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S a r g a XVII.

Toen was vorst Daqanana verliefd, daar in den lusthof; zijn hart
was ongeneeslijk. Sïta was voortdurend in zijn hart; hij was be-
kommerd en afgemat en gevoelde zich alsof hij zou sterven ten
gevolge van zijne liefde (1).

Hij at niet en 's nachts sliep hij niet; hij was ongerust, besluiteloos,
onrustig en ongelukkig. Alleen aan de koningsdochter dacht hij voort-
durend. Ach! Hoe erg is de hartstocht, die kwelt als een onweerstaan-
baar vergif (2).

Hij versierde zich en tooide zich en verfde zich met curcuma en
rajalila. Zijn dodot was voortreffelijk, welriekend, geurig gemaakt,
met goud. Zijne juweelen ringen schitterden, zijne paarlen flikkerden ;
opdat hij bemind zou worden, tooide hij zich op allerlei wijzen (3).

Hij liet een drogbeeld maken van het hoofd van vorst Rama en
van het hoofd van den voortref felijken Laksmana, sprekend gelijkend.
Dappere dienaren droegen ze, vervaarlijk van voorkomen ; dienaressen
droegen sieraden, goud en kostbaarheden (4).

Zoo was zijne handelwijze, uitermate bedriegelijk; omdat (zijne
liefde) niet beantwoord werd, was hij bedroefd in zijn hart. Hij
streefde er haar, dat de dochter van koning Janaka zou toestemmen;
wegens de hevigheid, waarmede hij haar begeerde, gedroeg hij zich
op allerlei verschillende manieren (5).

In den lusthof gekomen, trad hij daar zonder te aarzelen binnen,
in de meening, dat de voortreffelijke koningsdochter zou inwilligen,
omdat de vorstenzoon Rama gestorven was. Hij sprak, trachtende
haar over te halen, hartstochtelijk verliefd en dringend (6):

„Zusje Janaki! Zie deze hoofden! Dit is immers het hoofd van

*) Sarga XIV, XV en XVI zijn vertaald in deze Bijdragen, deel 83, p.
481—502.
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Rama en van Laksmana ? Zij zijn gestorven. Wat zegt gij hiervan en
wat blijft er over, waarop gij u kunt verlaten (7) ?

„Gij preest de kracht van Raghu's telg als onvergelijkelijk. Inder-
daad was hij onvergelijkelijk in vrees en laagheid, zonder weerstand
te bieden. Zelfs rhabarber en kacang-hladeren zijn hard, wanneer zij
afgesneden worden, doch Rama en Laksmana waren als brei (8).

„Daarom moge uw gemoed, naar mijne meening, zusje, getroost
zijn. Volg slechts mijne vroegere woorden op, want er is niemand
machtiger dan ik. Wat zoudt gij nog duchten, nu Rama dood is (9) ?

„Ik ben een wereldheerscher, zegevierend over de geheele aarde;
ook ben ik schoon van gestalte, edel en schoon. Ik heb u lief, zusje,
en word geheel door u beheerscht. Wees gij mijne deelgenoote, zusje,
in het genieten en geëerbiedigd worden (10)!

„Zelfs god Indra is mij onderdanig; vorsten van goddelijke macht
zijn mijne dienaren, doch mijn hart schept geen behagen in de grootste
genietingen, wanneer gij niet tegelijk met mij gehuldigd wordt (11).

„Bijaldien gij mijne woorden gehoorzaamt, o geliefde, zal zelfs Qacï
met een been onder zich gebogen voor u zitten, en alle Apsarasen.
uitnemend in schoonheid, zullen dienen en haar werk zal zijn, u te
dragen (12).

„Bijaldien gij, zusje, ongerust zijt over vorst Janaka, als gij meent,
dat gij (iemand) gelast, naar Maithila te gaan, er zijn kostbare ge-
waden en goud en juweelen. Als deze naar uwe meening geschikt
zijn, laten zij dan naar verkiezing meegenomen worden (13).

„Ziehier rijdieren *), zooveel als er zijn, laten die aan hem aange-
boden worden, olifanten, buffels, paarden en ezels, laten die mede-
gevoerd worden. Er zijn tijgers en rhinocerossen in kooien en andere
in hokken, laten die opgesloten( ?) worden (14).

„Ook zijn er zeemonsters en tuli-visschen, alsmede haaien en bruin-
visschen, vele dadang's, pcsitt's en ook walvisschen en zeemonsters,
laten die in sero's gevangen worden (15).

„Bijaldien dit, naar uwe meening, te weinig is, om aangeboden te
worden, laat dan Baruna opgeroepen worden zonder te aarzelen. Laat
hij alle bewoners van de zee meebrengen en laat hij dit alles geleiden
naar Maithila (16).

„Zelfs alle bewoners van het groote woud. de vogels en al het wild,
laten de goden opgeroepen worden, om die aan hem te brengen, laten
zij hen vergezellen en gelast hen het aan te bieden (17).

In plaats van yanggangan leze men timyganyan.
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„En de vogel Garuda, voortreffelijk van grootte, die worde in een
kooi gezet, zonder meer. Er zijn naga's; laten die in aarden schotels
geplaatst worden en er zijn koraalboomen; laten die in manden gezet
worden (18).

„Er is een juweelen lotus met duizend bladeren; laat die mede aan-
geboden worden, want hij is een groot wonder. Bladeren uit den
godenhemel zijn waardig, om medegenomen te worden. Hoe toch
zoudt gij twijfel koesteren omtrent mij, Rawana (19)?

„Daarom, dochter van Janaka, zusje, heb mij lief! Help mij, die
om uwentwege bedroefd en deerniswaardig ben. Het is, alsof ik
Rawana niet ben, denk ik bij mij zelf. Als gij mij geen gehoor geeft,
sterf ik liever, helaas (20)!"

Zoo waren de woorden, waarmede hij haar ten huwelijk vroeg.
Rawana was verliefd en hevig verlangend. Zelfs den geheelen inhoud
van de burcht van Langka, dien bood hij ten geschenke aan prinses
Sïta aan (21).

Toen Janaka's dochter ten huwelijk gevraagd werd, zweeg zij, zeer
afgemat, neerslachtig en wanhopig over den dood van vorst Rama-
bhadra. Het streven van haar hart was, hem te volgen in den dood,
niets anders (22).

Zij weende en steunde en zuchtte en was bezorgd; hare tranen
stroomden onophoudelijk. Zij viel in zwijm en verloor haar bewust-
zijn ; alle gewrichten van haar lichaam sidderden en waren pijnlijk (23).

Zij stond op en tot bewustzijn komende, jammerde en weeklaagde
zij bij het zien van het hoofd van den vorstenzoon. Zij meende toch,
dat hij verdwenen was uit de wereld; haar hart was ledig, er was
geen verlangen meer in (24).

De ontsteltenis van haar gemoed ging voorbij; omdat zij besloten
was te sterven, was haar geest onbevreesd. Zij sprak over de macht
van den vorstenzoon; ten gevolge van haar verdriet was zij onwan-
kelbaar en vastberaden (25):

„Ach vorst, heer Ramabhadra! Wat is de reden ervan, dat gij ge-
storven zijt ? Ach! Wat ben ik bedroefd wegens u! Gij waart toch
immers eene incarnatie van god Purusottama (Wisnu), die wenschte
geboren te worden, om de aarde te beschermen (26).

„De opperheer, de machtige heer der wereld, zal toch niet onderdoen
in heldhaftigheid voor een boozen raksasa, een wezen met weinig
kracht. Wat is de reden, dat gij gestorven zijt ? Daarover treur ik (27).

„De vorsten waren vroeger in de audientiezaal bijeengekomen voor
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de zelfkeuze. Wie was machtiger dan gij ? Gij alleen kont den boog
spannen (28).

„De ziener Rama Bharggawa wachtte vroeger den vorst op weg
op. Hij was uitmuntend in den strijd. Gij en geen ander hebt hem
overwonnen (29).

„Zoo waren de woorden van den grooten ziener vroeger, dat gij en
geen ander zoudt heerschen over de drie werelden, omdat gij in staat
waart, de vijanden in de wereld te dooden en om hen, die offers
brachten en devotie verrichtten, te beschermen (30).

,,In de toekomst, later, zult gij geboren worden als alleenheerscher *),
als beschermer van de geheele wereld; de schandelijke daitya's zullen
door u gedood worden" (31).

,,Dit waren de woorden van den grooten ziener, alsof hij bezeten
was door een boschgeest. Leugenachtig en ongerijmd waren zijne
woorden; wegens uw dood, vorst, dat is de reden van (mijne) min-
achting (32).

„Hoor, o vorst! de woorden van Jatayu; deze was mij genegen en
heeft mij vroeger geholpen. Hij trad onstuimig en dapper op; hij
pikte in zijn arm en toch sneuvelde hij niet in den strijd (33).

„Vorst, dit is de reden, dat ik niet begrijp, dat gij zoudt sterven,
alsof gij niet bedreven waart in den oorlog. Zeer nutteloos en doel-
loos was uw boog en het overwinnen van Tripura was nutteloos (34).

„Dit is de reden, dat ik in staat was om geduldig te zijn ; ik verdroeg
(mijn) leed zonder mij zelf te dooden. Tijdens uw leven heb ik op
u gewacht; na uw dood, vorst, is mijn leven doelloos (35).

„Waarheen gij gaat, zal ik u volgen; ik zal niet ver van uwe
voeten zijn, heer. Zelfs wanneer gij naar de hel Aweci gevoerd werdt,
zou ik niet achterblijven en u altijd trouw zijn" (36).

Zoo waren de jammerklachten der prinses, terwijl zij zich boog
over den hals van den vorst. Hare liefde voor den goddelijken vorst,
zoolang hij op aarde was, die beschreef zij, treurig en wanhopig (37):

„Het is nutteloos, zich te houden aan den dharmma (recht, plicht),
want deze is niet in staat te helpen bij het leed der menschen. De
vorst was zeer wijs en braaf; hij betrachtte steeds den dharmma,
niets anders (38).

„Wat is het nut van schenkingen en liefdadige gaven ? Zij zijn
niet in staat, om geliefde personen te beschermen en te behoeden. De

Ehacal-ra in den tekst moet veranderd worden in ckacattm.
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vorst bad altijd en verrichtte steeds yoga; schenkingen en liefdadige
gaven bracht hij steeds (39).

„Het baat niet, om deugdzaamheid in acht te nemen; deze kan
geen hulp aanbieden aan lieden, die verdriet hebben. De vorst legde
zich toe op de tien deugden van een heerscher; hij was niet vertoornd,
bedwong zijne hartstochten en was rustig van gemoed (40).

„Aanhankelijkheid jegens den leermeester en jegens de godheid zijn
doelloos en nutteloos, naar mijne meening. Mijn edele echtgenoot
verdiepte zich in gepeins en bracht offers; altijd behartigde hij het
geluk der schepselen, hij was deugdzaam en trouw (41).

„Evenzoo zijn het streven naar het heil van anderen en mede-
lijdendheid jegens andere menschen doelloos, vruchteloos en nutteloos.
De vorst was medelijdend jegens de lieden, liefderijk jegens asceten
en edel en hij had een open oog voor een anders deugden (42).

„God der aarde, van het water, van het stralende vuur, god van
den wind, van het luchtruim, van het Zuiden, Zonnegod, Maangod,
gij wier lichaam onsterfelijk is, gij acht vormen, waarin Ciwa zich
openbaart, voortreffelijke goden (43)!

,Ik berisp u, o goden, omdat gij niet let op het gedrag der menschen.
Rawana is een lage en slechte booswicht en toch overwon hij; gij
zijt onmeedoogend (44).

„Rama was zeer zachtmoedig en deugdzaam en volgde het Mana-
wagama steeds, doch dit was nutteloos voor u, o goden; gij houdt
van valschheid. Foei! hoe slecht is de godheid (45)!

„Ach mijn jongere broeder, Laksmana! Gij waart braaf en deugd-
zaam en rein op aarde. Gij waart onafscheidelijk van den vorst, maar
ik ben onrein, dat ik hem niet volg in den dood (46).

„De groote macht van den vorst was voortreffelijk. Rama en
Laksmana was uw naam op aarde, doch ik ben zeer slecht, de oorzaak
van uw dood, omdat gij overwonnen zijt (47).

„O vorst der volken, Rawana, zie! Luister naar mijne woorden!
De plicht van iemand zooals ik is niets anders dan trouw te zijn en
mijn echtgenoot trouw (48).

„Wegens mijne liefde ben ik vroeger niet gestorven, omdat Raghu's
telg niet gesneuveld was, doch nu, nadat hij gestorven is, is het nood-
zakelijk, dat ik geweld pleeg jegens mijn lichaam (49).

„Daqamukha! Houd daarom op met spreken. Het is alsof uwe
woorden langwijlig en langdradig zijn. Wel is waar zijt gij een machtig
wereldheerscher, doch het is niet goed, dat gij slinksche wegen be-
treedt (50).
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„Gij zijt ongeëvenaard in vastberadenheid en dapperheid, een
machtig vorst, verbazend, uitmuntend in kracht. Gij verdient het,
dat gij mijn leven neemt. Laat uw zwaard vallen op mijn nek (51).

,,Gij hebt doelmatige en prachtige zalen laten bouwen en volmaakte
bouwwerken, die de drie werelden vervullen. Voltooi deze en dood
mij; inderdaad zijt gij een vorst, die de aarde beschermt (52).

„Indien gij meent, dat uw schicht door mij zou verontreinigd
worden, dan is het geschikt, dat de Vuurgod mij doodt. Wat ook
anders mij moge dooden, ik zal niet kiezen, opdat ik bij mijn gemaal
kome" (53).

Zoo waren de woorden der zeer getrouwe vrouw. Dacjawadana's
geest werd weder bedroefd. Hij was teleurgesteld, beschaamd en met
schaamte vervuld; grijnslachend en toornig was zijn gedrag deernis-
waardig (54).

Wat het ook was, dat hij zeide tot Sïta, zij verlangde slechts te
sterven, zonder doel, zonder te denken aan de moeielijkheid van de
wedergeboorte als mensch. De smarten der (weder)geboorte hadden
geen macht over haar lichaam (55).

„Wat is toch het nut van huwelijkstrouw? Al wat gij wenscht, zult
gij stellig verkrijgen. Uw dood zult gij zeker bereiken. Beter is het,
dat gij leeft en genot smaakt (56).

„Ik ben immers een vorst, de vootreffelijkste der aarde. Al wat
ik wensch in de drie werelden zal geschieden. Tientallen, honderd-
duizend Sïta's zouden oogenblikkelijk komen. Gehoorzaam daarom
mijne woorden (57)!

„De doeltreffendheid van mijne woorden is passend, zou ik meenen,
maar hetgeen gij beoogt is onbehoorlijk *). Zeer treurig en driest is
het, dat gij tracht gewelddadig te zijn*), zoo lacht gij mij uit en
kwelt mij, omdat ik dwaas ben (58).

„Ga mede en keer terug, dit is niets; bij het beraadslagen hierover
spreekt gij smadelijk. Neem het hoofd van Rama mede en werp
het hier weg! Gooi het weder in de latrine (59)!"

Zoo sprak Dacamukha, zeer vertoornd, want hij was verbitterd
en wrevelig, omdat hij niet aangenomen was. Hij ging terug naar

i) Deze vertaling van tamanpakalïnga steunt op de Bal. glosse: haundukang.
Volgens Van der Tuuk (Kawi-Bal. Wdb. I, 43, s. v. undtik) beteekent tanpa
miduk: onbehoorlijk, onbetamelijk.

-) Dit is de beteekenis van de Bal. glosse: ndarurung. De vertaling is onzeker
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zijn paleis, herhaaldelijk sprekende over listige handelingen, luid en
eigenzinnig (60).

Laten wij niet meer spreken over Dacjacïrsa. doch wederom over
]anakï. Zij sprak met Trijata en nam afscheid van haar, om te
sterven en zich in het vuur te storten, niet anders (61).

Trijata was ten zeerste bekommerd en wanhopig, omdat de konings-
dochter wilde sterven, doch haar gemoed was volmaakt vast in zijn
trouw, vast besloten om merle te sterven met haar (62).

De dochter van koning Tanaka sliep vast, niet ineens in zwijm
gevallen, hare gewrichten waren krachteloos en pijnlijk, onbewegelijk
en bewusteloos: als een geneesmiddel, zou men zeggen, was voor
haar de dood (63).

Het was middernacht, wanneer de menschen slapen ; er was nie-
mand, die iets prevelde, allen sliepen. Toen onstak zij een vuur met
een ontzaggelijke vlam. Zij bad immers, gezamenlijk te mogen
sterven (64).

Sïta was schoon van gestalte en edel van geboorte, rein van hart
en zeer vlekkeloos van gemoed. Rein was haar kleed, welriekend
en schoon; bekommerd in haar hart streefde zij naar den edelen
(Rama) (65).

..Heil. o vorst!" riep zij den god aan; haar geest verhief zich
onwankelbaar tot de godheid. De bedoeling ervan was, dat zij zich in-
spande, om te verzoeken aan vorst Rama (66).

.,O gij god, die Bahni heet! Zie. ik zal sterven. Waarom kijkt gij
niet naar mij ? Gij schenkt geen vreugde aan mijn gemoed, doch ik
sterf gefolterd, o god (07).

„Doch laat het gevolg van mijn dood zijn, dat mijn lichaam het
genot smaakt, hulde te bewijzen aan den god. Moge ik Ramabhadra
ontmoeten, indien het er toe komt, dat mijn huwelijk rein is'' (68).

Zoo waren hare woorden, den god hulde bewijzende. Trijata keek
haar bedroefd aan, daar zij treurig was. Hare tranen stroomden
onafgebroken; zij sprak beklemd ten gevolge van haar verdriet (69):

,.Vrouwe! Hoe was vroeger uw leed, in de drie werelden, in de
godenwereld, in de verhalen, geschiedenissen en oude vertellingen?
Waar was toch vroeger iets, om na te volgen voor u (70) ?

„Waar in de Purana's? Zeker in de oude geschriften, zooals uw
leed was hun leed. Helaas! Ach! Zeer onmeedoogend is de godheid
door geen acht te slaan op het gedrag van eene zeer getrouwe
vrouw (71).

..Doelloos en nutteloos is de eigenschap van trouw; als nutteloos
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wordt de deugd van huwelijkstrouw door de godheid beschouwd,
doch degene, die slechte en lage eigenschappen heeft, die verschaft
voldoening aan de Albeschikking (72).

,,üe oorzaak, dat mijne woorden zoo minachtend zijn. dat is ten-
gevolge van den dood van den vorst, die zoo verdienstelijk en deugd-
zaam was en een open oog had voor eens anders deugden. Ach! Hij
is dood. Helaas! Te erg is de godheid" (73).

Toen zij bedroefd was en zeer bekommerd, trilde haar oog en
bewoog zich. Dit was de reden, dat haar gemoed verheugd was. Zij
deelde het mede aan de prinses (74):

„Ziehier een gunstig voorteeken; let er op! Mijn linker oog heeft
getrild. Ach! Wat is dat, vrouwe? Wat is de oorzaak daarvan, dat
mijn oog onrust wil veroorzaken (75) ?

..Laat ik oogenblikkelijk naar den Suwela-berg gaan en laat ik
mijnen vader bezoeken, wanneer hij nog leeft. Ik zal hem mededeelen,
dat ik met u zal sterven. Als hij gestorven is, wie is dan te be-
treuren (76) ?

..Vrouwe! Dit is mijn afspraak met u : gij moet niet sterven in
het vuur, hoe dan ook. Wacht slechts tot ik kom. die u liefheb,
dan zult gij, wanneer gij sterft, met mij sterven" (77).

Zoo waren de woorden van Trijata, waarop zij snel wegvloog.
Zij kwam op den. uit edelgesteenten bestaanden Suwela-berg, die
geheel vol was met apen. Zij vond haren vader, die zat op een vlak-
ken steen, hij de deugdzame en bedachtzame. Vorst Rama lag op
een rustbed en zijn jongere broeder Laksmana zat daaronder (78).

De vorst kon niet slapen, kijkende naar de zeer verbazende apen.
Zij waren allen geschaard en vertoonden hunne bedrevenheid in den
strijd. Trijata trad naar voren naar haren vader, boog eerbiedig en
deelde hem haar leed mede. dat de vorstin zou sterven in het vuur,
in den vuurgloed (79):

,,Vader! Ach! Zeer slecht is Dac,anana, dat uitvaagsel en zeer
bedriegelijk. Hij zeide. dat de vorst gestorven was en gelastte haar.
te kijken naar zijn hoofd. Dit is de reden, dat Janaka's dochter zal
sterven en dat zij zegt, zich in het vuur te zullen storten. Dit is
mijn doel, vader, om u mede te deelen, dat ik mede zal sterven met
haar" (80).

,,Ach mijn kind ! Hevig is mijn verdriet bij het hooren, dat zij zal
sterven zonder reden. Zij is het doel, waarom de vorst hier is ge-
komen, optrekkende tegen Dac,asya, niets anders. Draag gij dus inder-
daad zorg, laat de woorden van den vorst tot haar komen, alsmede
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onze aanhankelijkheid ; geen ander dan zij en de vorst zal geëerbie-
digd worden (81).

„Ga en keer terug, mijn kind! Licht de vorstin snel in, dat de
voortreffelijke vorst nog in leven is, ongedeerd, en evenzoo wij allen".

Toen vloog zij weg en kwam haar eerbied betuigen en deelde het
zeer verheugd mede. Haar pols klopte en haar stem was hijgend en
beefde (82):

..Heil vorstin! Zie hoe verheugd uwe dienares is, dat de vorst nog
leeft. Hij is op den Suvvela met den edelen Laksmana en den apen-
vorst en Bayu's zoon. Mijn vader is niet ver van daar met alle
voortreffelijke apenhelden. De Suwela-berg is vol van de apen, die
onstuimig zijn en allen tegelijk daar geschaard zijn (83).

,.Zij knotten de bergen af, zoodat zij afbreken met hunne takken,
evenals de bliksem in de negende maand. Zeer geducht, daverend is
het donderend geluid, evenals de tijd van den ondergang der wereld.
De bergen worden opgerold en omgeblazen; alsof zij licht waren,
worden zij in de hand opgehouden. Wees toch niet ongerust, dat Dagii-
nana niet zal overwonnen worden ten slotte (84).

,,Er is een berg, Manthara genaamd, de Mandara, een verbazende,
weergaloos groote berg; alsof het geen berg was, werd die berg
voortdurend omhoog gezwaaid, alsof het een bal of een lichte slinger
was. Zij schreeuwden allen luidruchtig en hieven een leeuwengebrul
aan, ongeduldig om de vijanden te dooden. De vijanden waren, naar
hunne meening, als smeersel, dat zij in een oogenblik zouden ver-
malen *) (?) (85).

„Zij waren allen dappere helden, uitnemend moedig, een voortref-
felijke steun in den strijd en zij waren krachtig en onderdanig. Alle
bevelen van den vorst werden volkomen door hen ten uitvoer ge-
bracht. Zij trokken groote hoornen uit en gebruikten die als middel
om te zweepen (?); zij beschouwden die als glagali-riet, wanneer zij
ze aanraakten, waren zij niet verzadigd en vonden zij hen te
nietig (?) (86).

,,Er waren er, die groote hoornen ronddraaiden, sommige van veer-
tig el, alsof het stokken waren ; alsof zij onverdroten waren, draaiden
zij hen zeer snel rond. De woudduivels vielen, afgemat, geheel van

') De vertaling van pitpus is onzeker. Van der Tuuk geeft, volgens zijne
gewoonte, geen vertaling en de beteekenissen van pupus in mijn O. Jav. Woor-
denlijst passen niet op deze plaats. Ook het Tav. Wdb. geeft geene bevredigende
verklaring.
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streek, mede rondgedraaid. Ik heb nog nooit iets dergelijks gezien.
Zij waren allen zeer geducht (87).

„Wat is de reden, dat gij bedroefd zijt? Stel u gerust en wees
getroost! Gehoorzaam de opdracht van den vorst en draag zorg voor
uw leven! Wees niet ontsteld! Toen hij mij zag, was zijn verlangen
naar de prinses hevig. Hij zond mij terug, om te beletten, dat gij u
oogenblikkelijk zoudt dooden (88). •

,,Reinig u dus, vrouwe, met tamarinde! Hier is vet(?), opdat uw
verdriet spoedig verdwijne, als een troostoffer voor het bedroefde
hart. Het zal niet lang duren, of het geluk zal tot u komen (89).

„Zie! hier is een plaatsvervanger gekomen. Sta op en werp dien
snel in het heilige vuur! „Moge de onreinheid verdwijnen en ver-
branden !" Zoo moet de vorst denken" (90).

De vorstin was verheugd en bad snel; bloemen, wierook en lampen
werden klaargezet; alle ingrediënten van een offer, strepen op een
talisman, gebeden en offers werden volledig verricht (91).

De zalf van den god vlamde zeer snel op; toen werd hij vereerd
met een geurig smeersel *). Sïta was volkomen en buitengewoon
trouw; zij bad, dat de vorst mocht overwinnen (92):

„O Vuurgod ! God van het offer! Gij zijt het gelaat der goden,
oppermachtige god ! Verzot op eten, een deugdzame god, de drager
van de bergen, de aarde en de zee (93).

„Gij zijt de hoogste god, het voortreffelijke vuur van Ciwa. Gij
zijt de achtvormige, de god in geopenbaarden vorm. Gij zijt de god-
delijke achtvoudige, de altijd ijlende; zoo ook worden de drie grond-
eigenschappen door u beheerscht (94).

„Gij zijt een heldhaftige, machtige en krachtige vorst. De goden en
danazva's prijzen u. De siddha's en hemelsche zangers bewijzen u
hulde. Uw glarfs is te vergelijken met die van honderdduizend zon-
nen (95).

„En gij zijt het heil der wereld, o Bharata *) en medelijdend. De
spijzen, die verschaffen u groote vreugde. Geen ander dan gij zijt
het doel van hen, die ascese verrichten, en de verstandigen verheugen
zich steeds over u (96).

„Steeds zijt gij medelijdend en waarheidlievend. Gij zijt de oor-
zaak van vreugde en deugd en gij zijt het, die de kennis der heilige

)̂ Deze beteekenis heelt hanakadrazua in Arjunawiwaha, XXIII, 4. Iets der-
gelijks schijnt kanakamanik hier te heteekenen. Hiermede is ook het woord
gitrun in vers 89 verklaard.

~) Bharata is een bijnaam van Agni.
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schriften verschaft. Gij zijt de oorzaak ervan, dat men de plaats der
verlossing bereikt (97).

..Gij zijt slechts ziel, o god! en vreugde is uw doel. Gij zijt de
reden van het verdwijnen van vuil en onreinheid, van de bevrijding
der schepselen van kwaden en plagen, ten gevolge van uwe genegen-
heid jegens alle menschen (98).

..O god, heer der drie werelden. Vuurgod! Kijk medelijdend naar
mij. o god! Sta toe. dat Ramabhadra zegeviert, dat hij mij bemint
en zich verheugt over onze ontmoeting" (99).

Dit was de reden, dat de zeer aanzienlijke prinses niet langer
wenschte te sterven, omdat zij hoorde, dat de vorst nog leefde, doch
de smart over de scheiding was toch nog niet weggevaagd. Op haar
rustbed liggende las zij voortdurend (100).

Trijata zette haar allerlei spijzen voor en zeer heilzame dranken,
welriekende rum, blanketsel en gebak, landuga-gebak, sesamolie, olie
alsmede zalf met suiker. Dit nu werd binnengebracht bij de prinses,
toen zij gehoord had van den vorst (101).

Trijata nam deze kleinigheden, omdat zij hare meesteres zeer lief-
had. Zij was bedroefd bij het zien, dat haar gemoed verlangend was
en trachtte haar te verstrooien. Zij verlustigden zich en zongen en
speelden allerlei spelen, opgeruimd om te schertsen. Zoo deden zij
den geheelen nacht (102).

En de dienaressen zongen allen, bedreven. Haar gemoed was ver-
heugd, als zij beantwoord werden, hartstochtelijk en blijde. Be-
koorlijk waren hare stemmen om te hooren. liefde en zielsverlangen
inboezemend. Liefelijk waren hare liederen; allen waren verheugd
van hart, terwijl zij haar opvroolijkten (103).

Janaka's dochter was bedroefd, hevig verlangend en kwijnend, ten
gevolge van de liederen der meisjes, die haar hartstocht inboezemden.
Omdat er welriekende geuren kwamen van de agoka's en bafcula's,
werd haar gemoed hoe langer hoe meer verlangend, peinzende over
Raghu's telg (104):

..Ach! Zeer onmeedoogend zijt gij toch, naar mijne meening,
schoone Manmatha. Mijn hart is verbrijzeld, door u doorschoten, niet
weinig gebroken. Ellendig en zeer gealtereerd, ben ik mij niet bewust,
dat ik wil leven. Het zou aangenamer zijn, om te sterven, opdat mijn
verlangen verdwijne (105).

..Zoo is de koude der stralen van de maan buitengewoon, doch
naar mijn gevoel zijn die heet als vuur. stralend en vlammend. Over
de volle maan wordt nooit gesproken, zij is altijd helder. Ach! Hoe
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zou toch de van haren geliefde gescheidene er behagen in scheppen,
om gekweld te worden (106) ?

„En in dit flfofea-woud is het inderdaad liefelijk en bekoorlijk. Vele
welriekende bloemen zijn hier, die onophoudelijk afvallen. Ach! Wat
is de reden, dat de gescheidene er behagen in schept, om hier te zijn ?
De zwijgende monnik zou verlangend worden in zijn hart. als hij hier
kwam (107).

,.Zoo is de wind zacht en welriekend en hij blaast teeder. Helaas!
Hij veroorzaakt minnepijn en verlangen. Wat is daartegen te doen?
De donder, die slechts flauw te hooren is, veroorzaakt een groot
verlangen. Ach! Wat is het oog van Madana sluw, die plaagt en
treitert (108)!

,,Als ik kijk naar den hemel en den flikkerenden bliksem zie, wordt
mijn hart daardoor mismoedig, peinzende over mijn voortreffelijken
geliefde. Dit is de scherpe dolk van hem, wiens boog uit bloemen be-
staat, die uitgetrokken is. Zoo valt die in mijn borst en het bloed
stroomt uit mijne oogen (109).

,,De geuren der aroka's, asano's enz. en van de Laurus-schors, die
zich verspreiden, dat is cle pijl van Madana, vreeselijk, scherp en
verwondend. De macht van god Manmatha is zijn onweerstaanbare
pijl. Het is alsof ik zal sterven, zoo verhit gevoel ik mij in huis *)"
(110).

Zoo sprak de prinses; vervolgens ging zij naar beneden. Haar
gemoed werd hoe langer hoe meer verheugd en allen waren blijde.
Sommigen zongen en speelden op de luit of bliezen op de fluit en
anderen dansten. Voortdurend dienden zij rond en droegen allerlei
smakelijke toespijzen aan (111).

Ook speelden zij het junti-spe]; haar stem was klagend om te
hooren. Anderen speelden het scwut-pitpiil-s\)é\, geheel naar hartelust.
Meelgebak, gevuld met allerlei soorten kleefrijst en ook pangasi *)
en tapi gebruikten zij. Ook aten zij genoegelijk warme pap en in
bladeren gewikkeld gebak (112).

Allen waren met bloemen getooid en geblanket, allen versierd en
verkleed. Allen droegen rokken van laliisa-stoi en roode zijden buik-

*) In plaats van ring umali zou men eerder ring manah of iets dergelijks
verwachten.

-) De tekst heeft pangisi. doch een Hs. leest pangasi. Dit zal wel hetzelfde
zijn als pangasih, een sterke drank uit rijst vervaardigd (v. d. Tuuk, Kawi-Bal.
Wdb. IV, 326, s.v.). Hetzelfde woord komt in die beteekenis in het Tagalog
en Bisaya voor.
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banden, die glansden. Allen, knapen en meisjes waren schoon en
huwbaar. Zij allen waren verliefd en zeer lachlustig (113).

Ook waren er magere en uitgedroogde raksasl's, ziek en bleek en
met zeer zwerende wonden; verontrust en vermoeid waren allen, die
ronddienden, ziek, met dikken buik, aan waterzucht lijdend, voort-
durend nat. Dadelijk waren allen, die haar naderden, ontsteld en
hielden hun neus dicht (114).

Men schreeuwde haar toe en allen lachten luidruchtig. Beschaamd
ontvloden zij; trachtende te vluchten, werden zij vervolgd en neer-
geworpen. Verdrietig dienden zij rond, bespottende, haar gelaat be-
dekkende, zoodat zij niet zichtbaar waren, afkeerig van het drinken
van palmwijn *); dronken en verzadigd vielen zij in slaap (115).

Het gemoed van de prinses was gealtereerd, denkende aan den
vorst; bedroefd ging zij naar den tempel, legde zich neder en sliep.
Trijata volgde haar en droeg haar sirihdoos en hare mondparfume-
rieën, welriekende Laurus-schors en kalk (116).

Trijata plukte bloemen, zich rustig verlustigende. Zij bond cani-
paka's samen en ook karang fca/i-bloemen; eveneens mangunëng's en
Pandanus-bloemen, die zij omwond, vermengd met Dioscurea's.
Heerlijk schoon waren zij, terwijl zij ze eerbiedig aan de prinses
aanbod (117).

Ook waren er Mesua-bloemen, die zij aaneenreeg, verrukkelijk om
te zien, en />adcr/«-bloemen in menigte, alle wit, die reeg zij samen.
Evenzoo dalhna's, zeer liefelijk en rood waren hare kransen. Talrijk-
waren de saruni's, schoon en geel, die de meisjes samenbonden (118).

Zij allen bonden bloemen samen; er waren meisjes, die saruni's
aaneenvlochten en welriekende suka's "). Ook waren er, die schoone
blauwe lotussen aaneenregen en anderen plukten tanjitng's, die zij
samenvlochten (119).

Sommigen bonden geurige crlgading's samen; als zij afvielen en
zich verspreidden, werden zij om het hardst gezocht. Er waren er,
die vochten om mëlatïs, die alle even schoon waren. Zij stoeiden,
terwijl zij zich allen met bloemen tooiden (120).

De knoppen der oleanders *) waren alle in bloesem, alsof zij toe-
stemden en begeerden te bloeien. Met alle macht wenschten zij

*) Bator wordt in de Bal. glosse weergegeven met tuwak. Vgl. v. d. Tuuk.
K. Bal. Wdb. II, 584, s.v. tor II. Bator ontbreekt in de woordenboeken.

-) Deze bloemennaam ontbreekt in de Javaansche en Oudjav. woordenboeken.
'̂ ) In plaats van kabiri, zooals in den tekst staat, leze men kaniri.
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bloemen te plukken. Deze nu namen zij en verzamelden zij. waarbij
zij elkaar hielpen (121).

Zij hielpen hare gezellinnen in het uitkiezen der bloemen, die zij
met zijden draden samenbonden. De bakula's werden geregen aan
schoone pudak's. Zij werden gebracht naar de prinses, die verheugd
was bij het zien ervan (122).

Toen de anderen dit zagen, plukten zij snel knranta-bloemen in
menigte, dicht opeen. Zoovele bloemen als er waren, die werden ge-
plukt en vastgestoken, geurig en welriekend (123).

De schoonen waren versierd met bloemen, die door haar samen-
geregen werden; nu eens hier, dan weer daar plukten zij bloemen,
al rondzwervende; gaande naar het agoka-woud, waren zij zeer ver-
heugd; het zag er uit, alsof het de woning van god Manmatha
was (124).

Zij praatten voortdurend, alsof zij allen in gesprek waren. Zij
gingen mede en volgden de prinses, die naar haar keek. Zij keek
naar haar, die schreeuwden en op elkaar leunden. Zij tooiden hare
rokken en brachten ze in orde (125).

Inderdaad was de prinses uit een edel geslacht gesproten en vol-
maakt, een puikje, zooals geen ander mensch, wordt verhaald; naar
waarheid mild en braaf en bedreven was zij; hare onderdanen twij-
felden niet aan haar (126).

Zij vergezelden haar, asana-hloemen op het hoofcl dragende, al
zingende verlustigden zij zich. Zij sliepen op bladeren, die haar tot
matras strekten, naar boven kijkende naar het verschijnen van de
maan *) (127).

Zeer bekoorlijke fonteinen spoten water uit (op) de koraalboomen,
die zich bevonden op een terras. De maagden traden naar voren,
bloemen plukkende en kwamen zich wasschen, onbevreesd (128).

Tali-bloemen en slingerplanten werden geplukt (?)*), wari-zvari-
bloemen waren daar boven, vele clitoria's, als het ware gekleurd;
ook waren er lelies en schoone pacarcnggas? *) (129).

Zij liepen allen om het meer, terwijl zij allen lotussen af knotten;
de ranken plukten zij, om er zich mede te vermaken; allen tooiden
zich met afgevallen meeldraden (130).

Voortdurend plukten zij blauwe lotussen, die zij bemachtigd had-

i) Candraivilasita is tevens de naam van de versmaat.
-) Deze beteekenis schijnt tambil te hebben, volgens de plaatsen, die v. cl.

Tuuk (II, 783) aanhaalt, zonder ze te vertalen. Vgl. Mal. ambil.
•*) Pacarëngga is in van der Tuuk's Kawi-Bal. Wdb. IV, 44 s.v. niet vertaald.
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den, zeer schoone. Deze boden zij aan de prinses aan. Zij keerden
terug, verheugd, zonder zich te haasten (131).

De geurige wind blies zeer langzaam, alsof zij, die leed door de
scheiding, verkwijnde. De zeer bekoorlijke bloemen vielen op den
weg, als eene verwelkoming van de verheugde boomen (132).

De schoonheid der prinses verdiende eer bewezen te worden, im-
mers zij was trouw en zeer deugdzaam. Zij treurde en vergat de
godheid niet, dien zij hulde kwam bewijzen met bonte bloemen^) (133).

Vervolgens werd het dag en werd het liefelijke landschap verlicht.
Daarop waschte Janaka's dochter zich het gelaat en bad, zij die trouw
gehecht was (aan haren man). Zij vergat nooit, trouw hare godsdienst-
plichten te vervullen. Inderdaad dacht zij aan de goden (134).

„Er is eene gevangene vrouw, deerniswaardig en van edele ge-
boorte ; van haren geliefde gescheiden smacht zij. zeer bewogen van
gemoed. Haar geest verlangt zeer naar waarheidsliefde. Zij is ten
volle de godin genegen". Zoo sprak zij (135).

,,Moge dit nu door u gevoeld worden, zeg ik, o goddelijk lichaam,
want gij zijt toch immers een gering mensch. Al waartoe het lichaam
in staat is in het verrichten van passende daden, daarin moet gij het
dagelijks onderrichten, dat de geest onderdanig zij (136).

„Let") toch op en wil vooral wat in de overleveringen gezegd is
en luister naar de verhalen, die vermaard zijn in de afdeelingen (van
het Ramayana) en boeken (van het Mahabharata), den oorsprong
vroeger van alle kwalen en het leed der menschen en dit is een reden
tot aanhankelijkheid voor de uitmuntende menschen" (137).

Zoo luidden hare woorden, zeer dringend en liefderijk, zij peinsde
er over, dat zij niet standvastig was in verdriet en voorspoed. De
prinses lette er op, omdat haar hart getrouw was. Voortdurend was
zij bezorgd daar onder den aqoka '') (138).

i) Kusiitnazi'icitra is de naam van een bekende versmaat (vgl. Wrttasan-
caya, 59).

-) Pulati in den tekst is een drukfout voor wulati, zooals 6 regels verder
staat.

") De woordspeling goka ri sor ning a(oka gaat in de vertaling verloren.
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