
VERTALING VAN SARGA XXI VAN HET
OUDJAVAANSCHE RAMAYANA.

DOOR
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S a r g a XXI*).

Laten wij niet spreken over het leger, hoe het genoot, doch laat er
over Janaka's dochter gesproken worden. Zij werd vervoerd in een
wagen van juweelen en gebracht naar de plaats van het slagveld (1).

Zij werd gekweld doordat men haar liet zien, hoe Raghu's zoon in
een strik verward en bezwijmd was. Toen zij nu den edelen Rama
zag, was zij bedroefd en zij jammerde en zij verscheurde haar rok (2).

Op den bodem van den juweelen wagen viel zij neder, in zwijm,
onbewegelijk, bewusteloos ten gevolge van haar groot verdriet, als
een lijk, zwijgend, geheel zonder zich te bewegen (3).

Haar gelaat was bleek en hare oogen waren gesloten; het was alsof
het leven haar verlaten had, doch haar hals was ondragelijk vermoeid ;
hare handen waren verstijfd(?)^) en haar geheele lichaam was be-
zwijmd (4).

Toen zij bewusteloos was op den wagen, weende Trijata, hare
voeten omhelzende. De voeten van Janaka's dochter waren (ge-
woonlijk) zacht. Hoe kwam het, dat zij nu zoo stijf waren als een
staak? (5).

De prinses werd door haar wakker geschud. „Welaan, vrouwe,
ontwaak en kom weder tot u zelve! Kijk eens, wat is uw hoofd afge-
mat! Gij zijt toch zeer leugenachtig jegens mij ! (6).

„Wat hebt gij vroeger tot mij gezegd, prinses ? „Trijata! mogen
mijne woorden door u behartigd worden, zusje! Overal waarheen ik
ga moet gij onafscheidelijk zijn en laat het niet gebeuren, dat ik u
iets niet mededeel" (7).

*) Sarga XX is vertaald in deel 88, p. 4S1—460 dezer Bijdragen.
-) Akwang ontbreekt in de woordenboeken: Prof. Kern geeft deze vertaling

in zijne aanteekeningen op het Javaansche woordenboek van Gericke-Roorda.
Dl. 90. 20
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302 VERTALING VAN SARGA XXI VAN HET OUDJAVAANSCHE RaMaYAnA.

„Deze eerste woorden van u waren onwaar, want ik nam geen
afscheid van u en was ook niet ver van u verwijderd. Wat is de reden
van uw vrees voor onwaarheid ? Zelfs in mijne droomen wordt gij
niet bedrogen (8).

„Nu is de gelofte, die gij gedaan hebt, verdwenen. Gij zijt weg-
gegaan zonder er mij van in kennis gesteld te hebben. Al uwe vroegere
woorden van genegenheid en al wat gij gezegd hebt kunt gij niet
tegenspreken (9).

„In dezelfde mate als mijn vader en mijne moeder is niet mijne
genegenheid, die is in u. Gij zijt Rama, mijn oppergod, gij zijt het
wenschjuweel en de Kalpa-boom (10).

„Gij wordt door mij geëerbiedigd en zult door mij beschermd wor-
den, geen ander. Gij alleen zijt inderdaad het doel van mijn verlangen.
Wien anders zou (ik) beminnen, als gij er niet waart, vrouwe ? De
anderen zouden u zeker minachten (11).

„Alle raksasï's bespotten u, want alleen ik dien u, doch ik blijf niet
lang aan uwe voeten, kijk daarom naar mij, geliefde! (12).

„Wanneer gij werkelijk meent, nu te zullen sterven, moge ik dan
geen oogenblik door u achtergelaten worden. Daarom, prinses, kom
bij en wacht, want ik zal mij niet verwijderen van uwe voeten" (13).

Zoo waren de woorden van Trijata, terwijl zij weeklaagde, ten
gevolge van hare aanhankelijkheid en hare genegenheid. De prinses
bleef lang bewusteloos. Hoe langer hoe meer kreet zij, bedroefd en
bekommerd (14).

Nadat zij een oogenblik bewusteloos en bezwijmd gebleven was,
bewoog zich langzamerhand de prinses en kwam bij, doch zij kon
zich niet bewegen, daar zij afgemat was; zij zuchtte. Ach! Hoe hevig
was haar groot verdriet (15).

Doch zij opende hare oogen niet; haar hart was gebroken en hare
gewrichten waren vermoeid; hare tranen stroomden voortdurend in
menigte over haar gelaat. Hare oogen waren gezwollen en rood door
hare tranen en ten slotte kreet en jammerde zij (16).

„Ach mijn ziel! Gij zijt uitermate taai en ontvliedt niet. Naar
ik meen is mijn verdriet buitengewoon. Gij zijt zeer gehecht
aan dit lichaam; voortdurend is het verdriet over mijn leed en
ellende (17).

„Evenzoo is dit hart onbetrouwbaar in zijne liefde; zelfs mijn
adem is gehecht (aan het leven). De vorst is dood, doch gij blijft
(leven). Ach! Helaas! Hoe moeielijk is het, uwe liefde te besten-
digen! (18).
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„Mijne liefde en mijne genegenheid zijn, meen ik, niet gering,
doch ik volg u niet in den dood, o vorst! Doch mijn hart is zoo hard
als diamant, daarom breekt het niet bij uw dood, o vorst! (19).

„Overstelpend was uwe moeite, uw verdriet en uwe vermoeienis,
toen gij mij vroeger zocht in het groote woud. Nadat gij wist, dat ik
nog in Lëngka ben, hebt gij een middel gezocht, ten gevolge van uwe
liefde (20).

„Zooveel mogelijk beleid hebt gij daarbij betracht, zonder te letten
op het deren van dieren. Gij hebt vroeger ook Balï immers gedood;
ik alleen ben het doel van uw streven, niets anders (21).

„Verscheidene apen hebben door uw toedoen uw leed gedeeld; zij
waren eveneens bedroefd over uw verdriet om mij. Zij waren in staat,
de zee over te steken; groot was hunne kwelling door uw streven (22).

„Nadat zij de zee overgestoken hadden, hebben zij hun leven
opgeofferd in den strijd. Geen ander doel is er, waarop gij uwe ge-
dachten richtte; ik ongelukkige was het, die door u gezocht werd en
die het doel van uw streven was (23).

„Dat was het non plus ultra van uwe liefde, te kunnen sterven met
uw trouwen jongeren broeder, doch ik blijf achter bij uw dood, vorst;
ik ben slecht, onmeedoogend, laag en boos (24).

„Ik let op niets anders dan trouw en liefde, doch uw vader, die
was braaf en trouw. Gij waart slechts een oogenblik van hem ge-
scheiden; door zijne liefde is hij hevig bedroefd gestorven (25).

„Ik echter zie nu, dat gij dood zijt en toch kan ik het over mij
verkrijgen u niet te volgen en te blijven leven zonder schaamte.
Blijkbaar ben ik niet te vertrouwen, want de plicht van eene trouwe
vrouw is door mij geschonden (26).

„Ik ben hier, wachtende op uw komst; verscheidene ongemakken
heb ik verdragen. Ik nam den schijn aan van bezield te zijn door
trouw, (doch) volg u niet in den dood. Ach ! Integendeel ben ik inder-
daad ontrouw (27).

„Ach! Mijn lichaam is beschaamd, dat het niet in staat is, trouw
te zijn, doch in staat is, (in leven) te blijven. De liefde van den vorst
daarin is zeer groot, doch het denkt niet (aan hem) (28).

„Ach, helaas! Wai is Sïta buitengewoon ongelukkig! Een groot
onheil verkondigend is uw booze daad, doch gij zijt zonder lichaam,
uw lichaam is laag; de wereld raakt in opschudding en wordt eveneens
slecht door u (29).

„Wat toch zal uwe zonde wederom in de toekomst zijn, want de
geheele wereld is nu door u ongelukkig. Blijkbaar zal uw verdriet
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daardoor groot zijn, wanneer gij wederom herboren wordt in duizend
wedergeboorten (30).

„Ach! mijn lichaam, ziehier dan uwe onreinheid, doch uw leed is
begrensd. Ach! Hoe grenzenloos onmeedoogend is het noodlot, omdat
nog meer leed zal trachten u te kwellen" (31).

Zoo waren de woorden, waarmede de prinses jammerde, terwijl
zij het noodlot en haar karmma (in een vroeger leven verrichte
daden) verwijtingen deed. Haar hart smolt en was verbrijzeld,
hevig bedroefd, bij de gedachte aan de onreinheid van haar
lichaam (32).

Hoe langer hoe langer weeklaagde zij; haar geween was heesch,
zwak en zacht. Haar keel was droog en pijnlijk aangedaan en uitge-
droogd ; (haar mond) was geopend en zij was terneergeslagen en
sprakeloos (33).

Zij was verstijfd en (haar mond) stond open; zonder te weenen,
verbijsterd, zonder met hare oogen te knippen, onbewegelijk en zonder
adem te halen. Haar lichaam was gebonden door het leed, gelijk eene
teekening, een beeld of eene afbeelding (34).

Als vlammend vuur was haar groot verdriet, dat in haar geest
was met zijne scherpe hitte. Haar hart brandde en werd daardoor
verteerd en verpletterd, als een boom, getroffen door een bliksemflits
van Indra*) (35).

De prinses viel wederom in zwijm; verbrand door haar leed, ver-
dween haar levensgeest. Trijata was uitgeput, haar ziende; wederom
jammerde zij, zeer bekommerd in haar gemoed (36).

Toen zij zoo bewusteloos en verbijsterd was, nam zij haar snel op
en vloog weg. Spoedig kwam zij in den Agoka-tuin en legde haar
neder op een rein juweelen rustbed (37).

Zij schudde haar lichaam wakker, dat geheel bezwijmd was. Zij
streek over haar gelaat, dat koud was, terwijl de levenskracht er niet
(meer) was. Zij betastte haar hart, dat werkelijk stijf was. Hoe langer
hoe men schreeuwde Trijata, weenende en jammerende: (38).

„Zie toch, prinses! Waarheen zijt gij toch gegaan ? Kom toch tot
bezinning en vermaan uw gemoed! Ach ! Gij zijt toch begrensd in uwe
liefde, want gij geeft de voorkeur aan den dood, zonder op mij te
letten (39).

„Heer! Heb medelijden, treed vooruit en help mij, opdat Janaka's
doorluchtige dochter leve ! Mijn tempel is ingestort. Richt hem toch

Indrabajra is de naam van een bekende versmaat. Vgl. Wrttasaficaya, 44.
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weer op! Mijn zvaringin is verdwenen en afgeknot, als zij er niet
is" (40).

Zoo waren de woorden van de deerniswaardige Trijata.. Intusschen
kwam zij bij, haar geween hoorende. Onafgebroken bewogen zich
hare verslapte handen. Onbewegelijk sloot zij hare oogen, onafge-
broken sprekende, vast vertrouwende (41):

„Uw verdriet over mij, dat ik er ben, zij verre, want ik zal sterven
eens en vooral. Waartoe zou het dienen, dat ik leef zonder bescher-
ming, mijne jongere zuster ? Zie! Liever wil ik, dat ik sterf (42).

„En wat zou ik toch doen in dit leven, omdat de edele vorst
Raghawa gestorven is. Zeer groot toch was mijn verlangen, om
eerder te sterven; alleen omdat hij leefde heb ik gewacht en ben ik
niet gestorven (43).

„De draad van mijn leven is echter gebroken en is er niet meer.
Het is duidelijk, dat die spoedig zal afbreken, want hij was als een
touw en een band, het middel, waarmede mijn ziel gebonden was,
waardoor ik niet stierf (44).

„Wanneer nu dit leven van mij bestendig is, jongere zuster, zal
het (zelfs) wanneer de keten doorgesneden is niet breken, doch ik zal
het met geweld breken. Het is snood en slecht, jongere zuster, dat
ik er nog ben (45).

„Hoe groot toch is mijne gehechtheid aan dit leven en hoe groot
is toch mijne vreugde daarover dat ik besta. Ik heb toch slechts
verdriet en ellende ondervonden; laat daarom mijne ziel, helaas!
rustig sterven (46).

„Doch opdat mijn dood vruchtbaar zij, o zusje, niet nu, maar later,
in de toekomst, moge god Waiqwanara mijn geneesmiddel zijn. Wees
mij dus genegen, Trijata! en leg een vuur aan!" (47).

Zoo waren de woorden van Janaka's dochter; zij was trouw en in
haar hart vast besloten, om te sterven, niets anders. Hoe langer hoe
meer uitgeput werd Trijata, zeer bedroefd. Snel sprak zij, weenende,
onmiddellijk daarna (48):

„Zeer liefdeloos zijt gij, prinses, jegens mij, omdat gij u haast, uw
lichaam te dooden. Gij bekommert u niet om mij en denkt niet aan
mij. Het is uiterst slecht, dat ik zonder bescherming achtergelaten
word (49).

„Ook is het niet zeker, dat de vorst gestorven is. Het is ondenk-
baar, dat hij zou sterven, gebonden door een slang. Ook Hanüman
werd vroeger gebonden, doch hij stierf niet en ontkwam levend (50).

„Zoo is nu vorst Raghawa getroffen door een grooten strik; het is
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met opzet, dat hij dit voelt. Hij wenscht, dat de vreugde der vijanden
toeneme; hunne vreugde nu is groot, omdat hij blijkbaar overwon-
nen is (51).

„Wacht daarom en wees niet ongerust! Stel uw geest gerust en
wees niet bedroefd! Dit leven is moeielijk te verkrijgen en niet te
grijpen. Terwijl gij zoudt sterven, is hij echter niet dood (52).

„Doch opdat gij niet twijfelt er aan, dat hij (nog) levend is, zal ik
snel naar het slagveld gaan. Wanneer hij werkelijk gestorven is,
zooals gij meent, dan zal ik niet blijven bij u, vrouwe (53).

„En in geval het zeker is, dat hij gestorven is, dan zal ik afscheid
gaan nemen van Wibhïsana, want ik geloof niet, dat hij niet zou
weten, dat ik zal sterven, de bescherming van uwe voeten volgende,
niets anders" (54).

Zoo waren de woorden van Trijata., waarop zij wegvloog. Vliegende
ging zij weg naar het slagveld. Daar gekomen zijnde, maakte zij een
scmbah voor Wibhïsana. Hare handelwijze was als die van iemand,
die zich in een bamboehuis bevindt*), trouw aan haren vader (55).

Vervolgens kwam zij bij Wibhïsana, die haar liefhad, al weenende
en hare tranen stroomden aanhoudend, alsof haar rein hart gebroken
was. Zij veranderden in amrta in hare heldere oogen (56).

„Ik hier ben uw ongelukkig kind; ik heb geen anderen naam dan
Trijata op aarde. Ik zal u mijn doel mededeelen, wees niet treurig.
Uw kind zal sterven, daarom neem ik afscheid (van u) (57).

„Ik ben bedroefd, ziende dat de prinses, de dochter van vorst
Janaka vroeger naar het slagveld gevoerd werd. Zij werd vervoerd,
schreeuwende, treurig en jammerende, ziende dat Raghu's telg ge-
bonden was (58).

„Ten gevolge daarvan viel zij in den wagen, bezwijmd, de aan haren
gade getrouwe, brave, liefhebbende, wegens haar verdriet, ziende dat
heer Rama getroffen was door den slangenpijl Nagapaqa (59).

„Zij was bewusteloos en lang bleef zij bezwijmd; zij werd door
mij naar den tuin teruggebracht, buiten kennis. Toen zij tot bewust-
zijn kwam, wilde zij afscheid nemen, om te sterven wegens hare
liefde voor den vorst (60).

„Dit is mijn doel, waarom ik hier kom. Wees gij niet bedroefd,
wanneer uw kind sterft. Ik zal in het vuur afdalen, om mede te
sterven. Janaka's dochter zal door mij vergezeld worden en ik zal niet
van haar scheiden" (61).

i) Wanggasthiti is de naam van een versmaat. Vgl. Wrttasancaya, 56.
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Zoo waren hare woorden, terwijl zij een sëmbah maakte. Daarop
antwoordde Wibhïsana medelijdend: „Groot is toch uwe onbarm-
hartigheid, mijne dochter. Gij zegt, te zullen sterven, plotseling,
zonder verlangen (62).

„Zijt gij verdwaasd, dol en krankzinnig? Hebben pigaca's of yaksa's
(uw verstand) verduisterd ? Hebben de schaar van planeten en bhüta's
zich in uw hart gevestigd, waardoor gij verbijsterd zijt? (63).

„Er zal immers een redmiddel zijn voor heer Rama. Gij meent,
dochter, dat hij zal sneuvelen op het slagveld. De drie werelden
zouden vernietigd worden en de aardbol zou instorten, wanneer
Raghu's telg zou overwonnen worden op het slagveld (64).

„Deze wereld zou uitermate ongelukkig zijn, als vorst Ramabhadra
gedood zou worden. Hij is immers eene incarnatie van Purusottama
(Wisnu), verheven, bedreven, geoefend in het hanteeren van wapens
in de geheele aarde (65).

„Daarom ben ik vol vertrouwen, dochter. Zeker zal uwe vreugde
zijn, wees derhalve niet bezorgd! Kom, meisje! Keer terug! Troost
de prinses! Deel haar al mijne woorden mede! (66).

„Belet haar, geweld te plegen jegens zich zelve! Het zou hard zijn
voor den vorst, indien de prinses stierf. Bij den dood van den vorst
zou de wereld niet (langer) bestaan. Ook ik zou sterven, wanneer de
vorst er niet (meer) was (67).

„De deugden van hem, die deugden kent, daaraan ben ik gehecht
en dit is de reden, waarom ik hier ben. Ik zou geen gelijke van heer
Rama ontmoeten, die voor mij zou zorgen, zelfs al zag hij, dat mijne
verdiensten gering zijn (68).

„Als hij zou sterven, zou geen ander (voor mij) zorgen. Wie zou
mijne voortreffelijke deugden zien, helaas! Evenals een boom midden
in het groote woud faalt tengevolge ervan, dat zijne bloempunten juist
in vollen bloei staan*-) (69).

„Dat is de reden, dat ik niets anders zal zien, als de vorstenzoon
Raghawa er niet is. Welaan mijn kind! Dat is de reden, dat gij moet
terugkeeren. Janaka's dochter moet door u beschermd en vermaand
worden!" (70).

Zoo waren de woerden van Wibhïsana tot zijn kind. Zij was niet
langer bekommerd van hart. Eerbiedig groette zij hem, terwijl zij
een sëmbah maakte. Snel ging zij terug naar de lusthof (71).

Laten wij weer spreken over den voortreffelijken Rama. Hij was

•*) Puspitagra is de naam van een versmaat. Zie v. d. Tuuk, K. Bal. Wdb.
IV, 214, s.v.
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niet in staat te ontwaken, diep bedwelmd. De gewrichten van zijn
lichaam waren pijnlijk en gebroken door den moeilijk te overwinnen
Slangenstrik (72).

Zoo geschiedde het, dat hij weer tot bewustzijn kwam en pijn ge-
voelende, zuchtte en weeklaagde hij. Zijn geheele lichaam was ver-
moeid en bewegingloos. Het bloed verspreidde zich over zijn gelaat,
omdat hij warm was (73).

Zijne oogen waren zwak en zijn gezicht was verduisterd. Zijn geest
alleen kwam tot bewustzijn en dacht na, alsof hij in zijn buik was.
Alleen zijn levensgeest was er, doch de kracht was er niet (74).

Toen nu de edele Raghawa zijn bewustzijn herkregen had, trad
Wibhïsana op hem toe en deelde hem het bericht omtrent de vorsten-
dochter Sïta mede. Dit was het, wat hem medegedeeld werd door
hem, terwijl hij op hem toetrad (75).

Raghu's telg was bedroefd, hoorende dat Maithilï naar het slag-
veld gevoerd was. „Zeker zal zij sterven, de deerniswaardige, ziende
hoe ik vroeger bedwelmd en bezwijmd was (76).

„Ach! geliefde dochter van vorst Janaka! Niet verkeerd was uwe
gedachte, doch passend was het, dat gij zoudt sterven ten gevolge
van mijne kleinmoedigheid, dat ik niet in staat was, om den vijand
der geheele aarde te dooden (77).

„Gij zijt de geheele aarde, naar mijne meening, ten gevolge van
het groote aantal deugden, die gij bezit. Zelfs het puikje van de
geheele wereld zou niet te vergelijken zijn met u, geliefde (78).

„Qrï, Ratih, de dochter van den berggod (Parwatï) en Saraswatï,
dat zijn zij, die de aanzienlijkste godinnen zijn. Wanneer zij in de
weegschaal gesteld werden tegen u, zou haar gewicht voor u onder-
doen, naar mijne meening (79).

„Al uwe deugden zouden niet ten einde toe opgesomd kunnen
worden; zij zijn ontelbaar als de paarlen van den oceaan. Dat is de
reden, dat ik niet zal aarzelen, om u te zoeken, geliefde, en mijn leven
voor u op te offeren (80).

„Doch ik ben ongelukkig, zusje; de goden plagen mij en zijn
wreed, rücksichtslos. Bijna toch zou ik u weder ontmoeten, doch er
is een hinderpaal, doordat zij nog de overwinning niet schenken (81).

„Helaas! Het noodlot is slecht, boos en onmeedoogend; het is
verderfelijk en stort u in het ongeluk, geliefde! Onophoudelijk is het
wreed *) en veroorzaakt leed, boosaardig verheugd bij het zien van
het leed van hem, die gescheiden is (van zijne geliefde) (82).

*) Voor nistara in den tekst leze men: nistura.
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„En het noodlot bespot naar willekeur; nutteloos is de deugd van
huwelijkstrouw daarvoor. Menschen, die schoone eigenschappen be-
zitten en die edelaardig en onschuldig zijn, kan toch het noodlot
scheiden (83).

„Gij zijt onvergelijkelijk in schoonheid en het ontbreekt u niet aan
de vijf eigenschappen. Het is niet gepast, dat gij gescheiden wordt;
dit is eene gewelddadigheid van het noodlot (84).

„En uw geest is rein als een edelgesteente; gij zijt onveranderlijk
trouw aan uwen geliefde. Gij zijt altijd trouw en standvastig in uw
hart, ja zelfs vroeger uitgelaten van vreugde*) (85).

„Doch, geliefde! wees het noodlot genegen, dat veroorzaakt wat
gij in het hiernamaals te verwachten hebt. Daar (dan) zult gij mij in
de toekomst ontmoeten, zusje, tengevolge van de deugd van huwelijks-
trouw, die de oorzaak hiervan is (86).

„Doch ik zal sterven met uw jongeren broeder, geen ander dan hij,
die vermaard is als Laksmana. Hij is trouw en braaf, navolgens-
waardig in de vastheid van zijn trouw, standvastig in het leed en
volgt mij overal waarheen ik ga (87).

„Mijn jongere broeder Laksmana! Ik ben voldaan over u, omdat
gij mij volgt waarheen ik ook ga, onafgebroken. Koude en hitte, leed,
honger en dorst en vermoeienis, dat hebt gij steeds ondervonden door
mijn toedoen (88).

„Ach mijn jongere broeder! Gij verdient het, mijn jongere broeder
te zijn. De quintessence der genegenheid is niet gewichtig. Uw leven
is door u opgeofferd. Niets anders is uw streven dan naar trouw
alleen (89).

„Er is niets, waarmede ik u kan vergelden, jongere broeder. Ik
schenk u slechts altij-d ongeluk en leed. Ach! Uw oudere broeder is
inderdaad oud, dat hij niet in staat is, zijn jongeren broeder een
weldaad te bewijzen (90).

„Laat ik u, jongere broeder, geen genot schenken, dit is de reden,
dat gij zult sterven. Helaas! Jongere broeder, mijn leven is ondank-
baar en slecht; in staat om wijs te zijn volgt gij mij in den dood (91).

„In de drie werelden zal ik uws gelijke niet zien, standvastig, dap-
per, trouw van hart en rustig, verstandig, waarheidlievend, deugd-
zaam, edelaardig, ervaren, zacht, zachtmoedig, vriendelijk en
trouw (92).

„Beleidvol en beducht voor hetgeen ongepast is; het gepaste dat

Rathoddhata is de naam van een versmaat. Vgl. Wrttasaficaya, 52.
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is de aanleiding van uw gedrag. Uwe woorden zijn goedgezind en
waar; gij verwelkomt*) uwe gasten met hunne familie (98).

„Zoo zijn uwe oneindige deugden, doch er zijn andere; hun aantal
is ontelbaar, niet te noemen. Onder de bergen zijt gij te vergelijken
met den Malaya; als het sandelhout zijn uwe deugden, rein en
geurig (99).

„Hoe groot uwe deugden ook zijn, verheft gij u er niet op en zijt
gij niet verblind. Gij zijt aanhankelijk jegens uw ouderen broeder en
onderworpen, niet anders dan iemand, die als dienaar fungeert (100).

„Dat is de reden, dat ik u hoe langer hoe meer verplicht ben, ziende
dat gij steeds onderdanig en dienstvaardig zijt. Zoo zwaar als de
Meru is mijne verplichting jegens u, jongere broeder; zij zou in
duizend jaren niet geheel afgelost kunnen worden (101).

..Mijn verzoek, jongere broeder, is dat gij als gij herboren wordt,
dat gij dan weder mijn broeder zijt, onafscheidelijk, doch moogt gij
dan de oudste zijn en ik de jongste. Ik zal u onderdanig zijn en uwe
deugden vergelden (102).

„Wibhïsana! Evenzoo is het met u. Gij zijt deerniswaardig en
zoekt bescherming, radeloos. Gij verdient bemind te worden en zijt
goed en deugdzaam. Gij zijt dapper jegens verrichters van goede
daden en door boosdoeners gevreesd (103).

„Gij zijt begeerig naar deugden en goede daden en zwak in slechte
verrichtingen. Gij zijt dwaas, onwetend in het zeggen van leugens,
oprecht, zeer onachtzaam in het verrichten van allerlei slinksche
daden (104).

„Dit zijn de voornaamste van uwe prijzenswaardige deugden; zij
zetelen in uw hart en zijn daarin doorgedrongen, doch zij zijn niet in
staat u vreugde te verschaffen en zij dooden niet de onreinheid der
geheele aarde (105).

„Dacanana is wel is waar uw oudere broeder, (doch) uw hart is
hem niet genegen. Ten gevolge van de grootheid van uw hart behartigt
gij het welzijn van anderen; het is uw wensch, dat de geheele wereld
gelukkig is (106).

,,Gij bekommert u er niet over, gescheiden te zijn van uw kind en
van uwe broeders, van uwe vrouw en uwe verwanten. Gij koestert
geen genegenheid jegens hen allen; alleen naar het heil der wereld
streeft gij (107).

i) In den tekst is hier een fout in de nummering der verzen, daar vers 98
onmiddellijk op vers 92 volgt. Of zijn hier eenige verzen overgeslagen? Het
woord swagata duidt de versmaat aan. Zie Wrttasaficaya, 53.
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„Gij weet, dat het ontmoeten van elkander wankelbaar is; zoo is
nu het leven en het geluk. Als een stroom en een bliksemflits is het
geluk; ten slotte is het zoo snel als een paard*) (108).

„Dat is de reden, dat gij gegaan zijt, om uw toevlucht bij mij te
zoeken, wegens uwe begeerte naar het welzijn van anderen en uwe
meedoogendheid, doch dat waarnaar gij streef det is niet geslaagd;
te vergeefs, want de goden zijn u niet welgezind (109).

„Het doel van den mensch is, bescherming te zoeken, en dat zijne
vijanden uit den weg geruimd worden en dat hem macht en groot
geluk geschonken worden. Als dit niet zoo is, is het verkieselijk, zich
niet langer te verschuilen (110).

„Gij hebt het loon van hen, die bescherming zoeken, niet verworven
tengevolge van mijne onvergelijkelijke slechtheid. Ach, helaas! Rama
is laag en teleurstellend. Zijn gemoed is liefderijk, doch hoe zou hij
overwinnen?") (111).

„De grootte van mijne gebreken is als een berg, het toppunt van
oneer en schande, want de brave lieden, die hun toevlucht bij mij
gezocht hebben, al hun leed is onuitwischbaar (112).

„Sugrïwa, Anggada en zoon van den Windgod! Ik zal afscheid
van u nemen, helaas! Weest niet bedroefd, doch keert terug, want
het is uit met het vergelden van uwe deugden (113).

„Uwe vermoeienis in het trachten om te gaan en binnen te dringen,
om Sïta te zoeken, daarvoor was de zee niet klein, geen rivieren,
geen wouden, geen hooge bergen, geen andere hemelstreken waren
moeielijk te bereiken en ongebaand (114).

„De omtrek van den aardbodem was overstelpend vol door het
volk van het apenleger, dat zich verspreidde. De prinses werd ge-
vonden en opgespoord; de dam nam toe, hetgeen een buitengewoon
werk was (115).

„Om kort te gaan, de zee werd overgestoken; hoe langer hoe stout-
moediger waart gij in den strijd en in het beraadslagen. Gij allen
trachtet te strijden, niemand week; niets anders was uw doel dan de
terugbetaling van uw schuld (116).

Al wat gewenscht werd geschiedde; er was geen twijfel aan, dat
gij uwe genegenheid vergoldt. Alles wat ik beval weigerdet gij niet,
al uwe woorden, dat gij zoudt terugkeeren; gaat dus!" (117).

Zoo waren de woorden van den zeeghaften Rama, waarmede hij
eindigde; hij dacht niet anders dan dat hij zou sterven. Sugrïwa's

Turagagati is de naam van een versmaat.
De vertaling van balt kari wënanga is zeer onzeker.
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hart smolt en zijne tranen stroomden voortdurend tot zijn borst
toe (118).

„Ach vorst! Wacht op ons, die uwe dienaren zijn! Zie hoe wij
allen u onderdanig zijn! En zie wat ons streven is! Uw beeld is helder
in ons hart (119).

„Laat daarom de vorst een oogenblik wachten! Uwe vijanden zullen
door ons gedood worden. Al is ook de kracht van de vijanden zeer
onstuimig, toch zal het niet falen, dat zij snel door ons zullen gedood
worden (120).

„Als wij allen vernietigd zullen zijn, dan eerst is het passend, dat
gij denkt aan den dood. En het is alsof gij niet ziet, dat wij terug-
keeren, dat zou niet gepast zijn, want dat zou liefdeloos zijn (121).

„Want als wij u verlieten, zouden blijkbaar allen, die dit zagen,
het berispen. „Foei apen! Gij zijt inderdaad lage dieren, die de
wereld niet kennen". Zoo zouden zij spreken (122).

„Dit is de aanleiding, dat men zou spreken, als wij leefden, wan-
neer werkelijk de dood tot u kwam, doch ons doel zal zeker slagen.
De vernietiging der vijanden was vroeger onze gelofte (123).

„Wanneer zij zonder overschot weggevaagd zijn, zullen wij in uw
hemel (u) volgen. Exenzoo wanneer Dacamuka gesneuveld is, dan
zal hij door ons aan u aangeboden worden (124).

„Niet uit overmoed spreek ik (zoo), doch als bewijs, dat mijn
gemoed gerust is. Ik ben onafscheidelijk van de voeten van den vorst;
ook later in eene volgende geboorte zal ik uw dienaar zijn" (125).

Zoo waren de woorden van den apenvorst, waarmede hij ant-
woordde, ten gevolge van de trouw van zijn zuiver hart, zonder voor-
beeld in zijne gedachten, niet gehecht aan het leven, in alle opzichten
navolgenswaardig (126).

Na zoo gesproken te hebben, zweeg hij vervolgens, zijne tranen
afwisschende, die stroomden en vloten. De apen waren sprakeloos
en niet in staat om te weenen, tengevolge van de.hevigheid van hun
verdriet, alsof het eene teekening*) (?) was (127).

Toen zij allen tot zwijgen gebracht waren, was de nacht hoe langer
hoe meer voortgeschreden en de wind blies. Steeds viel de dauw,
onophoudelijk, als het ware de tranen van den nacht, die deelde in
hun leed (128).

Langzamerhand werd het licht en de dag schreed voort. Alle vogels
ontwaakten en zongen luid. Zij waren heftig bewogen, ziende dat

*) De beteekenis der woorden „kadi ta surat" is niet duidelijk. Surat kan
beteekenen: „geschrift, afbeelding, teekening", enz.
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zij bedroefd waren en weenden, alsof zij jammerden als onrustige
bijen *) (129).

Toen Heer Rama zweeg, werden de zienerscharen luidruchtig. In
het luchtruim maakten zij een sëmbah en reciteerden lofprijzingen.
De macht van god Wisnu werd in al hunne lofzangen verkondigd,
met het doel dat Raghflttama zou ontwaken (130).

„O Madhusüdana! Laat de god eene poging doen en niet vergeet-
achtig zijn! Wisnu is uw ware lichaam, gij zijt de voortreffelijke
Purusottama. Het goede en ware is altijd in uw lichaam, zoodat het
niet verdwijnt. De verblinding immers, al is die er ook, de hartstocht
en (geestelijke) duisternis zijn overwonnen (131).

„In al uwe geboorten is het er vroeger nooit toe gekomen, dat gij
verbijsterd zijt. Vroeger in de eerste schepping werdt gij immers als
visch geboren. Gij waart een schildpad, hadt ge gedaante van een
everzwijn en waart Narasingha en Wisnu, een dwerg en Jamadagni
en nu zijt gij Ramadéwa (132).

„Zoo waren uwe geboorten en uw doel was vast besloten, om
anderen tot nut te strekken. In eene toekomstige geboorte zult gij
als God ontmoet worden, niet anders. Gij zijt geschapen in ver-
schillende geboorten, vergeet dit niet. Steeds zijn mijne woorden
niet bedekt, want gij zijt een vorst (133).

„Gij beheerscht de wereld en gij zijt de ziel van alle schepselen.
Gij zijt het begin en het midden en ook het einde, de oorzaak van
het bestaan, van den ondergang en den oorsprong der drie werelden
en de Opperheer, de voortreffelijkste der goden is u genadig
(134).

„Onder de hemellichten zijt gij de altijd stralende zon, onder de
heilige geschriften de Samaweda, onder de goden zijt gij Indra;
onder alle zintuigen zijt gij de geest; uw lichaam is voortreffelijk.
Onder alle Rudra's zijt gij Cangkara, die vreugde schenkt (135).

„Onder alle yaksa's en raksasa's zijt gij Dhanapa; onder de
menschen zijt gij vorst Prakatakïrtti; onder de hooge (bergen) zijt
gij de Sumeru, onder de onwrikbare de Himawan; onder de diepten
zijt gij de Oceaan, onder de boomen de bodhi- boom (136).

„Onder het geslacht der runderen zijt gij de koe, die al wat men
wenscht schenkt; onder de vogels zijt gij Wainateya, geen ander;
gij zijt de leeuw onder het wild en de makara onder de visschen^),

*) Bhramarmmlasila is de naam van een versmaat (vgl. Wrttasancaya, 47).
*) In plaats van awak in den tekst leze men iwak, in overeenstemming met

het volgende.
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die klein zijn van lichaam; wat betreft onder de groote visschen
zijt gij hun vorst Baruna (137).

„Onder alle naga's zijt gij beroemd als Anantabhoga; onder alle
slangen zijt gij vermaard als Basuki; onder de groote, reine en zuivere
rivieren zijt gij altijd de Jahnawï; onder hen, die snel gaan en altijd
loopen zijt gij de Windgod (138).

„Onder de heerschers zijt gij de Regentijd in levenden lijve; onder
de maanden zijt gij de vijfde, Marggaqïrsa; onder de zes jaargetijden
zijt gij de Lentemaand, de vriend van Manmatha; onder de schep-
pers der menschen zijt gij Dhatr, de Schepper (139).

„Onder alle pitara's zijt gij Aryyama, de voortreffelijkste der
manes; onder alle offers zijt gij het gebedsoffer, in waarheid het
voortreffelijkste; gij zijt om onder de woorden en de a onder de
letters; onder de vier levenstijdsperken zijt gij de Grhastlia-agrama
(140).

„Groot is het loon van den Dharmma, gij zijt niet van geringe
reputatie; het beleid is de oorzaak, dat men rijkdom verwerft, dat
zijt gij; de verdienste, de wet te volgen en het welzijn der wereld te
betrachten, die hebt gij; evenzoo in uwe handelwijze hebt gij gevolgd
hetgeen gepast is (141).

„Gij zijt de zwijger onder de geheimen en de spreker onder hen,
die weten te disputeeren. Onder hen, die bedreven zijn in staatsbeleid,
zijt gij de verdienstelijkste. Gij zijt de glans onder de zeer glanzenden
en de zegevierende onder hen, die in den strijd overwinnen. Gij zijt
de machtigste onder de machtigen en de wijste onder de wetenden
(142).

„Gij zijt Wyasa onder de voortreffelijke wijzen en Cukra onder de
groote dichters. Onder de volmaakte rsi's zijt gij geen ander dan
Kapila. Onder de beroemde goddelijke zieners zijt gij Narada, de
strijdlustige. Onder de priesterlijke wijzen zijt gij werkelijk Bhrgu,
wiens woorden vervuld worden (143).

„Onder de kenners van staatsbeleid zijt gij vermaard als heer
Wrhaspati. Onder hen, die buitengewone straffen opleggen, zijt gij
Yama. Uw lichaam is de bajra, het voortreffelijkste en onweerstaan-
bare wapen. Onder hen, die bedreven zijn in de wapens, zijt gij
Rama, de geliefde held*) (144).

„Onder alle hemellichamen zijt gij de maan, onder de paarden
Uccaihqrawa, onder de legeraanvoerders Kumara, onder de weten-

Wiralalita is de naam van de versmaat.
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schappen de wetenschap van de hoogste ziel. Onder de Gandhar-
wwa's zijt gij Citraratha en Prahlada onder de daitya's. Onder de
vrouwen zijt gij Crï, Smrti, Kïrtti, Canti, Dhrti, Dhïh, Medha,
Ksama. en Wak (145).

„God Pawaka zijt gij onder de Wasu's, Wasat Swaha onder de
geschenken. Gayatrï zijt gij, de allervoortreffelijkste onder de vers-
maten, vermeld door de dichters. De dwandwa is uw lichaam onder
de samenstellingen en het dobbelspel zijt gij onder de bedriegelijke( ?)
spelen, Airawana onder de woeste olifantenvorsten, als een spelende
tijgeri) (146).'

„Onder de Wrsni-helden zult gij later Krsna zijn. Den voortreffe-
lijken dadtya Kangc,a zult gij als een grashalm dooden. Onder de
Pandawa's echter zijt gij hier de stralende Arjjuna. Duryyodhana,
slecht van inborst, zal door u gedood worden (147).

„Zoo zijn de verschillende verschijningsvormen van uw lichaam,
doch er is geen verandering van uw lichaam. Gij zijt één en vervult
de drie werelden. Gij zijt de ziel van de schepselen, bewegelijk en
onbewegelijk, hoog en laag (148).

„Er wordt geen van alle schepselen geboren, wanneer gij er niet
zijt, want gij zijt het leven en het begin, Brahma, het eerste van alle
wezens, zelfs de punt van een grashalm. Gij zijt het, waaraan zijn
leven hangt, gij zijt de ziel ervan (149).

„Slechts zoo is onze meening, o wereldziel ! Zeer zwaar is uw
lichaam en uitermate onzichtbaar voor de groote wijzen, die uw
lichaam willen verbergen. Slechts beknopt zijn onze woorden, slechts
mantra's (150).

„Wegens de moeielijkheid van uw lichaam, voor de gedachte on-
bereikbaar. Kortom de zieners volgen en spreken verborgen (dingen).
Al wat zeer wijs en zeer sterk en machtig is, zoo groot is god
Purusottama, zeggen de groote wijzen (151).

„Doch het doel van het vermelden van het ware wezen van God
is niet anders dan de welvaart van de wereld en de nederlaag der boos-
doeners. Mogen de braven ten allen tijde geluk verwerven, doch de
tilaka-bloem is de ee-ste bloem, die aan tijd gebonden is-) (152)".

Zoo waren de woorden van alle zieners, die luid lofliederen reci-
teerden, en de goden, de siddha's en hemelsche zangers riepen luid:
„Heil! Heil"! Een regen van laurus c&s\?KZ-bloemen verspreidde zich

1) Qardülaurikndita is de naam van een bekende versmaat. Vgl. Wrttasan-
caya, 88.

2) Basantatilaka is de naam van een bekende versmaat. Vgl. Wrttasancaya, 76.
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en geurig blanketsel, in het luchtruim boven Raghu's telg (153).
Bij het vernemen van deze lofspreuken werden de banden door-

gesneden. De strik brak in duizend stukken en werd verbroken en
stuk gemaakt zonder dat er iets van overbleef. Evenzoo werden de
strikken van het apenleger vernield en raakten zij los, ten gevolge
van den luchtstroom, veroorzaakt door Garuda, die snel vooruit
trad (154).

Eerbiedig maakte hij een sëmbah voor heer Rama, den Zeeghaften,
en den edelen Laksmana; zijn gemoed was liefderijk en verheugd.
Hij omhelsde de voeten van de beide vorstenzonen en streek er over.
Hun lichaam werd weder rein, onverlet en zij waren niet langer
vermoeid (155).

Toen de beide prinsen hersteld waren, keerde Garuda weder terug.
Wibhïsana, de apenvorst en Anggada waren verbaasd. Maruti, Nïla
en het leger waren allen verheugd en blijde, ziende hoe de strik der
vorstenzonen gebroken en losgegaan was (156).

Zoo ook waren de voortreffelijke helden der apen inderdaad ver-
baasd. De slangenstrik was vroeger nooit losgegaan, doch sterk ge-
bleven, doch nu waren hunne banden ten slotte verbroken en zij waren
verbaasd. Het was alsof zij niet op aarde waren, dachten zij, doch
dat het een list was (157).

Zij begrepen echter, dat Garuda hun liefderijk het leven geschon-
ken had. Zij waren niet langer ongerust, doch zij waren allen zeer
verheugd. Hoe langer hoe grooter was de trouw van hun hart, onver-
brekelijk bij het zien van de groote macht van Raghu's voor-
treffelijken telg (158).

„Blijkbaar is hij god Wisnu, die zich in menschelijke gedaante
vertoont. Garudadhwaja is immers herboren als de edele Rama.
Er is geen twijfel aan, dat de vijanden der drie werelden zullen om-
komen. Rama! Hulde zij u gebracht, o heer, over wien de geheele
wereld zich verheugt *) (159)".

Zoo waren de woorden der apen, die zeer voldaan waren. Ver-
volgens stonden zij op en maakten zij zich gereed en uitgelaten hieven
zij een leeuwengebrul aan. Onstuimig sprongen zij, verheugd en ver-
langend was hun gemoed „Moge de strijd hervat worden", was hun
wensch, offervaardig waren zij gezind (160).

Toen werd het dag en morgen en de Zonnegod was op het punt
om op te gaan. Het apenleger en allen waren gereed. Daarop gekomen

i) Jagatpramudita is tevens de naam van een versmaat. Vgl. Wrttasan-
caya, 80.
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zijnde buiten de stad Langka juichten zij. Het luchtruim werd vervuld
door hun hevig geluid (161).

Dagamuka verschrikte bij het hooren van dit vreeselijke geluid.
De spionnen kwamen binnen en deelden snel het bericht mede.
Rawana met zijn leger zuchtte, terwijl zijne standvastigheid gebroken
was. Zijn hart was bevreesd, ontsteld, bang, bekommerd en bedroefd
(162).

Zijn gelaat verbleekte en werd glansloos, omdat hij onthutst was.
Hij kreeg hartkloppingen en zijn eigenwaan zakte neder en verdween.
De vrees belichaamde zich in hem, wiens groote verblinding toenam.
Deze spreidde zich uit over de standvastigheid van zijn gemoed en
zijn overmoed werd vernietigd (163).

Hij geloofde niet, dat zijne overwinning in den strijd zou slagen.
Het was blijkbaar voor hem, dat zijn nederlaag zou volgen. Daarop
beval hij den held Dhümraksa om uit te trekken. Hij trachtte te ver-
bergen, opdat het niet zichtbaar zou zijn, dat hij bedroefd was (164).

Hij die bevolen was, de dappere Dhümraksa, gehoorzaamde zonder
te aarzelen. Alle woorden van den vorst beschouwde hij als zijn
levensadem. Te sneuvelen als brandoffer in den strijd, daarnaar
streefde zijn gemoed, naar niets anders. Met alle kracht van zijn
geest was hij zijn heer aanhankelijk en genegen (165).

Hij trok ten strijde, al zijne troepen in slagorde scharende. Olifan-
ten, wagens en paarden waren reeds in slagorde met het voetvolk.
Er was een groote wagen van hem, genaamd Singhasya. Zijne paar-
den heetten Wrkasya, die hem trokken, onweerstaanbaar (166).

Toen hij uittrok vlogen kraaien met een vreeselijk geluid op. Zijn
vaandel werd weggeslingerd door een onweersstorm. Zijn hart was
onbekommerd bij het zien van deze slechte voorteekens. Hij was
niet bevreesd en niet bezorgd, dat zijn lichaam zou sterven, dat was
zijn streven (167).

„Waarvoor zou ik bevreesd zijn, als ik geslaagd ben in mijn werk.
Al wat ik wensch is toegestaan door den vorst. (Ik ben) verzadigd
en onthaald met juweelen en versnaperingen, macht, zinnelijke ge-
nietingen naar hartelust en vele met kransen versierde*) apsarasen"
(168).

Zoo waren de woorden van Dhümraksa. Zijn gemoed had er vrede
mede, te sterven. Wegens zijne groote toewijding jegens zijn heer
was zijn geest onwankelbaar en zeer hoog (169).

Malinï is de naam van de versmaat. Vgl. Wrttasaiicaya, 78.

Dl. 90. 21
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Toen hij daar kwam buiten de hoofdstad, zag hij de apen. Zij waren
allen verlangend, dat de vijand zou uittrekken; brommende en
schreeuwende kwamen zij allen opdagen (170).

De helpers van Dhümraksa traden vooruit, geducht van uiterlijk,
donker en dicht opeen, evenals duistere wolken; hunne zwaarden
waren te vergelijken met kronkelende bliksemflitsen*) (171).

Bij het vooruitrukken der raksasa's gingen zij allen voorwaarts
en stelden zich in beweging en hunne lansen waren zeer glanzend met
een vergiftigd") lansijzer. Hunne krtala's waren rein, scherp, geducht
en lang. Onstuimig was het samenstooten in de tusschenruimte van
de lansen. . . .") (172).

Snel hieuwen de met krtala's bewapenden, als de Doodsgod. Be-
hoedzaam sprongen zij op, ineens afgemaakt, omdat zij genekt wer-
den. Als jonge bamboe, rhabarber of water beschouwden zij de apen.
Alle apen werden verminkt en hunne billen werden gekerfd (173).

Vele apenheklen waren verwonderlijk om te zien. Zij wisten niet,
dat zij verminkt en gehouwen werden, omdat zij stoutmoedig waren
in den strijd. Zij waren op het punt om met hun knots te slaan, meen-
den zij, (maar) zij vielen achterover geleund. Het bloed gutste daar
uit hun buik, daar zij getroffen en gehouwen werden (174).

De apen werden gefolterd en hun lichaam werd verminkt; velen
werden gewond, gestoken met messen en olifantenhaken en anderen
met werpspiesen of getroffen door knotsen. Zij werden vertrapt en
vertreden; gekweld kermden zij. geklemd wordende. Uitgeput zucht-
ten zij, onrustig en snuivende; sommige bezwijmden (175).

De raksasa's werden hoe langer hoe stoutmoediger. Alles wat zij
woedend aanvielen werd gebroken en vernield. Toen traden de apen
naar voren, die van oudsher krachtig" en heldhaftig in den strijd waren.
Zij ontweken het, wanneer zij gehouwen werden, en zij faalden niet
in het vergelden. Zij verbrijzelden en braken en sloegen de gezichten
der reuzen (176).

Zij wierpen (hen) met steenen, zeer snel, en zij braken en rukten
de armen der rahsasa's af. De reuzen waren verslapt en allen waren
gebogen, geworpen wordende. Zij werden verpletterd en verbrijzeld,
wanneer zij door op hen vallende hooge bergen getroffen werden
(177).

1) Over deze versmaat widyutmala vgl. Wrttasancaya, 34.
2) Het Skr. woord zvidigd/ia ontbreekt in de Oudjav. woordenboeken.
•*) De gewone beteekenis van aninjo (zien of bezoeken) past hier niet in den

samenhang'.
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Van de lijken der reuzen was er geen, dat niet verpletterd en in
londerd stukken was gebroken ten gevolge van de snelheid, waar-
mede de apen met hun knots sloegen en wierpen, wegens hunne
verbittering, omdat zij in den vorigen nacht door een strik getroffen
waren. Dat is de reden ervan, dat hunne geduchte woestheid onbe-
dwingbaar was (178).

De apen knarsetanden en er was niemand, dien zij vreesden. Zij
lieten niet toe, dat de reuzen terugsloegen; hoe langer hoe meer wer-
den zij door hen in het nauw gebracht. Zij sloegen hen met de vuisten
en staken hen met hunne nagels en verwoed stieten zij hen. Terug-
gedreven en vertrapt werden de rdksasa's zwak en zij werden
achtervolgd (179).

Dhümraksa was verdrietig, ziende dat de raksasa's verdelgd wer-
den. Zijn wagen Singhasya ging vooruit en maakte een knarsend
geluid. Verheugd hinnikten de paarden, genaamd Wrkasya. Onmid-
dellijk daarna sprongen de apen er op en werden zij door hen ge-
grepen (180).

Dhümraksa zwaaide zijn knots omhoog, terwijl hij zich op den
wagen bevond, de apen vertrappende, die bevreesd waren en in op-
schudding terugdeinsden. Toen trad Marut's zoon naar voren, waarop
beiden even verheugd waren, evenals uitgelaten pauwen*), als zij
een slang ontmoeten (181).

Pawana's zoon trad vooruit, verheugd van hart. Hij greep een
steen, zoo groot als een berg, hard en scherp; terwijl hij hem omhoog
zwaaide met zijne rechterhand, strekte hij zijne linkerhand uit. Zijn
breeden arm spreidde hij uit als een spelenden vlcugel(?)*) (182).

Dhümraksa trad overmoedig vooruit en sprong weg. Vertoornd
steeg hij wederom op zijn wagen. Anila's zoon schrikte niet, toen hij
met de knots geslagen werd, (doch bleef) onbewegelijk, zonder pijn
te gevoelen, onvergelijkelijk, onwrikbaar (183).

Dhümraksa sloeg wederom, doch werd weder weggeslingerd. Hij,
dien hij trachtte te slaan, bleef toch onverlet en standvastig. Lang-
zaam spreidde hij hoe langer hoe meer zijn borst uit, toen hij ge-
slagen werd. Hij streefde naar roem en wilde beraadslagen over
den strijd (184).

Omdat hij telkens met de knots geslagen werd, maakte hij zich
gereed, om terug te trekken. Toen bij zijn vooruittreden wierp hij hem

1) Mattamayüra is de naam der versmaat. Vgl. Wrttasancaya, 70.
2) Sapatrahla is de naam van een versmaat. Van der Tuuk (Kawi-Bal. Wdb.

III, 296) leest supatrahla en vertaalt dit door: goed gevleugeld, vlug?
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ten slotte snel. Toen Dhümraksa met steenen geworpen werd, ver-
toonde zich zijne lage gezindheid. Hij hield niet stand, (doch) ontweek
hem, bevreesd dat hij getroffen en gewond zou worden (185).

Bij het weggaan van hem werd zijn \vagen getroffen, vernield en
verbrijzeld, tot asch geworden, doordat hij geworpen werd. Niet
anders was het met de deerniswaardige paarden Wrkasya; ver-
pletterd door Marut's zoon, stierven zij en hun lichaam werd ver-
morzeld (186).

Dhümraksa had geen wagen meer; vertoornd trad hij vooruit.
Alleen een knots gebruikte hij als wapen in den strijd. Snel sloeg hij
er mede, trachtende Marut's zoon (te treffen). Hij gromde en sid-
derde, terwijl zijn hart hevig brandde (187).

Bayu's zoon (bleef) onwankelbaar, toen hij met de knots geslagen
werd. Onbevreesd sloeg hij, wederom vooruittredende en met de
oogen knippende. „Het zij verre, dat ik dezen krachteloozen met
rust zou laten". Zoo dacht Pawana's zoon, terwijl hij zijne voeten
greep (188).

Nadat hij gegrepen was, werd hij voortgesleurd en gestoken. Ge-
stooten met een steen, werd hij op de knieën geworpen en zijn kaak
werd verbrijzeld. Zijn keel werd doorboord en zijn hart werd gebro-
ken. Gestold bloed vloeide uit zijn mond (189).

Dhümraksa's leven ontvlood in een oogenblik. De reuzen weeklaag-
den en vluchtten allen in opschudding. De goden juichten en prezen
hem, opgetogen, hem toejuichende. Alle goden in het luchtruim, die
dat zagen, waren verheugd-') (190).

Vernietigd was Dhümraksa, de lage schelm; het stof verspreidde
zich en zijne helpers werden verdelgd door den dapperen aap, die in
een verward woedend gevecht amok maakte, (zoodat hij) de aarde
niet zag. Zelfs de aarde werd door hem in rep en roer gebracht en
werd tot asch en ook de raksasa's werden krachteloos en bedroefd,
achtervolgd en ontredderd. De rest van hen keerde terug en berichtte
wat er gebeurd was (191).

Rawana was treurig, toen hem de dood van den heldhaftigen
Dhümraksa in den strijd bericht werd. Hij beval Akampana eene
poging te doen, niet terug te keeren, als hij den vijand niet overwon-
nen had. „De vijand zal verdelgd worden door mij of ik zal sneuvelen,
vorst". Zoo waren de woorden van den dapp'eren Akampana; zijne
gelofte was, dat hij stellig zou omkomen in den strijd (192).

Praharsini is de naam van een versmaat. Vgl. Wrttasancaya, 67.
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Zijn geest was volkomen onderworpen aan alle woorden van den
vorst, trouw en eerbiedig. Toen ging hij, om ten strijde te trekken.
Zijn groote en ruime wagen stond gereed. Scherpe pijlen waren er
in, honderden, opgestapeld, op elkaar gelegd, in groot aantal, en
zijn boog had eene afmeting van vijf vademen, als een zuil of een
vadem was zijne dikte, als een vrucht zijn pees (193).

Bij zijn vertrek trilde zijn arm en beefde aan den linkerkant en
er was een hevige wind en storm. Vreeselijke witte mieren kwamen
hem te gemoet en wilde honden blaften daverend, in groote menigte*).
Daaruit bestonden de vele slechte voorteekens, die de dappere
^Akampana ontmoette. Hij schrikte niet en zijn gang was trotsch,
want hij was immers dom en dwaas en verwaten (194).

Toen Akampana kwarn, gingen alle apen hem tegemoet. Hij spande
zijn boog en beschoot de apen met scherpe pijlen. Zijne pijlen waren
opgestapeld, (zoodat) het luchtruim onzichtbaar was, verduisterd,
vol, geheel gevuld met pijlen. De apen werden gebroken, getroffen
door pijlen, en verdelgd; er was geen aap in staat om weg te vluch-
ten (195).

Hanüman was vertoornd in zijn hart; daarom greep hij een grooten
lontarpalm, compact van binnen. Deze was te beschouwen als een
knots, die hij spelend ronddraaide, zonder dat het hem deerde, dat
hij die draaide. Akampana was op zijne hoede en trachtte hem te
beschieten, doch zijne pijlen werden door Hanüman afgeslagen. Zijne
pijlen werden weggeslingerd en keerden terug, teruggeworpen, ge-
slagen, getroffen, gebroken, afgestompt en vernield (196).

Hoe langer hoe meer trad Maruti vooruit, voorzichtig, zonder dat
hij te treffen was, daar hij bedreven was. Hij (Akampana) trachtte
hem te dringen en plat te drukken en telkens weer te beschieten,
doch hij werd niet gewond en zelfs niet getroffen. Toen Akampana
vooruit trad en hem stootte, gehikte dit niet en viel hij, niet tweemaal,
geworpen wordende. Hij viel in zwijm en zijn bloed spatte op zijn
borst, die doorgebroken werd en gebroken en verpletterd; zijn arm
werd afgescheurd en afgerukt (197).

Zijne helpers trokken terug, bevreesd, achtervolgd, als r»rM-herten,
die een tijger ontmoeten. Zij allen trachtten hun leven te redden, om
het hardst vluchtende en zij berichtten snel wat er gebeurd was.
Daqasya was treurig en mismoedig; hij zuchtte en was bedroefd,
gebukt gaande onder groote vrees. Zeer overmoedig was hij vroeger

Ingundung-undung beteekent eigenlijk: in stapels.
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in zijn gemoed, doch nu was zijn hoogmoed tot zwijgen gebracht (198).
Hij zat niet meer gerust en zijn geest was onrustig, heen en weer

drijvend, geagiteerd. Hij stond op van zijn troon en ging door zijne
residentie, bevelen gevende aan de reuzen. Hij gelastte den mantrï
Prahasta, om binnen te komen en de rdksasa's, die de wacht zouden
houden, in slagorde te stellen en hen, die bevolen zouden worden,
om ten strijde te trekken. Hij zou de beschermer zijn van alle helden
in den strijd (199).

Zoo waren de woorden, die Rawana sprak. Snel liepen de reuzen
weg, die gezonden waren. Zij spoorden Prahasta tot haast aan, om
binnen te treden, tengevolge waarvan Prahasta zeer snel binnentrad.
(Daar) gekomen zijnde, maakte hij een sembah voor Daqawadana,
terwijl Daqasya snel sprak: ...Welaan! Breng hen, die onze mannen
zullen bewaken, in gereedheid. Gij moet uittrekken ten strijde, naar
ik meen" (200).

Zoo waren de woorden van Rawana. Snel antwoordde de eerste
minister Prahasta: „Zooals de vorst der aarde zegt. Waarom zoudt
gij ongerust en bekommerd zijn? Laat de vorst dapper zijn en niet
bevreesd en als het ware verschrikt, zooals de groote vorst nu schijnt
te zijn, want talrijk is het raksasa-leger, dat (u) bewaakt en toch is
de vorst bezorgd (201).

„Ziedaar wie altijd de wacht houden, wij die gelast worden om
hier te bewaken. Hun gemoed is scherp en onwankelbaar denken zij
aan uwe Majesteit, niets anders. Zij zijn niet begeerig naar goud en
wenschen geen vrouwen, doch naar het verdragen van koude, hitte en
vermoeienis. De helden zijn wakker, dag en nacht op hunne hoede,
altijd zijn zij, die bewaken, in slagorde (202).

„Zij allen, die de wacht houden, staan gereed. Maak u niet onge-
rust over hen! Ik vraag u verlof, om uit te trekken ten strijde. Laat
ik sterven, terwijl ik tracht amok te maken, want het doel van lieden
zooals ik is verzorgd te worden door den vorst, niets anders. Slechts
te sterven in den strijd is mijne gelofte, wanneer de vijand niet ver-
nietigd is" (203).

Zoo waren de woorden van Prahasta. Daarna stond hij eerbiedig
op, voortreffelijke geschenken gereed makende. Allerlei vrome gaven
werden rondgedeeld aan de toovermachtige Brahmanen en leeraren,
goud en paarlen, kristal, smaragden enz. en vele voortreffelijke ge-
schenken, zijde, roode zijde, dodot's, stieren, paarden, olifanten en
geurige kransen dragende meisjes *) (204).

i) Sragdhara is de naam van de versmaat (Wrttasancaya, 92).
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Na afloop van de buitengewone liefdadige gaven werd hem zegen
toegewenscht door de priesters en er werd goedgekuerd, dat het hem
wel zou gaan en dat hij in den strijd zou zegevieren en voortdurende
vereering op de offerplaats met geschenken en heilwenschen, volgens
den regel. De pijl Pracanda werd opgeroepen en bij alle wapens
gelegd (205).

De helden, zijne makkers, juichten. Na gedronken te hebben,
blanketten zij zich allen met welriekende stoffen. Uit allerlei kost-
bare dodot's bestond hunne kleeding en ringen met juweelen, ringen
en armbanden van goud, pantsers *), broeken en onvergelijkelijke
swangga's(?). Lansen bleven niet achter en messen, die zich bevonden
in de handpalm (206).

En bij het vertrek van de ruiters en de wagens en olifantenleiders
werden de pauken holklinkend geslagen en de tambourijnen en bek-
kens daverden in de tien hemel streken. Het gemoed van Prahasta
was verheugd. Als offer bood hij lampen aan, onontbolsterde rijst-
korrels en olie. God Waic,wanara werd door hem vereerd; vervolgens
nam hij afscheid en vertrok (207).

Ten gevolge van zijn haast steeg hij snel op zijn wagen, die zoo
groot was als een berg. De sieraden waren gereed en hij trok een
gouden pantser aan, schitterend van glans. Prachtig waren de edel-
gesteenten en paarlen en het gouden hoofdsieraad daar op zijn hoofd,
als de zon, die zich bevindt op den top van den Opgangsberg, daar-
mede was zijn glans te vergelijken (208).

Hoe langer hoe verheugder werd hij, toen hij door het raksasa-
leger in staatsie rondgevoerd werd. Zij juichten allen daverend, terwijl
hij ging; hun geluid was bulderend als de zee. Talrijk waren de
schitterende vaandels, die te beschouwen waren als de golven, be-
wegelijk wapperende. Als bruinvisschen waren de paarden; de
kr tala's waren als haaien te beschouwen, die zich kronkelende voch-
ten (209).

Als een teeken ervan, dat hij zou sneuvelen in den strijd, zag hij
vervolgens wilde honden in menigte. Zij gingen Prahasta tegemoet,
huilende en jankende omringden zij allen hem. De aarde beefde, er
was een vreeselijke bloedregen en de vaandels knapten door en braken.
Zoo waren de verderfelijke hindernissen, die den dood verkondigden,
van vroeger bekend als slecht (210).

Het gemoed van Prahasta was standvastig; bij het zien daarvan,

*) Volgens Aichele (Feestbundel Kon. Bat. Gen. I, p. 9) is L-iri-wili een
„Harnisch aus Metalldraht, Drahtnetz".

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:17AM
via free access



3 2 4 VERTALIXG VAN SARGA XXI VAN HET OUDJAVAANSCHE RaMaYAnA.

was er geen onrust in hem. Hij (koesterde) geen verlangen en geen
verdriet over zich zelf, omdat het gepaste ervan elders achterbleef(?).
Als hij iets anders (deed dan) sneuvelen in den strijd, dan zou zeker-
de hel en de schande komen. Wanneer hij echter als offer en zijn
godsdienstplicht vervullende, woedend strijdende op het slagveld
sneuvelde, dan zou hij bevrijd en verlost worden (211).

Zoo waren de gedachten van Prahasta, die onverschrokken, stand-
vastig en dapper in zijn hart was. Toen hij kwam, riep hij de apen
toe, hem tegemoet te treden; zijne helpers traden vooruit en hunne
slagorde, de Halve Maan werd gehaald uit het midden, van de zijden.
De slagorde der apen raakte in de war, telkens vermengd en dooreen,
zonder keuze (212).

Bij het vooruitrukken van het leger riep de legeraanvoerder de
helden op, hen aansporende. De allerbeste der raksasa's kwamen aan-
loopen, traden vooruit en vermanden zich allen. Onmiddellijk wierpen
zij en werden zij handgemeen, geslagen wordende en slaande, vervol-
gende en elkander achtervolgende, aangevallen wordende en aanval-
lende ; zij hieuwen en duwden en slingerden, elkanders verwondbare
plekken trachtende te treffen (213).

De raksasa's hieuwen en schoten met werpschijven, zij staken met
dolken en messen en pieken, en krissen. De apen sloegen met de
vuisten en wierpen en sloegen, zij beten en stootten en grepen. De
beide partijen leden verliezen en behaalden voordeelen en boden
tegenstand; beide partijen hadden vele gewonden, doch zij waren
onbevreesd, beiden even dapper en woest, onbevreesd, knarsetandend
en zich verbijtende (214).

Als tijgers en leeuwen, zeer gruwelijk, die bij honderden streden en
bijtende slangen, daarop geleken de raksasa's en de apen, die vochten
zonder te wankelen, zeer overmoedig en woest. De raksasa's drongen,
vielen aan, vertrapten, gingen vooruit, niets ontziende en heldhaftig.
De apen sloegen, geducht, bewegelijk en zij sprongen vlug, slingerende
(215).

Evenals de Doodsgod waren de raksasa's, wild rondkijkende; hun
lichaam was gevlekt en zij gingen op zijde. Als zij vooruitgingen,
faalden zij niet, van oudsher maakten zij koppen buit(?). De apen
waren op hunne hoede, ervaren in het gluren, terwijl zij zwaarden en
groote wapens op hen richtten. De raksasa's weerden die af en tracht-
ten hen af te maken met hunne vuisten, die in een oogenblik vielen
(216).

Een andere raksasa trad vernielende vooruit; vervolgens werd
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zijn mes uitgetrokken en hij werd gegrepen. Hij werd verschrikt, ver-
bluft, gestooten, gehavend en zijn mes raakte verloren en werd be-
machtigd. Zij werden beiden overwonnen door den aap en kwamen
ten slotte om, gestoken door hunne messen. Hunne zijde werd door-
boord, door en door getroffen en zij bloedden en hunne ingewanden
werden verscheurd en hingen uit (217).

De kracht der raksasa's deed geheel onder; ieder die vooruittrad
werd afgesneden. Prahasta was vertoornd in zijn gemoed. Daarop
ging hij naar voren, zijn wapen knarste. Hij spande zijn grooten boog
en legde daarop een volmaakten, voortreffelijken pijl. De koppen der
apen werden platgedrukt, afgebroken en van den romp gescheiden
door de pijlen, die er doorheen gingen (218).

Bij duizenden tegelijk werden de apen doorboord en verdelgd ; velen
werden getroffen. Hun kin en hun neus werd doorschoten, hun borst
doorgebroken en hunne billen werden gespleten en gekloofd. Hunne
armen en ribben werden doorsneden en hun bloed vloeide, gudste
en spatte. Van vele apen hingen de wangen een weinig neder en
dapper trachtten zij te bijten (219).

Hoe langer hoe meer werden zij verdelgd, voor de tweede maal met
pijlen beschoten, werden zij gewond en verscheidenen werden ge-
troffen. Ten gevolge van de menigte der pijlen werden de tien hemel-
streken gevuld en zij vermenigvuldigden zich en drongen er in. Een
vermenigvuldigde zich tot honderd en voortdurend vielen zij op de
apen, die gewond werden. Zonder tusschenruimte staken de pijlen in
hen, geducht, dicht opeen, in menigte, stekend (220).

Het was alsof de lijken der apen geen pijn gevoelden, ziende hoe
zij door pijlen getroffen waren. Zij waren als stekelvarkens, omdat de
sporen in menigte uitstaken zonder tusschenruimte. Sugrïwa was
bedroefd, ziende dat het apenleger teruggedreven werd en op zijn
beurt het onderspit dolf. Hij wenkte Nila en spreidde bevallig zijne
hand uit, terwijl hij vriendelijk*) sprak (221):

„O Nïla! Zit niet stil! De apen worden verdelgd. Treed vooruit
en ga dien Prahasta tegemoet! Hij is de patih, het hoofd der patih's,
die de aarde doodt. Er is geen (ander op) aarde, naar zijne meening,
lichtvaardig en onverstandig" (222).

Zoo waren de woorden van den apenvorst, terwijl hij hem snel be-
val. Nïla aarzelde niet, verheugd in zijn gemoed. Snel trad hij vooruit,
terwijl hij een stok greep, een grooten katoenboom, tien vadem lang
(223). _ _

*) Suwadana is de naam van een versmaat. Vgl. Wrttasancaya, 90.
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Voortdurend schoot Prahasta, hen kwellende. Honderdduizend,
honderd millioen, tienduizend apen werden door hem gedood. Nïla
was beleidvol en sloeg de pijlen weg. De pijlen van Prahasta werden
weggevaagd, verdwenen en werden weggeslingerd (224).

De beleidvolle Nïla werd door hem beschoten en hij mikte op hem,
doch hij werd niet getroffen door de pijlen, laat staan dat hij gewond
werd. Daar hij bedreven en kundig en ervaren was in het afweren
van slagen, werden de pijlen vernield, gebroken, weggeslingerd, zon-
der uitwerking, omdat zij omvat werden (225).

Vreeselijk was het slagveld, zoo uitgestrekt als de zee. De suizende
pijlen van Prahasta waren te vergelijken met het water ervan. Nïla
was als Wadawamuka, het wilde vuur; als een vlam was zijn stok,
die de pijlen vernietigde (226).

Als het vuur van den ondergang der wereld waren de schichten van
Prahasta, scherp en heet, evenals of hij de apen verbrandde. Als de
ondergang der wereld was de aap Nïlamegha. Zijn stok was als de
regen, die de vurige pijlen bluschte (227).

Bij duizenden schoot Prahasta zijne pijlen af, doch de heldhaftige
aap Nïla werd toch niet gewond. Immers zij werden platgedrukt, als
zij naderden en, van waar zij ook kwamen, toch werd de aap niet
getroffen, omdat hij buitengewoon bedreven was (228).

Hij hanteerde zijn stok zoo, dat het draaien ervan niet opgemerkt
werd. Hij vertoonde zich als een rond en breed schild en de trilling
van zijne hand werd niet opgemerkt. Alen was verbaasd en riep:
,,Ha ! Hoe onvergelijkelijk is dit!" (229).

De pijlen drongen niet door (doch) werden getroffen en terugge-
slingerd. Hun gleuf trof de borst van Prahasta. Het was alsof zij
hem bedekten, die vele tooverformulieren kende en toovermacht had.
Alleen hem te betooveren was hun doel, niets anders (230).

Prahasta was zeer vermoeid en uitgeput; hij trachtte wel onver-
moeid te schieten, onverstoorbaar. Ten gevolge van zijne vermoeid-
heid vielen zijne pijlen hoe langer hoe langzamer^). Nïla naderde
hem hoe langer hoe meer en ging nog meer vooruit (231).

Hij zette zich in beweging en sloeg tegen den halster van de paar-
den, zich omdraaiende. Hun nek werd geschud, gegrepen, gebogen
en omgedraaid. De wagen van Prahasta viel om en werd omverge-

i) Atis beteckent gewoonlijk ..koud", doch deze beteckenis past hier niet.
Onze vertaling berust op de gelijkstelling van tis met inanda (van der Tuuk,
Kawi-Bal. Wdb. II, 668), dat „langzaam" beteekent.
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smeten door den voortreffelijken aap Nïla, die hem tweemaal sloeg
(232).

Toen Prahasta dit bemerkte, sprong hij zeer snel weg en greep zijn
knots, die voortreffelijk was en zeer hard. Hij was niet bevreesd,
omdat zijn wagen verdwenen was en niet verschrikt. Hij was zeer
overmoedig van zin, trotsch en standvastig in zijn gemoed (233).

Nïla zwaaide zijn knots omhoog en ook zijn stok. Zeer bekoorlijk
was zijne handelwijze en zij waren beiden zeer overmoedig. Vertoornd
sloegen zij beiden, doch geen van hen deerde (den anderen), omdat
hun lichaam zeer sterk was, evenals diamant (234).

En het pantser van den patih Prahasta was hard en elastisch, wan-
neer het geslagen werd. Ook Nïla's lichaam was als ijzer en sterk;
het veranderde niet, wanneer het geslagen werd met een knots en
hij was onverschrokken (235).

Zij werden geen van beiden gewond; onbevreesd sloegen zij elkaar,
vreeselijk, beiden even dapper en verbitterd. Zij besloten *) wederom
uiteen te gaan en traden tegelijk naar achteren. Zij draaiden rond en
zwaaiden met hun knots en geweldigen stok (236).

Het middel om af te weren van den voortreffelijken mantri patih
Prahasta was, dat hij trapte met zijne vlugge voeten en snel weg-
vloog, want zijn lichaam was gebogen, rond en buigzaam, schoon en
hard als ijzer; gevuld en recht was zijn rugstuk (237).

Ook Nïla ging in schoone gedaante een tweekamp aan. Hij sprong
vlug en onafgebroken trapte hij en ging voorwaarts.Zijn staart was
zwak, zacht, onrustig en bewegelijk; hij geleek op een zich krommend
uitspruitsel, bewogen door den wind (238).

Na gestreden te hebben met messen, vochten zij wederom met
stokken. Nïla en Prahasta draaiden rond, onophoudelijk trappelende,
elkander afstootende, elkander slaande, elkander vrees aanjagende,
elkander stootende, vielen zij beiden en werden weder handgemeen
(239).

Zij beiden vervolgden elkaar en draaiden rond als raderen; de
wind, dien zij maakten, suisde en zij draaiden snel mede. De bladeren
en het stof dwarrelde en draaide mede rond. Zij waren niet zichtbaar,
omdat de aarde vol stof was (240).

Evenals het ronddraaien van den voortreffelijken Mandara in de
zee, terwijl dauw en wolken hen die kamden omhulde, daarop ge-
leken de voortreffelijke Nïla en Prahasta; hunne onderlinge vervol-

i) Malap (nomen, plukken, enz.) is hier genomen in de bcteckcnis van alafi
kcna (beraadslagen, ondernemen).
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ging, terwijl zij ronddraaiden, was vergezeld van dwarrelend stof
(241).

En de wijze, waarop zij elkaar vervolgden, was als een draaiend rad,
naar beneden gaande en omhoog gaande, omdat zij beiden even stout-
moedig waren. Men zag, dat zij elkaar vervolgden, onrustig draaiende.
Zij trachtten vooruit te gaan, wedijverende in dapperheid (242).

Nïla was beleidvol en zocht steeds onverdedigde plekken; snel ver-
volgde hij hem, vloog op en daalde neder op Prahasta. Wanneer
Prahasta boven was, ging Nïla naar beneden, evenals een schommel,
die wipte aan den voorkant, zeer snel (243).

Bij het naar beneden gaan van den voortreffelijken Nïla gebruikte
hij een list. Hij nam een grooten steen op, zoo hard als een diamant,
doch het was niet zichtbaar, dat hij dien steen opgenomen had, ten
gevolge van zijne snelheid. Met zorg vloog hij weer op en vervolgde
Prahasta (244).

De mantri Prahasta daalde neder en vervolgd wordende ging hij
naar omlaag. Toen werd hij verschalkt en getroffen door den steen,
op eens. Zijn hals werd gestooten en gedrukt en zijn hoofd werd ver-
brijzeld en gespleten; zijne hersenen spatten er uit en zijne oogen
spatten uiteen en vlogen ver weg (245).

Zijne billen braken in tweeën en zijn verguld harnas werd vernield.
Het bloed van zijn lichaam spatte er uit als een stralend mineraal, niet
anders dan ijzer, dat verbrand wordt, schitterend en rood, wanneer
het geslagen wordt, (waardoor) het vuur straalt (246).

Toen Prahasta gesneuveld was, geraakten de raksasa's in opschud-
ding en vluchten zij, verschrikt en bevreesd, dat ziende, het hoofd
omdraaiende en rechts omkeerd makende. De geduchte Nïla ver-
volgde hen, hen opdringend en hen vertrappende, als een trotsche
leeuw, die reeën najaagt, moeielijk af te weren (247).

De krachtelooze raksasa's werden opgedrongen. Zij keerden allen
terug zonder den strijd te hervatten, uitgeput'. Weeklagende en
hijgende gingen zij het paleis binnen en zij kwamen weenende mede-
deelen wat er gebeurd was (248).
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