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Vertaling van den Javaanschen tekst. 
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VOORBERIGT VAN DEN BEWERKER. 

Het werk, getiteld ARrpJoeNÂ-sÁsRÂÁ-BAOE, is voor het grootste deel reeds bij het publiek bekend. 

Er bestaat een Javaansche gedicht van den zelfden titel, opgesteld door Mas Ngabèhi Jâsá- 

DI-YOERÂ I, die ook andere werken, als de Menak in ettelijke deelen en de babad van 

KarrÂsorrÂ, heeft vervaardigd. De Javaansche tekst van dat werk is in 1853 door den Heer C. 

F. Winrer Sr. voor eigen rekening te Samarang bĳ Oliphant & Co. uitgegeven, doch se- 

dert lang niet meer verkrijgbaar. Tijdens Pakor BorwÂNá III als Soesoehoenan te Kartá- 

soerá regeerde, was Mas Ngabèhi JásÂ-pr-PoerÂ 1 reeds begonnen den oorspronkelijken 

kawi-tekst van dit verhaal in gewoon Javaansch om te werken, maar zijn latere naamgenoot en 

opvolger JÁsÁ-pr-PoERÂ II vond, dat dit te haastig geschied was en dat er te veel was weggelaten. 

Voor ongeveer 60 jaren nam deze het werk op nieuw ter hand, en volgde den ouden ka wi-tekst 
naauwkeuriger op den voet. Hij verhaalt dit zelf aan ’t einde van zijn werk. 

De Heer C. FE. Winter Sr. heeft dat werk in Javaansch proza verkort ten dienste van zijn 

leerlingen. Prof, T. Roorpa gaf die verkorting in proza uit als het 83° gedeelte van een werk, 

getiteld: C., FP. Winter, de Brätäjoedà, de Rdmáà en de Ardjoend-sâsrá, drie Javaansche heldendich= 

ten in Javaansch proza verkort (Amsterdam 1845). Reeds vroeger was er van die proza-verkorting 

een Nederduitsche vertaling uitgegeven door Mounier in het Zndisch Magazijn, 1° twaalftal 1° 

deel, bl. 300—331. 

In het laatst van 1829, terwijl PANGERAN Aprrarr PorerBÂuÂ, later Soesoehoenan PaKor 

BorwÂNÂ VII, met zijn onderhoorige manschappen de verschansing van Pidjenan nabij het 

fort van Klàten bezet had, gaf deze aan zijn Hoofd-mantri of Patih den last om de ge- 

schiedenis van ARDJOENÁ-SÁSRÂ-BAOE op nieuw in kleine dichtmaten op te stellen; hij moest daar- 

in bij wijze van inleiding de geslachtlijst van genoemden Prins opnemen. Aan dien last heeft 

het werk, dat den lezer thans wordt aangeboden, zijn oorsprong te danken. Genoemde Hoo fd- 

mantri of Patih van Prins PorrBÂJÂ heette Mas Ngabèhi SiNpor-sastrÂ; hij is later opge- 

klommen tot den rang van Kliwon of onder-regent. Hij was de oom van den thans nog 

levenden Raden Ngabèhi RÄneaÂ-warsirâ. 

Nadat ik naar mijn meening voldoende kennis gekregen had van Javaansche geschriften, voor 

zoo ver die door den druk waren bekend geworden, ontwaakte al spoedig in mij de lust om een 

manuscript te lezen, en zóó kwam ik aan het lezen van het hier volgende werk. Het leverde mij 

niet te veel zwarigheden op en beviel mij, niet omdat het door echt aichterlijke voorstellingen aan. 

mijn smaak voldeed, maar omdat ik daardoor kennis maakte met vele mythologische personen, die 

ook in het bekende Javaansche gedicht Räâmá een aanzienlijke rol spelen. Het bleek mij nu, dat 

de orde, waarin Prof. T. Roorpa de proza-omwerkingen van de bovenvermelde Javaansche gedich- 
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ten (Brätâjoedâ, Râmäâ en Ardjoend-sâsrà, hever dArdjoend-sâsrâ-baoc) heeft uitgegeven ten eenen- 

male verkeerd is, wel te verstaan voor hem, die gewoon is een werk van ’t begin afte lezen. De 

Rámâ is immers een vervolg van de ARDJOENÁ-SÂSRÁ-BAOE en de Brätäjoedâ is wederom een 

geschiedenis van lateren tijd. De draad, die door de geschiedenis van ARDJOENÂ-SÁSRÂ-BAOE en 

Rämá loopt, is eerst regt duidelijk, als men het hiervolgende werk van Sinpor-sasrrá leest. 

Beide Vorsten zijn incarnaties van Batârá Wisror, en hun echtgenooten zijn incarnaties van 

Dèwi Sri. Beide Vorsten zijn modellen van dapperheid, wijsheid en deugd, de laatste nog veel 

meer dan de eerste. Beiden hebben te kampen tegen de roofzucht en strijdwoede van DÁsÄMOr- 

KÂ, Koning van Alënká, met zijn ruwe Boetäá-horden. ARDJOENÁ-SÁSRA-BAOBD, Koning van 

Maïspati overwint hem, en laat hem leven onder de voorwaarde, dat hij zieh onderwerpt. Rá- 

MÂ, Koning van Ajodyáä, overwint hem niet alleen, maar doodt hem, en voltooit daardoor de 

zegepraal van het licht over de duisternis, van domheid en ruwheid over verlichting en bescha- 

ving. RAmá wordt echter bijgestaan door een heirleger van apen. Waar die apen van daan ko- 

men, wie hun Hoofden SorBArr en SOEGRIWA eigenlijk zijn, blijft duister voor den lezer van de 

Rämâ. De ARDJOENA-SÁSRÄ-BAOR van JÁsÁ-Dr-PorRÂ II geeft daaromtrent ook geen voldoende ophel- 

dering, maar in dit werk van SinpomrsástrÂ wordt alles van ’t begin af medegedeeld, en vindt men 

een volledig verhaal van al wat er vroeger met die apen is voorgevallen: hun afkomst, hun ge- 

schillen onderling, en hun ontmoetingen met DâsÂmorkÂ. In de Râmáâ treedt SorarrwÂ einde- 

lijk op als bondgenoot en magtige steun van RÁÄMmá, en deze behaalt door zijn toedoen de zege- 

praal. 

De geschiedenis van SOrBALI en SOEGRIWÂ behoort eigenlijk niet tot die van ARDJOENÁ-SÁSRÁ- 

BAOP, daar deze nooit met hen in contact geweest is, maar zij is geheel en al in die van Dâsá- 

MOEKÁ geweven, en DÁsÄMOrEKÁ is de persoon, die eenheid brengt in de geschiedenis van Ar- 

DJOENÂ-SÂSRÄ-BAOR en RÂmá. Hij vertegenwoordigt steeds den boozen geest: hij verwoest geheel 

zonder reden het rijk van Lokápálá, stookt verdeeldheid onder de apen, vervolgt de vrouwe- 

lijke onschuld en randt zelfs den hemel aan. Hij komt in oorlog met ARDJOENÁ-SÄSRÄ-BAOE en 

wordt overwonnen. Maar na diens dood steekt hij op nieuw het hoofd op. Hij gaat weder zijn 

vroegeren gang, en laat, zooals in de Rámá verhaald wordt, Dèwi Ser, de jeugdige Gemalin 

van Rämâ, Koning van Ajodyá, rooven. Hij voert haar naar zijn paleis te Alënkáâ, en wikkelt 

zieh daardoor in een oorlog, die hem het leven kost. 

Dit zij voldoende om de belangrijkheid van dit werk, als noodzakelijke inleiding tot de Râmâ, 

in het licht te stellen. Ik voeg hier nog bij, dat de in dit werk voorkomende mythologische per- 

sonen nog steeds blijven voortleven in de verbeelding van de hedendaagsche Javanen, zoowel aan- 

zienlijken als geringen, dat ieder kind de beelden van de voornaamste personen al zeer spoedig 

in zijn hoofd heeft, en dat elke wajang-kist een groote menigte poppen bevat, die genoemde 

personen voorstellen. De hooge belangrijkheid van dit werk voor ieder, die kennis wenscht te ma- 

ken met de populairste producten der Javaansche letterkunde, is daardoor voldoende bewezen. 

Het is mijn streven om bij de Javanen lust op te wekken voor hun letterkunde, hun daartoe 

den toegang gemakkelijker te maken, en tevens om mijn landgenooten, die het Javaansch niet 

verstaan, in de gelegenheid te stellen om door de lectuur van een op Java zeer populair ver- 

haal zich op een niet al te onaangename wijze bekend te maken met de phantasiebeelden, die den 

kern uitmaken van de meest geliefde volksvermalren der Javanen, als de waj an g-voorstellingen en 
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de gezangen bij muziek en danspartijën. Met die bedveling heb ik de moeite genomen hier een 

Nederduitsche vertaling van den Javaanschen tekst bij te voegen. Ik heb getracht zoo naauw- 

keurig mogelijk te vertalen, ten einde den Hollandschen lezer, ook uit een letterkundig oogpunt, een 

juiste voorstelling van het geschrift te geven. Ben Javaansch werk is, als zoo veel andere werken, 

een tuin, waarin men nog wel andere dan fraaïe of welriekende bloemen vindt. De man van smaak 

zal zich bij ’t doorwandelen menigmaal ergeren, maar dat mag de vertaler niet veranderen. Hij 

is verpligt den inhoud juist weder te geven, zonder opsmukking en zonder weglating van onnoodige 

herhalingen of stuitende tooneelen. 

Het dichterlijk schoon, waarop de nieuwere Javaansche schrijvers verzot zijn, namelijk het op el- 

kander laten volgen van vele ongeveer gelijke klanken, in het Javaansch poerwáäkanti geheeten, 

moest natuurlijk in de vertaling verloren gaan, doch dit zal den Hollandschen lezer niet spijten, 

als ik hem mededeel, dat die zucht naar klankspelingen de schrijvers meermalen verleidt tot het 

smeden van niet bestaande woorden, en tot het naar hun smaak opsieren van den vorm ten koste 

van de duidelijkheid. JÄsâ-pr-PoerÁ II was daarin een meester; hij heeft door dien poëtischen tooi 

sommige gedeelten van de Rámá onverstaanbaar gemaakt. De schrijver van dit werk heeft het 

niet zoo ver gedreven, maar toch ver genoeg om den vertaler hier en daar zijn werk moeijelijk te 

maken. Meer leed doet het mij, dat ik de kracht der klanknabootsende woorden in de vertaling 

niet voldoende in het Hollandsch kon wedergeven, want de Javaansche taal is daarvan zeer ruim 

voorzien. Zij worden zeer veel gebezigd in de uitvoerige beschrijvingen van gevechten, en sieren 

die anders vrij vervelende beschrijvingen niet weinig op. Men moet echter een dalang, die een 

goede voordragt heeft, hooren om het schitterend effect van die klanknabootsende woorden en 

uitdrukkingen naar waarde te schatten. 

In de weinige noten heb ik het een en ander vermeld, wat ik meende, dat opheldering noodig 

had. lk had die noten wel kunnen, ja misschien ook moeten vermenigvuldigen, doch als men zijn 

lezer niet kent, is ’t moeielijk te weten, hoe ver men daarin gaan moet. Ook aarzel ik niet rond- 

uit te bekennen, dat mij de tijd en de gelegenheid ontbraken om meerdere uitbreiding aan dit 

werk te geven. 

Een woordenlijstje van de in dit werk voorkomende Javaansche woorden, die elders niet goed, 

niet volledig genoeg of in ’t geheel niet verklaard zijn, had ik hier wel willen bijvoegen, doch met 

het oog op de toekomstige uitgave van het op last der Regering vervaardigde groote Ja- 

vaansch-Nederduitsehe woordenboek acht ik zulk een lijstje niet belangrijk. Gaarne 

beken ik hier, dat ilk meermalen een zeer onvolledig, op het Translateurs bureau alhier aanwezig 

exemplaar van dat woordenboek met vrucht geraadpleegd heb. Overigens was Raden Ngabèhi 

RÄNaeÂ-warsirÂ mijn vraagbaak, Het gemis van genoemd woordenlijstje wordt eenigzins vergoed. 

door de vertaling, die vrij naauwkeurig rekenschap geeft van den zin der woorden. Waar zij dit 

hier of daar niet mogt doen, zoude ik in de verklarende woordenlijst ook toch dikwijls maar een 

vraagteeken geplaatst hebben. 

Ben lijst van al de in dit werk voorkomende personen, en van die, welke men in de Rämâ 

aantreft, met korte vermelding niet alleen van hun familie-relaties, maar van al wat er van hen 

verteld wordt, tevens met naauwkeurige opgave van de plaatsen in genoemde werken, waar alle bij- 

zonderheden van hun leven beschreven worden, is bijna gereed. Het kwam mij echter voor, dat die 

biographische lijst even goed afzonderlijk kon worden uitgegeven, indien zij daarvoor belangrijk ge- 
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noeg geschat wordt. Voor de wetenschap is zij dit misschien niet, doch, naar ik meen, wel voor 

ieder, die den naam van een der daarin vermelde personen hoort noemen, en er zonder veel stu- 

die of zoeken meer van wil weten. Voor hen zou dergelijke lijst van veel gerief zijn. Mogelijk 

ziet zij later het licht. 

Over de handschriften, die ik bij het vaststellen van den Javaanschen tekst raadpleegde, en 

over de kritische aanteekeningen heb ik het volgende medetedeelen. 

Het eerste handschrift, dat ik gebruikte, wordt in de kritische aanteekeningen met de letter 

A aangeduid. Het is een door mij zelven gecollationeerd afschrift van een manuscript, dat tot 

de bibliotheek van het voormalige Instituut ter opleiding van ambtenaren te Soerakarta be- 

hoort. Dit manuscript scheen mij toe een eerste of tweede copie te zijn van het originele voor 

ongeveer 40 jaren zamengestelde werk. 

Door de goedheid van den Heer J. A. WrLKoNs ontving ik een tweede afschrift, dat met 

het eerste bijna geheel overeen kwam. Het wordt in de kritische aanteekeningen door de letter 

B aangeduid. Deze handschriften gaan echter niet verder dan tôt de helft, en eindigen met den 

SC zang. 

Een derde handschrift ontving ik van Pangeran Arjâ SÁNTÂ-KOESOEMÂ. Het is in de 

aanteekeningen met de letter C aangeduid. Het is slordig geschreven, blijkbaar het werk van 

een liefhebber, niet van een klerk van beroep; aan spelfouten is er geen gebrek. Het gaat 

niet verder dan tot in den 87en zang. 

Toen ik de drie genoemde handschriften bezat, verkeerde ik in de meening, dat de schrijver zijn 

werk niet verder had voortgezet, doch die meening begon te wankelen, toen ik nog een ander 

handschrift ontving. Ik had het genoegen uit de bibliotheek van Pangeran Adipati Arjáâ 

MANGKOE-NEGARS IV een vollediger handschrift te ontvangen. In de aanteekeningen is het aan- 

geduid met de letter D. Het bevat 98 zangen. Ík durfde het echter niet geheel vertrouwen. De 

afschrijver had zich toch veroorloofd al, wat tot geslachtregisters behoorde, weggelaten. Ook ver- 

schilde de lezing hier en daar zoo veel van die der andere handschriften, dat ik niet wist, of ik 

die nieuwe lezingen toeschrijven moest aan een beteren grondtekst, dan wel aan de zucht van 

den afschrijver om op eigen gezag verbeteringen aan te brengen. Dit handschrift was dus een 

groote aanwinst, en deed het vermoeden rijzen, dat de beide eerste handschriften niet volledig 

waren, doch meer dan een vermoeden kon het vooreerst niet worden, omdat het mogelijk was, 

dat de afschrijver van het vierde handschrift zelf het werk van SinpomsasrrÂ vervolgd had. Ik 

trachtte nu het oorspronkelijke handschrift van SINpOE-SASTRÁ te bekomen, maar hoe hulpvaardig 

en welwillend velen ook waren om die hun zeer welgevallige pogingen te ondersteunen, die po- 

gingen bleven mislukken. Het was zeker, dat het bedoelde handschrift behoord had tot de aan- 

zienlijke bibliotheek van den toen kortelings overledenen Soesoehoenan PAKOr-BonwÂNÂ VII, 

die vóór zijn troonsbeklimming den naam van Pangeran Aprrarr PorrBÂsÂ voerde, en op 

wiens last het werk was zamengesteld; maar, helaas! met al de andere schatten, die deze Vorst 

aan zijn opvolger naliet, was ook de rijke bibliotheek verdwenen. Vruchteloos waren ook mijn. 

uasporingen te Jogjakarta bĳ Zijn Hoogheid den Sultan, wiens Gemalin een dochter is van 

den opvolger van genoemden Soesoehoenan. 

Toen ik dus alle hoop om het oorspronkelijke handschrift in handen of ook maar onder de 

oogen te krijgen, speelde het geluk mij nog twee handschriften in handen, die allen twijfel deden 
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_ ophouden. Het vijfde handschrift, door letter FE aangeduid, is het eigendom van Raden 

Ajoe SEKAR-KADATON, eenige echte dochter van Z. H. PaAkor-BOEWÂNÂ VI. Het handschrift 

is met een zeer duidelijke hand geschreven, naar men mij verteld heeft, door den eigen zoon van 

den schrijver. Hieruit zoude men mogen besluiten, dat het een afschrift is van het origineel, en 

het bezit daardoor grooter waarde dan al de andere handschriften. 

Het zesde handschrift, met F aangeduid, is het eigendom van Pangeran Aryá TvÄÂrrÂ-pr- 

NINGRAT, kleinzoon van Z. H. Pakror-BoEwÂNÂ VIT en zwager van Z. H. Pakor-BorwÂnÂ IX. 

Dit handschrift is niet zoo goed geschreven als het vorige. De afschrijver maakt wel eens grove 

fouten en was geen geleerde, doch dit vermindert de waarde bij de vergelijking van de andere 

handschriften zeer weinig, want men mag daarom aannemen, dat hij geen veranderingen uit eigen- 

wijsheid gemaakt heeft, daar de Javaansche afschrijvers volstrekt niet aarzelen de woorden van den 

tekst naar hun believen te veranderen, als de zin der woorden maar behouden blijft, en al wordt 

die ook wat veranderd, als het metrum maar ongeschonden blijft. Vele afschrijvers durven den zin 

ook wel naar hun eigen meening veranderen, doch dat doen alleen zij, die voor kundig doorgaan. 

lemand, die fouten tegen het metrum begaat, moet al zeer dom zijn. Ben Javaan bemerkt die 

eerder dan zinstorende feilen, want het zingen staat bij hem veelal hooger dan het verstaan. — 

Dit handschrift komt het meest met het vorige overeen, het schijnt een zeer naauwkeurig af- 

schrift te zijn van een eerste afschrift, en komt meestal met E overeen, hoewel het daarvan ver- 

schilt en met de andere handschriften overeenkomt in het wellaten der episode, die in onzen 

tekst den inhoud van vier zangen uitmaakt (S2.20 tot 3G.14). 

Door ’t bekomen van deze laatste handschriften verdween alle twijfel. De afschrijver van A, en 

in navolging ook die van B,had met den 50en zang zijn werk als geëindigd beschouwd, en daar- 

om veranderde hij den oorspronkelijken titel: ARrpJounÂ-sÂÁsRÂ-BAOE, en noemde het werk Lorâ- 

PÂLÁ, omdat de ondergang van Lokâpälâ er in vermeld wordt. Men kan het als de inleiding 

tot de geschiedenis van ARDJOENÁ-SÂSRÁ-BAOE beschouwen, en als zoodanig maakt het een op zich 

zelf staand geheel uit. Het was dan ook eerst mijn plan om mijn werk, even als A en B, te 

eindigen. Maar omdat het mij later bleek, dat de schrijver zijn werk vervolgd had, achtte ik mij 

verpligt niet halverwege te blijven staan. Hierdoor heeft het werk grooter omvang gekregen, dan 

mij, in verband met mijn andere bezigheden, aangenaam was, daar ik nu aan het vergelijken van 

de handschriften en aan het vertalen meer tijd besteden moest, dan ik voor dit werk bestemd had. 

Het schijnt, dat de schrijver zijn werk nog verder heeft willen voortzetten. Hij heeft althans reeds 

een begin gemaakt met het omwerken van de geschiedenis van RÄMmá, gelijk men uit de handschrif- 

ten D en B zien kan. Tevens heeft hij misschien de geschiedenis van RAui willen uitbreiden 

door het toevoegen van verhalen, geput uit tooneelstukken, zooals er verscheidene moeten zijn, 

die tot den strijd van RÁMÁ met DÁsÂmorKÂ behooren. Ik bezit althans een afzonderlijk gedicht, 

Räâmátambak genaamd; het behandelt tooneelen, die voorgevallen zijn bĳ ’t leggen van den 

dam, dien de apen ten gerieve van RAMA’s leger in de zee legden, en die het vaste land van 

Voor-Indië met het op een eiland gelegene Alëénkâ (of Ceilon) verbond. Maar mogelijk 

hebben de omstandigheden den schrijver in het verder voortzetten van zijn groot plan verhinderd. 

Gaarne had ik reeds dadelijk de hand geslagen aan het herzien van den niet onverbeterlijken 

tekst van de Rämáâ, door den Heer C. F. Winter Sm. in de werken van het Bataviaasch Genoot- 

schap van Kunsten en Wetenschappen in het 21° deel 2° stuk der Verhandelingen geplaatst. Door 
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‘t beziv van een paar handschriften meende ik tot de zuivering van dien tekst in staat te zijn. 

Ook had ik daarbij dan een Nederduitsche vertaling willen voegen, maar omstandigheden dwingen 

mij dat omvangrijke werk aan anderen over te laten. 

Boven is reeds gezegd, dat de schrijver Sinpor-sasrrÂ het werk van zijn voorganger JÄsá-Dr-POE- 

RÁ tot grondslag heeft gelegd. De laatste volgde den kawi-tekst. Deze werd in vroegere eeuwen 

opgesteld door Émpoe JoarswÂrä, een onderdaan van Duâsâ-pisâ, Vorst van Dâhâ (Ke diri), 

de-zelfde die ook de Rämä en Wiwâhâ in’t kawi geschreven heeft. Het blijkt echter niet, dat de 

schrijver van onzen tekst den kawi-tekst van de ArpsorNä-sÂsrÂ-Baom gezien heeft. Om die re- 

den was het dus niet noodig onzen tekst. met den kawitekst te vergelijken. Hoogst waarschijn- 

lijk zal dergelijke vergelijking wel zeer nuttig zijn, doch de kawi-tekst schijnt zeer zeldzaam te 

zijn, en pas onlangs kwam ik in % bezit daarvan. En bovendien zou de vergelijking dier teksten 

mijn krachten te boven gaan en veel meer tijd kosten, dan ik voor mijn letterkundige liefhebberij 

besteden mag; te meer daar ik niet vrij disponeren kan over kundige inlanders, zoo als die aan 

de Ambtenaren, voor de Javaansche taal- en letterkunde zijn toegevoegd. Voor anderen, die later 

den kawi-tekst met den gewonen Javaanschen tekst mogten willen vergelijken, heb ik door ’t hier 

geleverde zeker geen onnut werk gedaan. 

Men heeft in den laatsten tijd veel werk gemaakt van het verzamelen en vergelijken van volks- 

sagen. De sagen, die in dit werk voorkomen, zijn zonder twijfel allen van Indischen oorsprong. 

Zij leveren verscheidene punten van vergelijking met die van andere zoo Oostersche als Westersche 

volken op. - Het is echter hier de plaats niet dit in bijzonderheden aan te toonen. 

Onze schrijver SINpOE-sAsTRÁ heeft zijn werk geput uit twee bronnen. De eerste en voornaam- 

ste is de boven reeds genoemde geschiedenis van ARDJOENÁ-SÁSRÂ-BAOR door Jásá-pr-rorrÂ IL 

opgesteld. Wat de schrijver er bijgevoegd heeft, voorzoover het de afstamming aangaat, is geput 

uit de bekende geslachtliĳjsten, aan het Hof te Soerakarta vervaardigd en bijgewerkt. Wat de 

schrijver mededeelt van SoEBALI, SOEGRIWÄ en andere apen heeft hij moeten ontleenen aan zijn 

tweede bron: de overlevering, die zich van geslacht tot geslacht onder de Javanen overplant. Het 

vaderland van die overlevering is Voor-indië. De Indische volksplantingen hebben haar naar 

Java overgebragt. De kaste der Brahminen werd in vroegere tijden op Java vertegenwoordigd 

door de zoogenaamde Émpoe’s, later poedjáânggâs of geleerden. Het waren beambten 

aan het hof van den Vorst, die in hoog aanzien stonden, even zeer als de Brahminen in Indië. 

Toen de bevolking van Java tot de Mohammedaansche godsdienst overging, verloren zij hun pries- 

terlijke waardigheid met een aanzienlijk deel van hun magt, maar zij bleven belast met het beoefenen 

der Oud-indische geleerdheid, en in ’t bijzonder ook met de beoefening van het kawi. Vroeger 

moeten er poedjânggáä-scholen geweest zijn, waarin zij hun kennis aan anderen mededeelden. 

Men herinnert zich nog, dat er aan het hof te Soerakarta twee poedjanggâ’s waren, 

thans is er nog maar één. Het vak van den poedjäânggá, dat is: de geleerdheid is, bij de 

Javanen, even als verre weg de meeste ambtelijke kennis, erfelijk. Zij gaat van vader op zoon over. 

De bloedverwanten van een poedjânggä leeren van hem ook wel, al naar gelang van hun lust 

en vatbaarheid, en hebben, door dat zij zijn bloedverwanten zijn, ook wel eenig gezag bij anderen, 

maar toch altijd minder dan de poedjanggeä zelf. Deze staat boven allen. Hij spreekt orakeltaal. 

Poedjânggâ is geen eigenlijke titel, maar een eerenaam, dien men thans geeft aan den ambte- 

naar van den Vorst, die den rang van kliwon of onder-regent heeft en belast wordt met het 
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opstellen van belangrijke stukken, en het schrijven van de babads of kronieken van ’t Vorstelijke 

Huis, met het uitleggen van kawi-woorden en oude inscriptiën, met de beoefening van de sterre- 

kunde, voorzoover die met de tijdrekenkunde in verband gebragt is, en met het raadplegen van 

de pawoekon of het voorspellingsboek, indien de Vorst weten wil, welke dag voor ’t beginnen 

van een werk of ’t volvoeren van een plegtigheid gunstig is. Zelfs bij het kiezen van een dag 

tot het doen van een echt Mohammedaansche ceremonie, zooals de besnijdenis, laat de oud-heiden- 

sche wichelarij haar beslissende stem nog steeds hooren! 

De wel bekende Raden Ngabèhi RancaÂ-warsitÂ zegt zelf thans nog de eenige poe- 

djânggä te zijn, en ieder Javaan geeft en gunt hem die eer. Te Jogjakarta schijnt men 

geen bepaalden poedjänggâ te bezitten. Een paar Prinsen aan het Hof aldaar zijn belast 

met de aan die betrekking verbondene werkzaamheden. Het spreekt wel van zelf, dat ik de 

hulp van dien eenigen poedjäânggâ, die ieder voor goed geld met zijn kennis ten dienste 

staat, niet geheel versmaad heb. Maar dat ik zijn apodictische uitspraken niet altijd geloovig 

aannam, zal niemand bevreemden, die den ouden man kent en met zijn sedert vele jaren ge- 

voerde levenswijze bekend is. Deze eenige nog levende poedjäânggâ heeft de pacht van de 

landerijen, die aan zijn betrekking verbonden zijn, voor den tijd van meer dan honderd jaren 

verpand om zijn schulden te betalen. Als er dus geen bijzondere maatregelen genomen worden, 

zal er voor zijn eventuelen opvolger weinig of niets overschieten. k 

Deze korte uitweiding moet dienen om een blik te werpen op de verledene, tegenwoordige 

en toekomstige toestand der Indisch-javaansche geleerdheid onder de Javanen, en behoort eigen- 

lijk niet hier ter plaatse. Ik keer dus tot mijn onderwerp, de mondelinge traditie, terug. 

Mas Neabèhi Sinpor-sasrrÂ was wel is waar geen poedjäânggâ in den eigenliĳken zin, 

maar hij was een bloedverwant van een poedjánggá, enzelfs een jongere zoon van een poe- 

djânggâ4. Hij had van zijn vader zeker veel geleerd en wordt dan ook voor kundig gehou- 

den, al heeft hij niet het gezag van een poedjânggá. De eeuwenoude Indisch-javaansche 

overlevering gaat van geslacht tot geslacht over in den mond der dalangs, of opvoerders van 

tooneelstukken in de wajang-spelen. Het wajang-spelen is bij de Javanen geen vak, dat men 

op volwassen leeftijd aanvat; men leert het van kind af. De dalang neemt zijn zoon of 

kleinzoon reeds in zijn eerste levensjaar met zich mede naar de wajang-vertooningen; de moe- 

der van het kind gaat ook mede om het kind te verzorgen, en bespeelt daarbij de gëndèr. Dag 

aan dag, althans meermalen in de week hoort het kind, wakende of half-wakende, de verhalen en 

gezangen, die de dalang opdreunt. Daardoor gergken die verhalen en gezangen in zijn geheugen, 

en wordt hij in staat gesteld, om die later als dalang aan anderen voor te dragen, ongeveer zoo 

als hij ze vernomen heeft. Is hij vindingrijk, dan kan hij daarbij wel zelf uitgevondene, geestige of min- 

geestige, kiesche of onkiesche aardigheden voegen, maar de kern der oude verhalen blijft dezelfde. De 

korte inhoud van hun verhalen is vroeger wel eens door kundige dalang’s te boek gesteld, en 

daardoor zijn de lakons, of overzigten van tooneelstukken, ontstaan. De Hoofd-dalang van 

den Soesoehoenan bezit een verzameling daarvan. Dergelijke verzamelingen zijn niet zeld- 

zaam. Zij zijn een zekere steun voor de overlevering, doch vele dalangs kunnen niet lezen, 

en hebben dus hun kennis alleen uit mondelinge, ettelijke jaren lang gehoorde voordragten geput. 

Hun taal is doorspekt met kawi-woorden, die zij niet kunnen uitleggen, maar uit den mond 

van andere dalangs vernomen hebben. De dalang is daaraan zoo gewend, dat hij meent ze 
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niet te kunnen missen. De dalang is dus de drager van de aloude overlevering. Deze loopt 
bĳ sommige dalangs wel eens wat uiteen, vooral met opzigt tot de genealogie, maar in 

de hoofdzaak is zij bij allen dezelfde. 

Na deze uitweiding over de mondelinge traditie onder de Javanen zal ik besluiten. Doch ik 
mag hier niet nalaten mijn dank te betuigen aan allen, die mij door het in gebruik geven van 

handschriften of door ’t ophelderen van duistere punten hebben bijgestaan, en eindig in de hoop, 
dat het mij mag gelukt zijn iets te hebben bijgedragen tot bevordering van de kennis der Ja- 

vaansche letterkunde. 

Soerakarta, den 19 Februarj 1870. 



Voorberigt. 

Hoofdstuk 

n 

OVERZIGT VAN 

DEN INHOUD VAN HET GEDICHT 

ARDJOENÁ-SÁSRÁ-BAOE. 

Bladz. 

(1.1— 3) 1. 
. (1.4—15) Bn van Be om En 2. 

‚ (1-.16—2.6) Geslachtlijst van Pangeran PoerBâJÂ, linkertak . 5, 

. (3.7—8.2) Nog eenige geslachtliĳsten . Á 8. 

. (8.3—21) Geschiedenis van B ANWAR, of NO te 

Dewani. 12. 

. (8.22—4.35) Geenen van None te hee 14. 

‚(5.l—19) Geschiedenis van Hjang WENANG. . …. … … « 17. 

. (5.20—6.29) Geschiedenis van Hjang ToENGGAL. 19. 

‚(H.1—19) Geboorte van Mari, MÁjÁ en anderen. 28. 

. (7.20—8.28) Ee âlâ onder Wr…srÁwÂ en W…srÂwÂnNÂ of 

DÂNÂRÂDJÂ . 5 25. 

.(9.1—15) De le van en. 5 5 Ze 

. (9.15—10.33) Wr…”sráwÂ gaat naar Aen om Son voor 

zijn zoon ten huwelijk te vragen . … ob 29. 

‚ (11.1—29). WisrÂwÂ neemt SoExdsr zelf he Het 34. 

.(11.30—12.24) DÁNÁrÂpJÂÁ vertrekt met zijn leger naar Alënkâ 

om te strijden . 89. 

. (12.25—16.15) Strijd van Danäntor td Mann, NE en 

en PrAHASTÁ 42. 

. (16.16—17.25) Wiseiwi Ha zelf ien zijn zoon een ear 

Vrede door tusschenkomst van NarápÂ 53. 

„ (17.25—18.25) Geboorte en jeugd van DÂsÂmorrKÂ, Ke 

SARPÁ-KENAKÁ en WIBIsÂNÁ . … ONE MENE 

. (18.25-21.12) Jeugd van SorBaAur, Son en i omm. 61. 

. (21.18-22.20) DÄsâmorkÂâ, Vorst van Alëénk4, enzijn broeders. 70. 

. (22.20—24.8) Berste ontmoeting van DÁsÂMorKÁÂ met SOEBALI. 75. 

. (24.8—30.14) DÄNÁrÄpsÂ van Alënkâ in oorlog met Dâsâ- 

MOEKÁ en overwonnen . 84, 

.(30.15—31.7) DÄsmorrÂ Be in le in van Batârà 

ÉrprÂ te dringen SNE 5 OS: 

. (31.7—32.4) Ontmoeting van Dassen ae te „ 100. 

. (32.5—17) Ontmoeting van DÂâsâmorKÂ met MarorrÂ . 102. 

. (32.18—36.13) MaësâsorrÂ van Kiskëndâ in oorlog ze 

Batârâ ÉnprÂ. Bee OB, 
. (3613—38.3) SorarIwÂ ar ee niesen on LEL 

. (38.4—27) SorBarr overwint MAësÂsorRÂ. . ° 123. 

‚ (38.27—41.11) SorarrwÁ ontvangt Dèwi TÂrÂ ken He 

Strijd daarover met SOEBALI a 045 



Hoofdstuk 

„ 

XXVII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXT. 

XXXII. 

XXXTII. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVII. 

XXXIX. 

XL. 

XLI. 

XLI. 

XLIII. 

XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVIL. 

XLVIT. 

XLIX. 

LVI, 

LV, 

LV OI. 

Bladz. 

(41.12—44.1) Oorlog van DâsâmorkÂ met BÁNÂPorrmÂ van 

Ajodyá. Ne ALE 

(44.2—46.36) Denn van DER Het Renden en 

SOEKÁSÁLJÂ . ‚ 189. 

(46.37—47.21) Ontmoeting van DÄsÂmorkKÂ met DásÁrÂrá . 147. 

(47.22—50.25) Oorlog van DÂsÂmorkÂ met Batáârâ ÉnprÂ. 149. 

(5l.l—85) Raden SEMANTRI gaat naar Maïspati OT 

(51.35-53.39) ARDJOENÁ-sSÁSRÁ-BAOE zendt SEMANTRI naar M ag á- 

dâ, om TurrrÂwarr ten huweliĳk te vragen „166: 

(54.1—55.38) Dèwi TyirrÁwarr en de Koning van Maa â. 176. 
(56.1—59.7) Strijd met den Koning van Widarbâ . ‚ 188. 

(59.8—61.17) De Koring van Widarbá door zijn broeder van 

Djonggarbá geholpen, maar overwonnen . 198. 

(61. 18-62. 18) DèwiTnrrÂwarr gaat op reis naar Mi aïspati. 201. 

(62.19—65.29) SEMmaNrristelt de krachten van ARDJOENÂ-SÂSRÂ 

BAOE op de proef . EN: BMG „ 205. 

(66.1—30) Huwelijk van Dn SÂsRÂ-BAOE met inne 25E 
(67.1—68 10) Samanrrr door ARDJOENA-SÁSRÁ-BAOE op de proef 

gesteld . … 218. 

(68.11—22) De tuin Bn . 293, 

(68.2—69.20) Raden SEMANTRI tot Pan Boe verheven. 225. 

(69.20—70.30) Geboorte van ANniÂ en andere apen. . 228. 

(7.121) Geboorte van ANOMAN EE een 

(12.1—17) Toenemende magt van DÄsÂMOrEKÁ . . 286. 

(12.184 17) ARpsorNÁ-sÂsrÂ-BAOB doet een pleiziertogt en 

damt een rivier af Ae Re ES 

(14.17-18.11) DÄsÁmorKä Ee En Ae -SÂSRÂ-BAOE te 

velde. : NEA Ae . 244. 

(18.1—79.22) Soni Rol tegen DÄsÄMoEKÂ op . . . 252. 

(80.1—83 12) Patih SorwÂNnpá en met de Veldheeren 

van DÁsÂMOorKÂ SNOR 

. (83.13—87 11) DA strijde Ben met Soer en doodt 

hem . . 265. 

. (88 1—93. 16) Mme nt Bien Däsäuorzt ORD: 

. (93.16—94 14) Zelfmoord van Dèwi ToirrÂwarr. 200: 

.(94.15—30) Dèwi ToarrÂwari herleeft . . 294. 

. (94.31-96.25) DisÂmorkÂ krijgt vergiffenis en belooft eee 296. 
. (97.1—99.6) Na een roemrijke regering wordt ARDJOENA-sÁsRÂ- 

BAOE op de jagt gedood. eutke B ver 0 

(93.718) DásâmorkÂ keert tot zijn vroeger lr ete gesn 
(99.19 —101.23) ScrBArr onttroont SorGrIwÀ op aamstoking 
van DásÄmorkÂ . „312. 

(101.24 —29) DisknÂnt, ie van Adel Si. 
N. B. De welwillende lezer gelieve eenige foutive cijfers van hoofdstukken in DE verba- 

ling naar dit overzigt zelf te verbeteren. 



ARDJOENA-SÁSRÁ-BAOE, 
LT ie Ze hldk 

Voorberigd. 

(L) 1. Dit werk is aangevangen op Woensdag Pon, in den morgen van den 28°*" van 
de maand Dyjoemadillawal, van het jaar Dytmmawal, in de zesde mäângsd van het 
jaar 1245 van de Mohammedaansche tijdrekening (5) (dat is op den 28 Novem- 

(B In den Javaansehen tekst vindt men nog de volgende woorden: U aeg rig ap e Bee men mn meeer nà U 

ei meern alien en die men aldus zou kunnen vertalen: „in de woekoe genaamd djoeloeng-poedjoed, toen Dèw i 

„SRI nederdaalde, in de padangon genaamd dadi, in de rink&l genaamd paningron, onder den God Jämä”. Men 

vindt hier dus nog vijf tijdsbepalingen, waardoor men berekent, of een dag gunstig of ongunstig is om iets te verrigten of 

aantevangen, 

Djoeloeng-poedjoed is de naam van de vijftiende van de dertig woekoe’s. Hlk van die woekoe’s duurt zeven 

dagen, en begint op een Zondag. De namen der dertig woekoe’s zijn, als volgt: Sintâ, Laydep, Woekir, Koerantil, 

Tòloe, Goembreg, Wari-alit, Warigagoeng, Djoeloeng-wangi, Soengsang, Galoengan, Koeningan, Lan- 

kir, Mändâsijâ, Djoeloeng-poedjoed, Pahang, Koeroe-weloet, Marakèh, Tambir, Mandangkoengan, Mak- 

tal, Woejé, Manail, Prang-bakat, Bälâ, Woegoe, Wajang, Koelawoe, Doekoet en Watoe-goenoeng. Het 

verhaal. schrijft den oorsprong en de benaming van die Woekoe’s toe aan Praboe WaAror GOENOENG, die met zijn 

28 broeders over geheel Java heerschte en te Giling-wesi woonde. Door het besef van zijn magt werd hij zoo overmoe 

dig, dat hij trachtte, den hemel van Batârâ ÊNprâ aan zich te onderwerpen; maar die poging mislukte, hij werd 

overwonnen, en verbannen naar de hel. Zijn vrouw, die tevens, hoewel buiten zijn weten, zijn moeder was, en Dèwi 

SiNtrà heette, weende om het droevige lot, dat haar man en zoons getroffen had, zoo bitter en zoo luidruchtig, dat hemel 

en aarde daardoor in opschudding kwamen. Batârä Gorrom deed onderzoek naar de oorzaak van dat rumoer, en gaf 

toen, om de droefheid der vrouw te stillen, aan haar tweeledig verzoek toe, namelijk dat Waror GorNorNe in den 

hemel zoude worden opgenomen, en dat zij zelve met al haar 28 zoons, tevens broeders van Waror GopNOrNG, eveneens 

naar den hemel zoude verhuizen. Dit geschiedde, maar niet gelijktijdig: alle zeven dagen vertrok er één naar den ‘hemel? 

Dèwi Sinrà het eerst, en Waarom GornNoreNe het laatst. Aldaar oefenen zij nu nog bij beurten invloed uit op de 

lotgevallen der menschen, en zóó zijn de dertig Woekoe’s van zeven dagen met hun namen ontstaan. 

De tweede tijdsbepaling is vervat in de woorden: „toen Dèwi Srr nederdaalde”. Men heeft vijf Déwe’s, die bij beur- 

ten nederdalen, en van welke het lot der menschen afhangt. Zijheeten: Sri of Sri-gati, Asoe-adjag, Sapi-goemarang 

Tjèlèng-tembaloeng en Koetilap as. Deze afwisseling van Déwa’s die de dagen beheerschen, heet: ron ggn eg eon 

ledere Déwá blijft vijftien dagen op aarde. Als Koetilapas den len van de maand opstijgt, daalt Sri-gati den Zen 

neer, verder stijgt dan Asoe-adjag den Sen op, Sapi-goemarang daalt den Jen neer, en Tjélèngtëmbaloeng stijgt 

den l5en op, Koeti-lapas daalt den 16en neer, Sri-gati stijgt den 1/en op. Asoeadjag daalt den 23en neer, Sri 

gati stijgt den 24en op, Tjélèngtëmbaloeng daalt neer op den 30en, of, als de maand 29 dagen heeft, op den len 

vaú de volgende maand. Als de maand 29 dagen heeft, verspringt de opstijging of neerdaling een dag, heeft zij 30 dagen, 

dan blijft zij onveranderd, 



Zen 

I) 2. ber 1829), mm de verschansing Pidjénan('). Pangéran Adipati PorrBÂsÂ 
gaf toen last, de reeks van zijn voorouders, na een naauwgezet onderzoek van 
hun onderlinge opvolging, uit eerbied en vrome vereering, in gedicht te brengen, 

en een geslachtlijst zoowel van Java (% als van Arabië (©) en van de Profeten op 

3. te stellen. Hij, die de Javaansche geslachtregisters mededeelt, geniet denzelfden 
zegen, als hij, die de Arabische behandelt, want beide hebben betrekking op het 
verheerlijkte voorgeslacht &. De Patih @) van den Prins, Mas Ngabèhi 

SinporsastRÂ, heeft daartoe den last ontvangen; hij vangt aan met Apam, het 

schepsel van GOD. 

HOOFDSTUK Lb. 

Geslachilijst van Pangéran Adipati Poerbaja, vegterlak. 
4. Nabi ApAm, 

De derde tijdsbepaling luidt: »in de padangon paApr’. Men heeft negen padangon’s, elk van één dag; zij keeren 

dus om de negen dagen terug, en heeten: dangoe, djagoer, gigis, kérangan, noän, wogan, toeloes, woeroeng 

en dadi. Van delaatste staat in de Pawoekon [handschrift uit de kraton te Soerakarta]: ma ep ag aen en aram dn 

09 eine 1 PA many) ed If an nhar a nq OT NEN um (Ez mea mea gj on an \ gean ige 9 Ö Ö of TJ ij 
ejeapen rra armas d.i, »Als op een dag de padangon DADr invalt, is die dag gelukkig voor alle goede ge- 

»dachten, maar ongelukkig voor hen, die verkeerd denken, en naar ’t ongeluk van anderen streven; hun pogingen zijn zonder 

»gevolg, en ten slotte worden zij uitgelachen” 

De vierde tijdsbepaling, vervat in de woorden: „in de rinkël genaamd paningron”, heeft betrekking op een kring 

van zes dagen, waarvan elk zijn eigen rink&l of rink&€l djalma heeft, Die rinkëls heeten: oewas, mawoeloe, 

toenglé, arjang, woeroekoeng en paningron. 

Eindelijk luidt de vijfde tijdsbepaling: „onder den God Jäâmâ”. Hr zijn acht Goden, die invloed hebben op het lot der 

menschen: Srr, ÉNDr â, Gorror, Jâmâ, Loprá, Brâmáà, KârLâ en Oremà. Zij wisseleu elkander bij dagen af. 

De voorzeggingskunst van de Javanen bestaat in het nasporen van de toevallige zamenkomst van bovengenoemde en 

nog eenige andere omstandigheden. Al die verschillende tijdsbepalingen, gevoegd bij de gewone, maken de wichelarij tot 

een zeer ingewikkelde kunst. De Lajang Pawoekon bevat een opgave van al die omstandigheden voor elken dag gedurende 

een tijdkring (windoe) van acht jaren. 

(1) Pidjénan is een verschansing, die tijdens deu oorlog tegen Dipä-negärä in de omstreken van Klatèn in de 

Residentie Soerakarta is opgeworpen. Pangéran Adipati Poerbâäjâ, Kolonel van de huzaren, lag daar geruimen tijd 

met zijn troepen. 

(2) Onder de geslachtlijst van Java moet men hier verstaan: de geslachtlijst van de vorsten van 

Java volgens de oud Javaansche overlevering, zooals uit het vervolg zal blijken. 

(3) Onderde geslachtlijst van Arabië versta men de geslachtlijst van de vorsten van Java volgens de 

Arabi che overlevering. 

(4) Im de Javaansche geschriften staan de aloude Hindoesche en Mohammedaansche godsdiensten doorgaans niet vijandig 

tegen elkander over. Als men den val van Mâdjäpaït uitzondert, hadden er bij den overgang van de eene tot de 

andere geen groote schokken plaats, en is de eene zeer zusterlijk op de andere gevolgd, Onlusten of groote beroerten had- 

den daarbij anders niet plaats. 

(5) De voorname Prinsen hebben bij hun ondergeschikten één persoon, dien men doorgaans Patih noemt. Im den 

Javaanschen tekst heet hij Hoofd-mantri, 



TD) Nabi Sms, 

Sajid (}) ANwas, 

Soeltan Kran, 

MaAHLAÏL, 

Soeltan BARAD, 

Nab1i Ipris, 

Soeltan MorrÂwÄsALcHÂ, 

Soeltan Laman, 

5. Nabi Sacmis, of Norm (Noacm), 

Sajid Sam, 

(Praboe) ÍRPHAKSAD, 

(Nabi) SaLen, 

Sajid NGABAR, 

Soeltan RANGOE, 

Râdjà SARrOEn, 

Sajid NAcHoer, 

Patih Tarimm, of Patih NADJAR, 

6. Nabi IBrAïM (ABRAHAM), 

Nabi Ismair (Ismaël), 

Sajid Kípar, 
Sajid Lès (ook LuafsÂ), 

(Sajid) Daum, 
Sajid Imax, 

Sajid OrpÁwÂ, 

Sajid NGOEDNAN, 

Sajid Mancap, 

Sajtd NoEDJAR, 

Sajid MArag, 

Sajid Irsás, 
(Saj1id) MADRIKAH, 

Sajid KaApsrman, 
Sajid KrNANAH, 

Sajid Nazar, of Korrts, 

8. Sajid Mari, 
Sajid PHAHaAR, 

_} 

(1) Het woord „Sajid” is een Arabische titel, en beteekent „Heer,” 



D Sajid Gaur, 

Sajid Law, 
Soeltan CHANGAB, 

Sajid Maran, 

Praboe KaALAB, 

Sajid Kâsá, 
(Sa j1d) NGABDOELMANAB, 

9. Bagéndá Asrm, 

Sajid NGABDOEL-MOENTALIB, 

(Sajtd) NGABDOELLAH, 

Sajidinä Maölänà Morauuap, de laatste Profeet van God. (&) 

10. Zijn dochter S1iti Prarrman was gehuwd met haar oom, Sajidinâ Nea, 
Sajid KorsÉnr, of Korsìùn, 
Maölânàäâ DifnAL NGABIDIN, 

Maöläânä Disérar NeArrm, 

Maóläâänâ D5sÉNAL CHaBir, 

Sèh Napskmor Dini CHABIR, 

ll. Sèh Napstmor Dini, KoBrÂ, 

Sèh SAMANGOEN, 

Sèh CHASAN, 

NGABDOELLAH, 

Sajid NGABDOER RACHMAN, 

Maóläânäà Marmorp Din, CHaBIR, 

Maöläânàäâ Marvuorp Dini KosrÂ, 

Maölâänà IscHak, 

12. Sèh Wali LANANg, 

Praboe Sbrmärá, of Soenan Gier Ï, 

Soenan Krporu, of Soenan Gram II, 

Paugéran SÂBÁ. Deze had uit zijn huwelijk met Njaï Agöng SÂBÂ een 

dochter, die huwde met Kjaï Agöng PAMANAHAN, 

13. Panémbahan SánÁramt (NeÂÄrÁeÂ), 

Soenan (PrABOB ANJÄKRÁWATI), overleden te Krapjak, (?) 

eee Montten een reeds van gebrekkig Arabische met Javaansch vermengde titels, die men aldus 

kan vertalen: „onze Heer en ons Hoofd, de laatste Profeet, Mohammed, de gezant van God, de uitver- 

„korene, het Hoofd der wereld, God zegent hem en schenkt hem geluk,” 

(2) Krapjak ten 7. w. van Kartasoera, naam van een schoone zeer vruchtbare landstreek, Men vindt er thans meer 

dan één dorp van dien naam. 



Esta 

HD Soeltan AgornNa (of NsákrÂ Kopsormá), 

Soeltan (AMANKOBRAT) van Mararau, begraven te T&gal-aroem, 

Pangéran Poretr, later Soenan Pakor BorwÂNÂ T van Kartâsoerá, 

Praboe AMANKOERAT, 

14. Soenan Pakor BorwÂNÁ Il, (van Soeräkartä). 

Soenan Pakor BorwÂnÂ [II, 

Soenan Pakor BorwÂNÁ IV, of Soenan Bacors, 

Soenan Pakor BorwÁNÂ V, die geboren was uit het huwelijk van zijn vader 

met Ratoe KaAprParùN, een Prinses van Pamëökasan. 

15. Uit een later huwelijk van zijn vader met een jongere zuster van genoemde 
Prinses werden geboren: Pangéran Adipati PorrBÂsÂ, en diens zuster, Ra- 
toe PAMBAJOEN (gehuwd met Pangéran MANkor-Borar IT). 

HOOEDS TU ÊÉ II. 

16. Gestachtlijst van Pangérau Adipati Poerbaja. linkertak. ©) 
e, 

“ Nabi Srs had twee zoons: Sajid Anwas, het hoofd van den regtertak van den 
stamboom, die vroeger vermeld is, en Sajid Anwar, het hoofd van den linkertak, 

van wien de vorsten van Bönggâlâà en Java afstammen. Sajid ANwaR kreeg 

17.te Déwani den naam van Hjang NorrrsangÂ. 
(Op hem volgen): 

Hjang NoerrÁsâ, 
Hjang WENANe, 

Hjang TorNGGAL, 

Batáârâä Goeroe, 

Batârâà BrÂMÁ, 

1) Onder de woorden anadan en wikp ang hier-doorregter-en linkertak vertaald, moet men den regter-enlinker ed 8 8 

tak van een stamboom verstaan. Deze stamboom scheidt zich bij Nabi Sis in tweeën, en vereenigt zich weder 

door het huwelijk van Kjai Aegëng PAMANAHAN (uit den linkertak) met een dochter van Pangéran Säàbàâ (uit den 

regtertak). 

Men kan deze geslachtlijst (linkertak) vergelijken met die, welke de Heer J. J. Mernsua heeft medegedeeld in het 7e: 

deel van de Bijdragen tot de Taal-Land-en volkenkunde van Neerlandsch Indie van het Kon, Instituut 

nieuwe volksreeks, Ye, deel, bladz, 260 vgg., en met hetgeen de ‘Heer A. B. Cohen Stuart over dit onderwerp 

mededeelt in zijn geschiedenis der Pandâäwâ’s of Inleiding tot de Brätä-joedà [verhand. van het Bat, 

gen. van kunsten en weten schappen deel XXVII), de 5e. en 12e, noot. Zie verder de kritische aanteekening- 

tot de 16e strofe van den len zang, 
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(D 18. BrÂmÂ SaprÂpÂ, of TrirrorstÂ, 
PARIKÈNAN, 

MANOEMANÂSÁ, 

SAKOETREM, 

Bagawan Saker, 
Praboe PáÁrÁsÂrÂ (eerste vorst van Astinê), 

ÁBIJÂsÁ, 

Praboe Panpor DúwÂ-NÁrÁ, 

19. DANANDJÂJÂ (of ARDJOENÁ), 

ÄBIMANJOE, 

Praboe Parikksir, 

Sri JORDAJÁNÁ, 

Praboe JorpÂsÂkKÂ, 

Praboe GENDRÄJÂNA, 

Praboe DrÂsÂsBÂsÁ, vorst van Ködiri, 

DsÁsÂmipsÄJÂ, 

20. DyÄsÁmrsáNÁ, laatste vorst van K ödiri, 

Sri KorsormÄ-wirsirRÂ, vorst van Pöngging, 

Praboe TyrrrÂsomÂá, 

PÄNTJÁDRIJÁ, 

ANGLINGDRIJÁ, laatste vorst van Pengging, 

d Praboe SonwúrÂrsÂrÄ, vorst van Möndang-kamoelan, 

21. Sri MÁHÄPOENGGOENG, 

Kanpr-ÁwaAn, laatste vorst van Möndang-kamoelan, 

Rösi GaArasoe, of LäMmBoE SorBrÂrÂ, eerste vorst van Djönggâlâ, 

Lämsor AMmrLORHOER, of Pvaboe DÉwÄkKorsoEmá, 
Pandji MARÄBANGOEN, laatste vorst van Djönggâlá, 

22. Koedàäà Larésan. eerste vorst van Padjadjaran, 

BANDJARANSARI, 

MOENDING-SARI, 

Sr 1 MOENDINGWANGI, 

Praboe Pamúkas, laatste vorst van Padjadjaran, 

Djáâkàá (of Raden) Sorsorrorn, eerste vorst van Mâdj ) äpaiït, 
Praboe TAROENÂ, 

23. Praboe ApININGKOENG, of BrÁwrpsÂsÂ (D), 

Praboe AJAMWoEROFK, of BrÄwripsÁsÂ (ID), 



OR 

(I) Lemboe Aursan, of BrÂwrpsÂsá (UID, 
Praboe BRÁTANDJOENG, of BrÁwipsásÂ (IV), 

IL 1. Praboe BrÄwipsÂsÂ (V), laatste vorst van Mádjâpaiït, 
Raden BoNDANKADJAWAN, of Lömboe PÉrTENGTAROEB, 

Kjaï Agèng GErAs-PANDÁWÁ, 
2 Ker MA Gen Ss 

Kjaïi Ageng nrs, 
Kjaï Agöng PAMANAHAN, of Kjai MarAram, 
Panömbahan SÉnÁrpartr NeArÂecÂ, 

Soenan (Praboe ANsÄKRÁwarr van Mataram), overleden te Krapjak, 
Soeltan AGorNe (of N5ÄkRÁ Korsormá), 

3. Soenan AMANKOERAT van Mataram, begraven te Tögal-aroem, 

Soenan Paágor BorwÂNÂ Ì (van Kärtâäsoerà), 

Praboe AMANKOERAT, 

Soenan Pakor BoewÂnNÁ Il, bean aven te Lawijan, ()) 

4. Soenan Pakor BorwÂnA IIL, die (den tuin te) Tjémani (® aangelegd heeft 

en te Imâgiri begraven 1s, 

Soenan Pakon BorwÂnÂ IV, of Soenan Bacors, een regtgeloovig en vroom 
vorst, (@) 

5. Pangóran Adipati PorrBâs, Kolonel van de Huzaren, de voor- 
he Prins aan het hof van Soerakarta. 

Deze is dus de zestigste afstammeling van Sajid ANwar, in den linkertak, en de 
drie-en-zeventigste afstammeling van Sajid Anwas, in den regtertak. Dit groote 

6. verschil in het getal geslachten moet men daaraan toeschrijven, dat Sajid 

ANWAR zelfs ten tijde van Nabi IBrAiM nog ongehuwd was, daar hij pas in 
het tijdvak, toen er geen Nabi's waren, even voor den tijd van Nabi Morsá, 

met de dochter van een Djin trouwde. 

(1) Lawijanis een dorp tusschen Kartasoera en Soerakarta, waar men nog het graf van Pakoe Boewäná II 

aanwijst. 

(2) De lusttuin van Tjemani ligt ruim één paal ten westen van de kraton van Soerakarta, Deze tuin is thans 

geheel vervallen. 

(8) Soenan PaAgom Borwâná Iv, doorgaans Soenan BAGors, wordt hier genoemd: „een regtgeloovig vroom 

vorst” Hij was bekend, als een vlijtig beoefenaar van Mohammedaansch-zedekundige geschriften, en wordt gehouden voor 

de zamensteller van het gedicht Woelang-reh. 
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HOOEFDS DU EK III. 

Nog eenige Geslachtlijsten. 

A. Van de Vorsten van WrirÁtÂ en AstinÂ. 

Hjang Pramùsm, of Batärâ Gorrom, © 

Batârâ WrsNorMorrTr, 

Praboe BaAsorrÄrÂ, vorst van Wirâtâ, 

Praboe BasorPam, 

Praboe BaAsorkùsm, 

Praboe BASsOuKIswÄrÀ, 

Sri DorreÂpÂÁNÂ, vorst van Maswápati, 

Dèwi Orrarr, gehuwd met ABIMANJOR, (?) wiens zoon, Praboe Pariktsrm, 

vorst van Astinà was. Haar oudere zuster, Dèwi DoerGÂDINi, was gehuwd 

met Koning PÄrÂsÁrÂ (” van Astinà; hun zoon heette AgrÂsÂ. Zóó 

werden (de vorstelijke geslachten van Wirätäen Astinàä) door twee huwe- 
lijken vereenigd. 

B. Jan de Vorsten van MANDRÁKÁ. ($) 

MANOEMANÁsÁ (°) had twee zoons, de oudste heette Sakorrrim, en de jong- 
ste was Raden Srrärr. Van den laatsten stammen af: 

Praboe Arram of Praboe MÄÁNDRÁKOEMÁRÁ, 

ARTÂDRIJA of Praboe MÁnprápieá, 

SALJÁ (vorst van Mandrâkä), en Madrin (©, gehuwd met Panporm DéwÂ- 

NÁrÁ van Astinàä (/). 

U. Geslachtlijst van de Vorsten van BäNeeÂrÂ, waarvan de afstammelingen 

zich vereenigden met het kroost van Batârâ BrÂuÂ. (© 

Hjang Grrr-NÁrÁ, (of Batârâ Goerop), 
Batârâ Basom, of Batârâ SOEMARMÁ, 

Verg. 1. Te 

Verg. 1. 19 

Verg. 1. 18. 

Of Madräká. 

Verg. 1. 18. 

Of MAprr. 

Verg. 1. 18. 

Daar de afstammelingen van Batáârà Brâmàâ door den schrijver niet opgegeven worden, blijkt het niet, waarin 

die vereeniging bestaan heeft. Volgens deze lijst zou zij kunnen ontstaan zijn door het huwelijk van Rétna SémBäwà (een 

vrouw), maar met wien deze gehuwd was, heeft de schrijver niet gemeld. 



(ID 12. Batäâräà TÄnrrá, 

Hjang GorrärnÂ, 
Rétnâ StmBÂwÂ, 

Rösi MinráBÂsÂ, 

Rösi KornrtÂ DronwÁsá, 

Batàärâá BAsorEkr, 

Praboe Maroetá, 

13. Praboe BAratmEpjÂ van Bönggâlâá, 

Bambang KormBijÂnâ, of Panditâ DronÂ. 

ED. Geslachtlijst van de Vorsten van TsmePÂrÂ, afkomstig van Bönggâlàá. 

Batârâ Basorkr (}), 

Praboe SüreÂrÂ (een jonger zoon), 

14. Praboe DorrPÂrá, 
Praboe DrorpÂpâ. 

EG. Geslachtlyst van de afstammelingen van Sajid Anwas, 

vereenigd met die van Sayid Anwar. 

Praboe Samorp (?, wiens nakroost naar Bönggälà ging, 
15. Praboe Kapir, 

NGABID, 

Praboe Asap, 

Praboe Nearroin, 

Nabi Sarra, 

Räâdjà SaPwAN, 

Nabi KANTALAH, 

16. Praboe NirKantÄ, 

KANTÄLIMOET, 

Praboe RAMmorp, 

RAMLAMAD, 

Praboe DjAMTANIs, 

(1) Zies TE: 12. 

(2) Waarin die vereeniging bestaan heeft, blijkt niet duidelijk. Ook wordt niet uitdrukkelijk vermeld, van wien SaMorD 

een zoon was. Het schijnt echter, dat hij een zoon of althans een afstammeling van Sajid Anwas, het hoofd van den 

regtertak, geweest is, omdat er Nabi’s onder de afstammelingen van SamorD genoemd worden. Ook zijn hun namen van 

Arabischen oorsprong. De vereeniging van de beide takken kan in de volgende lijst hebben plaats gehad door het huwelijk 

van WrimgsoETJÄNDRâ met Dèwi ToENDJOENGBIROE, een Prinses van Mantili, uit den linkertak. 
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Praboe SALOEP, 

Räâdjâ Sapork, 
SADIK, 

Praboe DjAPRANI, 

17. Räâdjâ Lareanr, Koning van Bönggâlâ, 
Praboe SANGADIK, 

Rösi WruÁsortsÂNDrÁ, gehuwd met Dè wi TornpsorNoBiroe (van Mantili). 

Deze had vier zoons: Röési KârÂ, Rösi SormÂ, SormÂrÂpJÂ en DâsÂrÁrÂ 

(vorst van Ajodyä). 
18. Van den laatsten stamt Barârâ RÂmÂ of RÁMmÁ-BÂDRÁÂ af, en van dezen 

stammen af: 

Praboe RÄMÁ-BATLÄWÁ, 

Praboe KoenrrrBopsÂ van Mandoera, 

Praboe BasorKoentr, gehuwd met Dêwi BANDoNDARI van Wiräâtà, 

19. Praboe BasorprwÂ; deze had drie kinderen: Praboe BÂrÂprewÂ (PANDOE 

van Astinâ), Praboe (KRESNÁ) van DwÂrÂwarr, en de prinses Wârâ 

SOEMBÁDRÄ, die met ARDJOENÂ huwde. 

20. ES. Geslachtljst van de Vorsten van Maiïsparr. 

Batärâ MÁjÁ (oudere broeder van Batârâ Gorror.), 

Batârà SorrJÂ, 

Hjang RAWwrArMÂDJÁ, 
Hjang KarÁBÂ, 

DEWANKÄRÁ, 

DeEwANGGÄNÁ, 

DerewÂsÂnÂ en DewÁrÁmÂ, 

91. De laatste had een zoon: Röési GorÂmÂ, de vader van SoEBALI, SorGRIWÂ en 

Rötnà ANDJANI. 

DrwÂsÂnNÂ had twee zoons: Praboe ErriÂ en Rösi WIsSANGGENI, wiens 

22. zoons heetten: SorwÂNDAGNr en DsÂMÂDAGNI. SOEWÄÂNDAGNI was de vader van 

Raden SEÉMANTRI. 

93. ErrijÂ had één zoon: KarrÂwirsÂ, de vader van Praboe ARDJOENÁ-WIDJÂJÁ, 

of. ARDJOENÂ-sÁsRÁ (BAOR), een groot vorst van Maïspati, die achthonderd 

uitstekend schoone vrouwen had, en door duizend vorsten gehuldigd werd. 

Gi. Geslachtlijst van de Vorsten van MacÂnÂÄ. 

24. Praboe Tarcanr van Bönggâlâ (*) had twee zoons: Praboe SANGADIK, vorst van 

Zie II: 17. 
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Beénggâlâà en Praboe Darsrs, vorst van Magâdâ, die de vader was van 
Praboe TyrrrÂpArMâ; deze had een dochter: Dèwi TyrrrÂwarr, die met Ar- 

DJOENÂSÂSRÁ trouwde, en een zoon, Raden TyrrrÂcÂpÂ, die vorst van Ma- 

gädà werd. 

EE. Geslachtlijst van de Vorsten van LokÂrÄrÂ. 

Hjang Grri-NÁrÁ (of Batâàrà Gorrop), 
Batârâ SAMBO, 

SAMBODÁNÁ, 

EsTipJOEMILI, 

Röési AMORLASIDI, 

DeropÂNÂ; deze had twee zoons: 

Wasisra, een groot Pandità, en DaAnoerpÂNÂ, (Koning) van Lokâpâlâ, 
van wien verder afstammen: 

Praboe ANDÁNÁPATT, 

Praboe LokÄwÂnNÂ, 

Dèwi borarr, gehuwd met Rösi WrsriwÂ. 
Van Wasisra stammen af: 

PoELASTÁ, 

Röés1 PapuÂ, 

Resi WisrÄwÂ, een aanzienlijk Panditâ met een schoon voorkomen, gehuwd 

met zijn bloedverwante, Dèwi Lokarr van Lokäpâlâ. Bi: haar had hij een 

zoon: Praboe DÂnÁrarr (of DÂNÁRrÁpJá), de laatste vorst van Lokâpâlâ. 

KE. Geslachtlijst van de Vorsten van ArBNKÂ, waarover 

en dit werk vooral gehandeld wordt. 

Hjang BrÂMÁ (zoon van Batärä Gorrop), 

BREMANI, een dochter, gehuwd met BramÂnÂ, 

BrEMANIwATr, een dochter, gehuwd met BANDJARANDJALT, Boet â-vorst van 

Alénkâä, 

‚Praboe Dyarrmoerrtt, 

Sri BRrAMÁNÁ-KÁNDÁ, 

GEÉTAH-BANDJA RAN, 

BRAMÁNÂ-TÂMÀ, 

Praboe PorkKsÂrÂÄ, 

Praboe Sormarr; zijn oudste dochter heette Dèwi Sorkùsr, en diens zoon 

heette DÂsÂmorkKÂ. | 
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HOO EDS" UK IV. 

Geschiedenis van Sajid Anwar, of Noertjahja te BDewani. 

(ID) 3. Sajid Anwar was onder de zoons van Srs de eerzuchtigste, eu zeer godde- 
loos. Hij wilde niet leven, zooals zijn vader en broeder, maar beeldde zich 
in, dat hij alle menschen moest overtreffen, en dat hem alles wat hij maar 

4. wenschte door Hjang SoEKsMÁ (*) (den oppersten God) moest geschonken wer- 

den, zonder dat hij ooit zoude sterven, zooals zijn grootvader (Apam). Ten einde 

aan de zucht om de eerste te zijn, die de aarde zau beheerschen, te voldoen, 

verliet hij zijn vaderland, en ging hij zich in verre streken ophouden. Door 

DADsILLAKNAT (den opper-duivel) verleid, doolde hij overal rond. Naar het wel. 

5. behagen van HjAnG SouksmÂ bezocht hij allerlei onveilige oordeo, en onder: 

wierp hij zich aan allerlei soort van boete: in den oceaan, binnen in de aarde, 

boven de wolken, en in het vlammende vuur. Alle wegen van list en ge- 

weld stonden voor hem open, omdat zijn boete volkomen was. Door Ipapar 

6. (den opper-duivel) vervoerd, verkreeg hij, wat hij maar wenschte, en al wat 

im zijn gedachten opkwam, gelukte. Nadat hij lange jaren als kluizenaar in 

gevaarlijke wildernissen had doorgebragt, trok hij, zonder bepaald doel, oost- 

waarts, waarheen hem zijn voeten maar bragten. Op het tijdstip, waarop dit 

verhaal begint, vertoefde hij als boeteling in een spelonk, op het eiland 
Dewani. 

7. Het eiland Dewani was de verblijfplaats van de Djin’s, en stond onder 

de heerschappij van afstammelingen van Dsan. Hun geslachtliĳst is, als volgt: 
MARIDJAN, 

DAN, 

Doin, deze had twee zoons: ANDADJALI, vorst van Dewata, en Ípapum of 

8. DApsILLAKNAT, de stamvader van de Duivels en allerlei booze geesten. (2) 
ENEN 

(5) Hjang Sorksmâ is dezelfde, die ook Hjang Orvpswärarr of Hjang LäräwArorpswä genoemd wordt. Het is de 

opperste Godheid, de wereldziel, die alles bekeerscht. Nadat Hjang WeNaNe zijn boete volbragt had, werd hij als zoo- 

danig erkend, onder den naam van Hjang Sorksmâ Kawekas, d.i, de laatste Soeksmaà. Hij was echter niet de aller- 

laatste, want zijn zoon, Batärà Gorrow, was een incarnatie van die albeheerschende wereldziel. Hij werd later als de op- 

perste Godheid erkend, en onder de bovenvermelde mamen vereerd. 

(2) De Javaansche overlevering laat de booze geesten een zeer voorname rol spelen op Java, daar zij, voor dat het Hin- 

doe-tijdperk aanbrak, Java meermalen verwoestten, ontvolkten, en voor menschen onbewoonbaar maakten. Volgens het 

Javaansche gedicht Adjisäká, ook lajang Sindoelä genaamd, heeft Apsrsäkà hen overwonnen en verwijderd, maar 

volgens de lajang Drâsärâzà, een klein gedicht, dat om zijn profetiën in den laatsten tijd veel besproken ís, geschiedde 

dit door Arabisehe, of eigeulijk Turksche volkplanters, die al die booze geesten door middel van amuletten verdreven. 

RR nn 
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De zoon van AnpapsaLr heette Praboe WENors, of ÁNDAkKÂRÀ, de va- 

der van Praboe ParmyJÂ, die de oudste was van 28 andere zoons. Zes 

„van hen heetten: Patih ParwÂrÂ, die Patih bij zijn jongeren broeder 

10. 

dee 

12. 

13 es 

14. 

15. 

16. 

(den vorst van Dewâtàä) was, Rädjâ RAwanain, (Vorst van Dewâtàâ,) 

NoerRRADI, vorst van Dewan:, Amrr, Patih van Dewani, Maranis en 

Sang Darr, die als een krab in zee leefde. 

NoERRADI, vorst van Dewant, had een dochter van buitengewone schoon- 

heid, die Dèwi Noerrinr heette. Haar glaas was als die van de maan, 
en overtrof zeer verre die van de andere Prinsessen van de Djin’s. 

Op zekeren nacht lag zij rustig te slapen, en verscheen haar in den droom 

een oud man, die tot haar zeide: „meisje! je aanstaande echtgenoot is ge- 

„komen, hij doet boete in een spelonk, maar de tijd van zijn boete is nu 

„voleindigd. Het is een zoon van Nab1 Sis, hij heet Sajid Anwar, In het 

„huwelijk met hem zulje moeder worden van een zoon, van wien later, 

„zonder uitzondering, alle vorsten van Bönggâlâ en Java zullen afstam- 

„men. 

De Prinses was getroffen, toen zij ontwaakte, en deelde haar vader mede, 
wat zij gedroomd had. 

Koning NoprrApr was zeer verheugd, daar hij haar droom voor ernst hield. 

Hij hiet zijn Patih, genaamd Patih Amrr, bij zich komen, en gelastte hem, 

den persoon, van wien zijn dochter gedroomd had, op te zoeken. Patih 

Amir nam dien last op zich, verwijderde zich, en vloog in de lucht, doch 

in alle vier windstreken, die voor hem bloot lagen, was het ledig; geen 

teeken vertoonde zich, alleen aan den voet van een berg was een helder 

licht. De Patih streek neer. Toen hij aan den voet van den berg geko- 

men was, verdween het licht, en zag hij den ingang van een grot. Hij trad 

binnen, en zag iemand op een grooten vlakken steen zitten, nog (in een bid- 

dende houding) met gekruiste armen, opgetrokken knieën, en de voeten 
bij elkander. Verbaasd van den glans, die den boeteling omstraalde, als 

de glans van de opkomende maan, zag hij, dat het werkelijk een mensch 
was, en trad hij naar hem toe. De kluizenaar ontvouwde zijn gekruiste ar- 

men, en ontving zijn gast. Toen zij bĳ elkander gezeten waren, zeide de 
Vatih: „vrendhef! ik neem de vrijheid, u wat te vragen, omdat ik u voor 

„t eerst hier in deze grot boete zie doen; waar is u van daan? en hoe is 

„uw naam?” 

Toen ANwaAr hem verteld had, waar hij van daan was, en hoe hij heette, 
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was de Patih verblijd, daar het werkelijk de persoon was, van wien de Prin- 

ses gedroomd had. „Vriendje!” zeide hij toen, „uw vader, de vorst NorrgaDr, 

„die over de Djin’s heerscht, em aan wien dit rijk van Déwani onder- 

„worpen is, heeft mij, zijn Patih, gezonden, om u te ontbieden. Stel u 
„echter gerust, vriend! waarschijnlijk bedoelt hij alleen uw geluk.” 

ANWAR antwoordde: „goed, oom! ik ga met u mede; daar de vorst van 

„dit land mij roept, zou het al heel slecht van mij zijn, als ik niet gene- 

„gen was mede te gaan. Al wil de vorst mij ook dooden, wat zoude ik 
„daartegen doen?” 

Hierop gingen zij te zamen uit de grot, en vertrokken zij naar het paleis 

van Koning Norrrapt. Toen zij im het paleis waren aangekomen, was Norr- 

RADI verbaasd over den zacht schitterenden glans, die van ANWwAR afstraaide, 
even als de glans van de maan. Vernemende, dat hij de zoon was van Nabi 

Sis, werd NoeRrRADI zeer verblijd, daar zijn dochter van dien persoon ge- 
drooud had. 

ANwar eu de Prinses (Noerrint) werden door den echt vereenigd, en 

gaven zich in het paleis steeds aan mingenot over. 

Toen Anwar huwde, waren er geen Nabi’s, het was even voor de komst 

van Nabi MorsÂ, Na zijn huwelijk veranderde hij zijn naam in dien van 

Hjang NoprrtsanJÂ. Zijn gemalin schonk hem een zoon van been 

schoonheid, die den naam kreeg van NorrrÂsÂ. 

HOOEDSsS U IK W, 

Geschiedenis van Noervasa te Bewala. 
Toen NoerrÁsÂ volwassen was, deed hij streng boete, evenals zijn vader. 

Zijn vermogens waren buitengemeen, zijn Lchaam was aetherisch, want zijn 
moeder was de dochter van een Djin, zijn vader had zijn Lichaam verfijnd, 

eu had in zijn boete om de onsterfelijkheid gebeden, bovendien was hij zelf 

met een Djin’s dochter getrouwd. Door t een en ander was zijn grof li- 

chasm fijn geworden, 

Toen Norerrapi, na verloop van tijd, de regering aan zijn schoonzoon, 

Hjang NourrsansÂ, overgaf, onderwierpen de Djin’s zich gaarne. Norrmapr 
trok zich als Bagawau (}) terug, en ging op een berg wonen, Zijn jon- 

Been, dn Amir beval hij, zijn schoonzoon in het bestuur bij te staan, 
2 m 

wereld verwijderd houdt, en door gebeden en godsdienstige overpeinzingen een Panditä of heilige geworden is. 

Bae awan is een gewezen vorst, of een persoon van vorstelijke afkomst, die zich als kluizenaar van het gewoel der 
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Toen NoerrsamsÂ den troon beklommen had, verdween NoerrÁsÁ eensklaps 

uit het paleis, zonder zijn vader of moeder er iets van te zeggen, Hij doolde 

rond, en nam zijn weg door wouden en bergen. Toen hij langen tijd her- en 

‚ derwaarts, waar hem zijn voeten maar bragten, had rondgezworven, zonder 

eenig bepaald doel, van de wegen af, door duistere wouden, door ravijnen en 

over berghellingen, rustte hij eimdelijk uit op het eiland Dewäâtä, waar hij 
als kluizenaar op een berg ging wonen. 

Praboe RawanaiN, het Hoofd van de Djin’s, vorst van Dewátà, had 

‚een dochter, met name Dèwi Rawarr, die door het gansche rijk beroemd 
was; zij was huwbaar, maar nog niet getrouwd. Eens op een avond, voordat 

„zij sliep, stond er bij haar slaapstede een oud man, die uit de lucht tot 
haar zeide: „meisje! je moet weten, dat je aanstaande echtgenoot gekomen 

„is, en dat hij nu boete doet op een bergtop. Hij heet Hjang NorrrÄsâ, 

„hij is de zoon van een Djin, en een afstammeling van Nabi Sis. (Im ’# 
„huwelijk met hem ) zulje het geluk hebben, om twee.zoons te krijgen, die 

„de stamvaders van de vorsten van Bénggâlâ en Java zullen zijn.” 

. Daarop verdween hij in de lucht. 

De Prinses was zeer getroffen, dacht steeds over de woòrden van den 

„ouden man na, en deelde des morgens haar droomgezigt aan haar vader 
RawANeiN mede. Deze liet spoedig zijn ouderen broeder, die Patih bij hem 

. was, en Patih ParwârÁ heette, bij zich komen. Hij en zijn broeder waren, 

als ’t ware, beide koningen, want de Patih had van hem in regeringszaken 

‚ volkomen volmagt. Toen hij hem met de voorspelling bekend gemaakt had, 

stelde de Patih voor, dat hij op reis zoude gaan om te zoeken, want die 

‚openbaring, dacht hij, zou wel komen van Hjang OrpswÂrari (D, en deze 
zou aan de Prinses wel een echtgenoot geven. RawaNciN gaf daarop zijn 

toestemming. 

De Patih vloog in de lucht, want hij was vol moed en bekwaamheid, 

en kon door zijn helder doorzigt elke moeijelijkheid geheel en al overwinnen, 

ook op verborgene wijzen, Hij aanschouwde al de toppen der bergen, maar 

in het geheele rijk van De wâätâ was niets te zien, alleen in het noorden 

zag hij op den top van een berg van Dewâtä een helderen glans. 

Toen hij naderde, verdween die glans, en zag hij een kluizenaar slapen, 

boven op een grooten zwarten steen. Hij was zeer schoon, en verspreidde 

(1) Zie de noot bij UI. 14, 
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„een zachten luister, tot verbazing van Patih Aur. Toen de kluizenaar wake 

ker werd, ontstelde hij een weinig, ziende, dat daar een vreemdeling bij hem 
stond; daarop noodigde hij dezen vriendelijk tot zich. Toen zij gezeten wa- 

„ren, vroeg de Patih hem in een nederig gebogene houding: „mijn jonge 
„vriend! tk ben zoo vrij u te vragen, waar u van daan is, hoe u heet, of 

„u van het geslacht der menschen of van dat der Djin’s is, en wat toch 

„wel uw oogmerk is met dit kluizenaarsleven op een bergtop. U is immers 

„nog veel te jong, om u aan zoo’n strenge boete te wijden, nog strenger dan 
„de Panditâ’s doen.” 

NorerRÁsä antwoordde op die vragen ronduir, dat hij de zoon van Noer- 

TJAHJÁ en een klemzoon van Sis was, dat hij van de Djin’s afstamde door 

zijn moeder, die een dochter was van den vorst van Dewani, en dat hij 
met zijn omzwerven volstrekt geen bepaald doel had. „Welnu” sprak de Pa- 

tih, hem omhelzende, „ik ben een ouder broeder van uw grootvader van 

„Dewani, uw oudoom (de Koning) van Dewâtä volgt m ouderdom op 

„mij. Beide vorsten hebben, naar de beschikking van hun vader, hun broe- 

„ders tot hun Patih’s aangesteld. Gelijk Amr Patih is bij zijn broeder, 
„den vorst van Dewani, zoo kom ik (als Patih van Dewâätâ) u, mijn 

„vriend! bezoeken; want uw oom, de vorst van Dewâ:âä, Praboe Rawa- 

2. „NGIN, die heerschappij voert over de Djin’s, zendt mij hier, om u bij hem 

„te brengen. De Godheid heeft te kennen gegeven, dat u met de dochter 

„van uw oom in ’t huwelijk zal treden. Uw oom heeft maar één dochter 

„van uitstekende schoonheid, Zij zal uw vrouw worden. Dit heeft Hjang 

„OrpswÄratr gelost, toen bij in een droomgezigt tot haar sprak, en daarom 

„ben ik hier gezonden, om u, als haar bruidegom, af te halen” 
NoerrÁsÂ antwoordde mm een gebogene houding: „gaarne zal ik u volgen; 

„als de koning het wil, niet alleen, als hij mijn geluk bedoelt, maar ook als 

. „hij mij zelfs wil dooden! Hoe zou ik mij kunnen verzetten tegen den vorst 
„van dit land ?” 

Daarop daalden zij met hun beiden van den bergtop af; zij traden het pa- 

leis binnen, en kwamen bĳ den vorst RawaAnNarn. 

De Koning zat juist op het plei:: voor zijn paleis, toen hij tot zijn verwon- 

dering zijn Patih zag aankomen, met een schoonen jongeling achter zich, 

. wien een luisterrijke glans, als die van de maan, omstrralde; verheugd stond 
hij van zijn zetel op, om hem te outvangen. Daarop zeide de Patih: „de 

„voorspelling is uitgekomen: deze jongeling is een kleinzoon van Nebi Ss, 

EEEN. PEN 
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„ik vond hem slapende op een bergtop. Hij stamt af van de Djin’s, door 
„zijn moeder, Dèwi Noerrini, een dochter van Uw jonger broeder, Praboe 
„NOERRADI, vorst van Dewanui, die getrouwd is met NoerrsansÂ, den zoon 

„van Nabi Sis. Deze heeft één zoon, en dien ziet U hier. Hij heet Norr- 

„RÂsÂ. Hij heeft zijn land verlaten, om als kluizenaar te leven.” 

Na het hooren van deze woorden, omhelsde RAwanern zijn jeugdigen bloed- 

verwant, en zeide: „He! hoe is het mogelijk, mijn jonge vriend! dat ik dat 

„hiet wist! (1) dan ben je immers een kleinzoon van Noerrapi! wees gerust 

„beschouw dit rijk als je eigendom!” 

Nu voldeed RAwAreiN zonder dralen aan de voorspelling van den ouden 

man. Het huwelijk werd voltrokken, en de jonggehuwden gaven zich in het 
. paleis steeds aan mingenot over. Niet lang daarna ging RAwanaiNals Panditàâ 

op een berg wonen. De regering van het rijk Dewâtâ gaf hij aan zijn 

schoonzoon, NorrRÁsÄ, over, ParwÄrá behield de betrekking van Patih. De 

. Djin’s beminden hun mieuwen vorst zeer, want hij was schoon zonder weêr- 

ga, bezat een edel karakter, en had zijn onderdanen lief. 

OO RE DP SE UK VI. 

Geschiedenis van Hjang Wenangs. 

Dèwi RAwarr werd zwanger, en beviel van een zoon, dien men den naam 

gaf van Hjarg DARMÁDJÁKÁ. Hij was even schoon als zijn vader, een hel- 
dere glans omstraalde hem. Hij legde zich, toen hij volwassen was, de streng- 

ste boete op. 

Daarna beviel zij wederom van een zoon van bijzondere schoonheid en glans, 

tot groote vreugde van de ouders. Hij ontving den naam van Hjang WENane, 

zijn luister overtrof dien van zijn vader. Toen hij volwassen was, deed hij vele 

jaren lang boete, en dat wel op alle mogelijke wijzen: onder de aarde, in het 
vuur, in de volle zee, hangende aan een boomtak, boven de wolken, in holen 

en wouden, en op bergen. Het doel, dat hij zich daarmede voorstelde, was: 
om al, wat er in de gansche wereld was, te overtreffen; niemand mogt hem in 

vermogens gelijk zijn, en al zijn wenschen. moesten vervuld worden, niet alleen, 

(1) Eigenlijk staat er in het Javaansch: „welzoo, mijn kleinzoon! de afgehouwen stronk zit onder de bladeren! het was 

„verborgen voor mij, dat jij, mijn jonge vriend! een kleinzoon waart van NorErrADI.” Het spreekwoord: „de afgehouwen 

„Stronk zit onder de bladeren”, is onvertaald gelaten, omdat de Hollandsche lezer het toch niet in zijn juiste beteekenis zoude 

opvatten. Men vergelijke de woorden ama» en sig om ony in de Woordenlijst hierachter. 

8 
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omdat hij de zoon wijs van een Koning der Dyjin’s, en omdat hij afstan 
van een Nabi, maar ook om zijn strenge boete. Hij volhardde in zijn boet 

met standvastigheië,” totdat” Haane porksMÁ met hem begaan werd, en zijn 
vermogens volmaakte. Hij noemde zich voortaan Hjang Ommramr en Hjang 

SoEKSMÁ Kawimás:hij deed zijn best, om den Schepper der wereld te lij- 
ken, en als zoódgmig door de menschen aangeroepen te worden, en toen zette 

hij zijn togten wederom voort. Terwijl hij nu ronddoolde en zwierf door alle“ 

bosschen en over alle bergen, staakte hij zijn togten op een berg van Köling. 

Hij spreidde daar zijn magt ten toon, ten einde door de inwoners en door 
den vorst van het land als opperheer erkend te: Avorden, schiep zich den he- 

mel boven de wolken, en bleef daar zonder steunpunt hangen in een gouden 

huis, met diamanten versierd, dat van verre luisterrijk schitterde. 

Wij willen nu verhalen van den vorst van Köling, die, als alle men- 

schelijke Djin’s, van Djin afstamde. Hij heette Praboe Amr, zijn vader 

was SARÂMBÁ, een broeder van Parrpjá, den Koning der-Djin’s. 

Vroeger had er over Kö&ling een man geregeerd, die half mensch half 
Djin was, namelijk Wisapr, een jonger broeder van SANGADIK. Deze had het 
hof van zijn broeder van Bönggâälâ verlaten, en werd Koning van Köling, 

maar toen zijn vermogens te kort schoten in een strijd met Praboe Ar, 

had hij zijn rijk aan Amr afgestaan, en hem tevens zijn dochter, Dèwi WrisÂ- 
wart, ten huwelijk gegeven. Uit dit huwelijk was een witstekend schoone 

dochter, Dèwi SAôm geboren. Zij was volwassen, maar nog niet gehuwd. 
Toen Art hoorde, dat er op een bergtop een vreemdeling was aangeko- 

men, die zich daar den hemel geschapen had, die in een gouden huis boven 

den berg woonde, en zich Hjang Owertparr noemde, even als Hjang LÄrâ 

WALONDJWÁ (Ì), en dat de inwoners van Köling, die bij den berg woon- 
den, den vreemdeling hulde bewezen, werd hij zeer verbolgen, en besloot hij 
zijn krachten tegen den vreemdeling te beproeven. In den nacht vloog hij naar 

den berg, miaar boven den top komende, viel hij drie malen in zwijm neder, 

zijn krachten schoten dus te kort. 

Om die reden bewees Amr ook hulde aan Hjang WENAng, en gaf hij hem 

zijn dochter Dêwi Saôrr ten huwelijk. Al de bewoners van Kéling volgden 

het voorbeeld van hun vorst, zij riepen allen nu een anderen persoon (in hun gebe- 

den) aan, en aanbaden Hjang WiNane, als Hjan g Orripaar, waarbij zij dach- 

1) Zie de noot bij II 3. 

a ee | A 



(V) 

18. 

WS, 

20. 

21. 

24. 

26. 

27. 

28. 

OR 

ten aan de opperste Godheid, Hjang LÁrÁwarorpswÂ, van wien hij dan ook 

een incarnatie was. De zetel der regering bleef op den bergtop, hij genoot 
daar bij voortduring de genoegens van den echt met zijn gemalin, Dèwi Saòörr. 

Dè wi Saòrr kreeg na eenigen tijd een zoon, die schoon was, wiens luister 

schitterde, en die den naam ontving van Hjang Torngear. In schoonheid en 

luister geleek hij volkomen op zijn vader. Hij vond zijn genoegen in onop- 
houdelijk ronddolen, en was juist aan het rondzwerven in de zee, en het wan: 
delen op den bodem van den oceaan. 

HOOFDSTUK WV IL. 

Geschiedenis van Hiang Woenzgal. 

PRABOE RrkKÁrÄrÂmÂ had zijn verblijf in de zee gevestigd, en stamde af 
van den Djin Dart. Deze had namelijk een zoon, de Djin Mrnak, diens 

zoon heette MrvankÂrÂ, alle drie hadden de gedaante van zeekrabben. De 

zoon van MrNANkÁRrÁ heette JorsorrÁMÂ, en van dezen stamde RärkÂrÂrÂmÂ 

af. Hij had, als zijn voorouders, de gedaante van een krab, en voerde in de 

zee heerschappij over al de krabben, kreeften en andere schelpdieren, die in 
„de zee kruipen. 

RäkÂrÂrÂmÂ had een schoone dochter, RäkÂrÂwarr genaamd. Zij was zoo 

schoon als de maan. - Omstreeks dezen tijd lag zij eens rustig te slapen, en 

droomde zij, dat een oud man uit de lucht tot haar zeide: „meisje! je moet 

„weten, dat je aanstaande echtgenoot zich thans in de nabijheid bevindt; hij 

„doolt in de zee rond, en heet Hjang Torneear. Hij is schoon, nog jong 
. „de zoon van een vorst van de Djin’s, en afkomstig van Keling. In het 

„huwelijk met hem zulje moeder worden van twee zoons, van welke de vor- 

„sten van Bönuggâlâ en Java zullen afstammen.” Hierop verdween (het 
droombeeld) in de lucht. 

Foen zij opstond, was zij ten hoogste getroffen, door ‘t geen haar de oude 
man gezegd had, en de voorspelling van een gelukkig huwelijk stond haar 
steeds voor den geest. Zij ging spoedig naar haar vader, boog zich met het 
aangezigt tot zijn voeten neder, en deelde hem onder het storten van tranen 

mede, wat de oude man haar gezegd had. 
De vader antwoordde vrolijk lachende: „je bent al huwbaar, mijn dochter 

„kom, je moet niet schreijen! want als dat werkelijk een openbaring van 
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„Hjang LÄrÁwArorpswÂ is, en die je een echtgenoot wil geven, dan is er 
„geen zwarigheid. Ik zal de komst van mijn aapstaande schoonzoon door 

„gebeden afsmeeken, en dan komt die zeker in eigen persoon, zonder dat wij 
„hem behoeven te zoeken. Kom, meisje! ga nu maar weêr naar je bidver- 

nne ka 

Hierop ging de vorst naar zijn bidvertrek, hij verdiepte zich daar im too- 

vergebeden, en smeekte Hjang OrpswÂrari, dat de droom van zijn dochter 

mogt vervuld worden, en dat Hjang Toeneear, als hij werkelijk met haar 

huwen zou, in zijn residentie mogt komen. 

Terwijl jang TonreeAu, vermoeid van het rondzwerven, in de zee rustig 

op een steen lag te slapen, werd hij door Hjang LÄÁrÁwaArorpJÂ opgenomen, 

en neergeworpen in het paleis van RökÁrÁrÄmÂ. Schitterende als een mete- 
oor, viel hij, nog rustig slapende, in het bidvertrek van den vorst neer, Deze 

staakte vol blijdschap zijn gebeden, want hij gevoelde, dat zij verhoord wa- 
ren, en dat daar zijn aanstaande schoonzoon voor hem nedergevallen was. 

Toen Hjang TogNGeaAL uit zijn slaap ontwaakte, was hij verwonderd, 

daar hij toch zoo even op een steen was gaan slapen, en hij zich nu in een 

paleis bevond, en dat wel in een bidvertrek, waar een groote schitterende 

krab lag. RäkÁrÁrÂmÂ sprak hem dus aan: „wees welkom, jonge vriend! mag 

„ik u vragen, of u van het Djin’s, of van het menschengeslacht is? waar 

„komt u van daan? en hoe is uw naam? Hoe komt het, dat u zoo maar 

„in mijn bidvertrek komt vallen?” 

Hjang Tornecean was niet weinig verbaasd, dat een krab als een mensch 

spreken kon, en deelde zonder omwegen mede, dat hij van het Djin’s ge- 

‚slacht was, en van Nabi Srs afstamde, en dat zijn moeder Dèwi Saòrr een 

Prinses van Keeling was. Zoo vertelde hij verder alles: zijn naam en af: 
komst, dat zijn overgrootvader en grootvader gehuwd waren met dochters 

van Djin’s, vorsten van Dewätà en Dewani; voorts dat hij zich verwij- 

derd had uit zijn vaders huis, om rond te dolen op bergen, in bosschen, en 
nu ten laatste in den oceaan. „Ik lei daar rustig op een steen te slapen,” 

vervolgde hij, „en nu ben ik in een paleis, zonder dat ik weet, hoe ikshier 

„gekomen ben. En jij, krab! wie ben jij, dat je de taal van menschen kunt 

„spreken?” RúkKÁrÂriyÂ antwoordde: „ik ben eigenlijk van het Djin's ge- 
„slacht, even als u, en familie van uw overgrootvader eu grootvader van 

„Dewani en Dewätà. ben een afstammeling van den Djin Dari, die 

„een jonger broeder van uw grootvader van Dewani was. Hjang OepJwÂ- 
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(VI) „LATI heeft gewild, dat al zijn nakomelingen, tot aan mij, de gedaante van 

„krabben zouden hebben, en heerschappij zouden voeren over al de krabben 

10. „in de zee. Ook uw grootvader, Praboe Ari, de vorst van Kéling, is even- 

\_ „eens aan mij verwant. Ik zal ’*t u maar ronduit zeggen, hoe u in mijn bid- 

11. „vertrek zijt neergevallen: het is, omdat mijn gebeden door Hjang Orpswá- 

„LATE verhoord zijn. Van nacht heeft mijn dochter, de Prinses RrkÄtÁwarr, 

„een droom gehad, waarin een oud man hasr zeide, dat zij met u trouwen 

12. „zou; daarbij werd haar voorspeld, dat haar twee zoons zullen geboren wor- 

„den, van welke de vorsten van Java en Bënggâlá zullen afstammen, en 

„die door de gansche wereld zullen geëerd worsten, als Hjang OrpJwÄrATI 

„zelf.” 

13. Hijang TonneeaL antwoordde hierop met een glimlach: „zeer verpligt 

„voor uw goedheid, Krabbenvorst! dat u mij tot uw schoonzoon wilt nemen. 

14. „Maar ik wil nog niet trouwen, ik doe liever nog wat boete. En al wilde 

„ik ook trouwen, dan zou ik toch maar miet zoo plotseling een krab tot 

„vrouw. nemen, dat zou in ’t geheel niet betamen; want u moet weten, dat 

„veel vorsten van de Djin’s mij hun dochters hebben willen geven, maar 

„dat ik niet Één heb willen aannemen, omdat ik mij nog ver van den om- 

„gang met vrouwen wensch te houden, en nog lust heb, in verre landen te 
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„gaan rondzwerven, en door boete het lichaam te dooden.” 

RrrkÁrÂrÂmÂ hoorde hem lachende aan, en antwoordde vriendelijk: nu, goed, 

16. „mijn vriend! maar u moet eerst zien, boe mijn dochter er wit ziet; als zij u 

„dan niet aanstaat, maakt het nog niets uit’! Hierop wenkte RrkKÁrÁrÂmÂ 

spoedig een vrouwelijke bediende, om zijn dochter te roepen. Deze spoedde 
17. zich voort, en zeide, toen zij bij de Prinses gekomen was: „Prinses! Uw va- 

„der laat U in zijn bidvertrek komen, om zijn gast te zien, hij is schoon en 

18. „nog jong, een zoon van den Koning der Djin’s van Köling, hij heet 
„Hjang Torneear. Ik was verbaasd, toen ik zijn schoonheid zag, zij is ver- 

„blindend (*), en schittert en blinkt, als een opkomende ster. U wordt ge- 

„last hem te ontmoeten.” 

19. Deze tijding schokte de Prinses zeer, omdat de booge gast met zijn schit- 
terende blinkende glans zoo overeenkwam met den man, van wien zij ge- 

20. droomd had. Zij spoedde zich met de bediende naar haar vader, en ging voor 

(1) De uitdrukking „verblindend schoon” geeft zoo goed mogelijk den zin der Javaansche woorden weder. Rigenlijk staat 

er: ‚hij verdwijnt, als men hem aanblikt,” een uitdrukking, die in gedichten dikwijls gebezigd wordt, om het non plus ul- 

tra van schoonheid aan te duiden. 
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hem zitten in een gebogen houding, met een schuchteren blik naar den 
gast, die in geen eukel opzigt van haar droombeeld verschilde, wiens schoon- 

heid en glans onbevlekt was. | 

Hjang TorneeaL was opgetogen, toen hij de Prinses zag, en kreeg er 
berouw van, dat hij geweigerd had haar tot vrouw te nemen. Hij had er 
in de verste verte niet aan gedacht, dat het uiterlijk van de Krabbe-prinses 
dat van de Djin’s Prmsessen overtreffen zou, door haar buitengewone schoon- 

heid en volmaakten glans, waarvoor zelfs de maan moest onderdoen. 

RrkÄrÂrÂmÂ bemerkte wel, dat Hjang TForneeaL berouw van zijn weige- 

ring had, en zeide tot zijn dochter: „kom, meisje! je moet gaauw het een 
„en ander klaar maken! dit is een bloedverwant van je, het is een Prins van 

„de Djin’s van Köéling, een zoon van Hjang WinAne en Dèwi SAört. 

„Hij heet Hjang Torneear, door (zijn moeder), een Prinses van Keeling, 

„behoort hij nog tot onze familie. Kom, meisje! hij komt pas van de reis, 
„maak wat eten voor hem klaar”! 

Toen de Prinses zich stilletjes verwijderd had, zei de vader lachende: „nu, 

„466 ziet ze er uit, mijn vriend! ze heeft in ’t geheel geen manieren, en is in 

„de zee geboren (en opgevoed). Het is eigenlijk een bedorven kind, dat ge- 

„heel en al verwend is. Maar hoe denkt u er over, vriend? bevalt zij u, of 

„hiet? u moet het maar ronduit zeggen’! 

Hjang TorrecaL nam toen een zeer onderdanige houding aan, en ant- 
woordde: „och, Koning! ik vraag U vergiffenis, dat ik heb durven weigeren 

„een gunst van U aan te nemen; tevens is het een last van Hjang OrpswÂ- 

„Lam, die mij een echtgenoot wil schenken. Welnu, ik voeg mij thans geheel 

„naar zijn welbehagen! Hoe kon ik er toch toe komen, om een gunst van 
„Hjang.OrpswÄram te versmaden”? 

RäkÂrirÂmÂ liet nu Hjang ToerNecAL gaarne met zijn dochter trouwen. 

De jonggehuwden minden elkander in het paleis wederkeerig, en genoten de 

echtelijke genoegens ongestoord. Na eenigen tijd werd zij zwanger, zij beviel, 

doch niet van een gewoon kind: zij beviel van een ei. Toen men het opge- 

men had, en op den grond wilde werpen, vloog het ei in de lucht. Hjang 

TornagaL vloog het verbaasd achterna; waar het ei heen ging, schitterde zijn 
glans, als die van een meteoor m de lucht. 
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Geboorte van Wanik, Naja en anderei. 

De Gemalin van Hjang WENANe was na het vertrek van haar zoon (Hjang 
Torneean) wederom bevallen van een zoon van zeer groote schoonheid, dien 

men Hjang WENine noemde. Zijn glans schitterde als die van zijn vader, tot 

groote blijdschap van zijn ouders. Hij deed, toen hij volwassen was, strenge 
boete. 

In dezen tijd was Hjang WiNAne (weêr) aan het rondzwerven en dolen 

door bosschen, op allerlei eilanden, en in den oceaan. Op het eiland Java stil 
houdende, zag hij iets als een meteoor in de lucht schitteren, en daarop met 

groote snelheid voor hem nedervallen. Hij ving het met zijn beide handen op, 

„en zag toen at het een et was. Hú wierp het ei tegen den g ) toen, dat het e Hij p het í len grond, en er 

kwamen twee schoone kinderen als tweelingen uit, beide met een schitteren- 5 P] 

den glans. Hjang WiNAne wist wel, dat dat zijn kleinkinderen waren. 
Intusschen was Hjang Forneaar het ei achternagegaan, hij zag het onder 

het nedervallen voor zijn oogen verdwijnen, en zag daarop zijn vader bij twee 
a ’ te) 

‚kleine kinderen stàan. Hij naderde zijn vader eerbiedig, en viel voor zijn voe- 

ten ter aarde. De vader vroeg hem vriendelijk, waar hij al dien tijd wel naar 

toe gezworven had. De zoon deelde hem nu mede, wat er met hem geschied 

was, hoe hij, door de zee gaande, van vermoeidheid in slaap gevallen was. „Toen 

„werd ik”, vervolgde hij, „als *t ware door Hjang OrepswÄLATr opgenomen, en 

„viel ik in een paleis neder, zonder dat ik weet, hoe ik er kwam. Ík werd 

„verder door den Koning RäkÁrÂrâmÂ, die, naar hij zeide, een bloedverwant 

‚van mij was door de Vorsten van Dewani en Dewâtàä, m t huwelijk ver- 

„eenigd met zijn beeldschoone dochter. Deze beviel na eenigen tijd, niet van 

„een kind, maar van een eì met een schitterenden glans. Ik nam het ei in 

„handen, en wilde het op den grond werpen, maar het ontsnapte mij, en vloog 

‚„weg in de lucht. Ik vloog het achterna, maar niet lang geleden is het (uit 
„mijn gezigt) verdwenen. Waarschijnlijk is het hier neêrgevallen ” 

De vader antwoordde: „Zóó is het, het is hier met bliksemsnelheid uit de 

„lucht komen vallen. Ik zag het (eerst) voor een dondersteen aan, maar toen 

„ik het opsiug, was heteen ei, en toen ik het tegen den grond wierp, kwamen er 

„deze twee kinderen uit. Dit zijn dus mijn eigen kleinkinderen; later zullen 

„Zij ons in wondermagt en verstand overtreffen, en door de gansche wereld ge- 
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„eerbiedigd worden. Zij zullen al, wat hem voorouders wenschten, en waar ik 

. „haar streef, voleindigen, voor zoo ver het nog niet volbragt is. Deze kleinzoons 

„van mij zullen later de eersten zijn, die over Java heerschen, en al, wat het 

„bevatten zal, doen ontstaan. Vana hen zullen de groote vorsten van Bèng- 

„gâlâ en Java afstammen. Alle bewoners van die landen zullen uw zoons 

„als hun Heeren erkennen, en eerbiedigen als Hjang LÁrÂwaLorpswÂ.” 

Zich daarop tot de kinderen wendende, zeide hij: „Jij, mijn oudste klem- 
„zoon, die uit het wit van het ei geboren zijt, je zult Batârâ MásÂ heeten 

„en gehoorzamen aan je jonger broeder, die uit den dojer geboren is. Ji, 

„mijn jongste kleinzoon! zult Batäârà Manik heeten. Ik magtig je, voor ’ 
„eerst over Java te heerschen, en al mijne voornemens ten einde toe te vol- 

„brengen iu mijn naam. Formeer den hemel en de hel, en al wat zij bevat- 
„ten, al wat er in de gansche wereld is, zal ontstaan naar je welbehagen. Wees 

„de stamvader vau de vorsten van dit eiland Java. Je zult in het huwelijk 

„treden met een dochter van Bagendà Sarmn, en de stamvader worden van 

„vorsten, die niet minder zijn dan hij. Het is bepaald, dat men zelfs in Béng- 

„gâlâ hen als Heeren zal erkennen Maar genoeg, blijf hier! ik keer naar mijn 
„verblijf terug. Begin nu maar met Java, en schep al wat daarbij behoort”! 

Hierop vloog hij met Hjang TorneeaL in de lucht. Batârà Manik en 

MájsÂ bleven achter, en ontvingen op die wijze hun last van Hjang Orria. 
Zij waren eensklaps volwassen. 

Doch in dit gedicht wordt miet verhaald, hoe zij het eerst over Java heersch- 

ten, hoe zij dit bevolkten met al wat er op woont, daar dit alles al be- 
schreven is in het boek Manik-mäjâà, en hoe dit alles geschiedde naar het 

welbehagen van Batâärâ Manik, die ook de namen voert van Hjang Grrr 

Nárâ, Hjang NirÁKÁntá, of Hjang Gorrop, Hjang D5acan PRATINKAH, of 
Hjang Torgon WasnsÁ. f 

Wat voorspeld was, geschiedde: Batârâ Gorror ging een huwelijk aan met 

Batari OrmÂ4, hij verwekte bij haar vijf kinderen, om niet te spreken van hen, 

die hij bovendien verwekte (°). Die kinderen heetten: Hjang SamBo, Batâráâ 
BrâuÂ, Batärâ EnprÂ, Batârâ Bajor en Batârâ Wrisnor, en dan had 

hij nog veel kinderen, die niet van Batari OrmÁÂ waren. 

Batara MâjÂ (2% had tien kinderen, met name: Batàâràâà BóNkókAN, 

(1) Batara Goeroe had nog meer dan deze vijf kinderen, doch hij had die niet bij een vrouw. Zij waren hem op zijn 

gebed geschonken. (en Eg om te CN ) 

(2) Dit is dezelfde als de persoon, die in de wajang-vertooningen S&mar genoemd wordt. 
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(VID17. Hjang Teusorzor, Hjang KorrewÂ, Hjang Mamvarr, Hjang Srwan, 

Batârâ Sorrsa, Batârâ TjÂnprÂ, Batäârâ JÁmÁ-piram, Hjang Ká- 

18. mÂpsÂsÂ en Dè wi DaRMÂ-NASTITT. 

Hjang DaRrMÂpsÂKÁ (oudoom van Batârâ Manik en MásÂ) had de 

volgende kinderen: Dèwi Därmanr, DARMÂNÁ of Hjang DwmjÂ, Hjang 

19. TyvÂrrÂ en Hjang TjArorr-KENÁKÁ. De laatste had een zoon, die Batârá 

NaRrÁpDÁ heette. 

Na zijn huwelijk met de Krabbe-prinses huwde Hjang TonneeaL met zijn 

volle nicht, Dè wi Diérmanr. De zoons uit dit huwelijk heetten: Hjang 

Darmastorti, Batârâ DrewÁpjsarr en Batáârâ Loprá. 

HOOFDSTUK U XX, 

Lokapala onder Wisrawa en Wisrawana of Danaradja. 

20. Het eigenlijke onderwerp van dit gedicht is het nageslacht van Batárâ 

Samo. Deze had een zoon, SAMBODÂNÁ genaamd, en deze had een zoon, Esrr-psor. 

MILL, die de vader van Rési AmorerÁ-sipt was. Diens zoon, DeRopÂNÂ, had twee zoons 

21. de groote Panditâ Wasrsra, en Praboe DANoERDÁNÁ, die Koning werd 

van Lokâpâälàä. De zoon van DANOERDÁNA heette ANDÄNÁPATI, wiens zoon, 

LokÁwÄNA, een schoone dochter had, die Dè wi Lokar: heette. Het behaagde 

22. WasrisrÂ een groot Panditá te worden. Zijn zoon heette Rési Porrvasra, en 

deze had een zoon, Bagawan PapMmÂ, wiens zoon WrisráwÂ heette. Hij was 
schoon, en oefende zich in heiligheid door boete te doen, nog meer dan zijn 

vader en grootvader. Nadat PapmÂ en PorrnasrÂ verdwenen en tot Godheden 

VII 1. verheven waren, deed WrisráwÂ eerst strenge boete, en toen huwde hij met 
de dochter van LokÂwÂnÁ. Door dit huwelijk met de Koningsdochter van: 

2. LokÄrÄrÂ kwam hij op den troon van LokÂPÂrÂ. Zij (Dèwi Lokarr) was 
alom beroemd als een schoonheid van den eersten rang, niet minder dan de 

8. hemelsche Raras-arr. Toen zij volwassen was, wilde zij eerst niet trouwen, 
__en vele vorsten kwamen om haar hand dingen, maar zij wees allen af‚ geen 

4. een vorst was naar haar genoegen. Alleen Bagawan WisrÂwÂ mogt haar 
hart bekoren. Hij was dan ook een oud vriend van haar vader, die hem on- 
derrigt gegeven had, Toen zij dus behagen in hem vond, en verzocht met 

9. hem in het huwelijk te treden, maakte de vader geen zwarigheid, en werden 
_zij spoedig in den echt vereenigd. Maar niet lang daarna, terwijl zij nog steeds 

4 



VID 

10. 

IL. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

ADI Ne 

de eerste genoegens van den echt smaakten, overleed de Koning van Lokâ. 
päâlá, en daar hij maar één dochter had en geen zoon naliet, volgde Wisr4- 
wÂ hem, als Koning van Lokâpâälâ, op. De vorstelijke bloedverwanten en 

‚de Rijksgrooten in het geheele rijk onderwierpen zich met vrees en liefde. 

Het rijk van Lokápäâlâ was niet bijzonder uitgestrekt, maar toch zeer in aan- 

zien bij den vreemdeling. Want de Panditä-vorst was edelmoedig, schoon, 
. (vroeger) gestreng in het boete doen, boven allen heldhaftig en vol wonderver- 
mogens in den strijd, die hij echter verborgen hield, omdat zijn gemoed ge- 

louterd was, terwijl hij niets dan het geluk van zijn rijk op het oog had. 
Door de vervulling van zijn gebeden om bwtengewone vermogens werd hij 

‚door de vorsten alom beschouwd en geëerd, als een Godheid. Zij waren aan 

hem gehecht, en prezen en roemden hem als een hoogeerwaardig persoon, 
Zelfs de onderscheidene soorten van Boetâ’s vreesden hem, hij stond hun 
toe zijn vrienden te worden, en van hem te leeren. Ja zelfs boven de hoogste 

Panditâ’s muntte hij uit door zijn boete en kunde, zoodat velen van hem 
trachtten te leeren. 

Hij had maar één zoon, Raden WisrÂwÂnÂ, hij had dien met toovergee 

beden van de Goden afgesmeekt, maar toen deze bijna volwassen was, over- 

leed zijn moeder. WrisrÁwÂ was hierover zóó ter neder geslagen, dat hij de 
regering van Lokàäpälâ aan zijn zoon WisrÂwÂnÂ overgaf, en zelf op een 
berg ging wonen, om door vernieuwde en nog strenger boetedoening den luis- 
ter van de grootheid van zijn zoon te verhoogen. WrisrÂwÂNÂ was jong, moe- 

dig, met uitmuntende vermogens begaafd, in ’t krijgvoeren zeer ervaren, schan- 
der, nadenkend, en in alle opzigten bekwaam. Voorts was hij volmaakt deugd« 

zaam, als een Panditâ. Alle Hoofden van Lokâäpälâ en omliggende 
landen onderwierpen zich dan ook gaarne aan hem, daar hĳ zijn vader im 
heiligheid en buitengewone vermogens evenaarde. Hij was schoon, als Hjang 

AsmârÂ, had zeer beschaafde manieren, beminde zijn volk, was steeds in alles 

op zijn hoede, en volleerd in alle wetenschappen. De roem van zijn regering 
nam zelfs toe, en het aantal Boepati’s van de onderhoorige landen en van 
het rijk zelf breidde zich zeer uit. Door de gansche wereld beroemd, ontving 

de jonge Koning van Lokäpâlâ den naam van Koning DÄNÁrÁpiÂ (of DÂNÁ- 
par) De Goden hechtten daaraan hun goedkeuring, de Panditâ’s van ver: 

schillende orden bewezen zijn heerschappij de eerbiedigste hulde. Zij kwamen 
hem gaarne als zoodanig begroeten en in zijn regering bevestigen. Zelfs de 

18. edele Batârâ Wisnor stelde er een genoegen in, zich hem tot vriend te 

' 
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maken. Ook de Goden beminden hem, en verleenden aan de wereld bescher- 
ming, zij maakten de aarde gelukkig, en verhoogden de zaligheid der ster- 
velingen. Zijn wondervermogen werd nog meer versterkt. 

Zijn onderdanen bestonden voor de eene helft uit Boetâ’s en voor de 
andere helft uit menschen, en hoewel die anders veel in karakter van elkan- 

der verschilden, gehoorzaamden de Boetâ’s van Lokáâpâlâ, zoowel als de 

menschen, aan de bevelen van hun vorst, uit zucht naar ’t algemeen welzijn. 
De Patih van de Boetàâ’s heette Patih BANÉNDpRÁ, een man, door 

en door bekwaam im het bestuur van het rijk, vol kracht en zeer kundig. 

Aan hem was een groot veldheer, met name WisNorNkKârÂ, toegevoegd, Deze 
volgde in rang op den Patih, en was het puik der helden van Lokâpâälâ; 
in den strijd vond hij schaars zijn weêrga, zijn lichaam was van kolossalen 

omvang en grootte, Ken ander Hoofdambtenaar, die een groot deel van het 
rijk als Boepati bestuurde, was de held GormorxÂ, vol kracht im den oor- 

log en wijs. Op dezen volgden in rang de veldheeren RorkmorkKÂ en Goer:- 
MOEKÁ, beide dapper in den krijg. 

De Patih van de menschen heette TorrrÂsorpÂ, aan ‘hem was Me 

toegevoegd, beide waren zeer ervaren. Andere Hoofden waren: TymrrÁpsÂsÂ, 
TyrrrÂsorpireÂ, UarrÂGorNÂ, TamrrÁsäKmi en andere uitstekende Hoofden, te 

veel om te noemen. 

In het hart van den grooten Koning DÂNÄprarr ontbrandde een smartelijk 
verlangen, toen BANÉNDRÄ hem mededeelde, dat de groote en heilige Boetâä- 
vorst, Praboe Soemarr van Alénkàá, een schoone, deugdzame dochter bezat, 

Rétnâ Sorkùsr genaamd, die in ‘t geheel niet op een Boetâ-prinses ge» 
leek, voor wie RaAwas-Ari in schoonheid onderdeed, verder dat er om haar 

te bekomen een wedstrijd bepaald was, dat de persoon, met wien men strij- 

den moest, een aanzienlijk lid van de vorstelijke familie van Alënka was, 

en DJAMBORMANGII heette, een man van enorme grootte, dikte en lichaams- 

kracht, en dat de Boetàä-vorst beloofd had, dat hi, die in staat was dien 

held de beide armen van het lijf te scheuren, zou huwen met de Prinses van 
Alenká. 

Toen pÂNÁrarr dit hoorde, besloot hij zelf naar Alënká te gaan, om in 
den wedstrijd te deelen. Hij gelastte zijn onderdanen zich in krijgsgewaad te 

verzamelen, en hem naar het tooneel van den strijd te vergezellen. 



IX oil 

vo 

6. 

_Ì 

10. 

11. 

Been 

HOOEDS TU IÊK X. 

| Be Kluis van Wisrawa. 

Het was of de zetel van het rijk verplaatst was naar den berg, waar Baga- 

wan WisräwÂ als kluizenaar leefde, zoo prachtig was die kluis gebouwd. Zij 

geleek geheel en al op een vorstelijk paleis, en was vroeger gebouwd door 

‚(zijn overgrootvader) AmorLÄ-sipi, naar ’t model van een paleis, maar nu was 

‚zij geheel herbouwd. De bidplaats was, even als de vloer en de rollagen, van 

groene agaatsteenen gemaakt. In het midden van een gemetselden vijver was 

een koepeltje boven het water. Rondom den vijver had men een dubbel 

„hekwerk, met stijlen van groene agaten. De lijsten waren geel met paarsche 

randen, even als regenbogen, maar cirkelvormig. Im de bloemperken waren 

‚de bloemen, die in groote potten stonden, zóó in afdeelingen geplaatst, dat 

gelijken bij gelijken stonden. De boomen waren netjes gesnoeid, en stonden 
aan weerskanten langs de paden in orde geschaard. De kokospalmen stonden 

paarsgewijze bij elkander. De agatenpoort had de gedaante van een tjandi 

tjömpoeroeng (|). Zaj was gemaakt van agaten, met gebeitelde figuren 

voorzien, en met andere groene edelgesteenten afgezet, en 266 waren al de or- 
namenten van de poort. De bovenste top was een smaragd, ter grootte van 

„een jonge kokosnoot. In de verte gezien, verspreidde zij een groenachtigen 

glans, en schitterde zij met al de kleuren van den regenboog, vereenigd met 

flikkerend stargeflonker. 

Op den grooten berg van Lokäpälá bevonden zich honderden van Pan di- 

„tâ’s; velen van hen waren vroeger aanzienlijke edellieden en vorsten. Allen leef- 

‚ den als kluizenaars, elk in zijn afgonderlijke woning, die van ligtroode, paarsche, 

blaauwe, zwarte, groene, geele, witte, helroode en geelachtig roode agaten ge- 

maakt was. De Panditäâ’s, die vorsten geweest waren, hadden vóór hun 

verblijven poorten met paséban’s aan beide kanten, evenals voor een paleis. 

- De berg van Lokâpâlâ had zijns gelijke in grootte, hoogte en schoonheid 

niet. Men vond er allerlei plantsoen, al de boomen waren wit den hemel af 

komstig, zij droegen heerlijke vruchten en zaten vol bloemen. Al wat men 
maar vragen kon, was er aanwezig. De bosschen waren vol gedierte, en vele 

12. van de wilde dieren en vogels spraken de menschelijke taal, zij deden daar 

VEN LENTES TIELEN EESTESRED 

CI) Onder tjandi tjëmpoeroeng schijnt men een grafgesteente te verstaan, dat van onderen vierkant is, maar 

van boven koepelvaormi toeloopt. 
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boete, even als de menschen. Al de steenen op den berg van Lokâäpàälá waren 

agaten, en op den top lag het bezaaid met amathisten en smaragden. Daarom 

konden de Pandità’s hun woningen versieren, zooals zij maar verkozen, 

met goud, diamanten, robijnen, juwelen en saffieren. 
Op den top was een erf voor widâdari’s, dat op den hemel geleek. 

Geen mensch kon het betreden, want het was afgesloten door de Goden. Het 

werd begrensd door de hellingen van den berg, waarop de vrome kluizenaars 
hun verblijf hielden. 

HOOFDSTUK XX LL. 

Wisrawa gaat naar Atenka. om Soekèsi voor 
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zijn zoon ten Mauwelijk fe vragen. 

Toen de Panditâ-vorst WisrÂwÂ vernam, dat zijn zoon zich tot den strijd 

toerustte, en den volgenden morgen naar Al&énkà zoude oprukken, om daar 

een wedstrijd aan te gaan, kwam hij van zijn kluis op den berg naar beneden, 

en trad hij des nachts het paleis van zijn zoon binnen. Toen hij zijn zoon 

ontmoet had, namen zij in het bidvertrek plaats. De vader glimlachte vrien- 

delijk, hield zich, of hij van niets wist, en vroeg zijn zoon, waarom hij 
zijn legerscharen in krijgsgewaad had opgeroepen, en wat zijn voornemen was. 

De zoon antwoordde: „Vader! ik wil naar Al&ënkà gaan, om aan een 

„wedstrijd van Koning Soemali deel te nemen. Deze Boetàâ-vorst heeft een 

„schoone, deugdzame dochter, Dèwi Sorkùsr genaamd. Hij zoekt voor haar 

„een echtgenoot, en daarvoor is er nu een wedstrijd bepaald. BANÉNDRÁ, mijn 

„Patth, heeft mij gezegd, dat Sormkùsi volstrekt niet het uiterlijk van een Boe- 

„tä-prinses heeft, dat zij schooner is dan de maan, en/een Hemelnimf even- 

„aart. De persoon, met wien gevochten moet worden, heet DjAMBOWMANGLI, 

„en de vorst heeft beloofd, dat hij, die in staat is, om hem op de grond te wer- 

„pen, en zijn beide armen van het lijf te trekken, met Dèwi SorkEsr zal trou- 

wen. Vele vorsten zijn al naar A l&nkâ gereisd, en hebben den wedstrijd 2 

. „aangegaan, doch niemand is in staat geweest, om den aanval van den dapperen 

„DJAMBOEMANGLI te wederstaan. Daarom wil ik er nu zelf naar toe gaan, om 

„den wedstrijd te wagen, ten einde de Prinses van- Al&nkàä te bekomen. Ìk 

„stond op het punt, met den Patih te vertrekken, ten einde bij u afscheid 

25. „te nemen, en u tevens het doel van mijn togt bekend te maken. Daar vader nu 
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„zelf gekomen is, verzoek ik verlof, om morgen vroeg te vertrekken, en tevens 

„hoop ik, dat vader door gebeden medewerkt tot het welgelukken van mijn togt. 
„Het is, of het al besloten is door de Goden, dat ik met die Prinses in het hu- 

„welijk zal treden, want zoodra ik van dien wedstrijd hoorde, dacht ik er in 

„t geheel niet aan, dat zij een Boetâ-kind is, ik kreeg een hevig verlangen 
„naar den strijd, en besloot er mijn rijk aan te wagen. Wanneer het niet mogt 
„gelukken, dat ik Sorkùsr als mijn bruid naar huis breng, dan keert mijn naam 
„alleen terug, en laat ik gaarne mijn leven in den strijd.” 

De vader antwoordde met eea glimlach: „ja, je hadt wel gelijk, mijn zoon! 
„toen je verlieid werdt bij het hooren van die tijding, want de koningsdoch- 

„ter van Alöénkà is werkelijk de schoonste vrouw van de aarde. Zy gelijkt 

„niets op een Boetà-kind, en is schooner dan de maan. Dèwi Rarmm en 

„Dèwi RARasarr mogten bij haar wel in dienst treden. Ik vind het perfect 
„goed, als het je gelukt haar tot vrouw te krijgen, want SorkKùsr stamt in een 

„regte linie van Batârâ BrÂMmÁ af, eu wel door den vrouwelijken tak. Ba- 

„tarâ BrÂuÂ had een dochter BREMANr, die met BRAMÂNÁ trouwde. Haar 

„dochter BrEMANIL-wATI trouwde met den Boetá-vorst, BANDIARAN-DJALI, van 

„Alënkâ, en van dezen stammen af: BRAMÁNÁ-KÁNDÁ, GETAH-BANDJARAN, BRA- 

„MÁNÁTÁMÁ, PorksÁrÂ en Sopmarm. Dèwi Soukbsr stamt dus in het tiende ge- 

„slacht van Batârâ BrÂmÂ af. En bovendien is haar moeder Dèwi Danor- 

„WATI, een Prinses van Mantili, een dochter van Batäârâ DwrimiÂ. Deze 

„had twee kinderen Praboe DaNoepsÂ, de vorst van Mantili, en Dèwi 

„DANoswar, die getrouwd is met Koning Sormarr. Uit dit huwelijk zijn twee 

„kinderen geboren, de jongste heet Arjâ PranasrÂ, en de oudste is Dè wi 

„SoEKÒsL. Ik vind je plan dus heel goed, maar ik raad je niet aan, naar haar 

„hand te dingen en daarvoor te gaan vechten, want Koning Sormaur is een 

„heel goed vriend van mij, en de dappere DsAmBormaner1, met wien je 

„zult moeten strijden is de zoon van den ouderen broeder van Sor- 

„MALI, den Koning MarsawaN, die Heer van Alëénkâ was, en na 

„wiens overlijden Sowmari Koning van Alënkâ werd. Deze MarsawaAN was 

„ook bevriend met mij. Waartoe zou de vertooning dienen, dat je met hem 
„gingt vechten? MaArJAwAN en SormALr zijn beide onze vrienden, dus juist 

„omgekeerd zouje je leven voor hen moeten stellen. Als je in moeielijk- 
„heden verkeert, zouden zij op je verzoek te hulp komen, want SormArr zal 
„omtrent jou wel dezelfde wezen als omtrent mij. Daarom wil ik, als je ’ 

„goedvindt, Koning Sormarr zelf bezoeken, en hem vriendschappelijk (voor je) 
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„om de hand van zijn dochter vragen, als het mogelijk is, zonder daarbij te 

. „vechten. Ik denk wel, dat hij nog aan onze oude vriendschap gedachtig zal 

„zijn, en dau is er waarschijnlijk niets in den weg, dat je zijn dochter tot 
„vreuw krijgt.” 

De zoon antwoordde eerbiedig: „als dat zoo is, mijn Heer (en vader!) is 
„het beter eerst af te zien van mijn voornemen, om het tweegevecht aan te 
„gaan, en zal ik wachten, tot vader op een vriendschappelijke wijze aanzoek 

„gedaan heeft. Maar als Koning SormaLr op zijn stuk staan blijft, en zijn dochter 

„tot belooning voor de overwinning in den strijd gesteld wordt, dan zal ik 

‚ „zelf moeten gaan, om den strijd te aanvaarden, hoe die. dan ook afloope.” 
‚Nu ja, hervatte de vader, „als wij dat eenmaal weten, kunje (nog) doen, 

„wat je wilt. Bid nu maar voor mij tot de Goden, dat het doel van mijn 

„tels zonder tegenspoed mag bereikt worden, en dat je zonder te vechten 
gel „met de dochter van SormaArLr moogt trouwen 

„De zoon antwoordde: „dan moet vader maar dadelijk vertrekken, BANÉN- 

„PRÄ zal u met zijn onderhoovrigen vergezellen.” 

„„Neen,” zei de vader, „dat geeft te veel omslag, ik zal maar incognito reizen 

„en zonder mij te laten aandienen het paleis binnen gaan. Niemand mag er sets 

„van weten, of er bij zijn, dat ik een ontmoeting met den Boetâ-vorst heb; 

„ook ben ik dan met gegeneerd bij het doen van mijn verzoek, als wij elkan- 

„der onder vier oogen spreken. Het volk moet er niets van weten, want het is 

. „nog zoo zeker niet, dat mijn verzoek toegestaan wordt, omdat er voor die 

„Prinses nu eenmaal een wedstrijd bepaald 1s. Doch ik houd het er voor, 
„dat je de Prinses van Alënkàâ tot vrouw zult krijgen.” 

Daarop spoedde WrsrÁwÂ uit het paleis weg; zonder op den berg (bij zijn 

woning) aan te keeren, zette hij zijn togt maar voort, terwijl DÂNÁRrÄpJÂ in 

hevige spanning verkeerde, en in zijn bidvertrek zich in gebeden verdiepte. 

WisrÂwÂ begaf zich te Alënkâ, zonder zich te laten aandienen, naar den 

bloemen-tuin vau het paleis, terwijl niemand het wist. Juist was de Boetà- 
vorst bezig zich in den sokä-tuin met de vrouwen (van zijn hof) te verma- 

ken, toen hij tot zijn verbazing den Panditâ WisrwÂ zag aankomen. 
Hij gmg hem ijlings te gemoet, leidde hem aan zijn hand naar den gou- 

„den zetel, en sprak: „wel, mijn vriend! wat heb ik er sterk naar verlangd 

„u eeus te ontmoeten! want wij hebben elkander in zoo langen tijd niet ge- 

„Zien. Hoe gast het? zijn vrouw en kind te huis welvarend”? En terwijl 
hij zijn vriend met een onderdrukten lach aankeek, vervolgde hij: „nu, mijn 
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„vriend! ik zou u bijna niet herkend hebben in uw Panditâ-gewaad. Ik 

„dacht, dat daar een Pandita zonder gevolg aankwam.” 

„Het is waar,’ antwoordde WisráwÂ „zoo als u zegt: ik ben nu Pandi- 

„tâ geworden, mijn zoon WrsrÁwÄnÂ is mij als Koning opgevolgd. Vroeger 

„is u, bij uw vroegere togten door het gebergte, wel eens te Lokäpâlâ 

„aangekeerd, en toen was hij nog klein, maar nu is hij al geheel volwassen” 

„(Wel zool)” zeide Sogmarr, hem im eens omhelzende en vrolijk lachende, 

„dan was mijn gissing toch niet verkeerd! Toen ik u zag aankomen, zag ik, 

„u voor een Panditá aan om den luister van den volkomen helderen glans, 

„die van uw wezen afstraalt, juist zoo als past aan een kluizenaar, geheel an- 

„ders, als toen u nog het rijk (van Lokâpâälâ) bestierde, Nu! ik ben het 

„met u eens, en keur het volkomen goed, dat u het paleis verlaten heeft, 

„en uw zoon ie uw plaats getreden is. De ouderdom is een geschikte tijd 
„voor vorsten, om als Panditâ te leven op een eenzame plaats, en zich te 

„verdiepen in overpeinzingen en vurige gebeden zonder verstrooijingen, en zóó 

„den dood af te wachten. Doch ik vrees maar, dat uw zoon nog wat al te 

„jong is, om nu al als vorst te regeren. Hoe oud is hij ook? op zijn best 
„maar één jaar ouder dan Somkùsr. Jongelieden, die zoo spoedig Koning wor- 
„den, hebben doorgaans te weinig beleid, al hebben zij ook kunde genoeg. 

„Za drijven hun plannen door, en voldoen aan de lusten van hun hart, 
„en als zij driftig zijn, kunnen zij zich niet bedwingen.” 

Hierop antwoordde WrisrÂwÁ: „mijn beminde zoon regeert, door uw voor- 

„bede, werkelijk zonder moeijelijkheden te ontmoeten. Hij is al bekwaam, om 

„het volk te regerem, en weet juist op zijn tijd genade fe schenken. Hij is 

„noch onregtvaardig, noch onbarmhartig, en heeft inderdaad een voortreffelijk 
„karakter. Niet dat ik met mijn zoon te: veel wegloop! maar hij overtreft mij 
„in de wijze, waarop hij regeert. Van alle kanten bewijzen de vorsten hem 

„achting, zij zijn met hem als vrienden in de beste verstandhouding. De Pan- 

„dita’s houden van hem en beminnen hem. Hoewel hij nog jong is, heeft 
‚‚hij al lust in ernstige gebeden. De Goden zelve waren getuigen van zijn ver- 

„heffing tot. vorst en zijn verheerlijking, als Batârä DÂNÁrÁpsâ, Zijn volk 
„bestaat uit twee afdeelingen, Één van menschen en één van Boetâ’s, en over 

„elk van die afdeelingen is een Patih aangesteld. Maar van de Boetá’s 

„houdt hij het meest.” 

Toen de Boetâ-vorst dit vernomen had, zeide hij: „het doet mij veel ge- 

„noegen, dat WisrAwÁNÂ al zoo bekwaam is in staatszaken, en dat hij over 

ws 



X%) 

19. 

20. 

21. 

23. 

24. 

25. 

nn 

„zijn volk heerscht met goedertierenheid. Ik verlang er sterk naar, om, even- 

„als u, Panditâ te worden, maar ik durf de regering nog niet aan Pra- 

„HASTÂ (mijn zoon) toe te vertrouwen. Hij is nog zeer onkundig in de weten- 
„schappen, men merkt hem hier in de hofstad in ’t geheel niet op; heel an- 

„ders dan Wr…isrÂwÂnÂ, die van jongs af onderrigt genoten heeft in goede ma- 

„nieren en in de zedekunde, daarom vat hij de zaken spoedig, en daarbij 1s 

„hij dan nog vol beleid; hij verschilt veel van PranasrÂ, die is nog dom 

„en onwetend. Als Sorkùst een jongen was, zou zij op WisRÄwÁNÁ gelijken. 
„Zij is schrander, vernuftig, volleerd in de dichtkunst, en tot in de bijzonder- 

„heden doorgedrongen in de kennis der wetenschappen. Jammer dat het een 

„meisje is! van jongs af had zij pleizier in de wetenschappen, zij is nu vol- 

„wassen, en haar naam is beroemd in andere landen. Vele vorsten hebben 

„haar al ten huwelijk gevraagd, maar zij heeft allen van de hand gewezen. 

„lij heeft gezegd te willen trouwen met een aanzienlijk edelman of vorst, die 

‚ „(de spreuk, waarin) de ware wetenschap van het allerhoogste geluk der we- 

„reld (begrepen is,) kan uitleggen. In tegenwoordigheid van de Panditâ’s 
„heeft zij de gelofte afgelegd, dat zij ongetrouwd wil blijven, en geen huwe- 

„lijk wil aangaan, tenzij zij een uitstekend vorst, die haar het geheim van die 

„kostelijke spreuk kan mededeelen, tot man kan krijgen. Daarbij komt nog? 

„dat mijn neef DjAMBORMANGL zich verzet, en alle vorsten dwarsboomt, daar 

„hij om zijn nicht een: tweegevecht wil aangaan (met elk die naar haar hand 

„dingt), zoodat alleen de hoogbegaafde vorst, die in staat is, zijn reuzenkracht 

„weërstand te bieden, haar ten huwelijk kan bekomen. De gelofte van mijn 
„dochter schuilt dus achter het tweegevecht, het laatste valt alleen in ’t oog. 

„Waarschijnlijk koestert DsamBormANerr geheime plannen, om haar zelf in zijn 
„bezit te krijgen, en is hij bang, bij mij aanzoek om haar te doen, maar hij 

„zou toch miet in staat zijn, die geheime spreuk te verklaren. Liever wil hij 

„dus de vorsten in verlegenheid brengen, door dat zij met hem moeten vech- 

„ten. Vroeger hebben de vorst van Madijantáârâ, WrisÂmartÂ, een uitstekend 

‘ „held, en de vorst van Simbarmanjoerâ, beroemd door zijn vechten, 

26. 

„hun kansen in een tweegevecht tegen hem gewaagd. Zij vochten hevig met 
„DJAMBOEMANGLI, en wendden van weêrskanten hun wondervermogens aan, 

„maar beide vorsten kwamen om het leven, en werden midden in het strijd- 

„perk neêrgeworpen. Tot dus ver heeft dat de andere vorsten afgeschrikt. Ik 

„denk daarom wel, dat mijn dochter Sorkùsi een oude vrijster zal worden, 

„en nimmer zal trouwen.” 
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Toen de Panditâ dit hoorde, hield hij zich, of hij teleurgesteld was, en 

zeide hij: „als dat zóó 1s, vriend! ben ik hier voor niet gekomen. Eigenlijk 
„ben ik hier op verzoek van mijn zoon, DÂNARÁpJÁ, gekomen, om u zijn rijk 

„aan te bieden. Hij wilde u als pânâkawan zijn leven wijden, en, als het u 
„behaagt, u daarna verzoeken, om uw dochter, de Prinses, als vorstin in het 

„paleis te laten wonen, en daarom ben ik hier gekomen. Hij denkt er ech- 

„ter niet aan, met haar te trouwen, hij wil haar maar verzorgen en oppassen, en 

„haar als een geschenk van Batäârâ Gomrror beschouwen. Maar had hij dat 

„vroeger geweten, dat hij, om haar te bekomen, vechten moest, dan zou hij u 

„dat verzoek in *t geheel niet hebben durven doen. Wie zou den woedenden 

„aanval van een DJAMROEMANGLI in den strijd kunnen weêrstaan? Zelfs de Go- 

„den in den hemel zouden er allen tegen opzien. Behalve dat spijt het mij, 
„dat uw dochter zoo vreemd is. Wie heeft dat meisje toch ingeprent, dat zij 

„onderwijs in de spreuk der wetenschap van *t hoogste geluk op de wereld 

„moest vragen? Want (die spreuk) is een groot geheim voor de aarde, dat 

„door Batärà Gopror bewaard wordt. Zij mag uiet uitgesproken worden, 
„en al wie het mogt doen, wordt door Batârâ Gorrom gestraft. Zelfs on- 

„der de Panditä’s, die op de bergen boete doen, vindt men maar weinigen, 

„die (die spreuk) kennen, en dan ook maar alleen onder hen, die bijzonder 

„boven anderen uitmunten. Ik zeg het u ronduit, vriend! de spreuk, die uw 

„dochter wil kennen, is het middel tot bevrijding van alle rampen. Alle 

„redeneringen staan daarbij achter, alle kennis is in die kostelijke spreuk be- 

„sloten; zij is het non plus ultra der wetenschappen. Als de Boetäâ’s en 

„de dieren in bosschen en bergen die kenden, zouden zij door de Goden van 

„hun lagen rang verheven worden, en bij hun dood zou hun ziel in uitste- 

„kende menschen varen. De menschen, die die spreuk kennen, worden bij 

„hun dood met de verhevene Goden vereenigd.” 

HOOFDSTUK XII. 

Wisrawa weemtl Soekèsi zelf 

len huwelijk. 

Toen Sormara dit hoorde, werd hij zoo begeerig, om den zin van die geheim- 

zinnige spreuk te vernemen, dat hij eensklaps van zijn zetel opstond, en in een 
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kruipende houding de voeten van den Panditâà wilde omvatten. Maar de- 

ze stond haastig van zijn zetel op, om hem tegen te houden, en zeide vrien- 

delijk „neen, vriend! Koning van Alëéënkâ! dat niet! wat moet toch die eer- 

„betooning beduiden”? 

SormaALr antwoordde: „dat komt van mijn blijdschap, over 't geen u daar 

„zegt. Ik ben er ten hoogste begeerig naar, bewijs mij dus de gunst (en leer 

„mij) de spreuk van de wetenschap van ’‘t hoogste geluk, die de Boetâ’s van 
„hun lagen rang kan bevrijden. Ik ben diep ongelukkig, (want) als Boetâ 
„geboren, gelijk ik op de dieren, en ben ik geheel anders dan de menschen. (Ik 

„smeek u,) voltooi uw liefde en genegenheid, en voer mij later in de eeuwig- 

„heid aan uw hand met u mede. Ik beloof u, dat ik u niet alleen mijn doch- 

„ter Sorkùsr, maar ook het rijk van Alënká met al wat er in het paleis 

„is, schenken zal. Al moest ik er ook mijn leven voor geven, dan zou ik 

„het niet tellen. Uw wil gaat boven alles.” 

WisrÁwÂÁ antwoordde: „nu ja, zoo met een! bedaard maar! ik zal u uw zin 

„geven; maar als u er opstaat, om die heerlijke wetenschap te kennen, laat 

„ons dan naar uw bidvertrek gaan, daar is het eenzaam, en kan geen levend 

„wezen de woorden, die voor de wereld verborgen zijn, hooren.” 

De Boetâ-vorst gaf toen onmiddelijk last, om het bidvertrek te reinigen. 
Daarop werd het geheel en al in gereedheid gebragt, al wat daartoe behoor- 
de, was bijeen, de wierookdamp steeg op, en vermengde zich met de geuren 

van honig en muskaat. Toen gingen de Pandità en de Boetä-vorst naar het 

bidvertrek, terwijl de vrouwen den last kregen, om zich te verwijderen. Daarop 

‚gafde Panditâ WaisrÂwÂ aan den Boetâ-koning onderrigt, en toen Sormarr 

de geheime spreuk geheel en al begrepen had, was hij ten hoogste verblijd, 
hij stelde zich duizenderlei zegeningen voor den geest, omdat hij nu die spreuk, 

het plechtanker des levens, (het middel tot) volmaking der schepselen, en het 

ware inzigt in de eeuwigheid kende. 

Daarop ontbood hij zijn dochter Sorkùsr, en toen zij bij hem in den tuin 

gekomen was, zeide haar vader tot haar op een vriendelijken toon: „kom, mijn 
„kind! maak hier je opwachting, want de voorwaarde, waarop je een man wilt 

„aannemen, is vervuld. Ik ben nu al ingewijd in den waren zin van de spreuk 
„van de verhevenste wetenschap. Blijf hier nu maar alleen (met dezen Pan- 

„„ditâ)! Je moet niet bang wezen voor den Panditâ, hij was vroeger ko- 
„hing van Lokâpâlâ, en is (zoo goed als) je eigen vader. Hij komt hier 

„op verzoek van zijn zoon, den vorst DÂNÂrÂpsÂ, die is nog jong en van bui- 



(XI) 

10. 

Ils 

12. 

18. 

14. 

16. 

EE Gen 

„tengewone begaafdheden. Hij stamt in het tiende geslacht van Batârâ Gor- 
. „ROE af, door diens oudsten zoon, Batârâ SaMmBo. Deze had een zoon Sam- 

„BODÂNÂ, den vader van den Rúsr Esrr-pjormiur, die de vader was van AMorLÂ- 

„spr. Diens zoon DrRopÂNá, had twee zoons: de groote Panditâ WasisrÂ en 

„DANOERDÂNÂ; de zoon van DANOERDÁNÂ heette ANDÁNÂrarr, wiens zoon Lo- 

„KÄWÂNÁ heette. Deze had één dochter, Dèwi Lokamr, die met den Pand i- 

„tà WisrwÁ getrouwd was. Uit dit huwelijk is een zoon geboren, en met 

„dien zulje trouwen. Hij heet Praboe DÄNÂRÄpsá, en heeft een schoon 

„voorkomen. De oudste zoon van DrERoODÂNÁ, de Panditâ Wastsrá, was de 

„vader van den Panditâ PorrásrÂ, die de vader van den Panditâ Pap- 

„MÀ, en de grootvader van dezen zelfden Panditâ Wisrâwâ was. Deze 

„stamt dus met zijn echtgenoote, Dèwi Lokam, in ’t zelfde geslacht van De- 

„RODÂNÂ af, en de vorst van Lokâäpàälàá is een afstammeling van Batârâ 

„GorROE. Kom, meisje! verzoek den Pandità, om je de ware wetenschap 

„te leeren kennen”! 

De Prinses aarzelde met, het verzoek aan den Panditâ te doer, maar deze 

stelde zijn onderrigt tot den nacht uit. De Boetàâ-vorst ging intusschen naar 
zijn paleis. 

Terwijl de Panditâ WisrÁwÂ (des nachts) de beteekenis van de geheimzinnige 

woorden verklaarde, was dit tot den hemel doorgedrongen. Ben allerhevigste 
opschudding had er in de natuur plaats, het paleis van Batárà Gorrop wan- 

kelde op zijn grondvesten, de helsche zwavelpoel kookte zoo hevig, dat hij 
buiten de oevers trad, en de verblijven der hemel-nimfen overstroomde en 

vernielde. Batárâ Gorror ontstelde, want hij wist wel, dat het WisrÂwÂ 

was, die die opschudding veroorzaakte, door het geheim van de heil-aanbrengen- 

de wetenschap te openbaren. Hij werd ten hoogste verbolgen, en daalde met 

spoed naar de aarde af‚ om WrisrÁwÁ op den proef te stellen. Batari DorraÂ 

dit ziende, ging met hem mede. In een oogenblik kwamen zij op de hoofd- 

plaats van Alénká aan. Zij gingen regtstreeks naar den bloemen-tuin van 

„het paleis, en kwamen daar juist, terwijl WrsrÁwÂ aan Sorkùsr onderrigt 
gaf. Batârâ Goeror incarneerde zich in Wisräwá, en Batari Doereá in de 

Prinses. Zij vermengden hun zielen met hen, en omstrengelden hun harten. 

WisráwÂ was bedremmeld, toen hij de Prinses van Alënkàá zag, schooner 

dan de Goden der aarde. Hij dacht er niet meer aan, dat zijn zoon DÂN4- 

RÁpsÂ hem een last had opgedragen, toen hij de schoonheid van haar gelaat 

zag schitteren als de maan, met haar lieftallig, zedig, zachtzinnig voorkomen, 
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en haar kleine, langwerpige schoone (*) schrandere oogen. De Prinses was 

eveneens verteederd, toen zij den volkomen luister van den Panditâ Wris- 

RÂwÂ, en zijn schoon en zedig voorkomen zag. De Pandità las in haar 
hart, dat de Prinses hem volgen wilde, haar geheime gedachten lagen voor 

hem bloot. Onbeschroomd keek hij haar aan, en toen kon hij zich niet lan- 

ger bedwingen: hij vatte haar bij de hand, uitte allerlei vleitaal, overstelpte 

haar met een vloed van liefkozingen, en verbrijzelde als ’t ware haar hart. 
De Prinses was in de kracht van haar maagdelijken leeftijd, maar (hoe) moedig 
van voorkomen, liet zij zich overweldigen door den vijand, die haar omstren- 

gelde. Onmagtig om zijn wil te weerstaan, gaf zij zich geheel aan hem over. 

De vijand nadert, begeerig naar geuren, en verwoest de nog niet ontloken 
bloem. De geurlievende bij pleegt hevig geweld, en dringt door de bescher- 

mende omheining heen. Nadat de bloem geopend is, en er niets meer in 

den weg staat, nadert de vijand (al meer en meer). De poort van Alénkâ 
is nog gesloten, hij wordt afgewezen. Nu opent hij haar met geweld, hij 
treedt met dolle woede binnen, neemt al meer en meer een vreeselijke ge- 

daante aan, en verwoest alles wat er in het paleis is. Eindelijk legt de aan- 
valler zich vermoeid en bijna uitgeput neder, nadat hij, van kracht beroofd 
en geheel ontdaan, zich langzaam heeft teruggetrokken. 

De Prinses was als bezwijmd van mingenot, en verslagen, toen zij opstond; 
haar lichaamskracht was geheel verdwenen. Beiden gevoelden, dat zij in de 

bezoeking bezweken waren, en verkeerd gehandeld hadden, maar zij troostten 
zich, door zich voortdurend in den tuin aan het genot der min te wijden. 

Toen aan Koning SormAri was medegedeeld, water met den Panditâ en 
21. zijn dochter was voorgevallen, en dat zij het zamen eens waren, had hij er 

22. 

(eerst) veel spijt van, maar hij troostte zich met de gedachte, dat het zeker 

de wil van de Goden was. Hij liet aan allen bekend maken, dat de wedstrijd 

opgeheven, en zijn dochter al in de magt was van den Pandità WisrÂwÂ, 

die haar de spreuk der schoonste wetenschap had leeren kennen. 

Maar toen DJAMBOEMANGLI dit vernam, werd hij uiterst verwoed, en vatte 

hij het voornemen op, om den tuin van het paleis te gaan verwoesten. De 
leden der vorstelijke familie en de Hoofd-beambten trachtten hem daarvan 
wel terug te brengen, maar hij bleef onverzettelijk. Hij ging naar den tuin, 

en liep woedende langs den weg; het was vreeselijk, om getuige te zijn van 
DT IEEE 

Eigenlijk staat er: kleine, langwerpige, aan de buiten hoeken een weinig schuins naar boven- 

gaande, schrandere oogen. Dergelijke oogen worden door de Javanen voor een schoonheid gehouden. 
(1) 
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zijn tartend en schrikbarend brullen. Bij zijn komst in den tuin ontstond er 
onder de vrouwelijke bedienden van het paleis een allerhevigste opschudding, 

zij beefden van angst. Sorkùsr wist niet, wat zij doen zou. 

De Boetâ-vorst zond spoedig iemand naar den tuin met verzoek aan den 
Panditâ, om zich uit den tuin te verwijderen, en te vlugten in het paleis. 
Maar de Panditâà wilde niet voor DsAMBOEMANGmI wijken, en besloot, zich 

met hem te meten. 

Hij nam van zijn luid kermende echtgenoote afscheid, trok een wapenrus- 
ting aan, en kwam buiten met een boog in de hand. Toen bij tegenover 

DsAMBOEMANGLI stond, trad deze nader, en sprak, terwijl hij zijn koentà in 
de hoogte wierp en opving: „wees welkom in het strijdperk! overhaast u niet 

„al te zeer, om de Prinses als uw bruid mede te voeren! wacht eerst mijn 

„koentá-pijl af, de jonge vrouw heeft verzocht dien voor haar ten huwelijk 

„mede te nemen.” 

Toen de koentá- pijl bijna was afgeschoten, greep WrisrwÂ spoedig zijn 
wapen, de koentâ-pijl ging wel af, maar getroffen door den pijl van Wr- 

sRÂWÁ, viel hij, in zijn loop gestuit, gebroken ter aarde, en verdween. Hij greep 
zijn limpoeng, maar voordat die afgeworpen was, brak zij, getroffen door 

een pijl. Hij greep zijn trisoelâ, strekte die (naar zijn vijand) uit, waar 

voor dat hij haar afwierp, werd de trisoeläâ door een pijl getroffen. Hij 

trok zijn tjandräsá, maar ook deze werd onder het aanleggen getroffen. Hij 

greep zijn nanggälâ, maar de nanggälà werd, voordat zij afgeworpen 

werd, door een pijl in stukken geschoten. Ten laatste nam hij zijn tjà krâ, maar 

die werd door een pijl vernietigd, en nu was het uit. Door de bekwaamheid 

van den Panditâ WisrÁwÂ kwamen alle wapens, die (zijn vijand) het een 

na het andere aangreep, niet eens uit zijn handen. 

DJAMBORMANGLI stelde zich nu diep beschaamd en verwoed in positie, om zijn 

vijand meer van naderbij te bevechten, terwijl hij wild met zijn knods zwaaide. 
De Boetâ-beambten van Alënkâ waren op dat gezigt ontroerd, en kre- 

gen last om den tuin te omsingelen, terwijl de Boetâ-vorst zich op den 
toren bevond, van waar hij den gang van het gevecht met ijzing gadesloeg. 

Toen mikte WisrÂwÂ met zijn wapen, de pijl vloog met de snelheid van 

den bliksem weg, en trof DJAMBOEMANGLI in den hals. Daarmede was het 

met hem gedaan, hij plofte als een berg neder. Die het zagen, verheugden 
zich allen. De troepen, die den tuin omringden, kregen last om uit een te 

gaan. 
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(XI) 29. Toen Dèwi Sorkùsr berigt kreeg van het sneuvelen van DJAMBOEMANGLI, 

ging zij haar man iĳlings te gemoet. Zij bragt hem aan haar hand naar de 
slaapplaats, want hun hart werd nu door niets meer verontrust. Zonder ee- 

nige kwelling gingen zij steeds voort de lusten van bun hart te reinigen, en 

zich bij voortduring geheel en al aan de genoegens der min over te geven. 

HOOFDSTUK X EIL. 

Danaradia verlrekt mel zijn leger naar Alenka 

om ie strijden. 

30. Toen DÂNÁRrÁpsÂ hoorde, dat zijn vader geslaagd was, dat Sowkùst in zijn 

bezit gekomen was ten gevolge van de overwinning in het gevecht, waarbij 

DyAmBorMaANerr in het strijdperk gesneuveld was, maar dat zijn vader jegens 

hem verraad gepleegd had, door Soekùsi voor zich zelven tot vrouw te nemen, 

81. daar hij haar in de wetenschap van het ware heil der wereld onderwezen had, 

en dat zij in de tuin kennis met elkander gemaakt hadden, was hij ten 
hoogste vertoornd, en vond hij er geen bezwaar in, zijn vader naar het leven 

te staan. Hij zou (dacht hij) zich daardoor toch wel niet den toorn der Goden 

op den hals halen, daar zijn vader zoo snood jegens hem gehandeld had. 
Spoedig gaf hij bevel aan zijn legerbenden, om zich strijdvaardig te maken, ten 

32. einde het rijk van Alenkàä te beoorlogen, en zijn vader te straffen voor het 

gepleegde verraad. Foen de troepen gereed waren, en de aanvoerders, geheel 

toegerust, op de pagölaran stonden, beklom DÂNÄRÁpsÁ zijn bidvertrek, om 

XII. 1. zich in gebeden te verdiepen. Toen daalde het rijtuig, poespäkàá, op zijn 

gebed uit den hemel neder, benevens zijn verdere uitrusting: de juweelen- 
kroon en het verhevene wapentuig, de vlammende, alverdelgende koentâ. 

2. Toen hij (eindelijk) buiten kwam, raakte alles in opschudding, al de leger- 

hoofden stonden op de pagëlaran gereed en digt opeengeschaard in allerlei 
wapenrusting. De troepen stonden verder buiten geschaard, menschen en Boe- 

8. tâ’s van elkander afgezonderd. Op de aloen-aloen stond het vol krijgsvolk 
uit de kraton in verschillende kleeding. 

De Patih gaf bevel aan de legerhoofden, om zich aan het hoofd van hun troe- 
4. pen te plaatsen. De Boetâ’s ontvingen hun plaats vòòr den vorst, en ach- 

ter hen gingen de menschen: op de krijgsmuziek volgde de voorhoede onder 
à 5. aanvoering van GOHMOrKÂ. Zijn 400,000 Boetâ’s maakten een schrikbarend 
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geweld, zij krijsten en tierden eu schreeuwden met donderend geraas, en 
spogen, tot ieders verbazing, vuur uit hun opengesperde muilen. Hun vuur- 

„roode vaandels en vlaggetjes, door een hevigen wind bewogen, ftikkerden en 

vlamden naar alle kanten. GonmorKÂ stond op zijn wagen met zijn staatsiehoed 
en kroon (°) op het hoofd, en zwaaide met zijn vreeselijk dreigende badäm â. 

Daarop volgden de troepen van RorkmorkÂ onder vreeselijk gebrul. Rork- 
morKÂ stond, met zijn piling zwaaijende, voor aller oog zigtbaar, op een oli- 
fant, die woedend voortholde, en met zijn tromp heen en weer waaide, zoo- 

. dat het volk zich naar alle kanten wit de voeten maakte, vervolgd door de 

snelle bewegingen van den olifant. 
Hierachter sloot zich het Boetä-leger van GOERMOEKÁ aan. Het ging langs 

den weg in krijgshaftige houding, luid schreeuwende en met schrikwekkend 

. rumoer. Zij waren 200,000 in getal. GorrmorkÂ stond op een olifant, vreese- 
lijk met zijn knods zwaaijende, hij droeg een schitterende kroon (op zijn staat- 

siehoed). Zijn troepen bootsten de bewegingen van vechtenden na. 
Daarop volgden de troepen van WisNorNKÁRÁ, 700,000 mm getal, razende als 

brullende leeuwen, en krijsende met een. donderend en daverend geluid, dat 
vergezeld ging van buitengewone natuurverschijnsels, als bulderende rukwinden, 
ronddwalende wervelwinden en huilende stormwinden, waardoor de vaandels, 

wimpels en andere veldteekens heen en weer sloegen en wapperden en flapperden, 

en zich om hun standaard heen en weer slingerden. WisNorNKÂRÂ stak boven allen 

uit, hij reed achteraan op zijn groote, fraai met edelgesteenten versierde, hel- 
schitterende gotâkà (of wagen), die fonkelde en flikkerde als de sterren. Zijn 

opgetooide hoed was voorzien van een soort van kroon, die schitterde en vlam- 

de als de middagzon. Zijn limpoeng zwaaijende, vertoonde hij zich in zijn 
volkomen geëvenredigde gestalte, alsof Batârâ KÂrÂ in hem woonde. 

Hierop volgde het Boetâ-leger van Patih BANÉNprÁ, van 900,000 man 

in verschillende korpsen. Hun kostuum, vereenigd met het geflikker van de 

(1) De vorsten en aanzienlijke beambten droegen een rijk versierde kleeding, De hoed was vooral bijzonder opgetooid, 

en bij de hoofdpersonen, boven aan den top, van een ornament voorzien, dat makoeta of kroon heette. Henige wajang- 

poppen geven daarvan een duidelijker voorstelling, dan dit met korte woorden doenlijk is. Behalve deze zoogenaamde kroon, 

vindt men hier nog be&lah boekasri en later boekasri vermeld, deze maken zekere deelen van dien staatsiehoed uit, 

maar welke, is moeielijk te beschrijven. In eenige wajang-poppen zoude de boekasri zich in een ronde gedaante ver- 

toonen, en zouden het de opstaande zijden zijn van den hoed, die ieder een halven cirkel vormen. Dit zeggen de Java- 

nen, en zij wijzen die deelen ook in de wajang-poppen aan. De Hof-grooten dragen thans een zwart fluweelen staat- 

siehoed bij hoogst plegtige gelegenheden, deze hoed heet eigenlijk bòngkòk, maar thans past de Javaan te Soerakarta er den 

waam van tòpi boekasri op toe, en in een gedicht van den tegenwoordigen tijd vindt men dien naam telkens in dien 

zin gebezigd, 
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(XII) nanggâlâ’s, paloe’s, piling’s, moesâlâ’s en trisoelâ’s, geleek een 
wolk, die door glans verlicht en in bliksems gehuld is. BANÉNpRÂ reed op een 

15, gouden wagen, onbewegelijk in een deftige houding. Hij droeg een grooten, 
fraai met edelgesteenten versierden staatsiehoed, een bol uitstekend borstschild 
(gandowârâ), voorts banden aan den bovenarm van goud en edelgesteen- 
ten, zijn oorringen en het achteruitstekende deel vau zijn hoed (®) waren ver- 

16. sierd met robijnen. Door den luister van zijn hichaam en de pracht van zijn 
kostuum geleek hij een berg van goud. De schitterende stralen van zijn hoed 
schenen zich ten hemel te verheffen, en de zon, die bij dien gloed bekoelde, 

te willen treffen. 

17. Op het Boetä-leger volgden de troepen van de kraton, bestaande uit 700,000 

jonge mannen, die vóór den Koning gingen, deze reden, evenals zij die achter (den 

koning) gingen, op paarden. Zij waren onkwetsbaar en van een schrikwekkend ui- 
18. terlijk. De paarden verdrongen elkander in digte drommen, en toch reden zij 

snel en geregeld bij paren; om de schoonheid van het tuig geleken zij op 
een berg van bloemen. Regts en links van den Vorst, liepen de Hoofd-m a n- 

frs. | 

19. Koning DÂNÁrÁpJÂ reed op zijn hemelsche poespâkâ van goud en ju- 

weelen, De wagen-kap was eveneens versierd met allerlei edelgesteenten, en 
omzoomd met smaragden, zooals hij die op zijn gebed gekregen had. De 

wagen werd. getrokken door acht paarden, waarvan de manen gevlochten en 

20. met gouden franjes versierd waren, die, bij het op en neêr gaan, op meteoren 
geleken, en naar alle kanten schitterden; bij de flikkering van de ornamenten 

van den wagen hadden zij veel van een zachten regen van sterren. 

21, De Vorst zelf was van volmaakte gestalte en schoonheid, en geleek op 
Hjang AsmÂrÁ, Als hij de zijnen tot de overwinning aanvoerde, schitterde 

de kroon op zijn hoed, als de maan, die de ronde doet bij de sieraden der 
aarde. 

Achter den Vorst ging een groot leger in zeer digte drommen, als een mist 

22, die alles overdekt. De aanvoerders reden op wagens, elk op zijn plaats. Het 
was een overheerlijk gezigt, die troepen te zien marcheren, (daar) zij in hun 
verschillende uniformen geleken op brandende wouden. De schitterende vlag- 

23. gen waren ontrold, en verspreidden heldere glansen, de (lange) wimpels 
CLE EEE EEN 

(2) Het achteruitstekende deel van den hoed. Het Javaansche woord beteekent eigenlijk adelaar, Men moet 

hierdoor het achteruitstekende deel van den staatsiehoed verstaan, dat eenigzins op een adelaarsvlerk geleek, Ia eenige 

wajang-poppen ziet men dat deel duidelijk afgebeeld, 

6 
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vermeerderden, als zoovele regenbogen, de schoonheden van het aardriĳk, de 
vaandels wapperden als de bliksem boven een wolk, en verhoogden met de 
andere veldteekens de schoonheden van den togt. 

TorrrÂsorpÂ en TorrrÂ-rsÂpÂ reden achteraan op een wagen, als tweelin- 
gen, beide even schoon, veel vermogend en dapper in den strijd. 

HOOEDS TU EK XIV. 

Strijd van Danaradja tegen NWarîtja, Mintragna 

25. 

26. 

28. 

29. 

XII 1. 

en Prahasía. 

Toen de voorhoede van dit leger op het grondgebied van Alénkâ ver- 

scheen, kwamen de grensdorpen in opschudding, en vlugtten de Boetâ’s uit 
vrees voor het leger, dat op hen afkwam, naar den top van een berg. Maar 

toen het Hoofd, dat de grenzen moest bewaken, de held MarrrsÁ, een jonge 
dappere sterke Boetà, hoorde, dat er een leger op weg was, om met het rijk 

van Alénkàâ oorlog te voeren, werd hij woedend. Hij riep spoedig zijn troe- 

pen onder de wapens, gaf het sein om op te rukken, en schaarde hen dwars 

op den weg, waar de vijanden langs komen moesten. 

Toen GonmorkKÁ aan de spits van het leger zag, dat men hem te gemoet 
was getrokken om te strijden, liet hij dadelijk in massa aanvallen. MarrrsÂ 
hield stand, en wachtte hem af. Hevig was de worsteling, telkens aanvallend 

drongen zij voorwaarts, opgedrongen door andere legerbenden achter hen, vie- 
len zij in ontelbare menigte aan: Het leger van MarirjÂ geleek op een stroo- 

mende beek, maar dat van de vijanden opeen onstuimige rivier. Het eerste 

deinsde terug, en geraakte in de mtte van den strijd onder den voet. 

MarirsÂ vlugtte met (het overschot van) de zijnen, om zijn Vorst berigt 

(van het gebeurde) te geven. In Alönká komende, ging hij eerst naar 
. Pramasra, en deze bragt hem binnen het paleis voor den Boetäâ-vorst. Na 

de verpligte eerbewijzingen sprak hij: „groote Koning! Uw dienaar maakt u 

„een onheil bekend: er is een vijand van Lokâpâlà gekomen, genaamd, 
„Koning DÂNÁrÁpsÂ, de zoon van ‘den Panditâ Wr…srÂwÂ, met een ontelbaar 

„groot leger, om Alénká te beoorlogen. Toen hij digt bij de stad gekomen 

„was, ben ik hem dadelijk te gemoet getrokken om hem te bestrijden, maar 

„ik was niet tegen hem opgewassen. De vijand maakte hoopen van lijken, 

„en het leger van uw knecht werd vernield. De Koning DÂNÁrÁpsÂ is, naar 
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„algemeen bekend is, moeijelijk te bestrijden, zijn legerhoofden zijn allen even 
„dapper. Zijn leger bestaat voor de helft uit Boet4’s, en voor de helft uit 
„menschen.” 

De Vorst van Alénká was getroffen, toen hij dit hoorde, en sprak bij 
zich zelven: „wat mag toch wel de oorzaak daarvan zijn? vaisschien is I)4- 

„„NÁrÁp3Â wel boos op zijn vader. Als ik hem liet begaan, ep hij tot de 

„hoofdplaats mogt doordringen, zou dat maar opspraak verwekken, die zeer 
‚ „ongepast zou zijn; (van den anderen kant) is het een schande voor het land, 

oa 

„dat ik met zoo’n kind moet gaan vechten. Dat is al heel flaauw 

Daarop ontbood hij zijn legerhoofden, zij traden het paleis binnen onder ’t 
„geleide van den Patih Mrixrracná, een zeer oud man en gewezen Bo e- 

pati van Alénkâ. Toen zij binnen het paleis gekomen waren, sprak de 

Boetä-vorst: „Minrraaná! bereid u spoedig voor den strijd! want er is een 

„Vijand gekomen, namelijk DANÁrÁpsÂ van Lokápálá met zijn gansche 
„leger. Neem de helft van de Hoofden mede ten strijde, en laat de helft 

„als reserve bij mij. Doch weest allen op uw hoede en vertrouwt er maar 
„hiet op, dat die DÁnÁrÁpsÂ nog een kind is, want in den oorlog is hij ze- 

„ker moeijelijk te weêrstaan. Welaan, mijn zoon, PranasrÂá! trek hem mede 

„te gemoet, maar let op ’t geen ik je zeg! Je moet met bedaardheid vech- 
„ten, en niet maar in den blinde. Als het tegenloopt, moet je terugtrekken, 

„en als het medeloopt, moet je je best doen, om je te bezinnen, en maar 
„niet vooruit stormen, zonder aan (den raad van je) vader te denken. Mrn- 

„TRAGNÁ! je bent al bejaard, onthoud mijn bevelen! als Pramasra zich soms 
„mogt vergeten en zijn dapperheid tot het uiterste wil voeren, moet je hem 

„spoedig laten retireren | Heb ook medelijden met de troepen, en zorg, dat er 

„niet te veel sneuvelen! Gaat nu allen naar buiten en vertrekt nog heden van hier” ! 

Na de eerbiedige betuiging van hun gehoorzaamheid gingen al de leger- 

hoofden naar buiten, zij lieten de krijgsmuziek klinken, en daarop kwam alles 
te Alénká in opschudding. Al de Boetâ’s verzamelden zich met hun wa- 
pentuig onder luid klinkend geschreeuw. PranastÂ gaf last aan de eene helft 
van de legerhoofden om achter te blijven, en aan de andere helft om met 
hem mede te gaan. Toen allen gereed stonden, en de krijgsmuziek het sein 
gegeven had, rukte de voorhoede op. De aanvoerder, Mixrraaná, reed op een 
olifant, terwijl hij met zijn moesmâlâ zwaaide, en zijn kroon hel schit- 
terde. Luid weêrklonk het rumoer der benden van allerlei soort van Boetâ’s 
die onder hem stonden; zij brulden van strijdlust. 
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Daar achter vertoonden zich, als een donkere mist, de troepen van de an- 
dere legerhoofden, zij geleken op een zee, die bij een springvloed de wouden 
overstroomt en zich naar alle kanten uitstort. In ontelbare menigte stroomden 
zij vooruit in afdeelingen, als even zoo vele golven van den oceaan. De le- 
gerhoofden reden op wagens of op olifanten. 

Raden PramastÁ, hun Opperbevelhebber, reed achteraan op zijn juweelen 
wagen, hij had een schitterenden met een kroon versierden staatsiehoed op het 

hoofd. Hij droeg een dubbele borstplaat, de een boven de ander, met de fi- 
guur van een dubbele kraai er op. Zijn boven- en beneden-armbanden waren 
versierd met edelgesteenten, die gezet waren in het fatsoen van twee vechtende 
vlinders. Zijn lichaam verspreidde glans, en schoot stralen, als. of het door 
bliksemschichten werd versierd. De sieraden van den wagen harmoniëerden 
en smolten zamen met de veelkleurige kleeding der troepen en ’% geflikker 
der wapenen, die naar alle kanten hun stralen uitschoten. 

Toen MinrraenÂ buiten de stad de voorhoede van de vijanden, benevens 

het vlammende vuur en de tallooze vaandels zag, werd hij verwoed. Plotseling 

schoot hij een pijl af, waaruit een huilende stormwind ontstond, die het vuur 
uitdoofde, en de vaandels in flarden scheurde. 

GouMorkÂ verschrikte, toen hij het vuur zag verdwijnen, en de talrijke 
vijanden, ettelijke gezigten ver, zich, als een zee, over het veld uitstorten. 
Evenzoo waren de Boetäs van Alönkà verbaasd, toen zij het talrijke heer 
van Lokâpâälá zagen, als een rijzende zee. 

PranastÂ gaf last om zijn leger in de slagorde (van den arend) te stellen, 
en wees aan de veldheeren elk zijn eigen plaats aan: in de vleugels, de borst, 
achter of vòòr. In de voorhoede stond DormréksÂ met zijn troepen en de 

jonge D5AMBOEMANGLI, die zijn vader was opgevolgd; hij was groot, dik en 
sterk. In den nek (dus daar achter) stonden SorPwaArsÂ en SOEMÂNAGRA, in 

den regtervleugel KaAmrPÂNÂ en BÄpsrÂmorsrr, in den linkervleugel PrAnsÂnaeÂ 
en MarrrsÂ, en in de borst (het centrum) PranastÂ met vele dappere Bo e- 

tâ’s. MrINrTRAGNÁ stond achter hem. 
DANARrÁpjÂ schaarde zijn leger in de slagorde van den woedenden oli- 

fant. GommorKÂ vormde den tromp, de regter- en linkerslagtand werden 
door GorrMorKÂ en RoeKmorgKÁ gevormd. WisnorNKÂRÂ stond in den kop, 

en de Patih BANÉNDRÁ, met zijn dubbele riĳën, in de borst. DÁNÂRrÁpsÂ be- 
vond zich in het midden, met TorrrâsorpÂ en TorrmÂrsÂrÂ aan zijn regter- 

en linkerzijde, en de overige legerhoofden bevonden zich achter hem. 
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Toen nu de slagorden van beide partijen gereed waren, gaf men door krijgs- 
muziek bevel om in digte drommen aan te vallen. GommorxKÁ rukte eerst 
moedig vooruit, en werd ontvangen door DjAMBORMANGIa en DormrErsÁ. Zij 
warden en wikkelden zich door elkander in een hevige worsteling, en slinger- 

‚den de een den ander van zijn plaats. Tevens deden GormorKÂ en RoEKMOEKÂ 
aan den regter- en linkervleugel met hun troepen een aanval. 

Zij vielen in grooten getale aan, en stapten moedig voort. Tegenover hen 

hielden PrApJÂNeeÂ en MarrrsÂ, alsmede KaAmrPÂnNÂ en BÁpsrÂmorstt stand. 

‚Zij stuitten op elkander zonder te wankelen. Zij wisselden de paloe’s met 
elkander, en omvatten elkanders nanggâlâ’s, trisoelä’s, limpoeng’s, 
moesâlâ’s en piling’s in de groote verwarring. {let was of de tjäkrä's, 

tjandräâäsâ’s, sarampangs’s en asrang’s door elkander huppelden, zoo- 

„wel op den grond als in de lucht. Luid klonk het stooten der wapenen, als- 

of de donder door het heelal dreunde. Het vervaarlijk gekrijsch van de Boe- 
tâ’s en het luid geklank van de krijgsmuziek vermengde zich met het ge- 

hinnik van paarden en het gebruì van olifanten. | 

Velen sneuvelden er van weêrszijden. Het Boetá-leger van Lokäpâälàâ 

werd vervolgd, met lijken overstelpt, en erg in 't naauw gebragt. Toen Gor- 

MOEKÂ dit zag, werd hij woedend van toorn, en op zijn krakenden wagen 
staande, kwam hij de zijnen te hulp. Hij schoot zijn wapen af, waardoor een menigte 

„pijlen voor den dag kwam. WisNornkKÁrÁ liet ze door een windpijl achtervol- 
gen, daardoor ontstonden huilende stormwinden, die de pijlen, al achter el- 

kander aan snorrende, in alle rigtingen over het gansche slagveld deden ver- 
„spreiden. BANúNprÁ schoot honderdduizenden van pijlen af, zij vermengden 

zich met den huilenden storm, en verdelgden en vernielden vele vijanden. De 
Boetâ’s van Alënká weken in de uiterste verwarring terug. Die van Lokà- 

‚pâlâ deden onder luid gegil telkens nieuwe aanvallen en wel in zeer groote 
menigte. Op aansporing van PranasTÂ schoten de leger-hoofden van Alöénkâ 
hun pijlen af. Het donderde van alle kanten bij den stoot der wapenen in de 
lucht. De legerhoofden, verheugd over dit resultaat, wendden met de uiterste 
dapperheid al hun vermogens aan, zoodat het donderde en de lucht verduis- 
terd werd, van al de verschillende wonder-wapenen, die overal door de lucht 

krielden, en zich vermengden met de gewone wapenen, als de nanggâläâ’s, 
trisoelä’s, piling’s, die men door elkander en om elkander in de lucht 

zag ronddwarrelen; de koentä’s en tjäkrâ’s vielen bij lagen en in zwer- 
men achter elkander op de vijanden aan, zoodat velen sneuvelden en van angst 
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terugdeinsden. 
Toen het Boetäà-leger van Lokâäpâlâ im de grootste verwarring naar 

alle kanten vlugtende, door de pijlen werd nagezet, rukten de Boetâ’s van 

Al&nkâ gillende vooruit, en vielen met groote snelheid als om strijd aan, 
om den vijand in te sluiten. j 

Daarop nam GOoHMOEKÁ vol woede in persoon deel aan den strijd. Ook 
WisNornKÁRÁ stortte voorwaarts met zijn afschuwelijk woeste benden onder 

‚ dappere, sterke, goed verzorgde helden. Al de 700,000 Boetä’s vielen in één 

15. 
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massa aan, niemand kon hen weêrstaan; zij rukten aanhoudend voort, als een 
stortvloed van bergen. Toen kwam BANÉNpRÁ met zijn troepen tot hulp aan- 

zetten, ook GoerMorkKÂ en RorKMOrKÂ namen deel aan den strijd, en herstel- 

den met hun troepen den kans van het gevecht. 

Van den anderen kant deelden de aanvoerders van Alönkàä, als Kam- 

PÂNÁ, BÁpsrÂmorsri, DormrEKsÂ, PRADJÂNGGAÁ, MarirsÂ, SormÂNÂGRÂ, Sorp- 

WARSÁ en DJAMBOEMANGLI, zelve in het gevecht; zij vielen in grooten getale 

gelijktijdig aan, om (die van Lokäpâlä) in te sluiten. Nu onstond er een 

nieuwe strijd, waarin de partijen zich vermengden, elkander verpletterden, en 

door elkander krielden. De woede van de bloeddronken legerhoofden van A- 

18. 
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lenká deed hen het bevel (van hun Vorst) vergeten. In de hitte van den strijd 

drongen zij in -digte drommen op elkander in, vele legerhoofden liepen vol 

woede in vreeselijke gedaanten vooraan. Het was, of zij de aarde deden schud- 

den, 

Onderscheidene legerhoofden van Alönká klommen van hun wagens, om 

zich liever te voet onder hun troepen te mengen, hun partij uit te kiezen en 

door hun slagen op allerlei wijzen te profiteren, verscholen onder hun troepen 
en hen tevens beschermende. De olifant van RorkmonkKÂ snelde vol woede voor- 

uit, met zijn tromp slingerde hij heen en weer, hij vertrapte Boeta’s, viel op 
hen aan, omslingerde hen, en smakte hen neer, terwijl zijn berijder met zijn 
moesälä regts en links sloeg, zoodat al, wat hij naderde, uiteen stoof. Maar 

KanrÂnÂ, eveneens met één sprong afgestegen van zijn wagen, kwam de zij- 
nen beschermen, hij trof den olifant- met zijn limpoeng, zoodat deze dood 
nederviel. RorkMorKÁ sprong op den grond, maar KaAMmPÂNÂ kwam op hem af. 
In een hevige worsteling duwden zij elkander, zij pakten elkander een poos 
bij de haren, lieten elkander los, stootten tegen elkander, dat zij op een af- 
stand nederploften, en dan weer bevochten zij elkander met de bindi (of 
strijdknods). 
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BÂpsrAmorser kwam KamPÂNÂ ijlings te hulp, en nu werd RorkmorkKÁ door 

twee personen bevochten (en gedood). Hij werd onder hun knodsslagen ver- 

brijzeld. Dit gaf groote opschudding in ’ leger (van Alénkàâ), de linker- 
vleugel werd verstrooid en verbroken. 

KampÂnÂ en BÁpsrÂmorsrr wendden zich daarna op zijde, om PrApJÂNeaÂ 

die in een hevigen strijd met GorrmorKÂ gewikkeld was, bij te staan. Hun 
olifanten waren tegen elkander aan gebonsd, en hielden elkander al worste- 
lende omstrengeld. De berijders hadden elkander van weêrskanten getrokken, 

en waren eindelijk van hun olifanten af getuimeld. Zij rigtten zich van hun 

val op, en vielen van woede krijschende op elkander aan. Hun vereenigd ge- 
brul scheen de aarde te doorklieven. Beiden waren even sterk. Zóó hadden 
zij elkander langen tijd gestooten en met den knods bevochten, en waren zij 

over elkander heen gesprongen, zonder dat een van hen de minste was. Toen 
was MarrrjÄ van de reyterzijde komen aanvallen met zijn tomârâ, doch 

GorrMorKÂ was de slagen ontweken, Door een zijsprong trachtte hij Mar1rsÂ 
te treffen, doch ook deze sprong op zijde. PrapsÂnaaÂ sloeg nu met zijn knods 

naar GOERMOEKÁ, maar deze boog zich schielijk ter zijde. 
TPerwijl nu GorrMoeKÄ onbevreesd tegen twee personen vocht, kwamen 

KAMPANÂ en BADJRÁMOESTI met hun leeerbenden toeschieten, om ongemerkt 

bijstand te verleenen (aan zijn twee tegenstanders), en met hen allen tegen 

hem te strijden. Zóó had GorrmorkÂ het dus mef vier personen te stellen. 
Verbijsterd en van alle kanten omringd, werd hij door een samogàá (of knods) 

getroffen, zijn ontzield ligchaam viel, met een bons, door de knods in zijn 
vaart verpletterd, ter aarde. 

Nu was de slagorde van den woedenden olifant geheel verbroken. 

De troepen van den regter- en linker-slagtand liepen verward dooreen, en zoch- 

ten hun toevlugt bij GomnmorkKÂ, die met zijn wagen de vlugtenden dekte. 
Daarop streed hij met de meeste verwoedheid. Hij zwenkte regts en links en 

zette den wâgen in snellen vaart, zoodat hij kraakte van de hevige beweging. 
Men zag hem regts en links zwaaien, en zóó ging het op de vijanden af. Hij 

sloeg en maaide er velen te gelijk neêr, en sloeg met zijn badä&màä regts en links 
van zich af, zoodat de aangevallenen op de vlugt gingen. De troepen van 
Alénkâ deinsden in groote verwarring terug, en kozen vervaard de vlugt. 

Honderden van hen vielen onder de slagen van GommorkKÂ. Toen reed Dor- 

MRÈKSÁ op zijn krakenden wagen hem dwars in den weg, en schoot hoopen 
van pijlen op de borst van GoumorkÂ af. Zij ontvlamden, maar deerden hem 
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niet. GoHmorKÁ wierp nu zijn limpoong naar DormräksÂâ, die het wapen 
ontsprong; zijn wagen werd echter getroffen, en viel in splinters op den grond. 
Nu viel Dsamgonmanerr met zijn knods op GonmonkÂ aan, maar deze ont- 
sprong den slag; zijn wagen, door de knods getroffen, vloog in splinters ver- 
brijzeld. 

Toen WisnornkÄrÂ zag, dat GonmorkÂ door zulk een overmagt was over- 
vallen, begaf hij zich te midden van de strijdenden, om met zijn troepen den 

. oorlogskans te herstellen. Maar van alle kanten aangevallen, omringd, inge- 
sloten, vervolgd, en in het naauw gebragt door een aantal legerhoofden, die 
hem onder hun pijlen bedolven, regts en links in gevaar, bleef hij verbijsterd 

staan. Zijn wagen werd door een werptuig getroffen en verbrijzeld, hij zelf 
sprong op den grond. 

Patih BANÉNprÂ werd smartelijk aangedaan, toen hij zag, dat de regter- 
en linkervleugel verslagen was, dat GorrmorkÂ en RorkmorkÂ gesneuveld 
waren, en dat Wr_sNoeNKÁRA en GonmorkÂ door overmagt overvallen, en hun 
troepen vernietigd waren, Met innig medelijden zag hij, hoe die legerhoofden 
den strijd te voet voortzetten. Hij zag om (naar zijn Vorst). 

Koning DÂnÁrÁpJÂ, vertoornd om de verdelging van zijn Boetâ-leger, ge- 
lastte de (andere) legerhoofden aan te rukken, en de slagorde te herstellen. 

‚ Van alle kanten naderden zij met (versche) troepen. TorrrÂstöker en 'TorrrÂ- 

GOENÁ namen den linkervleugel, TorrmÂsorpireÂ met WorrrÂpsÂsÂ den regter- 
vleugel, en TorrrÁrsÂpÂ met TorrrÂsonpÂ het front in; de Boetä-benden 
werden, in plaats van de menschen, in de achterhoede geplaatst, en DÂNÂRrâ- 
pJÂ ging met de zijnen in het midden staan. 

PranasTÂ ziende, dat nu de menschen in het leger van Lokäpälâ voor- 
aan, en weer in slagorde stonden, gaf last aan zijn legerhaofden, de vroegere 

‚slagorde te herstellen. Onder krijgsmuziek en luid geschreeuw vielen de Boe- 
tä’s van Alénkä, dronken van oorlogswoede, aan. Zij rukten met hun troe- 

pen in groote menigte voorwaarts, maar de aangevallenen hielden tegenover 
‚hen moedig stand, zij hervatten den strijd, en moordden als in het blinde 

weg. De Boetâ's vielen verheugd in menigte aan, sleurden (hun vijanden) 
bij de haren, beten hen, dronken hun bloed, of versloegen hen met tjan- 
dràsà’s, parasoe’s en limpoeng’s. Op onderscheidene wijzen trachtten 
zij hun vijanden te overwinnen, zelfs vertrapten zij hen vol moed onder hun 

. voeten, daar zij die menschen als niets telden, Hoewel velen sneuvelden, zet- 
ten zij hun aanval met alle kracht voort. Als de voorsten sneuvelden, kwa- 
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men er van achteren weer in massa aanzetten, om strijd medevechten, en al- 

„om dood verspreiden. De menschen raakten in verwarring, en werden van 
alle kanten vertreden en overreden. Zij die stand wilden houden, werden spoe: 

dig in ’t naauw gebragt door de Boetäâ’s, als door een stortvloed in ’t ge- 
bergte. 

loen deed TyrrrÂrsÂrÂ vol woede zijn wagen kraken. Hij viel aan, om 
zijn troepen te helpen, spande zijn boog, en schoot een reeks van pijlen ach- 

ter elkander af; het suisde als een regen, zoo onafgebroken vlogen de pijlen 

van den boog. Zij verspreidden zich over het slagveld, en vielen als een fij- 
„ne regen op de vijanden neder. Het Boetâ-leger werd in zijn vaart gestuit 
en weêrhouden door de snorrende pijlen, die hen verdelgden, zoodat velen dood 
nedervielen. Koning DÁNArÁpsÂ liet hen nazetten door millioenen van pij- 
len, die van zijn boog kwamen. Ook TarrrÂsornÂ schoot zijn wapen af, en 
duizenden van wonderpijlen volgden de vorigen. 

TarrrÂsorpirgÂ, TumrrÂpsÂsÂ en TyrrgÂgoenÁ volgden spoedig hun voor- 

beeld, honderdduizenden van pijlen verhieven zich bij lagen in de lucht. Ver- 
eenigd met stormwinden vielen zij in menigte op de vijanden neder, die als 
weggevaagd werden, in de grootste verwarring door elkander liepen, en zich, 
door de pijlen nagezeten, vol verbijstering verstrooiden, terwijl de troepen van 
Lokâpâlâ onder luid vreugdegejuich in menigte aanvielen, en de Boetä’s 
van Alénkâ vervolgden door een aanval van allen tegelijk. 

PraHasTA dit ziende, beefde van woede; terwijl zijn wagen kraakte, schoot 

hij zijn wapen af, een menigte pijlen vloog met groot gedruisch van zijn boog, 

13, bij duizenden en millioenen, bij tien- en honderdduizenden vielen zij op an- 

14. 

15, 

dere pijlen aan, en vermengden zich (daarmede) in de lucht. Zijn boog schud- 
de op nieuw, en nu kwamen er (zoovele) nanggälä’s, parasoe’s, limpoeng’s 
koentä'’s, tjâkräâ's en tjandräâsä’s te voorschijn, dat de lucht, als bij een 
digte mist, geheel verduisterd werd door die wonder-wapens. PranasTÂ span- 

de al zijn krachten in, en met donderend geluid kwamen er zonder ophouden 
steenen en bergen achteraan rollen, als stroomen van lava. Nu schreeuwden de 

Boetâ's van Alénkä (van blijdschap), en begonnen zij weder te vechten, 
en den vijand te vernielen. De troepen van Lokâäpâlâ, door de steenen en 
bergen getroffen, kwamen in verwarring, en werden in hun vaart bij menigte 

achterwearts gesleurd. 
DÄnÂrÁpsÂ schoot nu ook wapens van dezelfde soort af‚ en bergen en stee- 

nen verspreidden zich zonder ophouden van zijn boog donderend in de lucht 

7 
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waar zij in tallooze menigte verdwenen, te gelijk met de steenen en bergen der 
vijanden, waarop zij stootten. 

Het was ijzingwekkend, den strijd der bovennatuurlijke wapens van beide 
partijën te aanschouwen, terwijl de steenen, als een uitvliegende bijënzwerm, in 
groote menigte door elkander in de lucht op de steenen aanvielen (met een 

geluid) alsof het donderde. Daarop liet DANÁrÁpjÂ een windpijl volgen, en nu 
raasde en huilde een stormwind, waardoor de vijandelijke steenen en bergen 
verdwenen en weggeblazen werden. Vol woede wreef PramastÂ zijn limpoeng 
tusschen de handen, om zijn bovennatuurlijke vermogens te laten werken. Er 
kwam een vuur uitbarsten, dat zich in de lucht verhief met vlammen, die naar 

alle zijden wtsloegen, en op een vreeselijke wijze opstegen, al dwarrelende, de 
eene vlam boven de andere, als losbrekende lavastroomen. Zóó wendde Pra- 

HASTÂ al zijn vermogens aan, alsof hij de wereld zoude in brand steken. De 
lucht was vol van vuur, dat dreigende boven het in doodsangst verkeerende 
leger van Lokâpâlâ hing. , 

Toen wreef DÂNÁRrÄpsÁ zijn vlammende koentà, en een huilende, luid bul- 

derende storm, met hevig donderende rukwinden, vaagde het aigeschoten vuur 
weg, het scheidde en verstrooide zich naar alle kanten, door de hevige winden 
verjaagd. PramastÂ ziende, dat zijn wondermagt te kort schoot, stortte zich 

woedend met zijn krakende wagen vooruit, en gevolgd door zijn voortrukkend 
„leger; alle legerhoofden deden als hun bevelhebber, en namen allen zonder on- 

derscheid zelve deel aan het gevecht. MINrrAGNÂ, die zich achteraan bevond, 

verliet zijn troepen, en ging naar voren met het plan om mede te strijden. 
. Als golven rolden zij voorwaarts. Alzoo vergaten zij den last van hun Vorst, 
en wikkelden zij zich al verder en verder in een heet gevecht. 

TornÂrsÂpÂ en TyrrrÄsoepÂ hielden stand, en gingen onder luid gedruisch 
met hun troepen den vijand te gemoet, om den woedenden aanval der Boe- 

tâ's af te weren. Ook aan den regter- en linkervleugel rukten WomrrÂconsÂ, 
TPorrrÂpsÂsÂ, TorrrÂsorpireÂ en TymrrÂstkrr met huu troepen voorwaarts. He- 

vig vochten zij door elkander, de dapperen waren dronken van bloed. De 
Legerhoofden kozen hun tegenpartij uit, legden de bovennatuurlijke wapens 
neêr, en toen worstelden en sloegen zij elkander met den strijdknods. 

TurrrÂsorpireÂ sneuvelde, en werd te gelijk met zijn wagen door een lim- 
poeng van KamPÂNÂ verpletterd. Hetzelfde lot onderging TamrrÂpsÂsÂ, die 
door een knods van BÄpsrÂmonstr: getroffen, te gelijk met zijn wagen, verbrijzeld 
werd. TurrÄstkKrr vocht tegen DJAMBORMANGLI, zij sloegen levendig naar el- 
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kander met hun trisoelâ, maar raakten elkander niet. D5AMBOEMANGLI deed 

daarop vol woede, met zijn knods in de hand, een sprong naar hem, doch 
hij ontweek den slag door een sprong. DormrEksÂ achtervolgde hem, en 
bragt hem met de bindi een slag toe, die zijn lichaam geheel verbrijzelde. 
TormrrÂeorNÂ dit ziende klom van zijn wagen, en zwaaide een groote knods. 
DJAMBOEMANGLI trad hem te gemoet. Beide waren even sterk, en vochten lan- 
gen tijd met knodsen tegen elkander, daarop legden zij die neder, en vielen 
elkander met een bons te lijf; eindelijk bezweek TyrrrÂgoenNÁ, kromgebo- 

gen en uitgeput van krachten werd hij tegen den grond geduwd, en blies 
den adem uit. Toen TurrrÂrsÁrÂ zag, dat er reeds vier Legerhoofden gesneu- 
veld waren, viel hij vol woede met zijn krakende wagen aan. Ook TymrrÂsorpÂ 

hervatte den wanhopigen strijd, en stuitte MintrraanÂ in zijn woede. Daarop 
viel SorpwarsÂ hem aan, en sloeg naar hem met alle kracht, maar hij ont- 
sprong den slag, alleen zijn wagen werd verpletterd. TorrrÂrsÂrÂ ijlde hem te 
hulp, en schoot een pijl af, die op de borst van SorpwarsÂ ontvlamde, -zon- 
der hem te deren. Toen wierp hij hem met zijn trisoelâ, die bonzend op 
zijn borst neêrkwam, en waardoor hij bezwijmd ter aarde viel. MinrraasÂ 
zwaaide zijn knods, en sloeg daarmede naar FyrrrÁrsÂrÂ, hij ontsprong den 
slag, maar zijn wagen werd in splinters geslagen. Hierop stoof het leger van 

Lokâpälá uiteen, en vlugtte naar zijn Koning, die zich achteraan bevond. 
Koning DÂnÁrÁpsÂ zette vertoornd zijn poespâkàâ aan, en deed een aan: 

val, omstuwd van al de zijnen; het was of Hjang AsuÁrÁ nederdaalde, om 
de overwinning te verwerven. Zijn kroon schitterde vol glans, en wierp, door 

de zon beschenen, talrijke schitterende straalbundels van zich. Hij voerde 
den wagen, die in zijn vaart wild heên en weêr slingerde en stootte, tot in 
het midden van het strijdperk, en legde toen zijn boog aan. In groote me- 

nigte verspreidden zich de dadali- pijlen, () overal door elkander krielende, 
en wijd en zijd de vijanden met luid geraas verdelgende; en achter deze pij- 
len verstrooiden zich weer andere. Het was of ‘zijn boog donders uitbraakte, 

hevig bulderende vielen zij aan, even digt als een damp, zoodat vele Boetâ’s, 
ter neêr geworpen, vertreden en overal op den grond verstrooid, verspreid en 
weggevaagd werden, niet wetende, waarheen zij zich zouden wenden, om den 
fijnen pijlen-regen te ontvlugten. TorrrÂsorpÂ, TurrrÂrjÂrPÂ, WiIsNOENKÂRÂ en 
BANÉNprÂ bevonden zich niet ver van hun Heer, aan weêrszijden van de poes- 
páâkàâ. 

(1) Dadali- of vogel-pijl, zóó genaamd, omdat de punt als de bek van een vogel gevormd was. 
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De Legerhoofden van Alénkàä vielen daarop wel in menigte aan, maar 
niemand van ben kon naderen, daar zij door de menigte van pijlen te- 
ruggedrongen werden. Zij die bleven voorwaarts dringen, werden teruggeduwd, 
die ongevoelig waren voor de wapens, werden ver weg op den grond geslingerd. 
Veel wagens werden vergruizeld, overal lagen de olifanten verstrooid op den 
grond. Door het al digter en digter neêrvallen van de dadali-pijlen hoop- 

ten de lijken der Boetâ’s zich op, zoodat al de legerhoofden er van iĳsden. 
Eindelijk werd de wagen van PramasrÂ door een pijl geheel verbrijzeld, hij 
zelf greep vol woede naar zijn knods, toen er eensklaps een zendeling uit de 
stad kwam, die den last ontvangen had, om van een hoogte den gang van 
het gevecht te bespieden. Hij heette SorkÂsrÂnÂ. | 

Deze zag, hoe heet het gevecht was, streek spoedig neder, plaatste zich voor 
PranasTÂ, omvatte zijn knieën, en sprak op een zeer vriendelijken toon: „och, 
„mijn jonge vriend! denk toch aan den last van uw vader, om u te matigen 

„in den strijd! en toch is het nu uw voornemen, cm den strijd tot het uiter- 
„ste te voeren! Den toorn van DÂNÁrÁpsÂ kan niemand weêrstaan, uw man- 

„schappen zijn verdelgd, vele van uw Legerhoofden gewond. Kom, vriend! 
„ „keer terug, en heb medelijden met uw sneuvelende onderdanen. Ook ís 

„het u nog niet bekend, of de Panditâ Wr…isrÂwÂ u toestaat zijn zoon te 

„dooden.” 

Toen PranasrÂ dit hoorde, kwam hij tot bezinning, en retireerde; ook zijn 

. Legerhoofden trokken met hun troepen terug. DÂNÁrÁpsÂ ziende, dat het le- 
ger van Alënká aftrok, liet het door vuur achtervolgen, en daarop gingen 
de Boetâ’s van Alénkâ, door het vuur in ’t naauw gebragt, al harder en 

„harder vlugten; zij traden in de grootste verwarring en radeloos de stad 
binnen. De buitenpoort werd gesloten, en het vuur breidde zich niet verder 

. uit, maar bleef daar staan, als een blijvende wacht op den grooten weg, al meer 
en meer vlammende, vreeselijk flikkerende en zich tot hoog in de lucht vere 
heffende, tot groote ontroering, schrik en ontsteltenis van de bewoners van de 
stad Alénkàâ. 

DANÁrÂpsÂ bleef met zijn leger buiten de stad staan, en gaf GonmorkÂ den 
last, om alleen zonder gevolg in de stad te gaan, en een geschreven ultima- 
tum, waarin hij zijn vader opeischte, naar den Koning van Alénkà te bren- 
gen. GomMmorKÂ nam dien last op zich, en vloog door de lucht in de hofstad. 

Intusschen was PranasrÂ het paleis binnen getreden, en had de tijding 
gebragt (aan zijn vader), dat hij het onderspit gedolven had, nadat er van 

| 
| 
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(XVD9. beide kanten velen gesneuveld waren, dat de Vorst van Lokáâpâlâ, DÁnÁrA- 

DJÁ, inderdaad buitengemeen sterk, dapper, met ongewone vermogens voorzien, 

onversaagd, heldhaftig en krachtvol was, en dat hij nu met zijn troepen bui- 
ten de groote stads-poort stond. Juist terwijl de Koning van Alënkâ deze 

10. tijding met ontzetting hoorde, kwam MintraenÂ berigten, dat er een Boetá- 
zendeling van koning DÂNÁrÁpJÂ gekomen was met een brief. 

De Boetâ-vorst zeide: „laat hem voor mij verschijnen”! GonmorkKÂ werd 

11. toen geroepen en binnen het paleis geleid. Voor den Boetâ-vorst komen- 
de, gaf hij hem den brief eerbiedig over. De brief werd aangenomen, geo- 

12. pend en gelezen, (en luidde aldus): „Brief van mij, Koning DÁNÁrÁpJÂ, aan 

„den Boetä-vorst, Sormari, Koning van Alöënkâ. Ik geef u kennis, dat ik 

„bier gekomen ben, om den Panditâ WisrÁwÂ op te eischen, die aartsschelm 

18. „van een Panditâ bevindt zich tlfäps in uw paleis. Lever mij hem spoedig 

„over! maar zoo gij den deugniet in veiligheid houdt, kom dan hier buiten de 
„stad, en wacht hier mijn woedenden aanval af, waardoor ik de stad Alénkâ 

„tot een puinhoop zal maken!” 
14. Toen koning Sormaur den brief gelezen had, antwoordde hij glimlachend, 

hoewel tevens met gramschap op zijn gelaat: „Wel, man! zeg aan DÁnÁrÂ- 
15. „psÂ, dat de Panditâ WrisrâwÂ thans werkelijk in mijn paleis is, Zoo DÂ- 

„NÁRÁDJÁ bij zijn eisch volhardt, verzoek ik hem wat te wachten, morgen zal 

„ik den Pandità witgeleide doen, dan moet uw Heer hem maar zelf pak- 

„ken. Ga nu maar gaauw terug, (en zeg) dat dit mijn antwoord is” 

HOOFDSTUK XX VV. 

Wiisrawa frekt zelf tegen zijn zoon ten strijde. 
€ 

Vrede door tusschenkomst van NWarada- 

16. Toen GonmorKÂ vertrokken was, zei de Boetä-vorst tot zijn zoon: „Kom, 

„ga gaauw naar den sokâ-tuin, en deel den Panditâà mede, dat wij het 

17. „tegen DÁNÂrÂpjÂ verloren hebben, en dat er velen van onze zijde gesneu- 

„veld zijn! Geef hem dezen brief over; (vraag) wat hij. nu doen wil, (en zeg), 

„dat DÂNÁrÁpjÂ niet te weêrhouden is, en zijn benden reeds om de hoofd- 

18. „plaats Alénká gelegerd zijn! Zoo de Panditâ zelf wil vechten, moet je 
„hem vergezellen, en alle troepen met al de Legerhoofden verzamelen, daar 

„er nu een ernstige strijd op handen is. MinrraanÂ! ga spoedig naar buiten 
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„moeten houden”! 

Zij namen beide den last op zich, en gingen buiten het paleis. PraAnasTÂ 
ging dadelijk naar den sokâ-tuin; daar gekomen, werd hij bij den Panditâ 
aangediend en binnen geroepen. Toen hij voor den Panditâ verschenen was, 
maakte hij een eerbiedige buiging, en sprak: „Heer! mijn vader laat u 
„weten, dat ik in een ontmoeting met den vijand den nederlaag geleden heb, 

„dat er velen gesneuveld zijn, dat uw zoon zich thans met zijn leger rondom 
„de stad gelegerd heeft, en een Boetâ, GommorkÂ genaamd, gezonden heeft 
„met een brief voor mijn vader. Ik heb dien brief medegenomen, Vader laat u 
„dien lezen.” 

De Panditâ nam den brief met een glimlach aan, opende, en las hem. 
Na de lezing was hij zeer verstbord, en inwendig verbolgen op zijn zoon, om- 

dat hij zoo velen had doen omkomen. Hij dacht volstrekt niet aan zijn ei- 
gen schuld, alleen dacht hij maar aan de handelwijze van zijn zoon, die in 
zijn toorn tot het besluit gekomen was, om zijn vader te verdelgen. 

Daarop zeide PranasrÂ: „hoe denkt U er over? Mijn vader heeft mij ge- 
„zegd, dat als U zelf wilt vechten, alle Legerhoofden met mij zich opofferen en 

25. „(des noods) op ’t slagveld sneuvelen moeten.” De Pandità antwoordde: 

„goed, vriend! zeg, dat ik zelf ten strijde zal gaan! laat morgen alle Leger- 
„hoofden strijdvaardig staan”! 

Nadat PranasrÂ buiten den kraton gekomen was, en alom bekend ge- 

maakt had, dat de Panditâ den volgenden dag zelf ten strijde trekken zou, 
verzamelden zich de legerhoofden, geheel ten strijde gereed. Luid tierden de 
Boetâ’s gedurende den nacht, verheugd, dat de Panditä zelf aan het ge- 

vecht zoude deel nemen. Het was of zij de gelofte deden, om den geleden 
nederlaag te wreken. 

Toen de Panditâ weêr bij zijn gemalin kwam, was hij inwendig met het 

geval zeer verlegen, daar hem de gedachte kwelde, dat hij tegen zijn eigen 
zoon, Koning DANÁrÁp3Á, zoude strijden. Zijn hart werd verbrijzeld, als hij 

dacht aan het publieke schandaal, dat hij met zijn zoon om een vrouw vocht. 
Doch zijn verlegenheid hield op, toen hij zich troostte met de gedachte, dat het 
nu eenmaal de wil der Goden was, dat hij met zijn zoon in twist was. Hij 

zeide toen aan zijn gemalin: „hoor, vrouw! zoo even heeft uw broeder Pra- 
„HASTÂ mij kennis gegeven, dat hij in den strijd overwonnen is, en dat zijn 
„Boetâ-leger vernield is, dat mijn zoon DÂNârÂpsÂ gekomen is met zijn le- 
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„ger, en dat hij de stad Alénkâ belegerd en omsingeld heeft. Ik zal nu 
„morgen tegen hem ten strijde trekken.” 

Zijn gemalin was door die tijding zeer verslagen, en antwoordde: „hoe is dat? 
„wil mijn Heer strijden met zijn zoon? Dat zou men immers hoogst onbeta- 
„melijk vinden, dat zou groot schandaal verwekken”! De Panditâ antwoord. 

de kalm: „als het kan, zal ik trachten hem dat te herinneren, maar als mij 

„dat niet gelukt, en hij zijn vader blijft vergeten, dan is het de wil der Go- 
„den, en dan is het onvermijdelijk, dat ik door zijn hand sterf” Zijn gema- 
lin was toen hoogst bedroefd en radeloos van angst. 

Den volgenden dag kleedde WisrÁwÂ zich in volle wapenrusting. Buiten 
komende, stond zijn wagen al ingespannen, zijn gevolg bestond uit 400,000 
uitgelezene en ten volle met allerlei wapenen, als: nanggâlâ’s, parasoe’s, 

„en limpoeng’s, toegeruste en fraak uitgedoste Boetàâ's. Allen droegen gou- 
den maliënkolders, het waren uitgelezen helden, afstammelingen van op ’%t 
slagveld gesneuvelden. Toen de groote Panditâ, omstuwd door zijn gevolg, 

op zijn wagen gezeten was, zetten alle Legerhoofden zich in beweging. De 
krijgsmuziek klonk met oorverdoodend geraas. De Boetà’s aanvaarden den 

togt vol blijdschap, zij schreeuwden en gilden het uit van pleizier. Eenigen 
dansten, en schermden met hun paloe’s, of wierpen hun knodsen in de 
hoogte, en vingen die weêr op. (Anderen) bogen zich voorover en op zijde, 
of staarden regts en links en naar beneden, keken rondom zich, hielden hun 
knodsen dwars, dansten in ’t rond, sloegen op de bëndé’s, sprongen onder 
het loopen over hun sarampang’s, kaatsten met hun badâmàä’s, en 
huppelden en sprongen achteruit van uitbundige blijdschap, 

Het leger van de vervaarlijke Boetâ’s kwam buiten de stad, massa’s bij 
massa’s stootten op elkander in digte drommen. Olifanten, wagens en paarden 

„krielden in een langerij door elkander. Buiten de poort stroomde de naauw 
opeengeslotene eindelooze drom al dreunende vooruit, als een rivier, die zich 
in zee stort. Die ruimte op den weg kregen, breidden zich regts en links-ver 
uit. De lucht werd door de menigte Boetâ's als door een mist verduisterd, 

„en de aarde dreunde omler hun stappen. Door het bulderend geschreeuw van 
de Boetä’s schenen de bergen in hevige beroering te komen, zoo vreeselijk 

donderde het. Toen zij buiten de stad het vuur zagen vlammen en zich ver- 
beffen als duizend maal duizend vulkanen, hielden de Boetâ’s vol verba- 

„zing stand. In slagorde geschaard, geleken zij een zee, die zich over land 
heeft uitgestort. Aan al de Legerhoofden werden als naar gewoonte hun 
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XVI) plaatsen aangewezen. DormrErsÂ was wederom voorop met SorpwarsÂ en 

5. SorKÁSRÂNÀ, regts van hem werden PrapJÂnacÂ met KaurPÂNÂ en BÄparÂmozrsri, 
links van hem MaöpÁrÂ met GaropÁrÂ en DJAMmBoEMANGLI geplaatst. Achter 

hen stonden al de andere Hoofden, en in ’t midden bevond zich de Panditàâ 

WisrÂwÂ met PranasrÂ in zijn nabijheid. 

6, De Panditâ WrisráwÂ schoot (eerst) een baroenasträ-pijl @) in de lucht 

af, waardoor op eens donkere wolken de lucht verduisterden, als uitgestrekte 
zwarte wolkgevaarten zich boven het vuur verhieven, en daarop als duizend 
watervallen neêrstortten, en het vlammende vuur uitbluschten. DÂNArÁpJÂ 

1. werd nu vertoornd, wetende, dat zijn vader tegen hem was uitgetrokken, daar 

diens baroenastrà-pijl het vuur uitbluschte. Hij gaf order aan de troe- 
pen, die voor hem stonden, om zich te scheiden, en achterwaarts te gaan, zette 

8. zijn poespâkàá aan, en vertoonde zich geheel alleen voor ’* front van zijn leger. 
Evenzoo beval WisrÁwÂ de zijnen, zich regts en links te scheiden, en daarop 

reed hij met zijn wagen vooruit. Het was of zijn wagen met de poespäkáä 
(van zijn zoon) wedijverde in luister, vurigen glans, en verblindende schittering; 
zij geleken twee zonnen bij elkander. 

9. Vol woede schoot DÂNÂrÁpsÂ een pijl af, waarbij zijn boog donderde, en 
als t ware bliksemde, daar hij bij het loslaten van dien wonder-pijl al zijn 

10. krachten en buitengewone vermogens inspande. De buitengewone pijl had 

goed gevolg, en ontlastte allerlei wapens: de döndâ’s, gandi’s, nanggâ- 
lä’s, moesâlä’s, limpoeng’s, parasoe’s, piling’s, trisoelâ’s, koen- 

tâ’s, trákrä’s, tjandrâásâ’s donderden door de lucht, zoo digt op elkan- 

11. der als een mist, en warrelden, en krielden in groote menigte door elkander, 

vergezeld van wervelwinden, duisternis, aardbeving en allerlei vreeselijk gebrul 
en gedaver, met geluiden van huilende winden en van ratelende donders, van 
gierende stormvlagen en onderaardsch gerommel; de aarde wankelde ten gevolge 
van den toorn van DÁNÂrÂpsÂ. Het was of (alles) in stof opging, allen die 

12. het zagen, huiverden. Spoedig schoot WrisrÂwÁ tot afwering een windpijl af, 
een bulderende stormwind viel op de vijandelijke wapens aan. Zij verdwenen, 
medegevoerd, weggejaagd en weggevaagd door den wind. DÂNÁrÁpiÂ ver- 

13. toornd, omdat zijn wondervermogens zonder vrucht bleven, legde zijn wonder- 
wapens neer, en greep zijn trisoelâ, een scherp wapen, dat geschikt was 
om den ernstigen strijd te beslissen, en geen wondervermogen bezat. Bij het 
afwerpen schitterde het in de lucht, doch brak in stukken, toen het ge- 

Dn 

(5 Beroenastrâ, een soort van wonder-pijl, die water deed ontstaan. 
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troffen werd door de wapens, waarmede WrisrÁwÂ zich verdedigde. Vertoornd 
gaf DANÁRrÁpjÁ lucht aan zijn verbittering en woede. Hij naderde met zijn 
koentá, die flikkerde en sterk vlamde, in de hand, en riep tartende uit: „pas 

„Op, Jij gemeene schurk! aartsschelm van een Panditâ! die de aarde bezoe- 
„delt! zoo lang je leeft, ga je voort met snoodheden! Ontvang deze koentà 

„van mij! dit wapen verdelgt vijanden, bevrijdt van trouweloozen, en vernielt 
„slechtaards en schurken tot stof. Zeker zul je sterven, en dat nog wel he- 

„den!” Toen WisrÁwÂ zag, dat zijn zoon de voortreffelijke, flikkerende en 
sterk vlammende koentâ op hem aanlegde, sloot hij zijn oogen, en gaf zijn 
ziel (aan de Goden) over. 

Maar voor dat de koentàä afgeschoten was, kwam NÁrÂpÂÁ eensklaps uit 

de lucht, hij greep de koentâ en schreeuwde: „hei, hei! wacht wat! dat 

„mag in ’t geheel miet! hoe komt dat zoo, jonge Vorst? zal er geen einde 

„komen aan uw wanbedrijf en vechten uit hartstogt? vruchteloos is al uw stre- 

„ven naar regtschapenheid, als ge zoo laag neèêrziet op de geheime gebreken 

„van uw vader, en ge den toorn der Goden op u laadt, hoewel hij dan ook 

„al moge misdreven hebben. Hij had op zich genomen in uw naam te han- 

„delen, maar vergat zich, en deed in een verbijsterden toestand, wat geschied is. 

„(Maar) als het zoover mogt komen, dat hij zich tegen u te weer stelt, zoudt 

„gij (door hem) vernield worden. Voor die handelwijze van zoo even hebt 

„ge de wraak al op u geladen, en later zal het rijk van Lokäpälâ door uw 

„eigen broeder verwoest worden. Daarom, mijn kleinzoon! keer terug! ga 

„niet voort met uw hardnekkigheid en misnoegdheid en verkeerde handelin- 

„gen, door met uw vader om een vrouw te strijden! Leg af die oproerige 

„gezindheid! Ga verder voort met gebeden en godsdienstige overpeinzingen. 
„Wees standvastig in uw regering door een goed gedrag, streef naar het ge- 
„luk van uw volk! wees overvloedig in geschenken, en in grootmoedige 

„en zegen verspreidende handelingen! win de liefde van uw onderdanen, en 

„leer hun het middel, om zich zelve. niet te vergeten! Vorst DÁNÁrÂpsÂ! laat 

„het u niet aan wijsheid, grootmoedigheid, liefderijke gezindheid, beschaafde 
„en edele manieren ontbreken! Gevoel berouw, en smeek de Goden vergif- 

„fenis voor uw verkeerd gedrag, waardoor zoo velen omgekomen zijn!” Na- 

dat NÂrÁpÂ dit gezegd had, verdween hij weder in de lucht. 

DÁNÂRrÁpsÂ was zeer ontsteld en gevoelde diep berouw; hij maakte het 
teeken van eerbied voor zijn vader, deed zijn poespâkâ omkeeren, en trok 
met zijn leger af. Toen WisrÂwÂ zag, dat zijn zoon met zijn leger opbrak, 
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(XVII) en dat hij voor hem het teeken van eerbied maakte, zei hij de Goden inmi- 
gen dank. De Panditâ riep de legerhoofden bijeen, en liet het leger uit- 

24. eengaan. Dèwi Sorkùsr ging haar man te gemoet, hoogst verblijd, dat Dá- 

25. 

NÁRÂDJÂ (zoo als zij althans meende) den slag verloren, en met zijn leger af- 

getrokken was. (Maar) DÄNÁRrÁpsÂ was bij de terugkomst in zijn paleis hoogst 
bedroefd. Hij verdiepte zich in gebeden en gepeinzen, en smeekte de Goden 

om vergiffenis, terwijl hij aan de woorden van den Pandità bleef denken. 

HOOFDSTUK X V L. 

Geboorte en jeugd van Iasamoeka. Koembakarna, Sarpa- 

XVII 

27. 

28. 

29. 

30. 

kenaka en Wibisana. 
Na verloop van eenigen tijd werd Dèwi Sorkùsr zwanger, en bragt zi, tot 

droefheid van den vader, een zoon ter wereld van een vreeselijke gedaante, 

met tien hoofden en twintig armen. Toen dit aan den Boetâ-vorst SonmaLr 
berigt was, kwam hij spoedig zien, hoe die kleinzoon er uitzag. Hij was 

zeer teleurgesteld, daar zijn kleinzoon tien hoofden had, maar troostte zich 

in stilte, nam het kind als zijn zoon in het paleis op, en noemde hem Raá- 

wÂNÁ. Toen (deze zoon) volwassen was, deed hij strenge boete, ten einde bo- 

ven allen in de wereld uit te munten, al had hij dan ook nog zoo’n vreemd uiter- 
lijk. Daarom deed hij jaren en jaren lang de strengste boete, en leefde hij 

na zijn volwassen leeftijd bereikt te hebben in een kluis op den hoogen moei- 

jelijk beklimbaren berg, Gohkarnà. 

Daarna beviel zijn moeder van een Boetàä, zoo groot als een berg, dien 

men KoEmBÂKARNÂ noemde. De Panditâ Wr…srÂwÂ was zeer bedroefd, en 

schaamde zich iuwendig voor de groote Goden, daar zijn beide kinderen er 

zoo misvormd en geheel anders uitzagen, als de andere Boetä’s. Ook dit kid 
werd door zijn grootvader, Koning Sormari, opgenomen. Wisräwàâ en zijn 

echtgenoote hadden zeer groot zielsverdriet. Toen KormBÂKARNA bijna vol- 
wassen was, kwamen de grootvader en vader overeen, dat deze zoon naar 

‚den Gohkarnâà zoude gaan, om daar boete te doen bij zijn broeder Rá- 

wÂNÁ, ten einde te smeeken om de hooge gunst, dat zij, hoewel misvormd 
door den wil van Batârâ Gorrop, mogten begiftigd worden met buitenge- 

. meene magt. KorMBÂKARNÁ gaf daaraan gehoor, en vertrok naar den Goh- 

karnàâà zonder eenig gevolg bij zich. 
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Daarna bragt zijn moeder weder een kind ter wereld; het was een meisje, 

fijn en regelmatig van lichaamsbouw, men gaf het den naam van SarpÂ-KE- 
NÂKÁ, maar haar aangezigt was nog als dat van een Boetâ. De Panditáâ 

‚ WisrÂwÂ was hierover erg bedroefd. Hij ging naar zijn bidvertrek, en bad 
vurig, dat hij nog een zoon mogt krijgen, die in zijn uiterlijk niet veel van 

WisrÄwÂnNÂ verschilde, die welgemaakt en schoon was. 

Nadat hij langen tijd gebeden had, beviel zijn gemalin van een zoon, die 

even schoon van uiterlijk was als WisrÂwÂNÁ. De vader was hoogst verblijd, 
en bad, dat hij in alles ervaren mogt worden, een gelukkige en wijze in- 
borst mogt bezitten, en zijn medemenschen mogt liefhebben. Hij kreeg den 

„naam van Kodäà WrsrsÂnÁ, en had, even als WisrÂwÁnÂ, geheel en al de 

manieren van een mensch. De Goden gaven er hun goedkeuring op, dat hij 
bekwaam, edelhartig, bij-der-hand en schrander van bevatting werd, tot groote 

vreugde van zijn ouders, die nu inzagen, dat dit een zegen van de Goden 

‚was, en dat hun bede vervuld was. Hun jongste zoon was schoon, had een 

edelaardig karakter, zijn gemoed was doordrongen van allerlei deugden, die 
zich even liefelijk als de geuren van amber en doordringend als kastoeri 

alom den grootsten zegen stichtten; daarbij was hij behoedzaam en wijs. Zoo 
‚hadden (de ouders) nu dan een vergoeding voor de mismaaktheid van hun 

oudere kinderen. De grootvader, Koning SormarI, nam hem als zoon in het 
paleis op, en verheugde zich bij ’t zien van zijn kleinzoon. Het kind maakte 

een aangenamen indruk op anderen, en werd door allen im het paleis bemind, 

terwijl de ouders en de grootvader bij voortduring voor het heil van het kind 

baden. 

Toen Koning DÁNÂRrÁpsÁ van Lokápâlá hoorde, dat zijn vader bij Dèwi 
Sorkùst zoons gekregen had, dieer uitzagen als Boetâ’s, en dat die naar een 

berg verwijderd waren, daar zij, tot groote droefheid van hun vader, wan- 
„staltig waren, ging hij op reis naar Alönkâ; zonder staatsie of gevolg ging 

hij op reis, en trad zonder zich te laten aandienen in den tuin van het paleis, 

waar zijn vader zich juist met zijn echtgenoote, Dèwi Sorkùsr, bevond. Wrs- 

RÄwÁ schrikte, toen hij zijn zoon, den Koning, zag aankomen. De zoon maakte 

een s&ëmbah voor zijn vader en kuste zijn voeten, en deze omhelsde hem. 

Toen maakte hij een s&mbah voor zijn {stief-) moeder, de Prinses van Alönkà. 
De Panditâ zeide vriendelijk tot hem: „het is heel goed, dat je geko- 

„men bent; heb je misschien al gehoord, dat wij erg bedroefd zijn en als ’t 

„ware niets meer om ons leven geven? daar wij ons schamen, dat je beide 
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„jongere broers, RAwÂNÁ en KormBÂKARNÂ zoo misvormd zijn? Op mijn bevel 
„aijn zij beide naar den berg GOHKARNÁ vertrokken, om daar als kluizenaars 

„te wonen, en den Goddelijken zegen en dapperheid in den strijd af te smeeken.” 
De zoon antwoordde: „daar heeft Vader gelijk aan, ze mogen dan wanstal- 

„tig zijn, als zij maar boven anderen in kunde en dapperheid uitmunten.” 
„Gelukkig,” vervolgde de vader, „is je moeder nu wat kalmer, daar zij 

„(nog) een zoon gekregen heeft, en die jongste zoon volkomen op je gelijkt.” 

Nu werd WiprsÂnÁ geroepen; hij kwam en kreeg bevel om zijn ouderen 

broeder met den grootsten eerbied te bejegenen. Hij maakte een sömbah 
voor hem, kuste zijn voeten, en werd wederkeerig omhelsd. 

DÂNARÁpsÁ zeide toen tot hem: „wel, WrsisÂnÂ! als het mag, moest je ook 

„maar gaauw naar den Gohkarná gaan, om zegen te vragen, ten einde bij 

„je broeders niet achter te staan in dapperheid bij het strijden, in bekwaam- 

„heid, en door een voortreffelijke inborst, als dat van menschen, die er een 

„geuoegen instellen, om naar ’£ geluk van anderen te streven, anderen het le- 

„ven aangenaam te maken en hun medeschepselen te beschermen, opdat ook 
„uw Boetá-aard moge verdwijnen, en het alzoo moge blijken, dat je de af- 
„stammeling bent van een aanzienlijken Panditá.” 

De vader antwoordde met een vriendelijken glimlach: „hetis wear, je hebt 

„gelijk! Welnu, Wr1sisÁNÂ, mijn kind! je ouder broeder zegt, dat je spoedig 

„naar den berg Gohkarná moet gaan, dat je daar strenge boete doen moet, 

„en om den zegen van Batârâ Gorrom bidden moet, om met dezelfde in- 

„borst, als je oudste broeder, Koning DÂNÁRÁpsÂâ, begiftigd te worden, en smeek 

„ook de dapperheid in den strijd van de hooge Goden af!” 
WigisÂnÂ was zeer in zijn schik, toen zijn broeder hem dit zeide, en zijn 

vader daartoe zijn toestemming gaf. De Boetá-vorst (SormaALt) werd nu uit- 

genoodigd, in den tuin te komen. Hij kwam, gevolgd door de vrouwelijke 

hofbedienden en door zijn kleindochter SArPÁKENAKA. Wr…srÂwÁ ging hem 
met zijn echtgenoote Sorkùsr te gemoet. Toen zij in orde gezeten waren, 

maakte DÂNÂRrÂpsÂ een s&ëmbah voor den Boetä-vorst, en kuste zijn voe- 

ten. Deze omhelsde hem regt hartelijk, en heette hem welkom, waarop Dâ- 

NÂRÁpJÂ met een buiging antwoordde: „hoogst verpligt”! Daarop sprak Wr- 

srÂwÂ: „(Vader!) ik heb u witgenoodigd hier te komen, omdat uw klein- 
„zoon WirisÂnÂ van zijn ouderen broeder den raad gekregen heeft, om als 

„zijn andere broeders op den Gohkarnâ boete te doen, en omdat die raad 

„geheel met mijn wenschen overeenkomt.” 
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De Boetä-vorst antwoordde minzaam: „dat vind ik witmuntend! Het ver- 

„heugt mij zeer, dat de jeugdige Vorst zijn jongeren broeder den goeden raad 
„geeft, om naar buitengemeene eigenschappen te streven. Welnu, mijn klein- 

„zoon, WrisisÂnNÂ! vertrek maar gaauw! grootvader geeft zijn toestemming.” 

WigisÂNÁ was geer verheugd, en boog zich tot de voeten van zijn groot- 

vader neder, daarop betoonde hij eerst zijn vader en toen zijn moeder de bewijzen 

van eerbied, terwijl zij hem teeder omhelsden. Eindelijk maakte hij een 
sömbah en vertrok. De ouders waren steeds bedroefd, en konden niet eten 

of slapen, daar zij maar altijd hun kind voor oogen hadden. Ook de aan- 

zienlijke en min aanzienlijke leden van de vorstelijke fanmlie en de edellieden 

en Hoofd-beambten waren getroffen. De hoofdplaats van Alénkà was in 
een droevige stemming en als ’t ware van haar glans beroofd, na het vertrek 

van WigisÂÁnÁ. Het was of destader onder leed. DANÄrÁpJÂ bleef zich nog 

22. eenigen tijd te Al&ënkàá ophouden, op aandringen van zijn vader, en verdiep- 

te zich steeds in vurige gebeden. WrBIsÂNÁ kwam op den berg Gohkar- 
nà aan, klom op den top, en deed daar strenge boete. 

Na het vertrek van zijn zoon kwam de Panditâ WisrÂwÂ te overlijden, 
hij werd in heerlijkheid in den hemel opgenomen. Geheel Alénkâà kwam 

in opschudding wegens het afsterven van den Panditâ. De toestand van 

Dêwi Sorkùsr was hoogst beklagenswaardig, zij deed niets dan weenen en 
teerde weg van bittere smart. Ook Koning WisrÂwÂnÂÁ was geheel trooste. 

loos, en de Boetàä-vorst werd innig bewogen bij het hooren van de weeklag- 

ten van zijn dochter. Het lijk werd zorgvuldig behandeld, en daarna op den 
brandstapel gelegd en verbrand, terwijl de Goden hun eerbiedige hulde be- 
wezen bij die plegtigheid. Wr…1srÂwÂNÂ keerde toen weêr naar zijn rijk terug. 

HOOEDS TU K XX V IL 

Jeugd van Soechbali, Soegriwa en Andjani. 

Ongeveer in denzelfden tijd, dat het boven verhaalde voorviel, leefde er 
op den berg SorKúNDRÁ een Pandità in strenge boete. Hij heette Gorâ- 
MÂ, deed boete van der jeugd af‚ en stamde af van Batârâà MáÁsÂ door diens 

zoon, Bâtârâ SorrsÂ, en verder door Hjang RawwArmÂpsÂ, Hjang Ka- 

RÂBÁ, Batârâ DrwANGKÂRA, DrWANGGÂNA, en DewÂsÂNÂ Deze was de vader 
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van Praboe ErrmwÂ en de Panditâ Wr…sanacEnr. Wisanaeënr had twee 

„zoons: SOEWÂNDAGNI en DJsÂMÂpaenr, en Praboe ErrijÂ had twee zoons: 

Praboe KarrÂwirsa, die zijn vader in de regering van Maïspati op- 
volgde, een vorst met een vrome inborst, en den Panditâ GorÂmÂ. 

Deze had door geheel volkomene boete op den berg Soekéndràä zijn 
lichaam als het ware vergeestelijkt; al wat hij zich voor den geest stelde, 

„gebeurde, zijn scherpziende blik drong door alles heen. De Pandità 

GorÂmÂ koesterde den wensch, om met een Nimf uit den kemel van Bâtârâ 

EnprÂ te trouwen, en daar Batàârâ Gorror hem in alles zijn zin gaf, zoo 

„werd hem een Nimf uit den grooten hemel gegeven, die uitmuntte door 

schoonheid, en die Rötnà Winprapr heette. Vol teedere huwelijksmin 
voerde hij haar naar den berg, om met hem een kluizenaars leven te leiden; 

. alsof zij nooit Hemelnimf geweest was, zóó volgde zij haar man in zijn levenswijze, 

en deed zij streng boete, Maar zij werd haar man ontrouw, want zij was in ken- 
nis met Batàrâ SorrJÁ van den tijd, toen zij nog in den hemel woonde, en 

. met hem eenswillens geweest. Na haar huwelijk met den kluizenaar hield haar 

misdadige omgang met Batärà SorrJÂ nog niet op, zij vroeg aanhoudend 

verlof aan haar man, om in den hemel bezoeken te gaan afleggen, en haar 
man had er geen gedachten op, dat zij hem misleidde met die dikwijls her- 

haalde bezoeken in den hemel. Hij meende, dat zij werkelijk daarheèn ging, 

omdat zij verlangde de Hemelnimfen, die toch haar vroegere speelgenooten 

waren, te ontmoeten. Zij had zelfs al drie kinderen, en nog wist de Panditâ 

niet, dat zij overspel dreef door haar geheimen omgang met Batárä SonrsÂ. 

Van die drie kinderen was de oudste een meisje, met name Rötnâ AN- 

DJANI. Deze was van wtstekende schoonheid, en had een fraaie gestalte, 

even als haar moeder, haar glans evenaarde die van de maan, zij was in 

waarheid een Nimfentelg, De beide andere kinderen waren zoons van een 

zeer goed uiterlijk, de oudste was Raden Songarr, die zeer krachtig was 

in den strijd, en de jongste heette Raden SomarrwÂ met een schoon voor- 

komen, en evenals zija broeder dapper in den oorlog. Als telgen van een 

heiligen kluizenaar, deden zij ook zelve boete, en van hun kindsheid tot hun 

volwassen leeftijd doodden zij hun vleesch, en streefden zij naar de aller- 

grootste dapperheid. 
Rötnâ ANDJANI was in het bezit van een achthoekig potje, een geschenk 

van haar moeder, die het vroeger van Batârâ SorersÂ gekregen had. Haar 

moeder had haar dit prachtige agaten potje gegeven, en had haar gezegd, 
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dat al wat zij maar wenschte uit dat potje zoude komen, zonder eenige uit- 
zondering, want dat al wat er op de aarde, in de zee, of in den hemel, al 

wat kostelijk en uitstekend, wat fraai en vreemd was, zich in dat achthoekige 

potje bevond. 
Na verloop van eenigen tijd werd dit aan haar broeders bekend, door dat 

de bediende, die de jongelieden oppaste, (het geheim) verklapte. Deze be- 
diende, die D5EMBAWAN heette, zeide tot hen: „he! hoe komt dat toch? uw 

„zuster heeft van uw vader, den Panditá, een buitengemeen wonderdadig 

„achterhoekig potje van agaatsteen gekregen; al wat zij maar wenscht, komt 

„uit dat potje van zelf te voorschijn, zij behoeft er niet naar te zoeken: al 

„wenscht zij ook iets uit den grooten hemel, het is daarin. En kijk! aan u, 

„Zijn zoons, geeft uw vader niets! Zijn liefde jegens één van zijn kinderen 
„is heel anders, als die jegens de anderen. Wel! vraagt van uw vader ook 

„zoo'n geschenk!” 

De jonge lieden deden, wat de bediende hun gezegd had, gingen spoedig 
naar hun vader, en vroegen dringend om een cadeau, zooals dat achthoekige 

potje, „want”, zeiden zij, „onze zuster heeft dat van vader cadeau gekregen. 

„Vader’s hefde is voor al zijn kinderen niet gelijk: de zoons krijgen niets, 

„alleen maar de dochter! Wat hebben wij toch gedaan? Als vader niet 

„van ons, zijn zoons, houdt, laat hij ons dan maar liever dooden”. 

De Pandità GorÂuÂ was uiterst verbaasd, toen hij zijn zoons zoo hoorde 

spreken, en antwoordde vriendelijk: „van een geschenk aan je zuster, daar je 

„van spreekt, weet ik niets af. Komt, roept je zuster ANpsanNreens hier! dan 

„zal ik haar vragen, wie haar dat agatenpotje gegeven heeft”. 

SOEGRIWÁ maakte een s&mbah, en verwijderde zich, om zijn zuster te roe- 

pen. Daarop kwam ANDJANIL, door haar broeder begeleid, bij haar vader. Deze 
sprak haar op een vriendelijken toon aldus aan; „zeg eens, mijn kind! ik 

„moet je wat vragen. Je broers, SorBaur en SorGriwÂ, dringen bij mij aan, 
„en zeggen, dat ik je een achthoekig potje gegeven heb. Kom, zeg mij eens 
„van wien je dat gekregen hebt! Zeg het maar ronduit, en haal het hier, ik 
„wil het eens zien!” 

Het meisje ontstelde zeer, toen zij die woorden van haar vader hoorde, en 
zel in de haast: „och, vader! mijn broers jokken! ik weet er niets van, dat 

„ik een achthoekig agaten potje zou bezitten; ik heb zelfs nog nooit een ge- 

„aien.” Daarop zag ze haar broeders aan, en zeide: „ben jelui gek? wat kun 

„Je sprookjes verzinnen, door zoo iets aan vader te vertellen!” 
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Maar deze antwoordden: „foei, zus! je moet niet jokken! zeg maar de 
„waarheid! al ontken je het nog zoo, wij weten toch, dat je zoo’n potje bezit”. 

Toen snaauwde zij hun vinnig toe: „ben jelui zinneloos? als het waar is 

„en jelui het weet, haalt het dan hier! waar is het dan? Wat heb je er toch 
„aan, om mij standjes te veroorzaken”. 

Vertoornd sprak nu de Panditàâ: „die liegt, zweer ik, zal vergruizeld 

„worden, zoodat er niets van hem overblijft!” 

Toen het meisje den eed van haar vader hoorde, boog zij zich voorover, 

in de grootste angst stortte zij tranen. Zij wilde wel de waarheid zeggen, 

maar durfde niet, omdat baar moeder het haar verboden had door den stren- 

gen last om te zorgen, dat haar vader of haar broeders niet (van dat potje) 

te weten kwamen, en nu wisten zij er toch van! Daarom was zij zoo ang- 
stig. Zoo zij ket bleef ontkennen, was zij bang voor den eed,en inwendig was 
zij gebelgd op haar broeders, omdat die de zaak verklapt hadden. Eindelijk 

zeide zij om het aandringen en den toorn van haar vader ronduit: „ja, va- 

„der! het is zoo! ik heb werkelijk een achthoekig potje, ik heb het van 
„moeder present gekregen”. 

„‚Nu”, antwoordde de Panditä, „haal het dan hier, ik wal het zien!” 

Toen nam het meisje van onder haar borstkleedje iets dat schitterde en 
vlamde met een glans, als de stralen van de zon. Met verwondering zag de 

Panditâ het potje; hij nam het aan, opende het deksel, en zag binnen in 
het potje een doorschijnend helder verschiet, dat zich ver en breed uitstrekte ; 

het was of hij deze aarde en de gansche wereld met al wat er zich op be- 
vindt: de wouden, de bergen, het land en de zee aanschouwde. In het dek- 

sel zag hij al wat er in de lucht is: de sterren, de maan, de zon, den blik- 

sem, het weerlicht, de wolken, licht-glansen, vuurtongen, schitterende meteoren 

en regenbogen. Inwendig verbaasd sloot de Panditá het weder, en toen zag 

hij op het deksel een opschrift van de volgende woorden: „Dit potje is af- 

„komstig van Batârâ SoprsÂ”. Hij kreeg nu de verdenking, dat zijn vrouw 

in betrekking stond met Batârâ SorrsÂ,en zeide tot zijn dochter: „ANpJanr! 

„roep je moeder eens gaauw hier!” 

Het meisje maakte een s&ëmbah en vertrok; bij haar moeder komende maakte 
zij een sömbah en sprak: „moeder! vader roept u bij zich!” Kort daarna 

kwam zij, door haar dochter begeleid, bij den Panditá. Deze zeide op 

vriendelijken toon: „Winprapi! ik wou je wat vragen, beken mij de waar- 
„heid! van wien heb je dit achthoekige agaten potje gekregen?” 
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Toen zijn vrouw dit hoorde, ontstelde zij zeer; zij begreep, dat haar be- 
trekking met Batârâ SorrsÂ bekend geworden was. Ten hoogste beschaamd 
voor haar man boog zij zich ter aarde, en wischte zij haar tranen af. Zij 

antwoordde met geen enkel woord, en toen hij tot driemalen toe op een ant- 
woord aangedrongen had, deed zij nog niets dan weenen. Zij was inwendig 
vertoornd op haar dochter, want toen zij haar het achthoekige potje gegeven 

bad, had zij haar ten strengste geboden te zorgen, dat haar vader en broeders 
er niets van gewaar werden, en nu wisten zij het toch. Zij was dus vertoornd 
op kaar dochter, daar die haar belofte (van geheimhouding) geschonden had. 

Eindelijk sprak de Panditâ op heftigen toon: „wel, Winprapi! hoe is het 

„nu met je? je zwijgt maar en doet niets dan weenen, Wat hou je voor mij 

„verborgen, dat je zoo bang bent?” 

Doch zijn echtgenoote bleef maar steeds weenen, zonder een woord te uiten, 

‚zelis na herhaald aandringen en aansporen bleef zij maar steeds zwijgen. Nu 

ontstak de Panditâ in de grootste woede, en terwijl alle liefde voor zijn 

echtgenoot verdween, zeide hij op heftigen toon, met een vervloeking: „wel, 

‚ „Wat Is dat mooi van je, Winprapr! ik vraag je drie keer, en je behandelt mij 

„als een hond, en zwijgt maar! wel nu, blijf dan zwijgen, en word een paal '” 

Terwijl de Panditâ sprak, veranderde zijn echtgenoote in een paal. De 

drie kinderen waren verschrikt, toen zij hun moeder in een steenen paal za- 

gen veranderen. ANDJANI- gaf een hevigen gil, en de beide broeders vielen hun 

vader weenende te voet. ANnpsanr klaagde op een jammerenden toon: „ach, 
. „vader! ach, vader! dat is toch al te wreed! als men boos is, geeft men er toch 

„niet (altijd) gevolg aan! en zie, daar doet U nu in uw toorn een vervloeking! 

„wat heeft moeder toch misdreven, dat U haar in een steenen paal verandert? 

„Ach, vader! geef haar de vroegere gedaante weder! als U dat niet wilt doen, 

‚ „breng mij en mijn broeders dan maar alle drie om het leven! want als wij 

„bleven leven, zouden wij niet in staat zijn onze moeder niet in die gedaante 

„te zien |” 

Toen greep hij de steenen paal, en wierp haar in de lucht. Zij viel neer 
in een bosch van Alënkâ aan de hellende rand van een ravijn, en bleef 

den vorm van een paal behouden. 
Toen de kinderen den toorn van hun vader zagen, werden zij zeer bevreesd, 

„en wierpen zich alle drie ter aarde. Daarop sprak de Panditâ vriendelijk: 
„komt, zwijgt nu! aan dat ongeluk van je moeder is nu eenmaal niets te doen, 
„het is geschied door den wil van de verhevene Goden; door de Goden is 

9 
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„in den grooten vorlog van Alënkà als een wapen gebruiken, om er de 
„Boetá's mede te gooien, dan zal je moeder haar gedaante terugkrijgen, 

„dan zal zij weer Nimf worden en in den grooten hemel wonen (5. Troost 

„Je dus maar daarmede, dat het de wil der voortreffelijke Goden is! Maar met 

„dit achthoekige potje is het heel lastig, wie zal dat nu hebben? geef ik het 

„aan jou, (ANDJANI!) dan zijn je broers jaloersch, en geef ik het aan je broers, 

„dan krijg jij niets. Beter is het, dat ik het wegwerp, dan moet je er maar 

„gaauw naar grabbelen, die het agaten potje het eerst grijpt, die zal het 
„behouden.” 

Na het uiten van die woorden wierp de Pandità het potje haastig 1 de 

lucht, het schitterde als een meteoor. SonBAut en SomariwÂ gingen het ach- 

.terna, en ANDJANI kwam achter hen aan. Het deksel scheidde zich van het 

potje, viel bimnen in het paleis van Ajodyàä neêr, en deed daar het meer 
Nirmälä ontstaan (©). Het potje zelf viel wm een woud neder, en deed het 

meer Soemâlá ontstaan. SorerrwÂ en SorBAur zagen het agaten potje daar 

nedervallen, en plompten in het meer; zij sprongen gelijktijdig in het meer 

Soemälà, en dompelden onder water tot aan den bodem. Het was daar 

onder het water even licht als boven het water, maar daar de beide jongelieden 

van gedaante veranderden en den vorm van apen kregen, herkenden zij elkan- 

der niet. SorBArr dacht bij zich zelven: „die zal het potje misschien nemen 

en zijn broeder dacht even zoo: „die zal mijn potje misschien grijpen.” 

[22 

SORBALI naderde (zijn broeder) en riep hem toe: „he, jij! wat ben je voor 
„een dier, dat je in het water rond loopt? het potje, dat je daar vindt, is 

„van mij! het is hier pas neêrgevallen, geef mij het maar over, dan zal ik je 

„goed beloonen. Maar als je mij het niet geeft, zul je op een ellendige ma- 
„mier omkomen, en zal ik je vaneen scheuren!” 

SonariwÁ schreeuwde hem toe: „kijk mijeens aan, dat vervloekte beest, met 

„zijn pretentieuse taal! plaag al! jij wilt je zeker mijn potje toeëigenen! geef het 

(1) Dat Wrinprapr, of althans de steenen paal waarin zij veranderde, als een wapen gebruikt is in den grooten oorlog 

van Alénkä, waarmede de oorlog van Räâmä met DâsämorkKâ bedoeld wordt, vindt men in het Javaansche gedicht 

Ráâmaà (uitgave van C. A. Winter Sr.) miet vermeld. 

Het meer Nirmáälä vond men in de kraton van Ajodyá en had een wonderdadige genezende kracht. Toen 

Dâsârâtâà en zijn vrouw Dèwi RAcom van de Goden een zoon vroegen, baadden zij zich in het meer; zij werden 

daardoor weder jong, en Dèwi Racor werd tevens van haar mankheid genezen. Daarop volgde de geboorte van 

Räxá. 

©) 
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„over! Het is immers duidelijk dat je een schurk bent; want zelfs voordat 

„ik je er om gevraagd heb, ga je mij al eerst beschuldigen. Als je mij het 
„niet dadelijk geeft, zal ik je in flarden scheuren !” 

En zóó wierpen zij elkander een tijd lang in hevigen toorn beschuldigin. 

gen naar het hoofd, totdat SorgBarr spoedig naar zijn tegenpartij toetrad en 

een aanval deed. SogerrwÂ sprong op zijde, maar achtervolgd weêrstond hij 

hem, zoodat zij tegen elkander sanbonsden. Bij den kampstrijd in dapper. 

heid vochten zij met gelijke krachten. Zij worstelden, omslingerden elkander 

met beenen en armen, lieten elkander los en vielen tegelijk op een afstand ne- 

der. Toen gingen zij elkander op het hardst duwen, en met de knieën stom- 

pen, zich om elkander slingeren, en met alle kracht heen en weêr trekken: 

Zij vochten in dolle woede, gaven hun toorn lucht, en schreeuwden naar de 

wijze van apen op een akelige wijze. In de woeling en worsteling drukten zij 

elkander de nagels in ’t aangezigt, grepen elkander bij de haren, trachtten el 

kander vaneen te scheuren, onder het vechten met de nagels te wonden, en bij 

de harige huid te pakken. Zij krabden elkander met de nagels, sloegen el- 

kander met de vlakke hand, liepen om elkander heen, en trachtten elkander 

in stukken te draaijen. SorarrwÂ verloor den strijd. Bij het duwen raakte 

hij onder den voet, en werd hij getrapt en vertreden. „Welnu,” snoefde 

SouBArr al schreeuwende, terwijl hij vast op hem staan ging, „beweeg je 

„nu eens, waterdier! dat. er uitziet als een aap! als je dan toch zoo dap- 

„per en sterk bent, probeer het dan maar met mij te vechten! Doove! heb 

„je dan nog niet vernomen, dat SorBarr buitengemeen moedig en dapper is 

„en bovennatuurlijke vermogens bezit? Als je dan nog leven wilt, kom gaauw’! 

„geef mij dan het potje! het is mijn eigendom, anders zal ik je vermoorden !” 

SorariwÂ was verbaasd, toen hij die snoeverij hoorde, bedacht zich (een 

oogenblik), en zag toen, dat zijn lichaam de gedaante van een aap gekregen 

bad, en geheel en al met haar begroeid was. „Ach,” kermde hij, luid wee- 
nende, „mijn broeder, SorBari! bekijk je lichaam eens! dezelfde ramp als 
„mij is jou ook overkomen; door een beproeving van de groote Goden heb- 

„hen wij de gedaante van apen gekregen.” 

SorBALr kreeg een schrik, toen hij die woorden hoorde, en zag toen, dat 

hij werkelijk de gedaante van een aap had. Luid weenende viel hij zijn 

broeder, die ook nog steeds weende, om den hals, en zei: „ach, SorerIwÂ, 

„mijn broeder! wat zijn wij beide toch diep ongelukkig, dat wij die ramp 

„moeten ondergaan, en wel naar aanleiding van zoo'’n agaten potje. Kom! 
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„laat ons naar Vader gaan, en hem om vergiffenis smeeken! Als wij eens (van 
„die straf der Goden) bevrijd zijn, zal onze rampzalige ape-gedaante verdwijnen.” 

SorammwÂ volgde zijn broeders raad, en ging met hem uit het meer. Toen 

„ANDJANI haar broeders in het meer zag springen, was zij daar ook naar toe 

gegaan, en eenigen tijd aan den oever van het meer op hen blijven wachten. 
Zij had intusschen haar aangezigt en haar handen met het water gewasschen, 

en deze hadden ook de gedaante, als die van een aap gekregen. Toen zij nu 

haar broeders weêr uit het water zag-komen, ging zij spoedig van schrik op 

de vlugt. Haar broeders liepen haar luid weenende achterna, en riepen: 
„ach, heve zus! wees niet bang voor ons, je broers, SorBarr en SorGRIwÂ! 

„Wij zijn door het water van dit meer in apen veranderd; maar zie, strijk 

„toch gaauw over je handen en je aangezigt, die zijn ook van gedaante ver- 

„anderd, mogelijk heb je die zoo even in dit water gewasschen.” 

Toen ANDpJANi dit hoorde, streek zij zich over het aangezigt, en zag zij, dat 

haar handen met haar begroeid waren. Daarop liet zij zich onder een gil 

bewusteloos op den grond vallen. Haar broeders bogen zich tot haar neder 

(en riepen): „ach, heve zus! sterf niet! troost je, dat het de wil der Goden 

„is, waaraan jongelieden zieh moeten onderwerpen! Kom, laat ons naar Va- 

„der gaan, en hem om vergiffenis smeeken, opdat wij, van onze ellende be- 

„vrijd, wêer mogen worden zooals vroeger.” 

Op het hooren van die woorden, kwam zij wederom bij, zij omhelsde haar 

broeders, en sprak hevig weenende: „wat zullen wij toeh wel doen, broeders! 

„als wij die ape-gedaante moeten behouden? Dat houd ik niet uit, liever 

„wil sterven, dan een schandelijk teven hier op aarde te leiden.” 
Haar broeders antwoordden: „verlang- nief zoo gaauw naar den dood! laat 

„ons eerst naar huis gaan en Vader om vergiffenis smeeken, opdat hij ons 
„verlosse. Als wij weenende bij hem komen, misschien dat hij ons in onze 

„misvorming wel genegen is.” 
Daarop ging het meisje met haar broeders op reis. Bij hun vader komen- 

de, vielen zij hem weenende te voet; zij deelden hem de aanleiding van hun 

ongeluk mede, hoe zij die wanstaltige gedaante gekregen hadden, doordat 
‚zij het agaten potje gevolgd waren, toen het in het meer viel. „Ach, Va- 
„der!” kermde Anpsanr, „bevrijd ons spoedig van dien rampzaligen toestand! 

„als Vader geen mededoogen met ons heeft, willen wij liever sterven! Moe- 

„der Is geheel verdwenen, en wij, uw kinderen, zijn vans ale geworden! wat 

„hebben wij toch misdreven?” 
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De Panditá antwoordde glimlachend op een kalmen toon: „komt, zwijgt 

„nu, en weent niet meer! troost u daar mede, dat dit alles geschied is door 

„den wil der Goden, en daaraan moet Jij en je moeder je maar onderwerpen. 

„Maar gaat heen, doef strenge boete op den berg Soenjäpringgä, en 

‚ „smeekt om den Goddelijken zegen. Daar zul je het middel vinden, om den 

„gunst van de voortreffelijke Goden te verwerven, en tot Koningeu van het 

„apen-heer verheven worden. Later zal er een dappere, met uitstekende ver- 

10. 

JL. 

12. 

„mogens begaafde Boetàä-vorst van Kiskéndá zijn, een vijand van Batârâ 

„ENDRÁ, hij zal door jou toedoen verdelgd worden. Daarna zal Batârâ 
.„Wisnor mensch worden, en naar Ajodyà gaan; na een hevigen kampstrijd 

„zal hij het prachtige paleis van Alénkâ verwoesten, en daarin zul jij hem bij- 

„staan, als vrienden en trouwe volgelingen van Batàâärâ Wi1sNor, tot heil en 

„Zegen van de wereld. Dan zul je ook van dezen rampzaligen toestand be- 

„vrijd worden, en al mijn kinderen zullen gunstelingen van Batáârâà Wrsnor 

„aijn, en als t ware duizenderlei zegeningen deelachtig worden. Jij, mijn 

„zoon SonBari! je moet boete doen, en als een vledermuis (aan een boomtak 

„hangen, later kun je dan doen wat je verkiest. SorariwÂ! je moet als een 

„kidang (van gras en bladeren) gaan leven; en jij, ANDsANI! moet het voor- 

„beeld van je broeders volgen, en in je boete als een kikvorsch aan de kant 

„van het water zitten. Luistert naar mijn woorden, mijn zoons! doet je ui- 

„terste best, en streeft naar dapperheid 1n den strijd, want wat je te doen 
„hebt, namelijk: de hulp aan de Goden te verleenen, zal een moeijelijke taak 

„Zijn. 

De kinderen kusten daarop de voeten van hun vader, en gingen toen op 

reis. Zij kwamen op den berg Soenjäpringgà,en gehoorzaamden aan de be- 

velen van hun Vader. SoramiwÂ deed boete als een kidang. SorBam deed 

boete, door als een vledermuis aan een waringin-boom te gaan hangen; op 

den top van den Soenjäpringgàâ stond een zeer hooge waringin-boom, 

dáár deed hij zijn boete, en hing hij aan een hoogen tak. ANDsANr ging als 

een kikvorsch boete doen aan den oever van het meer Madirdà, zij zat 

daar met de beenen schuins onder het lichaam, de eene kmie boven de an- 

dere, aan de kant van het water, zij at piets dan de bladeren, die op haar 

schoot vielen, en dronk niets, dan de dauw, die op haar eigen lippen viel. 

Zóó deden de drie kinderen van GorâmÂ streng boete. 
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HOOFDSTUK X VIII. 

Hbasamoeka, Vorst van Alenka en zijn 

broeders. 

(XXD13. Keeren wij terugtot de drie zoons van Wisrâwä, die op den berg Goh- 

14. 

15. 

16. 

Ue 

18. 

19. 

karnâ boete deden. 
RawÂNÄ had nu vijftig (}) jaren boete gedaan, naar ’t aantal van zijn hoof- 

den gerekend, telde hij voor elk hoofd vijf jaren boete-doening, dat is dus 
voor tien hoofden juist vijftig jaren. Nadat hij vijftig jaren boete gedaan 

had, werd zijn boete welgevallig aangenomen, Batärá Gomrop daalde tot 

hem neder, en honderdduizenden van Goden volgden dat voorbeeld. Zij 

warlden als een zachte regen van geuren in de lucht, kwamen boven zijn 

stulp, en juichten hem toe. Op de vraag van Batárâ Gorrop, welke belooning 
hij voor zijn vijftigjarige strenge boete wenschte te ontvangen, antwoordde Dâ- 
SÁMOEKÁ: „geluk voor mij, o Heer! dat uw Goddelijke Majesteit tot mij ne- 

„derdaalt! Heer! zegen mij, opdat ik steeds mag zegepralen, en alle menschen 

„en Boetäâ's mag overtreffen, opdat niemand op de aarde en onder het 

„luchtgewelf mij evenare, en zelfs de Goden in den hemel mi te zeer 

„vreezen, dan dat zij met mij zouden strijden, opdat al de Goden mij 

„gewonnen mogen geven, en beven van angst, als zij mij zien, en opdat al 

„mijn vijanden op aarde verbranden! (lk vraag), dat Batârá Gorrop mij in 

„al mijn wenschen toegeeft, en (mij de gave verleent, om) allerlei ontzag -en 
„schrikwekkende gedaanten aan te nemen.” 

Op die bede van DÁsÁmorká gaf Batârâà een bevestigend antwoord, en 
met luid gejubel getuigden de (andere) Goden, dat Batârâ Gopror al zijn 
beden inwilligde om de, vastheid van wil, waarmede hij vijftig jaren lang boe- 

te gedaan had. 

Hierop vertrok Batáräà Gopror met zijn gevolg; en DÄsÁmorkÂ keerde 

naar Alënkâ terug. Dáár komende, trad hij, zonder zich te laten aandie- 

nen, het paleis binnen, ontmoette zijn moeder, en hoorde me’ aandoening, dat 

(1) Wat den duur van Dâsâmorgâ's boete aangaat, komen de handschriften niet overeen. Twee stellen dien op tien, 

twee op veertig, en tweeop vijftig jaren. De Indische overlevering, zooals men die ook in de vroegere door 

den Heer C. F, Winter Sr. uitgevene bewerking van dit verhaal vindt [bladz. 15), spreekt van honderd ja- 

ren, nl. tien jaren voor elk hoofd, De gewone Javaansche traditie stelt dien duur op vijftig jaren, en deze 

schijnt door den schrijver gevolgd te zijn. 
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20. 

21. 

24. 

25. 

Er an 

zijn vader overleden was. Hij ging daarop naar zijn grootvader, en verzocht 

hem, zelf als Vorst te regeren. Koning Sonmar1 willigde het verzoek van zijn 

kleinzoon in, omdat hij wist, dat deze uitstekend geslaagd was, dat zijn boete 

welgevallig was aangenomen, dat Batârâ Goeroe tot hem nedergedaald was, 

en hem al wat hij gevraagd had, goedgunstig had toegestaan, zoodat zijn 

kleinzoon alle Goden overtrof in dapperheid. De Boet â-vorst ging als Pan- 

ditâ leven, en gaf de regering aan zijn kleimzoon over. Deze aanvaardde de 

regering in tegenwoordigheid van al de Panditäs, en de Goden bevestigden 

de verheffing van DÂsÄmorkÁ tot Vorst van Alén kàä, in de plaats van zijn 

grootvader. 

Al de kluizenaars, Pandità's en grijsaards onder de Boetâs, met hun 

bedelzakken, en hun (uitgeholde) waloeh's (of pompoenen) aan een touw 

om den hals, kwamen op de hoofdplaats van Alenkâ bijeen, om zijn Koning- 

schap hulde te doen. (Hierdoor) was DÂsÁmorkÂ een geweldig, magtig Vorst 

‚De geheele vorstelijke familie, de Patih PramasrÂ en al de leden van het Hof 

onderwierpen zich aan hem, de poenggâwàás onder de Boetä’s beminden 

hem, even als de ontelbare Boetä-mantris van Alénkä, de Boepatr’s 

„van de buiten-provinciën, allen magtig in den strijd, en de Boepatis van 

DÁsÁmorxÂ uit Alénkâ zelf verheugden zich allen over hen nieuwen Vorst, 

die sterk was door zijn twintig armeo en schrikwekkend om zijn tien hoof- 

den, die waardig, in zich zelven gekeerd, ernstig van blik, flink, ferm. 

sterk, breed en taajestueus van lichaamsbouw, vol vorstelijken luister, onbe 

wegelijk deftig () en waardig was, om over Boetäs te heerschen. Hij was 

alom in de gansche wereld bekend, als iemand die hier zijn weêrga niet had. 

Alles op aarde beefde bij het zien van ’s Vorsten wondermagt. Al de Hoofd- 

beambten, die al oud waren, liet hij door hun broeders of zoons vervangen; 

de besten koos hij daartoe wt. 

KormBÄKARNÁ bleef nog in zijn kluis op den Gohkarnâ, maar (eindelijk) 

werden (ook) zijn gebeden verhoord. Batârâ Goerop daalde tot hem neder, 
en schonk hem zijn uitnemenden zegen, zooals het best paste aan de groot- 

te van zijn kolossale statuur en aan zijn donderende stem. Zijn oogen geleken 

. twee zonnen, die brandden, ais men ze aanzag. Zijn wensch, om de Goden door 

uitstekende vermogens in den strijd te overtreffen, werd volkomen vervuld, en 

(1) Onbewegelijk deftig. Het deftige bestaat bij den Javaan niet alleen in langzame bewegingen, maar vooral 
ook in het nalaten vau elke beweging van ’t lichaam, die niet bepaald noodzakelijk is. De Vorst op de siting. 
gil is daarvan een klaar voorbeeld, 
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De 

zijn lichaam werd volmaakt. Het geleek wel een berg en was zonder weêr- 
ga. Verheugd over de vervulling van zijn wenschen, keerde KormBÂkKARNÁ 
(naar Al&nkâ) terug. | 

Nadat WreisÂnÂ, de jongste zoon (van WisrÂwÂ en Somkùsr), die ook naar 
den Gohkarnâ vertrokken was om den zegen te ontvangen, daar aangeko- 

men was, bleef hij daar langen tijd boete doen, van zijn jeugd tot aan zijn 
volwassen leeftijd vertoefde hij op den Gohkarnâ. Toen daalde Batârä 

‚ Gorror neder, terwijl de Goden hem onder luid gedruisch volgden; toen zij 

boven de plaats, waar WipisÂNÂ zich bevond, gekomen waren, deden zij een 
ruischenden regen van geuren nederdalen. Op de vraag van Batärà Gomrop, 

waarom hij zoo streng boete deed, antwoordde Wr…grsÂnÂ eerbiedig: „Heer! 

„Uw schepsel vraagt niets dan het geluk om een voortreffelijk mensch te 

„Zijn, maar niet zooals mijn oudere broeders. (Ìk smeek) dat ik im staat 

„mag zijn, om al mijn krachten in te spaunen, tot bevordering van het heil en 

„de tevredenheid van allen in de wereld, om het allen aangenaam te maken, 

„de dommen te onderrigten, alle schepselen te beschermen en bij mijn mede- 

„menschen alle booze neigingen te verwijderen tot heil der wereld.” 

Met luid gejuich en gedruisch kwamen de Goden hem hun hulde bewij- 

„zen; allen waren verheugd, en Batârá Gorrom deed het goed aan het hart 

den wensch van den wijzen Wr…nisÂNÂ te hooren. Ook de andere Goden ver- 

heugden zich bij het hooren van dien wensch voor het heil der aarde, en het 

geluk der wereld, en het vernemen van die vredelievende taal en van zijn 

. ernstig streven naar den voorspoed en de gelukzaligheid van alle schepselen 

Gods. Zij deden een regen van geuren op hem neêrruischen, en jubelden, in 
‘t rond dansende: „triumf! triumf! geluk! geluk en zaligheid aan den uitste- 

„kendsten van het groote rijk van Alénkàâl! aan het pronkjuweel zonder 
„weêrga, vol luisterrijken glans en welriekende geuren als van tjöndânâ- 

„hout; aan den schoonsten diamant, die er schittert, met zijn rein hart, den 

. „moedigen, den braven, den verstandigen!” Al de verhevene Goden gaven hem, 

elk voor zich, hnn eigen zegen en eigen geschenken, daar zij zijn voortreffe- 
lijken inborst zagen. Al de Panditâ’s, met NarÂpá (aan het hoofd), putten 

zich uit en gaven hem alle mogelijke inlichtingen omtrent de Goddelijke open. 
baringen. De Goden waren zeer in hun schik, en Batäârâà Gorrom was zóó 

verheugd, dat hij niet van hem scheidde, voordat alle (Panditâ's) hem ge- 

„leerd hadden. De wijze WigisÂnÁ geleek op de maan, die door allerle: glan- 
sen beschenen werd, ingevolge zijn gebeden; daarbij verspreidde zich liefelijke 
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(XXII) bloemengeur rondom den nederigen, zachtzinnigen man. Allen zagen hem gaar- 

10. 

il. 

12. 

18. 

ne, niemand was huiverig hem aan te spreken, daar hij steeds zijn genoegen 
stelde in nederigheid, terwijl hij niemand ontweek, en niet vreesde voor de 
minachting van anderen. Zijn geest was zoo verlicht en beschaafd, als maar 

‚mogelijk was, in uitstekende vermogens en dapperheid was hij zijn broeders 
gelijk, alleen in karakter verschilde hij van hen, want hij streefde maar naar 

‘t geluk (van anderen), snoode gedachten kwamen niet in hem op, hij beöog- 

de het geluk der wereld, en streed vol moed en dapperheid tegen alle moei- 

jelijkheden. Nadat de Goden hem verheerlijkt hadden, keerden zij huiswaarts, 
en stegen zij op mm de lucht. 

WrinisÂnNÂ keerde toen naar Al&ënká terug, ging zonder zich vooraf te laten 

aandienen naar zijn moeder, en bewees haar zijn eerbiedige hulde. Zij deel- 

de hem onder een vloed van tranen haar bittere droefheid mede, daar zijn va- 

der overleden was. Daarop ging hij naar het verblijf van zijn grootvader, den 

Bagawan SOEMALt, wien hij eerbiedig te voet viel. (De oude man) omhelsde 

zijn kleinzoon, en was regt verheugd, omdat zijn kleinzoon den waren zegen 
ontvangen had, en die zegen door de Goden bevestigd was, en omdat hij, 
geheel anders als zijn andere broeders, er naar streefde, om de menschen te 

beschermen, en de gansche wereld gelukkig te maken. Hij hiet hem spoedig 

naar zijn oudsten broeder, den Koning DÂsÁmorkÁ, in het eigenlijke paleis 
gaan, om dezen zijn hulde te bewijzen. Wr_eisÁnÁ haastte zich daaraan te 

voldoen, kwam bij zijn broeder DÁsÂmorkÁ, en bewees hem zijn eerbiedige 

hulde. 

De Boetâ-vorst was verheugd, omdat zijn beide jongere broeders zoo be- 

gaafd en met uitstekende vermogens en krachten voorzien waren, en zij den 

zegen van Batârâà Gorrom verworven hadden. In de tong van KormBÄKARNÁ 

bevonden zich tallooze Goden, zijn stem drong door de zeven lagen der aar- 

de heen, en de zeven luchtgewelven werden daardoor als vaneen gereten. 

De Goden waren getroffen en bang, en verweten Batáârâ Gorrop, dat hij 

hem al te veel vermogens geschonken had, want zijn lichaam geleek wel een 

berg, zijn oogen (brandden) als de zon even voor den middag, en zijn stem 

was als duizend donders. Wie zou er in staat zijn, om zoo iemand weêrstand te 
bieden? De Goden konden hem zelfs miet aanzien, zij verstijfden, krompen in- 

een, en werden doof bij ‘t hcoren van zijn stem als van duizend ratelende 

donderslagen. Maar Batârâ Gorrom was met hem begaan geweest, toen hij 
zijn wenschen vervulde, en heel anders met hem handelde als met andere 

À 10 
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(XXII) Boetâ’s en met zijn broeders. In hem vertoonde Batârá Gorror wat hij 
14, al vermogt, hij maakte hem grooter dan al wat er in de wereld is, (zoo groot) 

als de wereld-verdelgende God (KÂrÂ) ('). KormBÁKÁRNÁ had een lichaam als 

de berg Mâhâmèroe, als hij zijn krachten aanwendde, werd de wereld als 
t ware vernield en tot poeder vermalen. 

Wat de pracht aangaat, was het paleis van Alënkâ volkomen gelijk aan 
den hemel, althans niets minder; het schitterde al van diamanten, goud, karbon- 

15. kels, amethisten en saffieren. (Im het paleis) was (in een vijver) een eiland 

van goud, (soo hoog) als een berg, bestrooid met diamanten, juweelen, sma- 

ragden, amethisten en saffieren; het metselwerk van den vijver was van glin- 

sterend goud, zoodat de golven van de waterkom omringd waren van een 

gouden muur, en de groote golven glansrijk schitterden. Men vond er miets 

16. dan goud en edelgesteenten. Alle de schatten van deze aarde waren uitgeput, 
en dienden tot ornamenten van het paleis van DâsÁmorkÂ. Het zou niet doen- 

lijk zijn, al de sieraden op te noemen. 

De jongere broeders betrokken elk afzonderlijke paleizen. Dat van KormsÂá- 
17. KARNÂ lag ten zuiden, dat van WrisrsÂnÁ ten noorden van het paleis van Dá- 

sÂMOEKÀ. Alle drie waren even prachtig, en echt vorstelijke paleizen. In hej 

midden-paleis (poerâ-madijä) woonde de oudste der broeders, Koning Dâ- 

SÂMOEKÀ, in het zuider-paleis (poerâ-doeksinâ) woonde KormBÂKARNÁ, en 
18. in het noorder-paleis (poerâ-kotärâ) woonde Wi…sisÂsÂ. DâÂsÁmorkÂ gaf 

aan zijn jongere broeders legers met aanvoerders en beambten, zij waren bijna 

even vermogend als hij zelf. Van de schoonheden zoowel van hun paleizen 

19, als van dat van hun broeder, den Koning, vond meu op aarde de weêrga niet; 

en in den hemel kon men er alleen het paleis van Batârâ Gorerom en dat 

van Batârà ENprÁ mede vergelijken; op de geheele aarde, bij alle Vorsten 

kon er niets bij halen, slechts de acht paleizen (2) in den hemel evenaarden 

20. dat van DÁsÂmorkÂ. De gansche aarde verbleekte en kromp meen bij het zieu 
van de wondermagt van den Boetâ-vorst, want DÁsÁmorkÂ had een wreede 

inborst, en als er Vorsten waren, die zich aan hem niet wilden onderwerpen, 

versloeg en verdelgde hij hen, alsof zij door een zee van bergen overstroomd 
werden, hij roofde hun goederen, en voerde hun vrouwen weg. 

(!) Batârâ Käâlàâ is een God, die zich vroeger met menschen en dieren voedde, maar later, toen Batärâ Goerge 

hem dat verboden had, de oorzaak van allerlei ziekten was. 

(2) De acht paleizen in Batärä Goeroe’s hemel waren van de volgende Goden: Goeroe, Bräâmáä, Endrâ, 

Wisnoe, Bajoe, Kälâ, Sambo en Asmâärà. 
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Eerste ontmoeting van Bpasamoeka mel Soebali. 

(XXII) Omstreeks dezen tijd ging DáÁsÂmorkÂ eens binnen de grenzen van zijn 

21. grondgebied zonder leger rond; door de lucht gaande, zag hij den top van 

den berg Soenjâ-pringgâ omringd van bliksemstralen, vurige glansen en 

vuurballen vereenigd met regenbogen, die den ganschen bergtop onder een 
zwerm van door elkander vliegende meteören omhulden. Juist ontving de aap 

SorBÂLt van Batäârâ SorrsÂ een goddelijke openbaring, namelijk de pântjâ- 

sonâ-spreuk. (') 

22. DÂsÁmorkKÂ streek neder, en kwam nader bij de plaats, waar SorBAur, juist 

van zijn boete ontslagen, (nog) tn een biddende houding op een steen zat. 
DÁsÁmorkKÂ sprak hem aldus op luiden toon aan: „kijk mij daar die aap in- 

„een gekrompen zitten en boete doen, omringd van door elkander schietende 

„bliksemstralen! Hei, aap! wat wil je hier op de aarde toch worden, dat je 

„zoo streng boete doet?” 

2d. _SorBarr antwoordde op een zachten toon: „wel, Boetâ! die vraag is over- 

„bodig! Is er dan onderscheid tusschen al het geschapene van de groote Go- 

„den hier op aarde, tusschen menschen en apen, tusschen Röksâsâ’s en 

„Dioe’s? allen, die boete doen, trachten immers de hoogste volkomenheid 

„op aarde, en moed in krijgsgevaren te verkrijgen!” (?) 

XXIIL 1. Toen DâsAmoerKÁ die woorden hoorde, ontstak hij in toorn, omdat die aap 
Sorrart boven allen in de wereld wilde uitmunten, en met den vinger naar hem 

wijzende, sprak hij hem op hevigen toon toe: „’t is verschrikkelijk! wat zoo’n 

2. „aap al niet in zijn hoofd krijgt! dat spant maar alle krachten in, om in 
„krijgsdeugden boven allen in de wereld mt te munten! onbeschaamde aap! 
„verwaande vagebond, die van geen schaamte weet! Hei, aap! je moet we- 

8. „ten, dat ik de Koning van dit rijk van Alênkâ ben, en dat ik wereld- 

„beroemd, bovenmate wagtig, en van bovennatuurlijke gaven voorzien ben. 

„Kom, aap! staak je vruchtelooze pogingen maar! niemand ter wereld is zoo 

A. „magtig als DâsÄmorkÂ, die boven allen op aarde wtmunt. De Dioe’s (°) 

(1) Deze pântjäâsonâ-spreuk had het effect, dat zij het leven herstellen kon. 

(2) Door hoete werden de dieren na hun dood menschen, en de menschen kregen daardoor na hun dood een Goddelij- 

ken rang. 
a) (3) Een soort van Boetâ’s. 
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11. 
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„en Boetä’s en menschen, ja zelfs de Goden kunnen met mij niet wedijve- 

„ren in strijdkrachten. Wacht eens, baldadige aap! als je dan toch volstrekt 
„wilt uitmunten op deze aarde, kom dan eerst mijn vijandelijken aanval te 

„boven.” 

Bij *t hooren van die woorden ontstak SorBar1 in woede, hij rigtte zich op, 

en antwoordde norsch: „he, wat zeg je daar? wel verbazend, wat een trotsch- 

„heid! jij, met jou onbehoorlijk kopstuk! Boetàâ, die de aarde bezoedelt! 
„Ben jij het alleen in de heele wereld, bij wien de uitstekende gaven gede- 
„poneerd zijn? misvormd monster! kwelduivel van kluizenaars! Als je dan 

„toch wilt vechten, toon dan je krachten ! ik zal je man zijn!” 

Nu trok DÄsamorKÂ vol woede zijn tjandräsà, wierp die naar (SorBaur) 
maar het was mis; SorBari ontweek (het wapen) door een sprong, trok een 

grooten boom, zoo groot als een berg, uit den grond draaide dien rond, en 
„sloeg er mede naar DÁsÂMorkÁ, doch DâsÁmorkÂ ontweek den slag door een 
rijsprong, en wierp, toen hij achtervolgd werd, zijn koentâ naar hem; hi 

raakte hem, maar wondde hem niet: het wapen verbrijzelde op de borst van 
SOEBALI, zonder hem te kwetsen. SorBALI viel nu met een knods aan, doch 

. DÁsÁmorKÁ ontweek andermaal den slag door een sprong, greep mm de hevig- 

ste woede zijn trisoelà, wierp die af, en hoopen bij hoopen van pijlen vielen 

laagsgewijze op de borst van SorBaLr, waar zij verbrijzeld en verpletterd wer- 
den zonder hem te kwetsen. Daarop deed SorBarr een aanval, hij wilde zijn 
vijand slaan, maar deze boog zich op zijde, deed een grooten sprong, greep 

zijn boedjânggä päsä, een (draak-) pijl, die hij vroeger van le Goden op 
zijn gebed verkregen had, en legde die aan. Hr kwam een groote draak van 
verbazenden omvaug te voorschijn met opengesperde kaken, hij gaf een vree- 

selijk geluid en had slagtanden, die bliksemden. SorraAur week echter niet uit 

den weg, maar toen de draak naar hem hapte, bragt hij zijn lendenen bijëen, 
drukte zijn armen aan het lijf, liet zich omkronkelen en schudden, doch be- 

woog zich niet. Zóó spande de draak een poos al zijn krachten in. DÂsá- 
MOEKÁ was al blijde, en dacht, dat SorBaAur zeker sterven zoude, als de draak 

zich geheel en al vast om hem gekronkeld had, en dat hij ten minste zijn 

beenderen zoude breken, zoo hij hem al niet wondde. Toen spande Somvaárr 
verwoed al zijn krachten in, schudde zijn lichaam, zette de beide armen van 

het lijf, en drukte die tegen het lichaam van den draak, die hem omslingerd 

had, de draak scheurde geheel uit elkander, zijn slagtanden braken af, en 

zijn bek scheurde in tweeën. 
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Toen DÁsÂmorkÂ zijn draak zag verdwijnen, was hij zeer teleurgesteld, daar 
die draak zoo hoogst gevaarlijk was, en toch tegen Sorrarr niets vermogt, en 

zelfs zonder moeite gedood werd. Hij zette zich vol woede in positie, krijschte, 
brulde op een vreeselijke wijze, zette, terwijl hij onder het krijschen al zijn 
buitengemeene vermogens aanwendde, zijn mond wijd open, en te gelijk met 

het geluid kwamen er vier millioen Boetä's uit, onder het gehuil van stor- 

men en wervelwinden. Schrikwekkend waren de Boetâ’s van, allerlei ge- 

daanten, er waren dwerg-Boetàä's bij honderdduizenden, soort bij soort, zoo 

groot als kleine kinderen, maar met de gedaante van Boetàä’s, wier beet 

vergiftig was, van wier tallooze massa's het wemelde en zuisde. Van andere 

Boetâ’s kwamen alleen de rompen voor den dag, van anderen alleen de 

hoofden zonder hals, of de dijën, de beenen, of alleen de armen, of de hand- 

palmen en voetzolen. Er waren er van allerlei soort. De achtersten namen. 

al meer en meer toe in grootte. Zij wierpen hun knodsen, met bulderend 

geraas, In de hoogte, en vingen die weer op, terwijl zij wild schreeuwden 

als het gerommel des donders. Boetàâ’s van allerlei gedaante zag men in 
tallooze menigte vooraan, en in ijzingwekkende massa’s naderen. Van ach- 

teren, van voren, van de hinker- en van de regterzijde vielen zij gelijkelijk op 

SOEBALI aan, maar deze werd al fierder en moediger, dikker en grooter. Zijn 
geschreeuw vervulde de lucht, hij verdedigde zich woest met armen en bee- 

nen, en sloeg de Boetâ’s daarmede, sloeg met zijn staart heen en weder, 

en velde velen neder, slingerde die om hun hals, kneep die toe om hem te 

wurgen, slingerde die om hun lijf, sloeg er een knoop in, en trok hen heen 

en weer, boog hun nek en knieën krom, en smakte hen op den grond. Zóó 

werden al die wonder-Boetà’s verdelgd en vernield; die hij met de voeten 
aanraakte, vieleu uit elkander, alsof ze in stukken gehakt waren, die hij met 

de handen van zich sloeg, braken door midden. De groote Boetäâ’s hielden 
het vol, dapper en vol moed sloegen zij met paloe’s en piling’s, of met 

knodsen, koentà’s, tjâäkrä's en tjandräsâ's, maar SorsBarr bleef ongedeerd; 

hij deed in eens een sprong, greep een palmboom om er mede teslaan, deed 
van zijn kant nu ook een verwoeden aanval, en trachtte de Boetä’s die voor- 

op liepen, en om strijd in memigte aanvielen, door den palmboom af te pare- 

ren, zij werden te pletter geslagen, regts en links op den grond verstrooid, zoo- 

dat men er overheen kon loopen als over een vloer. Op die wijze werden de 

voorsten verdelgd en totaal vernietigd. Die achter hen aan kwamen, gingen 
‚van schrik op de vlugt, en liepen de dwerg-Boetàä's in de haast omver, de 



XXII) 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

 eppaded 

rompen lieten zich lafhartig vertreden, veel hoofden werden doorkliefd, de 

handpalmen braken of weken op zijde, en de kreupel geslagene dijën vlugt- 
‚ten in allerijl weg. 

DÁsÁmorkÂ schudde zijn hoofd, toen hij zag, dat zijn wonder- Boetâ’s ver- 
dwenen, en niets tegen den aap SorBALr vermogten. Hij had in ’t geheel 
niet gedacht, dat SorBArr in den strijd zoo moeyjelijk zoude te weêrstaan zijn, 
want pas, toen kij boete deed, was hij mager en uitgedroogd, en nu vam hij 

toe in grootte en dikte, nu was hij buitengemeen sterk, breed en forsch, vlug, 

knap, vaardig, bij der hand, snel in zijn bewegingen als de bliksem, onver- 

schrokken en onvermoeibaar, hoewel hij toch door honderdduizenden werd aan- 

gevallen. Hoeveel wonder-Boetâ’'s hem ook met hun paloe’s, piling’s, dön- 
dâ’s en badâmâ'’s slagen toebragten, hij merkte er volstrekt niets van, en van 

zijn kant bood hij gevaarlijken tegenstand, want Boetàä’s, zoo groot als een 

berg, drukte hij alleen met zijn vingers dood. DÂsÂmorkÁá, uiterst verwoed, 

omdat zijn bovennatuurlijke vermogens tegen hem vruchteloos waren, greep 
daarom zijn limpoeng, hij wilde die juist op hem afwerpen, toen SorBaLt haas- 

tig op hem af kwam. DáÁsÂmorkÁ hield stand. Met een bons stootten zij op 

elkander. Zij duwden elkander terug, en verwrongen elkanders leden. Daarop 
stonden zij vast, en drongen zij beurtelings op elkander in, rukten elkander 

omver, liepen om elkander heen, verwisselden van plaats, dan werden zij we- 
der handgemeen, verdraaiden elkanders ledematen, trokken er aan, worstelden 

en wierpen elkander op den grond. Hun kracht had zich in hun armen ver- 

eenigd, zij spanden zich in, met meest mogelijke dapperheid, en als zij elkander 
loslieten ploften zij op een afstand meer. Dan deden zij weêr hun best om elkan- 
der te slaan, zoodat de paloe’s van palmboomen stomp aan de punt werden, 
of braken, onder het aanvallen. Eindelijk grepen zij beide een lange, dikke, 

drooge, ontschorste boomstam, draaiden die in de rondte, vielen daarmede op 

elkander aan, stapten er mede over elkander heen, en wierpen die naar elkan- 

der toe, als of het gewone knodsen waren, zoodat alles op een afstand in 

den omtrek werd neêrgeslagen. Het was of de boomen, die in den strijd toe- 
vallig getroffen en ontworteld werden, waren omgekapt, zij lagen in de grootste 
wanorde dooreen, wijd en zijd vielen zij op den grond verspreid neder. 

De dieren (ven het woud) werden als ’t ware weggejaagd, zij vlugtten in 

aller ijl, in groote verwarring en in groote wanorde naar diepe ravijnen. Al de 

heilige Panditâ's, die op den berg boete deden, vlugtten halsoverkop weg 
om het rumoer van den strijd, hoogst ontsteld en beängst bij het zien van 
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de wijze, waarop dat gevecht geleverd werd. De aap SorBam en Koning 
DásAmoerKÂ bragten het woud in rep en roer; zij waren buitengemeen sterk, 

maar geheel en al tegen elkander opgewassen, want beide stamden af van uit- 

stekende Panditâ’s, en beide hadden hun buitengemeene vermogens door 
boete tot het toppunt van volmaaktheid gebragt. Door hun wondermagt, hun 

hevig gebrul, en het geloei der stormen kwam de aarde in rep en roer, zij 
beefde en golfde zonder ophouden, en kantelde, zoodat de bergen waggelden. 
In de hevigheid van hun strijd kwamen zij worstelende al hooger en hooger 

op den berg, de steenen, waartegen zij aanstootten, sprongen met een slag 
uiteen en de top van den berg spleet en stortte in. 

Eindelijk dolf DÄsÂmorkÁ het onderspit, hij raakte van de beenen en plofte 

met een smak achterover op den grond. Hij greep zijn nanggâlä, die hij 
ontvangen had, toen hij op den Gohkarnäà boete deed, dit was zijn aller 

voortreffelijkste wapen, en het best geschikt, om hem (van vijanden) te bevrij- 
den. Hij wierp (dit wapen) naar SorBarr, en sneed er zijn hals mede af, zo0- 

dat zijn hoofd op den grond viel. Door de tooverkracht van de päântjâsonàâ- 
spreuk keerde het hoofd, dat ver van de romp gevlogen was, weêr op den 

hals terug, en vereenigden zich het vleesch, de doorgesneden spieren, het vel 

en de beenderen weder als vroeger. 

DÂsÂMorKÂ werd hoogst vervaard en verslagen, toen hij het afgesneden hoofd 

van SoEBALI, dat op den grond gevallen was, wederom naar de romp zag te 
rugkeeren. Sorparr ging wêer over eind staan, en deed een nieuwe poging. 

Hij wierp een ontschorste boomstam, zoo dik als een paard, op DÁsÂmorkÂ 

af, zoodat deze bezwijmd neêrviel. Daarna stond DÁsÂMmorKÂ wêer op, en ont- 

trok hij zich (een oogenblik) aan den strijd. 

DÂsÁmorkÂ spande in zijn woede alle krachten, zijn lichaam werd van vuur, 
zijn aangezigt zette zich uit als de Mäâhâ-mèroe, en er kwam vuur met 

vlammen uit. Hij zette zijn tweehonderd armen van het lijf, en kaatste daar- 

„mede déndàâ’s, badâmà’s, loegorâ’s en gandis in de hoogte. Hij vloog 
tot boven in de lucht, even als een vuurspuwende berg, die zich verheft. Al 
heviger en sterker werd het vuur, dat uit zijn lichaam kwam, en met een don- 

derende stem, als die van Batârâ KârÂ, toen hij de aarde in zijn gramschap 
„wilde inslikken, riep hij hem toe, om op zijn hoede te zijn: „hei, hei! pas op, 

„aap! ik zal jou verbranden! zie maar eens mijn buitengewone vermogens! wie 
„kan mijn vijandelijken aanval afweren?” Na die snoevende taal schudde hij 

zijn lichaam, en nu nam het vuur vau alle kanten in hevigheid toe. 



== 80) 2e 

(XXIV)4. Maar Sorsart naderde het vuur, zonder eenig letsel van de hitte te beko- 

6. 

10. 

1. 

12. 

men, en toen werd het vuur als door een wervelwind weggevaagd, al suizende 
verwijderde het zich van zijn lichaam, verspreidde zich maar alle kanten, en 

‚ verstrooide zich wijd en zijd, door een hevigen wind voortgedreven. SorBAur 

vloog den huilenden, loeijenden stormwivd in lucht na. 

DâsÁmorkKÁ schudde zijn hoofd, toen hij dit zag, en greep nu zijn koentà, 
eveneens een geschenk van Batàârä Goreror; hij trad SorBAri te gemoet, en 

raakte hem met de koentà in de zijde, zoodat hij, rist! in twee stukken brak, 

en op den grond viel. Koet daarna wendde SorBarr zijn pântjäsonà aan, en 
toen vereenigden zich zijn vleesch, spieren en beenderen, die afgebroken wa- 

ren, weder. Daarop stampte hij tegen den grond, en vloog weêr in de lucht, 

„en toen DáÁsÁmorKÁ, geheel ontstemd, hem achtervolgde, ontweek hij hem. In 

de allerdolste razernij ging DÁsÄMorKÁ uu eens dwars dan eens schuins voor 

hem op zijn aangezigt liggen of op het hoofd staan, al krijschende, en zich wild 

en woest heên en weêr rollende, om zijn vermogens te laten werken. Bergen 
‚van steenen rolden uit zijn mond en van zijn lichaam; als hij het schudde, ver- 

spreidden zich daarvan nanggälâ’s, parasoe’s, koentâ’s, gädàä’s, bin- 

di’s, dendà’s, gandi’s, badáâmaá’s moesàlä’s, paloe’s en limpoeng’s, 

en overal was het vol van tjákvä's en tjandrásà’s; (al die wapenen) vermengd 
met de steenen, warrelden door elkander als een bijënzwerm. Het krielde in 

‚de lucht van de menigte wonder-wapenen, die voor den dag kwamen; in digte 
drommen kwamen zij daar zonder ophouden met donderend geraas aanzetten, 

terwijl bergen van steenen, als vloeiende lavastroomen, uit zijn mond, néus, 

achterste en ooren kwamen. Sopparr trad terug, werd getroffen, op den grond 

geworpen, en onder steenen en bergen begraven. Behalve die steenen vielen de 

nanggälä’s, paloe’s, piling’'s, moesälä's, lòrys, limpoeng’s, döndà's 

gandi’s, badämàä’s, koentà’s, tjäkrà's en tjandrâsà’s als een regen op 

hem, en bedolven zijn licheam, maar zonder dat hij pijn gevoelde. 
„Zie, Sornaril” riep DÄsÄmorKÁ hem uittartende vrolijk uit, „nu zul je zeker 

„toch wel sterven, domme, verwaande aap! baldadig beest! diefachtige stroo- 

„per! schreeuwziek boschdier, vagebond! lage, domme, verachtelijke aap, die 

„volstrekt wil uitmunten in buitengewone vermogens! Al had je honderddur- 

„zend levens, dan zou je toch stellig zeker onder deze bergen van steeneu tot 
„poeder vermorseld worden! Kijk! waar wil je nu je leven redden? ik wacht 

„je af, toon dan nu je moed en dapperheid!” 
In hevige woede zette SopBart nu zijn lichaam uit, hij wam een vreeselijke 
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gedaante aan, werd al grooter en grooter, en paf! daar stond zijn lichaam, zoo 
groot als een berg, bijna zoo groot als dat van DâsÂmorkKÁ, maar met dit 
onderscheid, dat zijn lichaam uit een vaste degelijke stof bestond, terwijl dat 
van DâsÂmorkÂ van vuur was. Terwijl hij verwoed als een aap schreeuwde, 
scheen hij de gansche lucht te vervullen, en terwijl zijn stem de lucht in tweeën 
scheen te klieven, vloog hij tot boven in lucht; de stormen huilden, onder 

donkere wind- en regenvlagen beefde de aarde, de donder scheen te ratelen, hij 
klapwiekte met zijn haren als met vleugels, terwijl zij nog bedekt waren met 

steenen en bergen. 
DÁsAmorkÂ was verbaasd, toen hij Sorsarrs lichaam zoo enorm in omvang 

zag toenemen, en zoo groot worden als een berg, hij mikte met zijn lim- 
poeng, ook een geschenk van Batârâ Gorror, wierp die naar SOEBALI, 

toen deze naderbij kwam, en trof hem in de zijde. Sorgaur viel in twee stuk- 

ken op den grond, doch na een poosje wendde hij de päntjâsonâ aan, 

en toen vermengden zich het vleesch de spieren en beenderen weder, en vloog 

hij eensklaps in de lucht. 
DÄsÂmoúkÂ was ten einde raad, toen hij zag, dat hij zijn vijand niet kon 

dooden, en weende van spijt. „Koml” riep SorBarr tartende, „val mij nu eens 

„aan! hier is SorBarr, de meest vermogende in de gansche wereld! wel nu, 

„DÄsÂmorkKÂ! nu ben je met je vechten teleurgesteld! je hebt de volkomen- 

„heid nog niet bereikt! smeek Batârâ KAA, den verdelger der wereld, om 

„hulp! laat die trachten: mij te dooden, roep alle soorten van Boetâ’s, die 

„er in de wereld zijn, te zamen, om mijn aanval af te wachten!” 

DÂsAmorkÂ werd nu wel wat angstig, toen hij die woorden hoorde, maar, 

hij schaamde zich het gevecht te ontwijken, al moest nij dan ook zelf omko- 

men in den strijd. Hij wachtte hem af, en met een bons tegelijk op elkander 

aanvallende, pakten zij elkander om het lijf, woelden dooreen, worstelden, en 

drongen tegen elkander aan, haakten met de ellebogen om elkanders leden, 
slingerden beenen om beenen, of armen om armen, en trokken de een den 

ander, met den arm om den hals, naar zich toe. 

DásÂmorkÂ bezigde honderd armen, om zich onder het worstelen te verwe- 
ren, en in honderd armen hield hij wapenen, hij sloeg met paloe’s, pilings, 
déndâ's en badâmâ's, maar het lichaam van Sorgari scheen van hard ijzer 

te zijn, waarop hij als t ware met een stuk vermolmd hout sloeg, zóó weinig 

voelde (Sospaur) er van; het vuur, dat uit den mond (van zijn vijand) kwam 
spuiten, bedekte hem met vlammen, maar deerde hem uiet, de hitte van het 
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(XXIV) vuur verschroeide zelfs geen enkel haartje van zijn lichaam. 
Zóó vochten zij een poos in de lucht, en toen vielen zij, bezwijmd van woe- 

22. de, op de aarde neder, en lieten zij elkander los. Terwijl zij door de lucht vlo- 
gen, geleken zij twee vechtende bergen, die, elkander stootende, de een boven 

den ander trachtten te komen, en onder het duwen zich bij beurten de een boven 

den ander verhieven, of in hun snelle vaart tegen elkander aanstootten, en dan 
bij beurten op aarde vielen. Zij putten al hun strijdkrachten geheel uit, en als 

23. zij vermoeid waren in de lucht, vochten zij met hevigheid op de aarde; in 
wouden en op bergen grepen zij paloe's, zij sloegen elkander daarmede, en 

spanden daarbij hun uiterste krachten in, zoodat de boomen des wouds in 
splinters vlogen. Dan drukten zij elkander weder de nagels in ‘t aangezigt 

en worstelden en vatten zij elkander om het lijf in de lucht. (*) 

24. De Goden werden beängst, en verhuisden naar den grooten hemel, naar het 

verblijf van Batârâà EnNprÂ; maar toen de strijders al hooger en hooger duw- 
den, en met hun hoofden bijna tot aan den hemel van Batârâ ExprÂ raak- 

ten, kwamen de Goden in opschudding, liepen en vewarring dooreen, en vlugt- 

ten naar den hemel van Batârà Gorrom.(®) De Nimfen verstrooiden zich naar 

25. alle kanten, en dwaalden rond, zonder te weten waarheen zij zouden vlugten, 

in de grootste angst en onrust, omdat de groote hemel scheen op zijde te 
kantelen, door de wonderdadige vermogens van de strijders; nog nooit had- 

den zij uóó tets beleefd. Soraur en DÂsÁmorkKÁ gedroegen zich, of zij de we- 
reld wilden verdelgen, t was waarlijk ijzingwekkend. 

26. De Goden riepen hun toe om zich te verwijderen, en deden welriekende 

geuren, die zich alom verspreidden, op hen regenen, om het gemoed der 

strijders te doen bedaren, opdat het niet zoo ver mogt komen, dat zij den 

grooten hemel verdelgden. 

21. _DAsAmorkÂ loosde, in zijn moeijelijken toestand en hoogst vermoeid, een zucht 

daar SorBaAu1 zoo buitengemeen sterk was, dat het weinig scheelde, of hij had 
hem zijn knieën krom gebogen. Toen trok hij zijn tjändrâsä, die onheilspel- 

lend flikkerde als de stralen der zon; t was een uitstekend wapen, juist geschikt 

28. om het in den uitersten nood aan te wenden, hij sloeg daarmede SorBau1 zooda- 

(?) Hoe langwijlig de beschrijving van dit en van andere gevechten ook zijn moge, dient men in ’t oog te houden, dat 

de Dalang bij zijn wajang-vertooningen daaraan veel leven weet bij te zetten, en zijn toeschouwers door allerlei klank-na- 

bootsende geluiden eu door de bewegingen van zijn wajang-poppen weet te boeijen. 

(?) Hoewel Batärâ Endrâä een paleis in den hemel van Batârâ Goeroe bezat, was zijn eigenlijk verblijf in een 

afzonderlijken, lageren hemel, waar hij als Patih van Batârâä Goeroe het bewind voerde. 
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als een instortende berg, op den grond viel. Niet lang daarna werkte de pän- 
tjäsonà, zijn beenderen en spieren, die afgekapt waren, vereenigden zich we- 

der als vroeger, en met een schreeuw, die alom de lucht vervulde, en deze 

als t ware deed splijten, verhief hij zich hoog in de lucht. 

DÁsÂmorkÂ ontweek hem, en maakte zich beängst en ongerust, hij zag wel 
in, dat hij in den strijd niet bestand was tegen een vijand, dien hij toch niet 

dooden kon, en dacht: „hoe zal ik den strijd winnen, als hij niet te dooden is? 

„misschien is het maar beter, dat ik hem gehoorzaam, want als hij eens zijn ui- 

„terste best mogt doen, waarheen zal ik dan vlugten? dan val ik zeker in 

„Zijn handen. Wie kan hem weêerstaan? Het is beter, dat ik hem gehoorzaam, 

„en mij aan hem onderwerp, dan kan ik misschien later met der tijd zijn too- 
„verspreuk, waardoor hij niet sterven kan, magtig worden.” Hij had dus geen 

lust meer, om telkens met hem op te vliegen, en liet zich met een plof op 
den grond vallen. Zijn vreeselijke gedaante verdween, hij werd wêer zoo 

klein, als vroeger, en toen SorBarr hem aangreep, verroerde hij zich in zijn 

handen niet. 

„Wel nu!” riep SorBarr tartende, „doe nu gaauw je best, dwerg- Boetàä!l 

„ik wacht er op, dat je je vermogens toont, als er nog van overgebleven 
„zijn. Je bent toch niet zoo heel sterk, met al je trots en bluf, alsof je al, 

„wat er in de wereld is, in je magt hadt.” 
DÂsÂmorkÂ weende bitter, maakte herhaalde teekenen van onderdanigheid, 

en zeide op mêewarigen toon: „ach, dappere held! ik vraag U vergiffenis, en 

„stel mijn leven en dood in uw handen. Als ik in mijn hofzetel gekomen ben, 

„zal ik U de voeten kussen (ten teeken van mijn onderdanigheid), en als het 

„uw verlangen is, bied ik U wijn vorstelijke waardigheid te Al&nkâ aan, 

„zoo U mij maar in het leven laat.” 

SowBALI werd zeer bewogen, toen hij den grootmagtigen vorst op zulk een; 
droevigen toon om genade hoorde smeeken, en liet hem los. Hij nam hem 
na ‘t ontvangen van zijn eerbieds-betuigingen, aan zijn hand met zich mede, 

en daarop gingen zij naast elkander zitten, Sorparr verlangde, dat DAsÂmor- 
KÁ hem als zijn eigen broeder beschouwde, en zóó kwam het tot een innig 
vriendschaps-verbond tusschen den Vorst van Alénkâ en Sorparr, waarbij zij 
beloofden, elkander met de meeste eensgezindheid in nood en dood te zullen 

bijstaan. | 
Intusschen had SomeriwÂ, die nog als een kidang een kluizenaars-leven 
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leidde, met schrik het geschreeuw in het bosch, als het geluid des donders, en 

den vreeselijke strijd in de natuur gehoord, toen DÂsÄmorkÂ en SorBaur met 
hun wonderkrachten hevig aan ’t vechten waren, toen de boomen des wouds 

. waggelden, de aarde beefde en heên en weêr kantelde, de toppen der bergen 
instortten, en de wilde dieren in aller ijl zich verspreidden, en verstrooid naar 

alle kanten vlugtten. SoreriwÂ spoedde zich dus naar bet verblijf, waar zijn 
ouder broeder SorBaur boete deed, maar (toen hij daar kwam) was het ge- 
vecht al afgeloopen, en had de vijand zich onderworpen. SorBaur stelde zijn 

„jongeren broeder met zeer veel genoegen aan DÂsâmorkÂ voor, en nam hem 
mede in hun vriendschaps-verbond op. 

DásÁmorkÂ wilde niet naar zijn rijk terugkeeren, hij stond er op, om met 

SorBALT mede te gaan, en drong steeds op het bezit van de tooverspreuk pân- 

tjäsonàâ aan, daarom wilde hij niet naar zijn hofstad terugkeeren, en deed 
‚hij met hem boete. Zij werden de intiemste vrienden, en dag en nacht hield 

DAsÂmorkKÂ niet op bij hem te zijn. Eindelijk werd Sorgarr begaan met den 
grootmagtigen Vorst, die zich zoo aan hem hechtte, en op den berg zoo streng 

in zijn boete bleef volharden. Zóó werd Sorrarr ten langen laatste toegevend 
„jegens DÁsÂmorkÂ gestemd, en omdat deze er zoo sterk op aandrong, zoo 

streng mogelijk boete deed, en niet afweek van 't geen hij hem gelastte, deel- 
de hij hem de uitstekende pântjäsonà-spreuk mede, 

DásÂmorkKÁ was nu hoogst verblijd door de gedachte, dat hij niet meer 

sterfelijk was, en verzocht zijn beide vrienden, Sorgarr en SorariwÂ, met hem 

‚naar zijn hofstad Alénká te gaan. Toen zij aan dat verzoek gehoor hadden 
gegeven, en in het paleis waren aangekomen, ontbood DÂsÁmorkKÂ zijn jongere 
broeders, KonMBÂKARNÁ en WigisÂnÂ, en stelde hen aan zijn gasten voor. 

(KorMBÂKARNÂ en WipisÂNÂ) werden, evenals hun ouder broeder, de Koning, 

. met SopBArr en SorarIwÂ zeer bevriend. Deze namen daarop afscheid, en 

keerden beide terug naar hun verblijven op den berg Soenjâpringgä, om 
daar hun kluizenaarsleven te voltooijen. 

HOOEFDS'TUIEÊK XX X. 

Danaradja in oorlog mel Dasamoeka, en overwonnen. 

Toen DÂsÄmorKÁ nu eenmaal de pânt jäsonâ-spreuk magtig was, nam 

9. zijn lust, om de wereld te overheerschen, meer en meer in hevigheid toe. 
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Alle Vorsten der aarde, zonder uitzondering, moesten hem te Alénkâ hulde 
bewijzen, en alle Boetâ's en menschen moesten hem de diepste onderdanig- 
heid betoonen. Hij stelde er zijn genoegen in, dat aij al zooveel aanzienlijke 
rijken verwoest had, en riep al zijn strijdvaardige legers te zamen, om over- 

al rond te zwerven en steeds te vechten. Zijn roem was bestendig, als die 
van een overwinnelijk strijder, en daarom besloot hij nu, de Goden aan zich 
te onderwerpen, en het verblijf van Batârà EnprÂ te verbrijzelen. 

Zijn legerbenden waren al uitgerust, en stonden onder aanvoering vau zijn 
oom, den Patih Pramasrá, zijn moeders broeder, in slagorde op hun plaats, 
evenzoo waren al de Boetâ-aanvoerders strijdvaardig met al hun benden, 
en op de aloen-aloen uitgerukt. 

DÂsÁmorkÂ trad in zijn alom beroemd prachtgewaad buiten het paleis, en 
daarop kwamen de Legerhoofden in beweging. Hij zette zich op een schitte- 
renden troon, aller glans verbleekte voor hem, en allen zaten in een gebukte 

houding voor zijn aangezigt, toen er eensklaps een bode aankwam met een 
brief van zijn broeder, den Vorst van Lokáäpâálâ. De gelederen van de hon- 

derd millioen strijdvaardigen openden zich, en de bode, met name GommorKÂ, 

trad zonder eenige bedremmeling nader, om den brief aan te bieden. Ook de 
legerhoofden maakten voor hem ruimte. DÁsÂmorkKÁ nam den brief aan, open- 

de dien, en las het volgende: „dit is een brief van den Koning van Lokâpâlä, 
„van mij, DÂNÂRÂpJÂ of WisrÂwÂNÂ, den Vorst van Lokäpâlä, aan U, Dá- 

„SÂMOEKÁ, Koning van Alënká, den magtigen Vorst, wiens legers ontelbaar 

„Zijn, met tienduizenden van onderhoorige Vorsten en Legerhoofden en met 
„ontelbare Dityâs, Dijoe's en Rasöksâ's! edele Vorst! houd toch op met 

„uw minachting van al wat er op de aarde is! houd er nu toch dadelijk mede 

„op, want al de groote Goden zijn om U in groote verlegenheid. Bedenk toch, 
„broeder! dat Gij de Vorstelijke zoon van een Panditâ zijt, herinner U, 

‚ „dat Gij mijn broeder en een Vorst met het karakter van een Pandità zijt. 

„Bemin dus al de Goden, opdat zij U genegen zijn, en U openbaringen geven 
„tot vermeerdering van uw roem, en wees omtrent uw medeschepselen niet 

„wreedaardig 1” 

Toen DâsÂmorkKÂ dezen brief van zijn broeder DÂNnÂrApsÂ gelezen had, trok 

hij in hevigen toorn zijn tjandrâsâ, naderde zijn broeders gezant, GorMmorkKA, 
greep hem aan, draaide hem het hoofd om, en sneed het met zijn tjandrâsâ 

af, zoodat het lichaam dood nederviel. Het hoofd vloog in de lucht, en riep 

uitdagende: „hei, hei, DÁsÂmorkÂ! nu brengt ge een onschuldigen afgezant om 
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„het leven, maar bedenk! bedenk, dat er later een aap bij u komen zal als 

„afgezant, en wel een witte aap! die zal de wreedheid, die ge aan mij gepleegd 
„hebt, wreken, en dan zal uw paleis te Alénkâ door *t vuur verdelgd wor- 

„den.” Na die uitdaging vloog het hoofd van GormorkÂ in de lucht, en 
keerde terug naar het rijk Lokäpâlàá. 

De Boetâ’s zagen met verslagenheid het hoofd van den Boetà-afgezant 
GonmorKÂ door de lucht vliegen, en onder het uiten van uitdagingen naar 
Lokáäpálâ terugkeeren. Maar DÂsÁmorkÁ werd al meer en meer verontwaar- 
digd, toen hij die taal hoorde, en riep luide uit: „wel, dat is door het erge 

„heen van die DÂNÁRrÁpJÂ, dat hij een Boetâ op zoo’n ongehoord gemeene 

„wijze berispt! Hij wil zeker Koning van Alöénkàâ worden (maar daar heeft 
„hij immers geen regt op, want) dit rijk van Alënkàâ komt niet van onzen 

„vader (SorMALI), maar van mijn moeder, en toch wil hij zeker mijn rijk be- 

„zitten, steunende op zijn talrijke vrienden, de groote Goden. Welaan, oom 
„PranastÂ! laat de legers oprukken tegen mijn ouderen broeder! ik wil hem 
„verslaan, en Lokäpâlä verdelgen!” 

De Patih PramasrÂ verspreidde weldra onder de legerbenden het bevel, 

om de krijsmuziek aan te heffen, en toen rukte de voorhoede op, onder het luid 
klinken der instrumenten en het gedruisch van wagens, paarden en olifanten, 

zoowel op de aarde als in de lucht. De digt aaneen geslotene Boetà’s, 
die uitrukten, maakten alom een hevig geweld en rumoer. De voerhoede stond 
onder den Patih, en achter dezen bevond zich de dappere DormrüusÂ. Twee 
millioen Boetâ’s stonden gereed onder den held DoumrtrsÁ. Het was een 

schrikwekkende bende: men had onder hen Boetâ’s van allerlei soort, men 

vond er duizend rompen, voorop gingen zeven duizend hoofden, met oogen, 
die vier vademen ver uitpuilden, en die verward waren in de loshangende 

. haren, verder had men er ettelijke honderdduizenden van dijën en armen, 

die zich als een berg van boomwol, door een stormwind verstrooid, verspreid- 

den, zoo velen zag men uit den berg komen en zich verstrooijen. Zóó 
„rukten de troepen van den dapperen DormrikKsÂ onder luid rumoer als om 
strijd voorwaarts. Achter hen zat de held DormrEksÂ op een met vlammend 
goud versierde kostbare juweelen wagen, met een schitterende krijgshoed op 
het hoofd, en op een vreeselijke wijze met zijn limpoeng zwaaijende. 
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(XXVI) Op hem volgde SorpwarsÂ aan het hoofd van een leger van drie millioen 
A, hevig gedruisch makende Boetàä’s, in de gedaante van k&tip’s, ândjâ- 

andjâ’s en iloe-iloe’s (*), die tierden en brulden. SorpwarsÂ reed op 

een olifant, wiens tromp zich naar boven verhief, onder het op-en neêrgooijen 
5. van zijn koentä, zijn troepen veroorzaakten een vreeselijk gedreun. Onder 

luid rumoer reden duizend Boetàä’s op olifanten, en twintig duizend op paar- 

den, al schreeuwende, uit hun open monden vuur brakende, zoodat de vlam- 

6. men opschoten en naar alle kanten uitsloegen als een wandelende berg van 

vuur, die (den vijand) scheen te willen verzengen; de vaandels van SorPwArsÂ 

waren fraai en ook (als) van vuur, een stormwind woei er over heên, en wakkerde 

het vuur nog meer aan. 
Hier achteraan sloot zich KamPÂNÂ met zijn digt op een gedrongene leger- 

/. benden, paarden en olifanten in gesloten rijën. Het leger van KaurÂnÂ be- 
stond uit roode en witte Boetàâ’s, die met levendig geraas en gedruisch te 
voorschijn kwamen. De schittering van de witte slagtanden vermengde zich 

met het geflikker van de tjandrâsá’s, limpoeng’s, parasoe’s, koen- 
8.tâ’s, badâmàâ’s, lòri’s, poegar’s, piling’s en gandi’s. KampÂnÂ reed 

op een olifant, en gooide zijn vreeselijk vlammende koentà in de hoogte, 
terwijl storm- en wervelwinden rondwarrelden, de donder kraakte, en het 

woest getier en gebrul (der Boetâ’s) door de lucht klonk. Schrikwekkend 
was het leger van KamPÂNÂ, en zeer onderscheiden was het kostuum van de 

9. gewone manschappen. Dé goernang’s, gong’s en bèri’s klonken van 
alle kanten, het Boetâ- leger achter KamrÂNÂ was fraai om te zien. Het 

was de wil van DÂsÁmorKÁ, dat de troepen uit de kraton voorop liepen, en het 
groote leger met al zijn aanzienlijke Bevelhebbers en Hofgrooten achter zou- 

10. den geplaatst worden. Alleen DormréksÂ, SonpwarsÂ en KampÂnÂ kregen van 

hur Vorst in last, om zich met hun legers vooraan te bevinden, want Dâsá- 

MOEKÁ wilde, dat zij spoedig met Koning DÁnÂrÂpsÂ van Lokâpâälá in % 

gevecht zouden komen. 
Il. Achteraan volgde DÁsÁmorkÂ met zijn duistere, digte, ontelbare drommen 

van Boetâ's, onder een donderend geraas als van lawastroomen, hun woest 

getier klonk als het onweer, terwijl huilende ruk- en stormwinden zich ver- 

(1) Onder Boetäâ-k&tip verstaat de Javaan kleine Boetâ’s, die in het gevecht zich onder de menigte vermengen, 

en de vijanden bijten. Andjâ-ândjäàs zijn Boetâ’s, die met de beenen naar boven en het hoofd naar beneden op hun 

handen rondloopen, en hun vijanden in de beenen of voeten bijten. Iloe-iloe's zijn kleine Boetä's, die op schellen 

‘toon „iloe! iloel!® roepen, en hun vijanden op den rug springen. 
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strooiden. Zij geleken een zee, die zich uitstort en het geheele land over- 
stroomt. 

Intusschen was de voorhoede reeds op het grondgebied van Lokâpâlâ 
aangekomen. Toen de Patih BAnáNDrÁ vernam, dat de vijanden van A lön- 

kâ aangekomen waren, en dat de afgezant GornMmorkKÂ gedood was, omdat het 
hoofd (van GonmorkKá) in Lokâpâlâ voor zijn voeten neder viel, gaf hij dadelijk 

kennis aan zijn Heer, dat de afgezant GonmoekKÂ door zijn broeder DÁsÁmorkKá 
gedood was, en dat deze met zijn leger reeds op het grondgebied van Lok â- 
pâlâ was aangekomen, om het te verwoesten, en zijn Vorst te verdelgen. Op 
het vernemen van de tijding, dat zijn jongere broeder DÂsÂmorkÂ tegen hem 

oprukte, was Koning DÁNÁRrÁpJÂ zeer aangedaan. hij peinsde, verweet zich 

zelven zijn benarden toestand, (en sprak bij zich zelven): „Het is toch wat al 

„te erg met hem! men kan hem geen goed. doen, ik zoek zijn liefde te win- 
„nen, want na Vaders dood bekleed ik, als oudste broeder, Vaders plaats, daar- 

„om raad ik hem ten besten, opdat het hem voortdurend welga, tot roem 

„van zijn Koningschap. Hij daarentegen wil mij ongelukkig maken, en goed 
„met kwaad vergelden. (Maar) handelen dan niet alle Boetà’s, zoo als wilde 

„dieren mm het bosch? Zij willen dat men maar altijd hun genoegen doet, en hun 

„volop geeft, zoo lang zij nog in de wildernis zijn, kan men hun geen goed 

„doen. Hij kan het zelfs over zijn hart krijgen, om het ongeluk van zijn 

„broeder te zoeken, en hem om te brengen. Maar ik zelf heb roekeloos ge- 

„handeld” Hij herinnerde zich nu het vroegere gezegde van Narädâä, dat 
Lokäpâálâ later door zijn broeder verwoest zoude worden, tot wraak voor 
zijn vroegeren aanval op Alénkâ, en (de overtuiging dat het zijn noodlot 
was) troostte hem. 

Daarop zeide hij vriendelijk: „wie voeren het leger in persoon aan?” Pa- 

tih BANÉNDRÁ antwoordde na een buiging: „Uw broeder DÄsÁmorkÂ met 
„al zijn legerhoofden, alleen uw broeders KormBÄKARNÂ en Wr…grsÁnÂ zijn er 
„niet bij, evenmin als bun troepen” DÁNÁrÂpsÂ sprak daarop: „nu, Pa- 

„tih! roep het leger dan maar bijeen, en lever hem slag buiten de hoofd- 
„plaats! verwijder u nu maar spoedig! 

De Patih BANÁnprÂ verwijderde zich, en liet overal door de geheele hoofd- 
„plaats op de köndang’s, gong’s en bèri’s slaan. Al de Legerhoofden 

stonden daarop (spoedig), ten strijde toegerust, met hun troepen onder de wäpens. 
TomrÁtsÂrÂ en TarrrÂsorpÂ bleven, met alle (andere) Legerhoofden van de 

menschen, als wacht van hun Heer op de hoofdplaats achter, alleen de Boe” 
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tà's trokken uit onder aanvoering van den Patih BANÉNDRÂ en al de an- 

dere Boetâ-legerhoofden. De ten strijde toegeruste troepen rukten uit on- 
der veel geraas, en onder het geklank van köndang’s, gong’s en bèri’s, 

dat zich vereenigde wet het geschreeuw, dat zich alom verhief, en met het ge- 
hinnik van paarden en het gebrul van olifanten. Het scheen zich ten he- 

mel te verheffen en het luchtruim te vervullen. Bij 't uitgaan van de poort 
was er een groot gedrang, en zóó kwamen zij buiten de stad. De Patih 

BANÉNDRÁ had al de troepen in slagorde geschaard. Het leger van Lok à- 
pâlâ geleek op een berg van vuur. 

DormrùrsÁ, die met zijn troepen aan de spits van het leger ging, zag, 
evenals SorPwArsÂ en KampPÂNÁ, dat de vijand al uitgerukt was, en spoedig gaf 
hij bevel, dat het leger van Lokâpàâlâ tegen den vijand zouden oprukken. 

‚ SorPwARrsÂ en KamrpÂNÂ vielen met de hunnen tevens aan. Gelijktijdig vie- 
len zij allen aan, onder luid geschreeuw en het geklank van köndang’s, 

gong’s en bèri’s, datzich alom verhief, en van de goebar’s en de schelle 
goernang’s, wier geluid de lucht scheen te verscheuren. De lange rijn 

vermeugden zich in de hitte van den strijd dooreen. De Boetâ’s werden 
handgemeen met Boetàä’s, en gingen elkander in groote verwarring met 

piling’s, koentä’s, gandi’s, döndàä’s, of badämä’s bevechten. BANÉN- 

„DRÂ hield stand, DormrúksÂ liep moedig op den vijand in, en SorPwaArsÂ en 

KAMPANÁ vielen met hun troepen onder luid rumoer aan, zoodat het scheen, 
alsof de hemel van Batârâà ENprÂ zoude verwoest worden, toen de helden, 

rijdende op olifanten en wagens, tegen elkander aanbonsden. De Legerhoof- 
den, die in de lucht streden, geleken op een arend, die met een (anderen) Ko- 

ning der vogelen vocht. Zij warden zich dooreen, en de pijlen, die van de bo- 

gen snorden, geleken een regen van ârends-vederen. Van weêrskanten waren 

er al velen gesneuveld, zoo wel op de aarde als in de lucht, de lijken geleken 
op een berg van bloemen, en het Boetä-bloed bemorste de hoopen van licha- 
men, die zich in het bloed omwentelden als roode bergen. Zij deden op een 
vreeselijke wijze de aarde rijzen en dalen, deze bewoog zich als een zee, de 
steenen donderden tegen elkander aan, de aarde was in golving, beefde, schokte 

op en neêr, en kantelde naar alle zijden, door de hevige werking van de won- 
dermagt der helden met hun bovennatuurlijke strijdkrachten. 

Toen DormrEkKsÀ, SorpwarsÂ en KamrÂNÂ zagen, dat hun troepen het on- 
derspit dolven, mamen alle drie Legerhoofden persoonlijk in het gevecht deel, 

(zich zelven) bijtende van strijdlust, zwaaiden zij (met hun wagens) heên en 

12 
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der hun wagens. Ook BaNÓNDRÂ deed zijn wagen kraken, begaf zich in ’t 

midden om de zijnen te helpen, spande zijn boog, en schoot zijn wonder- 
pijlen af, die met levendig gedruisch door elkander warrelden, en in onafge- 

‚ broken rijën bij. hoopen van tienduizeuden op den vijand vielen. Velen wer- 
den door de pijlen van BANÉNDRÁ getroffen; want bij honderdduizenden werden 
er afgeschoten, en als er tienduizend verdwenen, kwamen er honderdduizend voor 
inde plaats. In groote verwarring vielen vele Boetà’s, en werd het leger van 

Alenkàä door de pijlen in ’t naauw gebragt. 
Poen de Patih Pranasra den ondergang van het leger zag, gaf hij aan zijn 

Legerhoofden last, om met hun troepen aan te vallen, en met allen spoed mede 

te vechten, en daarop namen WirorraksÂ, BÄpsrÁmoesti, MamrirsÂ en PRADJÂNG- 

cÂ persoonlijk deel in het gevecht. In de grootste verwoedheid brullende, vielen 
al die Legerhoofden aan met pijlen, koentâ’s, bädâmâ’s, parasoe’s, sa- 

rampang’s, döndâ’s, gandi’s en piling’s. Zij drongen op de vijanden in, 

en vertrapten ze regtsen links. Vele Legerhoofden stegen van hun wagens of van 

hun ohfanten, gooiden hun knodsen in de hoogte, en sloegen, vernielden, en verplet- 

terden (alles). Het leger van Lokâäpâlâ, door de tegenpartij overstelpt, werd 
van schrik ter aarde geworpen, en werd in dien strijd geheel verslagen. 

WisNoeNKÂRÁ, een uitstekend held van Lokâpâlàä, viel verwoed, op zijn 

krakenden wagen, met de zijnen aan; in digte drommen drongen deze gelijkelijk 

op, al verder en verder voortdringende, werden zij (met de vijanden) hand- 
‚gemeen, en stortten zich met geweld over hen uit. Al de Legerhoofden van 

Algnkàâ drongen om strijd op, om te vechten. Zij omringden den dapperen 
WiIsNOENKÂRÁ van alle kanten, en sloten een digten kring om hem. Als een 

bruidegom in optogt, werd hij van alle zijden omstuwd van vijanden, die hem 
+ ‚in ‘t naauw bragten, naderden, en van nabij bevochten. Door een regen van 

wapenen, als nanggàlâ’s, parasoe’s, koentá’s, limpoeng’s, gandi’s 

en piling’s overvallen, werd zijn wagen verbrijzeld. WrIsNorNKÁRÁ sprong 

van den wagen, gooide zijn knods in de hoogte, en weerde, daarmede regts 
„en links slaande, al de Legerhoofden van zich af. 

Men verhaalt, dat Batârâ Wisnor op dat oogenblik in hem voer, want deze 

wilde zich in een mensch incarneren, ten einde naar Maïspati te komen. 
‚Hij zocht naar een middel, en nam daarom in de hitte van den strijd deel. 
Daar Batârâ Wissor dus in den dapperen WisnoenkKÁRrÁ huisde, was deze 
zoo hevig in zijn woeden, dat niemand hem weêrstaan kon. 
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de rhoofden vl n, n C e NTRAGNA, dit ziende, kwam Al de Legerhoofden vlugtten, alleen de held MinrraanÂ, dit ziende, k 

em op zijn kra an Wa moet. Wis ÂRÁ wierp in zijn woede ] j krakenden wagen te gemoet. WisNOENKÂRÁ wierp in d 
een limpoeng op hem af. MriNrraanÂ sprong van zijn wagen, maar de 

. wagen werd getroffen, en viel in duizend splinters op den grond. Mrnrrac- 

NÂ legde nu in de uiterste verwoedheid zijn boog aan, en naderde Wisnoen- 

KÂRÁ, zij stonden nu beide fe voet tegen elkander over, als een dubbelde B a- 

„târâ KÂrÁ. MinrraanÁ schoot een buitengemeen krachtige pijl af, trof Wis- 

NOENKÂRÁ door en door, en het bloed stroomde uit zijn lichaam. Nadat Wis- 

NOENKÂRÁ door MINtrAGNÁ gedood was, werden al de (andere) Legerhoofden 

ook verdelgd. Alleen de Patih BaANÉNprÁ bleef over, maar was van zijn 
„troepen verlaten, en trok zich spoedig terug, hij wilde nog welstand houden, 

maar dan was er niemand, die zijn Vorst berigt kon geven van het sneuve- 

len der legerhoofden. Toen hij zich terugtrok, weken de nog overgeblevene 

troepen ook. 

Toen DâsÄmorKÂ zag, dat de vijanden op de vlugt gingen, dat er velen 

gesneuveld waren, en dat de overgeblevenen verward op ’t slagveld rond- 
dwaalden, wreef hij spoedig zijn handen, er kwam een vlammend vuur uit 

dat de vijanden nazette tot op de hoofdplaats, en toen de vlugtenden op de 

„aloen-aloen gekomen waren, werden zij nog vervolgd door het vuur, dat 
den vijand verbrandde, en daar alles in opschudding en verwarring bragt 

Op de hoofdplaats stak het zelfs de gebouwen in brand. Groot en algemeen 
was daar de verslagenheid om de hevigheid van den strijd. 

De Patih BANÉNprÂ trad in het paleis, maakte, toen hij bij zijn Vorst 
kwam het teeken van eerbied, en sprak: „groote Koning! Uw dienaar moet 
„U een ramp mededeelen, namelijk de nederlaag van zijn leger, velen zijn er 

. „gesneuveld, hun aanvoerders zijn gevallen, WisNoENKÂRÁ is door Minrraaná 

„gedood, ook de beide Krijgsoversten, zoons van RorkmorkÂ en Gorr- 
„MOEKÀ, zijn met hun troepen gesneuveld, benevens de aanvoerders der hulp- 

‚ „troepen, er is geen een van hen meer overgebleven. De vijand heeft lijken 
„op lijken gehoopt, maar is (zelf) nog niet het minst in aantal verminderd. 

„De legerbenden van uw broeder zijn ontelbaar, en achteraan is het nog zoo 

„vol als een damp van al de troepen, die nog niet in t gevecht geweest 

„zijn. Uw broeder, de Koning van Aléngkâ, vergeet zich inderdaad geheel 

„en al, en zal zich in den strijd niet ontzien, om het op Uw leven aan te 

„leggen. U mag dus wel op Uw hoede zijn, en daarom heb ik mij dadelijk 
„terug getrokken, en mijn leven niet te gelijk met dat van de andere Leger- 
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„van den vijand. En nu verzoekt Uw dienaar verlof, om te gaan sterven, 

„en op nieuw aan te vallen; de voorhoede der vijanden heeft de hoofdplaats 

„zelve al in vlammen gezet.” 

Toen de Koning DÄNÂrÁpsÂ van zijn Patih BANNprÂ de tijding vernam, 
dat zijn leger in de pan gehakt was, werd hij zeer vergramd, en sprak: ‚nu, 

„„Patih! ga maar gaauw naar buiten, en stel het overschot van de troepen 

„in gereedheid. Ik zal zelf medestrijden, je moet dus niet alleen, maar straks 
„met mij te zamen vechten” De Patih maakte een sëmbah, ging naar 

‚buiten, en stelde zich met al troepen van menschen onder hun aanvoerders, die 
vroeger in het paleis gebleven waren, in gereedheid. 

Koning DÄNÂRrÁpsÁ ging naar zijn bidvertrek om te bidden, en toen daalde 
‚(zijn rijtuig), de poespâkà, met zijn wapenrusting uit den hemel neder. Diep 

bedroefd over de handelwijze van zijn broeder, die het zelfs van zich kon 
verkrijgen, hem te bestrijden en hem, zijn ouderen broeder, naar het leven te 

staan, trok hj zijn krijgsgewaad, dat op zijn gebed van de Goden was ne- 

dergedaald, aan, en omgordde zijn wapens. De troepen stonden in vollen ge- 

tale gereed, toen hij de poespâkä beklom. Onder luid rumoer begeleidden 

hem de troepen met al hun wapentuig. 

Vooraan gingen TorrrÂrsÂrÂ en TorrrÂsorpÂ, de beide aanvoerders van de 

voorhoede, zij reden op schitterend versierde wagens. Beiden waren door hun 
moeder als neefs aan den Koning verwant, beiden waren even schoon van 

gedaante, als een paar tweelingen, even krachtvol, volleerd in de krijgskunst, 

en gewoon hun tegenpartij te verdelgen. 

(Daarop volgde) de Patih BaANÉnprâ, rijdende op een olifant, met twee- 

maal honderdduizend man, die overgebleven waren. Voorts gingen er vóór 
den Vorst luidklinkende goebar’s en bèri’s, terwijl achter den Koning de 
goernmang’s, gong’s en köndang’s de lucht deden weergalmen. 

Vier Legerhoofden volgden achter den Vorst: de zoons van TyrrrÂsorpim- 
eÂ, TsrrrÂpsÂsÂ, TorrrÂgoeNÂ en ToirrÂstkri, die hun (vroeger gesneuvelde) 

vaders in betrekking en naam opgevolgd waren. Hun troepen waren vol 
strijdlust en voor den dood niet bevreesd. 

Buiten de poort komende, verdween het vlammende vuur, toen Patih 

BANÉNDRÁ er een regen- en huilende wervelwind-pijl op «fschoot. Hij schoot 
er nog eens op, en rigtte groote verwoestingen onder den vijand aan, deze 
raakte in opschudding, tienduizend Boetä’s, die door zijn pijlen overvallen 
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werden, werden vernietigd, vele Boetà’s werden geheel weggevaagd. 

Achter hem vielen FuirrÂsormÂ en TorrrÂrsÂPÂ aan, zij drongen op den 

‚ vijand in, en schoten zwermen van pijlen af, die neêrkwamen op de troepen 

van Al&nkâä, en velen overal deden neêrvallen. 

Alle Hoofden van Alenkâà ontstaken gelijktijdig in woede, toen zij zoo 

velen van de hunnen verloren, tienduizend, die voorop gingen, werden vernield 

door de pijlen van BANÉNDRÁ, TurrrÂgorpÂ en ToirrÂrsârÂ, alle drie helden, 

die tegen krijgsgevaren bestand, bekwaam, dapper en van groote krachten 
voorzien waren. 

Ook schoten de zoons van 'LyrrrÂstrKrtr, TorrrÂcoeNÂ, ForrÂpsÂsÂ en Tor- 

TRÂSOEDIRGÁ, alle vier even dapper als hun vaders, een groote menigte van 

pijlen af, die de vijanden overdekten, en velen den dood kostten. De ver- 
woede aanval van de lagere en hoogere Bevelhebbers van Alënkâ werd af- 
geweerd door de krachtige werking, die BANÉNDRÁ, TurrÂsorpÂ en Torrrá- 
rjÂpÂ uitoefenden, en door de vier Legerhoofden, die zich achter hen bevon- 
den, want hun pijlen stegen als rook op, bij hoopen op hoopen, en onder- 

steunden de pijlen van de drie eerste Legerhoofden. Im digte menigte vielen 
zij op de voorhoede (der vijanden) neêr, en verspreidden zich vandaar over 

het geheele slagveld, toen er zich een loeiende storm mede vermengde, zoo- 

dat er al meer en meer sneuvelden. 

Koning DÂsÂmorKÂ gaf vol woede aan al zijn Legerhoofden bevel om aan 

te vallen. De aanvoerder van de voorhoede DoremrgxKsÂ stortte zich schielijk 
van zijn wagen, terwijl hij zijn knods in de hoogte wierp en opving. Wiror- 

. PAKSÂ daalde van zijn wagen, en wierp zijn flinkkeernde koentàä naar boven. 

PRrADJÂNGGÂ, PRÂGÂNGsÂ, SorPwaRsÂ, WimvoïiraksÂ en MIiNrRAGNÂ stortten zich 

gelijktijdig van hun wagens, evenals MarrtruÂ, KârÂporsÂnÁ en GAroDÂrÂ. 
Koning DâsÁmorsá deed met deze Krijgsoversten een woedenden aanval; zij 

stormden wet hun allen vooruit. 

Toen DÁsÂmorkÂ zich zelven in het gevecht mengde, streed hij te voet, en 
terwijl hij zijn knods naar boven wierp en opving, sloeg en zwaaide hij de 

. vijanden neêr, zoodat velen ter aarde vielen, en zij die vooraan stonden, ver- 

nield werden. De Koning van Al&ënkâ naderde BANÉNprÂ, terwijl hij met 

zijn limpoeng speelde, maar BANÉNDRÁ was op zijn hoede, en schoot pijlen 

af, die op de borst van DÂsÁmorkÂ neêrkwamen, ontvlamden, maar hem niet 

kwetsten. Al de pijlen (van BANÉNprÂ) raakten op die wijze ten einde. Turrrá- 
rjÂPÂ en TorrrÂ-sorpÂ vielen tevens aan, en schoten op DâsÂmorkKÂ, om Baá- 
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KÀ; eindelijk kwamen zij in nog digter menigte te voorschijn, en wielen zij 

als een regen op de borst van DÁsÂmorKÂ neder. 

Nu kwam de Boetàä-vorst in de uiterste woede naderbij, in zijn dolle ra- 
zernij wilde hij niet retireren. Hij greep Patih BANÉNDRÁ aan, en wierp hem 

van zich, zoodat hij op een afstand dood neêrviel. Toen LurrÂsorpÂ en 'Uor- 

.TRÄTJÂPÂ zagen, dat BanÉNprÂ door de hand van den Koning van Alënkà 

gevallen en gesneuveld was, wilde TyrrrÂsorvoÂ zijn dood wreken, maar Dor- 

MREKSÂ trad hem te gemoet, en na een levendig gevecht stierf TyirrÂsoepÂ, toen 
„hij door een knodsslag verbrijzeld werd. WyirrÂrsÂrÂ wilde hem wreken, maar 
WirorPAKsÂ ging hem te gemoet, en verpletterde hem met zijn knods. T'or- 

TRÄsEKTI wilde hen nu wreken, maar werd door een slag met de dendá 

van KaAMPÁNA verbrijzeld. Hetzelfde lot onderging TsrrrÂsorpireÂ door een 

„knodsslag van BÄpsrÂmorsti, alsmede de zoon van TnrrÂcoeNÂ door een 

knodsslae van D3AMBOEMANGLI, en de zoon van ÚgmrrÂp3ÂsÂ door de hand van 
te) 

SOEPWARSÁ. Zóó deden de Boetâ’s van Alönkâ, in onbesuisde woede te 

. voet vechtende, een hevigen aanval. Ook sneuvelden er vele aanvoerders van 

de hulptroepen (van Lokäâpàläà). Van het gansche leger van Lokâpâlàä 
bleef niets over; alleen hield de Koning, van zijn troepen verlaten, stand. Nie- 

OO 
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mand bleef er over, dan de lijfwacht, die zich aan weêrszijden van zijn poes- 

‚päkä bevond; vele Hoofden waren gesneuveld, tienduizenden waren voor zijn 
oogen gevallen. Eensklaps viel Koning WisrÂwÂNÂ aan, hij begaf zich te mid- 
den (van het gevecht), om den dood van Patih BANÉNDRA, die door Dâsâ- 

MOEKÁ gedood was, te wreken, daarom was hij bovenmate verwoed. 

Toen DÄsÂmorKÄ zag, dat zijn broeder zich zelf ten strijde begaf, klom hij 
spoedig op zijn juweelen wagen. Patih PramasrÂ en de andere Legerhoof 

‚den verwijderden zich uit vrees voor de strijdende partijën; daar DÂsÂMorKÂ 
met zijn ouderen broeder vocht, noodigde Pramastá de Legerhoofden uit, zich 

van hun Heer te verwijderen. 

Toen de beide partijën tegen elkander over stonden, wezen zij met den vin- 
„ger op elkander; en uadat zij dit eenigen tijd gedaan hadden, schoten zij ge: 

lijktijdig hun uitstekend vermogende wapens op elkander af, maar deze stoot- 
ten zich beide stomp tegen elkander. Zij schoten weêr gelijktijdig hun bui- 

tengemeene wapens af, en bragten hun bovennatuurlijke begaafdheden in wer- 
king. DásÁmorKÁ schoot zijn bramastrâ (of vuurpijl) af, er kwam een berg 

van vuur uit, die vlammen uitschoot, het vuur vervolgde de vijanden, en ver- 
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Koning DÂNÂRÂpJÂ een wapen tot afwering (van dat vuur) af, het water, dat er 

uitkwam, viel op het vuur, en bluschte het uit. DâÄsÂmorkKÁ liet de adelaars- 

pijl los, WrisrÂwÂNÂ weerde die met alle krachten door pijlen van zich at, 

DâsÁmonkÂ rigtte de döndä, een wapen, dat hij vroeger van Batârâ Gor- 
ROE afgebeden had, en dat van alle gevaren bevrijdde door zijn uitstekende, 

buitengemeene en bovennatuurlijke krachten; hij wierp daarmede naar de po es- 
pâkä van zijn vijand, deze viel ineen, door het wapen doorboord, en ver- 

mengde zich, tot splinters verbrijzeld, met het stof. DÂNÁrÄpsÂ sprong er af 

greep zijn koentà, viel daarmede aan, en wierp die naar den wagen van 
DÂsÂMorkKÂ, deze werd getroffen, en zóó geheel en al verbrijzeld, dat er geen 
stuk van overbleef. Nu wierp DÂsÂMorkÂ van zijn kant de limpoeng naar 
zijn broeder, die dit door een ander wapen afweerde. Toen werden zij in de 

hitte van den strijd handgemeen, beurtelings betwistten zij elkanders plaats, 
zij worstelden met bovennatuurlijke vermogens en krachten, en waren beide 

even dapper. Zij stootten op elkander, grepen elkander aan, en lieten hun bo- 
vennatuurlijke gaven werken, alle buitengemeene dapperheid was in hen veree- 
ngd, * was of de donders als rook en nevel voortkwamen. Zij raakten van 

de voet, en vielen ver van elkander neêr, bergen stortten in, boomen werden 

ontworteld en ver weggeslingerd. De poort van het paleis viel verbrijzeld in 
een, de edelgesteenten en diamanten, die de poort versierden, werden rondom 
gestrooid. In het paleis waren de vrouwen in opschudding, beweging en groo- 

ten angst, door de hevigheid, waarmede de strijders vochten. Als zij zich in- 

de lucht verhieven, en elkander duwden met alle kracht, schenen zij vuur uit 

hun lichaam te wrijven. De gansche hoofdplaats kwam in verwarring, het vuur 

nam al meer en meer toe,en terwijl het im een kring ronddraaide, schoten er 

. vlammen uit. Mear de beide strijders hadden geen hinder van de hitte van 

het vuur. Hun dapperheid en buitengemeene vermogens bragten allerlei en 
tallooze wonderen voort. Al water in het woud en in de zee is, mat zijn 
krachten tegen elkander, alle vreeselijke wapenen vereenigden zich in hen; zóó 

spreidden zij hun vermogens, heldhaftigheid en buitengewone krachten ten 
toon. Die het zagen, waren verbaasd, het was of Batârâ Gorror vocht met 

„Hjang Torereear, zóó ontzettend (was hun strijd). Bij beurten van de voe- 

ten rakende, gooiden zij elkander tot op een grooten afstand weg, dan keer- 

den zij haastig terug, bonsden tegen elkander en worstelden, of schopten el- 

kander met alle geweld, raakten daardoor van elkander los, en vereenigden 
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zich weder, om op nieuw te worstelen. Zij vochten zoo een tijd lang met 

hevigheid, en rolden en liepen om elkander heen, draaiden in het paleis ü 

een kring rond, want al worstelende hadden zij elkander daarin gestooteu 

en gesliugerd, zoodat er van alle kanten een geschreeuw opging onder de 

vrouwen, die de strijders zagen, en van angst ontstelden en beefden. Toen zij 

in de tuin van het paleis kwamen, werden de bloemen verstrooid, al de bao- 

men vielen om, en werden door de beide heldhaftige en sterke strijders neêr- 
„gezwaaid. DÄsÄmorkÂ wreef zijn linkerhand, zoodat er vuur uitkwam, maar 

de Koning van Lokâpâlâ wreef ook zijn linkerhand, zoodat er water uit- 

‚kwam, en het vuur voor het water verdween. Alle vreeselijke wapenen vlogen 
door elkander. Toen de strijders weêr buiten de stad gekomen waren, ver- 

hieven zij zich tot op een- berg, waar zij op nieuw hun vermogens aan- 

wendden, en hun krachten tegen elkander maten, door gelijkelijk tegen el- 

5. kander aan te bonzen, en gelijkelijk elkander af te weren. Hun wondermagt 

nam miet af, maar nam zelfs verbazend toe: bij de inspanning van hun reu- 
genkrachten reikten zij tot den hemel, het vuur vlamde al heviger, en de don- 

‚derslagen verhieven zich hoog in de lucht. Poen zij zich in de hocgte verhie- 

ven, en keer op keer als rook opstoven, kwam de hemel in ramoer, en schreeuw- 

den de bewoners van EnprÂ’s hemel, namen in allerijl de vlugt, en weken 

Î. met hun geheele gezin naar een verwijderde plaats om hun leven te redden 

De Dewâ’s en Djawâtâ’s, die magteloos waren, gingen naar een verafge- 

legen plaats in den hemel. Toen de vechtenden den hemel met hun hoofden 

aanraakten, stortte de hemel naar beneden, en viel in de zee. De Goden vlo- 

‚gen weg naar den vasten wal, en dáár komende, verhieven zij zich wederom in 

de lucht in een westelijke rigting, waar zij zich tijdelijk vestigden, daar hun 

hemel verdwenen was. Al wat door het vuur werd nagezet, verteerde in de 

‚ vlammen, de dieren des wouds namen de wijk naar diepe valleijen. De zee 

zag er uit, of zij omgeroerd werd en kookte; vele visschen stierven, of werden 

bedolven onder de brokstukken van den gevallen hemel. 

Terwijl de strijders zoo buitengemeen hevig mef elkander worstelden, en 
hun wondermagt tegen elkander maten, kwamen er vele Goden met een 

boodschap van Batârâà Gorror, die de strijders gelastte, zich spoedig naar 

beneden te begeven, en niet in de lucht te vechten, daar dit groote ontstel- 

tenis onder de Goden verwekte, maar weêr op de aarde te strijden. Toen daal- 
den zij neder, en vochten zij op de bergen, zij worstelden daar, en vielen el- 
kander aan met zulk een geweld, dat het donderde in het gebergte, de spelon- 
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82. knapten af, als zij door de döndàä getroffen werden. Al de heilige Pandi- 
tâ’s, die daar boete deden, kwamen eensklaps in opschudding, verlieten hun 
woonplaatsen in grooten haast, en verstrooiden zich zonder te weten waar- 
heên zij vlugten zouden, op een deerniswaardige wijze, zonder zelfs eenmaal 
om te zien. 

XXX. 1. Hevig huilden de wind- en regenvlagen, de aarde schudde en deukte herhaal- 
de malen in, alsof er gaten in zouden vallen, de bergen kantelden en wag- 
gelden, terwijl zij aan het worstelen waren en elkander met hun knodsen sloe- 

2. gen, zoodat de slagen, die ze afweerden, luid klonken. Geen van beiden was 

onder het vechten de minste in heldenmoed, zij putten, tegen elkander over 
staande, hun wondervermogens geheel en al uit. 

Kerst werd DâsÂmorkÂ bijna overwonnen, maar daarop verhief hij zich in 

8. de lucht, tevens kwam er toen een vreeselijk bulderende stormwind met een 
digte duisternis, die alles overdekte, waarin men DÁsÁmorkKÂ niet zien kon, en 

men alleen zijn bulderende stem hoorde. Koning WisrÂwÂnÁ werd hoogst 
bekommerd, en verloor van angst zijn tegenwoordigheid van geest, toen DâsÂ- 
MOEKÂ voor zijn oogen zich onzigtbaar maakte, en hij alleen zijn bulderende 

4. stem hoorde (in deze woerden): „hei, Koning van Lokäpâlâ! op dezen dag 

„zul je zeker sterven! komaan! vertoon nu je krachten, als de Goden je lief, 

„hebben! je bent er altijd zoo blij om, en bent er zoo trotsch op, dat je zoo. 

5. „veel vrienden‘onder de Goden hebt, en daarom heb je mijn rijk van Alön- 
„käâ voor je zelven willen nemen!” 

Na het uiten van deze woorden, stortte hij zich uit de lucht naar beneden, 

en gaf daarbij zijn broeder een schop tegen het hoofd, dat het bloed er 
6. met een straal uitspoot. “Toen greep hij hem aan, en wilde hem op den 

grond smakken, maar Patih PranasrÂ vatte plotseling zijn hand, en zeide 

op een vleijenden toon: „ach, mijn Koning! doe dat toch niet! bedenk, dat 

„het Cw oudere broeder is, en gedraag U naar de oud-vaderlijke instellingen!” 
Doch DÄsÁmoeKÁ ging voort met schreeuwen: „waar zijn nu je vrienden, de 

1. „Goden, dat er geen één is, die je helpt?” Hij had den Patih bijna van zich 
afgeslingerd en weggestooten,„ om zijn vijand op den grond te smakken, toen 
PraHasrÂ met het aangezigt op zijn voeten viel, en hem aldus smeekte: „als het 
„er toe mogt komen, „dat Uw broeder (door Uw hand) stierf, zou U zeker de 

8. „vloek van Batârâ Gorrom treffen, omdat hij Uw oudere broeder is, hij is 

„nu al gewond! Ik smeek U zelfs, Heer! vraag van hem de vergunning om 
13 
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(XXX) „hem te genezen!” 

Toen dit geschil een poos geduurd had, kwam de Bagawan PapmÂ. Deze 
9. was hun beider grootvader door hun vader, den Panditâ Wr…srwÂ, en 

was tot een Godheid verheven in den hemel van Batâràâ EnprÂ. Hij nam 
vier Goden met zich mede, en sprak: „hei daar, mijn kleinzoons! houdt op! 
„houdt op! Daar gij, DÁsÁmorkÂ! er geen genoegen in vindt met Uw broeder 

10. „eensgezind te zijn, en gij zijn goeden raad niet wilt opvolgen, wordt hij nu 
„door Batârâ EnprÂ weggehaald, maar zijn paleis met al wat er in is, zal 

11. „aan U worden overgegeven, als teeken van Uw overwinning, en het gansche 

„rijk van Lokäâpäläâ zal Uw eigendom zijn. Maar Uw oudere broeder zal 

„van Batârâ ENprÂ voor zijn rijk vergoeding ontvangen. Hij zal het getal 
„der Goden aanvullen, en zalig zijn in den hemel van Batâräâ EnprÂ.” 

12. Daarop verhief de Bagawan PapmÂ zich in de lucht met de Goden, die 
den Koning Wr…srÂwÂnÂ medevoerden, en deze werd nu in den hemel tot een 

13. Godheid verheven. DâsÂmorkKÂ haastte zich in het paleis (van Lokâpâlâ) te 
gaan, en roofde daar alle schatten. Het Boetâ-leger roofde ook naar harte. 

lust al het goud, de edelgesteenten, allerlei kleederen en wapenrustingen; de 
ornamenten binnen in het paleis en in de tuinen met de gouden kleederen 

werden allen vernield, of naar Al&énkâ medegenomen. 

14, De lusttuinen, bosschen en bergen binnen den omtrek van het paleis wer- 

den verwoest en beroofd, en hun gouden versierselen door de Boetâ’s me- 

degenomen. Zóó voldeden de woeste, wreedaardige Boetâ’s aan hun har- 
telust. 

HOOEDS TT UK XxX XI. 

Dasamoeka Gracht in den hemet van Batara Goeroe 

te dringen. 

15. In het rijk van Lokâpâlâ was een berg, die zich hoog in de lucht ver- 
hief. DâsAmorkÂ wilde den top van dien berg eens zien, besteeg dien langs 

16. de hellingen in zijn draagzetel, en nam slechts weinig uitverkorene Boetâ’s 
mede, terwijl de andere Boetäâ’s in grooten getale binnen het paleis (van 

Lokâpâlâ) bleven plunderen. Op den top komende, zag men een gebouw, 
17. waarvan de poort, als de buitenste toegang, leidde tot de hooger gelegene he- 

melsche lusthoven. Binnen (in t gebouw van) die poort bevonden zich al de 
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(XXX) Nimfen, die bestemd waren voor de edelen, die den heldendood op het slag- 

veld gestorven waren; allen, die voor dat doel afgezonderd werden, waren al- 

leruitstekendste Nimfen. 

18. DâsÂmorkÂ kwam daar, nog in zijn draagzetel zittende, aan. Maar de God- 

heid, die de poort bewaakte, kreeg een schrik, toen hij DÂsÂmorkÂ in zijn 

‚19. draagzetel zag aansnellen, en schreeuwde: „hei, Boetâ, DÄsÂmorkÂ! wat kom 

„jij hier doen? ga maar’gaauw weêr naar beneden! keer terug! want dit is 

XXL 1. „de geheime poort van Batârâ Goeroe, zelfs de Goden mogen hier niet rond- 
„loopen. Je wilt maar doen, wat je in den zin komt, en den heerlijken hemel 

„bestijgen, zonder dat men je ontboden heeft. Keer spoedig terug! want als 
„Batârâ Gorror op je vertoornd werd, zou dat je ongeluk zijn. En er be- 

2. „staat immers in der daad een belofte van Batârâ Gorror omtrent je persoon, 
„dat je namelijk later zult strijden tegen een hoogverheven Held, die een leger 

„van apen bezit, en die je met je broeders en verdere familie zal verdelgen; 
„en dan zal Alénkàä door de apen verwoest worden. Stijg daarom maar spoe- 

„dig van je draagzetel!” he 
3. Met droefheid hoorde DâÂsÁmorkÂ de waarschuwing van de Godheid, dre 

de poort van den Nimfen-hemel bewaakte, hij steeg af van zijn draagzetel, en 

A, bad op de wijze der Boetâ's, en niet in de houding, waarin de menschen 
bidden. (!) Hij smeekte in zijn gebed, dat hij den afgesloten, goed bewaak. 
ten hemel, vol van Nimfen die voor gesneuvelde helden bestemd waren, mogt 

5. kunnen binnentreden en aanschouwen. Na dit gebed stapte hij op de poort 
toe, en duwde die met de hand open, maar toen hij er met zijn eene hand 
binnen was, sloegen de vleugels van de poort toe, zoodat zijn regterhand er 

tusschen gekneld werd en hij die niet kon terugtrekken; hoe meer hij zijn 
6. best daartoe deed, zoo veel heviger klemde de deur. DÁsÂmorkKÂ kromp ineen» 

krijschte en brulde van hevigen pijn, zijn donderende stem scheen door alles 
heên te dringen, de lucht vaneen te scheuren, en de drie werelden te vervullen. 
Vele Goden werden opgewipt en sprongen verschrikt van hun zitplaatsen, het rom- 

melde, raasde en daverde in de lucht, en de aarde beefde. Batârâ Gorror gaf 

glimlachend aan de Godheid, die de poort bewaakte, bevel om de deuren voor 

1. hem een weinig openen, DâÂsAmorkÂ trok daarna zijn hand los, maakte voor 
de poort een sëmbah, en wel die van iemand die tot Batäârâ Gorror bidt. 
Toen ging hij met zijn gevolg weg naar andere oorden in het gebergte. 

(5 De Boetä’s bidden staande, met wijd geöpende oogen en open mond, De menschen, evenals de apen, bidden met 

ingehouden adem, voorover gebogen, en met de oogen op de punt van den neus gerigt, 
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HOOEFDSTUK XXII. 

Ontmoeting van Wasämoekà met Widawati- 

DâsÂmonkÂ zag een berg met een kluizenaars-verblijf, omrivgd van helder 
water, met alle mogelijke vruchtboomen en met een fraai gebeeldhouwden, ge- 

metselden vijver, met figuren van ingezette geele agaten en roodachtig geverfd, 

het hek was versierd met paarsche en groene agaten, als fraai lofwerk van 
bloemen. | 

De bewoner van die kluis was een Prinses, de uitstekendste der aarde, ge- 

naamd Dèwi WipÂwarr, het puikje der vrouwen. Zij stelde zooveel genoegen 
in het kluizenaarsleven, dat men er overal over sprak, en het navolging vond 
bij de Nimfen. Alle kluizenaars van de aarde deden voor haar onder in 

strengheid van boete. Het zou ons echter te ver leiden, als wij al de wijzen, 
waarop zij haar boete uitoefende, en al de sieraden en schoonheden van haar 

kluis gingen beschrijven. 
Toen DÂsÂmorKÂ, bij het zien van dien buitengemeen schoonen berg, uit zijn 

draagzetel gestegen en de kluis genaderd was, zag hij een vrouw zóó uitste- 
kend schoon, dat het scheen, dat de hemelsche Raras-arr, de Gemalin van 

Batäârâ BrÂuÂ, met haar in schoonheid niet kon wedijveren; Dèwi Ramm 
was niet zoo schoon als Dèwi Wipâwari. Inderdaad hield Dèwi Ser zich 
dan ook in haar persoon verborgen, en daarom had de Bagawan Weranas- 

‘par haar als zijn dochter aangenomen. Na den dood van (den Bagawan,) 

12. haar pleegvader, verving zij hem, en bleef in zijn kluis, al dien tijd er op 
wachtende, dat Wrisnos zich incarneren en naar Maiïspati gaan zou. Langen 

tijd had hij daartoe geen middel gevonden, maar eindelijk kwam de oorlog van 
Lokäpâlâ met Alsnkâ. Toen hield Batârâ Wisnor zich een oogenblik 

bij de strijders op, en incarneerde zich in een der helden van Lokâpälâ (Wis- 

NOENKÁRÄ), die door MinrraanÂ gedood werd. (*) Hij incarneerde zich daarop in 

1 

(5) Batârà WisNon heeft zich elf malen geïncaraeerd, en op aarde een geruimen tijd geleefd. De zesde incarnatie was 

n Ardjoenà Säsrä, de zevende in Rämà van Ajodyä, en de achtste in Krésnâ van Dwâräwati. De twaalfde 

incarnatie ligt nog in de toekomst; dan zal hij gaan wonen in een paard, onder den naam van Kalënki Watâärä, hij 

zal nederdalen, en de bergen in de zee slaan, de zee zal het land overstroomen, op het einde der dagen, als de kijamat of 

oordeelsdag aanbreekt. Dit zijn dus vaste incarnatie's. Hieronder wordt niet gerekend de overgang van Wisnoe in 

Wisnoeukärä even voor diens dood (in de 27e. zang, het 23e, vers medegedeeld). Deze incarnatie was een eenvoudige 

overgang, of pantjadan. Dergelijke overgang had nog eenmaal plaats, en wel vóór de incarnatie in Râ&mä, toen Wier 

noe een poosje in Djâmâdagni ging wonen, 

ee 
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Koning ArpsonNÂ-sâsrÂ (te Maiïspati), bleef toen voor vast in een menschee 

lijke gestalte, en wachtte aldaar de komst van Batari Srr af. Maar deze hield 

zich nog steeds op den berg op, en had nog geen middel gevonden, om naar 
Magâdâ te gaan, en zich daar te incarneren in TuirrÂwarnr, de Koningsdoch- 
ter van Magâdâ, die door den grooten Koning van Maispati tot Gema- 
lin zoude gekozen worden. Dit was dezelfde als zij, die nu nog op den berg 

woonde, Dèwi WipAwamr, die nu den op den berg verdwaalden Koning DÂ- 
SÄMOEKÂ bij zich als gast ontving. Toen DâsAmorkÂ ‚op het plein voor de bid- 
cel kwam, waarin Dèw i WipÂwarr zich bevond, zag deze met schrik een Boetà, 
dien zij als een Boetâ-vorst herkende. Zij ging echter naar hem toe, en sprak 
hem aan: „wel, Boetâ-koning! wat wil U op dezen berg, waar ik boete doe, 

„doen? Wat is Uw voornemen? Hier is immers niets, dat U aanstaat! U kan 

„even goed in de lucht ronddwalen, waar U niets dan warmte vindt. Het is 

„er ver vandaan, dat U hier schaduw of vruchten zon vinden, U vindt hier 

„niets, vruchteloos doolt U hier op dezen bergtop rond.” 
Toen DAsämnrkÂ haar die vragen hoorde doen, werd hij zoo smoorlijk ver. 

liefd, en zoozeer van liefde bevangen, dat hij zoo goed als gestorven was, zon- 
der gewond te zijn, indien het hem niet mogt gelukken, de Prinses magtig. 

te worden. Hij antwoordde: „wie heb ik wel de eer hier te zien, in een glans, 

„als de opkomende volle maan, schoonste van de bloemen der aarde? Waar- 

„om moet U juist boete doen op een bergtop? Baad U dan liever te Alönkáâ 
„in geneugten! Gaarne zal ik daar Uw dienaar zijn, U mag over het rijk 
„Alénká heerschen, ik zal het U overgeven! Allen, mannen en vrouwen, zul- 

„len U dienen, U alleen zal ik aanbidden! Wel, laat ik U maar medenemen! 

„het is jammer voor U, hier op een berg zonder eenig gezelschap te vertoeven 
„Komaan! ga liever naar Aléënkâ. Het is jammer van den glans van U, 
„voor wie het schijnsel der maan moet onderdoen en de fonkelende starren 

„verbleeken, bij wie de bloemen haar geuren verliezen. Wat heeft U hier te 

„doen. Koninginne der geuren, Koningin van het goud, Koningin der edelge- 
„steenten, in waarheid bloem der zoetheid! Tel vrij al de bloemen der aarde, 

„en zie, of er één is, die U nabijkomt, die U gelijkt! Kom dan, meisje lief!” 

Hier viel WipÂwarir hem in de rede: „hei, Boetâ-vorst! vergis U niet! 
„Uw pogingen zijn vruchteloos, Uw persoon kan mij niet bekomen! zelfs nie- 

„mand van de Goden zal dit kunnen, behalve Batârâ Wrisnor, die zal mij 

„later bezitten, zonder mij te verruilen of te leenen aan een ander. Al incar- 

„neert Batârâ Wri1snoe zich ook duizend of honderdduizend maal, zoo zal hij 



— 102 — 

(XXXII) „zich niet van mij scheiden. Op dit oogenblik is hij mensch geworden in 
3. „Maïspati, en gevaren in den Vorst van dat rijk, Koning AprpsornÂ SÂsrÂ, 

„die beroemd is over de geheele aarde. Ik ben voor hem bestemd, en zal 

„hem binnen kort volgen. En nu, Boetàâ! verzoek ik weg te gaan! U han- 
„delt verkeerd, als U mij leed aandoet.” 

DÄsÂmorkÂ drong bij haar aan, naderde haar, en wilde haar aangrijpen, 
maar WipÁwÂrr ontweek en ontsnapte hem. DÂsÂmorkKÂ volgde haar op baar 
schreden naar het vertrek, waar het wierookvat stond, maar terwijl DÂsÂmorkÂ 

haar achterna ging, was zij al in het vuur gegaan. DÂsÂmorKÁÂ was onthutsd, 

en gevoelde berouw, hij keerde weder terug, en ging naar buiten, daar hij 
het gezigt van de opschietende, hel flikkerde vlammen van het vuur niet kon 
verdragen. 

HOOEDS TTU K XX X III. 

Ontmoeting van Wasamoeka mel Maroeta- 

Zóó teleurgesteld in zijn liefde, ging DÂsÁmorkKÁ den berg rond, hij zag 
toen een anderen bergtop, die op een paleis geleek, want de kluis (die zich daar- 

op bevond) was fraai versierd met witte agaten, de poort verhief zich hoog 
in de lucht, was gebeeldhonwd en versierd met edelgesteenten, en de boven- 
ste spits bestond uit een parel, zoo groot als een jonge kokosnoot, en schit- 

„terde van verre. Aan weerszijden (binnen de poort) waren nette, sierlijke pa- 

seban’s, zoo fraai gebouwd, als van een vorstelijk paleis, geplaveid met witte 

agaten, en evenzoo was er een gemetselde vijverkom (in de nabijheid), met 
agaten geplaveid. (*) 

Dáár woonde de Koning van de kluizenaars, die op den berg hun verblijf 

. hielden, van al de heilige Rösi’s, Panditâ’s, Wawasi’s, Mangoejoe’s 

en Tjantrik’s (°; deze allen erkende Praboe Maroerá, die daar zijn ver- 

(1) De gemetselde vijverkom bij de paseban’s of pandâpâ’s, die men bij den hoofdingang van deze kluis vond, dien- 

den om er de voeten in te wasschen, als men de kluis wilde binnentreden. Evenzoo vindt men thans voor de kraton te 

Soerakarta bij de Sri-m&nganti-poort een put voor hetzelfde doel. 

(2) Naar de meening der Javanen had men onder de Panditâ's onderscheidene rangen, waaraan verschillende werk” 

zaamheden verbonden waren, en die door verschillende namen werden aangeduid. Hieronder volgt een lijst van die rangen 

en namen, zooals die door een geleerden Javaan van Soerakarta is medegedeeld, 

le of laagste rang. Indoeng-indoeng, die geen vaste verblijven hebben, en de bosschen vellen. 

2e rang. Galoentoeng, die vaste woningen hebben; zij dragen lasten, en halen hout of water, 
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XXI blijf hield, als hun Vorst. Elken morgen verzamelden zich die heilige perso- 
nen bij hem, om van hem onderrigt te ontvangen. 

Praboe MarorrtÂ schrikte, toen hij DásAmoerkÂ zag aankomen, en de plaats, 
waar hij onderwijs gaf, binnentreden zonder zich te laten aandienen. Toen 

DÁsÂmorkÂ zich daar nederzette, gingen de Panditâ's van schrik uiteen, en 
verwijderden zich. 
Praboe MarorrÂ zeide vriendelijk tot hem: „DÁsÂmorKÁ! wat is het doel 

„van Uw komst hier in mijn paleis?” 

DÄsÂMoEKÂ antwoordde: „ik heb pas gestreden met den Koning van Lokà- 
„pálá, en heb hem overwonnen; wat magtige Vorst hij ook was, heeft hij 

. „echter den kampstrijd met mij verloren. Hij zelf is in den hemel opgenomen, 
„en het gansche gebied van dezen berg is mij door de Goden geschonken, 
„als een teeken van overwinning, derhalve is al wat regts en links van Lo 

„kâpâlá ligt, mijn eigendom. En als ge U aan mij niet wilt onderwerpen, 
„laat ons dan vechten!” 

ge 
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rang. 

rang. 

rang, 

rang. 

rang. 

rang: 

rang. 

rang. 

rang. 

rang. 

rang. 

rang. 

Die van den Jen tot den Jen rang heeten ook se wâ. 

Oeloegoentoeng, of kampoeng-hoofden, belast met het opzigt over de werkzaamheden, 

Tjantrik, die met allerlei boodschappen of zendingen belast worden. 

Tjèkèl, die ’t opzigt over de werkzaamheden van den landbouw hebben. 

Poetoet, met het toezigt en het schoonhouden der bidplaatsen belast, 

Maeangoejoe, die de klok luiden en daardoor het uur van ’ gebed aangeven, 

Die van den Sen tot 12en rang behooren tot de sogätä. 

Djanggan, of schrijvers. 

Wasi, of Wawasi, die het rest Kn 

Adjar, of lagere onderwijzers. 

Panditä, of Wikoe, volleerde of hoofd-onderwijzers, die in alle geheimen zijn ingewijd, 

Danhjang, die waardig zijn vereerd te worden, 

Resi, die volkomen rein en heilig zijn. 

Dewá, die door hun vermogens met de Goden gelijk staan. 

Voorts heeft men nog de volgende rangen en namen van vrouwelijke Panditâ’s: 

of laagste rang. Obatan, die koopen en verkoopen op de pasar. 

rang. 

rang. 

rang. 

rang. 

rang. 

rang. 

rang. 

rang. 

rang, 

Abet-abet, die water en bladeren halen, 

Oebon-oebon, die vegen en wasschen. 

Kâkâ-käkä, of kookvrouwen. 

Endang, die met het doen van boodschappen en het bedienen belast zijn, 

Bidang, of minnen. 

Dajang, die de kamersschoon maken, wierook branden en bloemen strooijen in de bidcellen. 

Sóntrang, of geneeskundigen. 

Meéntrik, die met de bewaring der Keetuareden enz. belast zijn, 

Doengik, bestemd om met Adjar’s te huwen, 
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@XXXII) Toen MagortÂ dit hoorde, legde hij hevig vertoornd zijn sarotâmâ (‘) aan, 
10. 

1. 

12. 

het vuur vlamde uit de pijl, en zijn stand van Panditâ vergetende (riep hij 
uit): „waar is de Vorst, die miet sterft door dit wapen van mij?” Doch eens- 

klaps kwam er een bevel van Batârâ Gorrow (luidende): „he, Vorst Ma- 

„ROETÁ! waarom zoo verwoed? dat is verkeerd en vruchteloos, en bovendien 

„geen doen voor U! Gij zijt immers al langen tijd uitverkoren, ontzie den 
„naam van Vorst MamrortÂ! het past U niet, om U zoo spoedig driftig te: ma- 
„ken. Want Batäârâ Gorror heeft U den taak opgedragen, om de Pan- 

„ditâ’s te onderwijzen en voor hen te waken. Eu hoor verder: DÁsÂmorkÂ 

„kunt gij nu toch niet in Uw magt krijgen en dooden, «dat is door Batäárá 
„Gopror verboden!” 

Vorst Marorrá bedacht zich, legde de sarotämâ neer, en plukte spoedig 
vruchten, om zijn gast daarop te onthalen. 

DÁsÁmorkÂ ziende, dat de heilige man vruchten voor zijn onthaal ging 
plukken, en zich aan hem onderwierp, zeide op vriendelijken toon: „heilige 

13. „Vorst! eigenlijk wilde ik U maar iets vragen: de schoone vrouw, die boete 

14. 

15. 

16. 

„deed op den berg, genaamd Rétnâ WipÂwarr, die nu in het vuur gegaan is, 

„en mijn aanzoek heeft afgeslagen, waar is die nu gebleven? Ik ben erg op 
„haar verliefd ?” 

De Panditá-vorst antwoordde daarop: „dat is een Boes ir die 

„kunt ge niet krijgen. Zeker zal zij zich tegen U verzetten.” 
DâsmorKÂ vroeg heftig: „waar is zij? ik zal haar er enden jagen, en 

„durf het tegen ieder, die mij in den weg komt, op te nemen. 

MarorrÂ antwoordde: „zij vertoeft op vele plaatsen: te Magâdáâ, te Ma- 
„ispati, te Mantili en te Ajodyä zal ze zich bevinden.” 

Toen nam DâsÂmorkÂ afscheid, en trok met zijn gansche leger af‚ den 
weg nemende door de lucht. Hij keerde naar Alénkâ met zijn leger te- 

rug, en bij de aankomst aldaar was het een luid gejuich. DâsAmorkÂ betrok 
zijn paleis, en al de Hoofden gingen elk naar hun woning terug. Verheugd 
volbragten alle Boetâ’s, aanzienlijken en geringen, hun geloften voor de be- _ 

Eel overwinning. | 
DÄsÁmorkÂ besloot een tijd lang te wachten, totdat het juist de tijd was 

dat WripÂwart zich geïncarneerd had, om dan die vier rijken aan te vallen, en 

WipAwart vandaar te verjagen. Hij prentte het gezegde van Maroutâ, dat 

(1) Sarotämà, een soort van pijl, p. p. edele pijl. 
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(XXXIÌ)zij te Magâdâ, Maïspati, Mantili en Ajodyâ was, goed in zijn ge- 
17. heugen. Hij dacht er maar onophoudelijk aan, hoe zij hem alleen gelaten had, 

en tot zijn bitteren spijt in het vuur gegaan was. Des te meer rustte hij zich 
nu uit, hij verzorgde zijn leger goed, en deelde dagelijks geschenken uit aan 
zijn groote legermagt. Doch verlaten wij nu vooreerst het rijk van Alënkà, 
(wiens Koning) zich onophoudelijk ten strijde voorbereidt. 

HOOFDSTUK XXIV. 

Maésasoera van Adiskenda in oorlog met Batara Endra. 

18. 

Lo; 

20. 

Zalk 

22. 

23. 

Er was een uitstekend Boetâ-vorst, die zijn paleis in de spelonk Kis- 
kendâ had. Hij had een ontelbaar groot leger, en heette Praboe Maësâ- 
soERÂ. Talrijk waren zijn Boetâ-legerhoofden, zijn Patih heette LämBor- 

SORRÂ, een krachtige, sterke held in den oorlog. Praboe MaësÂsourÂ brand- 
de inwendig zeer van strijdlust. Het was een Boetâ met het hoofd van een 
buffel, en een paar hoornen van twee vademen'lengte. De Patih L&mBor- 

soerÂ had hoornen ter lengte van één vadem, zijn broeder DysÂrÂsorrÂ, die 
tot, Leger-aanvoerder was aangesteld, en zeer uitmuntte in den strijd, was in- 

derdaad al zeer wanstaltig, want hij had het lichaam van een wilden stier 
met het hoofd van een vreeselijken Boetâ, en was zoo groot als vier oli- 

fanten. | 

Alle Vorsten in de nabijheid beefden voor Praboe MaësÁsorrÂ, daar hij 
hun steeds lastig viel, met zijn legerbenden hun rijken verwoestte, en onrust 

stookte, niemand durfde hem te staan: de Vorsten en de Panditâ’s, die in 

het gebergte boete deden, en digt bij Kisk&éndàâ woonden, stonden veel ang- 

sten om hem uit, want de Boetâ’s haalden alles onderste boven. Zij vlugtten 

naar alle zijden, alsof zij weggejaagd werden, de een sleepte den ander mede op 

de vlugt, en van de verhuizende T'jantrik’s zag men overal enkelen verstrooid 

rondloopen; die verder van Kisk&éndá verwijderd woonden, vlugtten naar an- 
dere bergen. Ook de Goden in den hemel en in de verblijven van Batârâ En- 

DRÂ werden verontrust door MaësÂsorRÄ van Kisköndâ, die met zijn benden 

niemand ontzag, en zóó bragt hij de wereld al meer en meer, al heviger en hevi- 

ger jn onrust. Zijn paleis in de spelonk geleek op het paleis in EnprÂ's gewesten, 
en scheen de groote hemel (zelf) te zijn. Alles was van goud gemaakt met 

kostelijke ornamenten en edelgesteenten. Doch Koning MaësâsorrÂâ leefde ver 
14 
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tijd genoegen in het coelibataire leven gehad, maar nu in dezen tijd ontstond 

er in zijn binnenste een hevig verlangen om te trouwen met een van de Nim- 

fen in den hemel, daar hij hoorde, dat de oudste dochter van Batárà Ér- 

prÂ buitengemeen schoon was. Spoedig liet hij L&mBorsonrÂ bij zich komen, 

en toen deze voor hem verschenen was, zeide hij: „hoor eens, Patih! ik heb 

„thans een sterk verlangen, om met een Nimf te trouwen; heb je (ook) gehoord, 

„dat de oudste dochter van Batâräâ Enprâ, genaamd Dèwi T'ÂrÂ, zoo bui- 

„tengewoon schoon is?” 

De Patih antwoordde na een sémbah: „ja, Vorst! ik heb gehoord, dat 

„Batârâ ÚnprÂ twee dochters heeft, de oudste heet Dèwi TârÂ, en de 

„jongste Dèwi Tarr, zij moeten beide schoon zijn” 

„Welnu, Patik!” sprak de Koning, „als dat waar is, moet je zelf op reis 
„gaan, en geef ik je in last, om je in persoon naar Batârâ HENprÁ te be- 

„geven, en hem met mijn verlangen bekend te maken; of hij het toestaat of 

„niet, dat doet er met toe; ik vraag zijn oudste dochter tot mijn wettige vrouw. 

„Als hij mij haar met geeft op een vriendschappelijke wijze, dan zal ik haar 

„vragen door den oorlog, ik zal het paleis van Batâràä ENDrÂ verdelgen 

„en tot een puinhoop verbranden, en al de Nimfen in EnprÂ’s gewesten zal 

„ik wegvoeren en naar Kiskëndâ medenemen. Ik zal de wereld geheel on: 
„derste boven keeren, de verblijven van ÉNprAÂ zal ik herscheppen in Kis- 
„kendâ, en Kiskëndâ in den hemel van ËnprÂ. Dat zal waarlijk geschie- 

„den! Je moet nog heden vertrekken! daar je zending vooreerst nog vriend= 

„schappelijk is, moet je geen gevolg medenemen, maar ik zeg je: wees op je 

„hoede !” 

De Patih nam de zending op zich, en ging uit het paleis. Toen hij bui- 

„ten gekomen was, vloog hij pijlsnel in de lucht als een berg, die het lmcht- 

ruim doorklieft. Schrikwekkend was zijn vaart, zijn fraaie kleeding werd door 

de zon beschenen, en schitterde in de lucht maar alle zijden, en zijn hoornen, 
beide aan de punten met gouden kokers versierd, geleken op twee bliksem- 

stralen, die zich vereenigden, of op twee zonnen. 
Toen hij in de grens-gewesten van ÉnprÂ’s hemel gardes was, kwamen 

de Goden, die daarop de grenzen woonden, in opschudding, de vrouwen ver- 

huisden, en de mannen stelden zich met hun krijgstoerusting in gereedheid. Zij 
„hielden hem aan, en vroegen hem: „well wat voor Boetà ben jij, dat je zoo 

„maar met lijf en ziel ten hemel vaart, en hier maar zoo eensklaps komt aan- 
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„zetten, zonder dat men je geroepen heeft. Keer terug! het is niet geoor- 
„loofd (verder te gaan)!” 

LimBorsorrÂ antwoordde: „ik ben een Boetâ van Kisk&ndà, mijn Ko- 

„ning heeft mij uitgezonden, om mij naar Batáràâ Énprâ te begeven, mijn 
„tending is vriendschappelijk; laat mij daarom verder gaan, en houdt mij 

Seb Op 

De Goden hernamen: „al was dat ook alles waar, zoo moet je toch terug:- 

„keeren. Kom! geen Boetâ mag immers in den hemel van Enprá komen!” 

De Patih antwoordde op een norschen toon: „als je mij dan toch volstrekt 

„hier wilt aanhouden, wil ik (hier) hever omkomen, laat dan alleen mijn naam 

‚ „maar terugkeeren! Is het misschien omdat je met zoo ontelbaar velen bent, 

„en omdat je zoo ten strijde bent uitgerust, terwijl ik hier geheel alleen ben? 

„welnu, ik zal alleen op je inloopen!” 

Daarop sprak een der oude Goden op een overredenden toon: „je moet 

‚ „hem niet met geweld willen ophouden! die Boetá is nu al wanhopig, en 

„het mogt eens tot een gevecht komen, mogelijk zou dit Batâràâ ENprÁ niet 

„bevallen bovendien is het tot dus ver onder afgezanten gebruikelijk, listen 
„te gebruiken. Ook zie ik wel aan zijn voorkomen, dat hij geen gemeene 

„Boetâ is, mogelijk is hij een aanzienlijke Boetâ. Het is dus beter, dat 

„wij aan Batârâ EnprÂ berigt geven van hetgeen hij verlangt.” 

Daar nu de andere Goden dien raad goed vonden, vroeg de oude Godheid 

„aan LúuBorsorRÁ op vriendelijken toon: „nu ja, dat is wel! maar wacht hier 

„eerst een oogenblik, dan zal ik eerst berigt geven aan Batârâ ÉnprÂ, (mear 

„zeg mij eerst,) hij mogt er eens naar vragen: wat is Uw betrekking in de spe- 

„lonk van Kisköndâ, en hoe is Uw naam?” 

LämBorsorRÂ antwoordde: „ik ben Patih en heet LämBorsorRÂ.” 

De oude Godheid ijlde daarop spoedig voort, en sprak, toen hij bij Batârâ 

ÉnorA gekomen was: „Heer! ik geef U kennis, dat er een Patih van de 

„Boetä’s is aangekomen, hij komt van Kisköndàá, en heet LämBorsorrÂ, 

„hij is alleen, heeft niemand bij zich, en zegt, dat zijn Koning, MaësAsorrÂ 
„van Kiskëndä, hem gezonden heeft. Wij hebben getracht hem op te hou- 

„den, maar dat is ons niet gelukt, hij is niet bang, al wordt hij ook door 

„velen omsingeld; hij wil maar volstrekt verder gaan en U ontmoeten. Ik heb 

„hem gelast zijn togt te staken, want die Boetâ heeft het plan om geweld 

„te gebruiken.” 

Toen Batârâ ÉnNprÂ dat hoorde, ontstelde hij hevig, en zeide vriendelijk: 
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„die afgezonden Boetà moet geen rumoer verwekken, door dat men hem bui- 

„ten houdt, laat hem hier maar bij mij komen!” | 
Nadat de oude Godheid vertrokken was, trad Batârâ ÉNprA buiten zijn 

paleis. Hij het de Goden ontbieden, om op de paseban zitting te nemen, 

en toen zij ailen in een rij voor hun Heer hadden plaats genomen, kwam 

Patih LemsorsonrÁ, onder geleide van de oude Godheid, op de paseban. 
Met verwondering zagen allen het vreemde voorkomen van LämBorsorrÂ, met 
zijn runderkop, zijn grootte, zijn sterkte en zijn hoornen in gouden kokers. 

Toen LämporsonrÂ in de tegenwoordigheid van Batârä ÜnorÂ gekomen was 

en plaats genomen had, sprak hij vriendelijk: „Heer, Batârä ÊnprÂ! ik kom 
„hier, omdat ik gezonden ben door mijn Koning, Praboe MaësÁsonná, den 

„Boetä-vorst, die resideert in den spelonk van Kiskendä. Hij heeft mij 

„in last gegeven, om Uw dochter, Dèwi1i TárÂ, voor hem ten huwelijk te vra- 
„gen, want mijn Koning is nu nog ongehuwd, en daarom verzoekt hij met 

. „aandrang, dat Dèwi TARA zijn Gemalin mag worden. U mag dit verzoek 

„hiet afslaan, anders zel hij geweld gebruiken. Als U Uw dochter aan hem 

„hiet ten huwelijk geeft, zal hij door een oorlog om haar hand te dingen, 

„dan zullen deze gewesten verdelgd en tot een puinhoop gemaakt worden, 

„dan zal hij de wereld omkeeren, de hemel van ENprÂ zal de spelonk van Kis- 

„köndâ en de spelonk van Kisköndâ zal het verblijf van EnprÂ worden, 

„het onderste zal het bovenste worden. Hij zal de Nimfen als gevangenen 

„met zich naar de aarde medenemen, en haar in de spelonk van Kiskëöndàâ 

„laten wonen.” 

Toen Batârâ ÚNprA die toespraak van den Boetäâ LämsorsorrÂ hoorde, 

werd hij vuurrood in ’t aangezigt, hij zette naar alle zijden groote oogen, zijn 

borst werd bloedrood van toorn en gramschap. Driftig antwoordde hij: „hoor 

„eens, leelijke Boetà! dat is me toch wat al te erg, dat jelui de heele we- 

„reld wilt beheerschen. Wel zoo! wil je Koning hier (zelf) komen, om mijn 

„dochter ten huwelijk te vragen? TARrÁ is inderdaad mijn troetelkind, als ik 

„haar dus uithuwelijk, zal men door een oorlog aanzoek om haar moeten doen. 

„hoodra je Koning hier op mijn gebied komt, zal ik hem mijn dochter te ge- 

„moet zenden, dan zal hij voelen, hoe zij brabben kan! nu, Boetâ! ga naar 

„huis, en zeg, dat dit mijn antweord is!” 

Patih LümsorsormÂ verwijderde zich spoedig onder het uitroepen van de- 
ze woorden: „hoort, Goden van EnprÂâ’s hemel! weest allen op Uw hoede in 

„den strijd! het is stellig zeker, dat allerlei Boetâ’s U door hun aantal zul- 
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„len overstroomen; al de Boetâ’s van Kisköndâ zullen komen, en deze 

„gewesten als met lava overdekken, in den oorlog zullen zij lijken op lijken 
„hoopen!” 

Toen LúmsorsoerÂ heên gegaan was, zeide Batârâ ÉnprÂ tot de Goden: 

„wat raadt gij nu aan? de Boetâ van Kisk&ndâ zal zeker tegen deze ge- 

„westen optrekken; wat is in den oorlog het beste: dat wij bij hem komen, 

„of dat hij hier bij ons komt?” 

De Goden gaven dezen raad: „als het zoover mogt komen, dat hij tegen 

„deze oorden optrekt, zal dat groot onheil veroorzaken, en zullen de grens- 

„gewesten zeker vernield worden. Daarom willen wij liever tegen hem op- 

„trekken, dan hebben wij meer ruimte om te vechten, en achter ons is dan 

„alles in de beste orde.” 

Batârâ EnprÂ hernam: „welnu, als ge mij dat raadt, en meent dat het 

„beter istegen hem optetrekken, maakt U dan spoedig allen met Uw krijgs- 

„toerusting gereed, om naar Kiskëndâ opterukken! Ik zal zelf (mede) gaan, 

„want MaësÂsorrÂ van Kisköéndâ is in den oorlog buitengemeen krachtig, 

„en al zijn Legerhoofden zijn alom bekend als sterke oorlogshelden. Eerst 

„moet de voorhoede uitrukken, opdat de Boetâ's van Kisköndàâ hier niet 

„het eerst komen, want het zou een groot onheil zijn, als die Boetâ’s hier 

„kwamen, en alles hier in rep en roer bragten.” 

Na deze woorden ging Batâräâ ÚnprÂ in zijn paleis. De Goden trokken 

spoedig hun wapenrusting aan, en waren allen gereed op hun verschillende 
middelen van vervoer, als wagens, paarden of ohifanten. De voorhoede rukte 
uit onder het luid geklank der krijgsmuziek. Spoedig na hen volgden al de 
voorname Goden in ontelbare menigte, elke God, die het bevel voerde, bij 

zijn eigen afdeeling en met zijn veldteekens, als groote en kleine vaandels en 

vlaggen. Flan toerusting tot den strijd was volledig, zij waren gewapend met 
nanggâlâ’s, parasoe's, koentä’s, tjäkrâ's, moesälâ’'s en limpoeng’s. 
Zij leverden, even als een groote berg van vuur, een vuurrood schouwspel, B a- 
tärâ ÚnprAÂ reed achteraan op zijn wagen, die schitterde van edelgesteenten. 

Hij werd omstuwd door een digt opeen gedrongen gevolg van een ten strijde ge- 
wapende keurbende van Goden. In ’t midden was de lucht verduisterd door 

de menigte van Goden, die onder BatârÂâ EÉnprÂ stonden, de duisternis 

strekte zich ver in de lengte als een wolk uit. Hun kleeding was van ver- 

schillende kleuren. Hierbij voegden zieh de stralen der zon, wier schittering 
gich weêrkaatste in de flikkering der blanke wapenen. Zij geleken een wolk, 
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die met sterren versierd is, en waar de bliksemstralen in alle rigtingen door- 
heên schieten, zoodat zij naar alle zijden stralen uitwierp, fonkelde, flikkerde 

en schitterde. Zóó rukten dan de Goden naar Kiskëndâ op. 
Toen de Patih LümpossonrÂ te Kisköndâ was aangekomen, ging hij 

aanstonds naar zijn Vorst, en deelde alles mede, wat hij gezegd en hoe hij 
gehandeld had in zijn zending naar Batärâä ENprÂ, en wat deze geantwoord 
had. Toen Koning MaösÂsorrÂ dit verslag hoorde, werd hij hoogst verwoed, 
en riep uit: „men kan dien ondankbaren toch geen goed doen! die Batârà 
„ÉnNpRrÂ slaat het aanzoek van iemand, als ik ben, van de hand! Welaan dan, 

„Patih! ruk uit met al Uw medebevelhebbers, zij moeten zich voor den strijd 

„gereed houden! Verzamel al de Boetä’s van Kisköndä. Ik wil zelf mede 

„tegen den hemel van Batârâ ÉNDRÂ optrekken ! 

De Patih nam dien last op zich, trad buiten de spelonk van Kisköndàâ, 

en trok evenals DyArÁsorrÂ zijn wapenrusting aan. Toen de Patih buiten 
gekomen was, gaf hij aan alle bevelhebbers last, om zich voor den strijd ge- 
reed te maken, en toen verzamelden zich de Boetä’s van Kiskëndà geheel 

gewapend onder luid geraas en geschreeuw, de tallooze menigte bewoog zich 

„als de golven. Maar voordat het Boetäleger geheel en el bijeen gekomen 

was, werd men verschrikt bij ’t hooren van groot gedruisch in de lucht, ver- 

oorzaakt door de komst van het Goden-leger van Batârâ EnprÂ, dat alles 

als een wolk overdekte, 

LEuBorsorrÂ met al de Legerhoofden stelde de troepen spoedig in slagorde, 

en gaf daarop kennis aan zijn Vorst, dat de vijandelijke Goden, als een wolk 
‚in de lucht, gekomen waren. LmBorsorRÂ werd verwoed, toen hij dit hoorde, 

kwam spoedig met DjÁrÂsoerÂ buiten, en geleek op een berg van goud, 

overdekt met edelgesteenten, wiens glans, door de zon beschenen, flonkerde; 

zóó verblindend schitterde zijn lichaam. De Legerhoofden kwamen (bij zijn 

‚ verschijning) in beweging. Praboe MaësÂsonrÂ sprak hen dus toe: „welaan 

„spoedig voorwaarts! schaart U op de vlakte, niet al te digt bij de stad, dan 

„krijgen wij een uitgestrekt vlak terrein om te vechten.” 
Patih LämBorsoerÂ gaf nu spoedig aan den aanvoerder der Boet&'’s, die 

in de voorhoede gesteld waren, order, en onder het luid klinken der krijgs- 
muziek rukte de voorhoede op. Achter hen trok het leger van de andere aan: 

. voerders op, en achteraan bevond zich de Koning. Op het opene veld ko- 

mende, werden de troepen in slagorde geschaard. Aan het hoofd werd de 

Boetâ SorrÂKaromrna, die het hoofd had van vreeselijk wild varken, geplaatst, 
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zijn Boetâ’s waren één millioen in getal, het waren uitgelezene helden, 

vooraan bevonden zich vele wanstaltige Boetâ’s. In de linkerflank stond de 
Boetâ SorrÂPrAGaLBÁ, een bevelhebber, met het hoofd van een rhinoceros, 

ook zijn troepen waren een keurbende, één millioen in getal, met vreeselijke 
gedaanten. SOERÂMONGMOPRKÂ was in de regter flank met een keurbende van één 

millioen Boetäâ’s, die allerlei verschillende gedaanten hadden, en die woeste 

bewegingen maakten. In den nek stond een aanvoerder met een olifanten-kop, 
de Boetäà SorrÂGomnpsÂsÂ, een sterke krijgsbeld, met een keurbende van 

één millioen Boetâ’s. In de borst stond de Patih LömBorsoerÂ, met een 

leger van vier millioen uitgelezene helden. In het midden bevond zich Pra- 

boe MaësÂsorrÂ, omringd van gewapende Boetàâ’s. Vier Legerhoofden met 
hun legers werden achteraan gesteld, hun legers waren zeer talrijk, zij werden 

als reserve in bosschen of in het gebergte achtergehouden en waren niet te 

tellen. De opene vlakte van Kisk&ndà had de breedte van een dag gaans, 

‚zij was vierkant en effen, zonder groot geboomte, alleen vond men er alang-- 

alang, glagah en andere hooge grassoorten. 

Toen de Goden onder Batârâ ENprA zagen, dat de Boetä’s van Kis- 

köndâ opgemarcheerd waren, en zich op de opene vlakte in slagorde gesteld 

hadden, gaf Batärà ENDRÂ zijn bevelen, en werd aan ieder der Goden, die 

in het front zou aanvallen, en die den linker-en regter-flank, de borst en het 

hoofd (van de slagorde) zouden uitmaken, zijn plaats aangewezen. 

Daarop viel de voorhoede van de Goden onder het spelen der krijgsmuziek 

aan, In groote menigte vielen ook de Boetàä’s onder gekrijsch en krijgsmu- 

zeeën tegen elkander oprukten. Gelijkelijk werden zij handgemeen, bij beur- 

ten drongen de partiën op elkander in, te gelijk vielen zij aan in het hoofd, 

en den nek, in de borst en de beide flanken, elk verrigtte zijn eigen taak, zon- 

der die onder elkander te verwisselen. De Goden en Boetä’s waren even 

strijdlustig, de Goden, omdat zi toch niet konden sterven, en de Boetà’s, 

omdat zij in den strijd den dood niet telden. Allen liepen er maar op in, 

vielen aan, vertrapten hun vijanden, bragten hen in de war, vermengden 

zich onder de lange rijën der strijdenden en krielden door elkander, dronken 

van strijdlust. De Goden onder Batârâ ÉnprÂ deden hun uiterste best om 

overwinnaars te worden, maar door de Boetâ’s afgewacht, bonsden zij in 

menigte tegen elkander. In de worsteling weerden zij de nanggàâlâ’s met 

de trisoelä’s af, zij grepen de paloe’s en slingerden zich om de piling’s, 

ziek aan; terwijl zij den aanval der vijanden weêrstonden, was het, of twee 
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zij gebruikten bij beurten de gädâ’s en dendáäs, en vermeagden elkanders 
tjâkrä’s en tjandrâsâ's; de sarampang’ s schenen levendig op en neêr 
te dansen, en de pijlen geleken een digten regen met weerlicht en bliksem. 
De Boetäâ’s merkten niet, dat zij in het front verminderden van aantal, daar 
zij van achteren opgedrongen werden: als er tienduizend sneuvelden, kwamen 
er honderdduizend anderen, en als die honderdduizend sneuvelden, kwam er 

één millioen Boetä’s van achteren aan, sneuvelden die millioen, dan kwa- 

men er tien millioen, als die tien millioen sneuvelden, kwamen er honderd 

millioen van achteren aanzetten, na den dood van die honderd millioen, ver- 

schenen er duizend millioen. Nog kwamen er steeds als een nevel achteraan, 

van de bergen, uit de bosschen, van de berghellingen en ravijnen, in digte 
drommen en groote menigte kwamen zij daar aansuizen met groot gedruisch 

en vreeselijk geraas. De komst van de verschillende Boetäà’s ging gepaard 
met een storm, zij vielen als wanhopigen aan. Maar de Goden bleven palin 

den strijd, hoewel men op hen inliep, bleven zij standvastig. Toen echter de 
Boetä’s voortgingen met opdringen en worstelen, en onophoudelijk aanhiel- 

den en volhardden in den strijd, hielden de Goden van Batârâ ÉnprÂ den 

strijd niet langer uit; van Boetâ’s overstroomd, werden zij van alle zijden 

in het naauw gebragt, en onder lijken. begraven. Van achteren, van de reg- 
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ter- en linker-zijde kwamen (de vijanden) in menigte als wanhopigen aan- 

vallen, 
De Goden werden verlegen, ontsteld en verschrikt door de vervolging van 

den vijand; zij die staan bleven, werden door de menigte omringd, vielen neèêr 

en bleven bezwijmd op den grond liggen, en als zij dan weer opstonden, 
maakten zij zich weg in de lucht. De slagorde van ’t Godenleger van Ba- 
tarä ÉNDRÂ was verbroken; vervolgd en nagezet door den vijand, vlugtten 

zij en verdwaalden, keerden terug, liepen rond, draaiden en wendden zich 

om, verscholen zich voor de Boetâ’s, of sloten zich aaneen. 

Batârâ ÉnprÂ dit ziende, werd uiterst verwoed, en gaf last aan de 

Hoofd-goden, om gezamenlijk den kans te herstellen, en hun leger, dat ge- 

heel overdekt was van vijanden, te helpen. Toen schoten zij hun voortref- 
felijke, met wondermagt en bovennatuurlijke eigenschappen voorziene wapens 

af, sommige Goden schoten hun trisoelâ’s af, en dan kwamen er honderddui- 

zend van die wapens uit, of hun koentâ’s, die bij millioenen verschenen. 
Anderen (deden evenzoo) met hun nanggâlâ’s, piling’s, tjäkrä's en 
tjandrâsâ’s, waarmede zij onder een zacht gedruisch den vijaad in t 
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die door hun wondermagt te voorschijn kwamen, en als een regen neêrvielen, 
De verschillende soorten van Boetâ's kwamen in rep en roer, toen die 

wapens op hen nedervielen, zij werden weggerukt, doorgesneden, doorgehakt, 
verdelgd en vernield. De Boetäâs, die in het hoofd stonden, werden in de 

pan gehakt, die in den nek stonden, namen de vlugt, die in de borst ston- 

den, hadden hun rijën verbroken, de flanken, die er van afgescheiden waren, 

werden in groote verwarring onder de pijlen bedolven. 
De Patih dit ziende, werd hoogst verwoed, wierp zijn döéndàá in de hoog- 

te, en viel met al de Legerhoofden aan, om den ondergang van hun leger 

„te wreken, zij zwaaiden hun knodsen in de hoogte, stormden wild op 
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den vijand im, en stortten zich, in groote troepen vereenigd, op een iĳzing- 
wekkende wijze voorwaarts. De groote menigte van wonderpijlen van allerlei 
soort verdween zonder te kwetsen, al de Boetâ-aanvoerders hielden onbe- 

zweken stand, geen haar van hun hoofd werd gekrenkt, zij gingen maar 

voort te woeden, als een lavastroom, en een stortvloed van rotsen. Niemand 

kon hen tegenhouden, zij bleven steeds op den vijand in loopen. Maar de Goden 
konden (ook) niet in t naauw gebragt worden, omdat hun verschillende soor- 

ten van wapenen, vergezeld van een stormwind, op den vijand neêrkwamen, 
en van achteren als een damp bleven opstuiven. 

Al de Goden van het front, die op wagens, paarden en olifanten reden, 

besteedden al hun heldenmoed en hun bovernatuurlijke strijdkrachten, en 

lieten hun pijlen als rook opstuiven van hun bogen, onder luid gedruisch en 

‚gepaard met windvlagen. Sommige aanzienlijke Goden reden op wagens, en 

terwijl zij hun bovennatuurlijke krachten aanwendden, rolde de donder van 
hun boog, er kwamen bergen van steen voor den dag, die zich vermeng- 

den in een wervelwind, en door elkander warrelden als een bijën-zwerm, de 
‚ digte hoopen rolden en rommelden onafgebroken voort als vloeijende lavastroo- 

men. Andere Goden verstonden de kunst om hun boog aan te leggen en zoo te 

schudden, dat er van de boog vuur kwam opstijgen, dat brandde en vlamde, 

daarop volgden dan stormwinden, die bulderend als een echo op het vuur stoot- 
„ten, waardoor het vlammen uitschoot, die zich in de lucht verhieven en te za- 

men vereenigd in de rondte draaiden. Andere Goden lieten hun vermogens 

werken en ligtten hun bogen op, onder luid geraas kwamen hun pijlen te 

voorschijn, deze verhieven zich hoog in de lucht, dreigende, en al voortgaan- 
de de lucht zweepende. Nog andere Goden waren er in bedreven om hun boog 

15 
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(XXXV) 5. te schudden, zoodat er stroomen van woedende gapende slangen van den 
boog kwamen, die in lange rijën en zonder tusschenpoozen door elkander 

liepen, en in groote menigte kwamen aanzetten. Weêr andere Goden, die op 
6. olifanten reden, lieten hun vermogens werken, schudden hun boog, en dan 

kwamen er vele millioenen van koentâ’s te voorschijn, die zich in de lucht 

verspreidden. Sommigen eindelijk bezaten de bekwaamheid, om van hun boog 

‚ duizenden, honderdduizenden, tienduizenden, millioenen van allerlei soort van 

wonderwapens te laten komen, zoodat de lucht, door de menigte van boven- 

natuurlijke wonderwapens, als door een mist, geheel en al verduisterd was. 

Batârâ ÚsprÂ liet daarop een windpijl volgen, deze stootte op de ver- 

8. schillende wapenen, zoodat zij met te meer kracht neêrvielen. Hierdoor werden 

de Boetâ’s in hun woede gestuit, daar zij tegengehouden en overstelpt 
werden door de pijlen. Vele van de gemeene Boetàä’s werden verbrijzeld 
door de menigte van pijlen; die getroffen werden door de steenen, werden 

verpletterd, of zij verschroeiden door het vuur. Geen een van hen bleef er 

9. over, dan alleen de voornaamste Boetä-aanvoerders, deze hielden nog steeds 

onverschrokken stand, maar velen van hen vielen op een afstand neèr, neêr 

gesmakt en weggeslingerd, door de rots-pijlen. Anderen werden getroffen 

door de limpoeng’s, en vielen, in de hoogte weggeslingerd, op een afstand 
neder. 

10. Toen MaösÁsorrÁ zag, dat zijn leger den kans verloren had, dat velen ge- 

speuveld waren, en dat er alleen nog die Leger-hoofden overbleven, die vol 

woede bleven aanvallen, gaf hij order aan de Leger-hoofden, die achter in re- 

11. serve gebleven waren, om mede te strijden. Zij vielen gelijkelijk met al hun 

leger-benden aan, gingen voorwaarts, en drongen op, maar zonder ophouden 
door den regen van pijlen overvallen, stierven er velen, die zich om dien pij- 
len-regen nief ontzagen, of zij raakten maar onder den voet. De Boetä’s, 

12. die van de bergen en van de bosschen kwamen, namen al meer en meer in 

grooten getale aan ‘t gevecht deel, regts en links vielen zij met hun allen ge- 
lijktijdig aan, bij honderdduizenden en honderd millioenen. 

De Goden van ÉnprA’s leger raakten in verlegenheid, daar de Boetâ’s 

13, van Kiskëndá lijken op lijken stapelden, terwijl er van al hun aanvoerders 

geen een door de pijlen gekwetst werd, en zij tegen hen aanstootende en ver- 

woed aanvallende, onverschrokken stand hielden. Daardoor kwam er onder 

hen verwarring, zij werden moedeloos, en nu gelukte het hun niet met hun 

wondermagt te strijden. Zij werden spoedig in ’t naauw gebragt, legden hun 

2 
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(EXXV) 14. bogen neder, en grepen hun knodsen. Toen de Boetà’s kwamen opdringen, 

15. 

16. 

17. 

18. 

19; 

20. 

21. 

had er een nieuw treffen plaats, waarbij zij elkander sloegen. Bij deze ont- 
moeting bevochten zij elkander met dëndâ’s, paloe’s, limpoeng’s of 
gâdâ’s, in groote verwarring vochten zij met bindi’s, omvatteden elkan- 

ders moesälâ’s of trisoelâ’s, zij wisselden hun slagen met de lört’'s, om- 
vatten elkanders nanggâlä’s, of piling’s, en bevochten elkander naar harte- 
lust met koentä’s, hun tjäkrä’s en tjandrâsâ’s vermengden zich dooreen. 

De Goden en Boetâ’s waren radeloos en verbijsterd van strijd-woede, som- 
mige (partijën) grepen elkander aan, omvatten elkander, en smakten elkander 
tegen den grond. Op velerlei wijzen had de strijd plaats: men had er, die schrijde- 

lings tegen elkander over stonden, en van weêrszijden opdrongen, anderen gin- 

gen met gebogen knieën tegen elkander staan, stootten elkander af, verwrongen el- 
kanders leden, haakten zich met de ellebogen aan elkander, omvatten elkan- 
der, slingerden armen en beenen om elkander, of sloten elkander in de ar- 

men. Anderen weerden elkander met de handen af, liepen in een kring rond, 

verwisselden hun plaatsen, of draaiden elkander den hals om. 
Praboe MaësÁsorrÂ vocht zelf mede, en zwaaide zijn timpoeng heên en 

weder, ook DjÁrÂsorrÂ ging er op los. Vele Goden werden achterover geworpen, 
vertreden, en tegen den grond gebeukt, zij vielen neêr (zoo plat) als plaveisel, en 
rolden bewusteloos op den grond. De Goden, die door de limpoeng getroffen 

werden, raakten van de voet, vlogen ver weg, en ploften bezwijmd neder. Toen 

de Boetâ-aanvoerders wisten, dat hun Koning zelf mede vocht en hevig aan- 
viel, geraakten zij in de uiterste woede en opgewondenheid tegenover de vij- 

andelijke Goden. Zij legden hun wapens, gädàâ’s en bindi’s neder, gaven 
te gelijk een verwoed gekrijsch van zich, mengden zich weder in den strijd, 

en vielen (op de Godep) aan. Geen een van hen vocht nu nog met gâdâ’s, 
allen omklemden hun vijand met de armen, en maten elkanders lichaamskrachten; 

maar na een levendige worsteling en beurtelings opdringen hadden de Goden den 
strijd verloren. Vele aanzienlijken van hen, die uog overbleven waren, werden 

op den grond gesmeten, of hun knieën werden kromgebogen, en dan raakten 
zij onder de voet, en vielen bezwijmd ter aarde. Anderen werden weggewor- 

pen, en vielen bewusteloos neder, anderen werden neêrgeschopt, heen en weder 

gesleurd en neêrgeworpen. 
Toen Batârâ EÉnprÂ zag, dat de Goden overwonnen waren en het slagveld 

ruimden, deed hij vol woede zijn wagen kraken. Hij greep zijn vlammende 

koentà, en wierp dien tegen MaësÂsorrÂ aan, deze werd door de koen- 
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(XIV) 22.t8 getroffen, en viel met een vaart op een afstand neder. Opstaande viel hij 

23. 

24. 

26. 

28. 

30. 

uiterst verwoed aan, en mikte met zijn limpoeng, maar Batârâ ÉnprÂ was 

op zijn hoede en ontweek het wapen, zijn wagen werd getroffen, en viel in 
splinters op den grond. 

Toen de Goden zagen, dat Batârâ ÊnprÂ de minste was in den strijd, 

met Koning MaësÄsorrÂ, ontweken zij vol angst (het gevecht) en verlieten 
hun vijanden. Zij die nog waren blijven worstelen, verlieten hun partij, eu 
vlogen weg in de lucht. De Boetàâ’s gaven nu een luid geschreeuw, en wil- 

den hen vervolgen, maar werden daarin weêrhouden door hun Patih, die 
hen gelastte zich eerst in orde te scharen, daar het leger zoo geleden had, 

en daarop schaarden zij zich weder in behoorlijke orde. 

Batârâ EnprÂ, die (tot nu toe) de minste in den strijd geweest was, 

legde spoedig zijn alleruitmuntendste wapen, de bramasträ, den koning des 

vuurs, aan, het wapen schoot donderend van de hoog, en er kwamen bergen 

‚van vuur uit, die geleken op vloeijende lavastroomen,en in hoopen bij elkan- 

der ronddraaiden; tevens vergezelde een stormwind het uitschietende vuur, 

zoodat brandde en flikkerde, zich in de lucht verhief, en, zijn vlammen 

overal verspreidende, de Boetä's vernielde. De bergen van vuur kwamen 
in menigte aanzetten, en van achteren kwamen er nog steeds bergen van 
vuur aanrollen. De Boetà’s werden daardoor verdelgd, veraield en verdwe- 
nen, geen een van hen bleef ongedeerd van het vuur. Ook de Legerhoofden 

kwamen om en werden vermietigd; de Patih LömrorsomRÁ werd doodge- 

schroeid, en verging met zijn geheele leger tot asch. 

Alleen de Koning MaësÂsorrÂ met DysÁrÄsorrÂ bleef ongedeerd van het 

vuur, hij brulde verwoed, zwaaide zijn limpoeng en brulde en schreeuw- 

de midden in het brandende vuur tegen zijn vijand. Batârâ ÚÛnprÂ was 
hoogst verblijd, toen hij de uitwerking van zijn allervoortreffelijkste wapen, 

de bramastrá, zag, daar toch tien millioen Boetàâ’s daardoor totaal ver- 

delgd waren, en alleen de Koning met DyÁrÄsorrÂ door het vuur niet ge- 

deerd waren. Hij dacht, dat het nu niets zoude beteekenen, daar alleen de Koning 

overbleef, en gaf last aan de Goden om gezamenlijk aan te vallen; (,Wel- 

aan!” sprak hij, „de vijand) zal toch zeker geen honderdduizend levens bebben! 
„Niemand is er overgebleven, dan alleen de Koning met de persoon, waar 

„hij op rijdt! Overstelpt hem maar met pijlen, dan zal hij zeker omkomen!” 
Daarop schoten de Goden gelijktijdig een groote menigte pijlen af, dochg een 

een wondde den Koning MaësÂsormÂ en DuArÂsoprÂ. De Goden putten zich 
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op allerlei manieren uit in hun pogingen om den Boetâ-vorst te dooden, 

maar deze bleef ongewond, en als hij van zijn kant wederstand bood, wierp 

hij hen met de limpoeng, werden zij ver weggeslingerd, en vielen zij bezwijmd 
neder. _ 

De Goden waren bedrukt en verlegen, en deelden aan Batärâ Énpr4 

mede, dat zij met den strijd geen voordeelen meer behaalden, dat het beter 

was eerst terug te keeren, en men niet overhaast mogt te werk gaan, daar zij 
te zeer vermoeid waren. „Morgen, zeiden zij, „morgen, Heer! zullen wij den 

„strijd hervatten! er is maar één persoon van de vijanden overgebleven, en 
„die zal niet zoo moeielijk zijn te overwinnen, al had hij ook een koperen 

„huid, spieren van metaal, beenderen van Perzisch ijzer en merg van lood, 

. „Wij moeten het vechten echter maar volhouden, en dat geen enkelen dag 
„staken. Al blijven MaësÁsorrÂ en DyjârÂsorrÁ ook ongeschonden van huid, 

„als zij door pylen overstelpt worden, zullen zij zeker «verbrijzeld en ver- 
„nietigd worden.” 

Toen Batârâ ÚnprÂ hen zoo hoorde spreken, werd hij smartelijk getrof- 

‚fen, maar bij deed, zooals zij voorgesteld hadden, en gaf last aan al de Go- 
den, om terug te trekken. Zij gingen met hun allen uit de spelonk van Kis- 

köndàä, en keerden naar de verblijven van Batärà ENDrÂ terug; ook sloten 

zij den ingang daartoe geheel en al toe met den steen, die voor buitenpoort 

diende. | 

MaësÁsorrÂ, die met -DjÂrÄsorrÂ midden op het slagveld bleef, was hoogst 

bedroefd, omdat zijn leger geheel vernield was, en zijn Patih en al zijn Le- 
gerhoofden zonder witzondering allen omgekomen waren. MaësÂsorrÂ wist niet, 

wat hij doen moest, en verkropte, even als DsÁrÂsoerÂ, zijn spijt, daar hij de 
‚Goden wel vervolgen wilde naar den hemel van Batârâ Enprâ, doch daar- 

toe van groote vermoeidheid en slaperigheid niet in staat was. De Koning 

keerde dus weder met DyÁrÄsorRrÁ in de spelonk terug, en wilde den volgen- 

den morgen den hemel van ENDRÂ te beklimmen, om den ondergang van zijn 
„leger te wreken, door de verdelging van alle Goden. In de spelonk komen- 
de, vielen MaësÂsorrÂ en DyÄrÁásorrÂ dadelijk van vermoeidheid en groote 

slaaplust in slaap. 
Toen Batârâ ÉnprÂ in zijn verblijven gekomen was, bragt hij aanstonds 

een leger onder de wapens, dat bestond uit witgelezene Goden. Toen dit den 

volgenden morgen gereed stond, rukte het wederom wt naar Kink&ëndâ, 
„Batârâ ÚnprÂ bleef aan het hoofd. Zij reden echter niet op rijtuigen, want 
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hoewel het uitgelezene personen waren, die hij nu medenam, (meende men geen 
rijtuigen noodig te hebben,) omdat er maar twee vijanden waren overgebleven. 
Bij de spelonk van Kiskëndâ komende, verhieven zij een geweldig ge- 

„schreeuw, waardoor Koning MaêsÂsorrÂ en DyÂrÁsorrÂ wakker werden, zij 

schrikten van dat geschreeuw, en begrepen wel, dat het van de Goden kwam, 

die teruggekeerd zouden zijn. Hoewel hoogst vermoeid, maakten zij echter 

haast, om uit de spelonk te komen. Buiten’ komende, kwam hun een regen 
van pijlen te gemoet, want alle Goden van aanzien schoten hun buitengemeen 

. vermogende wapens af, en Batârà ENDRÁ verschoot ook zijn allervoortref- 

felijkste wapens; zij rigtten die op MaêësÂsorrÄ, doch hoe oneindig veel er ook 

op hem vielen, zij stompten af op zijn lichaam, en al die uitstekende wapens 
verdwenen, zonder dat zij den Koning MaêsÂsorrÂ eenig leed deden; het 
was, of een digte regen op een stalen berg viel, zij gleden maar (op zijn 
lichaam) af, en hadden er geen vat op. 

MaësÁsorrÁ reed in de uiterste verwoedheid op DyÂrÂsorrÂ, en draaide 

zijn limpoeng in de rondte; allen, die hij naderde, stoven uiteen, zij ont- 
weken en vermeden hem, en waar hij aanviel, gingen zij uiteen. (De Goden) 

lieten regts en links en van achteren een regen van pijlen op hem valen, 

maar geen een daarvan wondde hem, bij voortduring ging zijn sterkte alles 
te boven. 

Batârâ ÚNprÂ en de andere Goden deden op alle wijzen hun best, om 
hem te dooden, ontelbaar was het getal uitstekend krachtige pijlen, maar ein- 

delijk raakte de bekwaamheid en heldenmoed der Goden uitgeput, toen ook 
de vuurpijlen geen gevolg bij MaösâsorrÂ hadden. Zóó vochten zij drie da- 
gen, des nachts hielden zij op, en ’smorgens vochten zij weder. Wanneer Maê- 
sÂsopRÂ en DyÄrÁsorrÂ erg vermoeid waren, trokken zij zich terug, om bin- 

nen in de spelonk uit te rusten, zij sliepen dan beide, maar al de Goden wa- 
ren bang, geen één, die het waagde hen te vervolgen, en binnen het hol te 

gaan; zij wachtten dan maar, tot dat zij weder buiten kwamen om te strijden. 
Zoolang de strijd duurde, wachten zij er maar op, dat hij buiten kwam, want 

niemand durfde hem vervolgen, en soms sliepen Koning MaësÁsorrÁ en DyÁ- 
rÂsorrÂ drie dagen achtereen. 



XXX 
14. 

15. 

16. 

18. 

JUS. 

— 119 — 

HOOEFDSTUÊK XX X VW 

Soegriwa strijdt mel Maësasoera. 

Batârâ ÉNprÂ was hoogst bekommerd, omdat al het strijden hun niets 

gebaat hed. Eens had hij zich (wederom) aan den strijd onttrokken, en over- 

legde hij met zijn ondergeschikte Goden, hoe zij aan den strijd een einde 
zoude maken, en zocht hij naar den persoon, die een waardige tegenpartij 

van MaösÁsorrÂ zoude zijn; hij stelde op raad van de Goden een belooning 

op de overwinning, en loofde Dèwi TÁrÁ daartoe uit. 

Omstreeks dezen tijd hoorde Batârà Én DRA, dat de zoons van GorÂMÂ, 

SOEGRIWÁ en SorsaLI, door strenge boete onverwinnelijk waren geworden, en 

dat Koning DÂsÄmorKÂ van Alënkà voor hen had moeten onderdoen, toen 
hij (door SorBaur) zóó aangegrepen was, dat hij zich niet verroeren kon. Daar- 
om hield hij zich verzekerd, dat alleen SorBarr een waardige partij voor Maé- 
sÂsOERÂ zoude zijn. Batârâ HEnprÂ vertrok, en ging naar de plaats, waar 

SOEBALI en SOEGRIWÂ boete deden. Zij waren juist aan het bidden, en schrik- 

ten, toen zij een aanzienlijke Godheid zagen. Aanstonds staakten zijn hun ge- 
beden, lieten zich van hun zitplaatsen glijden, en gingen in een gebogen hou- 
ding op den grond zitten. 

Batârâ ÉnprÂ sprak: „wel, SorBALr en SorariwÂ!l gij moet weten, dat ik 

‚„Batârâ ENDrÂ ben, en dat ik Uw hulp inroep! Ik heb namelijk een vijand in 
„den Boetâ-vorst van Kisk&ndà, met name MaësÄsorrÂ; als ge mij belooft 

„dien te verdelgen, dan zult ge, tot belooming voor zijn dood en voor den dood 
„van DjÂrÂsorrÁ, van mij een Nimf tot een vrouw bekomen, en wel mijn ei- 

„gen dochter TárÂ. Van zijn leger is er geen enkel man overgebleven, ik 

„heb het tot den laatsten man toe door vuur vernield, het is alleen de Ko- 

„hing (met zijn Leger-aanvoerder) die niet gedood is.” 

SorBALT hoorde dit met groote blijdschap, maakte een sömbah en ant- 
woordde: „groote God! dag en nacht willen wij voor de Goden werkzaam 
„Zijn, want het eenige doel, dat wij met ons boete doen beoogen, is: 

„bekwaam te worden, om alle snoodheid te vernietigen. Hoe moeijelijk het ook 

„moge zijn, die onruststokende Boetä’s, die de Goden durven aan te ran- 

„den, ten onder te brengen, (ik verzeker u:) voordat de Boetâ-vorst van de 

„spelonk Kisk&ndâ gestorven is, is hij al zoo goed als gesneuveld, en door 
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CKXXND 20.,„mijn hand getroffen. Waarlijk wij zouden wel nuttelooze apen zijn, als wij 

21. 

Ed 

„alle vijanden der Goden niet konden vernietigen 

„Welnu”, antwoordde Batâràä ÉNDrÂ, „’t is goed, SorBaLi! voldoe dan 

„maar spoedig, aan uw belofte! Wanneer MaësÁsorrÂ en DJArasorra gedood 

„zijn, zal ik zeker mijn woord gestand doen, en u mijn dochter TÄRÁ tot 

„vrouw geven.” 

Daarop verdween Batârâ EnprÂ, en keerde naar zijn verblijf terug. 

SORBALI zeide toen: „kom, SonarrwÂ! laten wij gaauw Kiskëndâ gaan ver- 

„woesten, want die onrust stokende Boetâ, die den hemel durft aan te randen, 

‘ „verdient om te komen in den strijd. Wij moeten niet voor hem wijken.” 

XXXL „Dat is goed, broer! (antwoordde SorparrwÂ)! wij moeten niet talmen met den 

„strijd, maar het werk, dat de Goden ons opdragen, aanvaarden. Als het eens 

„mogt tegenloopen, wil ik liever in den strijd sterven, dan zonder nut te 
„doen op aarde te blijven leven. Het zou jammer zijn, als de belooning van 

„Batärâ ENprÁ, het puikje der Nimfen, Dèwi TÄRrÁ, ons ontging, wie het 

„dan ook moge gelukken, mij of u! Kom, broer! haast ul” Daarop vlogen 

. SoeBAm en SorGrIwÂ door de lucht. Hun glimmende haren schitterden als 

de bliksem, terwijl stormwinden en onweder donderden en bulderden, en dwa- 

„lende warrelwinden suisden. Door hun wondermagt gmgen SOrBAII en SOEGRI- 

wÂ met snelheid door de lucht, en in een oogenblik bevonden zij zich boven 

de spelonk Kisköndâ. Toen zij nedergestreken waren en stil Helden, za- 

gen zij den ingang van een vreeselijk duistere spelonk, zijnde een hol gat, 

waarin de wind suisde. SorBarr zeide: ‚nu, SoreriwÂ! hoe denk je er 

„over? (wat moeten wij doen) opdat wij dadelijk met MaësÄsorrÂ in ’t 

. „gevecht komen?” SorariwÂ antwoordde: „het beste is, dat wij trachten 

„hem uit het hol te krijgen; bij hem naar binnen te gaan, is gevaarlijk, want 
„het is er erg donker. Kom, broer! hou je wat op zij, ik zal hem eerst aan- 

. „vallen, en wacht dat bedaard af! Kom mij maar niet dadelijk te hulp, als 

„ik je hulp nog piet gevraagd heb! laat ons met ons beiden alleen!” „Goed! 

(antwoordde SorBALI,) „maar wees op je hoede.” 

SOEBALI ging nu op een afstand staan. SorariwÂ stelde zich in positie, en 

„schreeuwde zoo verwoed, dat het geluid de lucht vervulde, en op een schrik- 
wekkende wijze in de spelonk klonk. Koning MaësÂsorrÂ werd uiterst ver- 
woed, en meende, dat de Goden uit den hemel gekomen waren, die zoo 

bromden en bulderden, dat de aarde er van schudde en beefde. Hij trad 
‚naar buiten,zittende op DJÂrÂsoprÂ. Als de zon, die zich pas halverwege 
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boven de bergen verheft, sehitterde de glans van zijn rijkelijk versierden hoed, 
die vele verblindende straalbundels witschaot, zijn lange hoornen staken voor 

een deel in gouden kokers, waren glad gewreven, glimmend en glinsterend 
gemaakt, en schenen omringd te zijn van bliksems, wier stralen elkander in 

zijn aangezigt ontmoetten. Zijn borst was prachtig versierd met diamanten, 

het was of de zon nedergevallen was, en zich op zijn borst had geplant. 
De schittering daarvan vereenigde zich met de stralen van zijn oogen, die op 
twee zonnen in den gloed van ’t middaguur geleken. 

sÂrÄsoerÂ was fraai uitgedost. Zijn ruige, aan elkander klevende nekha- 
ren geleken op knevels met goud doorvlochten en met franjes voorzien, waar- 
tusschen men edelgesteeuten bevestigd had. Hij droeg een driedubbel borst- 
schild, dat schitterde als de bliksem. Zijn staart was opgerold, en sierlijk ge- 

‚tooid. Als een berg, onder edelgesteenten verscholen, zóó verblindend. schit- 

terde hij. 

Koning MaësâsonrÂ zette DyÂräsonrÂ in beweging, plaatste hem dwars 

of schuins, en deed hem heen en weder bewegen, zelf zwaaide hij een badämà, 

op een ijzmgwekkende wijze. SomnerrwÁ hem ziende, schreeuwde hem dreig- 

dende toe: „Welaan, doe je best nu eens, ik ben de helper van Batârä 

„ENDRÁ, en heet SorarIwÂ, ik ben zeer sterk in den strijd, de zoon van Go. 

„TÂMÁ, moedig, dapper, en veel vermogend. Jij bent een woedende, gemeene 

„Boetä, die de Goden aaurandt, uitvaagsel der aarde!” 

Koning MaësÂsonrÁ ziende, dat zijn vijand niemand anders was dan één 

enkele aap, schaterde het uit (en riep): „Wel, dat is toch alte erg! Batârâ EnprÂ 

„weet zeker geen raad meer, en nu stelt hij, naar ’t schijnt, een aap tot de 

„tegenpartij van iemand, als ik ben! een heel wonderlijke promotie! Wat 

„krachten heeft die om te strijden? Welaan, aap! ontvang mijn badámâ'!” 

Toen wierp hij zijn badâ mâ naar hem, maar SorarIwÂ sprong snel op, greep 
een talboom om die als paloe te gebruiken, trok dien wit den grond, 

viel wild op hem aan, en sloeg naar hem. MaësÁsonrá weerde hem af met 
de koentàâ, zoodat SonarrwÂ met een schreeuw op een afstand nederviel. 

SouGRIWÄ stelde zich in’ positie, deed een hevig verwoed geschreeuw 

hooren, zette een barsch gezigt, en kuarsetandde op een huivering wekken- 
de wijze. Hij staarde hem aan, terwijl zijn oogen schitterden als de zon, met 

een norsch, boosaardig, strak gezigt, zijn gelaat zwol op, zijn slagtanden schit- 

terden vreeselijk. Zijn armen en beenen bewegende, deed hij een regen van 
steenen ontstaan, die donderend op MaësÄsorrÁ nedervielen. Met zijn staart 

16 
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velde hij groote boomen, die hij naar hem wierp, onder ’t werpen al heen en 
weder zwiepende en slaande. Hij wierp die regt in de hoogte en in de rond- 
te. Al digter en digter vielen de boomen en steenen donderend neder, zij 

lieten MaësÂsorrÂ geen tijd, om zich te verweren. Hij stond daar alleen in 
t midden vau strijdperk. Toen viel DsÂrâsorrÂ aan, doch SorerrwÂ ontweek 

hem, sprong im eens in de lucht, daalde plotseling neder, en gaf MaêsÄsorrÂ 

een slag, dat zijn nek omgedraaid werd, hij sloeg hem aanhoudend, en her- 

haalde keeren. MaêsÄsorrÂ schudde zijn hoofd van pijn, sloeg met de tom&â- 

râ naar SopariwÂ, die op zij naar zijn linkerkant vloog; op nieuw naar hem 

slaande, weerde SoreriwÂ de slag met zijn hand af, deed een sprong en buk- 

te zich naar zijn regterzijde, MaësÁsonrÂ sloeg met de knods naar hem, maar 

SorGrIwÁ pareerde hem van ter zijde. Toen viel hij daarmede zwaaijende op 

hem aan, doch SoreriwÂ vloog van zijn plaats, en sloeg hem van achteren. 
Koning MaësÁsorrÂ werd moedeloos, want hij had geen tijd om zich te 
verweren, daar zijn vijand zoo gaauw, vlug, en gezwind, zoo vaardig en snel 

in zijn bewegingen was als de bliksem. Als hij hem aangreep, ontglipte of 

ontgleed hij hem door zijn wilde bewegingen. De Goden wenschten Sorertr- 

wÂ juichend geluk, en deden welriekende geuren regenen, uitroepende: „tri- 

„umf, triumf! SorerrwÂ behaalt de overwinning in den strijd! hij is waarlijk 

„een held!” SorBarr zag met groot genoegen zijn strijdenden broeder 
hoe hij op zijn gemak, vlug en kij der hand was, en juist van genoegzame 

krachten. Dit stak MaöësAsoprÂ, het voerde zijn gramschap ten top, dat de 
Goden zijn vijand toejuichten. HEensklaps greep hij zijn limpoeng, gaf 

SorGrIwÂ daarmede een slag, zoodat hij weggeslingerd werd, voor zijn broe- 

der nederviel en liggen bleef. 
SoEBALL werd verschrikt, toen hij hem zag, nam hem in volkomen bewus- 

„teloozen toestand op, en weende over hem. MaësâsorrÂ ziende, dat zijn vij- 

and door den slag met de limpoeng was medegevoerd, dacht, dat hij dood 
was, en ging weder in de spelonk, waar hij van vermoeidheid door den lang- 

durigen strijd in slaap viel. 
SorerIwÂ, uit zijn bewusteloozen toestand bijkomende, vroeg zeer verlegen, 

waar zijn vijand was. SorBArr antwoordde: „die is „weêr in de spelonk 
„gegaan, hij meent misschien, dat je dood bent. Kom aan, ben je nog in 

„staat, om weêr te vechten?” Waarop SonarrwÂ zeide: „neen, broer! ik kan 

„niet meer! Hij is mij waarlijk al te magtig!” ‚‚Nu,” hernam SouBAur 
vriendelijk, „dan moet je maar hier buiten blijven, ik wil bij hem in 

ne 
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„de spelonk gaan em wil zien, hoe de spelonk van binnen ingerigt is. Maar 

„pas op mijn bevelen: je moet je van den ingang niet verwijderen.” 

Toen zij tot even buiten den ingang van de spelonk genaderd waren, zei- 
de SorBáur: „nu, broer! hier moet je maar achterblijven! maar onthoud wat 

„ik je zeg! ga hier niet van daan! Aan de rivier, bier in de spelonk, kun 

„je zien, of ik deu strijd verloren of gewonnen heb: als er rood bloed in de 

„bedding stroomt, dan zijn MaësÂsorrÂ en DjÂrásorrá gedood, en spoedig 

. „moet je mij dan in de spelonk volgen. Als er wit bloed in de bedding 

„stroomt, dan ben ik gesneuveld, en moet je maar gaauw vlugten.” Sorakrr- 

wÂ beloofde dit, en zeide: „nu goed! vertrouw maar op mij!” 

HOCEDS UK X XxX V LL. 

Soebali overwint Waësascera. 

SORBALI sprong in eens binnen in de spelonk, kroop op handen en voeten 

tegen den stroom van de rivier op, en tastte in de dikste duisternis rond, 

met de bezwaren van een moejjelijken weg en van puntige spitse rotsen kam- 

pende. Toen hij een poos voortgekropen, en de duisternis voorbijgekomen 

. was, zag hij bij het doorbreken van het licht een stad, die gebouwd was van 

marmer; een groote poort van zwarte steenen, met gebeeldhouwd lofwerk ver- 

sierd, stak daarboven uit, de deur van fijn verguld koper stond open. 

SorBALI was verbaasd, toen hij de structuur van het paleis van binnen zag, 
met al de voorwerpen, die uit steen gehouwen en versierd waren met edelge- 
steenten, en rijn van diamanten; wilde dieren en vogels waren in steen ge- 

‚„ beeldhouwd, met een soort van glazuursel versierd, en naar de kleur van 
vel of vederen blaauw, rood of groen geverwd. Ontelbaar waren de sieraden 

binnen de spelonk. In de kraton waren de huizen gebouwd van gouden sta= 
‚ven als planken, en de vloer was van blank zilver. De bovenste spits van de 

poort bij de sitinggil geleek een zon, en was versierd met een allerprach - 

tigsten steen, die uit den hemel afkomstig was, zoo groot als een aarden pot, 
waarin wen water bewaart, en wier vlammende glans de spelonk van binnen 

verlichtte. SorBaArr naderde de kraton spoedig, en ontmoette er vele vrou- 

welijke Boetâ’s; mannen waren er echter niet, want die waren allen in den 

strijd tegen de Goden omgekomen. De vrouwen zeiden lachende tegen elkan- 

der: „kijk eens, wat is dat voor een beest met glimmende haren, met een 
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„donkerbruine kleur over zijn geheele lichaam, en met zijn lang uitgestrekte 

„staart? Het ziet er uit als een aap, die men maar zoo eensklaps in de 

„„kleêren gestoken heeft, met zijn slippen, halsketting, en allerlei armbanden.” 
Sorgaur glimlachte bij zich zelven, toen hij dit hoorde. In ’t paleis komen- 

de, hoorde hij iemand met een vreeselijk geluid, als vau den donder, ron- 
ken. Hij klom eenige trappen op, stak zijn hoofd voormt, en zag MaësÂsor- 

RÂ liggen, slapende op zijn zetel, en DjarásoerÂ sliep niet ver van hem 
aan zijn voeten. Zij zagen er inderdaad vreeselijk uit. Acht vrouwen ston- 

den regts en links van hem met waaijers te waaijen. SorBArr dacht bij zich 
zelven: „als ik hem nu doodde, zou het een schande voor mij zijn; iemand 
„in den slaap te dooden, is niet de handeling van een braven held. Het is 

„dus beter, dat ik hem wakker maak.” 

Daarop ging hij buiten naar het plein, zette zich voor het paleis in 
positie, en stootte een luid klinkend geschreeuw uit, waardoor de spelonk van 
binnen schudde en waggelde. Vele vrouwelijke Boetâ’s vielen flaauw, toen 

het oorverdoovend geluid haar ooren trof. Koning MaësÂsorrÂ viel verschrikt 

van zijn zetel, en DyÂrásorrÂ werd van zijn plaats geslingerd. Hij stond vol 

. gramschap en wrevel op. MaësÂsorRrÁ zag verder, dat er op het plein een aap 
stond, die dat donderend geluid maakte. DjÁrÂsorrÂ stormde op hem af, op 
een verschrikkelijke wijze zijn mond opensperrende en schreeuwende. SorBAur 

bleef staan, maar was op zijn hoede; juist toen hij zoude aangevallen worden 
sloeg hij hem met zijn hand het aangezigt te morsel, zoodat de hersens hem 
wit het hoofd spatten in fijne korrels, en hij als een lijk ter aarde plofte. 

MaësÂsorRÂ werd om den dood van DjÁrÂsorrÂ hoogst verwoed, hij viel, 

aan, en met zijn limpoeng omhoog zwaayjende, riep hij: „hei, jij ge- 
„meene valsche aap, die er van houdt om Boetâ’s om te brengen! ont- 

„vang mijn limpoeng.” Hij wierp zijn limpoeng naar Sorsarr, het wa- 

„pen kwam bonsend op zijn borst neder, en werd verbrijzeld zonder hem te 
wonden. Toen sprong SorBAur plotseling op MaësÂsorrÂÁ af, greep hem aan en 

draaide hem boven zijn hoofd rond, alsof hij een bos stroo was, zonder dat 

het voor zijn armen te zwaar was. Hij sloeg hem als een wajang-pop heen 

en weder, zoodat zijn gansche lichaam verbrijzelde, zijn gebeente als stof uit- 

een viel en zijn lichaam verging tot kleine stukjes als sprinkhanen, te klein 
om aan te vatten. 

Toen werd DyÂrâsorrÂ levend, en deed een aanval, zoodat Sorsaur achter- 

20. over tuimelde, hij ging op hem staan, terwijl hij op den grond lag, kaauwde 
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op hem, trapte hem, en sloeg hem een poos als waschlinnen tegen den grond, 

zonder dat SorBarr er iets van merkte. Deze greep hem toen aan, omvatte 

zijn voorste beenen, haalde ze bijeen, trok er aan en scheurde ze vaneen, hij 

draaide hem het hoofd van de romp, brak hem zijn slagtanden in stukkep, 

scheurde hem zijn dijën van het lijf, en wierp die naar alle windstreken. 

Toen herleefde MaösÂsorrÂ weder, hij viel aan, mear werd door een slag 

met de hand van SorBaur in stukken geslagen. Want SoxBarr was buitenge- 
woon sterk, en teregt door de gansche wereld beroemd om zijne onverwin- 

baarheid. Zóó vochten zij een tijd lang voort. MaêsÁsorrÂ en DaÂrÂsorrÂ 
.herleefden en stierven bij beurten, zoodat SorBarr eindelijk met de zaak ten 

hoogste verlegen werd; hij zuchtte, en gevoelde zich vermoeid, slap en lam 
in zijn beide armen. 

Nog eens herleefde Koning MaësÁsorrá, en kwam schielijk op hem af, doch 

SorBArI greep hem aan, draaide hem een tijd lang met de eene hand boven het 
hoofd rond, maar wierp hem uiet dadelijk neder, want hij wilde zien, hoe het 

in zijn werk ging, dat zij weder herleefden, daar toch het lichaam van DjÂrâ- 

SORRÁ geheel vermorseld was, terwijl zijn hoofd van de romp gescheiden 
was, en zijn vier beenen, die naar alle kanten heen gestoven waren, zich daar- 

25. na weder met de romp vereenigden. SorBarr zag tot zijn verbazing, dat de 

vier beenen en het hoofd zich weder met den romp vereenigden, en dat hij 
toen weder leefde, en met opgesperden muil op hem aanviel. Toen greep Son- 

BALI DisÂrÂsorrÂ met de linkerhand zoo aan, dat deze zich niet verroeren 

kon, terwijl hij MaësÂsorrÂ eer poosje met zijn regterhand boven zijn hoofd 

in de rondte zwaaide als een kind, dat (met een pop) speelt; eindelijk sloeg hij 
hen tegen elkander aan, even als twee pompoenen, zoodat hun hoofden ver- 

brijzeld werden, de hersens er uitstroomden, en als een maalstroom zich met 

hun bloed vermengden. Zij bleven nu beide dood. 

HOOEDS UE X XxX WV EL. 

Soesriwa ontvangt Dewi Kara fen huwelijk. Strijd daarover 

mel Soecbaik. 

Raden Sorarrwá, die buiten stond te wachten, was verschrikt, toen hij twee 

28. stroomen zag vloeijen, de een rood als bloed en de ander wit; hij vermoed- 
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de, dat zijn broeder SoreBarr in den strijd omgekomen was, en dat de (vloei- 

stoffen van zijn lijk) zich vermengden met die van MaësäsorrÂ, zooals hij 
opmaakte uit het roode bloed, dat zich met de witte stroom vermengde. Hij 
hield het er stellig voor, dat het zoo was, en wist niet, dat de hersens zich 

met bloed vermengd hadden, toen MaöësÄsorrÂ en DyârÂsorrÂ tegen elkan- 
der geslagen waren. IJlings nam SoreriwÂ een rots, zoo groot als een 

padi-schuur, en stopte daarmede den ingang van het hol toe, zoodat de rots 

er voor de helft inging en onbewegelijk vast zat. Hij besloot daarop berigt 
te geven aan Batârâ EnprÂ, dat zijn broeder omgekomen was, even als 
MaêësásorráÁ en DysÄrÄsorrÂ. Hij vloog door de lucht met de snelheid van 

den bliksem, kwam in het verblijf van Batârá ÉnNprÂ aan, en ging regt- 

„streeks naar hem toe. Batârâ ENDprÁ gaf juist audientie aan de Goden, en 

schrikte, toen hij SoreriwÂ zag aankomen. SorariwÂ deelde het berigt mede, 
‚dat MaësÄsorrÂ en DyÂrÂsoErÄ gedood waren, en dat SorBarr in de spelonk 

met hen vechtende ook omgekomen was. Dit berigt deed Batärá ÚnprÂ 
‚ SoreriwÂ! dat is uw geluk, ik 

„wil mijn belofte niet verbreken, mijn belooning valt u nu ten deel; als 

„SoeBALI in ’t leven was, zou hij die naar alle regt gekregen hebben, maar 

„nu hij met zijn vijanden gesneuveld is, valt zij natuurlijk aan u ten deel. 

„want ik heb de hulp van u beiden in geroepen.” 

Daarop nam hij SoreriwÂ mede naar het vrouwenverblijf van den hemel, 

naar den tuin, waar Dèwi TÂrÂ zich bevond. Dit deel van den hemel was 

een zeer fraaie tuin, waarover wij echter niet zullen uitweiden. SorerrwÂ 

werd in het hemelsche vrouwenverblijf vereenigd met Dèwi TÂRrÁ, zij min- 

den elkander met de innigste liefde. 

Doch zwijgen wij er verder van, hoe Raden SorammwÂ de zaligste genoe- 

gens der liefde in den hemel smaakte, en hoe hij zijn echtvriendin lief koos- 

de. Keeren wij terug ngar Raden SorBarr, die nog binnen in de spelonk 

was. 

Na den dood van MaësÁsorrÁ bleef SorBant met hevig verlangen er op 

wachten, dat SorarrwÂ hem achterna zoude komen, maar toen deze na een 

poos niet kwart, morde hij bij zich zelven: „wat mag daar toch wel achter. 

. „Steken, dat hij mij niet dadelijk na komt? ik heb hem toch uitdrukkelijk 

„gezegd: „als er een roode bloedstroom vloeit, moet je mij achterna komen!” 
„en nu komt hij niet! zou hij misschien maar niets doen dan slapen, en miet 

„denken aan mijn bevel?” 
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Toen Sorraur het wachten al te lang duurde, werd hij boos, en ging 

naar den uitgang om buiten te komen. In de duisternis kroop hij langs het 
water, denzelfden weg als vroeger volgende; maar bij de plaats komende, 
waar de opening van de spelonk was, tastte hij in de dikste duisternis rond; 
hij wist niet, dat die met een rots gesloten was, en meende, dat hij ver- 

dwaald was. Hij keerde toen terug, ging langs zijwegen, en kwam aan de 

Semitâ-rivier uit. Hier was Koning MaësÂsourÂ gewoon geweest zich 
„te vermaken. Het was er ingerigt, als in den hemel, vol plantsoen en gouden orna- 
menten en bloemen in groote potten. SorBAr1 zag dit met verbazing, en liep een 

geruimen tijd binnen in den spelonk rond, telkens de wegen tot aan het ein- 

‚de volgende, en overal vond hij gebouwen, die van goud waren opgetrok- 

ken. Het trof hem, dat het paleis in die spelonk fraaijer was, dan die in 
den hemel waren. Zoo liep hij een tijd lang in alle rigtingen door de spe- 
lonk rond, zonder den uitgang te vinden. Toen hij alles onderzocht had, 

‚werd hij boos op zijn broeder SorarrwÂ, en pruttelde bij zich zelven: „%t 

„is toch raar, dat hij mij maar in t geheel niet na komt, zou hij misschien 
„maar niets doen dan slapen en onze afspraak vergeten, of zou hij niet zien, 

„dat er een bloedstroom vloeit? en van overgroote vermoeidheid maar door- 

„slapen ?” 

Hoogst vertoornd trachtte hij nu maar door de rots heen te breken, hij 

zocht boven zijn hoofd naar een plaats, waar de steenen rotswand het dunst 

was, want binnen in de rots was de grond hard, hij bestond geheel mit witte 
mn steenen. Toen duwde hij boven zijn hoofd met zijn vuist tegen de bovenwand, 

„zoodat de rotswand verbrijzeld instortte. SorBaur trad nu naar buiten, en 

ging aanstonds naar den ingang van de spelonk, maar daar komende, zag hij 

tot zijn schrik, dat zijn broeder er miet was, en dat de ingang van de spe- 
„lonk met een rots toegestopt was. In gramschap tegen zijn broeder en vol 
spijt sprak hij bij zich zelven: „die SorarrwÂ heeft zeker slechte bedoelingen, 

„en smeedt boosaardige plannen tegen mij, hij wil, dat ik in de spelonk om- 

„kom. Hij is zeker naar den hemel van Batârâ EnprÂ gegaan om dezen te 

„zeggen, dat hij pas uit het gevecht gekomen is, ten einde de Nimf tot be- 

„looning te krijgen. (En dat is nu die zelfde gersoon,) die zoo rein van hart 

„wil zijn als een Heilige, die ijverig bidt en zijn genoegen stelt in het geluk 
„der aarde! Nu hij in verzoeking komt, raakt hij zijn hart kwijt, alsof het 

„door een Boetâ is ingeslikt! Als hij zoo graag die belooning wilde heb- 

„ben, dan had hij toch niet zoo misdadig jegens zijn broeder moeten zijn, en 
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„hem trachten te dooden! Wel ja, SowarrwÂ! dat is heel mooi van jou, 

„maar je zult mijn handen voelen. Al ga je ook naar Batàráâ Goreror vlug- 

„ten, ik zal je overal vervolgen. Want als hij bleef leven, zou hij zijn mis- 
„dadig leven maar voortzetten, en ik wil nog liever sterven, dan een broeder 
„te hebben, die zoo’n schandaal is in de wereld, hij zou zijn misdadig leven 

„maar voortzetten! Maar ik zal hem wel in mijn handen krijgen !” 
Toen hij zoo in zich zelven gesproken had, schopte hij tegen den rotssteen, die 

in den ingang van de spelonk bevestigd was, zoodat deze als stof vergruizeld naar 
alle kanten uiteen stoof. Daarop trad SorBaur (wederom) in de spelonk, en 

nam de hoornen van MaësÁsorrÂ en de slagtanden van DyÄrdsongÂ mede, 

om die te doen strekken tot een zeker bewijs, dat hij het was, die MaësásorrÂ gedood 

had. Toen ging hij weder buiten de spelonk. Hij vloog in de lucht met 
zulk een vaart, dat hevige stormwinden en onweêrsvlagen raasden en donder- 
den, en woedende rukwinden door de lucht huilden, zóó stormde hij als een 

woedende leeuw voort. Vele gebouwen in den hemel scheurden vaneen, toen 

de hevige winden er op aanvielen. Vele Goden kropen op hauden en voeten, 

daar zij (anders) met geweld achterover sloegen, zich verwrikten em van de 

beenen raakten door het geweld der stormwinden. Van alle kanten na- 

men zij de vlugt. ĳ 
Toen SorBarr bij Batârâ EnprÂ kwam, was deze verschrikt, want volgens 

. berigt was hij omgekomen, en nu kwam hij daar zelf aan. SorBArr bood hem 

de hoornen van MaësÄsorrÂ en de slagtanden van DyjÁrÂsorrÂ aan, en deel- 

de hem al de bijzonderheden vant gevecht mede, hoe de eerste gestorven was, 

toen hij hem tegen DyArásorrÂ geslagen had, voorts de verraderlijke han- 
delwijze van SorerIwÁ, daar bij de opening van de spelonk gesloten had, en 

eindelijk zijn eigen verlegenheid, toen hij weder uit de spelonk wilde gaan. 

Batârâ ÚnprÂ was met de zaak zeer verlegen, en antwoordde: „nu, Sor- 

„BALI! ik dank u zeer voor de bewezen dienst, omdat gij dien doorn in mijn 

„oog hebt doen verdwijnen, en het geluk des hemels bevorderd hebt, door 

„de vernietiging van dien onruststokenden Boetâ. Maar SorBaAur! gij moet 

„weten, dat SoreriwÂ, uw jonger broeder, hier geweest is en mij gezegd heeft, 

„dat gij te gelijk met MaësÂsorrÂ in de spelonk waart omgekomen. Niet we-_ 

„tende dat hij mij bedroog, en dat verhaal voor zuivere waarheid houdende, 

„heb ik TârÂ, die ik den overwinnaar toegezegd had, al aan uw broeder 

„SoreriwÂ geschonken. Hij is met haar getrouwd, en bevindt zich nu in het 

„vrouwen-paleis van den hemel. Want ik wilde mijn belofte niet schenden, 
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„en zie, nu komt gij daar aan! Wat verlangt gij nu?” 

SorBArr antwoordde eerbiedig: „dan wensch ik mijn broeder SorerrwÂ te 
„Ontmoeten |” Waarop Batârâ ÉnprÂ zeide: „goed, zooals gij verkiest! het is 

„uw eigen broeder; of hij leeft of dood is, kan mij niet meer schelen.” Hij liet 

SorBALI nu verder gaan naar het hemelsche vrouwen-verblijf. Toen hij dat 

zeer digtbij genaderd was, gloeide zijn aangezigt, zoodat het rookte, en er 
orkanen en onweersvlagen uit te voorschijn kwamen, die loeiden en raasden; 
de hemel kwam daardoor in hevige opschudding, en het vrouwen-paleis werd 
bijna weggeslingerd. 

Hier bevond zich een geliefkoosd dier van Batárà ENDrâ, dat bij de 

poort des hemels wacht hield, namelijk een groote witte olifant. Deze was 

„bovenmate dapper en sterk, en had al eens met Boetâ's gevochten. Hij 
schrikte, toen hij SorBarr, die met zijn donderende stormwinden den hemel 

deed schudden, zag aankomen. Eensklaps snelde hij op een ijzingwekkende 
wijze op hem af. SorBarr zag hem wel, maar was op zijn hoede, „he,” (dacht hij,) 

„wat is dat voor een olifant? ’t schijnt, dat hij op mij afkomt!” Het vreese- 

lijke dier naderde Sorgarr, viel op hem aan, omslingerde hem, trok hem 

naar zich toe, slingerde zijn tromp vast om hem heen, en maakte die met 
een knoop vast; toen wierp hij hem herhaaldelijk op den grond, en sloeg 

‚hem met zijn slagtanden, hij maakte in zijn lichaam deuken, maar wondde hem 
niet. Daarop trapte hij op hem, kneedde hem, en sloeg hem als waschlinnen, 

De Goden, die het aanzagen, meenden, dat SorBAut zeker onder die mishan- 

delingen zoude bezwijken, maar SorBAur voelde zelfs niet den minsten pijn, 

_ Toen hij nu een poos door den olifant vertreden was, greep hij den ohfant met 

26. 

Zie 

1. 

woede aan, en wierp hem tegen den grond te pletter, zoodat zijn lichaam 

geheel vergruiseld werd, en zijn huid in duizend stukken scheurde. De Go- 

den ijsden van het gezigt, en waren bij die woede van SoprBaur volstrekt niet 

op hun gemak, toen de olifant, die anders altijd in strijdkrachten uitgeblonken 

had, maar zoo gemakkelijk gedood werd. Batârâ ÉnprÂ was op het berigt 

hiervan zeer spijtig over den dood van den ohifant. 

Nadat Sorgarr den olifant gedood had, trad hij den hemel binnen, en 

kwam digt bij SoreriwÂ vol drift en woede, met het besluit om voor hem niet 
te wijken. 

SoEBaLI riep hem dreigende toe: „hei, SormeriwÂ! kom spoedig naar bui- 
„ten! hier is SorBArt gekomen. Ontmoet hem, dien jij dood verklaard hebt 1 
„Waar ben je, gemeene aap, aartsschelm! die op je genomen hebt, om de 

11 
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„belooning te ontvangen, en de Nimf tot vrouw te nemen. Kom, kom! ver? 

„heug je niet te gaauw over je voorspoed, door je in den hemel aan de lief- 

„de te wijden! Wel aan! neem eens een proefje van mijn gramschap, door 
‚ „eerst met mij te vechten! Als ik eens dood ben, doe daar dan wat je ver- 

„kiest, maar zoo lang ik leef, zal het je wel niet gelukken, zoo schurk: 

„achtig te handelen, en met leugen en bedrog om te gaan. Waar ben je? 
„Wasch je gezigt |” 

SORGRIWÂ schrikte, toen hij dit hoorde, werd ten hoogste met zijn toe- 

stand verlegen, en sprak bij zich zelven: „ik dacht, dat hij, die daar ge- 

„komen is, te gelijk met zijn vijand in den strijd was omgekomen, want hij 
. „heeft gezegd, dat ik dit aan het witte bloed zoude kunnen zien. Hoe zal 

„het nu wel met mij afloopen? want wie is in staat, om tegen hem te strij- 

„den? als hij zijn krachten inspant, zijn zelfs de Goden en de Boetä’s bang 

. „voor de woede van zijn aanval. Al sterft hij ook honderdduizend malen, 

„als hij nog zijn pântjâsond-spreuk heeft, herleeft hij toch weêr. Als ik 

„eens zeer gedwee vergiffenis vroeg! ja dat zou goed zijn, als hij mij wel- 
„willend vergeven wil, maar als hij denkt aan de uitgeloofde Nimf, dan gaat 
„hij ligt zoover, dat hij voor zijn broeder geen hart meer heeft, en mij naar 

„het leven staat. En wat voor een handelwijze zou dat wel zijn, als ik mijn 

„echtgenoote gewillig aan hem overgaf, en zij niet de mijne bleef? op zijn 
„minst zou ik dan niets dan schande dragen op de wereld. Neen, Hever 

„sterven, dan hem mijn vrouw goedsmoeds over te geven! Wie weet of ik 

„hiet magtig genoeg ben, om den toorn van mijn broeder te weêrstaan!” 
„Nadat hij zoo bij zich zelven gesproken had, stond hij op, en haastte zich 
„om te strijden. 

Toen Raden SomorrwÂ buiten gekomen was, hoorde hij zijn broeder al 
meer en meer dreigen, en hem schimpen, hem beleedigen, en op een gemee- 

ne, ruwe manier belasteren en verwijtingen doen. Eindelijk viel SorarrwÂ 
in zwijm, zoodat hij geen kennis droeg van ’t geen om hem gebeurde. Hij 
werd verbijsterd van zinnen, maar ten slotte verdween alle inwendige vrees 
voor zijn broeder. Op een huiveringwekkende wijze raakten zijn zinnen in 

woede om de buitensporige taal vaa zijn broeder SorBaur. 
SorariwÂ viel aan als iemand, die den dood zoekt, onder een schel ge- 

schreeuw. Hij werd opgevangen, en bons! daar vielen zij elkander gelijktijdig 
te lijf. Zij woelden, worstelden en klemden zich om elkander, verwarden 

en slingerden zich om en rond, krabden elkander met hun ijzer-harde na- 

os en 
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drukt. Zij liepen roudom elkander, werden handgemeen en dronken van 
strijdwoede, duwden elkander, en verwrongen elkanders leden, al in een kring 
ronddraaijende, ais een windmolentje, of als twee vechtende kapellen, zoo- 

dat het suisde in de lucht. Zij trachten elkander zamen te persen en te 
trekken, en grepen elkander aan om elkander vaneen te scheuren. Zóó span- 
den zij al hun krachten in, en wendden al hun dapperheid aan, daarbij schreeuw - 

den zij op een ijselijke wijze, en zóó sterk, alsof het kolossale dieren waren. 

De Nimfen in den Hemel kwamen in opschudding, toen dit ijzingwek- 

kend geschreeuw tot haar kwam. Batârâ HENDrÂ was ook in 't geheel 

niet op zijn gemak, en sprak bij zich zelven: „hoe zal dat gevecht toch ein- 

„digen? want uiterlijk zijn zij gelijk, en ook mm kracht en dapperheid. Als 

„die strijd in den hemel lang duurde, zou dat voor de Nimfen lastig 

„Zijn, en zeker den toorn van Batârà Gorrop opwekken.” Batâáràä ÉnprÂ 

naderde toen de strijders, en zeide tot hen: „he, gij beide strijders; % 
„is beter dat ge naar beneden daalt en op de aarde vecht. Daar moogt 

„ge elkanders wondermagt meten, al wilt gij, broeders! ook duizend jaren 

„met elkander vechten, ’t is mij wel, zoo veel ge maar wilt; alleen in den 

„hemel moogt ge niet vechten, daar moogt ge geen stoornis verwekken! dan 
„krijgt ge den toorn van Batârâ Gorror op ul” 

Maar zij hoorden de woorden van Batârâ ÚnprÂ niet, in de hevigste ver- 
woedheid en dronken van strijdlust. Zij draaiden elkander om op het plein 

VOONNE vrouwenpaléis, rolden bij beurten voort, omvatten elkander, en 

liepen de een om den ander heen. In het vrouwen-paleis verdwenen de ge- 
bouwen, het plantsoen werd overal gehavend en lag alom door elkander ver- 

ward op den grond. De bloemen in de potten werden verwoest en geheel 

vernield door den hevigen strijd. De poort stortte, door hen getroffen, im 
brokken op den grond, zoodat de edelgesteenten en diamanten zich overal 
verstrooiden, als een regen van sterren. De Nimfen hieven overal een ge- 

schreeuw aan, kwamen in de uiterste verwarring en bewogen zich angstig 
heen en weder. Dèwi TÄrÂ beefde van angst, toen zij dat hevige gevecht 
zag, zij wist niet, op wiens zijde zij het houden zou, daar de strijders volko- 
men op elkander geleken. 

Eindelijk dolf SonariwÂ het onderspit, daar SorBarr op zijn borst staan 
ging, hij kon zich nu niet meer bewegen, van vermoeidheid en volkomene, 
uitputting van krachten. Sorgarr riep: „dat is je loon, schurk van een aap 
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‚ „aartsschelm! voel nu, wat ik hd!’ Daarop greep hij SorariwÂ aan, en draai- 
de hem boven zijn hoofd rond; maar toen hij hem wilde nederwerpen, zeide 
SoreriwÂ weenende: „ach, broeder! heb nog een weinig geduld, en werp mij 

„dan neêr, al sterf ik ook, als ik u maar eerst gesproken heb. Gij hebt mij 
„daar uitgescholden en uitgemaakt voor een gemeenen aap en een aartsschurk, 

„maar ’t is volstrekt mijn voornemen niet geweest om verraad te plegen tegen 
„mijn broeder en hem naar ’t leven te staan. Hoor maar eens: ge hebt het 

„mij herhaaldelijk bij het binnengaan in de spelenk gezegd: „als er wit bloed 

„vloeit, zijt gij dood, en als er rood bloed vloeit, is MaësÁsorrÂ dood”; en nu 

9. „vloeide er rood bloed, met wit bloed vermengd. Daarom heb ik toen de 

„spelonk met een rotssteen digt gemaakt. Ik dacht zeker, dat gij met Maësâ. 

„SOERÁ gestorven waart, want de kleur van het bloed, dat (uit de spelonk) 

. „vloeide, was ligtrood of rood met wit vermengd. Hoewel ik een verkeerd 

„berigt aan Batârä EnNprÁ gebragt heb en ronduit zonder omwegen ver- 

„teld heb, dat ge tegelijk met MaêësÂsorrÁ het leven verloren hadt, zoo is 
„het ver van af geweest, dat ik mij zelven de eer van de overwinning in den 

„Strijd zou toegekend hebben, maar Batârá EnprÂ wilde volstrekt een be- 

„looning geven, en schonk die aan mij; en zie! nu zijt gij niet dood, zoo- 

_ „dat ik mij in mijn vermoeden vergist heb! Ik wil het niet loochenen! Straf 

2. 

S. „mij nu maar met den dood. Ge hebt er waarlijk, als mijn ouder broeder, 

„het regt toe, om mij tot in den dood te vervolgen. Welnu, gaauw dan maar! 
„werp mijn lichaam op den grond!” 

Toen SorBAra die woorden van zijn broeder hoorde, was het, of zijn hart 
. doorstoken werd, hij bedacht zich, en toen werd alle toorn als ’t ware wegge- 

vaagd. Hij legde SomarrwÂ zacht neder, omhelsde hem, en sprak weenende: 

‚ „ach, SorarrwÂ, mijn broeder! wat zijn wij toch diep ongelukkig! daar wij steeds 

„door de Goden verzocht worden, en wij steeds met elkander verwisseld. wor- 

„den. Zoolang wij nog niet van onze apegestalte bevrijd zijn, komen wij steeds 

. „in verzoeking! Kom, broeder! laat ons naar Batârâ ENprÂ gaan, en van 

„hem vergeving vragen voor ons beider misdrijf, daar wij zoover gegaan zijn, 

„dat wij in den hemel verwoestingen hebben aangerigt.” 
Toen zij bij Batârâ ÊnprÂ gekomen waren, zag deze tot zijn genoegen, dat 

zij beiden goede vrienden waren. Nadat zij zijn voeten gekust hadden, sprak Sor- 

BALI eerbiedig: „ach, groote Godheid en Heer! Uw zoons zijn zeer misdadig, 

„en ten diepsten ongelukkig, daar zij nog niet van hun ellendige apegedaante 
„verlost zijn. Onze beproeving wordt nog vermeerderd, door dat wij blootstaan 
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„aan de verzoekingen der Goden. Nu hebben wij ous vergrepen, door on- 
„der ons, broeders, om een vrouw te vechten. Dat was zeer schandelijk van 

„ons, en het kwam zelfs zoover, dat het verwoesting in den heerlijken hemel ver- 

„oorzaakte. Als de Goden ons geen vergiffenis schenken, weten wij niet, waar- 

„heen ons te begeven. Daar komt nu nog bij, dat ik er in ’t geheel niet aan 

„gedacht heb, dat ik als oudere broeder verpligt ben SorcrrwÂ uit te huwe- 

. „lijken, en dat ik zelfs met hem twist gemaakt heb. Maar op dit oogenblik 
„heb ik mij bezonnen, en verzoek ik, dat SomariwÂ de dochter van mijn Heer 

„moge behouden; omdat het nu toch eens zoover gekomen is, laat ik haar aan 

„hem over. Wat verder het paleis in de spelonk van Kiskendàá betreft, dat 

. „400 schoon is en voor den hemel niet onderdoet, laat, als het U behaagt, Sor- 

„ERIWÂ met zijn echtgenoote in die spelonk vau Kiskéndâ wonen. Het zou 
„Jammer zijn, dat die onbewoond bleef. Wat mij zelven aangaat, wensch ik mij 

„hog verder aan het kluizenaarsleven op den Soenjáâpringgà te wijden, en 

„den last te volbrengen van mijn vader, die mij beval boete doen; zoo lang ik 

„nog uiet de gunst der hooge Goden verworven heb, en van mijn apegedaante 
„nog niet bevrijd ben, heeft hij mij bevolen, mijn vleesch door onthouding te 

„dooden. Laat SorartwÂ maar met zijn vrouw volop het leven genieten! Ik 

„aal als de oudste broeder armoede lijden.” 

Toen Batârâ EnprA dit hoorde, zeide hij verheugd: „Dat ge dat voor- 

„nemen hebt, en aan hem denkt als een jongeren broeder, is des te be- 

. „ter, mits het geheel naar uw genoegen is. Ik voor mij mag mijn vroegere 

‚belofte niet schenden, en ben verpligt u mijn dochter Dèwi TÄrÂ te ge- E) } o 

„ven, maar dat ge haar nu aan uw jongeren broeder afstaat, is zeer braaf 

„van u. Nu, SomeriwÂ! ga maar gaauw naar het paleis van Kisköndàâ; naar 

„ „de toestemming van Uw ouderen broeder hier, moogt gij Uw vrouw me- 

„denemen, en al haar vrouwelijke bedienden mogen medegaan.” 

Raden SororrwÂ beloofde dit te zuilen doen; maar Batârâ ENDRÂ gaf 

hem nog een last, zeggende: „En verder gelast ik u SorerrwÂl om uw best 
„te doen, dat ge uw lusten betoomt! verslaaf uw niet aan de genoegens en 

„de rijkdommen in de spelonk! Volg het voorbeeld van uw broeder SorBaur, 

„in het dooden der zinnelusten! Weet dat Batârâà Gorror het voornemen 

„heeft, om u een gewigtige taak te doen vervullen. Streef er daarom zooveel 

„mogelijk naar, om dapper te worden in den strijdt Denk aan mijn laatste. 

„bevelen! 

SoreriwÂ beloofde dit. Toen omhelsden zij zijn voeten, en gingen heen 
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Raden SorpAur ging terug naar zijn kluis op den Soenjäpringgà, en 

zette daar zijn boete voort. SorariwÂ daalde met zijn vrouw en bedienden 
neder van den hemel, en toen hij in de spelonk van Kisk&ëndâ was aan- 

gekomen, ging hij met zijn vrouw in het paleis wonen. Hij was zeer ver- 

heugd, toen hij bevond, dat het paleis in de spelonk even zoo prachtig was 
als de hemel, daar het van goud gemaakt en met edelgesteenten versierd 

was, zoodat aan Dèwi TÄrÂ het verblijf in Kiskëndàá, vergeleken met 

dat in den hemel, niet tegenviel. 

HOOFDSTUK XX VIEL. 

Oorlog van Wasamoeka mel Wanapoetra van Ajedya. 

12. 

13. 

14. 

15, 

16. 

Keeren wij met ons verhaal naar Alénkàâ terug. Koning DÂsÂmorKÂ ver- 

nam de tijding, dat zijn beide vrienden, de apen SoreriwÂ en SorBarr, door 
Batârâ ÚnprA te hulp gervepen waren, om zijn vijand, den Boet A -vorst 

van Kiskëndá, om te brengen, en dat een dochter van Batâärâ ÉNDRA, 

het puikje der Nimfen, Dèwi TÄrÂ genaamd, als belooning aan den over- 
winnaar was toegezegd, dat Koning MaësÁsorrÂ met DyÂrÂsorrÂ en al de 
zijnen was omgekomen, dat SonBarr hem had omgebragt, maar dat deze 
geen lust in de belooning gehad had, en dat eindelijk het paleis (van Kis- 
kéndàä) en de beloofde Nimf waren toegewezen aan SoreriwÂ, die nu in 

Kisköndàá resideerde. DÄsÁmorkKÁ trok zich die tijding zeer aan, het was 
of daardoor zijn smachtend verlangen werd opgewekt naar de bergprinses 

Wipiwari, die in t vuur verdwenen was, en van welke de Panditâ-vorst 

MârorrÂ hem had medegedeeld, dat zij in vier rijken zich zoude incarneren, 

en vertoeven in Magâdâá, Maiïspati, Mantili en Ajodyá. | 
Hij gaf last aan al zijn troepen om zich strijdvaardig te maken. Toen alle 

Boetâ’s voor den oorlog uitgerust waren, en de Legerhoofden met hun 
troepen gereed stonden, trokken zij met luid gedruisch uit Alénká, De me- 

nigte Boetâ's geleek een zeevloed, die het t land overstroomt en wouden 

onder water zet. 

Het doel van den oorlog was het rijk van Ajodyâ, waar Koning BÂn4- 

PoETRÁ regeerde. Deze was schoon, had het karakter van een Heilige, was 

alom beroemd in den oorlog, rijk aan troepen en dapper, en had buitenge- 

meene en uitstekende vermogens, 
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Toen Vorst DâsÂmorKÂ met zijn leger in de grenslanden van Ajodyàâ ge- 

komen was, sloeg hij zijn tijdelijk verblijf midden in een woud op, terwijl het 
gansche Boetâ-leger de dorpen, die het doortrok, plunderde, en groote op- 
schudding, ontsteltenis en verwarring veroorzaakte. 

Nadat Koning BÄNÂrortrÂ hiervan onderrigt was, riep hij vertoornd zijn 

gansche leger bijeen, en daarop kwamen de Edellieden en Hoofden, ten strijde 
uitgerust, aanstormen. Toen rukte BÄNÁrorrrÄ op, om den vijand te gemoet 

te gaan, en den vijand buiten de stad aanvallen. De Vorsten van Kam b o- 

djä, van Kraldägami en van Welârâdjâ waren in de voorhoede. De 
troepen, olifanten, wagens en paarden verspreidden zich wijd en zijd; de bogen 
der boogschutters geleken op regenbogen, die zich oplosten in een zachten regen. 
De troepen waren honderdduizend maal tienduizend in getal. Gelijk de zon des 

morgens bij haar opkomst, zóó schitterde hun veelkleurige kleeding; als flikke- 
rende bliksemstralen kwamen zij steeds vlammende te voorschijn, als wolken, 

met sterren bezaaid, straalden en schitterden zij alom, en wijd en zijd verspreid- 

den de toestroomende legerbenden regenboog-glansen. Toen al de troepen bui- 
ten de stad gekomen waren, was de geheele vlakte met krijgers bedekt, en 

liet Koning BAnÂroerrÂ het leger in de slagorde van den adelaar stellen. De 

Vorst van Kambodjá besloeg den linker-, die van Kraldâägami den 
regtervleugel, die van Welärädjâ en van Bimakéndrâ werden gesteld 

„in den snavel, terwijl de Koning van Binggâlâ de plaats van de staart innam 
met al de Bdellieden. 

Toen DÄsÄmorkKÂÁ met zijn benden was aangekomen, en de vijanden in slagorde 
zag staan, viel het Boetä-leger onder bulderend geschreeuw aan. Wimror- 

PAKSÁ, BÄpsrÂmorsrr, KAMPÂNÂ en DorMmREKSÁ waren in de voorhoede, in den 

linkervleugel stond GaropÂrÂ met de zijnen, en in den regtervleugel WrLoi- 

TAKSÂ met PorrÁpaksr; MArrrsÂ en SorpwARsÂ waren in achterhoede, en in 

’t front stond Patih PranasrÂ met DJAMBOEMANGLI en TRIMOERDÂ. 

Spoedig vielen de dapperen van Alënkàâ aan, onder het luid klinken der 
krijgsmuziek, en het geschetter van duizend trompetten. DoemrErsÂ voerde zijn 

troepen tot den aanval aan, en werd ontvangen door den Vorst van Kam- 

‚bäâädjá. Onder hevig bulderend gescheeuw werden zij handgemeen, de Vorst 
van Kambodjá gaf bevelen aan zijn Officieren, terwijl DormrúkKsÂ met de 

„zijnen brullende vooruitdrong. Levendig werd er van weêrszijden met den- 

dä’s en koentâ’s gestreden, t was of het een regen van pijlen was, waaron- 
der de troepen van Kambodjâ bezweken. Toen hun Vorst zag, dat zijn le- 
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‚ger den nederlaag kreeg, schoot hij een pijl af, waardoor een menigte pijlen 
bij zwermen al warrelend te voorschijn kwam, en op de Boetâ’s nederko- 
mende velen deed vallen, zoodat de Boetâ’s in ’t front opschrikten en beef- 

den, maar onmiddelijk daarna met geweld aanvielen. De Vorst van B1mâ- 
kéndrâ viel op hen aan, rigtte zijn boog, en zag naar boven; vele van de 

Boetäâ’s ip de lucht werden door de zwermen van pijlen getroffen, zoodat 

‚het als het ware lijken regende van de Boetä’s, die in de lucht streden. Bá- 
DJRÄMOESTI kwam den „dapperen DormröksÂ te hulp, tegelijk met KamPÂnÂ 
en WrroEPAkKsÂ. Zij daalden eensklaps uit de lucht neder, en de koentàâ’s 

in hun handen draaijende, sloegen zij in de rondte, allen regts en links van zich 
. doodende. De Vorst van Welârâdjâ viel met zijn pijlen aan, en zwermen van 
honderdduizende (pijlen) vielen op de Boetâ’s aan, en deden velen sneven. Toen 
nu ook de Leger-hoofden der Boetä's vol gramschap aanvielen, werden zij door 

‚ die pijlen afgeslagen en teruggeworpen. De Vorst van Kraldâgam:iliet hen 

door zijn pijlen vervolgen, zijn boog schudde, en een digte massa van pijlen 
verdelgde de Boetä’s in de lucht. Overal ploften zij uit de lucht ter aarde 

„en velen stierven. Ook van hen, die op de aarde streden, sneuvelden velen. 

DÁsÂMORKÁ zag, dat zijn leger verstrooid en overwonnen werd, en dat zijn 
Legerhoofden vermoeid van ’t vechten achteruit deinsden, dat door de bui- 

tengewone vermogens en dapporheid van de Vorsten van Ajodyá, de zee 

als ’t ware beroerd werd, de bergen schudden, de aarde kantelde en beefde, 

en dat de Boetâ’s vervaard werden door de dapperheid hunner vijanden, 

de met buitengemeene krachten gewapende Vorsten, zoodat zij er niet in 
slaagden vooruit te komen, en zij door de pijlen teruggestooten werden. 
Vertoornd nam DÂsÁmorKÁ nu in eigen persoon in het gevecht deel, verwoed 

sloeg hij met zijn knods, hij greep regts en links, en schopte, (den vijand) 
voor zich uit, zoodat vele dappere helden sneuvelden. Toen de Vorst van 
Bimâkéndrâ op hem aanviel, wachtte hij hem af, en wierp zijn samogàâ 
naar hem, doch trof den Vorst van Bimakéndrâ niet. Toen deed DásÂ- 

MOEKÂ een sprong naar hem met het voornemen om hem aan te pakken, 

doch hij ontsprong hem. De Vorst van Bimâkéndràâ legde zijn boog op 
DAsÂMorKÀ aan, en schoot hem den hals door midden, zoodat het bloed 

er uitspatte. Plotseling vloog het hoofd van DâÂsÂmorkÂ in de lucht, en 
veranderde in tienduizend hoofden, die het slagveld vervulden. Hierdoor 
kwamen de troepen van Kambodjá en Welärâdjä in opschudding en 
verwarring, zende van de gevaarlijke vijandelijke hoofden met hun vergifti- 

en 
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ge beten. Vele helden werden gewond of gedood. De dappere Vorsten en 

helden vielen telkens op nieuw woedend aan, doch werden teruggeworpen. Zij 
konden de hoofden niet verdelgen, daar de pijlen er geen vat op hadden, 
terwijl die hoofden van hun kant even gevaarlijk waren als doem oen g-slan- 

gen (£) door de vergiftige beten van hun tanden. De Vorst van Bimâkén- 

drä stierf aan de doodelijke beten, toen hij door tien van de hoofden, die 

uit het hoofd (van DÂsÁmorkÁ) ontstonden, werd aangevallen. Toen zij aan- 
vielen op de andere Vorsten, stierven ook die van Welárádjäâ en Kam. 

bodjâ. 

Toen Koning BÄNÁrorrrÄ zag, dat de flanken van zijn leger op de vlugt 

gejaagd werden, dat de slagorde van den zwevenden adelaar, den Vorst der 

vogelen, verdwenen was, en dat de Vorsten, die het bevel voerden, gesneuveld 

waren, werd hij hoogst verwoed. Hij legde zijn boog aan, en schoot zijn 

Endrastrà- pijl (©) af‚ waardoor twee maal honderdduizend pijlen bij hoo- 

pen op hoopen ontstonden, die de vermogende vijanden verbrijzelden, en op de 

hoofden aanvielen, zonder ze evenwel te dooden; want de hoofden, die door 

de pijlen getroffen werden, ploften wel op den grond, maar in een oogwenk 
vlogen zij weder in de lucht; hoewel verbrijzeld, staken zij hun tongen een 

vadem ver uit den mond, en vielen weder op de vijanden aan. Werd er al 

eens één door een pijl verbrijzeld, dan vlogen er weder tien hoofden op, 
om den vijand te verdelgen. Zoo konden de hoofden dus niet gedood wor- 

den, zij vermeerderden zelfs al meer en meer, en golfden bij tienduizenden 
voorwaarts. 

Koning BÄnÁrorrrÂ hoogst vergramd, omdat de hoofden niet konden ge- 
dood worden, legde zijn bramastrâ aan; er kwam een vlammend vuur uit, 

en een tallooze menigte bergen van vuur kwam zonder ophouden aanrollen met 
‚„ donderend geraas; vergezeld van bliksems, vielen zij op de aanvallende hoof- 

den aan, zoodat deze verbrand uiteen knapten en barstten... De hoofden ver- 

dwenen ‘door de afgeschoten bergen van vuur, al de wonderhoofden werden 

vernield, en vergingen tot het laatste toe. Zonder ophouden gingen de afge- 
schoten vuurbergen voort de vijanden door hun gloed te verdelgen. 

DÁsÂuorká zelf vloog schielijk op zijn draagzetel in de lucht, en werd niet 

door de bergen van vuur aangetast; toen zij hem vervolgden, schoot hij een 

windpijl af, waardoor de bergen van vuur, in een andere rigting gedreven 

(1) Doemoeng-slangen zijn vergiftig, zwart en vrij groot. 

(2) Endrastrâ-pijl, een berg- of rotspijl, een pijl, waarwit rotsen en bergen voortkomen. 
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‚ werden, de Boetâ's namen in grooten angst en in verwarring voor die vuur- 
wapens de vlugt, en stoven vol schrik uiteen. Op dit gezigt werd DÂsÂmorkÂ 

hoogst verwoed, hij legde zijn baroenastrâ aan, en op het slagveld ont- 
‚stond nu een regen, die zich met donderend geluid verspreidde naar alle kanten. 
Al digter en digter viel het water neder, zonder ophouden voortgolvende, 

bluschte het water het vuur uit. Toen nu het vuur door de waterpijl was 
„vernietigd, keerden al de Boetàä-benden terug, en schaarden zij zich om 
hun Koning. Zij schreeuwden, toen zij het vuur zagen verdwijnen. 

Kouing BÂNÁpourrÂ ging plotseling boven op de bank van zijn wagen staan, 
al zijn dapperen naderden hem,en schoten allerlei buitengemeen vermogende 

. wapens af. Deze vielen op de Boetá’s aan, en daarbij hiet meer an een 

millioen het leven. Van de Boetàâ-hoofden sneuvelden DorrcáreKÂ, T'RTWIGENÂ, 

. SorBÄNGGÄDJÁLÁÂ en SOEMÂNAeGRÂ, allen vertrouwde helden. Hierop steeg Dâ- 

SÂMOEKÀ van zijn draagzetel, en viel met zijn knods in de hand aan. Zijn held- 
haftige vijanden, die op wagens reden, werden geheel verpletterd, en zij, die op 

„olifanten reden, werden verbrijzeld, hun overblijfselen vermengden zich met 
die van de olifanten. Al de Hoofden en Edelen en vele van de Vorsten stierven 

onder zijn knodsslagen, en wentelden zich op hun wagens om, velen stierven in 

t zelfde oogenblik, anderen stierven tegelijk met hun paarden. Het leger van 

de onderworpene Vorsten verstrooide zich, en vlugtte weg zonder dat er één 

man van overbleef. De lijken hoopten zich op ’t slagveld opeen door den 
woedenden aanval van den Boetä-vorst. Het was of Batäàrâà KârÁ van den 

hemel nedergedaald was, en in zijn woede de wereld wilde verslinden en ver- 
delgen. De vijanden lagen overal verstrooid op den grond, of vlugten van ijzing 

en schrik, en verdwenen onder de knodsslagen, als ellendig zwakke dieren in 

‘t gevecht. 
BÁnÂrorrrÂ dit ziende, legde vertoornd zijn boog aan, en schoot er een 

pijl op af. Het vuur vervulde het slagveld en. vloog in de lucht. Toen het nabij 
de Boetâ’s gekomen was, kwamen deze in verwarring, en hun aanvoerders 

bleven aarzelend staan. Nu schoot BÄnÂporerrÂ wederom een voortreffelijke 

pijl af, die DÁsÁmorkÂ den hals doorboorde en zijn keel geheel en al door 
midden sneed. Hij viel op den grond, doch eensklaps herstelde zich de breuk en 

vereenigde zijn hoofd zich weder met zijn lichaam, waarop hij wederom aanviel 

en zijn vijanden verdelgde. BÂnÁrorrrÂ, werd door do samoga getroffen, en 
vloog met zijn vijand in de lucht. DâsÂmorkÂ draaide, op zijn draagzetel zittende, 
de tjandrâsâ rond. BÂNÁrortrÂ zat op zijn poespâkä, legde zijn wapen aan; 
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(XLI) het werd afgeschoten, en trof DÂsÂmorkKÂ wel aan de borst, maar bonsde er tegen 

XLI. 

aan, zonder dat hij het voelde, of zonder dat hij gekwetst werd. Nu trof 

15. DâsAmorkÂ BÄnÁpoerrÂ met de samogâ, zoodat hij dood op zijn verbrijzelde 
poespàäkà nederviel. Bij den dood van Koning BÁnÁprorrrÂ had er een hevig 
donderend gedruisch en een aardbeving plaats, een bloemen-regen bedekte zijn 
lijk, en allerlei: heldere schijnsels regenboog-glansen en bliksemschichten door- 

16, kliefden alom de lucht. Toen DÁsÁmorkKÂ het lijk van BÁnÂrorrrÂ naderde, 
stond het lijk in eens op, en zeide, naar hem wijzende en hem aankijkende: 

„hei, Vorst DÁásÂmorKÁ! ik zal mij later op u wreken, want een bloedverwant 

17. „van mij zal u later verdelgen! Mijn kroost zal u ombrengen.” Na die woor- 

den naderde DÂsÁmorKÂ spoedig het lijk, en stond op het punt, om het met 

de limpoeng te treffen, toen het imm de lucht verdween. 
DÁsÁmorKÂ ging daarop met al zijn troepen de schatten in ’t paleis plun- 

18. deren en alles buitmaken. De in afzondering gehoudene vrouwen in het paleis 
en al de schoone bijwijven liet DâsÁmoekÂ woor zich bijeenbrengen, om ze te 
zien, maar hij bevond, dat er geen een was, die op WipÂwari geleek. Allen 

19. waren (op zijn best) goed genoeg, om haar te dienen. Dit bedroefde den ver- 

liefden Boetàä-verst, en langen tijd hield hij zich in de hoofdplaats van Ajo- 

dyá op, om zijn soldaten daar genoegen te doen. 
1. DÁsÁmorkÂ doolde daarop onophoudelijk in de bosschen rond tot genoe- 

gen van zijn leger, dat pas de overwinning behaald had, en van al de Leger- 

hoofden, die zich verzadigden van genot op de hoofdplaats Ajodyâ en in 

de talrijke fraaije bosch- en bergstreken van het rijk. 

HOOFDSTUK XX XX EX. 

Ontmoeting van Wasamoeka met Kawatmedja 

en Soekoealja. 

te Koning BÄnÁroerrÂ had bij zijn leven een jongeren broeder, die geen ge- 
noegen had in de genoegens der hofstad, en die er smaak in vond, om op een 
berg boete te doen. Hij was een verheven Panditâ geworden, en heette Ra- 

9. WATMEDJÂ. Hij was een jeugdige schoone Pandità, en gehuwd met de doch- 
ter van zijn ouderen broeder. Deze had maar één dochter, schooner dan de 

Goden der aarde, gelijkende op de maan, maar zij leed aan een verlamming, 
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waardoor zij van kind af tot aan haar volwassen leeftijd niet had kunnen loo- 

„pen. Zij heette Dèwi SorkosarsÂ. Haar vader was zeer bedroefd en met haar 
begaan, ziende, dat zij, zijn eenig kind, anders zoo schoon en deugzaam, niet 
loopen kon. Al de kluizenaars op de bergen hadden alle middelen van gene- 

zing uitgeput, en waren er eindelijk mede witgescheiden, want niemand was in 

staat om haar te genezen. 
De Vorst had in zijn bittere droefheid zijn dochter uitgeloofd als belooning 

in den wedstrijd om haar te genezen. Aan al zijn onderdanen in het gansche 

rijk had hij alom bekend gemaakt, dat hij, die de Prinses van haar kwaal ge- 
.nezen kon, haar ten huwelijk zoude bekomen, dat hij zelf geen keus zou doen, 

en al stamde iemand van een stalknecht af‚ zoo hij haar kon genezen, zou hij 
met zijn dochter trouwen. Vele Vorsten en Edelen hadden al naar den prijs 

gedongen en geneesmiddelen naar Ajodyä medegenomen, maar geen een 
‚middel had gebaat: de ziekte van de Prinses was zelfs verergerd. 

Op zekeren nacht had de Pandità RaAwaArmEpsÂ in zijn kluis een droom- 

gezigt van de Goden, waarin hem werd te kennen gegeven, dat hij met de 

. Prinses SorkosALJÂ zoude huwen. De tot God verheven KANEKÄPOETRÁ, vroe: 

ger NaRrÁpÂ geheeten, daalde neder tot hem, en zeide: „wat een groot geluk 

„voor ul gij zult door den zegen van Batärà Gorror uw nicht, de Prinses 

„SOEKOSALJÁ, ten huwelijk bekomen; zij is het puikje van alle maagden. In haar zal 

.„Batärâ Wrisnor bij zijn menschwording zich incarneren, als hij naar Ajo- 

„dyá gaat, om de wereld gelukkig te maken, en het heil der wereld te be- 
„vorderen. Niemand anders zal het middel van zijn menschwording zijn dan 
„SOEKOSALJÁ, deze zal zijn moeder zijn! Kom, ga nu spoedig naar Ajodyä, 

„wend dit water, dat tirtâ mâjâ maösädä heet, als medicijn aan bij Sor- 

„KOSALJÂ, en uw nicht, de Prinses, zal door uw toedoen genezen.” Toen hij 

het heilzame geneesmiddel ontvangen had, verdween NarÁpÂ in de lucht. 
Den anderen morgen daalde de Pandità RawaruúpsÂ van den berg neder, 

ging naar de stad, trad het paleis binnen, en deelde aan zijn broeder, den 

Vorst, de bijzonderheden van de nachtelijke openbaring van NarÁpÂÁ mede. 
Zijn broeder was ten hoogsten verblijd, en liet hem het geneesmiddel bij zijn 
dochter aanwenden. Onmiddelijk na de aanwending herstelde zij geheel en al, 
haar glans vermeerderde als de morgenster. Vol vreugde zag de vader, dat 
zijn kind hersteld was. Hij omhelsde haar, en sloeg zijn arm herhaaldelijk om 
haar heen. Koning BÂnÁrortrÂ wilde zijn belofte niet verbreken, en liet aan 
zijn onderdanen bekend maken, dat zijn dochter ten deel gevallen was aan 
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zijn broeder, den Pandità, en dat de wedstrijd was afgeloopen. Daarop was 
de Prinses met haar oom RAwaArmúpsÂ in den echt vereenigd. De bruiloft 
werd gevierd in het paleis van Ajodyà. Zij beminden elkander teeder, ga- 
ven zich zonder ophouden aan de genoegens van den echt over, en waren 
onverzadelijk in mingenot. De jonggehuwden geleken op Hjang KÄmÂpsÂsÂ 
en Dèwi Raar. Eenigen tijd na hun huwelijk verzocht RAwaArMmEpsÂ naar zijn 

kluis terug te keeren, en toen hem dit vergund was, nam hij zijn vrouw, als 
een andere Dèwi Rarru, naar den berg mede. De Prinses volgde haar man, 
en ging op den berg wonen. Zij vergat daar de genoegens van de hofstad, en 
verlustigde zich in de schoonheden van den berg. Want de kluis bezat veler- 
lei sieraden en bloemen, die de Prinses gewoonlijk plukte. 

In dezen tijd hoorde de Panditâ, dat zijn broeder gestorven en op het 
slagveld gesneuveld was, dat ook al de Leger-hoofden in den strijd tegen den 
magtigen Boetä-vorst van Alénkàâ gevallen waren, dat Koning DÁsÁmorkKÂ 
met zijn gansche Leger nog in het rijk van Ajodyä was, en zich daar in 

het paleis genesteld had, dat alle schatten vernield en de vrouwen onteerd, 

of door de Boetä's geroofd waren, dat de stad nu ledig was, en dat Edel- 
lieden en Hoofden de stad verlaten hadden en gevlugt waren naar bosschen 
en bergen. Dit alles smartte den heiligen RawaArmúpsÂ zeer. Hij voor zich 

dacht echter in ’t geheel niet meer aan de heerlijkheid van de hofstad. Zijn 

echtgenoote gaf zich nog voortdurend aan de droefheid over, maar haar man, 

troostte haar door liefkozingen en door gebeden en godsdienstige overpein- 
zingen. 

Er waren nog meer bloedverwanten van Koning BÄNÁporrrÂ en RAwAT- 
MÉpJÂ door hun moeders, die Mantilische Prinsessen waren. Te weten: Koning 

Danorpjâ, de oude (Vorst van Mantili), deze had drie kinderen; twee van hen 

waren meisjes, de oudste heette Dèwi MarÂwÂ, de tweede Dèwi Torr- 

DJOENGBIROE, en de jongste was een zoon, hij heette Praboe DaAnorrarr en 

volgde zijn vader (te Mantili) op. Hij was de Vader van Praboe Daâ- 

NÁKÁ. Dêèwi MarÂwÂ huwde met BÄnÁrarr, Koning van Ajodyà, en kreeg 

twee zoons: RAwArMmiäpjÂ en Koning BÂnÁrourrÂ. Dèwi TorNDJoENGBIROE 
huwde met den grooten Panditâ Wr_mÂnÂ-sorrsÂnDrÂ, en kreeg vier 
schoongebouwde zoons. De oudste heette Sommârùsi, de tweede RúsrkÂrÂ, 

die beide Panditâ werden, de derde was SormÂrÂpsÂ, die Vorst was van 

Welârâdjä, en de jongste heette DâsârÂrÂ, die als aanzienlijke Prins aan 

het hof van zijn neef te Ajodyâ leefde. Na de verwoesting van Ájodyâ 
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vlugtten de aanzienlijken in menigte naar den berg Dendákâ. 

Terwijl DâsÂmorkKÁ zijn zetel in het rijk van Ajodvâ gevestigd had, hield 
hij niet op, vergezeld van zijn leger, rond te reizen. 

Nog steeds was hij smoorlijk verliefd en smachtend verlangende naar nie- 
mand anders, dan naar de Prinses Dèwi WripÄwarr, die in t vuur gegaan 

. was. Zij was geplant in zijn nieren, en hing aan de punt van zijn hart. Men 

kon het aan al zijn manieren zien, dat hij haar trachtte te vergeten, maar toch 

vergat hij haar niet, omdat de Panditâ-Vorst Maroprá hem vroeger gezegd 

‚ had, dat zij zich in vier rijken: Magàdà, Maïspati, Mantili en Ajodyâ, 
ophield. Nu bleek hem te Ajodyàä, dat er van de vrouwen in het paleis 
(van Ajodyà) geen één een zweem van haar had, en dat zij op zijn best 

‚ haar dienaressen konden zijn. Dat was de reden, dat Koning DÂsÂmorkÂ niet 

ophield door bosschen en bergen te reizen, ten genoegen van zijn leger en 

„tot troost in zijn droefheid. Doch in plaats van troost te vinden nam zijn 
droefheid al meer en meer toe. 

Terwijl hij zoo reisde door bosschen en bergen, en hij, op zijn draagzetel 

. gezeten, en door een klein getal onderdanen begeleid, in het gebergte onder het 
gebied van Ajodyàâ rondging, zag hij een kluis, die gemaakt was als een 

hofstad, met een fraaie hooge poort van marmer, met beeldhouwwerk: ver- 

„sierd. Ook de muren waren allen van marmer, de boomgaard was nog jong 
en vol plantsoen, dat beladen was met fijne vruchten, de klapperboomen ston- 

‚den sierlijk in een regte lijnen. Bij de bidplaats was eeu vijver, omringd 
van bloemen in groote potten. Dèwi SorkosarsÂ wandelde juist met een 

‚paar bedienden buiten de poort, en plukte bloemen, die langs den kant van 
den weg groeiden. DÂsAmorKÂ kreeg een schrik, toen hij de schoone vrouw 

zag. Hij was (eerst) bedremmeld, uit het veld geslagen en als een doode zon- 

der wonden, en sprak toen: „he, wie mag dat toch wel zijn, is het de vrouw 

„van den eigenaar (van deze kluis)? of is het een Nimf wit den hemel, die 

„voor haar genoegen hier op den berg vertoeft, daar zij zoo buitengemeen 

„schoon is? Haar schoonheid evenaart die van haar, die in *t vuur ging, in 

„gelaatstrekken, zuiveren glans en in fraaijen, zedigen oogopslag; zij is alleen 
„100 vriendelijk niet, maar zij kan toch zeer goed dienen, om mijn liefdevlam 
„te blusschen. Het zou zeer te bejammeren zijn, als die schoone vrouw altijd 

„op den berg bleef. Zij is waardig, als Vorstin gediend te worden in een 
„paleis. Andere paleizen zouden nog voor haar te gering zijn, alleen mijn pa- 

„leis voegt aan die schat van mijn hart. Maar het komt mij voor, dat zij 
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„lijdende is, zij schijnt door te weinig eten en slapen vermagerd van lichaam 
„en verzwakt, haar voorkomen is eerbiedwaardig geworden. Het komt mij 
„voor, dat de onberispelijke glans van deze vrouw is als die van bloemen, 

„wier schoonheid noodwendig vermindert als de hommel er de honig heeft 
„uitgezogen, hoewel de schoonheid of bevalligheid van haar glans nog in ’ 

„oog valt.” 

DâsÁmorkÂ steeg toen spoedig van zijn draagzetel, naderde haar en wilde 

haar iets vragen. Maar toen zij den Boetàä-Vorst zag aankomen, beefde zij 

van hevigen angst, en vlugtte met haar bedienden in den kluis. DÁsá- 

MOEKÁ ging haar achterna. 

De Panditâ RawarmúpsÂ was juist aan het bidden, en schrikte, toen hij 
zijn vrouw zag vlugten. Haastig trad hij naar buiten, en DÄsAmorKÂ ontmoe- 

tende, sprak hij op heftigen toon: „hei Boetàâ! wat doet gij hier in mijn kluis 
„te komen? en wat pleizier hebt gi er aan om op dezen berg rond te reizen? 

„Zie! is het hier op den berg dan zoo mooi? Het is beter, dat gij in de ste- 
„den rondgeat, daar vindt gij al wat u genoegen doet 

DÁsÂMmorkÂ antwoordde op strengen toon: „wel, gij moet weten, Panditâ! 

„dat ik Boetàä-Vorst ben,en heerscher van Alénkä, die het rijk van A jo- 

„„dyà ingenomen heeft. Nu behoort dat rijk dus aan mij: al de bosschen en 

„bergen op het grondgebied van Ajodyä, met al wat daar in is, zijn wer- 
„kelijk rain eigendom! Welnu, Panditâ! ik vraag u dan, wie die uitste- 

„kend schoone vrouw was; ik wilde haar naderen, maar is zij gevlugt; is 

„dat misschien uw vrouw ?” 

De Pandità antwoordde: „ja, dat is mijn vrouw!” waarop DÁsÄmorKÁ 
„hernam: „als dat werkelijk uw vrouw is, welnu, dan vraag ik haar van u. 

„Het moet u niet aan het hart gaan; laat haar aan mij over, dan zal ik u 

„voor haar een van de vrouwen uit het paleis van Ajodyá in de plaats ge- 
„ven; ge kunt kiezen, wie ge wilt. Wie van de Vorsten ook maar een bij- 

„zonder schoone dochter heeft, die u bevalt, die zal ik dadelijk voor u op- 

„eischen, mits gij deze vrouw aan mij afstaat.” 

Toen de Panditâ die taal van den Boetâ-Vorst hoorde, was het of hij 

een slag in zijn aangezigt kreeg; met den vinger dreigende, riep hij hem toe: 
„wel, wel! wat zeg je daar, Boetàâ! schandvlek der aarde! Je wilt maar 

„haar je toehalep, en allerlei slechte streken begaan! Nu vraag je mijn vrouw, 

„maar het is niet waarschijnlijk, dat je haar bekomen zult, zoo ik nog in % 

„leven ben. Op zijn allerminst zal ik je eerst met mijn eigen hand straffen. Hei 
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„Boetâ! je moet wel weten, dat ik de broeder ben van Koning BÂnÂpor- 

„TRÁ, mijn naam is RAWATMEDJÁ. Op zijn minst wacht ik de gevaren van 
„een tweegevecht af.” 

Vol gramschap over die woorden riep DÁsÂmorKÁ: „wel zoo! ik wist niet, 

„dat je de broer waart van BÄnÄrorrrÂ! Dat had ik in ’t geheel niet ge- 
‚ „dacht! Zoo je den dood van je broeder wilt wreken, zul jij, kluizenaars knecht! 

„in je voornemen om met mij te vechten wel niet teleurgesteld worden. Als 
„Jij DÁsÁmorká kunt dooden, dan zullen de zeven lagen der aarde en der 

‚ „lucht u vreezen. En nu, kom aan, kluizenaarsbediende! volbreng je voor- 
„nemens.” 

Daarop greep RAwATMúpJÂ zijn boog, en riep: „wel, wat zou dat voor je 

. „een geluk zijn, als dit wapen jou mistte!” Toen vloog het voortreffelijke wa- 

pen van de boog, en trof DÂsÂmorkÂ, zoodat zijn hoofd van ’t lijf geschoten 

werd, en hij ter aarde stortte. Bensklaps kwam de pântjäàsonàá in werking, 

„en de gescheiden lichaamsdeelen herstelden zich. Verwoed stond DÁsÂmorkKÂ 

op, en wierp zijn samogá af en daar hij tegen een pijl van RAwaArMúpsÂ stoot- 

te, brak deze in stukken. RawarmúpsÂ schoot toen weder een pijl af, met 

‚ bliksemsnelheid trof de pijl zijn doel, en raakte DÄsÁmorkÂ aan de hals, zoo- 

dat hij in twee stukken op de grond viel. Door de kracht van de pântjâ- 

„sonà spreuk herstelde DÁsÁuorkÂ weder. Toen vloog hij in de lucht, en riep 
al dreigende: „wel, kom aan! bezin je goed, RaAwaruïpsÂ! maak je niet te 

„vrolijk, roep je beide ouders maar te hulp! Kom, ontvang mijn neêrval- 

„lende limpoeng. Het zal niet missen, dat jij, ongelukkige Panditâ-knecht! 

„heden sterft” Toen wierp hij zijn limpoeng naar RAWArMEDJÁ, en trof 

‚hem in de borst, zoodat hij op den grond rolde. DäsAmorkÂ zag met genoe- 
gen, dat zijn wapen goed getroffen had; hij streek neder, trok zijn tjandrâsà, 
en wilde daarmede den kluizenaar den hals afsnijden. 

Perwijl dit geschiedde, had de Vogelen-vorst, een vriend van den Pandi- 

tà, genaamd StmeirÂ, zoo groot als een berg, het gevecht van RAWATMEDJÁ 

en DÁsÁmorkÂ aangezien. Uiterst vergramd riep hij uit: „kijk, daar is die 

„DÄsAMoEKÂ nu weêr aan het vechten met mijn vriend! Is zijn wreede lust 

„nog niet voldaan? Zijn broeder heeft hij al omgebragt,en nu moet de Pan- 

„dità op den berg er volstrekt aan!” Vol woede maakte SämerrÂ zich sterk 
voor den strijd; vreeselijk met zijn vleugels slaande, vloog hij in de lucht als 

een berg, die zich verheft, onder het geraas van stormwinden. Juist was hij 
nabij gekomen, toen DâsÁmorkKÁ den hals van RAwArMEDJÂ afsneed. SúmerrÂ 
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ging hem achterna, naderde hem, gaf hem een hevigen slag, zette hem de 
scherpe klaauwen in het lichaam, drukte hem den snavel in de borst, zoodat 
deze verbrijzelde, en zijn lichaam in flarden scheurde, daar hij hem met zijn 

stevige nagels aanpakte en in stukken brak. Met een plof viel hij op den 

grond, doch niet lang daarna herstelde hij zich. „Wel verbaasd!” riep DÄsÂ- 

MOEKÁÂ, „wat is dat voor een vogel? dat is een kwaadaardige valsche strijder [” 

Toen Stuer zag, dat DsÁmorkÂ (weder) leefde, dreigde hij hem met deze 
woorden: „kom, welaan DâsAmorkÂ! volg mij in de lucht! al had je ook hon- 

„derdduizend levens, dan zou het niet missen, dat je door mijn toedoen om- 

„kwaamt, monster! Boetâ! schandvlek der aarde! die er zijn genoegen in 

Jstelt, om (iedereeu) in de wereld op een wreedaardige wijze te mishandelen! 

„Herken in mij den Vogelen-vorst! Ik heet StmrirÂ en ben een vrieud van 
o 22 

„RAWATMEDJÁ.” DÄsÂmorkÂ dit hoorende, werd uiterst vertoornd, en riep: „wel, 

„Jij, Vogelen-vorst! booswicht! als je het plan hebt, mij te dooden, onder- 

„vind dan nu mijn wraak !” 
Daarna sloeg hij zich op zijn schouders en vloog 1 de lucht. SämeirÂ vloog 

hem te gemoet, sloeg hem met zijn vlerken in het aangezigt, en gaf hem een 
slag, dat hij op een afstand nederviel en op den grond plofte. Toen nam Dâ- 

sÂMorkÂ een vreeselijke en reusachtige gedaante aan. Hij werd zoo groot als 
een berg, zette zich in positie, en reikte met zijn handen naar hem m de 

lucht., SämerrÂ ontsnapte hem, en toen hij hem achtervolgde, vloog hij weg. Toen 
ging StmeirÂ hem snel te-gemoet, gelijktijdig vlogen zij op elkander af‚ bonsden 

tegen elkander aan, omvatten eu omklemden elkander al strijdende. DâsÂuor- 

KÁ trok zijn beide beenen bij elkander, en omvatte zijn snavel, zoodat de vo- 

gel zich niet verroeren kon. Hij scheurde hem nu de vleugels van het lijf, en 

trok hem den staarten alle vederen uit, zoodat hij geheel kaal werd, en al zijn 
‚ vederen verloor. Het deed DâsÂmorkÂ veel genoegen, toen hij S&urirÂ zoo 

kaal geplukt zag. Hij wierp hem ver weg, zoodat hij in een woud nederviel, 

hoewel hij niet dood was. 
SORKOSALJÂ, de vrouw van den gesneuvelden Rawaruäpsá, omhelsde het lijk 

van haar mam, en klaagde erbarmelijk; zij wilde hem in den dood volgen, en 

trok haar dolk; maar in eens verhief zich haar man, en sprak: „ach, lieve 

„vrouw! breng u miet om het leven, want de Goden staan het u niet toe! La- 

„ter zul je het middel zijn van Wisnor’s incarnatie, en ziju moeder worden. 
„Kom, vlugt spoedig naar Döndâäkâ, het verblijf van DâsÂrÂrÂ. Je zult 

„zijn vrouw zijn, en later de moeder worden van Batârâ Wisnoe, als hij zich 

19 
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„in Ajodyàá gaat incarneren. Ja, vrouw lief! ik ben maar. voorloopig met je 
„getrouwd, naar den wil der Goden zal DâsÂrÂrá je bezitten en in eeuwig- 
„heid over Ajodyá regeren.” Na deze woorden verdween het lijk. 

Met een verslagen hart gehoorzaamde de vrouw aan den last van haar man; 
zij ging naar buiten, en zag een reusachtig grooten vogel met zijn week li- 
chaam, geheel van vederen beroofd. Zij beefde van angst op dat gezigt. 
Daarop sprak SömrirÂ haar vriendelijk aan: „wel, Vorstin! heb geen vrees 
„voor mij, want weet, dat ik een vertrouwd vriend was van uw man, die pas 

„met DâsÁmoeKÂ gestreden heeft. Ik heet Srueirá, en heb uw man in zijn strijd 
„geholpen, maar ik heb het verloren. Mijn vederen zijn verdwenen en in den 

„Strijd allen uitgetrokken. Komaan! vjugt spoedig naar den Döndâkà, dien 

„berg dààr in ’t zuiden! Neem mijn vleugels, gebruik die als roeiriemen. en be- 

„weeg ze heen en weder, dan zult gij zooveel sneller en zoo goed als door 

„de lucht gaan” 

Toen de Vorstin dit hoorde, nam zij gehoorzaam de slagpennen van SéM- 

pirÂ, die door DÁsÁMorKÂ zoo even waren uitgetrokken en verspreid in het 
bosch lagen. HEensklaps kwam DÁsÁmorkÁ; ziende dat de Vorstin buiten de 

kluis kwam, en door het woud ging, volgde hij haar, en riep haar van 
achteren toe: „och, kom! waar gaat U naar toe? wil U werkelijk niet van mij 

„weten? Het is toch een heel verkeerde neiging, om van zoo’n kluizenaar te 

„houden, en U in armoede te hechten aan de wildernis, Geniet liever alles 

„volop in Alénkâ, vereerd door alle menschen der aarde. Ach, mijn juweel! 

„ontzie tocb Uw lichaam, bij ‘t gaan door het digte bosch zullen de dorens 
„U misschien wonden. Och! verscheur liever het vel van DâsÂmorrÂ, maar 

„bemin hem duurzaam, mijn schat!” 

Het werd de Vorstin angstig om het hart, toen zij hem hoorde; haastig be- 
woog zij de vlerken met haar handen, en toen was het, alsof zij vooruit 

vloog, zonder de grond te raken; zij liep zoo pijlsnel, dat het suisde, even 

85, snel als de bliksem. DâÂsAmorkKÂ was verbaasd, toen hij de Vorstin als de 

86. 

bliksem zag voortsnellen; hij ging haar achterna, en riep hard: „waar gaat 
„U toch heen, al vlugt U ook naar den hemel, ik zal U toch stellig zeker 
„achterhalen, als ik U nog maar zien kan; al vlugt U ook in de bekholte 

„van den Vogelen-vorst, ik zal U overal vervolgen! wie kan zich tegen mij 

„verzetten ?” 
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HOOFDSTUK X XX. 

Ontmoeting van Dasamoeka met Dasarata. 

Intusschen was de Vorstin in een oogwenk op den berg D&ndâkâ ge- 
komen. Raden DásÂrÂrá zat juist in zijn kluis, met vele beambten bij 

zich, want velen in Ajodyàâ beminden hem, en hadden gezamenlijk den wijk 
naar den Déndâäkäâ genomen. Hij schrikte, toen de Vorstin zijn voeten kwam 
kussen, en onder tranen de gebeurtenissen in de kluis van haar man mededeel- 
de, hoe haar man RAwarmkpsÂ overleden en omgebragt was door den Boet àâ- 

vorst, en hoe zijn lijk verdwenen was na het geven van den last, dat zij herwaarts 

moest vlugten. Voordat zij uitgesproken had, kwam DâÄsÁmorkÂ eensklaps 

aan. Raden DásÁrÁrá ging hem te gemoet om hem aan te spreken, terwijl 
de Vorstin zich achter in het huis van den kluizenaar verborg. 

DásÁmorxÂ sprak op een heftigen toon: „wie zijt gij hier? gij ziet er nog 

„jong en schoon uit, en hebt nu al pleizier om op een berg te wonen in 

„gezelschap van vele anderen. Maar ik bemerk, dat het er hier goed uitziet! het 

„schijnt wel een Vorstelijk paleis te zijn. Zoo iets past niet op een berg!” 

DáÁsÂrÂrÂ antwoordde ronduit: „ach, Heer! ik ben een nabestaande van 

„den gesneuvelden BÄNÁroerrÂ, die mijn volle neef was.” 

DÁsAmorkÂ dit hoorende, zeide: „ben je een neef van BÄnÄporrnÂ? ge- 

. „lukkig dat ik u ontmoet! Net als RawaruúpsÂ heb je zeker het voornemen 

„om den dood van hem te wreken! Wel nu, dan maar gaauw aan ’t vechten!” 

„Ach, Heer!” smeekt DÄsÁrÁrÂ vleijende: „hoe zou ik mij tegen U durven 

‚ „verstouten! De reden, dat alle dienaren van (van BÄnÂrorrrÁ ) hun woningen 

„(in Ajodyá) verlaten hebben en gevlugt zijn naar het gebergte, is, omdat 
„zij bevreesd zijn slagtoffers te worden van Uw ontstoken gramschap, Als 

„zij tot bedaren zijn gekomen, willen zij allen terugkeeren, om U, den groo- 

. „ten Koning, te dienen, en leven en dood in Uw handen te stellen. Wat 

„is nu Uw verlangen? Uw dienaren zullen het in alle onderdanigheid vol- 
„brengen .” | 

DásÂmorkKÂ antwoordde: „als je opregt bent, en u gewillig aan mij onder- 
„werpt, geef mij dan gaauw de vrouw over, die bij u gevlugt is, en mij een 

. „weigering gegeven heeft, het is de vrouw van RAwaArmepJÂ. Kom, tracht 
„haar te bepraten en tot bedaren te brengen, opdat zij mij genegen wordt ” 

DâsÂrnÁtÂ hernam: „zeer goed, Heer! maar U gelieve een oogenblik 
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„te wachten, mogelijk gelukt het mij dan wel. Wie zou zich toch tegen U 
„durven verstouten ?” 

DÂsÂrÂrÂ ging daarop in huis naar het achtervertrek, waar zij zich afge- 
zonderd had. Daar de deur gesloten was, riep hij haar van buiten vrien- 
delijk toe: „kom, mijn lieve! kom gaauw buiten! waarom wil je niet gehoor 
geven aan den wil van dien Vorst? Je zult toch wel geen armoede lijden 

„in Alönkà, waar je door alle menschen wordt geëerbiedigd. Het is immers 

„gebrwkelijk, dat een Vorst, die den oorlog aanvaart, en het onderspit delft- 
„zijn rijk en de vrouwen van zijn kraton verliest. Je moogt niet weigeren, 

. „de vrouw van dem overwinnaar te. worden en met het rijk im zijn handen 

„te vallen, Het is geen schande met hem te trouwen, want DÂsÁmorkKÂ, de 

„Alleenheerscher van Alöëmkà, is een hoog verheven Vorst. Zijn wondermagt 

„en vermogens zijn zoo buitengemeen, dat al wat op aarde is, voor hem beeft, 
„en de Goden hem zelfs vreezen. Als je al eens bleeft weigeren DÁsÁmorkKÂ 
„te trouwen, waar zou je heen vlugten? Wie zou je tegen hem beschermen? 

„Al ging je ook bij Batärä Gorror vlugten, die is ook bang voor Dâsá- 

„MOEKÁ, en zou zich niet tegen hem durven verzetten” 

SOEKOSALJÂ dit hoorende, riep met een afgebroken stem: „als U niet bij 

„magte is U tegen hem te verzetten, wil ik liever mijn vader volgen, die 

„strijdende gestorven is, en (mijm man), die hier op den berg den geest 

„gegeven heeft. Later als ik eens dood ben, kan U dan naar Uw welbehagen 
„mijn lichaam aan hem overgeven; want (mijn man, die) in de kluis bezwe- 

„ken is, heeft mij uitdrukkelijk gezegd, dat ik naar U moest vlugten. Ik 
„heb gehoorzaamd, en nu ik hier Bosonen ben, wil U mij overgeven? neen, 

„dan liever sterven.” 

DÁsÄrÁrá haar klagen hoorende, werd zeer verlegen met de zaak, doch toen 
kwam er een Godheid, die tot hem zeide- „hoor, DâsârÂrÂ! Batârä GorROE 

„laat u zeggen, dat gij u niet te zeer beangstigen moet; gij moet eem verwelkte 

„bloem (wt de haarwrong) van de Vorstin nemen, en dan. bidden, dat die . 

„bloem een zeer schoone vrouw wordt, die op. het, oog aan SoukosArJÂ gelijk 

„is, en geef die dan aan DâsÂmorKÂ over. Hij zal er niets. van merken, dat 

„het een’ afgebedene vrouw is, en kan dus- niet weigeren haar aan te nemen. 

„Gij zult in t vervolg Dèwi SorkosarsÂ bezitten; want het middel, waardoor 

„Batârá Wisnor later zich in: een. mensch incarneert, zult gij beide wor- 

„den. Door de genade: van de verhevene Goden zult gij beide de vader en 
„moeder. van Batäàrâ Wisnor-moertr worden.” 
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Toen DAsÂrÂrk de Godheid záó hoorde spreken, werd zijn hart verligt, 
en. zeide hij op zachten toon: „kom, meisje! ween niet! De Goden zijn u gena- 
„dig. Geef mij een verwelkte bloem, tk zal er een gebed bij doen, opdat 

„het een vrouw wordt; die zal je plaats mnemen, naar het zeggen der Godheid.” 

De Vorstin reikte hem. toen met een verligt hart een verwelkte bloem van 

haar haarwrong toe; hij deed er een gebed. bij, en eensklaps werd de bloem 

een schoone vrouw, tn voorkomen, lreftalligheid en vriendelijkheid gelijk aan 
de Vorstin. Hij bragt haar naar buiten. DÁAsÂmoeKÁ was verblijd, toen hij 
haar zag, daar de Vorstin nu naar zijn meening in zijn magt was. Hij werd 

geheel verteederd, en sprak, toen zij bij hem gebragt was, tot DÂsÁrÂrÂ 
op een plegtigen toon: „wel, DâsárÂrÂ! keer maar gaauw naar de hofstad 

„van Ajodyà terug, en wees, zoo als ge verdient, Koning en Heer van dat 
„rijk; als er eem kwalijkgezinde is, die aan uw bevelen geen gehoor wil ge- 

„ven, zal ik hem dadelijk verpletteren.” 

Toen gaf hij eeu wenk, en kwamen zijn vogelingen met den draagzetel. 
De Sechijn-vorstin nam met DásAmorkÂ in den draagzetel plaats, en daarop 

„vertrok hij met zijn gevolg miar Ajodyâ. Dààr komende,ging hij naar het 

paleis, nam de gewaande SorkosansÂ mede naar het slaap-vertrek, en gaf 

zich naar hartelust aan ’t mimgenot over, doch toen hij den bijslaap wil de 

uitoefenen, stierf de Schijn-vorstin. 

HOOEDS' TE UE XX Xx XE. 

Oorlog van Basamoecka mel Matara Endra. 

DásÂmorkÂ was deerlijk te leur gesteld en beleedigd. Hoogst. ontstemd en 

vergraud, voer hij tegen de Goden uit, bij zich zelven denkende: „die zijn 

„de bron van nijn droefheid.” Mij trad naar buiten, en ontbood zijn Leger- 

hoofden, Toen Patih PramastÂ hen bij hem gebrugt had, sprak hij op een, 

plegtigen toon: „hoort, al mijn onderdanen en Legerhoofden van Al&n kâ! 

„ik wil nu verder met u naar den hemel gaan, en Batârà ÉnpaÂ bestrijden: 

„Eigenlijk wal ik dear deu persoon zoeken, waarin WipÂwartr zich geïncar- 

„neerd heeft, en als zij er niet is, moet ik een andere Nimf in de plaats hebben, 

„die gelijkt op haar, die in t vuur gegaan is, en. op haar, die gestorven is 

„voordat ik het genot van haar liefde gesmaakt heb. Dat, was zeker het werk 

„van die. Godheid, hij wil mij zekerlijk sarren! Hoort, al mijn onderdanen 
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„van Al&nkâ! Edelen en Legerhoofden Al wie bang is voor den dood, 

„omdat hij met een Godheid moet strijden, sta ik toe, met zijn onderhoorige 

„troepen naar huis te keeren, en genoegens te smaken in de hofstad! Dan 
„waag ik er alleen mijn leven aan. Als ik het in den strijd met de Godheid 

„verlies, keer ik niet terug; dan sterf ik in den hemel. Waar zou zich die 

„voortreffelijke Berg-prinses toch wel geïncarneerd hebben? Zij is waarlijk 
„in staat, om iemand van hartzeer ziek te maken! Zoo zij niet in den he- 

„mel is... nu! als ik dan maar een Nimf krijg, die zoo wat op haar ge- 

„lijkt! 

Op het hooren van die aanspraak stonden de Legerhoofden op, en beloof- 

den trouw te zullen zijn: met luider stem antwoordden zij: „ach, ons aller 

„Heer, DâsâmorkÂ! hoe kan U ons, Uw dienaren, naar huis zenden? geen haar 

„op ons hoofd droomt daarvan, dat wij onzen Heer zouden verlaten. Wat 

„is het, met Goden te vechten? al werden we ook door vuurbergen gestampt, 

„en tot gruis vermorseld, zouden Uw dienaren niet wijken. Komt, laat ons 

„de Goden aanvallen! Uw dienaren zijn zelfs allen er tegen opgewassen, om met 

„nog hooger en magtiger partij te vechten. Wij zijn niet bang om tot het aller- 
„uiterste te vechten tegen de Goden, met al hun krachten de vermogens.” 

Overal dansten de Boetäs verheugd, en met luid gedruisch betuigden zij 

hun bereidvaardigheid. Al de bewegingen van den oorlog bootsten zij na. 
Zij wierpen hun knodsen in de hoogte, draaiden hun parasoe’sen piling’s 
rond, of bewogen hun limpoeng’s boven hun hoofd in een kring. Anderen 

trokken hun scherpe tjandrâäsä’s, staken daarmede, en stooten ze op 
hun lichamen stomp, of sloegen er onder elkander met de vlakke hand op, 

zoodat zij braken. Anderen wierpen zware steenen, zoo groot als een padi- 

schuur, naar boven, en vingen die op hun kale hoofden op, zoodat de steenen in 

twee stukken braken. Alleen Patih PramÂsrÂ zuchtte van angst en groote 
droefheid, Hij zeide dan ook tot de Legerhoofden: „wacht, wacht eerst! 

„weest niet al te haastig in ’t geven van uw beloften! Ja, ’t is betamelijk, dat 

„onderdanen de liefde van hun Heer vergelden, en naar al magtiger en magtiger 

„tegenpartij verlangen. Het zou zeer verkeerd zijn, te weigeren met een vij- 
„and te vechten. Maar weest toch niet te haastig! want uw Heer weet van 
„verliefdheid niet, wat hij doet. Bezint ul laat u niet medeslepen door u, als 

„hij doet, te vergeten, en alle rede te laten varen! Handelt volgens edele 

„beginselen! 
Al de Legerhoofden zwegen uit vrees voor Patih PranastÂ, en gingen 
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zitten zonder een woord te zeggen. Daarop sprak PranastÂ: „och, mijn 
„Vorst, DÁsÂmorkKÂ! verhevene en magtige zoon van mijn ouderen broeder! 
„wees toch niet. verzot op den krijg. Ik, uw oom, wil gaarne weten, wat de 
„Vorst wil; hij gelieve mij de geheime reden openbaren, dat hij den hemel wil 
„bestijgen, en met Batârâ EnprÂ wil strijden! Wat is er toch wel aan de 

„hand? Als hij slechts trouwen wil, en een Nimf verlangt te bezitten, wel! 

„laat hij dan niet zoo’n vervaarlijk rumoer maken, en met oorlogsgeweld te 
„werk gaan! [k, uw oom, ben bereid, om naar Batârâ EÉnprÂ gezonden te 

„worden, cn hem daarover te spreken.” 

DÁsÂmorkKÂ zei glimlachende: „die oom is net als een klein kind! Hij weet 
„hiet, wat ik wil! daarom zal ik het U zeggen, Oom! Er zijn twee redenen 

„voor mijn handelwijs; ten eersten wil ik een Nimf in den hemel zoeken, die 
. „in schoonheid gelijkt op WipAwari. Ten tweeden wil ik mij zelven overtui 

„gen en een blijk geven van mijn dapperheid in den strijd. Want Batäràä 
„Gorrom heeft mij een belofte gedaan; toen ik op den berg Gohkarpâä vijf- 
„ig jaren lang boete gedaan had, openbaarde hij zich aan mij, en (beloofde 

mij), dat ik over de aarde zoude zegevieren, en in de wereld de vertegen- 

„woordiger van alle kracht zoude zijn, dat al wat er in de wereld is, menschen 

„en Boetä’s, ja zelfs de Goden, zouden onderdoen voor mijn wondermagt. 

. „Bovendien heeft bij mij, als teeken (van mijn magt), een wapen voor den 

„strijd gegeven, waarvoor alle onkwetsbaarheid en buitengewone kracht be- 
„zwijkt, en waardoor alle vijanden omkomen. Daarom, Oom! maak U niet 

„angstig, dat ik den strijd verliezen zal!” 

10. 

PranastÂ antwoordde toornig: „is dat het voornemen van den Vorst? ik 

„heb nog nooit gehoord van een Vorst, die de Goden wil verdelgen, alleen 

„omdat hij door een vrouw teleurgesteld is. Kijk, dat heeft perk noch paal! 

„Die overmoed gaat al verder en verder, U wil zelfs onschuldigen dooden. U 

„hebt een Nimf gezien, die al dood en in het vuur gegaan is, en dat heeft 

„U getroffen; nu zoekt U haar, terwijl zij niet meer bestaat, en (de vrouwen) die 

„U heeft, verlaat U; U handelt zonder. nadenken, en dwaalt en doolt overal 

. „rond. U pretendeert, dat U altijd overwinnaar is in den strijd, en dat niemand 

„U evenaart in kracht en buitengewone vermogens, en U wil daarom op een 

„woeste manier onder de Goden rondslaan; maar vroeger heeft U eens ge- 

„vochten met SorBarr, een stok-mageren aap, en die heeft U toen aangepakt, zon- 

„der dat U iets doen kon: al Uw buitengewone vermogens waren vruchteloos, 

„Uw krachten waren allen verdwenen. Zie! waar was toen, wat Batârâ Gorror 
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„U beloofd had, en dat U werkelijk meeut ontvangen te hebben? Of bestaat 

„het misschien daarin, dat U honderd aangezigten kan maken, en vuur te 

„voorschijn kan brengen! Dat is immers ‘t werk van een klein kind: het past 

„een man niet, daaraan veel te hechten. Als Batârâ Gorror vergramd is, 

„en in den strijd zijn vreeselijke gedaante aanneemt, vervult hij de gansche 

„wereld met vlammen, en dan is uw vuur in vergelijkmg daarvan als een 
„brandend bos stroo; ja, men kan er trasi bij braden, maar aardappels wor- 

„den er niet gaar bij: het is niet heet genoeg en spoedig uitgebluscht. Of ver- 
„trouwt op U de wonderdadige vermogens van den koentâà- pijl, die dwarlwm- 
„den veroorzaakt, als hij gewreven wordt! wat voor wind is dat? het kan 

„niets dan een dor blad doen neêrvallen, maar het lijkt er lang niet naar, 

„dat die wind bestand is tegen de kracht van Batârâ Basoe's toorn: als 

„de bergen daardoor met weggeslingerd worden, vallen zij om door de 
„kracht van zijn wind. Vertrouwt U op het wapen, dat water voortbrengt? 

„maar dat haalt immmers niet bij de vermogens van, Hjang BArornÂ! Of op 

„Uw schrikwekkende gedaante? maar U is (in die gedaante) op zijn allerbest 

„zoo groot als een berg, en U is dan niet eens waardig, om tot voorvechter 

„(in ’t leger der Goden) te dienen; in de verte komt dat niet bij de grootte van 

„Batärâ Sopman, die zoo groot is als duizend bergen, als hij mm den strijd zijn 

„schrikwekkende gedaante aanneemt. Zijn pimk is dan even groot als U zelf. Zijn 

„bulderende stem is dan als een millioen voorbijschietende donders, en is op een 
„afstand van een maand gaans hoorbaar, en van nabij het oor treffende, veroor- 

„taakt zij den doud. Zie! op welke wijze zou U het 1m den strijd met de Goden 

„des hemels winnen? Al Uw vermogens zijn heel anders als die vaa de Goden! 

„Allen die op de gansche aarde veel vermogend en dapper zijn, hebben die 

„(eigenschappen) ontvangen van de Goden, en nu wil U die gaven keeren tegen 

„hen, die ze U gegeven hebben! Tegen hen zullen zij zeker geen halve duit 
„waard zijn! Het is een ondankbaar bestaan, om er niet meer van te zeggen. 

„Niet dat ik Uw krachten en vermogens gering schat, maar ik bemin U opregt, 

„en heb medelijden met U. Laat ons dus maar terugkeeren, en het aan Uw va- 

„der en grootvader vragen; al zijn het Boetâ’s, ze zijn to:h zoo goed als deug 
„rame Panditâ's. U moet mij maar gelooven en mijn raad volgen, dan zal de 

„wutkomst gelukkig en gezegend zijn. U stamt af van een Berg-panditâ, en 

„moet dus de Goden beminnen, en nu U wil hen ten stotte gaan bestrijden! 
„Er zijn immers menschen genoeg! Als een Vorst moedig en vermogend is, 

„als hij blijken wil geven van zijn buitengeineene krachten, en den woesten krijg 

- 
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(XLVIID) „voortzetten, wel! laat hij dan toch niet de Goden bestrijden, en op die wijze aan 

21. 

22. 

„zijn wreede lusten toegeven. Ach, lieve Neef! ga toch niet te ver, en geef 

„geen gevolg aan den drang van Uw onzalige hartstogten. Zoo als U vroeger, 
„bij voorbeeld, Uw ouderen broeder, Koning DÂnÂrÁpsÁ (van Lokäpâlä), 

„verslagen heeft, wat had hij toch tegen U misdaan? Hij was Uw ouder broeder, 

„en gaf goeden raad! maar zie! U hebt hem met kwaad vergolden. En dan de 

„dood van Koning BÁNÂrortrÂ van Ajodyä,en vanden Panditâ RawarmiúnsA, 

„een ander zou innig berouw daarvan hebben voor de Goden des hemels, en U 

23. 

24. 

26. 
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„gaat zelfs al verder en verder, en wil nu de Goden bestrijden! Ach, lieve 

„Neef! niet alzoo!” 

Toen DÂsÁmorkÂ den Patih PranasrÂ zóó hoorde spreken, was het, of hij 

een slag in zijn aangezigt kreeg. Als hij er niet aan gedacht had, dat het zijn 

oom, de broeder van zijn moeder, was, had hij hem misschien met zijn li m- 

poeng verslagen. Nu antwoordde hij op een heftigen toon: „wel Oom! ga 

„maar gaauw aan den haal, keer terug naar Aléënkâ, en neem al je troepen 

„mede! Volg mij niet, als je mij maar steeds te schande maakt, en zegt, wat 
„Je maar wilt! ga dan liever heelemaal tot mijn tegenpartij over, en volg 

„Batârâ EnprÂ! Zou ik om zulk een taal terugkeeren? Ber zinkt een dor 

„blad in het water, en drijft een (zware) zwarte steen er boven, eer dat ik het 

„tegen de Goden zou verliezen in den strijd met bovennatuurlijke krachten. 

„Wat jij daar zegt, is de taal van iemand, die bang is voor den dood, en die 

„hiet weet, wat hij zegt. Welaan, SorpwarsÂ, DormrùksÁ, BÂpsrÂmonsrr en 

„KaAmPÂNÁ! rukt op met alle troepen!” 

Onder dit commando rookte zijn aangezigt, en kwam er vuur wit, dat van 
alle kanten vlamde als een berg, waarvan de bosschen in brand staan. De 

vier Leger-hoofden, ziende, hoe vergramd hun Vorst was, rigtten zich van hum 

zitplaatsen op, lieten de krijgsmuziek slaan, en gelastten hun troepen, om op 

te rukken. | 

Daarop gingen zij door de lucht, ook de andere Leger-hoofden, tot den laat- 
sten man toe, gingen met al hun troepen mede. De lucht was vervuld van 
de menigte zwevende Boetâ’s, die zich als groote donkere wolken uitstrek- 
ten, de Boetâ’s brulden als woedende leeuwen, en maakten een verschrik- 
kelijk rumoer; tegelijk verhief zich de krijgsmuziek met een ijzingwekkend 
geraas. 

DÁsAmoekKÂ zat in zijn kostelijken craagstoel, en regts en links van hem ver- 
drong zich zijn lijfwacht van dappere Boetâ’s onder luid getier em geraas, 

20 
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(ELW) Al de Leger-hoofden namen toe in grootte, en namen vol woede hun schrik- 

wekkende gedaanten aan. DÂsÂmorkKÂ zag met genoegen den fieren gang van 
31. zijn troepen, alsof zij reeds in het gevecht waren. Al het vuile en al het 

9. 

ò3. 

34 

uitvaagsel der aarde, alle wilde berggeesten, die men in wouden, bergkloven, en 
aan berghellingen vindt, hoorden, dat hun Vorst wilde strijden met de Go- 
den, en volgden hem verheugd met hun wapens in digte drommen en met luid 
gedruisch. Van het noorden en zuiden, van het oosten en het westen, kwamen 

zij aanzetten, om zich met de voorste troepen te vereenigen; zij waren ontel- 
baar, omdat er onder den togt telkens troepen van (andere) benden bijkwa- 
men. Met dof gedreun kwamen er nog van achteren zonder ophouden aan- 
zetten, zich verspreidende, en door elkander zich vermengende; de neveldigte 

massa’s, waaruit de Boetàâ’s van uit de lucht en van de bergen te voorschijn 

‚kwamen, maakten een gedruisch als een orkaan. Van luidruchtige vreugde en 

blijdschap schreeuwden en gilden zij, want zij stelden zich als zeker voor, dat 
hun Heer zegevieren, in zeer weinig tijds al wat er in den grooten He- 
mel is, verwoesten, en de Nimfen als buit met zich voeren zoude. Alleen de 

35. Patih PranasrÂ was zeer bedrukt, en met loomen tred kwam hij langzaam 

86 

oi 

38. 

met zijn troepen achteraan. De Boetàä’s in de voorhoede hadden de gren- 

„zen van den Hemel bereikt. De roovers onder hen gingen voorop, stortten 

zich vooruit, en vielen al voortgaande in massa’s aan. 

Toen zij op de Goden indrongen, kwamen deze in opschudding, en met ijzing 
vlugtten zij vaar alle kanten heen. De Nimfen liepen verward dooreen, en ver- 

spreidden zich naar alle kanten vol angst, radeloos en in onberedderde klee- 
‚ding. Die achterhaald werden, trok men de kleederen wit, tot zij geheel ont- 

bloot waren, en dan liet men ze maar moedernaakt wegvlugten. Niemand 
wilde zich tegen hen te weer stellen. Allen ijsden van schrik bij het zien 

van de Boetâ’s. 

Die ’t eerste gevlugt waren, bragten aan Batârâ ÚnprÂ het berigt, dat 
de grensgewesten van deu hemel geheel en al overstroomd waren van ontelbare 

Leger-benden van vijandelijke Boetà’s, onder aanvoering van DÂsÁMOEKÀ, 
dat zij allerlei: ongeregeldheden pleegden en alles uitplunderden, en dat hun 
voorhoede nu voorwaarts trok, om het paleis van Batârâ ÉnprÂ te verwoes- 

89. ten. Toen Batârâ ÍnprÂ deze tijding van de Grens-goden vernomen had, zond 
hij hevig ontsteld, berigt daarvan aan al de voornaamste Goden. Met veel bewe- 

ging verzamelden zich de Goden, geheel ten strijde toegerust, met het voor- 

nemen, om voor de Boetà’s niet te wijken. 
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Al de voornaamste Goden kwamen met al hun gewapende troepen bijeen, 

en schaarden zich in orde op de aloen-aloen van ’t paleis van Batârä 
ÉnpeA. Het aantal Goden was zonder tal, en geleek een grenzelooze zee, die 
het land overstroomt, de olifanten, wagens en paarden waren ontelbaar. Met 

zorgvuldigheid was de slagorde gerangschikt, en aan ieder zijn plaats aange- 
wezen; aan allen, die te paard of op olifanten reden, die te voet gingen en 

„in rijtuigen zaten, was een bepaalde taak opgelegd. De Goden, die op paar- 

den reden, besloegen den regter- en linkerflank; die op olifanten zaten, werden 

in het front geplaatst, en de wagens waren regts en links verspreid, ten einde 

wijd en zijd te strijden. Het was een uitmuntend opgestelde slagorde. De 

Goden, die te voet gingen, werden op een afstand in reserve gehouden, want 

het was bekend, dat de Boetà’s hun wilden aanval verwoed zouden voort- 

zetten, daarom werden de troepen geschaard in een geduchte slagorde, 
„die smal van voren en breed van achteren was. De kavallerie werd dus 

regts en links in de flanken geplaatst, om den vijand spoedig te kunnen 
insluiten. In het front stonden zij, op wie men vertrouwen kon, nl. de olifan- 

‚ten, om vastheid aan de slagorde te geven, zoodat zij niet bewogen of m %t 

naauw gebragt kon worden, bij den woedenden aanval der Boetâ’s. Die op 
wagens reden, waren hier en daar verdeeld in de binnen-bogt van het front, 

om spoedig van zich af te kunnen slaan. Het voetvolk werd op een afstand 
in reserve gehouden, om later van achteren aan te vallen, als het gevecht be- 
gonnen. was. 4 

Toen de voorhoede van het Boetâ-leger zag, dat de Goden al in slagorde 
stonden, hield men op,en gaf men DÂsÂmorkKÂ kennis, dat het Leger der Go- 

‚den uitgerukt was. Daarop ging DÁsÁmorkÂ naar voren, en zag het tallooze 
leger der Goden. Hij zag hen digt bijeen en op bepaalde afstanden de gan- 

sche breedte van de aloen-aloen beslaan, zonder er een eind aan te zien. 

‚Hun menigte geleek op een donkeren nevel. Koning DÁsÂmoerkÂ spoorde vol 
woede zijn Leger-hoofden aan met de woorden: „„welaan, laten wij het spoedig 

„ondernemen! De Goden van Ünpr&’s hemel zijn wel schrikbarend veel in ge- 

„tal, maar niemand moet aarzelen of bevreesd zijn tegen hen te vechten, mee- 

„nende, dat men ze niet kan dooden. Loopt op hen in, en vertrapt hen in 

„gevecht, en maakt hoopen van lijken! dan zullen zij het niet uithouden, en 

„uw aanval niet kunnen weêrstaan”. Daarop gaven de Leger-hoofden aan de 
troepen het commando, en toen vielen zij allen tegelijk onder hevig geschreeuw 

aan. Zij werden ontvangen onder krijgsmuziek em geschreeuw, ’t was of de 
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donder door de lucht rolde. Beide partijën, de Boetä’s en de Goden, waren 
even talrijk, zij vielen aan als de baren der zee, (die op het strand brekea); 

‚ velen, die te ver vooruitgegaan waren, werden van de hunnen afgesloten, van beide 
zijden werden zij geslagen, en van voren drong men op hen in. Zij retireerden, 

in een kring rondgaande, maar de flanken (der Goden) sloten hen van achte- 
ren in, en het front hield stand, want de olifanten stonden overzettelijk, en zoo 

werd zonder langdurige worsteling het voorste deel van ‘t Boetâ-leger ver- 
delgd. 

Toen DÄsÄmorkÂ zag, dat zijn Leger verwoest werd, viel hij vol woede in 

persoon aan, alle Leger-hoofden volgden hem. GaropÂrÂ, MaöpÂrá, KampÂNÂ, 

BÂpysrÂmoestr, DormRrREKSÀ, PRAHASTÂ, SOEPWARSÁ, SOEMÂNÂGRÁ, MINTRAGNÂ, 

DjAMBOEMANGLI, KÂRrÄporsÂNÂ, WikÂrÂsini, SOEKASRÂNÁ, TRIMOERDÂ, TÂTÄKAKT, 

WirorpakKsÂ, PortAKsI, PrAGÁNGSÁ, MarrrsÂ, ANnrPRÂBÂ, DwÂpAksÂ, PRAKEMPÁ, 

PrarÂrÂpaxKsr, Wr…roïraksÂ lieten allen hun wonderkracht werken. Eenigen 

wreven hun limpoeug, tot er vuur uitkwam, dat alom zijn vlammen uit- 

sloeg en alles verbrandde. Anderen wreven hun nanggälà, zoodat er water 

uitkwam, weder anderen wreven hun koentà, totdat er stormwinden uit voort- 

kwamen, die de afgeschotene pijlen begeleidden. Sommigen legden hun bogen 
n, t waren bogen als talboomen met peezen als pinang-boomen. Zij schoten 

raaar één pijl af, maar die bragt tienduizend te voorschijn. Wederom anderen van 
buitengemeene krachten namen een schrikwekkende gedaante aan met een vu- 

rig lichaam. Zoo spreidden de Boetâ’s op allerlei wijzen hun buitengewone 

krachten en wondervermogens ten toon, zij spannen huu uiterste krachten in, 

ea vierden hun wondermagt den vrijen teugel, alsof zij allen de gelofte ge- 

daan hadden, om hun buitengewone krachten uit te putten. 

Al de voorname Goden waren ìn de weer, en schoten gelijkelijk hun won- 

derpülen af, om daarmede de wonderwapens der Boetà’s afteweren. Na ee- 
nigen strijd wogen zij tegen elkander op, en vermengden zij zich met elkan- 

m de lucht. Want bij de Boetä’s en de Goden trof men bovennatuurlijke 

wapens aan. Het was alsof de wereld verdelgd werd, en eensklaps verdween, 

en alsof hemel en aarde door de hevigheid van den strijd He in stuk- 
ken gescheurd. 

Het zou niet mogelijk zijn, de hevigheid van den St en het tal van 
wonderwapens, die men aanwendde, te vermelden. DÂsÁmorkÂ zag den gang 

van den strijd; hij zag, hoe al zijn Leger-hoofden met lust hun krachten in- 
spanden, em met die van de Goden durfden te meten. „Komt,” riep hij toen 
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(XIX) „mijn Leger-hoofden! gij moet maar niet enkel met uw wondermagt strijden, 
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„dat is tegenover Goden nutteloos, zij houden er zelfs van, om daarmede het 

„gevecht te rekken. Komt, moedig voorwaarts!” Nadat DÂsÁmorkKÂ deze woor- 
den gesproken had, zette zich zijn lichaam uit, nam een schrikwekkende 
gedaante aan, en trad in t midden van t slagveld. ‘Poen de Leger-hoofden 
zagen, dat hun Vorst zelf aan den strijd deel nam, vielen zij gelijkelijk op hun 
vijanden aan. Hun digte drommen trachtten de Goden als één man te vertre- 

den en te verdringen, en hen daardoor te vernielen. Maar deze hielden moe- 
dig stand. 

DÁsÄmorkÁ, door de hitte van den strijd tot onbesuisde woede vervoerd, stort- 

te zich op de vijanden, trok hen, gooide hen door elkander, brak hen in tweeën 

rukte hen naar zich toe, schopte hen, boog hen onder de knie en wierp hen 

van zich. Ploffend en bonzend vielen de Goden op de aarde, zij stierven ech- 
ter niet, en waren maar buiten kennis. Bijkomende maakten zij zich uit de 
voeten, radeloos vloden zij weg, om zich te verschuilen op verborgen plaafsen. 
Geen een van hen had den moed om terug te keeren. De lijken van de 

Boetäâ’s vielen als een regen op de aarde, en hoopten zich op. Maar zon- 

der daarvan iets te merken, marcheerden zij immer voorwaarts, daar al de 

Leger-hoofden in zinnelooze woede den dood zochten. De aanvoerders van 

de Goden stonden pal tegen den aanval van de Boetâ-hoofden. Zeven van 
hen waren gesneuveld, in ’t£ naauw gebragt, verdrongen en overstelpt van pij- 

len. DÄsÂmorkÂ bevond zich in zinnelooze woede te midden van den strijd. 

Onder het slaan koos hij hen uif, die op wageus of olifanten zaten. Al meer 

en meer nam zijn gedaante in vreeselijkheid en omvang toe, hij brulde van vro- 

lijkheid. In ’t wilde en in de grootste drukte greep hij regts en links om 

zich heen, hij schopte vooruit en achteruit, en pakte en sloeg en verscheur- 

de (wat onder zijn bereik kwam). Veel wagens werden vergruizeld, en de oli- 

fanten lagen op den grond verstrooid, ten gevolge (van den aanval) van Dá- 

sÂmorkÂ. Het front van ’t leger der Goden nam de vlugt, de linkervleugel was 
uiteen, en de regtervleugel was geheel en al verstoven en verstrooide zich 
naar alle kanten. Van schrik bevangen, vlugtten zij om een schuilplaats te 

zoeken bij Batârà ÉnprÂ, hun opperbevelhebber, die stand hield in ’t mid- 

den van het slagveld zonder zich te verroeren. Toen DÁsÂuorkÂ dit zag, gaf 
hij dezen last aan zijn Leger-hoofden: „gaat op zijde, en onttrekt u aan den 

„Strijd! want daar staat Batárà ÉnprÂ, ik wil hem zijn zin geven. Hij is 

„Juist een partij voor mij, ik zal hem niet teleurstellen in zijn wensch om 
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„zijn krachten met de mijne te meten. Wie van ons ook bezwijke, ik ben 

„even beroemd als hij, en aan het uiteimmde van mijn aardsch bestaan wordt 

„de voortreffelijkheid van mijn magt door de feiten bewezen. Ziet het lijde- 
„lijk toe, dat ik in den strijd val! niemand van U mag mij helpen!” 

Na ’t uitspreken van dezen last kwam hij nader bij Batârâ Énprâ, al- 
dus snoevende: „welaan, God EnprÂ! bedenk u, voor het te laat is! wacht 

„mijn aanval niet afl onderwerp u liever op een vredelievende wijze, en 

„stel al wat zich in den hemel bevindt, al de Nimfen, en al wat mij daar 

„behaagt, in mijn handen! Zoo gij dan toch volstrekt wilt aanvallen, zal ik 

„bij uw dood uw paleis verwoesten en tot een puinhoop verbranden, en ik 

„zal de gansche wereld onderste boven keeren.” 

Op het hooren van die taal werd Batârà ÉNprA rood van woede en 

toomelooze drift. Met den vinger op DÂsÂÄmorkÂ wijzende, riep hij luide: 
„he, zij, leelijk, gemeen wangedrocht! uitvaagsel! die met allerlei streken om- 

„gaat en genoegen hebt in boosheid en in t mishandelen van de wereld! 

„„Boetà! vuil der aarde! Op die wijze zult ge zeker het aanbrandsel worden 
„van het vuur der hel!” 

DÁsÁuorká dit hoorende, stelde zich in positie, en gaf lucht aan zijn woe- 

de. Hij greep zijn limpoeng, dezelfde die hij vroeger van de Goden op 

zijn gebed ontvangen had, en sloeg daarmede naar Batârä ÚÍnorâ, die te 
‚gelijkertijd een pijl van gelijke kracht afschoot, zoodat de limpoeng terug- 

gekaatst werd. Toen greep hij zijn koentàä, en schoot die af, maar tegen 

een anderen pijl stuitende, keerde het wapen gebroken terug. Eindelijk wierp 

hij zijn trisoelà af, hij trof Batârâ EnprÂ daarmede zoodanig, dat deze 

een oogenblik bewusteloos werd. Toen hij opgestaan was, greep ki schielijk 

„naar zijn laatsten krachtigen pijl; deze vloog met bliksemsnelheid af, en 

schoot DáÁsÁmorkKÂ zijn hals door midden, zoodat hij met een bons op den 

grond viel, maar door de werking van de pântjâsonä, vereenigden zich 

de gebrokene beenderen enspieren tot één geheel. Na zijn herstelling vloog 
hij in de lucht, en plaatste zich nabij vlak tegenover zijn vijand. 

Intusschen zag KormBÂKARNÁ met blijdschap het gevecht aan, ( want) hij 

was achter zijn broeder aangekomen, want hij was zeer met zijn broeder 

begaan, omdat deze met de Goden vocht. Hij kwam juist, toen zijn broeder 

en Batârâ ÁnprÂ in het heetste van den strijd elkander met pijlen be- 

„schoten. Hij begaf zich omder de Legerhoofden, om het leger (van zijn 

broeder ) te beschermen. 
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Toen zij elkander een poos beschoten hadden, zonder dat eeu van beiden 

de minste was, trok DÄsÂmorkÂ zijn tjandrâsä, met het plan om van nabij te 
vechten, en op zijn vijand aantedringen, maar hij werd tegengehouden door een 
pijl, die hem trof, en zijn hals in tweeën sneed. Toen hij met een bons 
nederviel en op den grond rolde, waren de Boetä's, die het zagen, ontzet van 
angst. Daarop werkte de pântjâsonà, hij stond spoedig weêr op, zette 
zich in positie, gaf zijn verkropte woede lucht, vloog onder een schrikbarend 
gebrul in de lucht, en riep zijn vijand toe, om op zijn hoede te zijn. Batärá 
EnprÂ schoot toen spoedig een pijl op hem af, die hem in de borst trof en 
door zijn rug heen ging, zoodat hij met een bons ter aarde stortte, als een 

omstortende berg. 

KormBÂKARNÁ zag dit, en was zeer bevreesd, dat DÂsÂmorkKÂ zoo voort- 

gaande al te dikwijs zonde sterven, en dat eindelijk de päântjäsonâ haar 

kracht zoude verliezen. Hij greep zijn limpoeng, en wierp die van de regter 
zijde naar Batâràâ EnprÂ, zonder dat deze hem nog gezien had. Batârà 

ÉnprÂ werd in de zijde getroffen, eu liet zich geheel buiten kennis op den 

grond vallen. De Goden kwamen om strijd toeloopen, en bragten hem, toen 

hij geheel bewusteloos bleef, in veiligheid bij Batärâ Gorrop, terwijl zij 

de poort van den hemel achter zich sloten, ( want) DâsÁmorkÂ volgde hen 
met zijn legerbenden, met het voornemen, om den hemel van Batârâ ÉnprÂ 

te verwoesten en te plunderen, en (de vrouwen) gevankelijk weg te voeren. 
Maar Batârä NarÁpÂ trad DâsâmorkÂ, op last van Batärâ Goeroe, te ge- 

moet, en voegde hein deze vleijende taal toe: „wel, mijn lieve kleinzoon! aller- 
„veortreffelijkste RawÂNÂ! Gij hebt in der daad de wereld overwonnen! Wie 

„is aan u in den oorlog gelijk, daar gij de Goden overwint. En dan is 

„daar uw broeder KoemBÂKARNÂ, hij is in der daad de sterkste der wereld, en 

„heeft zijn weêrga niet! Maar geef niet te zeer toe aan den drang van uw 

„hart, door in uw dolle woede den hemel (van Batáârâ ÉnprÂ) te willen 

16 „verwoesten, en u den toorn van Batärâ Gorror te berokkenen. Zij die 

17. 

„de oorzaak van uw hartstogt is, Dèwi WipÂwarr, 1s niet im den hemel; zij 

„is nog steeds op de aarde, en heeft zich geïncarneerd in een Prinses van 

„Magâdä. Aan haar moogt gij niet denken, want zij is nu gehuwd met den 

„Koning van Maiïspati. Doch hier geef ik U een Nimf voor WipÄwarr in 
„de plaats, het is Dèwi Tarr, zij is buitengemeen schoon, en een dochter van 

„Batârâ ÉnprÂ. Uw jongeren broeder, KormBÂkKARNÁ, geef ik ook een zigt- 

„baar teeken van de behaalde zege, namelijk de Nimf Dèwi Kiswan. 
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„Ja zelfs ook uw jongste broeder, WisrsÂnÂ, ontvangt van Batárâ Gorror 

„een echtgenoot, de schoone Dèwi Triwarr. Al deze drie Nimfen zijn de 

„voortreffelijksten in den ganschen hemel. Welaan, vriend! het zij nu genoeg! 

„keer terug met al uw legerbenden! Geniet met uw broeders volop genoe- 
„gens in uw hofstad, en baad u in het genot der liefde!” 

Toen DÁsÂmorkKÂ deze woorden van Batârà NarÂpÂ hoorde, was hij 

hoogst verblijd, te meer toen hij het uiterlijk van de drie Nimfen zag, en ’t 

hem bleek, dat zij buitengemeen schoon waren. Toen hij ze ontvangen had, 
liet hij de krijgsmuziek klinken ten teeken van vertrek, en daarop trok hij 
met zijn gansche legermagt uit den hemel van Énpr4. 

Te Alénkâ komende ging Koning DÁsÂmorKÂ dadelijk im zijn paleis. 
Hij maakte Dèwi Tarr tot zijn Gemalin, en wel tot zijn gemalin van den 
eersten rang, met magt over de geheele kraton en met gezag over al zijn 
(andere) vrouwen. Dèwi Krswant werd de Gemalin van KormBÂKARNÁ, en 

Dèwi Prrwarr werd de gemalin van WiprsÂnÂ. De jongere zuster van de 

twee eersten, die de oudere zuster van Wr”gisÂNÂ was, genaamd SARPÄKENÂKÁ, 

gaf hij tot echtgenoot een Boetä-aanvoerder van de grensgewesten, een oor- 

logsheld, genaamd KArAsorpÂnÂ, een dapperen en sterken krijger. 

DÂsÁmoEKÂ en zijn beide jongere broeders gaven zich in hun paleizen aan 
de genoegens van den echt over. Van de Legerhoofden en aanzienlijke aan- 

voerders van Alönkà hadden velen zieh vrouwen genomen uit de gevankelijk 
weg gevoerde Nimfen. Zij smaakten de genoegens van de min met volle 
teugen, en gaarne deelende in de blijdschap van hun Heer, aten en dronken 
zij naar hartelust. Al de aanzienlijke en geringe Boetà’s dachten er aan, 
dat zij voortdurend gezegevierd hadden, dat de drie werelden door hun Ko- 
ning ten onder gebragt waren, dat er niet alleen onder de Vorsten der aarde 
niemand was, die iets tegen hem durfde beginnen, maar dat zelfs de Goden 
den strijd tegen bem verloren hadden, daar Batâärâ ÉNDRÂ gewond was. Daar- 

om genoten zij volop de genoegens. 

Doch wij staken hier (vooreerst) het verhaal van het vreugdedronkene 

Alenká. 

EE 
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HOOFDSTUK XX XII. 

Raden Semantri gaat naar Maïspati. 

Wij gaan nu over tot het verhaal van een episode, die voorviel ongeveer 
in den zelfden tijd, als toen het vroeger verhaalde met DÁsÁmonkÂ gebeur- 

de. Op den berg Djati-sarânâ woonden twee Hoofd-panditä’s, zij waren 
2. broeders, en deden strenger boete dan de andere Panditâ’s. De oudste 

9, 

4, 

5. 

6. 

heette SoEwÂNDAGNI, en de jongste DsÂmÂpaant. Hun handelingen waren 
echter verschillend, ( want) terwijl de oudste er naar streefde, om naar zijn 

heilige roeping te leven met een edel, standvastig gemoed, en een behoorlijk, 

schoon voorkomen had, was de jongste gespierd, sterk, breed en groot, een 

door bet Panditä’s-schap gevormde held. Deze wilde dan ook niet in de 

kluis blijven, maar doolde onophoudelijk rond door wildernissen, met zijn 
boog op den schouder, en als hij dan hoorde van Vorsten, die met elkander. 

in oorlog waren, ging hij er spoedig naar toe, hielp de overwonnene partij, 
en onderzocht naauwkeurig, wat de aanleiding van hun oorlog was; al wie dan 
de eerste aanleiding gegeven had, kwam om in den strijd, als hij in zijn vre- 

des-voorslagen niet treden wilde. Als hij maar hoorde van Vorsten of Pan- 
ditâ’s, die dapper waren, ging hij spoedig naar hen toe, en noodigde hen 
uit, om met hem te vechten, doch er was miemand, die tegen hem durfde te 

strijden, uit vrees voor zijn bwitengemeene krachten en voor zijn grooten boog, 

Hij had zijns gelijken niet, en droeg daarom ook wel den naam van Panditâ 
RÁmÂ BareÂwÂ, dat is: zoon van Bareor, en zóó heette zijn pijl, om de grootte, 

ook Bargâwastrâ (dat is pijl van Barom), want nergens ter wereld was daar- 

van een weêrga. Voorts had hij voortreffelijke en zeer uitstekende eigenschap- 

pen, en van uit de magtigste rijken verhief zich zijn roem, als die van een 

Heilige, die (tevens) een heldhaftige krijgsman was. 

Zijn ouder broeder SarwÄnpaeanr verschilde van hem, want getrouw aan zijn 

vroome betrekking, bleef deze in zijn kluis zich steeds overgeven aan gebeden 

en godsdienstige bespiegelingen. SorwÂNpaenr, van wien wij nu verhalen wil- 
len, had maar twee zoons; de oudste was reeds volwassen, en heette Raden 

SÉMANTRI, een zeer schoon jongeling, zeer bedreven, dapper, begaafd met bo- 

vennatuurlijke krachten ervaren en volkomen te huis in beschaafde manieren, 
in alles ging hij met de uiterste voorzigtigheid te werk. Men kon het in 
geheel niet aan hem zien, dat hij van een Panditâ afstamde, en dat hij een 

21 
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(LD) 7. berg-kind was, daar hij den aard van een hof-edelman had, en soms werd hij 

Jil: 

zelfs door edele maagden in liederen geprezen. Overigens bleef deze zoon van 
SOEWÁNDAGNI buiten den omgang met vrouwen, en dat wel uit eigen bewe- 
ging; en daar hij er naar streefde om bovennatuurlijke vermogens te verkrijgen, 
deed hij de strengste boete, om zijn zinnelijke lusten te beteugelen. Hij stel- 
de zich niets dan dapperheid in den oorlog ten doel, en had er geen lust in 
om als een Panditâ te leven, maar verlangde naar het leven in een hof- 

‚stad, daarom beteugelde hij van der jeugd af zijn lusten, en leefde hij als 

een boeteling, omdat hij alleen naar buitengemeene vermogens streefde. Zijn 

verlangen naar krijgsbekwaamheid werd door de Goden vervuld, daar zij hem 

een tjäkrâ (of rad-pijl) ten gebruike in den oorlog gaven, een voortreffelijk 
wapen uit den hemel, geschikt om er vijanden mede te verdelgen. 

Zijn jonger broeder zag er uit als een Boetâà om zijn wanstaltigheid. Zijn 

„vader had hem den naam gegeven Raden SorkÂsrÂNÁ, en had hem, reeds 
bij zijn geboorte, naar een woest bosch verbannen, want hij schaamde zich 
zeer, dat zijn zoon zoo wanschapen was, en verbande hem, opdat hij omko- 

men zoude in steenachtige ravijnen, op scherpe klippen, in gevaarlijke bos- 

schen en doorn-struiken, aan den rand van diepe valleijen, of in scherp gepunte 

bergkloven. (Hu werd verbannen naar) een bosch, waarin alles verdween, 

en de spoken hun verblijf hadden, en waar elk menschelijk wezen, dat er naar 

10. toe ging, stierf, zoodat niemand dan ook in of door dat bosch durfde te gaan. 

Maar SorkÄsrÂNÂ kwam daar niet om, en hield zich verscheidene jaren in dat 

gevaarlijke bosch op, doch bij ® toenemen van zijn jaren werd hij niet grooter, 

zijn vel werd zoo ruw en oneffen als de schil var een djöroek-poeroet, 

zijn kleur was zoo zwart als inkt, zijn tanden waren klein en spits als pan- 

dan-dorens, zij staken zigtbaar vooruit en waren vergiftig, zijn neus was 

stomp, zijn voorhoofd, als dat van een eend, vooruitstekend, zijn oogen zaten 

diep in ’t hoofd, zijn hals was kort, zijn schouders liepen boven naauw toe 

als een bamboezen vischkorf (képis), zijn haar was dun en rood, zijn rug 
was zoo krom als de boog van een woesoe, zijn achterste stak achteruit 

als de steven van een schip, en met een punt als de bok van een zadel, hij 

was krom van beeneu, droeg een spitsbuik met een uitpuilenden navel, hij sprak 

(door een gebrek aan zijn verhemelte) onduidelijk en niet geärticuleerd en tel- 

kens afgebroken, hoewel minzaam; hij was de slechtste der slechten en de 

grofste onder de lomperds. Hoewel deze Dwerg-boetá allerlei gebreken en 
ondeugden had, was hij evenwel toch nog begaafd met een zekere minzaam- 
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heid, ten gevolge van zijn afstamming van een boeteling. Zijn vader was in- 

wendig zeer verlegen met hem, maar gevoelde zich niet in staat, om te staan 

naar ’t leven van zijn zoon, ja hij had zelfs eenigzins ontzag voor hem, want hij 

wist, dat zijn zoon door Batârâ Gorror bemind werd, en van dezen buitenge- 

meene giften ontvangen had, bestaande in een paar slagtanden, wier werking 

nog doodelijker was als die van ’t venijn der slangen, benevens in de boven- 

natuurlijke gave van ijlheid des lichaams, waardoor hij door alles kon heen 
dringen. (Hij had die gaven ontvangen) omdat zijn boete volkomen was. Als 
hij soms begeerig was om zijn broeder te zien, kwam hij bij nacht in zijn 

kluis, zonder dat anderen het wisten, en als het daglicht aanbrak, keerde hij 

naar zijn verblijf in het akelige woud terug. Alle berg- en boschgeesten er- 
kenden Raden SorkÂsRÂNÁ als hun Opperhoofd. 

Op zekeren dag liet de Pandità zijn zoon Raden Stmanrrr bij zich ko- 
men, en zeide tot hem: „hoor eens, zoonlief! Je hebt nu al een geruimen 

„tijd je best gedaan, om voortreffelijke en uitstekende vermogens te bekomen, 

„het zal nu wel voldoende zijn. Het is nu beter, dat je in dienst treedt bij 

„een Koning, want je hebt een innemend voorkomen, en verdient te leven 

„onder de bewoners van een hofstad, het zou niet behoorlijk zijn, dat je als 

„een Panditâ op den berg bleeft wonen.” 

De zoon antwoordde eerbiedig: „Heer (en Vader)! voor dat U daarover 

„sprak, heb ik daarover ook al bij mij zelven gedacht, maar ik heb ’t nog niet 

„aan U gezegd, omdat ik nog geen Koning heb kunnen vinden, die (ten eersten) 

„400 uitmunt boven anderen, dat hij aan mijn wenschen voldoet, een Koning, die 

„door de andere Koningen met eerbied bejegend wordt, die een deugdzaam 

„karakter en wijsheid bezit, die daarenboven dapper is in den strijd, en mij 

„in dapperheid, bekwaamheid en buitengemeene hoedanigheden overtreft; en die 

„ten tweeden in staat is, om in den strijd de zwaarte van mijn neêrploffende 
„tjäkrâ wederstaan. Als er zulk een Koning is, ben ik in waarheid bereid 

„om hem te dienen, en hem de eerbiedigste en onderdanigste hulde te be- 
„toonen.” Î | 

„Wel, mijn jongen!” antwoordde de vader met een vriendelijken glimlach, 
„je hebt al heel rare plannen! je wilt in dienst treden bij een Koning, maar 

„hem tevens van je buitengemeene krachten een blijk geven. En waarlijk! 
„zeldzaam zijn de Vorsten, die je in den strijd evenaren in bekwaamheid en 

„dapperheid, en die je tjäkrâ zonder wankelen weêrstaan kunnen; immers, 

„die tjäkrâ van je is een geschenk van boven, en inderdaad het voortreffe- 

(10 
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„lijkste van alle edele wapenen. Zelfs de Goden des hemels zijn bevreesd die 

„tjäkrä te weêrstaan, hoeveel meer dan nog de menschen. De verschillende 

„soorten van Boetâ’s, die onverschrokken, dapper en met bovenmenschelijke 

„vermogens bedeeld zijn, en je tjäkrâ opvangen, worden zeker vermietigd. 
„En toch, mijn jongen! is er één Vorst, die genoegzame krachten bezit, om je 

„neêrvallende tjákráâ op te vangen. Het is de groote Koning van M aïs- 
„pati, Praboe ARDJOENÁ-sÂsRÁ-Baor genaamd, een Vorst, die uit den hemel 

„is nedergedaald, om tot vader en moeder van de aarde te strekken, een God- 

„heid in zigtbare gedaante. De Vorst, dien ik daar noemde, is de voortreffe- 
„lijkste der wereld, een incarnatie van den dapperen Batârâ Wrisvor. Hij 
„heeft in de wereld zijn gelijke niet, geen Vorst is zoo dapper en met zulke 
„bovennatuurlijke gaven bedeeld, allen zouden moeten bukken voor zijn oor- 

„logsgeweld en daardoor worden neèrgeveld als weêrloozen. Achthonderd 
„Vorsten zitten aan den voet van zijn troon, en dat niet ten gevolge van 
„oorlogsgeweld, zij hebben zich op een vredelievende wijze, door den alver- 

„winnenden invloed van zijn milddadigheid en regtschapenheid aan hem on- 

„derworpen, terwijl zij bij die onderwerping in hun hart van hem wenschen 

„te leeren, daar zij ten hoogsten ingenomen zijn met de manieren van dien 

„Vorst. Hij bemint zijn onderdanen, deelt steeds betrekkingen uit, en strooit 

„dagelijks zijn geschenken rond, om die achthonderd aanzienlijke Vorsten op 
„den proef te stellen, daar hij nog geen Patih heeft aangesteld. Ik stel mij 

„voor, dat jij het bent, die Patih van dien Vorst zult worden, en als ge- 

„trouwe dienaar den Koning van Maiïspati zult volgen, op de gansche aar- 
„de (ben jij daartoe de geschikste). Het is nu juist de beste tijd om je bij 
„hem aan te melden, want juist op dit oogenblik is Koning ARrpsornÂÁ-sÁsrÁ zeer 
„bedroefd, daar hij (vruchteloos) een vrouw zoekt, die waardig is zijn eerste 

„Gemalin te worden. Vele Koningen hebben hem al hun schoone dochters 

„aangeboden, maar op niemand laat hij zijn keus vallen, daar hij wacht op de 

„eerzame maagd, waarin Dèwi Srr zich geïncarneerd heeft, om haar als eer- 

„zaam jongeling te ontmoeten. Op dit oogenblik heeft Dèw1i Srr zich reeds 
„geïncarneerd in een Prinses van Magâdàá, maar de tijd van het huwelijk 

„van Dèwi Srr en Batârâ Wisnor is nog niet gekomen, omdat daarbij een 

„hevige strijd zal plaats hebben. De stad Magâdâ wordt thans belegerd door 
“ „een vijand, den grooten Koning van Widarbá. De aanleiding tot die oorlog 

„is deze, dat zijn aanzoek om (die Prinses) ten huwelijk te bekomen, afgeslagen 
24, „is, zoodat hij nu geweld gebruiken wil. Ik raad je aan om later, als je aanbod 
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„om den Koning van Maïspati te dienen aangenomen is, onbeschroomd te 

„handelen, en het daarheen te leiden, dat hij je naar Mag âdâ zendt om de Prin- 
„ses voor hem te vragen, en al moet je er ook om vechten, moet je dat op je 
„nemen. Het is ontwijfelbaar zeker, dat je de Prinses van Magâdàá (voor je 
„Heer) bekomen zult, en dat de vijanden van Magâdàâ zullen verdwijnen. 
„Het zal geschieden, niet alleen als jij gezonden wordt, maar ook als er een 

„klein kind naar Magâdâ gezonden werd, zoo het kwam van wege den Ko- 

„ning ARDJOENÁ-sÁsRÂ, zou het zeker zijn doel bereiken. Immers zij zijn al 

„een paar; al werden zij door een zee van vuur van elkander gescheiden, Dèwi 

„Srr en Batârâ Wisnor zouden elkander ontmoeten. 

„Kom, mijn zoon! je moet niet alleen miet aarzelen bij den Koning van 

„Maïspati imm dienst te treden, maar het is zelfs je pligt hem hulde te doen. 
„Koning ARDsorNÁ-sÁsrÂ is nog eenigzins van onze familie, hij is van een 
„ouderen tak. (Jij,) een gering persoon, bent een halve neef van hem, den groo- 

„ten Vorst, Koning ARDJOENÁ-sÂsRÁ stamt, even als jij, van Batârà MÂjÁ af, en 

„(zijn vader) Koning KArrÂwirsÂ en ik waren volle neven. Zijn grootvader, de 
„Panditâ Wrisangeinr, was een broeder van mijn vader, Koning ErriÂ, bei- 

„de zoons van Hjang DewÂsÂnÁ, die een zoon was van DrwaNeeÂNÁ. Diens 

„vader heette Hjang DerwANKÂRÁ, een zoon van Hjang KarÁgÂ, die een 
„zoon was van Hjang RawrsarMmÁÂpsÂÁ, deze was een zoon van Batârâ Sorr- 

„YÂ, en deze was een zoon van Batärâ MAjsÁ. Je stamt dus, even als de 

„Koning van Maïspati, in de negende linie van Batârâä MâAsÁ af. Maar 

„ik raad je aan, mijn lieve zoon! om je er niets op te laten voorstaan, dat 

„je dien Koning nog in den bloede bestaat, want dat zou de oorzaak kunnen 
„zijn, dat je zending naar Magâdàâ niet geschiedde. Je moet een nederige rol 

„blijven spelen, en alleen de vertooning geven van iemand, die van een berg- 
„bewoner afstamt. Ik zeg je werkelijk de waarheid: het is niet voodig den 

„Koning te bekennen, dat je van zijn familie bent; later zal dit aan Koning 
„ARDJOENÁ-sÂsRÁ van zelf blijken. Wel, erken hem maar voor je Godheid! 

„inderdaad is hij immers een Godheid, als een incarnatie van Wisnor. 
„Heden moet je vertrekken. Ik zal je door mijn gebeden en godsdienstige 

„overpeinzingen ondersteunen. Maar je moet er tegen niemand van spreken, 

„ook niet tegen je jongeren broeder, hij mogt eens meê willen gaan, en je op 
„reis hinderlijk zijn. Heden is het een goede dag, daar het juist nieuwe maan 
„is; als je (den Koning) je diensten aanbiedt, zul je dus zeker zijn gunst ver- 
„ werven.” 
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Toen de zoon deze woorden van zijn vader hoorde, glimlachte hij in een 
zeer opgeruimde stemming, maakte een sömbah, en antwoordde: „als U mij 

„het vergunt, ben ik volkomen bereid, en zal ik naar Uw raad bij den Vorst 

„van Maïspati in dienst gaan.” Goed,” sprak de vader vriendelijk, „ver- 

„trek dan maar, mijn zoon! maar ik zeg je: pas op, wees op je hoede! bega 

„geen onvoorzigtigheid in je dienst bij den Koning ArpsomNÂ-sÂsrÂ, want het 

„is een wel is waar uitstekend, maaf ook een gevaarlijk en ontzagwekkend 

„Vorst, met wien men het niet te ligt mag opnemen.” 
Raden SEMANTRE maakte daarop een sëmbah, kuste de voeten van zijn 

vader, kreeg verlof om heen te gaan en vertrok. Hij reisde door zonder op- 

houden, daalde van den berg af, kwam midden in wildernissen en woeste 

bosschen, en rekende, (hoewel) ver van de kluis (van zijn vader) verwijderd, 

de gevaren van den togt niet. Hij trok maar verder met een hevig verlan- 
gen, en ’t was of hij zich haastte om te Maïspati te komen, even als of hij 

smachtend verlangde naar een (daar wonende) vrouw. Raden Sémanrrr dacht 
bij zich zelven: „hoe zou die toekomstige Heer van mij er wel uitzien? die 

„van de andere Vorsten hulde ontvangt en den bijnaam draagt van Koning 

„SÄsrÁ-BÂor (d. 1. duizend-arm), daar mijn vader hem zoo buitengemeen hoog 

„boven de menschen dezer aarde verhief. Ik zal dien Koning ArpsonnÂ-sÂsrÂ 
„mijn krijgsbekwaamheid toonen! zou hij in staat zijn om de zwaarte van mijn 

„tjäkräà te wederstaan?® want toen ik dat wapen bekwam als eea gunstrijk 
„geschenk van Batâärâ Gorrop, is mij de toezegging gedaan, dat geen Vorst 

„op dit benedenrond, zelfs geen Godheid, in staat zoude zijn, deze tjäkrà 

„van mij in haar val te wederstaan” Zoo dacht Raden Stmanrrr langs den 
geheelen weg. 

HOO EDS TU IK XX X IL V. 

Ardjoena=sasra zendt Semantri naar Magada, 

om Ejitrawatì ten hwwelijk te vragen. 

Koning ArpsornÂ-sÂsrÂ van Maïspati, die beroemd was in de gansche 
wereld, wiens regering boven anderen uitmuntte, en die de eerbiedige en on- 

derdanige hulde ontving van achthonderd dappere, veel vermogende Vorsten, 
had inderdaad op aarde niemand, die hem evenaarde. Hij was als een God 
op aarde, wat betreft zijn Vorstelijk gezag, zijn bovennatuurlijke magt, zijn 
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welgemaaktheid en schoonheid. Hjang AsmÂrÂ scheen het tegen hem in 
schoonheid te verliezen. Zijn luister schitterde als de stralen van de zon, zoo- 

dat zijn onderdanen niet bestand waren tegen zijn blik, en zij, die hem zagen, 
betooverd werden. De pracht van zijn paleis te Maïspati was als die van 

de acht hemelsche paleizen (!), van binnen was het fraai versierd; maar één ding 
ontbrak er aan, namelijk dat de Koning geen Gemalin had, daardoor had al, 

wat er in het paleis was, een somber voorkomen. Achthonderd Vorsten had- 

den hem reeds uitstekend schoone Prinsessen, hun zusters of dochters, aangeboden, 

maar de Koning van Maïspatt wilde nog in ’t geheel niet van een huwe- 
lijk weten, wachtende op de incarnatie van Dèwi Srr, en daar zij zich nog 

maar steeds niet (op aarde) bevond, en hem het wachten al te lang duurde, 

leed de groote Vorst bij voortduring aan zóó groote droefheid, dat hij het eten 

en slapen naliet. 
Omstreeks dezen tijd werd de Koning door bittere droefheid overvallen, hij 

spande alle krachten der ziel in, beklom zijn bidvertrek, en verdiepte zich in 

overpeinzingen, als iemand, die met den meesten ernst in gebeden verzonken 

is. De Goden kwameu daardoor in rep en roer. Batârâ Gorror maakte zich 

ongerust, omdat Batârâ Wrisron zoo bedroefd was, en zond NarÄpÂ om hem 

door een herinnering op te beuren. Deze daalde (uit den hemel) op de aar- 
de neder, ging zonder zich te laten aandienen het paleis van Maiïspati 

binnen, (en trad) in het vertrek, waar de Vorst aan het bidden was. NarÂpÂ 

zeide, schaterende van lachen, en hem met zoete woorden paaijende: „foei, mijn 

„kleinzoon! man vol bevalligheid met een nette en fijn gebouwde leest! man 
„vol van allerlei schoonheden! hoe kunt ge toch zoo bedroefd zijn, omdat ge 

„nog geen vrouw hebt, die waardig is, dat ge haar in het paleis zoudt be- 

. „zitten. Het is immers nog niet de tijd, dat Wisnor en Srr zich vereenigen ! doch 

„er ontbreekt nog maar zeer weinig aan. Kom! staak dus spoedig het werk 

„uwer gebeden, waarbij gij als t ware al uw krachten inspant met zulk een 

„aandrang, dat de Goden er ongerust van worden, en zelfs Batárà Gorror 

„ „met uw hevig smachtend verlangen verlegen is. Want ik zeg u: de persoon 

„waarin Dèwi Ser zich geïncarneerd heeft, is nu in Magâdàâ, zij is gaan 

„wonen in Dèwi TsrmrrÂwarr, een Prinses, die alom op aarde geprezen wordt 

„en wereldberoemd is. Dèwi TsrrrÂwari brandt, even zoo wel als gij, van 

„smachtend verlangen, en wacht op de incarnatie van WisNon. Zend spoe- 

(1) Hieronder verstaat men de paleizen van de acht navolgende Goden: Samso, Brâmâ, ENprâ, Wisnoe, Basom, Kärd, 

MäräpEwâà en AsMârà, 
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„dig iemand naar de stad Magàädâ, want op dit oogenbik doen een aantal 
„Vorsten pogingen om Dèwi TurmrrÂwarr te bekomen. Een groote menigte 
„van Vorsten is naar Magâdâ gegaan, en heeft om haar hand gevraagd, 
„en allen zijn afgewezen; maar nu hebben die Vorsten het voornemen opge- 

. „vat om geweld te gebruiken. Het is bepaald, dat de incarnatie van Dèwi Srr, 

„waar zij zich ook moge bevinden, al spannen die Vorsten ook met elkander 

„zamen, niet in hun handen mag vallen. Immers (Batârâ KArÂ) de Vorst 

„der Boetâ's, heeft, toen hij nog in den hemel woonde, niet opgehouden 

„pogingen te doen, om Dèwi Srr te bekomen, en toen Batârâ WrsNor en 

„„Dèwi Srr in een menschelijke gedaante verschenen, is zijn ziel haar gevolgd, 

„en heeft zich (met zijn ondergeschikten) ook geïncarneerd in de Vorsten en 

„al hun troepen, en de oorzaak, dat die Vorsten zoo aandringen op ’t voldoen 

„van hun verlangen en daarbij tegen de incarnatie van Sr1 geweld aanwen- 

„den, is dus daarin gelegen, dat de ziel van Batârä KáÁrÂ (en de zijnen) in 

„hen gevaren is. Daarom raad ik u dadelijk iemand (naar Magâdâ) te zen- 
„den, en om de hand van de Prinses van Magâädà te vragen; voordat zij 

„te Maïspati is, zullen de Vorsten hun pogingen niet laten varen. Het zal 

„hun echter toch niet gelukken de incarnatie van Srr te bekomen, maar het 

„zal hun ten verderve brengen.” | 

Na t uiten van deze woorden verdween NarÂpÂ in de lucht. Toen Koning 

ARDJOENÁ-sÂsRÁ dit hoorde, viel hem een pak van zijn hart, hij staakte zijn 
gebeden, kleedde zich in een Vorstelijk: gewaad, en trad toen buiten zijn pa- 

leis, terwijl al de onderhoorige Vorsten hun opwachting bij hem maakten, en 

de Edellieden van het hof en de Krijgsoversten in vollen getale in rijën geschaard 

„zaten. Toen de groote Vorst, begeleid door de vrouwelijke hof-bedienden, bij 
hen kwam, en op den diamanten troon had plaats genomen, werden allen, die 
daar neêrzaten, van hun glans beroofd; zij waren zonder luister, de achthonderd 

Vorsten waren als de sterren en de maan, wier glans verdwijnt bij het licht 

der zon. Op een wenk kwamen zij eerbiedig nader, en daarop zeide Koning 
ArpsorNá-sÁsrÂ op vriendelijken toon tot het Hoofd der Vorsten, genaamd Vorst 

SopÂ (en tot de andere Vorsten): „hebt gij (ook) gehoord, dat de Prinses van 
„Magâädä, die wereldberoemd en nu volwassen is, niet huwen wil, hoewel 

„alle Vorsten naar haar hand dingen?” 

Vorst SopÂ antwoordde: „ja, Heer! dat heb ik ook gehoord. Koning TyirrÂ- 

„DARMÁ van Magâdâ was van een vromen, voortreffelijken inborst, maar hij 

„is gestorven. Zijn jongste kind, dat hem in de regermg is opgevolgd, is dap- 
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„per in den strijd, en heet Raden TurrrieÂpá. Zijn oudste kind is een meisje, 

„en heet Dèwi TorrrÂwarr. Zij is volwassen, maar wil niet trouwen; vele Vor- 
„sten dingen om strijd naar haar hand, en nu op dit oogenblik houdt de Ko- 
„hing van Widarbâ bij voortduring in het rijk van Magâädà zijn verblijf. 
„Daar zijn verzoek om haar hand is afgewezen, is hij van zins om geweld 

„te gebruiken.” 

Koning ARDJORNÂ-sÁsRÁ ontstelde, toen hij dit hoorde, en zeide: „als dat 

„u0o is, moet gi, Vorsten! bevelen geven tot toerusting voor den oorlog. Ik 
„wil den Koning van Magâdá in den strijd bijstaan.” 

Hij had nog niet uitgesproken, toen Raden SEMANrmi onverwachts aan- 

kwam, en midden door de aanwezige Vorsten heen, zonder zich te laten aan- 

dienen, voor den Komng digt bij zijn troon, met zijn rug naar Vorsten ge- 
keerd, im een gebogene houding ging zitten. Allen staarden hem met verba- 
zing aan; eenigen meenden, dat hij-van dezelfde incarnatie was als hun Heer 
en Gebieder; anderen vermoedden, dat hij tot ’s Vorsten familie behoorde, 

‚daar zijn voorkomen even zoo op dat van hun Koning geleek, als de eene helft 

van een doorgesneden jonge betel-noot op de andere, en zeer goed paste voor 

een broeder, die een weinig ouder was dan hun Koning; in helderheid van glans 

waren zij gelijk. Alle Vorsten dachten gelijk over hem, en hielden hem voor een 
broeder van hun Koning, daarom lieten zij hem maar stil. begaan. 

Koning AmrpsorNÁ-sÂsrÂ sprak hem vriendelijk toe: „wees welkom, vreem- 
„deling! hoe is uw naam? gij komt (maar zoo) voor mij, (maar) waar komt ge van 

„dean? en wie is uw vader? Ge ziet er goed en vriendelijk uit, en hebt maar 

„één gebrek, dat van onbeleefdheid, daar ge hier zonder u te laten aandie- 

„nen midden door de hier aanwezigen heen gedrongen zijt. Kom! zeg wat uw 

„plan is, dat gij zoo maar regtstreeks op mij afkomt, en voor mij gaat zit- 
„ten.” 

Toen SEMANTRI deze taal van den Vorst hoorde, werd hij bewust van zijn 

verkeerde handelwijze; hij antwoordde met een s&mbah en op een zacht 

vleijenden toon: „ach, groote Heer em Koning! schenk uw dienaar voor zijn 

„verkeerd gedrag vergiffenis! want op,‚de bergen is geen hofstad, men vindt 

„daar dus geen hoffelijke manieren! Ik ben SÉmantrr, van zeer geringe af- 

„„komst, arm, ellendig, en van der jeugd af een berg-bewoner. Mijn vader is 

„de Panditâ DJarr-sAMPOERNÁ. Ik kom mij hier in de tegenwoordigheid van 
„Uwe Majesteit vertoonen, omdat ik wensch U hulde te bewijzen, en tot Uw 

„gevolg te behooren.” 
22 
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De Koning van Maïspati moest bij zich zelven lachen, en zeide vriende- 
lijk: „ik ben u zeer verpligt, dat ge het plan hebt om met mij armoede te 
„lijden. Maar ik wil ronduit met u spreken, anders hebt ge er misschien later 
„berouw van, dat gij bij mij in dienst gegaan zijt. Wat is uw begeerte? want 

„vele menschen vatten het voornemen op en doen hun best, om in de nabijheid 

„van Vorsten te komen. Uw eigenlijke wensch is (misschien) ware deugd te aan- 

‚ „schouwen, maar dergelijke plannen loopen verkeerd uit. Zij die streven naar 
„voorspoed, krijgen geen geluk, en die naar deugd streven, vinden ondeugd. Zie, 

„ik zeg u de volle waarheid! Wat begeert gij toch? Immers Maiïspati is 

„de woonplaats van domme lieden, de bloedverwanten van Vorsten zijn door- 

„gaans trotsch en pedant. Bij hun dringend verlangen om mij hefde te be- 

„toonen, houden zij er alleen van om (met. mij) bevriend te zijn en zich te slui- 
„ten aan een onnoozele (als ik ben).” 

SÉMANTRI antwoordde met een söm bah. „Uw dienaar denkt er in de ver- 

„ste verte niet aan, dat hij een goede maatschappelijke positie bij U zou vin- 
„den, althans geen eer en aanzien. Uw dienaar wenscht, dat men hem het 

„paard van Uw Majesteit laat oppassen, want hij is inderdaad van zeer gerin- 

‚ „ge afkomst, en hoe zou hij dus denken aan luister, en gesteld zijn op een 

„hooge betrekking?” 
Deze woorden maakten op Koning ARpsornÂ-sÁsrÂ cen aangenamen indruk, 

en vriendelijk glimlachende zeide hij: „nu, met veel genoegen! als gij er dan 

„toch op blijft aandringen, om bij mij in dienst te treden, en van voornemens 

„zijt armoede te lijden, wie weet, of ge dan niet gelukkig wordt. Ziehier, 

„Vorst SopÂl een jongmensch, die Súmanrrr heet, en in uw armoede wil dee- 

„len! laat bem onder uw gevolg de hoofdstad bewaken! En gi, Krijgsover- 
„sten! houdt u gereed voor den oorlog! ik wil u allen medenemen naar 

„Magâdä, om (den Vorst van dat rijk) in den oorlog bij te staan.” 

SÉMANTRI verheugde zich, toen hij dit hoorde, want hij dacht aan ’t geen 
zijn vader hem medegedeeld had, en zeide met een sëmbah: „hoe groot 

„is wel het aantal der vijanden van den Vorst van Magàâdáâ, dat mijn Heer 

„en Koning besloten heeft hem persoonlijk in den strijd bij te staan?” 

De Koning antwoordde: „de magtige Vorst van Widarbâ, genaamd Dar- 
„MÁwisnsÂ, heeft andere Vorsten aan zich onderworpen, daarom wil ik er zelr 

„naar toe gaan, om tegen hem hulp te verleenen.” 

„Maar,” zeide Stmantri eerbiedig, „het is toch zeer vernederend voor mijn 

„Heer, ten strijde te trekken tegen iemand als de Vorst van Widarbâ! wat 



— 1 — 

(LID „weegt die in den oorlog? Zelfs als U de voornaamste aan U onderhoorige 
21. „Vorsten daartoe bestemde, zou de expeditie nog te groot zijn; op zijn aller- 

„best zou een van de geringere Vorsten al voldoende zijn, om zich in den oor- 
„log tegen den Vorst van Widarbâ te meten. Heer! Uw knecht vermeet zich 

„het verzoek, om Uw wil te volbrengen, daar hij er zoo sterk naar verlangt, 

28. „een last van Uw Majesteit uit te voeren. Daarom smeek ik, dat het aan 

„niemand dan alleen aan Uw knecht vergund worde, hulp te verstrekken te- 
„gen den Vorst van Widarbá, en hem op alle mogelijke wijzen te be- 

„vechten.” 

„Wel, sprak de Koning,” het doet mij veel genoegen, Sömantri! dat gij 
„mij uw trouw aanbiedt, maar ik moet volstrekt zelf gaan, omdat de Vorst 

„van Widarbà een vijand is, die men niet zoo gemakkelijk overwint.” 
29. _StuANTRI bleef op zijn verzoek aandringen (zeggende): „Heer! *t zij U het 

„toestaat of niet, ik bied U mijn dood en leven aan; ik blijf bij mijn vurig 

„verlengen naar den last om (dien vijand van Magâdâ) te bestrijden, als Uw 

„Majesteit mij maar één volgeling medegeeft, om getuige te zijn van den 
Smid. 

80. De Koning glimlachte, en sprak bij zich zelven, terwijl hij naauwkeurig het 

voorkomen van SúmaNtri bekeek: „zijn uiterlijk is aangenaam en innemend, 

„Zijn gelaat is schoon en eerbiedwekkend, zijn glans is vast en rustig, hij spreekt 

„ingetogen en braaf; mogelijk kan hij wel aan mijn verlangen voldoen. Het 

_ „is geen schande voor my, hem in mijn plaats en uit mijn naam te laten han- 

Sl. „delen; vooral ook daar hij van een edelen Panditâ afstamt, en omdat 

hij welgemaakt en schoon (van voorkomen) is, en een model van een held 

„schijnt te zijn, zal hij zijn taak wel volbrengen.” 
Daarom gaf hij vriendelijk ten antwoord: „uu, goed! ik zal voldoen aan uw 

„wensch en dringend verlangen om mijn last tot het verleenen van hulp in den 

92. „strijd te volbrengen. Maar gij moet medenemen al wat tot de staatsie van een 

„Vorst behoort, en ik zal u, als mijn vertegenwoordiger, door vier Vorsten als uw 

„gevolg laten vergezellen, namelijk de Vorst van Kalinggäpati, verder Sorr- 

„JÁKhrop, TsÂnpaÂkùror en WrisÂBÄpsrÂ. Gij zijt hun Hoofd, en zij moeten op 

„uw bevelen gereed staan; als het later tot een oorlog komt, moet gij hen laten 

„vechten, op uwen last mogen zij hun leven niet willen sparen, maar, als de 

„strijd tegenloopt, zelfs hun leven er bij inschieten. Hoort, WrisÂgÄposrÂ, Vorst 
34. „van Kalinggäpati, TyÂNprakkron en SorrsÂkùror! houdt u allen met alle 

„krijgstoerustingen gereed! Ik gelast u SEMANrRr op zijn zending, als bond- 

Bp) 
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„genoot (van Magâdâ), in den oorlog te vergezellen. Let op, wat ik u zeg! 

„Volgt allen de bevelen op van Sömanrmi! Volbrengt wat hij u laat doen, of 
„het u goed voorkomt of niet! Alle maatregelen betreffende den oorlog, en 
„al wat ik met den Koning van Magâdá voor heb, moet gij geheel aan hem 
„overlaten”! 

Nadat zij dit beloofd hadden, keerde de Koning weder in zijn paleis terug, 
en gingen allen, die hun opwachting bij hem gemaakt hadden, uiteen. Raden 

SÉMANTRI werd door Vorst SopÂ medegenomen naar zijn woning. Den volgen- 
den morgen ontving Raden SúmAnrrl uit het paleis een prachtig kostuum: 
een sierlijke kroon, een dubbeld borstschild met de figuur van een kroon en 

met sterren en radpijlen, voorts armringen en oorringen, zooals de Koning 

‚droeg, voorts een wagen, met edelgesteenten versierd, verder stond er een lijf- 
wacht van honderdduizend jonge, uitgelezene krijgslieden uit de kraton op 
de pagëlaran; ook stonden de vier Vorsten met hun krijgstoerustingen ge- 

‚reed, wachtende op de bevelen van hun grooten Koning. Daarop werden zij 
binnen in de kraton geroepeu; voor hun Koning komende, zagen alle bewo- 

ners van de kraton tot hun verwondering, dat de persoon, die hun Koning 

zou vertegenwoordigen, zoo volkomen op dezen geleek in voorkomen, stem en 

‚ manieren, zoodat hij zeer goed zijn broeder kon wezen. De Vorsten lieten hem 
vooraan zitten, omdat er niemand was, die bij kem in aanmerking kwam. De 
Koning ARDsoENÁ-sÁsrÂ zeide vriendelijk glimlachende: „hoor, vriend SEMAN- 
„TRI! wat mijn eigenlijke plannen zijn. Het doel van uw zending is tweederlei, 

„in de eerste plaats om hulp in den oorlog te verstrekken, en in de tweede 

„plaats is het mij te doen om de Prinses van Magâdâ, Dèwi TorrrÂwarr, 

„als ge namelijk gelukkig slaagt (in + eerste gedeelte van uw zending), want 
„ik ben nog niet gehuwd. Op wat wijze gij haar in der minne voor mij zult 
„kunnen bekomen, laat ik geheel en al aan u over, gij moet zoo goed, als gij 
„maar kunt, uw best doen, opdat mijn wensch vervuld wordt. Maar er moet 

„In ‘t geheel niets van blijken, dat gij geweld zult aanwenden. En nu, ver- 

„trekt allen! mijn laatste woord tot u is dit: weest voorspoedig op uw togt!” 
Na deze woorden beloofden zij onder een sömbah de hun opgedragene 

taak te aanvaarden, en gingen zij buiten het paleis. Buiten komende klonk 
de krijgsmuziek, al de troepen zetten zich in beweging, en de vier Vorsten 

stelden zich aan ’t hoofd van hun legers. 
De Vorst van Kalinggäpati, die de voorhoede uitmaakte, rukte eerst uit. 

Hij reed met een trotsche houding en een fraai versierde kroon op ’t hoofd 
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in een wagen, hij was dik, groot, breed en majestueus van voorkomen, zijn 

„lichaam was zoo zwart als inkt, hij had bakkebaarden, een baard onder de 
kin, en een baard van den mond tot de ooren, die zich met zijn knevels veree- 
nigde, zijn wenkbraauwen waren borstelig en digt begroeid, evenzóó waren zijn 
borst en oksels; hij was even streng, deftig en indrukwekkend als een Boetä, 

zijn tanden waren vaneen gescheiden en zwart, zijn blik was doordringend. 

‚Hij had een zonnescherm van gitzwarte kraaijeveeren, omzoomd met kostbare 
edelgesteenten; zijn veldteekens, vaandels en vlaggen waren zwart en voorzien 

met de beeldtenis van een Boetàä, die verwoed een knods zwaaide, zij bewo- 

‚gen zich heen en weder door den hevigen wind. Bij het gewapper der veld- 

teekens en vaandels en het luid geraas der krijgsmuziek schenen de Boetä’s, 
op die veldteekens afgebeeld, van verwoedheid te brullen, zich te bewegen en 

telkens hun knodsen te zwaaien. De fraai gekleede troepen maakten luid ge- 
„tier, het waren allen aanzienlijke helden; zij gedroegen zich even woest, alsof 
zij in den strijd aanvielen. 

Vorst WisÂBÂpsrÂ reed vlek achter hem in een wagen, die de gedaante 

‚van een schip had en bruin geverwd was, met een zonnescherm van zwarte 
kraaijeveeren, hier en daar gevariëerd met andere kleuren. Hij was even on- 
verschrokken als de Vorst van Kalinggäpati en bijna volkomen aan dezen 
gelijk; hij had ook bakkebaarden en haar op de borst, alleen was hij vetter en 

‚ geel van vel. De grond dreunde onder de voeten van zijn troepen, die met groote 
vaart en met drift voorttrokken. Zijn veldteekens, vaandels en vlaggen ver- 

toonden de beeldtenis van een aap, die zich vol woede om een waring in- 
‚boom slingerde, en als de hevige winden er tegenaan waaiden, was het, alsof 
de aap op de vlaggen werkelijk bestond, gaapte, schreeuwde, zich bewoog en 

hr 

om den waringin-boom draaide met een levendig getier. 

SEÉMANTRI, die zich achter hen aansloot, reed op een gouden wagen, voor- 

zien met figuren van het jonge loof van welriekende planten en allerprach- 

tigst versierd. Hij had een zonnescherm van paauweveeren, omzoomd met 
een gouden rand, die bezet was met robijnen in den vorm van sterren of van 

„tjampäâäkâ-bloemen, en met smaragden, wier vonkelende glans, als die van 
meteoren, een boog vormde boven den wagen, die eveneeus bezet was met 
sterren, en goed harmoniëerde met zijn staatsie-gewaad. Zijn lijfwacht geleek 

op een menigte verspreide welriekende bloemen in bet drooge jaargetijde. Zijn 
vlaggen droegen de figuren van een tjäkrá, en de andere veldteekens en vaan- 

dels waren voorzien met de figuur van een sierlijke kroon. De opgewektheid 
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der helden was niet verminderd, en al de Vorsten begeleidden Raden SÉMAN- 
TRI, zoodat zij hem op den togt tot wacht dienden, en zóó ging het driftig 
en lustig voorwaarts. | 

Achter hen sloten zich de tweeling-broeders, de Vorsten SorrsÂkKùrom en 
TsÂNDrÂKùror, aan. Zij zaten in een trotsche houding op hun wagen, met 
een voorkomen, zooals aan helden paste. Hun troepen maakten luid geraas. 

De Koning van Maïspati zag op den koepel-toren van zijn paleis Ra- 

den SÉMANTRI, omstuwd door de Vorsten, voorttrekken, en overtuigde zich, 

dat aan hem werkelijk niets ontbrak, om hem als zijn plaatsvervanger de zaak 
te laten afdoen. Zijn glans was volkomen zuiver en schoot vlammen uit, an- 

ders als die der andere Vorsten. Zoo ging de lange togt, waarvan wij kort- 
heidshalve niet verhalen, verder en verder, totdat zij op het grondgebied van 
Magàâdà kwamen. 

De beämbte, die aan de grenzen zijn post had, gaf aan zijn Heer berigt, 

dat er een Vorstelijk gezantschap gekomen was van Koning ARDJOENÁ sÄsRÀ, 
‚van Maïspati, dat Raden SúmaAnrrr, die aan ’t hoofd van het gezantschap 

stoud, door Kouing ARrpJorNÂ-sÄsrÂ tot hem gezonden was, om hulp in den 
oorlog te verstrekken, en dat een groot aantal Vorsten hem op zijn togt ver- 
gezelde. 

Konmg TyimrrÂeÂpá schrikte van’blijdschap, toen dit hoorde, en zond zijn 

Patih SémBÂpÂ met al de andere Krijgsoversten om hem buiten de stad te 
gemoet te trekken, terwijl hij zelf op de sitinggil zoude blijven wachten. 

De Patih buiten de stad komende, ontmoette Raden SÉMANrRI, zag zijn 
luister met verbaasde blikken, en sprak na een sëmbah op vleijenden toen: 

‚ „welaan, jonge vriend! zet uw togt voort en kom in de stad! de Koning wacht 

„u op de sitinggil.” 
SÉMANTRI gaf glimlachend het teeken, dat zijn troepen dadelijk moesten ver- 

der trekken, en overeenkomstig dien last traden zij de stad binnen, zoodat alle 

inwoners langs den weg zich in dit gezigt verlustigden. Zonder de schoonhe- 

den van den optogt in bijzonderheden te vermelden (zij alleen verhaald), dat 

de Vorsten, bij het trekken door de straten der stad, hun troepen in goede 
orde geplaatst hadden, en dat de inwoners van Magâdâ verwonderd waren 

bij het zien van de goede toerusting van het leger van Maïspat1. Toen al 

de Vorsten op de aloen-aloen gekomen waren, gingen zij even als Raden 
SÉMANTRI van hun wagens. De Koning TyrrrÂaÂpÂ ging van de sitinggil 
hem tegemoet tot aan den rand van het voordak van de sitinggil, waar hij 
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Raden SEMANTRL ontmoette; hij vatte hem minzaam bij de hand, noodigde 

hem zeer beleefd uit om nader te komen, en nam hem aan zijn hand mede naar 
de met goud geplaveide sitinggil. Toen ook de vier Vorsten naar behoo- 
ren gezeten waren, sprak Koning fsmrrÂeÂpÂ op een minzamen toon: „dat 

„had ik niet gedroomd, dat ik een gezantschap van Uw Heer zou ontvangen! 

„mijn hart springt op van blijdschap, het heeft een gevoel, als of ik met 
„goud begiftigd word”! 

SÉMANTRI antwoordde glimlachende: „ik ben hier met deze vier Vorsten 

‚ „gekomen op last van onzen Heer en Koning, om U hulp te verleenen in den 
„oorlog; want toen de tijding te Maïspati kwam, dat U in oorlog is met 
„den Vorst van Widarbàá, en in zekeren zin door vijanden overstelpt wordt, 

„werd mijn Gebieder mnig met U begaan. En hoe staat het nu met Uw 

„Vijanden ?” 

TyrrgÂcÂpÂ antwoordde vriendelijk: „buiten de stad hebben zij nu hun leger- 
„kamp opgeslagen; vroeger hadden zij inderdaad de stad Magâdàá reeds in- 
„gesloten, maar nu zijn zij teruggetrokken, volgens het voorstel van den Patih 

„om hen op een beleefde wijze te bejegenen. Ik heb daaraan gehoor gege- 
„ven, want daar ik geheel ten einde raad was, deed ik mijn best haar wat 

„lucht en verligting te verschaffen. Het is echter zeker, dat het verzoek (van 

„mija vijand) om hand van mijn zuster door haar zal afgeslagen worden, want 
„zij heeft de gelofte gedaan, dat zij liever sterven wil. En daar Uw Heer en 
„Koning nu begaan is met den toestand van mijn beklagenswaardige onder- 

„danen en mij hulp in den oorlog verleent, geeft hij mij het leven weder 
„en maakt hij mijn land en mij gelukkig, daar ik al beloofd heb, te gelijk 
„met mij rijk te willen omkomen, als er oorlogsgeweld gepleegd wordt, en 

„mijn zuster heeft ook beloofd mij in den dood te zullen volgen.” 
„Ja!” zeide SÉmANrRI lachende, „te Maïspati hebben wij al van de gelof- 

„te, die U en Uw oudere zuster hebben afgelegd, gehoord! Ik zal ’ U maar 
„zonder omwegen zeggen: behalve het verstrekken van bijstand in den oorlog, 
„beöogt mijn Koning met mijn zending nog iets. Indien het U namelijk wel- 

„gevallis is, wenscht hij, dat de Prinses, Uw zuster, met hem huwe en te Maïs- 
„pati wone, daar mijn Koning nog niet gehuwd is, Fen aantal Vorsten heb- 
„ben hem reeds hun Prinsessen aangeboden, maar geen een van haar was 

„naar zijn genoegen, en tot dusver heeft hij nog geen gemeenschap met vrou- 
„wen gehad, maar nu heeft zijn keus gevestigd op de Prinses, Uw zuster.” 

Koning TyrrÂaÂpÂ antwoordde in een eerbiedig gebogene houding: „ik hoop 
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(LIN) 36. „van harte, dat het verlangen van Uw Koning vervuld worde, ik kan mij daar- 

„mede geheel en al vereenigen, en leg zelfs deze gelofte af: als het zoo ver 
„komt, dat mijn zuster met Uw Koning huwt, wil ik haar volgen, en Uw 

37. „Koning onderdanig zijn, maarik ben nu nog bang, om op het medegedeelde ver- 
„langen een bepaald antwoord te geven; het beste is dat ik het onbewimpeld 
„mededeel aan haar, die in dit geval de voornaamste pesoon is.” 

38. „Dat is volkomen waar,’ sprak SEMANTRI, „evenwel moet ik nog opmerken, 

„dat mijn Koning zijn doel langs vredelievende wegen wenscht te bereiken, en 
„hiet van voornemens is, geweld te gebruiken.” 

De Koning van Magâdâá zeide toen tot zijn Patih: „StmBÂpÂ! verzoek 

39. „uw Heer (mijn gast) zijn tijdelijke verblijven te betrekken.” Hij vertrok daar- 

„op; en Raden Sfmanrri met al de Vorsten in zijn gevolg en al hun troepen 
betrok zijn verblijven in den tuin Raras-ati. 

HOOF DST U IK DID SD GN BD ZOE 

Déwi Tjitrawati en de Háosresineg van Magada. 

LIN. 1. De Prinses, die in het paleis van haar broeder, den Koning van Magâdâ,. 

woonde, met name Dèwi TyrrÂwarr, was alom bekend als een buitengemeen 

2. schoone Prinses, en in de gansche wereld beroemd. Alde schoonheden van zeeën 
en bergen waren verdwenen en hadden zich vereenzelvigd met de schoonheid 
van de Prinses van Magâdä, en al de pracht van aarde en hemel had zich 

3. te zamen vereenigd in de schoone Prinses; het alleredelste van de bloemen 

der gansche aarde was weg, haar geuren schenen verdwenen te zijn, en zich 
in Dèwi TymrrÂwarr vereenigd te hebben; want zij was in waarheid een in- 

carnatie van Dèwi Sri. Zij was waardig de Gebiedster der vrouwen te zijn, 

want zij was het puikje der vrouwen, zelfs geen droombeeld was zoo schoon, 
dat het haar evenaarde, al de Prinsessen ter wereld zouden alleen waardig 

5. geweest zijn haar dienaressen te zijn, zooals gezegd wordt in het lied: „de 
„Gemalin van Batärâ BrÂuÂ is minder dan zij, Dèwi Rarrn en RAras-Arí 

„moeten haar eerbied en hulde betoonen.” 

6. In den tijd, waarop het vroeger verhaalde voorviel, was de Konings doch- 
ter erg bedroefd, want haar vader was onlangs overleden, en sedert haar jon- 
ger broeder op den troon zat, zag het er bij voortduring zeer droevig uit in zijn rijk, 

1.en daartoe gaf zij zelve de aanleiding. Een groot aantal Vorsten bragt het 

4. 
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land in opschudding, zij wenschten haar te bezitten, en hadden haar ten hu- 

welijk gevraagd, en hij was niet in staat dit aanzoek (op den duur) af te slaan, 
daar zij bezig waren hun plannen met geweld van wapenen door te drijven. 
‚Daarom zat de Prinses in grooten angst, en dacht zij dag en nacht aan zelf- 
moord, indien de hooge Goden haar niet genadig waren, en zij den man, die 
haar bij een ingeving voor vast was toegezegd, niet tot echtgenoot kreeg. Zij 

wachtte steeds op de komst van een incarnatie van Batârá Wrsnor. („Ach!” 

klaagde zij) „vroeger is mij de stellige verzekering en belofte gedaan, dat hij 
„in menschelijke gedaante zal verschijnen, en zich in Maïspati zal incarne- 
„ren, dat hij daar zal wonen in ’t lichaam van Koning ARrpsorNÁ-sÂsrÂ. Ach, 

„goede Goden! zal het misschien geen voortgang hebben, dat hij mensch 
„wordt? zoo hij zich werkelijk wil incarneren, is de tijd zeker al lang ver- 
„schenen. Ik moet toch al te lang wachten! Of zou die belofte misschien ver- 

„zonnen zijn? Als zijn menschwording niet doorging, zou hij wij daarvan toch 
„kennis geven; maar daarvan bemerk ik in ’t geheel niets, zelfs in mijn slaap 

„hiet. Mogelijk denkt de man, op wien ik wacht, er zelfs in zijn droomen niet 

„aan, dat ik in zulk een benarden toestand ben, en dat de Vorsten mij, die voor 

„hem afgezonderd en bewaard word, wenschen te bezitten, en daarom steeds 

„ellende stichten. Ach, Heer, naar wien ik verlang! als ge niet spoedig komt, 

„Zal ik U misschien ontvallen! dag en nacht peins ik over zelfmoord, houd 

„ik mijn dolk gereed, en denk ik in ‘t vuur te gaan.” 
Op zekeren dag beklom de Prinses haar bidvertrek en brandde wierook, 

en daarop verzonk zij in ernstige overpeinzingen en gebeden; door de veree- 
niging van al haar gedachten trachtte zij haar inzigten te verlevendigen. Het 

was of zij dood was in haar leven, en of zij leefde in een lijk, alleen het ge- 
voel leefde nog in haar. Zij bewoog zich niet, maar was in staat, met haar 
gedachten de zeven aardlagen,-en de zeven luchtlagen volkomen te doorgron- 
den. Door de naauwkeurigheid en juistheid van haar onderzoek kwamen de 

Nimfen in opschudding en groote verlegenheid. Batârâ Gorron maakte zich 
ongerust, omdat Dèwi Srr zoo bedroefd was, en zond NaArÂpá om haar tot 

bedaardheid te stemmen. NaArÁpÂ daalde met spoed uit de lucht neder, en 

(sprak tot haar) hartelijk lachende: „wel, mijn allerliefste kleindochter! hoe kun 

„je toch zoo erg bedroefd zijn, en elken dag naar je dood verlangen! Als het 
„eens mogt gebeuren, dat je een lijk werdt, wat zou Wisnom dan geen aan- 
„klagten tegen mij instellen! Men ziet het immers doorgaans, meisje! dat de 

„Vorsten in menigte elkander het bezit van schoone Prinsessen betwisten, 
23 
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„dat het onder hen tot een moorddadig gevecht komt, en dat dit dan het 
„middel wordt om haar ten huwelijk te bekomen! Maar die Vorsten zullen - 
„je immers maar niet zoo gaauw in hun magt krijgen, uitgezonderd Batârâ 
„Wrisnog; hij zal je vooreerst en voor altijd tot in eeuwigheid bezitten en behou- 

„den. Batâráâ Wisnor is nu al mensch geworden, en is gaan woneu in ARDJOENÂ- 
„SÄsRÁ-BAOE, den grooten Koning van Maïspati. Al wat ik in den hemel 
„beloofd heb, is zuivere waarheid. Hij zit nu al op den verheven troou, en toch 

„heeft hij inderdaad nog nooit met een vrouw gemeenschap gehad, opdat hij 
„als een eerbaar jongeling de incarnatie vap Srr mag ontmoeten. Hij heeft 
„hu op dit oogenblik iemand afgezonden met den last om hulp in den strijd 

„te verleenen, namelijk Raden SúmaANtrr, een uitstekend krijgsman, en die zal er 

„een eind aan maken. Wees dus maar niet bang, want de Koning van Wi- 

„darbá zal in den oorlog door Raden Stmanrmr verdelgd worden. En nu, 

„meisje! vaarwel! ik ga weêr vertrekken; maak je volstrekt niet angstig, en 

„vertrouw op de waarheid van mijn woorden!” 

Na t uitspreken van deze woorden, verdween NarÂpÂ eensklaps voor haar 
oogen, en keerde naar de lucht terug. Dèwi TyrrrÂwarr ontvouwde haar 
handen, en staakte haar gebeden. ‘Ferwijl zij daar nog nederzat, kwam plot- 

seling haar broeder aanloopen. zi wenkte hem toe, (en riep): „kom hier, mijn 

„broeder! ik wil u wat vragen.” 

Toen hij haar genaderd was en haar voeten gekust had, zeide zij: „ach, 

„mijn broeder! Wat nieuws is er toch van buiten? ze zeggen, dat hier een 

„afgezant van een Koning gekomen is, en dat hij door u, mijn broeder, zelfs is 
‚mgehaald. Wie heeft dien afgezant hier gezonden?” 
De broeder antwoordde eerbiedig: „och ja, mijn zuster! want het is immers 

„een afgezant van den grooten Koning van Maïspati, die ARDpJOENÂ-sÂsRÁ-BAOE 

5. „heet, een man, die door alle Vorsten als hun Opperheer erkend wordt, terwijl 

„achthonderd Vorsten aan de voeten van zijn troon zitten. Ik was verbaasd, zus! 

„toen ik dien gezant met vier aanzienlijke Vorsten zag aankomen. De per- 

„soon, die hen aanvoert, is een buitengemeen aangienlijk edelman, en heet 

„Raden Stmanrrs; hij is nog jong, van een aangenaam voorkomen, zoo oud 

als ik, en U is dus ouder. Raden S&manrrr en de vier Vorsten zijn hier 

„gekomen op last van hun Heer, om mij in den oorlog bij te staan. Want 
„Koning ArpsornÂ-sÂsrÂ-raon heeft vernomen, dat deze hofstad van mij door de 

„vijanden is ingesloten. Het is de gewone bezigheid van den Koning van Maïs- 

„pati hulp te verleenen aan alle bedroefden, maar van hen, wier aard het is 
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„heeft, is de Koning van Maïspati nog ongehuwd en jong, doet KÁmÁpewÂ 

„bij hem in schoonheid en krijgsdeugden onder, en verliest Batârâ SoersÂ 
„het tegen hem in wondermagt. Wie zou hem ook evenaren in krijgsbekwaamhe- 
„den? als hij in den strijd al zijn vermogens laat werken, kan hij zich het 
„voorkomen van duizend bergen geven. Een enkele zaak ontbreekt hem, na- 

„melijk dat hij zich onthoudt van den omgang met schoone vrouwen. Acht- 

„honderd Vorsten hebhen hem reeds Prinsessen tot zijn dienst aangeboden, 
„maar in geen een van haar schept hij behagen, omdat hij onder haar nog 

„niemand gezien heeft, die waardig is tot zijn eerste Gemalin verheven te wor- 

„den. De Koning van Maïspati leeft nu zelfs maar als vrijgezel, en heeft 
„niet eens een bijzit; hij blijft nog rondzoeken naar een vrouw, die waar- 
„dig is zijn echtgenoote te worden, en die hem evenaart, opdat zij in zijn 
„paleis Vorstelijke hulde ontvange. Ja, hooggeachte zuster! ik zal U maar 
„zeggen, wat eigenlijk het geval is. De Koning van Maïspati heeft bij het 

„zenden van hulp in den oorlog het oog op U geslagen; eigenlijk wil hij U 

„tot vrouw nemen, als ’t U welgevallig is, maar hij wil geen geweld gebruiken, 

„(en wil U alleen huwen) als ’t met Uw wenschen overeenkomt. Als hij door 

„U afgewezen wordt, zal hij er niet boos om worden. Hen groot aantal Vor- 

„sten heeft vroeger om de hand van U gevraagd, maar ik maakte (telkens) 
„zwarigheden, en dacht er niet aan, hun verzoek in te willigen; alleen heden, 

„nu de Koning van Maiïspati U vraagt, zou ik zijn verzoek wel inwilligen, 

„namelijk als mijn zuster daartoe genegen is.” 

De Prinses moest in zich zelve lachen, toen zij haar broeder hoorde spre- 
ken; ‘t was of hij een verhaal deed, zoo lang praatte hij er om toe, terwijl 
hij heel behoedzaam op haar toespelingen trachtte te maken, en daaronder, 

ongemerkt eu fijn, lofredenen vermengde op den Koning vaa Maïspati Zij 
scheen echter wel met hem daarin overeen te stemmen, dat zij aan het aanzoek 

van den grooten Koning van Maïspati moest voldoen, maar zij verborg 

haar inwendige liefdesmart. 

Daarop sprak haar broeder weder, terwijl hij zich tot haar voeten neder- 
boog: „ach, mijn hooggeachte zuster, die onveranderlijk de eenige persoon 
„Zijt, aan wien ik mijn hulde breng in plaats van wijlen onzen Koninklijken 

‚vader! het is mijn pligt, zuster! het rijk van Magâdâ te beschermen, maar 
„het hoogste gezag der regering is bij U! Ik smeek U begaan te zijn met het on- 
„gelukkige lot van Magâdâ, dat steeds door vijanden bezocht wordt, ter wijl 
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„ik mijn geest (bij t peinzen op middelen om hen schadeloos te maken) 

. „vruchteloos heb afgemat, en U het niet toelaat, dat ik tegen hen een aan- 

„vallende houding aanneem. Als dat nog lang zoo moet duren, zuster! wat 
„zal dan het einde zijn? Zonder twijfel zal Magäâdâ vernield worden, daar 
„de vijanden al meer en meer toenemen. Ik voor mij ben vol moed, en wil 

‚ „gaarne sterven. Ík vraag U nederig, of U thans het aanzoek, dat de Koning 
„(van Maïspati) om Uw hand gedaan heeft, kunt aannemen of niet. Het is 

„passend en niets te min voor U, dat U de gemalin wordt van Koning Ar- 

‚ „DJORNÂ-SÁsRÁ, dien wereldberoemden Vorst. (Als dat gebeurt) ben ik eigen- 

„lijk wel bereid, om Uw tandoe-drager te worden, en aan Koning ARDJOENÂ- 
„SÂsRÁ als een onderdanige dienaar hulde te bewijzen; hem hulde te doen 

„is geen schande. Ach, beminde zuster! neem mijn verzoek ter harte! Ben ge- 
„voel als dat van iemand, die smoorlijk verliefd is op een vrouw, ontwaakte in 

„mij, toen ik van Koning ArpsornÂ-sÂsrÂ hoorde verhalen, die zijn vermaak 

„schept in het geluk der wereld, wiens hart liefelijk blinkt als de fijnste dia- 
. „mant, die een braaf karakter en een deugdzamen inborst bezit, die zijn deer- 

„niswaardige onderdanen liefheeft, die achthonderd Vorsten bijstaat in alle 

„moeljelijke omstandigheden, hen tot zijn volgelingen en broeders aanneemt en 

„als zijn eigen bloedverwanten béjegent, en hun toegeeft in al wat zij wenschen, 

10. 

. „terwijl hij tevens hun waar geluk beoogt. Daarom onderwerpen alle Vorsten 

„zich zonder aarzelen aan hem, en zouden zij gaarne voor zijn voeten sterven; 

„zij dienen hem om van hem te leeren, en al wat zij verlangen gelukt hun, 

. „door de maatregelen, die van hun Heer uitgaan, en door zijn dapperheid in 

„den strijd. Het is dus mijn verlangen dien edelen Vorst te dienen, omdat die 

„dienst zoo vele voordeelen oplevert. Als U niet genegen is, zuster! gehoor te 
„geven aan het aanzoek van Koning ARDpJOrNÂ-sÂsrÁ, omdat U niet trouwen 

„wil, en steeds aan zelfmoord blijft denken, verzoek ik U mij te vergunnen, 

„dat ik op de vijanden instorm. Ik zal mij niet zoo in eens door vrees laten 
„overheerschen, maar alles doen wat U behaagt, al moet ik zelfs sterven, (want) 

11. „ik weet zeer goed (wat de gevolgen van Uw volharding zijn zouden). Al kom 

12. 

„ik ook in den strijd het eerst om, al laat ik ook het leven te midden van 

„mijn vijanden tegelijk met al de inwoners van dit rijk; ik zal doen, wat U 

„behaagt. Ik wil van geen anderen raad weten, maar te gelijk met mijn vijan- 

„den omkomen; omdat ik niet bij magte ben mijn oudere zuster te bescher- 

„men, ben ik rampzalig. Ik wil liever onzen vader (in den dood) volgen, en 

„heb geen lust in de Vorstelijke waardigheid.” 
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Toen de Prinses hem zoo hoorde spreken, was het, alsof haar hart doorboord 
werd. Zij omhelsde hem, en sprak weenende: „ach, Heer! innig geliefde broe- 

„der! ge moet niet zoo spoedig naar den dood verlangen, en op den vijand 
„instormen! Als uw keus nu eens bepaald is op Koning ARDJOENÂ-sÁsRÁ, dan 
„heb ik er ook niet tegen. Gewoonlijk ziet men, dat de ouderen zich schande 
„moeten getroosten. En als mijn jonger broeder maar blijft voortregeren, en het 
„rijk van Magâdâ beschermen, dan wil ik de losprijs zijn van de heerschap- 
„pij en van ’t geluk van al de onderdanen van dit rijk. Wanneer echter de 

„Koning van Maïspati werkelijk pogingen doet, om mij als zijn dienaresse 
„te bezitten, heb ik iets te verzoeken; ten eersten moet de vijandelijke Ko- 

„uing van Widarbâ door een oorlog verdelgd worden, en ten tweeden heb 

„ik iets aan Koning ARDJOENÁ-sÄsRÂ te vragen, namelijk, dat achthonderd 

„vrouwen van den tweeden rang, die allen van Vorstelijke afkomst moeten zijn, 

„hier te Magäâdâ komen, om tot huwelijksgift voor mij te dienen, want ik heb 

„die gelofte nu eens gedaan. Én nu broeder! zeg aan den gezant van Maïs- 

„pati, dat ik die voorwaarden stel. Zoodra die voorwaarden vervuld zijn, 

„en Koning ARpJoENÁ-sÂsRÁ mij opeischt, wil ik niet alleen zijn Gemalin 

„worden, maar dan heb ik er zelfs niet tegen, zijn bediende te worden. Maar 
„worden die voorwaarden van mij niet vervuld, zoo wil ik in ’t uiterste geval 
„liever sterven, dan de echtgenoote van Koning ArpsornÂ-sÂsrá worden. Want 

„wat verdriet heeft een doode?” 

Den Koning TorrrÂeÂpÂ viel een pak van zijn- hart, toen hij dit hoorde. 

Hij zette zich neder, en zeide bedaard: ‚nu, dan ben ik gerust; want ’t geen 

„zuster eischt, zal wel geschieden. Morgen, zus! zal ik met den gezant van 

„Maïspati uitrukken, om het leger van Widarbá aantevallen.” 

„O neen, broër!” vie! de Prinses in, „ge moogt niet mede gaan en ten strij- 

„de trekken! waartoe zou dat dienen? Als de uitslag van den strijd eens 

„ongelukkig was, hoe zou ik mij dan moeten gedragen? och, blijf hier maar 
„in de stad! er is immers al iemand, die op zich genomen heeft, de vijanden 

„te verdelgen, namelijk de gezant van Maiïspati; laat het maar aan hem 

„over! ” 

De broeder antwoordde -zich buigende: „och! wat is dat jammer van den 

„Vorst van Magâdà, vooral daar hij de zwager zal worden van Koning 

„ÄRDJOENÁ-sÄsRÂ, een Koning alom bekend in ‘t oorlogvoeren! te meer om- 

„dat hij een goed voorkomen heeft, en een ferm, volkomen passend uiterlijk ! 
„(jammer) dat hij één gebrek heeft, namelijk, vrees om te sterven! Wat zullen 
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„de vrouwen daar misschien over praten!” 

„Nu,’ zei de Prinses, „ga dan maar gaauw heen! men kan niet begaan 

„Zijn met dien man, of aanstonds gaat hij allerlei dingen verzinnen.” 
Haar broeder schaterde van lachen, en verwijderde zich eerbiedig. Toen hij 

in zijn paleis gekomen was, verzocht hij SúmaNtrr met de andere Vorsten 
dadelijk bij hem te komen. Nadat zij gekomen waren en in ” midden van 
de groote pandâpâ hadden plaats genomen, zeide Koning TorrrÂaÂpÂ: „wijn 
„zuster heeft aan het voorstel van mij gehoor gegeven; maar zij eischt, dat 

„de vijandelijke Koning van Widarbàâ spoedig in den strijd omkome, en 
„verder verzoekt zij van uw Heer, den grooten Koning, dat achthonderd 

„vrouwen van den tweeden rang, allen van Vorstelijke afkomst, hier te Magâdàâ 
„komen, als zijn huwelijksgift voor haar.” 

‚Nu, Koning van Magâdâ!” antwoordde Sömanrrr met een glimlach, „ik 
‚sta er voor in, dat aan de eischen der Prinses voldaan wordt, daaraan behoeft 

„U niet te twijfelen; 't is even goed, alsof de verdelging van den Koning van 
„Widarbâ al geschied is; en wat die achthonderd, uit Vorsten geborene 

„vrouwen aangaat, mijn Heer en Koning heeft mij vergund en gemagtigd, 
„om de gansche zaak af te doen. Morgen zal ik ten strijde trekken. U, Ko- 

„ning! moet met het leger in’ de stad achterblijven, om voor de veiligheid 

80. 

8l. 

82. 

„van de Prinses zorg te dragen. Alleen verzoek ik, dat U mij één Legerhoofd 

‚ „medegeeft, om getuige van den strijd te zijn” 
„Kijk!” sprak toen Koning TyrrrÂaÂpÂ zich buigende, en zich op zijn dij 

slaande, „daar had nu zoo op gevlast, dat ik met den Koning van Widarbâ 

„tot den dood toe strijden zou, en nu wil U hebben, dat ik achterblijf! Ik 

„heb nu iemand gekregen, die mij vergezelt, (en t zou dus wat al te erg zijn) 
„als ik nu nog bang was. Ik heb immers de gelofte afgelegd, dat de Ko- 

„ting van Widarbâ zoude aangevallen worden, en dat ik daarbij de aan- 

„voerder zou zijn.” 

„Dat is een waar woord!” zeiden WisÂgÁpsrÂ en de Vorst van Kalingg â- 

„pati met een onderdrukten lach, „de Chef kan toch niet achterblijven, voor- 

„al als hij de zwager zal worden van onzen grooten Heer en Gebieder; hij 
„moet bij ons blijven! Het is immers niet mogelijk, dat hij bang zou zijn 
„om te strijden. Het zou jammer zijn van zijn aangenaam voorkomen.” 

Allen, die hoorden, dat het zeker tot een strijd zoude komen, verheugden 

zich, en daarop ging SÉMANTRI met de Vorsten naar zijn tijdelijke verblijfplaats. 

Hij liet aan zijn legerbenden bekend maken, dat zij zich van alle oorlogsbe- 
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noodigdheden moesten voorzien. Den volgenden morgen stonden zij, evenals 
de troepen van Magâdàâ, gereed onder de wapens. Toen Koning TurrrâaÂ- 
pÂ uit zijn paleis kwam, liet hij, blakende van strijdlust, de krijgsmuziek 
klinken. 

HOOFEFDPDS TU Á XxX XX XxX WV. 

Strijd met den Honing van Widarba. 

Koning TyirrÂaÂpÂ ging op marsch, verheugd, omdat hij de voorhoede aan- 
voerde, rijdende op een wagen, die met paarsche edelgesteenten versierd was, 

eu omstuwd van zijn onkwetsbare Legerhoofden. Zijn leger toonde een goede 

. houding, en verlangde spoedig aan te vallen. Daarachter sloten zich de troe- 
pen van Maïspati aan. De Vorsten voerden hen ten strijde, zonder over- 
haasting waren zij in behoorlijke orde naar hun rangen geplaatst. Buiten de 

‚stad nabij den vijand komende, maakten zij halt, en betrokken zij hun ten- 
ten. Alle Vorsten hielden met hun benden de stipste orde in acht. Hun 

aanvoerder, Raden SEMANrRr, zond toen een aanzienlijk heambte met een 
brief, die dadelijk vertrok. 

Koning DarmÂwasrsÂ (van Widarbâ) bleef voortdurend met de legers 

der andere Vorsten buiten de stad, en had zich gelegerd in een dorp op de 
grenzen van Magâdâ en Widarbâ. Hij had daar een prachtig versierd 

‚tijdelijk verblijf als een stad gebouwd, en die ingerigt als zijn hofstad. Al de 
Vorsten hadden elk voor zich hun eigen veldtenten gemaakt, genoten alle 
mogelijke genoegens, die rivieren en bosschen opleverden, en deden daarin. 
ook al hun legerbenden deelen. 

De Koning van Widarbâ was juist uit zijn geïnproviseerd paleis geko- 
men, en hield een openbare zitting; de edellieden en Vorstelijke personen 
zaten allen voor hen in rijĳên geschaard. Vooraan zat een jongere broeder 
van den Koning, Arjà GopÂparmâ; hij bekleedde de betrekking van Patih, 

was zijn steun in alle gevaren, en leidde de handelingen der Vorsten. Hú had 
een flink voorkomen, en was vol kracht in den strijd. 

Er waren nog andere Legerhoofden van Widarbä, die sterk, dapper en 

met buitengemeene vermogens begaafd waren, met name: Vorst WinporrÂ, 
. SINDorLoBâ, DaruÂpart, KoprÂBANnor en KoprÂpaksÂ, allen onverschrokkene 

helden. Doch het zou ons te ver voeren, als wij de groote menigte van Vore 
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sten, die aan ’t hoofd van troepen stonden, en al de andere Legerhoofden, 

die wt vreemde, aan Widarbâ grenzende landen afkomstig en allen dapper 
in den strijd waren, zouden opnoemen. 

Koning DarmÂwasrsÂ zeide op vriendelijken toon: „zeg mij, GopÂparuÂ! 

„wat nieuws is er toch van buiten? Ik moet lang wachten op den Pati h 
„van Magâdâ! hij heeft belaofd de zaak met zijn Koning te schikken, en 
„door vriendelijken raad zijn best te doen, opdat Dèwi TsrrÂwarr de mijne 

„wordt. Wat duurt het lang, voordat hij komt! zou hij mij misschien wil- 

„len misleiden? ” 

GopÂparMÂ antwoordde: „de Koning van Magâdâ is niet opregt; hij heeft 

„uu de hulp ingeroepen van den Koning van Maïspati, een wereldberoem- 

„Vorst, die m dapperheid door niemand overtroffen wordt, met name ARDJOE- 
‚‚NÂ-sÂsRÁ-BAOE; achthonderd Vorsten brengen hem hun hulde. Dezen wil hij 

„tegen U in ‘t gevecht brengen, en de Koning van Magâdâ heeft hem be- 

„loofd, dat hij hem daarvoor zijn zuster zal schenken. Heden zijn de hulp- 
„troepen van den Koning van Maïspati aangekomen, en vele Vorsten be- 
„schermen Magâdà.” 

GonÂpArMÂ had nog niet uitgesproken, toen eensklaps de afgezant van 

Raden Sú MANrRI aankwam, die regtstreeks (naar GopÂpArMÂ) ging en hem 

een brief overhandigde. GopÄparMÂ nam den brief aan, en gaf dien aan den 

Koning: Deze opende hem, en las het volgende: „brief van mij, Raden St- 

„MANTRI, aanzienlijk edelman, gewoon om rond te zwerven, komende van Maïs- 

„pati, moedig en vol kracht in den oorlog, aan u, Koning van Widarbâ. 

„Ik deel u mede, dat ik hier te Magâdà-gekomen ben, op last van mijn 

„Gebieder, den grooten magtigen Koning van Maïspati, om voor hem de 
„Prinses Dèwi ToirrÂwÂrrt te vragen. Ik ben hier gekomen, omdat ik ver- 

„ham, dat gij met uw troepen nog maar steeds buiten de stad belegerd zijt, 

„en dat gij niets anders doet, dan de rust verstoren, alles verwoesten, de 

„dorpsbewoners plunderen, van alles berooven en gevankelijk wegvoeren. Is 

„er dan in Magâdâ niemand, die het gezag voert? Daarnaar gedraagt gij u 
„immers! Is het de handeling van een Koning, dat hij uit verwaandheid en trots 

„de wetten der maatschappij schendt? Nu mag het niet meer gebeuren, dat 

„Zij zulke onedele handelingen pleegt; want de stad Magâdâ is nu vol van 
„troepen uit Maiïspati. Zoo gij nu bij uw voornemen blijft en volharden 
„wilt in uw pogingen, om de Prinses zelfs met geweld magtig te worden, 

„welnu, kom dan spoedig buiten om testrijden! Welaan! laten wij elkander te 
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„gelijk en beurtelings met onze uitnemendste krachten aanvallen! laten wij tot 
„het uiterste met elkander strijden! Maar hoor, Koning van Widarbâ! 

„volhard toch niet bij uw pogingen naar het bezit der Prinses! want mijn 
„Gebieder, de Koning ARrpJorNÁ-sÂsrÂ-BAor, heeft nu het oog op die uitste- 
„kendste der Prinsessen geslagen, en als gij maar steeds blijft bij uw plan- 
„nen, zult gij omkomen door de kracht van mijn tjâkràá. Ik raad u aan, 
„u te bezinnen, u zonder verzet te onderwerpen, en te zorgen, dat al uw troe- 

„pen en legerbenden, al uw Legerhoofden en Vorstelijke aanvoerders mij hulde 
„bewijzen. Als gij dat niet doet, let goed op, en beraad u wel! dan zal ik 
„uw residentie Widarbâ met een leger bezoeken, en haar onvermijdelijk 

„zeker in een puinhoop veranderen.” 

Koning DarmÂwasersÂ scheurde in hevigen toorn den brief in stukken, en 
zeide op een ruwen toon: „hoor, zendeling! zeg maar gaauw aan je Heer, 

„SËMANTRI, dat zijn groothartigheid alle grenzen te buiten gaat! Waarin be- 

„Staat zijn krijgsbekwaamkeid, dat zoo'n onbeduidend persoon mij gelast, dat 
„ik mij aan hem zou onderwerpen? Zelfs tegen dien ArpsonnÂ-sÂsrÂ zou ik 
„hiet bang zijn te strijden. ARpsorNÂ-sÁsrÂ-BAop meent, dat hij mijn plannen 
„kan verijdelen, omdat hij een Koning is, die zooveel troepen onder zich 
„heeft, die de wereld in zijn magt heeft, en door de Vorsten gehuldigd wordt; 
„nu, ik verzeker hem, dat ik niet bang ben om met hem te vechten.” 

De afgezant werd bevreesd, toen hij zijn toorn zag, en keerde zonder een 
woord te spreken terug. Daarop riep de Koning: „kom, GopÂparuÂ! laat 
„gaauw alle troepen oprukken! Ik wil Magâdâ vernielen!” Hij vroeg om 
zijn wagen, en besteeg dien spoedig. GopÂparMmÂ en al de Vorsten haastten 

zich, en lieten de krijgsmuziek klinken. De troepen waren nog niet in orde 
geschaard, zoo overhaast verliet de Koning zijn veldtent. Alle aanvoerders rukten 
ook met hun troepen in zóó grooten haast op, dat vele krijgslieden achter- 
bleven, en anderen op een afstand volgden, 

De gezant van SÉMANrRr bij zijn Heer komende, deelde hem alles mede, 

en zeide: „toen Koning DarmÂwasrsÂ den brief gelezen had, werd hij hoogst 
„verbolgen, en liet hij zijn leger uitrukken; ze zijn mij op de hielen gevolgd.” 

Toen Raden Sömanrtrr-dit hoorde, gaf hij last aan de Vorsten, zich voor 
den strijd gereed te houden, en de troepen in slagorde te scharen. TsÁnnrÂ- 

KÈror en SorrIJÂKùror bezetten met hun troepen den linkerflank, en WrisÂnÂ- 
DJRÁ den regterflank met den Vorst van Kalingäpati;, de Koning van Ma- 
gâdâ bevond zich in het front, en Stmanrtri als Opperbevelhebber stond met 

24 



(LWD 

LVL 

— 186 — 

zijn troepen in het centrum, Intusschen kwamen de benden van Widarbâ 
aanzetten met het voornemen om voor niemand te wijken Je 

1, De troepen van Widarbâ hadden zich nog niët eens behoorlijk in slag- 
orde geschaard, toen zij reeds in overhaasting begonnen te vechten, en vlak 
op de vijanden in aanvielen. Maar de troepen van Maïspati en Magâdâ 
hielden tegen den met dof gedreun aanvallenden vijand onverschrokken stand. 

2. Bij den verwoeden aanval van de helden van Widarbâ woelden allen door 
elkander op het slagveld, en verpletterden elkander van weêrszijden; velen na- 
men in de verwarring verkeerde plaatsen in. De pijlen (vielen neder) als een 

8. fijne regen, en een aantal van vijanden en vrienden sneuvelde. De vijanden 
vermengden zich overal in ’t blinde door elkander; de klank de van gon gs, 

die de gamölan’s begeleidden, scheen door alles heen te dringen, en vermeng- 
de zich met het gehinnik der paarden, het gebrul der olifanten en het geflap- 

A, per van vlaggen en gescheurde vaandels, zoodat men net gekerm der gekwet- 
sten niet hooren kon. Het fluiten der pijlen, het nederploffen der knodsen 

en het bonzen der aloegoràâ’s maakte zulk een vreeselijk geluid, dat het 

B. daverde, alsof de donder de lucht doorkliefde. Al de helden stelden zich 

zonder ophouden in positie, en vochten dronken van strijdwoede in ’% wilde. 
_De Vorsten van Widarbä' kwamen dreunende aanzetten, en deden gelijkelijk 

hun best; zij die op wagens, paarden en olifanten reden, schoten pijlen af, 
6. die door hun wonderkracht buitengemecen effect maakten, en onder luid ge- 

druisch op de vijanden nedervielen, zoodat velen sneuvelden. 

De Koning van Magäàáâ en de Vorsten van Maïspati schoten toen ook 
1. gelijktijdig pijlen af, die (op de andere pijlen) aanvielen, zich daarmede ver- 

mengden, door elkander krielden, op elkander stootten en in de lucht ver- 

dwenen, (want) vele van die pijlen hadden butengemeene eigenschappen. Som- 
mige helden, die op olifanten reden, vielen op elkander aan; terwijl de oli- 

fanten elkander omslingerden, met elkander worstelden, en elkander heen en 
8. weder duwden en trokken, pareerden de berijders elkanders nanggâlâ’s met 

al hun krachten. Andere helden, die op paarden zaten, reden om elkander 
en in verwarring door elkander heen, terwijl de paarden brieschende op el- 

9. kander in liepen, en elk der berijders zijn tegenpartij trachtte te overwinnen. 
Ook de Vorsten, die op wagens reden, vochten tegen elkander, en schoten de 

een op den ander pijlen af. Zonder ophouden bleven zij in het gevecht, om. 
10. hun troepen te beschermen en te beschutten. Hoewel de strijd, waarin vij- 

anden en vrienden door elkander vermengd waren, levendig was, werd echter 

Û 
1 

° 



(LWD 

Jt, 

12. 

13. 

14. 

— 181 — 

onder het vechten de goede orde bewaard, geen Poenggâwá streed met 

een Vorst. geen edelman met een Mantri, allen maten zich in den strijd met 

gelijken van rang, zooals de Goden, het gewild hebben. Hoewel het geen 
bepaald opzet was, vochten echter Vorsten met Vorsten, de daarop volgende 

Legerhoofden met Legerhoofden van den zelfden rang, en Mantris met 

Mantris, alsof aan elk een kampvechter van gelijken rang was toegewezen. 
DaruÂrarr streed met SorrsÂKbror; zij schoten hun trisoelä’s op elkan- 

der af, (eerst) was geen van hen de minste, daar beiden uiterst bedreven wa- 
ren in ’t schieten, ontmoetten (de pijlen) elkander, en stootten zich met gelijke 

kracht tegen elkander in stukken; (maar eindelijk) werd DaruÂrarr, zonder 

dat hij ’ gevaar zag aankomen, door een pijl zoodanig aan den hals getrof- 

fen, dat zijn hals geheel werd doorgesneden. Zijn troepen kwamen in opschud- 
ding, toen zij zagen, dat hun Vorst gesneuveld was, en deinsden in massa ach- 
teruit. 

_ SinporroBÂ was verwoed, toen hij dit zag; hij viel aan, deed zijn olifant op 

„den vijand inloopen, en wierp met zijn samogâ naar SorrJÂKÈrow, zoodat 
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zijn wagen tot splinters verbrijzeld werd. 

(SorrsÂKùror) sprong er echter af, greep een pijl, en schoot dien haastig 

op den olifant (van SiNporLoBÂ) af, zoodat den olifant alle vier pooten wer- 
den afgeschoten, en het dier op den grond viel. (SixporwonÂ) greep nu zijn 
knods, en wilde hem daarmede slaan, maar te zelfder tijd werd zijn borst door 
een pijl verbrijzeld. Zoo werden de beide Vorsten, DARMÄPATI en SINDOELOBÂ, 
in den strijd omgebragt door Vorst SonnsÂkkror. TaÂnprÂKdbror kwam in ge- 

vecht met KoprÂrarsÂ, en toen zij eenigen tijd pijlen hadden afgeschoten, wer- 
den hun wagens verbrijzeld door de vallende pijlen. Zij sprongen er af, en 

grepen bun knodsen, maar de Koning van Magâdá kwam te hulp in den 

strijd, en schoot KoprÂpPÂKsÂ met een pijl in den hals, zoodat het hoofd van 
den romp viel. 

KoprÂBANor dit ziende, naderde in hevigen toorn, maar WisÂnÄpsrÂ hield 
hem tegen, door zijn wagen dwars voor hem te plaatsen tot bedekking van 
den Koning van Magâädâ, en daarop schoten zij bij beurten voortreffelijke 

pijlen op elkander af‚ doch zonder elkander te kwetsen, hoewel zij vlammen- 
de op hun borst neêrvielen. Eindelijk sprong WisÂgÂpsrÂ vol wrevel schielijk 
van zijn wagen, greep zijn knods, en sloeg daarmede het lichaam van KoprÂ- 
BANOE te pletter. Hij stierf, en (de overblijfselen van zijn lijk) spatten, ver- 

mengd met (de plinters van) zijn wagen, over den grond. 
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De Koning van Kalinggápati kwam met WinporrÂ in gevecht, maar toen 
zij elkander onverschrokken te gemoet traden, stootten hun pijlen met gelijke 
kracht tegen elkander. Vol ongeduld verlieten de twee strijdende Vorsten hun 
wagens, terwijl zij hun knodsen zwaaiden; zij sloegen elkander, drongen beurte- 
lings op elkander in, liepen om elkander heen, en namen elkanders plaatsen in. 

Het stof dwarrelde in wolken naar boven, een hevige wind voerde het mede 
als dampen, en bedekte de strijdenden voort gezigt. Langen tijd stootten zij 
elkander met de handen af, hepen om elkander heen in een kring, met het 
doel om elkander te verschalken, maar de een deed voor den ander niet on= 

der in vlugheid en scherpziendheid: de vechtende partijën stonden gelijk, de 
beide Vorsten schenen wel tweelingbroeders te zijn. Beiden hadden veel 
hoofdhaar, bakkebaarden, haar. aan de oksels, een baard onder de kin en van 

mond tot ooren, en digtbegroeide wenkbraauwen, evenals Boetà'’s, beiden wa- 

ren vol moed en kracht, en lieten bij beurten de knodsen op elkander vallen; 

en zóó vochten zij een tijd lang, zonder dat een van hen het onderspit dolf. Als 
de Vorst van Kalingegàpati met de knods zou getroffen worden, ontsprong 

hij schielijk den slag, zoodat hij niet geraakt werd, de knods viel dan op den 

grond, en maakte daarin een diepen deuk. Wanneer WinporrÂ een slag 
zou ontvangen, ontweek hij dien, en de knods van den Vorst van Kalingàâ- 
pati viel dan zoo hard ter aarde, dat zij de grond scheen te splijten; de grond 
bewoog zich, schudde golvende heen en weder, en beefde, als bij een aard- 
beving, en het slagveld bewoog zich steeds heen en weder. Alle toeschouwers 

„ijsden er van, en lieten den moed zinken, toen zij zagen, hoe de Vorst van 
Kalinggâpati en WinporrÂ met, elkander vochten, en hoe zij het slagveld 

in-opschudding bragten; als zij elkander met hun knodsen aanvielen, was het 
een oorverdoovend geraas, alsof er bergen instortten. Eindelijk legden zij 

hun knodsen neder, en vielen elkander van weêrskanten met al hun krachten 

te lijf zij drongen bij beurten op elkander in, en weerden elkander met hevig: 

heid af‚ zij schopten, duwden en trokken elkander met alle krachten. Ten 

slotte werd WinporrÂ overwonnen, want toen de Vorst van Kalinggäpati 
aan hem trok, raakte ‚hij van de voet, en viel op een afstand voorover op den 
„grond. De Vorst van Kalinggäâpati pakte hem toen bij zijn hoofdhaar, 

trapte zijn ‘borst te pletter, draaide heu het hoofd van de romp, en ver- 
brijzelde hem door een knodsslag. 

De troepen van Widarbâ vlugtten in verwarring achterwaarts, en hierdoor 
bleef Koning DarmâwasrsÂ alleen ‚midden op het slagveld staan; want hij 
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had zich nog niet bewogen, terwijl GopÂparMmä niet ver van zijn broeder, 

den Koning, stond, en met al de overige Legerhoofden zijn wagens beschermde. 
Hij was zeer vertoornd om den dood van zijn vijf voornaamste aanvoerders, 
geen één bleef hem nu over; altijd hadden zij anders hun partij overwonnen, 
en nu, in den oorlog met de helden van Maïspati, waren zij hem niet van 

dienst. Zij, die behoorden tot de alleroudste aanvoerders, waren van geen 

nut, en vele van de hem ondergeschikte Vorsten waren gesneuveld; ’t was, 
of zij den grond niet betreden hadden. De Koning van Widarbàä gaf in 
de grootste verbolgenheid en strijdwoede last aan al zijn Bevelhebbers, om 
den oorlogskans te herstellen; zij vielen toen gelijkelijk in groote menigte op 
de vijanden aan, en trachtten hen door een gezamenlijken aanval om strijd in 

te sluiten. Terwijl zij zich in toenemende menigte op den vijand wierpen, 
bevond zich hun Koning achteraan, zittende op zijn wagen en omstuwd van 

helden. Zijn legeraanvoerders begaven zich in geregelde orde en in digte 

drommen voorwaarts. GopÂpArMÂ, die hen ten strijde voerde, reed op een 
olifant, en zwaaide zijn knods; zijn aanval was zoo ijzingwekkend, als die van 

‚duizend verwoede stieren; gevolgd door al de dappere Bevelhebbers, holde hij 
met zijn olifant vooruit, terwijl kij met zijn knods wild om zich heen sloeg. 
Hierdoor werd de Koning van Magàäâdà in zijn aanval gestuit, en kwam er 
verwarring in ’t leger van Magádâ, daar zij zoo eensklaps door de strijders 

werden in ’t naauw gebragt, GopÂpArMÂ naderde naast en in één rij met de 
andere Bevelhebbers, en stortte zich in een breede rij als een golf voor- 

waarts; niemand kon hem weêrhouden, en vele dapperen van Magâädâ 
sneuvelden, 

Koning TjrrÂeÂpa deed vertoornd zijn wagen kraken, kwam de zijnen te 

hulp, legde zijn boog aan, en schoot piülen af, die ruischten als een regen, 

en de vijanden onder veel geraas verdelgden. GopÂparmÂ zette zijn aanval 

onafgebroken voort, en hield het met zijn olifant standvastig uit. Hoeveel 
„Pijlen hem ook als een regen op zijn borst vielen, verspreidden zij zich ver- 
stomapt naar alle kanten, zonder hem (en zijn olifant) te verwonden; hij hielp 

zelfs de zijnen nog door met zijn knods te slaan, en liet zijn ohfant, die wild 

vooruit stormde en met zijn snuit regts en links sloeg, zijn gang gaan. Vele 
helden van Magâdâ werd door den olifant dood getrapt. Onder dien aan- 

„val van vele elkander verdringende scharen, verroerde de Koning van Mag ä- 

dâ zich niet; in zijn vooruitgang gestuit, stond hij onbewegelijk pal, en hoewel 
de pijlen zonder ophouden als een digte regen van alle kanten rondom zijn 
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(LVII) wagen nedervielen, verzamelde hij zijn ongeoefende en geoefende strijders bij- 
1. een. De Opper-bevelhebber in den strijd, Raden Stmanrrr, en al de overige 

10 

1 

- 

. 

aanzienlijke aanvoerders kwamen gelijktijdig te hulp, om den Koning van 

Magâdàä te beschermen, en GopÂparmÂ in zijn vaart te sluiten, en deze werd 
dan ook door de overmagt der vijanden weêrhouden voort te gaan, terwijl 
vele van zijn dappere mannen sneuvelden. 

Koning DArmÂwasrsÂ ziende, dat GopÂparmÂ door een overmagt van strijders 

werd overvallen, deed verwoed zijn wagen kraken, en schoot pijlen af, die 
onafgebroken van zijn boog stroomden, het luid gesuis der närà wanta h-pij- 

len (*) was ijzingwekkend; de wonderpijlen verspreidden zich naar alle kanten, 
verstrooiden zich over het gansche slagveld, vielen bij hoopen op hoopen 
aan, en dwarlden op ‘t slagveld rond. De bevelhebbers van Maïspati na- 

derden gelijktijdig, en schoten pijlen af om de andere pijlen af te weren en 
te verpletteren in de lucht, maar konden ze miet afweren, daar zij nog in 
zulk een menigte ronddwarrelden, dat de lucht verduisterde, en het zoo donker 

werd, als bij een betrokken lucht. De uitstroomende nàrâwantah-pijlen ver- 

mengden zich met wervelwinden, die met luid geraas van den boog kwamen. 
Koning DarmÂwasesÂ spande zijn uiterste krachten in. Im het toppunt van 

razernij en verwoedheid vocht hij, alsof hij de aarde wilde verdelgen; vele 
wagens werden door de neêrvallende pijlen verbrijzeld, de olifanten lagen 
overal verstrooid op den grond, de troepen van Maïspati raakten in ver- 
warring, velen stierven, (de overigen) werden in massa medegesleept in een 

achterwaartsche rigting, en vlugtten naar hun Opper-bevelhebber. Ook de On- 

. derbevelhebbers stoven radeloos van angst uiteen, daar zij bedekt werden met 
nlen, en waren verstoord om den eane van het gevecht, daar ’t hun miet 
) id © o b] 

gelukte vooruit te gaan. 
SEMANTRI deed vertoornd zijn wagen kraken, en stelde zieh aan ’t hoofd 

‚van de hem omringende aanvoerders. Hij schoot zijn wonderdadige éndrâ- 
sârâ-pijlen (2) af, die zich met stormen vermengden en naar alle kanten heen 

stoven. De Ééndrâsärä-pijlen kwamen bij digt opeen gepakte massa’s voor den 
dag, snorden met geweld door de lucht, en vielen in de lucht (op de nârä- 

wantah-pijlen) aan, (beide soorten van pijlen) hadden dezelfde kracht, want 

zij die ze afschoten, bezaten beide bovennatuurlijke vermogens. 

(1) Näräwantah-pijlen zijn kleine pijlen, die onafgebroken in ontelbare menigte van den boog vliegen. 

() Éndrâsârd-pijlen bestaan uit bergen of rotsblokken, die van den boog vliegen. 
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Raden SäMANTRI en Koning DaArmÄwasrsÂ vochten zoo den geheelen dag 

door; zij schepten er genoegen in, cm hun krachten met elkander te meten, 
op alle mogelijke manieren den strijd te voeren, en hun reusachtig wapentuig 
bijeen te brengen tot ontsteltenis vau de aanschouwers. Zelfs in den vol- 

genden nacht hielden zij met vechten niet op; bij het licht van fakkels en 
met inspanning van alle krachten, deed Koning DarmÂwasrsÂ zijn best om 
zich te wreken, en zijn vijand te verdelgen. Ook GopÁparuÂ viel met ver- 
woedheid aan, zijn slagen troffen hun doel, hoewel hij, in de duisternis vech- 

tende, maar in t wilde regts en links van zich sloeg; door de duisternis 
beschermd en zonder gezien te worden, sloeg hij met zijn knods naar ieder 
zonder onderscheid. De aanvoerders van Widarbâ waren dronken van ’% 

plengen van bloed, volgden het voorbeeld van GopÂÄpArMÂá, en vielen aan, alsof 
zij den dood zochten. 

Daar allen, die vooraan stonden, verdelgd werden, verminderde het leger van 

Maïspati zeer. Hun Opper-bevelhebber Stmantrr den gang van het gevecht 
ziende, werd met zijn ondergeschikten begaan, daar velen bij ’t gevecht in de 
duisternis overwonnen en gedood werden, en de aanval van zijn Hoofd-aan- 

voerders het doel miste, omdat zij zich onder de strijders al vechtende ver- 
dwenen. Hij schoot toen een bramastrâ (of vuurpijl) af, die in de lucht 

van alle kanten flikkerde en vlamde. Het vuur ging rond als fakkels, en % 
werd zoo licht als bij dag. Vol vreugde deden nu de Onder-bevelhebbers te 

zamen een aanval ook, de Hoofdaanvoerders wreekten door hun slagen het 

bloed der hunnen. Alle aanvoerders stortten zich als een stroom in een 

vreeselijk gevecht, en zetten hun aanval door, totdat het volk van Widarbâ 
verdelgd was. GopÂpArMÂ werd in den strijd gevangen genomen, daar Ra- 

den SÉMANrRI een nägáäpâsàâ (of slangenpijl) op hem afschoot. Dit wapen 

was een dikke slang, zoo lang als een tal-boom, deze bond hem de armen 

aan het lijf, en zoo werd hij in verzekerde bewaring gesteld. 

De troepen van Widarbäà kwamen'in verwarring, verstrooiden zich rade- 
loos van angst naar alle kanten, en velen kwamen om. Alle strijders waren 
ontsteld, omdat GopÂpArMÂ gevangen genomen was. 

Koning DarmÂwasrsÂ hoorende, dat zijn broeder gevangen genomen was, 
deed in de uiterste woede zijn wagen kraken, en wilde met de zijnen sneu- 

velen. Maar zijn Bevelhebbers hielden hem met hun smeekingen tegen, zeg- 

‚gende: „ach, Heer! zoek den dood toch niet, laat ons eerst terugtrekken, en 

„morgen den strijd hervatten! Uw Bevelhebbers zijn erg vermoeid van % strij- 
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„den, en als de slag werd voortgezet, zouden al Uw dienaren omkomen. Men 

„kan den verwoeden aanval van de bevelhebbers van Maïspati niet weêr- 

„Staan, want allen vechten als zinneloozen.” 

Koning DaArmÄwasnsÂ werd smartelijk aangedaan, toen hij die taal van zijn 

dienaren hoorde, deed zijn wagen wenden, en verliet den vijand, die staan 
bleef, van zijn leger bleef geen man op het slagveld achter. Hoewel hij zeer 
langzaam retireerde, was er van de helden van Maïspati geen één, die hen 
nazette, omdat Raden Sämanrrr het hun verbood. Ook deze trok zich terug 
van het slagveld, en betrok zijn legerplaats, maar alle de Opper-bevelhebbers 
waren bij het terugtrekken van den vijand bedacht op gevaren, daar deze mis- 

schien eens hinderlagen mogt leggen. 
Toen Koning DaArmÂwAsrsÂ met zijn onderhoorige troepen in zijn tijdelijk 

verblijf gekomen was, ontstond er onder de vrouwen van zijn gevolg een luid 

geween. Zij, wier mannen als Leger-hoofden in den strijd gevallen waren, 
voegden zich bij haar in de tent van den Vorst, en weenden met haar. De 

‚Koning had vier Gemalinnen, maar bij geen van haar had hij kinderen. Allen 
‚weenden erbarmelijk en drongen sterk bij hem aan, om terug te keeren. Ook 

de zuster des Konings, de wereldberoemde Prinses, met name Dèwi DARMâ- 
warI, weende bitter, en deed haar broeder verwijtingen (in deze woorden), 

„ach, broeder en Vorst! hoe kunt ge toch zoo ernstig gesteld zijn op die Prin- 

„ses van Magâdâ? Alsof er gebrek is aan schoone vrouwen! wat ontbreekt 
„er toch aan de uwe? zijn ze niet allen schoon? Met al te veel geweld wilt 

„ge door te vechten die Prinses (van Magâdä) bekomen, ge stelt uw leven 

„in doodsgevaar, uw Leger-hoofden zijn gesneuveld, uw ouder broeder Arjàâ 
„GopÂDARMÁ is zelfs al gevangen genomen onder het strijden. Welnu, hoe is 

„het? Wat is uw voornemen? Wilt ge niet naar uw hofstad terugkeeren? Als 
„ge met strijden voortgaat, zullen uw onderdanen verdelgd worden, want de 

„troepen van Maiïspati zijn niet higt te tellen, maar vol onweêrstaanbare 

„kracht in den strijd.” 

Toen zij zoo nog langen tijd smeekte, werd het hart van haar broeder, den 
Koning, bewogeu en verteederd door den aandrang van zijn vrouwen en van 
Zijn zuster, en door haar voorstel om naar zijn hofstad terug te keeren. 
Maar de Koning had nu eenmaal de gelofte gedaan, dat hij nimmer den strijd 

zoude vermijden, en dat was de hoogste roem van een Vorst. De Koning - 
achtte het roemvoller te sneuvelen in den strijd, dan zich te onderwerpen. Hij 

verhief slechts de deugden van zijn allervoortreffelijkste wapen hemelhoog, en 
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(LIX) 6. dacht: „wie zou er in staat zijn, dat allervoortreffelijkste wapen van mij te 

„weêrstaan? Als ik dien verdelger van alle vijanden in het gebergte liet val- 

„len, zouden er zeker honderdduizend bergtoppen instorten. Liet ik het wa- 

‘ „pen in de zee vallen, dan zou ze droog worden, en zouden alle visschen om- 

„komen, en zoo ik hem op de aarde wierp, zou deze splijten tot in haar zevende 

„laag. En wat zou er dan van een mensch te regt komen, (die daardoor ge- 

. „troffen werd)?” De Vorst beklom daarop zijn bidcel, en bewierookte zijn wa- 
pen onder gebeden. Het was doodstil in al de tenten, want men had weinig 

hoop op een goeden uitslag. Alleen de Leger-hoofden wachtten op de komst 
van hun Koning, (en vleiden zich), dat hij in t eind nog overwinnen zoude 
Doch verlaten wij den Vorst, die onder gebeden en ernstige overpeinzingen zijn 

wapen bewierookt. 

HOOEDS' TU KEK XX XX V LL. 

De Honing van Widarba, door zijn broeder van 

8. 

u. 

Bjonsgarba geholpen, maar overwonnen. 

De Koning van Widarbâ had een broeder, van den zelfden vader als hij, 

maar van een andere moeder. Deze moeder was een Boetàâ-prinses van Djong- 
garbâ, en heette Rötnâ Dionewar. Zij was gehuwd geweest met den ouden 
Koning van Widarbá, Praboe DarmÂwrpaepÂ genaamd. Uit dit huwelijk 

‚was een Boetàâ-kind geboren, te weten Praboe DjsonaarrorraksÂ. Deze volg: 
de zijn grootvader (van moeders zijde) in de regering te Djonggarbâ op. Hij 
was nog jong en een tweeslachtig wezen, daar zijn vader geheel en al een 
mensch, en zijn moeder een Boetâ was. Zijn gestalte was wel als die van 
een mensch, maar hij had slagtanden (als een Boetâ). Hij was gespierd, van 
sterken lichaamsbouw, buitengemeen woest en onverschrokken in den strijd. 

‚Toen deze hoorde, dat zijn broeder, de Koning van Widarbâ, op zijn hu- 
welijks-aanzoek om de Prinses van Magâdàä een weigering ontvangen head, 
en hij nu zelfs in oorlog geraakt was met den Koning van Maiïspati, 
maakte hij zich ongerust „over zijn broeder, omdat hij in oorlog was met een 
uitstekenden Vorst, als Praboe ARrpsornÂ-sÂsrÂ, wiens dapperheid alom be- 
kend was, die talrijke legerscharen bezat, en op aarde zijn weêrga niet vond, 
daar achthonderd Koningrijken aan hem onderworpen waren, en de Vorste- 
lijke aanvoerders der legerbenden van Maïspati dapper waren in den oor- 

25 
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(LI) log. Praboe DJoneeiroepaksÂ riep dadelijk zijn leger zamen, en gaf last, 
om zich voor den oorlog gereed te houden. De Patih AmonecarBÂÁ en al de 

12. Boetâ-Leger-hoofden stonden met een getal van vier millioen Boeta’s ten 
strijde gereed. Er waren zes bejaarde Krijgsoversten, die het opperbevel voer- 

den over hun mede-bevelhebbers, namelijk de Boeta's: KârÂrraaÂnasÂ, Kâ- 
LÂRANOR. MAMANGMOERKÁ, AMONGMOERKÂ, BADJOBARANG en LinporsrEneer, elk 

13. met honderdduizend man onder zich. De aanvoerders van lageren rang had- 

den elk tweeduizend man onder zich, in ’t geheel waren er bij de troepen van 
Djonggarbâ vier millioen Boetäâ’s. 

Na ’t aanheffen der krijgsmugiek rukten de vier millioen Boetâ’s uit de 
Vorstelijke residentie op. Onder luid rumoer gingen zij door de lucht; ’t was 
of de lucht betrok en in ’t midden verduisterde, van wege de menigte van 

l4. Boetâ’s, die er door trokken. Zij brulden vreeselijk en waren uiterst ver- 
woed. 

Nadat de Koning van Widarbàä gebeden had, trok hij zijn krijgstenu aan; 
met een schitterende kroon (op zijn krijgshoed) en een gouden halsketen, die 

_ 15. op zijn borst glansde, trad de Koning buiten zijn verblijf. Daarbuiten stonden 
alle krijgshaftige Vorsten gereed. De Leger-hoofden, die in den strijd gesneu- 
veld waren, werden vervangen door hun zoons, of ook wel door hun broeders. 

De moed der strijders keerde terug, toen zij zagen, dat hun Koning inderdaad 
zoo schoon was, als Batârâ Prrr-AnmsÂrÂ (*). Op zijn wagen zittende, werd 

16. hij omstuwd door al de Leger-hoofden. Onder het klinken der krijgsmuziek 
trok de Vorst uit zijn legerplaats. De talrijke legerscharen geleken een zee, 
die het land overstroomt. Zij gingen voorwaarts onder luid gedruisch en met 
den besten moed bezield; vol drift drongen zij op en duwden elkander, alsof 
zij dedelijk zouden aanvallen, en uit wraak op den vijand zouden instormen. 
Op het oorlogsterrein komende, stelde men hen in slagorde. De Leger-hoofden 

17. die den regter- en linkerflank commandeerden, stonden in vele rijën achter el- 
kander. De Koning maakte met al zijn. dappere Onder-bevelhebbers het cen- 
trum uit. De slagorde was goed geregeld en met behoedzaamheid ingerigt, men 

stond in digte gelederen achter elkander. De troepen, die tot de lijfwacht behoor- 
den, waren verdeeld onder de Vorsten, die in het krijgsgevaar zouden voor- 
gaan, voorts onder die van den regter- en linkerflank, en eindelijk onder hen, 

(1) Prit-andjâlâ was een zoon van Batârâ Goeroe, die in de gedaante van een klein vogeltje (&mprit) het 

padi-gewas bedierf; volgens Manikmâjä, Tijdschrift v. N. Indie, V. 1. 53 vrgg. 
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die in de achterhoede als reserve gesteld waren om op te passen en zich 
overal in het gedrang te begeven. 
Raden Stmanrrr en de Vorsten (die hem volgden) waren al wit hun le- 

gerplaats opgerukt. Op het slagveld komende, zag hij den vijand in slagorde 
geschaard, en zich uitstrekken als een wolk, ettelijke gezigten ver. Raden 

SEMANTRI hield stand, en stelde zijn troepen in dezelfde slagorde als vroeger 
WisÂgÂpsrÂ en de Vorst van Kalingâpati stonden regts, de Koning van 

Magädàâ bevond zich met de zijnen vooraan, SorrJÂKbror en TsÁNpRÁKÈTOE 
stonden links, en de Opper-bevelhebber bevond zich met zijn talrijke scharen 
in het centrum. Nadat de slagorde gereed was, klonk de muziek als een tee- 

ken om den strijd te beginnen. De Koning van Magâdà (in het front) viel 
met zijn troepen aan. Zij traden even moedig op den vijand in als een mil- 
lioen tiĳgers. De regter- en linkerflank deed gelijktijdig een aanval met 

hun tallooze menigte. Al de Vorsten rigtten verwoestingen aan, zij stormden 

in de beste orde onder dof gedreun en om strijd vooruit, en hierdoor werden 
vele vijanden over den grond verstrooid, in wanorde gebragt, vertreden en 

„overwonnen. Het leger van Widarbá raakte in groote verwarring, en vlugtte 
zonder om te zien naar hun Koning. Geen van de aanvoerders hield stand; 
van schrik bevangen en in grooten angst deed (de herinnering aan) ’t gevecht 

van den vorigen dag hun den moed verliezen. Toen hun medestrijders ver- 
anderden in een zee van bloed door den hevigen aanval der Vorsten, werden 
de helden van Widarbâ medegesleept, en door hun voorbeeld betooverd. 

Koning DaArmÂwasesÂ werd uitermate verwoed, toen hij de zijnen zag reti- 
„reren, en zette zijn wagen tot snellen vaart aan, met het plan om op den vij- 

and in te stormen, toen eensklaps de troepen van Djonggarbâ met luid ge- 

druisch in de lucht aankwamen. DJongeirorPaKsÂ zond eerst iemand naar zijn 
broeder met het verzoek, dat de troepen van Widarbâ voor de zijven een 
doorgang zouden maken, en uitscheiden met vechten. Koning DarmÄwasrsÂ 
schrikte er van, omdat het nog niet lang geleden was, dat hij zijn broeder 

„met zijn legerbenden uitgenoodigd had om hem in den strijd te helpen. De 
troepen van Widarbàá retireerden, en maakten ruimte (voor die van Djong- 
garbâ). Toen de troepen ‘zich gesloten hadden, en wederom in orde geschaard 
stonden, gaf Koning DuoneerroupaksÂ het bevel aan de zijnen, om maar te 
beginnen en aan te vallen. Terwijl de vier millioen Boetàâ'’s allen tegelijk een 

‚geschreeuw aanhieven, vielen de nanggâlä’s, parasoe’s, koentâ's, lim- 
poeng's, moesäläâ's en gandi’s als een druischende regen neder. Vele hel- 
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den sneuvelden, de froepen van Maïspati kwamen in verwarring, de aan- 
voerders werd door een plotselinge schrik bevangen en verstrooiden zich ra- 

deloos, daar zij van de aankomst der (nieuwe) vijanden ‘niets wisten. 
Hun Opper-bevelhebber S&manrri ging verheugd boven op zijn wagen staan, zag 

de vijanden in de lucht, en legde zijn boog aan. Toen de pijlen van den boog gin- 

‚gen en zich in de lucht verhieven, vatten de (hem ondergeschikte) Vorsten weder 

goeden moed. Zij schoten wapens af tot afwering, zoodat het daarvan krielde 
in de lucht. Deze ontmoetten de aanvallende wapens met een donderend ge- 

.raas, in gelijk getal vielen de wapens, die zij tot afwering afschoten, (op die 
der Boetâ’s) neder. Vele wapens, die door de Boetà's nedergeworpen waren, 

keerden terug en werden daardoor afgeweerd. De limpoeng’s, paloe’s, pi- 
ling’s, nanggâlâ’s en trisoelâs werden in hun kracht gefnuikt en vielen 

‚op den grond neder. SEMANrRr liet er spoedig andere wapens op volgen, die 
in de lucht vlogen. Honderdduizend Boetàä’s streken neder, maar werden 

van pijlen doorschoten, en ploften op den grond als lijken. Zij, die telkens op 
nieuw aankwamen, werden geheel in tweeën gebroken of gesneden, en zóó werd 

„een millioen Boetä's door de wapens (van Maïspati) weggevaagd. Het re- 
gende rompen, nekken, onder- en boven-armen en dijën, en een digte regen 
van bloed verspreidde zich. De overblijvenden wisten zich geen raad, want allen, 

die neêrstreken, werden verdelgd. Al de Boetàä-legerhoofden werden verwoed, 
toen zij dat zagen, en vielen gelijktijdig krijschende aan. BADJOBARANG, MA MANG- 
MOERKÁ, AMONGMOERKÂ, LINDOESRENGGT, KÄrnÂpracÂNesÂ en KÁLÁRANOE spoor- 

den hun troepen aan om den oorlogskans te herstellen, terwijl de aanvoerders 

zelve m het gevecht deelden. BApsoBArANe streek neder, en zwaaide een ba- 

dâämá, maar de Koning van Kalinggâpati spande zijn boog, zijn päntjâ- 
soelâ-pijl (£) ging af, en trof BApJOBARANG, verbrijzelde zijn borst, zoodat hij 

stierf, en op den grond nederplofte als een imstortende berg. KÄLÄRANO® ging 
suizende door de lucht om zijn dood te wreken, en wierp zijn koentà af, maar 
deze ontmöette in zijn vaart een pijl, dien de Koning van Magâdàä er op af- 

schoot, waardoor zij in stukken brak en weggevoerd werd. De pijl achtervolg- 

de KÂrLÂrANor, en trof hem in de hals, zoodat deze geheel werd afgesneden, 
en hij dood op aarde plofte. 

De Patih AMmoNeeArBÁ werd smartelijk getroffen, toen hij zag, dat men 
met het gevecht in de lucht geen doel bereikte, en gaf last aan de Hoofd- 

(1) De päntj&-sojeld-pijl was waarschijnlijk een pijl met vijf punten, 



en nd 

nn 

(LX) 14. aanvoerders, om voor de helft neder te dalen en op de aarde te strijden, en 

15. 

16. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

voor de helft in de lucht te vechten. Daarop daalden Linporsrünaar en KârÂ- 
PRAGÁNGSÁ met hun legerbenden neder onder aanvoering van den Patih. De 
andere helft der Boetâ’s onder MAMANGMOERKÁ eu AMONGMOERKÁ bleef in 
de lucht onder ’t opperbevel van hun Koning DjoneeiroepaksÂ. Op het com- 

mando om aantevallen, schoten en wierpen zij hun pijlen, limpoeng’s, moe- 
sâlâ’s, nanggâlâ’s, paloe’s of piling’s af. De Boetâ’s, die op de 

aarde vochten, heten ook hun pijlen, limpoeng’s, piling’s en koentâ’s 
los. Er ontstond onder de troepen van Maïspati groote verwarring, velen sneu- 

velden, en de Vorsten raakten te zeer in de war, om (de vijanden) te weêrstaan. 

De Opper-bevelhebber SEÉMANTRI maakte nu een verdeeling in de taak der 
strijders, en liet den Koning van Magâädàâ met Koning Wr…sÂgÄpsrÂ en den 
Vorst van Kalinggäpati den vijand op de aarde weêrstand bieden, terwijl 
SoprJÂkkron en TsÁnprÁKkùron met den Opper-bevelhebber zelven de vijanden 

in de lucht zouden weêrstean. Zij begonnen den strijd met blijdschap, het 

gevecht werd al heviger en heviger, de Vorsten waren dronken van bloed, 

en vochten met blinde verwoedheid. Alleen de Opper-bevelhebber beschermde 

de zijnen in den strijd, hield het oog op hen, en trachtte de zijnen te be- 
houden door beurtelings (nu eens naer de aarde en dan naar de lucht) wa- 
pens af te schieten. Als de troepen op aarde overwonnen werden, en de linie 

der zijnen imboog door het opdringen der Boetâ’s, liet hij er zijn wapens 
op regenen, en als hij zag, dat de Boetä’s in de lucht neêrstreken, zond hij 
hun zijn wapens te gemoet. Hij was inderdaad cen beleidvol aanvoerder, met 
regt vermaard, en juist geschikt, om Opper-bevelhebber in den strijd te zijn. 
Door zijn wijs voorbeeld lieten de andere Bevelhebbers hun dolle woede varen, 
vertrouwende op hun Opper-bevelhebber kwamen zij onder het strijden tot be- 
gpning. Zij kepen toe (op de vijanden), die hen naderden, en bleven standvas- 
tig hun terrein behouden. De vijanden kregen het eindelijk te erg onder den 
regen van wapens. Linporsrüneer sneuvelde door een slag met de knods van 
den Koning van Kalinggäpati. Zijn strijdgezel KArÂpraaÂnasÂ wikkelde 
zich in een gevecht met WisÁnÂpsrÂ, eerst drongen zij beurtelings op elkan- 
der in, toen hevochten zij elkander met de bindi, en daarop trokken zij el- 
kander heen en weder, en begonnen op nieuw te worstelen. Plotseling schoot 
de Koning van Magâdàâ een pijl af, die den Koning van Kalinggäpati 
door de borst drong, zoodat hij (als een lijk) op aarde viel. Zijn troepen sloe- 

gen in groote verwarring op de vlugt. 



(LI) 24. 

25. 

26. 

24, 

28. 

— 198 — 

De Patih AMmoNGGArBÁ zwaaide in hevigen tooen zijn badâmä, en storm- 
de vol goeden moed op de vijanden in. Een millioen Boetâ’s vielen gelij- 
kelijk aan, en gingen steeds voorwaarts, als één man deden die tallooze scha- 
ren een aanval. Maar de dapperen van Maiïspati stonden pal, en bleven op 
hun hoede. Zij weerden den woesten aanval der Boetâ’s vol moed af, en 
lieten hun wapens in digte hoopen nedervallen. De opdringende Boetàâ's werden 
getroffen door die wapens, er sneuvelden zoo velen, dat het bloed in menigte 
kwam aanstroomen en alles overdekte, tot het weêrhouden werd door een dam 

van lijken, het golfde en stroomde als een rivier. Op de aarde en im de lacht nam 

het bloed al weer en meer toe, het was een zee van bloed, waarin de lijken van 

olifanten en Boetäâ’s op klippen geleken, die met bloed bemorst waren. De 

hoofden waren de voorwerpen, die met den stroom mededreven, de baarden 

en knevels geleken op gras, dat er in groeide, de verschillende vlagge- en vaan:- 
delstokken waren de grootere voorwerpen, die in het water dreven, of de baarden 
waren het groene mos, en de splinters van de gebroken wagens en de stukken van 

de wapens waren het struikgewas aan den oever, de tanden waren de steen- 
tjes (op den bodem), die knarsten, als men er optrad, tot grooten spijt van de 

strijders. De vader van de edele TorrrÂwarr had reeds in haar jonge jaren den 
roem voorspeld van dien worstelstrijd en van de bloedzee, als het verlovingsge- 

29: 

90. 

öl. 

ò2. 

schenk van Batârâ WisNor bij de eerste ontmoeting van Dèwi TurrrÂwarr, 
de Prinses van Magâádâ, met den Vorst van Maïspati. 

De Patih AmoNecArBÂ sneuvelde door een pijl van Raden Sämanrrr, die 
hem zijn hoofd afsneed. De beide Legerhoofden MAMANGMOERKÂ en AMonG- 

MOERKÁ, die in de lucht streden, sneuvelden ook vechtende. Van al hun troe- 

pen bleef er niets meer over. 

Koning DjsoneerrorraksÂ had nu in ’t geheel niemand van de Boetâ'’s, die 
zijn lijfwacht hadden uitgemaakt, meer bij zich. In blinde verwoedheid zette 
hij zich iu postuur, en streek onder wild gekrijsch neder. Maar Raden 
SÉMANTRI schoot een pântjâwedâ-pjl (*} op hem af, die zijn borst door- 
boorde en verbrijzelde. Koning DJongerrorPaKsÂ plofte op den grond als een 
instortende berg, onder het luid geschreeuw van de mannen van Maïspati. 

Niemand bleef er nu nog over, dan de Koning DarmÁwasnsÂ, die geheel 
van de zijnen verlaten op het slagveld stond, en zich nog niet verroerd had. Hij 

(5) Een pântjâwed-pijl was waarschijnlijk een pijl, die haar naam en groote kracht aan de vijf daarop geschrevene 

spreuken ontleende. Vergelijk hiermede de poestâkä of kalimosädá in de Brätâ-joedä, 
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schaarde zijn troepen wederom in orde, want toen hij zijn broeder Koning 
DJoNGGIROEPAKSÂ zag sneuvelen, werd hij woedend. Zonder om te zien, wilde 

hij gaarne na de verdelging van allen, op welke hij zijn hoop gevestigd had, 
vechtende sterven. Hij meende standvastig en onverschrokken tc moeten staan 
lijven, en wilde niet wankelen in den strijd, daar dit een groote schande voor 

een Vorst zoude zijn. Toen hij bij zich zelven de gelofte (van standvastigheid) 
‚had afgelegd, zette hij zijn krakenden wagen tot een snellen vaart aan. Hij 
legde zijn allervoortreffelijkste wapen aan, waarover hij zijn gebeden had uitge- 
sproken, opdat het zijn wondermogens mogt openbaren; de boog schudde, en 
met een donderend geraas kwam er een berg van vuur uit, waarmede zich 
rukwinden vermengden, die onder weêrgalmende echo's de een op den ander 
stootten, en al rommelende duurde de stroom van de afgeschoten vuurpijlen 

„onafgebroken voort, als vlammende lava-stroomen. Zij verhieven zich als dam- 
pen in de hoogte, en vielen neder op ‘% groote leger (van Maispati). 

Dit kwam in opschudding, en velen, door ’t vuur vervolgd, sneuvelden. De 

Vorsten werden in hun aanval weêrhouden, en met hun ronddwarrelende troe- 

‚pen medegesleept. Zij vlugten naar de plaats, waar hun Opper-bevelhebber 
SEÉMANTRL zich bevond. Deze legde zijn boog aan, en toen ontlastte de ba- 
roenastrà- (of water-) pijl regen met een suizenden wind; een digte regen 

viel onder luid geplas neder, het water verspreidde zich gelijkmatig, en viel 

op. het vuur. De vuurvlammen werden uitgebluscht en verteerd door het 
water, dat uit de pijl kwam. 

Koning DarmÂwasesÂ gaf lucht aan zijn woede, toen hij ziju vuurpijl zag be- 
zwijken voor ’t vermogen van zijn tegenpartij. Hij greep nu zijn allervoortref- 

felijkste wapen, legde het aan, en toen schoot er een vlammenden pijl op los als 
‚een bliksemstraal. Maar toen Raden SEMANrRr spoedig een pijl tot afwering 

afschoot, braken de beide pijlen bij de ontmoeting in stukken. Sämanrrr schoot 
een magtige warajang-pijl ('), waarmede hij gewoonlijk zijn vijand verdelg- 
de, af, maar deze brak in stukken bij ontmoeten van den pijl, dien de Ko- 

ning van Widarbâ tot afwering afschoot, beide wapens werden vernield. 
. Met de meeste standvastigheid hanteerden zij den boog, en mikten daarmede 

met veel bekwaamheid. Eindelijk schoot Smarter zijn tjakrâ (of rad-pijl) 
af, deze vloog bliksemend los, en sneed Koning DarmÂwasnsÂ de hals geheel 

„en al door, zijn lichaam rolde op den kostelijken wagen neder. Zóó stierf hij 
zonder van zijn plaats geweken te zijn, en bleek het, dat hij inderdaad van 

nnn 

()) Hen soort van pijl, die men bij Raffles, history of Java, vindt afgebeeld. 
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aanzienlijke helden afstamde. De bijën vlogen gonzende om (zijn lijk), verstrooi- 

den zich met veel drukte door de lucht, alsof zij (den held) beweenden, en 
verspreidden een regen van geuren. De lucht gaf een roodachtig schijnsel 
van zich en scheen een en al bloed te zijn, alsof zij zich met den gesneu- 
velden held in den dood stortte. Tevens beefde en schudde en kantelde de 
aarde, de toppen der bergen stortten daverend in; vreeselijk was de strijd der 
elementen bij gelegenheid van het sneuvelen van dien Koning in het gevecht. 

Duisternis en waterdampen overdekten het veld, de zee beefde. 
De troepen van Widarbà vlogen als stof uiteen, toen zij zagen, dat hun 

Koning gesneuveld was; in de grootste verwarring verstrooiden zij zich rade- 
loos van angst, en vlugtten naar alle kanten. Sommige aanvoerders kwamen 

zich in gebogen houding onderwerpen, en wierpen hun wapens weg, om zich 

onder de lieden van Maiïspati te scharen: Niemand joeg hen weg daar 
Raden SúmAnrmi dit verboden had. SÉmaAnrrr gaf last aan zijn troepen om 

terug te trekken, en met spoed gingen deze toen van het slagveld om hun 
tenten te betrekken. GopÂpArmÄ werd door Raden Súmanrrr van zijn boei- 
jen bevrijd, en uit zijn gevangenis ontslagen. Het werd bepaald, dat hij het 
gezag zoude voeren over de vele Lieger-aanvoerders van Widarbä, die zich 

onderworpen hadden. GopÂpArmÂ werd dadelijk witgezonden om al de schat- 
18. 
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ten en Prinsessen, die in de legerplaats (van Widarbä) achtergebleven wa- 
ren, bijëen te brengen, twee Vorsten, namelijk LsÂNDpRrÂKùron en SOERJÄKETOR 

moesten hem daarbij begeleiden. Bij hun komst in de legerplaats van Widarbâ 

was er een luid geween. De eerste Gemalin van den Koning van Widarbâ 
en vier andere vrouwen, dochters van Koningen, waren in de legerplaats bij- 

een, en konden hun luid geween niet bedwingen; dit was ook het geval met 

's Konings zuster, Dèw1i DarmÂwarr, die haar broeder te voet viel. GopÂpar- 

mÂ deed zijn best, om haar tot bedaren te brengen, en eindelijk hield het luid 
geween der vrouwen op, daar zij zich in hun lot als buit geworden vrouwen 
schikten, hoewel zij nog allen voortdurend snikten. GopÂvaruÂ gaf last om 

tandoe’s en djòli’s bijeen te brengen. 
Honderd draagstoelen, waarin al de aanzienlijke buitgemaakte vrouwen ge- 

zeten waren, werden eerst buiten gebragt, zij gingen in een lange rij achter 
elkander, de Legerhoofden omringden haar in rijën van alle kanten, en achteraan 
volgde de krijgsmuziek. Daar Raden S&mANrtrr reeds (zijn legerplaats buiten 

de stad) verlaten had en met al zijn gevolg in de stad getrokken was, bragt 
men die Vorstelijke dames in het paleis, als een geschenk voor de Prinses 
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TsrmrrÂwatr. Zij nam haar allen, ten getale van honderd en vijf personen, aan, 

tot aanvulling van het achthonderd-tal, dat uit Maiïspati zoude gezonden 
worden. 

HOOFDSTUK XX X Xx V IL. 

Dèwì Tjitrawati gaaf op reis naar Maispali. 

Raden SÉMANrRr zond iemand naar zijn Koning met een brief. Toen de 
briefbrenger te Maiïspati gekomen was, gaf Koning ARDJOENÂ-sÁsRÂ juist 
audientie. Hij schrikte, toen hij den man met een brief zag aankomen, nam 
den brief aan, opende dien, en las: „Na de onderdamigste hulde van mij, 

„SEMANTRI, en van de (mij vergezellende) Vorsten aangeboden te hebben aan 
„den Koning en Gebieder van Maïspati, die het pronkjuweel der wereld 
„is, deelt Uw dienaar (in de eerste plaats) mede, dat hij in zijn zending, om 

„de Prinses van Magâdá te halen, gelukkig geslaagd is, ten gevolge van de 
„gelofte, dat de Vorst van Widarbâ (eerst) moest verdwenen zijn, (t geen) 

„door den invloed van de voorbede van mijn Gebieder (geschied is). Koning 
„DARrMÁwasEsÁ was echter niet zoo moeielijk te bestrijden. Het was maar alles 
„grootspraak van hem, dat hij zulk een aanzienlijk Vorst was, die veel legers 
„bezat, die vele Vorsten aan Widarbä had onderworpen, en die rijk was aan 
„legers met ontelbare aanvoerders van hoogen en lagen rang. Want in één 
„hacht en twee dagen zijn al zijn legerbenden door de wapens en den woe- 
„denden aanval der mij verzellende Vorsten vernield. Hij had een broeder, 

„van den zelfden vader, maar een andere moeder, een Boetâ-prinses, die te 

„Djonggarbäà woonde en Praboe DsoneerroreaksÂ heette. Deze heeft met 

„al zijn legerbenden ook mede gevochten, maar hij was evenmin bestand, en 

„werd, zonder dat er een hevige worsteling plaats greep, met al zijn troepen 

„vernield, zoodat het een zee van bloed was. Î 

„In de tweede plaats deelt Uw dienaar mede, dat de Prinses van Magâdâ, 
„Dèwi TuarrÂwari, een bruidsgeschenk verlangt, bestaande uit achthonderd 

„vrouwen, mits allen van Vorstelijken bloede, omdat zij vroeger een dergelijke 
„gelofte heeft afgelegd. Te Widarbà zijn honderd en vijf vrouwen van Vorste- 
„lijke afkomst buit gemaakt. Uw dienaar heeft die aan de Prinses van Magâdá 

„aangeboden, en wacht nu slechts op aanvulling van het achthonderd-tal van 

„Prinsessen, indien mijn Heer het mogt behagen dit te doen, daar zij nu 
26 
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„eenmaal de gelofte heeft afgelegd, om aan ’t hoofd te staan van achthonderd 
„Vorstelijke vrouwen. Uw dienaar wacht nu nadere bevelen van zijn Heer.” 

Bij het lezen van dezen brief werd Koning ARrpsornÂ-sâsrÂ zeer verheugd, 
en vriendelijk lachende sprak hij tot Vorst SopÂ: „de zending van STMANTRI 
„is gelukt, het gevecht met den Koning van Widarbâ heeft plaats gehad, 
„en deze is geheel en al overwonnen. Maar nu komt de Prinses van Magâdâ 

. „met het verzoek om achthonderd Prinsessen, als haar deelgenooten in den echt 

„met mij. Deel dit dus spoedig mede aan alle (mij onderhoorige) Vorsten, die 
„(ongehuwde) Prinsessen mogten hebben, en eisch die van hen op! Ik wil 

„haar als een huwelijksgift aan de Prinses van Magâdâ schenken. SömANrTRI 

„heeft mij berigt gegeven, dat hij al honderd en vijf Prinsessen uit den buit 
„van Widarbá bekomen heeft. Laat er maar meer zijn dan achthonderd! 

„als er misschien onder zijn, wier uiterlijk niet bevalt aan Dèwi TuirrÂwarr, 

„behoeven die niet tot haar deelgenooten in den echt gerekend te worden.” 
Hierop keerde de Koning weder in zijn paleis terug. Vorst SopÂ maakte 

„aan alle andere Vorsten bekend, dat zij hun dochters aan den Koning moes- 
ten aanbieden. De schoonsten werden er uitgezocht. Sommigen gaven ook 

_ hun zusters. Toen het getal van achthonderd bijëen was, werden honderd Vor- 
sten aangewezen, om haar naar Magâdàâ te begeleiden, in honderde van 
tandoe’s en djòli’s. Vorst NeÂrÂranÂsÂ was de aanvoerder van den optogt. 

‚Hij had al de Vorsten, benevens vierhonderd krijgsoversten met hun veel ru- 
moer makende troepen onder zich. 

Te Magäâdâ komende, was de gansche stad in opschudding, toen men 
hoorde, dat er achthonderd Prinsessen van Maïspati gekomen waren. 

Koning TyrrrÂcÁpÂ begaf zich naar de pagélaran, en nam daar plaats. 
Zijn vier aanzienlijkste (ondergeschikte) Vorsten benevens Raden SEmANtrr 
zaten in één rij naast elkander. De Vorsten van lageren rang zaten even als 
de Krijgsoversten in rijën, elk naar den rang, die hun toekwam. 

Aan Vorst NeÂrÂrÂnÂsÂ werd bij zijn komst gepaste hulde bewezen, en daarop 

„bragt hij den last van zijn Vorstelijken zender over, namelijk dat zijn Heer 
achthonderd Prinsessen, met al wat zij bij zich hadden, aan de Prinses van 

Magâdâ ten geschenke gaf. Raden StmANrri was daarover zeer verheugd. 
De achthonderd Prinsessen werden toen verder geleid binnen het paleis in de 

tegenwoordigheid van Dèwi TurreÂwari, en bewezen haar eerbiedige hulde. Zij 

waren als de sterren in ’%t gevolg van de maan. De negenhonderd Prinsessen 

waren de sterren, en Dèwi TyirrÂwari was de maan, voor haar verbleekten 
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de negenhonderd Prinsessen, 't was of zij (in ‘t geheel) geen glans hadden in 
bijzijn van Dèwi TorrrÂwari, die inderdaad het pronkjuweel van de gan- 

‚sche schepping was; die negenhonderd Prinsessen waren daarvan de bewijzen, 
hoewel zij zich toch in al haar schoonheid vertoonden. En zóó bleek het, 
dat zij werkelijk een incarnatie van Dèwi Srr, en de eerste van alle vrou- 

wen was. 
Zij plaatste acht Prinsessen aan het hoofd van al die vrouwen, namelijk : 

Dèwi TyÂnprÂrsMmr, zuster van den Vorst TyÂnprÄkbron, Dêwi SopÂrsMr, 

dochter van den Vorst SopÂ, Dèwi SorrsÂRrtsMr, Jongere zuster van Vorst 

SorrsÂkKèror, Dèwi Wrisärtsmi, dochter van WisigBÂpsrÂ, Dèwi Winporrús- 

MI, dochter van WinpoerÁ, een Vorst, die aan ’t hoofd van een der legers 

van Widarbâ gestaan had, Dèwi Sinpoersur, dochter van SinponvoÂ, D è- 

wi BanorrúsMi, dochter van den Vorst KoprÄBanom, en eindelijk Dêèwi Ro- 

DRÂREsMI, dochter van RoprÄraksÂ. Vier van de buitgemaakte Prinsessen 
stonden aan het hoofd van deze dames, die elk honderd vrouwen onder haar 

bevelen hadden. TamrrÂwarr wilde Dèwi DarmÂwari, de Konings-dochter van 

Widarbâ, ten huwelijk geven aan Söämanrrr, als belooning voor den moed, 

waarmede hij zijn leven in den strijd gewaagd had. De vier uitstekend schoone 
Gemalinnen van den Koning van Widarbâ wilde zij bestemmen voor de vier 
aanzienlijkste bevelvoerende Vorsten van Maiïspati, wanneer zij daar waren 
aangekomen. ds 

Toen al de negenhonderd Prinsessen gereed waren, vertrokken zij van Ma- 
gâdà. De honderde van sierlijke draagstoelen in een lange rij achter el- 
kander leverden een fraai gezigt op den weg. De Vorst NeÁrÂranÂsÂ met 
vierhonderd Vorsten en al hun troepen en aanvoerders van lageren rang lie- 
pen vermengd onder de troepen van Koning TuirrÂwami vóór de draagstoe- 
len. Links daarvan hadden TyÂnprÂgùror en SorrsÂkùror hun plaats. Regts 
liepen de Vorst van Kalinggäpati en WrisigÂpsrÂ met al hun troepen. 
Raden SÉMANtRI met zijn troepen bevond zich achteraan, even als de vroe- 
ger aan Widarbâ onderhoorige Vorsten met hun legerbenden. 

De onder het voorttrekken luid gedruisch makende troepen leverden een 
fraai gezigt op. De onderscheidene soorten van vaandels en vlaggen geleken 
op bergen van bloemen, vóór, regts en achter den optugt. De stad Magäâdâä 
had een droevig aanzien, al het loof verwelkte, de pinang-boomen verloren 

hun bloemen, en de bladeren der kokos-boomen hingen geknakt naar beneden. 
De rotsen hadden een rooden weêrschijn, alsof zij kwijnden van droefheid. 
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en 17. Na het vertrek van de Prinses scheen de hofstad te kwijnen, alsof zij haar 

18. 

juweel verloren had. Een prit-gantil piepte zoo teeder, alsof zij om de stad 
weende, een zwaluw fladderde achter haar aan heen en weder, alsof zij naar 

Maïspati wilde medegaan; nog een andere prit-gantil piepte in de lucht, alsof 
zij weende. De togt ging snel vooruit, en na ’t verlaten van Magâdâ vermaak- 
ten zich de Prinsessen met het zien van al de schoone voorwerpen langs den 
weg, als: de bijën, die zich verspreidden en de bloemen trachtten te vernie- 

len, en de bloemen, die zich verstrooiden, als er een suizend windje tegen 

aan woel, als om de Prinses haar geuren aantebieden. 

HOOEDS "TU IX XXX VIELE. 

Semantri stelt de krachten van Ardjoena-sasra op de proef. 

19. 

21. 

22. 

All 1 

Raden SÉMANrRI was intusschen bij voortduring met zich zelven in twee- 

strijd, en wist miet, hoe hij het aan moest leggen om spoedig met zijn Heer 
te vechten en daarna bij hem in dienst te blijven; hij wilde tot bevestiging 

van zijn dienstbaarheid aan hem in deu strijd een bewijs van diens kracht 
„hebben, maar ’t was moeielijk daartoe aanleiding te geven. Om die reden 
ging Raden SEMANTRI met loome schreden vooruit, want hij wist nog niet, 
hoe hij spoedig met zijn Heer in gevecht zoude trachten te komen, (en zocht 

vruchteloos) naar een betamelijke reden om tot een gevecht te geraken, en 
daardoor zijn dienstbaarheid te bevestigen, zonder dat hij zich de gramschap 
van zijn Heer op den hals haalde. Toen men op de grenzen van het rijk 

van Maïspati gekomen was, liet Raden Sömanrrr halt houden, en gelastte _ 
aan al de Vorsten, om een groot verblijf voor TymrrÂwar en al de andere 
Prinsessen te bouwen. Al de Vorsten kregen ook hun eigen tenten. Koning 

TsrrrÂaÂpÂ betrok de tent achter (het verblijf van TorrrÂwari), WrisÂBÁpsrÂ 
en de Vorst van Kalinggäâpat: links, PjÁNDprÁKkToe en SorRJÄKRTOE regis 

daarvan, terwijl Raden Sémanrtrr, ende Vorsten, die tot Widarbâ behoor- 

‚den, met den Vorst NaÂrÂranÂsÂ hun verblijf hielden vóór dat van de Prin- 

sessen. 
SEMANrTRI schreef nu een brief, die voor zijn Koning bestemd was. Van al 

de Vorsten was er niemand, die wist wat er in den brief stond; zij dachten, 

dat hij kennis gaf van de aankomst der Prinses. Daarop zond hij een paar 
Hoofden, om deu brief over te brengen. Zij hadden tweehonderd (man te) 

paard bij zich, en renden spoedig weg. 
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De Koning van Maiïspati zat op zekeren morgen in tegenwoordigheid van 
al zijn militaire en civiele beambten. Al de ondergeschikte Vorsten zaten in 
vollen getale aan rijën, even als de Hofgrooten en de aanzienlijke Krijgsover- 

‚sten. Terwijl de Koning daar rustig zat in ’t bijzijn van zijn dienaren, kwa- 
men eensklaps de mannen, die S&manrri gezonden had; zij traden dadelijk 
voor den Vorst, maakten het teeken van eerbied, en deelden toen aan den 

Koning mede, dat Stmarrrr hen gezonden had, om den Koning een brief over 
te brengen. 

De Koning nam den brief glimlachende aan, (en las het volgende:) „De eer- 
‚biedigste hulde van mij, Sémanrrr, aan Uw Majesteit, den Koning! Ik geef 
„Uw Majesteit kennis, dat ik de Prinses van Magâdá thans op mijn reis naar 

„Maïspati medegenomen heb met al de Prinsessen. Toen wi hier ophiel- 
„den, heb ik voor het gansche gevolg tijdelijke woningen laten oprigten bij 
„een der grensdorpen van Maïspati, waar ik nu nadere bevelen van Uw 

‚ „Majesteit wacht. Sire! ik weet-niet, of het U aangenaam zal zijn, maar ik neem 

„de vrijheid iets voor te stellen. De Prinses van Magâdâ, het pronkjuweel 
„der wereld, is nu gekomen om te huwen. Uw Majesteit, de voortreffelijkste 

„Koning, in de gansche wereld beroemd, de steunpilaar der aarde, in wien 
„een Godheid zich zigtbaar vertoont, die in de wereld blijkbaar geen wedergade 

„vindt, en die de eerbiedige hulde ontvangt van vele uitstekend dappere 

. „Vorsten, zal huwen met de edele Prinses TarrrÂwari, het puikje der aarde, 

„de kostbaarste schat van het gansch heelal. 

„Het zou echter jammer zijn, als Uw Majesteit niets deed (of gaf), om haar 

„tot Gemalin te bekomen, en dat alles zich zoude bepalen bij een gevecht, 

„dat nu heeft plaats gehad, want de Koning van Widarbâ vermogt niet 

„veel tegen iemand, als Uw dienaar, tegen wien hij het geen vier en twintig 

„uren kon uithouden. Het lijkt er in de verte niet naar, dat (de oorlog met 

„hem) een behoorlijk voldoend middel zou zijn, om’ haar ten huwelijk te ver- 
„krijgen. Dat zou al te nietig wezen. Als Uw Majesteit zich niet zelf in ’t 

„gevecht begaf, zouden de huwelijks-formaliteiten nog miet zijn afgeloopen; 
„en zoude Uw Majesteit van vroegere bepalingen afwijken; want alle Vorsten van 

„vroegeren tijd hebben, om een edele Prinses tot echtgenoot te bekomen, een 

„gevecht op leven of dood aangegaan en een zee van bloed doen ontstaan. 

„En nu zou Uw dienuar alleen maar gaan vechten? Daar zou de wereld 

„Immers om lachen! 

„Wat nu den persoon aangaat, met wien Uw Majesteit zal moeten strijden, 
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„Uw dienaar is het, die zich als een huwelijksgift voor Uw (aanstaande) 
„Gemalin, de Koningsdochter, in een. gevecht op leven of dood disponibel 

„stelt, die daarvan als slagtoffer wil vallen, en (tot dat doel) met veel genoegen 

„zal sterven. Als dit niet geschiedt, Sire! zal Uw dienaar de Konings-doch- 

„ter van Magâdâ hier houden. 

„Ik smeek Uw Majesteit mij niet te verdenken, alsof Uw dienaar zijn zin- 

„nen op de Prinses van Magâdâ gesteld had! het is er verre van, want 
„Uw dienaar is een soort van Panditâä, die een eenzaam leven leidt zonder 

„(ooit) te trouwen, naar een gelofte, die voor mijn gansche leven geldt. De 
„(eenige) reden, waarom ik (Uw Majesteit) in allen ernst dit voorstel, is deze: 

„omdat ik begaan ben met de voortreffelijke Prinses, die maar zóó, zonder 
„behoorlijke huwelijks-ceremoniën, zoude huwen.” 

Koning ARpJorNÁ-sÁsrÂ glimlachte na het lezen van dien brief, en wierp 
hem toe aan de vergaderde Vorsten, die de een na den ander den brief Ia- 
zen en allen verbaasd waren. Daarop zeide de Koning: „wel nu, mannen ! 

„keert terug! zegt aan Uw Heer, SEMANTRI, dat hij er niet aan moet twijfe- 
„len, of ik doen zal, wat hij mij verzoekt. Ik zal daaraan voldoen, daar hij 

„het volstrekt wil en mij uitnoodigt met hem te vechten. Verder moet gij 
„al de Vorsten gelasten, zich morgen met hun troepen in een kring te scha- 
„ren en een luid geschreeuw aanteheffen, als wij in het gevecht aanvallen.” 
Toen de boden een brief als antwoord ontvangen hadden, vertrokken zij na 
een eerbiedige buiging. 

Daarop zei de Koning wederom tot de Vorsten: „bedenkt U allen eens 

„ernstig! want dat SÉMANtrr mij zoo’n brief zendt, daarmede heeft hij zeker 
„zijn bedoeling.” 

Vorst SopÂ antwoordde: „misschien is hij zelf wel begeerig naar t bezit 
„van de Prinses van Magâdàä’ waarop de Koning zeide: „als dat zóó was, 
„zou SEÉMANTRI dan zijn uiterlijk verloochenen, dat zoo gunstig is? hij, de zoon 
„van een kluizenaar met zijn volkomenen glans, de onversaagde overwinnaar 

„met zijn vaste gelaatstrekken en zijn bedrevenheid, zijn beschaafde manieren 
„en zijn daaraan geëvenredige dapperheid? Het zou immers volstrekt niet 
„betamen, dat hij zulk een slecht hart bezat. Temand, als hij is, zou het slechts 

„voegen getrouw te zijn en zijn woord gestand te doen. Neen! ’t niet moge- 
„lijk, dat hij zijn uiterlijk zóó zoude verloochenen. Ik houd het er voor, dat 
„hij eigenlijk al lang het plan gehad heeft, om bij mij in dienst te treden. 
„Naar ik aan hem zien kon, zal hij het voornemen hebben, om zijn krachten 
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„te beproeven in een tweegevecht, hij zal er om willen vechten, wie de sterkste is, en 
„aijn moed willen toonen. Het zal voor hem moeijelijk geweest zijn daartoe een 
„geschikte aanleiding te vinden, waardoor hij bij mij in dienst kon treden. Nu 
„heeft hij daartoe den weg gevonden, daar ik hem naar Magâdâ gezonden 
„heb; hij legt mij nu een beproeving op, en doet met opzet zijn best om mijn 

„toorn op te wekken, en mij over te halen om tegen hem in ’t gevecht te 
„gaan. Welaan! houdt U morgen vroeg in volle krijgstoerusting gereed! Let 
„goed op t geen ik U zeg: stelt, terwijl ik aan ’t strijden ben, volle vertrou- 
„wen op mij; en al was het ook, dat ik de minste was, niemand mag mij te 

„hulp komen! ziet het geduldig san, al kwam ik ook te sterven! Want ik 
„heb besloten om aan ’t verzoek van SÉMANTR1 te voldoen, en in een twee- 

„gevecht met hem onze krachten te meten.” 

Na ’t uitspreken van deze woorden keerde de Koning in zijn paleis terug. 
Al de Vorsten, die de zitting hadden bijgewoond, ging elk hun weg, rie- 
pen hun troepen bijëen, en maakten zich gedurende den nacht geheel ge- 
reed en strijdvaardig. 
Toen de Koning in het paleis gekomen was, kon hij den slaap niet vatten, 

daar hij zonder ophouden nadacht over den brief van Sämantri. Het speet 
den Koning van Maïspati, dat zijn vermoedens omtrent SEMANTRI zoo slecht 
bewaarheid werden. Hij had zich voorgesteld, dat die jonge man met zijn gun- 

stig voorkomen en zijn fijn besneden, edel gelaat, bekwaam, hoogst beschaafd, 
door en door voorzigtig, en als de zoon van een boeteling, in alle opzigten 

een man zoude zijn, zooals t behoort. Hij had ook reeds gezien, dat hij be- 
last met het Opperbevel over een legermagt, buitengemeene krijgsbekwaamhe- 
den bezat. Hij was nu teleurgesteld in ’t geen hij met Sömanrrr voor had; 
want toen deze pas bij hem kwam, had hij hem reeds zijn genegenheid geschon- 
ken, als een toekomstig getrouw volgeling, daar hij zou trachten het land te 
beschermen tot bevordering van ’t geluk der wereld en van de tevredenheid 
der menschen. En nu ging hij zelfs verraad plegen! Daarom was de Koning 
hoogst bedroefd. 3 

Den volgenden morgen waren al de Vorsten met de voorbereidselen van 
den oorlog gereed, De troepen van de kraton stonden in rijën op de aloen- 
aloen, en die van de onderhoorige Vorsten verstrooiden zich in drommen 
buiten de stad en langs de wegen. Al de gewapenden stonden digt opëen 
als een nevel, want de menigte van al de troepen van Maispati was on- 
telbaar. 
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De Koning aanvaardde den togt, omstuwd van al de Legerhoofden. Hij zat 
op een wagen, die met edelgesteenten en zuiver goud versierd was, in de 

gedaante van een schip, bruin van kleur, opgetooid met diamanten en aan 

de kanten met smaragden versierd, de paarden waren opgetuigd met schit- 
terende franjes, bedekt met diamanten, amethisten en saffieren. De ornamen- 
ten van den wagen schitterden, als de zon, die pas uit het zeewater is opgeste- 
gen, zich even vertoont boven den rug der bergen, terwijl haar glans doordringt 
tot in ’t diepste der bosschen, zoodat deze rood schijnen, alsof ze in den brand 
staan. De umiformen der leger-afdeelingen harmoniëerden met de hoofdtooisels 

van de aanvoerders, en schitterden fraai van alle kanten. 

Toen de Koning uit de stad optrok, geleken al. de legerbenden op cen zee, die 

t land overstroomt, en zich naar alle kanten uitbreidende, mel donderend gerom- 

mel zich uitstort onder de vreeselijkste natuurverschijnsels, terwijl de grond 
door hen betreden, zich bewoog. De Vorsten aan *t hoofd der legerbenden rukten 
voort als golven, die de een na de andere elkander voortstuwen. 

Toen de boden van Raden SúMANrrr aangekomen waren, boden zij hem 

den brief aan, en deelden hem mede al wat de Koning gezegd had. Hoogst 
verblijd opende Stmantri den brief, en nadat dien gelezen had, glimlackte hij, 

verzocht al de Vorsten spoedig bij zich, deelde hun allen de woorden van 
den Koning mede, en gaf hun-kenuis van den brief, dien de Koning als ant- 
woord gezonden had. Toen zij de een na den ander den brief gelezen had- 
den, waren allen hoogst verwonderd en getroffen, en konden van verbazing niet 

spreken. (Eindelijk) zeide WisArApsrÂ op een zachten toon: „he, hoe is dat? 

„Ik had niet gedacht, dat de inhoud van den brief, dien U verzonden heeft, 
„266 zoude zijn, dat er zulk een antwoord op volgen zou. U had immers maar 

„alleen berigt gezonden (van ’t geen geschied is). Heb de goedheid ons de 

„waarheid mede te deelen van 't geheime plan, dat door U beöogd wordt.” 

Hierop antwoordde Súmanrrr met een glimlach: „broeders, Vorsten! ik ver- 

„zoek U allen het mij niet ten kwade te duiden, maar ik heb onzen Koning 

„en Gebieder werkelijk verzocht hier te komen, omdat ik vroeger een gelofte 

„heb afgelegd, en wil volstrekt weten, hoe veel hij in den strijd vermag, 
„opdat het misschien (mij en anderen) tot leering zij, en men de wijze, waar- 
„op onze Koning strijdt, zal kunnen navolgen” 

Hij had nog niet uitgesproken, toen er eensklaps een groot gedruisch on- 
der de menigte buiten af ontstond, door de aankomst van den Koning Ar- 
DJOENÂ-sÁsRÂ met al zijn legerbenden en Vorsten, die onder ’t luid rumoer der 
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troepen de legertenten in orde bragt. Er kwam daarop een zendeling van 
ArpsorNÂ-sÂsrÂ bij SEMANTRI, om hem een prachtig versierden wagen ten ge- 

2, schenke te geven, dien hij voor den strijd in voorraad kon houden, benevens 
een volledige wapenrusting met een borstschild en staatsie-hoed. SEMANrrI 
(nam die geschenken) verheugd (aan). Verder zeide de zendeling nog namens 
den Koning tot al de Vorsten: „plaatst u morgen allen in een ronde slag- 
„orde, houdt u gereed, en heft allen een luid geschreeuw aan, als de strij- 

„ders op elkander aanvallen!” 

Toen de Vorsten dit beloofd hadden, vertrok de zendeling van den Koning. 
Den volgenden morgen waren alle Vorsten gereed, op het luid geklank der 
krijgsmuziek trokken de troepen uit, en stelden zich bij rijën in een ronden ge- 
heel geslotenen kring. De Vorsten staken op hun wagens boven de anderen 

„uit, al de veldteekens werden in een rij voor de troepen geplaatst, de diver- 
se groote en kleine vlaggen, vaandels en wimpels stonden aan den kant naast 
elkander geschaard in onafzienbare rijën vóór de troepen. Het was van verre 
een fraai schouwspel. De Koning reed op den kostbaar versierden wagen, 

„ waarop zijn wapentuig geladen was, en trad onder het luid schreeuwen der 

troepen en onder het slaan op de oorlogsbekkens in het midden. Hij ge- 
lastte SÉMANTRI zijn wagen te bestijgen, en (met vrijmoedigheid) op alle wij- 
zen hem te bevechten. SEmanrtri beloofde dit, maakte een sémbah, beklom 

„zijn wagen en trad in: den kring der troepen. De wagens waren vrij wel ge- 
lijk, en het scheen, dat twee zonnen zich vereenigden, want de ornamenten der 

wagens schitterden met den glans van zonnen, vuurbollen en regenbogen. Zij 

keken elkander een poos aan, en hielden hun boog in de linkerhand, en ver- 
‚toonden eerst nog geen van beiden hun bedrevenheid. Toen lieten zij hun 

wagens door hun beide even bedrevene koetsiers in beweging zetten. Zij leg- 
den hun boog aan met de meest mogelijke bekwaamheid en met statige manie- 
ren; in een bevallige, sierlijke lichaamshouding hanteerden de beide strijders 

‚hun boog, alsof zij Batârâ KÁmÂpsÂsÂ en Batârâ AsmÂrÂ waren. Zij ge- 
leken een paar tweelingen op het slagveld, zóó kwam het voorkomen van 
den een met dat van den ander overeen, geen van beiden was de minste, beiden 
waren schoon, van volkomen geëvenredigde gestalte, en juist geschikt om zich 
met elkander te meten. Hun staatsiehoed schitterde naar alle kanten, hun blik- 

ken ontmoetten elkander, ’t was of er meteören op de wagens dooreen woelden. 
Raden Stmanrtrr begon zijn kracht te toonen: dadali-pijlen vlogen van 

den boog, en verhieven zich in de lucht, terwijl hij den boog regt uitgestrekt 
27 
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hield, mengden zich onder de vaart met een snorrend geluid zwermen van 
achter elkander aankomende pijlen dooreen, zoodat de digt opeen gepakte 
menigten onder luid rumoer elkander verdrongen, en toch kwamen er achter 
nog maar steeds pijlen van den boog te voorschijn. De troepen ijsden van de 
pijlen, die boven hun hoofd dooreen vlogen en in massa op hen aankwamen. 

De Koning van Maïspati mikte met zijn pijl, en daarop vlogen er onder 
hevig gedruisch en in vereeniging met stormwinden pijlen af, die de pijlen 
van zijn tegenpartij moesten afweren. Het waren ook dadali-pijlen, die op 
de anderen aanvielen, en zich daarmede in de lucht vermengden met gelijke 
kracht en menigte. De troepen schreeuwden en bulderden van genoegen, toen 
zij de bewegingen der pijlen zagen, alsof ’t menschen waren, die met elkander 
vochten: in goede orde weerden zij elkander af, vlogen op elkander in, 
vervolgden elkander, en vochten zoo levendig, dat het alom klikklakte; al 

vechtende schoven zij elkander voort en drongen op elkander in. Zóó wor- 
stelden de wapens een tijd lang, totdat de Koning eindelijk een naar alle kanten 

schitterend afwerings-wapen afschoot, waaruit een huilende stormwind kwam, 

die al de pijlen wegvaagde, en waardoor zij geheel en al vernietigd werden. 
Toen SEMANrRr zijn pijlen zag verdwijnen, zette hij zijn wagen tot een snel- 

len vaart aan, spande zijn boog,-legde een draak-pijl aan, en toen kwamen 
er groote draken in vreeselijk toenemende menigte bij honderdduizenden in 
tallooze drommen te voorschijn, zoodat het slagveld er geheel van vervuld werd. 
Koning ARDJOENÁ-sÂsrÂ schoot nu een arends-pijl af, om dien draak-pijl af te 
weren, en arenden verhieven zich toen hoog in de lucht met een verschrikke- 

lijke snelheid, De draken rigtten zich op ’t zien van de arenden regt over- 
eind en gaapten vreeselijk verwoed; de arenden vlogen spoedig op hen af, en 
toen verdwenen zij, door de arenden medegevoerd in de lucht. De arenden 
bleven nog bij menigte in de lucht, en draaiden bij groote hoopen boven 
SEMANTRI in kringen rond, terwijl de troepen schreeuwden en tierden. 

SEMANTRI werd hoogst beschaamd, en schoot spoedig hoopen van koentâ's 
af, millioenen bij millioenen kwamen er van zijn boog. Zij verhieven zich in 
de lucht, en sleepten de arenden tot den laatste toe weg. SÉMANrRI zag met 
blijdschap, hoe zijn koentâ’s het terrein behielden, en nog maar aanhoudend 

in de lucht te voorschijn kwamen. Zijn boog schudde andermaal, en toen 
kwamen er allerlei (wapens) voor den dag, als: nanggâlä's, parasoe’s, lim- 
poeng’s, koentâ’s, tjäkrä’s, tjandrâsâ’s, badâmâä’s, moesäâl8’s en 

gandi's, die zoo digt als een nevel in de lucht dooreenkrielden. 



(LXIV) 17. 

18. 

19. 

20. 

22. 

28. 

4, 

— 211 — 

Koning ArpsornÄ-sÂsrA stond onbewegelijk boven op zijn wagen, terwijl 
SEMANTRI al zijn krachten inspande om zijn buitengemeene vermogens hot te 
vieren, en al zijn wondermagt uitputte om al zijn wapens los te laten. Toen 
er eindelijk een einde aankwam, greep de Koning zijn boog, en legde een 
draak-pijl aan, met vlerken en slagpennen als een vogel, maar met de kop ea 
de staart van een draak, met lange sporen aan de poten en met schubben 
bedekt. Toen deze losgelaten was en boven in de lucht kwam, nam hij toe 

in grootte, zijn aangezigt zette zich uit als een berg, en verwoed gapende hield 
hij stand tegen al de wapens. De nanggâlâ’s, parasoe’s en koentäs 
werden by ettelijke millioenen en ettelijke honderdduizenden door den draak 
ingeslikt, en verdwenen, tot er geen een mear overbleef, Nog steeds bleef de 

afgrijselijke draak zich op een woeste manier bewegen: terwijl hij gaapte, 
bliksemden de slagtanden, en woelde het gift in zijn bek rond, alsof het vuur 

was; steeds blazende streek hij door de lucht, alsof hij nog tets wilde opliappen, 

dan keerde hij weder terug, en draaide zich in een kring rond onder ’t ma- 
ken van een vreeselijk geluid; zijn klapwieken veroorzaakte rukwinden, zijn 

staart stond regt overeind en draaide in de rondte. Spoedig schoot SEMANTer 
een bremastràâ-pijl af, die zich hoog in de lucht verhief, naar alle kanten 
vlammen uitschoot, en den draak door zijn vuur geheel verzengde en verteerde, 

Al de Vorsten werden van schrik bevangen, toen het vuur al meer en meer 
toenam, al meer en meer brandde, en in de lucht naar alle kanten vlam- 

men uitschoot. Het vertoonde zich op een schrikwekkende wijze in zoo groote 

menigte, alsof het een millioen vuurbrakende vulkanen waren. Daar het scheen 

te zullen nedervallen, kwamen al de troepen in beweging. De Koning greep 

nu de baroenastrâ-pijl, deze vloog los, en op ’t zelfde oogenblik werd het 
stil in de natuur, een dikke duisternis overdekte het vuur, zware wolken kwa- 

men opzetten, het water in de lucht nam toe, als een regenscherm slingerde 
het heen en weder, gelijk een waterhoos, en zoo werd het vuur door ’t neêr- 
vallende water van dien pijl uitgedoofd. Met water bleef met hevigheid op 
de aarde neêrstorten, als een rivier, die zich in zee stort, kwam het met een 

hevige branding en golving te midden van de troepep, zonder dat het voor 
iets op zijde week. 

Toen men niet ophield, met hevig geweld tegen SÉMANTRI te schreeuwen, 

werd deze verwoed; hij greep op nieuw een bramastrà, die een allerhevigst 
vuur bevatte, dat het gewone vuur honderdmaal in hitte en kracht overtrof. 
Toen dit wapen afgeschoten was, vlamden de vuurpijlen bij toenemende me. 
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nigte en vielen midden op het water met een sissend geluid, de baroena- 
strâ verdween en werd door de daarop vallende vuurpijlen uitgedoofd, het 
werd kurkdroog, zoodat zelfs de aarde er van barstte. Het vuur bleef nog in 
t midden der troepen voortbranden, het vlamde al meer en meer en hooger 
en hooger, alsof het aan den hemel zoude reiken. Al de Vorsten waren ver- 

baasd, toen zij zagen, hoe de strijdkrachten van SEÉMANTRi opwogen tegen die 
van hun Koning, en die, welke hij in den oorlog in Magâdâ aangewend had, 
overtroffen. 

Koning ARDJOENÁ-sÄsRÁ greep nu zijn laatste bramasträ, deze ging af en 

viel op de vuurpijlen (van SMANrRr) aan. Beide brandden al weer en meer, 
en schoten bij voortduring vlammen uit, die zich bij beurten in de hoogte 

verhieven en opvlogen, in de rondte draaiden en in groote menigte op een 
ijzingwekkende wijze om elkander slingerden, zoodat het vuur zich hoog in de 
lucht verhief. De Goden kwamen in opschudding. NarÁpÂ riep op een gil- 
lenden toon: „hei, gij beide strijders! Batáârâ Gorrom zal op u vertoornd 

„worden! gij vecht, alsof gij den dood zoekt, en wendt wapenen aan, als de 
„bramasträ, die de aarde verwoest! Komt, 't ts nu genoeg! ontdoet u van 

„uw verwoedheid! Ge hebt hiermede nu al genoeg blijken gegeven van uw 

„krachten en bovennatuurlijke. gaven, de afloop van den strijd heeft u niet 

„teleurgesteld. 

Nadat NarÂpÂ deze woorden gesproken had, legden de beide strijders hun 

bogen neder, en toen doofde het vuur uit. Súmantrr en de Koning lieten hun 
koetsiers vooruit te gaan, en (konden) elkanders hand (als. ’t ware) te vatten. 

De paarden, die de wagens trokken, woelden dooreen, de voorsten sloegen met 
de voorpoofen en schreeuwden, zij zwenkten links en regts, draaiden op eeni- 
gen afstand om, verwisselden van plaats, en gingen zeer snel rond; het opstui- 
vende stof overdekte alles, maar werd door de rukwinden als weggevaagd. Terwijl 
het stof door den wind werd opgewaaid, schitterden en flikkerden de ornamen- 
ten der wagens met betooverenden glans. Zij streden, alsof zij aan elkander 
vastgehecht waren. 

De strijders op hun wagens mikten op elkauder met eenvoudige, natuure 
lijke wapens, niet met hun wondermagt en bovennatuurlijke vermogens. Al- 
len, die hen zagen vechten, kromp het hart van angst ineen. ’t Was of hun 
wapens door en om elkander woelden, doordat de wagens in elkander ver- 

4, ward raakten; de juwelen en edelgesteenten, die de wagens versierden, verspreid- 
den zich naar alle kanten, „alsof het sterren regende, daar de rijtuigen tegen 
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elkander aan drukten. ‘Terwijl zij gelijktijdig hun pijlen afschoten, schenen 
door de snelle vlugt der pijlen de bliksemstralen over en weêr te springen. 

. Zóó schoten zij een poosje op elkander, zonder dat een van beiden zich liet 
verschalken, de wapens, die elkander ontmoetten, hadden gelijke kracht, en zij 
waren beiden even bedreven in t vechten. De wagens kantelden en wipten nu en 

‚dan op door de krackt van de afgeschotene wapens. 4óó vochten zij een tijd lang 
met elkander, de Koning van Maiïspati wilde evenwel Sämanrrr niet naar het 
leven staan, maar alleen zijn slagen en aanvallen beantwoorden. In zijn hart 

‚prees hij Raden S&MmANrrI, omdat hij werkelijk zoo uitmuntte door dapper- 
heid in den strijd. In zijn kalmte was sterkte, helderheid van blik en ware 

onverschrokkenheid verborgen. Hij had er nooit aan gedacht, dat het op zulk 
. een gevecht zoude uitloopen, daar SEMAMTRI immers in ‘t gebergte opgevoed was, 8 ) 
en toch was hij in den strijd zoo gevaarlijk, en wist hij op alle manieren te 

vechten, hij was vaardig in t hanteren van den boog, en bedreven in ’t vech- 

ten op een wagen, alsof hij inderdaad op een hoofdplaats was opgevoed. De 
‚ Goden in de lucht juichten, en deden een geurigen regen nederdalen, om den 
hartstogt der strijders te kalmeren, opdat zij in hun gramschap niet te ver 

gingen. De zon verloor van hartzeer haar helderen glans, en verbleekte bij ’t 
nedervallen van den regen, deze bragt geuren aan, waar de bijën van alle kanten 

op af kwamen. De lucht scheen te weenen, de neêrvallende regen geleek wel 
op tranen. Zóó namen de Goden den edelsten der helden onder hun hoede. 
De bosschen, de bergen, de lucht, de zee en al wat in de bosschen leefde, 

scheen mede bedroefd te zijn bij het zien van hun krijgsbedrijven tot diepe 
droefheid van de aarde. 

Toen zij een tijd lang gevochten hadden, en pijlen gewisseld en die bij beur- 
ten afgeweerd hadden, werd de wagen van SúmaAntri verbrijzeld en tot gruis 
geslagen door een pijl (van ArpsonnÁ-sÂsrÂ); hij sprong er af‚ en greep een 
scherp gepunten soetiksnä-pijl, (*) deze vloog af, maar werd stomp, door- 
dat hij een pijl van den Koning, tot afwering van zijn pijl afgeschoten, ontmoette, 
de soetiksnâ-pijl brak zelfs in tweeën en werd medegesleurd. Tot driemalen 
toe verwisselde SÉMANrRI van pijlen, maar al de pijlen, die afgeschoten werden, 
verdwenen. SÉMANtRr werd daardoor wrevelig, en klom op den wagen, dien men 
hem aanbragt. Hij liet dien met snelle vaart vooruitgaan, zoodat hij kraak- 
te en schudde. SömaANtrr was hoogst verwoed, omdat hem van al zijn pijlen 

(ĳ Soetiksnä-pijl, naam van een zeer scherp gepunten pijl. 
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niet één overbleef. In den kampstrijd met bovennatuurlijke krachten had hij 
zijn doel niet bereikt, en den strijd met natuurlijke wapens had hij verloren. Hij 
was daardoor in dolle woede gekomen, en deed op nieuw pogingen om den 
strijd te beëindigen. Hij greep nu een vlammende tjäkrä, een wapen, waar- 
mede hij zelfs bovennatuurlijke krachten kon vernietigen; de tjäkrâ schoot 
onder de snelle vaart vlammen als zonnestralen. De Koning zag het, en 
was op zijn hoede; hij greep spoedig een pijl, en voordat de tjäkrâ afge- 
worpen was, werd deze door den pijl ontmoet, en door een tweeden pijl werd de 
wagen van SÉMANrRt verbrijzeld. In het toppunt van woede greep deze (op 
nieuw) een tjäkrâ, en wierp die op zijn tegenpartij af. De Koning ontweek 
het wapen door van zijn wagen te springen, de wagen werd door de tjäkrà 
verbrijzeld en tot stof vergruisd. 

Toen de Koning van Maïspati dit zag, werd hij razend van woede, en door 
inspanning van alle krachten werd hij in eens zoo groot, alsof hij ten hemel 

reikte, en op een verbazingwekkende wijze alles overdekte. Hij dreigde en 
brulde met een donderende stem. De drie werelden werden verwoest, de aar- 

de spleet onder zijn schreden, zij schudde, beefde en waggelde heen en weder, 
de zee was in beweging en bulderde, de hoogste bergen helden over, en stort- 

ten door herhaalde schuddingen met donderend geraas in. En dit alles geschied- 
de, wanneer de Koning van Maïspati nog maar met mate zich inspande; 
als hij zijn uiterste best wilde doen, kon zijn gedaante nog wel zevenmaal 
zoo groot worden. 

Toen Raden Säuanrri dit zag, loste zijn kracht zich op, en verdween voor 
de reuzenkracht van den Koning. Hij stond op het punt, om gegrepen te 
worden, toen hij met diepe onderdanigheid bukte, weenende ter aarde viel, 

„en smekende uitriep: „ach, mijn Gebieder en Koning! die waarlijk de Koning 
„der aarde en beroemd in de gansche wereld zijt! Uw dienaar stelt zijn le- 

„ven en dood in Uw handen en smeekt U om vergiffenis, dat hij zoo over- 

„moedig was, om met U een tweegevecht aan te gaan. (Ik deed dit echter) 

„ten gevolge vam een gelofte, als een voorwaarde, waarop ik bij U, als mijn 
„wereldberoemde Gebieder in dienst wilde treden, (ik wilde) in het strijdperk 

„daarop bet zegel drukken. En daar dit nu geschied is, smeek ik in Uw dienst 

„te blijven en voor immer U als mijn Gebieder hulde te doen, al moet ik dan 

„ook maar Uw rijpaard leiden of koetsier bij U worden.” 

Toen Koning ArpJoeNÁ-sÂsRrÂ deze woorden hoorde, liet hij zijn reuzenge- 

stalte varen, en werd zijn lichaam weder zoo klein als vroeger. Vriendelijk 
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antwoordde hij: „welnu, ik neem u gaarne in mijn dienst aan! ge hebt 

„in het strijdperk een blijk van mijn kracht gevraagd, omdat ge eenmaal die 

„belofte hadt afgelegd, welnu, het is geschied: wij hebben hevig gevochten, 

„beurtelings onze wondermagt aangewend, en den strijd op alle eek 
„wijzen gevoerd. Daarom doe ik nu het zelfde met u, en vraag nu op mijn 

„beurt van u een teeken, dat ge met alle opregtheid den dienst bij mij zult 

„verrigten.” 

„Ik heb vroeger op den berg Oentârâ een lusttuin gehad, die Sriwgë- 

„dari heette; graaf dien uit en breng hem maar Maïspati met al wat zich 

„in dien tuin bevindt, er mag niets aan veranderd worden! het meer mag 
„hiet opgedroogd zijn, als het te Maïspati komt! Ziedaar mijn eisch! als 

„ge dien niet kunt volbrengen, wil ik u niet in mijn dienst hebben, dan 
„moet ge maar dadelijk mijn vijand worden, en met mij op nieuw den strijd 

„aanvangen. 

HOOFDSTUK X X XX LI X. 

Hluwelijk van Ardjoena=casrà met Wjitrawati. 

Na het uitspreken van deze woorden en het oprukken der troepen begaf 
de Koning zich naar de groote legerplaats, (waar Dèwi TsirrAwart: zich be: 

vond.) Ook de onderhoorige Vorsten PEEL zich onder luid gedruisch naar 
hun verblijven. 

Al de Prinsessen in haar tijdelijke verblijven waren hoogst bedroefd, toen zij 
hoorden, dat het tot een gevecht van Raden SEMmANtrr met den Koning ge- 

‚ komen was, en daar zij de aanleiding van den strijd niet kenden, hielden zij het 
er voor, dat Dèwi TyirrÂwari de persoon was, om wien zij vochten, dat St- 
MANTRI dus tegen zijn Gebieder kwade trouw pleegde, en zelf zijn zinnen op de 
Konings-dochter (van Magâdàâ) gesteld had. Om die reden was ook de edele 

‚ Koningsdochter hoogst bedroefd en in den grootsten angst voor de dreigende 
gevaren; even als de andere Prinsessen (vreesde zij), dat de Koning den strijd 
met SÉMANTRI zou verliezen, daar zij zoo bijzonder hevig vachten, zoodat het in 

‚één dag nog niet afgeloopen was, en de aarde zelfs in rep en roer gebragt 
werd door ’t geweld van hun wondermagt. Maar eensklaps kwam de Koning 
van Magâdä, en sprak na een eerbiedige buiging tot zijn zuster: „zuster! 

‚ „SEMANTRI heeft den strijd verloren, de Koning is nu op weg hier naar toe. 
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„Zij hebben hevig gevochten, en de Koning is zelfs zoo ver gegaan in aen 
7. „strijd, dat hij een reuzengestalte aannam. Toen hij Raden SEMANTRr aan- 

8. 

8). 

10. 

11. 

12. 

18. 

„pakte, kon deze zich niet verroeren, en werd verlamd.” 

Hij was met zijn verhaal nog niet ten einde, toen de Koning er aankwam. 
TsrrrÂwarr ging hem spoedig te gemoet, en kwam hem op het plein vóór haar 
verblijf tegen. De Prinsessen liepen in een lange rij achter haar aan. Tar 
mRÂwaArt maakte een sömbah en bukte zich, doch de Koning had haar reeds 
opgenomen, voordat zij zijn voeten gekust had; hij droeg haar (als zijn bruid) 

naar de tijdelijke woning, en al de Prinsessen begeleidden haar. De Koning 
ging aanstonds met haar naar haar slaapvertrek, en trachtte daar zijn minne- 
lust te bevredigen. Doch wij zullen niet in bijzonderheden verhalen, hoe de 
Koning en Dèwi 'LsmrrÂwarr in het slaapvertrek van hun tijdelijk woning 

zich aan de genoegens der min overgaven. Het wus de vereeniging van Ba- 
târâ Wrisnor met Batârâ Srr, na lang wachten vierden zij eindelijk hun 
wederzijdsche liefde den vrijen teugel, en liefkoosden elkander met zooveel 

ijver, alsof zij een gelofte volbragten. De Prinsessen bleven waken en hiel- 
den buiten het slaapvertrek de wacht. 

Den volgenden morgen waren al de Prinsessen (voor de reis) gereed, en 

trok de Koning uit de legerplaats met al zijn troepen op. Deze gingen met 
luid rumoer langs den weg; in de stad komende, gingen zij langs de groote 
wegen in stipte orde. De onderscheidene Vorsten mogten niet door elkander 
loopen, allen hadden hun eigen legerafdeeling en veldteekens en hun eigen 

14. sierlijke eereteekens, vlaggen en gouden zonneschermen. De verschillende vlag: 

getjes kwamen in een oneindige reeks achter elkander aan, de vaandels zag 
men overal, even als de andere wimpels aan bamboezen staken of aan lansen 

bevestigd. De draegzetels van de Prinsessen kwamen in een lange rij achter 
15. elkander aan, en vermeerderden de sieraden op den grooten weg. De muziek- 

instrumenten van de Vorsten, als de këndang’s en gong’s, klonken luide, de 

gamölan’s maakten een oorverdoovend geluid. Het was of men den Koning 
van Maïspati in plegtigen optogt als bruidegom begeleidde. De optogt 

16. was even schoon, alsof de Koning pas van een veldtogt terugkeerde en de 
Prinsessen zijn oorlogsbuit waren. Alle menschen in de hofstad kwamen op 
de been, toen zij hoorden, dat de Koning zijn intogt deed, en waren hoogst 

17, verblijd, omdat Súmanrrr den strijd verloren had, en omdat achthonderd Prin- 

sessen, benevens Dewi TyrrrÂwarr, de alom bekende, wereldberoemde Konings- 

dochter van Magâdàä, medegekomen waren en naar ’t paleis gebragt werden, 
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terwijl er zelfs nog honderd jeugdige Prinsessen, als gevangenen uit den buit 
van Widarbâ, bijgekomen waren. Alle ingezetenen, zoo wel mannen als vrou- 
wen kwamen op de been, stonden aan den kant van den grooten weg naar 
den optogt te zien, en verdrongen elkander buiten den rij der troepen om dat 
schouwspel te genieten. Bij de komst van den draagzetel, waarin de jeugdige 
Koningin gezeten was, bogen zich de lange rijën van toeschouwers ter aarde. 
Men zag haar in een gesloten draagstoel zitten. Haar luister scheen als de 
volle maan, wier stralen bedekt worden door een wolk, die het schijnsel der 

maan niet geheel bedekt, maar een weinigje laat doorschemeren, zoodat 
het scheen, alsof de draagstoel van boven met regenbogen versierd was. Vele 
menschen zeiden tot elkander: „geen wonder! onze Koning heeft al den tijd 
„streng op zijn stuk gestaan, en heeft nooit willen trouwen, hij zag in ’t ge- 

„heel niet naar al die Prinsessen, (die hij vroeger heeft kunnen trouwen). On- 

„ze Koning is ook zoo dom niet, daar hij gewacht heeft op de Koningsdoch- 
„ter van Magâdâ. Kijk, waar is toch wel een Prinses, die haar eenigzins 

„evenaart? aar glans schittert als die van de maan, en betoovert allen, die 

„haar zien. Waarlijk! ik houd het voor zeker, dat zij een goed paar is met 

„onzen Heer, den Koning, want deze Prinses van Magäâdâ verdient de 

„eerste vrouw in het koninglijk paleis te zijn, zij is het puikje van alle Prin- 

„sessen, en onze Meer en Koning is de voortreffelijkste van alle Vorsten. 
„Het is merkwaardig: toen de Koning voor ’t eerst besloot te trouwen, nam 

„hij in eens vele vrouwen te gelijk, en verzamelde die allen bij elkander, 

„daar hij achthonderd Prinsessen besloot te nemen. Nu zal de pracht in 
„het paleis zeker nog toenemen! Want nu heeft de Koning een Gemalin, 
„en vele Prinsessen (als bijvrouwen), en vroeger vond men die er in ’t ge- 
„heel niet!” 

De Koning ging bij zijn aankomst met zijn Gemalin in het paleis. De 

Koningsdochter van Magâdâ bleef de magt over de achthonderd Prinsessen, 
als over vrouwen van den tweeden rang, uitoefenen. De honderd Prinsessen, die 
in Widarbâ geroofd waren, bleven ook in het paleis, en wachtten daar, 

totdat de Koning haar zijn welbehagen te kennen gaf; alleen vier van haar wer- 

den door Dèwi FarrrÂwarr uitgekozen, om aan het Hoofd van de anderen te 
staan, en ten dienste van haar man, als hij verkoos met haar mingenot te smaken. 
De achthonderd Prinsessen genoten dat mingenot allen in dezelfde mate, ten- 
gevolge van een tooverspreuk. Deze tooverspreuk van den Koning was de 
adji bâlâ sërèwoe (waardoor het lichaam des Konings verduizendvoudigd 

28 
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(LXVI) 29. werd) 5. Al (de door die spreuk ontstane) personen hadden het voorkomen 

30. 

van den Koning, en daarom genoten de vrouwen met hen gaarne de geuoe- 
gens der min, want zij dachten, dat de Koning (zelf) haar bij beurten bezocht, 

en toch waren het maar bovennatuurlijke wezens. De Koning deelde de 
echtelijke genoegens alleen met Dèwi TormrrÂwarr, en met niet meer dan acht 
Prinsessen, die van de achthonderd Prinsessen de voornaamsten waren. Thans 

verlaten wij den Koning van Maiïspati, terwijl hij zich verzadigt aan de ge- 

noegens van den echt, 

HOOFDSTUK X L. 

Semantri, door Ardjoena=sasra op de proef gesteld. 

LUI 1 Nadat de Koning (naar Maïspati) vertrokken was, had Raden SEman- 
TRI nog niet opgehouden in een zeer treurigen toestand te verkeeren. Zijn 

hart brandde van verlangen om den Koning te dienen, en nu was hij in zijn 
wensch teleurgesteld en zijn voornemen verijdeld. 

Het was even goed, als dat zijn aanzoek om den Koning te dienen rond- 
uit geweigerd was, omdat ’s Konings eisch zoo moeijelijk was te volbrengen. St- 

MANTRI liet alle hoop varen, want het scheen wel, dat de Koning van Maïs- 
pati op hem wraak ram voor zijn lakenswaardig gedrag, toen hij van hem 

„een bewijs vroeg van zijn bekwaamheid in het strijdperk: ten slotte vroeg de 
Koning van hem nu een blijk van trouw en bekwaamheid, en eischte hij van 
hem de vervulling van een zeer moeijelijke taak, daar hij hem den tuin Sri- 
wödari, op den berg Oentärá gelegen, in zijn geheel liet uitgraven. Hij 

. was zich bewust, dat hij daartoe niet in staat was. SEMANTRi was als t ware 
gestorven zonder wonden, zoo dacht bij bij zich zelven, want hij had de stel- 

lige gelofte afgelegd, dat hij gaarne in het groote woud wilde sterven, liever 
dan beschaamd naar den berg, (waar zijn Vader woonde,) terug te keeren, 

indien het niet doorging, dat hij bij Koning ARrpsornÂ-sÂsrÁ in dienst trad. 
Wanneer de jongere broeder van Raden SÉmanrrr, de Boetâ SorkÁsrÂ- 

NÁ in de kluis (van zijn Vader) kwam, deed hij dit wt verlangen om zijn 
ouder broeder te ontmoeten. Zóó kwam hij daar eens op zekeren nacht, en 

6. vroeg aan zijn Vader, waar zijn broeder toch was. Deze vertelde hem, dat zijn 
broeder vertrokken was naar Maïspati met het voornemen, om bij Koning 
ARDJOENÂ-sÂsRÂ in dienst te treden. Dit speet SorkÂsrÂNÂ, hij nam afscheid, 

(!) Deze tooverspreuk was het eigendom van Batâr& WisNor en van zijn incarnatie’s. Door die spreuk kon zijn li- 

chaam, of de deelen van zijn lichaam, verdnizendvoudigd worden. 
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en reisde zijn broeder achterna, Hij ging met de snelheid van den wind, en 

toen hij op zijn togt ergens den geur van bloemen gewaar werd, naderde hij 
die plek haastig, en zag zijn broeder in een gebogen houding zitten. ’t Was 
aan hem te zien, dat hij diep bedroefd was. Terwijl hij van achteren naar 

„hem toe kwam, riep hij hem toe. Stmanrrt keek verschrikt om, en zeide, 

hem omhelzende: „wel! mijn lieve broeder! waar kom je toch wel vandaan, 
„hoe weet je zoo, waar ik mij bevind.” 

SorkKÁsRÂNÁ antwoordde: „wel, ik kom van Vaders kluis, ik verlangde u te 

„zien, maar ge waart er niet, en toen vertelde men mij, dat ge naar ’t rijk van 

„Maïspati vertrokken waart. Maar kijk! hoe staat het nu met uw dienst 

„(bij den Koning van dat rijk)? let bevreemdt mij, dat ge hier maar niets 

doet dan in een gebogen houding nederzitten. | 

StuaANTRI deelde heen nu alles van ’t begin mede, hoe de Koning Arpsor- 
NÂ-sÂsrÂ hem met een zending belast had, hoe hij de Konings-dochter van 

Magâdä (voor zijn Heer) bekomen had na een gevecht met den Koning 

van Widarbâ, en hoe hij daarna gekomen was tot een tweegevecht met 

Koning ArpsorNÂ-sÂsrÂ, om daardoor te voldoen aan zijn gelofte, dat hij 

een bewijs van zijn bekwaamheid in het strijdperk zoude vragen. Eindelijk 
deelde hij hem in alle bijzonderheden mede, wat de Koning van hem geëischt 

had, en hoe daardoor al zijn hoop verdwenen was. 

„En hoe is het nu,” antwoordde SorxÁsrÂnÂ hartelijk lachende, „zijt ge in 

„staat om te doen, wat de Koning vordert?” 

Waarop S&uantrr vriendelijk zeide: „wel, lieve broeder! dat kan ìk immers 

„niet! en daarom ben ik zoo bedroefd. Ik weet nog niet eens, waar die 
„berg Oentärä ligt! De Koning gelastte mij den tuin, die op dien berg 

„ligt, met al wat er in is: planten en bloemen, zonder dat er iets aan ver- 

„anderd wordt, naar zijn hofstad over te brengen.” 

‚Nu genoeg!” viel SorkÁsrÂNÂ op heftigen toon-in, „vertel mij niets meer! 
„Hij heeft je verzoek eigenlijk afgeslagen, maar omdat dat wat grof zoude 

„Zijn, verbergt hij het achter zulk een voorwaarde. Dat is een ongehoorde 

„vordering van Koning ARpsorNÂ-sÂsrÂ! want wie is er er in staat om een 

„tuin in zijn geheel uittegraven en verplanten? De persoon, die u dat gelast- 
„te, zal het immers zelf niet kunnen doen. Die Koning van Maïspati is 

„op zijn minst een zonderling Heer; welaan dan! laat ons maar naar huis 

„gaan! Wat geeft het, bij zoo iemand te gaan dienen?” 
Maar zijn broeder antwoordde: „neen! ik heb nu eens de gelofte voor 
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„ispati in’ dienst kom, wil ik hier gaarne in de wildernis sterven! Nu, Sor- 

„KÂsRÂNÁ! ga maar alleen naar huis, en deel aan Vader mijn toestand mede!” 

Toen SorkÂsrÂNÂ uit hoorde, viel hij zijn broeder om den hals, en zeide: 
„wel, wat is mijn broeder standvastig! hij weet niet van ophouden, zóó is 

„zijn karakter! alles trekt hij zich aan, en als hij teleurgesteld wordt en zijn 
„doel niet bereikt, dan wil hij volstrekt sterven! Wees daarom niet zoo ei- 

„genwijs en pedant! Dat gaat maar weg, zonder mij er iets van te laten 
„weten! Ge denkt immers, dat ge een broêr hebt, die leelijk is, en die u zelfs 

„maar lastig valt, en verbeeldt u, dat ge zoo knap en dapper zijt. Nu, het is 

„ook toch zoo heel erg niet, als dát het resultaat van al uw inspanning is, dat 

„ge niet eens een tuin kunt verplanten. Het is jammer van uw mooi voor- 

„komen. Gesteld, ArpsorNÂ-sÂsrÂ had mij zoo iets opgedragen, ik zou wel 
„in één oogenblik dien tuin op den Oentârâ kunnen verplaatsen, al was 

„het ook de geheele berg!” 

Toen SÉmANrrr die woorden van zijn broeder hoorde, omhelsde hij hem, 

en sprak: „waarlijk! wat is het toch een groot geluk een broeder te bezit- 

„ten! Och, SorkÁsrÂNÂ! vergeef het mij! ik geef u mijn persoon over tot in 
„leven en dood! Ge zult den tuin Sriwëdari, zooals de Koning van mij 
„gevorderd heeft, zeker wel kunnen verplaatsen !” 

„Nu ja!” antwoordde SorkÂsRÂNÁ vriendelijk, „maak u daar maar niet 

„bang over, maar ge moet mij beloven, dat mijn persoon later met u bij den 

„Koning in dienst komen zal, want ik zou het niet kunnen uithouden, dat ik 

„voortdurend van u gescheiden werd. Het is heel natuurlijk, dat de Koning dien 

„tuin Sriwödari hebben wil, want het is zijn eigendom. Koning ARDJorNá- 

„sÂsRÁ is een incarnatie van Batârâ Wi1snop, en toen Batárâà Wisnor nog op 

„den berg Oentâràä zijn verblijf hield, heeft hij dien tuin Sriwödari door 

„de kracht van zijn voorstellings-vermogen geschapen, en daarom is die tuin 
„Loo mooi. Kom, ik zal u naar den berg Oentârâ medenemen, ge moet maar 
„op mijn rug gaan zitten, en de oogen goed toeknijpen, terwijl ik u door de 

„lucht medeneem! ge mogt anders duizelig worden.” 
SEMANTRI deed, wat hem gezegd was: hij ging op zijn broeders rug zitten 

en sloot zijn oogen. Toen vloog SorkKÁsRÂNÁ in eens met zijn broeder in de 
lucht met de snelheid des bliksems, zoodat het suisde en zwiepte door hun 
snellen vaart. In één oogenblik kwamen zij boven den berg Oentârâ, en 
toen daalden zij naar beneden en kwamen in den bloemetuin. SEMAN- 
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pRr deed zijn oogen open, en zag met verbazing, hoe fraai die Sriwödari- 
tuin was, met al zijn goud en ornamenten, zijn plantsoen en alle mogelijke 
bloemen, zijn vijverkom, waarvan men het goud zag schitteren en waarin 

zich een paviljoen afspiegelde. S&maNrri zeide vriendelijk: „wel, broer! hoe 
„moeten wij nu dien tuin verplaatsen? want hij is zoo groot; al moesten wij 

„ook maar een enkelen boom er van overplanten, die zou immers verwelken, 

„terwijl hij naar Maiïspati vervoerd wordt.” 
SorkÂsRÁNÂ antwoordde: „dat is nu net gemeene luis praat! als men maar 

„met edele deugden en eigenschappen begaafd, en er dus toe in staat is, zal 
„men niet zoo gaauw verlegen zitten. Die tuin is immers ontstaan door de 
„kracht van de verbeelding, en nu zal ik hem ook door de kracht van mijn 

„verbeelding verplaatsen. Kom, broeder, ga nu maar slapen, daar in “*t pa- 

„viljoen van den vijver!” 

SÉMANTRI ging toen in (t paviljoen van) den vijver, en sloot de deur ach- 

ter zich. SorkÂsrÂNÂ liep den tuin driemaal rond, en toen hij hem driemaal 
rond gekomen was, begon hij met den meesten ernst te bidden. Hij zat 
met de armen aan het lijf en de handen over elkander in een gebogen hou- 
ding, met de voeten bij elkander en met opgetrokken knieën. Hij spande al 
de krachten van zijn ziel in, verdiepte zich geheel in gedachten, en onttrok 

zijn blik aan het aardsche. Zijn bede werd verhoord: in * zelfde oogenblik 
kwam er beweging in den tuin Sriwöëdari, men hoorde een luid gebulder, 
en toen dat opgehouden had, was de tuin eerst geheel en al voor ’t oog ver- 
dwenen, maar na die verdwijning keerde de tuin weder tot zijn vroegere ge- 
daante terug; dit geschiedde door de kracht van zijn verbeelding. Daarop 
staakte SorKÂsRÂNÁ zijn gebed. Het was in der daad hoogst jammer, dat hij 
zoo misvormd was, want al wat hij zich voor den geest stelde, werd hem door 
Batârâ Gorrom Been EEE SOEKÂSRÁNÂ vloog nu spoedig van 

„den berg Oentârâ, kwam in één oogenblik boven de stad Maispati, en 

streek toen ten westen van de stad neder, opdat de tuin op een behoorlijken af- 
stand van de Vorstelijke paleizen zoude neêrvallen. SorkÂsrÂnÂ begon te bidden, 
en door de kracht van zijn voorstellings-vermogen ontstond de Sriwödari 
tuin (weêr) in zijn geheel, niets ontbrak er aan de inrigting van den tuin: 
al de voorwerpen en gebouwen, het plantsoen en de bloemen (waren er aan- 
wezig). SEMANTRt was dan ook vol van lof over de buitengemeene giels- 
krachten van zijn broeder. 

Den volgenden morgen kwam de gansche stad in opschudding, want men 
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hierdoor ontstond er onder de lagere volksklassen een luid rumoer en gejoel. 
Toen men dit aan den Koning mededeelde, dacht hij dadelijk, dat Stman- 

tri den tuin daarheen gebragt had. Hij ging er dadelijk met zijn Gema- 
lin, de Koningsdochter van Magâdâ, naar toe. Alles in de kraton liep 
door elkander, de achthonderd Prinsessen begeleidden Dèwi TrrrÂwart, 
Het rumoer langs den weg was levendig. 

Toen Raden StmAntrir hoorde, dat de Koning met zijn Gemalinnen na- 
derde, zeide hij tot SorkÁsrÂNÂ: „verwijder u nu eerst, en keer naar den 

„berg (waar Vader woont) terug! later, als het al zeker is, dat ik bij den Ko- 

„aing in dienst ben, zal ik iemand naar u toe zenden om u te halen. Als 

„men u nu zag, zou mij dat in moeijelijkheden wikkelen, omdat ge er uit ziet 
„als een Boetâ, Ik zou mij schamen, als de menschen u te zien kregen.” 

SorKÁsRÂNÁ antwoordde vriendelijk: „Fn vroeger hebt ge mij beloofd, dat 

„ik met u bij den Koning in dienst zoude komen. In leven of dood moeten 

„wij niet scheiden! Broeder! als ge te verlegen zijt om mij voor uw broeder 
. „te erkennen, wel! erken mij dan als uw bediende; ’t is gepast, dat ik ach- 

eters umts 

„Neen ,” riep Stämanrtri driftig, „keer naar huis terug! ge zult mij nog in 
„moeijelijkheden brengen. Als ge niet gaauw weggaat, zal ik u dooden!” 
Hij legde zijn tjäkrä aan, alleen maar met het voornemen om hiem bang te 
maken. 

Maar SorkÄsrÂNÂ bleef volharden, en riep: „kom, werp de tjäkrâ maar 
„spoedig op mij neêr! Zou ik voor den dood vreezen? 4 is zelfs uw pligt, 

„mij om ’t leven te brengen, want ik zal het toch niet uithouden, dat ik 
„niet bij u ben. 

Nu werd SEmanrtri vertoornd, daar de Koning nader kwam, werd hij gejaagd, 
en vloog de tjäkrâ door de verbijstering van zijn zinnen af. (Het wapen) 
trof SorkÄsRÂNÁ, en sneed hem den hals af, zoodat hij als een lijk ter aarde 
viel. SEMANrRI gevoelde hevig berouw, maar toen hij het lijk wilde omhelzen, 
verdween het voor zija oogen, en bleef er alleen een stem achter, dic hem 
luide toeriep: „dat laat ik mij niet wel gevallen, dat ge mij doodt, zonder 
„dat ik u iets gedaan heb! Onthoud het wel Sxmanrri! denk er later aan, 

„als er een Boetâ-vorst is, die oorlog voert tegen Maïspati.. Wees in 

„dien strijd op uw hoede! dan zal de persoon, in wien ik mij incarneren zal, 

„wraak op u nemen!” 
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HCOOEFDS UK X LL. 

De twin Sriwedari. 

Terwijl Raden Súmanrtr1 veer verslagen was om de bedreiging, die hij 
gehoord had, kwam de Koning met zijn eerste Gemalin en achthonderd andere 
vorstinnen (in den tuin). Zij waren verbaasd, toen zij den schoonen tuin zagen. 
De groote poort was van goud gemaakt, en had de gedaante van een adelaar, die 
in de lucht zweeft. De bovenste spits van de poort had wel wat van een kroon, 

en verhief zich hoog in de lucht; de versierselen, die men aan de beide zij- 
den (boven aan) vond, waren als ’t ware de oorsieraden van den adelaar, het 

dakbekleedsel van de poort bestond uit op elkander liggende gouden platen 
aan ‘t voorhoofd van den adelaar. Aan de bovenste spits was een parel 

aangebragt, zoo groot als een jonge kokosnoot, die in de verte met al de 
kleuren van den regenboog schitterde, en zooveel licht verspreidde, alsof de 
zon er in was blijven hangen. De muren aan de regter en linker zijde van 
de poort schenen als ’t ware vleugels te zijn, de slagpennen waren hemels- 

blaauw met andere kleuren er tusschen, deels rood en blaauw geverwd, en 

met veelkleurig goud versierd. De stijlen van de poort naast den ingang ge- 

leken op de geschubde beenen van een adelaar, zij hadden lijstwerk van 
verschillende kleuren, dat met een menigte amethisten en brillanten bezet 
was. Ter linker en regter zijde van de poort vond men twee steenen beel- 
den, die de gedaante van Boetâ’s hadden, en geleken op TyinekÂrÂ-BÂLÂ en 

BârA-onpÂrÂ (de beide deurwachters in Batârâ ÚÉnprÂ's hemel). Deze be- 

waakten de stijlen van de poort, zij schenen een-badâmâin de hoogte te wer- 
pen, en in bun linker hand een stalen schild te dragen, en als er iemand 

den ingang wilde binnen treden, was het, of ze dier aanstonds met de ba- 

dâmàâ wilden slaan. Hun tong was van rood laken, hun oogen waren ge- 

vormd door twee Ceilonsche robijnen, zoo groot als een sëntoel-vrucht, (!) 

hun tanden, die in ’t goud gezet waren, en hun slagtanden waren als die van 
werkelijke Boetâ’s. De slagdeuren, die den ingang moesten afsluiten, waren 
van goud, met figuren bewerkt en versierd met edelgesteenten, men had daar- 
op twee wajang-poppen, die op Dèwi Rarm en Batârâ KämÂpsÂsÂ gele- 
ken, gegraveerd. Als de deuren gesloten waren, schenen zij elkander als jong- 

(D Söntoel-vrucht, zoo groot als een vrij groote appel, grooter dan een manggis, geel van kleur, zuur vaa smaak, 
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gehuwden te liefkozen, en als de deuren open gingen, schenen zij van elkan- 
der te scheiden uit tegenzin en haat tegen elkander. 

Het is niet mogelijk al de sieraden van de poort op te noemen. De muren 
rondom den tuin waren van agaatsteenen opgemetseld, en de bovenste rand 
was van scherpe stukjes goud voorzien (en daardoor voor overklimming ge- 
vrijwaard). De paarsche agaten waren hier en daar afgezet met roode en 
groene, zij schitterden als regenbogen, en omringden den tuin met sierlijke 
kringen. De vijver was van zuiver goud, en het paviljoen in ’t midden daar- 
van was met goud ingelegd, de grond was met smaragden bevloerd. 

Koning ARrDJorNÁ-sÂsRrÂ trad in gezelschap van zijn Gemalin den tuin binnen, 
al de vrouwen waren blijde en plukten om strijd de vruchten van het plant- 

soen. De verschillende boomen stonden juist in t jeugdig groen: de mang- 
ga's en manggis hingen een greep hoog, de gading-kokosnoten kon men 
met de hand bereiken, de doew&ët'’s, doekoe’s en moendoe’s hingen digt 
bij, de kwèni’s waren juist rijp genoeg om geplukt te worden; (de boomen) 
stonden in één rij met de kapoendoeng’s boomen, de srikaja boomen 
waren van alle kanten vol vruchten, de djöroek-, djirak-, djamboe- en 

_pidjötan-boomen waren door hek- of lat-werk beschut, in de hoeken ston- 
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den doeren- en ramboetan-boomen, de pinang-palmen stonden in rijën 
naast elkander rondom de bloemen in potten, die net paviljoen omringden langs 
den kant van het water. De roode anjelieren wisselden af met de sroeni, 
de mölati’s stonden in menigte bij elkander, en vermengd met de mönoer'’s-, 

argoelo’s-, gambir’s-, gândâpoerä’s-, paridjätâ’s- en patjar’s vlak 
naast het hekwerk (van den vijver). De nâgäâsari’s stonden in rijën achter 
elkander, de k&moening-boomen stonden digt bij de tjöpäkäàen könângá 

boomen; zij beschaduwden de welriekende pandan-planten. De bijën zochten 
onder luid gegons naar geuren. Het was of de bloemen den Koning en de 
Konings-dochter van Magâdâ welkom heetten en hun geuren aanboden. De 

bloemen openden haar kelken, als of zij de gelofte gedaan hadden om hun geu- 
ren alom te verspreiden. Het loof van het plantsoen deed (als ’t ware) al-- 

lerlei pogingen om geplukt te worden, zij bogen zich voorover om hun tak- 

ken toe te reiken; de bijët-boomen waren beladen met vruchten. 
Koning ArpsornÂ-sÂsrÂ met zijn Gemalin en achthonderd andere vrouwen 

gingen druk aan ’t bloemen plukken, eenigen gingen zich in den vijver baden 
of zich vermaken met zwemmen, en zóó amuseerden zich de Prinsessen op 

allerlei wijzen. De Koning had geen lust, om spoedig naar zijn paleis terug 
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te keeren, en bleef zich eenigen tijd in den tuin ophouden, om zijn vrouwen 

genoegen te doen, en daarna keerde hij naar zijn paleis terug. 

HeOeOOEDSsS’T U EK XX LEE. 

Maden Semantrî lol Palih Soewanda verheven. 

23. 

Toen de Koning openbare zitting hield, werd Stmanrtmi in t bijzijn van de 
Rijksgrooten tot Patih verheven, en met het uitvoerend bewind belast. De 
Koning beschouwde hem als zijn broeder en volgeling in gevaren, en plaatste 
hem aan ‘t hoofd der Vorsten. Op hem rustte de volle genegenheid van den 
Koning, al de magt over het geluk en ongeluk (van anderen) werd aan hem 
overgegeven. Hij kreeg een anderen naam, en heette voortaan Patih SorwÂnDÂá, 
omdat hij zoo op den Koning geleek. Al de Vorsten waren den Patih onder- 

‚dame, hetzij wit vrees of uit gehechtheid. Zi gedroegen zich jegens hem bijna S J 8 J 8 8 Jes J 
als jegens hun Heer en Koning, omdat zijn aard en karakter de noodige de- 
gelijkheid voor %*% opperbewind bezat, en omdat hij wijs en zachtzinnig was. 

Daarop werd Patih SorwÁnpÂ in het Vorstelijke paleis ontboden. De Ko- 
ning zat daar met zijn Gemalin en zeide tot hem: „luister, mijn jonge vriend, 

„Fatih SorwÂnpÂ! het heeft aan de Koningin behaagd een van de buitge- 
„maakte Prinsessen van Widarbâ, Dèwi DarmÂwarr genaamd, aan u tot 

„vrouw te geven.” 

SOEWÁNDÁ maakte een s&mbah en antwoordde: „mijn Heer en Koning! 
„Uw dienaar gelijkt op een Heilige of Panditá, en heeft de gelofte van een 

‚ „celibatairen staat afgelegd. Daarom Heer! als ’* U welbehagelijk 1s, is het 
„beter, dat Dèwi DarmÂwarr ten huwelijk gegeven wordt aan Uw behuwd- 

„broeder, den Koning van Magâdàâ.” 

De Koning keek zijn Gemalin aan, en zeide met een glimlach: „wel vrouw! 

„wat is uw meening over het antwoord van SorwÂNpÂ? hij leidt een celiba- 
‚ „tair leven en (wil) niet trouwen. Hij geeft den raad, om Dèwi DaruAÄwari 

„aan uw broeder, den Koning van Magâdâ, te geven.” 
Nadat de Koningin glimlachend haar toestemming op dit voorstel gegeven had, 

sprak de Koning wederom tot S&mAnarr: „vriend SorwÂnDÂ! geef aanstonds 
„aan mijn zwager TymrÂcÂpÂ en aan vier andere Vorsten met name: TjÂn- 
„DRÂKbror, den Vorst van Kalinggäpati, SormJÄKbror en WrisÁnÄpsrÂ den 
„last, dat zij zich gereed houden. Ik wil (aan den eersten de Prinses Dèw1 

„DARMÂWATI en) aan de vier anderen de vier Gemalinnen van den gesneuvel- 

29 
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„den Koning van Widarbâ geven. Ik laat het geheel aan u over, om de 

„honderd andere buitgemaakte Prinsessen naar behooren te verdeelen onder 
‚ „hen, die die gift van mij zullen ontvangen. Dien hen morgen daarvoor bij 

| „mij aan 
De Patih maakte een sömbah en verwijderde zich uit het paleis. Hij 

deelde aan de Vorsten den last des Konings mede. Al de Vorsten, die Prin- 
sessen zouden ontvangen, waren honderd en vijf in getal, namelijk vijf Vorsten 
van den eersten rang, en honderd Vorsten van lagere rangen. In het paleis 

‚werden de buitgemaakte Prinsessen (tot het huwelijk) voorbereid, en met bloe- 
men en fraaije kleederen van verschillende kleuren: opgetooid. 

Toen de Koningin Dèwi FarrrÂwarr (den volgenden morgen) buiten het 
paleis gekomen was, ontvingen de Vorsten elk hun eigen vrouw. Patih Sor- 
wWÂNDÁ verdeelde de Prinsessen naar behooren onder de Vorsten, behalve on- 

der de vijf voornaamste Vorsten, aan welke de Koning zelf hun vrouwen had 
„toegeschikt. Al die huwelijksfeesten gaven zeer groote drukte. SorwÂNpDÂ deed 
zijn best om al de Vorsten genoegen te verschaffen; hun vreugde en blijd- 
schap steeg dan ook ten top, zij gaven zich geheel en al aan vermaken over, 
’t was of zij daartoe een gelofte gedaan hadden. 

Al de Vorsten hielden in hun hart van den Patih, die aller weldoener was, 

en al de ingezetenen des rijks droegen hem eerbiedige hefde toe. De Patih 
. SorwÂNDÂ was beroemd in de geheele wereld om zijn krijgsdeugden, en kwam 
juist goed bij zijn Heer, met wien hij veel overeenkomst had in manieren, aard 

en karakter. Zij stelden hun genoegen in het weldoen en in het verheffen 
van hun medemenschen tot hoogere rangen; zij hielden streng het oog op al 

wat slecht was in de wereld, en deden hun best, dat het allen naar wensch 

ging. } 

Het aantal Vorsten, die aan Maiïspati onderworpen waren, nam meer en 

meer toe, ten gevolge van de uitstekende bekwaamheid van Patih SomwÂnDÂ. 
Maar die Vorsten onderwierpen zich niet, omdat zij daartoe door den oorlog 
gedwongen waren, zij deden dit alleen om te deelen in zijn mildheid en zegen 

verspreidende weldadigheid, en opdat hun toestand van beschaving en voorspoed 
bestendig werd. Zóó rigtte (SorwÂnDÂ als t ware) verwoestingen aan door goed- 
heid, zijn vijanden kwamen daardoor in verlegenheid, en naderden den Koning 
met liefde en eerbied. Daarom beminden zij den Koning innig; zij trachtten met 
den Patih intime vrienden te worden om zijn moed en dapperheid in den 
oorlog, zijn edel, zachtzinnig karakter; hij was (bovendien) kundig en beschaafd, 
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en deed alles om het al de ingezetenen, zoo geringen als aanzienlijken, aange- 

naam te maken. Er was tusschen hem en hen geen kloof, die hen scheidde, alle 

ingezetenen waren aan hem gehecht, en beschouwden Patih SorwÂNDÂ als hun _ 
Vader. 

Nu werd het dan ook bekend, dat SorwÂNpÂ nog een bloedverwant van 

den Koning was, en kwam hij nog te meer in gunst van hem. De Patih 
was als ’t ware zelf Koning, die door de ondergeschikte Vorsten als hun Heer 

beschouwd werd. Nu en dan liet de Koning hem tijdelijk zijn plaats vervul- 
len, en maakten de Vorsten bij hem hun opwachting. Hij zat dan op den 
diamanten Vorstelijken zetel, omringd door de vrouwelijke hof bedienden. Voor 
vele onderdanen was dit een geheim, zij wisten niet, dat het de Patih was, 

die audiëntie gaf. Het stond vast, dat er tusschen SorwÂnpÂ en de Koning 
veel gelijkheid in voorkomen was; alleen met dit onderscheid, dat de een die- 
naar en de ander Heer was, waren zij gelijk van voorkomen, manieren en stem: 

Wat hun dapperheid in den oorlog aangaat, waren zij beide even volhardend, 
alleen had de Koning de magt om zich een reusachtig voorkomen te geven. 
Daarom nam (de Patih) soms de plaats in van den Koning, om aanzienlij- 

ke rijken te beoorlogen. Het staat vast, dat duizend Vorsten te Maïspati 

hun opwachting bij den Koning kwamen maken, nadat SorwÂnpÂ Patih ge- 
worden was. 

(Met al dien luister) kwam de pracht en de schoonheid, die men in het 
paleis van Maiïspati aantrof, geheel overeen. (Het paleis van Maïspati) 

was als het paleis van Batärà Gonrom in den hemel, dat van Batârâ ÉnprÂ 

was zoo fraai niet. Dèw1i TyrrÂwÂrr was (het beeld van) Batari OrmÂ en 

de Koning van Maïspati was het beeld van Batârâ Gorror. De achthonderd 
vrouwen waren de voornaamste Nimfen, terwijl de goed bewaakte Nimfen 
van lageren rang overeenkwamen met de vrouwelijke hofbedienden. Het stond 
vast, dat het paleis van Maïspatì van binnen op den hemel geleek. De luis- 

ter van den Koning was als die van de zon, die van de Koningsdochter van 

16. 

kl: 

Magâdà diende voor maan, en de achthonderd bijvrouwen van Vorstelijke 

afkomst vertegenwoordigden de sterren. Het zou niet mogelijk zijn de siera- 
den van het paleis te Maïspati alle te vermelden, maar het is zeker, dat de 
Gemalin des Konings, Dèwi TsmrÂwarr, de pracht en schoonheid van het paleis 
nog vermeerderde. Haar luister zette schoonheid bij aan al wat er in ’t paleis was, 

en versierde dit met den glans van diamanten. Wanneer de bloemen opengin- 
gen, werden zij door haar schoonheid betooverd, en als de Koningin en 
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de Koning van Maiïspati in gezelschap van de achthonderd bijvrouwen in 
den Sriwödari-tuin kwamen, verbleekten al de bloemen, en boden Dèwi 

TyrmrrÂwarr hun welriekende geuren aan. Het gadoeng-loof scheen zijn bloe- 
men te verliezen, en keek zijdelings naar haar, de plant zag haar hals, en wik- 

kelde en strengelde zich beschaamd om den boom. De bijna geheel ontlokene 
pandan-bloem zag haar dijën, die door t waaijen van den wind van het 
kleed ontbloot werden, schitteren als gepolijst goud, zij trok zich wederom 
terug en ging niet open. Al de gading-kokosnoten trokken hun steel in, 

en hechtten zich aan de boom, daar zij zich schaamden bij het zien van de 
borsten der Koningin, waarvoor de jonge vruchten onderdeden, ’t was of zij 
bestonden uit zuiver rondgedraaid goud, zóó schitterden zij, met een knopje 
als van amethist en saffier. Zóó was het voorkomen van haar borsten, als zij 

droomde. Onder al de aanzienlijke of geringe ingezetenen van het gansche 
tijk sprak men over niets anders, dan over den Koning en zijn Gemalin, die 

zoo goed bij elkander pasten, evenals over den Patih, die daar ook geheel 
op zijn plaats was, en door wien het aanzien des rijks vermeerderde. 

HOOEDS TU K KN KE B: 

Geboorte van Amil a en andere dupe. 

Wij verhalen nu wederom van Rétnâ Anpsanr, die hij het meer Madirdâ 

boete deed, en daar reeds vele jaren nederzat aan den kant van het water, als een 

kikvorsch ineen gedoken. Zij had geen kleederen aan, bedekte haar naakt- 
heid met het hoofdhaar, en had de gelofte afgelegd, dat zij in het meer 

wilde sterven, indien zij niet door de gunst der Goden bevrijd werd van haar 

ellendige apegedaante. Zij genoot geen drank of spijs; het eenige wat zij at, 

waren de boombladeren, die van zelf op haar schoot vielen, en zij dronk niets 

dan de dauw, die op haar lippen droppelde. Zij deed strenger boete dan haar 

broeders. 

Eindelijk daalde Batârâ Gorror tot haar neder om haar gebed te ver- 

hooren, daar zij in haar boete zoo vele jaren standvastig gebleven was, zonder 

ooit in haar besluit te wankelen. De Goden des hemels, die Batârä Gor- 

ror vergezelden, maakten luid gejoel; in zijn met edelgesteenten versierd 

voertuig zittende, verlichte hij den hemel met een helderen glans, Het was 

of de hooge Godheid zijn woonplaats verliet om de wereld te inspecteren. 



(LXIN) 24. 

25. 

zo (ep) 

27. 

28. 

29. 

80. 

— 229 — 

De glans van zijn kostelijk voertuig lichtte helder boven de plaats, waar An- 
DJANI zat. 

_ Toen Batârâ Gorroe zag op wat wijze zij boete deed, werd hij zeer ge- 

troffen, daar zij zonder kleederen was, en zich alleen met het hoofdhaar 

bedekte; terwijl haar dijën door t opwaaijen van haar lokken ontbloot wer- 
den en schitterden als de bliksem, kwamen er wulpsche lusten in Batârâ 
GoeroE op, en raakte hij een tamarinde-blad aan (5). Te gelijkertijd huilde een 
stormwind, die zware buijen voor zich mt dreef, en de boomen met de wor- 

tels uit de grond rukte, ze omverwierp, in tweeën brak of deed knakken. 
Het (bovenvermelde) tamarinde-blad werd daardoor neêrgeworpen, en viel op 

den schoot van ANDJANL. Zij nam het blad spoedig op, keek onder het op- 
‚eten een oogenblik naar boven, en zag boven haar hoofd de digt opeenge- 
drongene menigte van Goden im de lucht. ANDJAn: werd toen beschaamd, en 

ging weder in een diepgebogen houding zitten. 

De Goden, die haar zagen, waren verbaasd, omdat de persoon, die daar boete 

deed, het aangezigt van een aap had. NarÂÁpÄ wetende, wat er voorgevallen 

was zonder dat anderen het gezien hadden, was zeer in zijn schik, en danste, 

schaterende van lachen, vóór het voertuig van Batârä Gorror. Daarom zeide 

Batârâ Gorror tot hem: „wat is toch de geheime reden, dat je zoo om mij 

„lacht? ” 

NarÁpÂ antwoordde lachende: „Heer! ik lach niet om U, ik lach om de 

„vrouw, die daar boete doet; als zij eens zwanger werd, zou zij zeker een aap 

„ter wereld brengen, een pedante, onbeschaamde aap, die overal met zijn vin. 
„gers aankomt, een hatelijk, baldadig, brutaal beest, die met een waterkruik 

„om den hals zich al hinkende uit de voeten maakt, of al buigende en 

„langzaam naderbij komt, die steeds den mond beweegt, als iemand die eet 
„en altijd wat achter de kiezen heeft, met een ris katjang om den hals en 

„een jonge kokosnoot op den rug.” 
Batârâ Gorror glimlachte, maar dacht bij zich zelven: „zou hij weten, wat 

„mij geschied is, dat hij zoo lacht?” Daarop sloeg Batârâ Goeroe weder den 

weg naar zijn hemel in, en verliet de plaats, waar ANDJANI zich bevond, met al 
de andere Goden. NarÁpÂ bleef langs den weg even uitgelaten van vrolijkheid. 

Batârâà Gorror plukte het blad van een 1lâ-ilâ-struik, die aan de kant 
van den weg stond, en veegde, om NARÁDÁ te foppen, daaraan zijn hand af. (% 

(B Kieschheidshalve zijn hier een paar woorden onvertaald gelaten, Ook komt de vertaling niet geheel met den tekst 

overeen, 
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(LXIX) Terwijl NarÂpÂ maar steeds voor hem uit huppelde, wierp hij hem, zonder 
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dat. hij het merkte, het blad op den rug, (zoo dat het er op vastkleefde) 
alsof het er op gelijmd was. 

Daarop zeide Batârâ Gorrou; „wel NarÂpÂ! zeg het nu maar:*je lacht 
„mij uit, omdat je meent, dat ik op die aap verliefd ben. Nu, wie van ons 
„beiden zou wel gelijk hebben? Dit is zeker, dat jij vader van een aap zult 
„worden.” 

NarÂpÂ riep luide: „van waar zou ik een aap verwekken? ik heb niet het 
„plan om op een aap te verlieven! Maar een ander, uw zoon BrÄmÂ, heeft 

„de dijën van de aap (die daar boete deed) gezien, en kijk! dadelijk heeft 
„hij wuipsche gedachten gekregen! Zeker is zij zwanger, en wel door toe- 
„doen van BrÁmÂ, en even zeker zal zij een aap ter wereld brengen.” 

NarÂpÂ zeide dit al schaterende van lachen, maar wist niet, dat hem dat blad 

„op den rug geworpen was. BarÂrÂ Gorror antwoordde vriendelijk: „wel, al 
„wil je mij daarvan ook verdenken, ’t is mij goed, maar wat je nog niet 

„weet, dit is zeker, dat jij vader zult worden van een aap, omdat je mij zoo 

. „zonder reden uitlacht. Kijk, schaam je je niet, om met een apekind op den 

„rug onder de Goden te komen, en te beweren, dat het mooi staat overal 

„een aap mede te nemen?” 

Al de Goden keken met uitgerekte halzen regts en links, maar niemand 

„wist, wat zijn geheime bedoeling was, waarop Batârâ Gonrow vervolgde: „he, 
„kijk eens om! is dat je kind miet, dat daar op je rug is vastgekleefd ?” 

Op dit gezegde van Batârâ Goprron veranderde het ilâ-1lâ blad in een 
aap, die zich aan den rug van Narâädá bleef vastkleven, met de armen om 
zijn hals, en de beenen kruiselings, zoo slap als een touw, om zijn middel 

geslingerd, terwijl de staart om zijn lichaam was gewikkeld. 

NarÁpÂ sprong van schrik op, liet zich op den grond vallen, en sprong 
‚van schrik weêr overeind. Hij rolde zich over den grond, doch kon de aap 

maar niet los krijgen, integendeel deze hechtte zich nog al vaster en vaster aan 
zijn rug. Met een diepen zucht wendde hij zich tot Narádâ en zeide: „ach, 
„ik smeek u om vergiffenis!” waarop Batárá Gorror antwoordde: „in geen 
„jaat zul je van die omhelzing verlost worden, als je niet eerst dien aap voor 
„Je zoon wilt erkennen-” 

„Ja, jal” riep Narâdàá spoedig, „het is mijn zoon, als hij zich maar niet zoo 

„aan mijn rug vasthecht, en de haren in mijn nek doet stoppelen van angst!” 
Toen sprong de aap van zijn rug, en omhelsde zijn voeten. NARrÁDÁ was zeer 
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in zijn schik, hij omhelsde en streelde zijn zoon. De Goden joelden en maakten 

zich vrolijk, omdat (die aap) wel wat op NarÂpÂ geleek: hij had hooge voor- 
uitstekende schouders, een ineengedrongene korte hals, zijn gestalte was om zijn 
korte beenen dwergachtig, zijn buik was boven in de maagstreek dik, en stak 
van onderen rond uit, zijn achterste stak met een naar bovenstaande punt 

„achteruit, als de bok van een Javaansch zadel, zijn staart was heel lang, hij 

had een donker groene kleur en glinsterde als een groene tor. Hij ontving 
den naam van Raden AnmÂ (1). 

NArÁpÂ zeide daarop (tot Batârâà Gorror:) „als het U behaagt, Heer! laat 

„hij dan makkers hebben, zoo als hij is, en laten al de Goden kinderen 

„verwekken, die allen apen zijn, die kunnen zeker van dienst zijn! Ik smeek 

„U, geef gehoor aan mijn bede! Een enkele aap is te weinig, die wordt 
„maar een voorwerp van bespotting.” 

Batârâ Goeror vervulde de bede van NARADÁ, en gaf dezen last aan al 

de Goden: „verwekt allen zonder onderscheid apen! ik geef u tot aan hun ge- 
„boorte zeven dagen tijd. Dit is mijn stellige last!” 

Al de Goden beloofden aan dien last te voldoen. Zij vertrokken een ieder 

naar zijn woning, en gaven zich met hun vrouwen in hun bidvertrekken aan 
ernstige gebeden over. Niet lang daarna werden hun vrouwen zwanger door 
de scheppende kracht van hun geest, en na zeven dagen bevielen zij allen (van 
apen). Zij werden in hemelsch tooverwater gewasschen, en waren spoedig volwas- 
sen. Er waren millioenen en honderdduizenden van apen in ontelbare menigte 
naar het aantal der Goden. De kinderen van gewone lagere Goden werden 
gemeene apen, maar de dappere boven anderen uitstekende apen waren kin- 

deren van de voornaamste Goden. Deze waren van ontzagwekkenden omvang 
en allen dapper in den strijd, zij werden de aanvoerders. Velen hadden een 
aangezigt als de zon, zij schreeuwden als de donder en hun kuch was als 
een onweer. Îoen zij aan Batârâà Gorrom voorgesteld werden, had deze veel 
genoegen bij het zien van hun apegedaante. De buitengewoon grooten wer- 
den allen aanvoerders, want het pastte wel, dat zij de moedigsten in den 

strijd waren. Daarop liet Batârâà Gorror hen spoedig (naar de aarde) ne- 
derdalen, en den Koning in de spelonk van Kiskënda als hun Heer te er- 
kennen. 

Zij daalden neder onder aanvoering van den aap AnimÂ, en kwamen te 

woordspeling op het ilâ-ilâ blad boven vermeld, 



(LXX) Kiskönda in zoo groote menigte, dat een zee zich scheen uit te storten, 
Zij erkenden, naar hun bevolen was, SorGRIwWÂ als hun Vorst, en onderwier- 

18. pen zich allen aan hem. Raden SorBaur werd door hen gelijk een Godheid 
vereerd, als een persoon, aan wien het geheele apenheir Goddelijke eer he- 
wees, wien allen met ontzag en liefde bejegenden om zijn dapperheid en 
vroomen inborst, en om zijn kracht en volharding in het boete doen. 

19. Koning SorarrwÂ benoemde, bij het aanstellen van zijn beambten, Raden 
AnmÂ tot zijn Patih. Vlak onder hem werd de aap SaARÁBÂ, een geleerd, 

kundig en krijgshaftig aanvoerder, geplaatst, even als hij met een heir van vijf 
20. nullioen apen onder zich. Zijn ambtenoot AnimÂ was bedreven in kunsten 

en wetenschappen, en evenmin als zijn leger vatbaar voor de werking van 

het vergift, 
Er waren nog meer aanzienlijke beambten: de dappere DaArrmorKÂ, Da- 

21. NOERDÂRA, ÉNpRÂDsANor, GAwÂJÂ, GAWAKSÁ, WisAnekÂrÂ, Portas, SÁTÄBALI, 

WinÂrÂ, SEmeparr, BrmÂMorkKÂ, KesAnt, GÄDÄMEDÂNA, KARDÂNÂ, KAPIMÉNDÂ, 

22. SonBopÂrÂ met DropwrEKSÀ en KÄmÂprastr. Al deze (apen) waren oorlogs- 
helden en onversaagd. De aanvoerders gingen met hun legers, elk: van vijf 

millioen of vier millioen apen, overeenkomstig hun rangorde door de lucht. 
23. In al hun handelingen, ook in hun onderworpenheid aan hun Koning en: aan- 

voerders, waren de apen geheel als de menschen. Zij waren zeer ingenomen 
24. met hun verblijf in de spelonk van Kisköéndâ. De bosschen waren er nog 

ongeschonden, en (de boomen) waren er vol van allerlei vruchten, want in 

langen tijd had niemand gegeten van de vruchten uit de bosschen, die tot 
Kiskendâä behoorden, Al de aanzienlijke beambten lieten woniugen voor 

zich optrekken. 

25. De bediende van SorBam en SouertwÂ, genaamd DJEMBAWAN, van wien wij 

vroeger (!) verhaald bebben, was na het vertrek van de aan hem toevertrouwde 

kinderen voor den Pandità (GorÂmá) bevreesd; hij gevoelde wel, dat hij 
26. schuldig was, en ging hen daarom achterna. Met hem ging zijn neef Porronr-- 

MÉNDÁ, die een achterneef was van den Panditâ GorÂmÂ, en hoornen had 

als een schaap; deze had hem reeds van zijn vroegste jeugd voortdurend 

gevolgd. DsömBAwAN en zijn volgeling hielden zich onderweg op bij het meer 
21. Soemâlä, en gingen, omdat zij vermoeid waren, met de beenen in het water 

zitten, en zóó kwam het, dat zij in apen veranderden. Ten hoogste beschaamd. 
maakten zij zich spoedig, uit de voeten, om zich in het bosch te verbergen. 

re df ú 
4 _ 
a 
u 

(1) Zie boven den 19en zang het 18e couplet en vervolgens. 
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DJEMBAWAN bleef daar vele jaren boete doen, totdat eindelijk de Goden zich 
aan hem openbaarden, en hem zeiden, dat hij spoedig naar de spelonk van 
Kisköndâ gaan moest, want dat een van zijn vroegere jonge Meesters dáár 
als Koning gehoorzaamd werd door een ontelbaar groot leger van apen. Dota- 
BAWAN gaf dadelijk aan dien last gehoor, en ging op reis naar de spelonk 

Kisk&ndàä. Toen hij daar aangekomen was, en den koning SorariwÂ ont- 

moette, deelde hij hem onder veel tranen mede, wat hij gedaau had, hoe hij 

van gedaante veranderd was bij het baden in het meer, en uit schaamte 

zieh in een woud had schuil gehouden, tot eindelijk de Goden hem gezegd 
hadden, dat hij hem, als zijn Koning, te Kiskendâà moest volgen. Sorrr- 

wÂ was over dit alles zeer getroffen, troostte hem in zijn lot, en stelde hem 

aan tot Hoofdbeambte met den zelfden rang als AniuÂ. 

BOO EDS UE XX Eil VV. 

Geboorte var ARCEAZI. 

Nadat Rötnäâ ANDsanr, als een kikvorsch aan den oever van een meer (in- 

„eengedoken), het tamarindeblad gegeten had, werd zij dadelijk zwanger. Zij 
was daarover ten hoogste bedroefd, weende dag en nacht, en schaamde zich voor 
iedereen, omdat zij zonder man zwanger geworden was. Dat griefde haar 

„zeer, „ach !” riep zij klagende en jammerende uit, „ach, groote Goden! wat 

„heb ik toch gedaan, dat gij mij in uw toorn in een aap veranderd hebt, 

„ten gevolge van het kostelijke potje, en dat het mij nog ntet vergund is van 

„die apegedaante bevrijd te worden? Wat zit ik hier aan den oever van dit 
„meer al vele jaren, als een kikvorsch mmeengedoken, smeekende om vergiffe- 

„nis en verlossing uit mijn ellende! En nu moet et nog bijkomen, dat ik 
‚ „zonder man zwanger geworden ben! Wat heb ik dan toch gedaan, dat ik Uw 

„toorn draag, en dat ik zoo gemarteld word? Ik wil hever dadelijk van deze 

„aarde verdwijnen, dan nog langer zulk een ellendig leven te leiden, zoo ge- 

„heel verschillend van dat van mijn pvatuurgenooten. Hoort het, gij wolken, 
„hichtglansen, regenboog, vuurbollen, weerlicht en bliksem! zon, maan, en sterren! 

„bergen en zeeën! de gansche natuur roep ik tot getuige van mijn marte- 
„lingen en van mijn mateloos diepe ellende! Ziet, hoe ik duizend dooden 
„sterf, en zonder aanleiding gegeven te hebben diep rampzalig ben! Maakt 
„maar dadelijk een eind aan mijn leven, en verteert mij tot stof, daar ik toch 

î 30 
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„voor schuldig gehouden word, als vemand, die buiten het nuwelijk zwanger 

„geworden is!” | 

Zóó jammerde Rétnâà ANpJANI maar steeds voort, totdat de tijd van 
‚haar bevalling gekomen was. Toen zij de smartelijke weeën voelde, wist zij 
niet wat te doen, meenende, dat haar doodsuur gekomen was. Bij de aller- 
laatste wee kwamen er woeste orkanen, digte regenbuien, loeijende windvla- 

gen, ronddraaiïjende wervelwinden, en hevig krakende rukwinden. Boomen wer- 

den ontworteld, stammen en takken braken af, de stoelen of stammen van de 

doorn-bamboe vielen om, en werden (als t ware) omgetrokken. Reötnâ 

ANpsAni viel buiten kennis, toen haar kind ter wereld kwam; de gansche na- 

tuur was in opstand, het donderde, zoodat al wat in het woud leefde, beefde 

van angst, de regen viel neder, terwijl de wind huilde, alles schudde, beef. _ 

de en kantelde heen en weder, de bergtoppen stortten in; het was een gebul- 

der als van de zee, zelfs de hemel was in beweging. Batârâ Gorrom zond 

dasrop Nimfen (naar de aarde) om den jonggeborene te helpen, en al de 

benoodigheden mede te nemen. Bij het meer Madirdâ komende, na- 
men de Nimfen het kind op, en behandelden en verzorgden het geheel en al, 

zoo als ’t behoorde. Röétnâ ANDJaNt werd van haar apegedaante bevrijd, en 

kreeg haar vroegere gedaante weder. Toen zij uit haar bezwijming. ont- 
waakte, wist zij eerst niet regt, hoe zij het had, en werd verlegen bij het 

zien van de Nimfen, die haar kind opgenomen hadden. Het kind zag er 
uit als een witte aap, maar zij was toch zeer tevreden, omdat haar eigen li- 

chaam nu van de apegedaante verlost was door. de hooge gunst van Ba- 

târâ Gorror. Zij werd daarop door de Nimfen medegenomen, in den he- 
mel geplaatst, en met luister tot Hemelnimf verheven, 

Het pasgeboren kind werd aan Batârâ Basor gegeven, deze nam het als het 

zijne aan, en voedde het als pleegvader op, opdat het bovennatuurlijke krachten 

mogt bekomen, en uitmunten door krijgsdeugden, en Batârâ Gorrom vermeer- 
derde zijn vermogens. Toen het in het hemelsche tooverwater gewasschen was, 

werd het spoedig groot en volwassen. Velen noemden hem Raden An- 

DJANI-POETRÁ, of Raden PAwÂNÂ-soENor, Raden RÁmâ-pÁsÁrarr, Raden 

PrÂgÂrsÂnÂ-sortÂ, (Raden) Nilatmâädjäâ, ook Raden Anoman, BAJor-tA- 

NÂsÂ en Maroptri. Hij was volleerd in ‘t beoefenen van wetenschappen, 
schrander van voorkomen, goed ontwikkeld van verstand, behoedzaam, wijs, vlug 

van begrip en volgeest, met. een woesten blik en een witte kleur. Hij was be- 

daard, en de uitdrukking van zijn gelaat was zedig, Hij bezat de allergrootste 
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dapperheid in den oorlog, was hoogst bedreven, moedig en begaafd met 
buitengemeene vermogens, uitermate sterk en onverwinnelijk. De Goden ver- 

spreidden den lof van Raden Bason-raNÂJÂ, ook genaamd RAmÂ-psAjÂparr. 
Als hij in den strijd woedend werd, werkten zijn bovennatuurlijke vermogens, 

stormen met digte regenvlagen, en rukwinden ontstonden, en hevig loeiden dan 
de stormwinden. Zijn wondervermogen was als dat van zijn oom Sorgau1i, als 
hij in den strijd verwoed was. 

Batârâ Goproe schiep behagen in hem, en gelastte een der Goden Raden 
Basor-rÂNÂsÂ te begeleiden, en hem over te geven aan zijn oom, den Koning 

„der apen in de spelonk Kisköndâ. Toen hij daar aangekomen en in te. 

genwoordigheid van den. Apekoning gebragt was, zeide de afgezondene 
Godheid: „hoor, Apekoning SorariwÂ! Batârâ Gopror laat u weten dat 
„dit uw neef is, daar hij een zoon is van Rötnâ ANpsANm hij geeft hem ge- 

„heel aan u over. Uw zuster Rötnâ ANDJAni is bevrijd van haar apege- 
„daante, zij heeft haar vorig uiterlijk weder bekomen, en is Hemelnimf gewor- 

„den. Batärâ Bajor is de vader van dezen neef van u.” 

SonerIwÂ was ten hoogste verheugd, toen hij vernam, dat zijn zuster, door 
de gunst der Goden bevrijd, haar vorig uiterlijk had teruggekregen en He- 
meinimf geworden was, en toen hij zijn neef goed bekeek, was hij ook zeer 
verblijd, want hij was jong, uiterst behoedzaam, schrander in de aanwending 
van zijn verstand, juist-zoo als het paste aan een oorlogsheld. Alle apen be- 
minden hem om zijn zachtzinnigheid van karakter, zijn braafheid, bedaard- 
heid en minzaamheid. 

Nadat de afgezondene Godheid afscheid genomen had, en weder in de lucht 

verdwenen was, gaf Koning SorerrwÂ hem een-aanzienlijken rang, namelijk als 

die van een Koningszoon. Hij vertrouwde hem het bestuur in de moeijelijkste 

omstandigheden toe, en gaf hem een leger van apen; ook stelde hij een Hoofd- 
beambte, den dapperen, veel vermogenden aap SARÁBÂ aan, ow de voogd 
van ANOMAN te zijn. Hierop gaf hij ANoMaN den last, om spoedig zijn opwach- 
ting te maken bij zijn oom Sorgarr, die als een Panditâ boete deed. 

ANOMAN deed dit onder geleide van SarÂBÂ, kwam op den berg Soenjâ- 
pringgàä, en naderde zijn oom eerbiedig. Sorgarr schrikte eerst, en vroeg 

toen vriendelijk: „Wel SarÂBÂ! wie is die jonge aap, die mij hulde betoont?” 
SARÂBÀ antwoordde na een sömbah: „dat is een neef van U, een zoon 

„van Dèwi ANDJANL bij Batârâ Basor verwekt. Uw zuster is nu van haar 

„apegedaante verlost, en is in haar vroegere gedaante Hemelnimf geworden.” 
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SoEBALI was zeer verheugd, toen hij zijn neef zag, en toen hij hoorde, dat 

zijn zuster door de Goddelijke genade (uit haar ellendigen toestand) verlost 

was. Daarop zond hij ANoMAN weder naar huis met last, om weder naar de 
spelonk van Kisk&ndàä te gaan-naar zijn oom SoreriwÂ, die door alle apen 
als hun Koning gehuldigd werd, om met zijn oom in alle genoegens en rijk- 
dom te deelen; „blijf hier niet lang in deze kluis,’ besloot hij, „dat zou mij 

„in mijn boete doen storen.” 

ANOMAN maakte een sémbah, en vertrok toen van den Soenjäpringgä; 
SARÁBÂ ging met hem mede. In de spelonk Kiskö&ndâà komende, deelde 
hij zijn oom mede, wat hij gedaan had, dat hij zeer eerbiedig bij zijn óom, 

den eerwaarden Panditä, gekomen was, maar dat deze hem spoedig terug- 

gezonden had, omdat hij daar gestrenge boete deed, en bang was, dat hij 
daarin gestoord werd. Toen de Koning der apen dit verhaal van ANOMAN 
hoorde, lachte hij. Doch verhalen wij niet langer van den Koning SorerIwÂ, 
die het bewind bleef voeren over al het apenheir. 

Poenemende magt van Pasamoeka. 

Het grondgebied, dat aan Koning DâÂsÂmorkÂ onderworpen was, nam in- 

tusschen al meer en meer in omvang toe. De aarde beefde bij het zien van 
‚zijn wondermagt. Alle soorten van. Boetà’s, die zich op den aardbodem 

en onder het uitspansel bevonden, kwamen hulde bewijzen aan den Koning 
van Alénkâ, en daarom nam de strijdlust van DâsÂmorKÂ en zijn legers 

1 ] td Gif 1 70 ï 8) Tre laardiehaid a d 1 a bij voortduring in hevigheid en wreedaardigbeid toe. De oppermagtige Ko 

„ning van Alënkâ geleek op de zon, en al de Koningen, die door de 
stralen van die zon beschenen werden, krompen uit angst voor den Koning 

van Alënkàâ ineen; zij zaten in groote verslagenheid, wanneer hj als vijand 
hun land doortrok. 

Nadat DâsÂAmorkÂ in den hemel van Batârâ ÉnprÂ de overwinning be- 
haald had, hield hij zich een tijd lang stil, bleef in zijn paleis, en trok niet 

„rond om te oorlogen. Steeds genoot hij de genoegens des huwelijks met 
Dèwi TÁri, en zóó troostte hij zich in zijn minnegloed jegens Dèwi Wr- 

pÂwAri, voor wie hij Dèwi Târr in de plaats gekregen had. 

Ook zijn jongere broeders, KormBÂKARNÁ en Wr…sisÂnA, gaven zich geheel 

„aan de mingenoegens over, KormBÄÂKARNÂ met de Nimf Dèwi Krswanr en 
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Wr…sisÂnÂ met de Nimf Dèwi Trrwarm. Beide broeders genoten volop ver- 
maken en weelde, bijna even goed als hun ouder broeder. Zij woonden elk 

in hun eigen paleis, hierdoor was de hofstad Alénká als t ware in drie 
gelijke deelen verdeeld. 

Ook de Hoofd-aanvoerders met de aanzienlijke en geringe Boetä's van Alön- 
kä en aangrenzende (onderworpene) rijken aten en dronken dag en nacht in 

hun woningen, want de Koning had hun vrijheid gegeven, om zich zooveel 

mogelijk te vermaken. Sommige, met bovennatuurlijke gaven voorziene Hoof- 

dep gingen in den hemel vruchten Ee en bragten die op wagens naar 
huis. Anderen gingen naar het zeestrand, rigtten daar tenten op, en lokten 

de visschen der zee in hun netten. An diaken rond mm bosschen en op 

bergen, en rigtten er hun slaapverblijven in, daar zij hun vrouwen hadden 
mede genomen. Zóó hendelden vele Boetä-aanvoerders op verschillende wij- 

‚zen om zich genoegen te verschaffen. Sommige Hoofden gingen voor hun ge- 

9. 

10 
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® 

noegen veraf ronddolen, en gingen vergezeld van de hun onderhoorige benden 

naar andere landen, om die te verwoesten of onrust te verwekken, hoewel 

geen van de inwoners hun eenig leed deed. De Boetä's van Alénkâ, aan- 
zienlijken en geringen handelden geheel naar en dachten, dat zij 

nu bij voortduring in de wereld de overhand zouden hebben, want niet alleen op 

de aarde (bukte) iedere Vorst, t zij van Hen of van Boetâ’s, voor hen, zoo 

er al eens een onder hen was, die zich verstoutt e tegen hun Koning, maar 

zelfs de Goden hadden den strijd tegen hem af oren. 

Op zekeren dag gaf DÁsÂmorkKÂ aan al zijn legerafdeelingen den last, om 

wich voor den oorlog wf te rusten, want dat bij wederom wilde ronddolen en 

oorlogvoeren. Daarop maakten al de legerhoofden, zoo van Alönkâ zelve, 

als van de ondergeschikte gewesten, zich gereed, en bragten al hun gewapene 

„den te Alënkâ bijeen. Zij maakten een vreeselijk rumoer, gelijk dat van 

den donder. De Boetâ-aanvoerders schaarden toen hun troepen in orde 

Meer den honderd millioen Boetä's, tot hef leger van Alënkàâ behoorende 

stonden onder de wapens. De krijgsmuziek gaf het teeken, en toen rukte 
men spoedig op van Alönkâ. De beide broeders van den Koning, Aryâ 
KormBÂKARNÁ en Aryá Wr…egrsÂnÂ, bleven met al hun troepen in de stad ach- 
ter om die te bewaken; ook bleven er vier Hoofden van de kraton achter 

om die te beschermen. 

Toen DÂsÂmonkÂ buiten de stad gekomen was, vulde hij met zijn troepen 

alle ruimten, gelijk de springvloed van de zee alles overstroomt en de bosschen 
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onder water zet. De Boetä’s in de lucht waren als een mist, die ’t lucht- 

ruim vervulde. Met snellen vaart gingen zij over het grondgebied van ande- 
re Vorsten. Alle plaatsen, die zij doortrokken, kwamen in rep en roer. Vele 
Vorsten vlugtten naar de bergen, hun hoofdsteden werden tot puin vernield, 
en hun schatten geroofd. Andere Vorsten onderwierpen zich gewillig, gingen 
DÁsÁMmorkÂ op den weg te gemoet, en boden hem ververschingen aan. An- 
dere magtige Vorsten besloten tegen hem gewapend op te rukken, trokken 

buiten de stad, om hem met hun troepen den doortogt te beletten, maar wer- 
den door de Boetâ's vertreden, evenals een kleine stroom, waarop een stort- 
vloed aanvalt: het leek er niets naar, dat zij door dat verzet hun doel be- 

reikten. 
Op zekeren dag hield DâsÂmoeKÂ rust, en vertoefde in een woud, waar 

hij op een eiland, NopsÂ-Manik of Artja-Marik genaamd, een verblijf liet op- 
rigten, en voor zijn troepen tijdelijke woningen optrekken. De bosschen op 
dat eiland waren nog ongeschonden, men vond, er vele boomen, die vruchten 

droegen; het terrein, waar DÂsÁmorkÂ zich ophield, was ruim en vlak, een 

groote rivier stroomde rondom het bergachtige eiland. 
Koning DÂsÁmorkÂ verlustigde zich met het bestijgen der heuvels, zittende 

in zijn met diamanten versierde draagzetel, en vergezeld van alle hooge be- 

ambten. De heuvels op Norsa Manik waren van grooten omvang, er was veel 

wild in de bosschen, men vond er alle mogelijke vruchten en bloemen, en 
boven op den top had men een meer, waaruit het water naar beneden stortte 

Al de Boetâ’s waren verheugd en vonden het verblijf op dat eiland aange- 
naam, zij waren steeds bezig om het wild in het bosch en de visschen in de. 

rivier met netten te vangen. Doch verlaten wij nu vooreerst den Boetà-vorst 

die met al zijn legerbenden (op NorsÂ MANiK) zijn verblijf gevestigd heeft. 

HOOFDSTUK XX LV LL. 
ke) ie} le} 5 Pa 5 z 

Ardjeenassasra doel een pleizierlegt, en dant een rivier af. 

Ie Ongeveer in denzelfden tijd, dat DÁsÂmorkÁ den bovenvermelden togt deed, 
gaf de groote Koning van Maïspati last aan Patih SonwÂnpÂ, om aan 

alle onderhoorige Vorsten, Hofgrooten en aanzienlijke beambten bekend te 

maken, dat zij zich reiswaardig moesten maken, daar de Koning een reis wilde 

19. doen. Luid rumoer ontstond er nu onder de inwoners der hofstad; zij voor- 
zagen zich van oorlogstuig, om den Koning te begeleiden op den togt naar 

Bl 
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naar bosschen, bergen en het zeestrand, dien hij ondernam om zijn Gemalin 
genoegen te doen, en om zelf zich te verlustigen. De Vorsten en Hofgrooten, 
de hoogere en lagere beambten liepen door elkander, en met een rumoer als 
van den verwijderden donder schaarden de aanvoerders hun troepen in orde. 

Voor de Vorsten van de duizend onderworpene landen, de Hofgrooten en 
hooge beambten stonden middelen van vervoer gereed; de groote wagens, 
de soorten van draagstoelen en de gewapende manschappen waren niet te 

tellen, want de duizend Vorsten, die daar met hun troepen waren, namen hun 

vrouwen mede. Al de Koningen hadden hun Gemalinnen bij zich. 
Toen de gansche legermagt onder de wapens stond, geleek zij op een berg 

van vuur, en de kleeding der Vorsten was zoo veelkleurig als een woud van 
bloemen. 

De Koning van Magädä, zwager van den Koning (van Maiïspati), voerde 

‚de voorhoede aan, hij had honderd Vorsten onder zijn bevelen, reed op een 

gouden wagen, had prachtige staatsieteekens achter zich, en werd omstuwd 
door een menigte Krijgsoversten. 

Op de troepen van Magädàâ volgde de Vorst van Srawânggä. Ook deze 
‚had honderd Vorsten achter zich, reed op een olifant en zat daarop in een 
soort van draagzetel. Zijn sierlijk uitgedoschte leger deed den grond dreunen. 

Op hem volgde onmiddelijk de Vorst van Srawanti met honderd Vor- 

sten achter zich, hij reed op een schipvormige wit geverfde wagen. Zijn troe- 
pen waren ook fraai uitgedoscht. 

Daarop volgde de Koning van Kalinggäpati met honderd Vorsten, zijn 

fraai gekleede troepen maakten luid rumoer. Hij reed op een gevlekte oli 
fant, en zat daarop in een draagzetel van glinsterend goud, 

Achter hem sloot de Koning WisÂBÂpsrÂ zich aan, hij had honderd Vor- 
sten onder zich, en reed op een bruingeverfde wagen. 

Deze legerbenden liepen met grooten haast, overal zag men fraaije costumes 
schitteren, er waren allerlei middelen van rumoer: wagens, paarden en olifan- 

ten. De Vorsten, die van een of ander voertuig gebruik maakten, mogten zich 
niet onder de troepen mengen, allen liepen naar behoorlijke rangorde, en elk 
had zijn eigen veldteekens. De Vorsten, die ‘t bevel voerden, hadden allen 

‚de insigniën van hun rang, met een vaandel en een gouden pajoeng, bij zich 
(@, 

en een groote knods aan weêrszijden; voorts (droeg men) voor hen uit: een sa- 

mogà, badâmä, déndâ, nanggâlâ, moesâläâ, piling, tjäkrä, tjan- 

drâsàâ, benevens een trisoelá, limpoeng en lòri. 
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sÂsrÂ. Hij was in t midden van den trein met achthonderd vrouwen, die 
(zijn Gemalin) Dèwi FirrÂwar volgden, benevens vijfduizend vrouwelijke 
bedienden. Het was een lange rij van wagens en karren, de vrouwen (van 

den Koning) zaten in honderde draagzetels maakten, achter elkander uit de 
stad gaande, een lange reeks. | 

Dèwi EjmrrAwarr zat in een gesloten draagstoel, met een gouden fraai be- 
werkten hemel, rustende op witte stijlen, aan de randen versierd met groene 

smaragden; van binnen was die draagstoel met zijde bekleed, en verder met 
goud aan de kanten en bier en daar elders opgetooid. Van verre gezien geleek 
(die draagzetel) op een glansrijken meteoor, die achter bliksemstralen verborgen 

was, terwijl vuurbollen erin menigte om heen draaiden, en in den draagze- 

tel zich een ster bevond. Boven den draagzetel werd de dubbelde pajoeng 
van fraaije paauweveêren gedragen. Hierachter ging de Koning van Maïs- 
pati in ’t midden van de optogt. Hij zat in een wagen, die met edelgesteen- 

ten en met groene, zich op en neèêr bewegende vlerken van torren versierd. 
was, aan zijn beide zijden werden pajoeng’s, en voor hem mt werden de 

andere insigniën van zijn waardigheid gedragen, boven en achter elk paar 

insigniën droeg men ook pajoeng’s; al die pajoeng’s vermeerderden de 

schoonheden van de optogt. Zij verspreidden zieh voor aller oog, als vlugtende 
koentoel-vogels, die in twee rijén aan den kant van den weg vlogen, en 

de een na den ander te voorschijn kwamen. 

De troepen van de lĳjfgarde gingen snel, digt op elkander en vol moed. 

Op den Koning volgden de troepen van de kraton, zij werden door hem zelven 

aangevoerd. Zij droegen verschillende soorten van wapens en geleken een” 
brandend bosch; door hun vuurrood uiterlijk leverden zij een fraar tooneel 

op. Bij het groote leger, achter den Koning bevonden zich, evenals vòöór hem, 
vijfhonderd Vorsten, zij verwekten onder het gaan een fraai schouwspel. De 
Vorsten hadden naar hun rang elk zijn eigen waardigheids-insigniën, bij zich. 

Achter den Koning volgde Patih SorwÂnpÂ, die (honderd), Vorsten aan- 

voerde, rijdende in een gouden wagen, zijn troepen waren duizendmaal tien- 
duizend in getal, hun honderdduizend aanvoerders moesten (hun Koning) van 

achteren voor gevaren dekken, al de hoogere en lagere Hoofden waren krijgs- 
helden. Hun kostumes waren van onderscheidene kleuren, ’t was of zich de 

schoonste bloemen verstrooiden. 
20. Daarop volgde Vorst TsÁnprÂkèkror met zijn legermagt, aan het hoofd van 
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honderd Vorsten. Om hun fraaie kleeding geleken zij een bloemetuin. 
Achter hem hiep de Vorst SonrsÂkùror aan ’t hoofd van honderd Vorsten, wier 

sierlijke kleeding de kleur had van jong gebladerte, 
Hierop volgde Vorst NeÂrÂranÂsÂ aan het hoofd van honderd Vorsten; de 

fraaije kleeding van zijn troepen deed hen gelijken op verstrooide (oranje- 

kleurige) plásâ-bloemen. 
Achter hem ging Koning GopÂparmÂ van Widarbä, aan ’t hoofd van 

honderd Vorsten; zijn fraai gekleede troepen maakten luid rumoer. 
Eindelijk sloot Vorst SopÂ aan t hoofd van honderd Vorsten den trein 

met onderscheidene soorten van gewapende manschappen. Alles te zamen 
waren er dus vijfhonderd Vorsten. Toen (de geheele optogt) buiten de stad 

gekomen was, scheen het, dat een zee zich over ’t land uitstortte en de wou- 

den onder water zette. Het leger van Maïspati geleek om zijn talrijkheid 

op een berg van boomwol, waarop een hevige windvlaag aanvalt, en die zich 

naar alle zijden verstrooit; zóó verspreidde het zich rondom en naar alle 

kanten, en vervulde wouden en bergen. 

De donder (scheen) te rommelen en te bulderen, 266 vreeselijk was het ru- 

moer, dat zij maakten. De bosschen, waardoor het leger trok, werden kale vlakten. 

Inderdaad was de Koning van Maïspati de Koning der wereld, duizend 
‚ Vorsten bragten hem hulde. Zijn wondermagt strekte velen tot zegen, daar- 

XXIV. 1. 

door kwam de gansche wereld onder zijn hoede. Hij strekte der wereld tot 
vader en moeder, en voor de Koningen was hij een voorwerp van vereering. 
Zij, die hem geen vreugde verschaften, waren schaarsch te vinden. 

De zonnehitte werd getemperd door de wolken, die zich boven Koning AR- 

DJORNÁ-SÄsRÁ uitstrekten als een scherm voor de zon, en door de stofwolken, 

die de zon verduisterden. 

Toen de hooge Panditä's, die op de bergen woonden, hoorden, dat de 

. Koning van Maïspati een pleiziertogt naar hun woudstreken deed, kwamen 
zij van de bergen den Koning te gemoet, om hem de vruchten van hun boete 
aan te bieden; want zoolang zij in ’t gebergte woonden, hadden zij in hun 

boete voor niemand anders gebeden als voor den Koning vau Maïspati, 

ARDJOENÁ-sÂsRÂ-BAOR, den uitstekendsten Koning der wereld, om wien de wereld 

als om een spil draaide, op wien zij steunde, en die al wat er op aarde was 
„onder zijn hoede had. Als hij in de kluis van een aanzienlijken Panditâ 

bleef overnachten, hadden al zijn vrouwen en zijn geheele leger veel genoegen: 

in Één oogenblik ontstond er een stad door de menigte van menschen. De 

31 
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Vorsten lieten omheiningen van bamboe maken, of netten uitzetten om het 

wild in de bosschen en de visschen in de rivieren te vangen, tot groot ver- 
maak van de vrouwen. Anderen gingen visschen vangen met kleine of groo- 

te netten, met hengels, strikken of blaasroeren, en zoo vermaakten allen 

zich. Des nachts zat de Koning met de heilige mannen te redeneren of te 

bidden tot bevordering van hun eeuwig heil, of zij beraadslaagden over de 

beste wijze voor Vorsten om de wereld te beschermen, en over de beste wijze 
om dit aardsche leven te eindigen, en gelukkig te worden in de eeuwigheid. 

Dèwi TyrrAwaer hoorde gaarne naar de gesprekken van haar man met de 

Panditâ's en hoorde veel goede denkbeelden over de beste wijze, waarop 

Vorsten zich moesten gedragen, en hoe men den dood moest te gemoet gaan, 
over verschillende trappen van deugd, terwijl zij in bijzonderheden spraken 
over de onderscheidene daden, die (door de Vorsten) verrigt waren in verschil- 

lende rijken, tot bevordering van het ware geluk van de onderhoorige landen, 
en daardoor als ’t ware de grondslag legden van roem en luister, 

Dèwi TarrÂwarr ging over dag veel uit wandelen, om met de achthonderd 

andere vrouwen in den tuin van het kluizenaarsverblijf bloemen te plukken. 

Onder ’t bloemen plukken was het een zacht geruisch als van een regen, die 

op ’tzand valt. Koning ARDJoENÁ-sÂsrÁ zag met genoegen, hoe zijn achthon- 
derd vrouwen zich bezig hielden. 

Daarop ging de Koning wederom op een andere plaats vertoeven, en bee 
‚koorden hem de wondstreken. Onderweg- was hij milddadig, en deed al- 

les om den geringen man het leven aangenaam te maken, en door zijn hel- 

deren blik het geluk der wereld te bevorderen. Alle Panditâ’s waren als % 

ware zijn trouwe gezellen, die hem overal volgden, zoo lang de Koning in de 

bosschen vertoefde, en niets liever deden dan dag en nacht in zijn tegenwoor- 
digheid te zijn. Allen hielden van hem, waren ten hoogste ingenomen met 

hem, en opgetogen over den ernst van zijn voorbede, zij gaven hem alles 

wat zij maar hadden, en putten al wat er in het woud te verkrijgen was 

voor hem uit. Zelfs de Tjantrik’s, of Panditâ’s van den laagsten rang, 

boden hem vrijmoedig ververschingen aan. 

In dezen tijd werden vele stedelingen begeerig om Tjantrik te worden, 

zij wilden dit zoo gaarne, om de hooge ingenomenheid, die de Koning (aan 

‚„Tjantrik’s) bewees. Duizenden, tienduizenden van Mâhärösïs, Wikoe’s, 
Pandit®'s, Sewâ’'s en Sogâtâ's, Mangajoe's en Tjantrik’s, allen die 

in steden of op bergen woonden, waren getroffen en ingenomen met den Ko- 
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ning, wiens lust het was, de droefheid in blijdschap te doen verkeeren, de 

smarten te stillen en aller wenschen te vervullen. 

Het zóu ons te ver leiden, als wij alles verhaalden, wat er bij zijn ver- 

blijf in de kluizenaarswoningen voorviel, Steeds trachtte hij al de deelen der 

wereld voorspoedig en gelukkig te maken, en steeds was hij daarover met 

de Panditâ's in gesprek. Alle hooge beambten vingen die lessen dagelijks 

gretig op. Ook de Patih SopwÁNpÂ ontving daardoor onderrigt in de beste 
wijze, om een rijk te besturen, in den hoogsten roem van een regerend Vorst 

en in het toppunt van deugd. Bovendien hadden (die gesprekken) heilrijke 

gevolgen voor de vrouwen van den Vorst en zijn andere onderdanen. Zij ge- 

noten volop genoegens, en verkregen wat zij maar wenschten. 

Twee maanden lang had Koning ARrpJorNÄ-sÂsrÂ in de bosschen en op de 

bergen vertoefd. Hij trok nu met zijn gevolg langs het zeestrand, en kwam 
aan de monding van een rivier, die een halve dag gaans breed en zeer diep 

was. Hier hield hij met zijn gevolg stand. Koning ArpsornÂ-sâsrÂ, de over- 

winnaar der wereld, gaf last aan al de Vorsten, om daar een versterkte leger- 

plaats op te slaan in de bosschen van het zeestrand. Hij wilde, dat de rivier 
in zijn gansche breedte afgedamd werd, opdat er een binnenzee, als bron van 

de groote zee, zoude ontstaan. Maar de rivier af te dammen, zoo als de 

Koning dat wilde, was bezwarend voor de geringe onderdanen, en terwijl zij 

midden in het werk waren, wilde de Koning zijn onderdanen miet meer last 
veroorzaken. De Koning van Maïspati liet toen den Patih en de Vor- 

sten bij zich komen, en zeide tot hen: „SorwÂNpÂ! ik wil hier in deze ri- 

„viermonding gaan slapen. Past goed op, en weert alle gevaren af! doet dit, 

„SorwÂNDÂ en alle mij onderhoorige Vorsten!” 

Nadat SoewÂnpÂ dit met een sömbakh (voor zich en de Vorsten) beloofd 

had te doen, nam de Koning een reusachtige gestalte aan, 't was of hij tot 

‚hoog in de lucht reikte, hij was zoo groot van omvang als honderd bergen, 
en zóó liet hij zich op de plaats, waar de rivier in de zee stroomde, vallen, 
zoodat het water van de riviermonding en de zee zich scheidde. De ruimte 

tusschen zijn dijën was bestemd voor de bewoners van zijn paleis, nl. de vrou- 
wen en vrouwelijke bedienden; buiten zijn dwarsliggende dijën was de ver- 
blijfplaa's van de Vorsten en van Patih SorwÂNmá. De visschen werden door 

het opdroogen van t water in hun vaart gestuit, en de vrouwen van den Ko- 

ning gingen voor haar pieizier visschen vangen met haar bedienden onder 

een zacht gejoel en gejubel. Zoo vermaakten zich de vrouwen en vrouwe- 
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lijke bedienden, Het water van de groote rivier werd (in de monding) ge- 
stuit, keerde terug, en drong al hooger en hooger op, waar het water maar 
een weg kon vinden; het overstroomde de wildernissen, maar overstroomde 

den regter- en linker oever niet, doordat het gestuit en tegengehouden werd 
door de dijën van den Vorst. Daarom keerde het water terug en ging maar 
naar hooger streken. Het hooge water kwam zelfs in de bergstreken, en 
zette de eilanden in de rivier onder water. 

HOOFDSTUK X LV IL. 

Basamoseka trekt tegen Ardjoena-sasra fe velde. 

De legerplaats, waar de magtige Boetá-vorst van Alönkàâà zich met zijn 

legermagt op Noesâ-m a nik gevestigd had, kwam in opschudding, toen zij 

door *t water overstroomd werd. Het water stroomde sls in digt op elkan- 

der volgende en snel rollende golven aanhoudend voort, en drong in de wc- 

ningen; vele Boetâ's namen de vlugt naar.de bergen. Koning DâÂsÂmorkKÂ 

zelf vlugtte boven op een berg, het Boetä-leger verstrooide zich, velen be- 

klommen bergtoppen, of klommen in overhaasting op de takken van boeloe- 
of waringin-boomen. 

Koning DásAmorkÂ, door deze gebeurtenis hoogst vertoornd, gaf aan al de 

Hoofden last om te onderzoeken, wat de oorzaak was van dien hoogen vloed, 

en deze gingen toen zoo spoedig mogelijk op reis. SonkÂsrÂNÁ was de eer- 

‚ste, die zich aanmeldde, daar zijn onderzoek met een goeden uitslag bekroond 

was. Hij werd door den Patih im tegenwoordigneid van den Koning ge- 

bragt, en deelde na een sömbah het volgende, mede: „Heer! de hooge 

„vloed wordt veroorzaakt door Koning ArpsonnÂ-sÁsrÂ-Baon, deze heeft zich te 
. A . 1 . …. . 

„slapen gelegd en Is neêrgevallen in de zee, het water stuit tegen zijn dwars (in 

„de riviermonding) liggende dijën. Hij heeft een reusachtige gestalte aan- 
„genomen, en gelijkt op duizend bergen, die in de zee gevallen zijn. Die 

„Koning ARDJOENÁ-sÁsRÁ-BAOR is een Vorst, om zijn bovennatuurlijke vermo- 

„gens alom beroemd, en is de zoon van Koning KarrÂwmsÂ. Hij resideert 

‚„te Maïspati, en doet met zijn achthonderd vrouwen een pleiziertogt langs 

„het strand der zee, door bosschen en bergen; hij doolt aanhoudend rond, is 
„dapper en buitengemeen begaafd, en voert heerschappij over vele andere 

5. „Vorsten en ontelbare legerscharen. De Koning van Maiïspati is de sterk- 
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„ste Vorst der wereld, hij is schooner dan Hjang AsmárÁ, als deze (in men- 

„schelijke gestalte) nederdaalt. Zijn dapperheid im den strijd overtreft alles, 

‚ „niemand is in staat, om zijn wondermagt te aanschouwen. Hij wordt ge- 
„diend door achthonderd vrouwen, allen buitengemeen schoone Prinsessen. 

„De eerste en voornaamste van haar is Dè wi TyiurrÂwarr, de Koningsdochter 

„van Magâdä, voor wie de Nimfen in den grooten hemel onderdoen, daar 
„niemand van haar zoo schoon is als Dèwi 'LyrrrÂwarr.” 

Toen de Boetâ-vorst dit berigt van SorkÁsRrÂNÁ hoorde, betrok zijn gezigt; 

hij ontstak in hevigen toorn, en sprak in de hevigste woede tot de Krijgs- 

oversten: „Oom PragasrÂ! laat allen zich tot den oorlog voorbereiden! ik 

‚ „ben zeer verwonderd, dat gij er niet naar geinformeerd hebt, dat er van al de 

„Koningen, die onder het luchtruim wonen, geen een is als ik, en nu zou er 

„toeh iemand zijn die mij gelijkt, Een onnoozel menschenkind wil mij eve. 

. „naren, het is toch wat al te dom, dat hij het waagt mij te gelijken. Zou- 

„den de vermogens van zoo'n onnoozel menschenkind gelijk staan met die van 

„een Boetâ? Wie evenaart een Boetâ? en al is het ook onder de Boetâ’s, 

„wie is er‚ die mij in vermogens evenaart? Toen ik in der tijd door de Go- 

„den gezegend werd, ontving ik de toezegging van alle bovennatuurlijke 

„krachten van de gansche wereld, niemand zou mij daarin overtreffen. B a- 

„târâ Gorrom heeft mij beloofd, dat ik allen in de wereld zou overtreffen, 

„en nu komt mij daar in eens een persoon, die zich met mij gelijk stelt! 

„Hoor Oom! tegen dien ArpsornÂ-sÂsrÂ wil ik dadelijk gaan oorlogvoeren!” 
Patih PranasrÂ antwoordde: „ik bid U, Sire! als het kan, zou ik U wel 

„willen voorstellen aan dien oorlog geen gevolg te geven. Er zijn immers 

„wel anderen te bevechten behalve ARrDJorNÂ-sÂsrÂ, den wmagtigen, alom beroem- 

„den Koning van Maïspati, die veel legers bezit, en wien vele Vorsten, al- 

„len toch ook mot buitengewone vermogens begaafd, vereeren als Batârâ 

„Gomrop zelven; alle Vorsten gevoelen zich gelukkig, als zij bij hem 1m gunst 

„zijn, want men stelt den Koning van Maïspati gelijk aaneen God. Hij heeft 
„een Vorst onder zijn bevelen, WisÂBÂpsrÂ genaamd, die veel dappere troe- 

„pen onder zich heeft, en in den oorlog een knods hanteert; zelden vindt 

„men iemand, die Vorst WrsÂBÄpsrÂ wederstaan kan. Verder is daar de 

„Koning van Magâdä, een even groot krijgsheld, de zwager van Koning Ar- 

„DJOENÁ-sÂsRÁ-Baom. Die Koning van Magâádàâ bezit groote krachten, han- 

„teert in den oorlog een tjäkrâ, en bezit veel dappere troepen. Vorst Tor- 

„TRÂGÂDÁ is even als een Godheid, die (uit den hemel) is nedergedaald, om 



— 245 — 

(LXXW) 15. „zijn bovennatuurlijke krachten, en is moeijelijk in den strijd te wederstaan. 

16 

17. 

18. 

19 

„Ook is daar de Vorst van Srawänggà, een onverwinnelijk oorlogsheld, zijn 

„pijl dondert van de boog en is een verdelger van vijanden. Voorts is er de 
„Vorst SogrsÂrbrom, de krachtigste held der wereld, altijd overwinnaar in 

„den strijd en zonder weergà. Verder heeft men daar de legerbenden van 

„den Vorst van Srawanti, een buitengemeen begaafd held van Maïspati, 

„een krachtvol sterken Vorst, die in den oorlog onverschrokken op zijn wagen 
„stand houdt. Zeldzaam zijn de Vorsten, die het geweld van den Vorst van 

„Srawanti kunnen wederstaan. Ook is daar de voortreffelijke Vorst TrÂN- 

„DRÁKÈror, een oorlogsheld even goed als een uit den hemel nedergedaalde 

„Godheid; wanneer hij eens aan ’t strijden is, betwist hij iedereen de overwin- 

„ning. Verder vindt men daar den voortreffelijken Vorst van Kalinggàpat1, 

„die steeds overwint, en geen waardige partij kan vinden in den oorlog; hij han- 

„teert een groote knods, en treft zelden iemand aan, die hem kan wederstaan: 

„alle dappere Vorsten worden door hem verpletterd, verbrijzeld en vermor- 

„seld tegelijk met hun olifanten, en zoo zij op een wagen rijden, wordt deze ver- 

„gruizeld tot stof. Dan is er nog de voortreffelijke, sterke, moedige, met 
__„wonderkracht begaafde Vorst vaa Widarbâä, met name GopAÂparmÂ, hij is 

20. 

21 

22. 

23. 

„bovenmate met wondermagt begaafd, onverwinnelijk, zonder vijand, die hem, 

„wederstaan kan. Verder is er nog een held te Maiïspati, de Vorst Naá- 

„LÂTANÂJA, deze is bovenmate wondermagtig, heeft veel dappere troepen onder 
„zijn bevelen, is gewoon zijn vijanden te verdelgen, en hanteert een koentàä, 

„Maar ’t zou te lang duren, als ik alle Vorsten van Maïspati ging opnoemen, 

„alleen noem ik ten slotte nog den Patih SorwÂnDÂ, een krijgsheld met 

„een schoon voorkomen, en daardoor in juiste verhouding staande tot zijn 

„Heer. Die Patih SorwÂnDÂ heeft in den oorlog de gewoonte de tegen 

„over hem staande Vorsten te binden. Door ’t gansch heelal is het bekend, 

„dat Patih SorwÂnpÂ vol kracht is in den strijd. Bovendien zijn de Hef. 
„grooten en Krijgsoversten van Maïspati allen sterk en onverwinnelijk, en 

„laten zich in den strijd niet ip verzoeking brengen. En Koning ARDJOENÁ- 
„SÂsRÂ-BAOR zelf is de uitstekendste Vorst der aarde, hij is edelmoedig, zijn 

„inborst is volkomen deugdzaam. Och, ga toch niet oorlogen met den Koning 
„van Maïspati! want zonder twijfel zal U groot gevaar loopen, omdat de 
„groote Koning van Maiïspati ARpJorNÂ-sÂsrÁ-BAom een ontzagwekkend per- 

„soon is, en hoogst gevaarlijk (voor zijn vijanden)” ’ 
Loen DâsÂmorkKÂ dezen raad van zijn Oom Patih PranasrÂ hoorde, 
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„en Patih! Het staat U mooi om mijn vijanden zoo hoog te verheffen ! 

„Dat gaat alle perk en paal te buiten, Het is, of U een kiein kind wil bang 
„maken. Zou die ArpsornÂ-sÂsrÂ-BAOmr iets tegen mij durven ondernemen? 

„Hij is immers maar een mensch, en bezit dus niet veel bovennatuurlijke 

„gaven! Zou hij mij, een Boetâ en krijgsheld, ten onder brengen? Waar 
„zijn de Vorsten op deze aarde, in de onderwereld, of in den hemel, die iets 

„tegen mij durven ondernemen? allen liggen aan mijn voeten; als ik met hen 

„mijn krachten meet, ben ik overwinnaar. Het is een onwaarheid, dat er 
„onder al de Vorsten, die onder het luchtruim en op den aardbodem wonen, 

„nog een Vorst zou zijn, die zoude opwegen tegen DÁsÂmorxKÂ, den onver- 

„ „schrokken held van Alöénkâä, die de sterkste is in de wereld, en het heelal 

„gebiedt. Onder alle soorten van Boetâs is er geen een, die in staat is 

„de uitwerkselen van mijn vermogens en dapperheid te aanschouwen! Alle 
„Vorsten zijn (tegenover mij) krachteloos en door mij overwonnen. Die Ar- 

„DJOENÁ-sÁsRÂ-BAOE! dan zijn de Goden immers nog magtiger! mijn broeder 

„DANARrÁpsÂ de (vroegere) Koning van Lokáâpâlâ, was dan ten minste nog 

„magtiger dan hij, die had een rang als van een Godheid, en ‘t was zeker, 
„dat hij een broeder van een Godheid was, en toch heb ik hem in het ge- 

„vecht overwonnen, en draaide hij op mijn hand in de rondte. Al werden 

„ook alle Vorsten onder het uitspansel mijn vijanden, *t zou er nog zeer ver 
„af zijn, dat ze mij in den oorlog zouden kunnen wed@rstaan. ARDJOENA- 

„SÂsRÁ is maar een Koning van menschen, en die beschouw ik als een baga- 

„tel, dan zijn de Vorsten van Boetä's sterker. Al kwamen er ook nog hon- 

‚ „derdduizend Vorsten als ArpsornÂ-sÁsrÂ bij, dat zou mij geen moeite kos- 

„ten. En al kwamen daarbij nog de Goden! roep al de hemelbewoners maar 
„te zamen, laat hen allen tegelijk op mij aanvallen, en, mij in tin verwoeden 
„aanval te gemoet gaan!” 

Patih PranastTÂ boog zich diep en zeide: „ach, mijn Heer en Koning! 

„het is volstrekt geen zonde voor een Koning om strijdlustig te zijn, maar 

„er zijn bepaalde tijden, waarop het betamelijk is dien strijdlust te toonen, 

„en ook tijden, waarop dit onbetamelijk is. En zeker moet men altijd den 

„geschikten tijd, waarop het t best is iets te doen, in acht nemen. Er is 

„een strijdlust, die edel, en een strijdlust, die onedel is; aan strijdlust, die 

„onedel is, mag men geen gevolg geven, alleen aan dien strijdlust, die edel 

„is, mag men gevolg geven. Zóó bij voorbeeld, als U uit bevreesdheid niet 
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„wilde oorlog voeren met ARDJorNÁ-sÂsrÁ, zou dat geen schande, maar zelfs 
„edel van U zijn. Want de Koning van Maïspati is alom bekend als de 

„krachtigste der wereld, hij heeft een edel karakter, is afkeerig van al wat 

„niet goed is, en streeft alleen naar het geluk (van zich en anderen). Inder- 

„daad, het is betamelijk, dat men met iemand als ArpsorNÂ-sÂsrÂ weigert 

„oorlog voeren, het is (juist) een bewijs, dat men weet, hoe men handelen 
„moet. Het is toch geen schande, dat men zijn vijanden uitkiest. In Koning 
„ARDJOENÁ-sÁsRÁ ziet men een Godheid in zigtbare gedaante. Van alle Ko- 

„ningen is er geen een, die met Koning ARDJOENÂ-sÁsRÂ zou kunnen wedij- 

„veren in rang en aanzien; door de groote mate van zijn zachtzinnigheid is 

„het wezenlijk waar, dat hij er naar streeft om anderen gelukkig te maken, 

„en dat hij een afkeer heeft van alle zelfzucht. Hr is geen Vorst, die zoo 

„zeer alles m ’t werk stelt om (allen) te overheerschen, als U, en U heeft daar- 

„om zoo veel lust, om het anderen lastig te maken. Is dat het middel om 

„gelukkig te worden, dat U gaat vechten met ARrpsornÂ-sÂsrÂP (/t Is imroers 

„miet mogelijk!) want als een zelfzuchtig Vorst strijdt met een voortreffelijk 
„Vorst, dan kan de zelfzuchtig handelende het onmogelijk winnen. Als U 
„er van afziet, om met ARpJorNÁ-sÁsRÁ te strijden, zullen alle Panditâ's 

„verheugd ziju; de bejaarde inwoners van Alénkä met hun kinderen en 

‚ „kleinkinderen en de andere Vorsten zullen zeker blij zijn en zich verheugen; 

„en in hun blijdschap zullen de Vorsten U nog meer eerbied betoonen, als zij 

„hooren, dat U niet met iedereen wil oorlog voeren. Zij zullen van U zeggen: 

dat is een Vorst, die goed uit zijn oogen ziet, en ook wel eens weigert oor- 

„log te voeren; zijn voorzigtigheid blijkt ten duidelijkste uit de personen, 

„met wien hij besluit oorlog te voeren. Hij weet dus, wat goed en kwaad 

nis” Zelfs de Goden in den hemel zouden zeker allen Uw lof vermelden. 

„De Koning, die niet handelt naar den inhoud der heilige geboden zal ze- 

„ker aan groote rampen bloot staan en al zijn onderdanen gaan ten verder- 

„ve, daar zij zijn toorn ondervinden, en zóó gaat het rijk te gronde. Zeker is 

„het vooral van toepassing op Vorsten, dat hij, die niet behoedzaam is en niet 
„handelt naar den inhoud der heilige geboden, ongelukkig wordt. Want, Heer! 
„(die geboden) behelzen het rigtsnoer, waarnaar Vorsten zich moeten gedragen. 

„De dienaren stellen hun vertrouwen op den Vorst, en de onderdanen vol- 

„brengen zijn bevelen. Wanneer een bevelhebber in den oorlog het ongeluk 

„heeft gewond te worden, en zich dan overgeeft aan den overwinnaar, 

2222 

20. „is hij zeker geen mensch, hij behoort tot het geslacht der dieren en 
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„houden, en zijn nakomelingen mogen niet in de nabijheid van den Koning ko- 
„men: hij is een heel laag, slecht mensch, hij mag met de lieden in de hof- 
„stad geen omgang hebben. Hij is half aap, half mensch, die den vijand op 
„het slagveld laat staau en zich dan levend overgeeft, terwijl zijn Koning op 

„zijn hoede is. Want als deze dit niet is, is het natuurlijk, dat (ieder) de partij 

„van zijn Vorst verlaat; een Vorst, die niet voorzigtig genoeg is, veroorzaakt 
„niets dan ongeluk.” 

Toen DÂsÂmorkÂ deze toespraak van Patih PranasrÂ hoorde, was het, 

alsof hij een slag im ’t aangezigt kreeg „wel Oom!’ riep hij, „dat is zeer 
„zonderling: ge geeft hoog op van de krachten van mijn vijand, en van de 
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„mijne praat ge niet. Is het, omdat hij het water van een rivier, die een halve 

„dag gaans breed is, gestuit heeft, zoodat het hooger stijgt naar de bergstre- 

„ken? maar dat is immers het werk van een kind. ’t Is waar: hij heeft legers 

„en Vorsten onder zijn bevelen, maar dat zijn wel onnoozele Vorsten, die bij 

„een van hun standgenooten in dienst gaan; het zijn Vorsten zonder eenige 

„bekwaamheid, zij zijn steeds de meest verachten bij de menschen, *t zijn 

„Vorsten van de laagste soort. ’t Zijn geen Vorsten, waar pit in zit. Het 
„zou echter beter zijn, dat zij mij, den Koning die over de geheele wereld 

„gebiedt, hun onderdanige hulde bewezen.” 

„Ach, mijn Koning!” hervatte PranastÂ, „verzet U toch niet (tegen mijn 

„raad)! Wat zijn Vorstelijke waardigheid aangaat, daar is niet mede te spelen, 
„want die Koning is een steun der wereld, al gelieft U ook met hem den 

„draak te steken. Ook Boetâ-Vorsten maker immers nog steeds onderscheid, 

„en weten te kiezen tusschen goede en slechte handelingen; zij plegen toch 
„niet altijd maar alleen slechte daden. Uw Vader en Grootvader waren vroeger 
„Boetä-Koningen en dachten steeds aan ’t onderscheid tusschen kwaad en 

„goed. Zij haalden allerlei zaken maar niet door elkander. Heel anders, als 

„U, die U maar alleen op slechte handelingen toelegt, die ’t kwade met het 

„goede verwart, en voor wien geen goed bestaat. Als U tegen de Goden 

„mogt zondigen, zoo zouden alle menschen der wereld daarvan de gevolgen 
„ondervinden.” 

Toen DÁsÂmorngkÂ dit hoorde, werd hij zoo uiterst verwoed, dat hij zich in 
zijn reuzen-gedaante vertoonde. Hij stond daar als een berg, met zijn honderd 
hoofden en twee honderd handen, waarin hij gâdâ’s, koentâ’s, tjan- 
drâsä’s en limpoeng’s gevat hield, en riep: „wel nu, Patih PramasrÂ! 

32 
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„ie, hoe vermogend ik ben! Wie is er toch in de geheele wereld, die zich 

„tegen mijn wil durft verzetten? Ik kan de wereld in stukken vermalen 
„en onderste boven keeren, al naar ik dat verkies. Niemand kan mij ver- 

„hinderen dat te doen. Plaats dien ARpJorNÂ-sÂsrÂ tegen over mij, hij zal in 

„mijn hand geheel verdwijnen.” 

Alle Krijgsoversten waren verheugd, toen zij zagen, dat hun Heer (om die 
taal van PRrAHASTÁ) zich zoo opwond in zijn woede. De Boetä’s verzamelen zich 

onder hevig rumoer, en kwamen onder de wapens, De Krijgsoversten schaar- 

den zich in een rij voor hun Koning; alleen Patih PranasrÂ stond nog steeds 
. met Koning DAsÂmorkKÂÁ te redeneren, en sprak op luiden toon: „ach, mijn Ko- g » 

„ang, DÂsÂmorKÄ! zoon van mijn broeder! op die buitengemeene krachten 

„kan U geen staat maken, zoolang de Koning van Maïspati nog met de oogen 

„stegen U knippen kan. Het zijn ook niet de Koningen, die zoo veel leger- 
„scharen bezitten, voor welke ik respect heb; ’t zijn alleen zij, die een braven 

„inborst hebben. Ik stel mijn vertrouwen op zulke Vorsten, die een minzaam 

„karakter bezitten, en streven naar al wat lief waar en goed is, die edel- 

„moedig en grootmoedig zijn. Als de Koning van Maïspati in oorlog is 

„met een Koning van een slechten inborst, hoe zal die slechte Koning het 

„winnen? Het is nog nooit gebeurd, dat een slechtaard een man van ede- 
„len inborst (op den duur) overheerscht heeft, voor cen oogenblik wint het 

„wel eens de slechte, en verliest het de brave, maar in ’t midden en in ’t eind 

. „behaalt (de brave) de overwinning. Koning ArpsorNÄ-sÂsrÂ doet een plei- 

„Zierrels, en is nu om zijn vrouwen en onderdanen genoegen te doen in 

„de zee gaan slapen. Hij heeft volstrekt niet het plan om iemand te storen 

„of te plagen. Hy doet alleen zijn best om zijn vnderdaneu en vrouwen ge- 
„hoegen te verschaffen. Wat is dus de gegronde reden, dat U hem wil beoor- 
„logen? Ontelbaar zijn de wijzen, waarop de eene Vorst den ander het leven 
„sos lastig maakt, maar nu heeft U ten minste het plan om te strijden zon- 

„der reden. Wat mag toch wel het einde zijn van iemaud, die het er steeds 

„op toelegt om anderen het leven lastig te maken.” 

DÁsÁmoeKÂ zag hem met groote oogen sterk aan, en zeide op een norschen 
toon! „Oom Patih! als ge spreekt, laat de Krijgsbevelhebbers het dan niet 
„hooren! Kom! haast U en ga mede naar ARrpsorNÁ-sÁsrÁ! hier zijn al die 

„redeneringen nutteloos, daar suizen mij de ooren maar van. Welaan, Min- 

„TRAGNÁ, DormrEksÁ, WirorpaksÂ, KAMPÂNÂ, BÄpsrÂmoesti! laat al uw troe- 

„pen uitrukken! zou ik er van afzien om mijn magt te meten met die van 



(LXXVID 
1. 

12. 

18. 

14, 

15. 

16. 

1. 

18. 

XXVII. 

de OB een 

„ARDJOENÁ-sÂsRÂ?P Ik weet niet, wat die Patih al gepraat heeft, hij is bang 

„om te vechten, en bovendien (mijn tegenpartij) is het, die door Oom Patih 
„verheerlijkt en geprezen wordt. Hij wil mij maar voor Batârâ Wrsnor 

„bang maken, alsof ik niet wist, hoe ver het met Batârâ WrsNor gaat. 
„De reden, waarom vroeger mijn broeder, de Koning van Lokâpäâlä, mij 

„(durfde) te beleedigen, was ook, omdat hij in hooge gunst was bij de Goden, 

„en omdat Batârâ Wisnor behagen in hem vond, zoodat hij door Batârâ 

‚„Wisnoe als zijn wezenlijke broeder beschouwd werd, En toch heeft niemand 
„hem geholpen! ik heb Lokäpâlâ verwoest, ook Wrsnor heeft hem geen de 

„minste hulp bewezen, wel een bewijs, dat hij bang voor mij is. Als hij durfde 

„zoude ik hem in den oorlog van Lokâpâlâ wel eerder als hulp van mijn 
„iu nood verkeerenden vijand aangetroffen hebben! Het is zeker, Batärâ 

„WisNor vreest mij, en alle Goden in den hemel beven uit vrees voor mij. 

„Het zou mij niet moeyelijk vallen den hemel te verwoesten, dien naar de aarde 

„te verplaatsen en de aarde naar boven te verplaatsen, Wie is er, die mij 

„dat verhindert te doen? Want al wat ik doe en onderneem, gelukt. Wie is 

„er dus, die het zou voorkomen, dat ik de wereld onderste boven keer. Die 

„ARDJOENÁ-sÂsRÁ is in allen gevalle een onnoozel mensch, die meent, dat hij 

„heel vermogend is en zich met mijn magt kan metev, omdat de Vorsten 

„hem hulde bewijzen. Daarom geeft mij geen kennis van de afdamming van het 

„water, en durft hij in zijn hoogmoed den draak te steken met mijn verheven 

‚„persoon.” 

Nadat Koning DÂsAmorkÁ deze woorden van minachting over de incarna- 

tie van Batârâà WrsNor gesproken had, nam zijn drift al meer en meer toe, 

en het vuur steeg als rook uit zijn lichaam op. Spoedig rukten al de aan- 
zienlijke Bevelhebbers op: KAMmPÂnÁ, WirorpaKsÂ, DormrEKsÂ, BÄpJrÂMoes- 
TI, MinrraeNÂ, GATODÁRÂ, PrAGÂNGsÂ, PrADJÂNGGÂ en DJAMBOEMANGLI verhie- 

ven zich onder luid gesuis en gesnor in het luchtruim, en namen hun weg 

door de lucht. DÂsÂmorrÂ het zijn reuzengestalte varen, en besteeg zijn draag- 

zetel, omstuwd van Boetâ-aanvoerders. De Patih PrauasrTÂ kwam tegen 

zijn zin en langzaam met zijn troepen achteraan drentelen. Hij had driemaal 

honderdduizend Boetâ’s onder zijn bevelen, deze waren bedroefd en gingen 

met grooten tegenzin naar ’t oorlogstooneel, maar de Patih PranasrÂ dwong 
hen, om den Vorst te beschermen. De groote Boetä-koning rukte met al 
zijn troepen van Noesâ-manik op, en de Boetâ's vervulden de lucht. 
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HOOFDSTUK X LI X. 

Soewanda trekt legen Wasamoeka op. 

Patih SorwÄÁNpÂ had de taak om alle gevaren (die zijn Heer konden 

dreigen) af te weren, en had overal beambten verspreid, om im alle landen 

als spionnen onderzoek te doen, ten einde zijn Heer te beschermen. Want 

SorwÂNDÂ was bekend met de streken van boosdoeners en schurken, die la- 

gen leggen, met de wijze, waarop magtige vijanden aanvallen, en met alle 
moeijelijkheden, waarmede men im, dit leven te kampen heeft. 

Toen er vier van de uitgezondene beambten terug kwamen van hun pa- 

‚„troulle tot geheim onderzoek van ’t geen er in het rijk geschiedde, gingen 

zij eerbiedig tot den Patih SorewÂNpÂ en berigtten: „Heer! wij geven U 
„kennis, dat er een vijand zal komen. Koning DáÁsÂmorkÂ van Alënkàâ 

„awerft al oorlogvoerende rond, zijn Boetâ-legers zijn ontelbaar, hij wil Uw 
„vriend, den Koning, verdelgen, en wel, zooals bekend is, om deze reden. 

„lerwijl hij zijn legers op Noesä-manik gelegerd had, is er door een over- 
„strooming groote opschudding ontstaan, en daar het water hier van daan kwam, 

„beeft hij iemand herwaarts gezonden met last om te onderzoeken, waardoor 
„die watervloed veroorzaakt werd. De uitgezondene persoon heeft toen berigt, 

„dat de Koning van Maïspati in de zee was gaan slapen, en het water 

. „opstuwde. Daarop heeft DÁsÂmorKÂ im zijn hooge woede besloten om ten strijde 

„te trekken, hij wil volstrekt zijn wondermagt meten. met die van Uw vriend, 

„onzen Koning. t Was of hij zijn strijdkrachten dadelijk zoude gaan meten met 
„die van onzen Koning ARrDJorNÁ-sÁsRÂ-BAOR, maar toen heeft er een woordenwis- 

„seling plaats gehad tusschen hem en zijn Patih, die hem afraadde om met 

‚ „ARDJORNÂ-SÁsRÁ te trachten in oorlog te komen. Doch de Koving bleef bij 

„zijn voornemen, en heeft nu zijn troepen al doen oprukken.” 

Toen de Patih SorwÂnpá dit berigt van de afgezondene beambten ver- 

nam, kreeg hij een schrik. Hij hiet de hem toegevoegde Vorsten bij zich ko- 

. men, en toen zij in een rij vóór hem hadden plaats genomen, zeide hij: 
„hoor, Koning van Magâdàâ! wees op Uw hoede! er valt wat te doen. En 

„Zij allen, Koningen van Srawânggà, Kalinggâpati en Srawanti, 
„Vorst SorRJÄKÒTOP, LjANDRÁKÒTOR, NeÁrÂraNÂsÂ! maakt U voor den strijd 

. „gereed! ik wil U aanvoeren tegen een vijandelijken Boetàâ; want DÁsÄMorKÂ, 
„de wreede Koning van Alënkâ, zal hier komen. Alle Vorstelijke troepen 
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„zal ik medenemen ten strijde; van de Krijgsoversten blijven er twee afdeelingen 
„achter, om de wacht te houden, en één afdeeling neem ik mede. Alle Vorsten 

„moeten echter hun troepen verlaten, en ’t bevel overgeven aan hun zoons. Ik sta 

„hun zoons toe de teekens en al de vorstelijke insigniën bij zich te voeren, 
„want zoolang deze aangelegenheid duurt, moet gij, bejaarde Vorsten! achter 
„blijven. Voert het bevel (hier), zooals ik het zoude doen! past op, dat de Ko- 

„uing miet van schrik wakker wordt! lsat hem rustig blijven slapen (in de 

„zee) tot genoegen van de vrouwenstoet. De reden, waarom ik uw legers reeds 

„van verre den naderenden vijand te gemoet voer, Is deze: opdat onze Heer en 

„Koning niet schrikke in zijn slzap. Het ongeluk en geluk van den strijd 
„hangt (verder) van den wil der groote Goden af.” 

Nadat SorwÂNpÁ op die wijze hup, die den Koning moesten beschermen, 

bevelen gegeven had, het hij spoedig de krijgsmuziek klinken, en daarna ruk- 

ten allen op, die onder de wapens stonden. Koning TyrrrÂcÂpÂ liep voor de troe- 

pen vooruit, als aanvoerder van de voorhoede; hij was de dappere, met bui- 
tengemeene vermogens voorziene Koning van Magâdà, begaafd met de aller- 

voortreffelijkste hoedanigheden. Zijn gelederen zagen er vuurrood uit, en zijn 

vaandels waren van verschillende soorten. De Koning van Magâdà reed 
op een prachtig versierden wagen, en zwaaide een vlammende tjäkrâá in de 
hoogte, alsof hij den vijandelijken Boetâ-koning daarmede wilde verzengen. 

De Patih had hem zijn plaats aan ’t hoofd der voorhoede aangewezen. 
Op hem volgden de troepen van den Vorst van Kalinggâpati, schoon 

was het gezigt op de aanhoudend te voorschijn komende vlaggetjes, schoon 
ook de olifant, waarop de Vorst van Kalinggâpati reed; deze zwaaide een 

knods in de hoogte, alsof hij Batârâ ÚNprÂ was, hij was een krachtvol, 
breed, groot man, inderdaad sterk en van nitnemende hoedanigheden. Hij 
scheen de naderende vijandelijke Boetâ’s te zullen” vermorselen. 

Daarop volgde de Vorst van Srawanti, rijdende in een geheel gesloten 
wagen, en zwaaide op een vreeselijke wijze een koentâ in de hoogte, zijn 
troepen leverden een fraai gezigt op. 

Nu sloten zich de troepen van Vorst TzÄÂNprÄkbrow aan, zijn vlaggetjes 
geleken op den bliksem, daar de wind er steeds op waaide. De Koning reed 
op een wagen, en mikte met een samogà. 

Koning GopÂpArMÂ van Widarbäà volgde op hem, met zijn schoone on- 
der gedreun voortstappende troepen, hij zwaaide een vreeselijkc moesâlä, 

alsof hij een berg in stukken kloofde; zijn gewapende troepen maakten een 
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geraas, alsof het donderde in het gebergte; de troepen van Koning GopÂpAr- 
MÁ vertoonden zich in de lucht, alsof ze een millioen vijanden wilden ver- 
branden. 

Hierop volgde Vorst NaÂrÂranÂsÂ met zijn troepen, hij zat in een ge- 
sloten wagen, met een uitmuntende boog aan zijn linker- en de pijlen aan 

zijn regterzijde; regenboogglansen omstraalden hem, zijn troepen waren legio. 
Het zou ons echter te ver voeren, als wij van alle legerbenden en van al 

de Vorsten afzonderlijk zouden spreken; de troepen waren honderdduizenden 
duizenden en millioenen in getal, ’t was of zich een zee verplaatste, die alles 

overstroomde en met zijn golven vulde. Zij verspreidden en verstrooiden zich 
wijd en zijd, en schenen vuurrood in ’t schijnsel der zon. De helft van het 

leger ging vooraan, en de helft ging achteraan. Im ’t midden van de optogt 
bevond zich de Patih SorewÂnvÂ, omstuwd van Krijgsoversten. Hij droeg 

een koninklijke staatsiehoed en vorstelijke kleedij met een (koninklijk) buis, 

want zijn Heer van Maïspati had hem daartoe vergunning gegeven, als hij 
bij de openbare zittingen zijn Vorst vertegenwoordigde, en in den oorlog diende 

. hij steeds voor zijn plaatsvervanger. De honderdmaal honderdduizend man- 

20, 

21. 

LXX. 1. 

schappen van hem gingen daar heen als een stortvloed van ’t gebergte, dreunende 

en donderende, als of de bergen in opstand kwamen. De Patih SorwÂNpÂ reed 
in een prachtigen wagen. Men kwam eindelijk op een plaats, die geschikt 

was om er veel menschen te verzamelen, tusschen woeste bosschen en verder 

tusschen het gebergte en de zee; in ’t midden was het terrein zeer breed, op 

het oog vertoonde het zich meer dan een halve dag gaans breed, een groot 

kreupelbosch zag men buiten die vlakte. 

Patih SonwÂNDÂ zag dat terrein met genoegen, en gelastte al de Vorsten, 
om daar hun legerteeten in orde te scharen. Terwijl de gam&ëlan het lie- 
felijke monggang liet hooren, gingen al de Vorsten zelve mede slaan op de 
fraaije gamt&lan’s, de verschillende hooge en lage klanken smolten goed za- 

men, Toen de legerplaats ingerigt was, was zij ettelijke gezigten ver uit- 

gestrekt, als een berg, of als een digte nevel, die zich hoog in de lucht ver- 
heft. De Patih SoewÁnpÁ had zijn teut in ’t midden, en werd omringd 
door de tenten der Vorsten, en daar buiten waren de tenten der Krijgsover- 

sten, in lange, zich ver uitstrekkende rijën, De troepen maakten een getier 

en geraas, alsof de donder zich overal deed hooren. 
Keeren wij terug tot DÂsÂmorkKÁ, die zijn weg door de lucht neemt. Toen 

DasÂMmorkKÂ met zijn legermagt boven de legerplaats (van SorwÂNpÂ) gekomen 



(LXX) 
2. 

6. 

10. 

HEL 

12. 

13. 

— 255 — 

was, en zich boven het verblijf van Patih SorwÂNpÂ bevond, werd hij ver. 

baasd bij het zien van het groote getal van diens troepen: ‚‚Nu,’ riep hij ver- 
wonderd uit, „iemand, die zoo veel legermagt bezit, betaamt het tegen mij te 

„durven strijden.” Hij streek uit de lucht naar beneden, en besloot te naderen 

om te zien, denkende, dat het Arpsourá-sÂsrÂ was, die zich daar gelegerd had. 

De ondergeschikte Vorsten van Maïspati werden verschrikt bij de komst 

van den vijand, die met zijn leger de lucht vervulde. Was Koning DÁsÁmor- 

KÁ dus verbaasd bij ’t zien (van zooveel menschen), de menschen verbaasden 
„zich bij bet zien van zooveel Boetà's. De Boetä's waren verwonderd bij’ 
zien van zulk een menigte, die alles overstroomde, als een zee bij hoogen 
vloed. Al de Vorsten geleken op ctlanden midden in de zee, en de Krijgs- 

oversten geleken op rotsen. 

Toen Patih SonwÂnNpÁ de krijgsmuziek luide het klinken, en al de Vor- 

sten daarop met hun gong’s, bèris en goernang’s antwoorden, riep Dá- 

SÂMOEKÁ, boven SorwÂNpÂ brullende uit: „hei, hei! Koning van Maiïspati! 

„hoort, ARDJOENÂ-sÁsRÁ en alle andere Vorsten! als gij mijn persoon geen hul- 
‚ „de wilt bewijzen, zult gij nog maar dezen dag het hicht zien, op zijn aller- 

„best zult gij dan in den toekomenden nacht het schijnsel van de maan zien. 
„Morgen en overmorgen zijt gij allen door mijn hand verdelgd. Hoort! zoo lang 

„gij daar nog in orde- geschaard zijt, zal ik wachten. Neemt nog eens zooveel 

„Vorsten tot uw hulp, Vorsten van de meest buitengemeene vermogens, 

„smeekt met een ook al de Goden om beneden te komen en u te helpen 

„dat zal mij, DÂsÄmorkÁ, die een onverwinnelijk Koning ben, niet verhinde- 

. „ren, u met uw gansche leger te verdelgen. Buigt u liever spoedig voorover 

„op den grond onder mijn voetzolen, neemt al uw ondergeschikte Vorsten 

„mede, en bewijst mijn verheven persoon onderdanige hulde! Past op! als gij 
„nog leven wilt! ARDJorNA-sÂsRÂ! ik zeg het u: bewijs mij dadelijk onder- 
„danige hulde, en (bied mij) uw kostbare bezittingen (aan)! Al de Vorsten, 

„die dochters hebben, moeten raij die allen aanbieden. Als gij dat doet, zult 

„gij niet sterven. Hoor, ARDJOENÁ-sÂsrÁÂ-BAOR! als gij dat niet doet, zult gij 
„zeker sterven! Spaar dus uw rijk en uw schoon jeugdig voorkomen! Hoor 

„baar mij, ARDJORNÂ-sÂsRÂ! Mijn vermogens zijn zonder weêrga ! 
Nadat DÂeÂmorkÂ deze woorden gesproken had, ging Patih SorwÂNDÂ 

„regt overeind staan in zijn prachtig versierde wagen, en antwoordde: „Dâ. 

„SÁMOEKÁ! gij moet weten, dat ik ARrmJorNÁ-sÂsrÂ niet ben, ik ben ook geen, 
„zoon of bloedverwant van hem; ik ben maar een beambte van mijn Heer, 



(LXXIX) 

14. 

15. 

16. a) 

17 

18. 

19. 

20. 

21 

22. 

— 256 — 

„ARDJOENÁ-SÂsRÁ, mijn persoon is zijn Patih. Ik sta aan ‘t hoofd van het ge- 

„heele leger, en bezit de magt om alles te doen, wat strekt tot geluk van 

„het rijk. Mij is opgedragen te zorgen, dat alle onderdanen des rijks zich 
„gelukkig gevoelen. Ik ben het, die voor hun welwaren zorgt, die hen troost 
„in droefheid, die de onderdanen bevrijdt van onkunde, hun slechtheid doet 
„verdwijnen, hen van ellende verlost en wt het ongeluk naar * geluk voert. 

„Dat is mijn werk, want ik ben de Patih SorwÂnpÂ. Ik ben hier heen ge- 
„trokken om u tegen te houden, want ik had gehoord, dat gij herwaarts zoudt 
„komen om mijn Koning aau te vallen. Gij wilt mijn Heer uit zijn slaap 

„opwekken, maar zoolang SorwÁNpÂ nog in leven is, zal u dat niet gelukken. 

„Aoo gij (hem) verzoekt met u te vechten, doe wat gij wilt; ik zal dan maar 

„met u strijden, gewoonlijk ben ik in den oorlog zijn plaatsvervanger om vij- 

„anden, zooals gij zijt, te wederstaan. Gij zijt dus in uw strijdlust niet teleur- 

„gesteld. Maar DÂsÂmorkKÁ! strijd niet met tegenzin, omdat ik misschien niet 

„Awaar genoeg weeg, want ik, Patih SorwÂnpÂ, ben gewoon Vorsten, die 

„er uitzien als gij, zulke erg wreede en gruwzame Boetä'’s, het hoofd af te 
„slaan, Al hadt gij ook deze talrijke menigte van ondergeschikte Vorsten ten on- 

„der gebragt, dan verzeker ik u, lijkt het er nog in ‘t geheel niet naar, dat 
„ik zou genegen zijn mij aan u te onderwerpen. Ik ben niet slechts een die- 
„naar, maar ik ben ook een discipel van mijn Heer ARpsornÂ-sÂsrÁ. Al 

„moest ik ook middeu op het slagveld sterven, dan zou ik toch niet willen 
„dienen bij zulk een Koning als gij zijt, of hulde bewijzen aan een bosch- 
„duivel, een verwoester van alle geluk, die zich geregtigd acht om der we- 

„reld vijandig te zijn, Koning ARpJorNÁ-sÁsrÁ beschermt de wereld door zijn 

„heerschappij.” 
DAsÂmorKÂ vermaakte zich om de woorden van SorwÂNDÂ, en antwoordde, 

schaterende van lachen: „wel, heb ik van mijn leven! Ik wist niet, dat gij 

„de Patih (van mijn vijand) waart, dat gij SonwÂnpÂ heet! ik moet uw schoon 
„voorkomen, uw volkomene bedrevenheid in regeringszaken en uw moed om 

„„u te doen belasten met de bescherming van het rijk prijzen. Hoewel gij 

„nog zoo jong en zoo schoon zijt, verbeeldt gij u, dat de wereld om u als 
„haar spil draait! Maar het zou kinderachtig van mij zijn, als ik met u ging 
„vechten: gij zijt Patih, en ik ben Koning! ArpsonnÂ-sÂsrÂ, ja dat is alleen 

„een goede partij voor mij, om zijn wapens met de mijne te mengen. Ik 
„4al hem afwachten, geef spoedig daarvan kennis aan uw Koning. Ik wil niet 

„hebben, dat gij mij zoudt wederstand bieden. Het zou jammer zijn, dat ik mijn 
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(LXXIX) „wapens op u verschoot. Gij hebt geen bovennatuurlijke krachten, gij zijt 
„een mensch en handelt dus in uw onnoozelheid. Zoo iemand past voor mij 

„niet. En verder, gij zijt geen Koning, al zijt ge misschien ook ondergeschik- 
„te Koning, het zou mij niet passen den strijd te beginnen met een klein’on- 
„dergeschikt Vorstje.” 

HOOEDS TTUK LL. 

Patil Soewanda strijdt met de Veidheeren van TPasamoeka. 

LXXX. 1. DâsÂmorrÂ vloog daarop in de lucht, en gaf aan al zijn Veldheeren last, 
om den strijd met Patih SorwÂnpÂ en zijn troepen te wederstaan „gij Vor- 

„sten ” riep hij, „hier zijn de vijanden van Maïspati, vernielt hen met al hun 

3. „benden! Gij, KamPÂnÂ, DonmrürsÂ, Wi…rorpaksÂ, SorpwarsÂ, BÂpsmÂmomsrr, 

„met uw ambtgenooten en dappere Krijgsoversten! (doet naar mij bevelen !)” 

Daarna ging DÁsÂmorkÂÁ, slechts door weinigen gevolgd, terug naar zijn 

3. woning in ’t gebergte van Noesâ-manik; zijn bevelhebbers bleven achter, 
Op het geklank der krijgsmuziek kwam er onder de strijdlustige Boet8’s 
beweging, zij maakten een gedruisch als een neêrvallende regenbui en een 

stormwind; het was een verward gebulder, en de lucht was geheel vol (van 

Boetâ's) alsof het mistig was. 

A. Patih SowwÂnpÂ gaf last aan de onder hem staande Vorsten om te nade- 
ren en de vijandelijke Boetä's te gemoet te treden. De Koning van Magâ- 
dà zwenkte met zijn troepen naar voren om en bevond zich aan de spits, 
de Koning van Srawanti begaf zich met zijn troepen regts aan de uiterste 
zijde,“ de Koning van Srawânggâ plaatste zich links, die van Kalinggâ- 

5. pati in den nek, en in de staart bevonden zich SoersÄkùror, TsÄÂNprÂxùrom 
en NeÂrÂranÂsÂ. Zoo vormden zij de sterke slagorde van den arend. Spoe- 
dig vielen nu al de Vorsten met al de Krijgsoversten, Hofgrooten en lagere 

6. Hoofden onder een algemeen gedruisch aan. Terwijl zij dien aanval deden, 

stormden de Boetâ’s bij massa’s en onder luid geraas vooruit. De troepen van 
Maïspati hielden stand, en SorwÂnpÂ bevond zich in de borst (of het centrum 
van de slagorde.) Het scheen, dat, de aarde met den hemel handgemeen werd, 

1. zóó hevig was de eerste aanval der Boetä's: ’t was of het bergen regende. Er 
waren reeds vele Boetä's en manschappen van Maiïspati gesneuveld. Men 
worstelde om strijd en viel van weêrskanten verwoed aan, drong op elkander 
in, stootte tegen elkander en mengde zich dooreen. De helden bleven onver- 

33 
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schrokken, worstelden en bestookten elkander met koentä'’s, samogâ's, ba- 
dâmàâs en piling's. 

In de grootste verwoedheid spande de Koning van Magâdà zijn boog, en 
daarop vlogen er van die boog bij voortduring en gelijktijdig groote hoopen 
van pijlen los; bij tienduizenden vielen die pijlen op de vijanden, en daardoor 

. werden de Boetàäâ's, die nog in de lucht waren, vermield. Het was een aan- ) ’ 

houdende regen van Boetä’s. Hij spande zijn boog nog eens, en toen kwa- 
men er honderdduizenden van pijlen uit; de Boetä's werden daardoor ver-: 
drongen en stoven uiteen, zij werden vernield en verdwenen. 

WirorpaksÂ werd verwoed, toen hij de Boetà's zag uiteenstuiven, hij 

wreef zijn koentà in de handen, en toen kwamen er luid razende winden 

uit, die al de pijlen wegbliezen, zoodat zij daardoor medegesleept bij digte 

hoopen in de zee vielen. Daarop trad WrrorpakKsÂ nader, en wees de Boetä’s 
hun plaats (in het gevecht) aan. Van alle kanten, van de regter- en linker-zijde 
en van achteren, kwamen de Boetä's onder luid getier en geschreeuw op de 
troepen van Maïspati aanstormen. Velen sperden van woede den mond 
wijd open en beten in hun koentä’s-of pijlen. Zij verwondden (de vijanden) 

door hun beten of aten hen op, en deze werden daardoor aan het wankelen 

gebragt; want hen die aangetast werden, beving de vrees. 
Toen spande de Koning van Srawant1i spoedig zijn boog, met donderend 

geraas vlogen de rotsblokken los,en vielen op de Boetâ's aan; velen werden 
door die vallende rotsblokken verpletterd en vernield, want overal werden de 
hoofden van Boetàä’s door die rotsblokken getroffen en aangevallen. 

SoERJÁKÈror spande zijn boog, en toen kwamen er groote slangen, die door 
elkander liepen,en de Boetâ’'s beten. Vele Boetà’s stierven door de beten 
van de slangen, die als pijlen aanhoudend van den boog van Vorst SorrJÂ- 
Kèroe kwamen; de giftige slangen vochten. met de meeste drift en vaart. 

Hierop naderden al de Boetá-Veldheeren in persoon. DormrürsÂ, Wr- 
LOÏTAKsÂ, WirorpaksÂ, KamPÂNÂ, BÂpoarÂmorstr, SorPwARSÂ, GATODÂRBÂ, Por- 

TÂpAksI, MarirjÂ, SorKÂsSRÂNÁ, PRrAGÂNGSÁÂ en PRADJÂNGGÂ vielen verwoed aan. 

Toen zij op den grond neêrdaalden, was er een gedreun, alsof het rotsblokken 
regende. Met graagte namen de Vorsten persoonlijk deel in den aanval, en ook 

de andere aanvoerders vielen aan, als de golven der zee. Zij schoten hun 
allerbeste pijlen af, die suizende en snorrende in de rondte warrelden. Ve- 
len werden er door getroffen, zonder dat zij echter retireerden. De troepen 
van de Boetâ's streden met even veel dapperheid, als die Maiïspati; zij 
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stormden ten aanval vooruit als een zee. Bij den gezamentlijken aanval der 
Boet&’s hielden de menschen onverschrokken stand, en toen worstelden zij en 

‚ werden handgemeen (met de Boetâ’s). De paarden, wagens en olifanten deden 

de aarde dreunen. De bevelhebbers gingen voor, naderden met hun man- 

schappen en stootten op de Boet&’s, zij wierpen hen met spiesen; de Bo e- 
„tâ's weken regts en links uit, maar velen sneuvelden. Zóó viel de slagorde 
van den Vogelenvorst (of arend) aan, ook die van de bergen en de zee (de 

slagorde der Boetâ's) viel in tallooze massa's aan en bragt de dapperen van 
Maïspat1 in ’t naauw; maar hoe velen ook op hen aanvielen, zij bleven on- 

A, verschrokken, stortten zich allen vooruit en werden handgemeen. Al de veld- 

10. 

11. 

teekens, vaandels en vlaggetjes staken zij in den grond, of bonden zij aan de 

boomen vast; de helden wilden niet van hun vaandels wijken, maar besloten 

‚hever om te komen in den strijd. Het was of het rommelde en donderde en 
daverde mm ’t gebergte, zóó hevig was het rumoer van den strijd: door het tegen 
elkander stooten van de wagens, het gedreun der voortstappende olifanten, het 

gesuis en gesnor der pijlen, het gekletter der koentâ’s, het gebons der gâdä’s 
„en bindt’s, het gebeuk der gandis, die nederkwamen op de samogâ’s 
tjandrâsà’s en pilings, en het neêrploffen der olifanten, die tengevolge 
van de slangebeten ter aarde stortten. De pijlen der Vorsten waren. wonderdadig, 

‚vooral die van TuÄÁnprÄkkror. Het geschreeuw der vechtende partijën was 
oorverdoovend. De lijken hoopten zich het een op het andere, het bloed over- 
dekte alles, de lijken der Boetâ’s stapelden zich op als heuvels; vooraan, 

werden zij verbrand, maar achter kwamen er al meer en meer Boetä’s, als 

„een stortvloed in’t gebergte met luid geraas aanzetten, en gezamentlijk aanvallen, 
Terwijl zij zich onder vreeselijk geraas verspreidden, kwamen de Vorsten van 
Maiïspati aan t wankelen; vele dapperen sneuvelden, werden overwonnen 

en kwamen onder de voet, en daardoor werd hun slagorde verbroken. 

De Koningen van Magâdá, Srawánggâ en Kalinggâpati werden 
razend van woede, toen zij het leger der menschen door den stormenden aan- 
val der Boetàâ's zagen vernielen. Zij waren behoedzaam op hun wagens of 
olifanten blijven zitten, maar nu stegen die drie Vorsten van hun wagens en 
olifanten, en zóó traden zij te voet vol woede nader. Toen Patih SorwÂr- 
pÂ de drie Koningen zag, stormde hij midden op de vijanden in, en sloeg 
regts en links om zich heen. De Boetä's, die onder zijn bereik kwamen, 
vielen verspreid op den grond neder, door koentâ’s of bindis getroffen. 

Daarop spoorden de Boet ä-hoofden, als WirorPaxKsÂ, MiNTRAGNÂ, BÁDSRÂMOES- 
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mi en KamPÂNÂ de hunnen tot den strijd aan, en toen vielen millioenen van 
Boetä’'s gezamentlijk, allen als één man,-aan; zij maakten hoopen van lijken, 
en zóó raakte het leger der menschen onder de voet. 

Patih SorwÂnpÂ dit ziende, kreeg een schrik, ging regt overeind staan, en 
rigtte zijn tjäkràâ. Toen hij de tjâkrâ afschoot, kwamen er honderdduizenden 
van tjäkrä’s bij zwermen voor den dag, zij daalden uit de lucht neder en 
vielen op de Boetä's als een regen van bliksemstralen, zóó digt opeen staken 

14, de wapens in de lichamen der vijanden. Oyeral was het een geschreeuw van 

15. 

stervenden, die door de tjäkrâ's getroffen waren. Toen zij, die vooraan ston- 

den, allen tot den laatsten man toe vernield waren, en er van achteren weêr 

velen kwamen aanzetten, werden ook deze door de tjäkràâ’s getroffen, Pa- 

tih SorwÂNDÂ (bleek inderdaad) een dapper man te zijn, begaafd met won- 

dermagt en bovennatuurlijke vermogens, en zeer bekwaam in het oorlogvoe- 
ren. 

Nu naderden DormriKsÂ, WiroïragksÂ, KAMPÂNÁ, BÄpsrÂmorsti en WrRoEPAKSÂ 

te voet, zij zwaaiden hun koentâs naar boven, begaven zich in t midden 

van het gevecht, en deden door een verwoeden aanval hun best om ver- 
woestingen aan te rigten, door in persoon aan den strijd deel te nemen. De 

16. dappere DormrtksÂ had in zijn bewegingen veel van Batâärâ KârÂ, toen hij 

17 

de aarde wilde verdelgen. De vier genoemde Hoofden schopten achteruit en 
vooruit, grepen hun vijanden aan, scheurden de dijën (van de lichamen) en 
sloegen er mede om zich heen. Vele dapperen stierven, doordat zij van een 

‚gescheurd werden, (anderen) begonnen te wankelen, of werden overmand door 

radelooge angst, toen zij zagen, dat vele dappere mannen van Maïspati van- 

een gescheurd werden door de helden DoruröxsÂ, WirorraxsÁ, BÂpJrÂmorstr 

18. en KamPÂNÂ, daar deze gelijktijdig met moed en beleid een aanval deden. Al de 

19. 

troepen en de aanvoerders van Maïspati, kwamen in de grootste verwarring, 

omdat de Boetä's den boventoon voerden, 
Daarop klom Vorst SopÂ van zijn wagen, hij legde zijn vlammende koen- 

tä aan, en honderdduizende (koentä’s) kwamen er te voorschijn. De Koning 
van Magädä draaide zijn hand herhaaldelijk in de rondte, en door zijn wonder- 
vermogen kwamen er stormwinden en wilde windvlagen uit. ‘tt Was of die win- 
den de koentä's van Vorst SopÂ begeleidden, deze vielen op de Boetä's 

20. aan, en velen sneuvelden, zoowel op de grond als in de lucht: het regende 
Boetä-lijken. Het Boetâ-leger werd door de kracht van de stormwinden in 
de hoogte gevoerd, terwijl de koentäà's met aanhoudend gesnor en gesuis er op 
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neêrvielen. De Boetâ’s namen naar alle zijden de vlugt en gingen naar 
hoogere luchtstreken, daar zij door de wind en de koentä's vervolgd wer- 
den. De Boets zochten zich al hooger en hooger door de vlugt te red- 
den, en kwamen bijna tot den hemel van Batârâ ÚnprÂ, maar toch bleven 

de stormwinden van den Koning van Magâdâ en de koentäâ’s van Vorst 
SopÂ hen nazetten. 

Terwijl al de Vorsten van Maïspati zóó tegelijk hun best deden, en door een 

woesten aanval de overwinning trachtten te behalen, trokken de Boetä's afs; 

honderdduizend maal tienduizend waren er verdwenen, zij die den dood ontko- 

men waren, verstrooiden zich, en gingen in verwarring uit den weg. 

Maar spoedig herstelden de achteraan geplaatsten den oorlogskans. Nadat 

de bevelhebbers: WiroreaxsÂ, DorurigsÂ en BÄpsrÂmogstr, voor den vijand op 

de vlugt gegaan waren, voerden zij, die aan het hoofd van de achteraan geplaat- 

ste troepen stonden: PracÂnesÁ, PorrÂpAksr, GATODÂRÂ, PRADJÂNGGÁ, DJAMBOE- 

MANGLI, MintRraaNÂ en SorpwÂrsÂ, hun troepen ten strijde, en herstelden de 

oorlogskans een oogenblik, maar onder luid geraas, dat zich van alle kanten 

verhief, namen de Boetà's wederom de vlugt. Toen kwamen er wederom 

ao Ot 
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anderen van achteren met dof gedreun aanzetten onder bevel van een aanvoer- 
‚der, die op zijn wagen boven zijn troepen uitstak, Met woede stormden zij 

al verder voort; op een vreeselijke vielen zij allen tegelijk aan. De Veldhee- 

ren (van Maïspati) aarzelden (eerst), maar toen hervatten zij den strijd door 

een ijzingwekkenden aanval. Al de menschen, die tot het leger van Maïspati 

„ behoorden, begonnen op nieuw te vechten. Het was of de zee een aanval 
2 o 

deed op de bergen, de aarde schudde en kantelde herhaalde malen. Al wat 

er in het woud woonde, kwam in rep en roer, vele boomen stortten door de 

‚ hevieheid van den strijd op den grond. SorpwarsÂ, MINTRAGNÂ, DJAMBOEMANGLI te} 

en WivoïraksÂ naderden al vechtende aan den voet van ’t gebergte. De Ko- 

ning van Magâdâ kield tegen hen stand, en viel hen moedig en onver- 

schrokken aan, zonder om te zien naar ’t geen achter hem gebeurde. 

Koning TorrÂecÂpÂ legde toen zijn boog aan en honderdduizend pijlen vie- 

len. bij zwermen op de vijanden aan. Zij die zich in de voorste rijën bevon- 

den, werden vernield; van de regter- en linkerzijde en van achteren vielen er 

weder met woede aan, maar toen de pijlen op hen afkwamen, weken zij op 
zijde en vielen in de ravijnen, waar velen den dood vonden. 

De dappere held SorpwarsÂ werd daarop uiterst verwoed, naderde en her- 
stelde met zijn Onderbevelhebbers den strijd door een ijzingwekkenden aan- 
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val. Vorst WrisÁpÁpsrÂ wachtte den storm van SorPpwarsÂ af. Deze wierp 
een koentäà op Vorst WisÁBÂpsrÂ af, en trof zijn wagen, die door de koen- 
tä verbrijzeld werd, maar WrisáBÁpsrÂ was er bij tijds afgesprongen. Hij trof 

SOEPWARSÄ met zijn afgeworpen tomâràâ aan de borst, maar wondde hem er 
niet mede. Toen trad SorpwarsÂ plotseling nader en trachtte hem te grij- 

„pen. WisÁnÁpsrÂ bleef staan en liet zich door SorpwarsÂ grijpen. Zij om- 
vatten en duwden elkander. WisÂBÂpsrÂ duwde hem van zich, maar werd zelf 

ook met de meeste snelheid afgestooten, zoo dat zij beide op een grooten af- 

stand nedervielen. Toen zij opgestaan waren, repten beiden zich om weder 

aan te vallen; zij stootten tegen elkander, en WisâBÂpsrÂ raakte van de been. 

. Foen schoot Vorst SopÂ tot zijn redding toe, hij pakte SorpwarsÂ aan, nam 
hem stevig beet, en boog hem (de ruggegraat) in tweeën. Zoo stierf Sorr- 
wARSÂ door toedoen van SopÂ en WrisÂBÁDsRrÂ. | 

Toen nu het leger der Boetä’s zich verstrooide, en BÄpsrÁmonsrtr dit zag 

werd zijn woede opgewekt; razende van gramschap legde hij zijn koentà 
aan, maar Vorst SopÂ was aanstonds op zijn hoede, en schoot met een pijl 

op de koentâ van BÂpsrÁmorsti, zoodat de koentâ, in zijn vaart door de 

pijl getroffen, in stukken brak en verbrijzeld op den grond viel. Daar he 
BÁpsrÁmonsrr niet gelukt was met zijn koentá doel te treffen, drong hijt 

. verwoed op hem in. Hij zette zijn olifant aan, en liet hem onder den aan- 
val met de voorpoten slaan; hierdoor werden vele wagens verbrijzeld en ver- 

treden onder de pooten van den vooruitschoppenden olifant. 
foen de Vorsten, op welke BÄpsrÂmorsrr aan stormde, begonnen te wijken, 

trof Vorst SopÂ de tromp van den olifant, zoodat deze afgesneden werd, en het 

„bloed er uitspoot. De olifant was woedend, en wilde intusschen nog po- 
gingen aanwenden om Vorst SopÂ op de vlugt te jagen, maar SopÂ ontweek 
schielijk zijn slagen, door rondom een groote waringin-boom te loopen. 

Vorst WisÁBÂpurÂ naderde hem om BÁpsrÂmorsrr te slaan, en nadat de kaken 

van de olifant eerst in stukken geslagen waren, ontving BÄpJsrÂmorsri dan 
ook een slag van Vorst WrisÂgÂpsrÂ, waardoor hij verpletterd werd en stierf, 

Er schoten nog anderen toe om Vorst SopÂ en WrisÁgÂparÂ te helpen, de 
Vorsten van Srawânggâ en Srawanti vielen met al hun ondergeschikte 

aanvoerders aan. De Boetâ’s dolven het onderspit geheel en al, zoowel zij die 
aan den oever der zee, als zij die aan den kant van het bosch vochten. Met 
geweld trachten zij de zege te behalen, maar zij werden aanhoudend nagezet, 
DormrkxKsÂ, WirorPAksÂ, PRADJÂNGGÁ, PRAGÂNGSÂ en GaAropÂrÂ deden vol woede 
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18. 

14, 

15. 
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allerhevigsten, luid bulderenden strijd der elementen, gingen de dappere Boe: 
tâ’s over vele aanvoerders van het leger van Maïspati heen; zij vielen aan, 
zwaaiden rotsen in de hoogte, en wierpen die de een na de ander op den 

vijand. Vele helden van Maïspati stierven door ’t nedervallen van die 
rotsen. ik 

Vorst SorrJÂKùòror naderde nu, en spande zijn boog, er kwam wind uit: 

stormwinden en voortsnellende windvlagen weerden de afgeschotene rotsen 

af, want de stormwind voerde hen met zich mede, zij draaiden eerst in de 

rondte en werden dan in de zee geslingerd. Zóó verdwenen de rots-pijlen. 
Nu vielen de Krijgsoversten en andere helden onder de Boetà’'s te zamen 

vol woede aan, en streden in persoon allen mede; de wapens stegen op als 
een digte mist, de wonderwapens hoopten zich opzsen, de lucht was er stik vol 
van, en de aarde was er ook van vervuld. De dapperen van Maïspati lie- 
pen allen verward door elkander, en hun leger begon zich te verstrooijen. Som- 
mige Boetâ-aanvoerders, die aanvielen, hadden limpoeng’s, waar vuur uit 

kwam, en koentä’s, die water braakten; er waren Krijgsoversten, uit wier 

liehaam vuur kwam, dat met zijn uitslaande vlammen het slagveld vervulde. 
Het waren Porragsr en PorrÂpaxKsr, die vuur deden ontstaan. 

Toen nu al de dapperen van Maïspati zich verstrooiden, bleven de Vor- 
sten, met SOERJÄKETOE aan het hoofd, op hun wagens staan. (SORRJÄKÈTOE) 

spande zijn boog,en met geweld kwamen er zware wolken wit, die boven de 
winden hingen, er op neêrvielen en zich in regen ontlastten. De Koningen 

van Magâdâ, Srawâánegesgà, Srawanti en Kalinggâpati benevens 
FrÂNprÂKbroe en WisÂBÂBJRÁ snelden gezamentlijk te hulp, en deden hun 
uitstekende vermogens werken. De Patih SorewÂNpÂ naderde ook op zijn 

krakenden wagen, en loste op zijn beurt de Vorsten, die onverschrokken wa- 

ren bij hun aanvallen, af. De aarde kantelde, daar zij beefde door de menigte 
van werkende wondermagten. Als regenbuien kwamen de stormen voor den 
dag, vereenigd met duisternis, die alles als met een dikke mist overdekte, ter- 

wijl de bliksemstralen heen en weder schoten. 
De dappere KamPÂNÁ. naderde razend van woede en ging krijschende op 

zijn hoofd staan. Hij naderde den Vorst van Srawanti en wilde hem 
omklemmen, maar deze was op zijn hoede, legde zijn somârâ aan, trad na- 

der bij en schoot die af op den hals van KamrPÂNÂ; deze liet zich vallen, en 
sneuvelde door de hand van den Koning van Srawanti. Daarop trad deze 



— 264 — 

(LXXII) Vorst im ’t midden der strijdenden, slingerde met zijn boog regts en links van 
zich, en doodde vele voorname Boetâ's. 

DorurixsÂ werd verwoed, toen hij dit zag, draaide zijn knods in de rondte, 

begaf zich midden onder de vijanden, en wikkelde zich met hen in ’t gevecht. 
20. Vele helden van Maiïspati vielen overal op den grond neder tengevolge van 

den aanval van DorurEksÁ. Vele slagen van zijn döndâ vielen op de aanvoer- 

ders van Maïspati, en velen stortten onder uijn slagen neder. Patih Sor- 

wÂNDÁ kwam behoedzaam te hulp, wierp zijn tjâkrä op DormrèrsÂ, en 

LXXXIILI. sneed hem het hoofd af. Toen trad hij (voor een oogenblik) terug en legde 
wederom zijn tjäkrä aan; deze viel op de vijanden neder, en deed vele aan- 
zienlijke Boetâ’s sneuvelen. PracÂnasÂ en PrApjÂnaeÂ werden er door ge- 

troffen, terwijl zij een verwoeden aanval deden; de Patih weerde hen door 

2.zijn tjâkrä’'s van zich, totdat zij beide als lijken nedervielen. | 

De Boetä's, die achteraan stonden, vielen nu gezamentlijk aan, stelden 

zich vol woede in positie, en geleken een stortvloed in het gebergte. WrrorPaKsÂ, 

3. DsAMBOEMANeLI, WiroïraksÂ, MarrrsÂ, BÄpsrÂmonsrr en GAropÂrÂ waren om 

den dood van DoemrüksÂ in de hevigste woede ontstoken, en vielen schreeu- 

wende aan. Het was of de aarde in rep en roer kwam, zóó schudde en da- 
verde zij, terwijl de Boetâ’s behendig al hun krachten inspanden; het ver- 

vaarde leger van Maïspat: bood geen wederstand, maar zocht zich achter 

A, den Patih SorwÂnpÂ te redden, terwijl de Boetà’s in groote menigte als 
op elkander volgende golven aanvielen. Millioenen van dijën, vele honderd- 

duizenden van rompen, hoofden, armen en lenden van Boetä's stormden op 

5. den vijand los, het was overal stikvol en opgepropt van wonder-Boetâ’s. 
Toen het leger van Maiïspati geen raad meer wist, spande Patih Sor- 

wÂNDÂ zijn boog, er kwam vuur en wind uit, een luid bulderende en hevig 
6. razende stormwind ging het vuur vooraf, met donderend geweld viel (de 

wind) op al de pijlen (der Boetàâ'’s) aan, voerde die met zich mede en deed. 
ze verdwijnen, of zij werden door het vuur verteerd. Zóó verdwenen de won- 
derwapens van de Boetâ’s. Zij die nog overgebleven waren van het leger 
der Boetâ’s, werden daarop door tjäkrä's bestookt, en vele aanzienlijke Boe- 

tâ’s werden er door getroffen. 
7. Patih SorwÂnpÂ naderde op zijn krakenden wagen, omstuwd van de Vor- 

sten; zij reden te zamen in een rij op wagens of olifanten. Op een vreeselijke 

wijze spanden al de Veldheeren van Maispati hum krachten in en stormden 
8. vooruit. Patih SorwÂnpÂ deed zelf mede en voerde hen ten strijde. Terwijl 



N 

(LXXXIID) 

9. 

af, en vele aanvoerders van de Boetä's werden er door getroffen; zij die 

10. 

11. 

12. 

18. 

14. es 

15. 

16. 

Le 

— 265 — 

hij zijn knods in de hoogte zwaaide en boven op zijn wagen stond, geleek hij 

op Batâárâ ÉnprA, toen deze uit den hemel kwam om de aarde rond te 

gaan en te inspecteren. De Veldheeren (van Maïspati) schoten hun pijlen 

niet sneuvelden, verstrooiden zich wijd en zijd en vlugtten naar ‘t gebergte. 

SonkÂsrÂNÂ was de eerste van allen, die vlugtten. Hij begaf zich naar ’ ge- 

bergte op Noesâ-Manik, kwam bij DâsÂmorkÂ, maakte een sömbah, en 

zeide: „Heer en Gebieder! wij hebben ongelukkig gestreden, alle aanzien- 

„lijke Hoofden met hun troepen zijn verdelgd door den buitengemeen dappe- 
„ren, veel vermogenden Patih SorewÂnpá. Het is of er een God uit den 

„hemel strijdt, zulk een wijze van vechten heeft Patih SorwÁnpÂ. Hij is 

„stipt ordelijk, oplettend, onverschrokken, en heeft een voortreffelijke taktiek 
„van oorlogvoeren; hij is de eerste van allen. De Vorsten, die de troepen 

„van Maiïspati aanvoeren, zijn allen sterk en onverwinnelijk, vol moed, dap- 
„per en met bovennatuurlijke krachten gezegend. Al de wonderkrachten van 

„de Boetâ’s bezweken voor die van SorwÂNDÂ. DormriksÂ, BÂpsrÂMoerstt en 

„KaAmPÂNA zijn, even als MinrraenÂ en DJAMBORMANGLI, gesneuveld.” 

HOOFDSTUK LI. 

Dasamoeka strijdt zelf met Soewanda. 

Toen DâÂsÄmonkÂ hoorde, dat zijn leger in den strijd met SorwÂNDÂ de 

nederlaag gekregen had, dat er vele aanvoerders gesneuveld waren, dat de 
troepen van Maïspati zeer moeielijk te bestrijden waren en men ze vooral 

niet te gering moest schatten, en toen hij van SorKÂsRÁNÁ vernam, dat het 

Boetä-leger op de vlugt geslagen was, en er vele aanvoerders gesneuveld waren, 
bukkende voor de magt van SorwÂNDÂ, schudde hij met zijn hoofd, bromde 

een paar malen, maar sprak geen woord. Daarna riep hij de Boet&s, die nog 
niet in t gevecht geweest waren bij zich; hij stelde in plaats van de aan- 

voerders, die in ‘t gevecht met SorwÂNpÂ gevallen waren, andere personen aan, 
en wel hun zoons of broeders, en deze gaf hij ook den rang en naam van 

hun voorgangers. Het geheele Boetâ-leger verzamelde zich, tevens met Pa- 
tih PranasTÂ, die ook nog niet in ’t gevecht geweest was. 

Daarna rukte DÄsÁmorkKÂ van zijn tijdelijk verblijf op. Vele Boetâ’s, die 

pas van de hoofdplaats Alénkâ gekomen waren, volgden hem ten strijde, 
Het was een luid rumoer, zoowel in de lucht als op de aarde. De Boetäâ’s 

34 



— 266 — 

LXXXUD) roofden onderweg wat zij maar konden, en maakten een hevig bulderend ge« 
18. tier; *t was of de bergen er door bewogen werden. Het Boetâ-leger, zoo- 

wel dat over de aarde als dat door de lucht ging, brulde zóó hevig en zóó 

doordringend sterk, als of zij de aarde daardoor wilden vernielen. Doch ver- 

laten wij voor een oogenblik Koning DáÁsÂmorkÂ, die tegen SoewÂnvÂ, den 
Patih van Maïspati, wil strijden. 

19. Patih SorwÂnpÂÁ en alle Veldheeren (van Maïspati) zaten na het ver. 

dwijnen der vijanden rustig en vrolijk onder waringin-boomen ter neder. 

20. Al de Vorsten zaten met hun eigen troepen bijeen, ieder onder een boom, en 
zochten om strijd naar een lommerrijke plek. Zij die er niet in konden 

21. deelen, vonden luwte onder ’t gewapper van de vlaggetjes, wimpels en vaan- 

dels. Zij verschrikten, toen Koning DÂsÄmorkÂ met zijn leger uitde lucht op 

hen afkwam. Want de Boetàä’s, die over de aarde gingen, waren nog niet 

aangekomen, daar zij langs den weg niets deden dan rooven. 

22. De Boetâ's in de lucht vielen spoedig ten strijde aan. De Patih Pra 

HASTÂ reed op een olifant en voerde de troepen ten strijde. Met de andere 

. Legerhoofden viel hij tegelijk aan. Het leger van Maïspati kwam daardoor 
eerst in opschudding, maar verzamelde zich weder in goede orde en stelde zich 

23. in slagorde. Patih SorwÂNDÂ en al de Vorsten kwamen van onder de wa- 

ringiìn-boomen te voorschijn, en stelden de troepen in slagorde, terwijl zij 
tevens den vijand het hoofd boden. Zij die vooraan stonden, hielden den vij 
and terug, en de achtersten vormden een slagorde, die spoedig gereed stond. 

24. De naderende vijandeu spanden verwoed alle krachten in; al de Boetàâ 

aanvoerders wikkelden zich in den strijd. De wagens werden verbrijzeld door 
’t schoppen van de olifanten, waarop de Patih en andere Veldheeren reden; 

25. vele Vorsten van Maïspati raakten van de voet door de olifanten, die hun- 

trompen en slagtanden daartoe aanwendden en stootten of schopten; vele hel- 

den sneuvelden ook door toedoen van den Patih PrAHAsTÁ. 

Vorst WrsÁBÂÁpsrÂ begaf zich spoedig in ’t midden der strijders, draaide 

zijn knods om de vingers in de rondte, en sloeg daarmede den olifant van 
26. Patih PranastÂ, zoodat de olifant verpletterd nederviel, de Patih zelf was 

er (bij tijds) afgesprongen. 

DÁsÂmorkÂ dit ziende, legde spoedig zijn boog aan, één millioen wapens 

27. van allerlei soort kwam er te voorschijn: gâdàâ's, bindi’s, limpoeng’s, 
koentà’s, tjandrâsä’s, gandis en piling’s vlogen van de boog, cn vie- 
len midden op de vijanden aan. De Veldheeren van Maïspati kwamen daar- 
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bindi’s met zulk een vaart op hen afkwamen. 

Daarop stelden zich aì de Veldheeren (van Maïspati) gelijkelijk te weer, 

Patih SorwÂnNpÂ trad DÂsÂmorKÂ in zijn aanval te gemoet. Deze nam een reus- 

achtige gedaante aan, zijn lichaam werd al grooter en grooter, en kreeg de ge- 

daante van een paleis van goud, dat vlamde als zijn eigen paleis (te Alönkâ), 
het gouden paleis overdekte hem als een sluier. Al de Vorsten van Maiïs- 

pati begonnen nu ook om strijd mede: te vechten, maar DÂsÂMorkKÂ was on- 

bevreesd, toen de helden van Maïspati hem naderden. De Vorsten en aan- 

voerders van Maïspati vielen steeds in menigte en om strijd aan, van de 

linker- en regter-zijde (kwamen) de wagens, paarden en olifanten (aansnellen) 

toen zij allen hun wapens afschoten, was het als ware het een regen van pi 

len, onder een algemeen geschreeuw regende het koentâs en trisoelâ’ 

die op de lichamen der Boetä's nedervielen, ze verdelgden en Ee 

maar DÂsÂmorKÂ niet wondden. 

SorrJÂkkroe stormde nu met zijn troepen op de lijfwacht (van DâsÁmorkÂ) 

in; door de honderdduizenden van pijlen, die hij afschoot, werd het Boet â- 

leger zwaar geteisterd, de gansche lijfwacht van tweehonderdduizend Boet â’s 

werd door SorrsÂKùron geheel en al verwoest en vernietigd. 

DÄsÂmorKÂ werd wóedend, toen hij zijn lijfwacht zag vernielen. Hij nader- 

de, legde zijn döndá aan, vervolgde daarmede SorrJÂKùron, en wilde hem 

met de dendâ treffen, maar SorrsÂkùron week achterwaarts. 

Het kon Koning DâsÂmorkÁ niet schelen, of hij door een aantal Vorsten 

bestreden werd, en of hij met koentäâs en samogà’s beschoten werd, zoo- 

dat zij als een regen op hem nedervielen, want zij verbrijzelden op zijn lichaam, 

geen enkele bragt hem een wond toe; de tjâkrä's vielen in digte menigten 

op hem, zonder ophouden spanden de Vorsten hun wondervermogens in; er 

waren onder hun wapens rotsen en vuurslangen en stormwinden, die zich als 

de donder overal verspreidden, gelijk de golven der zee. Maar het was er 

zeer ver van, dat zij DÂsÂmorkKÂ zouden wonden. Hij schudde zijn lichaam, 

en had het op de Vorsten gemunt, hij draaide snel zijn limpoeng in de 

rondte en wierp die af op de borst van SorrsÂKhrop, die daardoor doodelijk 
getroffen werd. 

Na den dood van SoerJÂKkror naderden de andere Vorsten en elan op 

DÂsÂmorKÂ aan. Zij putten al den voorraad van hun allervoortreffelijkste 
wapens uit; al hun wondervermogens kwamen op een verbazende wijze voor 
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lende in de lucht. De wapens vielen donderend op hem neder, maar de rot- 

sen en het vuur werd vernield op zijn lichaam. Vol verwoedheid krijschte 

DÁsÂmorKÂ, terwijl hij met zijn limpoeng regts en links om zich heen 

sloeg, en vele Vorsten door de slagen van de limpoeng deed sneuvelen. 

Toen de voorste gelederen zich openden, kwam er (op nieuw) een menigte 

van achteren, of van de regter- en van de linkerzijde aanvallen. DAsÂmorkKÂ 

greep, en schopte vooruit of achteruit, verscheurde en smakte alles neer; de 

rotsen en steenen spatten uiteen, het vuur verdween, en er bleef niets van 
over dan rook, die in wolken over het slagveld golfde. BEensklaps verbrij- 
zelde de Koning van Magâdâ door een slag den wagen van. DÂsÂmorKÂ, 
zoodat deze in duizend splinters op den grond viel. 

DÂsÂMorkKÂ viel nu te voet aan, zijn woede nam al meer en meer in he- 

vigheid toe, het was of hij de aarde (wilde) verbranden, Hij bragt zijn vij- 

anden al meer in het naauw, en met een vaart, alsof hij de lucht in tweeën 

kliefde, sloeg hij naar de regter- en linkerzijde. Veldheeren, Krijgsoversten 

en Hofgrooten vielen dood neder. Hij sloeg met zijn beide handen alles ne- 

der, wat onder zijn bereik kwam. In zijn regterhand had hij een gädä en 
in zijn linker een limpoeng, waarmede hij niet twee keeren behoefde te 

slaan. Vele Vorsten vlogen, zonder dat hij er in zijn handen eenig gevoel 

van had, als stof uiteen. 

Vorst WisÂrÂpsmÂ schoot spoedig een wapen op de gâdàâ van DÁsÂmorkKÂ 

af, de gâdäâ werd getroffen en brak in zijn linkerhand in stukken. - Vorst 

SÂpÂ schoot toen op de limpoeng, en raakte deze, zoodat zij ook in stuk- 

ken brak. Daarna viel DâsÂmorkÁ met zijn handen en slagtanden aan, en 

maakte vele lijken. Al meer en meer nam zijn woede toe, in zijn razernij 
vreesde hij den dood niet; hij telde geen gevaren, maar deed in zijn opge- 

wondenheid de uiterste pogingen. 

De Koning van Magâädä, TsÁnprÂkbron, SonÂ, WisÂrÁpsrÂ en de Vorst 

van Kalinggâpatiì kwamen hem, te zamen aanvallende te gemoet, tevens 

met de Vorsten van Srawânggâ en Srawanti, toen zij allen met grooten 

vaart en snelheid op hem aanstormden. DÂsÂmorkÂ aarzelde eerst een weinig, 
toen nam hij een sprong, pakte ben aan, boog hen krom, trok en verscheurde 

velen, zoodat zij stierven. Hijgsloeg regts en links met de handen om. zich, en 

doodde, die in zijn handen kwamen. Zijn lichaam rookte, en uit de haren van 

zijn lichaam kwam vuur. Zijn lichaam was zoo hard, dat men er met deu 
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(LXXXIN) vinger niet in drukken kon, en zoo heet als gloeijend ijzer; als men het aan- 
18. greep, vervelden de handen. De Vorst van Srawanti werd krom gebogen, 

viel op zijde en sneuvelde; eveneens vond de Vorst van Srawânggâ den dood. 
Vorst SopÂ en de Koning van Magâdà, beide in de hevigste gramschap, 

kwamen hun tegemoet, doch werden afgestooten, en vielen door een slag van 

DÄsÂuorkÂ op een grooten afstand neder. Toen tartte DÁsÂmorKÂ zijn vij- 
and, en riep luidde: „hei daar! waar zijn nu die helden van Maïspati, die 

„mijn aanval zouden trotseren. Het is een onwaarheid, dat zij den dapperen, 

„buitengermeen vermogenden DâsÂmorkÂ in t gevecht zouden evenaren.” Ter- 
wijl bĳ riep, scheen het te donderen, en staakte hij den strijd (voor een 

oogenblik.) 

LXXMV. 1. De helden van Maïspati iĳjsden en liepen vervaard naar alle kanten; zij 

de 

waren bang om DásÂmorkÂ, die zooveel in den oorlog vermogt, met zijn li- 

chaam van vuur te zien. ’t Was of de dood op hem geen vat had. De Vor- 
sten vlogen met hun troepen voor hem als stof uiteen, toen zij DÄsÁmorkÂ 

in zijn woede en bovennatuurlijke kracht zagen. Hij geleek op Batârâ Ká- 

LÁ, toen deze de wereld wilde verdelgen. 

Alleen de Patih en Opperbevelhebber, die het leger van Maïspati ten 
strijde kad gevoerd, en het in slagorde geschaard had, de voortreffelijkste 
van alle Hoofdbeambten, die door de andere Vorsten gehoorzaamd werd, Par 

tih SopwÂNpÂ plaa'ste zijn wagen dwars voor DÂsÂmorkÂ, en bewoog zich 
‚niet. Door de stralen der zon beschenen flikkerde zijn fraai versierde krijgs- 

hoed, als de zon, (hij zelf) geleek op Batârâ UnprÂ. Patih SorwÂNpÂ nam 

een blad en schreef daarop met zijn nagels, toen bond hij het aan zijn tjâ- 
krâ, de tjäkrâ vloog los, en het blad van Patih SorwÂnpÂ viel voor de 

„voeten der Vorsten neder. Al de Vorsten van Maiïspati met de Krijgs- 
oversten en de lagere aanvoerders waren wanhopig op de vlugt, toen de 

brief voor hen nederviel. Het klonk hun aldus toe: „Patih SorwÂnnÂ geeft 

„deze vermaning: hoort alle Vorsten, die in den strijd de vlugt neemt! gij 

„moet weten, welk onderscheid er is tusschen slecht, onverschillig en goed. 

„Gij, Veldheeren en Vorsten! streeft naar het goede, want de Koning van 

„Maïspati is uw gebieder! hij heeft een afkeer van het onverschillige en 

„slechte. Alleen het goede moet dus door u zonder ophouden volbragt worden. 

„Maar gij, Vorsten! laat thans het onverschillige varen, en verlangt naar het 

‚ „Slechte. Gij bezondigt u daardoor ir twee opzigten: in de eerste plaats ten op- 

„zigte van Uw Heer, omdat gij onbeleefd zijt en u niet gedraagt, zoo als t be- 
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„taamt; want de Koning van Maïspati, ArDJonNÂ-sÂsRÂ-BAOE, voert het ge-. 

„zag over zijn leger en zijn Veldheeren, alsof zij van zijn eigen vleesch en 

. „bloed zijn, allen wil hij als zijn kinderen behandelen. Hij staat het niet 

„toe, dat hun eenig kwaad overkomt, maar streeft er naar, dat hun geluk te 

„beurt valt, en dat de boosheid vernietigd wordt. Uw Heer is uw bescher- 

„mer, maar ziet, nu gij iets voor hem te doen hebt, nu gedraagt gij u op 

„die wijze. Foei! is dat dankbaarheid? U zelven kunt gij uiet beschermen, 

„(aan U zelven overgelaten) zoudt gij zeker ellendig omkomen. 

„In de tweede plaats bezondigt gij u jegens de groote Goden, die u ge- 

„schapen en tot Koning verheven hebben. Ziet! gij kiest nu een schande- 

„lijken dood en neemt de vlugt op het slagveld; gij zijt beducht voor de 

„wondermagt van uw tegenstander. Maar hoe veel of hoe weinig die ook be- 

„teekenen mag, dat is allerschandelijkst voor Vorsten, want zij die in den 

‚ „oorlog vlugten, zijn zeker menschen van den laagsten rang, Dat maakt uw 

„schuld nog grooter, want Vorsten, die vlugten in den oorlog, missen in dood 

„en leven hun doel. Waartoe dient het dan, dat gij den rang van Vorsten hebt 
„en dienaren zijt van den edelmoedigen Koning van Maïspati, van hem die 

„bij voortduring gelukkig maakt, en de wereld (van rampen eu slavernij) vrij 
„maakt, den beleidvollen aanvoerder in den strijd, den eerbiedwekkenden 

„Vorst, die den regten weg kiest om bij zijn dood volkomen gelukkig te zijn. 

„Als gij zóó handelt, (is ‘t beter een anderen Vorst te dienen). Als gij een 
„edelen Koning dient, moogt gij, zoo lang gij leeft, niet te kort schieten in 

„t volbrengen van uw pligt, (en het blijkt nu, dat) geen een van u die naar 

„eisch kan verrigten. In t algemeen is het wenschelijk, dat een mensch niet 

„te kort komt in ’t doen van zijn pligt. Daarom, gaat uw dienst aanbieden 

„aan den Boetâ-Koning met zijn slechten inborst, bij hem is de dienst niet 

„moeijelijk. Gewoonlijk streeft een mensch met eer te sterven, maar dat doet 

„Ei immers midden in den strijd. Hij sterft den besten dood, die midden 
„in den strijd sterft. Als men zich daar goed gedraagt, is er niets, dat met 

„(zulk een) eervollen dood overeen komt. Zulk een dood overtreft den dood. 

„onder het gebed, en heeft hierop aarde miets wat daarop gelijkt. Als Vor- 
„sten in den oorlog vlugten, hebben zij geen roemvollen dood voor oogen, 

„want na hun dood worden zij gebragt in ’t gezelschap van spoken. Zij leg- 

„gen het aan op een eeuwige vervloeking, en niet op een roemvollen dood. 
„In het krijgsgevoel moet elk, die zich op deugd en onversaagden moed toe- 

13. „legt, zich voor den geest stellen, dat hij de allerbeste boete (om heilig te 
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„worden) volbrengt, die zich in den strijd geheel (aan de Goden) overgeeft, 
„en dat alleen Batâräâ Gorron de Schepper is van dood en leven, de mensch 

„is er de eigenaar niet van, hij laat dat geheel aan Batârâ Gorror over. 
„Stelt u den aanval in een veldslag voor als een gebed! Het slagveld is het 

„wierookvat, dat men bij ’t bidden gebruikt. De nadering der wapens moet 

„gij u voorstellen als de vlammen van het vuur, de wierook en de geuren 

„der welriekende houtsoorten zijn het beeld van den roem, waarmede men 

„sneeft; het geklank der krijgsmuziek is het beeld van ’t geklank der pries- 

„terschel en belletjes (die men bij ’t gebed gebruikt). Men smeekt in dat 
„gebed, dat men mag triumferen en dat de vijanden in de strikken des doods 

„verward raken. Als men de verzoeking (om den strijd te ontvlieden) geluk- 

„kig weder staat, behaalt men eeuwigen roem. Als iemand zelf in den strijd 

„niet omkomt, maar er velen (door zijn hand) sneuvelen, en hij de sno ode 

„vijanden verdelgt, bekomt hij nog grooter belooning, dan is het alsof de- 

„hoogte van de zon „en de maan hem bekend zijn, dan staat hij niet bloot 

„aan rampen. Zie daar de roem van den oorlog!” 

Toen de Vorsten deze voortreffelijke vermaning van SorwAÂNpÂ hoorden, 

keerden zij opgeruimd terug; zij waren bereid om te sterven, want de 

vermaning van den Patih vond weêrklank in hun gemoed, daarom streefden 
zij nu naar den dood: Zij kwamen in slagorde vóór Patih SorwÂnpÂ: de 
Hofgrooten en hoogere en lagere aanvoerders en de Vorsten, geen één uitge- 

zonderd, kwamen steeds aanloopen om hun Heer te volgen. Alle Vorsten wa- 

ren nu overtuigd, dat het waarheid was, wat SorwÂnDÂ hun had toegevoegd, 

zij waren bereid om te sterven, en wilden niet (weder) wijken voor den vijand. 
Alle Vorsten, en lagere en hoogere aanvoerders en Hofgrooten vereenigden 

zich tot een gezamentlijke aanval op DÂsÂmonkÂ, niemand gevoelde eenige 

vrees, daar zij de voortreffelijke vermaning van Patih SornwÂnoÂ gehoord 

hadden, en hun troepen lieten zich als door een prikkel aanvuren. De strijd- 

lust van al de Veldheeren was zelfs toegenomen. Levendig vielen de troepen 

‚van Alénkâ en die van Maïspati op elkander aan. De Krijgsoversten van 
Maïspati vielen op die der Boetâ's aan, en de gewone troepen op de ge- 

wone troepen. Zij vochten met even veel vuur, als toen het gevecht begon. 
De Vorsten van Maiïspati vielen met hun allen op DâÂsÁmorrÂ alleen aan. 

„De Vorsten wierpen koentä’s en tjäkrâ’s af, sloegen met gâd&’s en bin- 

drs, of schoten een regen van pijlen af. (Al die wapens) vielen op Dâsâ- 

MOEKÂ neder, maar verdwenen zonder hem te wonden. 
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Van zijn kant deed hij velen door de kracht van zijn gâdâ’s en l1m- 
poeng’s sneuvelen. De Vorsten, Hofgrooten en aanvoerders werden bij dub- 

bele rijën gedood, en velen lagen verspreid op den grond. DÂsÂmorkÂ was 
vlug in zijn bewegingen, in het toppunt van zijn woede zette zijn lichaam 
zich uit, totdat er rook en vuur uit kwam, De voorste rijën (van het leger 

van Maïspati) openden zich, maar achter hen sloten zij aaneen. Al de Vorsten 
deden om strijd hun best, maar DâsämorkÂ had er genoegen in, en doodde 
de Vorsten zonder moeite, links wierp hij ze weg, en regts smakte hij ze 

„neder. Vorst SopÂ werd krom gebogen en stierf. Den Koning van Ka- 

linggäâpati nam hij op, en wierp hem van zich, zoodat hij midden onder zijn 

troepen viel. De troepen van Maïspati, die nog levendig vochten, ijsden, 
toen zij dit zagen. Want er vielen vele hoofden van Vorsten midden onder 
de troepen; t geringste aantal van hen was zonder wonden. Al de Vorsten 

en dappere krijgers van Maispati namen de vlugt, en weken om achter- 

aan eeu schuilplaats te zoeken. 
Toen deed Patih SonwAÂnpÂ, die zich achteraan gehouden had, zijn wagen 

kraken. Terwijl al zijn Bevelhebbers van schrik uiteenstoven, was Patih 
SorwÂNDÂ de eenige, die niet wilde vlugten: hij wilde niet met die eerloo- 

zen een schandelijken dood sterven. Hij begaf zich in ’t midden, en stelde 

zich dwars voor de zijnen als hun aanvoerder. » 
DÁásÂmorKÂ tartte hem luide aldus uit: „wel, SorwÂnpÂ! wil je dan nog 

„maar volstrekt met mij vechten? ga spoedig op de vlugt, en zeg liever aan 
„je Heer ArpsorNá, dat hij met mij moet strijden. Maar als je dan toch mijn 

„aanval in het gevecht niet wederstaan, (t is mij goed, hoewel) je volstrekt 

„niet tegen mij bent opgewassen.” 
Waarop Patih SorwÂnpÂ bits antwoordde: „hoor, Boetä-Koning! gij 

„verlangt er zoo sterk naar om met mijn Heer, den Koning van Maïspati, 
„te strijden, (maar ik zeg u:) wanneer ik, SorwÄnpÂ, nog niet gestorven ben, 

„kunt gij uw wondermagt niet meten met die van mijn Heer, en hem de 

„overwinning betwisten. Het zou immers jammer zijn van zulk een beroemden 

„en schoonen Vorst, het sieraad der aarde, den beschermer der wereld, dat 

„hij zou gaan strijden met u, een Boetâ, droesem der wereld! met u, aller- 
„gruwelijkste onruststoker! mismaakt monster met uw onfatsoenlijk aantal 

„hoofden! Ik zal de zaak maar met u afmaken, en zal met u vechten op 

„wat wijze gij ook verkiest.” 
DÂsÂmorkÂ werd nu woedend, en wierp een koentâ naar hem, maar de 
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koentâ stootte tegen een pijl in stukken. Hij mikte met zijn limpoeng, 
maar voordat deze losgelaten was, kwam er een pijl, die de limpoeng in 

splinters deed vliegen en verdwijnen. Daarop riep Patih SorwÁÂnpÂ tarten- 
de uit: „hoor, DâsÁmorkÁ, Koning der Boetä's! smeek uw ouders maar om 

„hulp! ik zal u nu met deze tjäkrâ treffen |” 
De tjâkrä vloog af, en sneed DâÂsÄmorkÂ den hals in tweeën. Al het 

volk van Maïspati schreeuwde en bulderde, als een windvlaag, van blijd- 

schap, toen zij zagen, dat DÂsÂmorkÂ dood en zijn hals afgesneden was. Zij 
waren blijde, maar zagen niet, dat DâsÂmorkÂ zijn pântjäsonâ-spreuk aan- 
wendde. Het lijk van DâsÂmorkÂ viel ter aarde, en werd weder levend;- 

de afgesnedene spieren vereenigden zich weder. Hij stampte op den grond, 
vloog in de lucht, en tartte zijn vijand uit met een stem, als van duizend 

donders; terwijl hij in wolken zat, krijschte bĳ. Duisternis heerschte alom. 
De Vorsten waren verschrikt en hadden niet gedacht, dat DÄsÁmorkKÂ we- 

der zoude leven; het \olk van Maïspati het den moed zakken. Maar 

Patih SorewÂNpÂ liet zich door zijn vijand im de lucht niet uit het veld 
slaan, ging regt overeind staan, en spande zijn boog. Hij schitterde als de 
zon, was welgemaakt, volkomen evenredig van grootte en breedte, schoon, en 

juist geschikt om een dapper, veel vermogend held te zijn. Zijn päântjâwe- 
dä-pijl vloog op DÁsÁmorkÂ in de lucht af en deze viel uit de lucht neder 

als duizend bergen, de grond week en spleet er van. Het volk van Maïs- 
pati schreeuwde, en de Boetâs hielden zich doodstil, want zij waren 

hoogst bedroefd, omdat hun Heer in ’t gevecht met SorwÂNpÂ zoo dikwijls 

stierf, en maakten zich angstig, of hij misschien dood mogt blijven, Het volk 

van Maïspati verhief herhaalde keeren een geschreeuw, zoodzt het was, of 
het luchtruim zoude scheuren, en de aarde scheen’ door den val van DâsÂ- 

MOEKÁ te splijten. Toen het lijk op den grond viel, vereenigden zich de afge- 
broken deelen weder (en leefde hij weder). Hij nam een reusachtige gedaan- 

te aan, en vloog op met een bulderende stem, die tot alle oorden doordrong, 

zoowel tot het noorden als tot het zuiden. Het was of duizend bergen met 

gezamentlijke kracht bulderden en donderden. Nu zweeg het volk van Ma- 
ispati, maar het geheele Boetä-leger tierde en joelde van blijdschap, omdat 
de reusachtige gestalte van hun Heer toegenomen en de lucht daarvan ver- 
vuld was. 

DâsÂmorkÂ liet duizend bergen van vuur nedervallen, die allen op Patih 
SorwÂNDÁ afkwamen; het was of hij de wereld wilde verdelgen. Het vuur 

35 
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alles vuur geworden was, dachten de troepen van Maïspati, dat het op 
hen zoude nedervallen, en hen zoude verwoesten. Patih SorwÂnDÂ spande 
spoedig zijn boog, en legde zijn trisoelä aan; onder woest en hevig gedon- 
der kwam er regen uit, die in de noordelijke en zuidelijke luchtstreken neder- 
hing en op het vuur aanviel, zoodat de bergen van vuur verdwenen. Zóó 
werd de wondermagt van Koning DâsÂmorKÂ door die van Patih SorwÂnpÂ 
overtroffen. De troepen van Maiïspati zagen dit met blijdschap. 

DÂsÁmorkKÂ werd woedend, stelde zich in positie, ging met grooten vaart 

en in blinde drift op zijn hoofd staan, en vervulde de lucht met zijn akelig 
geschreeuw. Hij was wrevelig, omdat zijn wondermagt voor die van SonwÂn- 

pÂ moest onderdoen, en het bij de uitwerking telkens tegen die van SorwÂNDÂ 
verloor. Hij vocht in de grootste woede, de wereld schudde er van; t was 

of er duizend onweders te gelijk kwamen opzetten, zóó hevig en woest bulder- 
de hij. De bliksemstralen schoten in verwarring dooreen, de aarde opende zich 

en trilde, ‘t was overal vol van pijlen. Onder het afschieten van wapeus nam 

de reusachtige gestalte van DÂsÁmorKÂ al meer en meer toe. Velerlei soor- 

‚ten van wapens, als: vurige bâdjrà’s, trisoelä’s, gädä’s, bindis, sam o- 

gäs, parasoe’s, limpoeng’s, koentàs, piling’s, en nanggâlä’'s suis- 

den en snorden door elkander ip de lucht, en zetten het leger van menschen 

na, zoodat zij niet wisten waar zich te bergen. 

Spoedig spande SorwÂNpÂ zijn boog, de pantjâsoelä, die wind voort- 

bragt, vloog af: windvlagen, vereenigd met stormen, verspreidden zich, en weer- 

den de wonderpijlen van DÂsÂmorkÂ af, de wapens verstrooider zich en werden 
„in de zee geworpen tot grooten spijt van DÁásÂmorKÂ. Toen schoot hij een pân- 

tjâwedà-pijl op hem af; de pijl verhief zich vlammende im de lucht, trof 
‚ DÄsÄmorKÂ en schoot hem den hals door, zoodat hij nederviel met een slag, 

alsof duizend bergen nederploften. Maar toen hij op de aarde viel, vereenig- 
den zich de gebrokene spieren weder, en stond hij weder levend op. Vol 
woede greep hij zijn scherpgepunte, vlammende samogà; brullende kwam 

hij naderbij en viel daarmede op Patih SouwÂNpÂ aan. Hij stond in eens vóór 
„zijn wagen, en legde de samogà aan, doch SorwÁnpÂ wierp bij tijds zijn 

trisoelâ op DÁsÂmorkÂ af‚ en trof hem daarmede in de borst, zoodat hij 

pederviel. Hij herleefde, maar stond niet op, en hield zich, of hij dood was. 

„Een tjandrâsàä (of zwaard) hield hij onder den arm. Patih SoewÂNpÂ 
dit ziende, hield het er voor, dat DÁsÂMmorkÂ dood gebleven was, en klom 
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van zijn wagen, om hem in tweeën te kappen. Maar toen hij DÁsÁmorkÂ's 

hoofd bij de haren pakte, omklemde DâsÂmorkÂ hem. Hij werd de dupe 
van een list. DâsÂmorKÂ was breed en groot, en SorwÂNpÂ had maar een 
gewone gestalte. DâÂsÂuorkÂ omklerade zijn lichaam met armen en beenen, 

greep zijn tjandrâsâ en gaf hem daarmede een slag, dat het hoofd van den 

„romp gescheiden werd. Nu deden het hoofd en de romp afzonderlijk aan- 
vallen. De romp viel van de regterzijde, en het hoofd van de linkerzijde aan. 
DÁsÁmorkÂ weerde ze verbijsterd van zich, en gaf den romp met zijn hand 

een slag, waarna deze op het Boetâ-leger aanviel; dit kwam daardoor onder 

luid getier in verwarring, en ging wijd en zijd uiteen, toen de romp van SorwÂN- 
pÂ er op aanstormde. Maar het hoofd trof en sloeg hem steeds tegen zijn hoofd, 

en DâsÂmorkÂ wist niet, wat hij doen moest, daar het hoofd van SorwÂnpÂ 

steeds op zijn aangezigt aanviel; hij hield het hoofd telkens op zijde, en de 

nek en ’t hoofd deden hem zeer, door ’t heen eu weder slaan. Hij sloeg het 

wel met de hand van zich af, en dan vloog het weg, maar keerde het terug, 

en viel (op nieuw) aan. Ten laatste werd DÁsÂmorkKÂ wrevelig en schoot een 
windpijl op het hoofd en den woedenden romp af. Deze voerde ze mede en 
wierp ze ver weg. Zóó verdwenen zij voor ’t geweld van een bulderenden 

stormwind. Daarop week het leger van Maïspati, en vlugtte naar alle 
kanten. 

HOOEFPS TUK LII. 

Ardjoena=sasra strijdt mei Basamocka. 

Al de anderhoorige Vorsten van Maïspati waren nu gesneuveld. Zij ge- 
leken op een dam, die geheel verdwijnt, als de schutbalken breken. Zij, 

die nog niet gesneuveld waren, namen allen tot den laatsten man toe de 
vlugt, om het treurige lot van hun Veldheeren. De avondschemering viel in, 

en de zon ging onder; sommigen uit het leger van Maïspati, die gevallen 
waren, hielden zich dood, en waren onder de lijken gekropen, want de lijken 
van menschen en Boetä’s hadden zich opgestapeld als tot bergen. Het bloed 
geleek op een golvend meer, allerlei geluiden van op elkander stootende wa- 

pens klonken hun in de ooren; het bloed kwam in een golvende beweging, 
toen er een hevige windvlaag op aanviel. Daardoor konden zij den slaap 
niet vatten. Zij stonden dus op om te vlugten en zich onder de andere 
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houden, en baden, dat het toch spoedig dag mogt worden. Men hoorde al- 
lerlei verzuchtingen: „ach innig beminde Heer, edele Koning van Maiïspati, 

„Heer! word wakker, val den vijand aan, en dood DâsÂmorkÁ! Ach Heer ! 

„„uw Patih en jongere broeder SorwÄÂNDÂÁ is gesneuveld. DâÂsÄmorkÂ heeft 

„hem omgebragt met al de Vorsten, die met hem in den dood zijn gegaan. 
„Patih SornwÂNpÂ was onverschrokken, heldhaftig, standvastig in den strijd, 

„niet bevreesd voor den dood. Hij hield het bestuur der wereld in zijn handen, 

„hij was hoogst dapper in den oorlog; hoe kon hij toch (den Koning) die zich 
„aan zijn bescherming had toevertrouwd, verlaten! Ach, die Patih SorwÄNpÂ!” 

Vele van de gemeene soldaten tiepen steeds door, en kwamen aan den oe- 

ver der zee, waar Koning ARDJOENÁ-sÄsRÁ zijn verblijf had opgeslagen. Toen 
er nu een luid getier onder de daar achter geblevene troepen ontstond, en 

dit tot den Koning doordrong, stond hij dientengevolge op van de plaats, 

‚ waar hij lag te slapen in de monding van de rivier. !lij vernam nu, dat er 

een vijand in aautogt was, en wel de Boetä-koning DâsÂmonxÂ, en dat 

10. 

SoEwÂNDÁ tegen dezen vijand opgetrokken was met alle Vorsten, Hofgrooten, 

hoogere en lagere aanvoerders, dat Patih SorwÂnpÂ twee afdeelingen mede- 

‚genomen had om te strijden, en de derde afdeeling achtergelaten had om de 
Vorstelijke verblijfplaats te beschermen met al de zoons der Vorsten, en de 

Vorstelijke irsigniën en teekens van waardigheid. 
Toen nu de gemeene soldaten, die steeds voortliepen, uit het gevecht aan- 

kwamen met den vijand op hun hielen, en dit aan den Koning berigt was 

schrikte hij. Hij gaf dadelijk een algemeene order aan de Legerhoofden en, 
. Vorsten-zonen (om ten strijde te trekken). Niet meer dan tien Vorsten moes- 

ten achterblijven, om zijn Gemalin te beschermen, benevens de Hofgrooten en 
honderd Legerhoofden, allen beambten van ’t hof te Maiïspati, en niet van 

de buiten-provinciën des rijks. De Koning trok nu van zijn verblijfplaats op 

„in dezelfde orde, als SorwÂnpÂ was opgerukt. Hij maakte zich bezorgd om 
SorwÂNDÂ, wien hij zoozeer beminde, omdat deze met een Boetâ aan ’ 

strijden was, daarom haastte hij zich hem achterna te trekken om hem te 

helpen. Op zijn snellen togt kwam hij den zoon van Vorst SopÂ en den zoon 

van DarmÁÂecorÁ tegen. Zij kwamen van het slagveld en waren als de eeni- 
ge nog levende personen gevlugt, om hun Koning tijding te brengen. Toen 

zij door al de troepen heen gekomen waren, en voor den Koning gebragt 
werden, hield de Koning op. De beide Vorsten-zonen maakten een sëm bah, 
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„streden met een slecht gevolg: Koning DÁsÂmorkÁÂ is een onverschrokken 

„held, even als zijn Legerhoofden, maar vele van zijn Legerhoofden, Heer! 

„waren gevallen door de hand van Patih SorwÂnpÂ, die hen aanviel, en 

„daarom viel hij als het slagtoffer van den strijd, want Patih SorwÂNpÂ vocht 

„eindelijk in persoon met DÄsÁmorkKÁ, en mat zijn bovennatuurlijke begaafd- 
„heden met die van zijn tegenpartij. DÂsÂmorkÂ was in alle opzigten de 

„minste, maar hij had de pântjäàsonâ-spreuk in zijn bezit. Ja Heer! Dâ- 

„SÁMOEKÁ stierf vijf malen: herhaaldelijk werd hem met een pijl de hals af- 

„gesneden, en eindelijk werd zijn borst verbrijzeld, DâsÁmorKÂ viel op den 

„grond maar herleefde telkens. Toen deed hij een verwoeden aanval op de 

„Vorsten, velen van hen sneuvelden; Patik SorwÂNDÄ offerde zich met hen 

„op in den strijd, en zóó kwam hij om ‘t leven im een worsteling met Dá- 

„SÁMOEKÂ, die zooveel grooter en breeder was dan hij. Toen hem het hoofd af- 

„gesneden was, deden het hoofd en de romp elk afzonderlijk woedende aan- 
„vallen, en zóó werd het slagveld een zee van bloed met bergen van hoofden.” 

Toen de Koning van Maïspati hoorde, dat Patih SorwÄNpÂ gesneuveld 

was, bromde hij binnensmonds van gramschap, en bedwong zijn tranen van 

toorn. Hij geleek een kleine leeuw, die alle pogingen aanwendt om een dikken 
grooten olifant te bijten. Hij zette zijn wagen tot sneller vaart aan, zoodat hij 
kraakte en schudde. Het was of hij nog op dienzelfden dag de wereld zou- 

de vernielen. 

Niet lang daarna kwam Hjang NArÂpÂ uit den hemel. Hij wist, dat de 
Koning van Maïspati ARpsonNÂ-sÂsRÁ-BAom, als hij vertoornd was, ligt zoo 

ver zoude kunnen gaan, dat hij (de aarde) zoude verwoesten en de bergen 

zoude doen overhellen en instorten. Hij kwam met kluchtige manieren, en 

sprak hem aldus vleijende vriendelijk aan: „wel, Koning der wereld! alom 
„beroemde, neldhaftige, met buitengemeene vermogens begaafde Vorst, voor 

„wiens schoonheid die van Hjang AsmÂrÂ onderdoef, wiens krachten zoo 

„voortreffelijk zijn, dat er geen een onder de Goden is, die u nabij komt, of 

„die uw buitengemeene strijdkrachten in den oorlog kan aanschouwen! Ko- 

„hing der Koningen, voor altijd het pronkjuweel der wereld! die, als eerste 

„en voornaamste persoon van de wereld, uw paleis bebt te Maïspati, om 

„tot steunpilaar der wereld te dienen! Uitstekend Vorst, die de aarde vrij 

„maakt, wiens handel en wandel is als die van deugdzaam Vorst, bij wien de 

„groote Goden onderdoen in beleid en waren roem, wiens kennis en spraak 
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„komen bedreven zijt in ’t voeren van heerschappij! Het zou jammer zijn, 

„als gij aan uw gramschap gevolg gaaft, en besloot de aarde onderste boven 

18. „te halen, en daardoor uw naam berucht te maken. Als de Koning van 
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„Maïspat1i vertoornd is, kan hij de aarde in ellende storten, en brengt hij 

„de wereld in de grootste verwarring. 

„Die DÂsÂmorkÂ is (wel is waar) heldhaftig, met buitengemeene vermogens 

„begaafd; hij verdient den naam van moedig, dapper en onverwinnelijk, vol. 

„leerd in alle oorlogsbedrijven, maar als men hem bij u vergelijkt, dan lijkt 
„het er in ’t geheel niet naar, dat hij het van u zou winnen, dan zijn al zijn 

„vermogens nutteloos. Al wat er op de aarde woont, beeft voor hem, en 

„verliest den strijd tegen DÂsÁmorkÂ, evenwel is hij in den strijd met u als 

„een klein kind, die met een volwassen jongen vecht. Als gij besloten hebt, 
„DÁsÂmorkÂ naar ’t leven te staan, dan duurt het niet lang, of hij is in uw 

„handen. Doch dat zou maar opspraak verwekken, het zou den groote Goden leed 
„doen, en Batârâ Gorrorn bedroeven, want Batäârâ Gorrom heeft reeds 

„vastgesteld, van wien de overwinning zal uitgaan. Het is nu nog de tijd van 

„gijn dood niet. Maar jater, bij een volgende incarnatie, als het leger van 

„apen (gekomen) is, later zal ’t uw roem zijn, dat gij hem gedood en het rijk van 
„Alënkâ verwoest hebt. 

„Nu moogt gij DÁsÁmorkÂ nog niet om ‘t leven brengen, want zijn tijd 
„is nog niet gekomen. Hij is wel is waar ten hoogste verwaand, en verheft zich 
„er op, dat hij den hemel afgeloopeu, en 't verblijf van Batâäràä ÉnprÂ ver- 

„woest heeft, zoodat de Goden in den grootsten angst verkeerden, maar daar- 

„voor wil Batârâ Gorrorm hem nu piet straffen, al is het zeker, dat Hij het 

niet zonder u zal doen. Niemand anders dan gij zal later tot taak krijgen 

„om DÂsÂmorkÂ te dooden; waar hij zich ook moge incarneren, zult gij u 

„ook evenzeer incarneren. Het is voor eeuwig vast bepaald, dat die zelfzuch- 

„tige dwingeland sterven zal door toedoen van een persoon, die een voortref- 
„felijken inborst bezit. Keer daarom maar terug en trek niet tegen hem ten 

„strijde! vermaak u liever in uw paleis!” 

Hierop antwoordde de Koning op luiden toon: „neen, Hjang NarÂpÂ! 
„laat af! dat vermeerdert maar mijn toorn. De reden waarom ik tegen DâsAmorkÂ 

„wil ten strijde trekken, is, dat ik den dood van mijn vriend SorwÂNDÂ wil wre- 

„ken. DâsÂmorKÂ heeft hem gedood, het is dus zeker dat ik hem zal trach- 

„ten te wreken; maar ik heb het plan niet om den tiran DÂsÂMorkÂ te dooden, 
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(LXXADO ‚hij moet echter in den strijd voor mij eerst onderdoen, en-ik wil niet naar 
5. „de hoofdplaats van Maïspati terugkeeren, voordat de Boetä-Koning in 

„den strijd bezweken is. Ik streef niet naar ’ bezit van vele koningrijken en 

„goederen, ik wil niet rooven, of rijken veroveren, ik verlang niet naar ’t bezit 

„van schatten en prachtige sieraden, want ik heb van dat alles een groote hoe- 

6. „veelheid te Maïspati. Ik wil niets anders, dan al wat op de aarde is onder 

„miju bescherming nemen. Geen een mag er kwaad bedrijven, zoo lang ik regeer, 
1. „en alle Vorsten moet het voorspoedig en gelukkig gaan. Als er ergens op de 

„gansche aarde een Vorst is, die een oproerigen aard bezit, het zij een mensch 

„of een Boetä, dien zal ik verdelgen; ik zal daarmede niet ophouden, zoo- 

„lang ik ArpJornNÂ-säsrÂ heet. Niemand mag een wreeden inborst bezitten, 

B. „van alle Vorsten mag er geen een zijn, die snoodheden pleegt, en in de we. 
„reld verwoestingen aanrigt; of zij menschen of Boetä's zijn, allen, die 

„kwaad doen, zal ik verdelgen.” 

9. Hjang NarÂpÂ zweeg van verbazing, omdat de Koning van Maïspati 

zich niet liet tot bedaren brengen, en afbrengen van zijn plan om ten strijde 

te trekken, te worstelen en met DÂsÁmorKÂ een tweegevecht aan te gaan. 

10. Daarop gaf de Koning van Maïspat: aan den aanvoerder van de voor- 
hoede last, om met het geheele leger op te rukken. Terwijl NarÁpÂ nog 

achter hem bleef loopen, vroeg hij aan den zoon van SopÂ, die vroeger mede 
11. bij 't gevecht tegenwoordig was: „hoe had mijn vriend SorwÂNpDÂ de orde 

„van ’t leger ingeriet, bij den optogt en in het gevecht? Gij moet die orde 
„navolgen, en niets veranderen in al de schikkingen van SorwÂnnÂ.” 

12. De Veldheeren beloofden dit, rigtten toen de orde van % leger even zoo 

in, als zij vroeger geweest was, en volgden de orde van SorwÂNpÂ als voor- 
beeld. Daar zij met hevige smart hun Patih misten, namen zij de hande- 
lingen van SorwÁNDÂ tot voorbeeld. 

13. Toen men op het slagveld gekomen was, rangschikte de Koning al zijn 
gewapende troepen in de zelfde slagorde, als die van SorwÂNpDÂ, namelijk die 

van den adelaar. Terwijl de Legerhoofden in den bek, de vleugels, de borst 

en den staart’ gereed stonden, ging Hjang NarÂpÂ henen, en vloog op in 
de lucht met vele Goden in zijn gevolg. Hij had het doel van zijn togt, om 

15. te voorkomen, dat het tot een gevecht kwam, niet bereikt. Terwijl het gansche 
leger nu geheel en al op dezelfde wijze, als Patih SorewÂNpÂ het vroeger 

geordend had, in slagorde stond, was het, of de zee van bodem veranderd was, 

en zonder grenzen alles overstroomd had. 

14 
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(LXXXIOI6. DäsAmorkÂ had al gehoord, dat de Koning ArDJorNÂ-sÂsrÂ met zijn gansche 
leger gekomen was. Zijn leger in vuurroodde kleeding schitterde als hon- 

derd maal honderdduizend bergen, die in brand staan: het geheele leger 
geleek een en al vuur te zijn. 

17. De Koning van Maïspati bevoud zich in ’t-midden van al zijn troepen, 
en stond boven op zijn wagen. Hoewel hij met welgevallen de houding van 
zijn leger aanschouwde, dacht hij nog maar steeds aan SorwÂNpÂ, wien nie- 

18. mand in den strijd overtrof. Alle Vorsten, Hofgrooten bevonden zich in 

rijën vóór den Koning. 

Daarop vertrok DÂsÁmorkÂ van Noesâ-manik, gevolgd door al zijn Bo e- 
19. tâ-benden. De bergen schenen te bulderen en te donderen, zooveel Boet 4’ 

waren er in de lucht. Toen DÁásÁmorkKÂ het leger van menschen Zag, was hij er 
over verbaasd, dat ARrpJorNÁ-sÂsrÂ zooveel troepen had, als de golven der 

20. zee. Hij wilde hem goed zien, en kwam digter bij den Koning, (deze scheen 
hem 100 klein, dat) hij zoude verdwijnen, als men tegen hem aanblies, (hoe- 
wel) hij zoo schoon was, dat Hjang AsmÁrÂ voor hem zoude moeten onder- 

doen. Hij zag met verbazing, dat zijn uiterlijk in goede evenredigheid stond 

tot dat van SorwÁNDÂ, dat zij in schoonheid en gestalte aan elkander gelijk 
waren, met dit verschil, dat de een zuiverder glans verspreidde dan de ander 

die jonger was, en dat hij daarmede de wereld vervulde. 
22. DAsÁmorkÄ gaf spoedig aan zijn troepen bevel om aan te vallen. Op het 

luid geklank van de oorlogsbekkens streek het Boetä-leger neder, en rukten 
de aanvoerders ten strijde. Het scheen of het donderde in de lucht, toen de 
kéndang’s en gongs klonken en de troepen schreeuwden. Maar de men- 

21 

schen weken daarvoor niet terug. 

KOMEDIE partijën vielen op elkander aan als twee zeeën, de Hoofden van Mais- 

pati en de Hofgrooten vielen gelijkelijk aan op een vreeselijke wijze, en dach- 
ten in de hitte van den strijd niet aan vrees. Het was of het donderde in de 

2. lucht. Al de Boetä's op de aarde en in de lucht, die op wagens, olifanten 
of paarden reden, vielen op de (orderhoorige) Vorsten en Hofgrooten (van 

8. Maïspati) aan, werden met hen handgemeen, en betwisten hun de overwin- 
ning. Terwijl zij elkander van weêrskanten bestookten, liepen de gamèölan- 
dragers achter en door elkander; de toonen van de gam élan waren in harmonie 

met het geluid van de kéndang, het gehinnik der paarden en het gekletter der 

wapens. De Hoofden van Maïspati waren heldhaftig, omdat hun Heer er zelf 

4. bij was. Het was overal propvol van afgeschotene wapens en naderende vijan- 
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den. De gâdä's, bindrs, koentâ’s, samogä’s nanggâläs, badâmä’s, 

„parasoe’s, piling's en tomâräâ’s stootten tegen elkander aan, vermengden 
zich onderling, en draaiden levendig om en rond elkander heen, de wagens 

raakten tegen elkander aan en kwamen te kantelen. Allen vielen te gelijk 
aan, sommigen vielen aan op de olifanten, wisselden met de berijders, die er 
afvielen, van plaats, of bestookten hen met koent®’s, samogâ’s, lim poen g’s, 

„parasoe’s en piling’s. Eindelijk werden de Boetâ-benden overwonnen, 

daar velen van hen gesneuveld waren. 
Koning DAsÂmorkKÁ was verwoed, toen hij dit zag; hij klom spoedig van 

zijn wagen, en draaide zijn koentä im de rondte. Hij besloot zelf aan den 
‚strijd deel te nemen, maar was verbaasd, toen hij zag, hoe Koning ARDJOENÁ- 

sÂsRÁÂ op een aanzie:lijke Godheid geleek en waardig was om tot bewoner 
van den glansrijken hemel bestemd te worden; staande boven op zijn dia- 

manten wagen was het, of hij in de lucht verdween als een verheven God- 
. heid, die nedergedaald was. Terwijl DÁsÂmorkKÂ zijn koentá ronddraaide, 

kwamen er honderdduizend wapens in een zwerm uit, en toen kwam er we- 

der een zwerm van twee maal honderdduizend uit, die in digte menigte op de 
„helden van Maïspati vielen, en velen doodden. Daarna draaide hij zijn 

samogàá in t rond, zoodat er vuur uitkwam, dat voortvloog om de vijanden 
te verbranden en te vernielen. Telkens als het vuur te voorschijn kwam, lieten 

de Boetá’s een alles doordringend geschreeuw hooren. 

De Kouing van Maïspati was op zijn hoede, toen hij dit zag; hij legde 
zijn boog aan, en toen kwamen er wapens tot afwering van het vuur voor 

den dag: een stormwind vermengde zich met het vuur, en terwijl de bliksem- 

stralen door de lucht suisden en rukwinden elkander als rook opvolgden, ver- 
dwenen de uitwerkselen van DÁsÁmorKÂ's wondermagt. Nu gingen de troepen 

van Maïspati den vijand onder luid geschreeuw vervolgen, want al de Bo e- 

tâ’s werden van schrik bevangen, toen de wondermagt van hun Heer over- 

wonnen werd. 

De Boetâ-Vorst legde nu zijn vlammende koentâ aan, en schoot die op 
ARDJOENÁ-sÂsrÂ af, maar deze schoot er een ander wapen op af, zoodat zij zich 
tegen elkander stomp stootten. De edele Koning (van Maïspati) streed 
vol zelfvertrouwen, en zóó verdween de wondermagt van DâsÁmorkÂ geheel 
en al en werd overwonnen, zijn lichaamskracht verflaauwde en verminderde. 

Maar (nog eens) spande hij alle krachten in, en spreidde zijn bekwaamheid 

18. ten toon: hij krijschte, zette zijn lichaam uit en nam een reusachtige gedaante 
36 
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aan, die al meer en meer toe nam. Verwoed krijschende verhief hij zich in 
de lucht als een vlammende berg. Alle Vorstenzoons werden van angst bevan- 
gen, teen zij DÂsÂMorKÂ zagen, maar de Koning van Maïspati schoot hem 

spoedig een trisoelâ achterna, die hem de keel geheel doorsneed. Het 
bloed stroomde er uit, als een regen. De tien hoofden van Koning DÄsÁmorKÂ 
vielen allen op den grond, maar toen zij de grond aanraakten, hechtten zij 

zich allen weder aan den romp, en werden de romp en de hoofden weder 
geheel als vroeger. DÄsÂmorkKÂ besteeg nu zijn poespâkà, maar deze werd 
plotseling door den Koning van Maïspati met een pijl getroffen, zoodat hij 
in splinters viel en zich met het stof vermengde. DÁsÂmorkä vloog er bij 

‚tijds af, krijschte en riep met een bulderende stem, als van duizend donders, 
terwijl hij op den grond stampende in de tucht vloog; het werd daarbij don- 

ker, alsof het mistte, rook kwam er van zijn lichaam, een bulderende storm- 

wiud schoot heen en weder, het werd al duisterder, zoodat men de aarde niet 

meer zien kon. „Wel,” riep hij, „mijn goede ArpJornÂ-sÂsrÁ! wees dan toch 

„voorzigtig! ej wilt mijn vijandelijken aanval wederstaan, maar verheug u miet 

„al te gaauw! Het is er nog ver van daan, dat het met mijn wondermagt 

‚ „gedaan en de overwinning beslist is.” Daarop sperde DÂsÂmorkÂ zijn monden 

open, en toen kwamen één millioen, twee millioen wapens uit zijn tien mon- 
den. Alle soorten van wapens, die er in de wereld bestonden, kwamen uit zijn 

monden, ooren, neuzen, en achterste deelen als stroomen te voorschijn. Hij ging 
in de positie van iemand, die zijn behoefte doet, zitten, en ontlastte wapens: 

gädä’s, koentä’s, bindi’s, parasoe’s, nanggâlâ’s limpoeng’s, pilings 

en tjandräsàä’s vielen bij honderdduizenden en millioenen op den vijand ne- 
‚der om hem te verbranden. De wapens gingen steeds voort aan te vallen, 

en kwamen midden op het leger neder: vele wagens werden verbrijzeld, oli- 

fante-koppen werden door gâdâ’s, die mt de lucht kwamen, stuk geslagen, 

paarden vielen met hun berijders dood neder. Daarbij brulde DÁsÂmorkÁ, en 

klonk zijn stem in het noorden en zuiden, in het westen en oosten, en 

verspreidde zich wijd en zijd met luid geraas. Het vuur steeg als een damp 
uit zijn mond vlammend op, terwijl de wapens luid gedruisch en rumoer maak- 

„ten, zoodat de geheele wereld er van scheen te schudden. De troepen van 
Maïspati sneuvelden bij tienduizenden, de lijken van menschen vermeng- 
den zich met de gebrokene wagens en de lijken van olifanten, en hoopten zich 

op het slagveld opeen, zoo wel vóór als achter den Koning. 

Toen Koning ArpsornÂ-sÂsRÂ zag, dat de reusachtige gedaante van Dâs4- 
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MOEKÁ toenam, glimlachte hij, zonder zich er om te bekreunen, want hij 

wist wel, dat DÂsÂmonrkÂ zijn wondermagt liet werken, en meft zijn donderende 

stem zóó brulde, dat alles er van daverde, even als hij gedaan had in den 

oorlog met Batârâ ÉnprÂ, maar dat hij nu ook zijn allerlaatste pogingen 
aanwendde om hem, den Koning van Maïspat:, in den strijd te doen om- 
komen. ARrpsorNÁ-sÂsrÁ stond rustig op zijn wagen, en sloeg zijn legermagt 

naauwkeurig gade, hoe zij nu en dan door eeu regen van wapens en rotsen 

en bergen van steenen overstelpt werden, terwijl de steenen losgerukt werden 
ea al het geboomte van het woud ontworteld werd door de werking van 

DâsÂmonkÂ’s wondermagt, en de zee als *t ware omgeroerd werd. De Boetâ- 
troepen schreeuwen san blijdschap met een luid getier, waarmede zich het 
bulderend geluid va:: de golven der zee vercenigde. 

De Koning van M uïspati legde zijn trisoelâ aan, en onder de herhaalde 
schudding kwamen er slange:, zoo groot van omvang als bergen, uit de tri- 

soelâ. Deze wielen bij honderdduizenden aan, en slikten de parasoe’s, 
himpoeng’s, samogàâs, nanggâlâ's, koentâ's, tjandrâsä's, badáâmâ’s 

en piling’'s in. Al deze wapens verdwenen voor de wonderslangen, zij wer- 
den opgeruimd, of verspreidden zich zonder dat er één van overbleef. De 
troepen van Maiïspati verhieven een bulderend geschreeuw, dat de lucht 
alom doorkliefde. Daarop legde Koning AmrpsornÁ-sÂsRÁ zijn koentâ aan, het 

wapen vloog af, en sneed DásÁmorkÂ den hals door. Zijn romp rolde met 
een bons op den grond, even als een berg, die instort of van zijn plaats ge- 

rukt wordt, viel hij op de Boetâ'’s, die verschrikt en bevreesd werden, toen 
zij de wondermagt van ARDJOrRNÂ-sÁsRÂ zageu. Doch toen hij op den grond 

gevallen was, hechtten zijn tien hoofden zich wederom aan zijn romp. DÂsÂ- 
MOEKÁ herleefde weder, rigtte zich op, schoot met een vaart in de lucht, en 

nam een gestalte aan, zoo groot als een berg, met honderd hoofden; in zijn 

(twee honderd) handen hield hij wapens gevat. Hij draaide die hauden steeds rond 

en heen en weder, of boog ze naar zich toe. Uit elk van zijn gapende monden 
kwam vuur. De handen draaiden op een vreeselijke wijze wapens, als tjâkrä’s, 

koentä’s en samogä’s, rond. Zijn stem bulderde als de donder. Veel ge- 
meene soldaten werden verstrooid, de Legerhoofden van Maiïspati werden 
op dat gezigt van schrik vervuld; velen van hen werden door die wonder- 

9. wapens getroffen, en sneuvelden. DáÁsÁmorkÂ deed in zijn gramschap blinde- 

lings een verwoeden aanval, greep de vijanden met zijn twee honderd armen, 
kneep en vergruisde hen, smakte hen neder, brak hen in tweeën, of scheur- 
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de huu dijën van 't lichaam. De troepen van Maïspatti kwamen daardoor 

in opschudding, want van de Vorsten, Legerhoofden en Hofgrooten sneuvelden 
velen. Het was of Batârâ KÄrÂ de aarde wilde verdelgen, en waarlijk ijzing= 
wekkend. DÁsÁmorkKÁ ging op die wijze al meer en meer voort, en toen hij door 

vele Vorsten tegelijk als om strijd werd aangevallen kwamen zij, op welke hij 
los ging, om; ’t was of hij hen dood drukte en als deeg kneedde. Zonder 

ophouden sneuvelden er Vorsten, die hem van voren of van achteren of van 

de regter- of linker zijde aanvielen. Eenigen grepen naar hem met naar boven 

gestrekte armen, anderen omklemden hem, of klommen op zijn hoofden en 
armen, en sloegen hem geweldig met koentä's eu tjandräàsä’s. Maar de 

aanvallers verloren veelal hun bewustzijn, velen vergruisde hij tusschen de tan- 
den, of hij schopte hen voor of achter zich dood. Anderen stroopte hij tus- 

schen zijn vingers, zoodat zij stierven, anderen kneep hij met handen te plet- 

ter, vergruizelde en verbrijzelde hen, of hij sloeg hen tegen elkander, dat hun 

gebeente kraakte; die hij maar met zijn vlakke hand op het hoofd sloeg, 

werden geheel verpletterd. Zij die tegen zijn hoofden opklommen, schudde hij 

er af, zoodat zij naar alle zijden vlogen, en zóó deed hij ook met hen, die 

hem van achter aanvielen, of hem omklemden om met hem te worstelen. Ô 

Koning ARpJouNÁ-sÂsRrÂ zag dien strijd van DÂsÂmopKÂ tegen zoovelen te- 

gelijk met genoegen. DÁsÁmorkÂ had veel van een berg, de Legerhoofden 

van Maïspati geleken op het geboomte en gras, dat voor ‘t geweld van een 
stormwind omviel of ontworteld werd, terwijl hij brulde als duizend donde- 
rende bergen. De Vorsten werden aller op die wijze van zijn lijf geschud, 

vielen neder en lagen verstrooid rondom hem op den grond. Het aantal doo- 
den nam al meer en meer toe. Als hij op hen afkwam, vlogen zij als stof 

uiteen. In zijn woedende aanvallen sloeg hij alles overhoop en door elkander 
Zijn monstreuse gedaante was zoo groot als een berg, door zijn verwoedheid 

was zijn lichaam van vuur. Hij sloeg in het wilde als een razende om zich 
heen. Honderdduizenden vonden den dood tusschen zijn tanden, of kneedde 
hij met zijn handen te pletter. Anderen namen in de groote verwarring naar 
alle kanten en door elkander de vlugt. De troepen van Maïspati lagen 
overal verstrooid op den grond, en vele helden waren gesneuveld. 

ARDJOENÂ-sÁsRÂ zag het eerst maar aan, hoe DÂsÂmorkÂ aanviel, hoe de Vorsten 

als weggevaagd werden, en hoe de andere Legerhoofden terugweken. Hij werd 

eindelijk toornig, toen hij dit zag, nam spoedig een reusachtige gedaante aan, en 
werd. in. één. oogenblik zoo groot als een berg, zelfs nog grooter dan DÁsÂmorkÂ, 
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in zijn duizend armen hield hij wapenen gevat. Hij geleek op Batârâ KArA, 
als, deze zijn reusachtige gestalte heeft aangenomen, en overdekte alles op een 
vreeselijke wijze. Zijn oogen waren als de zon midden in het luchtruim, als 

een woeste draak wilde hij zich meester maken van de levens der Boetä'’s. De 
‚haren op zijn duizend armen bestonden uit koentä’s, nanggâälä's, tjäkrä's, 
tjandrâsäs; groote gädäs en bindt’s. Het Boet â-leger kreeg een schrik, 

omdat de Koning van Maïspati de reusachtige gestalte van een Boetàâ 

aannam, en zoo bmtengemeen groot werd, zelfs nog grooter werd dan DásÂ- 

MOEKÂ. Zijn bruilen deed de aarde schudden, zijn stappen deed die als ’t ware 

splijten, wankelen, beven en heen en weder kantelen, en bragt de geheele natuur 
‚in opstand, de zee werd bewogen en bulderde geweldig, de hoogste bergen 

heiden over, waringin-boomen werden ontworteld, een menigte bliksems 

kwam uit zijn mond barsten, en daverde zoo vreeselijk als duizend donder- 
slagen, de aarde rilde en beefde. 

__ Zi vielen beiden te gelijk aán en stootten tegen elkander als teehende 

bergen, brullende en krijschende vervulden zij met hun geluid het noorden en 
zuiden, ’t was of de drie werelden vaneen gekliefd werden. Zij namen hun 

weg door de lucht, en stootten van boven tegen den hemel van ÉxvrA. De 

Goden, die daar woonden, kwamen in opschudding en gingen verhuizen. De 

Hemel van EnprÂ viel-bij stukken naar beneden, werd verstrooid, kwam im 

rep en roer, en werd als water omgeroerd door het geweld, waarmede zij, als 

twee vechtende bergen, elkander bevochten en door de lucht gingen. Vele 

gedeelten van den hemel vielen op een grooten afstand neder, en ploften in 
de zee. De Goden, aan welke die gedeelten toekwamen, vlogen mede weg 

en. stegen op het vaste land, nadat hun woonplaats verdwenen en in zee 

geploft was. 

Koning DÁsÂmopkKÁ schrikte en was getroffen, toen hij de bovennatuurlijke, 
. krachten van ARDJOENA-sÁsRÁ zag werken. De aarde schudde herhaaldelijk en 

stortte in, toen zij hun wondermagt tegen elkander maten, de bergen schenen 

om te rollen, en de hoogste bergen knikten met hun toppen en trilden en 

schudden. Zij schopten elkander en worstelden, zij duwden elkander en lie- 
pen om elkander heen, het was of het gansche uitspansel zoude instorten. 

Zij sloegen elkander tegelijk met duizend döndâä’s, zoodat de bergen er van 

daverden. Hun krachten en volharding waren aan elkander gelijk, zonder op- 

houden bestookten zij elkander met gädä’s, bindis, moesâlä’s, dend&s, 
koentàä's, tjandrâsâ’s en piling’s. De aarde beefde, waggelde, en boog 
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golvend binnenwaarts door het geweld, waarmede zij streden, de zee werd 

beroerd en bewoog zich zoo hevig, alsof zij kookte, zij wist van geen eb of 

vloed meer: vele visschen stierven, en al wat er in de zee woonde, maakte 

groot rumoer. 

Hoe verwoed DäsÁmoeukÁ ook was, gevoelde hij toch een oogenblik ontzag 

voor zijn tegenpartij, maar toen sperde hij zijn monden weder open en kwa- 
men er vier millioen limpoeng’s uit. Zij vlogen op den vijand los, en 
vielen gelijktijdig op Koning ARpJorNÂ-sÁsRÁ aan, maar deze week er niet 

voor op zijde. De limpoeng’s werden achtervolgd door een stormwind, en 

u6ó vielen allen te zamen op ARpjouNÁ-sÂsRÁ aan. DÁsÁmonkÁ stortte een 

toovergebed uit, opdat zijn tegenpartij van de limpoeng’'s met de daarop 

volgende windvlagen pijn zoude gevoelen. Hij brulde en krijschte, alsof hon- 
derdduizend onweders het heelal doorkliefden. Hei,” (riep hij) hei, Koning! 
„hei, ARDJOENÂ-SÁSRÁ| wees toch vooral goed op uw hoede, zoo met een zult 

„ge zeker omkomen en door het geweld van mijn limpoengs, die naar den 

‚ „Strijd hunkeren, vergruizeld worden. Vier millioen limpoeng’s zullen u 
„vermielen.” 

Eensklaps schoot ARpsoENÄ-sÂsrÁ om zich te verweren zijn trisoeläâ af, 

en kwamen er vier millioen trisoelâ's voor den dag, afgescheiden daarvan 
liet hij er eeu draken-pijl op volgen, waardoor honderdduizend draken ver- 

schenen. Henige trisoelâ’s vlogen met gelijke kracht (op de limpoen g’s) 

af, zoodat de wapens zich tegen elkander stomp stootten. Toen kwamen de 
draken spoedig de lim poeng’s inslikken, en 266 verdwenen de wonder-l1 m- 

poeng’s: geen een had nu nog den moed, om op de draken van ArpjorNÂ-sÂsrÂ 
los te gaan, omdat ze allen in de keelen der draken verdwenen. De lim- 

poeng’s verdwenen tot de allerlaatste toe. 

Toen schoot ARDJOENA-sÂsSRÂ weder, DÂsÁmoeEkKÁ liet zich, door een trisoe- 

lä getroffen, op den grond vallen, zijn bals was geheel afgesneden, Op den 

grond liggende, herleefde hij, en toen vloog hij luid weenende in de lucht 

Het was of honderdduizend onweders tegelijk door de lucht klonken, (toen 
hij weende). 

Maar eensklaps kwam Batari DorreÂ, de Gemalin van Batârâ Gorrom, 

om Koning DÁsÁmorkÂ, die nu in ’t gevecht de minste was, te helpen. Ter- 

wijl zij hem voor ‘t oog bedekte, vervulde zij de lucht met een luid klinkend 
gekrijsch, dat de aarde hevig deed daveren en groote verwarring stichtte. Zij 
krijschte al heviger en heviger, en vervulde het heelal met haar stem, digte 
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duisternis viel neder, het zonlicht werd uitgedoofd, de gansche wereld werd 
donker, en zelfs sterren waren er niet te zien; men kon niets waarnemen dan 

haar stem alleen. Allen die haar hoorden, werden van angst verslagen. Doch 
het was voor ARDJOENÁ-sÂsRÂ geen geheim, dat dit de stem van Batari 

DorraÂ was. Hij wist zeer goed, dat het de stem was van Batari Dorraá, 

die DÂsÂmoekÂ te hulp kwam, en de geheele wereld in het duister hulde. De 

Koning van Maïspati werd echter niet bedremmeld, hoewel hij wist, dat 

.Batari DorraÂ zich tegen hem partij stelde. Behoedzaam legde hij zijn groo- 

te döndá aan, en riep: „wel Batari DopreÂ! daar doet gij zeker verkeerd 

. „aan, wees op uw hoede!” De dendà van ARDJoENA-sÂsrÂ had den omvang 

van een berg, met honderdduizend handen, want evenveel uitstekende punten 

„waren er aan de dëöëndà, en elke punt geleek op een hand. leder van die 

handen hield een wastoorts vast, zoo dik als een konings-draak. Hij draaide 

die dendâ rond, en riep: „hoor, Batari DorraÂ! ontwijk den strijd met 

- „mij niet!” Zijn buitengemeen krachtige dendàâ vloog in de lucht, en ver- 

hief zich zoo hoog, dat de duisternis verdween en de gelieele wereld (weder) 

verhicht werd. DorraÂ was verlegen, toen men haar zien kon, haar wonderver- 

mogen was verdwenen, en daarop spoedde zich weg. Men kon Koning Dá- 

sÂmoskÂ weder zien, nadat Batari DorrgÂ gevlugt was. 

Eindelijk schoot de Koning van Maiïspati een voortreffelijke pijl af, die 

DÂsÂmorkÂ trof, hij liet zich, door de pijl gewond, uit de lucht vallen, hij viel 

op den grond en was van zijn wond al weder genezen, maar eensklaps werd 

‚hij door den Koning van Maïspati aangegrepen. Terwijl hij DÂsÂmorkÂ 

vasthield, bewoog deze zich niet, want hij was ten hoogste vermoeid en geheel 

verbijsterd. Daarop werd DÁsÂmorkÂ door ARpJoenÂ-sÂsrÂ gekneveld. De 

troepen van Maïspati schreeuwden, omdat DâsÂmorkÂ het onderspit gedol- 

ven had, 

DAsÂmorkÂ boog zich voorover, zag niets van ’t geen hem omringde, en 

hield zijn oogen gesloten, even als of hij dood was. Hij werd door een me- 

nigte omringd. Zijn reusachtige gestalte was nu verdwenen, zijn lichaam was 

weder zoo klein geworden als vroeger. De Vorsten betastten hem, maar daar 

hij nog ademde, wilden de Legerhoofden, die de touwen, waarmede hij gebonden 

was, vasthielden, dat hij zoude opstaan, en riepen: „he, DâsÂmorkÂ! ben je 

„dood? Je houdt je oogen maar gesloten, doe ze open! Je ademt immers nog! 

„nu ben je stom en spreekt geen woord; zie! dat is nu een handelwijs, die je 

„niet past, want zoo pas heb je nog gevochten op een buitengemeene wijze, die 
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(XCII) 31. alles op aarde overtrof,” Toen al de Boetä-troepen zagen, dat hun Koning 
gewond en door AmrpJounÁ-sÁsrÂ gekneveld was, en hij door vrees gedrongen 
om de gunst van ArpsornÂ-sÁsRÂ dong, verlieten zij hun Heer, en gingen zij, 
op zelfbehoud bedacht, aan ’t vlugten. 

32. Alleen Patih PrauastÂ verliet hem niet, maar bleef achter om zich voor 

hem op te offeren. Hij was een brave Patih: toen zijn Koning ongelukkig 
gestreden had, wilde hij hem in den dood getrouw blijven. Terwijl hij zijn 

Xl. J. haren glad naar achteren streek, boog hij zich voor Koning ARpJorNÂ-sÂsrÂ, 

en zeide weenende: „Gebieder en Koning! inderdaad Koning der Koningen! 

„Voortreffelijkste der wereld! Blijf, o Heer! bij voortduring de wereld be- 

2. „schermen, als Opperheer van de Vorsten! Als het eenigzins kan, smeek ik 
„U, dat U DásÂmorkÂ tot Uw onderdaan maakt, en hem niet doodt. Heer! 

„vergeef hem zijn misdaad, dat hij zich verstout heeft met U te strijden. Ik 

„heb hem vroeger al genoeg gewaarschuwd, (maar hij heeft daar niet naar ° 

8. „geluisterd), omdat hij weinig ontwikkeld is, en nog geen beleid heeft. Hij 

„is stomp van begrip ten opzigte van datgene, waarin hij zijn vertrouwen stelt. 
„Hij is nog zóó onnoogel, dat hij geen onderscheid kent tusschen kwaad en 

„goed. Want als mijn Koning en Gebieder een naauwkeurigen blik geslagen 

„had op de nederlagen en overwinningen van zijn regering, hoe zou hij het 

„den gewaagd hebben, met U te strijden en een tweegevecht aan te gaan!” 
4. De reden waarom PragasrÁ zoo sterk bij den Koning van Maïspati 

aandrong, en zooveel tot hem sprak, was oogenschijnlijk deze, dat hij zich 

voor zijn Koning opofferde, maar inwendig nam hij in aanmerking, dat Dá- 

SÁMOEKÁ zijn neef was, want zijn oudere zuster Sorxùsr, de Boet &-prinses 
van Alënkâ, was de moeder van DÂsÂmorkKÂ. 

5. Koning ARrpsornÂ-sÁsrÂ schudde zijn hoofd, en wilde op het verzoek van 
Patih PramastÂ niet antwoorden; daarom was deze dan ook hoogst ongerust, 
meenende, dat DÁsÂmonkKÂ zoude gedood worden. Maar hij dacht ook bij zich 

6. „zelven: dit is een edel Vorst! ik bem verzocht om aan DÁsÂmorkKÂ vergiffenis te 

„schenken, en zeker is het, dat een edel Vorst misdaden vergeeft.” Zich 

daarop tot DâsÂmorkÂ keerende, zeide hij: „welnu, wie heeft ongelijk gehad? 

„Vroeger heb ik U verzocht om U ziet in een oorlog met den Koning van 

7. „Maïspati te wagen, en nu js 't volkomen uitgekomen, zoo als ik gezegd 

„heb. U is een onwetende, onnoozele Koning, U doet niet Uw best om U 

„kundige, brave Vorsten, die juist wisten, wanneer zij hun moed en buiten- 

„gemeene krachten moesten aanwenden, als voorbeelden ter navolging te kie- 
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„zen. Het is buiten twijfel, dat de Koning van Maïspati dapper en met 
„de uitnemendste eigenschappen begaafd is! Het past dus niet met zulk een 
„Vorst te strijden; waarlijk zulk een Vorst moet men dienen! Juist omgekeerd 

‚ „heeft U de dapperen tot voorbeeld gekozen: U heeft niets gedaan dan anderen 
„uit te dagen, in ’tvertrouwenop de gunst, die Batâräâ Gorror U vroeger 

„bewezen heeft, maar men kan deze toch niet manen (alsof Hij een schulde- 

„naar is). Hij alleen is het, die het goede en kwade uitdeelt, en Hij is het, die 
„beschermt. Al hebben de Goden U ook vroeger beloften gedaan, die beloften 

. „verdwijnen, als men zich slecht gedraagt. U heeft in de hoogste mate de voor- 
„zigtigheid uit het oog verloren. U is een doove Boetâ-Vorst. In Uw trots 
„heeft U gemeend, dat U niemand gelijk is; welnu, daar heeft U nu een Ko- 
„ning, wiens uitstekende vermogens in den oorlog den hoogsten trap bereikt 
„hebben, die alom beroemd en onverwinnelijk is, die door andere Koningen 

„wordt gehuldigd, de dappere edele Koning ARrpsorNÄ-sÂsrÂ. Indien U ook 
„(als de anderen) bereid geweest waart, den Koning van Maïspati als Uw 

„meerdere te erkennen, dan zou het voordeel maar aan Uw kant. geweest 

„Zijn, want de dapperheid, kunde, vermogens, de wijze van oorlogvoeren, de 

„hoogste deugd van cen regerenden Koning, zooals hij die bezit, zouden, wanneer 
„U langen tijd dagelijks aan het hof van Maïspati verkeerd had, U tot een 

„navolgenswaardig voorbeeld gestrekt hebben, en daardoor zoude de eer en 
„het aanzien van ’t rijk van Alenkâ verhoogd zijn” 

Op al die verwijtingen van Patih PramasrÂ antwoordde Koning DâsÂ- 
MOEKÂ met geen enkel woord, omdat hij zoo veel berouw gevoelde. De kluisters 
deden hem al meer en meer pijn, zijn twintig armen waren hem aan *t lijf 
gebonden, zoodat hij geen een er van bewegen kon, en als hij zich bewoog, knel- 
den hem de kluisters, waarmede zijn geheele lichaam omwonden was, nog te 
meer. De hoofden van DâsÂmorkKÁ lagen op een wagen en rolden om en om, 
terwijl zijn hchaam achter den wagen aansleepte. 

De Koning van Maïspati besloot spoedig met zijn leger en zijn Vorsten 
terug te keeren naar de geïmproviseerde stad aan het zeestrand. Op het sein 
van de krijgsmuziek trok het leger af; onder het luid rumoer van de troepen, 
dat de lucht als t ware doorkliefde, geleek het veel op een onstuimige zee. 
Het gansche leger van Maïspati was in afdeelingen, in flanken en voorhoe- 
de, verdeeld. Al de Vorstenzoons vervulden de plaats van hun (vroeger gesneu- 

velde) Vaders. (Kortom) de geheele indeeling (van het leger) was zoo als 
vroeger. 

37 
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(XCII) 14. Koning DâsÂmorKÂ werd achter een wagen gesleept vóór dien van Koning 

ARDJOENÂ-sÂsRÁ; als hij omrolde, deed hem zijn lichaam pijn, en als de paar- 
den, die zijn wagen trokken, hard geslagen werden, wipte het hoofd van Dá- 
SÁMOEKÁÂ op, en rolde op den wagen regts en links, of stootte met geweld 

15. tegen de ijzeren stijlen rondom den wagen; als de paarden in de hoogte 
sprongen, werd zijn hoofd heen en weêr geschud, en stootte maar telkens te- 
gen den wagen, zonder dat hij zich bewegen kon. Hij lag met zijn lippen voor- 

over op den wagen, en dewijl hij daarmede den bodem van den wagen aanraakte, 
kwam er bloed uit, dat zijn geheele lichaam bevlekte en bemorste. Hij grom- 

de en bromde en brulde, daar hem de kluisters al erger en erger knelden. 

Maar verlaten wij den Koning in zijn togt van ’t slagveld naar de legerplaats. 

HOOFDSTUK LI KE. 

16 < 

Zeif moord van Dewi Mjitraweati. 

Er was onder het Boetä-leger van Alönkà een Boetäâ, met name Sor- 
KÄsRÂNÂ, die van gedaante veranderde, om een schelmstuk te bedrijven. Hij 

nam de gedaante van een mensch aan, gaf zich uit voor iemand van Maïs- 

17. pati en naderde zoo de Konings-dochter van Magâdâ. SorkÂsrÂNÂ over- 

legde bij zich zelven, hoe hij haar een onwaarheid zoude vertellen, en zeide, 

toen hij bij Dèwi TyrrrÁwarr gekomen was, weenende: „ach Gebiedster ! 

„de Koning, uw Gemaal, is in den oorlog gesneuveld, hij is met al zijn Le- 

„gerhoofden omgekomen. DÂsÁmorKÂ was hem in den oorlog te dapper en 

18. „te magtig. Patih SorwÂNpÂ is met zijn Koning gesneuveld; alle Vorsten, 

„Hofgrooten, aanvoerders en helden zijn allen verdelgd. Benige weinigen zijn 

van de algemeene slagting overgebleven.” 

nen Dè wi TomrrAwarr dit hoorde, was er van de geheele ward niet meer dan 

19. één span afstand (voor haar) zigtbaar. Alle achthonderd Prinsessen, eveneens met 

den Koning gehuwd, kwaraen in een rij aanloopen, om aan Dèwi TarrrÂwart 

te vragen, wat er voorgevallen was, maar zij kon niet antwoorden, en boog 

zich onder het storten van tranen voorover. Zij hield haar dolk in de hand 

om zich van kant te maken, en zoo begrepen de Prinsessen door haar uiterlijk, 
20. wat er in haar omging. Zij weenden luide, en al de vrouwelijke hof-bedien- 

den weenden met haar mede. - Windelijk zeide Dêwi TamrrÂwarr op luiden 
toon tot al de vrouwen: „wie van u, Kouings-dochters! is voornemens met 

„mij te sterven? komt! volgt mij naar het slagveld!” 
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(KUD21.  Dèwi TorrrÂwar hield de dolk, waarmede zich wilde van kant brengen, 

in handen, en was op het punt met de andere Prinsessen te vertrekken, toen 

zij door het geraas van de olifanten en wagens de voorhoede (van het leger 

van Maïspati in de verte) hoorde aankomen. 

Daarop sprak SorkÂsrÂnÂ wederom: „U moet den Koning niet volgen 
29. „naar het slagveld! Dat geraas is van DÄsÁmorxá, die daar aankomt, om U 

„als zijn buit mede te voeren.” 

Toen Dèwi TomrrÂwarr deze woorden van SorkÁsrÂnÁ, die den schijn van 

onvervalschte waarheid hadden, hoorde, zond zij een van haar bedienden uit met 

28. dezen last: „onderzoek de plaats, waar uw Heer gesneuveld is, en naar welke 

„hemelstreek hij zich heeft gewend bij zijn sterven!” 

Toen hoorde zij weder de gewapenden van Maiïspati, waarop SorkÂsrÂ- 
NÁ na een sömbah tot haar zeide: „hoe nu, mijn Gebiedster! DÂsÂMmorkÂ is 

„nabij. Welaan! laten wij dadelijk van hier vlugten!” Doch de Konings-dochter 
24, schreeuwde hem toe: „wel man! wat wil je hier? Meen je, dat ik hem nog 

„zou willen ontvlugten?” 

Daarop trok zij haar dolk, bekeek het vlammende wapen en ging toen 
voorover op de buik liggen. Het wapen drong door haar borst, en het bloed 
spoot er uit. Al de Prinsessen wierpen zich nu ook allen op hun dolken 

25. om zich te vermoorden. Alle acht honderd Prinsessen lagen op den grond 

verstrooid, en waren de Konings-dochter van Magâdàä in den dood gevolgd. 
Toen TarmrrÂwarr gestorven was, volgden de vrouwelijke hofbedienden haar 
Meesteres met veel haast in den dood, de dwergen, kromgebogenen, gebrek- 
kigen en albino's volgden haar voorbeeld, en eindelijk ook al de (andere) vrou- 
wen in het paleis. 

26. _SorkKÁsRÁNÂ maakte zich oen uit de voeten, en vloog in zijn vorige 
Boetâä-gedaante naar boven in de lucht. 

Toen de Koning van Maiïspati nu in zijn legerplaats kwam, zag hij al 

XCN. 1. de Prinsessen tot de laatste toe op den grond verstrooid liggen. Hij was 
ontzet en hoogst verbaasd, zoodat hij niet spreken kon; t was of hij, staande 
op de plaats, gestorven was. Een regen van geuren verspreidde zich, regen- 
bogen bedekten (het lijk van LsrrrÂwarr) met Heertinen diie men zag overal 
hichtglansen, en vuurbollen hingen er boven; weerlicht en bliksemstralen scho- 

ten heen en weder, hevige rukwinden kwamen met veel geraas en gebulder 

2. aanzetten, de donder ratelde, de aarde beefde zonder ophouden, de bergen 

bewogen zich en stortten met doffe of donderende geluiden in, de zee kookte 
‘ 
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geweldig en bulderde, alles in de natuur was in opstand en beweging. Het 
zonlicht verbleekte en werd onderschept door digte regenwolken, die steeds 
van boven neêrhingen; maar de winden bleven aanhouden en waaiden de wolken 
met geweld weg, alsof zij met de Konings-dochter van Magädâ, Dèwi Tor- 
TRÂwarI, en de andere acht honderd vrouwen van den Vorst wilden sterven. 

Toen de Koning tot bezinning gekomen was, naderde hij de Konings-doch- 
ter van Magäâdà, TorrrÂwarr, en riep uit: „hoe komt het toch, mijn schat! 

„dat ik u hier als een lijk vind?” 

Hij vatte haar hand, waarop zij met haar borst lag, haalde die er onder uit 
en trok de dolk, waarmede zij zelfmoord gepleegd had, uit de wond. Hij was 
verslagen, toen hij zag, dat al de Prinsessen zich met haar dolken in de borst 

. gestoken hadden, en dat ook de vrouwelijke bedienden evenzoo waren om- 
gekomen. In zijn diepe droefheid zeide hij: „wat is er toch wel geschied, 
„dat zij allen op dezelfde wijze gehandeld hebben? ach, Vorstin, lust van 
„mijn (leven)! sta spoedig op! ga uw man, die van den strijd terug gekomen 
„is en de overwinning behaald heeft, te gemoet. De vijandelijke Boetä'’s 

‚Zijn ten onder gebragt, de Boetâ-Vorst in den strijd gevangen genomen, 
„ik heb hem geboeid achter een wagen laten aanslepen. Kom, mijn lieve! ga 
„hem zien! hier is mijn vijand, die mij gestreden heeft, maar hij is nu ge« 

„bonden. Hij heeft tien hoofden en twintig armen; kom mijn dierbare schat! 
„ga hem zien! Doch gij zwijgt maar; wat voor kwaad heb ik gedaan, vrouw- 

„lief! dat gij zoo vertoornd op mij zijt?” En zoo gaf de Koning van Mais- 
pati zich een tijd lang over aan de droefheid over het sterven van zijn echt- 

genoote. 

Al de Vorsten en hun onderhoorige troepen kwamen nu aan, met Koning 
DasÄmorKÂ achter een wagen aanslepende en met PranastÂ, die te voet zon- 
der iemand bij zich achter zijn Heer ging, en van hem niet wilde scheiden. 

. Hij weende zonder ophouden, maar was niet gebonden; hij diende hem op 
den weg water toe. Het geheele leger van Maïspati, ook de gemeene sol- 
daten, keerde naar hun tenten terug. Alleen de Vorsten, Hofgrooten en hoo- 
gere en lagere aanvoerders vervoegden zich bij den Koning. Zij waren geheel 
verslagen, toen zij in de Vorstelijke tent al de vrouwelijke bedienden en vrou-- 
wen van den Vorst op den grond verspreid zagen liggen. 

Intusschen kwam de vrouwelijke bediende terug, die Dèwi UyrmrrÂwarr 
vroeger uitgezonden had om op het slagveld onderzoek te doen. Zij zag, dat haar 
Meesteres een lijk geworden was, en naderde den Koning, terwijl hij bezig was 



(XCIV) 

10. 

11. 

12. 

18. 

14. 

— 293 — 

het lijk van zijn Gemalin, de Konings-dochter van Magâdâ, toe te spreken 
en verklaarde, dat hij haar in den dood wilde volgen, als zij dood bleef. De vrou- 

‚ welijke bediende, die alleen overgebleven was, maakte een s&mbah, en zei- 

de: „ach, mijn Heer! steun van de wereld, die als Vorst gebiedt over alle 

„Vorsten! De oorzaak, dat Uw Gemalin zich in dien toestand bevindt, Is de- 

„ze. Er is zoo even in grooten haast een man van de legerplaats gekomen; 

„het was of hij vervolgd werd door vijanden, hij naderde de Koningin en 
„deelde weenende mede, dat Uw Majesteit in den strijd gesneuveld was, dat 
„Patih SorwÂNpÂ met: alle Vorsten U in den dood gevolgd was, en dat allen 

„omgekomen waren in een hevigen strijd met den Boetà-Koning DâsÂmorkKÂ 
„van Alénkâ. Om die reden, Heer! besloot Uw Gemalin ook te sterven, 

„zij zond Uw dienares uit om eerst op het slagveld te onderzoeken, opdat ik 

„mij zoude overtuigen van de wijze, waarop hei lijk van den Vorst nederlag. 
„Waarom Uw Gemalin zich nu na mijn vertrek om het leven gebragt heeft, 
„weet ik niet.” 

Toen de Koning dit verhaal van de bediende vernomen had, werd hij al 
meer en meer wanhopig, en riep: „wel, wie mag - dat toch geweest zijn, die 

de snoodheid gehad heeft, om dat berigt te brengen?” 
Hij wenkte aan een van de oude Vorsten, die achtergebleven waren om 

de Vorstin te beschermen, en vroeg hem naar de aanleiding, dat zijn Gema- 

lin en de andere vrouwen zich allen met een dolk de borst doorstoken had- 
den. Waarop de oude Vorst antwoordde: „Heer en Koning! nadat deze 
„vrouwelijke bediende vertrokken was, om op het slagveld te gaan onderzoeken, 
„sprak de man, die voorgaf van het slagveld te komen en deed aan Uw Gemalin 
„het voorstel om uit de Vorstelijke tent te wijken, want dat DÄsÂmonKÂ er zonder 
„twijfel aankwam, om al de vrouwen des Konings als buit weg te voeren. 

„Loen hoorde zij het luide rumoer van een leger, en dat was Uw Majesteit, 
„die vaderde, maar zij dacht, dat het DâÂsÂmorkÂ was. Kort daarop stak 

„Uw Gemalin spoedig de dolk in haar borst, en de achthonderd andere 

„vrouwen en hofbedienden volgden haar in den dood. Nadat Uw Gemalin 

„gestorven was, spoedde de man, van wien ik zoo even sprak, zich weg, en 

„verdween in de lucht.” 

Toen de Koning dit verhaal van den ouden Vorst gehoord had, werd hij 
radeloos en zinneloos, en zóó ter neder geslagen, dat hij niets meer van de 
hem omringende wereld zag: meer dan een vinger breedte kon hij van de 
wereld niet zien. 
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HOOEFDS TUE LLIIL. 

Bewi Wiitrawati herleeft. 

Intusschen kwam Hjaneg (BArorNá), de God des waters, met heilzaam wa- 
ter bij zich nader bij den Koning, en ging voor hem staan te dansen, Ko- 

ning ARDJOENÁ-sÂsRÁ ziende, dat er een Godheid gekomen was, en wel Hjang 
BARoENÂ, die de God des waters was, noodigde hem uit om naast hem te 
gaan zitten. Zijn luister scheen als de opkomende zon. Glimlachend sprak 
Hjang BARoENÂ met den Koning van Maïspati, en gaf hem deze verma- 

ning: „wel, Koning! laat die bittere droefheid varen! treur niet om uw Gema- 

„lin! want zij is het slagtoffer van een listige beproeving geworden, en zal 

„niet dood blijven: de Prinses van Magàdàâ zal te gelijk met u sterven, en 
„later zal zij met u wederom mensch worden. Zie hier, Koning! hier heb ik 

„een uitmuntend geneesmiddel bij mij. Dit heilzame water is het middel om 

„menschen, die door verraad zijn omgekomen, in ’t leven terug te roepen. 
„Koning! wat behaagt u nu te doen ?” 

Koning ARDpJORNÁ-sÂsrÁ antwoordde vriendelijk: „och, als het aan de God- 
„heid behaagt, verzoek ik U dat heilzame levenswater aan te wenden.” 

Nu liep Hjang BArorNÂ rondom de lijken, en besprenkelde die met het 
heilzame water. Plotseling rigtten zij zich allen op uit den dood, tevens wa- 
ren hun wonden verdwenen. De Konings-dochter van Magädä herleefde 
het eerst en schrikte, toen zij den Koning zag, viel hem bitter weenende te 

voet, en liet steeds haar tranen vloeijen; de Koning weende met haar mede. 

De acht honderd andere vrouwen gingen rondom hem zitten, en bewezen Ko- 
ning ARDJOENÂ-sÂsRÂ aan zijn voeten ter regter- en linkerzijde nederige hulde. 

De vrouwelijke bedienden herleefden ook allen, het scheen haar toe, dat zij 
gedroomd hadden. De Hofgrooten en Vorsten verheugden zich, omdat de Ko- 

ning niet meer bedroefd was, en al de vrouwen van het hof wederom leefden. 
Het gansche volk verheugde zich. 

Terwijl de Koning ARrDJorNÄ-sÂsrÂ-BAOP naast den God des waters, Hjang 
BarornNÂ, gezeten was, en de vrouwen zich (rondom hen) verdrongen, gaf deze 

aan de Koning deze inlichting: „hoor, waarde Koning! de persoon, die met 

„Zijn (leugenachtige) berigten verraad gepleegd heeft, is een Boetä, genaamd 
‚ „SORKÄSRÁNÁ. Hij wilde, dat de Prinses van Magâdâ, Uw Gemalin, zoude 

„sterven, en Uw Majesteit zoude dan zeker ook sterven, want die gelofte had 
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„U aan de Konings-dochter van Magâdàâ gedaan; en daar Uw dood niet in 

„den hevigen strijd plaats vond, moest U zeker sterven uit liefde en met de 

‚„Konings-dochter in den dood gaan. Dat was het plan van SorKÁsRÁNÂ.” 
Na deze mededeeling nam de Water-god afscheid en verdween voor hun 

oogen. 
Toen maakte Dèwi TyrrrÂwarr een sömbah, en zeide: „ach, Heer! die 

„Boetâ SonkÄsrÂnÂ heeft inderdaad schandelijk gelogen! wat is nu het voor- 
„nemen van Uw Majesteit, want hij heeft een schelmstreek gepleegd, en mij 

„naar ’t leven gestaan.” 

Koning ARpJornÂ-sÂsrÂ antwoordde heftig: „die Boetàä is een al te erge 

‚ „booswicht! dat uitvaagsel der aarde zal gedood worden, al vlugt hij ook 

„naar den hemel, of in den bodem der aarde, naar den hemel van Batârâ 

„ÉxprÂ of naar den hemel van Batârâ Gorror, hij mag zijn toevlugt zoe- 

„ken waar hu wil, ik zal dien deugniet dooden!” 

Doch FyrrrÂwarr hervatte eerbiedig: „maar, Heer! Uw Majesteit zal toch 

„zeker niet vergeten, dat U een Koning is, die door de geheele wereld haog 

„vereerd wordt om zijn edelmoedigen aard en rein gemoed, als de voortref- 
„felijkste Vorst der aarde, die de aarde in zijn hoede neemt, opdat zij geluk- 
„kig zijn moge. Die SorKÄsrÁNÂ daarentegen is maar een gemeene Boetâ, 

„hij doet zeker maar dus zijn best, om zijn Vorst getrouw te dienen, en den 

„roem van zijn Heer te verhoogen; hij heeft naar een middel gezocht om ook 
„Zijn kant iets te doen, alleen met het oog op den roem van zijn Heer. Jegens 

„mij heeft hij, wel is waar, verraad gepleegd, maar ik ben niet dood gebleven, 
„omdat er spoedig hulp kwam van de hooge Godheid, waardoor ik weder leef 

„en geheel hersteld ben. Ook van alle vrouwen van Uw Majesteit is er geen 

„zal de deugd van Uw Majesteit louteren, zoo hij de zonden vergeeft. Het 

„Staat vast: een roemrijk Vorst moet velerlei verzoekingen doorstaaa, maar hij 

„weet, dat hij niets meer dan een schepsel is; hij mort niet onder rampen, en is 

„dankbaar, als zij hem voorbijgaan. Bedenk! die SorkÂsSRÂNÂ is een veel te 

„gering persoon: hij is niet waard, dat U aan hem denkt. Immers, daar ligt 
„zijn Koning DÄsÁmorkÂ gebonden. Waar denkt U nu nog aan? Zijn Koning 
„is Uw gevangene en Uw verwonneling! Maar ik wenschte den gevangenen 

„Boetâ-Koning wel eens te zien.” 

Op ’t hooren van die woorden van zijn Gemalin omhelsde de Koning haar, 
zeggende: „het is waar, mijn lieve vrouw! ik had mij daar bijna versproken, 
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„ik wist volstrekt niet wat ik dacht. Die SorkÂsrÂNÂ is aan mij onderwor= 

„pen, want zijn Koning DÁsÂmorKÂ heb ik gekluisterd. Hei daar, gevangen- 
„bewaarder! laat den gebondenen Koning van Al&nkâ DâÂsÂmorkÂ voor den 

„dag komen, en breng hem dadelijk bij mij!” 

De persoon, die dien last ontving, maakte een sëmbah, ging den gebon- 

denen Koning halen, en bragt hem toen, achter den wagen aanslepende, bij 

den Koning. Daarop werden (zijn hoofden) van den wagen genomen en rolde hij 
over den grond, maar zijn kluisters mogten niet losgemaakt worden. Patih 

‚. PranastÂ bleef achter DÂsÂmorkKÂ aanloopen en verliet hem niet. Terwijl Dâ- 

SÂMOEKÁ op den grond rolde, werd hij door velen omringd. De vrouwelijke 
hofbedienden raakten zijn beenen en hoofden met den vinger aan, en zij die 
er digt bij kwamen, lachten hardop van pleizier. De Konings-dochter van Ma. 

gâdâ glimlachte, toen zij den gebondenen Boetä-Koning zag; hij zag er 
met zijn tien hoofden en twintig armen afschuwelijk uit, niet zooals andere 
Boetâ's. De vrouwelijke bedienden zeiden tot elkander: „is dit nu de God 

„der bergklooven? he, ziet die er zóó uit? Is dit de berg-God? zijn hoofden 
„steken naar alle kanten uit, zijn armen zijn onbehoorlijk veel in aantal, net 

„als een groote duizendpoot! Zou hij van gekookte rijst houden? Het zou 
„hem passen, dat hij alleen van kolang-kaling (*) hield.” 

HOOFDSTUK LIW. 

Dasamoeka krijgt vergiffenis, en belooft beterschap. 

81. Er was eens een aanzienlijke Panditâ, die met lijf en ziel ten hemel ge- 
varen was, en al den tijd den rang van Godheid bekleed had. De heilige 

man was afkomstig van Lokáâpâlä en heette Bagawan PorrasrÂ; hij was 
de vader van Bagawan Papmá, wiens zoon Bagawan WisrÂwÂ heette. 

De vrome WisrÁwÂ had veel kinderen, de oudste was WisrÂwÂNÂ, Koning 

van Lokâpâlä, die de schoone gestalte van een mensch had, maar de kin- 
deren, die hij bij de Prinses van Alénkâ Sorkùsr had, hadden allen op één 

(5) Kolang-kaling zijn de vruchten van den aren-boom. Zij groeijen in zeer lange, groote trossen aan een dikken 

steel, en verovrzaken bij ’t aanraken hevige jeuking. Zooals zij van den boom komen, zijn zij dus voor menschen of dieren 

oneetbaar. Als men ze gebruiken wil, verbrandt men de buitenste groene schil onder een vuur van droog gras of bladeren, 

daarna slaat men de harde schil er met stokken af. Van den inkoud of pit, die bij ’t voortdurend vasthouden ook nog jeu- 

king veroerzaakt, maakt men wel eens gebak of confituur, 
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na de gedaante van Boetà's; de oudste van hen was de Boetä-Koning 

. DâsÂmorkÂ van Alönkâ. Bagawan PorvasrÂ was dus de overgrootvader 

van DâÂsÂmorkÂ, en werd na verloop van tijd tot den rang van Godheid ver- 

heven. Hij daalde in dit oogenblik uit den hemel neder om een bezoek te 
brengen aan Koning ARDJOENÂ-sÂsRÁ, die juist als overwinnaar uit den strijd 
teruggekeerd was, en plaatste zich jubelende en dansende voor hem. Toen 
de vrouwelijke hofbedienden Bagawan PoerasrÂ zagen aankomen, begrepen 

zij uit zijn gang, dat het een Godheid was, en daarop verwijderden zij zich 

allen wit ’s Vorsten nabijheid. Koning ArpJorNÂ-sÂsrÂ zeide vriendelijk glim- 

lachende tot hem, terwijl hij hem eenige schreden te gemoet ging: „kom aan, 
‚ „laten we hier gaan zitten!” Doch Bagawan PornasrÂ bleef zonder hem 

daarop te antwoorden eerst nog voortdansen, terwijl hij eenige oogenblikken 
den Koning van Maïspat: aldus lof toezwaaide: „wel, allervoortreffelijkste 

„Koning van alle Koningen onder het luchtruim en boven de aarde! in krijgs- 
„deugden en wondermagt doen de Goden voor U onder, en in schoonheid 

„Zijn zij U niet gelijk! de glans van de maan bestraalt U! 

Onder het dansen bekeek hij den Koning naauwkeurig, terwijl hij regts en 

links gaande rondom hem danste. Toen dit eenigen tijd geduurd had, ging 
Bagawan PorvastÂ naast den Koning zitten, en vestigde toen zijn blhk op 

zijn achterkleinzoon, dië daar op het plein gebonden op den grond lag, ter- 
wijl het volk en de gevangenbewaarder benevens Patih Pranasrá bij kem 

„stonden. Eindelijk zeide Bagawan PopvasrÂ op een vriendelijken toon: „wel 

„Heer en Godheid van alle Vorsten! in wien alle deugden zich vereenigen, 
„die vol mededoogen zijn onderdanen lief heeft, die edelmoedig is en de we- 

„reld gelukkig maakt, die zooveel krijgsdeugden bezit, dat de buitengemeene 
„bekwaamheden van de Goden daarvoor onderdoen! Het lijkt er in ‘t geheel 

„hiet naar, dat de gewone Goden U, Koning! zouden gelijk zijn. In al uw 
„handel en wandel als Opperheer zijt gij niets minder dan Batärà Goerop; 
„in schoonheid en luister zijt gij de maan, die zijn liefelijken glans ten toon 
„spreidt, als zij (des nachts) bij de schoonheden der aarde de ronde doet. 

„Van U gaan de genoegens uit, die genoten worden in de groote bosschen 

„of in lusttuinen, en al de genoegens van den krijg zijn ontleend aan uwen 

„luister. 

„Ik ben hier gekomen, Goddelijke Koning! om U, die van den strijd terug- 

„gekomen zijten den Boetâ-koning als gevangene medevoerd hebt, een be- 

„zoek te brengen, Ach, Heer! wat is uw voornemen wel met den gebondenen 

38 
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„DâsÂmonkÂ? Wat wil U met hem aanvangen? Wanneer U DâÂsÄmorkÂ met 

„den dood wil straffen, dan geschiede naar Uw welbehagen, Die DÄsÁmorkKÂ 

„is inderdaad dom en oorlogzuchtig van aard. Hij dacht allen te overtreffen, 

„„en zelfs de Goden in den strijd ten onder te kunnen brengen, maar hij 
„begreep niet, dat er nog een Vorst is, die het gezag en opperbevel over alle 

„Vorsten voert, die de wereld bestuurt en verblijdt, die alom beroemd is in ’%t 

„voeren van oorlog, die alle gevaren volkomen helder doorziet en in de we- 
„reld zonder weêrga is. 

Ach, Goddelijke Koning! maak, als het eenigzins kan, DÁÂsÂmonkÂ tot uw 
„onderdaan! Neem al de landen, die aan Alöukâà onderworpen zijn! laat hem 
„de verpligte leveringen aan U prestéren, en alle jaren op de hoofdplaats van 

„„Maïspat: U hulde komen bewijzen en belastingen opbrengen! (Maak hem Dâ- 

„SÂMOEKÁ tot Uw dienaar), al is het dan ook nog zoo gering, stel hem te 

„Maïspati tot deurwachter aan, of maak van hem een honde-hoeder of 

‚ „schaapherder of knecht van den koetsier, die Uw wagen rijdt; alles naar Uw 
„goedvinden, Koning! maar ik smeek U, och spaar kem in ’t leven!” 

Op die wijze trachtte Bagawan PorrasrÂ den Koning ARDJOENÁ-sÂsRÂ 

door goede woorden tot medelijden te bewegen, doch deze vroeg met een 
glimlach: „he, hooge Panditâ! wat zegt U daar, dat U zooveel van dien 

„dwingeland houdt?” 

Waarop PorrastÂ vriendelijk antwoordde: „hoewel zijn gedrag is als dat van 
„slecht sujet, verzoek ik zoo dringend hem in het leven te laten, omdat hij mijn 

. „achterkleinzoon is. Het is waar, DÂsÁmorKÂ is een aartsdeugniet, doch daarover 

„wil ik met Cw Majesteit niet spreken; het is U immers genoeg bekend, wat er 
„in mij omgaat. U, die zulk een voortreffelijk Vorst is, weet dat zeker wel.” 

Terwijl Bagawan PorrasrÂ dit zeide uit innig medelijden met zijn ach- 
terkleinzoon, bedwong hij met moeite zijn tranen. Toen DásÁmorkKÂ Koning 

ARDJOENA-sÂsRÁ een tijd lang met Bagawan PosvasráÁ had hooren spreken, 
werd zijn haft verligt; hij gevoelde (wederom) dat hij leefde, en vestigde zijn 
blik op Koning ARDJorNÂ-sÂsrÂ, die met een glimlach op het gelaat langen 
tijd sprak, en op Bagawan Porrasrá, terwijl deze zijn verzoek sterk aan-. 
drong. Hij wist nu pas, dat PorrastrÂ zijn overgrootvader was. 

Koning ARrpsorNÁ-sÂsrÁ zeide (eindelijk) vriendelijk glimlachende: „wel, 
„vrome Panditâ! maar-hoe is *t magelijk, dat ik hem niet dood? want die 

„DÂsÂmorkÂ is de oorzaak, dat er zoo velen van mijn volk op het slagveld 
„zijn omgekomen.” f 
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PorrasrÂ antwoordde minzaam: „daarover behoeft U niet bedroefd te zijn, 

„want al Uw onderdanen, die op bet slagveld gesneuveld zijn, kan ik mis- 

„schien wel weder in het leven terug roepen, tevens met behulp van Uw 

„voorbede.” 

Met blijdschap vernam de Koning dit gezegde van PorrasrÂ en de belof- 
te om zijn volk weder levend te maken. Zich tot den gevangenbewaarder 

wendende, zeide hij: „maak de boeijen van DÂsÁmorkÂ los en breng hem hier 

5. bij mj.” Daarop werden de boeijen losgemaakt en naderde DâsAmorkKÁ tot 

voor den Vorst, wiens voeten hij ombelsde en wien hij duizendmaal zijn eer- 
biedige hulde bewees. Toen Bagawan PorrasrÂ zag, dat zijn achterklein- 

zoon ongeboeid aan de voeten van Koning ARDJorNÂ-sÂsrÂ lag en hem ne- 
„derige hulde bewees, riep en schreeuwde hij van blijdschap: „och och! mijn 

„lieve achterkleinzoon! ik bid U, gevoel berouw en eerbiedig Koning Ar- 

„DJOENÁ-sÂsRÁ als uw Opperheer! want hij is een Koning, die uit den Hemel 
„nedergedaald Is, hij is het pronkjuweel van alle Vorsten. Bied hem uw rijk 
„van Alënkâà met al wat er in is en woont, met al uw legeraanvoerders 

„aan! Meen niet langer, dat alles uw eigendom is, maar (denk) dat het uw pligt is 

„het voor hem te bewaken. Neem Uw Heer in alles wat hij doet tot een model 

„van beschaafdheid en deugd. Dan zal later de luister van uw rijk zelfs ver- 

„hoogd worden door de veel vermogende voorbede van uw Opperheer. Want 
„hij is de edelste van de Vorsten der wereld, de beschermer van ’t heelal, 

„de leermeester der Koningen. Zorg wel, dat gij de uitvoering van al wat 

„hij wil, niet moeielijk maakt. Zeker zal uw lot ellendig zijn, als gij zijn wil 
„wederstaat. Ik zeg het u, mijn achterkleinzoon! neem u in acht! Gij moogt 

„wel van geluk spreken, daar gij niet alleen de onderdaan van een verheven 
„en magtig Vorst wordt, maar ook zulk een voorbeeld tot navolging krijgt.” 

Terwijl PozrasrÂ deze vermaningen tot zijn achterkleinzoon rigtte, viel de 
Koning van Maiïspati hem in de rede, en zeide op een zachten toon: 
„DÄsÁMoEKÂ! gij geeft mij het rijk van Alönká over, welnu; ik meen uw 
„belofte van trouw en gehechtheid aan. Wat de opbrengsten van het rijk 
„aangaat, ik verlang niet naar geschenken of rijkdommen; geniet zelf volop van 

„al water in het rijk van Alénkâ aanwezig is. Maar één ding: verbeter u 
„in t vervolg. Gij zijt immers (door de Goden) tot Koning gemaakt; gij 
„moet de omstandigheden in aanmerking nemeu: een Koning op den troon 
„mag maar niet alles met elkander verwarren, hij moet in al wat hij doet ver- 

„wijderen wat schandelijk is. Gij moogt geen aanleiding geven tot oproer en 
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„verwarring. Gij moet er naar streven, dat gij goed regeert. Een Koning 
„mag maar niet iedereen met dezelfde minachting bejegenen en deugdzame 

„Vorsten trachten te verdelgen, want dan verstoort hij het edele in de wereld. 

„Het is geen manier voor een Koning om maar te doen al wat hij kan, het 

„past hem niet zijn gemeene onderdanen in hun handelingen natevolgen. 

„Want de onderdanen zijn niet gelijk de Vorsten, deze zijn tot een gansch 

„auder doel geschapen, en hebben in last om hun volk te beschermen. Al 

. „zijk gij ook in oorlog, als gij werk maakt van verraad, wint gij wel den 

„stijd, maar gĲj verliest uw rijk. De Koning, die tn een verraderlijken strijd 

„overwinnaar is, wint maar voor een oogenblik, hij begint met te winnen, 

‚ „maar eindigt zonder twijfel met verliezen. Let wel op mijn woorden! als 
„gij mijn verboden overtreedt, gaat uw regering te gronde, en zult gij tot in 

‚ „eeuwigheid ongelukkig worden. Hoor, DÂsÂmorkÂ! als ik niet begaan was 

„met uw overgrootvader Bagawan PorrastÂ, zoudt gij geboeid gebleven 
„zijn, en voor altijd in de gevangenis gesmacht hebben.” 

Koning DâsÂmorkÂ maakte een s&mbah' en antwoordde: Heer! ik ben 

„er mij van bewust, dat dit leven niet mijn eigendom is het is het eigen- 

„dom van Uw Majesteit, en hoe zou ik mij dus niet gedragen naar Uw be- 
„velen? Waarmede zal ik Uw goedheid vergelden?” 

PorvasrÂ riep van blijdschap lachende: „juist zóó, mijn achterklemzoon |! 
„nuu is er een pak van mijn hart, omdst gij nu de dienaar (van ARDJOENÁ- 
„SÂsRÁ) kunt zijn. Ja mijn achterkleinzoon! juist zóó behoort het! maar wees 
„nu niet weêr zoo onbedachtzaam! want een Koning mag geen verraad ple- 
„gen, hij roet luisteren naar goeden raad.” 

Koning ARDJOENÁ-sÂsrÂ vervolgde met een glimlach: „al gebeurt het ook, 

„dat gij oorlog voert, dan moet gij toch wel letten op de goede Vorsten. 
„4oo was het bij voorbeeld niet betamelijk, dat gij met uw ouderen broe- 

„der, den Koning van Lokâpâlà, gingt strijden, want het is immers stellig 

. „zeker, dat hij een deugdzaam Koning was; en met den Koning BÄnÂÄproprrÂ 

„hadt gij ook niet moeten vechten. Het zal u toch niet aan vijanden ont- 

„breken (om hen te beoorlogen). Hen Vorst, die met bovennatuurlijke en 
„uitstekende vermogens begaafd is, haakt wel is waar naar een levendigen strijd 
„om zijn krijgsdeugden tot het uiterste op den proef te stellen, maar dan moet hij 
„eerst een uitdaging tot den strijd zenden; want het is onder Vorsten beleefd, 

„dat zij vóór het strijden elkander eerst bepaald afvragen, of zij zich on- 
8. „derwerpen willen of niet. Gij moet toch niet de orde schenden; het past 
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„niet voor een Koning, dat hij allerhande misdaden pleegt, waut daardoor 
„bedroeft hij de aarde, de aarde wordt heet en veroorzaakt een brandend 

„pijnlijk gevoel, als zij betreden wordt door Vorsten, die orde en rust ver- 

„storen. Niet dat ik u het oorlogvoeren verbied! Vorsten wenschen de een 

„boven den ander uit te munten, maar zij mogen de behoorlijke vormen niet 

„uit het oog verliezen. Breid uw grondgebied uit, (namelijk) als er Vorsten 
„zijn, die onedel handelen en zich niet toeleggen op het geluk van hun volk; 

„verwoest hun rijk dan maar spoedig. Ik geef u volkomen vrijheid om zulke 

„rustverstorende Vorsten te verdelgen. Al krijgt gij ook nog zoo veel (lan- 

„den onder uw heerschappij), geniet er zelf van zooveel ge wilt. Alleen 

„verzoek ik u aan mij daarvan kennis te geven.” 
Bagawan PorrasrÂ hoorde tot zijn overgroote blijdschap, dat zijn ach= 

terkleinzoon zulke bevelen ontving van den Koning van Maïspati, die hem 
rijken liet verwoesten, als de Koningen daarvan zich onbehoorlijk gedroegen, 

al kreeg hij dan ook nog zoo veel rijken onder zich, en die hem gelastte het 

magtige rijk voor hem te besturen. Bagawan PorrasrÂ daalde van zijn ze- 

tel neder, danste en jubelde en riep: „triumf! triumf!” Daarop zeide met luis 

der stem: „hoor, Patih PranasrÂ! gij zijt ouder (dan DÄsÁmorkÂá); pas op, 

„onthoud dit alles wel!” 

PranasTÂ maakte een sëmbah, ging achter Koning DÁsämonkÂ zitten, en 

hield toen niet op met söëmbabh’s te maken tegen PonrÁsrÂ en den Koning 

(van Maïspati). 
Toen zweeg Bagawan PorrasrÂ en boog zich zonder een woord te spre- 

ken met half gesloten oogen, daarop zag hij met open oogen en starenden 

blik naar boven, zijn lippen bewogen zich, hij knipoogde, en eindelijk boog 
hij zich weder; er viel een slijmerige regen, een dik, wit vocht viel op het 

„slagveld neder, en eensklaps stonden allen op, die in den strijd gesneuveld waren, 

en op welke het witte vocht gevallen was. Zij dachten, dat zij gedroomd had- 
den, zelfs hun paarden en olifanten waren verbaasd en verschrikt. Allen die 

tot het leger van merschen of tot dat der Boetàâ’s behoorden, leefden we- 

der, Hun ganvoerders reden weder op wagens en olifanten, en gingen ge- 
‚volgd door hun onderhoorige troepen onder luid rumoer naar hun legerten- 
ten terug, tot blijdschap van den Koning van Maiïspati Patih PramasrÂ 
ontving de noodige bevelen, en deze gaf toen aan al de Boetâ-troepen berigt, 

dat zij nu onderworpen waren aan Koning ARrpJorNÂ-sÂsRÂ. Al de Boetàä- 

benden verzamelden zich bij de legertent van den Koning van Maïspati, 
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en de Opperbevelhebbers bewezen hun onderdanige hulde, liggende aan de 
voeten des Konings. Alle Vorsten, Hofgrooten en Krijgsoversten vielen wee- 
nende aan zijn voeten; zij dachten, dat zij gedroomd hadden. Eindelijk gin- 
gen zij in rijën geschaard voor den Koning zitten. 

De Koning van Maispati sprak echter nog niet, omdat hij SorwÂnpÂ 

niet zag. Zijn smartelijk verlangen naar Patih SorwÂnpÂ werd levendig, 

2. toen hij al de voornaamste Vorsten zag zitten. Eindelijk zeide hij zacht: 

„maar, hoe is het vrome man! tot mijn verwondering zie ik mijn vriend Sor- 

„WÂNDÂ miet.” 

Waarop PoprasrÁ vriendelijk antwoordde: „ach Heer en Koning! uw vriend 

„SOEWÂNDÂ blijft dood, omdat zijn lijk al verdwenen is van het slagveld, het 

„is door de wind medegevoerd en in zee gevallen.” | 

Toen Koning ArpgounÂ-sÁsRrÂ dit berigt van den Pandi1itâ hoorde, be- 
dwong hij zijn tranen en zeide met een schorre stem: „U moge de Vorsten 

„hebben doen herleven, maar als mijn vriend SowwÂNpÂ dood bluft, wordt 

„mijn smartelijk verlangen naar hem al heviger en heviger. Het verlangen 

„naar wijn vriend SorwÂNpÂ ontwaakt, als ik de Vorsten voor mij zie. Ik 

„smeek U, hoogverhevene Panditâl dringend, bewijs Uw gunst en goedheid 

„hiet ten halve, maak mijn Patih wederom levend!” 

De Panditâ omhelsde de knieën van den Koning, en antwoordde: „ach 

„kostelijk juweel van ’t heelal, die inderdaad de Koning der aarde zijt! troost 
„U maar daarmede, dat het nu eenmaal door het noodlot bepaald is: de levens- 
„draad van Uw vriend SomwÂnmÂÁ is nu afgesneden. Hij gaat zich vóór U 
„incarneren in het rijk van Ajodyä, en wonen in een zoon van Dewi Sor- 

„MITRÂ (LaksmÂNAj. Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren, of U volgt 

„hem naar het rijk Ajodyä om daar mensch te worden en te wonen in een 

„zoon van DÁsÂrÂrÂ, met het voornemen om nieuw het geluk en den bloei 

„van vele landen te bevorderen. Uw Gemalin, de schoone Konings-dochter 

„van Magàdà, zal hier niet achterblijven, maar zich incarneren in een voor- 

„treffelijke Prinses, de Konings-dochter van Mantili. Daarom moet U niet 

„te lang treuren om den dood van Patih SorwÂNpá, want hij zal weldra 

„weder in Uw omgeving zijn.” 

De Koning was onder deze mededeeling wel is waar aangedaan, maar ge- 
troostte zich (zijn verlies), - Al de Vorsten en al de vrouwen waren ten hoog- 
ste verblijd, omdat het Boetä-volk nu onderworpen was, en omdat het geheele 
leger wederom leefde, en al de köndaneg’s en gong’s, die in den oorlog 
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verbrijzeld waren, ook weder tot een ongeschonden toestand teruggekeerd wa- 
ren. Daarop nam Porrasrá afscheid van den Koning, verhief zich hoog in 

de lucht, en kwam in de hemelsche Goden-verblijven aan. 

Koning ARDJORNÁ-sÂsrÂ gaf aan DÄsÁmorkÂ dezen last ten besluite: „wel- 
„nu, Boetâ-koning! keer nu terug naar uw rijk, en denk wel aan mijn raad- 
gevingen !” Waarop de Boetâ-koning antwoordde: „Heer! het is mijn vast 

„voornemen, om den Koning van Maiïspati onderdafig te gehoorzamen” 

‚Nu, hernam Koning ARrpJorNÄ-sÂsrÄ, „het is goed, ik meen uw gelofte 

„van trouw aan, Boefà-vorst! Koester nu maar geen wantrouwen en keer 

„naar nw hofstad terug; het duurt niet lang meer, dan keer ik ook naar 

„mijn hofzetel terug. Gij moet het u niet te lastig maken, als gij mij te 

„Maïspati wilt bezoeken, moet gij dit maar later van uit uw hofstad doen.” 

„Gaarne!” antwoordde koning DÂsAmorkÂ met een s&m bah, „gaarne zal 

„ik doen, wat U mij gezegd heeft; ik schrik mij geheel naar Uw bepalingen, 
„Koning, Licht der aarde!” 

DásÂmorkÂ naderde nu den Koning en boog zich eerbiedig tot zijn voeten 

neder. Patih PramasrÂ maakte een sëmbah, en stelde daarop het leger in 
marsch-orde. Toen verwijderde DÂsÄmorkKÂ zich 10 een gebogene houding van 

den Koning. Het Boetâ-leger maakte luid rumoer, en toen men al op 
eenigen afstand gekomen was van de legertent van den Koning, die het licht 
was der aarde, vloog de Boetâ-koning naar boven, en nam zijn weg door 
de lucht, Hij vloog met al zijn gevolg in de hoogte. Het werd duister, want 

‚de lucht werd donker van het Boetä-leger, dat door de lucht trok; de tal- 

looze Boetä's, die door de lucht zweefden, vervulden het luchtruim. 

De Koning van Maïspati gaf nu aan zijn troepen den last om zich te 

kleeden, daar hij met al zijn vrouwen wilde vertrekken, en naar Maispa ti 
terug keeren langs het zeestrand. Het was een levendig en luid rumoer, want 
het leger van Maïspati met zijn gansche trein was ontelbaar. 

Toen men in de hofstad van Maïspati gekomen was, tierde en schreeuw- 

de de gansche bevolking van uitbundige blijdschap: mannen en vrouwen, 

ouden en jongen, de geheele stad was opgetogen, omdat hun Heer behouden 

terugkeerde. Want vroeger had men al verteld, dat de troepen van den Koning 
in een oorlog met een Boetâ-vorst verslagen waren, en nu bleek het, dat 

dit niet waar was: de troepen des Konings waren nog voltallig, en de Boetâá- 

vorst DÂsÂmonkÂ was zelfs gevangen en onderworpen na een nederlaag. 
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HOOFPSTDURK LIV. 

Na een roemrijke regering wordt Ardjoena-sasra 

CUL 1 

op de jagt gedood. 

Nadat de Koning van Maïspati in zijn hofzetel gekomen was, nam de 
roem van zijn wondermagt steeds toe, men vond in de drie werelden geen 
oorlogsheld, die hem evenaarde. Het stond nu vast, dat hij een steun en 

‚. beschermer was, die alle anderen in dit beneden-rond overtrof. Hij was een 

Koning van hemelsche afkomst, waardig om door alle Koningen gehoorzaamd 

te worden om zijn wondermagt, om zijn wijze van handelen in alle regerings- 
zaken, om de volmaaktheid van zijn krijgsdeugden en om de edele vormen 

. van zijn beschaving. Ook was hij bij voortduring edelmoedig en bezield van 
reine beginselen; door dit alles bevrijdde hij de onderdanen, waarover hij 
regeerde, van domheid en onwetendheid, en voerde hij hun krijgsbekwaam- 
heid op tot een hoogen trap. Door zijn kunde wist hij juist, wat hij van 

zijn regeringsdaden geheum moest houden, wat niet, want hij was uiterst be- 

„hoedzaam. Zijn hoogere cn lagere ambtenaren en alle jeugdige Hofgroo- 

ten muntten uit door hun bekwaamheden; bovendien hadden alle onderhoo- 

rige Vorsten een volkomen helder inzigt in alles: zij waren dappere helden 
en volleerd in alle krjgsdeugden. Alle Vorsten, die er in de wereld waren, 

beefden voor hem, en droegen hem de Opperheerschappij op; zij onderwier- 

pen zich (vrijwillig) zonder De door) een nederlaag (gedwongen te zijn). 

Het gold bij hen niet, of zij overwonnen of overwinnaars in den oorlog wa- 
„ren; zij vreesden hem om de geruchten van zijn roem. Ook waren alle Vor- 

sten ingenomen met (een Koning), die op het slagveld zoo uitmuntte, die te- 

vens om zijn beschaafdheid wereldberoemd was, het puik der Koningen, het 

lacht der wereld, strevende naar den bloei en de welvaart van al wat er in 

‚de wereld woonde, Even zoo als Batârâ SowrJÂ was hij de allervoortref- 

felijkste in de uitoefening van zijn koninklijke waardigheid, van wien men in- 
derdaad in deze wereld met den grootsten ophef gewaagde. Hij beminde zijn 

vrouwen en de vorstelijke Prinsessen, die hij in alles den zin gaf, en (hij be- 

minde ook) al zijn onderdanen, en legerscharen. | 

Maar de Koning gevoelde nog steeds een smartelijk verlangen naar den 
gesneuvelden Patih SorwÂnpÂ; deze stond hem steeds voor oogen, en telkens 
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als de Vorsten bij hem vergaderd waren, werd het verlangen naar zijn P a- 
tih opgewekt. Na verloop van eenigen tijd keerde de Koning naar zijn pa- 
leis terug. lij wendde steeds pogiugen aan om al zijn onderdanen genoegen 
te verschaffen, en had niets liever dan dat zijn vrouwen zich in den Sri-w ö- 
dari-tuin vermaakten. Hij was altijd bij zijn Gemalin TyrraÂwarr; waar zij 

ging, waren zij met hun beiden. De achthonderd andere vrouwen met al de 
vrouwelijke bedienden van het hof volgden Dèwi TurrrÂwam op haar gangen, 
en vermaakten zich in de hoogste mate. 

De Koning van Maïspati bevond zich zelden in zijn eigenlijk paleis, 
maar was met zijn vrouwen meestal in den (Sri-wödari)-tuin. Alle Vorsten 

hielden in dien tuin de wacht, en hadden hun vrouwen bij zich om Dèwi 

TarrÄwarr ten dienste te staan. 
Eens gaf de Koning last aan de Vorsten om zich ten strijde uit te rusten, 

(en deelde hij aan) zijn vrouwen (mede), dat hij een togt wilde doen naar 

een digt woud om zich daar te vermaken; de vrouwen van de Vorsten moes- 
ten Dèwi TorrrÁwarr vergezellen, en de Vorsten den Koning (zelven). 

Toen al de troepen met den legertrein der Vorsten gereed stonden, klon- 
ken de stemmen van de aanvoerders, die hun ondergeschikten in goede orde 
schaarden, met luid geraas als van den donder. Onder het klinken der krijgs- 
muziek rukte de voorhoede op. Vijfhonderd Vorsten bevonden zich vóór den 
Koning; zij gingen in stipte orde, de verschillende rangen mogten gedurende 
den togt niet door elkander loopen: elk bleef bij zijn eigen veldteekenen en 
zijn eigen prachtige insigniën. De vaandels en gouden pajoeng’s kwamen 
voortdurend te voorschijn, en overal zag men de lange neêrhangende wim- 
pels en vlaggetjes van allerlei kleuren. Sommige Vorsten reden op wagens, 
anderen op olifanten. De groote en kleine draagstoelen stroomden in cen 
lange rij onafgebroken voort, daarin zaten de vrouwen van den Koning; de 

vrouwelijke bedienden zaten in geslotene karren en wagens. 
Achter den Koning gingen ook vijfhonderd Vorsten; de orde en pracht 

van hun voorttrekkende troepen was even als die van de Vorsten van de 
voorste afdeeling: zij gingen geregeld en mogten niet door elkander loopen; 
elk nam zijn eigen rang in acht, iedere Vorst en Krijgsoverste had zijn eigen 

fraaije insigniën. 
Koning ARDJorNÂ-sÂsRÂ bevond zich dus in ’ midden van den trein achter 

zijn vrouwen; met zijn Gemalin TarrrÂwarr reed hij te zamen in een koste- 
lijken, met smaragden versierden wagen. Hij zag steeds regts en links, naar 
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naar achteren en naar voren, naar al de Vorsten, die tot op een grooten af- 
stand van hem gingen. Het leger geleek door zijn talrijkheid op een zee, 
die haar bodem verlaat en de groote wouden in hun gansche breedte over- 
stroomt. 

De Koning zag (wel is waar met welgevallen) de fraaije optogt van zijn 
onderdanen en Vorsten, maar inwendig werd hij gekweld door smart over ’% 
verlies van zijn Pat:h; het verlangen naar hem ontwaakte weder, het bedrukte 

en bedroefde hem. Zijn Gemalin zag aan de uitdrukking van zijn gelaat, 
dat hij treurde, en bemerkende, dat hij zijn droefheid voor haar verborg, 

maakte zij een s&mbah en zeide: „Heer en verheven Koning! hoe komt 

„dat toch? terwijl U den optogt van het leger aanschouwt, is ‘t aan U te zien, 
„dat U bedroefd is; het ús of U moeite doet om Uw tranen te bedwingen.” 

De Koning autwoordde: „ja mijn beminde Koningin! het is zoo, ik ben 

„bedroefd, Als ik het leger zie voorttrekken met den schitterenden stoet van 
„Vorsten, denk ik maar met bittere-smart aan onzen jeugdigen vriend Sor- 

„WÂNDÂ; omdat ik hem niet zie aan het hoofd van die Vorsten, daarom is 

„mijn hart verscheurd, Dat die SorwÂNpÂ ook zooveel eerder dan ik moest 

26. „vertrekken, om zich in een ander te incarneren! Doch misschien volg ik 

21. 

28. 

28 

30. 

31. 

„onzen vriend SorwÁÂNDÁ wel spoedig, zijn incarnatie heeft nu al plaats ge- 

„had. Als zich maar een gelegenheid opdeed, zou het, dankt mij, misschien 

„wel spoedig afgeloopen zijn met wijn oppergezag over deze Vorsten. Daarna 

„heb ik het voornemen, om (in een ander leven) den roem van de koning: 

„lijke heerschappij op nieuw te verhoogen door de wereld gelukkig te maken, 

„en haar van rampen en kwalen te bevrijden.” 
Toen Dèwi LymrrÂwarr den Koning zóó hoorde spreken, werd zij ontsteld. 

Zij zag aan de uitdrukking van het gelaat des Konings, dat deze besloten 

had den dood te zoeken, en dat hij, zooals PoenasrÂ voorspeld had, SorwÄÂnDÂ 

spoedig zoude volgen. Zij werd daarom hoogst bedroefd, want zij was, naar 

zij meende, nog niet verzadigd van ’t genot om de edele hoedanigheden van 

den Koning te aanschouwen; maar met haar gelaat deed zij haar best om te 
veinzep, zoodat zij haar inwendige droefheid niet liet blijken. 

Op den gebeelen togt en op alle wegen deed de Koning steeds zijn best, 

om de vrouwen genoegen te verschaffen: zij vischten met groote sleepnetten, 

of vingen in bamboezen omheiningen het wild in de bosschen en de visschen 

in de rivieren; of zij vingen de vogels met vogellijm, kleine netten en str.k- 
ken. Overal waar men aankwam, werd voor den Koning een tijdelijk verblijf 
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opgerigt in den vorm van zijn eigenlijk paleis, het was of de bloei en % 
welvaren van zijn hofstad zich daarheen verplaatste. Des tenten van de Vor- 
sten sloten zich in een kring om de groote tent des Konings. 

Op zekeren dig was de Koning aan het opjagen van wild tot groot ge- 

noegen van de vrouwen, want men had voor haar hooge stellages opgerigt om 

vandaar de jagt te zien, en de Koning bevond zich daar ook. Hij liet zijn 

dapperen zich meten en wedijveren in krachten met het wild gedierte. Soms 

was er een rhinoceros, die in dolle woede vooruitstormde; een enkele held 

mat met het dier zijn krachten; zij vielen gelijktijdig op elkander aan, de 
kop van het dier werd door één slag geheel verbrijzeld, ‘t was niet noodig 
dat het een tweede slag kreeg. Dan eens streed iemand met een tijger of 
met een wilden stier of met een olifant, en dit verschafte de vrouwen van 

‚den Koning veel genoegen. Veel klein wild werd gedood door de vrouwen, 
die daarop maar van de stellages met pijlen schoten. 

Terwijl de Koning van Maïspati op die wijze aan de vrouwen genoegen 
trachtte te verschaffen, kwam er een Panditâ met een woest voorkomen 

aan; zonder dat men wist, waar hij vandaan kwam of wat hij wilde, kwam hij 

uit het bosch, en liep met een boog op schouder door de troepen der Vor- 

sten heen. Zijn uiterlijk was wel zoo verschrikkelijk als een Boetàä. Hij 

was breed, groot, forsch gebouwd, zijn bakkebaarden en de baard onder de 

kin liepen ineen, zijn oogen waren als die van een tijger, de haren onder 

zijn oksels stonden regt overeind, zijn wenkbraauwen en de haren op zijn 
borst waren als walingi-biezen, zijn oogharen geleken op een weversspoel, 

zijn handen en voeten waren overal digt met haren begroeid. Hij naderde 
den Koning, al dreigende en hem uittartende met bulderend geschreeuw. Deze 

persoon was de veel vermogende Panditâ DysÂmÂpaanr, Hij daagde den Ko- 

ning uit om met hem te vechten, en riep: „kom Koning ARDJoENÂ-sÁsrÂÁ, 

„Vorst van Maïspati!l kom, laten wij vechten en beurtelings onze krachten 
„toonen! Ga met mij een worsteling of kampstrijd san! Het doet mij bij- 

„zonder groot genoegen, dat ik U hier ontmoet, want U is de vermaardste 

„Vorst der aarde: Uw naam is alom bekend om Uw groote bedrevenheid in 
„krijgszaken, als een boven anderen ver uitmuntend mannelijk held, waardig 

„ „dat men U overal prijst als iemand, tegen wien niemand opgewassen is. 

„Daarom stel ik er zooveel genoegen in om met de meeste volharding de al- 
„lermterste. pogingen aan te wenden en met U mijn krachten te meten, (ten einde 

„te zien) wie van ons in den strijd omkomt. Hoor, Koning! U moet weten, dat ik 
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„de hooge Panditâ DsAmÄpaan, of anders gezegd Râmâ BaraÂâwÂ ben, 

„die boven alle anderen uitmunt en in de gansche wereld geen waardige 

„tegenpartij ken vinden. Kom aan, Koning ArpsornÁ-sÂsrÂ! Uw hart zij niet 
„teleurgesteld door de gedachte aan een gevecht met iemand als ik ben; 

„hoe U ook wii vechten, ik zal Uw man zijn.” 

Alle Vorsten, Hofgrooten en Krijgsoversten schrikten, toen zij de uitdagin- 

gen van den voortreffelijken Panditâ DsAmÂpaant hoorden, en alle vrouwen 

. maakten zich ongerust over dit gevaar. Koning ArpsounÂ-sÂsrÂ lachte bij 

zich zelven, toen hij die taal hoorde, en zeide tot de Vorsten: „hoort allen, 

„gij bevelhebbers! weest allen verheugd, omdat ik dezen Panditâ vrijheid 

„geef om tegen mij te schreeuwen en mij tot een tweegevecht uit te noodigen. 

„Gij allen, lieden van Maïspati! wanneer zoo meteen het gevecht begon- 

„neu, is het mijn bepaald bevel, dat gij u lijdelijk gedraagt: al kom ik ook 
„te sterven, niemand mag mij helpen!” 

De Koning klom van de stellage, en trad nader bij den Panditâ RÂmÂ Bar- 

eÂwÂ, die op een blijden toon tot hem zeide: „hoe wil U, dat wij strijden 
“zullen? Och, laten wij het gevecht niet trachten te rekken, door lang met 

„bovennatuurlijke wapens te vechten en een bluf te slaan met onze wonder- 

„wapens. Ik vind het best, dat wij dadelijk onze eigenlijke, degelijke wapens 
„aanwenden. Wie zal het eerst schieten, U of ik?” 

Waarop de Koning vriendelijk antwoordde: „och, zoo als U verkiest, DsÂ- 

„„MÄDAGNI! zal ik doen; het best is, dat U maar eerst schiet, en dan is het 

„mijn beurt” „Ja,” riep DuÂmÁpaeni, „maar mogelijk is de Koning van M a- 

„ispati niet sterk genoeg. Als ik het eerst schiet, zal het zeker er niet 

„toekomen, dat hij daarna wederom op mij schiet; want mijn wapen, de ba r- 

„gâwastrâ !)is een gevaarlijk wapen, het voortreffelijkste in de drie werel- 

„den.” 

„Wel”, hernam daarop de Koning, „wel Panditâ RAuÂ BarcÂwÂ! maak 

„u daarover niet ongerust! Schiet maar dadelijk op mij! ik weet wel, dat 

„uw pijlen hoogst gevaarlijk zijn, maar als het (door de Goden) nog niet be- 
„paald is, zal uw bargâwastrâ mij niet wonden.” 

RÄmÁ BaAreÂwÂ antwoordde met een hollen lach: „nu goed! wees op Uw 

hoede en wedersta de kracht van mijn wapen!” Daarop greep hij schielijk 

zijn wapen, de bargâwastrâä, en legde het aan. Toen ket afging, vlamde het 

als de stralen der zon; het vloog weg met bliksemsnelheid, en trof den Ko- 

1) Bargäâwastrà beteekent pijl van BArRGâwä. 
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ning in de borst, zoodat hij in een zittende houding nederviel. DaÂmÂnaenr 
was ontsteld, toen hij dat zag, en zeide met hevig berouw: „wel Koning Ar- 

„DJOENÂ-sÂsrÂ! hoe komt het, dat U zoo zwak is, en door mijn bargâwas- 

„trâ getroffen wordt? Is U dan niet een incarnatie van Batârâ Wisnor? 

„als inderdaad Batârâ Wisnor, die dappere held, werkelijk in U woont, 
„zou mijs bargâwastrâ U niet kunnen wonden. Ik had hoogere gedach- 

„ten van U, (en meende) dat U mij naar de eeuwigheid zoude kunnen zen- 

„den, maar pu schiet Uw kracht te kort, en komt U te sterven.” 

De Koning antwoordde: „hoor Panditâ DjÁmÄpaeni! het was mijn voor- 

„hemen om te sterven door Uw tusschenkomst, want «lat zal misschien een 

„middel zijn om naar Ajodyâ te komen en mij daar (op nieuw) te incar- 

„neren. Daar zal ik later vertoeven en wonen in een zoon van DâÂsÂrÂrÂ, 

„Later zult gij daarvan het bewijs ontvangen. Dan zal een zoon van NarPÂ 

„In staat zijn uw boog te verbreken, en die zelfde persoon zal een incarnatie 

„van mij zijn; door zijn tusschenkomst zult gij naar de eeuwigheid verhuizen.” 

Na het uiten van deze woorden vlvog zijn ziel naar boven en viel hij dood 

ter aarde; zijn lijk verspreidde glans van zich, De Panditâ DyAmÂpaanr 

verwijderde zich. 

Al de Vorsten ontzetten, toen zij zagen, dat de Koning ín den strijd de 

minste was en dat RÁmÂBaAraÂwÂ verdween, nadat hun Heer gestorven was. 

Zij weenden allen luid. Dèwi TamrrÂwarr en de achthonderd andere vrou- 

wen vlogen met den meesten spoed naar het lijk van den Koning, en wier- 

pen zich hevig gillende aan de voeten van zijn lijk ter aarde, “* zelfde de- 
den ook de achthonderd andere vrouwen; bet geluid der weenende vrouwen 

klonk als de donder. De vijfduizend vrouwelijke bedienden deelden er ook 

in. Toen Dêwi TorrrÂwarr uit haar bezwijwing bijgekomen was, zeide zij 
vriendelijk tot de achthonderd andere vrouwen: „hoort allen, gij Prinsessen! 

„wie heeft den Koning lief? het zal te lang duren hier langer te wachten! 
„welaan! sterven wij dadelijk met hem!” 

Na deze woorden trok zij glimlachend haar dolk, stak de punt in haar 

borst en ging er op liggen. ‘Toen de achthonderd vrouwen zagen, dat de 
eerste Gemalin des Vorsten gestorven was, gingen zij allen op hun dolken 

liggen en doorstaken zich gelijktijdig de borst. Nadat allen gestorven waren, 
volgden ook de vijfduizend vrouwelijke bedienden; zonder uitzondering volgden 

allen haar meesteressen in den dood Zij lagen allen, de een op de ander, 
over den grond verstrooid, de lijken van ’s Konings vrouwen lagen tusschen die 
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(KCVID vaa de bedienden. De lucht betrok geheel en al; een welriekende regen viel 

28, ruischend neder, een wind van welriekende geuren waaide er rondom, een me- 

nigte Nimfen vertoonde zich overal in de lucht, en deed een geurigen regen 
29. nedervallen. De Nimfen van Énprâ’s hemel bewezen allen te zamen hulde 

aan het lijk van de Prinses van Magâdà. De lucht krielde van Goden, 
die bloemen deden regenen ter eere van het lijk van den Koning. Lichtglan- 

30. sen en vuurbollen omgaven het lijk, regenbogen overdekten het, de zon ver- 
bleekte van smart; tevens schudde en wankelde de aarde, en stortten de 

bergtoppen met donderend en vreeselijk daverend geweld in. 
31. De Vorsten, Hofgrooten, hooge en lage beambten wisten eerst niet, wat zij 

doen zouden, en hadden nog niet opgehouden met weenen, toen de kluize: 
XIX. 1. naars reeds van de bergen kwamen om hun droefheid te betuigen. Toen 

er honderden van Panditâs van de bergen kwamen, hield het geween der 
Vorsten op, deze gingen de heilige mannen te gemoet om hen te verwel- 

kommen. Een van de hooge Panditâ's zeide: „hoort. Vorsten! gij moet u 

„hiet al te lang aan de droefheid om het overlijden van den grooten Koning 
„overgeven. Het was de wil der hooge Goden, dat zijn heerschappij zoude 

„eindigen, opdat hij die op nieuw (elders) zoude aanvaarden, tot bevordering 

„van het heil der wereld, dat hij (hier reeds) gesticht heeft. Het is beter 

„er aan te denken, dat het lijk van den Koning verbrand wordt, opdat (de 
3. „asch) zijn ecuwig blijvende ziel moge begeleiden.” 

Al de Pandità's vereenigden zich nu met de Vorsten, Hofgrooten en hooge 

beambten in den gebede. Zij deden verder wat hun de hooge Panditâ's gezegd 

had. Zij verzorgden de lijken. van den Koning, zijn eerste Gemalin en de acht- 
honderd andere vorstelijke vrouwen met de vijfduizend bedienden, en legden ze 

A. op den brandstapel. De hooge Panditâ's volbragten de ceremoniën bij de 
verbranding van de lijken van den Koning en zijn vrouwen. Toen al de lijken 

verbrand waren en de asch door een hevigen wind naar den hemel van Batâäràâ 

ÉnprÂ was weggevoerd, gingen al de hooge Panditâ’s elk zijn eigen weg. 
5. De Vorsten van de duizend onderhoorige rijken, de Hofgrooten en hooge 

beambten rukten daarna met hun troepen op, en verlieten de legerplaats in het 
digte woud. Ieder van de Vorsten ging raar zijn eigen rijk terug. Daar 

6. gekomen bleven zij de bepalingen van Koning ARpsornÂ sÂsRÂ opvolgen, zij 
leidden daar in hun rijken cen deugdzaam leven, en drukten met standvas- 
tigheid het zegel op de goede lessen van wijlen den Koning van Maiïspa- 
ti, wien zij met de meeste getrouwheid navolgden en hoog vereerden. 

ed 
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HOOFDSTUK LV. 

BPiusamosecha keert fol zijn vroeger leven teres. 

Nos langen tijd nadat DâsÂmorKÂ met zijn leger in zijn hofstad Alönkâ 
teruggekeerd was, gevoelde hij diepe droefheid, omdat hij in den oorlog met 

den Koning van Maïspati het onderspit gedolven had. De Boetâ-koning 
was in zijn hooghartigheid gefnuikt, en hield nu op onrust en verwarring te 

stichten uit vrees voor Koning ARrDJonNÂ-sÁsrÂ, die hem ten strengste gelast 

„had braaf en deugdzaam te handelen; maar zijn inwendige droefheid was 

eindeloos groot, omdat er onder de Vorsten dezer wereld één was, die hem 

overtrof, namelijk die gehate ArpsomNÂ-sÂsrÂ, die door achthonderd vrouwen, 

allen uitstekend schoone Prinsessen, gediend werd. De voorzegging van Ko- 

ning Maroetâ was dus vervuld: de Prinses Wr…pÄwarr, die boete deed op 

den berg en in het vuur gegaan was, had zich geïncarneerd in een Prinses 
van Magâdàâ, en dat was nu dezelfde als Dèwi ForrrÂwarr, die gehuwd. 

was met Koning ArpgounÂ-säsrÂ. Verder (was hij ook bedroefd), omdat hij 

vroeger den strijd met SorBamr verloren had en in alle opzigten overwonnen 
was, zoodat hij toen niets meer had kunnen doen, 

In dezen tijd hoorde DAsämourÂ, dat de Koning van Maïspati door den 

hoogen Paudità RäuÂ BareAwÂ of DjsÂMÁDAGNI overwonnen was, dat Ko- 

ning ARDJouNÂsÂsrÂ na een levendig gevecht in een digt woud gesneuveld 

was, doordat hij getroffen was door de bargâwastrâ, en verder dat Por- 

mRÄWAT1 met al de achthonderd vrouwen hem in den dood gevolgd was, daar 

zij haar borsten met dolken doorstoken hadden. Op het vernemen van die 

tijding was DÂsÂmorkÂ hoogst verblijd. Hij verbeeldde zich, dat de (gansche) 

wereld nu werkelijk aan zijn voeten lag, en dat niemand hem in den weg 

stond; hij meende, dat hij nu zijn wensch om onafhankelijk te zijn in de wereld 
vervuld was, en werd nu niet meer door vrees weêrhouden, want de persoon, 
die hem weêrhouden had, bestond niet meer. Nu keerde zijn trots in nog 

hooger mate terug, en ontwaakte zijn verlangen om de wereld te overheerschen; 
hij achtte zich nu in staat om in de wereld geùeel onafhankelijk den baas te 

13. 

spelen. De Koningen sidderden voor hem, en kwamen vol zorg en angst in 
rep en roer, waat DÄsÂmorkÂ was een groote onruststoker; zelfs de Boetä’s 

als zij zich aan zijn bevelen niet onderwierpen, vernielde hij, terwijl hij bun 
schatten en vrouwen wegroofde. De gansche wereld beefde bij ’t zien van 



(XCIX) 

14. 

15. 

17. 

18. 

— 312 — 

zijn wondermagt, daar DÄsÂmorkÂ zoo wreedaardig was. Zelfs de Goden beef. 
den van angst; de gansche wereld geleek op de maan in het licht der zon, 

want zóó verdween de luister der Koningen uit vrees voor DAsAmorKÂ.. 

Koning DâsAmorkÂ had vijf zoons, één bij Dêwi TÄrÂ, met name Raden 
INprapsrr; deze was de eerstgeborene en dus Kroonprins; hij werd ook genaamd 
Arjâ MraÂnÄnpÂ, bestemd om zijn vader in de koninglijke waardigheid op 
te volgen. Hij was zeer bekwaam in ’t oorlogvoeren, dapper, onverwinnelijk, 

en beroemd in al de drie werelden. Raden INnprapair had de Goden door 

zijn dapperheid in den strijd reeds ten onder gebragt. 

DÂsÂMoeKÂ had vier onechte zoons, namelijk Raden Terisrran, de oudste, 

Raden TrikÂsâ, Raden DrwanrÂgkÂ en Raden SarksÁpewÂ. Alle vier 

waren dapper in den oorlog. 
De geheele wereld beefde daarom al meer en meer bij het zien van den 

Boetä-koning DÄsÁmorkKÂ, die boven allen uitmuntte om de grootte van 

zijn gebied, zijn kunde, zijn schatten, zijn familie, en om zijn leger; want zijn 

bloedverwanten en zoons waren allen dapper in den strijd. leder van de vijf 
zoons woonde afzonderlijk, hun legers waren ontelbaar. leder van de zoons 

had zijn eigen stoet van beambten, en Raden Inprapsir had even veel troe- 

pen en ondergeschikten als zijn beide ooms; ArsÂ Wr…sisÂÁnÁ, KormBÂkKARNÂ 

en InprapJir hadden ieder een groot aantal van hoogere en lagere beambten 
en helden onder hun bevelen. Behalve die zoons en bloedverwanten, waren 

al de Krijgsoversten onder de Boetâ’s dapper in den strijd. Ook de Boe- 
täâ-hoofden in de aangrenzende onderworpene landen, in de grensgewesten 

en in de strandprovinciën waren allen krijgshaftig. Bovendien waren de troepen 
van Patih PranasrÂ met alle hoogere en lagere beambten niet te tellen. 

HOOEDS TT UÊK LL V LK. 

Soebali onttroont Soegriwa op aanstoking van Dasamoeka. 

19. Eens besloot de Boetä-vorst weder op reis te gaan en oorlog te voeren; 
hij ontbood den Boetâ SorkÂsrÂNÁ, en zeide, toen deze bij hem gekomen 

was en een sömbah gemaakt had, tot hem: „hoor, SorkÁsrÂnÂ! gij moet 

„met spoed al de dappere, magtige en met bovennatuurlijke krachten voor- 
„ziene Vorsten, die aan het rijk van Alënkàâ nog niet onderworpen zijn, op- 

20. „zoeken en hun spoedig aanzeggen, dat ik hen aanstonds zal komen verdel- 
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„gen; want SorgÂsRÂNÁ! ik verlang, dat alle Vorsten die op den aardbodem 
„en onder het luchtgewelf wonen, hetzij menschen of Boetâ’s, aan mijn voe- 
„ten hulde komen bewijzen; allen moeten aan dit hof van Alénkâ hun 

„opwachting maken. Vroeger heeft alleen ARDJoENÁ-sÁsRÁ een smet gewot- 
„pen op mijn roem, maar nu is hij gestorven; die doorn in mijn oog is dus 
„verdwenen. Wie zal het na zijn dood wagen zich tegen mijn wil te ver- 
„zetten? Doe naauwkeurig onderzoek, waar nog groote, magtige Vorsten zijn !* 

SORKÁSRÂNÁ antwoordde: „waarschijnlijk zal het verlangen van Uw Majes- 

„teit, dat alle Vorsten der aarde U hun hulde komen bewijzen, wel voldaan 

„worden. Ik heb alleen maar eenigen twijfel omtrent den Ape-koning van 
„Kiskéndà, mogelijk zal die zwarigheid maken om aan Uw verlangen te 

‚ „voldoen, en eerst willen vechten. Want ik heb vernomen, dat Koning Sor- 

„ERIWÂ al meer en meer in magt toeneemt; zijn troepen moeten ontelbaar 
„zijn, en gelijken op een zee, die zich (over ’t land) uitstort. De spelonk van 

„„Kisköndàâ schijnt als door een nevel gevuld met talrijke ape-benden. Al 
„zijn Krijgs-oversten zijn met buitengemeene wondervermogens voorzien, en 
„allen zonder uitzondering sterk: zij trekken dikke boomen, zoo dik als een 
„olifant, met wortel en al uit den grond, en slaan de bergen van hun plaats, 

‚ „zonder dat zij daarvan iets in hun handen gevoelen. Zij zijn vreeselijk 
„groot; al de apen zijn krijgshaftig en hebben een schrikwekkend voorkomen. 
„Wat uw vriend SorBaLr aangaat, deze blijft wat hij is: hij is slechts een 

‚ „voorwerp van vereering voor het ape-leger. Deze zullen waarschijnlijk wei- 
„geren zich aan Uw Majesteits verlangen te voldoen, want die beide Ape-ko- 
„ningen koesteren gaarne vredelievende gezindheden, en daar U alle Vorsten 

„wil verdelgen, (of althans) verlangt, dat zij U te Alénkâ komen hulde bewij- 
. „Zen, en allen, die aan dien wensch niet voldoen, wil beoorlogen, zullen Sor- 

„BALI en SOEGRIWÁ die handelwijze (van U) zeker niet goedkeuren; zóó zullen 

„zij Uw vijanden worden, en zich in alle gevallen niet aan Uw woede goed- 

‚ „willig onderwerpen, maar U veel moeite veroorzaken. En een oorlog met die 

„apen levert zeer weinig voordeelen op: er is niet te plunderen, er is geen 
„vorstelijke praal en er zijn geen edelgesteenten.…” 

Koning DÁsÂmorkÂ zeide daarop: „ja, ’t is juist, zooals gij zegt. Als ik 
„eens met die SorGRIWÁ en SopBArr ging vechten, zou ik ze zeker wel ver- 
„mietigen, doch dat zou mij een slechten naam geven, omdat zij beide mijn 
„vrienden zijn. Hoe wilt gij die zaak dus aanleggen?” 

„O,” antwoordde SorkKÂsrÂNÂ „wat mij aangaat, Heer! Ik vind het ver- 

40 
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„kieselijk hen in een strik te vangen: de beide broeders moeten onderling 

„vechten, SorBALt en SOEGRIWÁ moeten om het bezit van Dèwi TÄrÂ strij- 

„den. Laat ben elkander onderling te gronde brengen. Ik wil het namelijk 
„466 aanleggen. Ik zal de gedaante van een vrouw aannemen, en wel die 

„van een vertrouwde bediende van Dèwi PárÂ. Dan zal 1k aan SorBaur zeg- 

„gea, dat (Dèwi TÄrÁ) mij gezonden heeft om hem mede te deelen, dat zij 

„thans een ellendig, beklagenswaardig leven leidt, dat zij dag en nacht door 

„Koning SorarrwÄ geslagen wordt, en wel omdat zij vernomen heeft, dat 
„MaësÁsorrÂ en DyjÄrÂsorrÄ niet in ’t gevecht met Koning SorariwÂ zijn 

„omgekomen, daar deze Batârâ ÉnNprÂ wat voorgelogen heeft, maar SoEBALI 

„eigenlijk de persoon is, die MaësÄsorrÂ en DjÄrÂsorrÂ in het gevecht heeft 

„omgebragt, en zij nu door dien leugen aan SorariwáÁ is te beurt gevallen; 
„dat dit de reden van haar droefheid is; dat zij dag en nacht geweend heeft 

„en weigerde te eten of te slapen; dat SomarrwÂ hoogst verwoed geworden is, 

„toen hij bemerkte, dat zijn vrouw nu zijn hart van hem afgetrokken en op 
„SorBALI gesteld had; dat hij haar daarom zelfs in een gevangenis heeft op- 

„gesloten en haar martelt; dat SoreriwÂ met die mishandelingen het doel 

„heeft om haar te genezen van haar-zinsverandering ten gunste van SoEBALI; 

„maar dat zij de stellige gelofte heeft afgelegd, dat zij ongenegen is het ei- 

„gendom van dien snoodaardigen aap te blijven; dat zij (nog steeds) dag en 

„nacht weent, en onder haar weenen om niemand anders roept dan om Sor- 

„BALI; en dat Koning SorertwÄ zijn hoogst beklagenswaardige echtgenoote 

„nog al slechter en slechter behandelt. SorgBaur is van nature oploopend en 

. 

17. 
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„driftig; hij zal dus zeker spoedig woedend worden, en dan staat het ook 

„vast, dat hij SoreriwÂ den oorlog zal dan doen. Zóó komen zij onderling 

„strijdende om, en is het niet noodig, dat U tegen hen strijdt.” 
Toen DÄsÂmorKÁ dit voorstel van SorkÂsrÀNÁ gehoord had, was hij bui- 

tengemeen in zijn schik, en zeide hij: „ja SoprkKÁsrRÂNÂ! die list van U is 

„goed! maar ’t is beter dat ik meê doe, en eerst naar den Soenjäpringgä- 

„berg ga om SoeBaur te ontmoeten; als ik daar dan eenigen tijd geweest en 

„met mijn vragen uitgeput ben, moet gij spoedig komen en de gedaante van 

„een vrouw aannemen.” 
Nadat DâsÂmorKÂ en SorKÄsRÂNÁ aldus de zaak hadden afgesproken, vlo- 

gen zij uit het paleis, en namen hun weg door de lucht. Niemand dan Sor- 
KÄsRÂNÂ ging (met DÂsÂMorkKÂ) mede. loen zij op den Soenjäpringgâ wa- 
ren aangekomen, bleef SonkÂsrÂNÂ achter; Koning DÂsÁmorká ging door en 
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kwam bij SorBaur. (Bij elkander zittende) zeide DAsAmorKá luide: „wel wat hoor 

„ìk vriend! leeft Uw jongere broeder, mijn vriend SoeeriwÂ van Kiskendá, 
„in onmin met zijn vrouw Dèêwi TÄrÁ? Ik was zeer verschrikt, toen ik 

„dat hoorde; hij moet haar erg mishandelen, zoo als men in ’t geheel geen 

„echtgenoote doet, en haar door hevige folteringen bijna dood gemarteld 

„hebben, | 
SorBALI antwoordde zacht: „daar heb ik nog geen berigt gekregen; hier 

„is geen een aap van Kisk&ndá geweest om mij daarvan kennis te geven. 

Wat mag daar wel achter schuilen? Moeeluk zijn er door SoreriwÂ wel 75 g gel) 
„maatregelen genomen, dat ik het niet vernemen zou.” 

SorBALI en DÄsÁmorKÂ hadden nog niet gedaan met over die zaak te spre- 

ken, toen er eensklaps iemand aankwam, die het voorkomen van een vrouw 

had. Zij kwam, hevig weenende, het paleis van den kluizenaar binnen, ging 

regtstreeks naar SOEBALI, en viel toen voor zijn voeten schreeuwende van aan- 

doening neder. SoeBArr was verschrikt, en vroeg luid: „he jij daar! wie ben 

„Je, dat je mij weenende te voet valt.” 
(SorKÁsRÂNÁ), die het voorkomen van een vrouw had aangenomen, antwoord- 

de: „Heer! ik ben de vertrouwde bediende van Uw schoonzuster Dèwi TárÂ, 

„en ben hier op haar last gekomen om U kennis te geven, dat Uw schoon- 

„zuster Dèwi TÁrÁ thans een ongelukkig, hoogst treurig leven leidt. Dag 

„en nacht wordt zij geslagen, en dat is het werk van den Ape-Koning Sor- 

„GRIWÁ. Hij is wreedaardig en behandelt haar in ’t geheel niet als zijn vrouw; 

„Ze is al bijna zoo goed als gestorven aan de hevige folteringen.” 

„Wel,” zeide SopBAL1 met schrik, „hoe kan SoeeriwÂ toch zoo tegen zijn 

„vrouw wezen? wat heeft daartoe aanleiding gegeven?” 

De vermomde persoon antwoordde na een s&mbah: „de zaak is zóó be- 

. „gonnen: Uw schoonzuster Dèwi TArÂ heeft vernomen dat MaësÂsorrÂ en 

„DsÄrÁsoerÂ niet door Koning SoremmwÂ gedood zijn, en dat hij ten onregte 

„zich zelven daarvan de eer bij Batäâräâ EnprÂ gegeven heeft. Zij heeft ver- 

„nomen, Heer! dat U het werkelijk geweest is, die MaësÄsorrÂ en DyÂrÂsonrÂ 

„gedood heeft, en dat zij nu toch aan SoreriwÂ is te beurt gevallen. Daarop 

„is zij zoo erg bedroefd; zij wil niet toestaan, dat Koning SoreriwÂ haar nadert, 

„en dit heeft hem boos gemaakt. Hij heeft haar opgesloten, en slaat haar 

„zelfs voortdurend op de allerwreedste wijze; ’t is of hij een vrouw uit de al- 
„lerlaagste klasse kastijdt. Des nachts zet hij haar in het water en over dag in 
„de zonneschijn. Koning SoreriwÂ heeft met de mishandelingen van zijn vrouw 
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„de bedoeling om haar zinsverandering ten gunste van U Heer! te doen 

3l, „ophouden, opdat zij stil in de omstandigheden beruste, en zich weder aan 
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„hem hechte. Maar de Vorstun heeft bij zich zelve gezworen, dat zij dan maar 
„liever sterven wil, als zij nog langer de vrouw van Koning SorarrwÂ moet 
„blijven: zij wil niet de vrouw van een snoodaard wezen.” 

De persoon, die zich als een vrouw voordeed, zeide dit weenende zonder 
dat haar verhaal iets van een verzinsel had, en vervolgde: „ach, allervoor- 

„treffelijkste Heer! als U de beklagenswaardige niet spoedig de gunst be- 
„wijst om haar (aan de magt van Koning SoreriwÂ) te ontrukken, zal zij 

„misschien in t eind nog omkomen, omdat zij niet in staat is om de wmis- 

„handelingen van den Ape-Koning te verduren. “Ach Heer! als U Uw arme 

„schoonzuster, de Ape-koningin, de gunst en het mededoogen bewijst om 

„haar in Uw bescherming te nemen, heeft zij de gelofte afgelegd, om Uw 
„Majesteit als een slavin te bedienen en overal te gaan, waar U haar beveelt 

„te gaan; zij denkt er in ’t geheel niet aan, om met U in ‘t huwelijk te 

„leven, en wil maar niets meer dan Uw bediende zijn: al roept U haar ook 

„zevenmaal, zoo zal zij U toch blijven gehoorzamen als een onderdanige die- 

„nares.” 

Toen SorBau1 dit verhaal hoorde, verdween zijn vrome Panditá-aard, daar 

de persoon, die de gedaante van een vrouw had aangenomen, zoo bekwaam 
was om een verhaal te doen van verdichte gebeurtenissen. SorBAur werd in- 
wendig razend van woede, wendde zich af van DÂsÂmorKÂ, vloog zonder een 
woord te zeggen in eens in de lucht, en stelde zich, vreeselijk krijschende, in 
positie. In zijn dolle woede nam zijn reusachtige gedaante al meer toe onder 
windvlagen en aardschuddingen, ’t was of de donder kraakte; hevige stormen 
bragten alles in verwarring door de wondermagt van zijn krijgswoede. 

DâsÂmorKÂ vloog met SorKÁsRÂNÁ zeer verheugd op eenigen afstand ach- 
ter hem aan, maar op een afstand, zoodat SorBarr hem miet zien kon; hij 

wilde maar weten, of bet nu aanstonds tot een gevecht zoude komen. 
Sorsa ging door de lucht als een verwoede draak; boven de spelonk van 

Kiskéndâ komende streek hij neder, en plaatste zich in zijn reusachtige ge- 
daante al dreigende en schreeuwende voor de poort (van de spelonk). Het 
ape-volk liep vervaard rond of verstrooide zich, en de Krijgsoversten weken 

allen wit vrees op zijde. Niemand wist, waarom SorBar1 blakende van strijd- 
woede gekomen was. Toen men hiervan binnen in ’t hol tijding kreeg, ging 
Koning SorertwÂ haastig naar buiten, maar toen hij buiten kwam en zag, 
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dat daar zijn broeder gekomen was, werd hij ten hoogste getroffen: „wat 

„mag daar toch wel achter zitten,” (dacht hij) „dat mijn broeder zoo buiten- 

„gemeen verwoed is en in zijn reusachtige gestalte van strijdlust doordron- 
„gen is? Wat mag er toch wel zijn, dat hij zoo vertoornd is op mij?” 

Hij naderde om hem dat te vragen, maar SorBAr greep hem aan, zoodat 
‚hij zich niet verroeren kon, rukte hem van zijn plaats, en draaide hem bo- 

ven zijn hoofd rond. Hij wierp hem echter niet op den grond, maar gooide 
hem met een vaart van zich weg, zoodat hij met groote snelheid als een steen 
wegvloog. Het ape-volk kwam in opschudding en vloog als stof witeen; ver- 

‚vaard vlugtten allen naar alle kanten en namen hun toevlugt naar veraf ge- 

gelegene bosschen. Alle Krijgsoversten volgden hem weenende. 

Intusschen ging SorBari binnen in de spelonk. De Koningin Dèw:i TárÂ4 
had al gehoord, dat de Ape-koning verdwenen was en in een gevecht met 

. SorBArr overwonnen was. Dèwi TárÂ en haar bedienden weenden en wis- 

ten volstrekt niet wat aan te vangen; zij wilden naar buiten gaan, maar kon- 
den niet, daar zij SorBALr tegen kwamen, en toen zeeg zij bitter weenende 

‚op den grond neder. SorgBarr naderde de Vorstin, nam haar nog weenende 

op en voerde haar naar het slaapvertrek, waar hij haar met geweld zijn zoete 
vleijerij opdrong. Hij trachtte haar tot bedaren te brengen door goede woor- 
den en zachte liefkozingen, en terwijl hij haar met zijn hiefdesbetuigingen 
overlaadde, legde zij zich stil neder, daar ’t haar toch niet zoude gebaat heb- 
ben, of zij zich al tegen hem verzette; zij beantwoordde zijn liefde, en veree- 

nigde zich met hem als zijn echtgenoote. Toen de hiefdevlam gebluscht was, 
troostte Dèwi TárÂ zich, dat het gebeurde de wil van de groote Goden 
geweest was, en dat zij voor de tweede maal, na het verdwijnen van Koning 

SORGRIWA, een aap tot man moest krijgen, terwijl (SorerrwÂ) niet veel van 
zijn ouderen broeder en opvolger verschilde. Dèwi TÁrâ was daardoor be- 
vredigd, en deed wat SorBarr haar gelastte. 

Maar verlaten wij thans de spelonk van Kisköndáä, waar SorBALr voor. 
goed den Koning SozeriwÂ in de regering opvolgde. Hij nam de spelonk 
nu in zijn bezit en vond daar wel de Vorstelijke Gemalin met de andere per- 
sonen van het paleis, maar van het ape-leger was er geen een overgebleven. 
Alle apen hadden Kiskëndâ, uit liefde voor den vroegeren Koning, onder 
de leiding van hun aanvoerders verlaten. | 

De overwonnen Koning SonmerrwÂ viel op een grooten afstand ten noorden 
van den berg Maliäwan neder, waar hij onbewegelijk liggen bleef; hij 



15. 

16. 

IE 

19. 

21. 

23. 

te 

kwam daar teregt op een tamarinde-boom, zoo dik als een olifant, die 

ontworteld en omgeworpen werd, toen hij daarop nederviel. Hij was bewus- 

teloos. _ANOMAN ham ’s Konings hoofd, op zijn schoot, en de Krijgsoversten 

bogen zich voor zijn voeten neder, terwijl AnmÂ en DJEMBAWAN ter regter- en 

linkerzijde de wacht hielden. Toen SorertwÂ een poos door de wind was 

aangewaaid, kwam hij uit zijn bewusteloozen toestand langzamerhand bij. Hij 
zette zich zuchtende neder, en vroeg zacht aan ANOMAN: „hoe ben ik hier im 

„dezen toestand gekomen? Ik begrijp er niets van. Waar is SorBarr nu?” 

ANOMAN antwoordde na een s&mbah: „Uw broeder is thans bezig bezit 

„te nemen van al wat zich in de spelonk bevindt, en Uw Gemalin heeft hij 

„voor de zijne verklaard, maar van al het ape-volk is er geen achtergeble- 

„ven; zij zijn hun aanvoerders gevolgd en U achterna gegaan. In dood en 

„leven, waar U gaat, willen zij bij U blijven.” 

SoreriwÂ dit hoorende, zeide met diepe verslagenheid: „ach ANOMAN! is 

„het dan onvermijdelijk, dat Uw Oom SorBari mijn vijand is? Het is toch 
„al te erg! Gij Hoofd-beambten! die mij wilt volgen en deelen in mijn ellen- 
„de, en u voor mij in nood en dood wilt opofferen, maakt hier voor mij een 

„verblijfplaats klaar! ik wil een tijd lang hier blijven. Want dit bosch is nog 
„ongeschonden en uitgestrekt; er zijn veel vruchten, en het zal waarschijnlijk 

„wel voldoende plaats opleveren voor al mijn troepen. Wie weet het, of de 

groote Goden mij later niet zoo gunstig zijn, dat ik voor mijn ellenden en 
„schande wraak kan nemen op miju vijand.” 

De Hoofd-beambten gaven toen orders aan het ape-volk, en aanstonds to- 

gen zij aan het werk om een groote woning in den vorm van een Vorstelijk 

paleis te bouwen. ANiLÁ was er de bouwmeester van. Het afdak rondom 

het gebouw was fraai versierd. Daarop rigtten al de Hoofd-ambtenaren van 
de apen ook voor zich woningen op. Koning SorerrwÂ betrok zijn geïmpro- 

viseerd paleis. Het ape-volk betrok ook in orde zijn woningen, en was blijde, 

dat het zulk een ruim veld gekregen om er rond te loopen, even als in 

Kisk&ndàâ; want het bosch was uitgestrekt, en er waren vele vruchtboo- 

men; waar zij dus gingen, konden alle apen zich verzadigen. 
Koning SorGriwÂ zat steeds diep bedroefd in zijn paleis, geheel verdiept 

in ernstige gebeden; hij smeekte de Goden, dat hij weder mogt kunnen te- 
rugkeeren naar zijn paleis- en zijn Gemalin Dèwi TÁRrÄ ontmoeten, en dat 
hij zich later mogt kunnen wreken voor de mishandeling van zijn ouderen 

broeder SorBarr, die hem uit het gevecht had doen verdwijnen. 
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Bbasarata. Honing van Ajoava. 

Wij staken hier het verhaal van den Ape-koning, die tengevolge van zijn 

nederlaag in het gevecht, zijn rijk verliet, én zich met al zijn volk benoor- 

den den Maliäwan-berg vestigde, om noeg met een kort woord tot het 
vroeger verhaalde terug te keeren, 

Nadat het rijk van Ajodyä (door DÁsÁmorKÁ) ingenomen en door al de 
5. bewoners verlaten was, werd het door de Boetâ’s uitgeplunderd. Alle on- 

derdanen, het leger en hun aanvoerders vlugtten naar het gebergte, zende 

op het geziat der Boetä's. Maar nadat DÄsÁmorkÁ met de zijnen het land 

verlaten had, en terwijl hij streed met Batârâ Ínprá, werd Raden Arä 

DâsÂrÂrà Koning van Ajodyâ. Want Koning BÄnÁpourrá, die overleden 

was, liet geen zoon na, en had maar één dochter, Dèw1i SorkosaLJÂ, en deze 

‚was gehuwd met Koning DásÂrÁrtá. Hij had dus regt op den troon. Al de 

bewoners. van het land, de ambtenaren en ofgrooten, die gevlugt waren, on- 

derwierpen zich aan hem, en keerden terug waar Ajodyä. Ook in de aan- 

grenzende landen namen alle hooge beambten Koning DAsArÄrÂ gaarne als 

hun Vorst aan zonder: dat er iemand aarzelde, ja er waren uu zelfs meer 

onderdanige Vorsten dan vroeger. Alle Goden daalden neder, toen hij den 

troon beklom. Alle Panditä's van de bergen huldigen hem en boden Ko- 

(van zonde en ellende) bevrijdde, had een vroom karakter, was jong en van 

ning DâsÁrÂrä hun heilwenschen aan. Hij was een Koning, die de wereld 

een schoon voorkomen. Ook buiten de grenzen van zijn grondgebied was 

Koning DásÂrÁrÂ alom bekend als iemand, die niet ophield zijn best te 

Ù 

heid. Hy deed alles om het geluk van zijn volk te bevorderen, 

doen om de wereld door zijn wijsheid, welwillendheid, en vergevingsgezind- 
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KRITISOHE AANTEEKENINGEN 

OP DEN 

JAVAANSCHEN TEKST 

VAN DE 

ARDJOENAÁ-SÁASRAÁA-BAOE. 

1—3. 

Js 

3. 6 — 8 

10, 

4 6 

10. 

9.5 

10. z 

3. en 9, 

18. z 

u 

EERSTE ZANG. 

Deze coupletten worden gevonden in A, B, C (met eenige veranderingen) en in E. 

Over D en F zie men de kritische aanteekeningen bij den achtsten zang. 

In A en C vindt men GeSemn 

In C: nea man naren ain amana an an Slam an an eije EN Eland Oss Mad PPE 
In C: Graa ejan Sadia enz ang dat is: ApaM, de vriend (se) van God. Zoo wordt ApAM 

meermalen bijgenaamd. Maar aan het hoofd van een geslachtliĳjst is de bijnaam van 

eraa agg enn dat is: schepsel (é 25) van God, eigenaardiger. 

Zóó vindt men in Cen E. In A leest men: pen rar ggd Ön en in B; pm eran ena moda 

TnmCi aap riagg er ZOO ook 9. 1. 

Jm tAs: EN IAM ALOGN 

In alle Mss. vindt men ma akig doch Sri is een vorstelijke titel, en daar SALim den 

rang van Profeet en niet van Vorst bezat, heb ik 3 veranderd in oùv 

In A en E vindt men &4aderzn 

In B: mam ara en DN MEE wan ang ande 2d a av 
GE IE) en A | / 

A en B hebben: agpo ea 

14, 3 18.1. In E worden de huwelijken van Soenan Paxkor Boawasa IV niet vermeld, en heeft men 

in plaats van de aangehaalde regels alleen deze: ag eg eme ezen Gaan, ep joo rna 

ei ainde am Ef Bft 0d ao aca ee amg 

Het handschrift E is het eigendom van de eenige echte dochter van Pangeran PORRBAJA, 

later Soenan Pakor Boewava VIL Zij stelde waarschijnlijk minder belang in het eer- 

ste huwelijk van haar grootvader, waaruit een tante van haar geboren werd, en heeft 

daarom misschien de regels, waarin van dat eerste huwelijk gesproken werd, doen 

weglaten. 
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KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

Tusschen het vorige en dit couplet treft men in A, B en C drie coupletten aan, de twee 

Ik 

eersten daarvan vindt men ook in C. Zij luiden aldus: aurepan nas mz maïnaaadi\ mang 

neema en 5 emg on en ífren i Eam nm en en NG EME Eg he RRD EN 

Ke) a dd Oo f a a. Oo OO: 
tE de OEREN ED EE DEELGE EEA EIK DOT LA LEEN ei) nen aur 

an jean ong (G heeft (amer End acam aop (en AU AD UR ANS nam 51 an Nn ra ts om ag MN \ Er EN an nd ES ike @) 
O . N a. a À @D oa. a 
sen an nn MM ore UN ash my IN OE een a (C en E: neren) PND SATIRE En 

ay TEN EN et OT NN en dan ÉD an aj una rang nam an ner an eam Öim ene mg ren Aa (B: a an zaai zn 
VENO CO sn 2 bebe) a rr s $ 
mrb) aneanm RN Ean tt aam an man (az) aon (E: eam rd vun en een) (2 Denza acn aî mj geta Je RE Ae ANN ME 

a of) et oop agenam am Pisa Bom Er an ogg agg re eng ej un un ge pg a jn am ef am alva aur er aen Tay) 

Er Za Os a. a @O 
EET OEREN N RE EO GEVE OOG OLNE) Ph he Ar 

4 @) OO (Den 
DD AN ON) an an am _r an AN LO ANN 
Oe 
heb deze drie coupletten maar weggelaten, omdat zij tot de hoofdzaak: de afstamming 

o o s ee . 
van Pangeran POrRBAJA, niets afdoen. De schrijver deelt in de twee eerste coupletten 

mede, dat die Pangeran ook in de vrouwelijke linie door drie huwelijken van zijn voor- 

ouders afstamt van de Apostelen van den Islam op Java. Hij schijnt echter wat in de 

war te zijn geweest, en heeft zich ten minste met duidelijk uitgedrukt. Het 3° couplet 
E le} le} 

vermeldt de afstamming van Soenan PAKOE BorewANA VI, een onechten zeon van Soenan 
© © 00 e . . 

Paror BoewANA V, van moeders zijde. HE heeft dit couplet misschien weggelaten, 

omdat deze Vorst als balling op Ambon leefde, toen dit handschrift werd geschreven, 
…. © e) 

en reeds vervangen was door zijn vaders broeder, Pangeran POERBAJA, onder den naam 
o o s 5 

van Soenan Pakor BorwANA VII, den vader van de eigenares van dat handschrift. 

Deze bijzonderheden zijn op zich zelve van zeer weinig waarde, althans voor hen, die, 

als ik, aan dergelijke genealogiën weinig waarde hechten. De vermelding van die bij- 

zonderheden kan echter hier nuttig zijn, om aan te toonen, dat elk persoon van hoogen 

rang, die een handschrift laat copiëren, dit naar zijn goedvinden verandert. Zóó heeft 

D, het eigendom van Pangeran Adipati MANGKOE NiEeÂraA IV, al wat naar genealogie 

zweemt, zoo wel hier als later, in dit gedicht zonder uitzondering weggelaten. Het 

handschrift F, het eigendom van een kleinzoon van Soenan PAKOE BoewANA VII laat 

alleen de zeven eerste zangen weg. 

Voor liefhebbers van Javaansche genealogie is het misschien belangrijk te weten, dat Z. 

H. Pakor BorwAnA IX een fraai geschreven stamboom bezit van Ôngeveer zestien ellen 

lengte, waaruit onder anderen blijkt, in hoe ver Zijn Hoogheid verwant is met het 

Huis van Oranje. Men moet, naar verteld wordt, thans bezig zijn te constateren, dat 

Zijn Hoogheid ook verwant is aan Keizer NAroLroN III en Koningin Victoria! 

In EB vindt men: maas mg om mA ma jas or 

In A, B en C: arn (Gn Cyan 

a) 
In E: in (Cynara mgelt mean rr AE 

In CE Eg IEN 
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19. « In E: eagen aanam ap Bj men 

TWEEDE ZANG. 

4 5 en 6, In E: Magen en eg BE ngergemeop 

ò. 2. In EB: ru eraa rig na mafin 

OR In B leest men: en ay Eg on in C: en ap Er van ar 

AUVee In A, B en C leest men: eoagpanpergrig 

PE In E: ones 

13. « In A, B en C: (agens in E ear 

9. In C: eg eem aram ag ene jen 

14. 2. In E: erpen mug nd a ma N 

6. In A, B en C: op En BON 

15. s In E: UN NEN 

7 en 8. In E: on gg as 

8en9. In A, B en C: ag ep ega azamÊn 

16. 2. In E: em gg eh epeopn 

17. z. In E: en on arm rn ana 

4, In E: em ag eg ep aiernaÂn 

79. In E leest men: ag zengen as leragneneaad aa omm opn en da rm a nq ane op 

18. Zo In C: enag mnag TE EN 

19. 5, 6. In A, B en C: Maca m ain opn Gonna dag vn nap 

20. 3 In A, Ben C leest men verkeerd: amai eran 

1-23.7. In E leest men: en 1 q aa am ef BT ea ram aa ag nja amen amg pee aa en reren (egg U 

an ar an ag am Raan aur an an nod aar dna U A51 ín Paar ap gam aes” nan wan a avn rm ae an En an 
ED 2 5 6, Ne (Mh IES CE kl dee si s 

oÎn eenen om ag aje eon a amg ae a] a ao on and om aan aa an jer en aon mjeg em ag em mea an pet on 

4 - WADE a oa a 3 vd a. Gho 
KN A NEN Ee TRE EN ra Ln eu 

@ a Ze o A. B @o OG) a a Ô 
@ran ang En) A of Ae (VO, NEE NED) 

a OMO N @ [e) a Ed a. a a 
(wars EI ep merz onp tem ech dp INN Nar OPE am ON ETEN wrd a enen a Natan daan re Ea om 

aja emagpen Perg agamen as marga inndzedafer Een kleine proeve van de wijze Ì DAN EN PTS SD le oj ’ 
waarop de afschrijvers soms met den tekst omspringen, als maar de zin ongeveer de 

N 

| zelfde blijft. Het MS. E staat hier, als meermalen vroeger en later, tegenover de MSS, 
Ì 

A, Ben C, doch B is, zoo niet een afschrift van A, dan toch zeker van den zelf- 
} 

| den oorsprong. Dit kan men eenigzins ook vermoeden van C, toch geheel zeker is het 

niet. Het gezag van beide lezingen staat hier dus gelijk. 

223. seus. In C leest men even goed: OREN am ee reg aan a a ng mn 

Ì 23. 1 In C leest men: aa enn agar las aan 

k 9. In A en B: an am 2) erom maas 

Ki DO ._ @ 
ob 24. 2 In WE leest men: En ayam mn at aen ann avn 
Hi DE 

4, In A en C leest men: eran Zoo ook elders zeer dikwijls. 



26.528. 5. 

U. 2. 

28: 27 

20 

5 en 6. 

KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

In C vindt men even goed: eg gather Sate an rar (na en es jn 

In G: ej rn am map arn 

In nen mes: mang rasnamen gr oma gtenamd Dat deze lezingen onjuist is, blijkt uit 

K 5 3 o 5ú 5 
VI. 20. waar alle handschriften over ’t bestaan van SAMBODJANA zwijgen; vrg. ook krit. 

aant. bij VII. 9. 1. 

In JD, 2 «/ an ac nan 18 122 \ enor eg nad mn a U ru va un a} ad urar Sas gg ran} tn rj ene CS (ON NE) OND (hak SN Ono et Nes, 
EN NEA Toda an EN an jen on Basan dijn vreem AL AU N Door deze lezing vervallen Rést 

o o o° a 0 wie’ 
MorrAsipr en DrRODANA van de eeslachtlĳst. Vre. VI. 20. en Krit. aant. bij VIN, 1. 

. 5 o te} IJ o 

In A, B en C: a aa an aut GON Maar in VI. 81, 5 leest men: aón aa am as aA N 

Ontbreekt in A. Het oog van den afschrijver is zeker van 't eerste mrutsmama (in 3) 

naar het tweede (in 7) afgedwaald. 

DERDE ZANG. 

In E leest men: Sag onzen Na nij een 

In E: eneraamamrams 
pee RCS 

- @), Ze a 
In E: amomamganammang (aman eran a EN A0 Mp Er an N 

KG ph DS 
In Or (en enen an my EAN 

In E: enen (Een gj rr ag emg vem an Zoo zou Sorkùsr de vronw en niet: de dochter van 

SOEMALI zijn. 

In B vindt men: Ti agar en in E: lim appa Ân 

In A en C: eón ain dora NB amy in B zón an am a aan 

a a A ee je RO 
In E e ENDERS PEN ATEN ENDE EEEN arme (N 

In E: RN Zoo ook later. 

Ze o 
In E: EED TN 

Tusschen deze regels is bij E het volgende couplet ingevoegd: nesten gn arg ang 

an nnen Boy) Gn ungg Hege enaunz meine Djan epen CSR en mean Degen (eg 

ere Seyen Sen EN} a anr ada maman ga og ar nero ara on ran \ an ee ram Â2 

Oris annen arg Uda man 

In E: gg ag n mren 

In B: epnrveemgpar Hiermede schijnen de Maldiven bedoelt te zijn. Men vindt dien 

naam ook in de Menak Lare. 

In@: un 09 gr TN Zoo ook elders. 

5 . 5 a 
n 8 aanrarmamarno\ Im EB: amanasmnagamg\ In C gapen in Sneep 

In A, Ben CQ: Ke A) Ke hs 

In E: egen daa rag am Taj nameg eropetgem EN 

In B: oheg in A‚ B en C: aans, Vrg. V. 20. 

In E: vun aon ach ad agp eN 

In EK; opn 10m Onraan en zoo dikwijls. 
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OP DE ARDJOENA-SASRA-BAOE. D 

In A en C: apen vnaangs en zoo meermalen later, hoewel in C niet altijd. 

In A: arend ep 

In WE: aman aan 

In E: eon Sira orn 

Ins oP EBEN 

In B: En RR Ad} aeg eoneheopg wangen ES er rna nm (ap n 

In E: cp en ng en zoo meermalen. 

In A en Cz FER ON 

on 18 ama mara ep 

In E: @iûì VED as 

Ame: ae Aij eag enn 

In E: om zij ra EN 

In KE ontbreken twee bladzijden; de vergelijking van E is daarom niet mogelijk van 16. s 

tot 23.1 van dezen zang. 

In Es: Eqengamdangn 

VIERDE 

A, B en U: mag en rm Fop angN 

ZANG. 

In A, B en C: en eng ener ag em en amy nee aipeneopen wrak oog mang op ej aarj om eu ar an mn 

In E: erm ramon me ann. 

‚ o. 
Ine ren IC: Beren maer en en ann 

an en an an RAN 
KE 62 

In E: an Gone in 

In E: eam Daag on naren 

In JB GSGS 

BIN) le) o o 
In E: OZD EER TI RSZ N 

A 
In A: ancam en zoo ook later. 

In JN B en C: amnans CN an 

In B: aam a agen ran 

In B: onaangenaam rag naan 

ERI KG) 5 d 
In C: enemy dere Hang in G: Gompegeng Herandaag. 

In B: ermatianam aan 

In E; rip 12 AN 

(@), 
In E: «aaan enenan h j | 

ce Zd 
In À: AD DEN in B: ang nn in CG: aam am mon 

In E: rO ro agjmnen ng O apon AN 

In A, B en C; ng zand enm tens 

In E; an en un 2 N 
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26. 1 

28. « 

30. z. 

31. 1 

34. c 

ge: 

Za: 

9. 1. 

Den 3. 

3. 

4. 

4, a 

6. 

6. z. 

vAn 

6. 

Cost 

Oee 

AR 

1 a, 

18. 2. 

14. 

15. 3 

16. 4—6. 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

A, B en C: op ram dn 

A, B en C: leest men blijkbaar foutief: mea naj 

A, B en C: egen afd ep rn 

E: egen mop 0d aj run AN 
ESD) 

À, B en C: NEEN eStajemanap ep 

C: anapod ai em aA 
GL GS) 

E: enaar rage aj aj ein 

Den 
E: em vr gg eran Aq MJN 

EL, 

VIJFDE ZANG. 

E: em uy epen Or an 

oa ao a 
o el e £ 

Á en B: ESE ge DE EED in C: AEN LEDEN 

SA @) 
B: GD EED EIN 

E: aag js 

C: RR a 
TJ Ca 

E: nin 

E: Epen arn stij oen 

E: am m ran an ny dij Np Tij 

A, B, C en B: gezeur maar dat beteekent verliefdheid en droefheid, smartelijk ver- 

langen, De Javanen zijn thans gewoon, den neusklank bij ’t schrijven, lezen en spre= 

ken aan ’t eind van de voorlaatste lettergreep van cen woord naar den luim van het 

oogenblik weg te laten of in te voegen, 

A: ingg Ue ad aan rn zoo ook later. 
ON DI a. 8 s Grape nam gg N 

EAA 
BENNEN TON 

Ze a a @P A o. A Ne) 
RE EON ERE EN CNAME ER ELEN 

B (enen xj 5) en PS 
A. B en C: ac end omg, Oh) HON end aaam a enann wt “ora r aÂ ap Ea as \ Alen AA an 

’ Ene l SA S% Or Merl TA 
@32\ SANGADIK, volgens 2. 1 Vorst van Béngâlâ, zou naar deze lezing zelf zijn rijk 

verlaten hebben, en naar Kéling vertrokken zijn. Volgens E,‚ zoo als onze tekst luidt, 

zou een jongere broeder, WrisApr genaamd, naar Keling vertrokken zijn. Het laatste 

Is waarschijnlijker. } 

A, B en C: nas lan 03 g (jan 

E: 0 rara enen en 

Ontbreekt geheel in E. 

In 
WEN) O 

E: LENEN ETEN een 

In A en B: aan nan jana Ola eaaoprmalin ere mo (in C aa aon) reac athaa eyf) mn JE men 

ajegoa A(n C: jaan nn feeen js ug aon) 



ke) 0 ke) 

OP DE ARDJOENA-SASRA-BAOE, 7 

SDO ALO 
17. 6. In E: an a6n aj in ac) a) ig OM ON 

1952 In E: diene aag 

20. aa In E: em ar gg or am am EN ne Bj on Aje ras aen ain rm) (oema epen 

20. 7-21. Ontbreekt geheel in C. 

23. 6 en7. In A, B en C: oï sg ama we ep ones ata Im U Lj AMIN 

24. In BE: eeamegemm ren zaag iN 

29. 1 lln Js B on O8 egg om Baran 

36. 6-2/.5. Ontbreekt in C. 

21.2 In A, B on C: meregged innen 

29. « In A en B: en om ene opn ea aam jm in C: neenppeen ej nn 

30. 7. Jin Os ecn ra any en daj 

ZESDE ZANG. 

1. 4 en 5. In E: Peron aang ra ayn neben ijn aanatlen ag B apt ep” 

DL In B en E: aam eren Ook in alle handschriften wordt, zoo hier als elders, naar wil- 

lekeur anenraà of armer gebruikt. 

9. 5. In E: aaien ep jon TRR Tr 

4. « In E: neema opegam aans 

6. De woorden qeamsg en ned worden hier en elders in alle handschriften geheel willekeu- 

rig verwisseld. 

Zo B, In A en B, genten m C: epen jn Se omen pO 

Zo In E: egen 

8. Jo In E: PEN EDA ER LLSTEON 

6. In C5 an nz vn on ragam ap ep ng ao) 

7. In A en E: a ong in 

10. » In A, B en C: Bang ema vn vin an: AM Nn 

4, In E: ain ag fn gg jar 

11. 4 In A, Ben C: EN 

21. 1. In C: ang em maan an nag em 

13. 4 In E: wg ma ag ef mN 

| i4. In E: en aop) 95 on zan cneag en 

5. In E: vanen BES aop 

4 16. 5. In ama nnen eG pagegeN 

| 4 18. 4 ens. In C: aan aang Von a Bj ezen ENEN 

| 19. oe In E: PE nao 

5e In E: an aen ash ep en nm am a am ac) EN 

k 20. 5. In E: aag mn ang angen jn onp 

ì 6. In A: end ronn 
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Ol. 4 In A: ar amenm Ge mem enn 

7. an Oe aan Grdanap 

22. 6. In E: aM ar UD an 

= a 5 ago, 
23. 6. In E: an on A) (in C: an ng) znne ag GA am ain 

5 ne le) je @) a. 
24. 2 In E: (3 naan on aan en nan ENEN 

29. 2. In KE: en lol ag EN 

78 In E: pen egem erug en Henn 

ZEVENDE ZANG. 

3. 2 In A, Ben CG: Do ocn Pati emn sam Un om maen EN 

10. In E: amaeana Sien man 

4, 6. In E: on ag Bentan EAN 

10. In E: orang man (gam onmens 

8. 5 In E: eg rg py Én ach A men on (PDN 

7. In KE: eG astlaen aà ag aop 

6. 7. In A: ED NZA g UN 

g. 3. In E: engage ar oÎm ag 

5. In A en C: enaamaumr Men heeft den vader met zijn zoon verward. Vrg. krit. aant. II. 20.5. 
o a 

16. sens. In A, Ben C: Ten eran men nach ep mad af N Máraprwa was wel een zoon van 

GOEROE, maar niet uit OeMa. 

7 In EB 3 volgens F (krit. aant. bij VIIL@. 1): epaurjaân 
5: In C: auan 

9. In A‚ B en CG: on aa aaf an my Er opn 

10. In À, B en C: nen epen een JN 

91 : AZ à NV: Ee 27 5 DA 5 ie bij In HAAS: In A‚ B en C: émaaamesqi Vrg. Krit. aant. bij II. 44.2, en lezing van F (zie bij VIII 4. 1). 

bien Wien A, Ben®: epaper eraa ram ea m1 u ef» 

ACHTSTE ZANG. 

OE Van hier hebben de handschriften D en F den zelfden tekst als de handschriften Á, B, 

C en WH. De afschrijvers van D en F, of hun lastgevers, stelden in de geslachtlijsten 

minder belang, en lieten daarom al wat de eigenlijke geschiedenis van Lokápâlâ voor- 

afgaat; weg. D is daarin het verst gegaan, en heeft, zoo als later blijken zal, al wat 

naar genealogie zweemt ook later geregeld weggelaten. Voordat D onzen tekst volgt, 

vindt men den volgenden aanhef van den afschrijver: 

(EN “am N (a un aa NM ane ag AH aq ar on Mr Erg U? MN Wi an aa an am ane Dian ann un han on aanw ara un (an Ún Gn eeen da she et 
in an asper og Ejedagenoa paden em agar Ere oraar aren (eey Üon Erm Ah jd Gerenegeinem jn, 

pere G geren om En ei ea arran en ng Goan leen major arn San gg ep in mo esi dn en Fac 

a o Oy (6 a a. a 5 BD = a 
ANDER (oy Dip EN CANET ES EPN 2 B) CT OLLI EN ENE 
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apen magen ag naja, Erna vara re man en rj gg ror jn eme pg Hier wordt na de ver= 

melding van den tijd, waarop de afschijver zijn werk aangevangen heeft (7 April 1846), 

uitdrukkelijk vermeld, dat men de geslachtliĳsten heeft weggelaten. In de beide vol- 

gende coupletten wordt alleen over de afstamming van WisrAwA gesproken: (eng cam ere 
ope 

ama anaf en nare Ca în De LM 2 OAN LO AM ade) LD 00 AMA AD AA IN Gena an a ara A J) 5 MD UK) ANN VIN { RG {1 AGT) AUC \ (S û Á < (1, 

es ER EN EE ni EER Orne 
a 5 @ a a a 

UI AM \ IEEE EO ADPEDUD DOT IN (coap eponaop te eramem 1dg PON ED EGA OEL 
(@) h @ WW NEU NA) Nx @) @ 

aan my vm (ayn gp vin erm a an an gm U en en ong ep smar an as am UN an ape oan am oj EDER 

qeveemmmams Zakelijk wordt het zelfde verteld in onzen tekst: VII. 23 en Vi, À. 

Het handschrift F begint met dezen aanhef: 

(As 0 AD, Lt @ O o 5 5 5 NO Ze 
NE N Gh, AN (any A A Her ef AA ee EE eat a 

MN AN nt 0 eam am am an Tian any a) am On ran am aaan (anr amg (an ur ena nana (2) ar an ant 
T 1 VH UNE NSA DEN LTF ET EL HAS 
ilio) TU AN) 643 LLM UN 1D A) UN again anr an 9% Iq AN 2 a 10) OON a war 9 uu er ana le) UL Ö, G AVV ol. o4 
QU GD) afg anaf Ei am an arn (en 03 EP aan ram mana Bao nome maj anzaam aj mo (aon arn ar ain «5 On / oC) EU / USD Za Dam 

c46) La a o [ete 
A SANO CREED OLENE \ EP EN Eule ED EEN 

gg epe en oBep vre epe B aen aj Mean an, zj vrom aa a en og ren an geen org ap maj am 

O a on o a 8 o Zo O OMG) 
rn NEN EEEN an ann v (eenpyg onp eraf er dn om ma eraan 

(73m vene aan an au Cn Edea dd NGN GCSE R IED EERE TELE NENDE rag avom an 

. a a a « (@) o a 
EE ef EEE EOD (eng erarmnen are am aSr\ AN Eer 

; a id BE oN o e ze 
KIA Er EET EN ER RED RIN Na 

de vermelding van den naam van den persoon, die ’t handschrift heeft laten afschrijven 
- De Ee) © e 
(Pangeran Arid TJAKRADININGRAT, kleinzoon van den toen reeds overledenen Soenan 

ke} o … … . 

Pakor BorwaNA VII) en na de opgave van den tijd, waarop de afschrijver dit werk 

begon af te schrijven (den 8°° Maart 1860), deelt de schrijver (hier afschrijver) de afstam- 

ming van Wasisra mede, zooals men die in den tekst vindt VII. 20 — vir. À. 

3. 3 In E en FE: naam gana ore IN 

4 In C: an aq ON 

6. 6. Z 1 5 \ À Zóó leest men in E en F. A, B, C en D hebben (zong oa on page 

8. 1. In B en C: en as aan EN 

Dn An In- A, B en C: CIN ALIN 

5. Im A Been. C: ages ag as 

13. 1 In A en B: aan rn gmg af om rig in OC: zon virei gj ga om og in Ben FE: rine pg Og in om ri gn 

3. Innemen Cs: br eng maan mang 

4, en 5. In D: ag en op ed ng ram, an onp en angan 

13. : In ÀÁ: Brengen aen mg ome zjn in B: Eengeijns 

14. … In : JN 0 a 
Ä, B, C en D: ENEN EREA ATEN 

4, In A, Ben C: on un en gj orn rs 

15. rv. In C: ere Sohaar 

16, :. In A, B en C: (opeen ien 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

21. 

28. 

ais 

16. 

18, 

10 

io 

Ut 

ot en 6. 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 
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In 

In 

In 

In 
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KRITISCHE AANTEEKENINGEN 

E en F: mrooplapnpramgeremrdzn Het woord s@mamrm schijnt hier beter te passen. 

A, B en C: Ee ENEN. he 

A, B en C: apar anas m D: eej omeen TN 

A, B en C: 03 jam Aen mas enn 

A, B en C: af aspera en go jaN 

A, B en C: mapn eng genade eon 

A, B en C: en sn gam an avan 

A, B en C: aa eng Ô nag neg penn 

À, B en C: oge nemen ara enn 

A, B en C: aaneen 

A, B en GC: ar ananas 

AN B en C: n3 Caere oa naj ep aop 

D: renner nan 

E: eran gep ogen aan 

D, 
A, B en C: one aen ane gam ej on 

E: mara 2 an AJN . QI NS 

F weggelaten. 

A, B en C: eramanaRenamas gn 

A, B en C: enafjrnoÂ oo afp um om 

A, B en C: adonan vj) TEN 5 C cyper aaan rarr ep eg Nn 

NEGENDE ZANG. 

DE mens: én eran arg a) aap 

D: en om raa jr B EEEN 

E: aftap 

A, B en C: am em ge amastore D) 

D: aa mi ria \ 

4 O a/ 
B CAE ED AE IN 

À, B en C: aneaaumamauanar dn 

D: ag) COPPEN 

À, B en C: aad ur eaen en rl 

Jane B en C: CHE DN 

F: eere 2003 joa jaa af aries Eeft Bran 

o k 5 
RIAA ON UJ ram on amende nn 

AS 

E: an aan arran 
OO 

A, B en C: DEN 
am Ca 

D: Óf ea mg enn WS AN 
OS el 

A, B en C: amg oen 

on ef (eener arm aan 0 aan om em 3 en Daem an. 
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19e: In A, B en C: em ag erm aa opm em arn ageren ahd rm am ej va a ass onp oem 

6. De afschrijver van C is hier blijkbaar in de war geweest, en heeft tusschen dezen en den 

voorgaanden regel geplaatst, wat men in onzen tekst vindt van 26, 6 tot 28. . 

21. 3. In E: an ggn jama mm (ap n 

23. z. In A, B en C: Bea nr 

24. 2. lr DIe ram an arn an an a 2 N 
Ot 

26. ile In D: ai ac ars as np aijn heb Jp ach nj rna ng ij 

21. 4 In A en B: neren pipe Én in E: mm eren oppen 

6. In E en F: ej eagen 

28. 7. Jha (Oe rn ey) en eren Haga Zie 19.6. 

29. 4. In D: aaien Gan at an repen mm apr ann In de andere Mss. mang mang mma aci 

wat geen zin geeft. 

31 1 In A, Ben C: uee 
2. In ABC Renk Es Er EN 

8 In alle handschriften egemmmas vrg. II. 1.6. 

4, In A, B en C: (ener nn 

5—34, 4. Ontbreekt in D. 

93. U In C: ema on an an 

33. 1 In E en F: AN EN GN EIN 

4-36. 1, In D: (erge en en arn en on ej ag ap gem aen og (pg mesenger da en jen ep jen gr 

on mpegejnenmegee vn men laa ag en, ennn an Sioen old maar en sn gn 20 log vna py van 

EN 

83. 5. Zoo leest men hier en elders in E. De andere Mss. hebben (sung 

37. 4 In A, B, C en D: gaumrx 

38. 1. In E: sagen ens Page N 

Big. In C: gran agN 

5. In C: on van oan omg en gl en je 

39. 1. Ins DE aan opn a U eo 

40. 4 In D: em vaa arg (es jaren en 

41. 4, In D: ag Eredrenm agen Bap 

TIENDE ZANG. 

1. 5 — 9, In D: Cn ON 20 PEN EED jaaa nrg aa mean egn en sJedgem aang, agen pon Sj onp en mn 

ds lat IDE NEN 

9 In C: a doa emeam maan en man en st a an na 

4. 1ean2 In D, E en F: en ergen mene on wan of em regan am enanadgs 

6. 7. In Am Bien O5 a afs tn mn agg oo 

8. 2. In D: en zgan man 
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5. In D: agamen en ej BN 

13. Ie Val JAE Er OM DO BON 

14. « InsrAS B menm®:: en raffinage en 

Be Tm oc eren ene a eren 

(5 AE en GE: or em Aj} ED EN 

18. 7. Ontbreekt in F. 

16. JE in: mre DN 

8. In A, eraín Cum 33 or en Èrg 

do In A en GE mejor op 

17. 9, Ine nmr: AN 

18. 6. In E en FE: qr opn ng wen jn 

9, In AS B, CfenmDr npeugg roms 

19. 1. Ins ene hr EA 

2. In EF; mm 292 Det om DN 

21. 8, In À, Br C en D: ma emee \ 

23. o. ein PAN B Menn GE ecn anp or) (in A on aap ran) aaan zegt om rara on N 

24.225. 1. Ontbreekt in F. 

25. 8. In B; arn jj 

26. Y— 6. In A, B en C: ag mappen ag orang cage aop je an an Param Ma na am eg nan 

aa ang am no enn aon enn @ OA Ó EMA Ga alhelnk: 
U. s. In A, B en C: En eggen on pn men 

29. 1. Um meppen mn Je nen gaan 

6. In A en B: oan gna en dj m CG: oaang 0D pe EN 

8. In A, B en C: en je EZ BN 

30. 2. In A, B en C; epe) Aq ver an an an 

ie In D, E en F: ong Cao Zoo ook later, ook in de andere Mss. 

9, In À, B en C; van Ha) mjn 

31. ba In D: od odan dj em aam dn 

4. In A, B en C: germ enaína3n 

6. In A, B en C: on Geen SA sop 

32. 4. In D: aca pen 

9. In A, B, C en D: menen med are aen Bjo» 

33. 1. In A B, C en D: nen dje anann 

ELEDBE ZANG, 

2. dla In E en F: Re EN 

4, In C: ang rin aijn 

8. In A, B en C: zsanlagg maan 
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3. 1. Tnwsks: ar En 29 arn em De afschrijver van dit handschrift heeft meermalen derge- 

lijke fouten. Andere afschrijvers letten steeds op het vereischte aantal lettergrepen van 

een regel, en voegen er dus een paar lettergrepen van eigen vinding bij, als zij soms 

een paar vergeten hebben. 
) ay) 

4. 4, In E en Jae EE 

@ a. ZE e 5 (ON) a) 
9. In ÀÄ, B en C: EAT EN Kee ded A 

6. 2e In A, B en C: aard oren eg oaeen lapan 

4. Jin J8's angan 

8. In F: mn 

8. 5. In A, B, C en D: am mar Àn 

7_11.7. Ontbreekt in D en in de plaats daarvan vindt men alleen: neen aop enen opp sr apen 

9. s. In A, B en GC: an amg en 00) \ 

Ks In A, B en C: ach aa nm ta AN 

ELN In EF: agen u en 

12. 5. In’ A,3B5"C en D: mand on gp en Pis 
5 

10, In E en F: opm en Cam maae ans 

14. « safe 5 In À, B en GC: efen open pj 

5 6 a } / a 
In D: WED RUNE EN 

6. Ins AfeB enn Gs: aa am a an jaN 

E 15. 3, In A, B en C: nana rÙ mp VAN 

6, In Áz B, C en D: arandia in B: vrg arg rn 

10, In A, B en C: meen age aa anna on 

16. …. In A, B en C: opn var ep Bd ag aon ah 

2. In B: ah eea aan 

k ao a 
5. In C: USA A ENT AIN 

6. m C: GV ten en 

17. 4 —6. In Ja B en C: GN peep EE anggar eran gem Page gerea 

9. In E en F': HE 

18. 5. In EF: ke EN 

7. In E en F: en en mn aijn 

19. ». DD In D; HELEN 

3en4, In A, B en C: em argnrarmpesnig G Caan oep engs 

6. Ta AntBien .C': mna lac rp rg N 

10, In FE: ae ey \ 

ë oa é ‚ 20. Len 2. In À, B en C: Bee D preen ma n aa A) erpen epa rt entend 

4. In EF: ee RN 

5-9, In ZE 
À, B en C: nega agr ea mac ag gn 20 au ATD ED IUD ED am an en a Ke he enof Braam arn 

MALEN Timanerung mem otnea fj nennen Hop eN 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

10. 
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In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 

In 
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À, B en C: och varjas en ann 

F: ERP 

D: EI Ka 
es, WL 

À, B en C: en god asp ar mA ar 

A, B en C: n egean aj np erem zaan JD BN 

E en F: on rij Ear (SAN 

D: my men ese jag nn 

E en F': ep (CR eren am EN 

C: ER PAN 

E en F': Gar gres epan Ham en 

5 a 

Et mre ggn 
a a a 

E: aag aram Kann 

eN a 
E en FE: GEL IGN 

a a (e) 
A, B en C: GONDEL 

A, B en C: anp Een (agen ma jean ears ad anak jm on rij eraa 

D: EEE 

A en B: ergg Cem afren aijn maânn in C: wg Darggreen rapt 
or, 

A, B en C: ape aaan am AM ASN op Gama eng 2 en mn 

E en F: epen Pen asffom g aan ao 

E en EF: rpg Dag lr van 

E: en djna Er 

E en F': nan Sin ngr 

E en FE: oma opha mn rm aa B omeen a 

F: es jemen ghana 

E en F: ora ajang An 

F: ae epen 

E en F': oa yon ag 

F: ea anniemm nl NN 
EES 

TWAALFDE ZANG. 

enepngz arpa 

Br enmer: aap marn 

2 en eo tr edn 

ee 
‚ B en C: om a en om pEWbO 

À en B: Ene SAN in GC: em nn rj aar 

AB wen Cs: om Ef Tjg Mah Bar Ân 

A, B en C: em ong dg iem on an a 
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-) O0 « 
omeen an Pag avans 

O 
am 

â an 1\ San; D 

EN een Dt DN 

B en C: un an an AN 

Guri n am 

B en (Oje en ran 

obtain in E en F: Son een agr 
U @ 

jens: 
ED \ 

: CN MM EN EIN 
DIE (da) 

A 
NO es KO 
6 ED RLD 

B en C: any jen enaar 

ED) o e 
8 in TOGT DIN 

: aa oogje en Boop 

B, C en D: ín ana (qparas anar od (emangean 

B en C: AU EN AZ UN 

B en C: an manman (in JB dn arm )\ nan agg mag 

en Pan om ej pp Én 

B en C: ara 
© K 

sl LENEN LTN in F: ONE EE LENT LON 

DERTIENDE ZANG. 

ez gean ag 

en (omen army nm E: nam (tsp (0 vam 

B en C: on afm enen angen 

: CB jaa am aan er ej an 

B en C: en on pp 

err estij nn 

ORE OD Os. 
en HF: atiamenraman Han 

ao) OO 
B en Cr: PEA SEEDEN 

’ B en C: ana ag af afd angen pn 

Ar aM ANN 
hl 

8 Aen pmen 

em meh een neem rr ag 

(@) . a 
emmae in F: oM mun ASD IJN 

) Ze Le 
° EDGE 
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In 

In 
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In A en B: wgemeneg annae nag nare nagam mo rn Os arm are mang a n\ in 
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@ a 
EAU B en C: HCG) DAN 

F: oaren EieD na 2 Â an TN 
J 55) 

D: oep aa Hi Eran 

4 o ON CA 
A5 B en CG: RIAGG DN 

E en HF: opaan 

C: og Ópen in B, D en Jes og Gaan 

a 

A, B en C: enasejs# Zoo ook later. 

À, B en C: dna Bag man 

VEERTIENDE ZANG. & 

F: nang eeen am erg vAn 

E, en F: wij epen nogeen ma 00 man naj 

À, op epen mm D: ny Cepeg en in C en F: ap pep on 

A en B: (5m te orn ar ang in C: DEN 

ZA Blenmer eagen dram in F: eagen nang N 
JEN ER 

JAS «rz an Gr eam aur Era CAN aak el 
E: Omyameraerson ‚Orgen 
F: am zoda HN 

ee AQ) 
en FE: amerjamarmmn 

E NE 
EF: ann a nge oe orn 

D: or ACEC 

D: ray om aag om 

il, od 
À, B en CG: memn Íeyngemop: 

Aen mBr: em opeen rr anar A 

C aen aon 5 a ras in D: aram omg 

AME en CE menger Óem oi ar aj 
Öl 

F nag Ce Prata in WE: enn re an ag 
Ü 

Ä: anar 
GIL 

F: mom ap fn aam ava 

D: em mee Gerjen 

À en B: om an ad rna: 
am 

C: an en agg vg ears 

Zp 
Os UI Arse an an \ halal Dael 
À, B en C: eSmanrerajams 

5 es 
D: oge en mn aon aj ON 

F: UCL LIED in D en F: HAGON 

men AL TU EMN 

F: genaam ea vurg naad 
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D: 

Dd 

pe De 

ppp U hed 

Bed 

nk De 

De 

De 

ol bedel elpee del el ld 

eN: 
E 

ee ee SD 

B 

ee Gielis 

E: 

E: 

A, 

o 0 o 
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} a. a. a. . a. 5 a. a 
en B: EEE AET UIN in C: ODE 

am an au N 

B en @&: ULM ALAN 

[@) 

WL 

 @ . K aa 
ana MZ UIEN ez Ee Tz\ ID F: anaman an 2 

negen 
en Es: DON 

B en CO: on pr epe aaan ZN 

aan as NN \ ha ha 
a a 

e (Mas N RT 
B en C: Bram en aM Nn 

B en C: ny eerprenaâCargeerg egg rig» 

B en C: gn 

3) A asn _ AI AI an A arn in CG: ENG AM NM OI U) am &5 OD FN 
©) “ n ch O) 5 D } ©) LG OA 

en PF: DA UI EAN ZN 

en rem omeajn aman 
(5) 

ecnad (eq 

« e . A 0 el 
aaan am ar an mr EN j aar 1 8 _aaamnaen TIm an aur 1 UI) La N KTA ti) je 
TEN in F: gr ru Hy on 102 en in QC: gem do grain 
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5. In A, B en C, nea amana 

@ 5 
7. In A, B en C: ENDE DEDEN 

8. In À, B en C: En jensen 

9. In Amenm®E ain in B: aén oan vr \ 

8. In C: rna on enig 

39. Dezen tekst vindt men in E en F. Men heeft nog twee andere lezingen: die van A 

en B, en die van C en D. Blijkbaar heeft de eene afschrijver den ander gevolgd. De 

tekst van A en B luidt: am angan ane u mpg Gan gen ped ngen Ged, aman ander ag wr 

e a OO a on ORO Ze Hieruit 
qeaeupnrpzasnanpg aa AAM ZAJLAAAN ADHD AN AM UN KOA NN (UIR) MH AN 2 AM OD AD AN AO) AAN eruit zou KO re ane 
men moeten opmaken, dat DAsAMOEKA voor elk van zijn 10 hoofden 10 jaren boete bere- 

kend en zich dus voorgenomen had, honderd jaren boete te doen, doch dat zijn wensch 

reeds na veertig jaren boete voldaan werd. 

In C en D leest ANR ETD ON opm anal mg mena aj ad ad nz UN A an EDU 

@) OO ° ee . 5 
epen pe Wapper nzaraaarmn ortpmpgamansnsynr Hierdoor wordt zijn boete tot tien ja- Ree ede, 

ren beperkt. In de ARDJOENA-SASRA-BAOE van den Heer C. F. Winrer SR. een vroegere 

bewerking van hetzelfde onderwerp, leest men (bladz. 15 reg. 6—10), ag ennn rror, 

nj OM an ama} nr EN WAAN AN LOA AA MY HN UN a 25 aa menens Di ur Ea nn Nr AI UN AN rn hensen ne 
eg Pram rajo Daardoor krijgt DÄsAmorkA honderd jaren boete, in overeenstemming 

met de Hindoesche traditie. 

Toen ik nog niet meer dan die vier handschriften (A, B, C en D) bezat, stond het bij 
te) ’ ’ 

mij vast, dat de lezingen van alle vier verkeerd was, en toen heb ik getracht den tekst 

te herstellen door de boete op honderd jaren te brengen. Zie mijn uitgave van de Lokápálá 

uitgegeven bij G. C. T. Var Dore te Samarang. 

Doch na 't ontvangen van de handschriften E en F, waaraan men, vooral om hun af- 

komst, het meeste gezag moet toekennen, heb ik gemeend deze te moeten volgen. De thans 
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loopende traditie alhier, kent volgens Raden Ngabèhi RANgaA Warsir aan DasAMOEKA 

Of de bewerker 

Hindoesche had moeten volgen, of niet, Is een kwestie, die hier minder ter zake doet. 

vijftig jaren boete toe. van dit gedicht deze traditie, dan wel de 

In tekstkritiek is het niet de vraag „hoe had de schrijver moeten schrijven’? maar 

wel: „hoe heeft hij naar de meeste waarschijnlijkheid geschreven”; niet: „wat is waar- 

„heid?” maar wat heeft de schrijver voor waarheid gehouden?” 

2 In A en B: em a vr ina mpg Ord, in D: em an rara mpg Ó an 

3 In A, B en C: madrman 

3 In A en B: anp En agen El ep run ern anwb: eng Erop a an gn Pian 

5 In» @5: ergg nia ON 

6 In A en B: an an an an ap arg Mp a) in C en D: een mea me olan aag mpg am mp aop 

9 In A en B: ez gen open dj em aag par n in C en D: Gn rename epen rag en aon 

5— 20.4. Ontbreekt in A en B. 

2, In A en B: een nm ene 3q AAN in C en D: (3 one aj an IN 

6. In alle handschriften leest men oomen maar onpompau past, naar ’t mij voorkomt, beter 

bij het volgende. 
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Ontbreekt in E en F. 
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Ar EN? Tam An AN AU ZN lt en an GM EREN Aj) EN AN CGT BHO Al} aa es agen on. 

SNG aap gpecram on Goa, Ti aön eran Bg en gg rape aam 222 naan Iloewel men bij de afschij- 

vers over ’t algemeen meer op uitlatingen dan inlasschingen van strofen kan rekenen, komt 

mij de strofe, hier door A en B vermeld, ingelascht te zijn. Zij verbreekt het verband 

en is na de invoeging van 19.5 tot 20.4 (zie boven)geheel overbodig. DAsÀMOrKà was er 

ook niet de man voor, om nog onder curatele van zijn vader te staan. 

19. Ontbreekt in E en F. 

6. In A: vin dm era om a ag opn 

3, In C en D: on aa an jad ez aa op 

8 en 9, In A en B: en ad aop an en gE ERD njam ain mp mur eG IN 

TWEE EN TWINTIGSTE ZANG. 

45, In A en B: Of mam arora gn GET a megan oa mj eijN 

6. In À, B en D: mann Gn green 

1. In A en B: RE 

4, In À, B, CG en D: am End Maan \ 

1 In E: Eren aramaëign 

2 In D: anenrasaunas vur 
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C: en od aan afg} an aa vam BN 

C: anda gn In A‚ B, D en E: ander ij en in F: agen Geen van de 

drie lezingen geven een gezonden zin. RANGGA Wamrsirà meent zich te herinneren, dat 

er in een vroeger door hem bezeten handschrift gestaan heeft: an agg afin en die le- 

zing heb ik gemeend te moeten volgen. 

C: ar ep rr eng gn in D: un ep lam en rz jn 
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© o 

SASRA van Winter, bladz. 23, leest. 
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