-karīadi,76 

  
63.   Arjunaþ: (Puro ’valokya saharùam ātma-gatam,) Ahaha, adçùña-pūrvaþ saundaryātiśayaþ,       
64.   Tathā hi, 
 
65.   Yadīyaü śrīr indoþ katham iha tadā sāhni vilaset 
66.   prabheyaü bhānoś ced a-mçta-rasa-varùaü na kalayet, 
67.   Sphurantī gehe ’smin na ca taóid iyaü megha-virahāt 
68.   tato manye dçùñer mama su-kçta-vallī phalam iyam,10, 
 
69.   Kiü ca, 
 
70.   Dhanyaś caturthāśrama-veùa eùa cchalād yad aïgī-karaõena bāóham, 
71.   Pūjyatvam īdçg-vidha-rāja-putryā gato ’smy ahaü dīrgha-vilocanāyāþ,11, 
 
72.   (Prakāśam,) Ayam aham asmi, (Ity upasarpati,) 
 
73.   Subhadrā: (Vilokya sva-gatam,) Ammo, na eso bhikkhuo, kiü du ko vi kāma-sariso devo  
74.   savvassa vi savvassaü[ø] gahīduü bhikkhovahiõā paóibbhamaï, Hodu, Jāõissam,            
75.   (Prakāśam,) Esā bhikkhā gihīdu mahāõuhāo,77 (Iti sācī-kçta-mukhī sa-kampa-karāïgulir 

76.   dātum icchati,) 

 
 
                                                

74 Bhagavan, śrī-mato devasya bala-bhadrasyedaü gçham, Tat praviśatu mahānubhāvaþ, Yato ’trāvārita-dvāro ’tithi- 
jano nāma, 
75 Mahānubhāva, mā nivartasva, Kùaõaü tiùñha, yāvad bhartur bala-bhadrasya kaniùñha-bhaginī subhadrā  
prātyahikātithi-satkāra-kāriõī mahā-siddhi-pa[i]de bhikùām upanayati, 
76 Ko ’trātithi-viśeùo yo ’nayā sat-kriyate, 
77 Amba [aho], naiùa bhikùukaþ, kiü tu ko ’pi kāma-sadçśo devaþ sarvasyāpi sarvasvaü grahītuü bhikùopadhinā  
paribhramati, Bhavatu, Jñāsye, Eùā bhikùā gçhõātu mahānubhāvaþ, 
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77.   Arjunaþ: (Kapaña-kopaü prakañī-kçtya,) Ayi a-parijñātātithi-pūjā-vidhe, kim evam  
78.   an-ādareõa mādçśās tapasvino bhikùā-parigrahaü kurvanti, Na vayaü kevalaü bubhukùitā 
79.   bhikùavo bhikùāyai paribhramāmaþ, kiü tu bhāvāvabodhāyeti,   
 
80.   Subhadrā: (Sa-vailakùya-bhayaü janāntikam,) Hā sumadie, kiü saccaü evva esa       
81.   mahāõuhāo bhaõadi,78 
 
82.   Sumatikā: Jāõissam, (Arjunaü prati,) Bhaa-vaü, esa kula-kaõõaāõaü su-hāo jjevva jaü  
83.   pañcaam antareõa saümuhaü õa pekkhanti, Tā pasīdatu mahāõuhāo,79 
  
84.   Arjunaþ: Vayaü prasannā eva smaþ, Param enāü prasādaya, 
 
85.   Sumatikā: (Subhadrāü prati,) Sahi, ede mahā-siddhā giõhe ādava-tāviā jalādhāā via uari   
86.   uõhā honti, õa hiae, Tā saümuhī bhavia pūjehi õam,80 
 
87.   (Subhadrā pūjārtham añjaliü kçtvā praõamati,) 
 
88.   Arjunaþ: Sumatike, satyam eva bhītā tvat-priya-sakhī, Yato ’syām   
 
89.   niþśvāsa-graha-kampamāna-vasanaü vakùaþ samudvīkùyate 
90.   cakùur-niścala-tārakaü darana-mad-bhrū-bhaïga-kāmyaü mukham, 
 
91.   Sumatikā: Mahābhāa, adimetta-duþ-sa-hāā aõ-uppaõõe avi õimitte vevaï, Kiü uõa  
92.   uppaõõe õimitta iti,81 
 
93.   Arjunaþ: (Subhadrāü prati,) 
 
94.   Tat-trāsena kçtaü kuraïga-nayane bhāvāvalokāya te 
95.   vyājoktir vihitā mayātha bhavatī bhūyāt prasādon-mukhī.12. 
 
96.   (Ity abhidhāya,) Dehi śrī-mati, bhikùām, (Iti gçhõāti,) 
 
97.   Sumatikā: Sahi subhadde, õa eso māõaso, kiü du tuha ahilahidaü phalaü dāuü mah’-indo  
98.   vā mah’-inda-sariso vā ko vi kavaóa-vesaü dhāria āado tti takkemi, Tā savvathā assa   
99.   ahimadaü sak-kāraü karehi,82 

 
100. Subhadrā: (Ātmagatam,) Esā bhaõādi phalaü dāuü samāgado tti, ahaü uõa phalaü a õa   
101. jāõāmi, (Prakāśam, Apavārya,) Halā, mae eassa appā vi samappido jaï esa paóiggaheõa 

                                                
78  Hā sumatike, kiü satyam evaiùa mahānubhāvo bhaõati, 
79 Jñāsye, Bhagavan, eùa kula-kanyakānāü sva-bhāva eva yat pratyayam antareõa saümukhaü na  paśyanti, Tat  
prasīdatu mahānubhāvaþ, 
80 Sakhi, ete mahā-siddhā grīùme ātapa-tāpitā jalādhārā ivopary uùõā bhavanti, na hçdaye, Tat saümukhī-bhūya  
pūjayaitān, 
81 Mahābhāga, atimātra-duþ-sva-bhāvā an-utpanne ’pi nimitte vepante, Kiü punar utpanne nimitta iti, 
82 Sakhi subhadre, naiùa mānuùaþ, kiü tu tavābhilaùitaü phalaü dātuü mahendro vā mahendra-sadçśo vā ko ’pi  
kapaña-veùaü dhçtvāgata iti tarkayāmi, Tat sarvathāsyābhimataü sat-kāraü kuru, 
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102. pasādaü karodi,83 

103. Sumatikā: Sahi, eārisā mahāõuhāā kiü sa-hiaā õa honti, Jeõa pia-sahīe evaü bhaõīadi,84 
 
104. Arjunaþ: (Sa-vinayam,) Svādhīno ’yaü janaþ, Tad visrabdham abhidhīyatām, Kīdçśo   
105. ’syāþ prātyahikātithi-pūjā-niyame saükalpaþ, 
 
106. Sumatikā: Ahimadaü varaü laheya tti,85 

 
107. Arjunaþ: (Sva-gatam,) Ko ’syā abhimato varo bhavet, Bhavatu, Jñāsyāmi, (Prakāśam,)  
108. Tatas tataþ, 
 
109. Sumatikā: (Sa-lajjam,) Aggat[d]o mahāõuhāā jāõanti kiü vā pia-sahī,86 
 
110. Arjunaþ: A-prakañam abhidadhāsi kim, 
 
111. Sumatikā: Ahaü uõa ettiaü āõāmi jaï bhavaü attaõo kulaü õāma-heaü a õivedeti tado  
112. iaü õiamaü osāõaü õedi,87 
 
113. Subhadrā: (Sva-gatam,) Esā pia-sahī maha hiaa-ññhiaü jevva mantedi, (Prakāśam,)  
114. Sahi, ahaü gamissam, Ko āõādi tue kiü bhaõīadi,88  
 
115. Sumatikā: öa jujjaï adihi-visesaü a-sak karia paa-mattaü vi calidum,89 
 
116. Subhadrā: (Apavārya,) Tado pucchihi se õāma kulaü a,90 
 
117. Sumatikā: Taha,91 (Iti pçcchati,) 
 
118. Arjunaþ: Śrī-mati, kakubha-druma-paryāya-bhūtaü no nāma, Kulaü khalu yasminn  
119. avani-khaõóe karmādhikāras tad eva jānīhi, 
 
120. Sumatikā: Pia-sahi, odhāridaü mae õāma ajjune tti, kulaü, a bhāradaü[ø] tti,92 
 
121. Arjunaþ: Ata eva sumatikāsi tvam, 
 
122. Subhadrā: (Apavārya,) Halā sumadie, saccaü so jevva mahā-bhāo jeõa paóhamaü suõia-  
123. matteõa jevva ahaü vasī-kidā,93 
                                                

83 Eùā bhaõati phalaü dātuü samāgata iti, ahaü punaþ phalaü ca na jānāmi, Sakhi, mayaitasmā ātmāpi samarpito  
yady eùa parigraheõa prasādaü karoti,�� 
84 Sakhi, etādçśā mahānubhāvāþ kiü sa-hçdayā na bhavanti, Yena priya-sakhyā evaü bhaõyate, 
85 Abhimataü varaü labheyeti, 
86 Agrato mahānubhāvā jānanti kiü vā priya-sakhī, 
87 Ahaü punar etāvaj jānāmi yadi bhavanta ātmanaþ kulaü nāma-dheyaü ca nivedayanti tadeyaü niyamam avasānaü  
nayati,  
88 Eùā priya-sakhī mama hçdaya-sthitam eva mantrayati, Sakhi, ahaü gamiùye[āmi], Ko jānāti tvayā kiü bhaõyate, 
89 Na yujyate ’tithi-viśeùam a-sat-kçtya pada-mātram api calitum, 
90 Tataþ pçcchāsya nāma kulaü ca, 
91 Tathā, 
92 Priya-sakhi, avadhāritaü mayā nāma arjuna iti, kulaü ca bhāratam iti, 
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124. Sumatikā: Pia-sahi, ko so,94 
 
125. Subhadrā: (Citra-pañaü darśayitvā,) Halā, eso so,95 
 
126. Sumatikā: Saccaü saüvadati, 
 
127. Te jjevva bāhu-daõóā muhaü taha jjevva tāriso a uro, 
128. öayaõāiü tārisāiü kiü uõa savvā vi ākidī tassa.13. 
 
129. Ahavā kiü edeõa, Jado kkhu kula-kaõõaāõaü cittāsaïga-cakkhu-rāāõaü visaüvādo õa  
130. hoi,96 
 
131. Subhadrā: (Punar apy apavārya,) Halā, ekkaü avaraü vi pucchi[a]hi õam, Tā kiü  
132. õimittaü kavaóa-vesaü dhārīadi,97                               
 
133. Sumatikā: Taha,98 (Iti pçcchati,) 
 
134. Arjunaþ: Kenāpi nimittena, Athavāsyā eva 
 
135. Darśana-bhavitavyatayā bhaga-vatyākāri sarvam idam, 
136. Katham anyathaitad-antaþ-pure mama syāt samāgamanam.14. 
 
137. Iti, 
 
138. (Atha tasminn avasare subhadrārjunau,) 
 
139. Stambhārambhaõa-niścalau tadanu ca prodbhinna-romodgamau 
140. bāùpāmbu-sthagitekùaõau kara-puña-svinnau sa-kampau tataþ, 
141. Kaõñhe garbhita-gadgadāv anupadaü varõāntareõāśritau 
142. līnāv eka-rase paraspara-bhayau sva-sthāna-gau tau tataþ.15. 
 
143. (Nepathye kala-kalaþ, Sarve sa-saübhramam ākarõayanti,)  
 
144. Sumatikā: Sahi, accāhidaü kiü vi, Tā imaü visajjia abbhantaraü pavisāmo,99 
 
 

                                                                                                                                                       
93 Sakhi sumatike, satyaü sa eva mahā-bhāgo yena prathamaü śruta-mātreõaivāhaü vaśī-kçtā, 
94 Priya-sakhi, kaþ saþ, 
95 Sakhi, eùa saþ, 
96 Satyaü saüvadati, 
Tāv eva bāhu-daõóau mukhaü tathaiva tādçśaü coraþ, 
Nayane tādçśe kiü punaþ sarvāpy ākçtis tasya.  
Athavā kim etena, Yataþ khalu kula-kanyakānāü cittāsaïga-cakùū-rāgāõāü visaüvādo na bhavati,        
97 Sakhi, ekam aparam api pçcchainam, Tat kiü nimittaü kapaña-veùo dhāryate, 
98 Tathā, 
99 Sakhi, atyāhitaü kim api, Tad imaü visçjyābhyantaraü praviśāvaþ, 
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145. Subhadrā: (Arjunaü vilokayantī,) Halā sumadie, eõaü viõõavehi puõo vi daüsaõa- 
146. pasādaü karissadi tti,100 
 
147. Arjunaþ: Śrī-mati, bhavaty api tathā, (Ity abhidhāya,) Śreyāüsi bahu-vighnāni bhavanti, 
148. (Iti vadan dur-manāyamāno niùkrāntaþ,) 
 
149. (Te cāntaþ praviśataþ,) 
 
150. (Punar nepathye,) 
 
151. Uccaiþ sadma vilaïghayann apaharann ārāma-puùpotkarān 
152. drāg-akùi-bhruva-cālanair vikalayann ārāt puraüdhrī-janam, 
153. Lāïgūlaü bhramayann udagra-daśanān niùpiùya kolāhalaü 
154. kurvann udbhaña-pāõi-pāda-nakharaþ kīśo ’yam utsarpati.16. 
 
155. Tan nivedayata[e] śrīmate bala-devāya, yad enaü dvi-vida-mārgānugāminaü karoti, 
 
156. (Tataþ praviśati skhalan-nīla-vasanaþ sa-caùaka-pāõiþ śrī-mān bala-devaþ,) 
 
157. Baladevaþ: (Sa-krodhaü bahir āgatya,) Āþ, ko ’yaü kçtāntātithī bhavitum icchati, 
 
158. (Praviśya,) 
 
159. Śrīraïgo nāma brāhmaõaþ: Śrī-man bala-deva, paritrāyasva paritrāyasva, 
 
160. Uccaiþ sadma vilaïghayann apaharann ārāma-puùpotkarān 
161. drāg-akùi-bhruva-cālanair vikalayann ārāt puraüdhrī-janam, 
162. Lāïgūlaü bhramayann udagra-daśanān niùpiùya kolāhalaü 
163. kurvann udbhaña-pāõi-pāda-nakharo vyāghro ’yam utsarpati.16. 
 
164. (Iti pūrvoktaü ślokaü pañhati,) 
 
165. Baladevaþ: Kathaü vyāghraþ, 
 
166. Śrīraïgaþ: Nahi nahi svāmin, trāsa-vaśāt karaõā-pāñavaü mama jātam, Kiü tu kīśo ’yam 
167. utsarpati, 
 
168. Baladevaþ: (Sa-hāsam,) Aho jātyaiva bhīravo brāhmaõāþ, yad ete ’lpenaiva nimittena 
169. bibhyati, (Punaþ krodhaü nāñayitvā mada-skhalitakena,) Tathāpi ku-kutra sa-sa  
170. pa-pāpiùñhaþ, (Tat-tat-kriyām abhinayan,) 
 
171. Kiü kçùñvā ha-halena hanmi bhu-bhujenākùipya mçdnāmi vā 
172. kiü vā taü cu-cu-cūrõayāmi musalāghātena cūrõā-ghanam, 
173. Kiü voccair dha-dharā-tale sa-sa-kalaü saüpātaye du-drutaü 

                                                
100 Sakhi sumatike, enaü vijñāpaya punar api darśana-prasādaü kariùyatīti, 
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174. kiü vā tena si-sīdhu pūraya pa-pā-pātre pibāmi kùaõam.17. 
 
175. Brāhmaõaþ: (Dūre sthitvā kumbhakaü viracayan,) Śrī-man nīlāmbara, saühara  
176. krodham, Sa kapir māndurīyo mandurā-pālena sva-sthānaü nītaþ, 
 
177. Baladevaþ: (Iti śrutvā krodhaü saüharan sarvato ’valokya, Svagatam,) Kathaü  
178. vasantotsavārambhaþ, Yataþ, 
 
179. Uddhūyante vicitrāþ prati-yadu-bhavanaü ketu-baddhāþ patākāþ 
180. sthāpyante dvāra-deśe jala-bhçta-kalaśāþ pārśva-rambhābhirāmāþ, 
181. Vāsaþ kausumbham etāþ paridadhati navaü kanyakāþ kalpitāïga- 
182. svarõālaükāra-kāmyāþ pura-vana-viśikhāþ saüskriyante niyuktaiþ.18. 
 
183. (Tathā vadan,) Antaþ-puraü praviśya priyām eva pçcchāmi, (Ity antaþ-pura-praveśaü  
184. nāñayan parikramya pçcchati,) Priye, tvayā jñāyate na vā yathāyaü vasantotsava-samaya   
185. iti, 
 
186. Revatī: Ajja-utta, kiü õa āõāsi, Aõõahā kahaü līlovaaraõa-visesārambho,101 
 
187. Baladevaþ: Satyaü dçśyata eva, 
 
188. Kā-cid grathnāti mālāü su-rabhi-su-manasāü kāpi kāśmīra-piõóīþ 
189. śrī-khaõóāmbhobhir āloóayati bahu-vidhaü pākam ekā karoti, 
190. Vīõādyaü vādyam anyā viracayati parā vāruõīü sopadaüśāü 
191. sāmodā[a]ü nirmimīte vasana-cayam iyaü raïga-citraü tanoti.19. 
 
192. Tat kim ayam utsavaþ śrī-matyābhyantara eva kāryo bahir eva vā, Kathaü vā  
193. saüpradāyaþ, 
  
194. Revatī: (Smitaü kçtvā,) Kahaü visumaridaü ajja-utteõa, jaü paói-saüvaccharaü aaü 
195. mahūsavo hodi,102   
 
196. Baladevaþ: Priye, evaü vismçtaü mayā, Yataþ, 
 
197. Saüdarśanena śrī-matyāþ sadotsāhavato mama, 
198. Na vasantotsavaþ su-bhru sādharmyeõa viśiùyate.20. 
 
199. (Revatī sa-lajjam anyataþ paśyati,)  
 
200. Baladevaþ: Tatas tataþ, 
 
201. Revatī: Ettha esa kkamo, jaü amhārisāo abbhantare viharanti, kula-kaõõaāo bahi jjevva 
202. gadua khelissanti, Teõa aõõāhiü jadu-kaõõaāhiü samaü amhāõaü kia-maïgala-maõóaõā   
203. tattha subhaddā gamissadi tti,103 
                                                

101 Ārya-putra, kiü na jānāsi, Anyathā kathaü līlopakaraõa-viśeùārambhaþ, 
102 Kathaü vismçtam ārya-putreõa, yat prati-saüvatsaram ayaü madhūtsavo bhavati, 
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204. Baladevaþ: Yady evaü tarhy āvāü gçhābhyantara i[e]va viharāvaþ, 
 
205. (Iti niùkrāntau,) 
 
206. (Tataþ praviśati yathokta-maõóanā subhadrā sumatikā ca,) 
 
207. Subhadrā: (Sotkaõñham,) Halā, ettha edaü mahūsaaü daññhaü savvo jaõo, āado, Tā   
208. so[ā] vi mahā-bhāo āado bhave õa vā, (Vāmākùis padanaü sūcayitvā,) Savvadhā āado tti 
209. takkemi,104  
 
210. Sumatikā: Pia-sahi, ko saüdeho, Jado tavassi-jaõo vaõovavaõa-saāsaü jevva ciññhadi,  
211. Teõa hi dāõiü jevva pekkhidavvo,105 
 
212. Subhadrā: Hodu, Sumadie, rakkhiõo kudo gadā,106 
 
213. Sumatikā: Kiü õa āõādi pia-sahī, Te uavaõādo bahi jjevva gumma-ñh[ñ]ñhāõe saüñhiā,107 
 
214. Subhadrā: Teõa hi jāva kula-kaõõaāo līlovaaraõaü saüpādenti tāva amhe kusumāvacaaü   
215. karemha,108 
 
216. Sumatikā: Taha,109 
 
217. (Ity ubhe tathā kurutaþ,) 
 
218. Subhadrā: (Kañākùeõa dçùñvā sa-bhaya-vrīóaü śanaiþ,) Sahi, pekkha, Aggado etassiü 
219. māhavī-maõóave upavisia so mahā-bhāo kiü vi cintaanto ciññhaï,110 
 
220. Sumatikā: (Nibhçtaü dçùñvā,) Sahi, viraha-cintā-saüdāvaü vahanto via lakkhīadi,  
221. Tā jāõāmi tumaü jjevva edassa saüdāve õimittam, Paóhamaü evvaü õa pekkhido,111 
 
222. Subhadrā: Tado ettha ahaü avarajjhāmi,112 (Saüskçtam āśritya,) 
 
223. Capalaü nayanaü niraïkuśo madanaþ kātaram aïganā-manaþ, 
224. Su-rabhiþ samayo navaü vayaþ prathamaü prema kim āli sāüpratam.21. 
 

                                                                                                                                                       
103 Atraiùa kramaþ, yad asmādçśyo ’bhyantare viharanti, kula-kanyakā bahir eva gatvā kheliùyanti, Tenānyābhir yadu- 
kanyakābhiþ samam asmākaü kçta-maïgala-maõóanā tatra subhadrā gamiùyatīti, 
104 Sakhi, atremaü madhūtsavaü draùñuü sarvo jana āgataþ, Tat so ’pi mahā-bhāga āgato bhaven na vā, Sarvathā  
āgata iti tarkayāmi, 
105 Priya-sakhi, kaþ saüdehaþ, Yatas tapasvi-jano vanopavana-sakāśam eva tiùñhati, Tena hīdānīm eva prekùitavyaþ, 
106 Bhavatu, Sumatike, rakùiõaþ kuto gatāþ, 
107 Kiü na jānāti priya-sakhī, Te upavanato bahir eva gulma-sthāne saüsthitāþ, 
108 Tena hi yāvat kula-kanyakā līlopakaraõaü saüpādayanti tāvad āvāü kusumāvacayaü kurvaþ, 
109 Tathā, 
110 Sakhi, paśya, Agrata etasmin mādhavī-maõóapa upaviśya sa mahā-bhāgaþ kim api cintayaüs tiùñhati, 
111 Sakhi, viraha-cintā-saütāpaü vahann iva lakùyate, Taj jānāmi tvam evaitasya saütāpe nimittam, Prathamam evaü 

na prekùitaþ, 
112 Tadātrāham aparādhyāmi, 
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225. Sumatikā: Teõa hi turi[ī]aü gadua etehiü kusumehiü accia kāma-devaü puõo vi  
226. ettha āacchia daüsaõeõa edassa saüdāvaü avaõessasi,113 
 
227. (Ity ubhe parikrāmataþ,) 
 
228. (Tataþ praviśati viraha-saütāpa-kārśyam udvahann arjunaþ,) 
 
229. Arjunaþ: Hā hanta, tasyā darśanāt prabhçti 
 
230. Śaityaü kena yad adya marmara-dalā jāyanta ete drumāþ 
231. śuùkāmbhāüsi sarāüsi saünidhi-vaśāt kiü cānyad apy adbhutam, 
232. Dīrghocchvāsa-paramparā-paricayān mūrcchanti vātā yatas 
233. tāpaþ kīdçg-ayaü mamāïgam adhunā hā dhig-vidhe ’dhiùñhitaþ.22. 
 
234. Tad asyopaśamābhyupāyas tasyāþ komalāïgyāþ parīrambha eveti manye, Tasya ca 
235. nidānam atrāgatāyāþ sauhārda-śrī-saübhāra-saübhçtāyās tasyāþ prasahya haraõam, 
236. Tac ca saübhavet, yadi mama sakhyam anusmarann antaryāmitayā sarvāśaya-jñaþ śrī-mān  
237. vāsu-devo dāruka-sārathiü rathaü prasthāpayet, (Iti cintayann eva gambhīraü ratha-cakra-
238. dhvanim ākarõya,) Kim ayaü 
 
239. Manda-mandam anugarjati meghaþ kūla-sīmni jala-dher athavā me, 
240. Bhakta-vatsalatayā sa vibhuþ svaü syandanaü prahitavān saha yantrā.23. 
 
241. (Tataþ praviśati rathārūóho dārukaþ,) 
 
242. Dārukaþ: Eùa 
 
243. Lokā-loka-vilaïghanaü jala-nidher antaþ praveśottaraü 
244. pātālānta-vilokanaü tri-nayana-brahmālayātikramam, 
245. Kalpāntārõava-goù-padārdha-karaõaü kartuü samartho rathaþ 
246. śrī-nāthasya kçpā-vaśāt k[r]im aparaü tat kiü na yatra kùamaþ.24. 
 
247. (Parikramya,) Asty atra kutrāpi tapasvi-veùaþ kaniùñha-kaunteyas tam etaü ratham āropya 
248. bhaga-vataþ śrī-pater anujñayā tat-sārathya-paro bhavāmi, (Ity anveùaõaü nāñayati,) 
 
249. Arjunaþ: (Śrutvā sa-saübhramam,) Bhaga-vat-priya-sārathe, eùo ’smi, Bhadraü te, 
 
250. Dārukaþ: (Puro ’valokya sva-gatam,) Diùñyātraiva śrī-mān arjunaþ, (Prakāśam, 
251. Sa-vinayam,) Āyuù-man, bhagavad-ājñayā bhavat-sārathyaü kartum āgato ’smi, Tad etad  
252. rathārohaõenānugçhõātu māü bhavān, 
 
253. Arjunaþ: (Ātma-gatam,) Aho, bhaga-vataþ śrī-kāntasya sva-bhakta-pakùa-pātaþ, Yena  
 
 
                                                

113 Tena hi tvaritaü gatvā etaiþ kusumair arcayitvā kāma-devaü punar apy atrāgatya darśanenaitasya saütāpam  
apaneùyasi, 



 59

254. Saükarùaõa-manaþ-kùobham a-vicintya mahātmanā, 
255. Saha sārathinātmīyo rathaþ prasthāpito mama.25. 
 
256. (Prakāśam,) Śrī-man dāruka, anugçhīto ’smi bhaga-vatā śrī-vatsa-lāñchanena, 
257. (Ity abhidhāya kapaña-veùaü parihçtya nijaü ca rūpam āsthāyārurukùuþ,) 
 
258. Cedi-bhūpam avadhūya māninaü rukmiõaü ca paribhūya rukmiõīm, 
259. Yo ’harat tam aham iùña-siddhaye saüsmarāmi ratha-rājam āśrayan.26. 
 
260. (Iti dhyātvā ratham ārohati,) 
 
261. Dārukaþ: Āyuùman, kaü deśam upanayāmi śrī-mantam, 
 
262. Arjunaþ: (Dhanuù ñaü kārayan,) Śrī-man dāruka, 
 
263. Yatraitāþ koñiśaþ kāmaü krīóanti kula-kanyakāþ, 
264. Tatra māü naya (Subhadrāü dçùñvā,) yad vaiùaþ strībhir yatrārcyate smaraþ.27. 
 
265. Dārukaþ: (Kāma-devārcana-sthāna-samīpe rathaü sthāpayitvā,) Śrī-man, ratha-svāmi-  
266. mataü sādhayatu bhavān, 
 
267. Arjunaþ: (Rathād avaruhya sarvato dçùñiü niveśayan manmatha-maõóapaika-deśa-sthitāü  
268. cakita-nayanāü kampamānorūm ekākinīü subhadrām avalokya sva-gatam,) Iyaü 
 
269. Bhayāt palāyamānānāü yoùitām iha yūthataþ, 
270. Hariõīnām iva bhraùñā bhāti mugdhā mçgīva me.28. 
 
271. (Ity upasçtya tāü pāõau gçhītvā ratham ārohayan,) 
 
272. Sādhvasaü sa-padi sundari tyaja sneha-bhājanam amuü vilokaya, 
273. Arjuno ’smi śaraõārthinām ahaü rakùitā dviùad-a-kāla-mçtyu-bhūþ.29.   
 
274. Subhadrā: (Bhayaü parityajya sa-harùam ātma-gatam,) Evam a-t[s]akkidovaõadāõi honti  
275. ahilasidāiü, (Prakāśam,) Ajja-utta, ettiaü bhaaü maü õa paóiccaaï, Jaï [jaha] maha  
276. sodarā suõissandi, tado kiü hoissadi tti,114 
 
277. Arjunaþ: Priye, mā bibhehi, Paśya, 
 
278. Ānīto dārukeõāyaü kçùõasyaivājñayā rathaþ, 
279. Tat-prītyā rauhiõeyas tu roùaü viphalayiùyati.30. 
 
 
 
 
                                                

114 Evam a-tarkitopanatāni bhavanty abhilaùitāni, Ārya-putra, etāvad bhayaü māü na parityajati, Yadi mama sodarāþ  
śroùyanti tadā kiü bhaviùyatīti, 
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280. Anyac ca, 
 
281. Rakùiõo bhuvi vipakùatāü pare kùatriyā nanu bhajanti cet purā, 
282. Kùeptum adya samare kùaõena tān yat kùamo ’smi tad alaü bhiyā priye.31. 
 
283. Kiü ca, 
 
284. Arvantaś ced atharvāntara-hanana-rucaþ sārathiś cet kçśānuþ 
285. saïgrāma-syandanaś cet pralaya-paripatan-maõóalaü caõóa-bhānoþ, 
286. Yoddhā cet syāt kçtāntaþ svayam iha bhagavān ugram udyamya daõóaü 
287. hantuü taü hanta cāpe tad api śaram ahaü saüdadhe na dvitīyam.32. 
 
288. (Iti sa-dhairyāvaùñambhaü kodaõóam āsphālayann upavanād bahir niùkrāntaþ,) 
                  
289. (Nepathye,) 
 
290. Bho bho rakkhi-purusā, pekkhantīõaü jevva amhāõaü majjhado ko vi nīl’-uppala-sāmal’- 
291. aïgo kuõóalia-koaõóa-daõóo daõóa-dharo via jīaü subhaddaü haria gacchanto kiü õa 
292. õivārīadi, (Ity abhidhāya sarvāþ,) Ha ddhī ha ddhī[ø], Pia-sahīü subhaddaü viõā kadhaü 
293. amhe gharaü jāmo, 115  
 
294. (Iti niùkrāntāþ,) (Tataþ praviśanti gçhīta-bāõāsanāþ pārtham anudhāvanto valganto rakùi- 
295. puruùāþ, Te ca parasparam,) 
  
 
296. Tatraike: Eùa kāmo vanān niùkramyoddaõóa-bhuja-daõóa-maõóalā-kāõóa-tāõóavita-  
297. kodaõóa-pramukta-pracaõóa-kāõóair a-khaõóa-brahmāõóa-bhāõóodaram ā-maõóayann 
298. uttuïga-śatāïgam ārūóho dalitārdra-haridrān-avadya-dyuti-subhadrā-bhadra-vāma-bhāga-  
299. mudras taruõa-tamāla-śyāma-kānti-ruj-jambhamāõa-jambhāri-dhanvottarala-taóin- 
300. nibióāsārotpātotpatat-parvatopari pratyāsanna-stanayitnu-śobhāü vióambayan nātidūra- 
301. deśam atikrāntaþ, Tad etasya gamanāntarāyaü satvaram upasçtya kurmahe,  
 
302. Tatastadapare: Kiü na śrutaü yat «Ayam aham arjuno ’smi» ity uktavān,  
303. Tan nivartadhvam, Yataþ kçśānunā saha tçõānāü kīdçśaþ kalahaþ, Tat-kùata-jokùita- 
304. vigrahāþ kathaü katham api gatvā śrī-mato bala-devasyograsenasya cemaü vçttāntaü  
305. nivedayāmaþ, Tad-an-antaraü yad bhaviùyati tad bhavatu, (Iti punaþ punaþ saümantrya 
306. rāja-dvāram āgatyoccaiþ,) Śçõuta bho yadu-vaüśa- maõayaþ, śçõuta, Yat kenāpi kùatriya-  
307. kumāreõāthavā śaurya-śālinārjunena vasantotsava-prakārair niþśaïkaü krīóamāõānāü 
308. yadu-kula-kanyakānāü madhyāt puùpaü-dhayeneva kamala-palāśāvalīnāü makaranda- 
309. dhāreva subhadraikāpahçtya ratham āropyodaï-mukhaü nīyata iti, Vayaü tu śara- 
310. vikùatāïgā api tam anudhāvantas tena mahā-vīreõa tathā śara-pañjare prāpitā yathātrāpi 
311. pratinivçttyāgantum aśaktā abhūma, kiü punas tatra gantum, Ataþ paraü devādeśaþ  
312. pramāõam, (Ity abhidhāya sa-lajjam adho-mukhās tatra tasthuþ,) 
                                                

115 Bho bho rakùi-puruùāþ, prekùantīnām evāsmākaü madhyataþ ko ’pi nīlotpala-śyāmalāïgaþ kuõóalita-kodaõóa- 
daõó[d]o daõóa-dhara iva jīvaü subhadrāü hçtvā gacchan kiü na nivāryate, Hā dhik hā dhik, Priya-sakhīü  
subhadrāü vinā kathaü vayaü gçhaü yāmaþ, 
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313. (Athaitad ākarõya,) 
 
314. Revatī: (Bala-devaü prati,) Ajja-utta, siri-manteõa āaõõidaü kiü vi,116 
 
315. Baladevaþ: Na khalu, Kiü priye, 
 
316. Revatī: Subhaddā keõāvi ohariā suõīadi tti,117 
 
317. Baladevaþ: Atha bhavatyā kutaþ samākarõitam, 
 
318. Revatī: öaü dāõiü paóihāra-ppadesa-paccāsaõõa-rakkhi-loehiü õivedīamāõaü  
319. mae āaõõiam,118 
 
320. Baladevaþ: Api satyam, 
 
321. Revatī: Saccaü jevva, Jado sumadiā sā pia-sahī tāü viõā eāiõī assu-puõõa-loaõā idha 
322. jjevva āacchadi tti,119 
 
323. Baladevaþ: Tatas tasyāþ sa-kāśāt sarvam avadhārya mamāvedaya, 
 
324. (Tataþ praviśati sumatikā,) 
 
325. Sumatikā: (Sa-viùādam,) Pia-sahi revati, subhaddā ohariā,120  
 
326. Revatī: Sumadie, avi odhāridaü keõe tti,121 
 
327. Sumatikā: Jo tavassi-veseõa idha jjevva õaare jādava-jaõāhiü pūjiamāõo āsī, deõa,122 
 
328. Revatī: Avi tue viõõātaü ko so,123  
 
329. Sumatikā: Mahā-bhāe, ettia āõāmi, Ekkassiü diase so bhikkhuo bhikkhā-õimittaü āado  
330. āsī, Tado pia-sahīe adihi-pūjā-õiamaü õivvāhaantīe so pucchido, paóhamaü ko bhavaü  
331. tti, Tado teõa bhaõidaü kakuha-taru-pajjāa-õāmo haü tti,124 
 
332. Revatī: (Sva-gatam,) Teõa hi tassiü sāõuratta-maõe tti takkemi, (Prakāśam,) Tado  
333. tado,125  

                                                
116 Ārya-putra, śrī-matākarõitaü kim api, 
117 Subhadrā kenāpy apahçtā śrūyata iti, 
118 Nanv idānīü pratihāra-pradeśa-pratyāsanna-rakùi-lokair nivedyamānaü mayākarõitam, 
119 Satyam eva, Yataþ sumatikāsyāþ priya-sakhī tāü vinaikākiny aśru-pūrõa-locanātraivāgacchatīti, 
120 Priya-sakhi revati, subhadrāpahçtā, 
121 Sumatike, apy avadhāritaü keneti, 
122 Yas tapasvi-veùeõātraiva nagare yādava-janaiþ pūjyaüāna āsīt, tena, 
123 Api tvayā vijñātaü kaþ saþ, 
124 Mahā-bhāge, etāvaj jānāmi, Ekasmin divase sa bhikùuko bhikùā-nimittam āgata āsīt, Tadā priya-sakhyātithi-pūjā- 
niyamaü nirvāhayantyā sa pçùñaþ, prathamaü ko bhavān iti, Tadā tena bhaõitaü kakubha-taru-paryāya-nāmāham iti, 
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334. Sumatikā: Tado mae kahiaü edassa õāma arjuneti,126 
 
335. Revatī: (Vicārya,) Evvam evam,127 (Iti bala-devāya nivedayati,) 
 
336. Baladevaþ: Tena hi tasyemam atikramaü na viùahe, (Iti tām abhidhāya mada-  
337. ghūrõamāna-locanaþ su-dharmāü samāgatya sāhaü-kārā-marùam,) Aho, paśyantv asya   
338. kuru-kula-óimbhasya dur-vilasitam, Kaþ ko ’tra bhoþ, 
 
339. (Praviśya,) 
 
340. Dauvārikaþ: Deva, paóihāra-ppadese rakkhi-loā uvaññhidā devaü daññhuü patthaanti,128 
 
341. Baladevaþ: Tarhi tvaritaü praveśyatām, 
 
342. Dauvārikaþ: (Niùkramya taiþ saha praviśya,) Deva, ede rakkhiõo devaü paõamia  
343. veõõavanti,129 
 
344. Baladevaþ: Kiü kathayanti, 
 
345. Rakùiõaþ: (Sa-bhayaü praõamya,) Deva, vayam ete gulmasyādhikāram ācarantaþ  
346. krīóodyānād bahir eva sthitāþ, Śrī-matī subhadrā ca sakala-yadu-kula-kanyakābhiþ saha        
347. krīóodyānaü praviùñā, Etasminn antare 
 
348. Jvālā-tāõóava-tuõóa-khāõóava-vanoccaõóāgni-saütarpaõe 
349. yaþ pāõóityam akhaõóayad raõa-śirasy ākhaõóalasyoddhatam, 
350. Dor-daõóena muhuþ sa pāõóava-yuvā kodaõóam āsphālayan 
351. kāõóair eva karaõóayañ jagad idaü bālām a-kāõóe ’harat.33. 
 
352. Baladevaþ: Tatas tataþ, 
 
353. Rakùiõaþ: Tatas tam anudhāvantaþ śara-prahāra-kùatāïgāþ śīrõa-śastrās tad-bāõa-vajra- 
354. pañjaraü bhettum a-kùamāþ śrī-mate bhavate rājña ugrasenāya ca nivedayitum āgatāþ  
355. smaþ, 
 
356. (Tataþ praviśati yadu-vīraiþ sahograsenaþ,) 
 
357. Baladevaþ: (Ugrasenaü dçùñvā,) Rājan, śrutam, 
 
358. Ugrasenaþ: Prathamam eva rakùibhir nivedyamānam, Paraü yad etat subhadrā-haraõaü  
359. tat tu 

                                                                                                                                                       
125 Tena hi tasmin sānurakta-manā iti tarkayāmi, Tatas tataþ, 
126 Tato mayā kathitam etasya nāmārjuna iti, 
127 Evam evam, 
128 Deva, pratihāra-pradeśe rakùi-lokā upasthitā devaü draùñuü prārthayante, 
129 Deva, ete rakùiõo devaü praõamya vijñāpayantiü[ø], 
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360. Phaõā-maõer āhar[ø]a[ø]õaü mçgendra-vaktrād vikçùñir nava-daüùñrikāyāþ, 
361. Grahaþ śikhāyā jvalad-agni-kuõóād vīcer nirodhaþ pralayāmbu-rāśeþ.34. 
 
362. Tad ājñāpyantāü yadu-pravīrās tasyākramaõena parā-kramābhimānam apanetum, 
 
363. Baladevaþ: Tathā kriyatām, 
 
364. Ugrasenaþ: Aho, kçtam eva prayāõaü yadu-pravīraiþ, 
 
365. Garjat-kalpānta-kālāmbu-da-valita-mahā-sphūrjathu-sphāra-mūrtiþ 
366. śaila-prākāra-randhrodara-janit[h]a-dçùad-bheda-niþsvāna-bhinnaþ, 
367. Kùubhyad-dik-kumbhi-karõotkaña-vivara-tañī-ghaññanādhmāna-dhīraþ 
368. spardhiùõūccāña-mantraþ prasarati paritaþ prauóha-óhakkā-ninādaþ.35. 
 
369. Baladevaþ: Rājan, kùaõam ekam ete nivāryantām, Yato vayaü śrī-kçùõasyānumatim  
370. antareõa na kiü cit kartum utsahāmahe, No ced aham evedānīm 
 
371. Indra-prasthaü kauravaiþ sārdham ūrdhvaü kālindīye prakùipāmi pravāhe, 
372. Kùetrotkhāta-sthūla-loùñāyitaü vā sītā-śīrõaü lāïgalāgreõa kurve.36. 
 
373. (Tataþ praviśati prasanna-gambhīrākçtir mahodāra-prakçtir bhaga-vāñ śrī-kçùõaþ,) 
 
374. Ugrasenaþ: (Śrī-kçùõaü prati,) Na śrutaü yad bhīmasenānujenān-ucitaü dhārùñyam  
375. ācaritam, 
 
376. Śrīkçùõaþ: Śrutaü vicāritaü ca, Yady apy evaü tathāpy arjunaþ khalv ayam a-sthānam 
377. amar[ø]ùasya, Yataþ, 
 
378. Mānyā pçthāsmākam an-eka-bhāvair atas tadīyas tanayo ’pi mānyaþ, 
379. Kiü ca tri-lokī-valayaika-vīram enaü vināsyāþ katamo varaþ syāt.37. 
 
380. Api cānucitaü ca kim atra, Yena, 
 
381. Kùatriyāõāü vivāhas tu praśasto rākùasaþ smçtau, 
382. Śrutau mātula-kanyā ca pariõeyeti dçśyate.38. 
 
383. Kiü ca yuddhārthaü prasthāpitair apy ebhir na kāpi kārya-siddhiþ, Yataþ, 
 
384. Eko ’rjunaþ samara-mūrdhani yoddhç-koñiü 
385. hanyād vrajed vidhi-vaśād uta vīra-śayyām, 
386. Pakùa-dvaye ’pi bhavati kùatir asmadīyā 
387. tenātra sa-praõayam eùa visarjanīyaþ.39. 
 
388. Baladevaþ: (A-marùaü parityajya,) Yad bhavate rocate, (Iti sālasyam abhidhāya tān eva 
389. yadu-vīrān yautakādi-vastubhiþ śrī-mantam arjunaü toùayituü prāhiõot,) 
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390. (Antarikùāt puùpa-vçùñir nipatati,)  
 
391. (Tataþ praviśaty añjalau muktā-hāra-dvayaü dadhāno divya-puruùaþ,) 
 
392. Puruùaþ: Bhaga-vantau, praõamāmi, 
 
393. Baladevaþ: Bhadra, ko bhavān, Katham atrāgataþ, 
 
394. Puruùaþ: Bhagavan, indra-sevako ’ham, Tat-saüdeśa-kathanāya bhavat-samīpam āgato  
395. ’smi, 
 
396. Baladeva-śrīkçùõau: Kathaya kiü saüdiùñaü mahendreõa, 
 
397. Puruùaþ: Yad etat savya-sācino ’tyadbhutaü karmānumoditaü bhavadbh[bhd]yāü tan  
398. mahad eva deva-kāryam anuùñhitam, Yad etat saübhavena mahā-vīreõāsmat sāhāyyam 
399. ācaraõīyam, tad etad upāyanam ubhayoþ preùitam, (Iti saüpuñī-kçta-karāñjali-puñāt 
400. prakañayya kùīroda-mathanodbhūtam ati-mano-haraü hāra-dvayaü samarpayati,) 
 
401. (Ubhau sa-praõayaü gçhītvā kaõñhe pratimuñcataþ,) 
 
402. Sabhāsadaþ: (Bala-deva-śrī-kçùõau prati,) 
 
403. A-valakùa-valakùa-pakùayor adhi-nakùatra-vilakùaõa-tviùoþ, 
404. Suùamā parilabhyate ’dhunā dhçta-muktā-maya-mālikā-śriyā.40. 
 
405. Puruùaþ: «Paraü ca kiü cit samīhitam a-saükocenābhidheyaü bhavadbh[bhd]yām»ity api   
406. mat-prabhoþ saüdeśaþ, 
 
407. Baladeva-śrīkçùõau: Kim aparaü bhaga-vato mahendrasya  saütoùāt, Tathāpy etad  
408. bhavatu, 
 
409. Pāti-vratya-parāþ striyaþ prasuvatāü putrān prakçùñāyuùaþ 
410. syād urvī sa-kalorvarā nara-patir bhūyāt paraü nīti-mān, 
411. Lokaþ pāpa-parāï-mukho ’stu su-janāþ santu prasannāśayā 
412. bhūyāsur vidiśo diśaś ca sa-tataü maïgalya-mālojjvalāþ.41. 
 
413. (Iti niùkrāntāþ sarve,) 
 
414. Jananīndumatī yasya janako maõóaleśvaraþ,  
415. Bhrātā hari-haro yasya sa khyāto mādhavaþ kaviþ.                                                 
 
416. Iti śrī-man-maõóaleśvara-bhaññātma-ja-mādhava-bhaññā[a]-viracitaü subhadrā-haraõaü  
417. nāma śrī-gaditaü samāptam,
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4.VERTALING. 

 De ontvoering van Subhadrā. 
  
 Mādhava Bhañña.130 
  
1-4. Laat øaïkara131, die de negen rasa’s132 in zich bevat, jullie beschermen: met  
 Haimavatī133 verzinnebeeldt hij de erotiek; met zijn boog134 de heroïek; met   
 zijn mond het komische; met zijn krans van schedels135 het weerzinwekkende;  
 met Ahipati136 de vrees; met het fronsen van zijn wenkbrauwen de razernij;   
 met de echtgenote van de Verbrande137 het medeleven; met Aruõa138, Vidhu139,

                                                
130 Vertaling voetnoot 70 die overgenomen is uit KM: Er bestaat geen zekerheid over waar en wanneer deze 
dichter leefde, maar dit manuscript dat een copie is, is geschreven in 1667 afgemeten in de jaartelling van 
Vikrāma. En er wordt bekomen een Campū voor de geliefde Mādhava, gemaakt door deze dichter. 
131 Śaïkara: Naam van Śiva. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p1054c). Letterlijk betekent hij "de Voorspoedige" 
en verwijst naar het cratieve aspect van Śiva als hij het universum opbieuw schept na de vernietiging ervan. 
(Dowson, J., 1968, p298) 
132 rasa: Heeft verschillende betekenissen zoals "plantensap, smaak, tong liefde". Hier betekent het specifiek " het 
sentiment dat een werk oproept". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p869b). Volgens de Indische dramatheorie is 
rasa "het sentiment dat bij het publiek opgeroepen wordt door de voorstelling". (Keith, A.B., 1954, p314). Er 
bestaan volgens het Nāñyaśāstra acht sentimenten: het erotische (ùçïgāra), het heroïsche (vīra), het furieuze 
(raudra), het komische (hāsya), het wonderbaarlijke (adbhuta), het vreeswekkende (bhayānaka), het medelevende 
(karuõa), het weerzinwekkende (bībhatsa). Het Nāñyaśāstra erkent enkel deze acht sentimenten; maar latere 
authoriteiten voegen nog een sentiment aan de lijst toe nl. het rustige (śānta). (Keith, A.B., 1954, p323-324).Hier 
wordt Śiva voorgesteld als iemand die al de sentimenten (rasa) kan oproepen. Śiva fungeert als een soort patroon 
van het drama. (Keith, A.B., 1954, p66). 
133 Haimavatī: Betekent letterlijk "zij die van de Himālaya komt". Het is een naam van Pārvatī. (Monier-
Williams, Sir M., 1999, p1304b). Ze is de dochter van Himavat (= de Himalaya) en echtgenote van Śiva. 
(Dowson, J., 1968, p86, 233). 
Haimavatī staat hier in de genitief singularis. Het gebruik van de genitief is echter vooral in latere taal erg 
uitgebreid zodat deze naamval vaak de functie van andere, zoals de instrumentalis, vervangt. (Whitney, D.W., 
1990, p98 §294b). 
134 dhanus: "boog". Eén van de attributen van Śiva is de boog Ajagava, die bij de geboorte van Pçthu uit de hemel 
viel. (Dowson, J.,1968, p10, 299) 
135 srak-kapāla: "een krans van schedels". Als Śiva vereerd wordt als destructieve kracht, heet hij Bhairava. In 
deze verschijning waart hij rond op crematieplaatsen en draagt een krans van schedels rond zijn nek. (Dowson, 
J., 1968, p298). 
136 Ahi-pati: Betekent "de heer van de slangen" en is volgens het woordenboek van Monier-Williams de naam 
van Śeùa, Vāsuki en anderen. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p125a). Śeùa is de koning van het slangenras of 
Nāga’s en heerst over de hel of Pātāla. Hij wordt afgebeeld als de slang met duizend hoofden waar Viùõu op 
slaapt als de wereld vernietigd is. De goden wonden Śeùa als touw rond de berg Meru en gebruikten hem zo als 
touw bij het karnen van de oceaan. Hij wordt vaak geïdentificeerd met Vāsuki. (Dowson, J., 1968, p289-290). 
Śiva wordt vaak afgebeeld met slangen rond zijn hals gewikkeld, maar deze worden niet verder gespecifieerd. 
(Dowson, J., 1968, p196-300). Het is niet duidelijk of "heer der slangen" hier specifiek naar Śeùa verwijst of 
eerder naar een verschrikkelijke slang in het algemeen. In een hymne voor Śiva wordt wel gezegd dat Śiva’s 
oren versierd zijn met de ringen van Śeùa. (Klostermaier, K.K., 1994, p261). 
137 pluùña: Dit woord betekent "verbrand, verschroeid, verdord".(Monier-Williams, Sir M., 1999, p715c).  
Vermoedelijk verwijst dit naar Kāma, de god van de liefde die door Śiva verbrand werd. Kāma probeerde Śiva’s 
meidtatie te verstoren in de hoop dat hij opnieuw verliefd zou worden op zijn echtgenote Pārvatī. Śiva werd 
hierdoor zo kwaad dat hij met vuur uit zijn derde oog Kāma volledig verbrandde. Later had hij medelijden met 
Kāma’s vrouw en liet hij Kāma herboren worden. (Dowson, J., 1968, p146, 299). 
138 Aruõa: "dageraad, zon" (Monier-Williams, Sir M., 1999, p88b). Aruõa is de dageraad die beschouwd wordt 
als wagenmenner van de zon. (Dowson, J., 1968, p23-24). Volgens mij refereert Aruõa hier echter naar de zon 
zelf daar in hetzelfde compositum het woord vidhu voorkomt wat "maan" betekent. (Monier-Williams, Sir M., 
1999, p968b).  
139 Vidhu: "de maan". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p968b). Śiva kliefde in een gevecht met zijn drietand het 
lichaam van de maan in twee. (Dowson, J., 1968, p303) 
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 en Uùarbudha140 als zijn ogen, het wonderbaarlijke; met zijn meditatie de   
rust. [1] 

  
5. (Na de zegewens.)141 
  
6-7. Regisseur142: Zo is het wel genoeg, want wij moeten de mensen die van ver  
 gekomen zijn  om Śrīkaõñha143 te vereren op de berg Śrīparvata144, die hier in  
 het publiek zitten en die de verschillende rasa’s kennen, vermaken met de één 
 of andere toneelvoorstelling.145 
  
8. (De assistent van de regisseur komt op.)146 
  
9-12. Assistent van de regisseur147: Mijnheer, als ik U hoor zeggen "de één of  
 andere toneelvoorstelling", krijg ik de indruk dat U de Śrīgadita148 - een woord 
 dat afgeleid is van het woord Śrī - die de naam " De ontvoering van vrouwe  
                                                
140 Uùar-budha: Betekent "hij die wakker wordt met de morgenstond, hij die vroeg wakker wordt". Deze naam 
wordt gebruikt voor Agni, het vuur dat men ’s morgens vroeg aansteekt. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p220a) 
Agni kan ook voorgesteld worden als een vleeseter en heeft dan twee ijzeren slagtanden waarmee hij zijn 
vijanden verslindt.(Dowson, J., 1968, p7) 
141 Letterlijke vertaling: Bij het einde van de zegewens. 
142 sūtra-dhāra betekent letterlijk "hij die de draad vasthoudt. De regisseur, soms één van de hoofdrolspelers die 
de hele opvoering leidt. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p1242a). Men vermoedt dat het drama zijn oorsprong 
kent in het poppenspel. De term sūtradhāra zou dan zijn afgeleid van de naam voor diegene die de koorden van 
de poppen bediende. Hij werd bijgestaan door een assistent, de sthāpaka, die de organisatie op zich nam. (Keith, 
A.B., 1954, p52). Deze theorie van Pischel wordt echter door anderen tegengesproken. Zo is Konow van mening 
dat de oorsprong van het drama bij het schimmenspel ligt i.p.v. bij het poppenspel, doch ook deze theorie wordt 
niet algemeen aanvaard. In het algemeen wordt aangenomen dat de sūtradhāra de opvoering van de voorstelling 
organiseerde en dus als regisseur optrad. (Keith, A.B., 1954, p57). Bij het begin van de uitvoering werd 
vermoedelijk door de sūtradhāra de nandī of zegewens uitgesproken waarna een conversatie volgde tussen de 
sūtradhāra en zijn assistent (de sthāpaka). (Keith, A.B., 1954, p51, 339-340) 
143 Śrī-kaõñha: Letterlijk "hij met de mooie keel" (Monier-Williams, Sir M., 1999, p1098c). Śiva heeft een 
blauwe keel omdat hij het gif, dat ontstaan was bij het karnen van de oceaan en de wereld dreigde te vernietigen, 
heeft opgedronken. (Dowson, J., 1968, p299). 
144 Śrīparvata: Betekent letterlijk "de mooie berg".Dezelfde naam wordt gebruikt voor verschillende bergen. 
(Monier-Williams, Sir M., 1999, p1099b). 
145 Letterlijke vertaling: Genoeg met dit, want zij die van ver gekomen zijn met het doel Śrīkaõñha te dienen op 
de berg Śrīparvata, die kennen het verschil tussen de rasa’s, die op deze bijeenkomst zitten, moeten worden 
vermaakt met de één of andere opvoering van een drama. 
146 Letterlijke vertaling: Opkomend 
147 pāripārśvaka: Pāripārśva betekent "knecht, bediende, assistent" (Monier-Williams, Sir M., 1999, p621a). Het 
suffix -ka wordt aan een woord vaak toegevoegd zonder dat de betekenis wijzigt. (Whitney, W.D., 1990, p467-
467 §1222e). Hij is een assistent van de sūtradhāra en voert in de dialoog een conversatie met de sūtradhāra 
waarin naar het toneelwerk verwezen wordt. Hij ontvangt de bevelen van de sūtradhāra en geeft ze door aan de 
andere acteurs. (Keith, A.B., 1954, p340, 361). 
148 śrīgadita: Vertaling voetnoot 71 overgenomen uit KM: De Śrīgadita is een soort Rūpaka. Het kenmerk ervan 
[staat] in het zesde hoofdstuk van de Sāhitya-darpaõa: "Een Uparūpaka [wordt] door de kenners beschouwd als 
Śrīgadita [als] het verbonden is met het woord Śrī, het vergezeld is van de Bhāratī-stijl, het verstoken is van de 
garbha (hoogtepunt bij een complicatie in een plot) en vimarśa (crisis), het een beroemde en vooraanstaande held 
en heldin heeft, het één akte en beroemde gebeurtenis heeft. 
Het is een soort drama dat behoort tot de subgroep van Uparūpaka’s. Het bestaat uit één akte met een 
legendarisch verhaal als inhoud. De held en heldin die erin voorkomen zijn ook beroemd en hebben een hoge 
maatschappelijke status. Het dankt zijn naam aan het feit dat het woord "Śrī" vaak voorkomt en dat de godin Śrī 
een aantal verzen reciteert. Het enige toneelstuk dat gekend is onder die naam is het werk "Subhadrāharaõa" van 
Mādhava, dat de regels volgt van een gewoon drama, maar wel een vers bevat dat uitgesproken wordt door een 
verteller. Daardoor vermoedt men dat het werk in verband staat met het schimmenspel. De Indische theoretische 
werken over drama vermelden bijna niets over dit type drama. (Keith, A.B., 1954, p351). 
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 Subhadrā" draagt, vergeten bent. Dat stuk dat een bekende held ten tonele  
 voert en geschreven is door de heer Mādhava, zoon van Maõóaleśvarabhañña,  
 is aan U149 toevertrouwd omdat U van nature toegewijd bent. U mag dat werk  
 toch niet vergeten. Want:150 
  
13-14. Wie ervaart geen heilzame werking van de uitmuntende en geprezen  
 expressies van Mādhava, die zo versierd zijn dat ze in staat zijn om een intens  
 leed bij de mensen weg te nemen?151[2] 
  
15. Regisseur: (Hij beeldt uit dat hij zich iets herinnert.) Collega, ik herinner me    
 die Śrīgadita waarin de volgende bescheiden uitspraak van deze dichter  
 voorkomt: 152 
  
16-19. Als de structuur153 van mijn woorden U geen genot kan verschaffen, net zoals  
 de bladeren van de Phaõivallī154 alleen geen smaak geven, laat U dan in  
 vervoering brengen door de onophoudelijke wisselwerking tussen de  
 schoonheid van de compositie en het sentiment, net zoals U geniet van de  
 combinatie van verse Pūgī-noten155 en Phaõivallī-bladeren. 156 [3] 
  
20. Net daarom moeten wij zijn Uparūpaka157 opvoeren. Want: 
21-22. De acteurs kunnen uitstekend acteren, tevens is het de eerste keer dat U dit  

                                                
149 yuùmāsu: De locatief pluralis van tvad is hier ongewoon. In gezochte constructies kan de functie van de 
locatief vaak die van andere naamvallen overnemen. Dat gebeurt vooral in gevallen waar men een accusatief, 
datief of genitief verwacht. (Whitney,W.D., 1990, p102-103 § 304a). 
150 Letterlijke vertaling: Mijnheer, door het horen van de woorden van mijnheer "de één of andere",  denk ik dat 
mijnheer vergeten is de śrīgadita, die beïnvloed is door het woord "Śrī", die genaamd is de ontvoering van 
mevrouw Subhadrā, die heeft een bekende held, die, na te zijn gemaakt door de heer Mādhāva, zoon van 
Maõóaleśvarabhañña,  aan u is toevertrouwd door de tot uw natuur behorende toewijding. En het niet-vergeten is 
noodzakelijk. Want:    
151 Letterlijke vertaling: Voor wie zijn de uitmuntende en geprezen zinnen van Mādhava, die voorzien zijn van 
een versiering die is gemaakt voor de vernietiging van een hoeveelheid intens leed bij de mensen, niet heilzaam? 
152 Letterlijke vertaling: (De herinnering uitbeeldend.) Collega, het is herinnerd. Waarin precies is deze 
bescheiden uitspraak van deze dichter:  
153 gumphanā betekent "racanā".(Śyāmasuüdardās, 1965-1975, vol3, p1264). Racnā betekent "creatie, structuur 
(van een literair werk)". (McGregor, R.S., 1997, p851). 
154 phaõivallī valt uiteen in "phaõin" wat "een soort struik" betekent en "vallī" wat "klimplant" betekent. Het 
geheel verwijst naar de betelplant. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p716a). De plant wordt niet opgenomen in 
het boek van Banerji.  
155 pūgī-phala betekent de "noot van de Areca Catechu". De Areca Catechu produceert een noot die gekauwd 
wordt met betelbladeren. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p641a). Banerji neemt "Pūga" op als "Areca catechu" 
en zegt van deze plant dat ze aan de zee groeit en dat een huis voordpoedig en mooi is als deze plant wordt 
gehouden. (Banerji, S.C., 1980, p68). 
156 Letterlijke vertaling: Als het aaneenrijgen van mijn woorden niet is een oorzaak van genot, net zoals een 
massa pure bladeren van de Phaõivallī [niet is een oorzaak van genot], geef U dan over aan het plezier uit de 
constante combinatie van compositorische verdiensten en de rasa, net zoals [U zich overgeeft aan het plezier uit 
de constante combinatie] van verse Pūgī-noten [en Phaõivalli-bladeren]. 
157 uparūpaka: Er bestaan verschillende soorten drama die kunnen onderverdeeld worden in twee groepen, nl. een 
hoofdgroep (Rūpaka) en een subgroep (Uparūpaka). Er worden tien soorten Rūpaka’s erkend: de Nāñaka, de 
Prakaraõa,  de Bhāõa, de Prahasana, de ôima, de Vyāyoga, de Samavakāra, de Vīthī, de Aïka en de Īhamçga. 
Een later theoretische werk over Indisch drama (Sāhityadarpaõa) beschrijft 18 soorten Uparūpaka’s: de Nāñikā, 
de Troñaka, de Ghoùñhī, de Saññaka, de Nāñyarāsaka, de Prasthāna, de Ullāpya, de Kāvya, de Preïkhaõa, de 
Rāsaka, de Saülāpaka, de Śrīgadita, de Śilpaka, de Vilāsikā, de Durmallikā, de Prakaraõikā, de Hallīśa en de 
Bhāõikā. De Uparūpaka’s wijken slechts in details af van de Rūpaka’s of zijn een soort mengvorm van toneel, 
ballet en pantomime. (Konow, S., 1920, p26-37 §17-46). 
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 toneelstuk158 zal zien, de held is niemand minder dan Arjuna159, de beste onder 
 de mannen en bovendien is er hier een publiek van ware kenners van de rasa  
 samengekomen.160[4] 
  
23-24. Assistent van de regisseur: Zolang men bezig is het decor op het podium van   
 dit theater op te stellen, moet iemand iets zingen dat bij het gekozen seizoen   
 past. 161 
  
25-26. Toneelmeester162: (Hij spreekt tot zichzelf.) Zelfs mijn vrouw kan dat; ik zal  
 haar even roepen en haar bevelen iets te zingen. (Hij spreekt luidop.)  
 Mevrouw, kom hier.163 
  
27. (Een actrice komt op terwijl het doek opgaat.)164 
  
28. Actrice165: Mijnheer, hier ben ik. Zegt U het maar.166 
  
29-30. Toneelmeester: Mevrouw, dit is een zeer uitgelezen publiek en daarom moet  
 U iets zingen dat alludeert op de lente en wel op een manier die iedereen in  
 grote verrukking zal brengen.167 
31. Actrice: Zoals U wil, Mijnheer. (Ze neemt haar toevlucht tot het Sanskriet en  
 zingt.)168 

                                                
158 kāvya betekent ook "profetische inspiratie, hoge kunst, gedicht, drama in één akte". (Monier-Williams, Sir 
M., 1999, p280a). De Kāvya is ook een soort drama dat bestaat uit slechts één akte, komisch is en vermoedelijk 
afkomstig is van een mimische dans. (Konow, S., 1920, p34 §36). Aangezien eerder in het toneelstuk al is 
uitgelegd dat het hier om een Śrīgadita gaat, denk ik dat de term kāvya hier eerder algemeen is gebruikt in de zin 
van "een poëtisch hoogstaand toneelstuk" en niet om het soort drama aan te duiden. (Keith, A.B., 1954, p351). 
159 Arjuna: De naam Arjuna betekent "wit". Hij wordt als de belangrijkste held van het Mahābhārata beschouwd 
en is de zoon van Indra. Hij is de derde van de vijf broers, de Pāõóava’s, die in het Mahābharata om de macht 
strijden met de Kaurava’s. Hij trouwde o.a. met Subhadrā, de zuster van Kçùõa. (Dowson, J., 1968, p21, 22, 
185). 
160 Letterlijke vertaling: De acteurs zijn bekwaam in de actie van het acteren, ook is deze kāvya nieuw om te 
zien, de held is Arjuna, de beste onder de mannen en er is een publiek van kenners van de rasa’s samengekomen. 
161 Letterlijke vertaling: Dus, zolang de heren maken de aankleding van het podium van het theater, zolang wordt 
er, na het één of ander seizoen te hebben gekozen, door iemand gezongen. 
162 sthāpaka: Hij is een assistent van de sūtradhāra, maar zijn functie is moeilijk af te leiden daar die gelijk loopt 
met die van de sūtradhara. Vermoedelijk hielp hij het podium ook opbouwen. De term is vermoedelijk ook 
afgeleid uit het poppen- of schimmenspel. Hij introduceert het toneelstuk door verzen te reciteren die handelen 
over het onderwerp van het toneelstuk. Hij vernoemt ook de naam van de auteur, de naam van het toneelstuk en 
beschrijft het seizoen waarin het verhaal zich afspeelt.(Keith, A.B., 1954, p52, 361, 340). In latere toneelwerken 
werd de sthāpaka volledig vervangen door de sūtradhāra. (Keith, A.B., 1954, p341-342). Volgens het 
Sāhityadarpaõa, een later theoretisch werk over het Indisch drama, neemt de sūtradhāra de functie van de 
sthāpaka volledig over doordat de inleiding van toneelstukken ingekort werd. (Konow, S., 1920, p25 §16). 
163 Letterlijke vertaling: (Tot zichzelf.) Zelfs een huisvrouw is bekwaam in deze zaak, nadat ze geroepen is, 
beveel ik haar aldus. (Luidop.) Mevrouw, kom hier. 
164 Letterlijke vertaling: (Opkomend samen met het weghalen van het doek.) 
165 nañī beteknt "actrice". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p525c). Het klassieke Indische drama begint meestal 
met een dialoog tussen de sūtradhāra en een actrice, nañī, die wordt voorgesteld als de echtgenote van de 
sūtradhāra. (Keith, A.B., 1954, p51, 66,  Hier is ze echter niet de echtgenote van de sūtradhāra, maar wel de 
vrouw van de sthāpaka. (r 25-26). Als echtgenote van de sūtradhāra (hier van de sthāpaka) fungeert de nañī niet 
enkel als actrice, maar wordt beschreven als een huisvrouw die naast haar huishouden en de toewijding die ze 
haar echtgenoot is verschuldigd, ook nog moet acteren. (Keith, A.B., 1954, p361). 
166 Letterlijke vertaling: Mijnheer, ik ben deze hier. Dat Mijnheer bevele. 
167 Letterlijke vertaling: Mevrouw, dit publiek is scherpzinnig, daarom worde er op zo’n manier gezongen, na te 
hebben verwezen naar het lenteseizoen, zodat dit [publiek] in zeer grote mate verheugd zou zijn. 
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32-33. In de lente voert de wind verschillende geuren aan, wordt het oor gestreeld  
 door het zachte liefdesgezang van de Kala-kaõñha-vogel169 en zijn de jongelui  
 dronken van liefde: wie wordt door de lente niet geroerd?170[5] 
  
34. Toneelmeester: (Hij heeft hiernaar geluisterd.) Mevrouw,171 
  
35-36. Het volk is laaiend enthousiast over Uw lied, net zoals over Pārtha172 die hier  
 voorkomt als asceet en tevens waakt over de moraal van de Bharata’s173.174[6] 
  
37. (Ze gaan beiden af.) 
  
38. De proloog175 waarin men ook de held voorstelt176 
  
39. (Dan komt Arjuna, die hevig verliefd is op Subhadrā177, verkleed als asceet,  
 op.)178 
  
40. Arjuna: Ah! Het vierde levensstadium als asceet is eerder een ware bron van  
 geluk. 179 
  
41-44. Door deze manier van leven voel ik me in een tuin, die geurt naar verschillen- 
 de soorten bloemen, één180 met de Mārut-winden; smaakt mijn eten beter als  

                                                                                                                                                   
168 Letterlijke vertaling: Wat Mijnheer beveelt. (Na haar toevlucht te hebben genomen tot het Sanskrit zingt ze 
aldus.) 
169 kalakaõñha betekent "hij die een zachte stem heeft" en verwijst naar de Indische koekoek, een duif en een 
soort gans. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p260b).  
170 Letterlijke vertaling: Wie onderwerpt de lente, die voorzien is van een wind met verschillende geuren, die 
aangenaam is voor het oor door het geluid van een uit liefde zacht zingende Indische koekoek, die voorzien is 
van jongelui die dronken zijn door passie, niet.  
171 Letterlijke vertaling: (Na te hebben geluisterd.) Mevrouw, 
172 Pārtha: Zoon van Pçthā of Kuntī. Een naam die gebruikt wordt voor de drie oudste Pāõóava’s : Yudhiùñhira, 
Bhīmasena en Arjuna. In dit geval gaat het om Arjuna. (Dowson, J., 1968, p232-233).  
173 Bhāratī: Vrouwelijk adjectief van bhārata "afkomstig van Bharata". De Pāõóava’s (Arjuna en zijn vier broers) 
waren nakomelingen van Bharata en worden Bharata’s genoemd. (Dowson, J., 1968, p47).  
174 Letterlijke vertaling: Het volk is verstomd door dat lied van jou, net zoals [het verstomd is] door Arjuna, die 
verbonden is met de toestand van asceet en die het morele gedrag van de Bharata’s navolgt. 
"Rakùatā bhāratīü vçttiü" kan ook gelezen worden bij "gītena" i.p.v. bij "pārthena"  wat dan " een lied nalevend 
de Bhāratī-stijl" betekent. De Bhāratī-vçtti is een stijl die gebruikt wordt in een toneelstuk. (Keith, A.B., 1954, 
p326). De Bhāratī-stijl of verbale stijl is kenmerkend voor de Śrīgadita. (Konow, S., 1920, p35 §40). 
175 āmukha betekent "proloog". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p147a).  De proloog van een toneelstuk wordt 
ingeleid door de sthāpaka die de naam van de auteur van het werk vernoemt, alsook het onderwerp van het 
verhaal en het seizoen waarin het zich afspeelt. Een specifiek kenmerk van de proloog is de dialoog tussen de 
regisseur, de sūtradhāra (hier zijn assistent de sthāpaka), en een assistent of actrice, waarin verwezen wordt naar 
het toneelstuk zelf. Op die manier gaat men van de proloog over naar het drama zelf. (Keith, A.B., 1954, p340). 
176 prayogātiśaya: De overgang van de proloog naar het eigenlijke drama zelf kan volgens het Nāñyaśāstra op drie 
manieren geschieden. Eén manier heet "prayogātiśaya" en houdt in dat de regisseur (hier zijn assistent de 
sthāpaka) het opkomen van een personage uit het drama specifiek vermeldt. (Keith, A.B., 1954 p340-341). 
177 Subhadrā: Ze was de dochter van Vasudeva en de zuster van Kçùõa. Op aanstoken van Kçùõa werd Subhadrā 
door Arjuna ontvoerd die met haar trouwde. (Dowson, J., 1968, p305). 
178 Letterlijke vertaling: Vervolgens komt Arjuna, voorzien van een geestestoestand [waarin hij] verliefd is op 
Subhadrā, met een kleed van een asceet, op.  
179 Letterlijke vertaling: Ah! het vierde levensstadium is eerder een verzamelplaats voor de hoogste vreugde. 
Daardoor is er hier: 
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 bedelaar, ervaar ik steeds een groot genot bij het leren van waardevolle eso- 
 terische kennis181; voel ik me verzadigd door het water van de vijvers; heb ik     
 steeds kleren doordat men de schors van de Bhūrja-boom182zo gemakkelijk   
 vindt; kan ik slapen op het zuivere zand: welke ander lot biedt zo’n vrij- 

heid?183[7] 
  
45. Bovendien: 
  
46-47. Het leven van een asceet, dat wel wat lijkt op dat van een bij, is zeker aan te  
 raden: elke dag gaat hij van huis tot huis en krijgt er van de huisvrouwen 

onbeperkt voedsel.184[8] 
  
48-49. Daar ik me met zoveel devotie toewijd aan de momenten waarop ik bedel, ga  
 ik nu naar het huis van de één of andere huisvader. (Hij loopt rond en kijkt       
 naar iets voor hem.) Ha! Van wie zou dit huis zijn?185 
  
50. (De deurwachter komt op.)186 
  
51-52. Deurwachter: (Hij groet.) Mijnheer, dit is het huis van de eerbiedwaardige  
 prins Balabhadra187. Treedt U toch binnen, Mijnheer, want iemand die hier te  
 gast is, kan ongestoord binnen komen.188 
  
53-58. Arjuna: (Hij loopt verder, ruikt de geur van Kadambarī-likeur189 en spreekt  

                                                                                                                                                   
180 sakhya wordt ook vertaald als "samānatā" of "barābarī" (Śyāmasuüdardās, 1965-1975, vol8, p4613). 
Samānatā betekent "gelijkenis, overeenkomst".(McGregor, R.S., 1997, p987). Barābarī betekent "gelijkenis, 
overeenkomst". (McGregor, R.S., 1997, p710).  
181 upaniùad kan esoterische kennis betekenen maar kan ook duiden op de Upaniùaden, een aantal filosofische 
werken. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p201a). Reeds in de ègveda zijn sporen terug te vinden in bepaalde 
hymnes van twijfel t.o.v. de vele goden en de offercultus van de priesters (brahmanen). Deze sceptici waren 
vermoedelijk zelf geen priesters, maar behoorden tot de kaste van de kùatriya’s en waren dus krijgers of 
koningen. In de Upaniùaden vinden we onder de sceptici en filsofen niet enkel koningen maar ook vrouwen en 
mensen van een lage kaste terug. In de Upaniùaden hebben niet de brahmanen, maar de koningen de hoogste 
kennis en geven die door aan de brahmanen. In de Upaniùaden wordt vooral de doctrine rond ātman uiteengezet, 
en de relatie tussen het ātman en het brahman. (het absolute). Uit deze kring van filosofen ontstaan de 
kluizenaars en rondzwervende asceten die de wereld verzaken, maar die hun filosofische kennis doorgaven in de 
vorm van vraag en antwoord, waardoor de Upaniùaden ontstonden. (Winternitz, M., 1996, vol1, p209-228).    
182 Bhūrja is de Betula bhojpattra, een soort berk. De zachte schors van deze boom wordt gebruikt als kledij. 
(Banerji, S.C., 1980, p35). 
183 Letterlijke vertaling: Een gelijkenis met de milde Mārutwinden in de tuin die geurt naar verschillende 
bloemen; zin naar eten in het bedelaarschap; altijd het hoogste plezier in de waardevolle esoterische kennis; 
bevrediging door het water van de vijvers; een kleed door de gemakkelijk te vinden schors van de Bhūrja-boom; 
slaap op de schitterende oever; welke andere zelfbeschikking is een toestand van vrijheid? 
184 Letterlijke vertaling: De levenswijze, lijkend op die van een bij, van een asceet, die dagelijks zonder 
beperking voesel aanneemt van de huisvrouwen in elk huis, is prijzenswaardig. 
185 Letterlijke vertaling: Daarom ga ik, makend zoveel devotie tijdens het voorbijgaan van de tijd voor het 
bedelen, naar het huis van de één of andere huisvader. (Aldus rondstappend en voor zich kijkend.) Ha! Van wie 
is dit huis? 
186 (Opkomend.) 
187 Balabhadra Hij is de oudere broer van Kçùõa en wordt beschouwd als de zevende incarnatie van Viùõu. Hij 
wordt ook Baladeva of Balarāma genoemd. (Dowson, J., 1968, p40). 
188 Letterlijke vertaling: (De handen samenvouwend.) Waarde Heer, dit is het huis van de eerbiedwaardige prins 
Balabhadra. Dat de nobele Heer binnentreedt. Want hij die gast genoemd wordt, is hier voorzien van een 
ongehinderde doorgang. 
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 tot zichzelf.) Dit is zeker het huis van de nobele Tāladhvaja190, waar hij naar  
 toe komt om zich te vermaken. (Terwijl hij rondloopt, beeldt hij uit dat hij  
 geniet en spreekt in het niets191.)Wat zeg je? Dat ik niet mag weggaan en even  
 moet wachten tot Subhadrā, de jongere zus van je meester Balabhadra die   
 dagelijks de gasten vriendelijk ontvangt, een aalmoes aan mijn zeer   
 gezegende voeten zet. Wel dan wacht ik tot zolang het duurt om een koe te 

melken. (Nadat hij dit gezegd heeft, denkt hij na.) Wat is het lot me gunstig 
gezind.192 

  
59-60. Het lot is de gekwelde Cātaka-vogel193 gunstig gezind als het regent zelfs  
 zonder dat er wolken zijn, en de Cakora-vogel194 als hij na een lange tijd zelfs  
 ’s middags kan drinken van het maanlicht. 195 [9] 
  
61. (Dan komen Vrouwe Subhadrā en haar vriendin op.) 
  
62. Subhadrā: Wie is hier de speciale gast die ik gastvrij moet ontvangen? 
  
63-64. Arjuna: (Hij kijkt voor zich uit en spreekt blij tot zichzelf.) O, zo’n  
 buitengewone schoonheid heb ik nog nooit eerder gezien. Want: 
  
65-68. Als zij het maanlicht is, waarom schijnt het hier dan overdag, als ze het    
 zonlicht is,waarom doet het de bron van mijn eeuwige liefde dan niet  
 verdampen? Hoewel ze in dit huis schittert als de bliksem, is ze dat niet want  
 er zijn geen wolken. Daarom vermoed ik dat zij, die wel een mooie  
 klimplant196 lijkt, het product is van mijn verbeelding.197[10° 
                                                                                                                                                   
189 kādambarī vrouwelijk van "kādambara". Het is een likeur die gedistilleerd wordt van de bloemen van de 
Kadamba. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p270b). De Kadamba is de Nauclea Cadamba. (Banerji, S.C., 1980, 
p45). Volgens een Puranische legende, wordt de distillatie van likeur in verband gebracht met deze plant. 
(Gupta, S.M., 1971, p25). 
190 Tāla-dhvaja : "hij die een palm in zijn banier draagt". Het is een epitheton van Balarāma. (Monier-Williams, 
Sir M., 1999, p 445a). 
191 ākāśe: "in de lucht". Een regieaanwijzing die impliceert dat er gesproken wordt tegen iemand die niet te zien 
is. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p127a). 
192 Letterlijke vertaling: (Verder lopend. De geur van Kadambarī-likeur ruikend. Tegen zichzelf.) Dit is zeker het 
huis voor het vermaken van precies deze nobele Tāladhvaja. (Aldus rondwandelend beeldt hij genot uit. In de 
lucht.) Wat zeg je? "Nobele Heer, ga niet weg. Blijf een moment staan, totdat Subhadrā, de jongere zus van mijn 
meester Balabhadra, dagelijks makend een gastvrij onthaal voor de gasten, een aalmoes brengt naar de beide 
gezegende voeten." Nu dan worde er gewacht de duur van het melken van een koe. (Na aldus gesproken te 
hebben, denkt hij.) Ah! Een gunst van het lot. 
193 Cātaka: Volgens het woordenboek is het de vogel Cucculus Melanoleucus (die van regendruppels leeft). 
(Monier-Williams, Sir M., 1999, p392a). Volgens het boek van Banerji gaat het ofwel om een mus, de Passer 
Domesticus, ofwel over de bont gekuifde koekoek, de Clamator Jacobinus. Beiden worden beschreven als vogels 
die dichtbij de wolken vliegen en leven van regenwater. (Banerji, S.C. , 1980, p163). 
194 Cakora: Het gaat om de griekse patrijs die van manestralen zou overleven. (Monier-Williams, Sir M., 1999, 
p380b). Volgens Banerji zijn er twee soorten Griekse patrijzen, de Alectoris Graeca Chukar en de Perdix Rufa. 
Er wordt van de vogel gezegd dat zijn ogen veranderen als hij vergif ziet. (Banerji, S.C., 1980, p162). 
195 Letterlijke vertaling: Het water regenen zelfs bij de afwezigheid van wolken is [een gunst van het lot] voor de 
gekwelde Cātaka en het drinken van het maanlicht zelfs op de middag na een lange tijd is [een gunst van het lot] 
voor de Cakora. 
196 vallī is een klimplant. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p929a). 
197 Letterlijke vertaling: Als dit is het licht van de maan, hoe kan dat hier dan in de dag verschijnen; als dit het 
licht is van de zon, [hoe kan het dan dat] het niet verdrijft de regen van onsterfelijk verlangen; deze is flitsend in 
dit huis en doch niet een bliksem vanwege een afwezigheid van wolken. Daarom denk ik dat zij, [zijnde] een 
welgevormde klimplant, de vrucht is van mijn [geestes]oog. 
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69. Bovendien. 
  
70-71. Het was een goed plan me te vermommen als iemand in het vierde levens-  
 stadium198, want  door ermee in te stemmen199 heb ik het respect gekregen van 
 de koningsdochter met haar grote ogen.200[11] 
  
72. (Hij spreekt luidop.) Dat ben ik. (Hij komt steels dichterbij.) 
  
73-76. Subhadrā: (Ze kijkt naar hem en spreekt tot zichzelf.) Moeder, dit is geen  
 bedelmonnik, maar de één of andere god die lijkt op Kāma201 en rondzwerft  
 zogezegd als bedelaar om zo de hand te kunnen leggen op ieders bezit. Maar  
 soit, ik zal het wel te weten komen. (Ze spreekt luidop.) Waarde heer, neemt  
 U deze aalmoes toch aan. (Met afgewend gelaat en bevende vingers wil ze 

hem die geven.)202 
  
77-79. Arjuna: (Hij doet alsof hij kwaad is.) Zeg, U bent helemaal niet op de hoogte  
 van de manier waarop men gasten eervol ontvangt. Moeten asceten zoals ik  
 een aalmoes  aanvaarden als ze zo oneerbiedig behandeld worden? Wij  
 hongerige bedelmonniken  zwerven niet enkel en alleen rond om te bedelen,  
 maar ook om de waarheid te leren kennen. 203 
  
80-81. Subhadra: (Ze wendt voor dat ze bang is en fluistert zijdelings tegen haar  
 vriendin.) Hé Sumatikā, meent deze nobele heer dat nu echt?204 
  
82-83. Sumatikā: Ik zal het wel te weten komen. (Tegen Arjuna.) Mijnheer, meisjes  
 van een goede familie zijn van nature zo dat ze iemand niet rechtstreeks  
 aankijken als het niet nodig is. Nobele heer, pardonneert205 U haar hierom  

toch. 206 

                                                
198 caturthāśrama betekent "het vierde levensstadium". In het leven van een brahmaan zijn vier stadia: de 
Brahmachārī (student), Gçhastha (huisvader), Vānaprastha (kluizenaar) en de Saünyāsin (asceet, bedelmonnik). 
Hier verwijst men naar het stadium als asceet die in zijn levensbehoeften voorziet door te bedelen. (Dowson, J., 
1968, p27, 59-60). 
199 aïgī-karaõa: "het kiezen van een kant, instemmen, akkoord gaan". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p7b). In 
het Mahābhārata wordt verteld dat Kçùõa Arjuna de raad geeft Subhadrā te ontvoeren. (van Buitenen, J.A.B., 
1973, vol 1, p 407). Ik vermoed dat ook het hele plan om zich te vermommen als asceet van Kçùõa afkomstig is. 
200 Letterlijke vertaling: Deze verschijning uit het vierde levensstadium is gunstig vanwege het voorwendsel want  
door het instemmen [ermee] ben ik zeker gegaan naar de eerbiedwaardigheid van zo’n soort koningsdochter met 
lange ogen door het maken van een lichaam als voorwendsel. 
201 Kāma: Het is de naam van de god van de liefde. (Dowson, J., 1968, p145). 
202 Letterlijke vertaling: (Kijkend, tegen zichzelf.) Moeder, deze is geen bedelmonnik, maar de één of andere 
god, lijkend op Kāma, die rondzwerft met het bedrog van het bedelen om te grijpen het gehele bezit van 
iedereen. Het weze zo. Ik zal weten. (Luidop.) Dat de nobele heer deze aalmoes grijpe. (Aldus wenst ze met 
afgewend gelaat en met vingers die een beving maken, het te geven.)  
203 Letterlijke vertaling: (Tonend woede met bedrog.) Zeg, U bent niet grondig onderlegd in de vorm van het 
eerbetoon aan gasten. Maken asceten zoals ik het aanvaarden van een aalmoes met zo’n oneerbiedigheid? Wij 
hongerige bedelmonniken zwerven niet alleen rond met het doel te bedelen, maar ook met het doel te kennen de 
waarheid. 
204 Letterlijke vertaling: (Vol voorgewende angst opzij fluisterend.) Hé Sumatikā, zegt deze nobele heer [het] 
echt? 
205 prasīdatu: De imperatief betekent specifiek " be so gracious, please ". (Monier-Williams, Sir M., p696c). 
206 Letterlijke vertaling: Ik zal het weten. (Tegen Arjuna.) Mijnheer, deze aard van dochters van een goede 
familie is precies zo dat zij zonder reden niet met het gezicht naar u gekeerd kijken. Daarom dat de nobele heer 
[haar] genadig weze.  
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84. Arjuna: Ik pardonneer haar. Stel haar maar volledig gerust.207 
  
85-86. Sumatikā: (Tegen Subhadrā.) Mijn vriendin, net zoals ’s zomers enkel het  
 oppervlak van een vijver wordt opgewarmd door de zonneschijn, is deze  
 heilige man enkel oppervlakkig gezien nogal opvliegend, maar niet vanuit de  
 grond van zijn hart. Ga recht tegenover hem staan om hem de nodige eer te 

bewijzen.208 
  
87. (Subhadrā plaatst de handpalmen tegen elkaar en buigt om hem te eren.) 
  
88. Arjuna: Sumatikā, je beste vriendin is wel echt bang. Want:  
  
89-90. Ik zie dat het kleed op haar borst op en neer gaat doordat ze zo snel ademt, dat 
 haar gelaat aantrekkelijk is juist omdat ze uit angst209 voor mij haar wenk-  
 brauwen fronst en dat de poppetjes van haar ogen verstard zijn.210 
  
91-92. Sumatikā: Mijnheer, mensen die erg ongemanierd zijn, beginnen zelfs zonder  
 reden al te beven, laat staan als er wel een reden is. 211 
  
93. Arjuna: (Tegen Subhadrā.) 
 
94-95. Jij met je reeënogen, wees maar niet meer bang: ik heb gelogen om te zien   
 hoe je zou reageren. Jongedame, ik hoop dat je nu weer vrolijk wordt. 212[12]  
  
96. (Nadat hij haar dit alles heeft uitgelegd.) Jongedame, geef die aalmoes maar.  
 (Hij neemt ze aan.) 
  
97-99. Sumatikā: Mijn vriendin Subhadrā, ik vermoed dat hij geen gewoon mens is, 
 maar eerder de machtige Indra213 zelf, of iemand die op hem lijkt, die zich  
 vermomd heeft en naar hier is gekomen om je te belonen door een wens van  
 jou te vervullen. Zorg dat je hem in ieder geval een gastvrij onthaal aanbiedt  
 dat volgens zijn wensen verloopt.214 

                                                
207 Letterlijke vertaling: Wij zijn [haar] genadig. Maak haar volledig rustig. 
208 Letterlijke vertaling: (Tegen Subhadrā.) Vriendin, deze zeer heilige mannen zijn heet aan de bovenkant, net 
zoals vijvers die in de zomer zijn opgewarmd door de zonneschijn, niet in het hart. Na recht tegenover hen te 
zijn, respecteer hen. 
209 darana: In beide versies van de tekst staat "darana" met een dentale i.p.v. cerebrale n. In het woordenboek 
wordt wel "daraõa" opgenomen in de betekenis van "het breken" wat niet in deze context past, maar "darana" is 
niet terug te vinden. Het woordenboek neemt wel "dara" op als "angst" en "dé" als "barsten, breken, bang 
zijn".(Monier-Williams, Sir M., 1999, p470a, 492b). Als men van het werkwoord dé een nomen actionis vormt 
krijgt men daraõa met õ wegens de cerebralisatieregel. (Scharpé, A., 1943, p8, §25). Waarschijnlijk heeft men 
een fout gemaakt in de beide versies van de tekst. 
210 Letterlijke vertaling: Bij haar worde er gezien een borst met een kleed dat trilt door het nemen van zuchten, 
een gezicht dat mooi is door het fronsen van de wenkbrauwen naar mij uit angst en met pupillen onbeweeglijk in 
de ogen. 
211 Letterlijke vertaling: Mijnheer, buitensporig ongemanierde naturen beven zelfs bij een niet verschenen reden. 
Hoeveel te meer [beven ze] bij een verschenen reden? 
212 Letterlijke vertaling: Herteogige, gedaan met deze angst, door mij is een valse uitspraak gedaan om jouw 
gedrag te zien, moge de jongedame dus wezen met het gelaat opgehoffen naar de opgewektheid. 
213 Mahendra is een naam van Indra, de god van de hemel en in de Vedische tijd de machtigste der goden. 
(Dowson, J., p1968, p123, 194) 
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100-102. Subhadrā: (Ze spreekt tot zichzelf.) Ze zegt dat hij gekomen is om me een  
 beloning te geven, maar ik kan er geen bedenken. (Ze spreekt luidop, maar  
 wel zijdelings tegen haar vriendin.) Mijn vriendin, zelfs mezelf zal ik hem  
 geven, als hij zo vriendelijk is dat aan te nemen.215 
  
103. Sumatikā: Zeg vriendin, zou een nobele heer zoals hij dan geen goede 
 bedoelingen hebben, dat jij, mijn beste vriendin, zoiets zegt?216 
  
104-105. Arjuna: (Beleefd.) Ik kan gerust zeggen dat ik een vrij man ben. Waarom  
 neemt ze de plicht op zich om dagelijks gasten eervol te ontvangen? 217 
  
106. Sumatikā: Ze hoopt daarmee de man van haar dromen te ontmoeten.218 
  
107-108. Arjuna: (Hij spreekt tot zichzelf.) Wie zou de man van haar dromen zijn? 
 Soit. Ik zal het wel te weten komen. (Hij spreekt luidop.) En?219 
  
109. Sumatikā: (Beschaamd.) Zal de nobele heer het eerst begrijpen, of mijn beste  
 vriendin?220 
  
110. Arjuna: Waarom spreek je in raadsels?221 
  
111-112. Sumatikā: Mijnheer, ik weet toch dat zij U uw gelofte zal doen vergeten, als  
 U Uw naam en afkomst vernoemt.222 
  
113-114. Subhadrā: (Ze spreekt tot zichzelf.) Mijn beste vriendin zegt precies wat 
 mijn hart ook zegt. (Ze spreekt luidop.) Mijn vriendin, ik zal weggaan want 
 wie weet wat jij nog allemaal zegt.223 
  
115. Sumatikā: Een belangrijke gast slecht ontvangen door, zelfs al is het maar  
 voor even, weg te gaan, is ongepast.224 
  

                                                                                                                                                   
214 Letterlijke vertaling: Ik vermoed dat dit geen mens is, maar ofwel de grote Indra [zelf] ofwel iemand zoals de 
grote Indra die gekomen is, na bedrieglijke kledij te hebben aangedaan, om jou een voordeel naar wens te geven. 
Maak daarom voor hem in elk opzicht een gastvrij onthaal naar [zijn] wens. 
215 Letterlijke vertaling: (Tot zichzelf.) Ze zegt dat hij gekomen is om een voordeel te geven, en ik daarentegen 
weet geen voordeel. (Luidop. Opzij.) Vriendin, door mij is zelfs [mijn] zelf aan hem overhandigd als hij hoffelijk 
is door het aannemen. 
216 Letterlijke vertaling: Vriendin, zijn zo’n nobele heren niet goedhartig, waardoor mijn geliefde vriendin zo 
wordt gesproken? 
217 Letterlijke vertaling: (Beleefd.) Deze is een vrij man. Dat worde vol vertrouwen gezegd. Welke soort doel is 
er voor haar bij de verplichting van het dagelijks eerbetoon aan gasten. 
218 Letterlijke vertaling: Het volgende:" Moge ik ontmoeten een man naar wens". 
219 Letterlijke vertaling: (Tegen zichzelf.) Wie zou voor haar de man naar wens zijn? Het weze zo. Ik zal weten. 
(Luidop.) Wat dan?  
220 Letterlijke vertaling: (Beschaamd.) Weet de nobele heer het eerst of mijn geliefde vriendin? 
221 Letterlijke vertaling: Waarom spreek je onduidelijk? 
222 Letterlijke vertaling: Ik echter weet zoveel dat, als mijnheer de naam en de familie van zichzelf geeft, zij dan 
tot een eind brengt [uw] gelofte.  
223 Letterlijke vertaling: (Tegen zichzelf.) Deze geliefde vriendin van mij zegt precies [dat wat] gesitueerd is in 
mijn hart. (Luidop.) Vriendin, ik zal weggaan. Wie weet wat door jou wordt gezegd. 
224 Lettelijke vertaling: Het is niet gepast om zelfs maar een stap te bewegen na geen aandacht te hebben 
geschonken aan een belangrijke gast. 
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116. Subhadrā: (Ze spreekt zijdelings tegen haar vriendin.) Vraag eens naar zijn  
 naam en afkomst. 
  
117. Sumatikā: Goed. (Ze vraagt het hem.) 
  
118-119. Arjuna: Jongedame, mijn naam is een synoniem van de Kakubha-boom225. Je  
 moet ook weten dat mijn familie alleen in die streken op aarde woont waar de 
 wet van het karma226 heerst.227 
  
120. Sumatikā: Mijn beste vriendin, ik heb begrepen dat zijn naam Arjuna is en 
 dat hij behoort tot de familie van de Bharata’s228. 
  
121. Arjuna: En dan ben jij Sumatikā. 
  
122-123. Subhadrā: (Ze spreekt zijdelings tegen haar vriendin.) Mijn vriendin  
 Sumatikā, hij is echt die nobele heer naar wie ik eerder zo verlangde enkel en 
 alleen door alles wat ik over hem gehoord had.229 
  
124. Sumatikā: Mijn beste vriendin, wie is dat dan? 
  
125. Subhadrā: (Ze toont haar een afbeelding.) Mijn vriendin, dit is hij. 
  
126. Sumatikā: Hij is het helemaal.230 
  
127-128. Die gespierde armen, dat gezicht, die borst en die ogen zijn dezelfde als die   
 van hem: werkelijk heel dat figuur komt exact overeen met het zijne. 231[13] 
  
129-130. Hoe kan het ook anders232 want meisjes van een goede familie, uit wiens ogen 
 het verlangen af te lezen is omdat ze verliefd zijn, leggen geen valse  

                                                
225 kakubha: Het is de boom Terminalia Arjuna. (Banerji, S.C., 1980, p45). 
226 karman: Het betekent letterlijk "daad". De mens kan goede en slechte daden stellen en wordt daarvoor 
beloond (positief karma) of gestraft (negatief karma). Het resultaat van een daad die een mens stelt, hoeft niet 
onmiddellijk aantoonbaar te zijn . Het kan zijn dat het resultaat (positief of negatief) pas in een latere reïncarnatie 
tot uiting komt. Hoewel het resultaat van een bepaalde daad pas later kan optreden, blijft dat resultaat niet steeds 
duren: het resultaat van een daad raakt dus na een tijd uitgewerkt.( Men kan als resultaat van vele goede daden 
als een god geboren worden, maar na een bepaalde periode wordt men opnieuw herboren). In die zin is karma 
eindig. Aangezien ket principe van karma voor alles en iedereen geldt, kan het als een soort universele natuurwet 
beschouwd worden. (Klostermaier, K.K., 1994, p212-220). 
227 Letterlijke vertaling: Jongedame, mijn naam is een synoniem van de boom Kakubha. In hetwelk deel van de 
aarde de heerschappij van het karma is, weet dat precies daar voorwaar [mijn] familie [is].  
228 Bhārata: "afkomstig van Bharata" (Monier-Willilams, Sir M., 1999, p753b). De Pāõóava’s (Arjuna en zijn 
vier broers) waren nakomelingen van Bharata en worden Bharata’s genoemd. (Dowson, J., 1968, p47). 
229 Letterlijke vertaling: (Opzij.) Vriendin Sumatikā, hij is echt de nobele heer door dewelke ik eerder was 
gemaakt verlangend enkel door het geheel dat [door mij over hem] gehoord was. 
230 Letterlijke vertaling: Het stemt echt overeen. 
231 Letterlijke vertaling: De beide armen als knotsen zijn die twee, het gezicht is precies zo en de borst is net zo, 
de twee ogen zijn net zo, hoeveel te meer is zelfs het volledig figuur van hem. 
232 Athavā kiü etena betekent letterlijk "Wat dan dit". Het is hier een ietwat vreemde constructie die volgens mij 
moet geïnterpreteerd worden als " hoe kan het ook anders". Subhadrā vertelt haar vriendin dat de man die voor 
hen staat diegene is waar ze al zoveel over gehoord heeft en waar ze verliefd op is geworden. Daarna toont ze 
haar vriendin een portret van die man. Haar vriendin Sumatikā beaamt dat de man van het portret en diegene die 
voor hen staat dezelfde is. Dan zegt ze dat het onmogelijk iemand anders kon zijn (athavā kiü etena) vermits 
meisjes van een goede familie niet liegen. 
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 verklaring af.233  
  
131-132. Subhadrā: (Ze spreekt weer zijdelings tegen haar vriendin.) Mijn vriendin,  
 stel hem eens de vraag waarom hij een vermomming draagt. 234 
  
133. Sumatikā: Goed. (Ze vraagt het hem.) 
  
134. Arjuna: Dat heeft wel een reden. Bijvoorbeeld de volgende. 
  
135-137. Misschien heeft het lot dit allemaal wel zo gunstig geregeld enkel en alleen  
 opdat ik haar zou kunnen ontmoeten. Hoe zou het anders mogelijk zijn dat ik 
 haar hier in de vrouwenvertrekken ontmoet?235[14] 
  
138-142. Op dat moment staan Subhadrā en Arjuna alletwee verstomd stil en krijgen  
 kippenvel. Ze staan beiden te beven met hun ogen vol tranen en hun hand- 
 palmen nat van het zweet. Hun woorden blijven in hun keel steken en daarna  
 trekt alle kleur uit hun gelaat weg. Ze gaan volledig op in hun liefde voor  
 elkaar, maar blijven alletwee uit angst op hun plaats staan. 236[15] 
  
143. (Vanuit de coulissen is er een tumult te horen. Iedereen luistert geschrokken.)  

  

144. Sumatikā: Mijn vriendin, dat klinkt onheilspellend. Laten we maar afscheid 

 van hem nemen en naar binnen gaan. 

  

145-146. Subhadrā: (Ze kijkt ondertussen naar Arjuna.) Mijn vriendin Sumatikā, vraag 

 hem of hij zo vriendelijk wil zijn me nog eens te ontmoeten. 

  

147-148. Arjuna: Jongedame, dat zal ik zeker doen. (Nadat hij haar dit heeft gezegd.) 

 De weg naar het geluk is vol hindernissen. (Terwijl hij dat zegt, gaat hij  

 bedroefd af.) 237 

  

149. (En de twee meisjes gaan naar binnen.) 

  

150. (Opnieuw vanuit de coulissen.) 

  

151-154. Een aap met uitzonderlijk scherpe nagels aan zijn handen en voeten duikt op.  
 Hij springt over hoge huizen, rukt in de tuinen massa’s bloemen uit, maakt al 

                                                
233 Letterlijke vertaling: Of wat dan dit. Want er is immers geen valse verklaring van meisjes van een goede 
familie, die voorzien zijn van verlangen in de ogen door de gehechtheid van [hun] hart. 
234 Letterlijke vertaling: (Opnieuw opzij.) Vriendin, vraag hem nog één andere [zaak]. Zodus: om welke reden 
wordt er gedragen bedrieglijke kledij? 
235 Letterlijke vertaling: Om de één of andere reden. Misschien werd dit alles wel gemaakt door het gunstige lot 
voor een ontmoeting met precies haar. Hoe anders zou er voor mij zijn de ontmoeting met precies haar in dit 
vrouwenvertrek? Aldus. 
236 Letterlijke vertaling: Op dat moment zijn Subhadrā en Arjuna beiden onbeweeglijk door het beginnen van een 
verlamming, en daarna voorzien van het verschijnen van opgericht lichaamshaar, van ogen bedekt door een 
tranenvloed, zwetend in de vouwen van [hun] handen en beven, voorzien van een gestamel vervat in de keel, 
kort daarna verbonden met de afwezigheid van een gezonde gelaatskleur, opgegaan in de liefde voor slechts één 
[persoon], vervolgens voorzien van wederzijdse angst, blijvend op de eigen plaats. 
237 Letterlijke vertaling: Mevrouw, het is zeker zo. (Na dit gezegd te hebben.) Het geluk is voorzien van veel 
obstakels. (Aldus sprekend is hij bedroefd afgegaan.) 
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 van ver de vrouwen van streek door zijn ogen wijd open te sperren, zwiept  
 met zijn staart en veroorzaakt een hels lawaai door met zijn reusachtige  
 tanden te knarsen.238[16] 
  
155. Zeggen jullie tegen de heer Baladeva239 dat hij die aap uit de weg ruimt zoals  
 dat bij Dvivida240 gebeurde.241 
  
156. (Dan komt Mijnheer Baladeva op met een wijnglas in zijn hand en zijn   
 blauwe kleren242 half afgezakt.) 
  
157. Baladeva: (Hij is woedend buiten gekomen.) Ha! Wie wenst er hier eens te   
 te gast te zijn bij Yama243? 
  
158. (Een brahmaan komt op.) 
  
159. De brahmaan Śrīraïga: Mijnheer Baladeva, bescherm ons, bescherm ons 
 toch. 
  
160-163. Een tijger met uitzonderlijk scherpe klauwen aan zijn poten duikt op. Hij  
 springt over hoge huizen, rukt in de tuinen massa’s bloemen uit, maakt al van 
 ver de vrouwen van streek door zijn ogen wijd open te sperren, zwiept met  
 zijn staart en veroorzaakt een hels lawaai door met zijn reusachtige tanden te  
 knarsen.244 
  
164. (Hij heeft het vers245 dat al eerder gedeclameerd is, herhaald.)  
  
165. Baladeva: Een tijger? 
  
166-167. Śrīraïga: Nee, nee, heer, ik druk me verkeerd uit omdat ik zo bang ben. Het  
 is wel degelijk een aap die opgedoken is.246 
  

                                                
238 Letterlijke vertaling: Deze aap doemt op springend over een hoog huis, uitrukkend hopen bloemen in tuinen, 
kwellend van ver het  vrouwenvolk door het snelle wegtrekken van de wenkbrauwen van de ogen, heen en weer 
zwaaiend zijn staart, makend een herrie, na met de tanden te hebben geknarst, en voorzien van buitengewone 
nagels aan handen en voeten. 
239 Baladeva is een andere naam voor Balarāma of Balabhadra, de broer van Kçùõa. (Dowson, J., 1968, p40). 
240 Dvivida: Een demon in de vorm van een grote aap. Hij was een vijand van de goden en werd in een gevecht 
gedood omdat hij de ploeg (zijn wapen) van Balarāma had gestolen. (Dowson, J., 1968, p102). 
241 Letterlijke vertaling: Zeggen jullie dit aan de heer Baladeva nl. dat hij hem maakt volgend de weg van 
Dvivida. 
242 Nīla-vasana: "blauwe kledij". Balarāma, de broer van Kçùõa, wordt beschreven als een man die blauwe kleren 
draagt, snel woedend wordt en zoveel houdt van wijn als Kçùõa van vrouwen. Als wapen draagt hij o.a. een 
ploeg. (Dowson, J., 1968, p40-41).   
243 Kçtānta betekent "de dood veroorzakend". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p303a). Het is een naam van 
Yama, de god van de dood. (Dowson, J. , 1968, p168). 
244 Dit vers is hetzelfde als vers 16 (regel 151-154) maar het woord "kīśa" (aap) uit regel 154 is in regel 163 
veranderd in "vyāghra" (tijger). 
245 śloka: Een soort vers dat bestaat uit twee regels met elk 16 lettergrepen die volgens een bepaald schema 
geordend zijn. (Renou, L.- Filiozat, J., 1953, vol2, p713-719). Vermits dit vers geen echte śloka is, vertaal ik hier 
met "vers". 
246 Letterlijke vertaling: Helemaal niet, helemaal niet, heer. Voor mij is er onbeholpenheid in woorden ontstaan 
uit angst. Deze aap echter duikt op. 
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168-170. Baladeva: (Hij lacht.) Ha! Lafheid moet brahmanen in het bloed247 zitten dat  
 ze zelfs al van een niemendalletje bang zijn. (Hij beeldt uit dat hij opnieuw 
 woedend is en lalt uit zatheid.) Wawawaar sszit dedie elleden... elellendeling  
 nu? (Hij beeldt nog steeds uit dat hij lalt.) 248 
  
171-174. Zal ik hem do...doden door hem met mijn pllloeg in su...stukken vaneen te   
 tek..trekken of zzzal ik hem met mijn hand opnemen en fijk..fnij...fijnknijpen? 
 Zzal ik hem met een slllag van mijn ko...knots tot moesssslaan of zalllek hem, 
 he...gezond en wel, vanop grooote go...hoogte hard neerkwakken op de aarde? 
 Offfvul de rum in mijn gll...glas eens bij mmmedhem daar, da...dan drinkek 
 hem zzzo op.249[17] 
  
175-176. Brahmaan: (Hij staat wat verder een kruik klaar te maken.) Mijnheer  
 met uw blauwe kledij250, beheers U. Die aap komt van de stallen en de  
 stalknecht heeft hem teruggebracht waar hij thuishoort. 
  
177-178. Baladeva: (Als hij dat hoort, bedwingt hij zijn woede, kijkt om zich heen en  
 spreekt tot zichzelf.) Begint het lentefeest nu? Hoe ik daarbij kom? 
  
179-182. Op het paleis van Yadu251 hijst men bontgekleurde vlaggen versierd met   
 emblemen en bij de deurposten zet men volle waterkruiken waarvan de  
 zijkanten getooid zijn met Rambhā252. De meisjes zijn oogverblindend omdat  
 ze zich elegant hebben uitgedost met gouden juwelen en nieuwe oranje kleren 
 dragen. En ambtenaren verfraaien de straten en de parken van de stad.253[18]  
  
183-185. (Hij zegt het volgende.) Ik zal naar de vrouwenvertrekken gaan en het eens  
 aan mijn vrouw vragen. (Hij beeldt uit dat hij de vrouwenvertrekken binnen- 
 gaat, loopt wat rond en vraagt het haar.) Liefje, weet jij niet of men binnen-    
 kort het lentefeest zal vieren? 
  
186. Revatī254: Mijn gemaal, heb jij dat dan niet door? Waarom zou men anders  
                                                
247 jāti: Deze term wordt vaak vertaald ald "kaste", maar komt daar niet helemaal mee overeen. De Indische 
maatschappij is ingedeeld in vier kastes (varõa). Deze vier kasten worden nog verder onderverdeeld in subkastes 
of jāti’s, die ongeveer even oud zijn als de kastes zelf, maar veel uitgebreider zijn (rond de 3000). (Klostermaier, 
K.K., 1994, p334-335). 
248 Letterlijke vertaling: (Lachend.) Ha! Brahmanen zijn bevreesd enkel door hun jāti zodat ze bang zijn door 
zelfs een kleine oorzaak. (Na opnieuw woede te hebben uitgebeeld, met gestotter door dronkenschap.) Maar 
waar is de slechte toch? (Uitbeeldend de actie van het tattat-zeggen.)  

249 Letterlijke vertaling: Doodt ik [hem] na [hem] met [mijn] ploeg uiteengetrokken te hebben, of verpletter ik 
[hem] na [hem] met [mijn] hand te hebben weggenomen, of vermaal ik hem met een slag van mijn knots tot het 
fijne van poeder, of gooi ik [hem] gaaf en snel vanuit de hoogte neer op het aardoppervlak, of vul de rum in 
[mijn] drinkbeker aan met hem [dan] drink ik [hem] ogenblikkelijk op. 
250 nīlāmbara: betekent "hij met zijn blauwe kledij". Baladeva wordt omschreven als iemand die blauwe kleren 
draagt. (Dowson, J. , 1968, p40-41).  
251Yadu. Naam van de zoon van koning Yayatī van het maangeslacht en stichter van de lijn van de Yādava-
familie. Kçùõa was een nakomeling van hem. (Dowson, J., 1968, p371). 
252 rambhā: Het is weegbree. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p867b). Deze plant wordt ook Musa Sapientum 
genoemd. (Banerji, C.S., 1980, p70). 
253 Letterlijke vertaling: Veelkleurige vlaggen versierd met emblemen worden gehesen in het paleis van Yadu, 
kruiken, gevuld met water en mooi door de weegbree aan de zijkanten, worden gezet in de regio van de deuren, 
deze meisjes die mooi zijn door de gouden ornamenten die goed geschikt zijn op het lichaam, dragen nieuwe 
oranje kledij, de straten en bossen van de stad worden versierd door ambtenaren. 
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 bezig zijn alle voorbereidingen te treffen voor een feest? 
  
187. Baladeva: Zeker, dat is wel duidelijk. 
  
188-191. De ene vrouw vlecht zoetgeurende bloemen tot een krans terwijl een andere 
 saffraanballetjes255 overgiet met sandelwater256. Hier maakt er één    
 verschillende warme gerechten klaar, daar zet een andere muziekinstrumenten 
 zoals de vīõā257gereed, nog een andere prepareert een geurende alcoholische 
 drank258 met versnaperingen en deze verft een hele hoop kleren in  
 verschillende kleuren.259[19]   
  
192-193. Wel, zal mevrouw dit feest binnen of  juist buiten vieren? Hoe wil de traditie 
 het eigenlijk? 
  
194-195. Revatī: (Ze lacht.) Mijn gemaal, hoe kan U dat nu vergeten? Dit feest wordt  
 elk jaar gevierd. 
  
196. Baladeva: Liefje, dat ben ik helemaal vergeten. Weet je waarom? 
  
197-198. Mevrouw - ach wat heb je toch een prachtige wenkbrauwen - telkens als ik U  
 zie gaat er een vreugde door me heen, waar de geneugten van het lentefeest 
 niet aan kunnen tippen.260[20] 
  
199. (Revatī kijkt verlegen de andere kant uit.) 
  
200. Baladeva: Hoe zit het nu?261 
  
201-203 Revatī: Volgens de traditie hier vieren vrouwen zoals ik het feest binnen,        
 terwijl de meisjes van goede familie naar buiten gaan om zich te amuseren262. 

                                                                                                                                                   
254 Revatī: Ze was de dochter van koning Raivata en en werd door hem aan Balarāma ten huwelijk gegeven. 
(Dowson, J., 1968, p266). 
255 kāśmīra-piõóī valt uiteen in "Kāśmīra" dat "afkomstig van Kaśmīr, saffraan (L.)" betekent en "piõóī" dat "bal, 
bal gemaakt van eten" betekent. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p280c, 626a). Het geheel kan men dan vertalen 
als "saffraanballetje" of "Kasjmierse bollen". 
256 śrīkhaõóāmbha bestaat uit "śrīkhaõóa" dat "sandel(boom)é betekent en "ambhas" dat "water" betekent. Het 
geheel is dan "sandelwater". (Monier-Williams, Sir M.,1999, p1099a, 84a,). 
257 vīõā: de naam van de Indische luit. Het instrument heeft zeven snaren en negentien fretten die vastgemaakt 
zijn op een lange brede hals. Onderaan de hals zijn twee kalebassen vastgemaakt als klankkast. (Monier-
Williams, Sir M, 1999, p1005a). 
258 vāruõī: Het is een soort alcoholische drank gemaakt van een gedistilleerd mengsel van bereklauw en 
dadelpalmsap. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p944c). De drank heet Vāruõī, naar de godin van de alcohol. 
(Dowson, J., 1968, p338).   
259 Letterlijke vertaling: De ene vlecht zoetgeurende bloemen tot een krans, een andere vermengt 
saffraanballetjes met sandelwater, de ene maakt verschillende soorten gekookt eten, een andere schikt de 
muziekinstrumenten zoals de vīõā enz., nog een andere maakt een gekruide en geurende alcoholische drank en 
deze verft een hoop kleren in verschillende kleuren. 
260 Letterlijke vertaling: Jij met je mooie wenkbrauwen, het lentefeest wordt niet gekenmerkt door een gelijkenis 
met mij, altijd vreugde hebbend door de aanblik van mevrouw. 
261 Letterlijke vertaling: Wat daarna? 
262 khelissanti: In beide versies wordt deze Prākrit vorm in de chāya omgezet naar de Sanskriet-vorm kheliùyanti. 
De betekenis van de wortel khel "schudden, heen en weer bewegen, zwaaien, trillen" past hier niet goed in de 
context. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p340c). Daarom denk ik dat de vorm khelissanti eerder afkomstig is 
van de Sanskriet-vorm krīó die "spelen, sporten, zich amuseren" betekent. Deze betekenis past wel in de context. 
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 Ook Subhadrā, die we263 juwelen aangedaan hebben die geluk brengen, zal  
 dan naar buiten gaan net zoals de andere meisjes van de Yadu264 familie.265 
  
204. Baladeva: En als wij twee ons nu eens net binnenshuis zouden vermaken? 
  
205. (Ze gaan beiden af.) 
  
206. (Dan komt Subhadrā op samen met Sumatikā terwijl ze zoals eerder gezegd 
 juwelen draagt.) 
  
207-209. Subhadrā: (Ze brandt van verlangen.) Mijn vriendin, alle mensen zijn naar  
 hier gekomen om het lentefeest te vieren. Zou die nobele heer dan ook  
 gekomen zijn of niet? (Ze volgt met haar mooie ogen alles wat beweegt.266)   
 Ik denk dat hij hoe dan ook wel zal gekomen zijn. 
  
210-211. Sumatikā: Mijn beste vriendin, waarom twijfel je toch? Vermits asceten  
 vooral in parken en bossen rondhangen, zullen we hem nu wel dadelijk zien. 
  
212. Subhadrā: Hopelijk. Sumatikā, waar zijn onze bewakers naartoe?  
  
213. Sumatikā: Mijn beste vriendin, weet je dat dan niet? Ze staan daar bij een 
 groepje bomen net buiten het park. 
  
214-215. Subhadrā: Laten wij twee dan bloemen plukken terwijl de meisjes van goede 
 familie de laatste hand leggen aan de voorbereidingen voor het feest.267 
  
216. Sumatikā: Goed. 
  
217. (Dat doen ze.) 
  
218-219. Subhadrā: (Angstig en bedeesd kijkt ze steels rond en zegt dan stil iets.)  
 Mijn vriendin, kijk. Die nobele heer zit recht voor ons in dat prieel van  
 Mādhavī-bloemen268 wat na te denken. 
  
220-221. Sumatikā: (Ze kijkt stiekem op.) Mijn vriendin, het lijkt wel alsof hij gebukt 
 gaat onder de last van jou gescheiden te zijn. Ik weet dat jij alleen de oorzaak  
                                                                                                                                                   
(Monier-Williams, Sir M., 1999, p321b). Volgens Pischel zijn de Prākrit vormen "kheóóaï , kheëëanti" afkomstig 
van de Sanskriet-vorm "krīó". (Pischel, R., 1965, p152 §206). 
263 asmākam staat hier in de genitief. Vooral in latere taal is het gebruik van de genitief toegenomen zodat hij 
andere naamvallen zoals de datief, instrumentalis, ablatief en locatief kan vervangen. (Whitney, W.D., 1990, p98 
§294b). Hier vervangt hij volgens mij de instrumentalis. 
264 Yadu: Naam van de zoon van koning Yayatī van het maangeslacht en stichter van de lijn van de Yādava-
familie. Kçùõa was een nakomeling van hem. (Dowson, J., 1968, p371). 
265 Letterlijke vertaling:Hier is deze gewoonte dat [diegenen] zoals wij zich binnen vermaken en dat de meisjes 
van goede familie, na precies naar buiten te zijn gegaan, zich [daar] zullen vermaken. Daarom zal Subhadrā, 
voorzien van ornamenten, die geluk brengen en gemaakt zijn door ons, naar daar gaan samen met de andere 
dochters van Yadu. 
266 Letterlijke vertaling: Nadat zij, voorzien van mooie ogen, het bewegende heeft opgespoord. 
267 Letterlijke vertaling: Tot zolang de meisjes van goede familie de benodigdheden voor het tijdsverdrijf 
vervolledigen, zolang maken wij beiden nu dan het verzamelen van bloemen. 
268 mādhavī: De bloem Gaerthera Racemosa. In priëlen groeien altijd Mādhavī-klimplanten. (Banerji, S.C., 1980, 
p56). 
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 bent van zijn verdriet. Vroeger zag hij er zo niet uit. 
  
222. Subhadrā: Dan doe ik hier verkeerd aan. (Ze gaat verder in het Sanskrit.) 
  
223-224. Ik werp lonkende blikken, ik ervaar een ontembare liefde, de geest van een 
 vrouw zoals ik is verward, het is lente en ik ben jong, het is de eerste keer dat 
 ik verliefd ben. Mijn vriendin, wat moet ik nu doen?269[21] 
  
225-226. Sumatikā: Ga dan nu snel weg om deze bloemen aan Kāma te offeren en als 
 je hier dan terugkomt, zal je hem met je aanwezigheid zijn leed wel doen  
 vergeten. 
  
227. (Ze wandelen alletwee rond.) 
  
228. (Dan komt Arjuna op die verteerd is door het vuur van hun scheiding.) 
  
229-233. Arjuna: Ach, als ik nu in de buurt ben, beginnen de bladeren van de bomen te  
 knisperen en, nog iets wonderbaarlijks, het water van de vijvers droogt op, en  
 aangemoedigd door mijn diepe zuchten, wakkert de wind aan. Ach wat een 
 kommer en kwel, sinds ik haar gezien heb, raast er een koortsachtig vuur door 
 mijn lichaam dat dit alles veroorzaakt. Waarom heb ik het dan zo koud?270[22] 
  
234-238. Ik denk dat dit vuur enkel kan geblust worden als ik haar zachte lichaam zou  
 omhelzen. Om dat te bewerkstelligen zou ik dat meisje dat zo mooi en goed- 
 hartig is, moeten overmeesteren en ontvoeren als ze hier aangekomen is. Dat 
 kan als de heer Vāsudeva271, die elk hart leest als een open boek doordat hij 
 het zelf geschapen heeft272, zich mijn vriendschap herinnert en me zijn wagen  
 met Dāruka273 als wagenmenner zendt. (Terwijl hij dit denkt hoort hij de  
 wielen van een wagen denderen.)274 

                                                
269 Letterlijke vertaling: [Mijn] oog beweegt heen en weer, [mijn] liefde is onbeheerst, de geest van een vrouw is 
wanhopig, het is het lenteseizoen, [mijn] leeftijd is jong, het is de eerste liefde, vriendin, wat nu? 
270 Letterlijke vertaling: Ach wee! Waarom [is er], sinds het zien van haar, koelte? Want nu krijgen de bomen 
ruisende bladeren en verder [is er] nog een ander wonder: de vijvers [hebben] opgedroogd water door [mijn] 
nabijheid/ door [mijn] verlangen naar [haar] nabijheid. De winden nemen toe door een opeenhoping van een 
reeks diepe zuchten, want, ach wat een kwelling, een hitte zoals deze beheerst nu mijn lichaam.     
271 Vāsudeva: Het is een naam van Kçùõa die afgeleid is van de naam van zijn vader Vasudeva. (Dowson, J., 
1968, p343). 
272 antaryāmitā: Ik heb dit woord niet terug gevonden in het woordenboek van Monier-Williams, Böhtlingk, 
MacDonell, Apte, Śyāmasaüdardās en McGregor. Het bestaat uit "antaryāmin" en "-tā". Met het suffix -tā vormt 
men van adjectieven en substantieven vrouwelijke abstracte substantieven. (Whitney, W.D., 1990, p476 §1237). 
Het woord "antaryāmin" valt verder uiteen in "antar", wat "in" of "binnen" betekent en "yāmin".(Monier-
Williams, Sir M., 1999, p43b). Yāmin is afgeleid van de wortel "yam" die " houden, ondersteunen, uitstrekken, 
overheersen controleren" betekent. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p845b). Het suffix -in vormt van wortels 
adjectieven, waarbij de vocaal van de wortel verlengd wordt. Dergelijke adjectieven worden vaak, vooral in later 
taalgebruik in composita gebruikt. (Whitney, W.D., 1990, p420-421 §1143a, 1154, p447-448 §1183b). Via 
deze ontleding kom ik tot de volgende betekenis: "het feit [dat hij] controlerend [is] het binnenste" Vermits er 
van Kçùõa gezegd wordt dat hij het hele universum heeft geschapen, dat alles in hem bestaat en dat hij 
alomtegenwoordig is, lijkt het mij logisch om "antaryāmitā" te interpreteren als het feit dat Kçùõa het binnenste, 
de ziel van elk wezen beheerst en dus weet wat er zich in afspeelt. (Dowson, J., 1968, p161).   
273 Dāruka: Hij is de wagenmenner van Kçùõa en stond hem in zijn laatste dagen bij. (Dowson, J., 1968, p83). 
274 Letterlijke vertaling: Ik denk dat enkel een omhelzing van haar zacht lichaam een middel is tot bedaren van 
dit. En het einde van dit is de ontvoering van haar, die hier gekomen is en bezit een grote hoeveelheid 
schoonheid en vriendelijkheid, na haar te hebben overmeesterd. Dat zou mogelijk zijn als de eerbiedwaardige 
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239-240. Rommelt de donder daar zacht langs de kust van de oceaan of heeft de  
 Alomtegenwoordige275 me zijn wagen en zijn wagenmenner gezonden omdat  
 hij een grote genegenheid276 voelt voor zijn volgelingen?277[23° 
  
241. (Dan komt Dāruka op die op de wagen staat.) 
  
242-246. Dāruka: Met deze wagen kan men de Lokāloka-berg278 oversteken, de oceaan 
 induiken en daarna de verste uithoeken van de Pātāla-hel279 bezoeken, de  
 verblijfplaats van de Drieogige280 en Brahmā281 doorkruisen en de vloed aan  
 het einde der tijden282 reduceren tot een plas ter grootte van een koeienspoor: 
 bij de clementie van Śrīnātha283, wat kan men er nog meer mee doen? Bestaat  
 er wel iets waarvoor men deze wagen niet kan gebruiken? 284[24] 

                                                                                                                                                   
Vāsudeva, zich herinnerend mijn vriendschap en kennend het hart van iedereen door het controleren van het 
binnenste, zou zenden [zijn] wagen met de wagenmenner Dāruka. (Aldus denkend, na te hebben gehoord het 
lage geluid van de wielen van een wagen.) 
275 vibhu betekent "overal zijnd, alles doordringend, alomtegenwoordig, eeuwig". Het woord verwijst hier naar 
Kçùõa, van wie hetzelfde wordt gezegd. (Dowson, J., 1968, p161). 
276 vatsalatā staat hier in de instrumentalis. De betekenis van een instrumentalis die een middel uitdrukt gaat 
gemakkelijk over in die van de ablatief die een reden uitdrukt. (Whitney, W.D., 1990, p94 § 280). 
277 Letterlijke vertaling: Rommelt een wolk zeer zacht aan de kuststrook van de oceaan of heeft deze 
Alomtegenwoordige door [zijn] genegenheid t.o.v. [zijn] volgelingen mij zijn wagen samen met de 
wagenmenner gezonden?  
278 Lokāloka betekent letterlijk "een wereld en geen wereld". Het universum bestaat uit zeven werelden die elk 
omringd worden door een zee. Aan de rand van de zevende zee staat een mythische bergketen, de Lokāloka, die 
de zichtbare wereld van de eeuwige duisternis er rond scheidt. (Dowson, J., 1968, p179-180). 
279 Pātāla: Naam van één van de zeven regionen onder de aarde, waar de serpenten of Nāga’s wonen. (Monier-
Williams, Sir M., 1999, p616c). De hel bestaat uit zeven delen, waarvan het zevende en tevens laagste deel 
Pātāla heet. (Dowson, J., 1968, p233). 
280 Tri-nayana: "de drieogige". Śiva wordt ook de Drieogige genoemd. (Dowson, J., 1968, p297, 298, 300). 
281 Brahmālaya bestaat uit de woorden "Brahmā" en "ālaya" en betekent "de verblijfplaats van Brahmā". Het 
wordt als compositum niet opgenomen in het woordenboek van Monier-Williams en komt niet als naam voor in 
Dowsons boek. Brahmāloka wordt daarentegen wel opgenomen als "de wereld of hemel van Brahmā" (Monier-
Williams, Sir M., 1999, p739c). Dowson zegt hierover dat het de zevende wereld en tevens de verblijfplaats van 
Brahmā, de schepper van het universum, is. (Dowson, J., 1968, p59, 179). Brahmā werd als de schepper van het 
universum beschouwd, maar deze functie werd later toegewezen aan de goden Śiva en Viùõu, waardoor Brahmā 
in de schaduw kwam te staan. (Dowson, J., 1968, p56-57). 
282 kalpānta: "het einde van een Kalpa" (Monier-Williams, Sir M., 1999, p263a). Een Kalpa is een nacht en een 
dag van Brahmā en omvat 4.320.000.000 mensenjaren. (Dowson, J., 1968, p145). Voor de duur van een periode 
van een Kalpa worden in Dowsons boek echter verschillende getallen gegeven. We vinden ook het getal 
8.640.000.000 terug voor een Kalpa. (Dowson, J., 1968, p382). Er wordt ook gezegd dat de wereld, als die 
eenmaal door Brahmā is geschapen, gedurende een dag van Brahmā of 2.160.000.000 mensenjaren onveranderd 
blijft. Daarna vernietigt een vuur de wereld met alles wat erop leeft, maar de wijzen goden en elementen blijven  
bestaan. Als Brahmā daarna ontwaakt herschept hij alles opnieuw. Het proces van vernietiging en herschepping 
blijft doorgaan totdat er voor Brahmā honderd jaren verstreken zijn. Na deze periode van honderd Brahmā-jaren 
(om dit uit te drukken in mensenjaren zou men een getal met 15 cijfers nodig hebben), lossen Brahmā, de goden, 
de wijzen en het universum op tot enkel de elementen waaruit ze waren opgebouwd overblijven. (Dowson, J., 
1968, p56). Er wordt ook gezegd dat tijdens een nacht van Brahmā de aarde en de overige werelden 
ondergedompeld zijn in een oceaan en er is sprake van een vloed op het einde der tijden. (Dowson, J., 1968, p35-
36) 
283 Śrīnātha betekent "echtgenoot van Śrī" en is een naam van Viùõu. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p1099b).  
Vermits Kçùõa wordt beschouwd als een volledige manifestatie van en één met Viùõu, kan de naam hier 
verwijzen naar Kçùõa zelf. (Dowson, J., 1968, p361). 
284 Letterlijke vertaling: Deze wagen is in staat om te maken de oversteek van de Lokāloka, het onderzoeken van 
de periferie van de pātāla na het binnengaan in de oceaan, het doorkruisen van de verblijfplaats van de Drieogige 
en Brahmā, de actie van het delen tot een koeiespoor van de vloed op het einde van een kalpa; bij de 
vriendelijkheid van Śrīnātha, wat nog meer, wat is dat waarvoor hij niet geschikt is?   
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247-248. (Hij loopt rond.) De jongste zoon van Kuntī285 moet hier ergens verkleed als  
 asceet rondlopen. Op bevel van de heer Śrīpati286 zal ik hem op deze wagen 
 laten plaatsnemen en zal voor hem deze wagen mennen als de beste. (Dan  
 beeldt hij uit dat hij hem zoekt.) 
  
249. Arjuna: (Als hij dat hoort, spreekt hij hem vol respect aan.) Dierbare wagen- 
 menner van Bhagavat287, hier ben ik. Goeiendag288. 
  
250-252. Dāruka: (Hij kijkt op en spreekt tot zichzelf.) God zij dank, de heer Arjuna is  
 er. (Hij spreekt luidop en beleefd.) Mijnheer, ik ben op bevel van Bhagavat289 
 naar hier gekomen om Uw wagen te mennen. Doet U mij toch het genoegen  
 op de wagen te stappen, mijnheer.  
  
253. Arjuna: (Hij spreekt tot zichzelf.) Ach! Wat een voorliefde heeft de heer 
 Śrīkānta290 toch voor zijn volgelingen. Want: 
  
254-255. Zonder zich druk te maken over het feit dat Saükarùaõa291 zich hierover best  
 eens zou kunnen opwinden, heeft de Nobele292 zijn wagen en wagenmenner 
 naar mij gezonden. 293[25] 
  
256-257. (Hij spreekt luidop.) Mijnheer Dāruka, ik ben Bhagavat294 met het Śrīvatsa- 
 teken295 op zijn borst, heel wat verschuldigd. (Toen hij dat gezegd had en zijn  
 vermomming had afgelegd waardoor hij weer de oude was geworden, wilden  

                                                
285 Kuntī: Ze was de zuster van Vasudeva, de vader van Kçùõa. Van de wijze Durvāsas kreeg ze een toverspreuk 
waardoor ze van gelijk welke god die ze wenste op te roepen, een kind kon krijgen. Ze probeerde de spreuk uit 
en kreeg van de zon een zoon, Karõa. Later trouwde ze met Pāõóu en kreeg drie zoons nl. Yudhiùñhira, Bhīma en 
Arjuna die door Pāõóu erkend werden, alhoewel ze verwekt waren door de goden Dharma, Vāyu en Indra. 
(Dowson, J., 1968, p171). 
286 Śrīpati betekent "de echtgenoot van Śrī". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p1099b). Het is een naam voor 
zowel Viùõu als Kçùõa, maar uit de context blijkt dat hier eerder naar Kçùõa verwezen wordt. Veel namen van 
Kçùõa worden ook voor Viùõu gebruikt en omgekeerd. (Dowson, J., 1968, p 168). 
287 Bhagavat : betekent "de goddelijke" is een naam voor zowel Viùõu als Kçùõa. (Monier-Williams, Sir M., 
1999, 743c). Uit de context blijkt het hier om Kçùõa te gaan. 
288 bhadram te betekent letterlijk "heil aan jou" en is een groet. 
289 Bhagavat: "de goddelijke" is een naam voor zowel Viùõu als Kçùõa. (Monier-Williams, Sir M., 1999, 743c). 
Uit de context blijkt het hier om Kçùõa te gaan. 
290 Śrīkānta betekent " echtgenoot, geliefde van Śrī" en is een naam voor Viùõu. (Monier-Williams, Sir M., 1999, 
p1098c). Vermits Kçùõa beschouwd wordt als volledige manifestatie van Viùõu, dragen ze beiden vaak dezelfde 
naam. (Dowson, J., 1968, p168). Uit de context blijkt het hiet om Kçùõa te gaan. 
291 Saükarùaõa betekent "het uitgehaalde, het ploegen". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p1126b). Het is een 
naam van Balarāma, de oudere broer van Kçùõa, die hij gekregen heeft omdat hij een ploeg als wapen heeft en 
om dat hij uit de baarmoeder van zijn moeder, Devakī, werd gehaald en op miraculeuze manier werd 
overgebracht naar de baarmoeder van Rohinī. Op die manier werd hij gered van een zekere dood aangezien alle 
kinderen van Devakī bij de geboorte gedood werden op bevel van de koning Kaüsa. Er was hem namelijk 
voorspeld dat hij gedood zou worden door een zoon van Devakī. (Dowson, J., 1968, p40-41, 164-165).  
292 Mahātman betekent "de zeer nobele, zeer wijze". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p796a). Deze term kan 
voor iedereen aan wie men respect verschuldigd is, gebruiken. De context wijst echter uit dat het hier om Kçùõa 
gaat. 
293 Letterlijke vertaling: Na niet te hebben gedacht aan de verstoring van de geest van Saükarùaõa is door de 
nobele zijn eigen wagen samen met de wagenmenner voor mij uitgezonden. 
294 Bhagavat: betekent "de goddelijke" is een naam voor zowel Viùõu als Kçùõa. (Monier-Williams, Sir M., 1999, 
743c). Uit de context blijkt het hier om Kçùõa te gaan. 
295 Śrīvatsa: Toen Devakī van Kçùõa beviel had hij een donkere huid en ook een wiite krul haar op zijn borst. Dat 
speciale teken wordt Śrivatsa genoemd. (Dowson, J., 1968, p165). 
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 ze op de wagen klimmen.)296 
  
258-259. Terwijl ik op deze bolide stap, denk ik aan diegene die de koning der Cedi’s297 
 afpoeierde, Rukmin298 overwon en Rukminī299 schaakte, in de hoop dat mijn  
 wens vervuld wordt.300[26] 
  
260. (Nadat hij hierover nagedacht heeft, klimt hij op de wagen.) 
  
261. Dāruka: Mijnheer, waar zal ik U naartoe brengen? 
  
262. Arjuna: (Hij doet hem de wagen keren.)301 Mijnheer Dāruka, 
  
263-264. Breng me naar de plaats waar al die meisjes van goede afkomst vrij spelen.  
 (Hij ziet Subhadrā.) Of nee, breng me naar daar waar de vrouwen Kāma-  
 deva302vereren.303[27] 
  
265-266. Dāruka: (Hij laat de wagen vlakbij de plaats waar men Kāmadeva vereert,  
 halthouden.) Mijnheer, voert U nu het plan van de eigenaar van deze  
 wagen maar uit. 
267-268. Arjuna: (Hij stapt van de wagen, spiedt rond en ziet dan Subhadrā met   
 knikkende knieën en grote angstogen eenzaam staan aan de kant van de  
 tempel die aan Manmatha304 gewijd is. Hij spreekt tot zichzelf.) 

                                                
296 Letterlijke vertaling: (Luidop.) Mijnheer Dāruka, ik ben door Bhagavat, die voorzien is van het Śrīvatsa-
teken, verplicht. (Na aldus gesproken te hebben, na de bedriegelijke kledij te hebben afgelegd en na zijn 
toevlucht te hebben genomen tot zijn eigen natuur, wensten zij [hem] te bestijgen. 
297 cedi-bhūpa valt uiteen in "Cedi" en "bhūpa" en betekent "koning van de Cedi’s" (Monier-Williams, Sir M., 
1999, p401c, 761b). Met de koning van de Cedi’s wordt hier Śiśupāla bedoelt. Hij was een neef van Kçùõa, maar 
was zijn vijand omdat Kçùõa diens verloofde Rukminī net voor haar huwelijk had geschaakt. Hij werd 
uiteindelijk door Kçùõa gedood. (Dowson, J., 1968, p294). Cedi is een naam van een land en tevens de naam van 
de inwoners van dat land. Het komt overeen met het hedendaagse Chandail en Boglekhand. De hoofdstad heette 
Śuktimatī en één van de koningen was Śiśupāla. (Dowson, J., 1968, p71). 
298 Rukmin: Hij was koning van Vidarbha en de broer van Rukminī, die door Kçùõa ontvoerd werd. Rukmin 
achtervolgde Kçùõa en haalde hem in, maar zijn leger werd verslagen door Kçùõa. Omdat hij de broer was van 
Rukminī werd zijn leven wel gespaard, maar hij werd later gedood door Balarāma. (Dowson, J., 1968, p270).  
299 Rukminī: Ze was de dochter van de koning van Vidarbha en de zuster van Rukmin. Ze werd uitgehuwelijkt 
aan Śiśupāla, de koning van de Cedi’s, maar op haar trouwdag zag Kçùõa haar, zette haar op zijn strijdwagen en 
reed samen met haar weg. Haar verloofde, Śiśupāla, en haar broer, Rukmin, achtervolgden hen, maar werden 
beiden door Kçùõa verslagen. Kçùõa bracht Rukminī veilig naar zijn hoofdstad Dvārakā en trouwde daar met 
haar. (Dowson, J., 1968, p270). 
300 Letterljke vertaling: Dewelke, na de koning van de Cedi’s te hebben afgeschud en na de hooghartige Rukmin 
te hebben overwonnen, ontvoerde Rukminī, ik, mijn toevlucht zoekend tot de koning der wagens, herinner me 
deze voor het vervullen van [mijn] wens.  
301 dhanuùñaükārayan: De gecerebraliseerde s en t van"dhanuùñaü" is een typisch fenomeen van inwendige 
sandhi (Scharpé, A., 1943, p9 §26,34) en doen vermoeden dat het hier om een compositum gaat. Het woord 
"dhanuùña" is echter niet in het woordenboek van Monier-Williams terug te vinden. Volgens mij moet de 
woordgroep dan ook uitgesplitst worden in "dhanuù ñaü kārayan". Vermits de woorden dan niet in compositum 
staan, zou er echter een andere sandhi moeten toegepast worden waardoor er "dhanuþ taü kārayan" zou moeten 
komen te staan. (Scharpé, A., 1943, p4 §17). De woordgroep zou dan betekenen "[hij] doen makende hem een 
boog", wat ik dan interpreteer als "hii laat [de wagenmenner] een boog maken [met de wagen]. Volgens mij is er 
in beide versies van de tekst een fout geslopen. 
302 Kāmadeva of Kāma is de naam van de god van de liefde. (Dowson, J., 1968, p145). 
303 Letterlijke vertaling: Waar deze meisjes van goede familie in grote getale vrij spelen, breng me daar 
(Subhadrā ziend) of anders waar deze Kāma-deva wordt vereerd door de vrouwen. 
304 Manmatha is een naam van Kāma. (Dowson, J., 1968, p198). 
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269-270. Volgens mij lijkt die mooie, jonge vrouw wel wat op een hinde: vermits de 
 meisjes van het groepje uit angst alle kanten opgestoven zijn, is ze hier alleen  
 achtergebleven net zoals een hinde waarvan de kudde is weggevlucht. 305[28] 
  
271. (Hij gaat naar haar toe, neemt haar bij de hand en zet haar op de wagen.) 
  
272-273. Schoonheid, je hoeft helemaal niet bang te zijn, kijk hoe ik brandt van liefde      
 voor jou. Ik ben Arjuna die bescherming biedt aan diegenen die het nodig  
 hebben en mijn vijanden vroegtijdig de dood injaagt.306[29° 
  
274-276. Subhadrā: (Ze zet haar angst van zich af en spreekt opgetogen tot zichzelf.)  
 Zo zijn al mijn wensen onverwacht in vervulling gegaan. (Ze spreekt luidop.) 
 Mijn heer, ik kan toch niet al mijn angst van me afzetten. Wat zal er gebeuren 
 als mijn broers dit zullen horen?307 
  
277. Arjuna: Liefje, wees maar niet bang. Zie je, 
  
278-279. Het is Kçùõa308 zelf die Dāruka bevolen heeft de wagen naar hier te brengen en
 als die tevreden is, zal de woede van Rauhiõeya309 wel bedaren.310[30] 
  
280. Trouwens : 
  
281-282. Als de beste kùatriya’s, die van oudsher als beschermers op aarde optreden,  
 zich hiertegen zouden verzetten, dan ben ik in staat om hen nu onmiddellijk 
 in een gevecht te verslaan. Je hoeft dus niet bang te zijn, liefje.311[31] 
                                                
305 Letterlijke vertaling: Deze mooie, jonge vrouw lijkt voor mij a.h.w. een hinde: ze is hier gescheiden van de 
groep van jonge vrouwen, die uit angst wegvluchten net zoals [een hinde gescheiden is van de kudde] van 
[wegvluchtende] hindes.   
306 Letterlijke vertaling: Schoonheid, laat de angst onmiddellijk gaan, kijk naar deze die een vat is van liefde. Ik 
ben Arjuna, de beschermer van diegenen die bescherming verlangen en zijnde een vroegtijdige dood voor [mijn] 
vijanden. 
307 Letterlijke vertaling: (Na de angst te hebben opgegeven, blij, tot zichzelf.) Aldus zijn [mijn] wensen 
onverwacht tot stand gebracht. (Luidop.) Waarde heer, zoveel angst verlaat mij niet.Als mijn broers het zullen 
horen, wat zal er dan gebeuren? 
308 Kçùõa: Kçùõa was de broer van Subhadrā. Toen Arjuna hem in Dvārakā bezocht, werd hij verliefd op 
Subhadrā en toen Kçùõa dat merkte, raadde hij Arjuna aan Subhadrā te ontvoeren. (Dowson, J., 1968, p163).  
309 Rauhiõeya: Het is een naam van Balarāma. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p891b). De naam is afgeleid van 
Rohinī, de moeder van Balarāma. Het Mahābhārata vertelt dat Viùõu twee haren nam, een wit en een zwart, die 
de kinderen werden van Devakī. Het witte haar werd Balarāma en het zwarte Kçùõa. Van zodra Balarāma werd 
geboren, werd hij weggebracht naar Gokula waar hij grootgebracht werd bij Nanda als een zoon van Rohiõī. Hij 
werd van zijn natuurlijke moeder Devakī weggehaald omdat haar vaders broer, de koning Kaüsa, hem wou 
doden. (Dowson, J., 1968, p40) In de Bhāgavata Purāõa wordt het verhaal echter anders verteld. Men zegt dat 
een wijze de koning Kaüsa had voorspeld dat een zoon van Devakī, de dochter van zijn broer, hem zou van de 
troon stoten en doden. Daarom hield Kaüsa zijn nicht Devakī en haar echtgenoot Vasudeva in zijn paleis 
gevangen en doodde zes kinderen van haar. Haar zevende kind, Balarāma, was een incarnatie van Viùõu en werd 
gered doordat het van de baarmoeder van Devakī werd overgeplaatst naar die van Rohiõī, de tweede echtgenote 
van Vasudeva. (Dowson, J., 1968, p164-165). Toen Arjuna Subhadrā ontvoerde, ging Balarāma hier niet mee 
akkoord, maar hij draaide bij toen hij merkte dat Kçùõa achter het huwelijk van de twee stond. (Dowson, J., 
1968, p163, 305).     
310 Letterlijke vertaling: Deze wagen is nabij gebracht door Dāruka op bevel van Kçùõa zelf en dus zal Rauhiõeya 
[zijn] woede vruchteloos maken door de tevredenheid van deze. 
311 Letterlijke vertaling: Als de beste kùatriya’s, van vroeger al de beschermers op de aarde inderdaad tegenstand 
geven, dan ban ik nu nl. in staat hen onmiddellijk in een gevecht te verslaan. Daarom liefje, genoeg met de angst. 
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283. Bovendien : 
  
284-287. Zelfs als de paarden312zo prachtig zouden zijn dat het lijkt alsof ze weg-   
 gelopen zijn uit de Atharva-veda313, zelfs als de wagenmenner Kçśānu314 zelf  
 zou zijn, zelfs als de strijdwagen zou lijken op de schijf van de hete zon315, die 
 tijdens de Pralaya316 rondwervelt, zelfs als de eerbiedwaardige Kçtānta317 zelf,  
 met zijn machtige knots opgehoffen, hier de krijger zou zijn, dan zou ik nog318 
 geen twee pijlen nodig hebben om hem te doden.319 
  

288. (Ondertussen spant hij de pees van zijn boog en laat ze weer los om zijn moed  

 te onderstrepen en verdwijnt met haar uit het park.)320 

                                                
312 arvantas is de nominatief pluralis van arvat. "Arvat (nom. sg.-ān)" betekent " een renner, een paard". (Monier-
Williams, Sir M., 1999, p93b). Het paard van Indra, Ucchaiþ-śravas, staat model voor andere paarden. Het is een 
wit paard dat ontstaan is bij het karnen van de oceaan en wordt beschouwd als de koning der paarden. (Dowson, 
J., 1968, p324). Het woorde arvat wordt in Dowson niet opgenomen, maar ik vind wel de vorm arvan (nom. sg.-
ā) terug. Dat betekent "paard" en verwijst naar één van de paarden van de maan. Het is een mythisch wezen dat 
voor de helft paard en voor de helft vogel is. (Dowson, J., 1968, p24). De vorm "arvantas" kan echter niet van de 
vorm arvan(nom. sg.-ā) afkomstig zijn want de nominatief pluralis zou dan arvānas aijn. (Scharpé, A., 1943, 
p24-25 §113) 
313 atharva wordt in compositum gebruikt voor atharvan. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p17c). "Atharvan" 
betekent "de vierde of Atharva-veda". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p17c). De Atharva-veda of vierde Veda 
is van een latere oorsprong dan de andere drie. De hymnes in deze zijn ook van een ander karakter dan die in de 
andere drie Veda’s. Terwijl men in de andere drie Veda’s eerder hymnes ter verering van de goden terugvindt, 
zijn er in de Atharva-veda meer sjamanistische spreuken aanwezig die dienen om kwade invloeden af te weren 
of iemand te bezweren. (Dowson, J., 1968, p350-351). 
314 Kçùānu betekent " hij die de boog buigt, naam van een goede boogschutter". Het is een naam van Agni en 
Viùõu. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p306a). De naam "Kçśānu" wordt niet opgenomen in het boek van 
Dowson waardoor het moeilijk is te bepalen of het hier om Agni of Viùõu gaat. 
315 caõóa-bhānu valt uiteen in "caõóa" wat "heet" betekent en "bhānu" wat "zon", maar ook "lichtstraal" betekent. 
(Monier-Williams, Sir M., 1999, p383a, 751a). Het compositum kan op twee manieren vertaald worden: ten eerst 
als "de hete zon" en ten tweede als " hij met de hete stralen". Beide vertalingen verwijzen naar de zon, want van 
de zon wordt gezegd dat hij zelden bij zijn naam Sūrya wordt genoemd, maar meestal poëtisch wordt 
omschreven als licht- en warmtebron. Hij heeft o.a. namen die "hij die stralen bezit" en "hij die duizend stralen 
heeft" betekenen. (Dowson, J., 1968, p310-311). 
316 pralaya is de vernietiging van de wereld op het einde van een Kalpa (een dag van Brahmā). (Dowson, J., 
1968, p240). Als Brahmā de wereld geschapen heeft, blijft die onveranderd gedurende een dag van Brahmā die 
2.160.000.000 mensenjaren duurt. Dan wordt de wereld en alles wat erop leeft vernietigd door een vuur, maar de 
goden, wijzen en elementen overleven. Als Brahmā opnieuw ontwaakt, herschept hij alles. Het proces van 
vernietiging en herschepping wordt herhaald tot er honderd Brahmājaren gepasseerd zijn. Dan verdwijnt Brahmā 
zelf en het hele universum lost op in de elementen waaruit het was opgebouwd. (Dowson, J., 1968, p56). Er 
wordt ook gezegd dat gedurende een nacht van Brahmā de aarde en de overige werelden ondergedompeld zijn in 
een oceaan die ontstaan is uit de vloed aan het einde der tijden. (Dowson, J., 1968, p35-36). 
317 Kçtānta betekent "hij die het einde veroorzaakt" (Monier-Williams, Sir M., 1999, p303a). Het is een naam van 
Yama, de god van de dood. Hij is gewapend met een reusachtige knots en wordt daarom ook Daõóa-dhara "de 
stokdrager" genoemd. (Dowson, J., 1968, p168, 374). 
318 hanta is een partikel dat gebruikt wordt om iemands aandacht te trekken. (Monier-Williams, Sir M., 1999, 
p1288b). 
319 Letterlijke vertaling: Als de paarden zouden voorzien zijn van een vorm gehaald uit de binnenkant van de 
Atharva-veda, als de wagenmenner Kçśānu zou zijn, als de strijdwagen de schijf zou zijn van de hete zon die 
rondwervelt bij de pralaya, als de krijger hier de eerbiedwaardige Kçtānta zelf zou zijn, na te hebben opgehoffen 
zijn machtige knots, wel zelfs dan plaats ik niet een tweede pijl op mijn boog om hem te doden.  
320 Letterlijke vertaling: Toepassend [zijn] moed is hij latend flapperen [zijn] boog en vertrekt uit het park. 
Kodaõóam āsphālayann betekent "hij laat de boog flapperen". Ik interpreteer dat als "hij spant de pees van zijn 
boog en laat ze weer los" omdat ik denk dat hij doet alsof hij een pijl afschiet en dus de pees van zijn boog spant 
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289. (Vanuit de coulissen.) 

  

290-293. Hé wachters! Subhadrā is ontvoerd: een man zo donker als een blauwe lotus321  
 heeft haar met zijn boog gespannen vlak onder onze neus meegenomen net  

 zoals Daõóadhara322 iemand het leven zou ontnemen. Hij staat nu op het punt  

 te vertrekken. Waarom houden jullie hem niet tegen? (Alle meisjes zeggen dit 

 tesamen.) Och God toch! Hoe kunnen we nu zonder onze beste vriendin 

 Subhadrā naar huis gaan?323 

  

294-295. (Iedereen gaat af.)324 (Dan komen de wachters op met hun pijl en boog in de 

 de aanslag en beginnen met veel lawaai de Pārtha325 te achtervolgen. Ze  
 zeggen iets tegen elkaar.) 
  
296-301. Enkele wachters: Het lijkt wel Kāma326 die uit het park komt. Hij versiert  
 heel de binnenkant van het ei van Brahmā327 doordat hij, onverwacht, scherpe  
 pijlen afschiet uit zijn boog die wild rond danst in zijn buitengewoon sterke  
 armen. Hij beklimt een hoge wagen328 terwijl hij de mooie Subhadrā, die de  
 maagdelijke schoonheid bezit van een pas opengebloeide Haridrā-boom329,  
 aan zijn linkerkant vasthoudt. Hij is even mooi als een donderwolk die plots  
 bovenop een berg in de nabijheid uit de dichte stortregen oplicht door de  
 bliksem die uit de boog330 van de tegenstander van de bijtende Jambha331 flitst  
 en zo de donkere schoonheid van de jonge Tamāla-boom332 breekt. Hij heeft  
 nog niet zo’n grote afstand afgelegd, zodat we hem nog snel kunnen inhalen  

                                                                                                                                                   
en loslaat. Het loslaten van de pees van een boog maakt een suizend geluid, vandaar dat men volgens mij het 
woord "āsphal" dat "flapperen" betekent, gebruikt. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p161c). 
321 nīlotpala betekent "blauwe lotus". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p567a). De bloem draagt ook de naam 
Nymphaea Stellata. (Banerji, S.C., 1980, p62). 
322 Daõóa-dhara betekent "de stokdrager" (Monier-Williams, Sir M.,1999, p466c). Het is een naam van Yama, de 
god van de dood omdat hij gewapend is met een reusachtige knots. (Dowson, J., 1968, p80, 374). 
323 Letterlijke vertaling: Hé wachters, iemand met een lichaam donker als blauwe lotussen, met een geronde boog 
in de arm, is gaande, na te hebben meegenomen Subhadrā van tussen ons, die het net zagen, zoals Daõóadhara 
het leven [wegneemt], waarom wordt hij niet tegengehouden? (Na allen aldus gesproken te hebben.) Ach, ach. 
Hoe gaan wij zonder de beste vriendin Subhadrā naar huis? 
324 Deze regieaanwijzing geldt volgens mij niet voor de meisjes die het voorgaande vanuit de coulissen roepen 
maar wel voor Subhadrā, Arjuna en Dāruka, over wie wel gezegd wordt dat ze uit de tuin gaan maar niet dat ze 
van het toneel verdwijnen. 
325 Pārtha: Een zoon van Pçthā of Kuntī. (Dowson, J., 1968, p232). Deze naam wordt gebruikt voor de drie 
broers, Yudhiùñhira, Bhīmasena en Arjuna. Hier wordt Arjuna bedoeld. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p621c). 
326 Kāma: is de god van de liefde. Waarschijnljk wordt Arjuna met hem vergeleken omdat Kāma ook gewapend 
is met pijl en boog. Zijn boog is van suikerriet gemaakt, terwijl de pees van de boog een rij bijen is en de punt 
van zijn pijlen bloemen zijn. (Dowson, J., 1968, p145-146).  
327 Brahmāõóa-bhaõóodara betekent "de binnenkant van het vatvormig ei van Brahmā". "Brahmāõóa" betekent 
"het ei van Brahmā, de wereld, het universum". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p740c).  
328 śatāïga betekent "honderddelig, wagen" (Monier-Williams, Sir M., 1999, p1050c). 
329 Haridrā: Naam van de Curcuma Long. (Banerji; S.C., 1980, p41-42). Het gaat over kurkuma-plant of de 
wortel ervan die tot poeder vermalen is. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p1291c). 
330 dhanvan: betekent "boog, regenboog". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p509c). Indra is de god van de 
atmosfeer en beheerst zo het weer. Hij zorgt ervoor dat het regent en laat het donderen en bliksemen met zijn 
donderkeil. De regenboog is zijn boog. (Dowson, J., 1968, p124, 125, 127). 
331 Jambhāri betekent "de vijand van Jambha" Het is een naam van Indra. (Monier-Williams Sir M., 1999, 412b). 
Jambha is de naam van een demon die door Indra verslagen werd. (Dowson, J., 1968 p132).  
332 Tamāla betekent "de donkerbastige". Het gaat over de Xanthochymus Pictorius. (Monier-Williams, Sir M, 
1999, p438a). 
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 en hem de weg versperren. 333 
  
302-312. De andere wachters: Hebben jullie hem dan niet horen zeggen dat hij Arjuna  
 heet? Keer toch terug. Een gevecht met zo’n goede boogschutter wordt een  
 ware slachtpartij334. Alhoewel hij ons verwond heeft, moeten we hoe dan ook  
 terugkeren om de heren Baladeva en Ugrasena335 op de hoogte te brengen van  
 wat er gebeurd is. Daarna zien we wel wat het lot voor ons in petto heeft.  
 (Terwijl ze dit bespreken zijn ze ondertussen aangekomen bij de deur van het  
 koninklijk paleis. Ze roepen.) Luister! Waarde heren336 van het geslacht van  
 Yadu337, aanhoor ons!  Een zoon van een kùatriya338, misschien wel de dappere 
 Arjuna zelf, heeft Subhadrā op zijn wagen gezet en is met haar in noordelijke  
 richting vertrokken. Net daarvoor had hij haar weggeroofd van tussen de  
 meisjes van het geslacht van Yadu die volgens de gewoonten van het lente-  
 feest vrij aan het spelen waren. Hij leek wel een bij339 die een druppel honing  
 van tussen de kroonblaadjes van een Kamala-bloem340haalt. Hoewel hij ons  
 met zijn pijlen zwaar verwondde, gingen we hem achterna, maar omdat die  
 ware held een regen van pijlen341 op ons afvuurde, zaten we gevangen en  
 konden zelfs niet meer naar hier terugkeren, laat staan hem verder  
 achtervolgen. Nu is het bevel in handen van de hoogste authoriteit, de koning. 
 (Terwijl ze dit alles vertelden, stonden ze daar beschaamd met hun hoofd  
 gebogen.)342 
                                                
333 Letterlijke vertaling: Deze Kāma, versierend de binnenkant van heel het vatvormig ei van Brahmā met 
scherpe pijlen die onverwacht afgeschoten zijn van [zijn] boog die onverwacht wild ronddanst in [zijn] 
buitengewoon sterke armen, die beklommen heeft een hoge wagen, die voorzien is van het vasthouden aan [zijn] 
linkerkant van de mooie Subhadrā die de onberispelijke luister [heeft] van de nieuw opengebloeide gele 
sandelboom, die gelijk is aan de schoonheid van een nabije donderwolk bovenop een berg die als een 
onverwachte verschijning plots opdoemt uit de dichte stortregen door de bliksem die flitst uit de boog van de 
tegenstander van de bijtende Jambha en die[=de bliksem] breekt de donkere schoonheid van de jonge Tamāla-
boom, heeft, na uit het park te zijn gekomen, niet veel land doorkruist. Daarom, na [hem] snel te hebben 
genaderd, maken we een obstakel voor het gaan van hem. 
334 tçõānām kīdçśaþ kalahaþ: betekent letterlijk "welk soort gevecht van gras(sprieten)". Het woord "tçõā" 
betekent "gras, kruid, stro, grasspriet" en wordt vaak gebruikt voor iets minuskuul en waardeloos. (Monier-
Williams, Sir M., 1999, p453a). 
335 Ugrasena: Het is de naam van de koning van Māthura. Zijn zoon, Kaüsa, onttroondde hem, maar hij kreeg 
zijn troon terug van Kçùõa die Kaüsa doodde Hij is een verre verwant van Kçùõa.(Dowson, J., 1968, p325). 
336 Yadu-vaüśa-maõayaþ: "maõi" betekent "juweel, parel" waardoor heel het compositum kan vertaald worden 
als "parels van het geslacht van Yadu". Vermits men met het woord "parel" iets kostbaar aanduidt, kan men dit 
woord in het Nederlands vertalen met "waarde heer". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p774c).  
337 Yadu: Hij behoort tot het Maangeslacht en is de stichter van de tak van de Yādava’s. Kçùõa behoort ook tot 
deze lijn van de familie. (Dowson, J., 1968, p371). 
338 Kùatriya: Het is de naam van de tweede kaste, die uit krijgers en koningen bestaat. (Dowson, J., 1968, p169). 
339 puùpaü-dhaya betekent "hij die drinkt, zuigt aan de bloemen". Het is een omschrijving van een bij. (Monier-
Williams, Sir M., 1999, p639c). 
340 kamala: De bloem Nelumbīum Speciosum. Deze bloem opent zich bij zonsopgang en sluit bij zonsondergang. 
Het is de voorbode van de godin Lakùmī. Het gezicht, lichaam, oog van een mooie vrouw worden vaak met deze 
bloem vergeleken. (Banerji, S.C., 1980, p46). 
341 śara-pañjara: Dit compositum valt uiteen in "śara" wat "pijl" betekent en "pañjara" wat "kooi, net" betekent. 
Het gehele compositum betekent letterlijk "een kooi van pijlen, een zetel gevormd van pijlen voor een dode of 
gewonde krijger". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p1056b). 
342 Letterlijke vertaling: Anderen dan deze: Is het niet gehoord dat "Ik hier ben Arjuna", aldus heeft hij 
gesproken. Daarom dat jullie terugkeren. Want welk soort gevecht van gras is er met zo’n voortreffelijke 
boogschutter? Wij, voorzien van een lichaam besprenkeld met bloed door deze, na te zijn gegaan, laten hoe dan 
ook weten deze gebeurtenis aan de heer Baladeva en Ugrasena. Onmiddellijk daarna, dat er weze wat zal zijn. 
(Na aldus samen overlegd te hebben, na terug aangekomen te zijn bij de deur van het koninklijk paleis, luidop.) 
Hé luister jullie, parels van het geslacht van Yadu, luister jullie. Want: Subhadrā alleen wordt noordwaards 
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313. (Toen ze dit gehoord had.) 
  
314. Revatī: ( Tegen Baladeva.) Mijn gemaal, heeft U het ook gehoord? 
  
315. Baladeva: Nee, wat is er, liefje? 
  
316. Revatī: Men zegt dat iemand Subhadrā ontvoerd heeft. 
  
317. Baladeva: Mevrouw, hoe bent U dat te weten gekomen?  
  
318-319. Revatī: Ik heb het daarnet gehoord van de wachters die het vlakbij de deur 
 stonden te vertellen. 
  
320. Baladeva: Maar is het ook waar? 
  
321-322. Revatī: Het is zeker waar, want haar beste vriendin Sumatikā is hier net met  
 tranen in de ogen zonder haar aangekomen. 
  
323. Baladeva: Luister eerst naar alles wat ze te zeggen heeft en kom het me dan  
 vertellen. 
  
324. (Dan komt Sumatikā op.) 
  
325. Sumatikā: (Wanhopig.) Mijn lieve vriendin Revatī, Subhadrā is ontvoerd. 
  
326. Revatī: Sumatikā, weet je ook door wie? 
  
327. Sumatikā: Door diegene die hier gekleed als asceet rondliep in de stad en  
 daarom door alle Yādava’s343 gerespecteerd werd. 
  
328. Revatī: Weet je ook wie hij is? 
  
329-331. Sumatikā: Edele vrouw, ik weet enkel dat hij op een dag als bedelmonnik 
 naar hier is gekomen om te bedelen. Toen mijn beste vriendin haar plicht  
 vervulde en hem een gastvrij onthaal aanbood, vroeg ze hem onmiddellijk wie 
 hij was. Dan zei hij dat zijn naam een synoniem is van de Kakuba-boom344.345 
                                                                                                                                                   
weggeleid, na te zijn geplaatst op een wagen en na te zijn weggenomen door de één of andere zoon van een 
kùatriya of door Arjuna, die moed bezit, van tussen de meisjes van het geslacht van Yadu, die onbevreesd spelen 
door de methodes van het lentefestival, net zoals een druppel honing door een bij van tussen een reeks 
kroonblaadjes van een Kamala-bloem. Hoewel we echter voorzien waren van een lichaam, zwaargewond door 
zijn pijlen, achtervolgden we hem, maar we waren door deze grote held op zo’n manier geleid in een kooi van 
pijlen zodat we niet in staat waren naar hier te komen, ook na gevlucht te zijn, hoeveel te meer [waren we niet in 
staat] om daar te gaan? Vanaf nu is het bevel van de koning de hoogste authoriteit. (Na aldus verteld te hebben, 
stonden zij daar met het gezicht beschaamd naar beneden. 
343 Yādava: Een nakomeling van Yadu. De Yādava’s vormden het beroemde geslacht, waarin Kçùõa geboren 
werd. Toen hij geboren werd, leidden de Yādava’s een pastoraal leven, maar onder leiding van Kçùõa stichtten ze 
een koninkrijk in Gujerat met Dvārakā als hoofdstad. (Dowson, J., 1968, p371). 
344 Kakubha: Het is de boom Terminalia Arjuna. (Banerji, S.C., 1980, p45). 
345 Letterlijke vertaling: Edele vrouw, ik weet zoveel. Op een dag was deze bedelmonnik gekomen om te 
bedelen. Toen is hij door de beste vriendin, die uitvoerde de plicht van het gastvrij onthalen van gasten, 
onmiddellijk bevraagd:" Wie is mijnheer?" Toen is door hem gezegd:" Ik [ben voorzien] van de naam die is een 
synoniem van de Kakuba-boom."  
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332-333. Revatī: (Ze spreekt tot zichzelf.) Dan vermoed ik dat ze zich tot hem aan- 
 getrokken voelde. (Ze spreekt luidop.) En toen?346 
  
334. Sumatikā: Toen zei ik dat hij Arjuna heette.347 
  
335. Revatī: (Ze loopt in gedachten verzonken348 rond.) Ach zo. (Ze vertelt alles  
 aan Baladeva.) 
  
336-338. Baladeva: Nu, zo’n brutaliteit laat ik niet over mijn kant gaan. (Als hij haar 
 dat heeft gezegd, gaat hij met ogen die vuur schieten349 naar de vergaderzaal350 
 en spreekt hautain en furieus.) Zeg, moeten jullie eens zien wat een streek dat  
 jong van het geslacht van Kuru351 heeft uitgehaald! Ja, wie is daar?  
  
339. (De deurwachter komt op.) 
  
340. De deurwachter: Hoogheid, er staan wachters bij de deur die de koning  
 wensen te zien. 
  
341. Baladeva: Laat ze dan maar snel binnenkomen.  
  
342-343. De deurwachter: (Hij gaat af en komt samen met de wachters terug op.)  
 Hoogheid, deze wachters die voor U buigen, hebben u iets te zeggen. 
  
344. Baladeva: Wat hebben ze te zeggen? 
  
345-347. De wachters: (Ze buigen angstig.) Hoogheid, wij stonden net buiten de lust- 
 tuin ons toezicht te houden over een groepje bomen toen de jongedame 
 Subhadrā samen met alle andere meisjes van het geslacht van Yadu de lust- 
 tuin binnenging. 
  
348-351. Op dat moment ontvoerde de jonge Pāõóava352 onverwacht het meisje en   

                                                
346 Letterlijke vertaling: (Tot zichzelf.) Ik vermoed dat [haar] geest gehecht is aan hem. (Luidop.) Vervolgens. 
347 Letterlijke vertaling: Toen is door mij gezegd dat zijn naam Arjuna is. 
348 vicārya: De wortel "car, vi°" heeft als causatieve betekenis zowel "doen rondlopen" als "nadenken". (Monier-
Williams, Sir M., 1999, p958b). 
349 mada-ghūrõamāna-locana: Het compositum valt uiteen in "mada" wat "opwinding, trots, dronkenschap" 
betekent, ghūrõamāna" wat "rollend, heen en weer bewegen" betekent en "locana" wat oog betekent. (Monier-
Williams, Sir M., 1999, p777c, 378b, 907c). het geheel betekent "ogen rollend door opwinding, dronkenschap". 
Van Baladeva wordt gezegd dat hij van wijn hield en dat hij een slecht humeur had. (Dowson, J., 1968, p41). 
Zijn ogen kunnen zowel van woede als van dronkenschap rollen. 
350 Su-dharmā is de naam van de rechtbank van Dvārakā, Kçùõā’s hoofdstad. (van Buitenen, J.A.B., 1973, vol1, 
p407). Oorspronkelijk was Su-dharmā de vergaderzaal aan het hof van Indra, maar Kçùõa vroeg hem die over te 
dragen aan Ugrasena, een verwant van hem, zodat de leiders van het geslacht van Yadu erin konden vergaderen. 
Na de dood van Kçùõa keerde de vergaderzaal Su-dharmā terug naar de hemel van Indra. (Dowson, J., 1968, 
p306). 
351 Kuru: Het is de naam van een prins van het Maangeslacht die in het Noordwesten van India, rond Delhi 
regeerde. Hij was een voorvader van zowel de Pāõóava’s (vader Pāõóu) als de Kaurava’s (vader Dhçta-rāùñra) en 
dus een voorvader van Arjuna. (Dowson, J., 1968, p172). 
352 Pāõóava: De Pāõóava’s zijn de nakomelingen van Pāõóu. Pāõóu is de broer van Dhçta-rāùñra, de koning van 
Hastinā-pura en de vader van de vijf Pāõóava’s, Yudhi-ùñhira, Bhīmasena, Arjuna, Nakula, Saha-deva. (Dowson, 
J., 1968, p227). 
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 schoot met zijn gespierde armen constant pijlen af zodat zijn boog ervan    
 suisde en de wereld om ons heen herschapen werd tot een kooi. Vroeger is  
 hij de uitgekookte Ākhaõóala353 al eens in het heetst van de strijd te slim af  
 geweest waardoor de machtige Agni354 in het Khāõóava-woud355 zoals  
 Tuõóa356 kon ronddansen in de vlammen en zo zijn oude kracht terug-  
 kreeg.357[33] 
  
352. Baladeva: Wat gebeurde er toen? 
  
353-355. De wachters: Hoewel we gewond waren doordat zijn pijlen ons hadden  
 getroffen en onze zwaarden gebroken waren, achtervolgden we hem, maar we 
 konden niet door die dichte regen van pijlen komen en toen zijn we terug- 
 gekomen om U, Hoogheid, en de edele Ugrasena op de hoogte te brengen. 
  
356. (Dan komt Ugrasena op samen met de hoofden van de clan van Yadu.) 
  
357. Baladeva: (Hij kijkt naar Ugrasena.) Hoogheid, heeft U het gehoord? 
  
358-359. Ugrasena: De wachters hebben het me daarnet verteld. De ontvoering van 
 Subhadrā slaat toch wel allles.358 
360-361. Het is erger dan een slang te beroven van het juweel op haar huif359, de  
 pas doorgebroken tanden van een leeuw uit zijn muil te trekken, het vuur te  
 stelen uit een brandend vuuraltaar360 of de golven van de watervloed op het  

                                                
353 Ākhaõóala: betekent "de vernietiger, de breker". Het is een naam van Indra. (Monier-Williams, Sir M., 1999, 
p129a). Hij wordt vaak voorgesteld als de vernietiger van de stenen steden van de demonen en van de Dasyu’s. 
(Dowson, J., 1968, p124). 
354 Agni betekent vuur. Het vuur is één van de oudste en heiligste objecten voor de Hindoes. Agni wordt 
beschouwd als de tussenpersoon tussen de mensen en goden, als beschermer van de mensen en hun huizen en als 
getuige van hun daden. Hij wordt voorgesteld als iemand die zeven tongen heeft om de boter van de offers op te 
likken. (Dowson, J., 1968, p6-7). 
355 Khāõóava is de naam van een bos in Kuru-kùetra. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p339a). Het woud werd 
vernietigd door Agni met de hulp van Arjuna en Kçùõa. (Dowson, J., 1968, p157). Agni was al zijn kracht kwijt 
en wou het Khāõóava-woud verbranden om zijn kracht terug te krijgen. Indra hield hem tegen, maar door de 
hulp van Arjuna en Kçùõa kon Agni Indra overwinnen en zo het woud vernietigen. (Dowson, J., 1968, p7). Het 
verhaal van de brand in het Khāõóava-woud wordt ook vertzld in het Mahābhārata. (van Buitenen, J.A.B., 1973, 
vol1, p412-422). 
356 Tuõóa is een naam van Śiva en van een demon. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p450a) In het boek van 
Dowson staat het woord "Tuõóa" opgenomen als een naam van een demon. (Dowson, J., 1968, p323). Ik denk 
echter dat Tuõóa hier wel gebruikt is als een naam van Śiva omdat het voorafgegaan wordt door het woord 
"tāõóava" wat "een wilde rondedans van Śiva en zijn volgelingen" betekent. (Monier-Williams, Sir M., 1999, 
p441c).Ook in Dowson staat dat Śiva als hij dronken is een wilde rondedans uitvoert die "Tāõóava" wordt 
genoemd. (Dowson, J., 1968, p298). Een tweede vertaling voor "tuõóa" is "bek, snuit". (Monier-Williams, Sir 
M., 1999, p450a). Dan zou men het hele compositum kunnen vertalen als "bij de versterking van de machtige 
Agni die in het Khāõóava-woud met zijn snuit vol vlammen ronddanste". Het woord "tuõóa" of snuit zou dan 
refereren naar de zeven tongen van Agni. (Dowson, J., 1968, p7). 
357 Letterlijke vertaling: Dewelke te niet deed de uitmuntende slimheid van Ākhaõóala op het hoogtepunt van de 
strijd bij de versterking van de machtige Agni [die] in het Khāõóava-woud [zoals] Tuõóa wild ronddanste in de 
vlammen, deze jonge Pāõóava, [die] onophoudelijk doet trillen [zijn] boog met zijn lange arm [en die] deze 
wereld maakte tot een gevlochten kooi door precies [zijn] pijlen, ontvoerde onverwacht de jonge vrouw. 
358 Letterlijke vertaling: Het werd [me] net eerder verteld door de wachters. Deze ontvoering van Subhadrā is 
veel erger dan: 
359 phaõā-maõi: Het compositum valt uiteen in "phaõā" wat "de gespreide huif van een slang (vooral van de 
Coluber Nāga)" en "maõi" wat "juweel" betekent. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p716a, 774c). Het geheel is 
"het juweel op de huif van een slang" en verwijst naar het teken op de huif van een cobra. 
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 einde der tijden361 tegen te houden. [34] 
  
362. Geef daarom alle helden van het geslacht van Yadu het bevel hem te over- 
 meesteren zodat hij zijn trots en macht verliest. 
  
363. Baladeva: Dat moeten we doen. 
  
364. Ugrasena: O, de helden van het geslacht van Yadu zijn al vertrokken. 
  
365-368. Het geluid van de grote trom weerklinkt overal als een mantra362 waarmee  
 men zijn vijanden363 kan verslaan. Het maakt het helse lawaai van harde  
 donderslagen van een donderwolk op het einde der tijden364, is even oorver-  
 dovend als het gerommel van stenen bij het instorten van een grot in een berg. 
 Het lijkt wel het bulderen van de zee die op de kust beukt zoals een woeste 
 windrichtingsolifant365 zijn oor tegen zijn reusachtige oorholte slaat. 366 
369-370. Baladeva: Hoogheid, houd de mannen nog een moment tegen want we  
 kunnen niets ondernemen zonder toestemming van de heer Kçùõa367. 

                                                                                                                                                   
360 agni-kuõóa betekent "vuurgat, een gat of plaats voor het heilig vuur". (Monier-Wiliams, Sir M., 1999, p5a). 
361 Pralaya: De vernietiging van de wereld op het einde van een Kalpa of dag van Brahmā. (Dowson, J., 1968, 
p240). Er wordt verteld dat op het eind der tijden een vloed ontstaat die alle wezens vernietigt. Tijdens een nacht 
van Brahmā is de aarde en de andere werelden ondergedompeld in een oceaan. (Dowson, J., 1968, p35-36). Als 
Brahmā de wereld heeft geschapen, blijft hij gedurende een dag van Brahmā onveranderd bestaan voor een 
periode van 2.160.000.000 mensenjaren. Daarna wordt de wereld verteerd door vuur, maar de goden, wijzen en 
elementen blijven bestaan. Als Brahmā ontwaakt herschept hij alles en dit proces van scheppen en vernietigen 
wordt herhaald totdat Brahmā honderd jaar is. Dan verdwijnt Brahmā zelf en het hele universum met de goden 
en de wijzen lossen op in de elementen waaruit ze bestaan. (Dowson, J., 1968, p56). 
362 mantra betekent "magische formule, toverspreuk, bezwering". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p786a). 
363 spardhiùõu komt van "spardhin" wat "rivaliserend" betekent. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p1268b). 
Daaraan is het suffix -snu toegevoegd dat adjectieven vormt met bindingsvocaal. (Whitney, W.D., 1990, p452 
§1194). 
364 kalpānta: "het einde van een Kalpa" (Monier-Williams, Sir M., 1999, p263a). Een Kalpa is een nacht en een 
dag van Brahmā en omvat 4.320.000.000 mensenjaren. (Dowson, J., 1968, p145). Voor de duur van een periode 
van een Kalpa worden in Dowsons boek echter verschillende getallen gegeven. We vinden ook het getal 
8.640.000.000 terug voor een Kalpa. (Dowson, J., 1968, p382). Er wordt ook gezegd dat de wereld, als die 
eenmaal door Brahmā is geschapen, gedurende een dag van Brahmā of 2.160.000.000 mensenjaren onveranderd 
blijft. Daarna vernietigt een vuur de wereld met alles wat erop leeft, maar de wijzen, goden en elementen blijven  
bestaan. Als Brahmā daarna ontwaakt herschept hij alles opnieuw. Het proces van vernietiging en herschepping 
blijft doorgaan totdat er voor Brahmā honderd jaren verstreken zijn. Na deze periode van honderd Brahmā-jaren 
(om dit uit te drukken in mensenjaren zou men een getal met 15 cijfers nodig hebben), lossen Brahmā, de goden, 
de wijzen en het universum op tot enkel de elementen waaruit ze waren opgebouwd overblijven. (Dowson, J., 
1968, p56). Er wordt ook gezegd dat tijdens een nacht van Brahmā de aarde en de overige werelden 
ondergedompeld zijn in een oceaan en er is sprake van een vloed op het einde der tijden. (Dowson, J., 1968, p35-
36). 
365 dik-kumbhin: Dit compositum valt uiteen in de woorden "diś" wat "windrichting" betekent en "kumbhin" wat 
"olifant"betekent. (Monier-Williams, Sir M., 1999, p480b, 293b). Het woord "dik-kumbhin" wordt niet in het 
boek van Dowson opgenomen, maar "dig-gaja" wat windrichtingsolifant betekent wel. Het zijn olifanten die de 
acht windrichtingen bewaken. (Dowson, J., 1968, p92). 
366 Letterlijke vertaling: Het geluid van een grote trom, dat heeft de luide vorm van een grote donderslag die 
gekomen is uit een donderende wolk op het moment van het einde van een kalpa, dat het doordringende heeft 
van het luide geluid van het breken van steen ontstaan aan de binnenkant van een soort holte in een berg, dat is 
als de zee ruisend bij het slaan op de kust zoals een oor van een opgewonden windrichtingsolifant tegen de  
reusachtige oorholte [slaat], verspreidt zich als een mantra die vijanden vernietigt. 
367 Kçùõa: Hij is de beroemdste held van de Indische mythologie en de populairste god. Hij wordt beschouwd als 
de achtste avatāra of incarnatie van Viùõu. Hij was een nakomeling van Yadu en behoorde tot het Yādava-
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371-372. Als hij die niet geeft, dan zal ik alleen, bijgestaan door de Kaurava’s368,  
 vandaag nog Indraprastha369 oppakken zoals men een grote klomp aarde uit de 
 grond haalt en in het water van de Kālindīya370 gooien. Of wel trek ik er met 
 mijn scherpe ploeg voren in zodat ze omgeploegd wordt.371[36] 
  
373. (Dan komt de goddelijke heer Kçùõa op. Hij heeft een hoffelijke en statige  
 verschijning die zijn nobele aard uitstraalt.) 
  
374-375. Ugrasena: (Hij spreekt tegen de heer Kçùõa.) Heeft u al gehoord wat een  
 grove brutaliteit de jongere broer van Bhīmasena372 heeft uitgehaald. 
  
376-377. De heer Kçùõa: Ja en ik heb er ernstig over nagedacht. Ook al heeft Arjuna  
 iets dergelijks gedaan, dan kunnen we onze woede nog niet zomaar op hem  
 botvieren. 
  
378-379. Pçthā373 is immers iemand die in vele opzichten ons respect verdient en  
 daarom moeten we ook haar zoon respecteren. Trouwens kunnen we   
 Subhadrā nu een betere man toewensen dan iemand die de belangrijkste held  
 is van de drie werelden374?[37] 
  
380. Het is ongehoord, maar wat kunnen we eraan doen?  
  
381-382. Volgens de Smçti-literatuur375 immers is het rākùasa-huwelijk376 voor  

                                                                                                                                                   
geslacht. Hij was de broer van Bala-rāma en Subhadrā en speelde een belangrijke rol in het Mahābhārata, waarin 
zijn karakter gemystificeerd wordt en in interpolaties vergoddelijkt wordt. (Dowson, J., 1968, p160-161). 
368 Kaurava: Het zijn nakomelingen van Kuru. (Dowson, J., 1968, p154). Kuru is de naam van een prins van het 
Maangeslacht die in het Noordwesten van India, rond Delhi regeerde. Hij was een voorvader van zowel de 
Pāõóava’s (vader Pāõóu) als de Kaurava’s (vader Dhçta-rāùñra) en dus een voorvader van Arjuna. De naam 
Kaurava wordt echter meestal gebruikt om de zoons van Dhçta-rāùñra aan te duiden. (Dowson, J., 1968, p172). 
369 Indra-prastha is de naam van de hoofdstad van de Pāõóava’s en wordt heden nog gebruikt om een stadsdeel 
van Delhi aan te duiden. (Dowson, J., 1968, p128). 
370 Kālindīya komt van het woord "Kālindī" dat een naam is van de rivier de Yamunā. (Dowson, J., 1968, p144). 
Het suffix -ya kan aan een woord worden togevoegd en vormt een adjectief. (Whitney, W.D., 1990, p456 
§1206a, p459 §1210). Het geheel betekent dan "komend van de Yamunā-rivier". 
371 Letterlijke vertaling: Indien niet, dan [zal] enkel ik samen met de Kaurava’s nu Indraprastha, dat opgehoffen 
is, tot een grote hoop klei is gemaakt die uit een veld is getrokken, in het stromend water van de Yamuna gooien 
of het met de punt van een ploeg maken uiteengereten in voren. 
372 Bhīmasena is een naam van Bhīma. Hij is de tweede van de vijf Pāõóava’s en dus de oudere broer van 
Arjuna. (Dowson, J., 1968, p53, 50). 
373 Pçthā is een naam van Kuntī. Ze was de zuster van Vasudeva, de vader van Kçùõa. Van de wijze Durvāsas 
kreeg ze een toverspreuk waardoor ze van gelijk welke god die ze wenste op te roepen, een kind kon krijgen. Ze 
probeerde de spreuk uit en kreeg van de zon een zoon, Karõa. Later trouwde ze met Pāõóu en kreeg drie zoons 
nl. Yudhiùñhira, Bhīma en Arjuna die door Pāõóu erkend werden, alhoewel ze verwekt waren door de goden 
Dharma, Vāyu en Indra. (Dowson, J., 1968, p171, 242). 
374 tri-lokī komt van "tri-loka" wat de drie werelden betekent.(Monier-Williams, Sir M., 1999, p460a). De drie 
werelden zijn de hemel, aarde en hel. (Dowson, J., 1968, p179). 
375 Smçti betekent "dat wat herinnerd is". De kennis die men zich herinnert en doorgegeven heeft volgens de 
traditie. Deze literatuur omvat de Vedānga’s, de Sūtra’s, het Rāmāyaõa, het Mahābhārata, de Purāõa’s, de 
Dharma-śāstra’s (vooral de werken van Manu, Yājnavalkya) en de Nīti-śāstra’s. (Dowson, J., 1968, p301). De 
term Śruti betekent "dat wat gehoord is", waarmee men naar de kennis verwijst die a.h.w. geopenbaard is. 
Hiermee bedoelt men de Mantra’s en de Brāhmaõa’s van de Veda en meestal ook de Upaniùaden. (Dowson, J., 
1968, p305). 
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 kùatriya’s377  aan te bevelen en bovendien kan een man volgens de Śruti- 
 literatuur trouwen met zijn nicht378.[38] 
  
383. Bovendien zullen we deze zaak zeker niet oplossen door mannen op hem af te 
 sturen om tegen hem te vechten.  
  
384-387. Ofwel zou Arjuna in zijn dooie eentje het kruim van onze krijgers al in het   
 begin van de strijd uitschakelen, ofwel zou hij door een speling van het lot  
 zelf een heldendood sterven379. Beide mogelijkheden zijn in ons nadeel.  
 Daarom moeten we hem in dit geval zonder rancune380 zijn gang laten  
 gaan.[39] 
  
388. Baladeva: (Zijn woede is bekoeld.) Zoals U wil, mijnheer. (Nadat hij dat fut- 
 loos heeft gezegd, zendt hij de leiders van de familie van Yadu naar de edele 
 Arjuna om hem te behagen met waardevolle huwelijksgeschenken.) 
  
390. (Er valt een bloemenregen uit de lucht.) 
  
391. (Dan verschijnt er een hemelbewoner met twee parelsnoeren in zijn samenge- 
 vouwen handen.) 
  
392. De hemelbewoner: Heren, ik groet381 U. 
  
393. Baladeva: Wie bent u, mijn beste? Hoe bent U hier gekomen? 
  
394-395. De hemelbewoner: Mijnnheer, ik ben een dienaar van Indra382. Ik ben naar U  
 gekomen om U een boodschap van hem te brengen. 
  
396. Baladeva en de heer Kçùõa samen: Vertel ons wat de machtige Indra gezegd 
 heeft. 
  
397-400. De hemelbewoner: Doordat U zich beiden verzoend heeft met de ongewone 
 daad van Savyasācin383, heeft U een belangrijk plan van de goden uitgevoerd,  
 want deze grote held die uit Indra384 is geboren, zal de mensheid nog vaak 

                                                                                                                                                   
376 rākùasa-vivāha valt uiteen in de woorden "rākùasa", wat "komend van de Rākùas, demonisch" betekent en 
vivāha wat "huwelijk" is. De termen samen vormen een naam voor één van de acht soorten van huwelijk, 
waarbij een meisje ontvoerd of verkracht wordt nadat haar verwanten verslagen zijn. (Monier-Williams, Sir M., 
1999, p871c). 
377 kùatriya: Het is de naam van de tweede kaste, die uit krijgers en koningen bestaat. (Dowson, J., 1968, p169). 
378 mātula-kanyā betekent "de dochter van zijn oom langs moeders kant". (Monier-Williams, Sir M., 1999, 
p807c). De moeder van Arjuna, Kuntī, is de zuster van Vasudeva, de vader van Kçùõa en Subhadrā. Dat wil 
zeggen dat Arjuna en Subhadrā neef en nicht zijn via de familie van zijn moeder. (Dowson, J., 1968, p162, 305). 
379vīra-śayyā betekent "een bed van een held, een bed van pijlen voor een stervende of gewonde held" (Monier-
Williams, Sir M., 1999, p1006,b). 
380 sa-praõayam betekent letterlijk "vriendelijk". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p1148c). Omdat het moeilijk is 
om hier met "vriendelijk" te vertalen opteer ik voor "zonder rancune". 
381 Letterlijke vertaling: Beide heren, ik buig me. 
382 Indra is de god van de atmosfeer en beheerst als dusdanig het weer. (Dowson, J., 1968, p123). 
383 Savya-sācin betekent "hij die zijn boog spant met de linkerhand" (Monier-Williams, Sir M., 1999, p1191c). 
Het is een naam van Arjuna. (Dowson, J., 1968, p291). 
384 asmat betekent letterlijk "uit ons". Dit is een pluralis majestatis omdat hier de woorden van Indra aangehaald 
worden en het dus om een direkte rede gaat. Het verwijst hier naar Indra zelf. 
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 moeten te hulp snellen. Daarom krijgt U beiden een geschenk. (Hij opent zijn  
 handen die eerst samengevouwen waren en toont zo de twee parelsnoeren die 
 in de holte van zijn handen liggen. Hij geeft hen de halssnoeren die buiten- 
 gewoon mooi zijn omdat ze ontstaan zijn bij het karnen van de melk- 
 oceaan385.) 
  
401. (Ze nemen ze vriendelijk aan en hangen ze rond hun nek.) 
  
402. De leden van de vergadering386: (Tegen Baladeva en de heer Kçùõa.) 
  
403-404. Nu benadrukt de glans van het parelsnoer dat ze dragen de schoonheid van de  
 twee broers net zoals het licht van al de  sterren boven in de hemel de schoon- 
 heid van de witte en zwarte helft387 van een maanmaand accentueren.[40] 
  
405-406. De hemelbewoner: Mijn meester laat ook weten dat U beiden niet verlegen 
 hoeft te zijn om nog een andere wens te uiten. 
  
407-408. Baladeva en de heer Kçùõa samen: We wensen vooral dat de machtige heer  
 Indra tevreden is. Daarnaast hebben we nog een verzoek.388 
  
409-412. We wensen dat onze vrouwen hun echtgenoten echt trouw blijven en zonen 

 krijgen die lang leven, dat de aarde overal vruchtbaar is en de koning een wijs 

 beleid voert, dat de mensheid het kwaad de rug toekeert en goede mensen ge- 

 lukkig zijn, en dat alle windstreken eeuwig zo’n voorspoed kennen dat ze  

 fonkelen als een halssnoer. 389[41] 

413. (Dan gaat iedereen af.) 

  

414-415. De dichter is de bekende Mādhava, de broer van Harihara390. Zijn vader heet 

 Maõóaleśvara en zijn moeder Indumatī391.392 

                                                
385Kùīroda-mathana betekent "het karnen van de melkoceaan". (Monier-Williams, Sir M., 1999, p330a). Viùõu 
verscheen in de Satya-yuga (de eerste periode) in de vorm van een schildpad om een aantal dingen die verloren 
waren gegaan bij de vernietiging van de wereld terug te krijgen. Hij ging op de bodem van de melkoceaan zitten 
en de andere goden plaatsten de Mandara-berg omgekeerd op zijn rug. De goden en asura’s (demonen) wonden 
de slang Vāsukī rond de berg en gebruikten hem als touw. Beide partijen namen een uiteinde van de slang en 
begonnen te trekken. Op die manier karnden ze de oceaan, waardoor er een aantal dingen te voorschijn kwamen. 
Er kwam o.a. amçta (de drank van de onsterfelijkheid), maar ook juwelen uit. (Dowson, J., 1968, p 36). 
386 sabhāsadaþ: komt van "sabhāsad" dat " zittend in een vergadering" betekent. (Monier-Williams, Sir M., 1999, 
p1151c). Hiermee bedoelt men de edelen van het geslacht van de Yadu’s die in de vergaderzaal van het hof van 
Dvārakā bijeen gekomen zijn.  
387 a-valakùa-valakùa bestaat uit de woorden "avalakùa", wat "niet-wit" en "valakùa" wat "wit" betekent. (Monier-
Williams, Sir M., 1999, p928a, 103b). De beide broers, Kçùõa (de zwarte) en Bala-rāma (heeft een bleke huid), 
worden hier vergeleken met de donkere en bleke helft van de maan. De broers danken hun naam aan het feit dat 
Viùõu een wit en een zwart haar nam en dat het witte Bala-rāma werd en het zwarte Kçùõa. (Dowson, J., 1968, 
p161). 
388 Letterlijke vertaling: Wat anders dan de tevredenheid van de machtige heer Indra. Dat dit ook zo weze. 
389 Letterlijke vertaling: Dat hij geve de beste echtgenotes die trouw zijn aan hun echtgenoten en zonen van een 
lang leven. Dat de aarde moge zijn overal voorzien van vruchtbare grond en dat de koning moge zijn voorzien 
van de hoogste politieke wijsheid. Dat de wereld weze voorzien van een gezicht afgekeerd van het kwade en dat 
goede mensen wezen voorzien van een tevreden hart. Dat de hoofd- en bijwindrichtingen eeuwig mogen zijn 
voorzien van een voorspoedige schittering als een halssnoer 
390 Hārihara: Het is een algemeen voorkomende mannennaam die verwijst naar Viùõu en Śiva. (Monier-
Williams, Sir; M., 1999, p1291a). 
391 Indumatī: Vrouwennaam (Monier-Williams, Sir M., 1999, p166a). 
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416-417. Zo eindigt de Śrīgadita "De ontvoering van Subhadrā" die geschreven is door 

 Mādhava-bhañña, zoon van de heer Maõóaleśvara-bhañña. 

  

  

 

                                                                                                                                                   
392De namen van zowel de schrijver Mādhava als van zijn familieleden worden hier vermeld om duidelijk te 
maken wie de schrijver juist is, maar er is nergens een verwijzing over te vinden. Men vindt in literaire werken 
enkel terug dat Mādhava de Subhadrāharaõa geschreven heeft. (Dasgupta, S.N. (ed.), 1947, p467; Lévi, S., 1963, 
p149 deelII p66; Keith, A.B., 1954, p268; Konow, S., 1920, p123 §122.) 
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INDEX. 

Deze index bestaat uit twee delen: een index van de Sanskriet woorden en een index van de 

Prakrit woorden. In de index van de Sanskriet woorden vindt men alle woorden terug die in de 

tekst en de bijbehorende voetnoten voorkomen. De verbaal adjectieven staan opgenomen 

onder de wortel waar ze van afgeleid zijn tenzij ze gebruikt zijn in hun gesubstantiveerde 

betekenis. De nummers in de index verwijzen naar de regels waarin het woord voorkomt en 

het symbool v gevolgd door een nummer duidt de voetnoot aan waarin het woord voorkomt. 

De index van Prakrit woorden geeft een overzicht van alle Prakrit woorden die in de tekst 

voorkomen, waarbij hetzelfde systeem wordt gehanteerd als in de index van de Sanskriet 

woorden. Ik heb ervoor gekozen de Prakrit woorden niet zoals de Sanskriet woorden terug te 

leiden naar hun grondvorm of wortel omdat die afleiding niet altijd voor de hand ligt en ze het 

gebruik van de index misschien zou bemoeilijken. In beide delen van de index zijn de 

varianten van de tweede uitgave (VSG) tussen vierkante haken opgenomen. 

 
A. Index van de Sanskriet woorden. 
 
a-kāõóa-, 296; 351 
a-kāla-, 273 
akùa-, 218 
a-kùama-, 354 
akùis-, 208 
akùi-, 3; 152; 161 
a-khaõóa-, 297 
agni-, 348; 361 
agra-, 372 
agratas, v137; v110 
a-ghana-, 172 
aïka-, v71 
aïga-, 181; 233; 310; 353; v133 
aïganā-, 223 
aïgī-, 234 
aïgī-karaõa, 70 
aïguli-, 75 
a + cint., vi°, 254 
a + jñā., pari°, 77 
añjali-, 51; 87; 391; 399 
a + tark., v114 
atas, 29; 121; 311; 378 
atikrama-, 244; 336 
atithi-, 77; 105; 157; v89; v74; v75; v76; 
v124 
atidūra-, 300 
atipāta-, 48 

atimātra-, v81 
atiśaya-, 38; 63 
atyadbhuta-, 397 
atyāhita-, v99 
atra, 40; 235; 247; 250; 310; 338; 380; 
387; 393; v74; v76; v103; v104; v112; 
v113; v119; v122 
atha, 95; 138; 313; 317; 95 
atharvan-, 284 
athavā, 134; 239; 307; v96 
adas-, 36; 272 
a + dçś., 63 
adbhuta-, 3; 231 
adya, 230; 282 
adhi, 403 
adhikāra-, 119; 345 
adhunā, 233; 404 
adho-mukha-, 312 
an-antara-, 305 
an-avadya-, 298 
an-ādara-, 78 
anugāmin-, 155 
an + uc., 374; 380 
anuja-, 374 
anujñā-, 248 
anupada-, 141 
anubandhin-, 35 
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anumati-, 369 
anusaïga-, 19 
an-eka-, 378 
antara-, 141; 284; 347; 370; v79 
antarāya-, 301 
antarikùa-, 390 
antaryāmitā-, 236 
antar, 149; 243 
antaþ-pura-, 136; 183 
anta-, 5; 244; 245; 304; 365 
an + pad., ud°, v81 
anya-, 45; 190; 231; 280; v103 
anyatas, 199 
anyathā, 136; v101 
anvaham, 46 
anveùaõa-, 248 
apara-, 44; 246; 302; 407; v97 
a-pāñava-, 166 
api, 7; 9; 17; 18; 21; 24; 40; 48; 59; 60; 
131; 134; 147; 169; 188; 231; 247; 287; 
304; 306; 310; 320; 376; 378; 380; 383; 
383; 386; 405; 407; v77; v81; v82; v83; 
v89; v96; v97; v99; v100; v104; v110; 
v113; v115; v116; v117; v121; v123 
a-pīóā, 47 
a-prakaña-, 110 
abhimāna-, 362 
abhirāma-, 180 
abhyantara-, 192; 204; v99; v103 
abhyupāya-, 234 
a-marùa-, 337; 377; 388 
a + mç., 66 
ambā-[aho], v77 
ambu-, 59; 140 
ambu-da-, 365 
ambu-rāśi-, 361 
ambhas-, 189; 231 
ambho-da-, 59 
ayi, 77 
aruõa-, 3 
arc., 264; v113 
arcana-, 265 
arjuna-, 22; 39; 40; 53; 63; 77; 82; 84; 88; 
93; 104; 107; 110; 118; 121; 134; 138; 
145; 147; 228; 229; 249; 250; 253; 262; 
267; 273; 277; 302; 307; 376; 384; 389; 
v92; v126 
arõava-, 245 
arth., pra°, v128 
artha-, 87; 383 

arthin-, 273 
ardha-, 245 
arvat-, 284 
alaükāra-, 182 
alam, 6; 282 
alī-, 224 
a-loka-, 243 
alpa-, 168 
avacaya-, v108 
avani-, 119 
avabodha-, 79 
a-valakùa-, 403 
avaloka-, 94 
avaùñambha-, 288 
avasara-, 138 
avasāna-, v87 
a-vismaraõa-, 12 
a + vç., v74 
a + śak., 311 
aśru-, v119 
as., 30; 71; 72; 84; 121; 136; 247; 249; 
251; 256; 273; 282; 286; 302; 354; 379; 
395; 410; 411; 411; v70; v72; v122; v124 
a-saükoca-, 405 
a-sat + kç., v89 
a-sthāna-, 376 
asmadīya-, 386 
asmad-, v103 
asmādçś-, v103 
ahaü-kāra-, 337 
ahar-, 65 
ahaha, 63 
ahi-pati-, 2 
aho, 40; 49; 58; 168; 253; 337; 364 
 
ākāśa-, 55 
ākçti-, 373; v96 
ākramaõa-, 362 
ākùepa-, 27 
ākhaõóala-, 349 
āghāta-, 172 
ācchādana-, 43 
ājñā-, 251; 278 
ātapa-, v80 
ātma-gata-, 63; 100; 253; 274 
ātma-ja-, 10; 416 
ātman-, v83; v87 
ātmīya-, 255 
ādarśa-, v70 
ādi-, 389 
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ādeśa-, 311 
ādya-, 190 
ādhmāna-, 367 
ānanda-, 40 
ānukūlya-, 58 
āp., pra°, 310 
āp., sam°, 417 
āmukha-, 38 
āyuù-mat-, 251; 261 
āyus-, 409 
ārambha-, v101 
ārambha-, 178 
ārambhaõa-, 139 
ārāt, 152; 161 
ārāma-, 151; 160 
ārohaõa-, 252 
ārdra-, 18; 298 
ārya-, v72; v73 
ārya-putra-, v101; v102; v114; v116 
āryā-, 26; 29; 34 
ālaya-, 244 
ālasya-, 388 
āvali-, 308 
āvaśyaka-, 12 
āśaya-, 411 
āśrama-, 40; 70 
āsaïga-, v96 
āsara-, 300 
āsya-, 1 
ās, 157 
āharaõa-, 360 
 
i., ā°, 26 
i., upa°, 11 
i[e]va, 204 
itas, 26 
iti, 11; 25; 31; 37; 49; 54; 57; 72; 75; 79; 
96; 117; 133; 137; 147; 148; 164; 177; 
183; 185; 205; 217; 227; 234; 237; 248; 
257; 260; 271; 288; 292; 294; 302; 305; 
309; 312; 335; 336; 382; 388; 399; 405; 
413; 416; v70; v71; v81; v82; v83; v85; 
v92; v100; v103; v104; v117; v119; v121; 
v124; v125; v126 
idam-, 6; 15; 20; 25; 29; 30; 49; 65; 66; 67;  
68; 72; 88; 104; 105; 107; 134; 135; 154; 
157; 163; 166; 184; 191; 192; 233; 234; 
238; 268; 278; 302; 304; 336; 337; 351; 
376; 379; 383; v70; v72; v74; v76; v82; 
v87; v90; v99; v102; v104; v119 

idānīm, 370; v105; v118 
indu-, 65 
indu-matī-, 414 
indra-prastha-, 371 
indra-, 394 
iyat-, 30 
iva, 16; 19; 36; 270; 270; 308; 309; v80; 
v111; v115 
iù., 76; 157 
iùña-, 259 
iù., pra°, 399 
iha, 65; 269; 286 
 
īkù., pra°, v105; v111; v115 
īkù., sam°, ud°, vi°, 89 
īkù., 21 
īkùaõa-, 140 
īdçś-, 71 
īh., sam°, 405 
 
ukti-, 14; 15; 95 
ukù., 303 
ugra-, 286 
ugrasena-, 304; 354; 356; 357; 358; 364; 
374 
ucca-, 151; 160; 173; 306 
uccaõóa-, 348 
uccāña-, 368 
ucchvāsa-, 232 
ujjvala-, 412 
uta, 385 
utkaña-, 367 
utkara-, 151; 160 
uttama-, 22 
uttara-, 243 
uttarala-, 299 
uttuïga-, 298 
utpāta-, 300 
utsava-, 178; 184; 192; 198; 307; v102; 
v104 
utsāhavat-, 197 
udagra-, 153; 162 
udaï-mukha-, 309 
udara-, 297; 366 
udātta-, v71 
udāra-, 373 
udgama-, 139 
uddaõóa-, 296 
udbhaña-, 154; 163 
udyāna-, 346; 347 
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un-mukha-, 95 
upakaraõa-, v101; v108 
upakārika-, 13 
upadaüśa-, 190 
upadhi-, v77 
upaniùad-, 42 
upari, 300; v80 
uparūpaka-, 20; v71 
upavana-, 41; 288; v105; v107 
upaśama-, 234 
upāyana-, 399 
ubha-, 217; 227; 399; 401 
uras, v96 
urvarā-, 410 
urvī-, 410 
uùar-budha-, 3 
uùõa-, v80 
 
ūrū-, 268 
ūrdhva-, 371 
 
ç., 59 
ç., sam°, 10; 400; v83 
 
eka-, 142; 189; 267; 296; 309; 369; 379; 
384; v71; v97; v124 
ekākin-, 268 
ekākinī-, v119 
etad-, 21; 53; 136; 168; 181; 230; 242; 
247; 249; 251; 263; 264; 296; 301; 313; 
345; 347; 358; 369; 387; 397; 398; 399; 
407; v70; v77; v78; v79; v80; v82; v83; 
v88; v95; v96; v103; v110; v111; v113; 
v126; v129 
etādçśa-, v84 
etāvat, v87; v114; v124 
enad-, 84; 155; 379; v97; v100 
evam, 77; 196; 204; 376; v84; v111; v114; 
v127 
eva, 15; 19; 20; 25; 30; 53; 84; 88; 119; 
121; 134; 168; 183; 187; 192; 234; 237; 
250; 278; 346; 351; 358; 364; 370; 388; 
398; v78; v79; v88; v93; v96; v103; v105; 
v107; v111; v115; v119; v122 
 
ogha-, 13 
 
ka-, 7; 9; 14; 23; 24; 33; 40; 44; 48; 49; 55; 
69; 77; 79; 107; 110; 134; 157; 166; 171; 
172; 173; 174; 188; 188; 192; 224; 230; 

231; 238; 246; 261; 283; 302; 306; 311; 
315; 338; 344; 370; 379; 380; 383; 393; 
396; 405; 407; v70; v76; v77; v78; v81; 
82; v84; v86; v88; v94; v96; v97; v99; 
v101; v105; v107; v110; v114; v115; 
v116; v117; v121; v123; v124 
kakubha-, 118; v124 
kaña-, 218 
kaõñha-, 141; 401 
katama-, 379 
kath., 344; 396; v126 
kathana-, 394 
katham, 65; 136; 165; 177; 192; 304; 393; 
v101; v102; v115 
kadā, v70 
kaniùñha-, 247; v75 
kanyakā-, 181; 263; 308; 346; v79; v96; 
v103; v108 
kanyā-, 382 
kapaña-, 77; 257; v82; v97 
kapāla-, 2 
kapi-, 176 
kamala-, 308 
kamp., 89; 268 
kara-, 75; 140; 399 
karaõa-, 166; 245 
karaõóaya., 351 
karn., sam°, ā°, 317 
karõa-, 32; 367 
karõaya., ā°, 34; 143; 238; 313; v116; v118 
karman-, 21; 119; 397 
kal., 66 
kala-kaõñha-, 32 
kala-kala-, 143 
kala-, 32 
kalaśa-, 180 
kalaha-, 303 
kalpa-, 245; 365 
kalpita-, 181 
kavi-, 15; 415; v70 
kāõóa-, 297 
kāõóa-, 351 
kātara-, 223 
kādambarī-, 53 
kānti-, 299 
kāma-, 263; 269; v77 
kāma-deva-, 265; v113 
kāmya-, 90; 182 
kāriõī-, v75 
kāruõya-, 3 
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kārya-, 13; 383; 398 
kārśya-, 228 
kāla-, 365 
kālindīya-, 371 
kāśmīra-, 188 
kīdçś-, 233 
kīdçśa-, 104; 303 
kīśa-, 154; 166 
kuõóa-, 361 
kuõóalita-, v115 
kutas, 317; v106 
kutra, 169; 247; v70 
kumāra-, 307 
kumbhaka-, 175 
kumbhin-, 367 
kuraïga-, 94 
kuru-, 338 
kula-, 118; 263; 308; 338; 346; v79; v87; 
v90; v92; v96; v103; v108 
kuśala-, 21 
kuśīlava-, 21 
kusuma-, v108; v113 
kūla-, 239 
kç., 33; 78; 87; 94; 135; 154; 155; 163; 
189; 192; 194; 217; 245; 251; 262; 301; 
363; 364; 370; 372; v70; v82; v83; v100; 
v103; v108 
kç., adhi°, 29 
kç., saü-s°, 182 
kçtānta-, 157; 286 
kçpa-, 246 
kçśānu-, 284; 303 
kçù., 171; 409 
kçùõa-, 278 
ketu-, 179 
kevala-, 16; 78 
koñi-, 384 
koñiśas, 263 
kodaõóa-, 288; 297; 350; v115 
kopa-, 77 
komala-, 234 
kolāhala-, 153; 162 
kaunteya-, 247 
kaurava-, 371 
kausuma-, 41 
kausumbha-, 181 
kram., ati°, 301 
kram., nis°, 37; 148; 205; 288; 294; 296; 
342; 413 
kram., pari°, 49; 53; 54; 184; 227; 247 

krama-, v103 
kriyā-, 170 
krīó., 263 
krīóā-, 346; 347 
krīd., 307 
krodha-, 169; 176; 177 
k[r]a-, 246 
kùaõa-, 174; 282; 369; v75 
kùata-ja-, 303 
kùati-, 386 
kùatriya-, 281; 306; 381 
kùan., 353 
kùan., vi°, 310 
kùam., 19 
kùama-, 246; 282 
kùip., 282 
kùip., ā°, 171 
kùip., pra°, 371 
kùīroda-, 400 
kùubh., 367 
kùetra-, 372 
kùobha-, 254 
 
khaõó., 349 
khaõóa-, 119 
khan., ud°, 372 
khalu, 118; 315; 376; v96 
khāõóava-, 348 
khel., v103 
khyā., pra°, v71 
khyāta-, 415 
 
ga-, 142 
gadgada-, 141 
gandha-, 53 
gam., 71; 301; 237; v88; v103; v106; v113; 
v115 
gam., ā°, 157; 235; 251; 306; 311; 354; 
393; 394; v82; v104; v113; v119; v124 
gam., upa°, 6 
gam., sam°, 22 
gam., sam°, ā°, 337; v83 
gamana-, 301 
gambhīra-, 237; 373 
garj., 365 
garj., anu°, 239 
garbha-, v71 
garbhita-, 141 
gīta-, 36 
guõa-, 18 
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gumphanā-, 17 
gulma-, 345; v107 
gçha-, 46; 48; 49; 204; v74; v115 
gçha-medhin-, 48 
gçha-sthā-, 46 
gçhiõī-, 25 
geha-, 67 
gai., 24; 29; 31 
goù-pada-, 245 
go-, 57 
grath., 188 
grah., 46; 96; 271; 294; 401; v77 
grah., anu°, 252; 256 
graha-, 89; 361 
grāsa-, 46 
grīùma-, v80 
 
ghaññana-, 367 
ghana-, 13 
ghūrõ., 337 
ghrā., ā°, 53 
 
ca, 12; 22; 45; 61; 67; 69; 139; 149; 206; 
231; 234; 236; 257; 258; 280; 283; 295; 
304; 346; 354; 376; 379; 380; 380; 382; 
383; 405; 412; v70; v83; v87; v90; v92; 
v96 
cak., 268 
cakora-, 60 
cakra-, 237 
cakùus-, 90; v96 
caõóa-, 285 
caturtha-, 40; 70 
candrikā-, 60 
capala-, 223 
camana-, 60 
campū-, v70 
caya-, 191 
car., 48 
car., ā°, 345; 375; 399 
car., vi°, 335; 376 
cal., v89 
caùaka-, 156 
cātaka-, 59 
cāpa-, 287 
cālana-, 152; 161 
citta-, 4; 39; v96 
citra-, 191 
citra-paña-, 125 
cid, 23; 188; 370; 405 

cint., 57; 237; v110 
cintā-, v111 
cira-, 60 
cūrõ., 172 
cūrõa-, 172 
ced, 66; 281; 284; 285; 286; 370; 
cedi-, 258 
chala-, 70 
 
jagat-, 351 
jan., 166; 230; 366 
janaka-, 414 
janatā-, 13 
jananī-, 414 
jana-, 33; 36; 104; 152; 161; v74; v104; 
v105; v122 
janāntika-, 80 
jambh., 299 
jambhāri-, 299 
jala-, 43; 180 
jala-dhi-, 239 
jala-nidhi-, 243 
jalādhāra-, v80 
jāti-, 168 
jīva-, v115 
jña-, 236 
jñā., 107; 119; 184; v77; v79; v83; v86; 
v87; v88; v101; v107; v111; v124 
jñā., ā°, 25; 362; v72; v73 
jñā., vi°, v100; v123; v129 
jval., 361 
jvālā-, 348 
 
óamb, vi°, 300 
óimbha-, 338 
 
óhakkā-, 368 
 
tañī-, 367 
taóit-, 67; 299 
tatas, 39; 47; 61; 68; 108; 140; 142; 156; 
200; 206; 228; 241; 294; 302; 323; 324; 
352; 353; 356; 373; 391; v90; v125; v126 
tati-, 16 
tatra-, 296 
tatra, 264; 311; 312; v103 
tathā-, 363 
tathā, 29; 64; 147; 169; 183; 217; 310; 376; 
407; v91; v96; v98; v109 
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tad-, 4; 15; 18; 20; 23; 25; 36; 48; 53; 57; 
65; 94; 119; 138; 142; 149; 155; 169; 170; 
172; 174; 176; 192; 229; 234; 235; 236; 
240; 246; 247; 248; 251; 259; 262; 271; 
279; 282; 287; 295; 301; 302; 303; 305; 
310; 323; 342; 350; 353; 359; 362; 387; 
388; 394; 397; 399; 415; v71; v74; v79; 
v80; v82; v93; v94; v95; v96; v97; v99; 
v103; v104; v105; v107; v108; v110; 
v111; v113; v119; v122; v123; v124; v125 
tadanu, 139 
tadā, 65; v87; v112; v114; v124 
tadīya-, 378 
tan., 191 
tanaya-, 378 
tap., v80 
tapasvin-, 78; 247; v105; v122 
tamāla-, 299 
taru-, v124 
taruõa-, 299 
tark., v82; v104; v125 
tarhi, 204; 341 
tala-, 173 
tāõóava-, 348 
tāõóavita-, 296 
tādçśa-, v96 
tāpa-, 13; 233 
tāraka-, 90 
tāla-dhvaja-, 54 
tāvat, 23; 48 
tāvad, v108 
tuõóa-, 348 
tuù., 389 
tu, 79; 166; 279; 309; 359; 381; v70; v77; 
v82 
tçõa-, 303 
tyaj., 272 
tyaj., pari°, 274; 388; v114 
trāsa-, 94; 166 
tri-nayana-, 244 
tri-lokī-, 379 
trai., pari°, 159 
tvac-, 43 
tvad-, 4; 10; 36; 88; 94; 121; 184; 249; 
v82; v88; v111; v123 
tvar., 341; v113 
tviù-, 403 
 
daüùñrikā-, 360 
daõóa-, 286; v115 

daõóa-dhara-, v115 
darana-, 90 
darśana-, 135; 229; v100; v113 
dal., 298 
dala-, 16; 230 
daśana-, 153; 162 
dah., vi°, 29 
dā., 76; 96; v82; v83 
dāruka-, 237; 241; 242; 250; 256; 261; 
262; 265; 278 
divasa-, v124 
divya-, 391 
diś., sam°, 396 
diś-, 367; 412 
diùñi-, 250 
dīrgha-, 71; 232 
dur + manāya., 148 
dur-vilasita-, 338 
duþ-sva-bhāva-, v81 
dūra-, 6; 175 
dçś., 125; 187; 199; 218; 220; 264; 277; 
337; 357; 382; v79; v104; v110; v128 
dçśad-, 366 
dçùñi-, 68; 267 
deva-, 311; 345; 398; v74; v77; v128; v129 
deśa-, 180; 261; 267; 301 
dor-daõóa-, 350 
doha-, 57 
dauvārika-, 51; 340; 342 
dyuti-, 298 
drāk, 152; 161 
druta-, 173 
druma-, 118; 230 
dvaya-, 386; 391; 400 
dvāra-, 180; v74 
dvitīya-, 287 
dvi-vida-, 155 
dviśat-, 273 
 
dhā., 14; 391 
dhā., abhi°, 57; 96; 104; 110; 147; 257; 
292; 312; 336; 388; 405 
dhā., pari°, 181 
dhā., pra°, 240 
dhā., vi°, 95 
dhā., sam°, 287 
dhū., ava°, 258 
dhū., ud°, 179 
dhairya-, 288 
dhanus-, 1; 262 
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dhanya-, 70 
dhanvan-, 299 
dharā-, 173 
dhārā-, 309 
dhārùñya-, 374 
dhāv., anu°, 294; 310; 353 
dhik, v115 
dhig-vidhā-, 233 
dhīra-, 367 
dhç., 404; v82; v97 
dhç., ava°, 9; 323; v92; v121 
dhyai., 260 
dhvani-, 238 
 
na, 14; 17; 33; 66; 67; 78; 184; 198; 246; 
287; 300; 302; 315; 336; 370; 374; 383; 
v70; v77; v79; v80; v82; v83; v84; v89; 
v96; v101; v104; v107; v111; v114; v115 
nakùatra-, 403 
nakhara-, 154; 163 
nagara-, v122 
nañ., 54; 169; 184; 248 
nañī-, 28; 31 
nanu, 281; v118 
nam., upa°, v114 
nam., pra°, 87; 345; 392; v129 
nayana-, 94; 223; 268; v96 
nara-pati-, 410 
nava-, 181; 224; 360 
navan-, 4 
navya-, 21 
nahi, 166 
nāñya-, 7 
nāda-, 32 
nānā, 41 
nāndī-, 5 
nāma-dheya-, v87 
nāman-, 11; 118; 159; 417; v71; v74; v90; 
v92; v124; v126 
nāyaka-, 11; 22; v71 
nāyika-, v71 
nija-, 257 
nidāna-, 17; 235 
nidrā-, 44 
nidhāna-, 40 
nināda-, 368 
nibióa-, 300 
nimitta-, 134; 168; v81; v97; v111; v124 
niyama-, 105; v87; v124 
niyukta-, 182 

niraïkuśa-, 223 
nirodha-, 361 
nirmala-, 44 
nirvçti-, 54 
niścaya-, v70 
niścala-, 90; 139 
niþśaïka-, 307 
niþśvāsa-, 89 
niþsvāna-, 366 
nī., 176; 264; 309; v87 
nī., apa°, 362; v113 
nī., abhi°, 15; 170 
nī., ā°, 278 
nī., upa°, 261; v75 
nīti-mat-, 410 
nīla-, 156 
nīlāmbara-, 175 
nīlotpala-, v115 
nçtya-, 21 
nepathya-, 143; 150; 289 
no, 370 
 
pa[i]da-, v75 
pakùa-, 253; 386; 403 
pañjara-, 354 
paña-, 27 
pañh., 164 
pat., ud., 300 
pat., ni°, 390 
pat., pari°, 285 
pat., sam°, 173 
patāka-, 179 
patnī-, 3 
pad., ud., v81 
pad., sam°, v108 
pada-, v89 
padana-, 208 
parama-, 40 
paramparā-, 232 
paraspara-, 142; 295 
para-, 42; 84; 190; 248; 281; 311; 358; 
405; 409; 410 
parā-krama-, 362 
parāï-mukha-, 411 
parigraha-, 23; 78; v83 
paricaya-, 232 
paricaraõa-, 6 
pariccheda-, v71 
pariõeyā-, 382 
paritas, 368 
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parimala-, 32 
pariùat-, 29 
parīrambha-, 234 
paryāya-, 118; v124 
parvata-, 300 
palāy., 269 
palāśa-, 308 
pavana-, 32 
pā., 174 
pāka-, 189 
pāõa-, 271 
pāõi-, 154; 156; 163 
pāõóava-, 350 
pāõóitya-, 349 
pāta-, 253 
pātāla-, 244 
pāti-, 409 
pātra-, 174 
pāda-, 154; 163 
pāpa-, 411 
pāpiùñha-, 170 
pāripārśvaka-, 9; 23 
pārtha-, 36; 294 
pārśva-, 180 
piõóī-, 188 
più., nis°, 153; 162 
puña-, 140; 399 
putra-, 409 
putrī-, 71 
punar, 131; 150; 169; 305; 311; v81; v83; 
v87; v96; v100; v113 
pura-, 182 
puraüdhrī-, 152; 161 
puratas, 49 
puras, 63; 250 
purā, 281 
puruùa-, 22; 295; 391; 392; 394; 397; 405; 
v115 
puùpa-, 151; 160; 390 
puùpa-ü-dhaya-, 308 
pustaka-, v70 
pūgī-phala-, 18 
pūj., v80; v122 
pūjā-, 77; 87; 105; v124 
pūjyatva-, 71 
pūrva-, 63; 164 
pçthā-, 378 
pé., 174; v119 
prakañaya., 400 
prakañī + kç., 77 

prakāra-, 307; 366 
prakāśa-, 26; 72; 101; 107; 113; 250; 256; 
275; 332 
prakçti-, 373 
pracaõóa-, 297 
prach., 117; 133; 183; 184; v90; v97; v124 
praõayin-, v70 
prati-saüvatsara-, v102 
prati, 82; 85; 93; 179; 314; 374; 402 
pratihāra-, v118; v128 
pratyaya-, v79 
prath., 1 
prathama-, 224; 358; v93; v111; v124 
pradeśa-, v118; v128 
prabhā-, 66 
prabhu-, 406 
prabhçti-, 229 
pramāõa-, 312 
pralaya-, 285; 361 
prasāda-, 95; v83; v100 
prahāra-, 353 
prātyahika-, 105; v75 
prīti-, 42; 279 
prayāõa-, 364 
prayoga-, 7; 20; 38 
pravāha-, 371 
pravīõa-, 25 
pravīra-, 362; 364 
praveśa-, 183; 243 
priya-, 42; 88; 249; v84; v86; v88; v92; 
v94; v105; v107; v115; v119; v120; v124 
priyā-, 183; 184; 196; 277; 282; 315 
preman-, 224 
prauóha-, 368 
pluù., 3 
 
phaõā-, 360 
phaõi-vallī-, 16 
phala-, v82; v83 
phalaya., vi°, 279 
 
bandh., 51; 179 
bala-deva-, 155; 156; 157; 159; 165; 168; 
177; 187; 196; 200; 204; 304; 314; 315; 
317; 320; 323; 335; 336; 341; 344; 352; 
357; 363; 369; 388; 393; 396; 402; 407 
bala-bhadra-, v74; v75 
bavana-, 179 
bahir, 157; 192; 288; 346; v103; v107 
bahula-, v71 
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bahu-vighna-, 147 
bahu-vidha-, 32; 189 
bāóha-, 70 
bāõa-, 353 
bāõāsana-, 294 
bālā-, 351 
bāùpa-, 140 
bāhu-daõóa, v96 
bībhatsa-, 2 
bubhukùita-, 78 
brahman-, 244 
brahmāõóa-, 297 
brāhmaõa-, 159; 168; 175 
brū., 55 
 
bhaga-vat-, 248; 249; 251; 253; 256; 286; 
373; 392; 394; 407; v74; v79 
bhaga-vatī-, 135 
bhaginī-, v75 
bhaïga-, 90 
bhadra-, 249; 298; 393 
bhā., 270 
bhāga-, 298 
bhāj-, 3 
bhī., 88; 169; 277 
bhī-, 282 
bhū., 4; 95; 107; 107; 118; 147; 147; 157; 
248; 305; 305; 386; 408; 410; 412; v70; 
v77; v80; v84; v96; v102; v104; v106; 
v114 
bhū., ud°, 400 
bhū., pari°, 258 
bhū., sam°, 236 
bhū-, 273; 281; 311 
bhaikùya-, 42 
bhakta-, 240; 253 
bhaj., 281 
bhañña-, 10; 416 
bhaõ., v78; v83; v84; v88; v124 
bhaya-, 2; 80; 142; 269; 274; v114 
bharatī-, 35 
bhartç-, v75 
bhavatī-, 95; 317 
bhavat-, 9; 12; 23; 251; 252; 266; 354; 
388; 393; 394; 397; 405; v87; v124 
bhavitavyatā-, 135 
bhājana-, 272 
bhāõóa-, 297 
bhānu-, 66 
bhārata-, v92 

bhāratī-vçtti-, v71 
bhāva-, 9; 10; 35; 79; 94; 378 
bhikùā-, 48; 78; 79; 96; v75; v77; v77; 
v124 
bhikùu, 79 
bhikùuka-, v77; v124 
bhid., 354; 366 
bhid., pra°, ud°, 139 
bhīmasena-, 374 
bhīru-, 168 
bhuja-, 171 
bhuja-daõóa-, 296 
bhūpa-, 258 
bhūmikā-, 23 
bhūrja-, 43 
bhç., 180 
bhç., ni°, 220 
bhç., sam°, 235 
bheda-, 366; v71 
bho, 306; v115 
bhojya-, 42 
bhos, 338 
bhram., 153; 162 
bhram., pari°, 79; v77 
bhraś., 270 
bhrātç-, 415 
bhruva-, 152; 161 
bhrū-, 2; 90 
 
makaranda-, 308 
maïgala-, v103 
maïgalya-, 412 
maõi-, 306; 360 
maõó., ā°, 297 
maõóana-, 206; v103 
maõóapa-, 267; v110 
maõóala-, 285; 296 
maõóaleśvara-, 9; 414; 416 
mata-, 266 
mati-, 400 
mathana-, 400 
mad., 33 
madana-, 223 
mada-, 32; 169; 336 
mad-, 17; 20; 68; 71; 72; 78; 84; 90; 95; 
118; 136; 166; 196; 197; 204; 233; 236; 
239; 252; 255; 259; 264; 270; 273; 287; 
302; 309; 323; 345; 369; 370; 378; 394; 
398; 406; v83; v87; v88; v92; v93; v108; 
v112; v114; v115; v118; v124; v126 
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madhu-, v102; v104 
madhya-, 308 
madhyatas-, v115 
man., 68; 234; v71 
man., abhi°, 107; v82; v85 
manas-, 223; 254; v125 
manā-, 48 
mano-hara-, 400 
mantr., v88 
mantr., sam°, 305 
mantra-, 368 
manda-, 239 
mandurā-pāla-, 176 
manmatha-, 33; 267 
maya-, 404 
marmara-, 230 
mah., 14 
mahat-, 365; 373; 398 
mahātman-, 254 
mahānubhāva-, 54; v74; v75; v77; v78; 
v79; v84; v86 
mahā-bhāga-, v81; v93; v104; v110; v124 
mahā-vīra-, 310; 398 
mahā-siddha-, v80 
mahā-siddhi-, v75 
mahendra-, 396; 407; v82 
mā, 277; v75 
mā., 70 
mā., nis°, 10; 191 
mātula-, 382 
mātra-, 57; v89; v93 
mādrśa-, 78 
mādhava-, 14; 415; 416; v70 
mādhavī-, v110 
mādhu-kārī-, 47 
mādhyāhna-, 60 
mān., 378 
mānin-, 258 
mānuùa-, v82 
māndurīya-, 176 
māriùa-, 15 
māruta-, 41 
mārga-, 155 
mālā-, 188; 412 
mālikā-, 404 
muktā-, 391; 404 
mukha-, 75; 90; v96 
mugdhā-, 270 
muc., pra°, 297 
muc., prati°, 401 

mud., anu°, 397 
mudra-, 299 
muni-, 47 
musala-, 172 
muh., 36 
muhur, 19; 350 
mūrch., 232 
mūrti-, 365 
mūrdhan-, 384 
mçgī-, 270 
mçgendra-, 360 
mçtyu-, 273 
mçd., 171 
megha-, 67; 239 
 
yatas, 12; 20; 88; 178; 196; 232; 303; 369 ; 
377; 383; v74; v96; v105; v119 
yati-, 35; 39 
yatra, 15; 246; 263; 264 
yathā, 30; 184; 206; 310 
yad-, 3; 6 ; 9; 17; 40; 53; 70; 118; 155; 
168; 230; 253; 259; 264; 282; 302; 305; 
306; 349; 358; 374; 388; 397; 398; 414; 
415; v73; v76; v79; v84; v93; v102; v103; 
v122 
yadi, 18; 65; 204; 236; 376; v83; v114;  
yadu-, 179; 306; 308; 346; 356; 362; 364; 
389; v103 
yantç-, 240 
yam., ud°, 286 
yā., v115 
yādava-, v122 
yāvat, 23; v75; v108 
yu., sam°, v71 
yuj., v89 
yuddha-, 383 
yuvan-, 33; 350 
yūtha-, 269 
yoddhç-, 286; 384 
yoùit-, 269 
yautaka-, 389 
 
rakù., 35 
rakùitç-, 273 
rakùin-, 281; 294; 345; 353; 358 ; v106; 
v115; v118; v128; v129 
raïga-, 23; 191 
rac., vi°, 23; 175; 190; 416 
rañj., anu°, 7; 30; 39; v125 
rañj., upa°, 11 
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rañjana-, 19 
raõa-, 349 
ratha-, 237; 237; 241; 245; 247; 252; 255; 
259; 260; 265; 265; 267; 271; 278; 309 
randhra-, 366 
rambhā-, 180 
rasa-, 7; 18; 22; 66; 142 
rasa-maya-, 4 
rākùasa-, 381 
rāga-, v96 
rāja-, 259 
rāja-dvāra-, 306 
rājan-, 71; 354; 357; 369 
rājya-, 44 
rādh., apa°, v112 
rukmin-, 258 
rukminī-, 258 
ruc., 388 
ruc-, 284 
ruci-, 17; 42 
ruj-, 299 
ruh., ava°, 267 
ruh., ā°, 241; 247; 257; 260; 271; 298; 309 
rūpa-, 257 
revatī-, 186; 194; 199; 201; 314; 316; 318; 
321; 326; 328; 332; 335; v120 
roman-, 139 
roùa-, 279 
raudra-, 2 
rauhiõeya-, 279 
 
lakù., v111 
lakùaõa-, v71 
laïgh., vi°, 151; 160 
labh., v85 
labh., pari°, 404 
labh., sam°, upa°, v70 
laù., abhi°, v82; v114 
las., vi°, 65 
lāïgala-, 372 
lāïgūla-, 153; 162 
lāñchana-, 256 
likh., v70 
lī., 142 
līlā-, v101; v108 
luó., ā°, 189 
lok., ava°, 49; 63; 177; 250; 268;  
lok., vi°, 73; 145; 272 
loka-, 243; 411; v118; v128 
locana-, 337; v119 

lopa-, 13 
loùñ., 372 
 
vaüśa-, 306 
vaktra-, 360 
vakùa-, 89 
vac., 164; 206; 302;  
vacas-, 9 
vajra-, 353 
vatsalatā-, 240 
vad., 148; 183 
vad., sam°, v96 
vana-, 182; 296; 348; v105 
vaya-, 224 
vara-, 107; 379; v85 
varõa-, 141 
varùa-, 66 
varùaõa-, 59 
val., 365 
valakùa-, 403 
valaya-, 379 
valg., 294 
vallī-phala-, 68 
vaśa-, 33; 166; 231; 246; 385 
vaśī + kç., v93 
vasana-, 89; 156; 191 
vasanta-, 29; 33; 178; 184; 198; 307 
vastu-, 389 
vah., ud°, 228 
vah., nis°, v124 
vah., v111
vā, 171; 172; 173; 174; 184; 192; 192; 264; 
372; v82; v82; v86; v104 
vāc-, 17 
vāta-, 232 
vādya-, 190 
vāma-, 208; 298 
vāruõī-, 190 
vāsa-, 181 
vāsu-deva-, 237 
vikalaya., 152; 161 
vikçùñi-, 360 
vikrama-, v70 
vigraha-, 304 
vicitra-, 179 
vijçmbha-, 2 
vid., ā°, 323 
vid., ni°, 155; 335; 354; 358; 305; v87; 
v118 
vid-, 7 
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vidiś-, 412 
vidvas-, v71 
vidha-, 71; 77 
vidhi-, 58; 385 
vidhu-, 3 
vinaya-, 15 
vinā, 379; v115; v119 
vip., v81 
vipakùatā-, 281 
vibhu-, 240 
vimarśa-, v71 
viraha-, 59; 67; 228; v111 
vilakùaõa-, 403 
vilaïghana-, 243 
vilokana-, 244 
vilocana-, 71 
vivara-, 367 
vivāha-, 381 
viś., upa°, v110 
viś., ni°, 267 
viś., pra°, 8; 27; 39; 50; 61; 149; 156; 158; 
183; 206; 228; 241; 294; 324; 339; 341; 
342; 347; 356; 373; 391; v74; v99 
viśikhā-, 182 
viśeùa-, 7; v76; v89; v101 
visaüvāda-, v96 
viharaõa-, 54 
vīci-, 361 
vīõā-, 190 
vīra-, 1; 356; 379; 385; 389 
vç., apa°, 101; 116; 122; 131 
vç., ni°, 369; v115 
vçj., vi°, v71 
vçt., ni°, 303; v75 
vçt., prati°, ni°, 311 
vçtta-, 304; v71 
vçtti-, 35; 39; 47 
vçùñi-, 390 
vedin-, 22 
velā-, 48 
veùa-, 39; 70; 247; 257; v82; v97; v122 
vyāghra-, 163; 165 
vyāja-, 95 
vraj., 48; 385 
vratya-, 409 
vrīóa-, 218 
 
śaïkara-, 4 
śatāïga-, 298 
śana-, 218 

śabda-, 11; v71 
śara-, 287; 309; 353 
śara-pañjara-, 310 
śaraõa-, 273 
śarman-, 4 
śastra-, 353 
śānta-, 4 
śālin-, 307 
śaurya-, 307 
śayyā-, 385 
śikhā-, 361 
śiras-, 349 
śiù., vi°, 198 
śuùka-, 231 
śçïgāra-, 1 
śé., 353; 372 
śobhā-, 300 
śaitya-, 230 
śaila-, 366 
śyamala-, v115 
śyāma-, 299 
śravaõa-, 9 
śri., ā°, 24; 31; 141; 222; 259 
śrī-, 11; 65; 235; 404; v71 
śrī-kaõñha-, 6 
śrī-kānta-, 253 
śrī-kçùõa-, 369; 373; 374; 376; 396; 402; 
407 
śrī-khaõóa-, 189 
śrī-gadita-, 11; 417; v71 
śrī-nātha-, 246 
śrī-pati-, 248 
śrī-parvata-, 6 
śrī-mat-, 11; 156; 159; 175; 236; 250; 256; 
261; 262; 265; 304; 354; 389; 416; v74; 
v116 
śrī-matī-, 61; 96; 118; 147; 155; 192; 197; 
346 
śrī-mādhava-, 10 
śrī-raïga-, 159; 166 
śrī-vatsa-, 256 
śru., 177; 249; 302; 306; 306; 357; 374; 
376; 382; v93; v114; v117 
śreyas-, 147 
ślāgh., 47 
śloka-, 164 
 
ùaùñha-, v71 
 
saükarùaõa-, 254 
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saükalpa-, 105 
saügrāma-, 285 
saütarpaõa-, 348 
saütāpa-, 228; v111; v113 
saütoùa-, 407 
saüdarśana-, 197 
saüdeśa-, 394; 406 
saüdeha-, v105 
saünidhi-, 231 
saüpuñī + kç., 399 
saüpradāya-, 193 
saübhava-, 398 
saü-mukha-, v79 
saü-mukhī + bhū., v80 
saüvatsara-, v70 
saüskçta-, 31; 222 
sañj., pra°, 20 
sad., pra°, 84; 373; 411; v79 
sad., prati°, ā°, 300; v118 
sad-, 7 
sadā, 42; 197 
sadçśa-, v77; v82 
sadman-, 151; 160 
sa-bhaya-, 218; 345 
sabhā-, 7; 22 
sabhā-sad-, 402 
sa, 156; 190; 288; 337; 388; v125 
sah., ud°, 370 
sah., pra°, 235 
sah., vi°, 336 
saha, 240; 255; 303; 342; 346; 356 
sa-harùa-, 63; 274 
sa-hāsa-, 168 
sa-hçdaya-, v84 
sācī + kç., 75 
sādh., 266 
sādharmya-, 198 
sādhu-, 14 
sādhvasa-, 272 
sāhāyya-, 398 
sāhitya-darpaõa-, v71 
sīdhu-, 174 
sū., pra°, 409 
sūc., 208 
saikata-, 44 
sa-kampa-, 75; 140 
sa-kala-, 173; 346; 410 
sakāśa-, v105 
sa-kāśā-, 323 
sa-krodha-, 157 

sakhī-, 61; 88; v80; v82; v83; v84; v86; 
v88; v92; v93; v94; v95; v97; v99; v100; 
v104; v105; v107; v110; v111; v115; 
v119; v120; v124 
sakhya-, 41; 236 
sat + kç., v76 
sat-kāra-, v75; v82 
sa-tata-, 412 
satya-, 88; 187; 320; v78; v93; v96; v119 
satvara-, 301 
sapadi, 272 
sa-praõaya-, 387; 401 
samam, v103 
samaya-, 24; 29; 184; 224 
samara-, 282; 384 
samartha-, 245 
samāgamana-, 136 
samīpa-, 265; 394 
sambhāra-, 235 
saras-, 43; 231 
sarvatas, 177; 267 
sarvathā, v82; v104 
sarvasva-, v77 
sarva-, 135; 143; 292; 323; 413; v77; v96; 
v104 
sarvāśaya-, 236 
sa-lajja-, 109; 199; 312 
sa-vinaya-, 104; 251 
sa-viùāda-, 325 
sa-vailakùya-, 80 
savya-sācin-, 397 
sa-saübhrama-, 143; 249 
sāmoda-, 191 
sāmprata-, 224 
sārathi-, 237; 249; 255; 284 
sārathya-, 248; 251 
sārdha-, 371 
siddhi-, 259; 383 
sidh., pra°, 11; v71 
sītā-, 372 
sīman-, 239 
su + kç., 68 
sukha-, 32; 41 
su-jana-, 411 
su-dharmā-, 337 
sundarī-, 272 
subhadrā-, 11; 39; 61; 62; 73; 80; 85; 87; 
93; 100; 113; 116; 122; 125; 131; 138; 
145; 206; 207; 212; 214; 218; 222; 264; 
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268; 274; 298; 309; 346; 358; 416; v75; 
v82; v103; v115; v115; v117; v120 
su-bhrū-, 198 
sumatikā-, 82; 85; 88; 91; 97; 103; 106; 
109; 110; 115; 117; 120; 121; 124; 126; 
133; 144; 206; 210; 213; 216; 220; 225; 
324; 325; 327; 329; 334; v78; v93; v100; 
v106; v119; v121;  
su-manas-, 188 
surabhi-, 188 
su-rabhi-, 224 
su-labha-, 43 
suùamā-, 404 
su-hçd-, 10 
sūtra-dhāra-, 6; 15 
sç., upa°, 271; 301 
sç., pra°, 368 
sçj., vi°, 387; v99 
sçp., ud°, 154; 163; 167 
sçp., upa°, 72 
sevaka-, 394 
sotkaõñha-, 207 
sodara-, v114 
saundarya-, 63 
saurabhi(n)-, 41 
sauhārda, 235 
sauhitya-, 43 
skhal., 156 
skhalitaka-, 169 
stanayitnu-, 300 
stambha-, 139 
strī-, 264; 409 
sthag., 140 
sthā., 57; 175; 180; 265; 267; 312; 346; 
v75; v88; v105; v110 
sthā., adhi°, 233 
sthā., anu°, 398 
sthā., ā°, 257 
sthā., upa°, v128 
sthā., pra°, 237; 255; 383 
sthā., sam°, v107 
sthāna-, 54; 142; 176; 265; v107 
sthāpaka-, 25; 29; 34 
sthiti-, 44 
sthūla-, 372 
sneha-, 272 
spardhiùõu-, 368 
sphal., ā°, 288; 350 

sphāra-, 365 
sphur., 67 
sphūrjathu-, 365 
smara-, 264 
smita-, 194 
smç., 15; 381 
smç., anu°, 236 
smç., vi°, 12; 196; v102 
smç., sam°, 259 
smçti-, 15 
syandana-, 240; 285 
sraj-, 2 
srambh., vi°, 104 
sva-, 142; 176; 240; 253 
sva-gata-, 25; 53; 73; 107; 113; 177; 250; 
268; 332 
sva-tantra-, 44 
sva-bhāva-, v79 
svayam, 286 
svarõa-, 182 
svādhīna-, 104 
svābhāvika-, 10 
svāmin-, 166; 265 
svid., 140 
 
han., 171; 287; 385 
han., ud°, 349 
hanana-, 284 
hanta, 229; 287 
haraõa-, 11; 235; 358; 416 
hariõī-, 270 
haridra-, 298 
hari-hara-, 415 
hala-, 171 
hā, 229; 233; v78; v115 
hāra-, 391; 400 
hāsya-, 1 
hi, 57; 64; 336; v105; v108; v113; v125 
hi., pra°, 389 
hç., 259; 351; v115 
hç., apa°, 151; 160; 309; v117; v120 
hç., pari°, 257 
hç., vi°, 204; v103 
hç., sam°, 175; 177 
hçdaya-, v80; v88 
haimavatī-, 1 
hve., ā°, 25 
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B. Index van de Prakrit woorden. 
 
a, 100; 111; 116; 120; 127 
aaü, 194 
aggat[d]o, 109 
aggado, 218 
aïga-, 291 
accāhida-, 144 
accia, 225 
ajja-, 28; 31 
ajja-utta-, 186; 194; 275; 314 
ajjuna-, 120 
aõ-uppaõõa-, 91 
aõuratta-, 332 
aõõahā, 186 
aõõāhiü, 202 
attaõa-, 111 
a-t[s]akkida-, 274 
adimetta-, 91 
adihi-, 52; 56; 62; 115; 330 
antara-, 83 
appa-, 101 
abbhantara-, 144; 201 
ammo, 73 
amhāõaü, 202; 290 
amhārisa-, 201 
amhi, 28 
amhe, 214; 293 
arjuna-, 334 
avacaa-, 214 
avanessasi, 226 
avarajjhāmi, 222 
avara-, 131 
a-vāria-, 52 
avi, 91; 316; 326; 328 
a-sak-, 115 
assa, 98 
assu-, 321 
ahaü, 100; 110; 114; 123; 222 
ahavā, 129 
ahimada-, 99; 106 
ahilasida-, 275 
ahilahida-, 97 
 
āacchadi, 322 
āacchia, 226 
āaõõia-, 319 
āaõõida-, 314 
āada-, 98; 208; 329 
āado, 207; 208 

ākidi-, 128 
āõavedi, 31 
āõavedu, 28 
āõādi, 114; 213 
āõāmi, 111; 329 
āõāsi, 186 
ādava-, 85 
ārambha-, 186 
āsaïga-, 129 
āsī, 327; 330 
iaü, 28; 112 
iti, 92; 334 
idaü, 51 
idha, 321; 327 
imaü, 144 
imāe, 62 
 
uaõaedi, 57 
uari, 85 
uavaõa-, 213 
uõa, 91; 100; 110; 128 
uõha-, 86 
upavisia, 219 
uppaõõa-, 92 
ura-, 127 
uvaaraõa-, 186; 214 
uvaññhida-, 340 
uvaõada-, 274 
uvavaõa-, 210 
uvahi-, 74 
 
eassa, 101 
eāiõī, 321 
eārisa-, 103 
ekka-, 131; 329 
eõaü, 145 
etassiü, 218 
etehiü, 225 
ettiaü, 111; 275 
ettia, 329 
ettha, 52; 62; 201; 207; 222; 226 
edaü, 207 
edassa, 221; 226; 334 
edeõa, 129 
ede, 85; 342 
evaü, 103 
evam, 274; 335 
evva, 80 
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evvaü, 221 
evvam, 335 
esa, 80; 82; 100; 101; 201 
esā, 75; 113 
eso, 73; 97; 125 
 
odhārida-, 120; 326 
osāõa-, 112 
oharia-, 316; 325 
 
kakuha-, 331 
kaõiññha-, 56 
kaõõaā-, 82; 129; 201; 202; 214 
kadhaü, 292 
karia, 115 
karissadi, 146 
karemha, 215 
karehi, 99 
karodi, 102 
kavaóa-, 98; 132 
kahaü, 186; 194 
kahia-, 334 
kāma-deva-, 225 
kāma-, 73 
kāriõī-, 56 
kiü, 73; 91; 97; 103; 109; 114; 128; 129; 
131; 144; 186; 213; 219; 276; 291; 314 
kia-, 202 
kim, 80 
kuõóalia-, 291 
kudo, 212 
kula-, 82; 111; 116; 120; 129; 201; 214 
kusuma-, 214; 225 
keõa, 316 
keõe, 326 
ko, 62; 73; 98; 114; 124; 210; 290; 328; 
330 
koaõóa-, 291 
kkama-, 201 
kkhu, 129 
 
khaõa-, 55 
 
khelissanti, 202 
 
gacchanta-, 291 
gada-, 212 
gadua, 201; 225 
gamissadi, 203 
gamissam, 114 

gahīdum, 74 
giõha-, 85 
gihidu, 75 
gumma-, 213 
ghara-, 52; 293 
 
cakkhu-, 129 
calidum, 115 
ciññhaï, 219 
ciññhadi, 210 
ciññha, 55 
citta-, 129 
cintaanta-, 219 
cintā-, 220 
 
jaü, 31; 82; 194; 201 
jaï [jaha], 275 
jaï, 101; 111 
jaõa-, 52; 207; 210; 327 
jadu-, 202 
jado, 52; 129; 210; 321 
jalādhāa-, 85 
jāõanti, 109 
jāõāmi, 101; 221 
jāõissam, 74; 82 
jādava-, 327 
jāmo, 293 
jāva, 55; 214 
jīva-, 291 
jujjaï, 115 
jeõa, 103; 122 
jevva, 113; 122; 123; 210; 211; 290; 321 
jo, 62; 327 
jjevva, 82; 127; 201; 213; 221; 322; 327 
 
ññhia-, 113 
 
ñh[ñ]ñhāõa-, 213 
 
õa, 83; 86; 97; 100; 103; 115; 129; 186; 
208; 213; 221; 275; 291 
õaü, 318 
õaara-, 327 
õam, 86; 131 
õayaõa-128 
õāma-, 52; 116; 120; 331; 334 
õāma-hea-, 111 
õiama-, 112; 330 
õimitta-, 91; 92; 132; 221; 329 
õivuttihi., 55 
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õivedīamāõaü, 318 
õivedeti, 111 
õivvāhaanta-, 330 
õedi, 112 
 
takkemi, 98; 209; 332 
tattha, 203 
tado, 111; 116; 222; 276; 330; 331; 332; 
333; 334 
taru-, 331 
tavassi-, 210; 327 
tassa, 128 
tassiü, 332 
taha, 117; 127; 133; 216 
tā, 52; 83; 86; 98; 131; 144; 207; 221 
tāü, 321 
tārisa, 127 
tārisa-, 128 
tāva, 214 
tāvia-, 85 
tue, 114; 328 
tumaü, 221 
turi[ī]a-, 225 
tuha, 97 
te, 127; 213 
teõa, 202; 211; 214; 225; 331; 332 
tti, 98; 100; 106; 120; 120; 146; 203; 208; 
276; 316; 322; 326; 331; 331; 332 
 
daüsaõa-, 145; 226 
daññhaü, 207 
daññhuü, 340 
daõóa-dhara-, 291 
daõóa-, 291 
dāuü, 97; 100 
dāõiü, 211; 318 
diasa-, 329 
du, 73; 97 
duāra-, 52 
duþ-sa-bhāa-, 91 
deõa, 327 
deva-, 51; 73; 340; 340; 342 
ddhī, 292 
 
dharia, 98 
dhārīadi, 132 
 
na, 73 
nivārīadi, 292 
nīl’-uppala-, 290 

 
paa-, 115 
paccahia-, 56 
paccāsaõõa-, 318 
pajjāa-, 331 
pañcaa-, 83 
paóiggaha-, 101 
paóiccaaï, 275 
paóibbhamaï, 74 
paói-saüvacchara-, 194 
paóihāra-, 318; 340 
paóhama-, 122; 221; 330 
paõamia, 342 
patthaanti, 340 
pada-, 56 
pavisadu , 52 
pavisāmo, 144 
pasāda-, 102; 146 
pasīdatu, 83 
pia-, 103; 109; 113; 120; 124; 210; 213; 
292; 321; 325; 330 
pucchi[a]hi, 131 
pucchida-, 330 
pucchihi, 116 
puõo, 145; 225 
puõõa-, 321 
purusa-, 290 
pūjā-, 330 
pūjiamāõa-, 327 
pūjehi, 86 
pekkhanta-, 290 
pekkhanti, 83 
pekkha, 218 
pekkhidavva-, 211 
pekkhida-, 221 
ppadesa-, 318; 340 
prakāśa-, 75 
 
phala-, 97; 100 
 
bala-bhadda-, 51; 56 
bahi, 201; 213 
bāhu-daõóa-, 127 
 
bhaa-, 275 
bhaaõī-, 56 
bhaa-vaü-, 51 
bhaa-vaü, 82 
bhaññi-, 55 
bhaõadi, 81 
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bhaõādi, 100 
bhaõida-, 331 
bhaõīadi, 103; 114 
bhavaü, 111 
bhava-, 330 
bhavia, 86 
bhave, 208 
bhārada-, 120 
bhikkhā-, 57; 74; 75; 329 
bhikkhua-, 73; 329 
bho, 290 
 
maü, 275 
mae, 101; 120; 319; 334 
maïgala-, 202 
majjhado, 290 
maõa-, 332 
maõóaõa-, 202 
maõóava-, 219 
matta-, 115; 123 
mantedi, 113 
mah’-inda-, 97; 98 
maha, 113; 275 
mahāõuhāa-, 52; 55; 75; 81; 83; 103; 109 
mahā-bhāa-, 122; 208; 219; 329 
mahābhāa-, 91 
mahā-siddha-, 85 
mahā-siddhi-, 56 
mahūsaa-, 207 
mahūsava-, 195 
mā, 55 
māõasa-, 97 
māhavī-, 219 
muha-, 127 
 
rakkhi-, 212; 290; 318; 340; 342 
rāa-, 129 
revatī-, 325 
 
lakkhīadi, 220 
labheya, 106 
līlā-, 186; 214 
loa-, 318; 340 
loaõa-, 321 
 
vaõa-, 210 
vara-, 106 
vasī-kida-, 123 
vahanta-, 220 
vā, 98; 109; 208 

vi, 73; 74; 98; 101; 115; 128; 131; 144; 
145; 208; 219; 225; 290; 314 
via, 85; 220; 291 
viõā, 292; 321 
viõõavehi, 145 
viõõāta-, 328 
viraha-, 220 
visaüvāda-, 129 
visajjia, 144 
visumarida-, 194 
visesa-, 62; 115; 186 
viharanti, 201 
veõõavanti, 343 
vevaï, 91 
vesa-, 98; 132; 327 
 
sa, 332 
saüñhia-, 213 
saüdāva-, 220; 221; 226 
saüdeha-, 210 
saüpādenti, 214 
saümuha-, 83 
saümuhī-, 86 
saüvadati, 126 
saāsa-, 210 
sak-karīadi, 62 
sak-kāra-, 56; 99 
sacca-, 80; 122; 126; 321 
samaü, 202 
samappida-, 101 
samāgada-, 100 
sarisa-, 73; 98 
savvathā, 98 
savvadhā, 208 
savvassa-74 
savva-, 74; 128; 207 
sa-hiaa-, 103 
sahī-, 85; 97; 103; 103; 109; 113; 114; 120; 
124; 144; 210; 213; 218; 220; 292; 321; 
325; 330 
sā, 321 
sāmala-, 290 
siri-manta-, 51; 314 
suõia-, 122 
suõissandi, 276 
suõīadi, 316 
subhadda-, 291 
subhaddā-, 56; 97; 203; 292; 316; 325 
sumadiā-, 80; 122; 145; 212; 321; 326 
su-hāa-, 82 
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se, 116 
so, 122; 124; 125; 219; 328; 329; 330 
so[ā], 208 
sodara-, 276 
 
haü, 331 
haria, 291 
halā-, 101 
halā, 122; 125; 131; 145 
ha, 292 

hā, 80 
hāla, 207 
hi, 211; 214; 225; 332 
hiaa-, 86; 113 
hoissadi, 276 
hoi, 130 
hodi, 195 
hodu, 74; 212 
honti, 86; 103; 274 
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