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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

ΜΕετα τον Πρόΰ<■αμόκ των 'Ι^ιχωΓ μεταφράσεων του 

αοιδίμου Δημητρίου Γαλανού του Αθηναίου, έκδίδομεν 

την Βα.Ιαβαράταν^ θεωρήσαντες αύτήν ώς σύγγραμμα 

ανέκδοτον μέχρι τουδε, και παντάπασιν άγνωστον 

εις την Εύρώπην, κατά την όποιαν ό πολυμαθής καθη

γητής τής "Ιστορίας έξέφρασεν αμφιβολίαν λ Τήν περί 

τούτου γνώμην ημών έβεβαίωσαν ακολούθως άπασαι αί 

παρά των δοκιμωτέρων Ίνδολόγων σπουδαΐαι κοινοποιή

σεις, τάς οποίας δημοσιεύοντες άποδίδομεν, μετά τής ευ

γνωμοσύνης ήμών, τον όφειλόμενον προς αύτούς έπαινον.

Ό έν Παρισίοις Κ°’ Ευγένιος Βυρνούφιος (Ευ§έηβ 

ΒιιγιιοπΓ), εις των επισήμων Ίνδιστών τής Γαλλίας, 

γραφών τή 8 Ιουλίου του 1846 έτους, προς τον ύπουρ- 

γόν τής παιδείας, Κον Σαλβάνδην, εξηγείται ούτως·.. 

«"Ως προς τήν Βάλα-Βαράταν δέ (περί ής έρωτουσιν έξ 

» Αθηνών) δύναμαι μετά θετιχότητος, ίνα βεβαιώσω τήν 

» Υ. Ε., ότι τό σύγγραμμα τούτο είναι πάντη άγνω-

1. ’Ίδε, τον έκφωνηθέντα λόγον τή 30 Σεπτεμβρίου, τοΰ παρελθόν
τος έτους, παρά τού Κ?υ Θεοδώρου Μανούσου, Πρύτανεως τότε έν τφ 
’Οθωνείω Π^νεπιστημίφ.



ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.?Λ

λ στον εις την Εύρώπην, ή τούλάχίστον εις την Γαλ- 

» λίαν θεωρώ δέ αύτό άξιον πολλου λόγου, καθότι 

» παρουσιάζει έν συνόψει, καί εις περιληπτικόν τρόπον 

« τό μέγα επικόν ποίημα, καλούμενον Μάχα-Βαράτα. 

» Συμπεραίνω δέ έξ όσων άνέγνωσα εις τον Πρόδρο- 

» μον, ότι ή Βάλα-Βαράτα 1 είναι νεωτέρα επιτομή του 

ρ κολοσσαίου Ινδικού ποιήματος, λ

I. Ό Κ/’ Βυρνουφιος και ο'ι λοιποί έν Εύρώπη Ίνδισται χωρίζουσι 
τά όνοματα ουτω’ Βάλα-Βαράτα, και Μάχα-Βαράτα' ό δέ ήμέτερος Γα
λανός γράφει αυτά ηνωμένα Βαλαβαράτα και Μαχαβαράτα.

2, Ο αοίδιμος Φριδερϊκος Άδελοΰγκος έδημοσίευαε την Σανσκριττ-

Ό δ’ εν Βερολίνω Καθηγητής Κος Αλβέρτος Οίφε- 

ρος ^ΑΙΒοΠΗοείθυ), γράφων τή 19 Σεπτεμβρίου του αυ

τού έτους προς τον "Υπουργόν τής Παιδείας Κον Έί- 

χόρνον, εξηγείται ως εφεξής· α Εις άπάντησιν των έρω- 

» τήσεων, άςδιεβίβασεν ό Έφορος τής Βιβλ. των Άθη- 

» νών, διά τής επιστολής αύτού τήν Ιουλίου του 

» τρέχοντος έτους (1846), σπεύδων καθυποβάλλω προς 

η ύμας τά εξής· Τό περί ού όλόγος Ινδικόν σύγγραμ- 

» μα, Βάλα-Βαράτα, ούτε έκδεδομένον, ούτε μεταφρα- 

» σμένον εύρίσκεταί που. Καί αν ύποτεθή, ότι σώζεται 

« χειρόγραφον τούτου έν Αονδίνω, ή έν Όξωνία, πά- 

» λιν θεωρείται ώς παντάπασιν άγνωστον, τούλάχιστον 

» έν Εύρώπη*  καθότι δεν εύρίσκεταί εις τήν συλλογήν 

η τής ενταύθα Βιβλιοθήκης, τήν συνταμθεισαν ύπό τού 

» Σαμβέρου, άλλ’ ούτε εις τούς έπισημοτέρους κατα- 

» λόγους των άλλων Βιβλιοθηκών άπήντησα έπιγραφήν 

λ βιβλίου τοιαύτην, καίτοι πολλά φιλολογήσας αύτούς I. 2.



Π ΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ. θ'.

»Ό τίτλος έν τούτοις του συγγράμματος έμφαίνει 

» σαφώς, ότι ή Βάλα-Βαράτα έστίν απάνθισμα τής 

» Μάχα-Βαράτας. Ύπάρχουσιν απανθίσματα τοιαύτα 

» καί άλλων μεγάλων συγγραμμάτων, φέροντα τήν 

» αυτήν επιγραφήν ούτως ό Βιλσών, έν τω Καταλόγω 

» τής Μακενσίας συλλογής Σ. 280, αναφέρει περί τής 

λ Βάλα-Βαγαβάθα, ότι δηλαδή συνοπτική μετάφρασίς 

« έστι τής ΒαγαβάΟας Πουράνας1.

» Ενδεχόμενον δέ τό περί ου ό λόγος σύγγραμμα, 

» ίνα έχη τινά σχέσιν, ώς προς τήν Περσιστί γενομένην 

» σύνοψιν τής Μάχα-Βαράτας, περί ής γίνεται μνεία 

» ύπό του Ά,μιλτώνος καί Ααγλεσίου έν τω Καταλό- 

» γω των Σανσκριτικών χειρογράφων (έν Παρισίοις 

λ 1807. Σελ. 62.)· άλλ1 όπως καί άν έχη τό πράγμα, 

» τό σύγγραμμα καλούμενον Βάλα-Βαράτα δεν είναι 

» γνωστόν είσέτι, ώς εξάγεται τούτο καί από τήν έκοο- 

» Οησομένην κρίσιν τού Προδρόμου τού Γαλανού, ήνέν- 

« τός ολίγου πέμψω εύσεβάστως τή ύμετέρα έξοχό- 

λ τητι, ώς συνέχειαν τή; παρούσης έκΟέσεώς μου. » Μετά 

παρέλευσιν, τωόντι, ολίγων ημερών (τή 15 Όκτωμ- 

βρίου) έλάβομεν παρά τού έν Βερολίνω ύπουργού τής

κήν αυτού Βιβλιοθήκην έν Πετρουπόλει τώ 183 1 ετει. Εις αύτήν, πραγ
ματευόμενος περί τής Μαχαβαράτας, των επεισοδίων, καί τής Περσικής 
μεταφράσεως αυτής, δεν αναφέρει παντάπασι περί τής Βαλαβαράτας' έξ 
ου συμπεραίνεται, οτιήέπιτομή είναι άγνωστος, καί νεώτερον απάνθισμα 
τής Μαχαβαράτας. Ό δέ Κ°’ Γορρέσιος έγραψε προς ημάς ακολούθως, 
οτι ούτε μεταξύ των χειρογράφων τής έν Παρισίοις Β. Βιβλιοθήκης, ούτε 
μεταξύ των ευρισκομένων έν Λονδίνω άπήντησεν έπιγραφήν βιβλίου 
τοιαύτην.

1. ’Ίδε παραζατιών περί τής σημασίας τής λέξεων Βάλα.



Γ. Π ΡΟΛΕ ΓΟ ΜΕ ΝΑ.

έκπαιδεύσεως, ιδιαιτέραν επιστολήν, καί συγχρόνως δύο 

φύλλα τής Έφημερίδος: Χρονικά της ιπιστημοχιχής Λήόό- 

τιχής άρθ. 51 καί 52, έν οίς γίνεται ευνοϊκός μέν λό

γος περί τού Προδρόμου· περί οέ τής Βάλα-Βαράτας 

επαναλαμβάνει ό σοφός συγγραφεύς τά αυτά, όσα ανω

τέρω έξεθέσαμεν

Τήν αύτήν γνώμην περί τής Βαλαβαράτας έξέφρασε 

κατ’ έκτασιν, άφ’ ενός μεν ή έν Νεαπόλει Β. Ακαδη

μία εις τήν πρός τόν ύπουργόν των Εσωτερικών καί 

τής Έκπαιδεύσεως ΚΓ' Ν. Σαντάγγελον έκθεσιν αυτής· 

καί άφ’ετέρου δύο επίσημοι Ίνδισταί’ ό έν Βιέννη δηλαδή 

Κος Φ. Μικλόσιχος (ΜΐΙχΙοώοΗ) καί ό σοφός έκδοτης τής 

Έαμαϊάνας Κος Γορρέσιος. Ούτος γράφει έκ Παρισίων τή 

18 Φευρουαρίου· «Γνωρίζω ακριβώς τά ευρισκόμενα έν 

» τή Β. Βιβλιοθήκη των Παρισίων, καί τά έν Λονδίνω Σαν- 

» σκριτικά χειρόγραφα· ιδίως οέ ένησχολήΟην εις τά έν 

λ τή λεγομένη Ινδική οικία (Ιιπίώ Ιιαυεο)· σάς βεβαιώ 

» λοιπόν, ότι εις ούδέν μέρος άπήντησα έπιγραφήν

I. Ό Κ5’Οΐφερος, προς δν έπέμψαμεν τα 40 πρώτα τυπογρ. φύλ
λα τής Βαλαβαράτας, άφοΰ έσκεμμένως ένησχολήθη, άπήντησε κατα τόν 
παρελθόντα Φευρουάριον λέγων' « II Βαλαβαράτα δεν είναι γνωστή εις τήν 
Εύρώπην, μήτε έν πρωτοτυπώ, μήτε έν μεταφράσει, Ή μέν Μαχαβαράτα, 
ούσα παντοτεινόν άντικείμενον τής μελέτης των Ινδών, έλαβε διαφό
ρους μορφάς, είτε ώς απάνθισμα, εΐ’τε ώς επιτομή· π./. ζΗ Ίτιγα- 
σασαμουτσαία, κτλ. τοΰ Προδρόμου, είναι συλλογή διαφόρων απο
σπασμάτων έκ τής Μαχαβαράτας (υιιε οοΠοοίΐοη ιΐο ΟίΓητοηδ βχ- 
Ιι αίΐε <1ιι ΜαΒά-ΒιυΆΐα) λέγουσιν ό ^μιλτΐον και ό Λαγλέσιος Σ. 21. ςΗ 
οέ Βαλαβαράτα, ή Μικρά Βαράτα, φαίνεται οτι είναι αυθύπαρκτος 
και ελεύθερα συντομή τής Μαχαβαράτας.·



ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ. ια*.

» βιβλίου τοιαύτην, οία είναι ή της Βαλαβαράτας.»

Έξ απάντων τούτων συνάγεται άδιστάκτως, ότι 

ή Βαλαβαράτα είναι ζαΐ ανέκδοτος, ζαϊ παντάπασιν 

άγνωστος εις τήν Εύρώπην αυθύπαρκτος δέ πραγμα- 

τιζώς, ζαΐ ελεύθερα συντομή τής Μαχαβαράτας, εύ- 

ζολύνουσα, ένεκα τούτου, τήν γνώσιν και κρίσιν τού κο- 

λοσσαίου Ινδικού ποιήματος.

Ή Σανσκριτική φιλολογία, κατά τούς δοκιμωτέρους 

Ίνδολογους, ήρχισε, φαίνεται, κατά τήν ΙΗ' περίπου 

εκατονταετηρίδα II. X. διά τών ιερών βιβλίων1, ήτοι 

Βέδων, Βεδάγγων, κτλ. προέβη μετ’ ολίγους αιώνας 

διά τών επικών ποιημάτων, ήτοι τής Έαμαίάνας, Βαλα- 

βαράτας, καί τών επεισοδίων αύτών μετά ταύτα διά τών 

ΓΙουράνων* 2, έζαλλωπίσθη δέ, ούτως είπεϊν, ακολούθως 

διά τής δραματικής ποιήσεως, τών ηθικών ζαΐ πολιτικών 

παραγγελμάτων, ζαΐ έτελείωσε διά τής πολυμαθείας 

τών φιλολόγων ζαΐ τών σχολιαστών ώστε έν διαστή- 

ματι είκοσι περίπου εκατονταετηρίδων, η Ινδική φιλο

λογία παρήγαγε, κατά φυσικήν πρόοδον, άναλόγως τής 

ΈΤΛηνικής, Λυρικάς, Έπικάς, καί Δραματικός ποιή

σεις, ως νομοθετικά, επιστημονικά, καί φιλοσοφικά συ

στήματα. Η δέ τών γραμματιστών ζαΐ λογιών Ινδών 

πολυμάθεια, συλλέξασα επομένως, διετήρησεν έπιμελώς 

4. Ηείΐϊ^ε δείιηίϊεη, χατά μέν τον Ίονέσιον 1500, Π. X. κατα δέ τον 
Κολεμβρόκιον 1400 Π.Χ. "δε ΑΟοΙιιιψ, Βΐΐΐΐοίΐι. δαηδερίΐα. Σελ. 111.

2. 'Ο Κ°’ Οΐφερος θέτει τας Πουράνας εις τήν Γ'. Περίοδον τής 
"Ινδικής φιλολογίας. 'Ο δέ Κ°’ Γολδστύκερος λέγει εις τήν αγγελίαν 
αύτοΰ’ «'Π Μαχαβαράτα ούσα νεωτέρα τών Βεδών, και αρχαιότερα τών 
Πουράνων, εύρίσκεταί έν τώ μέσφ αύτών. »



ι€'. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

τά πολλοϋ λόγου άξια ταΰτα αριστουργήματα τής άν- 

θρωπίνης διανοίας *,  άτινα διεβίβασεν εις τήν Εύρώ- 

πην ό αξιέπαινος ζήλος των Άγγλων, Γάλλων καί 

λοιπών σοφών άνδρών 1 2. Ή δεύτερα λοιπόν περίοδος 

είναι ή εποχή τής αληθούς εποποιίας εις τήν Ινδίαν, 

ίσως δέ καί εις αύτήν τήν Ελλάδα.

1. ’Ίδε τήν ρηθεϊσαν Σανσκριτικήν Βιβλιοθήκην παρά ’Αδελουγκου.
2. ’Ίδε τδν°Ηρενον (Ηοθγρη) Τ. Τ. καί τήν Γαλλ. μετάφ. Τ. ΙΠ. ετι τά 

προλεγόμενα τής Ασιατικής Συλλογής, καί τά εις τήν 'Ραμαΐαναν προλε
γόμενα τοΰσοφοΰ Γορρεσίου, τον Πολιερον Μγΐΐιοί. Ηοβ Ηίικίουε, καί τήν 
Εγκυκλοπαίδειαν τοΰΈρσχίου καί Γρουβέρου. ιΗμεϊς δντες πρωτόπειροι εις 
τό είδος τούτο τής σπουδής, περιωρίσθημεν εις δσα βοηθήματα εχορήγει 
ήμϊν ή αρτισύστατος Βιβλιοθήκη τών Αθηνών, καί ή μετά τινων έν Ευ
ρώπη σοφών μικρά ημών αλληλογραφία* οθεν έξαιτούμενοι την επιείκειαν 
τών αναγνωστών, κηρύττομεν, οτι τά ολίγα ταΰτα προλβγόμενα έγρά- 
φησαν προς χάριν απλώς τής Ελληνικής νεολαίας.

Σειρά ενδόξων κατορθωμάτων, λαμπράς τίνος εθνι

κής έπιχειρήσεως, ήν τά δημοτικά άσματα, καί ή 

παράδοσις (περιβαλλόμενη τό θαυμασιώδες καί ύπερ- 

φυσικόν) διαβιβάζει άπό μιας εις άλλην γενεάν, άπο- 

καθίσταται πάντοτε ή κυριωτέρα υλη τής Εποποιίας 

ήτις έστί ποίησις άρχαία, εθνική, αύθόρμητος, άφελής, 

πλήρης ήρωϊζοΰ φρονήματος, καί άνδρικής ρωμαλεότη- 

τος. Έ ήρωϊκή εποχή τοιαύτης ποιήσεως άναπτύσ- 

σεται εις διωρισμένην του βίου τών εθνών περίοδον, εις 

ήν δυσκόλως προσεγγίζουσιν οι μεταγενέστεροι ποιηταί 

διά μόνης τής φαντασίας καί τ^ς μιμήσεως.

Αί ιδιότητες αύται εύρέθησαν θαυμασίως πως ήνω- 

μέναι εις τό άρχαϊον Ελ)<ηνικόν έθνος, καί έκ τής συν-



ΠΡΟΛ Ε ΓΟ ΜΕ Ν Α. ιϊ'· 

αρμολογίας αύτών παρήχθησαν τά δύο μεγαλοπρεπή 

καί έξαίσια επικά ποιήματα: ή Ί.Ιιάς^ λεγομεν, καί ή 

Οδύσσεια \

§. 4. Μετά τήν άναζάλυψιν τής φιλολογικής 11νδίας, 

αίφνης παρουσιάζονται δύο άρχαϊα επικά ποιήματα, 

έχοντα τούς αύτούς χαρακτήρας, τάς αύτάς σχεδόν 

ιδιότηταν, τήν αύτήν ποικιλίαν καί μεγαλοπρέπειαν, ή 

ζΑψαϊάΓα, δηλονότι, καί ή Μαχαδαράζα. Ό έν Αύ- 

γούστη Ταυρινών (Ταπη) Κδί Γάσπαρης Γορρέσιος, 

έδημοσίευσεν εσχάτως τό πρωτότυπον τής Έαμαϊά- 

νας, ύποσχόμενος άκολούθως καί τήν Ιταλικήν μετά- 

φρασιν * 2.

Ε ’Ίδε τά προλ. της 4Ραμαϊάνας παρά Γ. Γορρεσίου έν Παρισίοις 
1843. Ό εμβριθής Ηρενος διακρίνει τήν μεταξύ Ελληνικής καί Ιν
δικής εποποιίας διαφοράν. (Σ. 176. Τ. I. Γερμ. καί Γ'. Τόμ. τής Γαλ
λικής μεταφράσεων).

2. “Εν άντίτυπον τής *Ραμαϊάνας χρεωστουμεν εις τήν αγαθότητα 
τού έν Ταυρίνφ Κόμητος Άλφιέρου. Τάδύο πρώτα βιβλία τής 'Ραμαϊά- 
νας μετεφράσθησαν αγγλιστί κατά τό 4 808—1810 έτος. Ό ένδοξος 
Σχλέγελος έδημοσίευσε τήν 4Ραμαϊάναν μετά κριτικών σημειώσεων κατά 
τδ 1829. Ίδε Άδελοΰγκον Βιβλ. Σανσκριτ. Σελ. 224. καί έφεξής.

3. Ή Μαχαβαράτα, λέγει ό Άδελούγκος, ή μεγάλη Βαράτα, ή άλ
λως, μέγας πόλεμος, εϊν«ι γιγαντιαΐον ήρωϊκδν ποίημ® έκ 18 άσμάτων ή

Τής Μαχαβαράτας όμως, έκτος ολίγων τεμαχίων ή 

επεισοδίων, ούδείς μέχρι τοϋδε έπεχείρησεν ολόκληρον 

αυτής μετάφρασιν. Είναι δέ καί επιχείρημα δύσκολον 

καθότι τό κολοσσαίον τούτο ποίημα μετά των επει

σοδίων αύτοϋ, σύγκειται εξ εκατόν χιλιάδων, ώς έγ

γιστα, Σλοκών ή δίστιχων 3. Ένεκα τούτου ό ποιητής
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Αμάρας ή Άμαρασάνδρας, μαθητής του σοφού Ζηνα- 

δάτα, συνέταξε, προς εύζολωτέραν ζαΐ ζοίνήν χρήσιν, 

επιτομήν του μεγάλου τούτου ποιήματος, αντί τής Μα

χαβαράτας, ή μεγάλης Βαράτας, τήν Βαλαβαράταν, ή 

μικρόν Βαράταν 1, ποίημα ελεύθερον, ώς λέγει ό σο-

ραψωδιών καί περιέχει 100,000 δίστιχα μετά των επεισοδίων αυτής, 
(Αείείπη^ αυτόθι.) Τδ ποίημα κατ’ άρχάς έκαλεϊτο Βαράτα ή Βαρατιάς, 
ώς Αίνιάς Ίλιάς, και συνίστατο ές 24,000 δίστιχων, ήτοι 48,000 
έςαμέτρων. Τδ δέ έπίθετον Μάχα, μέγας, ηιηςηυε, προσετεΟη ακολούθως, 
δτε τδ ποίημα κατήντησε συλλογή ή συγκέντρωσις διαφόρων μύθων, καί 
αρχαίων παραδόσεων. “Π Μαχαβαράτα συγκειται ήδη ές 85000 δίστι
χων" αν προστεΟή δέ καί ή Χαριβάνσα, σχεδόν ές 400,000, ήτοι 200^000 
έςαμέτρων.

Περί Μαχαβαράτας άναφέρουσιν εις τδν κατάλογον τών Σανσκριτικών 
χειρογρ. Σ. 62 καί 64 ό’,τε Άμιλτών καί ό Ααγλέσιος" ό δέ Βιλ. Ούάροος 
έντήπερί Ινδών ιστορία αυτού IV. Σελ. 429—448" ό Άνκουετίλος Β«- 
ΛβΓοΗεε 11Ϊ51. οΐ^έοβΓ. κπγ ΓΙησε. ΒειΊίη 1787. ΌΡοΙΪργ νηγίΒοΙοςίβ Ού» 
Ιηάίεηε, ό Οογγοβ, Ηίετεη καί ή Ασιατική έφημερίς Εοηεΐ. 4 817. Τό 
πρωτότυπον έδημοσιεύΟη έν Καλκούτα τω 180 ΐ—1806 έτει. Ιδε περι- 
πλέον δσα περί Μαχαβαράτας αναφέρει ό Αδελοΰγκος ΒιβλιοΟ. Σαν- 
σκριτ. σ. 235 καί έφεςής. ιΟ σοφός Γολδστύκερος (ΟοΜίίαεΙϊΟ") £-Ξ-
χειρίσθη εσχάτως τήν ολόκληρον μετάφρασιν τής Μαχαβαράτας εις 
Γερμανικήν διάλεκτον" τήν αγγελίαν αυτής χρεωστούμεν εις τήν αγαθό
τητα τού Κ. Οίφέρου. "Ο μεταφραστής διαιρεί τδ ε’ργον του 4 . εις απλήν 
μετάφρασιν*  2. εις παρατηρήσεις" 3. εις Σχόλια.

4 Ώς άν εϊπη τις μικρόν Ίλιάδα. Ό 16; Γορρέσιος εις τήν προρρηΟεΐ- 
σαν επιστολήν του φαίνεται διαφορετικής ιδέας" έςηγεϊ μέν τδ Μ ά χ α 
διά τού Λατινικού ιηίίβηιικ, καί τού Ελληνικού μ έ γ α ς ώς ό Κο; Οΐ- 
φερος καί οί λοιποί’ΙνδολόγοΓ ώστε ?Ηαχα-οαράτα έστί Μεγάλη Βαράτα. 
τδ δέ Βάλα, ούχί συντομήν ή επιτομήν, ώς λέγει ό Γαλανός καί ό Κκ 
Οΐφερος, άλλ’ έςηγεϊ τήν λέςιν αντί τού νέα νεωτέρα" ώστε 
τό Βάλα-Βαράτα φανερόνει κατ’ αύτόν , Νεωτέρα Βαράτα" 
τουλάχιστον , λέγει ό σοφός ούτος Ίνδολόγος, επρεπεν ίνα γράψη 
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φός Οίφερος, καί αύθύπαρχτον, οπερ μ,ετέφρασεν ό ή- 

μέτεοος Γαλανός.

Τό ύποζεψ,ενον της Μαχαβαράτας, καί έπορ,ένως 

τής υαλαβαράτας, είναι ή έρις δύο Σεληνογενών βασι

λικών οικογενειών, ήΤοι τών Πανδοϊδών, καί τών Καου- 

ραβών ή δέ αλληγορία, ή νίκη τών αγαθών κατά τών 

πονηρών καί αδίκων *.  Ό πόλεμος, λέγει ό εμβριθής

Βαράτα-Βάλα, και ούχΐ Βαλαβαράτα. Άλλ' άνήρ τοσαύτης παιδείας 
και ύπολήψεως, ώς ό Γαλανός, συζησας μετά τών σοφωτέρων Βραχ
μάτων 50 σχεδόν ετη εντός τής ίεράς πόλεως, και μετ’ αύτών μελετών 
τά αρχαία Σανσκριτικά ποιήματα, και υπό τήν όψιν, και διά τής 
βοήθειας αύτών μεταφράζων τά κλασικά τών Ινδών συγγράμματα, δεν 
ήδυνατο, νομίζομεν, ϊνα κάμη τοιαύτην παραδρομήν. Είναι μέν νεώτερον 
εργον*  άλλα πάντοτε Επιτομή τοΰ μεγάλου έπικοΰ ποιήματος, ώς φαί
νεται τούτο εκ τής συγκρίσεως τών περιλήψεων τής Μαχαβαράτας 
καί τής Βαλαβαράτας. Οί Κ. Εύγ. Βυρνούφιος, Οίφερος, Βιλσών, και 
Λαγλέσιος συμφωνοΰσι μάλλον μετά τοΰ Γαλανού, παραδεχόμενοι τήν 
λίξιν Επιτομή, ή απάνθισμα. Γίνεται δέ μνεία περί τής γεννή- 
σεως τοΰ Βαράτα εις τό πρώτον βιβλίον, τρίτον κεφάλαιον, οίστιχον 3ί 
τής άναχεΐρας Βαλαβαράτας.

I. Τό υποκείμενον τής 'Ραμαϊάνας είναι επίσης ό πόλεμος και ή νί
κη τοΰ ιΡάμα κατά τού *Ραβάνα,  αρχηγού τών πονηρών πνευμάτων*  
ώστε ή βάσις τής αλληγορίας, είναι ό θρίαμβος τών αγαθών κατά τών 
πονηρών και αδίκων. Ή κακία ύπερεπλεόνασεν ενταύθα, ώς και εις τήν 
Μαχαβαράταν. Ό θεός Βισνούς, ενσαρκωθείς και γενόμενος άνθρωπος, 
καταβάλλει τον *Ραβάναν  και τά πονηρά πνεύματα. “Ο ήρως εις άμφό- 
τερα τά ποιήματα είναι ό Βισνούς ένανθρωπήσας υπό τήν μορφήν ούχι 
ενός, αλλά τεσσάρων αδελφών, ών ό 'Ράμας είναι ό πρωτότοκος*  τό 
αύτό παρατηρεϊται και εις τήν Μαχαβαράταν, και είς τήν επιτομήν αυτής, 
τήν Βαλαβαράταν’ εις θεός Παρουσιάζεται ύπό τήν μορφήν τών πέντε 
αδελφών Πανδοϊδών, έξ ών ό πρωτότοκός έστιν ό Ίουδιστίρας. Είς άμ- 
φότερα τά ποιήματα ύπάρχει δύσκαμπτον τόξον’ τό άθλον, μία παρθένος" 
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"Ηρενος, των Πανδοϊδών καί Καουραβών υπήρξε διά 

τήν Ινδικήν ποίησιν, ο,τι καί ό Τρωϊκός διά τήν Ελ

ληνικήν. Καί καθώς ή Ίλιάς καί ή Όδύσσεια, ουτω καί 

ή Ταμαίάνα καί ή Μαχαβαράτα συνετέλεσαν δραστηρίως 

εις τήν διανοητικήν άνάπτυξιν, αί μέν τοΰ Ελληνικού, 

αί δέ τοΰ Ίνδικοΰ έθνους. Έκ τούτου πολλαΐ Ίνδικαΐ 

ποιήσεις πραγματεύονται τήν ύλην ταύτην, εξ ών μό

λις τά όνόματά είσι γνωστά μέχρι τοΰδε.

Έ Μαχαβαράτα είναι πιθανώς νεωτέρα τής 'Ραμαϊά- 

νας, ώς πραγματευόμενη μεταγενεστέραν ένσάρκωσιν 

τοΰ Βισνοΰ, υπό τήν μορφήν τοΰ Κρισνά, ήτοι τήν όγ- 

δόην. Κατά τούς πεπαιδευμένους Ινδούς, ό πόλεμος 

των Πανδοϊδών καί Καουραβών συνέβη τω 105 έτει πρό 

τής ένεστώσης ΚαΜΐουγ χρονολογίας

επομένως ανήκει εις τήν μυθολογικήν εποχήν τής Ιν

δικής ιστορίας*  ένεκα τούτου άποδίδεται τό ποίημα 

τούτο εις τον Βεάσαν, τοΰ οποίου τό όνομα εις τήν αύ

τήν επίσης τοΰ χρόνου άνήκει περίοδον 2. Πολλαΐ μετα- 

ή μήνις τών άποτυχόντων κατά τοΰ ήρωος' περιηγήσεις αύτοΰ, συμβεβη- 
κότα διάτορα, πόλεμος μέγας, καί νίκη επί τέλους των αγαθών, κατά των 
αδίκων και πονηρών.

4. 41 τέταρτη περίοδος, ην αιώνα σιδηροΰν καλοΰσιν οί Ινδοί κατά 
τάς παραδόσεις των Πουράνων, λέγεται Καλιϊούγ' άπ’ αύτήν μόλις αρ
χίζει ιστορική τις βεβαιότης περί τοΰ πολιτικού βίου τοΰ Σανσκριτικού 
λαού. Κατ' αύτάς δέ τάς Πουράνας, ή εποχή αύτη συμπίπτει εις το 
4 035 έτος προ τής άναγορευσεως τού Σανδραγούπτα* αυτή δέ συνέβη 
περί τό 3 12 έτος Π. X. Ήέποχή αρα Καλιϊούγ αρχίζει, τό 4367 έτος 
Π. X. επομένως ό πόλεμος τών Πανδοϊδών καί Καουραβών συνέβη κατά 
τό 4472 έτος πρό Χριστού.

2. Ποιητής τής Μαχαβαράτας, λέγει ό Άδελοΰγκος, ύπήρξεν ό
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γενεστεραι προσθήκοα, καί επεισόδια παρεισέφρησαν 

ακολούθως είς άμφότερα τά Ινδικά ποιήματα. Αλλά 

τό σύνολον ανήκει, άναντιρρήτως, είς τήν προ τής ιστο

ρικής μυθολογικήν εποχήν ι· διότι τά πλειστα καί έν 

μεγίστη έκτάσει είς βράχους καί ό'ρη γεγλυμμένα κο- 

λοσσαια μνημεία, τών Ινδών, σωζόμενα μέχρι τούδε, 

άναφέρονται βεβαίως είς αύτά τά ποιήματα: τήν Ψα- 

μαϊάναν δηλαδή, καί Μαχαβαράταν, ένθα προς τοϊς 

άλλοις παρατηρεϊται τό μέγα κράτος, καί ή ύπερτάτη 

καί άπόλυτος δύναμις τών Βραγμάνων, προ τής Βουδ- 

δικής αίρέσεως· καθότι ό κατά του Βραχμανισμού έγερ- 

Οείς φρικτός Βουδδικός διωγμός συνέβη περί τήν ς ή ζ' 

εκατονταετηρίδα II. X. * 2 *. Τά επικά επομένως ταύτα 

Βραχμάν Κρισνας Δβαϊπαγάνας Βυάσας ή Βεάσας. (Β. Σ. σελ. 236). 
Πλήν είς τον Βεάσαν άποδίδουσι καί τήν συλλογήν τών Βέδων, ΓΙουράνων, 
χρονολογικών Πινάκων κ.τ.λ. Ενεκα τούτου ό Γορρέσιος, άμφιβάλλων, 
τον ονομάζει πολύμορφον (ιυοΠίΓοιτηρ). (Αυτόθι σελ. 106).

4. 4Η Φαμαϊάνα, καί μάλιστα ή Μαχαβαράτα. γράφει ό Κ°’ Γορ
ρέσιος, δεν είναι ποίημα ούτε ενός μόνου ανθρώπου, ούτε μιας επο
χής. Τά πολλά αύτών επεισόδια διαφέρουσι κατά τε τον σχηματισμόν 
τής γλώσσης, τάς ιδέας, τούς μύθους καί τά σύμβολα" ώστε φανε- 
ρόνουσιν έναργώς, οτι είσί ποιήσεις διαφορετικών εποχών, καί διαφόρων 
ποιητών.

2. Ίδε τό σοφόν σύγγραμμα του Κ. Βυρνουφίου ΙηίΓο^ιιοίΐοη ό 1’
1ιΪ8ϊοίΓ6 ΒικΙΟΗΐ&ιηβ Ιηάίοη. Ραήε, 1844. 'θ σκοπός, λέγει ό Βυρ- 
νούοιος, του Βουδδισμοϋ είναι ή Νιρβάνα, ήτοι ή Σωτηρία του ανθρώ
που" ό Σακίας Μούνης έκήρυττεν αίώνάς τινας Π. X. τάς άρχάς τής 
Σωτήριας είς υπήκοον πάντων άδιαφόρως. Είς δέ τήν Ινδίαν ύπήρ- 
χον άνέκαθεν αί προνομιούχοι τάξεις, κατά τά έθιμα τών οποίων, αί 
άνώτεραι δένδύνανται, άνευ μολυσμοΰ, ΐνα πλησιάσωσι τάς κατωτέρας’

Β
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ποιήχατα πολλά πιθανώς άνήζουσιν εις τήν πρό τής 

ιστορικής μυθολογικήν εποχήν, ώς λίαν αρχαιότερα 

τής αίρεσεως ταύτης 1.

Ό χαρακτήρ τής Ινδικής εποποιίας εκπλήττει πραγ- 

ματικώς τον αναγνώστην*  καθότι οί ήρωες αύτής δεν 

είναι απλώς άνθρωποι, άλλ’ όντα ανώτερα τής άνθρω- 

πίντς ούσεως. Ενταύθα παρουσιάζονται θεοί ένανθρω- 

πήσαντες, Δαίμονες, Τιτάνες, Γίγαντες, θηρία ύπερ- ί ' 2 ι ' 2 * > | 7 Η λ

δθεν ό Βουδισμός, διδάσκουν Βασίζεις, στρατιωτικούς, εμπόρους, γεωρ
γούς, βάναυσους, αυτούς τούς Παρίας, καί αύτά τά έξωλέστατα τών 
άγυιών περιτρίμματα, τήν δι’αγάπης καί αδελφότητος σωτηρίαν, προσέβα- 
λεν εις τά καίρια τον Βραχμανισμόν, δςτις πρό αιώνων έφύλαττε δι’εαυ
τόν πάσαν διδασκαλίαν καί γνώσιν θρησκευτικήν, πολιτικήν, καί επιστη
μονικήν, καί δςτις διά κεοαλικής ποινής έμπόδιζεν, ού μόνον πάσαν μά- 
θησιν ε’.ς τάς κατωτε'ρας τάξεις, άλλ’ ούδέ συγκεχωρημένον ήτον εις αυ
τός, ΐνα προσεγγίσουν τό ιερόν καί άγιον πρόσωπον ενός Βραχμάνος. 
"Οθεν έκ τούτου ήγέρθη ©ριχτός διωγμός, καί πόλεμος μεταξύ τοΰ 
Βουδδισμοΰ καί Βραχμανισμού.

Ο Σακίας έθετο τήν Σωτηρίαν ε’.ς τήν πράξιν τών ηθικών αρετών: 
τήν ύπομονήν, τήν επιείκειαν, τήν έκ τών κοσμικών λύτρωσιν, την έθε- 
λοπτωχίαν, τήν παρθενίαν, τήν έλεημοσύνην, τήν φιλανθρωπίαν, τήν 
αγάπην, καί αδελφικήν ισότητα" ουτω πάσα κλάσις ανθρώπων, θέλουσα 
ΐνα έλευθερωθή από τον ζυγόν τών Βραχμάνων, τών Ξατρών, καί τών 
προνομιούχων τάξεων, προσεκολλάτο ε’.ς τον Βουδδισμόν. Έκ τούτου 
ή πρόοδος αυτού υπήρξε ταχεία καί μεγίστη, ό δέ κατ’ αύτοΰ διωγμός 
τών Βραχμάνων μανιώδης.

4. Ό Κ. Γορρέσιος άποδεικνύει έπίσης τήν ΰπαρξιν τού 'Ράμα, 
ήρωος τής 'Ραμαϊάνας, εις τήν πρό μιας κυκλικής περιόδου έποχήν, 
πρό τής Καλιϊούγ, δηλονότι, ε’.ς τήν δεκάτην τρίτην εκατονταετηρίδα 
πρό Χριστού. (’Ίδ. Είσαγ. εις τήν 'Ραμ. σελ. 99.) Εις τήν αύτήν, ώς 
έγγιστα, έποχήν ήκμασε καί ό Βαλμίκης, ό ποιητή; τής 'Ραμαϊάνας, 
(Αύτ. σελ. 100 καί έφεξής.)
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φυσεκήν έχοντα δύναμιν, όπλα θεία, όύρανίας δυνάμεως, 

ημίθεοι ζαΐ ήρωες, άπόρροια ό'ντες αγαθών θεών, ή πο

νηρών πνευμάτων, καί έπωοαί εξαίσιου καί ύπερφυσικής 

ισχύος. Προς δέ τούτοις, οί σοφοί διά τής θεωρίας 

τής.θείας γνώσεως, οί άσζηταί διά τής μεγάλης άσκή- 

σεώς, καί οί θείοι Βραχμανες, πάντες ούτοι καί ζώντες 

καί μετά θάνατον άγιάζοντες, λαμβάνουσι θείαν τινά 

χαριν καί δύναμιν Χ· ώστε ταυτα πάντα είσί μέγιστα 

καί ποικίλα ελατήρια τής Ινδικής εποποιίας, καί πη

γή άένναος, άφθονου ποιητικής φαντασίας καί καλλονής. 

Έκ τούτων τό Ινδικόν Δράμα λαμβάνει άπειρον έ'κτα- 

τασιν, έναγκαλιζόμενον, ούτως είπείν, τον ουρανόν, 

τήν γήν, καί τά καταχθο'νια. ί[Ι δέ πάλη μεταξύ τοιού- 

των καί τοσούτων προσώπων αρχίζει εις τήν γήν, καί 

τελειόνει πολλάκις εις τον αιθέρα. Καθόσον όμως ή 

έκτασις τού δράματός έστιν απεριόριστος, τοσούτον 

φαίνεται όπωσούν έλλειπές κατά τον τύπον τής ιδανικής 

φυσικής τελειότητος, εις ήν ύπερτερεί βεβαίως ή Έλ-

4. Παύει ή έξουσία και αύτοΰ, ούτως είπεϊν, τοΰ βασιλέως, αμα 
παρουσιασθή εις πολιός και σεβάσμιος Βραχμάν’ ό βασιλεύς, ηνωμένας 
εχων επί τού στήθους τάς χεϊρας,· ισταται έμπροσθεν τοΰ οσίου τούτου" 
αφού δέ ούτος καθήσει, κάθηται σεμνοπρεπώς καί ό βασιλεύς πλησξρν 
αύτοΰ. Κοινή είναι ή φιλοξενία εις τήν έποποιίαν τών Ελλήνων καί τών 
Ινδών" άλλ ή προς τούς Βραχμανας καί Ιεροπρεπείς άνδρας εύλάβεια 
καί ύπακοή τών βασιλέων, τών ηρώων, καί τοΰ λαοΰ, είναι ίδιον τής Ιν
δικής ποιησεως. Ταπεινοΰται ό βασιλεύς Δασαράτας έμπροσθεν τοΰ όσιου 
Βισναμίτρα" συμβοολεύουσι καί έπαπειλοΰσι τούς βασιλείς οί όσιοι Βραχ- 
μάνες, ώς οί προφήται εις τήν Ίουδαίαν*  άλλ’ εξυβρίζει απειλών ό Αγα
μέμνων τον Ιερέα Κάλγαντα, ος ”τ,δη τά τ’ έόντα, τά ’ έσόμενα πρότ' έόντα.

Β*  
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ληνική ποίησές ι. Ό σκοπός της Ινδικής έποποιίας είναι 

ή έπι^ροή τής προνομιούχου τάξεως τών Βραχμάνων. 

Ού μόνον τό κυριώτερον τών δύο επικών ποιημάτων ύπο- 

κείμενον είναι ό ένανθρωπήσας θεός, άλλά καί τά σύμ

βολα, καί οί μύθοι, κτλ. είσΐ θρησκευτικοί. Ή Βραχ- 

μανική επιρροή, είναι ή σφραγίς, λέγει ό 'Ήρενος, τής 

τε'Ραμαίανας, καί τήςΜαχαβαράτας· ώς-ε όποιασδήποτε 

εποχής ύποτεθή ή ποίησις, αύτη άνεπτύχθη, άναντιρ- 

ρήτως, είς τήν μεγαλητέραν περιωπήν τοΰ Βραχμανι

σμού1 2 . Ό σκοπός τών ποιημάτων τούτων, λέγει είς τήνάγ- 

γελίαν ό Κίς Γολδστύκερος, είναι τό κράτος, καί ή ύπεροχή 

τών Βραχμάνων ύπεράνω τών άλλων προνομιούχων τά

ξεων καί τοΰ λαοΰ, καί ή ς-ερέωσις τής θρησκευτικής αρχής 

τής μιας ^νότητος^ ήτιςείςτάς Βέδας δέν διακρίνεται ούτε 

τόσον καθαρώς, ούτε μετά τοσαύτης άκριβείας. Κατά τόν 

αύτόν τρόπον έξηγεΐται καί όσο^ός Ίνδιστής Λάσσενος3.

1. “Ιδε 'Ήρενον αυτόθι. Σελ. 178—183, και την Γαλλικήν μετάφρ. 
Τόμ. III. Σελ. 220.

2. 'Ήρενος, αυτόθι.
3. ΖείΒοΙίΓΪΓΐ. ίύν 316 Κιιηιΐε άεε Μορ^εηίαηάεε, I. Β. σ. 82.

Επειδή δέ τά δύο ταΰτα Ινδικά ποιήματα παρου- 

σιάζουσι μετά τοΰ ά?<ηθοΰς χαρακτήρος τής εποποιίας 

ήθη, έθιμα, έξεις, θρησκείαν, καί τόν πολιτικόν βίον 

μεγάλου καί αρχετύπου τίνος λαοΰ, είσί δέ καί ό τύ

πος άπάσης τής Ινδικής, καί ίσως ολοκλήρου τής 

Ασιατικής ποιήσεως, ανάγκη όπως, γνωρίζοντες τό 

ύποκείμενον τής τε Μαχαβαράτας καί τής Βαλαβαρά

τας, διακρίνωμεν εύκολώτερον τήν ομοιότητα ή άνο- 

μοιότητα άμφοτέρων.
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Ή Μαχαβαράτα, λέγει ό σοφός Ήρενος, μετεφράσθη 

εις Περσικήν διάλεκτον κατά διαταγήν του μεγάλου Άκ- 

βάρου1. Έπι κεφαλής τής μεταφράσεως ταύτης έτέθη 

ή περίληψις του όλου ποιήματος. Λύτη μόνη μετεφρά

σθη αγγλιστί. Κατ’ αύτήν

«Ό ιΡαϊάς Βιράτας έθασίθευσεν εις την πόθιν Χα- 

στιναπούραν, πρωτεύουσαν των Ινδών" έξ αυτού κατή- 

γετο εις έθδόμην γενεάν ό ιΡαϊάς Βιχιτραθίργης, δστις ά- 

φήκε δυο υιούς" εζ ών ό μεν ώνομάζετο Πανδούς, οςτις εσχε 
πέντε υιούς, ' Ιουδιστίραν, Βήμαν, Άρξούναν, Νακούθαν, 

και Σαχαδέθαν" ούτοί είσιν οΐ Πανδοίδαι. Ό δέ άθθος 
Λρυταρτιστρας, ων άόμματος έκ γενετής, εσχεν εκατόν υιούς, 
{ούτοί είσιν οι καθούμενοι θρυταράστραι, ή Καουραβαι, έκ 

τού παππού αυτών Κουρού"^ ό δέ πρωτότοκος τών εκατόν 

τούτων άδεθφών ώνομάξετο Λουριοδάνας. Μετά τόν θά

νατον τού Βιχιτραβίργη διεδέχθη τον θρόνον ό Πανδούς. 
Τεθευτήσαντος και τούτου, ό άόμματος αυτού άδεθφός άνη- 

γορεύθη μέν θασιθεύς, πραγματικώς δε ό Λουριοδάνας, ώς 

πρωτότοκος υιός, έκυθέρνα τό βασίθειον, έθκύσας εις εαυ

τόν πάσαν τήν εξουσίαν. Φοβούμενος δέ μήπως ό θρόνος, με

τά τόν θάνατον τού πατρός αυτού, πέση πάθιν εις χεΐρας 
τών Πανδοϊδών, έπροσπάθει όπως έξοντώση αυτούς" έπι 

τούτω μυρία μετεχειρίσθη τεχνάσματα" καί έπι τέθους, πα- 

ραγεμΐσας κρυφίως τήν οικίαν αυτών δι εμπρηστικών ύθών, 

εβαθε πύρ. Οί Πανδοίδαι όμως έσωθιμναν ευτυχώς, καί 

διαβάντες τήν έρημον, κατέφυγον εις τήν πό.Ιιν Κουμπέ.Ιαν, 

ένθα έν διαστήματι όθίγου χρόνου απέκτησαν μεγίστην υπό-

4, "Ήρενος αύτόθι. Τδ Περσικόν τούτο χειρόγραφον εύρίσκεται εις τήν 
Βασιλικήν Βιβλιοθήκην τών Παρισ(ων. (’Ίδε Αάβίπιψ Σ. 236. και 
Νοϊΐοο <168 Μίΐη'.ίδΟΓΗδ δίΐηϊοπίϊ Οπό τον τίτλον ΚΗλΉ ηιυΙιαΒβΐίί.)
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ενεχα τών ανδραγαθιών, καί τής άρετής αυτών- ίΟ 

δέ Λουριοδά,νας, άποτυχών εις τήν καώ αυτών πρώτην άπό- 

πειραν, και θέΛων ϊνα ιίπατήση αυτούς εύκοΛωτέρως μετέ- 

πειτα, παρεχώγησεν εις τούς πέντε άδεΛιμούς μίαν επαρ

χίαν, καί έκράτησε δι εαυτόν πάσαν τήν Λοιπήν δασιΛείαν 

μετά τής πρωτευούσης Χριστιναπούρας. ΠΛήν εντός οΛί- 

γου ή ευτυχία τής επαρχίας ταΰτης, καί ή μεγίστη επί 

δικαιοσύνη καί άνδρεία ύπόΛηψις τών Πανδοϊδών, ηγειρον 

εκ νέου το μίσος του Λουριοδάνα κατ αυτών. νΟθεν άπο- 

ιμασίσας τόν παντε.Ιή αυτών οΛεθρον, έκάΛεσε τούς Πανδοί- 

δας εις επίσημον συμπόσιον, καί δι έπιπΛιιστων κύδων 
έκέρδισεν εις τήν κυδοπαιδιάν ^Κυδείαν^ άπασαν τήν δω- 

ρηθεϊσαν εις αυτούς χώραν. Κατά δέ τήν τεΛευταίαν κυ- 

δοδοΛήν είχον συμφωνήσει, δτι άν άποτύχωσι, θέΛουσιν άπο- 

συρθή εις τήν έρημον δώδεκα ετη, οπερ καί έγένετο.

" ΛΛΛά μετά τήν δωδεκαετή πΛάνην τών Πανδοϊδών, δ 

τύραννος Λουριοδάνας έφέρετο ειπηνώς, καί Λίαν έχθρικώς 

προςαύτούς' δθεν οί Πανδοίδαι άπεΛπισθέντες κατέγυγον 

είς τά δπΛα. Ούτως ήρχισεν ό μέγας πόΛεμος τών Πανδοϊ

δών κατά τών Καουραδών. Μετά μακροχρόνιον πάΛην, τέ- 
Λος ή περί τάς δχθας τής Λίμνης Κουρουδ,έτρας συγκροτη- 

θεϊσα πεισματώδης δεκαοκτωήμερος μάχη, έχορήνησε τε- 

Λεΐαν νίκην είς τούς Πανδοίδας- ςΟ μέν τύραννος Λουριο- 

δάνας άπώΛεσε τον δίον' οί δέ Πανδοίδαι άπέκτησαν έκ 

νέου τον πατρικόν θρόνον.»

Παρακαπών έπεταί ή περίληψις της Μαχαβαράτας 

κατά τον Ήρενον, όπως εύρέθη εις τό μνηριονευθέν 

Περσικόν χειρόγραφον.

Η. Μαχαβαράτα σύγκειται, )^έγει, έκ 18 βιβλίων ή 

ραψωοιών (Πάρβων), τών οποίων ήυλη είναι ώς εφεξής·
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Βιβλ. Α'. Γενεαλογία τών Πανδοϊδών καί Αρυταρα- 

στρών ή Καουραβών.

Βιβλ. Β'. ’Ό Ιουδιστίρας κάμνει πολλτις κατακτήσεις 

διά τής άνδρείας τών άδελφών αυτού. Οί Καουραβαί προ- 

κηρύττουσι πανήγυριν καί Κυβοπαιδιάν ή Κυβείαν. Προ- 

παρασκευαί αυτών.

Βιβλ. Γ'. Οί Πανδοΐδαι, ήττηθέντες είς τήν Κυβείαν, 

άπέρχονται είς τήν έρημον, ένθα διαμένουσι δώδεκα ετη. 

Αιήγησις τών εν τω διαστήματι τούτω συμβάντων.

Βιβλ. Α'. Οί Πανδοίδαι μετά τήν δωδεκαετίαν άναχω- 

ρούσιν εκ τής ερήμου καί καζαφεύγουσι μετημιριεσμένοι είς 
τήν πάλιν Βερούθ.

Βιβλ. Ε'. ’Επί τέλους ανακαλύπτονται, καί ό πόλεμος 

άνάπζει. Στρατοπέδευσις τών δυνάμεων παρά τή Κουρου- 
ζέτρα λίμνη.

Βιβλ. . Μονομαχία τών ηρώων" είς τάς πρώτας δέκα 

ημέρας τής μάχης, τό πλεϊστον μέρος τών νίών τού Αρυτα- 

ράστρα φονεύεται.

Βιβλ. Ζ'. (Ο Αουριοδάνας συγκαλεϊ πολεμικόν συμβού- 

λιον. 'Ό Αρένας κηρύττεται άρχιστριίτηγος’ πλήν φονεύε

ται καί ούτος τήν πέμπτην ημέραν.

Βιβλ. Η'. Συμβεβηκότα τών δύο επομένων ημερών. Ό 
Καρνάς, είς τών ένδο^οτέρων ηρώων, κηρύττεται αρχηγός. 

Ό ’Ιουδιστίρας τρέπεται ύπ’ αυτού είς φυγήν" άλΧ δ Καρ

νάς φονεύεται υπό τού Αρζούνα.

Βιβλ. Θ'. 'Ό Σαλέας λαμβάνει τήν άρχιστρατηγίαν' ά- 

θλα καί θάνατος αυτού. ^0 Αουριοδάνας, νικηθείς κατά κρά

τος, κρύπτεται είς τήν λίμνην. 10 Βήμας τόν ανακαλύπτει, 

καί είς μονομαχίαν τόν φονεύει" τούτο δέ συμβαίνει τήν 

δεκάτην όγδόην ημέραν. Οί Πανδοίδαι μένουσι νικηταί.

Βιβλ. Γ. Αιήγησις τών τελευταίων συμβεβηκότων.
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’Οκτώ ρόνον άνδρες διασώζονται έκ τών Πανδοϊδών.

Βι62. ΙΛ'. ΚΤαυθρός καί όδυρρός τών γυναικών αργό
τερων τών ρερών, ένεκα τοΰ γόνου τών άνδρών αυτών. Ή 

ρήτηρ τοΰ Λουριοδιίνα καταράται τώ Κρισνα 1.

4. Ε’.ς τήν περίληψήν ταυτην μόλις εις τό ενδέκατον βιβλίον γίνεται 
μνεία περί τοΰ Κρισνα, δς έστιν ό ένανθρωπήσας θεός Βισνοΰς.

2. Τό βιβλίον τοΰτο δεν υπάρχει είς τήν σημείωσιν τοΰ 'ΙΙρένου (’ίδε 
Τ, I, Σ. 468) άλλ’ούτε εις τήν Γαλλ, μετάφρ«?ιν.

Βιβ2. ΙΒ'. Έργα τοΰ ’Ιευδιοτίρα ρετά τήν νίκην" ούτος 
διατίθεται ΐνα παραιτηθή τής Βασι.Ιείας" ά2Χ ό Βεάσας, 

ό Κρισνας καϊ ό Βήρας τόν άπότρέηουσι. Τό 6ιβ21ον τοΰτο 

παρέχει έν άγθονία τάς υψη.Ιοτέρας άρχάς τής ηθικής, τής 

θρησκείας, καί τής έπιστήρης τοΰ κυβερνάν.

Βιβ2. ΙΒ'. ίΟ Ιουδιστίρας έπιρένει ΐνα υπάγη εις τήν 
ερηρον’ ά2Χ ό Βεάσας έναντιοίρενος συρβου2εύει ΐνα τεΛέση 

ΐπποθυσίαν. Π ροπαρασκευαι αυτής.
Βιβ2. ιχ.* 2.

Βιβ2. ΙΕ'. Ό Λρυταράστρας,ήΓανδαρή, ρήτηρ τοΰ 4ου- 

ριοδάνα, και ή Πριττά, ρήτηρ τών Πανδοϊδών, άναχωροΰ- 

σιν εις ερηρον.
Βιβ2. ΙΊ'. Έζόντωσις τής γυ2ής τοΰ 'Ιαδοΰ, και αΤ- 

2α συιιβεβηκότα.
Βιβ2. ΙΖ'. ιΟ βασι2εύς ’Ιουδιστίρας ρετά τών άδε2γών 

αύτοΰ άναχωροϋσιν εις τήν ερηρον.
Βι62. ΙΗ'. Θάνατος τών Πανδοϊδών" ό Ιουδιστίρας και 

οί άδε2γοί αύτοΰ άναβαίνουοιν εις τόν ουρανόν. Τέ2ος.

Αί δύο αύταί περιλήψεις, λέγει ό "Ηρενος, οια- 

λαμβάνουσιν έναργώς τό ιστορικόν μόνον μέρος τής 

έριδος καί τάς συνέπειας αύτής, όπερ φαίνεται τό κύ- 
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ρίον άντικείμενον τοΰ ποιήματος. Πλήν ποιος έγγυά- 

ται, οτι ή Περσική εις πεζόν γεγραμμένη μετάφρασις 

τής Μαχαβαράτας δέν είναι πολλά ατελής ; Πώς άλ

λως εξηγείται ή ελλειψις τής επιρροής καί άναμίξεως 

τών θεών εις τήν ύπόθεσιν μέχρι τοΰ ενδεκάτου βι

βλίου, ένθα διά μιας, καί άνευ εγνωσμένης αιτίας, γί

νεται μνεία περί του Κρισνά ; Έκ τούτου, συμπεραίνων 

οτι αί περιλήψεις αύται είσίν ελλείπεις, προτιμά τό εξής 

άπο'σπασμα τής Μαχαβαράτας, οπερ αναφέρει ό Πολιέρος 

(Ρο1Ϊ6γ) εις τό περί Ινδικής Μυθολογίας σύγγραμμα 

αύτοΰ, εις δ φαίνεται, ότι ό κατ’ εξοχήν ήρως τής Μα

χαβαράτας εΐναι ό Κρισνάς, καί ή έμφάνισις αύτοΰ εις 

τήν γήν, τό πρώτιστον άντικείμενον τοΰ ποιήματος, 

οπερ έστίν ό πο'λεμος καί ή νίκη τών άγαθών κατά τών 

πονηρών.

• Τδ κακόν τοσοΰτον έπλεόνασεν, ώστε ή Γή, παρου- 
σιασθεΐσα ώς δάμαλις εις τδν 'Ινδραν, έζήτει παρ’ αύτοΰ 

θεραπείαν. 'Ο “Ινδρας τήν διεΰθυνεν εις τδν θεόν Σίβαν' ον- 

τος εις τδν Βισνοΰν, καί οΰτος εις τδν ϋψιστον Βραχμάν·» 

δστις οίκτείρας την Γήν, διέταζε τδν Βισνοΰν, ΐνα καταβιις 

εις τήν πδλιν Ματοΰραν, ένσαρκωθή εις τήν οικίαν τοΰ Βοσ- 
δαίου, ίπδ τδ άνομα τοΰ Κρισνά.

^0 Βοσδαίας κατήγετο έκ τον βασιλικού γένους τοΰ 1α- 

δοΰ’ έκ τοΰ αύτοΰ γένους κατήγοντο οί Πανδοίδαι και οί 

Καουραβαί, οίτινες διεγιλονείκουν περί τής διαδοχής τής 

βασιλείας. Ούτως ό ποιητής, άναπτύσσων τους γενεαλογι

κούς πίνακας τών δύο οικογενειών, ευρίσκει άιμθονον μυθο

λογικήν ύλην.
• Εις τήν γενεαλογικήν αυτήν σειράν συνδέεται καί ή θαυ- 

ματουργική τοΰ Κρισνά γέννησις, και ή σωτηρία αύτοΰ, 



ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝ Α.

εναντίον τής έπιβουλής τοΰ βασιλεύοντος Κανουσά, προς όν 

χρησμός τις προεμήνυεν, ότι ό όγδοος νιος τοΰ Βοσδαία 

(καί ούτος ήν ό Κρισνας^ θέλει φονεύσει αυτόν. ιΗ ανα

τροπή τοΰ Κρισνά, και τά κατορθώματα αύτοΰ χορηγοΰσιν 

οίφθονον ύλην είς τόν ποιητήν.
Κρισνάς άνδρωθείς επανέρχεται είς τήν πόλιν Μα- 

τούραν, και καταβάλλει τόν Κανουσάν.
^Π οικογένεια τοΰ 'Ιαδοΰ έβασίλευε τότε είς τήν πόλιν 

Χαστιναπούραν. ’Εκ δέ τοΰ οίκου τοΰ Πανδοΰ νπήρχον 

πέντε βασιλόπαιδες’ Ιουδιστίρας, Βήμας, Χρζούνας, Σα- 
χαδέβας, και Νακούλας. Πάντες οντοι ήσαν όντα έζαίσια, 

άλλα δεν κατεΐχον τόν θρόνον" διότι ό πονηρός τύραννος 
Αουριοδάνας, καλέσας προηγουμένως τους Πανδοίδας δι έ- 

πιπλάστον Κυβείας, άφήρπασεν άπό τάς χεΐρας αύτών τήν 
βασιλείαν. Έκτοτε κατεδίωκε τους Πανδοίδας παντα- 

χοΰ και διά παντοίων μέσων. ’Ό δέ Κρισνας, πληροφορηθείς 

περί τής δυστυχίας τών συγγενών τον, ύπεοχέθη είς αυτούς 

κρυφίως πάσαν βοήθειαν.

«Εν τούτοις ό ίΡαγκάς, πενθερός τοΰ φονευθέντος Κανου

σά, πνέων έκδίκησιν κατά τοΰ Κρισνά, προσέβαλε τήν πό

λιν Ματράν' νικηθείς δέ παρά τοΰ ιΡάμα, αδελφού τοΰ 

Κρισνά, ετοιμάζεται πάλιν είς νέον πόλεμον.

«Εκ τούτου άναγκασθείς ό Κρισνας έπροκιιλεσεν εκ τοΰ 
'Ωκεανοΰ τήν γένεσιν μιας νήσον' επ' αυτής εκτισε λαμπρό 

τάτην πόλιν, καί έντός αυτής μετέφερε τούς κατοίκους τής 
Ματράς, καί τήν σύζυγον αύτοΰ, ήτις ήν ή θεά Λαζμή έν- 

σαρκωθεΐσα. Πορευθείς επειτα είς τήν Χαστιναπούραν, 
έπρότεινε συμβιβασμόν μεταζύ τοΰ Αουριοδάνα, καί τών 

Πανδοϊδών" άλλ ό τύραννος, άρνούμενος πάσαν διαλλαγήν, 

κατέφυγεν είς μύρια τεχνάσματα πρός έ^ολοθρευμόν αύτών, 

όπερ ήνάγκασε τούς πέντε αδελφούς ϊνα άπομακρυνθώσι 
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κρυφίως της πό.Ιεως. ΛΙμετά ταΰτα άνόραγαθίαα τών Παν- 
όοϊόών, τα συμβεόηκότα αυτών, ή εχόρα τοΰ Λουριοόάνα, 

ο πο.ίεμος μεταξύ τών όνο οικογενειών, ή επικουρία τοΰ 

Κρισνα, και επί τεΛους η όεκαοκτωήμερος μάχη, η 

και ο θανατος τοΰ νίονριοόάνα, παρεχουσιν εΰρύτατον στά- 
όιον είς την φαντασίαν τοΰ ποιητοΰ.

«Μετά ταΰτα ή μεν νήσος βυθίζεται είς τόν Ωκεανόν" οι 

Πανόοίόαι θασΜεΰουσι’ και ό Κρισνας άναβαίνει είς τόν 

ουρανόν. »

Τοιαύτη είναι έν συντο'μω ή περίληψις τής Μαχαβα

ράτας κατά τόν Πολιέρον. 'Ή δέάνά χειρας Βαλαβαράτα, 

είναι ή επιτομή τής Μαχαβαράτας· τό ύποχείμενον άρα 

έξ ανάγκης είναι τό αύτό. "Οθεν πρός πλειοτέραν μέν 

κατάληψιν αύτής, εύκολοτέραν δέ σύγκρισιν μεταξύ τής 

Μαχαβαράτας καί Βαλαβαράτας, ήτοι του μεγάλου 

Ινδικού ποιήματος, καί τής επιτομής αύτου, προετά- 

ξαμεν καί ήμεις τήν εξής περίληψιν

« 0 Σίβας ήμαρτε προς τόν Βραχμάν ι· ούτος όργισθείς εί- 

πεν, ότι δεν θέλει συγχωρήσει τόν Σίβαν, είμή αφού χυθή τό 

αίμα όκτωκαίδεζα ’Αξαουχινών 1 2 *.

1. 4Η Ινδική τριάς σύγκειται από τόν Σίβαν, Βισνουν, καί Βραχμάν,
2. “Εκαστη Άξαουχινή είναι στρατιά πλήρης έκ πεζικού, Ιππικού, αρ

ματηλατών καί έ)εφαντηλατών, τό όλον έκ 218, 720 πολεμιστών.

«0 ΐνδρας, θεός τού κεραυνού, ίστάμενος επί της ό'/θης τού 
Γάγγου ποταμού, καί ίδών χρυσούν ύ,ωτόν, είσέβη είς τό ύδωρ, 

όπως 7-άβη αύτόν*  άλλ’ ούτος, αφανής γενόμενος, άνεφάνη 
επί τής απέναντι όχθης, ώς παρθένος κλαίουσα. (λύτη εστίν 
ή Νακασρή, περί ής ακολούθως.) 0 ίνδρας, ακολουθών αύτήν 
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εφθασε μέχρι τοΰ ορούς Ιμαού*  ενταύθα ΐδών νέον άκλονητως 

καθημενον, ώργίσθη κατ’ αύτοΰ· άλλ’ ό πάγκαλος νε'ος (ος 

ήν ό Σίβας), ενατενίσας τον οφθαλμόν αύτοΰ άπελίθωσε τον 
ϊνδραν. II δε Νακασρη, έγγίσασα τη χειρί, κατά προσταγήν 

τοΰ Σίβα, άνεκάλεσεν αύτόν εις την ζωήν προς 8ν ειπεν ό 

Σίβας*  «εΐσεΛθε εις τοΰτο τό σπήΛαιον’ πέντε γάρ αυτό 

εχον αισθήσεις, άναφανήσονται πέντε μετά σου ’Ίνδραι, 

προεμβάντες. « Είτα είπε προς αύτούς*  «Γινώσκετε τό 

παρ' έμοϋ τεΛεσθέν κατά του Βραχμά άμάρτημα’ ούτος 

τότε άφήσει εμέ έΛεΰθερον, όταν πιών αίμα ποΛΛών ηρώων 

αδίκων, μεθυσθή. 'Ύμεΐς Λοιπόν οι πέντε ’Ίνδραι, καταβάν- 

τες εις τήν γήν, καί ένσαρκωθέντες, έγείρατε ποΛέμους καί 

σφαγέες. Φανήτω ή γή ταΐς υμών πέντε παρουσίαις, ώς φο

βερά Λέαινα. 'Ή δέ Νακασρη αϋτη, ένσαρκωθεΐσα καί γε- 

νομένη γυνή υμών τών πέντε, γενέσθω αίτια ποΛέμου με- 
γάΛου μεταβ,υ ποΛΛών ποΛυδυνάμων βασιΛέων. ’Ό δέ Βισ- 

νοΐς, ενσαρκωθείς υπό τήν μορφήν τοΰ Κρισνά, βοηθήσει 
υμάς >> ι.

1. "Ιδε Βαλαβαράτας Βιβ. Α'. κεφ. ς'. Δίστιχ. 1—32.

«0 Πλανήτης Σελήνή, καί η νύμφη 4Ροχινη, συζευχθέντες 

εσχον υιόν, καλούμενον Βούδαν (δς ε’στιν ό παρ’ Ελλησιν Ερ
μης). Ούτος ύπηρξεν ό πρώτος βασιλεύς τών Ινδών. Τούτον 

διεδέγθησαν κατ’ εύθεϊαν γραμμήν 40 βασιλείς με/ρι τοΰΒαρά
τα καί Πρατίσα. Τδν τελευταΐον τούτον διεδεχθη ό Σαντανούς, 

δστις γημας τά(ν βασιλόπαιδα Σατεβατην, την μητε'ρα τοΰ θείου, 

Βεάσα, καί μετά τόκον μείνασαν παρθένον, χάριτι τού όσιου 
Παρασσάρα, εσ/ε δύο υιούς, τον Σιτραγκάδαν καί τδν Βισιτραβίρ- 

γην. Ο πρώτος φονευθείς ταχέως εις πόλεμον, άφησε τον θρόνον 
εις τδν δεύτερον. Ούτος εσ/ε δύο υιούς, τον Πανδούν καί τον
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Δρυταράστραν ι. ό μ.ίν Πανδοϋς εσχε πέντε υιού;, ίουδιστίραν 
(τόν δίκαιον), Βήμαν (τόν άνδρεΐον), Αρζούναν (τόν άριστον το
ξότην), Νακούλαν (τόν ώραΐον), καίΣαχαδέβαν (τόν σοφόν)2 *, ό 

δε Δρυταράς-ρας εσχετόν πρωτότοκον Δουριοδάναν, καιέννενήκοντα 

εννεα άλλου; υιούς. Οί πρώτοι εκαλούντο Πανδοΐδαι, οί δέ δεύ

τεροι Καουραβαί (έκ τοΰ παππού αύτών Κουρού). Η ίρις, καί ό 
περί διαδοχής τής βασιλείας πόλεμος, καί αί συνέπειαι αύτού, 

μεταξύ τών Πανδοϊδών καί Καουραβών, είναι τό ιστορικόν ύπο- 

κείμενον τής Μαχαβαράτας, καί επομένως τή; Βαλαβαράτας.

2. Ούτοί είσιν οί ένανθρωπίσαντες ’Ίνδραι* ό ’Ίνδρας, ό έμφανισθείς 
επί τής δυναστείας τοΰ Σβαϊαμβοΰ Μανοΰ, ήλθε καί αυθις επί τής γής 
έν τφ σώματι τοΰ Ίουδιστίρα. έ0 ’Ίνδρας, ό επί τής δυναστείας τοΰ Βαϊβα- 
σβάτα Μανοΰ, έμφανισθείς ύπο τήν μορφήν τοΰ Νάρα, ήλθε καί αύθις έν 
τφ σώματι τοΰ Άρζούνα. 40 ’Ίνδρας, ό έπί τής δυναστείας τοΰ Σβαρα-
κίσσα Μανοΰ ήλθε καί αύθις έν τφ σώματι τοΰ Βήμα. Οί δύο ’Ίνδραι, οί 
έπί τής δυναστείας τών δύο Μοναβών, ήλθον καί αυθις δίδυμοι υίοί έν τφ
σώματι τοΰ Σαχαδέία καί Νακούλα.

« Ο αγαθός Βήσμας, ό θείο; τών βασιλοπαίδων τούτων, 

έφρόντιζεν άνατρε'φων καί τούς πέντε υιούς τού Πανδοΰ, καί 

τούς εκατόν τοΰ Δρυταράστρα. Καθότι ό μέν Πανδοϋς, ώς 

έρρέθη, άπε'θανεν ό δέ Δρυταράστρας ήν έκ γενετής αόμματος. 

’Αλλ’ οί Πανδο’ίδαι ύπερεϊχον, εύδοκιμοΰντες είς παν είδος 

έπιστήμης καί πολεμικής άσχ.ήσεως. Εκ τούτου έγεννήθη φθό
νο; καί με'γα μίσος είς τάς καρδίας τών Καουραβών κατά 
τών Πανδοϊδών, έξ αύτής τής τρυφεράς αύτών ήλικίας.

Ό .
Σαντανοΰς 

καί
Σατεβατή

εσχον 
υιούς 2.

1 Σιτραγκάδαν I ουτος ετελευτησεν άτεκνος

και
2 Βισιτραβίργττ 

ουτος εσχεν 
υιούς 2.

1 τονΠανδοΰν, οςτις έ'σχε 
μετά τής Πριτάς, υιούς 5 

καί τον

2
3
4
5

Ίουδιςίραν ί
Βάριαν I Πανδοΐ- 
’Αρζούναν , 
Νακούλαν I οα1* 
Σαχαδεβαν ’

2 Δρυταράς-ραν, οςτς I ( Δουριοδάναν 
εσχε μετά τής Γαν-> καί 99 άλ- 
δαρής υιούς 100 ) λους υιούς

1 Δρυταράς-ραι
51 , 

| Καουραβαί.
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« 0 Βήσμας ήτοίμασε πανήγυριν, προς γύμνασινκαί επιθεώ
ρηση/ τών παίδων ήν δέ πρόεδρο; ό τυφλό; βασιλεύς Δρυ- 

ταράστρας. Οί Πανδοίδαι, εύδοκιμ,ήσαντες είς τόν έν άπασι 

τοΐς οπλοι; αγώνα, έφάνησαν καθ ολα ύπέρτεροι τών Καου
ραβών. Εκ τούτου έκορυφώθη τό μίσος αύτών κατά τών Παν
δοϊδών. Οθεν ό Δουριοδάνα; κατέπεισε τόν άόμματον αύτοϋ 
πατέρα, ΐνα δώση τό μεν βραβεϊον εί; τόν Καρνάν (δν ήγάπζ), 

τού; δέ πέντε αδελφού; Πανδοϊδας έςορίσφ εί; τήν πόλιν Βα- 

ραναβάτην.
«Μυρία τεχνάσματα μετεχειρίσθη ό Δουριοδάνα; ακολούθως 

πρό; άφανισμόν τών Πανδοϊόών άλλ’ ή αρετή και ό ηρωισμός 

διέσωσεν αύτού; άπό πάντα κίνδυνον*  ούχ’ ήττον δέ και από 

τήν πυρκαϊάν τή; οικία;, ήτι; δολίως προητοιμάσθη παρά τών 

Καουραβών, πρό; εμπρησμόν αύτών.
« Ενώ δέ οί πέντε ηρωες εύρίσκοντο πλανώμενοι εί; τό 

δάσος, έπιστάς ώφθη ό όσιος Βεάσας, καί δούς αύτοϊς εύ- 

λογίαν, είπε· « Πορεύθητε ταχέως είς την πόΛιν τού 6α- 

σιΛέως νΐρουπάδα, έπι τω γηααι την κόρην αυτού, ούσαν 
άθΛον ευτυχούς τορεύματος.» Ελθόντες δέ είς τήν ρηδεΐσαν 

πόλιν, εύρον χορείαν βασιλέων, έπιθυμ,ούντων τήν κόρην. Είς δέ 
κήρυζ, έλθών εί; τό μέσον έφώνησεν «ζΟ έπιθυμων τυχειν της 

δυγατρος τοΰ 6ασιΛέως} στοχασάσθω τοΰ σκοπού εκείνου 
διά τούτου τοΰ τόξου.» Αλλ’ούδείς ήδυνήθη έγειραι τό μένα

"Ελαβε δέ σώμα έπι γην ό Ναραϊάνας (δς έστιν ό Βισνοΰς) υπό 
τήν έμφάνισιν τοΰ Κρ-.σνά, και ήλθεν είς βοήθειαν τοΰ φίλου αύτοΰ’Αρ- 
ζούνα. 05τω έκπληροΰται ή ένσάρκωσις τών πέντε Ίνδρών, και ή έναν- 
θρώπησις τοΰ Κρισνα. ("Ιδε Βαλαβαρ. βιβλ. Α'. κεφ. ς'. Δίςτχ. 24—29). 
νίεΛπου (Βισνοΰς) εε Ειϊι Ηοπιωβ, λέγει ό "Ηρενος είς τήν 'Ραμαϊάναν,
50115 Ια ίοπηε <1β5 ιμιαίνε ίϊΐ» ψ,ε άοηηνηΐ ά ΠεδΙιαταίΒα 8ϋ5 ίτοΐβ όρου- 
8€5. ((Ραμαϊάνα I., Σ. 217.)
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καί βαρύ τόςον. ό δε Αρζούνας, έγειρα; τό τό£ον, καί ρίψζς 

τό βέλος,· ετυχε τοΰ σκοπού· ή δέ Κρισνά προστάξαντος 

τοΰ Βασιλεως πατρός, έθετο τον στέφανον επί τής κεφαλής 
τούτου τοΰ ήοωος.

Η Πριττα, μητηρ τών πεντε ηρώων, πορευομένων προς τό 

σταοιον είπε- « Κοιρη έστω ή λεία άπασιν τών πέν- 
"τε.» 00εν, ίνα μή γένηται ψευδής ή πρόρόησις τής μητρός, 

λαβόντες τό άθλον, ένυμφ-ύθησαν καί οί πέντε αδελφοί τήν 

Κρισνάν ή Δραουπαδήν. αύτη δέ έστιν ή ένσαρκωΟεϊσα Γία- 

κασρή. Ούτως έπληρώθη ή ρήσις τοΰ Σίβα, είπόντος’ « Αυτή 

» ή Νακασρη> ένσαγκωθεΐσα και γενομένη γυνή υμών τών 

» πέντε ένσαμκωθέντων Ανδρών, γενέσθω αίτια πολέμουμε- 

» γάλου μεταί/υ πολλών παντοδυνάμων βασιλέων I. 2.

I. Αΰτη καλείται και Δραουπαδή, ώ; θυγάτηρ τοΰ Δρουπάδα.
2. Ή έν τώ γά[αω νίκη τών Πανδοϊοών έγενετο αίτια εχθρα; πάντων 

τών συναθροιαθεντων ζαΐ άποτυχόντων βασιλέων, οιτινες ευχαριστώ; 
συνεμάχησαν μετά τοΰ Δουριοδάνα κατά τών Πανδοϊδών.

II νίκη τών Πανδοϊδών εζήψεν ετι μάλλον τό μίσος τοΰ 

τοΰ Δουριοδάνα, τών αδελφών αύτοΰ, καί όλης τής χορείας 

τών βασιλέων κατ’ αύτών ώστε άπαντες παρεκίνουν τόν αόμ

ματο ν Δρυταράστραν, ίνα άποκτείνη τούς Πανδοίδας. Αλλ’ ού- 

τος, πεισθείς εις τήν συμβουλήν τοΰ Βήσμα, παρεχώρησε τώ 
πρωτοτόκω Ιουδιστίρα τήν Κανδαβαπράσταν χώραν, εις ήν κα

τοίκησαν οί πέντε αδελφοί, ή μήτηρ, καί ή γυνή αύτών. Μετ’ού 
πολύ, ή δικαιοσύνη τοΰ Ιουδιστίρα, αί άρεταί, τά κατορθοί- 

ματα καί αί νίκαι τών Πανδοϊδών ηύςησαν τόν πλούτον, τήν 

δύναμιν καί τήν δόςαν τοΰ βασιλέως, καί ύπερευτύχ^ησαν τόν 
λαόν, καί τήν χώραν εκείνην άπασαν· ή δέ Δραουπαδή έγέν- 

νησεν εκ τών πέντε αύτής άνδρών πέντε υιούς, ενα έκαστον ενί 

έκάστω ετει. Ούτοί είσιν οί υίοί τών υιών τής Πριττάς, 
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ή πενταπρόσωπος γενεά τοΰ Πανδοΰ, οίς ό (ζεν ίερευς Δαου- 
ρζέας πάσαν άγιστείαν έτέλεσεν, ό 5ε Αρζούνα; πάσαν [ζαθη- 

σιν έδίδαξεν.
Ο Ιουδιστίρας, ών εν τω λαριπροτάτω αύτού Βουλευτηριω, 

είδε τόν όσιον Ναράδαν, καταβάντα εξ ούρανοΰ. 0 δέ όσιος, 

δούς αύτώ εύλογίαν, έσυριβούλευσεν ΐνα τελέση τήν μεγάλην 

θυσίαν ήν δέ ή θυσία αύτη βασιλική, είς ήν παριστάαενοι 

οΐ ύποτεταγμένοι βασιλείς άναγνωρίζουσι τόν θύοντα αύτοχρά- 

τορα. Επί τούτφ ό βασιλεύ; έπεμψε τόν Κρισνάν τόν 
’Αρζούναν, καί τόν Βή[ζαν, κατά τοΰ βασιλέως Ζαρασάνδα, τοΰ 

αίχ(ζαλωτίσαντος όγδοήκοντα εξ Ξατράς όιζοφύλους βασιλείς, 
καί περιψαντες αύτούς είς τά ίδια, διε'ταξαν ίνα έτοίίζάστ] έκα

στος τά είκότα διά τήν βασιλικήν θυσίαν. Μετά ταϋτα ό Αρ- 

ζούνας, εκστρατεύσας κατά τοΰ βορείου μέρους της Ινδίας, ό 

Βήμας κατά τοΰ ανατολικού, ό Σαχαδε'βας, κατά τοΰ μεσημ

βρινού, καί ό Νακούλας κατά τοΰ δυτικού, κατετρόπωσαν πολ

λούς ήγεμόνας, άναγζάσαντες αύτούς, όπως έτοιμάσωσι τά 
περί της θυσίας τοΰ ’ίουδιστίρα. Συναθροισθε'ντων ακολούθως 

όλων των βασιλε'ων καί τών θειοτε'ρων Βραχμάνων, ό θεοειδής 
’ίουδιστίρας ώνόμασε Πρόεδρον τής θυσίας τόν Κρισνάν, όπερ

1. ’Εν τή Ιστορία τής αρχαιολογικής δυναστείας γίνεται απλώς μνεία 
περί Κρισνά (Βιβλ. πρώτωκεφ. Γ'.Διςίχ. 54), άλλ’ άνευ τίνος περιγραφής*  
αίφνης δέ Βιβλ. Α'. κεφ. Ζ'. Διςίχ. 2, (περί τοΰ Έαρος), ό Άρζούνας καί 
ό Κρισνας, λαβόντες άδειαν παρά τοΰ ’ίουδιστίρα, έπορεύθησαν πρός δια
τριβήν είς τό άλσος Κανδάβαν. Έκτοτε παρουσιάζεται είς τήν σκηνήν ό 
Κρισνας*  όθεν ή Βαλαβαράτα δεν αναφέρει έκτεταμένως πως περί τής 
γεννήσεως και άνατροφής τοΰ Κρισνά, αλλά παρίσταται ώς θεός ενσαρ
κωθείς, έ'χων θεία όπλα*  κατάγεται από τήν γενεάν τοΰ Ίαδοΰ*  είναι 
συγγενής άμφοτέρων τών Πανδοϊδών καί Καουραβών, καί λίαν φίλος 
άγαπητός τοΰ Άρζούνα. Ούτός έστιν ό Ναραϊάνας Βισνούς. Ή Βαγαβά- 
Θα-Πουράνα είναι, κατά μέγα μέρος, ή Ιστορία τοΰ Κρισνά, 
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έλύπησε μεγάλως τον Δουριοδάναν, τούς αδελφούς καί συμ

μάχους αύτού, οίτινες ώμοσαν τον παντελή άφανισμόν τών 
Πανδοϊδών. Καί ή μέν θυσία έτελε'σθη μετά μεγίστης πομπής 

και λαμπρότητας.
αό δέ Αουριοδάνας, γινώσκων οτι ό Ιουδιστίρας, ών δυνατός 

έν πολεμώ, ήν αδύνατος ε’ν κυβεία, ήτοίμασε και ούτος κύβο- 

παιδιάν.

αΚα^έσω, είπεν, αυτόν καί παίζω, καί νικήσω, καί .Ιή^ 

ψομαι πάσαν τήν περιουσίαν έκείνου’ ώστε ό φημιζόμενος 

δίκαιος, ων ανίκητος έν πο2έμω, άπάτη καί δό2ω νικηδή· 
σεται.» 0 μεν ’ίουδιστίρας, προσκληθείς έν τή ρηθείση κυβο- 

παιδια, είπεν α’Εγω μέν εικάζω δόΛ,ον τινά έν ταυτή τή κν- 

δεία' ά.Ι.Ιά και ουτω, δέχομαι τήν πρόσκΛησιν·"· Ούτως ό 
Αουριοδάνας, παίζων μετά τού ίουδιστίρα, έκέρδισε κατ’ ολίγον 

πάσαν την περιουσίαν αύτού. Είς δέ την τελευταίαν κυβοβο- 

λην ό Ιουδιστίρας, άπολε'σας την βασιλείαν κατεδικάσΟη (κατά 

την συμφωνίαν) ϊν’ άπε'λθη δώδεκα έτη είς την έρημον, μετά 

τών αδελφών, της μητρός, και τής γυναικός αύτού· ώστε οί 
αήττητοι έν πολεμώ Πανδοίδαι, δόΆω καί απάτη νικηθέντες, 

καί δερματοφορέσαντες έξήλθον τής Χαστιναπούρας, καί έπο

ρεύθησαν είς τήν έρημον, γενόμενοι άφαντοι. 0 μέν Δουριο- 
δάνας έν τω διαστήματι τούτω, θέλων δπως είη έν πολεμώ 
ανίκητος, και διαπαντός βασιλεύς αυτός τε και οί απόγονοι 

αύτού πάσης τής ’ίνδίας, συνήθροισε πλούτον, στρατεύματα, 

συμμάχους, καί δύναμιν πολλήν.

« Οί δέ Πανδο’ίδαι, διερχόμενοι τούς αγίους τόπους, καί 

καθαριζόμενοι, έδιδάσκοντο παρά τών οσίων Βραχμάνων 

τήν γνώσιν τών δντων, καί τήν χρήσιν τών θάων δπλων, 
δι’ ών ένίκησαν μέχρι τού ενδεκάτου έτους, ού μόνον τούς 

πολεμίους, αλλά Δαίμονας, Τιτάνας, Γίγαντας καί τινας 
τών θεών, εμφανιζόμενους είς μορφήν άλλοκότων τεράτων. Τά

Γ
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όπλα ταΰτα ελαβεν ό Αρζούνας παρά τοΰ θεόν τοΰ πυράς *.

« ό Δουριοδάνας, καθαρών τό τέλος τής δωδεκαετούς προθε
σμίας, καί ιόν δυνατός, έπροσπάθει ίνα άνακαλύψη την δια

μονήν τών Πανδοϊόών· δθεν παραλαβών τόν Καρνάν, καί 
πολλούς στρατιώτας, έπορεύθη εις τό δάσος Δβαίαν,ενθα πραγ- 

ματικώς εύρίσκοντο’ άλλα προσβληθείς αίφνης παρά τοΰ Γαν- 

δάρβα (φίλου τοΰ ’Αρζούνα) έάλω ύπ’ αύτοΰ· δπερ μαθόντες οί 
Πανδοΐδαι, και μή καταδεχόμενοι ίνα νικηθή ό εχθρός αύτών 

παρ’ άλλου, εδραμον είς βοήθειαν αύτοΰ, δν καί ήλευθέρωσαν. 
Καί οί μέν περί τόν ’ίουδιστίραν εμεινον είς τό δάσος· ό δέ 

Δουριοδάνας, έπανακάμψας είς την πρωτεύουσαν, καί λυπούμε- 
νος διά την αποτυχίαν, διενοεϊτο τίνι τρόπω ήδύνατο άπο- 

λέσαι κατά κράτος τούς Πανδοίδας πρό τοΰ τέλους της προ

θεσμίας. Εν τούτω τω πονηρω λογισμω ευρισκόμενος, είδεν 

εμφανισθέντας τούς Σουδραδανάβας (είδος κακοποιών Δαιμό

νων)· ούτοι ΰπεσχέθησαν την σύμπραξιν καί συμαχίαν αύτών, 

είς τόν κατά τών Πανδοϊδών έπαπειλούμενον προσεχή πόλε

μον. Ο γηραιός Βήσμας, έννοήσας έκ της προετοιμασίας την 
εχθρικήν διάθεσιν τοΰ Δουριοδάνα, έσυμβούλευσεν αύτόν, ίνα 

διαλλαγή μετά τών Πανδοϊδών, παραχωρών είς αύτούς τό 

έπιβάλλον μέρος τής βασιλείας. Αλλ’ ό Δουριοδάνας, μισών 

αύτούς, καί είς τήν σύμπραξιν τών πονηρών δαιμόνων έλπίζων 
δεν συγκατετέθη.

« Τω δέ δωδεκάτω έτει οί Πανδοίδαι, ένδυθέντες Βραχ- 

μανικήν στολήν κατέφυγον είς τήν αύλήν τοΰ Βασιλέως

1. Ό Άχιλλεύς ελαβεν όπλα θεία παρά τής Θέτιδος' ό Αίας παρά 
τοΰ Ήρακλέους, και άλλοι ηρωες, παρ’ άλλων θεών. μόνη διαφορά 
ένταΰθα είναι ή υπερφυσική δύναμις τών Επωδών. Θεός τις ή όσιος, 
εύνοών τινά ηρώα, έκτος τών θείων όπλων, εδιδεν είς αύτόν καί μίαν 
επωδήν, ήν προφέρων ό ήρως έλάμβανεν ούρανόθεν πασαν βοήθειαν.
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Βιράτα. Τώ δέ δωδεκάτω μηνί, ύποπτευθείς ό Δουριοδάνας, 
ότι οί Πανδοίδαι εύρίσκοντο παρά τω Βιράτα, ήλθε συλήσαι τούς 

βόας τούτου τού βασιλέως. 0 δέ Βιράτας άγανακτήσας εξήλ

θε κατ’ αύτοΰ· αλλά νικηθείς ήχμαλωτίσθη. ’Αλλ’ οί Παν- 
δοίδαι, τρέψαντες εις φυγήν τούς περί τόν Δουριοδάναν, ήλευ- 

Θέρωσαν τον Βιράταν, καί άναλαβόντες τάς βοϋς, έκυρίευσαν τά 
σκεύη, καί αύτήν την σκηνήν τοΰ Δουριοδάνα.

<>Εκ τοιούτων κατορθωμάτων άναγνωρισθέντων τών Πανδοί- 

δών, ό μέν Βιράτας εδωκεν εις γάμον τήν θυγατέρα αύτοΰ 

τω Αβημανιοΰ, υίω τού Αοζούνα. 0 δέ ϊουδιστίρας, καλέ· 

σας γενικόν συμβούλων, είπεν " Ικανοί μήνες παρήΛθον 

άγ οζου έτεΛ,είωσεν ή δωδεκαετής ημών έήορία. ζΟ δέ 

δουριοδάνας δεν συγκαζατίθεται; ίνα δώση ήρΐν τό έπιβά.Ι- 

Λονμέρος τής βασιλείας. 'Ύμεΐς φρονείτε, ΐνα (,ητήσωμεν 

αυτό δι οπλών" εγώ δέ θεωρώ τόν κατά τών συγγενών 

πόλεμον άπρεπή. ιΟ πόλεμος είναι πιιντοτε κακός" κάκι

στος όμως και ανόσιος, γινόμενος κατά συγγενών, καί τοι 

άδικούνζων ήμάς. Προτείνω Λοιπόν, άντι πολέμου ειρήνην, 

αντί δέ όπλων, διαλλαγήν- δόζω ό δουριοδάνας είςήμ&ς τάς 
πέντε κώμας, και έχέτω αυτός τήν όΛην βασιίείαν.» 0 δέ Σα- 

τεκής είπεν ^Αν ό πό.Ιεμος ήναι δίκαιος κατά τών άδικοΰντων, 

είναι δικαιότατος κατά άρπάγων και ό,δίκων συγγενών.
« ό δέ Κρισνάς' δικαιοσύνη άνευ ιινδρείας, χήρα έστίν' 

ή δέ ανδρεία,άνευ δικαιοσύνης, άΛυσιτεΛής' αί δυο όμοΰ πα- 

ράγουσι δόό,αν, και έπαινον- ίΡΙμεΐς εχοντες τινδρείαν, προ- 

τείνομεν τήν δικαιοσύνην, ήτοι διαΛΛαγήν' άν οί ενάντιοι 

καταφρονήσωσιν αυτήν, τότε μεταχειριζόμεθα εκείνην"»
«0 δέ Βήμας άναστάς είπεν <δΕγώ (Πάω πόΛεμον,δν θεω- 

ρώ και δίκαιον και ιιναγκαΐον.»
0 δέ Σαχαδέβας είπεν «Σύμέν είσαι γενναίος" ιιΛΧ ό Λόγος 

τοΰ Ίονδιστίρα και Κρισνά, άθετούμενος, προξενεί ιίτιμίαν.*  
Γ*
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« Τότε ό ηρως Αρζούνας έγερθείς ειπεν ^Ημεΐς ετοιμάζομε^ 

νοι είς πόλεμον, προτείνομεν δια22αγήν. ιΗ δέ ταχύτης 

έστϊ Λίαν άναγκαία' στρατός ευθέως συ22εχθήτω, και άγ
γελος αμέσως σταΛθήτω πρός τόν Λουριοδάναν.*  Η γνώμη 
έπηνέθη παρά πάντων ό μέν Πουροχύτας εστάλη ώς πρέσβυς 

προτεΐναι είρηνην η πόλεμον ό δέ Ιουδιστίρας παρασκευαζό

μενος εις πόλεμον, έκάλεσε τούς συμμάχους, οιτινες συναθροι- 

σθέντες εφερεν έκαστος άνά μίαν Αξαουχινην ώστε συνεκρο- 
τηθη έν όλίγω χρόνω στρατοπέδου έξ ενός έκατομμυρίου καί 

πεντακοσίων τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδων πολεμιστών.

«όδέ Δουριοδάνας, προτιμών τόνπόλερον έκάλει τούς συμμά

χους αύτοΰ βασιλείς· ούτοι, φέροντες έκαστος άνά μίαν Αςαου- 
χινην, έσχημάτισαν έν στρατόπεδον, συγκείμενον έξ ένδεκα 

Αξαουχινών, ήτοι δύο εκατομμυρίων καί τετρακοσίων χιλιάδων.

«’Εν τούτοις, φθάσας ό Πουρο/ύτας είπε πρός τόν Δουριοδά- 

ναν <ώθ Ιουδιστίρας, π2ηρώσας ακριβώς τάς όρισθείσας έν 

τή κυβεία ημέρας-, ζητεί τό έπιβά22ον μέρος τής βασιΛείας'^ 
άλλ’ ό τύραννος άπέρριψε πάσαν διαλλαγην.

« 0 δέ Ιουδιστίρας, άποστρεφόμενος τόν εμφύλιον πόλεμον, 

άπέστειλε πρός τόν Δουριοδάναν τόν Κρισνάν. Ούτος έλθών 
έζητει όλίγην γην, πρός υπαρξιν μόνον τών πέντε αδελφών*  

«■ΙΙοΛΛή τοΰ βασιλείου σου γή είναι άχρηστος, ένεκα τών 
ποταμών, τών δρυμών κτ2. Και τοΰτο άρα τό ζητοίμενον 

μέρος -Ιογισθήτω ώς εκείνο, και άγεθήτω ό πό-Ιεμος. Οί

1. Άξαουχινή καλείται ή στρατιά ή συνισταμένη: 
υπό πεζών............. ..............................

ιππέων........................................................ ....
αρματηλατών · · · ...................................  
έλεφαντηλατών. .···.. ..................

Τό δλον . .................................................

409,850.
65,610.
21,870.
21,870.

219,200.
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Πανδο'ί'δαι έν τή χατά τήν κυβείαν αποτυχία, ούτε βία, 

ούτε παρανομία, ούτε παρακοή έχρήσαντο. 1 Υμείς δέ, ούτε 

τότε εύσπΛαγχνίσθητε αύτούς, ούτε ακολούθως οίκτείρατε' 

φανήτε τού.Ιάχιστον ήδη δίκαιοι, ενθυμούμενοι τήν συμφω

νίαν*  αΛΛως καί αυτός εγώ ενάντιος υμών εσομαι.*  Αλλ’ ό 
Αουριοδάνας άπεζρίθη, οτι ούτε σπιθαμήν γής παραχωρεί είς 

τοιούτους μισητούς έχθρούς. Προς αύτόν άπεκρίθη ό Κρισνας*  

<ζΟ κίρζούνας είς τό δάσος 4 6 αίαν, καί έν τή αρπαγή τών 

βοών, νικητής ών, καί δυνάμενος άφαιρέσαι, καϊ στέμμα, καϊ 

ζωήν, σέ ή.1ευθέρωσεν αίχμαΛωτισθέντα' σύ δέ, ώ 4ου- 
ριοδάνα, ουδέ τούτου μέμνησαι;» Οί λόγοι ούτοι έξήψαν έτι 

μάλλον τόν Θυμόν τών Καουραβών, ώστε άπεφάσισαν τόν θά

νατον τοΰ Κρισνά*  άλλ’ ούτος έννοήσας την επιβουλήν, άνε- 
χώρησε κρυφίως*  ό δέ Αουριοδάνας έξεστράτευσε. Τούτων 

πάντων γνωσθέντων, ό Ιουδιστίρας, άναλαβών πάσαν την στρα

τιάν, άντεστράτευσεν.

1. Ή Πριττά μιγεϊσα τφ 'Ηλίφ ετεκε τόν Καρνάν, καί έμεινε πάλιν 

« Οί δύο στρατοί συναπηντήθησαν είς τάς περί τάς ό'χθας 

της λίμνης Κουρουξέτρας πεδιάδας*  έν ώ δέ περιεμένετο 

ό ήχος της πολεμικής σάλπιγγος, ό Ιουδιστίρας έπορεύ- 

Οη είς προσζύνησιν τοΰ γηραιού Βησμα. Ούτος έναγκαλισά- 
μενος τόν βασιλε'α, είπε*  «Κα2ώς ποιήσας έκινήθης είς 

πόλεμον, αδικούμενος. ’Εγώ ^νωρίζων τό δίκαιον, έσυμ- 

βούΛευσα δια^.Ιαγήν' άΛΧ ό 4ουριοδέινας έπροτίμησε τόν 

πόλεμον" όθιν άναγκάζομαι ήδη ϊνα σέ πολεμήσω. »
«’Εν τούτοις ήλθεν εις το στρατόπεδον τών εχθρών και ή 

Πριττά, ή μητηρ τών Πανδοϊδών, ίδεϊν θε'λουσα τόν Καρνάν, 

8ν εύρε Ούοντα*  έν δέ τώ τε'λει τής εύχής, πλησιάσασα είς τόν 

ήρωα, άνεκάλυ^εν είς αύτόν τό μυστήριον τής γεννήσεώς του, 
οτι δηλ. είναι υιός αύτής,καί τοΰ Ήλιου1, καί αδελφός όμο- 
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μητριός τών Πανδοϊδών. Ο ηρως, άκούσας τού λόγου τούτου, 
φρίκη συσχεθείς έπεσεν εις τούς πόδας της μητρός αυτού. 6 

δέ Ποιττά έβρεξε την κεφαλήν τού Καρνά δάκρυσι καί γάλακτι 

έκτων μαστών αύτης· «Μακάριοι, έφώνησεν ό ηρως, οί άδελ- 

γοί μου, οί θηλάσαντες το γιιλα τοΰτο' μακάριος και έγω, 
άζιωθ-ίς ταύτης της χάριτος έν χαίρω της έζόδου.» Η 

Πριττά παρεκίνει τον Καρνάν, όπως έγκαταλιπών τον Δου- 
ριοδάναν συμμαχηση μετά τών αδελφών αύτοΰ. «Γνωρίζω, 

οτι αί προρρήσεις, οί οιωνοί, οί ονειροι, πάσαι αί προιμη- 

τεΐαι καί τά σηιιεΐα βεθαιοΰσιν, οτι ό ιίδικος δουριοδεινας 

νικηθήσεται, και άπολέσει βασιλείαν και ζωήν, αύτόςτε και 

ημείς πάντες. Λλλ' έγώ, συζήσας μετά τοΰ δουριοδάνα, 

καί έμπροσθεν πολλών ηρώων ομόσας, οτι υπέρ αύτοΰ πο

λεμήσω, αίσχύνομαι ηδη έν χαίρω τής έζόδου, καί επικει

μένου κινδύνου, έγκαταλεΐμαι αυτόν, γενόμενος επίορκος 

καί λειποτάκτης. Αλλά καί τοΰτο μέγα μοί έστιν ευτύχημα, 

οτι σΰ, ώ μήτερ, γινώσκεις καί τήν πεποίθησιν καί τήν 

σταθερόν άπύφασίν μου, καί τοΰτο έν αυτή τή στιγμή 

τής έζορμήσεως.» Ούτως ή Πριττά, καταφιλησασα την κεφα
λήν τού ηρωος, άνεχώρησεν Χ.

Η περί την λίμνην Κουρουξέτραν μάχη διηρκεσε δέκα καί 

οκτώ ημέρας.
Ο άρχιβουλευτης τού άομμάτου Δρυταράστρα Σανζαΐας, 

λαβών δμμα θειον παρά τού οσίου Βεάσα, καί ερχόμενος τω 
νοί είς τό στάδιον της μάχης καί επανερχόμενος, ηρξατο διη- 

παρθέ',ος. Τούτον υΐοθέτησεν ό ηνίοχος τοΰ Δρυταράστρα Σουτρας* οθεν 
άνατραφείς μετά τών υιών τοΰ Δρυταράστρα, ό Καρνας ύ-εσχέθη προς 
τδν Δουριοδάναν φιλίαν μέχρι θανάτου.

4. Αμίμητος ίϊναι ό μεταξύ μητρος καί υίοΰ διάλογος ούτος. (’Ίδε 
βιβλ. Ε . κεφ. εί)
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γεϊσθαι τήν φθοράν τών ηρώων τώ βασιλεΐ, ένδον οντι τοΰ οί

κου καί μεγαλαυχούντο « Ακουσον, ώ βασιλεύ βασιλέων,

Ημέρα πρώτη.

« Μετά την ανατολήν τού ήλιου έδόθη έξ άμφοτέρων τών με- 

» ρών τό σημεΐον τής μάχης. 4 Η σύγκρουσις ύπήρξε φονικωτά- 

» τη μεταξύ πεζών προς πεζούς, ιππέων πρός ίππεϊς, και άρ- 

« ματηλατών καί έλεφαντηλατών, πρός άρματηλάτας καί έλε- 
» φαντηλάτας· ό δέ Αβημανιοΰς, ό τού Αρζούνα υιός, καί ό 

» βασιλεύς τής Κεκαίας, προχωρήσαντες εις τάς τάξεις τών 

» εχθρών, περιεκυκλώθησαν ύπό δύο ενδόξων πολεμιστών, 

» τού Βριχατβάλα, καί τού Κριπά*  ύπερίσχυσαν μέν επί τέλους 
» οί Πανδοίδαι, άνγρέθησαν δέ πολλοί ηρωες, έν οίς καί ό Ού- 

« ταράς, ό τού βασιλέως Βιράτα υιός.»

Ήμερα όευτέρα.

« Τήν δευτέραν ημέραν, ήλίου άνατείλαντος, τά δύο στρα- 

» τεύματα παρετάχθησαν. Καί ό μέν Βήσμας έπροξένει με- 

» γίστην φθοράν ό δέ Αρζούνας, μή θέλων τήν βλάβην τού 

« γηραιού ήρωος, έπροσπάθει ματαιώσαι τά βέλη αύτού, έν ω 
» ό Βη'μας και οί λοιποί Πανδοίδαι κατεπίεζον πανταχού τόν 

« στρατόν τού Δουριοδάνα. ’Εν ταύτφ τή ημέρα επεσον πόλ

η λοί ηρωες, καί ό βασιλεύς τής Κετουμάς, αναιρεθείς ύπό τού 

ι» Βήμα.»
Ημέρα, τρίτη.

«Τή επαύριον, περί τόν ορθον, στρατιώται καί στρατηγοί, κα- 
» θοπλισθέντες παρετάχθησαν. ζΗ συμπλοκή ύπήρξε τοσού- 
• τον μανιώδης, ώστε οί πολεμούντες δέν ήσθάνοντο τά ίδια 

»αύτών τραύματα, ό Βήμας, προσβάλουν, έπλήγωσε τόν 

» Δουριοδάναν, καί έκακοποίζσε τόν στρατόν αύτού μέχρι 

η νυκτός.
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Ημέρα τετάρτη.

«Αί ακτίνες τοΰ άνατείλαντος ήλιου έφαίνοντο έρυθραί εκ 

« του πολλοΰ αίματος, χυνομένου έζ άμφοτε'ρων τών μερών. 
» Είς τήν εωθινήν ταύτην συμπλοκήν επεσεν ό βασιλεύς τής 
» Σαγεμινής. 0 Βήμας έπληγώθη ύπό τοΰ Δουριοδάνα· άντε- 

» πλήγωσε δ’ αύτόν δ Βήμας, και είς τήν μανίαν αύτοΰ έθα- 

>> νάτωσε δεκατέσσαρας βασιλείς και ηγεμόνας· μόλις δ ήρως 

» Βαγαδάτας, βοηθούσης τής νυκτός, άνεχαίτησε τήν ορμήν 
■ τοΰ ή'ρωος τούτου, και έσωσε τον στρατόν τοΰ Δουριοδάνα.

Ήμερα πέμπτη.

• ’Εν καιρώ δέ τής νυκτός ό Αουριοδάνας ήρώτησε τόν Βή- 

« σμαν*  « Ποιοι εσονται οί ηκηταί — "Οί πονηροί δαίμονες, 

« άπεκρίθη δ γηραιός, διωχθέντες υπό τοΰ Βισνοΰ από τόν 

« ουρανόν, κατέφυγον είς την γην, και ένσαρκωθίντες κατεπίε- 

ο ζον άπαν τών ανθρώπων τό γένος. ιΟ ϋψιστος θεός Βράχ

ο μας, καΛέσας έν τώ θείω αύτοΰ νοί τόν θεόν Βισνοΰν, καί 

• κατά διάνοιαν ύμνήσας αύτόν, ώς κύριον τοΰ παντός, είπεν' 
«Οί άναιρεθέντες ύπό σοΰ δαίμονες είς άνεσιν τοΰ ούρανοΰ, ένσαρ- 

« κωθε'ντες ταράττουσι τήν γην. ’Ενανθρώπησον σεαυτόν, καί 
« απάλλαξαν καί αύτήν τούτου τοΰ δεινοΰ. · Ή Βισνοΰς Λοιπόν 

α (ή γενική ψυχή), καί ό φίΛος αύτοΰ Νάρας (ή μερική, ή έν 

ο πάσι τοΐς έμψύχοις), ένανθρωπήσαντες ένεφανίσθησαν έπί 

“ της γης*  ό μέν Βισνοΰς ύπό την μορφήν τοΰ Κρισνα' ό δέ 
« Νάρας, ύπό την τοΰ ώΐρζούνα. Βοηθοΰμενος Λοιπόν ό Ίου- 

« διστίρας παρ αύτών, νικήσει ήμας έντούτω τώ ποΛίμω. »
«Αλλ’ δ κακόνους Αουριοδάνας, μισών τούς Πανδοίδας, και 

»έλπίζων εις τήν σύμπραξιν τών πονηρών δαιμόνων, παρε- 

» τάχθη είς μάχην μετά τήν ανατολήν τοΰ ήλίου. 0 Βήσμας 
κ άφ’ ενός, καί δ Βήμας άφ έτε'ρου έπροξε'νουν είς έκάτερον τόν 
» στρατόν μεγίστην βλάβην, ό Βουρισραβάς έθανάτωσε τούς 
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” δεχα υιού; τού Σατεκή. ό Αρζούνας, άγανακτήσας επί τω 

" θανατω αύτών, επέστη ώς πΰρ δεινόν. Τά βέλη αύτού επι- 

» πτον ώς κεραυνοί έκ νέφους, βροντώντο; επί τάς κορυφάς τών 
" όρεων. Δισμύριοι καί πεντακισχίλιοι άνγφέθησαν ύπ’ αύτοΰ*  
" η δε αιματοχυσία υπήρξε τοσαύτη, ώστε περί την δύσιν 

» τοΰ ήλιου οίή'ρωες άναχωροΰντες, έπροχώρουν μετά δυσκολίας, 

” ένεκα τοΰ λύθρου τοΰ αίματος.

Ημέρα έκτη.

ο Περί δέ την έω, ζαθοπλισθέντες οί ή'οωες έπολέμουν πλείονι 

» θυμώ. Οί μέν περί τον Δρουπάδαν καί Βημαν πολεμισταί 

» έποίουν μεγίστην φθοράν εις τό στατόπεόον τών έ/θρών ό 
» δέ Δουριοδάνα;, Ουμωθείς, ώρμησε μετά τών αδελφών αύτοΰ 

« κατά τοΰ Βήμα. Αλλ’ ό Βήμας, συνθλάσας τό άρμα τοΰ 
» Δουριοδάνα, έπροσπάθει ίνα φονεύσ-ρ αύτόν πλήν έσώθη ύπό 

» τοΰ γηραιοΰ Βησμα.»

1II μέρα ϊβδόμη.

« Τη επαύριον, μετά την ανατολήν τοΰ ήλιου, συνεκροτήθη 
» μάχη μεταξύ τοΰ Βησμα καί Αρζούνα, τοΰ Δρόνα καί τοΰ 

» Βιράτα. Ο Δρόνας έφόνευσε τόν υιόν τοΰ Βιράτα Σάγχαν*  ό 
» δέ Σατεκής ένίκησε διά τοΰ θείου αύτοΰ οπλου τόν δαίμονα 

» Αλαμβοΰσαν, εχοντα ορος άνθ’ όπλου. Ο Τιτάν ’ίραβάν, 

»ό τοΰ ’Αρζούνα υιός, ένίκησε τούς δύο βασιλείς τής ’Αβαν- 

» τής. Καί ό μέν βασιλεύς τής Μάδρας, συντρίψας τό άρμα 

» τοΰ Νακούλα, μόλις διεσώθη αύτός ό νικητής, νικηθείς παρά 

» τοΰ Σα/αδέβα. ό δέ Ίουδιστίρας, νικήσας τόν Σαταϊούσσαν 
» έσκόρπισε τόν στρατόν τοΰ Δουριοδάνα*  έπελθούσης δέ τής 

η νυκτός διεχωρίσθησαν οί μαχόμενοι.»

Ημέρα όγόόη.

«Μετά τήν ανατολήν τοΰ ήλιου οί δύο στρατοί παρετάχθη- 
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»σαν. Είς την πρώτην ορμήν τοΰ Βήσμα, ή στρατιά τών 
χ Πανδοϊδών άπέστρεψέ πως τό πρόσωπον ό δε Βημας, όρμή- 
» σας, έπληγώθη μέν καί αύτός, έθανάτωσε δέ τόν ηνίοχον τοΰ 

» Βήσμα. Οί ίπποι άφηνιάσαντες, έσυρον τόν γηραιόν ηρώα 
» εκτός τοΰ πεδίου τής μάχης. ’Εν ταύτη τή συμπλοκή ό 
» Βημας έφόνευσεν οκτώ αδελφούς τοΰ Δουριοδάνα, καί κατέ- 

» κόψε μετά τοΰ Άρζού^α, καί τοΰ Ίραβάνος, τοΰ βασιλέως 
» τών ό'φεων, τό εχθρικόν ιππικόν. Αλλ’ ό Δουριοδάνας, ίδών 

» τόν κίνδυνον, έπεμψε κατ’ αύτών τόν δαίμονα Λλαμβοΰσαν, 

» εχοντα πολλούς δαίμονας, άναβάτας ίππων μαγικών. Εν- 
« ταΰθα συγκροτείται παράδοξος μάχη μεταξύ οφεων καί δαι. 

» μόνων. 0 ΐραβάν συνέθλασέ διά τοΰ ξίφους τό βέλος τοΰ 

»πρωτοστάτου τών δαιμόνων· άλλ’ ούτος, φοβέραν ποιήσας 
» τήν έαυτοΰ μορφήν, κατεσπάραξε καί αύτόν καί τούς άντι- 

»πάλους οφεις, μηδενίζων τό έκχεόμενον φαρμάκιον. Τότε 

• ό μέν δαίμων Γατοτκάσσας ώρμησε μετά πολυπληθούς 
» στρατιάς δαιμόνων, καί γενομένης νέας δαιμονομαχίας ενί- 

ί κησε τήν στρατιάν τών δαιμόνων, πολεμούντων υπέρ τοΰ 

» Δοριοδάνα. 0 δέ Αρζούνας και Βημας άνείλον, μέχρι τής 
» δύσεως τοΰ ήλιου, εννέα αδελφούς τοΰ Δουριοδάνα, καί κα- 

» τέστρεψαν τούς περί αύτόν πολεμιστάς.»

Ήμερα έννάτη.

«0 Βημας καί ό ’ίουδιστίρας, τάξαντες τό πρωί τόν στρα- 

» τόν αύτοΰ έκαστος, ήρχισαν τήν μάχην. Μεγίστη ύπήρξεν ή 
» σφαγή έκατέρωθεν. ό στρατός τοΰ Δουριοδάνα έφέρετο τή 
» δε κάκεΐσε έκ τής έπιφοράς τών βελών τοΰ ’Αβημανιου. ’Αν- 

» τέστη δέ κατ’ αύτοΰ ό Τιτάν ’Αλαμβούσας, πεμφθείς παρά 
" τοΰ Δουριοδάνα. Ούτος, ρίψας τό μαγικόν βέλος, έποίησε 

» μέγα σκότος· οί δε ύπ’ αύτόν δαίμονες έτάραττον τήν στρα- 

» τιάν τών Πανδοϊδών. Τότε ό ’Αβημανιοΰς έρριψε τό ηλιακόν 
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■> αύτοΰ βέλος, καί διεσκέδασε τό σκότος*  ό δέ ’Αρζούνας και 

• ό Βήμας, δραμόντες ένεποίουν μεγίστην φθοράν μέχρι της 
» δύσεως τοΰ ήλιου.»

^Ημέρα δεκάτη.

• Περί δέ τό λυκόφως, παραταχθέντες οί ήρωες ήρχισαν τήν 

• μάχην. Μετ’ ολίγον τό στράτευμα τών Καουραβών, κατα- 
« πιεζόμενον ύπό τών περί τόν Σικανδήν καί ’Αρζούναν, εστρε- 
» ψε τά νώτα, ό Βήσμας έπολέμει μέν γενναίως*  τρωθείς δέ 

η Οανατηφόρως ύπό τοΰ Σικανδή, άπεσύρθη έκ τοΰ πεδίου τής 

» μάχης. Τότε φόβος, καί λύπη κατέσχεν άμφότερα τά στρα- 
, τόπεδα, έπί τφ τραύματι τοιούτου ήρωος. ·

'Ήμέρα ένδ ε κάτη.

«Τή έπαύριον ό Αουριοδάνας, χειροτονήσας αρχιστράτηγον 

« τόν Δρόναν, είπεν αύτω*  « Κράτησον ζώντα, τον ’Ιονδιστί- 
» ραν, και έγχείρισον τούτον εμοί. » Περί δέ τήν έω παρε- 
Λ τάχθησαν οί δύο στρατοί, ήγουμένων τοΰ Δρόνα μέν άφ’ ενός, 
τοΰ δ’ ’Αβημανιοϋ άφ’ ετέρου. Τά συνεχή καί αλλεπάλληλα βέλη, 

» άφιέμενα έκατέροθεν, έ'βλαπτον έκάτερον τόν στρατόν ό μέν 
λ Δρόνας, έπιθυμών συλλαβεΐν τόν ’Ιουδιστίραν, έκτεινε τρεις 

» περί αύτόν βασιλείς· αλλ’ ό ’Αρζούνας, άντιστάς ετρεψε τούς 

“ πολεμίους, ποιήσας μεγίστην φθοράν μέχρι δύσεως ήλίου.»

ίΗ^ιδρα δωδέκατη,

«Τή δέ έπαύριον ό βασιλεύς τής Τριγάρτας, θέλων ινα 

” εύκολύνη τήν σύλληψιν τοΰ ’ίουδιστίρα, έπροκάλεσε τόν ’Αρ- 

» ζούναν εις πόλεμον, ό δέ ’Αρζούνας, θείς τόν άνδρεϊον βα- 

» σιλέα Σατεζίταν πλησίον τοΰ ’ίουδιστίρα, καί άλλους ήγε- 

» μόνας, έπορεύθη έναντίον τοΰ Σουσσάρμα. Συμπλοκής δέ 
» μανιώδους γενομένης, έκαλύφθη έν όλίγω χρόνω τό πεδίον 

»ήρωϊκών πτωμάτων. ’Εν τούτοις ό Δρόνας, όρμήσας κατά 
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» τών περί τόν ’ϊουδιστίραν πολεμιστών, τόν μέν Σατεζιταν 

» έθανάτωσεν*  άνεΐλε δε τεσσαρας άλλους περί τον Ιουόιστιραν 
» βασιλείς συν τοΐς στρατοί; αύτών. ό Βήμας μόλις ήδυ- 

» νήθη μετά τών περί αύτόν ηρώων έμποδίσαι κατά μικρόν την 

η ορμήν τοΰ Δρόνα. ’Αλλ’ ό ’Αρζούνας, νικήσας τούς περί τον 
» βασιλέα Τριγάρταν, επανήλθε ταχέως, δίκην άνεμου, προς 

» βοήθειαν τών αδελφών. Καθ’ οδόν άπήντησε τόν τρομερόν 
« ελέφαντα Σουπρατίκαν, άγόμενον, ώς όρος, ύπό τοΰ βασιλεως 

» Βαγαδάτα, δστις έρριπτε βέλη αναρίθμητα κατά τοΰ Αρ
η ζούνα, καί τέλος τό θειον δπλον, οπερ έδέζατο έπι τοΰ στή- 

» θους ο θεός Κρισνά;*  άλλ’ ό ’Λρζούνας, καταβαλών τον τε 

• τερατώδη ελέφαντα, καί τόν Βαγαδάταν, καί τόν βασιλέα 

„ τής Καμαρούπας, καί τού; ανδρείους πολεμιστάς Βρισσάκαν 
·> καί Ασάλαν, καί νικήσας τόν βασιλέα τής Γανδα'ρας, ελευ- 

» Οέρωσε τόν καταπιε'ζόμενον Ιουδιστίραν, άφοΰ άνεΐλε τούς τεσ- 
» σαρας νεωτέρου; αδελφού; τοΰ Καρνά, καί πλήθος ανδρείων 

» πολεμιστών. Συγχρόνως ό Βήμας άνέστρεψε πάσαν τήν στρα- 

» τιάν τών πολεμίων, διαρρηγνύων τά ιππικά αύτών τάγματα, 

» ώς μαινόμενος έλέφας. Ούτω, τρέψαντες πανταχοΰ εις φυ- 
» γήν τού; Καουραβάς, έπαύσαντο πολεμοΰντες μετά τήν δύ- 

» σιν τοΰ ήλιου.»

' Η μέρα όεχάτη τρίτη.

«Ημέρας δέ διαλαμψάσης, ό μέν Δρόνας, έπιθυαών συλλα- 
» βεΐν τόν ’ίουδιστίραν, εταξεν εις σχήμα τροχοΰ τόν στρατόν 

«αύτοΰ. 0 δέ ’ίουδιστίρας έδωκε τήν στρατηγίαν τής ημέρας 

» εκείνης εις τόν υιόν τοΰ Αρζούνα ’Αβημανιοΰν. Ούτος Φίλοτι- 
» μηθείς, ύπεσχέθη διατεμεΐν τήν φάλαγγα τών εχθρών. 

» Οθεν Ζαβών τούς περί αύτόν ήρωας, έπέπεσεν έπ'ι τούς πο- 

» λεμίους, ώς κεραυνός, καί διασπάσας τήν φάλαγγα, περιήο- 

» χετο ταράττων πάσαν τήν στρατιάν πλήγωσα; δέ τόν Σα- 
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» λέαν και τον Δουριοδάναν, άνεϊλε τού; βασιλείς Βασαντήν, 
»καί Λαςμάνα, τόν τού Δουριοδάνα υιόν. Δράκοντες δέ ό 

» Δρόνας και ό Καρνάς μετά πολλών εκλεκτών πολέμι

ο στών κατά τοΰ ηρώο;, τόν μέν ηνίοχον τοΰ ’Αβημανιοϋ 
» έθανάτωσαν τό δέ άρμα αύτοΰ συνέθλασαν. Τότε ηρχισεν 

ο ή ξιφομαχία μεταξύ αύτών. Δέκα βασιλείς έθανατώθησαν 

» ενταύθα. 0 δέ ηρωικός Νεανίας, πληγωθείς θανατηφόρως 

»παρά τοΰ Δουσσασάνα έπεσε, μυρίας έχων πληγάς, είς 
» κατά πολλών λαμπρώς άνδραγαθήσας, καί ημίθεος γενόμε- 

» νος. Μεγαλως έλυπηθη ό Αρζούνας ένεκα τού θανάτου τού 
ι> υιού αύτού. Μαθό;ν δέ, ότι οί πολεμισταί έξώρμησαν κατά 

» τού Αβημανιοΰ μετά τοΰ Ζαϊατράτα, ώμοσε τόν θάνατον 
» αύτοΰ*  (ήν δέ ούτος γαμβρός τοΰ Δρυταράστρα.)»

'Ήμέ^α όεκάτη τετάρτη*

« Τή επαύριον τό πρωί ό Δρόνας, σχηματίσας πυκνήν φά- 
« λαγγα, έτέθη αύτός μέν επί τοΰ μετώπου· τόν δέ Ζαϊατρά- 

» ταν έταξεν είς τό κέντρον, βουλόμενος σώσαι αύτόν από 
» τού θυμού τού ’Αρζούνα, δστις εύρίσκετο επί κεφαλής τού 

» στρατού τού ’ίουδιστίρα. ’Ανθώρμησαν λοιπόν εκατέρωθεν οί 
» μάχιμοι. ’Αλλ’ ό ’Αρζοϋνας παρεκδραμών τόν Δρόναν, είσέδυ 

η είς τήν φάλαγγα, μετά τών περί αύτόν ήρώων. Ο Δρόνας, 
» διατάξας τόν Δουειοδάναν όπως πολεμήσφ τόν ’Αρζούναν, 

» έπροσπάθει ίνα έμποδίση τήν είσοδον τής φάλαγγας είς τόν 

» Βήμαν καί λοιπούς Πανδοίδας. Μάχη πεισματώδης συνεκρο- 

» τήθη πεοί τόν Ζαϊχτράταν πλήθος ήγεμόνων και βασιλέων 
» επιπτον έξ άμφοτέρων τών μερών. Πλησιάσας δε ό Αρζούνας 

» μέχρι τού Ζαϊατράτα, φυλλαττομένου ύπό τών βασιλέων τής 

» Καμβόζας, τής ’Αμβάστας, καί άλλων ήγεμόνων, άνεϊλεν 

» αύτούς έν πολεμώ δεινω, σπεύδων πρός τόν κυρίως σκοπον. 

» Ενταύθα φθάνει καί ό Δουριοδάνα; μετά στίφους πολεμιστών.
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» Φρικτή ύπήρξεν ή μάχη, γινομένη επ’ αύτών τών πτωμάτων. 
» Ενταύθα επεσον ύπό τών βελών τοΰ Αρζούνα οί βασιλείς τής 

μ Άβαντής, και αύτός ό ηνίοχος τοΰ Δουριοδάνα, οπερ ήναγ- 

» κασέ τούτον ινα στρέψη τά νώτα. Τότε είσέδυ καί ό Βήμας 
» είς την πολεμίαν φάλαγγα, ήνό δεινός τοξότης Αρζού/ας ή'έω- 

» ξεν ενΟεν καί ένθεν, καί έφθασε μέχρι τών προμάχων Μαχαρα- 
» τών, οΐτινες έφύλαττον τον Ζαϊατράταν. Θανατώσας δε τόν 

» Βουρισραβάν, καί σκορπίσας τούς Μαχαράτας, άνεϊλεν έπί τε- 
» λους τόν Ζαϊατράταν, καί κόψχς την κεφαλήν τοΰ ήρωος τού- 
>> του, έρριψε προ τών ποδών τοΰ πατρός αύτοΰ. Πάσα δε ή 

» στρατιά τών Καουραβών ύπέφερε μεγίστην φθοράν μέχρι 

υ νυκτός.»

^Ημέρα όεχάτη πέμπτη.

«ό θάνατος τοΰ Ζαϊατράτα έλύπησε καθ’ ύπερβολήν τόν 

η Δουριοδάναν. 0 δ’ αρχιστράτηγος Δρόνας είπε πρός αύτόν 

« Μη Λνποΰ' ουδ' εν ννχτι επδύσομαι τδν θώρακα^ εάν μη 

» άνέΛω τοδς σονς εχθρούς έν πο2έμω.« Οθεν οί ήρωες ελα- 
» βον έκ νέου τά δπλα, καί περ δύσαντος τοΰ ήλιου, καί άνε- 

» νέωσαν τόν πόλεμον μετά πλειοτέεας πεισμονής. Είς ταύτην 
η τήν νυκτερινήν συμπλοκήν επεσεν ό υιός τοΰ Βήμα· τήν δέ 

»’Αξαουχινήν αύτοΰ διασκεδάσας ό υιός τοΰ Δρόνα, άπέκτει- 

μ νεν οκτώ υιούς τοΰ Δρουπάδα. Ο Βήμας, Ουμωθείς άνεΐλε 
»δέκα υιούς τοΰ Δρυταράστρα, καί πλήθος ηρώων μάχη δέ 
» συνεκροτήθη μεταξύ τοΰ Δρόνα καί τοΰ ’ίουδιστίρα, είς ήν 

«ή στρατιά τών Καουραβών έφθείρετο ύπό τών Πανδοϊδών. 
»’Αλλ ό Καρνάς, δραμών, καί ύπερπηδήσας παν έμπόδιον, 

» έφείσατο μέν τού νεωτέρου αδελφού Νακούλα, διέτεμνε δέ 

» τήν στρατιάν τών Πανδοϊδών. Τότε ήρχισε καί ό πόλεμος 
Ο τών Δαιμόνων. 0 γίγας Γατοτκάσας (ος ήν υιός τοΰ Βήμα), 

” καί οί δαίμονες ’Αλαϊούδας καί ’Αλαμβάλας, μεγαλοοραχίο-
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»όντες καί μεγαλόσωμοι, και έκ φωνών αγρίων πληροΰντες τόν 

» ούρανόν, έμάχοντο, ώς όρη, φρίκην καί τρόμον έμποιοΰντες*  
» 1~\ τέλους όμως άνεΐλεν ό Γατοτκάσας τούτους τούς δαίμο- 

>> νας, καί έκ τών οπών τών αισθήσεων αύτών, πιπτόντων κατά 
” γης, εζηλθον ήχος, αίμα, φλόξ καί άήρ. όρμήσας δέ μετά 

» ταΰτα ό δαίμων καί κατά του Καρνα, έρριπτε κατ’ αύτοΰ 

» βέλη, ώς στύλους. ’Αλλ’ ούτος, βοηθούμενος ύπό τοΰ πατρός 
» αύτοΰ Ηλίου, διέκοψε τόν δίσκον τοΰ Γατοτκάσα, οστις άνα- 

«· βάς εις τόν αιθέρα, έρριπτεν έκεΐθεν φλόγας πυράς, δένδρα, 
ο λίθους καί ορη, καί έγείρας στίφη δαιμόνων κατά τών Καου- 

»ραβών, έπέφερε μεγίστην φθοράν καί ταραχήν εις πάσαν την 

» στρατιάν αύτών. Εις τοιαύτην δεινήν θέσιν ό Καρνάς, θέλων 

» ΐνα σώση τον στρατόν, ήναγκάσθη ρίψαΐ κατά τοΰ φρικτοΰ 
« τούτου δαίυ.ονος την δωρηθεΐσαν αύτώ Θείαν λόγχην. Καί ή 

» μέν λόγχη, Φςούρανία, διαπεράσασα τήν καρδίαν τοΰ δαίμονος 

» άνηλθεν εις τόν ούρανόν*  τό δέ σώμα τοΰ Γατοτκάσα, πε. 

» σόν επί τοΰ στρατού τών Καουραβών, άνεΐλε μίαν ολόκληρον 
β ’Αξαουχινήν. Εσκίρτησαν οί Καουραβαϊ διά τόν θάνατον 

η ^οιούτου ίχθρ ,ΰ*  έσκίρτησε δέ καί δ Κρισνάς, είπών προς τόν 

» Λρζούναν <<Ύ/ σωτηρία τών Καονραβών είναι δ Καρνάς" 

« ή δέ ζωή αύτοΰ, ή θεία Λόγχη' άάΧ ήδη άποάεσθιϊσα, 

« συταπωΛέσθί] ^.ιετ αυτής καί ή σωτηρία τοΰ Καρνά και 

η τών Καουραβών.« Τότε επιφανείς καί ό θείος Βεάσας, είπε 
» τω ’ίουδιστίρα*  ΛΠο.Ιέμει γενναίως' μετά τέσσαρας ήμά- 
« ρας εσται σοι ή νίκη.» Μικρόν δέ άναπαυθέντες οί ηρωες, 

» ηρχισαν την μάχην μετά την ανατολήν τοΰ ήλιου. 0 Δρόνας, 
» καταπολεμήσας τόν Βιράταν, καί τόν Δρουπάδαν, καί τάς 

» ’Αζαουχινάς αύτών άναστατώσας, έπροξένει μεγίστην φθοράν. 

» 0 δέ Κρισνάς είπεν*  «Ούτδς έστιν ανίκητος, ενόσω ολ2ο- 

« φορεΐ.» Τότε ό Βήμας, άνελών τόν ελέφαντα καλούμ.ενον 
»’Ασβατάμαν, έζεφόίνησεν «Άνηρέθη ό δίσ 6 ανάριας,» (δς ην 
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η υιός τοΰ Δρόνα, καί συνώνυμο; τοΰ άναιρεθέντο; ε’λέφαντος).

» Η φωνή αυτή έτάραξε τοσοΰτον τον Δρόναν, ύπολαβόνΐα οτι 

» άνηρέθη ό υιός του, ώστε επεσον τά όπλα άπό τας χεΐρας 
» του, καί αύτός πληγωθείς τότε έτελεύτησεν. 0 ’Ασβατάμας 

« όμως, μαθών τόν θάνατον τοΰ πατρός αύτοΰ, ώρμησε λυσ- 
» σώδης κατά τών Πανδοϊδών, ποιων μεγίστην φθοράν. Αλ
ί» λ έτρεψαν αύτόν είς φυγήν ό Κρισνάς, ό ’Αρζούνας, καί ό 

» Βημας.»

1Η μέρα δεκάτη έκτη.

«0 Δουριοδάνα; μετά τόν θάνατον τοΰ Δρόνα εχειροτόνησεν 

«αρχιστράτηγον τόν Καρνάν, τόν κορυφαίου τών ηρώων τοΰ 
» στρατού τών Καουραβών κατ’ αύτοΰ άντέστη ό ’Αρζούνα;, 

» άαφότεροι επίσημοι ηρωες. Δεινή συνεκροτηθη μάχη πρό της 
» ανατολή; τοΰ ήλιου, εί; ήν ύ Βημας άνεϊλε τόν βασιλέα τή; 
«Κουλούτας. Ο’Αρζούνα; κατέστρεψε φάλαγγα ριψοκινδύνων 

« άνδρών, καί τούς διοικοΰντας αύτήν δύο βασιλείς. Καί ύ μεν 

>· Νακούλα; έκοψε τήν κεφαλήν τοΰ βασιλέω; τών Καουραβών. 

» 0 δε μεγαλόφρων Καρνάς, άναχαιτήσας τήν ορμήν τών Παν
ί» δοϊδών, δεν έθανάτωσε, δυνάμενος, τόν Νακούλαν, έλθόντα 

» κατά συγκυρίαν εί; τό πρόσω, ενθυμούμενο; τόν λόγον τή; 
» μητρός.» ,

Ημέρα δέκατη έβδομη.

ο Τή επαύριον ό Καρνάς, ζητήσας καί λαβών ήνίοχον τόν 

» Σαλεαν, ωρμησε κατα τών Πανδοϊδών πληγώσας δέ τόν 
» Ίουδιστίραν, καί πάντα; τού; περί αύτόν διασκόρπισα;, 
“ ετάραξε πάσαν τήν στρατιάν τών εχθρών. Τοΰτο μαθόντε; 

»ό Κρισνάς καί ό ’Αρζούνας, έδραμον κατά τοΰ Καρνά. Δεινή 

» συνεκροτηθη ενταύθα μάχη· ό ήχο; τών κόγχων τού Κρισνα 

» καί Σαλέα, ή κλαγγή τοσούτων όπλων, ίππων, καί άναβα- 
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» τών, καί ό μέγας πάταγος τών αρμάτων καί τών πολεμί- 

» στών, έφαίνετο ώς τάραχος τεσσάρων άντιζρουομένων μεγά- 
» λων θαλασσών. Και ό μέν Βάριας, όρμήσας, άνεΐλε τόν 

• Δουσσασάναν, τόν ύβρίσαντα έν τή κυβεία τήν Δραουπαδήν 
• ό δέ Αρςούνας, τόν υιόν τού Καρνά Βρισσασέναν. Εδραμε 

» δ’ έπί τόν ’Αρζούναν δ καρτερόθυμος Καρνάς, καί ήρχίσε 

» φριζωδεστάτη μονομαχία μεταξύ τών μεγαλητέρων ηρώων 

» τών δύο στρατών. Οί βασιλείς άμφοτέρων τών μερών, οί 

» θεοί καί οί δαίμονες ίσταντο θεωρούντες την μάχην. Πολλοί 

» βασιλείς, ηγεμόνες καί πλήθος ηρώων άπώλοντο έν τώ φρι- 

« κτώ τούτω πολεμώ, ό μέν Καρνάς πρώτος έρριψε κατά τοΰ 

»’Λρζούνα τό μέγα βέλος, οπερ άφείλετο τό άζρον τοΰ δια- 
» δήματος αύτοΰ, καί έκοψε τήν χορδήν τοΰ τόξου, ό δέ Αρ- 

» ζούνας, έντείνας ά'λλο τόξον, έρριψε τό βέλος καλούμενου 

» ν1ν0,α2ικά} ύφ’ ού πληγωθείς θανατηφόρω; δ Καρνάς κατά 

« τόν λαιμόν, έπεσε νεκρός. Τότε ή στρατιά πάσα τών Καου- 
• ραβών, τραπεΐσα είς φυγήν, μόλις έσώθηάπό τό σκότος τής 

» νυκτός.»

Ημέρα όεκάτη όγόόη.

• έν τούτω τώ καιρω, έλθών ό φρόνιμος Κριπάς, έσυμ- 
» βούλευε τώ Δουριοδάνα διαλλαγήν. · Είναι ε χθρός ριου^ άπε- 

« κρίθη ό τύραννος, οστις προτείνει όια^Λαγην^ και ούχι πό- 

» Λεμον άόιόι.ΙΙακτον κατά τοιούτων έγθίστων εχθρών.» 
■ Ταΰτα είποιν, έχειροτόνησεν αρχιστράτηγον τόν Σαλέαν. 
» Κατ’ αύτοΰ άντέστη ό ’ίουδιστίρας. Ο δέ Σαλε'ας, συλλέξας 

«πάσαν τήν στρατιάν, έταξεν αύτήν είς σχήμα τετραγώνου. 

»6 δέ ’ίουδιστίρα; διεμέρισε τά στρατεύματα αύτοΰ είς τρία 
* σώματα, δίκην τριγώνου. ’ Ανατείλαντο; δέ τοΰ ήλιου, ήρξα- 

» το ό πόΰεμος, ή μάλλον είπεΐν ή σφαγή· καθότι έν βρα/εΐ 

• διαστήυ.ατι χρόνου ή γή πάσα τοΰ πολέμου έκαλύφθη πτω- 
Δ
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»μάτων, ίππων, έλεφάντων και ηρώων, ό μέν Νακούλας άνεϊλε 
• τούς τρεις υιούς τοΰ Καρνά, δ δέ Σαλέας έ πλήγωσε μέν τόν 
» Βήμαν, πληγωθείς δέ καί αύτός θανατηφόρω; ύπό τοΰ ’ίου- 

» διστίρα, έπεσε νεκρός. Τότε δ Δουριοδάνας, εχων μεθ’ έαυ- 

» τοΰ τούς γενναιοτε'ρους πολεμιστάς, έφώρμησε κατα τών 
« Πανδοϊδών, νικώντων πανταχοΰ. Η ώρα αύτη έφαίνετο ώς 

» η συντέλεια τοΰ αίώνος. Δεκατρείς υιοί σου έφονεύθησαν δ 
• μέν ’Αρζούνα; άνεϊλε τον Σουσσαρμάνα, τόν αδελφόν και τόν 

» υίόν αύτοΰ, και σκορπίσας τού; περί τόν Δουριοδάναν άνδρειο- 

• τέρους πολεμιστάς, κατέκοψε πάσαν τήν στρατιάν τών Καου- 
■ ραβών. 0 δέ τύραννος Δουριοδάνα;, άπολέσας φίλους, συγ- 

• γενεϊς, συμμάχους, καί τόν στρατόν, μόλις έσώθη, κρυβείς έν 

» τη λίμνη κεκμηκώς*  άλλ’ άνακαλυφθεις ύπό τοΰ Βήμα, καί 
• ελεγχόμενος ύπό τών Πανδοϊδών, ώς άνανδρος, άπεκρίθη έκ 

• τοΰ ΰδατος θυμωθείς· «Έγώ άπαντας ύμας άποκτε/ώ^ πο~ 

• Λεμών Μ έκάστω ίδίως'» Ο Ιουδιστίρας, δεχθείς τήν πρό- 

• κλησιν τής μονομαχίας, άπεκρίθη*  «Έστω· νιχήσας ου/ ε/α 

• μόνον εζ ημών τω ώ εκ^εζης οπώρ, βασίλευε μόνος συ 
• τήζ γης·*  Τότε δ Δουριοδάνας, χαίρων έφώνησεν*  ·'Όςτις 6ού- 

• λεται, πολεμησαι^ άναστάς πολεμείτω μοι ό(ά της κορύ- 
« νης.» Τοιαΰτα είπών, έξήλθεν έκ τής λίμνης, έχων μόνον 
• τόν κοούνην*  άλλ’ ό δίκαιος ’ίουδιστίρα; έδωκεν είς αύτόν 
» θώρακα και περικεφαλαίαν. 0 Βημας έδέχθη τήν διά κορύνης 

» μονομαχίαν, ή μάχη ήρξατο μετ’ αμοιβαίας μανίας, εμπρο- 

» σθεν τών στρατών, και αύτών τών θεών, συναθροισθέντων έν 
• άκαρεϊ έπιτή θέα τοΰ ίδικοΰ τούτου καί κρίσιμου πολέμου. Μετά 
• πολυχρόνιον και έπιτηδείαν πάλην ό Βήμα; έπληγη σφοδρώς 

» κουτά τήν πλευράν έγειρα; δ’ εύθέως τήν κορύνην, κατήνεγ- 

» κεν αύτήν βία κατά τοΰ Δουριοδάνα*  άλλ’ ούτος, άποφυγών 

» τήν φοράν τής κορύνης, επληξεν έκ δευτέρου τόν Βήμαν κατά 
• τήν κορυφήν, καί τό στήθος. 0 δέ Βημας, καίτοι κλονισθείς,
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■ άντεπληγωσε τόν Δουριοδάναν*  άλλ’ ούτος, συναθροίσας τά; 

» δυνάμεις αύτοΰ, έπληγωσεν έκ νέου τόν Βημαν κατά τόν κρό- 

>> τάφον τοσοΰτον, ώστε έμεινε μικρόν τι εμβρόντητος· αλλά 

• συνελθών εύθέως, ηρε την κορύνην, καί κατέαξε τόν μηρόν τοΰ 
η Δουριοδάνα. Τότε ό Βήμας, θέσας τόν πόδα επί της κεφα- 

» λης τοΰ Δουριοδάνα, πεσόντος έκ’τής συνθλάσεως τοΰ μηροΰ, 
β καί μόλις άναπνέοντος, έζητει κατασπαράξαι τάς σάρκας αύ- 

» τοΰ, άναμιμνήσκων τών όσων έποίησε κακών. Πάσα μεν ή 
» στρατιά τών Πανδοϊδών έπευφημησεν ό δέ Ασβατάμας, τε- 

» Θλιμμένος καί πνέων έκδίκησιν, άνεχώρησε μετά τινων λειψά- 

β νων τών Καουραβών, σκυθρωπών καί άπηλπισμένων.

ΒιβΛ. Γ., δ 6ια2αμ6άτει την ΝυκτογονΙαν.

« Τα λείψανα τών Καουραβών, καί ή στρατιά τών Πανδοϊ- 

η δών μετά τών αρχηγών, κεκμηκότες άνεπαύοντο· μόνος 4 

η Ασβατάμας, πνέων έκδίκησιν διά τόν θάνατον τοΰ ίδιου πα- 

» τρός καί τοσούτων φίλων, περιηρχετο τό δάσος, μελετών άπο- 

»κτενεϊν τούς εχθρούς κοιμωμένους. Αφείς δ’ ό Ασβατάμας 

» δύο έκ τών οικείων παρά τη είσόδω της παραμβολης, ένθα 

β άνεπαύοντο οί ηρωες, καί είπών αύτοΐς άναιρεϊν πάντα τόν 
β έξιόντα, αύτός είσέδυ έζ άλλου μέρους, καί πλησιάσας εκτεινε 
β πρώτον τόν Δρυσταδιούμναν, ύστερον τόν Ούτταμαουζάσαν, 

β καί ’ίουδαμανιοΰν, καί τούς πέντε υιούς της Δραουπαδής· 
» έτι δέ τόν Σικανδήν καί τόν Ζαναμεζαΐαν, καί πολλούς άλ- 

«> λους ηρωας κοιμωμένους. 0 δέ Κριπάς καί ό Κριταβάρμας, 

β ά'ψαντες πΰρ έντός τής εισόδου, άνηρουν τούς έςερχομένους έκ 

» φόβου. Ούτως οί τρεις ούτοι έν μια νυκτί έποοξένησαν πλειο- 
β τέραν φθοράν ηρώων εις τόν στρατόν τών Πανδοϊδών, παρ όσην 

■ ύπέφερον έν δλω τω διαστήματι τοΰ πολέμου. Περί δέ τόν 

βορθρον, άναχωρήσαντες οί δολοφόνοι, έπλησίασαν πρός τόν 

ρ Δουριοδάναν, αίμα έκ στόματος αίμοΰντα, καί είπον ■ ’22 6α-
Δ*
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« σιΛεύ, πάντες οί έχδροί σου άνηρέθησαν ταύτη τη νυκτί. 

« εκτός τών πέντε Πανδοϊδών, του Σατεκή, και τού Κρισνά.*  
» 0 Δουριοδάνας, άκούσας τοΰ λόγου τούτου, έφώνησε*  « Νϋν 
• εγώ άγίημιτό πνεύμα άσμενος\« καί έξε'πνευσε.

«Εν τούτοι; ό ηνίοχος τού Δρυσταδιούμνα, σωθείς έκ τύχης, 
» ανήγγειλε τώ Ιουδιστίρα την νυκτοφονίαν. Οί Πανδοϊδαι ίδόν- 

» τεςτην φθοράν έδάκρυσαν ή δέΔραουπαδη, μαθοΰσα τόν θάνα- 

» τον τών υιών αύτης, έλυποθύμησε*  συνελθοϋσα όμως, είπεν είς 

» τόν Βημαν«' Εαν άνε.Ιών τόν ΆσΟατέψαν, δείζηςμοι τόν έπί 

« τής κεφαάής αύτού πο.Ιύτιμον Λίθον, τότε εγώ γεύσομαι,*  καί 
» έκάθησεν έπί γωνίας, σιτίων άπέχουσα. Ούτως ό Βήμα; έςώρ- 
» μησεπάραυτα κατά τοΰ Ασβατάμα, ηνίοχον έχων τόνΝακούλαν 

» ό δέ Κρισνας, γινώσκων οτι ό Ασβατάμας είχενούράνιον οπλον, 

» καλούμενου Βραχμασσίραν, οπερ αύτός αύτω έδωρησατο, καί 

» θέλων ινα διαφύλαξη τόν Βημαν από τοιοΰτον κίνδυνον, άνα- 

» βάς έπί τό άρμα, ηλαυνε κατόπιν αύτοΰ. Φθάσαντες οί ηρώες 
» είς την μονήν τοΰ Βεάσα ηρξαντο μάχεσθαι. 0 Ασβατάμας 
» ερριψε τό οπλον Βραχμασσίραν είς όλεθρον τών Πανδοϊδών ό 
» δέ Αρζούνας τό θειον οπλον Παραμόιστρα, είς κατάπαυσιν της 

> ενεργείας έκείνου. Ο θόρυβος καί ή φθορά τών όπλων τούτων 
» άπεικόνιζον την συντέλειαν τοΰ αίώνος. Οί περί τόν Βεάσαν 

» όσιοι, φοβηθέντες, ηνάγκασαν τούς ηρωας,οπως άνακαλε'ση έκα- 
» στος τό ίδιον ό'πλον, διατάξαντες τόν Ασβατάμαν,ίνα παρα*  

» δοιση την έπί της κορυφής πολύτιμον λίθον, ώς λύτρον της 

» ζωής αύτοΰ. Ο μέν Βημας, λαβών την λίθον έδωκεν αύτην 
» τη Δραουπαδη· ή δέ, τφ Βασιλεΐ Ιουδιστίρα.

Βι6. 1^4 ·. Θρήνος Λρυταράστρα καίτών γυναικών.

«’Εν τούτοις ό Σανζαίας, έπανελθώνείς την πρωτεύουσαν Χα> 

»στιναπούραν, είπε πρός τόν άόμματον Δρυταράστραν 
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« υιός σου δουριοδάνας^ ό κύριος ένδεκα ' δξαουχινών, 

« έτελεΰτησεν.· Ακόυσα; τού λόγου τούτου αύτός τε καί 

οί περιεστώτες, λύπη καί φόβω κατασχεθε'ντες, έπεσον κα

ταγής διακρυύροοϋντες έλεεινω;· «Πού ή πολλή στρατιά·, 

• ελεγεν ό δυστυχής Δρυταράστρας· ποΰ ή μεγίστη δύναμις·, 

• ποΰ οί άτρύιιηΐοι ηρωες Καρνάς, δουριοδάνας, δρόνας, 

« Σαλέας; ποΰ οί εκατόν υιοί μου; πώς ού διαρρήγνυται ή 

« καρά ία μου, εν ώ τό άχθος τοΰ θανάτου τών υιών μου έπέ- 
• πεσεν ώς όρος μέγα επ εμέ !» 0 μεν Σανζα’ίας έπροσπάθει 

παρηγορήσαι τόν βασιλέα, λε'γων*  «Οί υιοί σου ετυχον θείας 
« δόξης, δι ενδόξου θανάτου.· Ο δε Βιδούρας, παραμυθών 

ελεγεν «Πόθεν ήλθον οί υιοί σου·, ποΐ έπορεύθησαν, ούτοι, 

« αφέντες μορφήν και διαμονήν έφήμερον, ελαθον άλλην 

« ΰπέρλαμπον καί άίδιον' καί έκ γης μετέβησαν είς ούρα- 

« νόν, όπερ έστί τό άκρον άγαθόν. Τις δύναται είπεΐν ού- 

« τός έστιν υιός μου, ό Λαθών, καί ληφόμενος πολλάς γεν- 
« νήσεις και παλιγγενεσίας, μετασωματώσεις καί μετεμψυ- 

« χώσεις έν τή κυκλική φορά τοΰ κόσμου ! Πρός δέ τούτοις 

η ό θάνατος τοΰ δουριοδάνα ήν προωρισμένος' καθ' οτι ή 

« γή, βαρυνομένη από τό άχθος τών τυράννων, έπεκαλέσθη 

« τήν βοήθειαν τοΰ θεοΰ Βραχμά, όστις είπεν αύτή' ^Λπιθί, 

* ώ γή' ό γάρ υιός τοΰ δρυταριίστρα ποιήσει τό έφετόν σοι 

« ταχέως' ούτος γάρ^ ών απόρροια τοΰ κακοΰ, καί ύπό πολ- 

« λώ^ν τινθρύπων,ιιπόρροια οντων κακοποιών δαιμόνων 6οη- 

« θούμενος, αίτιός θαντιτου εσεται πολλών πολεμιστών παρά 

« τή Κουρουξέτρα λίμνην
Εν ταύτη τη ώρα, φθάσας καί ό βασιλεύς Ιουδιστίρας 

μετά τών περί αύτόν, είπεν ·’<Ω πάτερ, ό εχθρός τών υιών 

« σου προσκυνεΐ σε.» Ο Δρυταράστρας, καλέσας πλησίον αύτοΰ 
τόν Βήμαν, τόν φονέα τοΰ υιού αύτοΰ, έβουλήθη άνελεϊν έν τή 
περιπτύςεΐ' άλλ’ ό Κρισνάς, εΐδώς τήν γνώμην, έΟετο πλα
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στόν ανδριάντα, 8ν καί συνέθλασεν. ό δέ Δρυταράστρα;, νομι- 

σας οτι άνεΐλε τόν Βήμαν, καί μετανοήσας, έκλαιε πικρώς· 

άλλ’ ό Κρισνάς παρηγορών είπε· «Μη άρρθον^ οτι ήπατήθης 

« υπ ειιοΰ.» 0 Δρυταράστρα; έχάρη, άγκαλισάμενος πάντα; καί 

άοείς πάσαν υ,νησικακίαν· αύτό τοΰτο έποίησε καί ή γυνή αύ- 
τοΰ Γανδαρή· εΐτα ήλθον εις τήν Πριττάν. Η δε Γανδαρή, 

λαβοΰσα έν άγκάλαις τήν Δραουπαδήν, λυπουμένην επί τοΐς 
υίοΐς, έπαρηγόρει αυτήν. Οΰτω πάντες οί περί τον ’ίουδιστίραν 

καί Δρυταράστραν ήλθαν είς τό στάδιον τοΰ πολέμου, οπερ ήν 

αληθής κοιλάς κλαυθμώνο;. ’Ενταΰθα εύρον γυναίκα; πάσης 
ηλικίας, καί γέροντας όδυρομένους καί θρηνοΰντας επί τών πε- 

πτωκότων ηρώων. II πενιάς πάσα ήν πλήρης αιμάτων καί πτω

μάτων, κεφαλών καί μελών· οί δέ θρήνοι και οί κλαυθμοί, ανώ

τεροι ό'ντες τοΰ ταράχου πολλών θαλασσών, καί πληροΰντες τόν 

ούρανόν καί τήν γήν, έσυγχέοντο μετά τών αγρίων κραυγών 
τών θηρίων καί τών άρρένων καί θηλείων σαρκοβόρων δαιμό

νων, οίτινες καταβιβρώσκοντες τάς σάρκας τών πεπτωκότων 
σκηπτούχων καί τροπαιούχων ηρώων, επινον ήδέω; τό αίμα αυ

τών εντός τοΐς κρανίοις, ών έρρόφησαν προηγουμένως τόν μυελόν, 
καί έξορύττοντε; τά ό'μματα τών νεκρών τοΐς έαυτών δνυξιν, 

εύφραίνοντο άλαλάζοντες.

’Εν τούτω δέ τω συγκροτηθέντι πολέμω έπεσον εξήκοντα 
οκτώ Κότια, δώδεκα μυριάδες ανδρείων στρατιωτών, εκατόν 
έβδομήκοντα πέντε βασιλείς, καί έκατόν καί δεκατέσσαρες χι
λιάδες εκλεκτών ηρώων. Τοσαύτη ύπήρξεν ή φθορά.

ΒιθΛ. 1Β ., δ διαλαμβάνει περί τών προσηχόντων 

τω βασιλεϊ, χαϊ περί προσηχόντων πράττε- 

σθαι εν όεινοΐςί χαί περί, της θείας γνώαεως.

0 Ιουδιστίρα; λυπούμενος, οτι διά κτήσιν τής βασιλείας 
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άννφεθησαν τοσοΰτοι ήρωες, καί αυτός ό Αουριοδάνας, καί ων 
έν δεινή Θέσει, άπεφάσισε πορευθηναι είς έρημον. Την ιδέαν 

αυτήν πολέμων ό Αρζούνας, είπεν « Οι άνθρωποι τοΰ μένάπόν- 

» τος έρώσι· τοΰ όέ παρόντος άποστρέφονται. Συ, ών ένέρήμω, 

« έπεθύμεις βασιλείας· νυν όέ έν βασιλεία επιθυμείς ερήμου. 

» Ό θεός ώρισε τώ εύτυχοΰντι θυοΐας καιόωρεάς· τω όέ πτω- 
η χω θεωρίαν και εγκράτειαν. Συ έν άπορία, ών όέν έφύλαζας 

» ταύτας· ήόη έν ευτυχία,, έκπλήρωσον τουλάχιστον έκείνας».
Ο δε Βημας πληρης θυμού είπεν «Αναζίως έγεννήθης πρω- 

“ τος ημών άν ήγάπας τόν μοναστικόν βίον, όιατί έπολέμη- 

" σας·μ άντι όέ τοΰ θεραπεΰσαι ήόη τάς πληγάς τοΰ λαοΰ, 

• παραιτήσαι τής βασιλείας·, Πεσέτω λοιπόν έπι σε πάσα 

* ή άνόροκτονία, καί οί στεναγμοί τοΰ λαοΰ'»
Οί δέ Σαχαδέβας και Νακούλας είπον α^Ο βασιλεύς εύ- 

» ποιων άπολαμβάνει τάς άρετάς των άσκητών· ό όέ άσκη- 

" τής ταλαιπωρούμενος απολαμβάνει τόν καρπόν μόνον τής 

■ εαυτού άρετής' βασίλευε λοιπόν εύποιών, καί εσω έγκρα- 

» τής, ώς οί άσκηταί.»
0 δέ Βεάσας εμφανείς είπεν· *ιΗ ειμαρμένη προσδιορίζει 

» τήν ζωήν, καί τόν θάνατον ενός έκάστου' άφες τήν λύπην 

» ενεκα τών προγεγονότων, και κυβέρνησον ήόη τόν λαόν.»
Ο δέ Κρισνας είπεν «ζΖ/ λύπη τών ζώντων όέν παραμυ- 

» θεί τους άποβιώσαντας*  ή ζωή όίόωσι τοΐς εύ φρονοΰσι 

" τέσσαρα άγαθά’ πλούτον, τρυφήν, άρετήν, καί αθανασίαν" 

» οί άφρονες ποιοΰσιν αυτήν ανωφελή. ’Άφες ήόη τήν λύπην, 
» ω βασιλεύ, γνώθι σαυτόν' εκλεζε τήν αγαθήν τοΰ βίου 

» μερίόα, και μετάόος τήν ευημερίαν είς τους άλλους όιά 

• τής εύποιίας. Οί όπλοφορούντες έν καιρω πολέμου άναι~ 
• ρούσι και αναιρούνται, κατά τόν νόμον τοΰ πολέμου, καί 
» όιαμένουσι πάντοτε άνόρες αγαθοί· έκαστος, υποτασσόμβ- 

» γος είς τόν νόμον τούτον, είναι ανεύθυνος. Ανάλαβε ουν 
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» τήν βασιΛείαν, χαροποίησαν ευεργετών τούς ~φίΛους, καί 

χ τόν Λαόν, ύστερον δέ έπισκεδόμεθα τόν Βήσμαν.» Ούτως ό 
βασιλεύς, πεισθείς είσήλθεν είς τά ανάκτορα. Πρώτον θύσας, και 
πολλάςεύεργεσίας ποιήσας ελαβε παρά τών Βραχμάνων τόν λου- 
τρον τού αγιασμού· δεύτερον διώρισε τόν Βήμαν έπι τής ύπα- 

τείας, τόν Βιδούραν επί τής Βουλής, τόν ’Αρζούναν επί τοΰ 

κατά τών εχθρών θριάμβου, τον Σανζαίαν επί τών προσόδων 

καί άναλωμάτων, τόν Νακούλαν επί τού Στρατού, τόν Δαου- 
με'αν επί τής πρός τούς Βραχμάνας τιμής καί δεξιώσεως, τόν 

δέ Σαχαδέβαν επί τής παρεδρείας ή προεδρείας. Τελεσας δέ 

έναγίσματα τοΐς συγγενέσι Καουραβαΐς, ώς ό νόμος έντέλλεται, 

καί έν όνόματι αύτών πολλά ψυχωφελή έργα ποιήσας, ήλθεν είς 

προσκύνησιν τού Κρισνα, θν εύρεν έν θεωρία. »νΟστις εμέ θεω- 

»ρεϊ, είπεν ό ένανθρωπήσας ούτος Θεός, τούτον κάγώ θεωρώ' 

·’ό δέ τοιοΰτοςςίΛΛος εγώ έστιν. 'Ό Βήσμας, έπιθυμών άθα- 

" νασίας, θεωρεί εμέ νοερώς’ κάγώ θεωρώ αυτόν.»— «Κύριε, 
” είπεν ό Ιουδιστίρας, άγε πορευθώμεν είς τό μέρος, ένθα κεΐ- 

»ται ό Βήσριας, όπως διδάζρ ημάς πάντα τά τοΰ νόμου.» 
Ο Κρισνάς συναινέσας ώδήγησε τούς Πανδοϊδας πρός τόν γη

ραιόν Βήσμαν, πρός 8ν ειπεν «*Ω  σοφέ, διδάχον τόν Ίονδι- 
στίραν περί τών προσηκόντων τω θασι.Ιεΐ.» ό δέ, προσκυνή- 

σας τόν θεόν, έλεξε λόγον πλήρη ηθικής φιλοσοφίας, τοιούτον 

<■ Ό αγαθός θασιΛευς ευφραίνεται, τιμών και σεβόμενος τους 

« σεβασμίους και ενάρετους, έργων οίκτον πρός άπαντας τους 

» ανθρώπους, και κυβερνών δικαίως τόν Λαόν. ιΟ βασιΛεός 

»μη έστω φιΛόγεΛως καί φιΛοσκώμμων, ούτε Λίαν ανύποπτος 
« καί άφοβος, ούτε Λίαν ύποπτος καί δειΛός, ούδ' υβριστής 

>< τών ιερών, ούδ'άμεΛης τώντοΰ νόμου. Ευτυχής η βασιΛεία 

« είς ήν υπάρχει ευσέβεια καί ευνομία, είς ήν παιδεύονται οί 

» πονηροί καί κακοί, άγαπώνται οί αγαθοί, τιμώνται οί φρό- 
» νιμοι καί ιεροπρεπείς. 'Ό βασιΛεύς, ών μέν αγαθός, κακούς 
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» δ εχων περί εαυτόν, ομοιάζει τό καλόν δένδρον, δπερ είναι 

» περιπεπλεγμενογ από οφεις. *Ό  κακός βασιλεύς, εχων κα- 

»λούς ύπηρέτας, λογίζεται άποτρόπαιος ώς ό οιρις, ό εγωκ 

" πολυτίμους λίθους. Ο λαός ευλογεί, ή καταριέται τού 

» βασιλέως, θεραπευόμενου ή θλιβόμενος από αγαθούς ή 

»πλεονέκτας διοικητάς' καθότι τό πλειότερον μέρος τών 
» κακών η καλών πράζβων αύτών άποδίδεται εις τόν βασι- 

»λέα. δέ άγαθός και ευσεβής βασιλεύς, άγαθούς καί 

^ευσεβείς εχων υπαλλήλους, άγαθει και δίκαια πριιττεΐ' 
» ύπ’ αύτόν εύδαιμονεΐ ό λαός, χαϊ ό λαός άγαπών εύλογεΐ 

» τόν βασιλέα. Ή δόζα τού βασιλέως στηρίζεται εις την 

κατά τών άτακτων τιμωρίαν, εις την προς τούς εύτακτους 

» προστασίαν, εις την πρός τούς σπουδαίους και πεπαιδεν- 

»μένους στρογην, και εις την πρός τούς Βραχμανας χαι 
" λοιπούς ιεροπρεπείς άνδρας τιμήν. Λοζιίζεται ό βασιλεύς, 

» οςτις και έν αίτια θυμού, ού θυμούται' καί έν ιίπορία, ού 

«πλεονεκτεί, καί έν χαρα, ούκ άλλοιοΰται. Πλουτεΐ δέ, 

» προστατεύω/ τήν καλλιέργειαν τής γής." Ούτως αναπτύσσει 
την Δευτέραν έρώτησιν ^Τίδει πράττειν τοΐς βασιλεύσιν, ών 

» ήδόζα ήγανίσθη ύπ' εχθρών. «Εΐτα καί τήντρίτην « Πώς δ 
» άνθρωπος καρτερίαν έζει, άπολέσας συγγενείς και δόήαν, 

Ενταύθα, έξηγήσας τά περί τής ύπάρζεως, καί τά περί [χαταιό- 

τητος, τελειόνει ίιά τής Θεωρίας τής θείας γνώσεως. Ούτως 

ό άνθρωπος καθαρίζεται πρώτον ^ιά τής εύποιϊκς και τής άσκή- 

σεως· ή ψυχή αύτοΰ, ίιαρρήζασα ζοί δεσμόν τής άγνοιας, οιά 

τής μελέτης καί τής θεωρίας τής θείας γνώσεως, καί ώς φως 
εις τό θειον φως εΐίύουσα, ένοΰται τω Βισνοΰ, καί διαμένει 

αώ ιος καί όλβία.

Βιβ. 1Γ ·, ό διαλαμβάνει τήν πρός τόν Ίουδιστίραν παρη

γοριάν, καί τόν θάνατον τού Βησμα.
0 Ιουδιστίοας, σκυθρωπός ών εΐσέτι, έλυπείτο έγκαρδίως, 
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συλλογιζόιχενος, ότι άνηρέθησαν οί συγγενείς, καί έπληγώθη θα- 
νατηφόρως ό προπάτωρ Βήσριας, διά τήν άπόλαυσιν της βασι- 
σιλείας. ό γηραιός Βήσριας, χαρείς διά τό σέβας τοΰ Ιουδι^ίρ®, 

είπεν αύτω παραρευθών «Μή τήκεσαι, ω τέκνον’ ούτε συ 

» άνεΐλες εμέ, ούτε δ χρόνος' ημείς άνηρέθημεν ύπό τών 

« έργων ημών. Ζωήν στερεάν και ευτυχή έχει, οςτις ένα- 
» σχολεϊται εις ευσεβείς και νομίμους πράξεις, οΰτε έλπίζων, 

» ούτε έπιθυμών καρπόν τινα έκ τών πράξεων τούτων. Νόμι- 

• μα όέ πράττει ό εύποιών πάντα άνθρωπον, άνευ όιαφορας 

“ οικείου, ή άλλοτρίου’ είναι άνεξίκακος ό εύποιών καί αύτόν 

» τόν εχθρόν όυστυχοΰντα' είναι καθαρός τήν καρόίαν οςτις, 

“ όργιζόμενος κατά τοΰ εχθρού, πολλάκις πταίσαντος, ιιφίησιν 

» αύτόν ίκετεύοντα, καί τοι δυνάμενος κακοποιήσαιτόνάνόρα. 
» Ανήρ άγαθός Λογίζεται ό εραστής τής εύποιίας, άνέραστος 

» ων πάσης ήόονής' μεγαλόφρων όέ, οςτις άφήκε πασανάλ- 
» ληνέξιν, καί ήόυπάθειαν, εισέρχεται είς θεωρίαν, καί ένοΰ- 

» ται μετά τοΰ Σί6α. Ό αγαθός ούτ εαυτόν επαινεί, οΰτ άλ- 
* λον ψέγει, ούτε τόν αίτοΰντα αποβάλλει. Άν όέ νικήση 

»τά εξ τής ψυχής πάθη, ήτοι τήν επιθυμίαν, τόν θυμόν, τήν 

* πλεονεξίαν, τήν άγνοιαν, τήν υπερηφάνειαν, καί τόν φθόνον, 

» δ τοιοΰτος έστιν υπέρτερος πάντων. Ευκλεής νομίζεται δ 

» εύποιών, κατά τήν εντολήν τοΰ θεοΰ, ό έναγίζων κατά 
» τήν εντολήν, και γινώσκων τήν ματαιότητα τοΰ κόσμου, 
>> προτιμά τους άγιους τόπους. Όλθιος είναι δ σεβόμενος 
β έξ όλης καρόίας τόν θεόν Σίθαν.» ΓΙαύσαντος δέ τοΰ 

Βησρια, ό Κρισνας ειρηκε λόγον βαΟΰν περί τοΰ Σίβα, καί 

περί τοΰ Παντός· ·"Ο,τι βλέπει, είπεν, δ οφθαλμός, ο,τιόια- 

β νοείται ή διάνοια, ό,τι προφέρει ή γλώσσα, τοΰτο άδανα
ν σίας γίνεται πρόξενον διά τής θεωρητικής γνώσεως' καθότι 
» τό παν είναι ό Σίβας.*  Σιωπής δέ γενοριένης, πάντες οί 

περιεστώτες ε’βυθίσΟησαν είς θεωρίαν. ’Ανακυψάντων δέ πάν-
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• των, ό Βήσμας, άφεί; φωνήν είπεν ·νΟςτις έχει μίαν τών 

» αρετών, άς είπον, ούτος εχει πάντα τά πάθη δούΛα' οςτις 

»> δέ έχει πάσας τάς άρετάς, όσας ειπον, ούτος οίκος Θεοϋ 

» έστι. Συ δέ, ώ Βασιλεύ Ιουδιστίρα, μή Λυπού ματαίως’ 

» οί μεν συγγενείς σου άτηρέθησαν ύπο τών οικείων εργων’ 

» σύδε κυβέρνα την γην, ποιών παν άγαθδν και νόμιμον ερ- 
» γον. Έγώ δε ήδη άπειαι εις χώραν άγαθήν' » Ειτα ύμνήσας 

τον θεόν, άφήκε τό πνεύμα.

Βιβ. υ\, Περί τής Ιπποθυσίας.

0 βασιλεύς Ιουδιστίρα;, θλιβόμενος ενεκα τοΰ θανάτου τοΰ 

Βησμα, άπεφάσισε τελέσαι ίπποθυσίαν, ήτις έξαλείφουσα τά 

αμαρτήματα, αγιάζει τόν θύοντα *.  Επί τούτω άπέλυσεν 

ίππον μέλανα, ον ακολουθών ό ’Αρζούνας ένίκησεν έν τρισίν 

ήμέραις πολλούς ηγεμόνας. Ελθών δέ εις την πόλιν Μανιπού- 
ραν, εύρε βασιλεύοντα τόν έκ τής Σιτραγκάδας υιόν αύτοΰ. ό Αρ

ζούνας, έπιθυμών ίδεΐν τήν ανδρείαν τοΰ υίοΰ, έκάλεσεν αύτόν 

είς ίδικόν πόλεμον άλλα πληγωθείς παρά τοΰ υίοΰ, επεσεν 
ήμιθανής. Τοΰτο δέ συνέβη, ίνα πληρωθή ή ρήσις τοΰ Βησμα 

οτε έπληγώθη· * Π.Ιηγωθήτω δ Αρζούνας υπό τοΰ οικείου 

» υίοΰ. ” Εκεΐθεν άναχωρών ό ήζρως, καί τόν μέλανα ίππον 

ακολουθών έχειρώσατο πάσαν τήν γήν με'χρι τών ορίων τοΰ 
ωκεανού. Προστάξας δέ πάσι τοΐς βασιλεΰσι συνελθεΐν είς τήν 

μεγάλην βασιλικήν θυσίαν, έπανήλθεν είς τήν πρωτεύουσαν. 
Ηρχισε δέ ή θυσία ίερουργοΰντος αύτοΰ τοΰ Βεάσα*  ό τόπος 

άπας ήν άγιος. Οί Βραχμάνες έτελείωσαν τήν θυσίαν. 0 ίου-

4. ’Εν τούτφ τώ χρόνφ ή τοΰ Άσβατάμα γυνή Ούτταρζ έγέννησεν 
υίόν, 8ν ώνόμασαν Παριξίταν, ήν δέ έκ τοΰ γένους τών Καουραβών. Ό 
παΐς ούτος διεδέχθη τδν θρόνον τοΰ Ιουδιστίρα, καθότι ό πόλεμος έθε- 
ρισε πάντας τούς υίούς τών Πανδοϊδών, καί Καουραβών, έκτος τοΰ παί" 
δδς τούτου, δς έγεννήθη μετά τδ τέλος τοΰ πολέμου.
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δύστίρας έδωρήσατο άπειρον πλούτον τοΐς όσίοις· και φιλοδω- 

ρήσας τούς βασιλείς άπέπεμψεν είςτά ίδια. Ούτως έτελεσθη ή 

ίπποθυσία, έν ή πολλοί Βραχ μάνες έχάρησαν, πολλαΐ σπονόαι 
καί δωρεαί εις άζίους έγένοντο, και πολλά αμαρτήματα έξηλεί- 

φθησαν. Καθότι ή καθαρά θυσία παύει τά δεινά, και επιφέρει 

πολλά αγαθά.

Βιβ. ΙΕ'. Περί, της έν έρήμω διατριβής

τοΰ Λρυταράστρα.

0 βασιλεύς ’ίουδιστίρας^ κυβερνών εύνόμως τον λαόν, έσέβετο 

υίϊκώς τόν πατράδελφον Δρυταράστραν άλλ’ ούτος έπεθύμει 
άναχωρήσαι είς έρημον. Κατανεύσαντος ούν τού ’ίουδιστίρα, 

παρακλήσει τού Βεάσα, ό Δρυταράστρας, ποιήσας έναγίσματα 

και χοάς υπέρ τών τεθνεώτων, άνεχώρησεν είς έρημον μετά 
της συζύγου, τού νεωτέρου αδελφού Βιδούρα, της Πριττάς και 

τού Σανζαΐα. Μετά τινα ετη ό ’ίουδιστίρας ήλθε μετά τών 

γυναικών τών Καουραβών είς τό άσκητήριον προσκύνησα; δέ 

τόν Δρυταράστραν, ήρώτησε πφι τού Βιδούρα. Ουτος, είπεν, 
περιπολεΐ τά δάση, ών άνεμόσαρκος. Άλλ’ αίφνης ίδών ό ’ίου- 
διστίρας έκάλεσεν αύτόν άλλ’ό Βιδούρας, άφείς τό σώμα, είσέδυ 

εντός τού βασιλέως. Είσδύσης δέ τής μεγάλης ψυχής τοΰ Βι- 
δούρα, ό ’ίουδιστίρας έγένετο πλήρης θαυμαστής γνώσεως τών 

ο'ντων. Τότε καί ό Δρυταράστρας, χάριτι τού Βεάσα, ήνέωζε 
τούς οφθαλμούς, καί ίδιον τήν λαμπρότητα τού Βασιλε'ως, καί 

τάς έκλαμπρους σκιάς τών ηρώων τών δύο στρατών, έπα- 

νήλθεν είς τήν τυφλότητα. Αί μέν γυναίκες, άφεΐσαι τά σωμ.α- 
τα, άνήλθον είς ουρανόν μετά τών όραθε'ντων σκιών ό δέ 
’ίουδιστίρας έπανήλθεν είς τήν πρωτεύουσαν. Μετά τινα και

ρόν εμαθε παρά τού οσίου Ναράδα, οτι ό Δρυταράστρας, ή σύ
ζυγος αύτού, καί ή Πριττά άνήλθον είς τόν ούρανόν. 0 δέ 

Σανζαίας έπορεύφη είς τόν ϊμαόν.
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Βι6. κ'., δ θιαΛαριβάνει περί τού Ύπερον.

ό Ιουδιστίρας (κυβέρνα 36 έτη τόν λαόν διά τής αλήθειας, 

του οίκτου, τής ανοχής, καί τής εύποιίας. Εν τούτω τφ χρό- 

νφ ήλθον είς τήν πόλιν Δοαραβατήν, ώς άγγελοι θανάτου, οί 
περί τόν Καουσσικάν όσιοι άνδρες, οί; καί ό μέγας ϊνδρας τον 

αύχένα έκλινε. Οί δέ απόγονοι τοΰ Βρισνή, πάροινοι όντες, 

σχηματίσαντες τόν Σάμβαν (δς ήν υιός τοΰ Κρισνά), ώς γυ

ναίκα έγκυον, ήρώτησαν εκείνους τούς οσίους· « Τί γεννηθή- 
« σεται έκ ταΰτης^ νιος, η θυγάτηρ 5» Οί δέ όσιοι άπεζρίθησαν 

«Ύπερος σιδηρούς, φθοροποιοί τού γένονς.^ Πραγματικώς δέ 

εύρέθη εν τοΐς ίματίοις αύτοΰ ύπερος σίδηρους. Ούτος αποτεφρω

θείς (ρρίφθη είς γήν ύγράν, εξ ής (φύτρωσαν φυτά σιδηροειδή. ό 

Κρισνας, γνούς έκ τών άπαισίων οιωνών, ότι εγγύς (στι τό τέ
λος, και στερηθείς τοΰτε θείου άρματος, τού πολεμικού δίσκου, 

καί τής ανίκητου σημαίας, έπορεύθη είς προσκύνησιν άγιων τό
πων. Φθάσας δέ είς Πραββάσαν χώραν, εύρε τού; απογόνους 

τοΰ Ιαδοΰ εντρυφώντας. Ούτοι, έλθόντες είς χεΐρας, έπολέμ.ουν 
προ; άλλήλους, μεταχειριζόμενοι άνθ’ οπλών τά σιδηροειδή 

φυτά. Ο δέ Κρισνά; είδεν άταράχως πίπτοντας ένα κατόπιν 

τοΰ άλλου όλους τούς επιζήσαντας ήρωας. Ούτως ή γή εκείνη 

έγένετο γή νεκροφάγων θηρίων. Καί ό μέν Κρισνας άπέστειλε 
τόν Δαρούζαν άγγεϊλαι ταΰτα τώ ’Αρζούνα*  αύτός δέ είσελ- 

θών είς τό δάσος άνεπαύετο έν θεωρία. Τρωθείς δέ κατά τό 

πέλμα ύπό θηρευτού, είσέδυ είς τό άίδιον φως, άφήσας τόν 

κόσμον έζοφωμένον. Οί Πανδοΐδαι, μαθόντες πάντα ταΰτα, 

κατεκυριεύθησαν από λύπην καί φόβον. ζΗ μέν πόλις τοΰ Κρισ- 
νά κατεβυθίσθη είς τόν ωκεανόν ό δέ ’Αρζούνας, οδηγών τάς 

γυναίκας τοΰ Κρισνά, προσεβλήθη ύπό τών βουκόλων, βουλο- 

μένων συλήσαι αύτάς. ’Εξ αύτών τό πλειότερον μέρος ήρπάγη· 

καθότι ό Αρζούνας έχασε καί δύναμιν, καί τήν μαγικήν φαρέ- 
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τοαν, καί τά θεία βέλη. ΛΩν δέ περίλυπος, είδε τόν Βεάσαν, 

δ; είπεν αύτω· «Μη Λυττοΰ’ ό γάρ χρόνος άγαιρεΐ τά πάν

α τα, γΜους, συγγενείς, πλούτον, άνδρείαν. Ό φρόνιμος θεω- 

»ρεΐ τόν χρόνον ώς δραματουργόν ο.όων τών τοΰ κόσμου 

» δεινών,»

Βιβ. ΙΖ'Περί της Εξόδου.

ό Ιουδιστίρα;, μαθών τάγεγονότα έλυπήθη μεγάλω;. Διαίρε

σα; δέ την βασιλείαν, έδωκε τό έπιβάλλον μέρος είς τόν νόθον 
υιόν τοΰ Δουταοάστρα, καί την έπίλοιπον τω Παριξίτα*  είτα 

ποίησα; σπονδάς, καί παρηγόρησα; τού; πολίτας έπορεύθη εί; 

έρημον μετά τών αδελφών, τής Δραουπαδής, καί ενός κυνα· 

ρίου. Αναβαίνων δέ τόν Ιμαόν, είδε πίπτουσαν πρώτον τήν 

Δραουπαδήν, διότι ήγάπα περισσότερον τόν ’Αρζούναν είτα 

τόν Σαχαδέβαν, διά τήν ήν είχε δοκησισοφίαν έπειτα τόν 

Νακούλαν, δι’ ήν είχε μεγαλοφροσύνην, ένεκα τή; ώραιότη- 
το; αύτοΰ. Τέταρτον είδε πεσόντα τόν Αρζούναν, δι’ ήν εΐ- 

χεν υπερηφάνειαν, ένεκα τοΰ ηρωισμού αύτοΰ· καί πέμπτον 
τόν Βήμαν, δι’ ήν είχεν επαρσιν, ένεκα τή; σωματικής αύτοΰ 

δυνάμεως. Ακολουθών δέ τήν πορείαν είδε τόν θεόν ΐνδραν, 

δστις είπεν αύτω*  «Ε2θε μόνος.» Ούχ έΛεύσομαι, άπεκρίθη, 

«άνευ τούτου τοΰ κυναρίου'» καί είσήλθε μετ αύτοΰ είς τήν 
ούράνιον πόλιν. Τότε ό κύων, άφείς τήν μορφήν αύτοΰ, έφάνη 
ό Δάρμας, οςτις είπε τω βασιλεϊ*  •"Εστω σοι ό ουρανός αί- 

» διος, ενεκα τής άγαθότητος, καϊ τής δικαιοσύνης σου.» Τότε 
ό Ιουδιστίρα; είπε προ; τόν ίνδραν « Οπου είσίν οί εμοίάδεΖ- 

» φοί, καί ή γυνή, έκεϊσε άγαγέμε.»

Βι6. ΙΗ'. Περί τής είς ουρανόν άναδάσεως.

0 ΐουόιστιρα;, ίδών τιμώμενον τόν Δουριοδάναν, είπεν «Ού 

» θεΖ,ω τοιουτου ούρανοΰ, ένθα δοξάζονται οί κακοΰργοσ ύπά~ 
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» γω όπου και οί εμοί άδε.Ιφοί.» όδηγηθείς λοιπόν είς τόνάδην 

ήκουσε τών θλιβερών φωνών τών κολαζομε'νων συγγενών αύτοΰ. 
ων δέ είς απορίαν δ βασιλεύς, είδεν αίφνης έμπροσθεν αύτοΰ 

τόν ϊνδραν, οςτις ειπεν αύτώ· α'Επειδή, ψευσθεις μικρόν, συ- 

8 νετέΛεσας είς τόν θάνατον του Λρόνα, έτιμωρήθης όιά ταύ- 

» της της γοητείας*  νυν όέ ίδέ ενκαθαρω ουρανω τους οικείους 
” εν πεΛάγει χαράς.» Ενταύθα έκδυθείς τήν άνθριοπείαν φύσιν, 

και ένδυθείς θείαν, είσήλθεν είς την σύνοδον τών θεών, μετά 

τών αδελφών, Καρνά και λοιπών ηρώων, οΐτινες ησαν ηνωμέ

νοι μετά τών θεών, ών ησαν άπόρροια επί γης, είς τό άφελεΐν 
τό βάρος αύτής.

Βιθ. 1&Περί της βασι.Ιείας τοΰ Παριζίτα, καί 

τής όφιοθυσίας τοΰ Ζαναμεζαία.

0 διαδεχθείς τόν Ιουδιστίραν Παριξίτας ε’παρηγόρει τόν λαόν 

διά τής πραότητος καί δικαιοσύνης αύτοΰ*  γήμας δέ τήν Μα- 

δραβατήν εσχενυίόν, ον έκάλεσε Ζαναμεζαΐαν. 0 Παριξίτας, ών 

ποτέ είς Θήραν είδε τόν ερημίτην Σαμήκαν, δν ήρώτησε περί 

τίνος έλάφο.υ. Ο Σαμήκας δεν άπεκρίθη*  ό δέ βασιλεύς, 

θυμωθείς, έθετο περί τόν τράχηλον αύτοΰ οφιν τεθνεώτα. Ελ- 

θών δέ ό υιός τοΰ άναχωρητοΰ κατηράσθη ούτως*  »αΟςτις 

» εθετο επί τοΰ πατρός μου τόν όιριν, τοΰτον δακέτω αυτός ό 
» 0^>ις Ταξάκας μετά επτά ημέρας.» 0 Σαμήκας έλεήσας τόν 

Παριξίταν, ανήγγειλε τά περί τής άράς. 0 δέ βασιλεύς, φοβη

θείς, έφρόντιζε περί τής έαυτοΰ σωτηρίας*  οθεν κατεσκεύασεν 

εύθε'ως υψηλόν οίκημα επί τής κορυφής μιας στήλης. ’Αλλ’ έν 

τή ρητή ήμε'ρα ό ό'φις Ταξάκας πλησιάσας, ώς σκώληξ, άνεϊλε 

τόν Παριξίταν διά τοΰ ίοΰ αύτοΰ.

0 υιός αύτοΰ Ζαναμαζαίας, διαδεχθείς τόν θρόνον, εγημε 

τήν θυγατε'ρα τοΰ βασιλε'ως τής Κασσής, έξ ής έσχεν υιόν κα- 
λούμενον Σατανείκαν. Μαθών δέ οτι ό ό'φις Ταξάκας, δακών 
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άνείλε τόν έαυτοΰ πατέρα, ήβουλήθη τελέσαι όφιοθυσίαν. Συν- 
νελθόντες έπί τούτω οί Βραχμάνες, συνήθροισαν ^ιά τών επω

δών τής Βέδας πλήθος άναρίθμητον ίφεων, οιτινες πίπτοντες 
εις τάς φλόγας του θυσιαστηρίου άπετεφροΰντο. 4 Η δύναμις σέ 

τών Βραχυ.ανιζών επωδών ήν τοσαύτη, ώστε ό Ταςάκας έπε- 

σεν από τάς ψείρας τοΰ ϊνίρα, προς ον κατέφυγε. Μόνο; ό 

εΐδήμων τής Βέδας ’Αστείκας ήν ικανός σώσαι αύτόν. Παρα

κληθείς ούν ό ’Αστείκας έσταμάτησε τόν Ταζάκαν έν μέσω τοΰ 

αϊθέρος. ϊμνήσας έπειτα τόν Βασιλέα Ζαναμ.εςαϊαν, καί έπαι- 
νέσας αύτόν, εύλογήσας, καί ευχηθείς αύτόν, εμπόδισε τήν 

παντελή φθοράν τών οφεων, καί έσωσε τόν Ταζάκαν. ’Ενταΰ- 

θα τελειόνει ό ποιητής ’ λέγων <<ζΛαμεκεεω ές αεί αϋτη ή 

» ΒαΛαβαράτα.) τδ μέγα Ποίημα^ τδ ποιηθεν ύπ εκείνου 

« του Λιμάρα, και άγΛαϊσθδν εις χαράν της καρδίας τών σο- 

» ιρών άνδρών, εν οίς οίκεΐ η θεά τοΰ Λόγου.»

1. Βαλαβαρ. βω. Αί κεφ. Α'. 107, κεφ. Βί 84, κεφ. Δ'. 236. καί 
€ιβ. ς . κεφ. Γ'. 218.

Ταΰτα μέν περί της ύποθέσεως τοΰ άνά χεΐρας ποιή

ματος. Νυν δ’ ολίγα έτι τινά καί περί αύτοΰ τοΰ ποιη- 

τοΰ, καί τής εποχής καθ’ ήν ήκμασεν, ώς απλήν ει

κασίαν προτείνοντες,ιλεωντόν αναγνώστην, καί τήν κρί- 

σιν τών Ίνδολόγων έξαιτούμεθα.

Ό αοίδιμος Γαλανός δέν άναφέρει είς ούδέν μέρος 

περί τοΰ Αμάρα, τοΰ ποιήσαντος τήν Βαλαβαράταν, 

ούτε περί τοΰ χρο'νου καθ’ όν ήκμασε, καί συνέγραφε. 

Άλλ’ είς μέν τήν αρχήν τοΰ συγγράμματος, προσθέ

τει αύτός ό συγραφεύς, ή οί μεταγενέστεροι λόγιοι 

Ινδοί, «Λαέ έποιήθη (?) ΒαΛαθαριιτα') ύπδ τοΰ ώς κορυ- 

» φαίυυ πο.Ιυτίριοχ) Λιθου^ ποιητοΰ Λίριαρασάνδρα^ μαθητου 
» τοΰ σογοΰ καί ορθοδόξου διδασκΛείΛου Ζηναδάτα» *·  Είς 
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&έ τό τέλος, « Λιαμενέτω ές άεΐ αντη η ΒαΛαβαράτα, τό 

• μέγα ποίημα, τό ποιηθεί νπ εκείνου τον μόρα 1.» Άλ

λα τίς οντος ό Αμάρας; καί πότε ηκμασε; περί τού

των δεν αναφέρει ούτε είς τό κείμενον ό συγγραφεύς, 

ούτε ό μεταφραστής είς τά σχόλια.

4. Βαλαβ. &βλ. ΙΘ'. Διστίχ. 164.
2. ’Ίδε ’ίονεσίου Συγράμμ. σελ. 310.
3· Ηο (Οαΐϊίΐαε) ϊε Βείΐενεά Βγ εοπιβ (ο Ιιπνβ ρενΐδεά ΛεννΟΓΚε οίΥ»1- 

κηΐΚΐ 3Π<1 Υν»83, βίο. ’ίονέσως αΰτοθι. VI. σελ. 205.

Ε

Παρατηρειται όμως, ότι μεταξύ τών εννέα περιφή ων 

ποιητών, οίτινες διέπρεπον περί τά μέσα τής τελευ

ταίας προ Χριστού εκατονταετηρίδας, επί τών ημερών, 

καί είς τήν αυλήν του Βασιλέως Βικραμαάιτία * 2, ήν καί 

είς ποιητής 'Λμάρας, οςτις καί Αμάρας Σίγ^ας εκαλεί

το. Ούτος ήν σύγχρονος καί εφάμιλλος του ποιητού 

Καλιδάσα, τού συγγράψαντος τό περιβόητον δράμα, 

καλούμενον ΣακονζάΛα, καί μεταρρυθμίσαντος, ώς λέ- 

γουσι3, τά ποιήματα του Βαλμίκη καί τού Βεάσα. Εί

ναι λοιπόν πολλά πιθανόν ότι, έν ω ό Καλιδάσας ένη- 

σχολειτο είς τήν διάταξιν καί διόρθωσιν τών μεγάλων 

έπικών ποιημάτων Ψαμαϊάνας, δηλαδή καί Μαχαβα

ράτας, δίδων είς αύτά τήν ήν σήμερον διατηρουσι τά- 

ξιν, ό Αμάρας ή Άμαρα-Σίγχας συνέγραφε τήν επι

τομήν, ή, ώς λέγει ό Γαλανός, τήν συντομήν τού τε

λευταίου τούτου κολοσσαίου ποιήματος, ήτοι τήν Βα- 

λαβαράταν.

Κατ’ αύτήν τήν υπόθεσιν (περί ής, ώς έρρέθη, περι- 

μένομεν τήν άπόφασιν τών σοφών Ίνδολόγων), ό Άμά- 
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ρας, καί ό Καλιδάσας, η Βαλαβαράτα καί ή Σαχοντάλα 

άνήκουσιν είς τήν Π. X. λαμπρόν περίοδον του βασι- 

λέως Βικραμαδιτία ι, δ έστιν είσί μέν ποιήσεις αρχαία!, 

ώς συγγραφεΐσαι Π. X. λίαν δέ νεώτεραι τών παλαιο- 

τέρων επιζών ποιημάτων 'Ραμαϊάνας χαί Μαχαβαράτας.

Τήν χρονολογίαν ταύτην τοΰ Βικραμαδιτία καί τών 

εννέα ποιητών παρεδέχθη ολόκληρον τό Ινδικόν έθνος, 

καί πρεσβεύει πρό χιλίων περίπου κατά συνέχειαν 

ετών ώςτε τοιαύτη τις μαρτυρία, καί τοι μή στήριζα» 

μένη εις μαθηματικός αποδείξεις, έχει, άναντιρρήτως, 

μέγα κύρος.
Αί έποχαί του Βικραμαδιτία είς τήν Ινδίαν, καί ή 

τοΰ Περικλεούς είς τήν Ελλάδα ύπήρξαν περιφανείς, 

διά τήν πρόοδον καί τόν πολιτισμόν τών δύο εθνών 

άλλ’ αύτό δέν μηδενίζει τήν επί τούτων άρχαιοτέραν 

επιρροήν τής 'Ραμαϊάνας καί Μαχαβαράτας, τής Τλιά- 

δος καί Όδυσσείας. Συγκρίνων, λέγει μάλιστα ό “Ηρε- 

νος, τήν απλότητα τής Σακοντάλας έν τή Μαχαβαράτα 

(έξ ής ελαβε τό ύποκείμενον ό Καλιδάσας), ώς πρός 

τόν καλλωπισμόν καί τήν ποικιλίαν του μεταγενεστέ

ρου τούτου δράματος, διακρίνει ού μόνον τήν μεγίστην 

διαφοράν τής παλαιός επικής, καί τής νεωτέρας δρα

ματικής ποιήσεως, άλλ’ ανακαλύπτει καί τήν πρόοδον, 

ήν έ’λαβον ή διάλεκτος καί η φιλολογία έν τώ διαστή- 

ματι, τω μεταξύ τής Σακοντάλας του ποιητοΰ Βεάσα, 

καί τής Σακοντάλας τοΰ δραματοποιοΰ Καλιδάσα* 2. Τήν

Ί. Π. X. 56 ετη, ώς έγγιστα. Κατ’ αύτήν τήν έποχήν ήκμαζον είς 
τήν ' Ρώμην ό Τερέντιος, και μάλιστα ό Λουκρέτιος.

2. Πρενος 1. III. σελ. 264 της Γαλ. μεταφρ.
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αυτήν διαφοράν παρατηρουσιν οί φιλολόγοι είς τάς υπο

θέσεις, άς οί μεταγενέστεροι ποιηταί, λαβόντες έκ τών 

ποιημάτων τού Όμηρου, μετέφερον είς τήν τραγω

δίαν, ώς τήν τού Αίαντος, τού Φιλοζτήτου, τού ’Αγα- 

μέμνονος, χ.τ.λ. Τήν αυτήν, ίσως, διαφοράν εύρήσου- 

σιν άκολούΟως οί Ίνδολόγοι είς τήν διάλεκτον, τήν σύν- 

Οεσιν, καί τήν έζθεσιν τής Βαλαβαράτας, όταν εύτυγώς 

άποκτήσωσι ζαΐ τού ποιήματος τούτου τό Σανσκριτικόν 

πρωτότυπου. Οϋτοι μόνοι διδάξουσιν ημάς τήν ένυπάρ- 

χουσαν φιλολογικήν διαφοράν μεταξύ τής Μαχαβαρά

τας, καί τού Τέκνου αυτής, ήτοι τής Βαλαβαράτας ι.

Άλλ’ επανερχόμενοι ζαΐ αυΟις είς τό αύτό αντικεί

μενου, παρατηρούμευ, οτι ό Αμάρας, ό ποιητής τής 

Βαλαβαράτας, μεταχειρίζεται έν αφθονία εικόνας τών 

έν τή Ινδία λαμπρότερων άνΟέων, φυτών, ζαΐ δένδρων, 

και ούχ ηττον μυθολογικήν ζαΐ Οεογονικήν ύλην. Ό 

δέ Αμάρας-ϊίγχας, ό άζμάσας επί τής βασιλείας τοΰ 

Βιζραμαοιτία, συνέγραψεν έν είδος ποιητικού λεξικού, 

έν ω εξηγούνται τά ονόματα θεών, ηρώων, άς-έρων, ςοι- 

χείων φυτών, ζ.τ.λ. * 2.

1 2 τ ε ρ γ έ τ ω, ώ ς τ έ κ ν ο ν έ α υ τ ή ς τοΰ τόμου τ ό π ο ι η- 
.« μ α ή Ιστορική Μαχαβαράτ α,» (Β,ζλαο. βιολ. ίΘ . Διστίχ. 
163) λέγει ό ποιητής Αμάρας εις τδ τέλος του ποιήματος. Είς δε τήν 
αρχήν, έςΐυμενίζων τον Βεάσαν, διότι συντέμνει τδ ποίημα αύτοΰ, ήτοι 
τήν Μαχαραράταν, λέγεΓ «’Έ σ τ ω μ ο ι ΐ λ ε ω ς ό υ I δ ς τήςΣα- 
» τ ε 6 α τ ή ς, δς συν έγραψε τ ή ν 0 ε ί α ν Μ α χ α β α ρ ά τ α ν.» 
(Βαλ. οιο. Α. ζεφ. ά. 1.)

2. Αιΐοίπης ΒΐΒΙ. 5ίΐιΐ£Γ.·. 5(. Χδ λεςικδν τοΰτο καλείται Αμά
ρα Κόσχα, ήτοι Αμάρα λεξικόν. Ό Κολεβρώζιος και μάλιστα ό

Ε*
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Πρό; τούτοι; οί μεταγενέστεροι λόγιοι Ινδοί καί 

ό Δ. Γαλανό; ονομάζει τόν ποιητήν τής Βαλαβαράτα; 

ού μόνον Αμάραν, άλλα καί 'Λμαρασάΐδραΐ. Οί δέ Κ.Ο- 

λεβρώκιος, Άδελοΰγκος, ΒενΟλέϋο;, καλουσιν επίσης 

τόν επί τή; βασιλεία; του Βικραμαδιτία ένα τών εννέα 

ποιητών Άμάρα-Σίγχα ι, καί ήνωμένω; Άμαρασίγ- 

χα· έλληνικώτερον δέ Άμαρασάνδρα;. Έκ τούτων, 

καί άλλων εικασιών (περί ων ακολούθως) συμπεραί- 

νεται, ότι ό Αμάρα; ή Άμαρασάνδρα;, ό συγγραφέα; 

τή; Βαλαβαράτα;, καί ό Αμάρα; ή Άμαρασίγχας, ό 

συγγραφεύ; τοΰ μνησθέντο; λεξικού, ό άκμασα; επί 

τών ημερών τοΰ Βικραμαδιτία, εις τών εννέα ποιητών, 

ή λαμπρών άστέρων, οίτινες έλάμπρυνον τήν αύλήν τοΰ 

βασιλέω; τούτου, καί τήν έποχήν εκείνην, είναι εί; καί ό 

αύτός*  ώστε ή Βαλαβαράτα συνεγράφη περί τά τέλη 

τή; τελευταία; πρό Χριστού έκατονταετηρίδος, μεταξύ 

τοΰ 56 καί 100 II. X. έτους*  ό δέ Άμαρασάνδρα; 

έστί σύγχρονο; τοΰ Ινδού δραματοποιοΰ Καλιδάσα, 

καί τών Ρωμαίων Ποιητών Λουκρετίου, καί Τερεν-

Βιλσών έξηγοΰσι, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Ήρένου, είς τα σχόλια αύτών, 
τά ονόματα τών πλειοτέρων τούτων φυτών. (Α<1ο1ιιη$, ΒϊΜ. δαηεοΓ. σελ. 
47, 52, 5^, 55.—Βρηΐΐιίεν ΑεϊοΙ. Βεε. VII. β, ΟοεΗα, λε'γει, ογ ϋΐεΐΐο- 
Β3Γγ οί ιΐιο δαηβοΓΪΙ Βχ ΛιηαΓΛείηΙια. €ο1βΙ>Γοο1ί.ε. δεεατηρ. 1808.)

1. Τό Σίγνα είναι έπίΟετον τοΰ Αμάρα, και φαίνεται δτι φανερόνεε 
Αμάραν τόν εςοχον, τόν κορυφαϊον, τόν δυνατόν. Οί Ινδοί ένόνουσι τά 
έπίθετα μετά τών ουσιαστικών, σχηματίζοντες νέα σύνθετα ουσιαστικά  
παρ. χάριν Αμάρα Κόσχα είς τό Άμαρακόσχα (Άμαραλεξικόν) και 
Άμάρας-Σίγχας (ό εςοχος), είς τό Άμαρασίγχας, έξού ό Άμαρασάνδρας 
του Γαλανού.

*
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τίου, άκμάσας μετά τόν θάνατον τοΰ Καίσαρος, χαί 

είς τήν ακμήν τού Αύγούστου, καί αύτού τού Βιργιλίου. 

Επομένως ή πρόοδος καί ή φιλοκαλία τοΰ αίώνος τοΰ 

Αύγούστου, καί τοΰ Βικραμαδιτία, τής "Ρώμης, καί τής 

άπωτάτης Ινδίας, είσί σύγχρονοί καί έφάμι)<λοι.

*Αν ήδη στρέψη τις τό βλέμμα έπί τής έποχής τών 

Βέδων, τών Βεδάγγων, τών επικών ποιημάτων, τών επει

σοδίων αύτών, τών ΙΙουρανών, καί μέχρι τής Σακον- 

τάλας καί Βαλαβαράτας, παρατηρεί μετ’ έκπλήξεως 

μοναδικόν τ: φαινόμενον είς τήν καθολικήν ιστορίαν 

τού ανθρωπίνου γένους, ήτοι έν τών άρχαιοτέρων εθνών 

τού κόσμου καταγινόμενον άνενδότως καί μετά μεγί

στης επιτυχίας είκοσι πέντε, ώς έγγιστα, εκατονταε

τηρίδας είς τήν καλλιέργειαν τών Γραμμάτων, τής φι

λοκαλίας, καί τών ύψηλοτέρων άντικειμένων, άτινα 

ένησχόλησαν άπ’ αρχής τήν άνθρώπινον περιέργειαν. 

Έκ τούτου συμπαιραίνων τήν έπέκεινα τού τόπου, καί 

χρόνου ενέργειαν τής φύσεως, τής καλλονής, καί τής 

αισθητικής έπί τής άνθρωπίνου διανοίας, βεβαιουται 

έτι μάλλον, ότι ή φύσις καί ό άνθρωπος, ή προσβολή 

καί ή άντίληψις, ή δύναμις καί τό άποτέλεσμα παρου- 

σιάζουσιν άείποτε τάς αύτάς συνεπείας, καί ταυτίζον

ται, ούτως είπεΐν, είς τήν ενότητα τού σκοπού καί τού 

τέλους τής θείας προνοίας.



ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,
Σ ϊ Ν Τ Ο Μ Η

ΤΗΣ

ΜΑΧΑΒΑΡΑΤΑΣ.

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ,

Έν ό) ιστορία εστι βασιλέων τεσσάρων εν τή 

άρχαιογονιχή δυναστεία.

■*■ ’ \^ΣΤΩ μοι ϊλεως ό υιός τής Σατεβατής ι, δς συνε- 

γραψε τήν Θείαν Μαχαβαράταν, ή οδός εστι τών αγαθών 

άνδρών, ούσα άνευ άκανθών 1 2 καί πηλού καί βορβό

ρου 3 4, καί άγουσα είς οψιν του ύψίστου Θείου.

1. Έν τφ πρώτω στίχω ό ποιητής εξευμενίζει τόν υίόν τής Σατε- 
βατής, δς έστιν ό Βεάσας, διότι συντέμνει τό ποίημα αύτοΰ, δ καί 
έπαινεΐ λίαν, ώς ον αίτιον τής προς τόν Θεόν άωίξεως τών αγαθών 
άνδρών.

2. Τουτέστιν εύκολος.
3. Τουτέστιν άσπιλος και καθαρά. ’
4. Έν τφ δευτέρφ στίχω ύμνον ποιεί είς Θεόν.

ί

2. Εστω πας τις τών ανθρώπων προσηκωμένος τόν νουν 
έκείνω τώ λαμπρώ Θείω ού ώςπερ δύο χεΐρες είσιν 



2 ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ,

ό Ηλιο; και ή Σελήνή, οί φώ; διδόασιν άεννάως τω κο

σμώ ταΐ; εαυτών άκτίσιν χ.
3. Αύτη ή Σελήνή  , ή; γεννήτωρ πέφυκεν ό Ωκεανός, 

εχει σώμα πλήρες αγαθού , και άνάψυξιν αεί φέρει 

τοΐς έν τώ κόσμω, τώ άγλαω καί άναψυκτικώ χυμω 

τής ή; εχει αμβροσίας.

12

3

4. Αρα ό Ηλιος, ό ων θερμός ώς τό πϋρ, σχοίη άν ποτέ 
σύγκρισιν ταυτη τή Σελήνη , ή έγχέουσα τή γη την 

λαμπράν αυτής αμβροσίαν, αναιρεί πάντα ζόφον;

4

5. Καί ό Ερως αύτός, καίπερ φέρων άνθινα όπλα , φήμην 

ελαβεν αναμφίβολον, ότι νίκα έν τοΐς τρισί κόσμοι; 

^ι’ αύτης τής Σελήνης , φίλα αύτώ φρονούσης καί 

συνεργούσης είς νίκην, καί φερομε'νης έπι τής κορυφής τού 
Σίβα, τού νικήσαντος τόν Ερωτα.

5

6

1. Ό μέν 'Ήλιος έν τή ημέρα, ή δέ Σελήνη έν τή νυκτί.
2. Εντεύθεν άρχεται τής ύποθέσεως, ύμνον ποιων είς τήν Σελήνην, 

έξ ής κατάγονται οί έν τώ ποιήματι τούτω αδόμενοι ηρωες καί ημίθεοι.
3. Πλήρης παντός άγαθού λέγεται παρ’ Ινδούς ή Σελήνη, έπειδή 

αναψύχει καί ζωογονεί τό παν διά τών δροσιστικών αυτής άκτίνων* 
δθεν καί νομίζεται, ότι αμβροσίαν εχει έν έαυτή.

4. Ενταύθα επαινεί τήν Σελήνην, ώς κρείττονα τού Ήλιου* ή μέν 
γάρ λάμπει άκτίσιν ύγραΐς καί δροσιστικαϊς* ό δέ θερμαϊς καί καυ- 
στικαϊς.

5. Ό έ’ρως παρ’ Ίνδοϊς γράφεται φέρων βέλη ού σιδηρά, άλλ’ άνθινα.
6. Οί φιλόσοφοι τών Ινδών λέγουσιν, δτι ή Σελήνη διεγερτική έστι 

τοΰ έρωτος, διά τό υγρόν* δθεν παρ’ αύτοΐς καί έστι καί λέγεται έρωτι- 
κή, καί έκ τούτου φιλική πως έστι τώ ’Έρωτι, καί έπίκουρος αύτίρ είς 
νίκην. Καί ό ποιητής δη ούτος είς έπαινον τής Σελήνης λέγει, δτι διά 
τής φιλίας καί βοήθειας αυτής καί ό ’Έρως, δς φέρει άνθινα βέλη, δηλαδή 
αδρανή, όνομα μέγα ελαβεν, δτι νικά έν τοΐς τρισί κόσμοις, (τρεις γάρ 
κόσμοι δοξάζονται παρ’ Ίνδοϊς γενικώς, ουράνιος, έπιχθόνιος καί υποχ
θόνιος) καί θεούς καί άνθροόπους καί δαίμονας.
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6. Αυτή ή Σελήνη φέρεται άεί ύπό τού Σίβα ούχ όλη, 

άλλα ριέρος έπι κεφαλής \ δι’ οιαν δήτινα αιτίαν, καί 

περ ούσης άγλαάς έκ τοΰ ρείθρου τής Γαγγάς, τής κα- 
V / 3 ~ , ~ 9ταρρεουσης εκ του ουρανου .

7. Ταύτης δέ τής Σελήνης  ή γυνή, ή όνομα Ροχινή , 

φίλτρον έχει διακαές, και μόνη αυτή θεραπεύει τδ τραύ
μα αύτής τής Σελήνης, τδ έκ τοΰ βέλους τοΰ Ερωτος. 

Τής δέ Ροχινής τήν μορφήν διανοουμένη αεί ατενή τή 

διανοία ή Σελήνη, ομοιόμορφος αύτή έγένετο.

3 4

8. Τή μέν ούν Σελήνη ταύτη και τή Ροχινή υίδς γίνεται 

όμοιος κατά τήν μορφήν άμφοτέροις τοΐς γενήτορσιν, ώ 
όνομα Βούδας δ, παρά τδ είναι έννους. 0 δέ μέγας 

1. Οίονεί ελεγε* Τοσοΰτον πάντιμόν έςιν ή Σελήνη, και τδν Θεδν 
Σίβαν θεΐναι αύτήν, ούχ ολην, άλλα τήν ήμισείαν επί τής κεφαλής εαυτού, 
(ό γάρ Σίβας γράφεται φέρων τδ ημισέληνον έπι τοΰ βρέγματος αύτοΰ) 
δι’ οιαν οήτινα αιτίαν, καί τοι έχει φιλικώς τφ Έρωτι, δς έχΟρδς τοΰ Σίβα 
λογίζεται, τοΰ νικήσαντος καί καταβαλόντος αύτδν, ώς έν τφ ανωτέρω 
ςίχω είρηται. Μυθολογείται οτι, του Σίβα όντος ποτέ έν θεωρία νοδ^, 
ό Έρως παρέστη αύτω, πειράσαι θέλων* αίσθόμενος δ’ δ Σίβας γαργαλι- 
σμοΰ έρωτος έν τή καρδία αύτοΰ, άνοίξας τούς οφθαλμούς και ίδών πα- 
ριςάμενον τδν Έρωτα, τόξον έχοντα έντεταμένον, άπετέιρρωσεν αύτόν. Τών 
δέ θεών μεσιτευσάντων, άνεζώωσεν αύτδν δ Σίβας, ίνα μη τδ παν δια- 
φθαρείη* ές έρωτος γάρ καί συνουσίας τδ παν συνίσταται καί διαμένει.

2. Μυθολογείται ότι ή Γαγγά, ήτοι δ Γάγγης ποταμός, καταρρέει 
έκ τοΰ ούρανοΰ έπι τής κορυφής τοΰ Σίβα έν τω δρει ’ίμαώ, έκ δέ 
τής κορυφής τοΰ Σίβα έπι τήν γήν τής Ινδίας.

3. Ενταύθα άρχεται τής κατά τήν Σελήνην γενεαλογίας. Σημείωσαι 
δέ, ότι παρ’ ’ ίνδοΐς ή Σελήνη άρσενικφ γένει λέγεται.

4. 'Ροχινή, Νύμφη, θυγάτηρ τοΰ Πά|α, πάγκαλος* έ'στι δέ καί όνομα 
αστερος ·

ΰ. 'Ο Βούδας παρ’ Ίνδοΐς έστιν δ παρ’ Έλλησιν Ερμής, δς ήν έλλο- 
γιμώτατος καί άστρονομικώτατος. Ετυμολογεί τήν λέζιν δ ποιητής, 
Βούδας γάρ λέγεται ό νοήμων καί εμφρων.

1*
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εχθρός Ραχούς \ καί περ λυμεών ων τής Σελήνης, ού 

λυμαίνεται όμως αύτής, ^ιοτι σύνεστι τφ υίω αύτής 
Βού^α * 2.

'Ι Ό 'Ραχοΰς μυθευόμενος εστι δαίμων, δς δοξάζεται κοινώς, οτι 
προσεγγίζων τή Σελήνη, είς τό καταπιεΐν αυτήν, προξενεί τήν φαινομέ- 
νην εκλειψιν" διά τοΰτο μέχρι τής σήμερον οι Ινδοί έν τή έκλείψει έν 
πολλή είσιν αγωνία ψυχής καί μετανοία, δεόμενοι θερμώς καί λουσμένοι 
εύλαβώς, καί πολλά τοΐς πένησι δίδοντες, είς τό έξιλεώσαι τόν δαίμονα, 
τόν εχθρόν καί λυμαντήρα τής Σελήνης.

2. Λέγουσιν ώς κατά τήν ενην καί νέαν συνοδεύει ό 'Ερμής τή Σε
λήνη" ό γάρ Βούδας, καθό αστρονόμος έμπειρος, άπέδειξεν οτι τό πάθος 
τής Σελήνης, ή εκλειψις, έκ φύσεως γίνεται καί ούχί έκ τοΰ μυθευομέ- 
νου δαίμονος, βουλομένου λυμήνασθαι τή Σελήνη.

3 Λέγουσιν ώς ό άστήρ Ερμής συνοδεύει αεί τώ Ήλίφ.
4 Θεωρών δηλονότι ό Βούδας, καθό αστρονομικός, καί τά τοΰ Ή

λιου, άπέδειξεν ότι ή Σελήνη ερανίζεται τό φώς έκ του Ήλιου.
ΰ Ενταύθα έννοείσθω ή νύξ, καθ’ ήν ή Σελήνη λάμπει" έν γάρ τή 

νυκτί άμφότερα ταΰτα συμπάσχουσιν, δ,τε λωτός, δς έστιν άνθος, δτε 
Κόκας, δς έστιν είδος δρνιθος δμοιός πως νησση, καί έμφιλοχωρεΐ τοΐς 
υδασιν. Ό μέν γάρ λωτός, δταν ό "Ηλιος άνατέλλων λάμπη, λάμπει 
καί αυτός καί γάνυται άνοιγόμενος" όταν δέ δύη, δύει καί αύτός συγ- 
κλειόμενος. Τοΰ δέ ορνέου τούτου Κόκα, τό ά^ρεν καί τό θήλυ, έν 
μέν τή ημέρα συνδιαιτώνται, καί τό μέν μένει έπί τής μιας άκρας τοΰ 
ποταμού ή τής λίμνης, τό δέ έπί Οοετέρ^ς* καί δταν τό εν κλάζη έκ

9. Ησθείς ό Ηλιος τή πολλή θεραπεία τούτου τού Βού- 
οα, ^ιηνεκώς συναυλιζομένου αύτφ  , μεταοίδωσι τοΰ 

εαυτού φωτός τή Σελήνή, κατ’ άνάλογον αΰξησιν καί 

περ άπεχθώς ^ιακειμένη τω Λωτφ καί τω Κόκα, τοΐς 

οίλοις τοΰ Ηλιου .

34

5

10. 0 δή Βούδας ούτος, δς ήν τρυφηλός, καί σοβαρόν είχε 

βάδισμα, ώς τό τοΰ χηνός καί τοΰ έλε'φαντος, καί ύπε- 

ρέβαινε τφ ζάλλει τόν λίαν έπαιρόμενον Ερωτα,
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11. Πορευθείς ποτέ άμα τοΐς έτέροις είς την κορυφήν τοΰ 
ορούς Ιμαοϋ, έστρεφε πολλάκις νεανιευόμενος τον δίκην 

βομβυλίου ρεμβώδη οφθαλμόν αύτοΰ είς άλση διάφορα, 

άνθοφορούντα καί θάλλοντα.
12. Ενταύθα είδεν έςαίφνης μίαν γυναίκα έλαφωπιν μό

νην βαδίζουσαν άγλαώς και σοβαρώς έν τοΐς άλσεσι, 

κατοικητήριον ούσαν τοΰ Ερωτος καί πηγήν αμβροσίας 

τοΐς όοθαλαοΐς τών θεωμένων.
13. Εκ δέ τοιαύτης άγλαάς Οε'ας έπήρθη    και μακάριον 

ένόμισε τόν οφθαλμόν εαυτού αύτός ό μεγαλοφυής· διό 

έθεώρει ασκαρδαμυκτί αύτήν, άφείς τήν Θεωρίαν τοΰ άλ

σους, ώς άχρηστον.

*12

14. Πίνων δ’ ώσπερ φύλλοις λωτοΰ  τοΐς εαυτού ομμασι 

τήν τοΰ σεληνιαίου προσώπου αύτής αμβροσίαν, ούκ 

3

το” ενός μέρους, κλάζει και Οάτερον έκ θατέρου. Τοσοΰτον δέ φιλάλ- 
ληλόν έστι τό ζεύγος τούτο ώστε, τοΰ ενός άποθανόντος, συναπο- 
Ονήσκει και τό έτερον έκ λύπης και μελαγχολίας. Κόκας έστιν ό χη- 
ναλώπης.

1, Οί Ινδοί έπι έπαίνου οφθαλμών φέρουσι παραδειγματικούς τήν 
ελαφον, ήτις εχει όμματα μεγάλα, μέλανα και μακροειδή (άμυγδαλοει- 
δή)* έπαινεΐται γάρ παρ’ αύτοΐς καί διά πολλοΰ τιμάται τό μακροειδές 
τοΰ όμματος.

2. Τουτέστιν, έπειδή ένόμιζε τον οφθαλμόν έαυτοΰ ανάξιον τοΰ βλέ- 
πειν και έν άκαρεΐ τοιαύτην χαρίεσσαν οψιν, διά τςΰτο τότε ες τα μά
λιστα έπήρθη, βλέπων αύτήν διά πολλοΰ. Υπερβολή δ’ έστιν έπαίνου 
τής ώραιότητος αύτής.

3. Μεταφορά ομοιωματική χρήται ό ποιητής* καθώς γάρ ό πίνων 
ύδατος, χρήται τή δρακί, ουτω και ό Βούδας, χρησάμενος τοΐς βλεφά- 
ροις αύτού ώς δραςιν επιε, τουτέστιν ήρύσατο είς τά όμματα αύτοΰ τήν 
αμβροσίαν έκείνης* ή δέ μεταφορά πάνυ αστεία* κοΐλα γάρ τά βλέφαρα 
καθώς καί αί δράκες, δι’ών άρυόμενοι ύδωρ οί άνθρωποι πίνουσι.
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έτυχε κόρου· άλλα καί. ούτως, έσειεν έν ταύτώ την κε
φαλήν αύτοΰ ι.

15. Προσηλωμένου ο’ εχων τον οφθαλμόν, ούτος ό υιός τής 

Σελήνής, ταύτη τή έκ τύχης αγαθής προσπεσούση θυμη
θεί Θέα τής αγλαΐας τοΰ σώματος· έκείνης, ^ιελογίζετο 

ούτως έν εαυτω, έκ θαύματος καί φίλτρου μειδιών
16. « Ποΰ γης ή ΰπαρςις ταύτης   ; άλλ’ ού^έ τό κάλλος 

» τών ύπό γήν θηλέων υφεων τοιοϋτον έστι, κατακε- 

» καυυιένων τήν αγλαΐαν έκ τοΰ ού εχουσι φαρμάκου· 

« άλλα και ή μοφφή τών Θεαινών έθεάθη μοι' τέταρτος 

ο βέ κόσμος ούκ έστιν ούόαμή.

*2

17. « Μών ή Μενά, ή γυνή τοΰ βασιλέως τών όρέων Ιμαοΰ, 

» έγέννησε ταύτην ενταύθα άλλην Γαουρήν, γενησομένην 
» σύνευνον τοΰ Βραχμά  , ή τοΰ Βισνοΰς3

18. Χύ^ην τήν χάριν έγχέας ταύτη τή καλλικόμω  ό 

Βραχμάς, οση ούκ ήν χωρητή έν τοΐς μέλεσιν ακριβώς, 

έδετο ταύτην έν τή κεφαλή, ή έστιν ή λιπαρά καί αγλαά 
» Λ  /

4

*

4. Εύφραίνετο δηλονότι, ώς κορεσθείς* ίδιον γάρ τών Ινδών, όταν 
άκούωσιν ή βλέπωσί τι λίαν θυμήρες καί θυμηδές, τδ ύποσείειν τήν κε- 
©αλήν αύτών, ώς σημεϊον θαύματος και κόρου.

2. Απορεί ενταύθα θαυμάζων ό Βούδας, οτι ούτ’ έν γή τοιοϋτον πότ’ έ- 
γένετο κάλλος γυναικεϊον, ούθ’ ύπδ γήν, ένθα οι μυθευόμενοι όφεις διά- 
γουσιν, ούτε μην έν ούρανώ, ένθα οί θεοί. "Ινα δέ μή είπη τις, οτι αλλα
χού που έγένετο, διά τοΰτο επιφέρει, οτι τέταρτος κόσμος ούκ έστιν, έν
θα κάλλος τοιοϋτον γενναταΓ υπερβολή δέ έστιν έπαίνου.

3. Ό Βραχμας παρ’ Ίνδοΐς έςιν ό ποιητής καί δημιουργός τοΰ παντός.
4. ’Εν τοΐς έξης έπαινον ποιεί έκάστου τών μελών αύτής, και πρώτον 

άρχεται από τής κόμης.
5. Οίονεί ελεγεν’ αύτη ή κόμη ούκ έστιν αληθής κόμη, άλλ’ αύτή ή 

χάρις. Ή μελανότης άπεικάζεται τή χάριτΓ επειδή καί ό χαρίης Κρισ- 
νάς ήν μάλας.

αυτής κόμη »
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19. Αυτή ή έπί τοΰ βρέγματος Σημάντα^ ή άνατεταμένη 

κατ εύθεΐαν μέσον τής εκτεταμένης κόμης, ούκ εστι Ση- 

μάντα^ ύΣΧ Ούρό6αρέκα !, ή αίνίττεται τήν αγλαΐαν 

τής μελαίνης κόμης, καί υπερτερεί παντός μελανός πράγ

ματος έν κόσμω.

20. II μέν μία μοίρα τής Σελήνης κεΐται έπί τής κορυφής τοΰ 
Σίβα· θατέρα δέ μοίρα πεποίηκεν ό Βραχμάς ταύτης τό μέ~ 

τωπον' διά τοΰτο δεκατέσσαρες μοϊραι μόνον θεωρούνται 

έν ταΐς νυξίν από τής δευτεραίας Σελήνης, όταν
21. Π σειρά τών όφρύων   ταύτης έπί τών δύο οφθαλμών, 

τών οντων ώσπερ δύο Ουρών τοΰ οίκου τής καρδίας 

αύτής, αγλαά φαίνεται, καθώς ή έκ φύλλων σειρά , ή 

έπί Ουρών, έν είσελεύσει τίνος εύδαίμονος.

*2

3

22. Επειδή ό σοφός Βραχμάς έκρινεν ώς ό λωτός, ό κόσμος 

τών ώτίων, ούδέν συμβάλλει είς τήν μέλλουσαν αγλαΐαν 
τοΰ προσώπου ταύτης, διά τοΰτο έποίησε τά δύο μα- 

4 Αί Ίνδικαί γυναίκες είώθασι τείνειν τάς τρίχας τής κεφαλής εκα
τέρωθεν τοΰ βρέγματος και συνδέειν αύτάς όπισθεν" έκ δέ τής τάσεωσ 
ταύτης τών τριχών άποτελεΐται έν τώ μέσω τοΰ βρέγματος έν σημεΐον 
τοΰ δέρματος, δ κρίνεται παρ’ αύταΐς καλλωπισμός, αρχόμενον κατ εύ
θεΐαν άπό τοΰ μετώπου μέχρι τής κορυφής" καλείται δέ Σημαντα, καί 
κρίνεται κάλλους μέρος. Ούρδβαρέκα λέγεται μία γραμμή ευθεία έπί 
τής παλάμης άπό τοΰ άρμοΰ τοΰ καρποΰ μέχρι τοΰ άρμοΰ τοΰ μέσου 
δακτύλου" έν ή δέ χειρί εύρίσκεται τοιαύτη γραμμή, αίνίττεται ώς ό άν
θρωπος πανευδαίμων εσεται.

2. έπαινος τών όφρύων.
3. ’Ήτοι τά στεφανώματα.— Οί Ινδοί είώθασι συνδέειν φύλλα έκ δέν

δρων και τιθέναι αυτά κατά σειράν έπί τών Θυρών έν έορταΐς, ή έν γάμοις, 
ή έν είσελεύσει ένδοξου άνδρός, είς εύπρέπειαν καί χαράς σημεΐον" διό ό 
ποιητής άπεικάζει έκατέραν τήν έπί τών οφθαλμών ταύτης όφρύν τή έπί 
τών θυρών τιθεμένη έκ φύλλων σειρά. Ή Ινδική λέξις τοΰ κειμένου έν- 
νοεΐ τό φυτόν, τό μή εχον κλάδους, αλλ’ έκτεινόμενον βλαστηδόν, ώςπερ 
ή κολοκύνθη ο κισσός, κ. τ. λ.
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ζροειδή ζαί λωτοειδή όμματα1, κατάλληλον κόσμ5*  

τών ώτίων.

4. Έπαινος τών όμμάτων.— ΑίΊνδικαί γυναίκες τιθέασιν έν τοΐς ώσί 
λωτούς ώς κοσμήματα* διό ό ποιητής επιφέρει, ότι ό λωτός ούδέν συμ
βάλλει ενταύθα* λωτοί γάρ είσι τά δύο ταύτης όμματα. Σημείωσαι δέ, ότι 
οί Ινδοί άναιοέρουσι τό άνθος λωτόν είς τό καλόν όμμα, τόν εύόφθαλμον 
λέγοντες λωτόφθαλμον* επαινούνται δέ και τά μακροειδή ή άμυγδα- 
λοειδή όμματα.

2. Έπαινος τών ώτων. — ΟΙονεί έλεγε* τά ώτα ταύτης ούκ είσιν 
αληθή ώτα, αλλά βρόχοι πεποιημένοι είς δεσμόν τών έμών οφθαλμών, 
τουτέστιν οι βλέποντες ταΰτα τά ώτα οφθαλμοί μου δέδενται τούτοις, ώς 
βρόχοις, καί ακίνητοι μένουσιν. Ό μέν Έρως καί ή ώραιότης ώς δύο 6η- 
ρευταί είσι, τά δ’ ώτα, ώς βρόχοι, οί δ’οφθαλμοί ώζ έλαφοι, οϊ άπατώσι 
τούς αγρίους. Τό ούς παρά τοΐς Ίνδοϊς άπεικάζεται τώ λωτφ.

3. Έπαινος τής ρινός καί τών παρειών όμοΰ. — ΤΙ παρειά άπεικά
ζεται τή Σελήνη.

4. Έπαινος τοΰ μειδιάματος καί τής γλώσσης όμοΰ.
5. ’Ενίκησε δηλονότι καί τήν Σελήνην τή λαμπρότητι καί αγλαΐα. Τό 

λευκόν άναφέρουσιν οί Ινδοί είς τόν γέλωτα* όταν γάρ γέλα, γάνυται τό 
πρόσωπον, καθώς ό άπό τοΰ τραχήλου καθιέμενος καί διαρρέων έπι τοΰ 
στήθους στέφανος εξ άνθέων λευκών ή μαργάρων.

23. Τπό τοΰ Ερωτος καί τής ώραιότητος κατεσκευάσθησαν, 

ώς δύο βρόχοι, τά ώτα   ταύτης, είς δεσμόν τών έμών 

οφθαλμών, οΐ άπατηθέντες, ώς άγριοι ελαοοι, ύπό τών 

ταύτης όοθαλμών, οι είσιν ώς απατηλοί ήαεοοι ελαφοι, 
έδεσμεύθησαν.

*2

24. 0 Βραχμάς αύτός έπηξε τήν ρίνα, ώς χάραζα καί διά

φραγμα, έν τω με'σω τών ταύτης παρειών , αΐ νικώσι 

τήν Σελήνην, καί επί νίκη άμιλλωνταί πως άλλήλαις.

3

25. II αγλαΐα τοΰ μειδιάματος ταύτης  φαίνεται ώς εζ- 

ρέουσα αγλαΐα τής Σελήνης, ήν κατέπιεν ° αύτη ή σεληνο- 

πρόσωπος, καί ώς όρμος έκ μαργάρων, καί ώς λαμπρά 

4
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άκρα τής έζωμί^ος της Σαρασβατής \ της έπικαθημένης 

επί τού άκρου της γλώττης, τής ούσης ώς σαλεύομενης 
5 / 9αιώρας .

26. Ούτος ό φαινόμενο; μέν βομβύλιος, ων ^έ ώς ό έν Σελήνη 

σπίλος, καί τοι άπωθεΐται άπό τής πληθύος τών ακτινο

βολιών ταύτης τής σεληνοπροσώπου, ούκ άφίησιν όμως 
τό πρόσωπον, έφιπτάμενος τη πολλή εύωδία τής άνα- 

πνοής .
27. Τό χείλος  ταύτης, τό δν αγλαόν έρυθρότητι καί σύμ- 

μικτον φαι^ρώ μειδιάματι, φαίνεται ώςπερ κοράλλιον,έκρι- 

φΘέν εις τό άκρον τού στόματος υπό τών κυμάτων τής 

4

'Ι. Επειδή όταν γελά τό πρόσωπον, ύποφαίνεται τό άκρον τής γλώτ
της, διά τοΰτο λέγει άστείως, οτι τό μειδίαμα ταύτης αγλαΐζεται τώ 
άκρω τοΰ πέπλου τής Σαρασβατής* ή δέ Σαρασβατή θεά έστιν, έφορος 
τής γλώττης. Λευκόν λέγεται τό μειδίαμα, λευκή δ’ έστι καί ή Σελήνη, 
λευκοί καί οί μαργαρϊται, λευκός καί ό πέπλος τής Σαρασβατής.

2. Πάνυ άστείως καί καταλλήλως ό ποιητής όμοιοι τήν γλώσσαν, ήτις 
έστι κρεμαμένη πως καί σαλευομένη, καί έφ’ ής τής άκρας κάΟηται ή 
Σαρασβατή Θεά, ώς έφορος, τή αιώρα, ήτις έστιν είδος παιδιάς έκ 
σχοινιού κρεμαμένου άπό δένδρου ή ςύλου, καί έφ’ ής τής άκρας κάθην- 
ται ήτοι γυναίκες ή παΐδες καί σαλεύονται παίζοντες.

3. "Επαινος τοΰ στόματος, ότι ευώδες πνέει, καί τοΰ όλου προσώπου 
έν ταύτώ.—Επειδή έπαινών αυτήν λέγει σεληνοπροσώπου, έν δέ τή Σε
λήνη ενεισί τινα μέλανα στίγματα, διά τοΰτο πλάττων έπεισάγει τόν 
βομβύλιον, ώς ιπτάμενον περί τό πρόσωπον αυτής. 'Ο δέ βομβύλιος 
ζωύφιόν έστι πτερωτόν, μέλαν, καί έμβομβοΰν, δ έφιζάνον τοΐς εύώδεσιν 
άνΟεσιν, εκμυζα τό έκείνων ήδύ. Οίονεί έλεγεν' ούτος ό βομβύλιος, δς 
καί περ άπωΟούμενος έκ τής πολλής άκτινοβολίας τής σεληνοπροσώπου 
ταύτης, ούκ άπαλλάττεται, άλλ’ έφίπταται τή πολλή εύωδία τής άνα- 
πνοής έκ τοΰ στόματος αυτής, ούκ έστιν άληθής βομβύλιος, αλλά μέλας 
σπίλος, ώς ό έν τή Σελήνη.

4. "Επαινος τοΰ χείλους.
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γαλακτικής θαλάσσης τής ηδονής τού έν τή καρδία 

Ερωτος.
28. Τις εύδαίμων γεύσαιτο άν τής γλυκύτατος, ής έχει τό 

χείλος  τοΰτο, τό περιβρεχόμενον μειδιάμασιν, ώς χυ- 
μοΐς ήδέσι, τοΐς έζρέουσιν έκ τής άζρας τής γλώττης, 

τής ουσης πηγής άμβροσίων λόγων ·,

1

1. Έτερος έπαινος τοΰ χείλους και τής γλώττης όμοΰ.
2. ’Έπαινος τοΰ λαιμοΰ.— Τω λαιμώ τινων έπισυμβαίνουσι τρεις 

γραμμαί, αί’ επαινούνται λίαν παρ’ Τνδοΐς καί μέρος τοΰ κατά τό σώμα 
κάλλους κρίνονται. Επειδή δέ καί ό μέγας κόγχος τρεις ρυτιδοειδεΐς 
γραμμάς έχει κατά περιφέρειαν, καί λευκός έστι προσέτι, διά τοΰτο 
ό καλός λαιμός έπί επαίνου συγκρίνεται τούτω. Ουτος ό κόγχος ιερός 
παρ’ Ίνδοΐς λογίζεται καί σημαντικός νίκης, δς πρότερον μέν ένεπνέετο 
έν αρχή τοΰ πολέμου έπί νίκη, νΰν δ έμπνέεται μόνον έν ταΐς προς τον 
Σίβαν λατρείαις, καί έν ταΐς προς τούς λοιπούς θεούς.

3. ’Έπαινος τών μαστών καί τών παρειών όμοΰ.
4. Έπαινος τών βραχιόνων, τών ώλενών.—Καθώς δύο ποταμοί ένού- 

μενοι χαράν διδόασι τφ έμβαπτιζομένφ , οΰτω καί οί βραχίονες αυτής 
ένούμενοι είς περίπτυςιν.

£9. Ούτος ό λαιμός 1 2 ταύτης θυμηδίαν δίδωσιν, ό έχων 

τρεις φωνάς, όξεΐαν, βαρεΐαν, και μέσην, διό καί τρίγραμ- 

μός έστιν και ών ώς άλλος κόγχος τοΰ έρωτος, έμπνεό- 

μενος έν έζστρατεύσει έπί νίκη κατά τών τριών κόσμων.
30. Αυτή αγλαΐζεται τοΐς έπι τώ στηθεί μαστοΐς , οΐ συ3

νέστησαν τοΰ άποστάζοντος χαριεστάτου καί γλυκύ

τατου χυμού τών υπερπληρών παρειών, καί συνεπάγησάν 
πως τή πολλή ψυχρότητι τοΰ χυμού.

31. Οί βραχίονες ταύτης , οί ό'ντες ώς δύο καλλίρροοι πο

ταμοί, άναπηγάζοντες έκ τών γεγανυμένων καί αγλαών 
παρειών, διδότωσαν χαράν, όταν ένωθώσιν άλλήλοις, τω

4

έλθόντι είς τάς άγκάλας αύτής.
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32. Κατά τίνος εύδαιμονεστάτου τών ηδυπαθών, 8ς έτυχε 

της κατά την ήόονην βασιλικής εύδαιμονίας, κινησειεν 
άν αυτή τάς χεϊρας (, όταν ^ηχθή τό χείλος, ώς ριπί- 

£ας λεύκάς, τάς οΰσας λαμπράς λαμπροί; ονυξιν ;

33. Μών τών Τιτάνων βουλομένων ταύτην άρπάσαι έν τή 

πλαστουργία, ό πλαστουργός Βραχμάς έζράτησεν αύτην 
σοοδρώς έκ της όσφύος   τή ^ρακί, καί <$ίά τοΰτο ή 

μέν όσφύς, άρτίπλαστος ούσα καί άπαγης, έγένετο λεπτή 
έκ της πιέσεως της πιεσθείσης ύλης, τό μέν είς τά ά'νω 
χωρήσαν, έποίησεν ογκώδεις τούς μαστούς  , τό είς τά 

κάτω, τούς γλουτούς

*2

34

34. Αρα ό Ερως, κρατών τάς έν τή κοιλία  ταύτης τρεις 
ρυτι^οει^είς γραμμάς, ώς τρεις βακτηρίας , ά'σκησιν 

1
5

4. "Επαινος τών χειρών. — Έν τώ Ίμαφ τώ δρει είδος έστι βοός, 
οπερ δι’ όλου λευκόν έστι και ούράν εχει λευκότριχα, πολύτριχα καί μα- 
κρότριχα. Ταύτην την ούράν διά πολλοΰ τιμώσιν ο’ι Ινδοί* όθεν οι ένδο- 
ξότεροι αύτών, καί κατ’έςοχήν οί ηγεμόνες καί βασιλείς, είώθασι ^ιπίζε- 
σθαι εκατέρωθεν τοιαύταις ούραΐς, κεκοσμημέναις κατά τήν λαβήν χρυσώ 
ή άργύρω, υπό δύο νέων ίσταμένων, κρίνοντες τοΰτο τιμήν καί δόξαν, καί 
ώς εν τών βασιλικών παρασήμων. Ταύταις ούν ταΐς βοείαις λευκαΐς ούραΐς, 
άς κινοΰντες ριπίζουσι τόν βασιλέα είς τιμήν, παραβάλλει άςείως ό ποιητής 
τάς χεΐρας ταύτης τής ώραίας, λέγων, οτι εύδαιμονέστατος άν είη, ώς άπο- 
λαύσας τής βασιλικής εύδαιμονίας, εκείνος, καθ’ οΰ κινησειεν άν αύτη 
τάς αύτής χεΐρας, όταν δηχθή τό χείλος, είς τό άποσοβήσαι αύτόν.

2. Όσφύος έπαινος.— Τουτέστι τοιαύτη λεπτή ήν, ώστε συμπεριλαμ- 
βάνοιτο άν καί τή δρακί τής χειρός, δηλονότι πυγμαία ήν ή όσφύς τό 
πάχος, χειροπληθής. Επαινείται ή λεπτή όσφύς.

3. Επαινούνται γάρ οί μεγάλοι μαστοί καί γλουτοί παρ’ Ίνδοΐς.
4. "Επαινος τής κοιλίας. — Καθώς έν τω λαιμώ έπισυμβαίνουσί τισι 

τρεις ήυτιδοειδεΐς γραμμαί, ούτω καί έν τή κοιλία, αϊ άναφέρονται είς 
έπαινον, κάλλους μέρος κρινόμεναι παρ’ Ίνδοΐς.

5. Πολλά τά τάγματα τών αγάμων καί μοναστών έν Ινδία καί έκ
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ποιείται 1 έν τή σειρά τών κατά την κοιλίαν τριχών 
ώς έν τή όχθη της ’ΐα'ζουνάς, τού παταριού * 2 3 είς τό νι- 

κήσαι έζεΐνον, ού τή ώραιοτητι ένιζήθη ·,

τούτου πολλά είσι και τά ονόματα αυτών* έν δέ καί τοΰτο, τό έχειν άεί 
έν τή χειρί μίαν ράβδον έκ καλάμου ή τρεις, καί μίαν υδρίαν έκ κολο
κύνθης καί μηδέν παρά ταΰτα φρονεϊν* ό δέ ών έκ τούτου τοΰ τάγμα
τος λέγεται Δανδής, δ έστι ραβδούχος.

4. ’Άσκησιν δηλονότι ποιείται είς τό γενέσθαι ώραιότερος καί νική- 
σαι εκείνον, ού τή ώραιότητι ένικήθη* οί γάρ Ινδοί δοξάζουσιν, δτι διά 
τής άσκησεως καί σκληραγωγίας απολαμβάνει τόν πρός δν δρον ό άν
θρωπος, τόν ουρανόν δηλονότι, ή αθανασίαν, ή πλούτον, ή κάλλος, ή δό- 
ζαν, μετασωματούμενος, καί έν ένί λόγω ο,τι εχει έν τω νοΐ αύτοΰ 
ό άνθρωπος, καί φαντάζεται καί ύπεραγαπα, εκείνο καί γίνεται μετά 
θάνατον.

2. Σειρά τριχών εκφυόμενων κατ’ εύθεΐαν έν τφ μέσω τής κοιλίας. 
Μέλαιναι δέ αί τρίχες ώς καί ή Ίαμουνά.

3. Είσί τινες τών ποταμών έν Ινδία, ο' ιεροί καί άγιοι καί νομίζον- 
ται καί λέγονται, καί διά τούτο παρά τάς οχθας αύτών πολλοί τών εν
θουσιαστικών καί δεισιδαιμόνων διάγουσιν ασκούμενοι. Τούτων δέ τών 
Ιερών ποταμών είς έστι καί ή ’Ιαμουνά, δς περίφημος έστι, διότι παρά 
τήν όχθην αύτοΰ διέτριβε καί ηθυρεν ό περίφημος Κρισνάς. — Ση
μείωσα1., δτι πάντα τά ονόματα τών ποταμών θηλυκώ γένει λέγονται 
παρ’ Ίνδοϊς.

4. "Επαινος όμφαλοϋ. — Ό Σίβας θυμόν έ'σχε καί οργήν κατά 
τοΰ "Ερωτος , έπειδή ήΟέλησε πειράσαι αύτόν , ώς είρηται ( Σελ. 3, 
έν τοΐς σχολίοις). —· Επαινείται ό στρογγυλός καί βαθύς όμιια- 
λός.

35. 0 έρως καυθε'ις τω τού Σίβα Ουμώ, ώς πυρι, έπή^ησε 

δοκεϊ ριοι, είς τόν ώς βυθόν ταύτης όριφαλόν  , ένθα ή 

λεπτή καί εύθεϊα σειρά τών τριχών, ώς οιαρρέουσα χάρις 

Φαίνεται. *

4

36. 0 ταξικός Ερως συνεχώς γυμναζόμενος την τοξικήν έπι 



ΒΙΒΔΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, ΚΕΦ. Α'. 13

τής παχείας ταύτης ήβης 1, ώς επ' ακτής διαυγούς θα
λάσσης, τίνος διάνοιαν, ή αφανής εστι και ασταθής, ού 

όιαπειρει ζ ;

4. "Επαινος τών περί τήν ήβην, τών βουβώνων κ. τ. λ.
2. Ό έμπειρος και τά λεπτά και ασταθή εύστόχως οιαπείρει.
3. "Επαινος τών γλουτών. — 01 παχεΐς γλουτοί επαινούνται παρά 

τοΐς Ίνδοΐς.
4. "Επαινος τών μηρών καί τών μετακαρπίων όμοΰ. —Ή προβοσκίς 

τοΰ έλέφαντος έπί μέν τά άνω παχύτερα έστιν, έπί δέ τά κάτω λεπτότε
ρα, κατ’ αναλογίαν καί απαλή δ’ εστι καί λιπαρά ώς προς το λοιπόν 
σώμα" διά τούτο οί καλοί μηροί παραβάλλονται έκείνη τή προβοσκίδι 
παρ’ Ίνοοϊς. Συγκρίνεται δ’ό μηρός καί τώ μετακαρπίω, ο έστι τό κάτω 
μέρος τής παλάμης, άπό τοΰ άρμοΰ τού καρπού μέχρι τοΰ αρμού τού 
μικρού δακτύλου.

ΰ. "Επαινος τών κνημών. — Λίαν άραρότως όμοιοι ό Ποιητής τάς 
κνήμας τοΐς έπί νίκη στύλοις καί κίοσι’ τά γάρ γόνατα τά έπί τών κνη
μών, ώς κιονόκρανά είσιν, οί δέ κάτω πόδες ώς βάσις.

6. ’Έπαινος τών ποδών.— Οί Ινδοί, επειδή δοξάζουσι τήν μετεμψύ- 

3 /. Παρασζευασάμενος ό Βραχμάς πολλήν και καλήν ύλην, 

εις τό πλάσαι τούτο τό λεπτόν καί πάγκαλον σώμα, 
εθετο δλην τήν λοιπήν ύλην έν τοΐς παχέσι ταύτης 
γλουτούς   .*23

38. Οί ταύτης μηροί , οΐ ύπερβαίνουσι τήν προβοσκίδα τού 

έλε'φαντος, παχύτεροι αν έγένοντο και αύτής άναμφιβό- 
λως έκ χαράς, εί μή ήσαν συγκρινόμενοι τοΐς άπαραμίλ- 

λοις μετακαρπίοις αύτής.

4

39. Αί λαμπραί ταύτης κνήμαι  δύο κινητοΐς τού Ερωτος 

καί τής ωραιότητας τροπαίοις έοίκασιν, αντίκρυ έ/ουσαι 
τούς τών δακτύλων όνυχας, ώς έπιγραφήν τού καλλι- 

στείου.

5

40. Τό ζεύγος ταύτης τών ποδών οπερ άπέρριπται έπί 
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τά κάτω ύπό τών λοιπών μελών, εχον την σειράν τών 
ονύχων, ώς Μη.Ιάν (κομβολόγιον), ύποτονθορίζει προσευ- 

χόμενον διά τών βομβών του ρεμβομένοϋ βομβυλίου, 

οωμένου δτι λωτοί είσιν.
41. Ενώ νομίζω τού; κατά σειράν όνυχα; 2 ώς λίθους πο

λυτίμους, δι’ ων έτιμηθησαν οί πόδες ταύτης ύπό τών 

συνεύνων τών εφόρων Θεών τών δέκα διαστάσεων 3 τοΰ 

τόπου, αί αύτομολησασαι εις εντευξιν, ένικηθησαν ύπό 

τοΰ κάλλους τοΰ σώματος αύτής.
42. Ο μεν χήν, νικηθείς τω σοβαρω ταύτης βαδίσματι 4, 

ερυθρός γίνεται τό πρόσωπον έκ θυμού, ό δ’ έλέφας, με- 

λας έκ μελαγχολίας  διά τοΰτο καί διαρρηγνύουσι τούς 

λωτούς, νομίζοντες ώς οί πόδες είσι ταύτης.

*

43. 0 δ’ οφθαλμός έκείνης, καί τοι ήν όζυρρεπής είς τήν 

Θεωρίαν τοΰ άλσους, έπήδησεν, ώς νεβρός, εις τό σελη- 

χωσιν, και ότι κατά τον πόνον και κατά το ποθούμενον άπολαμβάνουσι 
μετά ταΰτα, διά τοΰτο πολλοί τών άπεριμμένων και καταπεωρονημένων 
δι’ αγένειαν ή διά πενίαν, ασκούνται καί πονοΰσι προσευχόμενοι, ΐνα 
γένωνται κρείττονες έν τή μετά ταΰτα άναγεννήσει. Ό καλός ποΰς άπει- 
κάζεται τω λωτω.

1. Οι Ινδοί εχουσι καί μυστικάς εύχάς, άς ύποκινοΰντες τά χείλη, 
διέρχονται έν τω προσεύχεσθαι* έπειδή ούν ό μυστικώς προσευχόμενος 
ύποβομβεί πως καί ύποφωνεϊ άνάρθρως, διά τοΰτο άστείως άπέδωκεν ό 
ποιητής τοΐς ποσίν, ώς υποτονθόρισμα, τον τοΰ Βομβυλίου βόμβον, δς 
έστι φωνή άναρθρος, έπιφοιτώντος τοΐς ό’νυςιν, ώς λωτοΐς.

2. "Επαινος τών ονύχων.
3. Δέκα διαστάσεις τοΰ τόπου άπαριθμοΰσιν οί Ινδοί, προστιθέντες 

καί τάς τέσσαρας γωνίας τών τεσσάρων μερών" μια δέ έκαστη τούτων 
τών διαστάσεων άποδιδόασι καί ένα έκαστον θεόν, ώς έφορον και προ
στάτην

4. "Επαινος τοΰ βαδίσματος. — Το σοβαρόν βάδισμα άπεικάζεται τφ 
τοΰ χηνός καί τω τοΰ έλέφαντος.
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νιαϊον πρόσωπον τού έρωτολήπτου Βούδα, τοιαυτα άνα- 

λογιζομένου έν καρδία, καί εστη ακίνητος.

44. Αμφότεροι δ’ούτοι, έμβιβάσαντες άλλήλους διά της 

καρδίας είς την καρδίαν, πιόντες τε τά άλλήλων δέ

ματα  τών όμμάτων, καί έμβυθισθέντες έν μεγά- 

λοις ρεύμασι μεγάλης χαράς, ϊσταντο ένεοί διά πολλού.

1

45. Οτε τοίνυν κατά πρώτον έκ μόνης της θεωρίας αγάπη 
τούτοις αμοιβαία έγένετο, τότε εκείνη ή έλαφόφθαλμος, 
στρέψασα τό πρόσωπον έξ άναφυείσης αϊτούς·, είλκυσε 

την ορασιν αυτής απ’ αύτού.
46. Ο μέν ούν Βούδας δεθείς, ώσπερεί σχοινίω, τη όράσει, 

καί έλκυσθείς ύπ’ εκείνης της εύοφθάλμου, η ύπερησθη 
μέν έκ φίλτρου, έστρεψε δέ τό πρόπωπον έξ αίδοΰς, ήλθε 

πρός αύτήν εγγύτερον.
47. Καί, « Ω βελτίστη, έφη· συ τίς εί, ή ούσα σημαία νίκη- 

« τική κατά τών τριών κόσμων τού μεγαλοσθενοΰς Ερω- 
» τος ·, Πόθεν, ώ όςύρροπε τόν οφθαλμόν, ένθάδε έλήλυ- 
» Οας ·, έλήλυθας δέ μοι δοκεΐ, αγαθή τύχη τών έμών 

« οφθαλμών. »
48. 11 δ’ έλεξε λόγον ήδύν πρός αύτόν, ού οί λόγοι ήσαν 

έρωτος έκφαντικοί, καί έποίησε τήν ακοήν αύτού κα
ταγελάν τής γευστικής αίσθη'σεως, ή αεί έγεύετο αμβρο

σίας  .*2

49. « Εγώ, έ'φη, ή ονομάζομαι ’ίδά, έγεννήθην ά'μα τοΐς 

» πρεσβυτέροις μου άδελφοΐς  έκ τού χωνευτηρίου τής3

4. Βλέποντες άλλήλους ασκαρδαμυκτί.
2. Τοσαύτην δηλ. ηδονήν ελαβεν έξ ακοής τοιούτου ήδυτάτου λόγου, 

δσην ουδέποτε έ'λαβεν έκ γβύσεως άμβροσίας' ο* γαρ θεοί άμβροσίαν $εί 
πίνουσι.

3. Δέκα ήσαν τόν άριθμόν, ών πρώτος ό Ί|βακούς.
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» μεγάλης Ουσίας τοΰ Μανοΰ 1* έλθοϋσα δ’ εις τό δ'ε τό 

» άλσος και ίδοΰσά σε, έπικερδή νομίζω την έμαυτής 
ζ 9

4. Ούτος ό Μανούς υιός εστι τοΰ 'Πλίου, δς ήν αγαθός καί μέγας 
Βασιλεύς, ού υιός έστιν ό Ίξβακοΰς, έξ ού κατάγεται ό περίφημος 
'Ράμας.

2. Δηλαδή ούκ έπι ματαίω έγεννήθην.
3. Δηλαδή βούτυρον καί γάλα.
4. Οίονεί έλεγε* τούτο σου τό λαμπρόν σώμα, έκείνη έστιν ή φλόξ 

τοΰ τής θυσίας πυρός, ή έψύγη καί έπάγη έκ τού έγχυθέντος ύγροΰ 
βουτύρου καί γάλακτος, ή δέ κόμη σου ή μέλαινα, ό καπνός έστι.

» γεννησιν .»
50. ’Ακούσας δ’ ούτως ό υιός της Σελήνής, ελεζε λόγον, δς 

είχε λέξεις κεκαΟαρμένας έκ τοΰ μειδιάματος, ώς έκ λου
τρού, καί ήν ώσπερ ήδύς ερευγμός έκ τοΰ κατά κόρον 

ποτού της πολλής αμβροσίας τοΰ αγλαού εκείνης προ

σώπου.
51. «Η φλόξ τού της θυσίας πυρός, λαβοΰσα την άμβρο- 

» σίαν σπονδήν, άντέλαβε φύσιν ψύχραν καί παγίαν   · 

« διά τοΰτο σϋ μέν έχεις την τοΰ πυρός λαμπρότητα  

» ή δ’ άγλαάσου με'λαινα κόμη, ώς καπνός έστιν άκί- 

» νητος .

*23

*

4

52. « Σΰ μέν θυγάτηρ πέφυκας τού πυρός, τοΰ λίαν θερμού  
» εγώ δ’ υιός της Σελήνής, της φύσιν έχούσης ψυχράν  

» άντιδιδότωσαν ούν αί άμοιβαϊαι περιπτύξεις, ώς δό- 

» σεις φαομάκων, μετριότητα τής φύσεως ημών δ,τι τά- 

» χιστα. »

*
*

53. Ούτως ούν ούτοι ομόψυχοι γενόμενοι φίλτρω έμβρι  
θεϊ έκ τών προς άλλήλους ήδέων λόγων, έτε'ρποντο διά 

πολλοΰ, συνδιάγοντες καί συνόντες ττί έξ Ερωτος ήδυ- 

παθεία.

*



ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, ΚΕΦ. Α'. 17

54. Τούτοις δ’ έγένετο υιός, Πουρουραβάς  τοΰνομα, πρώτος 

βασιλεύς έκ τοΰ γένους τής Σελήνης, πανευζλεής ών καί 
πανέκλαμπρος, και ύπό σοφών καί αγίων άνδρών τιμώ

μενος και ύ^κνού^Λενος.

1

55. Σύνευνος δ’ έγένετο τούτω τω βασιλεϊ Πουρουραβα, 

Αψαρά τις  , Ούρβασσή τοΰνομα, πάγκαλος και πανέ- 
ραστος· κλίσιν δ’ είχε πρός αύτόν μόνον, διά τήν αγλα

ΐαν τών βραχιόνων αύτοΰ, και διά τοΰτο ανέραστος ήν 

καί αύτοΰ τοΰ Κρισνα, καί τοΰ Ράμα, και τοΰ Κάμα .

*2

3

56. Ούτος φροντίδα είχε τών τριών κόσμων, τρέφων τούς 

μέν οφεις  τοΐς έκ τών στομάτων άνέμοις τών εχ
θρών, τοΐς κατιοΰσιν εις τά καταχθόνια διά τών οπών 

τών έν τοΐς δρεσι σπηλαίων, εις ά κατέφευγον τούς δέ 

θεούς, ταΐς θυσίαις· τούς δ’ ανθρώπους, τή δικαία καί 

όρθή διοικήσει.

4

57. Οί Γανδάρβαι , άμφιβάλλοντες τίς τών τριών θεών , 5 6

4. 'Ό έστι Πολύφωνος, Πολύφημος.
2. Άψαρά λέγεται ή Νηρη’ίς, έτυμολογεϊται δέ παρά τδ άπα, δδωρ, 

καί άρα, άναδύεσθαι, άνέρχεσθαι.
3. Έκ τούτου δεικνύει, δτι ό Πουρουραβάς, εύειδέςερος ήν τοΰ Κάμα, 

ος έστιν ό ’Έρως, ερωτικότερος ήν τοΰ Κρισνα και ενδοξότερος καί πο- 
λεμικώτερος τοΰ 'Ράμα.

4. Υπερβολή έπαίνου ένταΰθα χρήται ό ποιητής σοφιστικός* τούς 
μεν ύπδ γην, φησιν, οφεις έτρεφε τοΐς άνέμοις, τουτέστι τοΐς άναστεναγ- 
μοϊς, (ό γάρ αναστεναγμός αήρ έστιν, ένδοθεν βαθέως έξερχόμενος* οί 
δέ οφεις λέγονται δτι άνεμόσαρκοί είσιν, αέρα δηλονότι έσθίοντες ζώσι) 
τοΐς έκ τών στομάτων τών έχθρών, τοΐς κατιοΰσι διά τών έν σπηλαίοις 
οπών, είς ά κατέφυγον έν τώ διώκεσθαι είς τον υποχθόνιον κόσμον, 
ένθα οί μυθευόμενοι οφεις διάγουσι’ τούς δέ θεούς έτρεφε ταΐς θυσίαις* 
το γάρ Ουόμενον έσθίουσιν οί θεοί διά τοΰ πυρος, καί διά στόματος,

5. Γανδάρβαι λέγονται οί μουσουργοί τών θεών.
6. Τρεις θεούς έννοεϊ ένταΰθα, τον Βισνοΰν, τον Βραχμαν καί τον Σίβαν,

2
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οι όμοιοί είσιν άλλήλοι^, πρώτιστα ίΐη άξιος ώ^ής, χρώ- 

μενοι καί γλώττη καί κιθάρα, ηοον τούτω έν τω βήματι 

τοΰ Σίβα, τοΰ Βισνοΰ καί τοΰ Βραχμά Χ, άσμα άναφε- 

ρόμενον καί είς τούς τρεις αύτούς θεούς.
58. Οί μέν έφοροι τών οκτώ μερών    θεοί έκυβέρνων όρ- 

θώ; τά ϊ^ια μέρη, έν^υσάμενοι τοΰτον' ό βέ Σέσσας, 

ών ύπο την σκιάν τοΰ βραχίονας τούτου  ύ ο’ Ηλιος, έπε- 

ρει^όμενος τή φιλία της θερμότητας τούτου .

*12

*

3

59. Ορθώς λέγουσιν οί σοφοί δεινότερους τών εξωτερικών 

οϊ πρώτοι ε?σι καί ηγεμόνες τών θεών. Σημείωσαι, ώς οί φιλόσοφοι τών 
Ινδών τρισυπόστατον καί τριπρόσωπον τήν θεότητα δοςάζουσι. Τούτοις 
δέ τοΐς τρισί προσώποις τής θεότητος, όΐς καί ονόματα παχυμερώς προ- 
σάπτουσιν ιοια, απούιΰοασι φιλοσοφικως κατα μέρος τρεις ουναμεις και 
ιδιότητας” τω μέν Βραχμα, τδ ποιητικόν καί το γεννητικόν* τώ δέ Βι<- 
νοΰ, το προνοητικόν καί θρεπτικόν* τώ δέ Σίβα, το άπολεστικόν καί 
άφανιστικον, δ, έστι γέννησις, αύξησις, καί μείωσις, δόγμα φιλοσοφικόν 
καί άναντίρρητον.

1. ’-^δόντων γάρ τών μουσουργών θεών τήν πρός τόν λαόν πρόνοιαν 
τούτου, άνεφέρετο τοΰτο είς τδν Βισνοΰν* αδόντων δέ τήν καλήν διοίκη- 
σιν τούτου, δι’ ήν ή γή γεωργουμένη έγέννησε πάντας τούς καρπούς, 
άνεφέρετο τοΰτο είς τον Βραχμάν* αδόντων δέ τήν κατά τών εχθρών 
φθοράν τούτου, άνεφέρετο τοΰτο είς τδν Σίβαν. Δηλονότι καί έν ούρανφ 
ύμνεΐται ύπδ τών Θεών.

2. Μυθολογοΰσιν ώς οι έφοροι θεοί τών οκτώ μερών τής γής ενεισΐ 
τφ σώματι τοΰ βασιλέως* είκών δέ ό βασιλεύς έστιν έμψυχος Θεοΰ.

Οί Ινδοί όκταμερή τδν κόσμον λέγουσι, προστιθέντες καί τάς τέσσα- 
ρας γωνίας τών τεσσάρων μερών* τούτων δέ τών οκτώ μερών ένί έκάστω 
ένα έκαστον θεόν άποδιδόασιν, ώς έφορον καί επιστάτην* προστιθέντες δέ 
καί τδ βάθος, λέγουσι τδν κόσμον δεκαμερή’ καί τοΰ μέν βάθους δηλ. 
τών ύπδ γήν, κύριός έστιν ό δφις Σέσσας, ό βαστάζφν τήν γήν* τοΰ 
δέ ύψους, δηλ. τών μετεώρων, κύριός έστιν ό "Ηλιος*

3. Λύτδς δηλονότι έκυβέρνα τδ παν.
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τούς εσωτερικούς έχθρούς \ διότι έχουσιν, ως όπλα δει

νά, τά ύπό την αί'σθησιν*  αλλά καί ούτοι αύτοί ένικώντο 

ύπό τούτου αεί.

1. Εσωτερικοί εχθροί ε’σι τά πάθη, ό θυμός, ή επιθυμία, ή πλεο
νεξία κ.τ.λ.

(2) Ό Βαλής ήν βασιλεύς μέγας, μέγα φρονών έπί τή μεγαλοδω
ρία αύτοΰ* ό δέ θεός Βισνοΰς, λαβών μορφήν νάνου Βραχμάνος, πα- 
ρέστη τώ βασιλεΐ. Ίόων δ’ ο Βαλής τόν Βραχμάνα νάνον καί γαλεάγ- 
κωνα, χαρείς έ’φη' «Αΐτησόν με δ θέλεις.» —«Δός μοι, ε©η, τόπον 
» τριποδιαΐον.» Γελάσας δ’ έπί τώ μικροπρεπεΐ αύτοΰ αίτήματι, εφη" 
σ Αίτησόν με γην πολλήν, δυνατός γάρ ε’μι δοΰναί σοι.» Ό δέ Βραχ- 
μάν έφη* « Τοσοΰτον μόνον αιτώ.»— «’Έστωσοι, είπεν, ώς ήτησας.» 
Τότε ό νάνος Βραχμάν έκάλυψε τόν ουρανόν δλον τώ ένί ποδί, καί τήν 
γην δλην τφ έτέρω, λέγων* «Δός μοι τόπον καί τοΰ τρίτου ποδός.» 
Ό δέ Βαλής, Οαυμάσας καί γνούς, οτι θεός έστιν ουτος, εφη* «Ούκ’ έχω 
» άλλο δοΰναί σοι, αλλ’ ή τήν κεφαλήν μου.» Ό δέ νάνος Βραχμάν κα- 
τεταρτάρωσεν αύτόν, διά τό μέγα φρονεΐν έπί τή μεγαλοδωρία. Καί επειδή 
ήν φιλόδωρος, έποίησεν αύτόν βασιλέα τοΰ καταχθονίου κόσμου.

(3) ”ϊδιον τών άρνουμένων τό περισείειν τήν κεφαλήν, ώς σημεΐον 
ά. ζνεύσεως, δηλονότι ουκ είμι όμοιος έκείνφ,

60. Ο τού καταχθονίου κόσμου βασιλεύς Βαλής  , άκούσας 

παρά τών ύχ,νολόγων τής διδόμενης αύτω μεγάλης συγ- 

κρίσεως προς τούτον τόν θαυμαστόν έπι τή μεγαλοδω

ρία, ήσχύνθη καί περισείσας τήν κεφαλήν ήρνήσατο .

*2

3
61. 0 εύσπλανχνος Θεός φύσιν ξύλου, και λίθου, και κτή

νους έποίησε τοΐς πανδώροις τούτοις  τώ ούρανίω δένδρω, 

και τω άδάμαντι, καί τω βοΐ, ινα μή άποθάνοιεν έξ αι

σχύνης, άκούοντες τής μεγαλοδωρίας τούτου, διά τών 

ασμάτων, τών άδομένων μεγαλοφώνως ύπό τών θεών.

*

62. Τούτου, 8ς ήν καί ηδυπαθής καί θυμοειδής, άτέκμαρτα 

ήσαν τά τής ψυχής κινήματα  ούτε γάρ έν γυναίκας 
ομιλία δείγμα είχε πάθους έρωτος κατά τόν όφθαλ- 

*

2*
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μόν *,  κατά τό χείλος, ή κατά τό μέτωπον, ούτ’ έν 

πολεμώ σημεΐον πάθους φόβου, ή θυμού.

1. Καί έξ έρωτος ό μέν οφθαλμός ερυθρός γίνεται, το δέ χείλος 
τρέμει, τό δέ μέτωπον άλλοιοΰται, και έκ φόβου ή έκ θυμού" δηλονότι 
ούτε προσπαθής ήν, ούτε δειλός.

2. Ό γάρ λωτός, τό άνθος, φύεται έν υδατώόεσι τόποις,

63. Καί τοι δ’ ήν λίαν εγκρατής, συνεγίνετο όμως τή οικεία 

γυναικί, έπι κτήσει υιού, δν έξει άνάδοχον τοΰ φορτίου 

τής γης· και ό καθάριος γάρ άνθρωπος έμβαίνει τή ίλύϊ, 
έπι τω έξαγαγεΐν λωτόν είς προσφοράν τώ Σίβα  .12

64. Μετά δέ τούτον βασιλεύς έγε'νετο ό Αΐοΰς, δς γυναίκα 

είχε Σβαρβαναβήν τοΰνομα, και ήν τοΐς έχθροΐς τοιοΰ- 
τος, οίος ό άνεμος τοΐς νέφεσιν. ό δέ νους αύτού ήν 

τετελεσμένος τοΐς μυστηρίοις και δόγμασι πασών τών 

ιερών Γραφών και επιστημών.
65. Νέος δ’ ών, ήγκαλίζετο σφοδρώς, ώς νεόνυμφον γυ

ναίκα, τήν βασιλείαν. Καί τοι δ’ έφαίνετο ώς βαθύν 

ύπνον ύπνοι, ήν δ’ όμως άϋπνος και γρήγορος.

66. Ούτος, ού τό αγλαόν καί χάριεν ό'μμα όξυρρεπές ήν είς 

δρασιν προσώπου σεληνοπροσώπου γυναικός, ούκ ήν άλω- 
τός πάθεσιν άπήλλαττε γάρ τόν Ερωτα διά τής άναμνή- 

σεως τού ονόματος τού Σίβα.

67. Τό ξίφος τούτου, δς έκαιε τούς εχθρούς κατά κράτος 
τή αύτού όξύτητι, ώς σημεΐον μόνον ήν ό γάρ καπνός 

τού φλογερού καί καυστικού πυρός ού συμβάλλεται είς 

καύσιν τού καυστέου.
68. Τούτου δ’ ό υιός, Ναχούσσας τοΰνομα, βασιλεύς ένδο

ξος έγένετο τής γής, καί άνήρ τής Πριαβασής, ού τών 
ποδών οί ό'νυχες έγίνοντο ώς στεφάνωμα βασιλικόν τοΐς 

προσκυνούσιν έχθροΐς.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, ΚΕΦ. Α'. 21

69. Εγώ νομίζω, ώς έκ τών πολλών δακρύων της χαράς τών 

θεαινών, αι φδον έν ούρανώ την μεγαλοδωρίαν τούτου 

συνεχώς καί διακαώς, έννοια της πανδωρίας καί τοΐς παν- 

δώροις έκείνοις έγένετο, τφ δαμάλει, τώ άδάμαντι, καί 

τώ δένδρω ι.

70. Οί έφοροι θεοί τών μερών τού κόσμου, ίδόντες τά πα- 

λαιά εαυτών αγαθά έργα  , δαπανηθέντα άναλόγως τφ 

πολλφ τροφφ, είσέδυσαν είς τούτον κατ’ απόρροιαν, επί 

τώ τυχείν μοίρας απείρων αγαθών έργων.

12

71. Κρατών αύτός την γήν τφ χειρί , γνώμην εσχεν, ώς 

μεγαλόδωρος, δούναι τούς ελέφαντας τών οκτώ μερών 

τού κόσμου τοΐς αίτουσι· χαριζόμενος όμως τοΐς θεοΐς, 
ούκ άφείλετο αύτούς, ώς όντας οχήματα δόξης ένί έκά

στω εκείνων.

3

72. Μετά δέ ταύτα άνεδε'ξατο τό βάρος τής γης ό υιός αύτού 

Ιπαϊάτης, ό λίαν καλλίνικος, ού τού κλέους αδομένου έν 

τοΐς τού κόσμου οκτώ μέρεσιν, οκτώ ώτα έ'θετο ό 
Βραχμάς είς τό άκούειν .4

73. Εν δέ τφ έαυτού χειρί, καί τοι ήν απαλή, ώς ό καυλός 

τού λωτού, εύχερώς έφερε τήν γήν, έλαφράν γεγενημένην 
ώς κάρφος· έπειδή ήν έν άπείρω πελάγει δικαιοσύνης .5

1. Έμιμήσαντο δηλ. αύτόν.
2. Καθώς τά εφόδια αναλίσκονται έν χρήσει μετά καιρόν, ούτω 

και τά αγαθά, μετά καιρόν ώρισμένον, ών τδν καρπόν απολαμβάνει ό 
άνθρωπος έν τροφή ή έν τούτω τω βίω ή έν τώ μέλλοντι.

3. έπειδή αύτδς έκράτει τής γης, διά τούτο ούκ ήν χρεία τών γεού- 
χων έλεφάντων.

Οί έφοροι τών οκτώ μερών τοΰ κόσμου θεοί έχουσιν εϊς εκαςος ένα έλέφαν- 
τα, ώς όχημα* ούτοι δέ οί ελέφαντες βαστάζουσι τήν γήν, ώς μυθολογοϋσι.

4. Τετραπρόσωπος γάρ έστιν ό Βραχμάς.
5. Και τδ βαρύτατον εύχερώς άναφέρεται, δν έν ύδατι.
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74. Τό μέν ομμα τών θεών άμαχον ροπής καί άκάμμυστον 
έγένετο έπι τή συννοία καί φροντίδι τού όμοιωθήναι 
τούτω. Οί δέ οφεις, ήττονες οντες τής δυνάμεως τούτου, 
έπιον φάρμακον, εις τό θανειν· ούκ έ'θανον όμως, έπειδή 

ήσαν νενοτισμένοι τώ αέρι τής αμβροσίας.
75. Αί γυναίκες τού Βαλή ήκουον, διά τών οπών τών έν τώ 

ορει Μερόη  σπηλαίων, τού έπί τή μεγαλοδωρία με

γάλου κλέους τούτου, αδομένου ύπό τών θεών, τών έφό- 
ρων τής πανδώρου βοός, τού πανδώρου άδάμαντος, καί 

τού πανδώρου δένδρου.

1

76. Ούτος ό Βασιλεύς, πορευθείς ποτέ είς άλσος έπι Θήρα, 
δίψη συσχεθείς, προσήλθέ τινι φρέατι, καί ΐδών έν τοΐς 

ύδασι θήλειαν ώραίαν, ήρετο «Τίς εί;»

77. ή δ’ άπεκρίνατο τω βασιλεϊ' «Εγώ Δεβαϊανή ονομάζο

μαι, θυγάτηρ ούσα τού διδασκάλου καί ίερέως τών Τι

τάνων Σούκρα’ προσεκλήθην δ’ ενταύθα είς παιδιάν ύπό 

τής Σαρμαστής, θυγατρός τού βασιλέως τών Τιτάνων 
Βρισσαπάρβα.

78. Επειδή δέ τά ήμέτερα περιβόλαια άνετράπησαν, καί 

παρηλλάχθησαν   ύπό φυσήσαντος έξαίφνης σφοδρού 

ανέμου, ή θυγάτηρ τού βασιλέως τών Τιτάνων, ή ούσα 
λίαν διάστροφος, ώργίσθη καί, λογομαχίας έν άλλήλαις 

γινομένης διά τούτο, εφη·

12

79. «Ω συ, ή ούσα θυγάτηρ τού έρχομένου προς τόν πατέρα

1. Μυθολογούσιν, ώς ό ούρανός, έν ώ οικούσιν οί θεοί, έπί τής Με- 
ρόης τού όρους έρείδεται.

2. Λουόμεναι εθεντο τά περιβόλαια έπί τής όχθης ποταμού, απερ 
άνετράπησαν ύπό σφοδρού ανέμου καί συνεφύρθησαν, δς άνήγειρε κόνιν 
καί σκότος έποίησεν* ή δέ Δεβαϊανή έν τούτφ, αντί τού οικείου, εθετο 
ές άγνοιας τό τής Β«σιλ(δος.
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» τον έμόν εί; αιτησιν, άτιμάζει; ΙγΛ, ώ μωρά ·,» Ουτω; 

» είπούσα κατ’ ό'ψιν πολλών συμπαιζουσών παρθένων, 

» ερριψέ με Θυμω εί; τό φρέαρ».

80. Τοιούτων λόγων άκουσθέντων, διαταραχθείς λίαν την 
καρδίαν ό βασιλεύ; ίαϊάτης, εϊλκυσεν αύτήν την κεχα- 

ριτωμένην κόρην από τοΰ φρέατος, ώ; από καταχθονίου 

κόσμου.
81. Η δέ, πορευθεϊσα οικαδε, διηγήσατο τεθλιμμένη τά 

περί αυτήν τώ πατρι Σούκρα. 0 δ’ έφη  «ό ϊνδρας έλαβε 

» φύσιν ανέμου διά τούτο, ίνα ποιήσειεν εχθραν έμοί 

» πρό; τού; Τιτάνα;.

*

82. «όθεν μή πλήρωσή;, ώ κόρη, τήν επιθυμίαν έ/θεών, 

» άλλ’ άφες τό κακόν τού θυμού’ ό γάρ θυμό; τών ©ι- 
» λεταίρων παιδίων, ακαριαίος έστιν έν φίλτρω, καθώς 

» ή γραμμή έν ΰδατι.»

83. Τοιούτων λόγων άκούσασα παρά τού πατρό; ή λίαν 
οξύθυμος αύτη κόρη, είπε, πεπληρωμένη τά όμματα δα- 

κρύων «Εγώ ήτιμάσθην ύπ’ έκείνης, είπούσης· «Σύ εί 
» θυγάτηρ έπαίτου», διό ού ζην φέρω.»

84. ίδών δ’ ό Σούκρα; τήν κόρην έαυτού θανάτου επιθυ

μούσαν, είπεν άσχάλλων τώ βασιλεΐ τών Τιτάνων 
«ή κόρη σου ήτίμασε τήν κόρην μου έν άθύρμασι. ΐδού 

» τί αγαθόν απολαμβάνω παρ’ υμών.

85. Ούτως έφη ό Σούκρα;, Θυμώ κατεχόμενος και βουλό- 

μενος άναχωρήσαι. Προσκυνηθεις δ’ ύπό τού Βασιλέω; 

τών Τιτάνων και έξιλεωθε'ις, είπεν «Εγώ ούκ είμι τε- 

» θυμωμένο;, άλλ’ή θυγάτηρ μου θυμω σύνεστι.»

86. Η μέν ούν θυγάτηρ τού Σούκρα έξευμενίσθη ύπό τού 

βασιλέω; των Τιτάνων, ο; παρέδωκεν αύτη τήν έαυτού 

πλημμελήσασαν κόρην, ώς δούλην. Πρό; ήν έφη, γελώ^α· 

« Σύ νύν δούλη εί έμού, τής θυγατρός τού έπαίτου.»
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87. Τή δ’ έπιούση ή Δεβαϊανή αύτή, τό βασίλείον τού έρωτος, 

πορευθεΐσα εις τό άλσος εκείνο, είπεν έρωτομανώς τώ 
’ΐαϊάτη, παρόντι εκεί· «Εγώ είμι ύπό την σήν έξου- 

» σίαν.»
88. 0 δέ εφη· «Εγώ, ώ εύόφθαλμε, ών έκ γένους Ξατρή, 

» πώς άν γήμαιμι σέ τήν θυγατέρα μεγάλου Βραχμά- 
» νος·,» Τοιούτων λόγων άκούσασα, έξέφηνε τεθλιμμένη 

ταύτην τήν έαυτής βουλήν πρός τόν πατέρα, οτι αύτόν 

γήμασθαι βούλεται.
89. Θεωρών δ’ ό Σούκρας τήν αιτίαν τής πρός τόν βασιλέα 

επιθυμίας τής θυγατρός, έσκέπτετο έν τή καρδία ταύτα, 

τή ούση όδώ τής θεωρίας. «Απας ό σύλλογος τών Τι- 

» τάνων άνηρέθη πρότερον έν πολέμιο ύπό τών στρατών 

« τών θεών.
90. « Ούτοι δέ οί άναιρεθέντες Τιτάνες, άνεζωοποιήθησαν 

» ύπ’ εμού διά τής ζωοποιού μου επιστήμης, ήν μαθησό- 

» μένος άφίκετο πρός με υιός τις τοΰ Βριχασπατή, Κάσας 

» τοΰνομα.
91. « Ούτος, δς έστάλθη ύπό τού τών θεών άρχηγού ϊνδρα, 

» έπιθυμών μαθεϊν τήν ζωοποιόν τέχνην, έποιησέμοι δια- 

» κονίαν χιλιετή, ον οί Τιτάνες άνεΐλον, φυλάττοντά μου 
» τάς βούς.

92. « Περί δέ τήν έσπέραν έλθουσών άπασών τών βοών είς 

» τήν αύλήν τοΰ οίκου, άνευ τού Κάσα, ή θυγάτηρ μου 
» αύτη, ή άγαπώσα αύτόν, διά τήν τών βοών φροντίδα, 

» ειπέ μοι θλιβερώς τούτο*
93. «ή πάτερ, ό μέν ήλιος έδυσεν ό δέ Κάσας ούκ έφάνη 

« μέχρι τούδε, είς χαράν τών έμών οφθαλμών. Νομίζω 

« ότι έφονεύθη ύπό τών τολμηρών Τιτάνων  χωρίς δέ 
« τούτου ού ζήσω σήμερον έγώ.»

*

94. « Βλέπων δ’ εγωγε τήν κόρην λίαν θρηνούσαν, άνεζώωσα
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» τόν Κάσαν έν άκαρεΐ, άναμνήσει της ζωοποιού τέχνης- 

» κάπειτα άπέστειλεν αύτόν ή κόρη μου είς τόν κήπον, 

» κομίσοντα άνθη,

95. « Φονεύσαντες δ’ αύτόν πάλιν οί Τιτάνες κατ’ ιδίαν εκεί, 

» καταλεάναντες αύτόν κατακαυθέντα, και οΓνω καταμί- 
» ξάντες, έπότισάν με. Καταβάντα δ’ είς την κοιλίαν, 

» άνεζώωσα πάλιν αύτόν εγώ, παρακληθείς ύπό τής 

« θυγατρός.
96. « Τήν δ’ έμήν γαστέρα διαρρήξας έξήλθεν, 8ς καί άνεζώω- 

» σέ με, μαθών τήν ύπ’εμού διδαχθεΐσαν ζωοποιόν έπι- 

» στήμην. Κάτα έφην προς αύτόν «Οί πίνοντες οίνον 
« Βραχμάνες τεύξνται τοΰ "Αδου.»

97. « Μαθών δέ τήν ζωοποιόν επιστήμην καί βουλόμενο; 

» άπελθεΐν, ήτησε παρ’ έμοϋ άδειαν. Τής δέ Δεβαϊανής 

» έκλιπαρούσης αύτόν είς γάμον, ούκ ήθέλησεν, είπών 
«Συ εί αδελφή έμή, επειδή έν τή κοιλία τοΰ σοΰ πατρός 

« ωκησα.»

98. « Η μέν ούν Δεβαϊανή κατηράσατο αύτοΰ, είποΰσα’ «Εϊη 
α ανωφελής ή μάθησις σοΰ, τοΰ άποδοκιμάσαντος τήν 

« έμήν θέλησιν.» ό δέ Κάσας άντέφη αύτή, έπαρασά- 

μενος· «Αυτή ή άρά ούκ άν γένοιτο έμοι, ώ5 οντι άθώω  

« έστω δέ σοι άνήρ έκ γένους έλάττονος. »

*

99. « Εξ εκείνης άρα τής άράς ήράσθη αυτή άνδρός Ξατρή». 

Ταΰτα σκεψάμενος ό Σουκρας έν έαυτώ, είπών τή θυγα- 
τρι, «Ούκ εστι σόν έγκλημα τοΰτο,» έξέδωκεν αύτήν τω 

’ΐαϊάτη συν τή γενομένη δούλη Σαρμαστή.

100. Η μέν ούν θυγάτηρ τοΰ Σούκρα έτεκεν υιούς δυω τφ 
’ΐαϊάτη έκ διαλείμματος, τόν ’ΐαδοϋν καί τόν Τουρβα- 

σοΰν ή δέ θυγάτηρ τοΰ Βρισσαπάρβα, ή λεληθότως 

ερωμένη, έτεκε τρεις, τόν Δρουχέαν, τόν Αννοΰν καί τόν 

Πουροΰν.
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101. Γνοΰσα δ’ ή Δεβαϊανή τό ραδιούργημα τής Σαρμαστής, 
άγανακτήσασα, άπέδρα είς τον οικον τοΰ πατρός. Πα- 

ραγενομένω δέ τω βασιλεΐ είς έξιλέωσιν, είπεν όργιζό- 

μενος ό Σούκρας’
102. «Κωλυθείς ύπ’ ερίου, δόντος σοι ταύτην τήν κόρην, τού 

η συνεϊναι τη Σαρμαστή, σύ δμως, ανόητε, έκ τοΰ οίστρου 
ο τής νεότητος, τοΰτο το τόλμημα επραξας· έσο οίκημα 

» τοΰ γήρατος διά τοΰτο.»
103. Εξευμενισθεις δ’ ό Σούκρας ύπό τοΰ βασιλέως, έφη· 

« Θείς τό γήρας έν τινι υίώ, καί γενόμενος νέος και 

» ώραΐος, και τρυφάς τρυφήσας, και κορεσθείς, λάβε πά- 

» λιν τό γήρας είς μετάνοιαν και εγκράτειαν.»
104. Τών μέν δή τεσσάρων υιών φοβούμενων τό γήρας, καί 

αποποιούμενων, τοΰ δέ Πουροΰ δόντος τήν έαυτοΰ νεό

τητα, ωραιότατος και χαριέστατος έγένετο τοΐς όφθαλ- 

μοΐς τών τής πόλεως γυναικών ό βασιλεύς.
105. Εκ δέ τής άράς τοΰ βασιλέως βδελυρία καί έζαγιστία 

έγένετο πρός τούς προρρηθέντας τέσσαρας υιούς, έζ ών 
έγένοντο έπι γής οί Παράδαι, και Μλέσαι, καί Σάκαι, 

καί ’ΐαβάναι, γένη βάρβαρα.
106. Χιλιετίαν δέ μετέπειτα έντρυφήσας τοΐς τοΰ κόσμου ό 

βασιλεύς ’ΐαϊάτης, εγκρατής γενέσθαι θελήσας καί απα
θής, λαβών πάλιν τό γήρας, έδωκε τήν νεότητα τώ Που

ροΰ και τήν βασιλείαν όμοΰ.
107. Τυχών δέ τοΰ ούρανοΰ διά τής άσκήσεως και άπαθείας, 

καταπέπτωκεν, άράν λαβών παρά τοΰ ίνδρα, επειδή 
έπηνει εαυτόν. Χάριν δ’ αίτήσας παρά τοΰ ίνδρα συνεϊναι 

άγαθοΐς άνδράσι, κατενεχθεις είς τήν θυσίαν, τήν ύπό 

τών Θυγατριδών  αύτοΰ τελουμένην, και διηγησάμενος 1

1. Θυγατρικούς ήν ό περίφημος Σιβής, καί άλλοι.
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τά καθ’ έαυτόν, ούκ ελαβε τον παρ’ εκείνων διδόμενον 

καρπόν τών αγαθών έργων έκ δ’ εκείνης της μεγαλο- 

φροσύνης έγένετο πάλιν ούράνιος.

Τέλος τοΰ πρώτου Κεφαλαίου τοΰ πρώτου Βιβλίου 

τοΰ μεγάλου Ποιήματος, 

δ ώνομάσθη Βαλαβαράτα καί έποιήθη 

ύπδ του, ώς κορυφαίου πολυτίμου λίθου, Ποιητοΰ 

ΑΜΑΡΑΣΑΝΔΡΑ, 

μαθητοΰ τοΰ σοφοΰ Ζψαδάττα.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,

Ένω ιστορία έστί όκτωκαίδεκα βασιλέων 

έν τη άρχαιογοπκη δυναστεία.

1. Διατηροίη τούς Κόσμους επί μήκιστον ό Βεάσας, ού 
τώ, ώς ώκεανώ, άμβροσίω νοι έφιλοχώρει ή θεά τού 
λόγου £, παίζουσα, ώς έν ύδροπαιδια, καί διά τούτο 

έξέπεσον έκ τού στόματος αύτού, ώς σταγόνες αμβροσίας, 

αί άρχαιογονικαι βίβλοι.
2. Ο δέ Βασιλεύς Πουρούς, άμα τη γυναικί αύτού Καουσ- 

σαλεα, έτρύφζ τών της γης  ού οί έχθροί, έρχόμενοι 
εναντίον τής άκωκής τής ρομφαίας, έγίνοντο θεοί  .

*
12

3. Ούτος καθιλαρύνετο, βλέπων τάς χεΐρας τών έχθρών 
άποστρεφομένας, και άμιλλωμένας είσδύναι είς τήν κοι

(1) Ή θεά τής γλώττης, κατά λέςιν, ήτοι ή Σαρασβατή.
(2) Ό γάρ θανών γενναίας έν πολέμφ, θεός γίνεται.
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λίαν διά τοΰ στόματος \ ώς δι’ όδοΰ, οπερ συμπεραί- 
νεται έκ τών δακτύλων, τών τιθέμενων έν τοΐς όδοΰσι.

4. 0 Βραχμάς, προσενεγκών τω Σίβα απαρχήν    έκ τής 

πλαστικής ύλης τής θερμουργίας τούτου, ιν’ αίσιον τέλος 

λάβοι, προσκολλήσας αυτήν τήν, ώς απαρχήν, μοίραν τής 
δλης, τω μετώπω τοΰ Σίβα, έποίησε Τι^ακάν^ ήν οί 

άνθρωποι όνομάζουσιν οφθαλμόν πύρινον.

*23

5. Ο γενναΐον εαυτόν νομίζων Ερως, 8ς έ'λαβεν άνθ' οπλών 

τά θε'λγητρα τών γυναικών, έτρεμεν έκ πολλοΰ φόβου 
τούτου, ον ούκ ήδύνατο νικήσαι και έν ομιλία τής νομέ- 

Λ 9 μου γυναικος .
6. Είτα έγένετο βασιλεύς, όνόματι Ζαναμεζαίας, σύζυ

γος τής Αναντάς, ού τό έντεινόμενον τόξον έν πολεμώ 

είχε σχήμα, ώς κύκλον πέριξ τής Σελήνης, σημεΐον τής 

βροχηδόν έσομένης ύπερφυοΰς βολής τών βελών.

7. Τούτου ή προσταγή άνέτως διήκεν είς πάσαν τήν γήν, 
ή ήν άμοιρος άκανθών , κατακεκαυμένων τή θερμότητι 

αύτοΰ, και άναψυχομένη, ώς ΰδατι, τώ κλε'ει αύτοΰ, καί 

ομαλή καί εύθεΐα κατά τά τραχέα καί δυσδιάβατα ορη, 

καταπατηθε'ντα ύπό τών στρατών καί ελεφάντων αύτοΰ.

4

8. Ο Σίβας ίδών τήν αναιρετικήν δύναμιν τής ρομφαίας 
τούτου, δραστικωτέραν τής άκρας τής γλώσσης τοΰ θα

4. Ό φοβούμενος τίθησι τούς δακτύλους έν τοΐς οδοΰσι* και έν πο
λεμώ δέ ό θείς τούς δακτύλους έν τοΐς όδοΰσιν ούκ αναιρείται, αλλ’ 
έλεεΐται καί άφίεται.

2. Απαρχήν εδωκε και λατρείαν έποίησεν, ΐν’ αίσιον τέλος λάβοι 
το έργον αύτοΰ.

3. Ούκ ήν δηλονότι λάγνος, ούδέ προσηλωμένος, ού μόνον πόρναις, 
αλλ’ ούδέ τή έαυτοΰ νομίμφ γυναικί.

4. ’Άμοιρος δηλονότι κλεπτών καί κακών ανθρώπων.
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νάτου, έσάλευσε λίαν την κεφαλήν αύτοΰ, ήν ού/. έσά- 
λευσεν 1 ούδ’ ε’ν τή καταπόσει τοΰ φαρμάκου.

1. Έπι θαύματος ή φόβου σαλεύουσι τήν κεφαλήν οί άνθρωποι.
2. Παίζων καί ούχί σπουδάζων δηλαδή.
3. 'Π κακία τών γυναικών έστι τά έρωτικά θέλγητρα.
4. Έγίνωσκε δηλονότι πόσον κακά ήν τά θέλγητρα τά γυναικεία, 

καί διά τοΰτο άπεΐχεν αύτών, ήν εγκρατής.
5. Λευκόν τό ύδωρ τής Γαγγάς, λευκή καί ή εύκλεια.
6. Λευκός ό Σίβας, λευκή καί ή εύκλεια. Διά τής πολλής λευκο- 

τητος τής εύκλειας αύτοΰ ούδ’ ό λευκός Σίβας έφαίνετο.
7. Λευκός ό γέλως, λευκή καί ή εύκλεια.
8. Καί οί κλέπτη δηλ. έκολάζοντο, καί α'· μοιχαλίδες.

9. Ούτος ήδύνετο, ώσπερεί ηδονικός, παίζων   έν γυναιξίν 
έαλωκυίαις αύτοΰ, καί περ μη έαλωκώς αύτών. ήν δέ 

κακίαν   τών γυναικών λέγουσιν οί σοφοί, αύτη ήν όδη- 

γος αυτω εις αρετήν

12

34

10. Ούτος έποίησε τρεις ίπποθυσίας καί έκ καρδίας καθ’έκά^ην 

έσέβετο τόν τριόφθαλμον Σίβαν, όνομαστός τε ήν κατά 

τήν διοίκησιν έν τοΐς τρισί κόσμοις· καί ή μέν εύκλεια 
αύτοΰ άμιλλάτο τή Γαγγα , ή δ’ όζύτης τω Ηλίω.5

11. Μετά τοΰτον βασιλεύς έγένετο ό Πρασήνας, ό τής Ασ- 

μακής άνήρ, δς ύπέρτατος ων καί αύτοΰ τοΰ Ερωτος, 
καί τόν τριόφθαλμον Σίβαν ένίκησεν έκ διαμέτρου κατά 

τήν πολλήν εύκλειαν , τήν ούσαν λευκήν δίκην Σελήνές.6

12. Ος γέλως έγίνετο ύπό πάντων τών θεών, βλεπόντων 

έν πολέμω τούς λίαν ύπερηφάνους καί γενναίους έχΟρούς 

αύτοΰ τρέμοντας καί φεύγοντας, ούτος έγίνετο θαυμασία 
εύκλεια .7

13. Τούτου έν τή γή τό μέν πΰρ τής αδικίας έσβέσθη τοΐς 
πολλοΐς δάκρυσι τοΐς έκ τών οφθαλμών τών γυναικών 

τών κλεπτών , ή δέ σποδός τοΰ σβεσθέντος πυρός ήφα-8
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νίσθη, διασκεδασθεϊσα ύπδ τών αναστεναγμών τών μοι

χαλίδων, ώς ύπ’ άνεμου.

14. έπΙ τούτου τοΰ μεγαλοδώρου ούτως ελεγον οί άνθρωποι  

α Αμα ό βασιλεύς ματαίως έπόνησε, ζαΟελών τδν Βα- 
υ λήν; ή ό ούρανδς τέσσαρα έχει πάνδωρα δένδρα ; ή 

» ή γή άλλον τοιοϋτον πάνδωρον άδάμαντα έγέννησε ;

*

1

15. Μετά δέ τούτον έβασίλευσεν δ Σαμπατής, Σελήνή ων 

τής γής, και άνήρ τής Βαραγγής, ού έκ τής ρομφαίας, 

ώς έκ μάστιγος, προτρεπόμεναι και ή εύκλεια καί 

ή πληθύς τών πολεμίων, έπορεύοντο είς τδν ούρανδν, 

θέουσαι και άμιλλώμεναι λίαν, ποτέρα τάχιον πορευ- 

θείη  .*2

16. Εγώ νομίζω, ώς έν τφ ύπερβολικφ λευκότητι τής εύ
κλειας τούτου  ού διεκρίνοντο τάτοϋ Σίβα λευκά πράγ

ματα, ή Σελήνη, ή Γαγγά, δ Οφις, καί δ Ταύρος· δι’ ήν 

αιτίαν ό Σίβας έθαύμαζε και άνεπήδα, διανοούμενος, ώς 

και έν τφ συντέλεια τοΰ αίώνος ούκ άπώλεσε ταύτα.

3

17. Οί μυθευόμενοι ύπδ γήν οφεις, αί ρομφαΐαί είσι τών 

έχθρών τούτου, αΐ κατήσθιον τήν πνοήν τών αντικειμέ
νων μή δυνάμεναι γάρ ένεργήσαι κατά τούτου , έπεσον 

έπι γήν έξ αισχύνης.

4

18. Και αύτδς ό Ναλακουβάρας, αίσθόμενος ώς ή Ραμβά 

ήρα τούτου τού βασιλέως, και έθλίβετο τφ απουσία, άφεις 

4. Ό μεγαλόδωρος δηλ. Βαλής πάλιν ήλθεν; ή έν πάνδωρον δέν- 
δρον τοΰ ουρανού ; πέντε γαρ είσίν.

2. Καί ή φήμη δηλονότι, καί οί άναιρεθέντες Εχθροί άμιλλώντο 
προς άλλήλους, τίς αύτών προλάοοι τήν άνοδον.

3. Ή εύκλεια τούτου λευκότερα ήν τών λευκών πραγμάτων τοΰ 
Σίβα’ το δέ λευκόν ού διακρίνεται έν μέσφ τού λευκότερου.

4. Αμβλείς δηλαδή έγένοντο κατά τούτου.
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την έριν, ώς νουνεχής, έλαβε τήν μορφήν τούτου, καί έτρύ- 

φα εκείνης .
19. Μετά τούτον βασιλεύς έγένετο τής γης ό Αχαμιάτης, ό τής 

Βανουματής άνήρ, ού τή ρομφαία έμβήναι, τουτέςι προσελ- 

θεΐν βουλωμένος ό έχθρός,ένεβίβαζε πρότερον άλλον εαυτόν, 
οπερ συμπεραίνεται έκ τής σκιάς αύτού έν τή ρομφαία  .*2

20. Οί γενναίοι εχθροί, ποιήσαντες εχθραν μετά τούτου με- 
γάλη άνοία, ώς βόες ήσαν βιά τούτο κύψαντες και τής 

γής άύάμενοι ταΐς χερσίν, έθεντο έν τοΐς στόμασιν αύτών 
χόρτον , και έγένοντο αληθώς βόες τετράπαχες.3

21. Πώς άν τό ξίφος τούτου , ο ετεμε πολλούς λαιμούς γεν

ναίων άνδρών, συγκριθείη τώ φαρμάκω έκείνω, δ κατα- 

πιών ό Σίβας μόνος μέχρι τού λαιμού, ευλαιμος έπωνο- 

μάσθη ·,

4

22. Τούτου έν τή γή οί οίκοι, εχοντες ανοικτάς τάς θύρας, 

ώς άκάμμυστα ομματα, ήγρύπνουν ήμε'ρας τε και νυκτός  

μήπως τό κάλλος αύτών συληθείη υπό τών θείων οχη

μάτων , τών φερομένων έπι τού αΐθέρος.

*

5

4. Εύμορφότερος δηλονότι ήν καί αύτοΰ τοΰ Ναλακουβάρα, δς 
λέγεται πάγκαλος” εστι δέ υιός τοΰ Κουβέρα, Οεοΰ τοΰ πλούτου” ή δε 
'Ραμβά εστι θεία νύμφη, λίαν Οελξίνους.

2. Έφοβεϊτο έλθεΐν πλησίον τής ρομφαίας τούτου, καί διά τοΰτο 
ε’σεβίβαζεν εαυτόν πρότερον είς τήν ρομφαίαν, ώς κατάσκοπον, ΐν’ Τδοε 
οποία έστίν” έννοεϊται δέ ή σκιά αύτοΰ, ή έν τή ρομφαία, ΐσταμένου 
έμπροσθεν.

3. Έν πολέμφ οςτις τίθησι χόρτον έν στόματι, ούκ αναιρείται, ση- 
μαίνων διά τούτου ώς βοΰς έστιν" ό δέ βοΰς, κατά τόν νόμον τών Ινδών, 
ούκ έστιν άξιος άναιρέσεως.

4. Τό ξίφος δηλ. τούτου άναιρετικώτερον ήν τοΰ φαρμάκου.
5. Ούτε φόβος δηλ. ήν κλεπτών, καί οί οίκοι λαμπρότεροι ήσαν τΰν 

θείων οχημάτων.
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23. Μετά δέ ό βασιλεύς Σαρβαβαούμας, άνήρ ών τής Σουναν- 

δής, έκυβέρνα τήν γην, δς ειλκυε τήν βασιλείαν τών κατ’ο- 

ψιν εχθρών έν πολέμω, καθώς τήν χορδήν τοΰ τόζου.
24. Γπό τούτου ή γή έβαστάζετο έν χειρϊ εύχερώς, καί τοι 

ήν πεφορτισμένη τώ βάρει τής στρατιάς αύτοΰ, καί συμ- 

πεφυρμένη τοΐς ρέουσιν αΐμασι τών έχθρών, και καταβε- 

βρεγμένη τοΐς δάκρυσι τών γυναικών έκείνων.

25. Αί θήλειαι τών αιθέριων θεών, οΐ ονομάζονται Βιδεα- 

δάραι \ πολλούς τρόπους ποιήσασαι εις τό ήδύναι τάς 

έαυτών ψίλας, αΐ επασχον τώ πρός τούτον τόν βασιλέα 
ερωτι, ούκ ήδυνήθησαν λαβεΐν τήν τούτου μορφήν, δς ήν 

ασύλητος παντί τεχνάσματι διά τήν ήν είχεν αρετήν.

26. Πόνος έγίνετο τώ βαστάζοντι τό σκιάδων, δς περιέφε- 

ρεν αύτό πολλάκις τή δε κάκεΐσε, κατά τάς ήλιακάς 

ακτίνας, έπειδή ούκ έβλεπε σκιάν  , άφανιζομένην έκ 

τής αύγαζούσης λάμψεως τοΰ σώματος τούτου.

*2

27. Μετά τούτον έγένετο βασιλεύς ό Ζαϊατσένας (Νικόστρα- 

τος), ό άνήρ τής Σόυσσουβάς, και νικητής τών έχθρών, 
ού ή κατά πάσαν τήν γήν διαθέουσα προσταγή ού παρε- 
βαίνετο ούδέ τοΐς κραταιοΐς βασιλεΰσιν.

28. Οί έχθροι διδαχθέντες έν πολέμω τή μέν όφρύϊ  τούτου 3

4. 01 Βιδεαδάραι, θεοί αιθέριοι, εύειδεϊς καί παντόμιμοι, ών αί μεν 
θηλΐΐαι άρπάζουσιν έπι φιλότητι ωραίους άνδρας, οί δ’ άρρενες ώραίας 
γυναίκας* ούκ ήδυνήθησαν δμως ούδέ άρπάσαι ή άπατήσαι τοϋτον, ούδέ 
μεταμορφωθήναι κατά τήν μορφήν αύτοΰ* αμίμητος δηλ. ήν κατά τήν 
μορφήν και ασύλητος διά τήν ήν είχεν αρετήν.

2. Ουκ εβλεπε σκιάν, έπειδή ήφανίζετο έκ τής λάμψεως τοΰ προσώ
που τούτου, και διά τοΰτο ήπόρει και ούκ ήδει ποΰ θή τό σκιάδιον.

3. Εκ μεν τής τροπής τών οφρυων αυτου οι έχθροι έτρεπον τά νώτα 
«ίς φυγήν* εκ δε τής κινήσεως τοΰ ξίφους αύτοΰ έ'τρεμον* έκ δέ τής 
κάμψεως τοΰ τοξου, έκαμπτον τούς αύχένας και προσεκύνουν.
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τάς τροπάς, τφ δέ ξίφει τούς τρόμους, τώ δε τοζφ τας 

κάμψεις τού σώματος, εθεντο αύτοδιδακτως χορτον έν 

στόματι 1.

4. ’Εν πολέμω, ώς προείρηται, δς αν ρίψη τα δπλα καί θή χόρτον 
έν τω στόματι, ούκ αναιρείται.

2. Άφήκε πάσαν άλλην μορφήν καί ελαβε τήν τούτου μορφήν.
3. Πάγκαλος ήν δηλαδή καί παγκόσμιος νικητής, ώς ό ’Έρως.
4. Μαριαδά λέγεται ό δρος, τό δριον, καί ή αιδώς. Ούρβή δέ λέγε

ται ή γή.
5. Έπι τής κορυφής τοΰ έλέφαντος, εκατέρωθεν τοΰ μετώπου, δύω 

έςοχαί όστώδεις πρόκεινται, ώς μαστοί.
6. Ό μέν βασιλεύς έν πολέμω ήν, ώς οικος βασιλικός, έν ω ΐσταται 

ή νικητική σημαία" ό δε βραχέων αύτοΰ, ώς ό κοντός τής σημαίας" ή 
δε έςωμίς αύτοΰ, ώς τό ίστίον τής σημαίας" ό δέ στέφανος αύτοΰ, ώς 
ό έπι τής κορυφής τής σημαίας λόφος.

29. Τί ουν; αί έφοροι θεαί τών γυμναστηρίων, τών λειμω
νών καί τών ύδάτων, έρωτι έρεθιζόμεναι, ούκ έπεθυμουν 

τών παιδιών τούτου τού εύειδούς, αί έγίνοντο εν γυμνα- 
σίοις, έν άνθολογίαις καί υδροπαιδιαΐς (έν λουτροΐς) ;

30. 0 παντοειδής Βισνούς, ώς δοκεϊ, ποιήσας τδ εαυτού σώ
μα όμοειδές τφ τούτου σώματι   συνεγένετο τη Ααξμή  

δια τούτο ό υιός αυτού του Βισνου, ο Ερως, ομοιος 
τούτω τφ βασιλεΐ κατά τό θαυμάσιον είδος έγένετο  καί 

νικητής τών τριών κόσμων.

*2 *

3

31. Επειτα δ’ έγένετο δυνατός βασιλεύς, Ροσήνας τοΰνομα, 

άνήρ δύω γυναικών, τής Μαριαδάς   καί τής Ούρβής, 

ού τό ξίφος τρέμον έπιπτεν έπι τών δύω άκρων  τού 

μετώπου τού ελέφαντας τού εχθρού, διά τό ύπονοεϊν, 

ότι μαστοί εΐσι γυναικός.

4*

3

32 Ούτος έν πολέμφ ήγλαΐζετο, ώς οίκος λαμπράς νίκης , 

ού ή μέν έξωμίς άνεπετάννυτο ύπό τού άέρος, ώς σημαία, 

6

ο
Μ
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ό δέ μαζρδς βραχίων ήν, ώς κοντός, ό δέ λιθοκόλλητος 

στέφανος, ώς λόφος.
33. Πλάττων τό τούτου θερμουργόν ό Σίβας, θερμανθείς, 

έξέμαξε τη χειρί τό μέτωπον, ίδρώτι περιρρεόμενον  προ- 
σκολλήσει δέ μ.ορίου της πλαστικής ύλης, έγένετο τό εν 

μετώπω πύρινον αύτοΰ ομμα.

*

34. Οί άνθρωποι άποτελέσειαν αν κατά την έαυτών εφεσιν 
διά μέν τής διεσπαρμένης δυσκλείας τών εχθρών τούτου 

μέγα σκότος ,  διά δέ τής τούτου θερμ,ουργίας ηλιακόν 

φώς, διά δέ τής τούτου εύκλειας σεληνιαίαν λάμ.ψιν.

*

35. Μετά τούτον βασιλεύς έγένετο Βαούμας, ό άνήρ τής Σουΐα- 

γνάς, οξύς ούν ώς ό Ηλιος  ού οί εχθροί ζατακαιόμενοι έν 
δεινοΐς, κατέβρεχον τό εαυτών σώμα δάκρυσι πολλοΐς .

*
12

36. Η εύκλεια τούτου ήγλαΐζετο ώς ή Σιδά , άφικνουμένη 

άκωλύτως καί είς τούς τρεις κόσμους  πιούσα δέ διά τής 

έαυτής αγλαΐας τήν αγλαΐαν τής αμβροσίας , διαμένει 

είς αιώνας αίούνων.

3

*

4

37. Αί γυναίκες τών έφορων τών τής γής μερών θεών ήγ- 
καλίζοντο σφοδρώς καί ήδέως καί λίαν περιχαρώς αύ

τούς, άγλαϊζομένους πάντα τά μέλη, διά τής είς τούτον 

είσδύσεως .5

1. Οί Ινδοί άναφέρουσι τό μέν σκότος, ώς μέλαν, είς τήν δυσρημίαν* 
τό δέ ηλιακόν φώς, ώς θερμαντικόν, είς τήν οξύτητα, είς τήν θερμουρ- 
γ'αν’ τό δέ σεληνιακόν φώς, ώς λευκόν και δροσερόν, είς τήν ευφημίαν.

2. Πολλά δηλ. πάσχοντες δεινά δπ’ αύτοΰ έ’κλαιον.
3. Ώς ή Σιδά, ή θαυματουργός γυνή.
4. Ύπερβασα δηλ. τήν λευκότητα τής αμβροσίας, διαμένει είς αιώνας 

αιώνων, καθώς ή Σιδά άφικνεΐται καί είς τούς τρεις κόσμους, και πιοΰ- 
σα τήν άμβροσίαν διαμένει είς αιώνας αιώνων.

5 Οί έφοροι του Κόσμου θεοί ε’σδύουσι τό σώμα τοΰ βασιλέως, ώς 
φρονοϋσι.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, ΚΕΦ. Β'. 35

38. Ούτος ύ πολύνους, δς έγίνωσκεν ώς ψευδή είσι πάντα 

τά έν τούτω τω, ώς δράματι, κόσμω φαινόμενα ,  παν

τός πάθους αμέτοχος ήν      έδείκνυε δέ χαράν καί οργήν 

καί τά λοιπά πάθη προσηκόντως τώ καιρώ.

*

12,3456

39. Μετά δ’ έγένετο βασιλεύς Αιουταϊαζής Μ τούνομα, άνήρ 

ων τής Ταπάς  δν ίδών ό Ερως καί φοβηθείς, μήπως 

ίδούσα τούτον κάκεΐνον ή Ρατή, άθυμος γένοιτο, αμελής 
9 / 4

*

1. Δράρ,α έστιν ούτος ό Κόσμος* δραματουργός δέ ό Θεός.
2. Ούκ ήν δηλ. προσηλωμένδς τοΐς τοΰ κόσμου πάθεσι.
3. Άϊουταίαζής έφερμηνεύεται, ό εκτελεστής δεκακισχιλίων Ουσιών, 

Μυριοθύτης.

4. Παίζει πρός τήν λέξιν ό ποιητής* ό γάρ ’Έρως λέγεται και Άνάγ- 
κας, τουτέστιν αμελής ή λυσιμελής.

5. Οίονει ελεγον* ημείς μάλλον μακάριαι έσμέν ή ύμεΐς* υμείς μέν 
γάρ άεί τούτον βλέπετε, ώς άυπνον’ ημείς δέ ού μόνον τούτον βλέπομεν, 
αλλά και έν άγκάλαις εχομεν, ού μόνον γρηγορούσαι, αλλά δή καί 
ύπνούσαί.

6. Οί γάρ Ινδοί δοςάζουσι τήν μετεμψύχωσιν.

εγενετο .
40. Εχλευάζοντο ύπό τών Οεαινών αί γυναίκες τούτου τού 

βασιλέως, έπειδή ό ύπνος αύτών εμπόδιου ήν τής θεω

ρίας αύτού’ άντεχλευάζοντο δέ καί αί Θεαί ύπό τών 

γυναικών καυχωμένων, δτι καί έν ύπνω έχουσιν αύτόν έν 

άγκάλαις .5
41. Ούκ έστι παράδοξον, ώς τό κλέος τούτου έθαλλεν ώς 

φυτόν, άρδόμενον τοΐς έκ τών οφθαλμών δάκρυσι τών 

γυναικών τών έχθρών, ώς ύδασιν έκ νεφών· τούτο δέ τό 

παράδοξον, δτι τό ώς πυρ θερμουργόν τούτου έξήπτετο 

τοΐς ύδασιν εκείνων τών δακρύων.
42. Οί θεοί έν τή μελλούση γεννήσει 0 τόν. μισθόν διδόασι 

τοΐς σεβομένοις αύτούς  τούτο δέ τό μέγα εαυτών στίγμα *

3*
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έζαλεΐψαι θελήσαντες, ελαβον τήν |Λορφ*λν  τούτου, ος 

εύθέως άντέμειβε τού; αύτόν θεραπεύοντας·

1. Ή θερμοτης άναφέρεται είς τον βΗλιον, ή δέ εύκλεια είς τήν Σελήνήν.
2. Παίζει πρός τήν λέξιν ό Ποιητής· Δεβατίτης γάρ λέγεται κατ’ετυ

μολογίαν Θεόξενος, τουτέστιν ό ξενιζόμενος παρά τφ Θεφ’ διά τοΰτο έπάγει 
ότι έγένοντο καί αύτοί Δεοατίται, τουτέστιν, άποθανόντες έν πολέμω 
έξενίσθησαν παρά τω ©εφ, έγένοντο ούράνιοι’ οί γάρ θανόντες ήρωϊκώς 
έν πολέμω, εις τον ουρανόν, λέγουσι, πορεύονται.

43. Μετά τούτον άνεδέξατο τήν φροντίδα τής γής ό ’Ακρο- 

δανάς (’Αόργητος), άνήρ ων τής Καρενουκάς, ού τήν με- 

ναλοδωρίαν αόουσών τών ύπό γήν Θηλέων οφεων άχού- 

σας ό Βαλής, άφήκε τήν έπαρσιν.
44. Τούτου ή εύφημία καί θερμουργία έπαιζέτην καθ’ 

στην επί τής αύλής τού ούρανού μετά Λαμπρών σφαιρών, 
άναδυομένων έκ τού βάθους τής γής, και καταδυομέ

νων, αΐ είσιν ό Ηλιος καί ή Σελήνη .1
45. ϊπό τούτου ούχ ήρπάζετο ούδέ ό πλούτος, ος κατη- 

ναλίσκετο εις αγαθά έργα, τών άγαθουργών καί Θεοσεβών 

έχθρών, ήττηθέντων έν πολέμφ καί ύποταγέντων.
46. Ούτος έν μέν ήμερα μεγάλω πάνω συνήν έκ τού ού έφερε 

μεγάλου φορτίου τής γής· έν δέ νυκτί χαίρων έβλεπε 

κατ’ οναρ καί ύπαρ τόν Θεόν, οντα έν άνεικέστω χώρα τού 

ούρανού.
47. Μετά δέ τούτον βασιλεύς τής γής έγένετο ό Δεβατί- 

της  , συζευχθείς γυναικί καλούμενη Βασα· πρός ον έριν 

Θέμενοι έν πολέμω οί έχθροί, έγένοντο καί αύτοί Δεβα- 

τίται.

12

48. Εν τή διασπαρθείση εύφημία τούτου, είπούσης τής Θεάς 

Παρβατής τφ Σίβα  α Αρα τό μέλαν τού λαιμού σου έςή- 
» λειπται σήμερον » είδεν εαυτόν ό Σίβας σύν χαρα εις 

*
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τήν πολύτιμον λίθον, την έπι τής κορυφής τοΰ περί τόν 

τράχηλον ό'φεως.
49. Τούτου ό θυμός έν δεινώ πολεμώ άπεπαύετο, λέγοντας 

τοΰ έχθροΰ' « Τί αναιρείς εμέ, δς κατά τό έθος τής προς 

» τούς εφόρους τής γής θεούς λατρείας, σοι αύτω έλάτρευ- 
» σα έν τω καιρω τής έμαυτοΰ εξόδου

50. Ο παντογνώστης Σίβας, ό πενταφυή μορφήν έχων   χοός, 
ΰδατος, πυρός, αιθέρας και άε'ρος, άριθμήσας τά άτομα 
τοΰ χοός, τοΰ ύπατος, τοΰ πυρός καί τούς αστέρας, εί- 

πεν, ό'τι τά προτερήματα τούτου αναρίθμητα είσιν

*2

51. Επί τοΰ θρόνου δέ τούτου τοΰ βασιλέως Δεβατίτου έκά- 

Οισεν, ώς λέων επ’ ορούς, ό Σρηρούσας, ό σύζυγος τής Δε- 
βάς, οςδιακόψας τήν πληθύν τών έχθρών, ώς έλεφάντων 

αγέλην, διέσπειρεν επαίνους λευκούς ώς μαργαρίτας.

52. Τούτου τών ποδών οί δέκα όνυχες, πλυθέντες τοΐς 
τών έχθρών δάκρυσι, καί στιλβωθέντες ταΐς προστρι- 

βαΐς   τών έπί τής κορυφής αύτών λίθων, έγένοντο έκα
στος κάτοπτρον τών δέκα μερών τοΰ κόσμου.
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53. Επειδή αί γυναίκες έβλεπον τούτον άσκαοδαμυκτι, διά 
τοΰτο είκάζετο, ώς αί θεαί εΐσέδυσαν αύτάς, ώστε θεάσθαι 

τούτον αλλά καί αί θήλειαι τών ύπό γήν ό'φεων έβλεπον 
τούτον διά τής ακοής τής τούτου εύμ.ορφίας .5

4. Λατρεύσας τοΐς έφόροις τοΰ κόσμου θεοΐς, σοι αύτφ έλάτρευσα. 
καί γάρ εκείνοι έν σοί είσι.

2. Αυτός δηλ. εστι τά πάντα.
3. Οί ήττονες Ινδοί προσκυνοΰντες τούς κρείττονας προστριβουσι τό 

μέτωπσν τοΐς δακτύλοις τών ποδών* οΰτοι δ’ όντες βασιλείς, καί λιθο
κόλλητους εχοντες στεφάνους, προσκυνοΰντες άποστίλβουσι τούς όνυχας 
τούτου, διά τής προστρίψεως τών έν τοΐς στεφάνοις λίθων.

4. Οί γάρ θεοί άκοιμήτους εχουσι τούς οφθαλμούς.
5. Λέγουσιν ώς οί οφεις ούκ εχουσιν ώτ$* άκούουσι δέ διά τών οφθαλμών.
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54. Τούτου το θερμουργόν νεοφανής Ηλιος ήν, ανατολήν μεν 
ενων πανταχοΰ, δύσιν δέ ούδαμού. Οςτις δέ τών βα

σιλέων το βασιλικόν άπέρριπτε σκιάδων εις τούτον, 

ού διήκεν ή θερμότης.
55. Μετά δέ τούτον ό βασιλεύς ’Αξαράζας, ό άνήρ τής Σβα- 

λάς    έξήψε τήν έαυτού ανδρείαν εν τω έχθρω, ώς φλόγα 

έν δρυμω, ού έν τή λευκ/)  εύκλεια ούσα η Σελήνή, ετυγ- 

χανεν άνέσεως, ώς οίκούσα έν τή γαλακτική Θαλασσ·/)

123

*

56. 0 είρψένος εχθρός τούτου   και λέοντας άνεϊλεν έν δρυ- 

μω εύιζαρώς, ού δι’ όπλου, άλλα διά μόνης τής χειρός 

αύτού, οι έπέδραμον, ΐδόντες τούς μαστούς γυναικός, 

πλησίον τούτου ίσταμένης, και νομίσαντες τάς επί τής 
κεφαλής τού ελέφαντας μαστώδεις έξοχάς.

45

57. Ο,τε Σίβας και ό Βισνούς, ίδόντες τό κάλλος τού

του, ό μέν μελαγ/ολών ήν όλως έν έαυτω, ότι γυ- 
ναικείαν όλην φύσιν ούκ ελαβεν υ ό δέ Βισνούς έγνω- *

1. Τό γάρ σκιάδων, δ κρατοΰσιν έπι κεφαλής εις άποσκίασιν τού 
ήλιου, βασιλικόν έστι παράσημον έν Ινδία* δηλονότι, δςτις τών βασιλέων 
προσκυνών ύπετάγετο τούτω τώ Σρηρούσα, έκείνω φίλος ήν.

2. Σβαλά λέγεται ή φλόξ’ δθεν ό ποιητής παίζει πρός τήν λέξιν.
3. Επτά Οάλασσαι μυθεύονται παρ’ Ίνδοϊς* ών μία έστί και ή έκ γά

λακτος, έξ ής έγεννήθη ή Σελήνη.
4. Ένταΰθα λέγει όποιος τις ήν ό τούτου έχθρός, περί ού ε’ρηκεν 

ανωτέρω, ότι κατηθάλωσεν αύτόν ή τούτου ανδρεία, καθώς ή ©λόξ τήν 
ύλην* δηλονότι τοσοΰτον γενναίος και φοβερός ήν ό τούτου έχθρός, ώστε 
ούχί δι’ όπλου, ώλλά διά μόνης τής χειρός αύτοΰ ένίκησε λέοντας, ο? 
ούκ έφοβοϋντο ούδέ τούς έλέφαντας. 'Όρα δέ πώς κανταΰθα ό ποιητής 
παίζει* έπειδή γάρ ειρηκεν ανωτέρω, παραβάλλων τόν έχθρόν τούτου 
δάσει κατακεκαυμένω ύπό πυρός, διά τοΰτο έπήγαγεν ένταΰθα, και λέον
τας και έλέφαντας, οϊ διαιτώνται έν δάσεσι.

5. Ή ε’ικών τοΰ Σίβα ενίοτε γράφεται διφυής, κατά μέν τό δεξιόν 
μέρος άρσενική, κατά δέ τό άριστερόν θηλυκή* διά δέ τούτου ύπαινίτ- 
τονται, ώς έξ άρρενος καί θήλεος τό παν συνίσταται.
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σιμάχει, οτι λαβών ποτέ γυναικείαν φύσιν, άφήκεν 

αύτήν \

58. Εν τή γή τούτου ό θάνατος έν ώρα έκλειεν, ώς ύπνος, 
τά ομματα τών ανθρώπων \ άγαθοίς έργοις διαπρε- 

πόντων, μηδέν πάθος μήτε βλεπόντων, μήτ’ άκουόν- 

των, και χρηστολογίαις καί εύπροσηγορίαις χαιρόν-

των.
59. Μετά τούτον βασιλεύς έγένετο ό Ματινάρας, ό άνήρ 

τής Σαρασβατής, ού έν τοΐς τών ποδών ονυξιν, ώς έν 

χαρίεσι λιμνιδίοις, άντέλαμπεν ή δεκαμερής βασιλεία, διά 

τής των βασιλέων προσκυνήσεως .3

60. Καταφρονήσας ουτος έν πολεμώ τού μέν ξίφους, επειδή 

έτρεμε, τοΰ δέ τόξου, έπειδή τά νώτα προς τούς εχθρούς 

έδείκνυεν, ένίκησε τούς έχθρούς βασιλείς τη όφρύϊ αύτοΰ.

61. Τίς έρωτική ού περιεπτύσσετο πολλάκις τούτον, τόν έκ 
τών προτερημάτων έαυτοΰ οντα έν καρδία παντός έρω- 

τικοΰ^ Τίς ούκ έφίλει πλεονάκις κατ’ ιδίαν τό στόμα 

τού άνδρός αύτής, τό ον πλήρες ασμάτων τών πλεονε

κτημάτων τούτου

62. Καίαύτός ό Βραχμάς  , ό παντογνώστης, ούκ έγίνωσκε 45

4. 'Ο Βισνοΰς έλαβε γυναικείαν φύσιν, είς απάτην τών δαιμόνων, δτε 
έξήλθεν ώς αμβροσία έκ τής θαλάσσης.

2. Ούκ άπέθνησκον δηλ. παρ’ ώραν οί άνθρωποι νέοι οντες, άλλα 
γηράσκοντες.

3. Δηλονότι πάντων τών μερών τής γής οί βασιλείς προσεκύνουν 
τούς πόδας αύτοΰ.

4. Δηλονότι περιπτυσσόμεναι τούς εαυτών άνδρας, ών έν τή διανοίσ 
ήν ουτος, ένεκα τών έαυτοΰ προτερημάτων, τούτον περιεπτύσσοντο.

5. Καί αύτός ό Βραχμάς, οςτις πεποίηκε τά προτερήματα τούτου 
καί εΐρηκεν αυτά πολλάκις, ούκ εΤχεν αυτά έν μνήμη, διά τον αριθμόν 
τόν πολύν.



40 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

τον αριθμόν τών ύπ’ αύτοΰ πεποιημένων τε καί λελεγμέ- 

νων προτερημάτων τούτου, καί Ικανών ό'ντων εύκοσμον 

τόν κόσμον καταστήσαι.
63. Μετά τούτον έκόσμησε την γήν ό βασιλεύς Σισσούς, ό 

άνήρ τής ’ίαμουνάς, ού είς τήν λαμπρότητα, τήν ούσαν 

ώς λαμπρός λύχνος τών τριών κόσμων, έμπίπτων ό 

Ηλιος, έφαίνετο ώς πυραλλίς

64. Τούτου ή ρομφαία, ποιήσασα λατρείαν τη γφ τού πολέ
μου, ώς δι’ άνθέων   τών μαργάρων, πεσόντων εκ τού 

μετώπου τού έλε'φαντος , πληγέντος, κατέπιε τών εχ

θρών τό πύρ, ώς τερατουργός , τό καταναλίσκον τούς 

εχθρούς.

*2

3

4

65. Επι τούτου τού λαμπρώς νικήσαντος τήν άγνοιαν, τήν 

νικώσαν τόν κόσμον, επιπτον πανταχόθεν τά βέλη τού 
Ερωτος καί έν καιρώ τής μετά γυναικών παιδιας, ώς 

άνθοβολίαι .5

66. Ούτος ό μέγας αιθήρ λέγεται ύπό τών σοφών, τού μέν 
Βισνού πούς, τού δέ Σίβα, θρίξ τής κεφαλής  αλλά καί 

ούτοι οί μεγάλοι θεοί έφαίνοντο, ό μέν Βισνούς, ώς βομ
βύλιος, ό δέ Σίβας, ώς χήν °, επί τού λωτού τής 

*

4. Λαμπρότερος δηλ. καί θερμότερος ήν καί αύτοΰ τοΰ Ήλιου. Ά
στείως εχει τό πρωτότυπον* Πατάγγα γάρ λέγεται καί ό "Ηλιος καί ή 
πυραλλίς τφ αύτω δνόματι.

2· 01 γαρ Ήδοί λατρεύοντες τοΐς Οεοΐς, προσφέρουσιν άνθη.
3. Μυθολογοΰσιν ώς έν μεν τή κεφαλή τοΰ έλέφαντος μαργαρΐταί 

εισιν, έν δέ τή κεφαλή τοΰ όφεως, πολύτιμοι λίθοι.
4. Είσί τινες τών τερατοποιών έν Ινδία, οΐ πυρσόν μέγαν τή χειρί 

φέροντες, περιφέρονται γυμνοί, ώς δαιμονόληπτοι, καί έντιθέασι τήν 
φλόγα τω σώματι καί τώ στόματι, μηδαμώς φλέγόμενοι.

δ. Ούκ ήν δηλ. γυναικομανής, αλλά σώφρων καί έγκρατής.
6. Μέλας ό Βισνοΰς, μέλας καί ό Βομβύλιος, δς περιΐπταται έπι τοΰ
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εύκλείας τής μεθ’ ύδατος γινόμενης πολυδωρίας τού

του 1.

άνθους λωτοΰ. Λευκός ό Σίβας, λευκός καί ό χήν, δς έμφιλοχωρεΐ 
τω υδατι, έν ω φύεται ό λωτός.

1. 'Ως μικροί έφαίνοντο οί μεγάλοι οΰτοι θεοί έν τή εύκλεια τούτου, δηλ. 
ή εύκλεια τούτου άπειρος ήν καί άπεριόριςος. Υπερβολή τοΰτο. Σημείωσα* 
ώς οί Ινδοί διδόασι τά δωρήματα τοΐς Βραχμασι μεθ'ύδατος εν παλάμη.

2. 'Ο θυμός έστιν ώς τό πυρ, τό δέ ξίφος ώς ό καπνός.
3. Τό πρωτότυπον έχει πολλήν χάριν, έπειδή παίζει πρός τήν λέξιν 

ό ποιητης* Άσαβά γάρ λέγεται καί ή μάχη καί ή Ουσία.
4. Τό τόξον τοΰ ’Ίνδρα, δς έστιν ό όμβριος Θεός, ή ’ ίρις έστιν, ή έν 

αίθέρι φαινομένη μετά τήν βροχήν.
5 Καθώς επτά θαλάσσας μυθολογοΰσιν οί Ινδοί, ουτω καί επτά 

γαίας, περι^εομένςις κατά μέρος ύπό τών θαλασσών.

67. Μετά δ’ έγένετο βασιλεύς τής γής ό πανέκλαμπρος 
Αλήνας, ό άνήρ τής Ραθανταρής, ού ό θυμός    και τό 

ξίφος έν πολέμω άνήγον εις ούρανόν τούς αντικειμένου;, 
καθώς τό πυρ και ό καπνός τής θυσίας τούς θύοντας .

*12

3

68. Τούτου τό τόξον τίνι άν συγκριθείη ·, ού γάρ πώποτε 
τοιοΰτον άνεφάνη τόξον. Τό μέν γε τόξον τού Σίβα κα- 
τερράγη ύπό τοΰ Ράμα, και παιδίου οντος  ποΰ δέ χορδή 

καλή τω τόξω τοΰ ίνδρα ·, τό δέ τόξον τοΰ Βισνοΰ, ή 
Σάργκα, λέγεται μέν, ώς ύπερφυές έστιν, ούδεις δ’ όμως 

αύτό είδεν.

*

4

69. Οί άνδρες, αγαπώντας τάς έαυτών γυναίκας, ύπελαμ- 

βάνοντο ύπ’ αύτών, ότι είσιν αύτός ό Αλήνας· άρα οί 
άρρενες καί αί θήλειαι έν τοΐς τρισί κόσμοις ούχ ή'δοντο 

άλλήλοις ομοίως, ομοίως άλλήλους άγαπώντες ·,
70. Καί τοι δ’ούτος κατεβρέχετο τώ χυμώ τών αγαθών 

έργων, θερμαινόμενος όμως τώ βάρει τών επτά νησωδών 

γαιών , έπινεν όλη ψυχή τόν θυμόν τής αμβροσίας τών 5
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γυναικείων χειλέων, είς άνεσιν του πόνου, μηδαμώς προ

σηλωμένος αύταϊς.
71. Μετά τούτον βασιλεύς ε’γένετο ό Δουσσέντας, ό όλέτωρ 

τών στρατιών τών πολεμίων βασιλέων, δς ήγλαί’ςετο 
μετά τεσσάρων νεωτέρων αδελφών έν τή βασιλεία, καθώς 

ό τετράχειρ Βισνοΰς  έν τή αγκάλη τής Λαξμής.1

72. Τούτω ύμνον οί σοφοί Βραχμάνες έποίουν, χρίοντες τό 
μέτωπον αύτοΰ κρόκω, διά τοΰ άκρου τοΰ μικρού δακτύ

λου, και τιθέντες άμφοτέρας τάς χεϊρας έπί της κορυ

φής αύτού.

73. Εν μέσω θαυμασίων όϊστών, άφιεμένων, ή τοΰ ’ΐάμα 
όφρύς, ώς δραματουργός γυνή  , ήρχετο εις τό τόξον τού

του, δ ήν έν τώ σταδίω τοΰ πολέμου, καί έδραματούργει, 

άναστρέφον τάγματα τών πολεμίων.

*2

74. Τά ώτα τών ύπό γην ό'φεων ήνώθησαν τοΐς όμμασιν 
εθελουσίως  , ΐν’ ί'δοιεν είς Θυμηδίαν κατά κόρον τό άνέκ- 

φραστον κάλλος τούτου, δτε έξεστράτευσεν είς τόν ύπο- 

χθόνιον κόσμον.

34

75. Κατά τό δ είχεν ιδίωμα τοΰ ποιήσαι τούς τρεις κό

σμους λευκούς, ή εύκλεια τούτου είσέβη καί είς τήν κοι

λίαν τοΰ Βισνού. Πώς γάρ αν ά'λλως ελαμπεν ό έν τω 

όμφαλώ τοΰ Βισνού λευκός λωτός, ό'ς έστιν δ πούς τής 

εύκλειας ταύτης

4. Ό Βισνοΰς τετράχειρ γράφεται, διά τό πολυδύναμον και παντοδύ
ναμον. Παράκοιτις τούτω έστιν ή Λαξμή, καθώς τώ Διί ή "Ηρα.

2. Οί δραματουργοί εχουσι και γυναίκας συνερίθους.
3. Επειδή οί δφεις λέγονται, οτι διά τών οφθαλμών άκούουσι, διά 

τοΰτο δ ποιητής άστειώς ύποτίθησιν, οτι τά ώτα τών δφεων, μή δυνά- 
μενα άκούειν τοΰ κάλλους τούτου, οπερ ήν άρρητον καί «νέκφραστον, 
ήνώθησαν τοΐς ομμασιν, είς τό ίδεϊν τό κάλλος αύτοΰ.

4. Δηλονότι ό έν τφ όμφαλφ τοΰ Βισνού λφτός ούκ εστιν αληθής



ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, ΚΕΦ. Β'. 45

76. Τούτου της φήριης έπι τή πολυδωρία αγόμενης έν ούρα- 

νώ, τό [Λεν πάνδωρον δένδρον έποίει τύ εργον της άπο- 

σμήξεως του ίδρώτος διά τών κλάδων, ώς δΐ άκρων ίμα- 
τίου ·  ή δέ πάνδωρος βοϋς έρρίπιζε τή ούρα   τό δ’ ερ

γον της διά φωτός λατρείας έποίει ό ούράνιος άδα

νας, ό ών έπι τών κορυφών τών Θεών, άς έσάλευον έκ 

χαράς .

* *2*

3
77. Ούτος κυκώσας καί άναταράζας, ώς θάλασσαν, την βα- 

θεΐαν στρατιάν τών πολεμίων βασιλέων πάντων, καί 

λωτδς, άλλ’ δ πούς τής φήμης, ήτις είσέδυ καί είς αύτδν, ώς απαντα
χού παρόντα, διά τού δμφαλού, καί εμεινεν δ πούς αύτής εςω. — Μυθολο- 
γούσιν, οτι δ Βισνοΰς ήν έν τοΐς ύδασιν, επαναπαυόμενος έπι ώμου όφεως 
χιλιάδας χιλιάδων έτών. Τελευταίου δέ άνεβλάστησεν είς λωτδς έκ τού 
όμφαλοΰ αύτού* επί δέ τοΰ άκρου τοΰ λωτοΰ έγεννήθη αύτοφυώς ό 
Βραχμάς, δς έποίησε τδ παν τοΰτο* όθεν ό Βραχμάς λέγεται καί αύτο- 
φυής καί λωτοφυής.

4. "Εστι καί τούτο μία θεραπεία πρδς τούς κρείττονας, τδ άποσμηχειν 
τδν ίδρωτα* διά τοΰτο έπι τής είκόνος τοΰ Θεού έν λατρεία ίσταται καί 
εις, εχων καψιδρώτια τή χειρί καί περιφερών αύτά φαίνεται ώσπερ εί ά- 
ποσμήχεί τδν Ιδρώτα.

2. Έπειδή έν Ινδία έθίζουσι ριπίζειν είς τιμήν τούς μείζονας καί ήγε- 
μ,όνας λευκή ούρα βοδς, ώς εϊρηται πρότερον, διά τοΰτο ύποθετικώς δ 
ποιητής λέγει ένταΰθα, οτι ή πάνδωρος βοϋς, άκούσασα τής φήμης 
τούτου, έρρίπιζε τή έαυτής ούρα, έποίει δηλονότι εργον δουλικόν, μή 
ουσης έν χρεία τής πανδωρίας αύτής.

3. Οί "Ινδοί λατρεύουσι τοΐς θεοΐς, έγχέοντες ύδωρ, προσφέροντες 
άνθη, ή φύλλα, ή καρπούς, Ουμιώντες, χρίοντες χρώμασιν «ύανθέσιν, 
ή καί μύροις άλείφοντες. Έστι δέ καί αυτή μία λατρεία, ή διά φωτός* 
άπτοντες γάρ λύχνον, βούτυρον εχοντα αντί έλαίου, περιάγουσι τοΰτον, 
ώς τδ θυμιατήριον, πρδ τών θεών. "Οθεν καί δ ποιητής ούτος ράψω· 
δει, οτι ό πάνδωρος άδάμας, ώς φώσφορος καί πολύφωτος, έγίνετο ή 
διά φωτός λατρεία, έποίει εργον δουλικόν δηλαδή, μή ουσης έν χρείφ 
τής πανδωρίας αύτοΰ.
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παγκόσμιον αύτοκρατορίαν κτησάμενος, πολλάς θυσίας 
έτέλεσεν. όθεν εγωγε οϊομαι, δτι τό επί τού σώματος 

του εφόρου της θυσίας Βισνού μέλαν προσεγένετο έκ τών 
άνισταμένων κυματοειδών καπνών τών θυσιών τούτου,

' ο μέχρι τής σήμερον έξαλεΐψαι ό Βισνοΰς ού δύναται 1.

4. Ό Βισνούς μέλας γράφεται, έπειδή ό Κρισνάς μέλας ήν, δς ήν 
αύτός ό ένανθρωπήσας Βισνούς.

2. Κατέφευγεν είς τούτον, επειδή ούκ ήν άλλη καταφυγή.
3. Καϊλάσας, όρος έξ αργύρου, ένδιαίτημα τοΰ Σίβα.
4. Λευκός καί ό βασιλεύς τών οφεων, λευκόν και τό ύδωρ τής ούρα- 

νίας Γαγγάς, λευκόν καί τό μυθευόμενον ούράνιον πάνδωρον δένδρον, 
δ έστι τό παρά τοΐς 'Έλλησιν Άμαλθείας κέρας.

5. Εστι καί τοΰτο δόγμα έν ’/νδία φιλοσόφων, ώς τό παν έξ ατόμων 
συνίσταται.

78. Εκ του βάρους της δυνάμεως τούτου, τής σφαίρας τής 

γης σειομένης, ή μέν θάλασσα έκυματίζετο ύψού λίαν, 
και κατεπόντιζε τά πλοία  τά δέ ύψηρεφή ορη διεκλο- 

νούντό τε και άνετρέποντο  τά δέ συνηρεφή άλση κατε- 

καίοντο έκ τών προστριβομένων κλάδων τών δένδρων 

οί δ’ έχθροι διά τούτο είς τούτον κατέφευγον παραυ- 

τικα ζ.

*

*

79. Επειδή ή Σελήνη, ή γαλακτώδης θάλασσα, ό Καϊλά- 

σας   , ό βασιλεύς τών οφεων Σέσσας , ή ούρανία Γαγ- 

γά, τό ούράνιον δένδρον, ή Μανδάρα, οί έκ μαργάρων 

όρμοι, τά άστρα, καίπερ ό'ντα ύπέρλαμπρα καί λευκά, 

ούκ έφαίνοντο έν τή εύφημία τούτου τού ηρωικού, τή έν 
τοΐς τρισί κόσμοις περικεχυμένφ· διά τούτο άναμφιβόλως 

ταύτα πάντα έγένοντο ώς άτομα ποιητικά καί συστατι

κά  τής εύφημίας τούτου.

*23 4

**

80. Ούτος ό εκτεταμένος ούρανός, ώς άρουρα έστιν, ένθα ό 
μέν Γαλαξίας έστιν ώς οχετός, ή δέ Σελήνη, ώς πηγή 
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αμβροσίας, τό δέ σεληνιαΐον σέλας, ώς ύδωρ, οί δέ λαμ

προί αστέρες, ώς σπόροι, ένθεν άναδοθήσονται, ώς πολυει- 
δή φυτά αί πολυειδεΐς εύφημίαι τών πολυειδών προ

τερημάτων τούτου.

81. Καί περ έμβεβυθισμένοι τήν καρδίαν οί εχθροί τώ χυμω 
της άπλετου ηδονής, διά τού καθοραν κατ’ ιδίαν την κα
λήν πλοκαμίδα της γυναικός ,  άμοιροι όμως έρωτος 

έζαίφνης έγίνοντο, κλείοντες τούς οφθαλμούς καί σκυθρω- 
πάζοντες καί δειλιώντες ε’κ τής άναμνήσεως τής έν πο

λέμιο φρικώδους τούτου ρομφαίας.

*

82. Τού κλέους   τούτου περιοδεύοντας τούς τρεις κόσμους 

διεγίνωσκον, οί μέν ό'φεις τόν βασιλέα τών οφεων   τω 
συριγμώ· ό δ’ εύσεβής τήν Γαγγάν τώ ροίζω· ό δ’ ίνδρας 

τόν οίκεϊον Ελέφαντα, τή ώρυγή· οί δ’ αστέρες άπορουν- 

τες, πώς ύπ’ αύτών διαγινώσκοιτο ή κυρία Σελήνη % έ- 

θεντο επ’ αύτής γνώρισμα διά τού στίμμιος .

12
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5

83. Η αφειδώς διδομένη παρά τούτου Λαξμή , καίπερ εύ- 

μετάστατος, άμετάστατος έμενεν έν τοΐς οίκοις τών αί- 
τούντων, καί έπαιζεν, ήδομένη έν λίμναις μετά λωτών, 

1. Βλέποντες τήν γυναικεΐαν πλοκαμίδα, ήδύνοντο* λαμβάνοντες δ’ είς 
μνήμην έν ταυτφ τήν τούτου ρομφαίαν, έλυποΰντο και άνέραστοι έγίνοντο. 
Τήν πλοκαμίδα τή ρομφαία εικάζει ό ποιητής.

2. Τού κλέους οντος υπέρ τό μέτρον λευκού, ού διεκρίνοντο ταΰτα 
ήττονα όντα τή λευκότητι.

3. Λευκός γάρ ών Σέσσας ό όφις, λευκόν καί τό ύδωρ τής Γαγγάς, 
λευκός καί ό έλέφας, τό όχημα τοΰ θεού ’Τνδρα.

4. Ή γάρ Σελήνη κυρία λέγεται καί ήγεμών τών αστέρων, ώς λάμ- 
πουσα έν νυκτί.

5. Διά τούτου εμφαίνει τά άπερ εγει μελανίσματα ή Σελήνή. 
'ΙΙ δέ Στίμμη μέλαινα βαφή; έστι, δι’ής βάφουσι τά δμματα αί γυ
ναίκες.
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έν ύψιτένουσιν έλέφασιν, έν σεληνοπροσώποις γυναιςί καί 

έν τοΐς ξίφεσι τών θυροφυλάκων 1.

1. Δηλονότι πλούτον άνεςάντλητον καί πολύν εδωκε τοΐς αίτούσι, δι’ ού 
έκτήσαντο καί λίμνας θυμηδεΐς, καί γυναίκας ευειδείς, καί μεγάλους έλέ- 
φαντας, καί ύπηρέτας ξιφηφόρους.

2. Μυθολογείται, ώς ό Σέσσας, ό βαστάζων τήν γήν επί τοΰ νώτου, 
άδάμαντας εχει επί τών χιλίων κεφαλών έαυτοϋ. Είδος λατρείας έστι 
καί το φώς παρα τοΐς Ίνδοΐς* ποιοΰσι δ’ ούτως* έν έπταφώτω λυχνία 
βούτυρον τιθέασιν άντ’ελαίου, καί περιφέρουσιν αυτήν ώς θυμιατή- 
ριον. Είδος δε λατρείας έστι καί ή εμπνευσις κόγχου, δ'ς έστι νίκης 
συμβολον.

84. Ησθείς τοΐς αδομένοις προτερήμασι τούτου τοΰ άνδρειο- 

τάτου βασιλέως, ό οφις Σέσσας   μέχρι τής σήμερον διά 
τών ύποσειομένων άδαμαντοφόρων κεφαλών εαυτού, ώς 

διά φώτων, λατρεύων τιμά το θερμουργόν τούτου, δ 

έστι τδ τού Σίβα πύρινον ομμα, καθήμενον ώς βασιλεύς 

επί τού μετώπου, ώς έπι θρόνου, καί έ'χον τήν Σελήνην, 
ώς σκιάδων βασιλικόν δ δέ ροϊζος τής Γαγγάς, ώς 

ήχόςέστι κόγχου.

12

Τέλος τοΰ δευτέρου Κεφαλαίου, του πρώτου Βιβλίου 

του μεγάλου Ποιήματος, 

δ ώνομάσθη Βαλαβαράτα, καί έποιήθη 

ύπό τοΰ, ώς κορυφαίου πολυτίμου λίθου, ποίητοΰ 

ΑΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΑ, 

μαθητοΰ τοΰ σοφοΰ Ζηναδάττα.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ,

Ενώ ιστορία εστΙ όκτωκαίδεκα βασιΜων 

έν τη ά^αιογονικη δυναστεία.

1. Σέβεσθε τόν Βεάσαν, δς έστι τό ξίφος της αρετής, ή 

άκωκη της εγκράτειας, και ό μυστοπόλος τηί θεάς Σαρα- 

σβατής, εί η κάρο ία υμών ταράττεται νυκτός και ημέρας 
έκ φόβου τών εντός περιπολούντων έχθρών, καί προθυ- 

μουμένων ύπερισχύσαι.
2. Τών 5έ πολεμίων βασιλέων μη άντωπούντων έν πολέ

μω 5ιά φόβον, ό βασιλεύς ούτος Δουσσέντας, έφιέμενος 

μ,εγαλουργίας, άναλαβών τό τόξον, έπορεύθη ποτέ είς 

την ύλην έπι Θήρα λεόντων.
3. 0 μεν ουν βασιλεύς ούτος, ό έχων σώμα έραστόν τών 

έλαφοφθάλμων γυναικών, φέρων τόξον άνά χεϊρας, ιτα

μός ην είς άναίρεσιν έχθρών τών έλάφων Χ, καί 5ιά 

τούτο τηνιζαύτα ερυθρός έγένετο θυμω, ώς είκός.
4. ’Αναιρών 5έ λέοντας, 5ιεζεύχθη τών έαυτού στρατευ

μάτων, και άφικόμενος είς τι ά'λσος, 5ι’ ού ερύει ποτα

μός, Μαλινη τοΰνομα  , εί5ε παρθένον πάγκαλον πα

ρά τη μονή τού μεγάλου οσίου Κάμβα.

12

5. Θαυμάζων 5έ καί ένατενίζων είς την θέαν αύτης, 5ιε- 

λογίζετο έπι πολύ ταύτα’ «Δύτη ή έχουσα μαστούς μέν 
» στρογγυλούς, ώς 5ύω δεσμούς άνθέων, καί ώς ζεύγος 

1. Ί'ών έλάφων εχθροί είσιν οί λέοντες. — Οί καλοί οφθαλμοί παρα
βάλλονται τοΐς τών έλάφων, δια τοΰτο ιταμός ην είς άναίρεσιν λεόντων, 
έχθρών τών έλάφων.

2. Τά ονόματα τών ποταμών παρ’ Ίνδοϊς θηλυκά είσι τφ γένει* διό· 
δη καί ό Γάγγης, Γαγγά λέγεται θηλυκώς, ώς προείρηται.
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» χηναλωπέκων δμματα δ’ ομοια τοΐς τοΰ νεβρού και 

η τω κυανω λωτώ 1 2·

1. Άεί τό ζεύγος τοΰτο σύνεστι καί ούδαμώς χωρίζεται, καί διά 
τοΰτο εικάζεται τω ζεύγει τών μαστών.

2. Ό κυάνεος λωτός άναφέρεται είς τό καλόν όμμα* διάφορος γάρ 
ό Λωτός τοΐς ειδεσιν* άλλος μέν κυάνεος, άλλος δέ λευκός, άλλος 
δ υπέρυθρος. Ό υπέρυθρος λωτός καί τό άρτιθαλλές φύλλον, δ έστιν 
υπέρυθρον καί απαλόν, εικάζεται τή καλή χειρί, ήτις υπέρυθρός εστι 
κατά τήν παλάμην καί κατά τά άκρα τών δακτύλων, καί τφ καλψ 
καί άπαλφ ποδί.

3. Γό ποδόνιπρον καί ή καθέδρα έστί τά προσήκοντα ' τφ έλθόντι 
ξένφ.

6. «Χεΐρας δέ καί πόδας ώς τον λωτόν καί τό άρτιθαλ- 

» λες ούλλον, καί βαδίζουσα εφάμιλλα τω έλέφαντι καί 

» τω χηνι, αυτή ή κατά ταύτην την ύλην διατρίβουσα 

» πρός τω χείλει τοΰ ποταμού, άρα θεά εστι τής ύλης; 

» ή θεά τού ύδατος;»
7. Η δέ, έπάρασα τούς οφθαλμούς, και ίδούσα έξαίφνης 

τόν βασιλε'α, κάλλος έ'χοντα άνείκαστον, θαύματι μετά 
πολλού φίλτρου συνεσχέθη κατά τήν καρδίαν, έν ή οίκεΐ 

ό Ερως.
8. Καθίσας δ’ ό βασιλεύς, έφη αύτή, ή έποίησε τά προσή

κοντα τω ζένω · « Πού δέ νύν, ώ έλαφόφθαλμε, ό οσιος 

» Κάμβας^ ή γάρ καρδία ή έμή επιθυμεί τού προσκυνή- 

αύτόν».

3

9. Η δ’ είς τό πλάγιον ύποστρέψασα τήν ορασιν, αίδουμέ- 

νη τό χάριεν αύτού τής θε'ας, άπεκρίνατο· “Ο πατήρ μου 
» έπορεύθη είς τό άλσος, συλλε'ςων καρπούς· έλεύσεται δέ 

» όσον ούπω ».
10. Φαμένου δέ τού βασιλε'ως, ώς έδει, «Πώς δ’άρα σός 

» πατήρ, 8ς κατεπάτησε τόν Ερωτα παιδιόθεν^» έξηρεύξατο 
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το αυτή λόγον Ια τοΰ έρζους τών λευκών όδόντων, 8; 

ήν ήδύτερος τής αμβροσίας.

11. «Πάλαι ό ίνδρας, έμπόδισμα ποιήσαι βουλόμενος τή 

» ασκήσει τοΰ βασιλέως Βισμαμίτρα, υίοΰ τοΰ Κουσσικά, 

» έξαπέστετλε προς τούτον τήν Μενακάν, ή έστι τό μέγα 
» δπλον τοΰ ανδρείου Ερωτος, και ή κορυφή πασών τών 

« ’Αψαρών
12. «Ηγάλλετο δ’ αυτή έν έκείνω τώ άλσει, ένθα έμ.όναζεν 

» εκείνος ό ασκητής βασιλεύς, ώσπερ μία κινητή άναδεν- 
» δράς  τά δέ νικητικά μειδιάματα αύτής ήσαν ώς άν- 

ν θη, έζ ών γίνονται τά άνθινα βέλη τοΰ Ερωτος.

*

13. «Είχε σώμα λεπτόν, βάδισμα αβρόν και πρόσωπον λαμ- 
• πρόν καί εύωδίαν πνέον, είς 8 έπεφοίτων οί βομβύλιοι 

ι> θυμώ δήθεν, οίόμενοι ώς ή Σελήνη έστιν, ή κλείει τούς 

» λωτούς, τούς όντας αγγεία γλυκέος ποτού.
14. «Ταύτην τήν γυμνωθεΐσαν σφοδρότητι άνεμου, πεμφθέν- 

» τος ύπό τοΰ ϊνδρα, καί φανεϊσαν ώς άλλην Σελήνην, 

» έξαχθεΐσαν έκ νέφους, και συσταλεΐσαν έζ αΐδούς, ϊδών 
» ό όσιος βασιλεύς έταράχθη τήν καρδίαν.

15. «Η δέ, κατακηληθεϊσα τή άμβροσιολογία τοΰ οσίου βα

χ σιλέως, έ'ρωτι κατόχου, καί προσλιπαρηθεϊσα, συνήν 
« αύτω έπέκεινα εκατόν ετών έν δέ τώ τέλει μιας τών 

» ημερών έδυσεν ό ήλιο;  .*2

16. «Τότε επιβαλλόμενου τοΰ Βισμαμίτρα έκτελέσαι τήν 

» είωθυιαν πάλαι εσπερινήν εύχήν, γελάσασα εκείνη έ©η· 

« Ω φιλότης, τί τούτο σοι σήμερον τό ασυνήθες ·,» Τού 

4 . Άψαρα λέγεται ή Νηρηΐς.
2. Τό πρωτότυπον φέρει αυτολεξεί* «ό ήλιος έφάνη υπέρυθρος έν τω 

τέλει τής ημέρας», περιφραστικές, αντί τοΰ ίδυσεν.

4
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» δέ όργισθέντος έπ’ άναμνήσει, δτι διά πολλοΰ τά πρα- 

» ζτέα παρέλιπε, καταπτοηθεΐσα έκείνη έφυγεν ώς ά- 

» στραπή.
17. «Πεσοΰσα δ’εγώ έκ τής μήτρας εκείνης, ένθάδε είς τό 

» χείλος τοΰ ποταμού Μαλινής, και παροραθεΐσα διά 

» φόβον, ζατετρυχόμην ύπό πτηνών άνελήφθην δ’ επειτα 

» ύπό τοΰ όσιου Κάμβα, και ώνομάσθην ύπ’ αύτοΰ Σα- 

» κουνταλά !.
18. «Ταΰτα δ’ εγώ οϊδα έκστόματος τοΰ Κάμβα.» ’Ακούσας 

δ’ ό βασιλεύς τοΰ λόγου αύτής, περιχαρής γενόμενος, 
εφη· «Ω βασιλική κόρη, σύ άρμόζουσα εί έμοί’ εγώ 

» γάρ είμι ύπό τήν σήν εξουσίαν εσο ούν έμή κυρία, 

» γαίρουσα.
19. « 0 δ’ έκ σοΰ γενησόμενος υιός, βασιλεύς τής γης άτρε- 

» κώς γενήσεται.» Ούτως ήσας τήν Σακουνταλάν ό βα

σιλεύς, έγημεν έκείνην έκείνη τη ώρα τόν ερωτικόν γάμον, 

χαίρων χαίρουσαν.
20. Εκβεβακχευμένος ούν τώ ερωτι ό βασιλεύς, κατεφίλει αύ

τήν, μικρόν τι αναπεπταμένους εχουσαν τούς οφθαλμούς 
έξ ηδονής , καθώς ό νέος βομβύλιος καταφιλεϊ τόν 

ύποκεχηνότα κάλυκα τοΰ λωτοΰ, γευόμενος τοΰ γλυκέος.

12

21. Και περιεπτύσσετο αύτήν, ή ήν ηδονής κατάπλεως, καί 

είχε τήν έπι τοΰ μετώπου μέλαιναν κόμην διαζεχυμένην, 

καί ύπέτρεμε κατά τό σώμα, καθώς ό έξ όρους Μα- 
λαία  πνέων εύώδης καί ψυχρός αήρ περιπτύσσεται τήν 3

1. Σακούντα λέγεται τό πτηνόν, τό δρνεον.
2. Οί γαρ ήδυνόμενοι ύποκλείουσι τους οφθαλμούς, ώς καί οί με* 

θύοντες.
3. ΤΙ Μαλαΐα τό όρος, κατά τό νότιον μέρος κεΐται τής Ινδίας, και 

όνομαστόν έστιν, ώ; εχον τό Σάνδανον, δ έστι δένδρον ευώδες, ώς 
κυπάρισσος.
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έν άλσει Μαδαβήν \ ή κινείται ήρεμα, και έφ’ ήν περιί- 

πτανται βομβύλιοι * 2 3.

4. Μαδαβή, είδος άναδενδράδος, εστι δε άνθοφόρος.
2. Αί διακεχυμέναι τρίχες, οί βομβύλιοι είσιν, δτε περιίπτανται έπι 

άνθοφόρου δένδρου* τδ δ’ ύποτρέμον σώμα, ή άναδενδράς, ή ύποσείεται 
ύπδ πνέοντας ήρεμα άέρος.

3. Είς έρεθισμον τοΰ έρωτος, νύττουσι διά τών ονύχων τούς γλουτούς 
και το στήθος τής γυναικός.

4. Σημεία άνδρικής ομιλίας.
5. ’Έγνω, ώς κρυφιογνώστης, ώς ή βασιλική κόρη συνεγένετο βασι- 

λεϊ, και χαρείς ώς άρμοδία ήν ή σύζευςις, ούδέν είπεν αυτή είς όνειδος, 
ώς εύσπλαχνος.

6. Τουτέστι καρδίαν καθαρα'ν.

22. Πάντωςγε ό Ερως έχόρευεν, ώς ό ταώς, έπι του πεδίου 

τών παχέων γλουτών αύτής· οθεν τά ίχνη τών νυκτικών 

ονυχών , τα γεγενημενα υπο τουτου του εραστου, ησαν 
ίχνη λαμπρά τών ποδών τού ταώ εκείνου.

23. Είτα δ’ είπών ό βασιλεύς έκείνη, « Εγώ πέμψω τα
υ χέω; όχημα είς κομιδήν σου, η έπορεύθη είς την πό

λιν· αλλ’ ή καρδία αύτοΰ άλωτή ήν εκείνη, κυρία γάρ ήν 

αύτοΰ.
24. Ελθών δ’ ό δσιος Κάμβας, καί ίδών αύτήν σημεία έχου- 

σανερωτο; , και φαιδρυνομένην τω τοΰ βασιλέως φίλτρω, 

εγνω  τω νοί σύζευξιν εύάρμοστον, καί έχάρη τήν καρ

δίαν, ών ωκεανός τής εύσπλαγχνίας.

4

5

25. Παρακληθείς δ’ ύπό ταύτης ουτος ό έχων καρδίαν λευ

κήν °, ώ; Σελήνην, εύλογίαν δοΰναί τώ βασιλεϊ, εφη, 

εύξάμενος’ « Ειη άμετάπτωτος ή βασιλεία έν τή γενεά 

» εκείνου μετά νομίμων, καλών κάγαθών έργων.»
26. Γεγενημένης δέ ταύτης τής εύχής, ή Σακουνταλά έγέν- 

νησεν έν καιρω υιόν, ώς ή ’Ανατολή τήν Σελήνην, λαμ- 

4*
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πρότερον οντα ζαι τοΰ έν τώ ο?κω της γεννησεως λύ

χνου Χ.

27. Ούτος ό παΐς, ό ων τό αγλάισμα της κατά, τό άλσος 
τοΰ Κάμβα γης, επειδή έπεχείρει καταδαμάζειν σκύμνους 

λεόντων, εδωκεν, ώς διδασκαλία, χαράν και άνεσιν τοΐς 

έλέφασι, τοΐς διδάξασιν αύτόν σοβαρόν βάδισμα .12

28. Τελευταΐον δέ πεμφθεΐσα ή Σακουνταλά παρά τοΰ οσίου 

Κάμβα μεθ’ ενός μαθητοΰ, άφίζετο συν τω οίζείω υίώ 

εις την πόλιν τήν βασιλικήν, βασιλιζω και χαρίεντι ήθει 

διαπρέποντι.

29. Προσελθοΰσα δέ τω βασιλεΐ έφη· « Ούτος ό έξ έμοΰ 

» γεννηθείς, υιός έστι σός, αγλάισμα ών τοΰ γένους, ώς 
» τό Σάνδανον τοΰ άλσους· φύλαξον ούν σήμερον τόν 

» έπηγγελμένον σοι λόγον εκείνον, ώ βασιλεΰ, ού μάρτυς 

» έστι τό χείλος τοΰ ποταμοΰ τής έρασμίας Μαλινής. »
30. 0 μέν ούν βασιλεύς, ζαίπερ ένθυμούμενος, εφη· «Ούδέ γε 

» σύ ερχη είς τήν έμήν μνήμην πόθεν δ’ άρα υιός ; » 

Η δέ Σακουνταλά, τρέμουσα θυμω, έξεγερθέντι έζ τοιού- 

του λόγου, ελεξε λόγον χαλεπόν.

31. « Τό πρόσωπον τούτου, τό ον ό'μοιον τω σώ βασιλιζω 
η ζατά τό είδος ζαι ζατά τήν αγλαΐαν, λέγει πρός τά 
» ό'μματα τών έπι τής συνόδου, οτι σός έστιν υιός· σύ δέ, 

» μή λέγων τήν αλήθειαν, γέλωτα όφλήσεις.
32. « Αλλ’ έάν ζαι ούτος ό ήλιοειδής παΐς ζαταφρονήται 

» υπό σοΰ έξ αιτίας έμοΰ, ήν προ πολλοΰ έμίσησας, εγώ 

» απέρχομαι· έχε γοΰν τοΰτον παρά σεαυτώ. « Ταΰτα 

λέγουσα, έκλαιε, στυγνόν έχουσα πρόσωπον.

1. Μέχρι δέκα ημερών λύχνος καίει νυκτός και ημέρας έν τώ οικω 
τής γεννησεως.

2. Δηλονότι και ανδρείαν εΐχε και βάδισμα σοβαρόν.
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33. Φωνή δ’ ήκούσθη έζ ούρανού λέγουσα. « Διατί αύτη σή- 
» μ,ερον ή σώφρων γυνή καί μήτηρ τοΰ υιού τού βασιλέως 

» Θλίβεται σκωπτόμενη · » Εκ ταύτης τής φωνής θαυμά- 

σας ό βασιλεύς, έτίμησε καλώς τήν γυναίκα, το σεληνιαϊον 

φως τών όμμάτων .1
34. Ωνόμασε δ’ αύτόν τόν υιόν Βαράταν , επειδή είχεν 

έν παλάμη σημεία βασιλικής κηδεμονίας· ον και χρίσας 

βασιλέα έν καιρω προσήκοντι, ώδευσε τήν εις έρημον  

οδόν, μετά τής έαυτού γυναικός, άρνησάμενος τόν κό

σμον.

12

3

35. Ούτος μέν ούν ό Βαράτας, ό φαιδρύνων τό γένος τού 

Αλήνα  , ώς ό Ηλιος τόν λωτόν, και όλεθρος ων τώ έχ- 

θρώ, ώς τό πύρ τω ζηρω χόρτω, και όμοιος τώ Βισνού 

κατά τά κατορθώματα, βασιλεύσας κόσμος έγένετο τής 
Βαρατακάνδας °.

45

36. Εχαιρε δ’ έκ καρδίας ούτος ό βασιλεύς τή καλή καί 
ορθή διοικήσει, καί τή θυμηδεΐ έαυτού γυναικί Σουνανδα, 

ή είχε σώμα αβρόν καί αγλαόν, καί λίαν έφοβεΐτο άλλό- 
τριον άνδρα.

37. Ούτος, όλέσας τούς εχθρούς έν πολέμοις, βασιλεύς έγέ

νετο άπάσης τής γής, καί έκάλλυνεν αύτήν δίκην βασι- 

1. 'Ήδονται δηλ. οί βλέποντες ταύτην, ώς τήν Σελήνην.
2. Βαράτας έφερμηνεύεται Κηδεμών.
3. Έγένετο ερημίτης καί μοναστής.
4. Ούτος ήν πατήρ τοΰ Δουσσέντα καί πάππος τοΰ Βαράτα τούτου, 

περί ού προείρηκεν ό ποιητής έν τώ δευτέρω κε^αλαίω.
5. Βαρατακάνδα λέγεται ή Ινδία" ετυμολογείται δέ έκ τοΰ Βαράτα, 

τούτου τοΰ μεγάλου βασιλέως, καί έκ τοΰ Κάνδα, ο έστι Τμήμα" οί 
γάρ Ινδοί άπασαν τήν γην ε’.ς έννέα τμήματα διαιροΰσιν, ών έν τμήμά 
έστι καί ή Ινδία.
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λίσσης, ώ; στεφάνω ι, τώ ποδί εαυτού, ού οί όνυχες 

•ήσαν ώς άδάριαντες.

38. 0 λαριπρός τροχός 2 (δίσκος) τού Βαράτα, αύτός ήν ό 

Ηλιος, δν έποίησεν ούτος υπουργόν τής εαυτού προστα
γής, ώς ύπερβαίνοντα τή λάριψει τήν Σελήνην, τήν πρό
γονον τής γενεά; αύτού  διά τούτο ό Ηλιος έκ λύπης 

διηρέθη (διερράγη) είς πολλάς λεπτοειδεϊς ριορφάς, αϊ 

είσιν αί ακτίνες.

*

39. Ούτος ό τροχοφόρος βασιλεύς, ριέλας γενόριενος έκ τών 

πολλών θελκτικών οράσεων τών ριελανοφθάλριων γυναι
κών °, έθεραπεύετο ύπό τής Λαξαής, ή απάτη τού νοός 

έγκατέλιπε τόν Βισνούν, λευκόν γενόριενον έκ τής λευκής 

τούτου εύφηριίας.
40. Τούτω τώ πολεριικώ δίσκω οί έν πολεμώ πίπτοντες 

εχθροί, πορευόριενοι ταχέως είς τον ούρανόν, διέτερινον 

θυριοειδώς πως τόν δίσκον τού έν ούρανω Ηλιου ,  νοριί- 

ζοντες αύτόν είναι τό φοβερόν τούτου οπλον, τό τούς 

λαιριούς αύτών τεριόν.

*

4. Καί ή γυνή τοΰ βασιλέως φέρει στέφανον.
2. "Οπλον έστιν έν Ινδία, ο ίνδιστί λέγεται Σάζρα, τουτέστι τροχός* 

εστι δέ ώς δίσκος κυκλικός, οξύς ών κατά τήν ΐτυν καί εχων οπήν έν 
μέσω, δι’ής περιφερόμενος έν τφ λιχανω δακτύλω, ρίπτεται καί διατέ- 
μνει τόν άντικείμενον.

3. Δηλονότι βλεπόμενος ήδέως ύπό μελανών δμμάτων γυναικών, 
έγένετο μέλας τήν οψιν, ω καί συνωκει ή Λαξμή, νομίζουσα αύτόν είναι 
τόν Βισνούν. Καί τροχόν είχεν έν χειρί καί μέλας ήν, καθώς καί ό Βισ
νοΰς, ού τό έξαίρετον οπλον έστιν ό τροχίσκος.

4. Παίζει προς τήν λέξιν ό ποιητής* κυκλικόν εστι τό πολεμικόν ο
πλον, κυκλικός καί ό "Ηλιος, δς θύρα έστί τοΰ ουρανού τοΐς ήρωϊκώς 
έν πολέμω θνήσκουσιν' ο! γάρ ήρωϊκώς θνήσκοντες, εισέρχονται είς 
τόν ούρανόν διά τοΰ Ήλιου, ώς μυθολογοΰσιν οί Ινδοί.
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41. Ού μόνον αύτό; τροχοφόρο; ήν , αλλά καί ή φήμη 

αύτού \ φέρουσα τόν τροχόν τή; γής, τόν όντα επί τή; 

κεφαλή; τού βασιλέω; τών οφεων, καί όμφαλόν μέν 
έχοντα τό ορο; τών θεών  , ϊτυν δέ τήν θάλασσαν, 

κνήμας δέ τά; ροά; τών ποταμών, οι είσβάλλουσιν είς 

τήν θάλασσαν.

*2

42. Πάντω; γε ό Ερως, δ; ήν ούτο; ό Βαράτα;, μή αγα
πών τό έπίθετον τούτο, Λ/άγκας , σαρκωθεί; επί γή; 

τοιαύτα μεγαλουργήματα έτέλεσεν, ώστε καί τόν Σίβαν 
πτοηθήναι κατά τήν καρδίαν, καί άπορήσαι .

3

4

43. Βλέποντε; οί εχθροί τήν όφρΰν τών εύοφρύων γυναικών 
αυτών, θυμώ κυρτουυιενην, τό κυρτόν τούτου τόξον νομί- 

ζοντες, εδακνον τού; δακτύλους αύτών φόβω , καί έδεί- 

κνυον αύταϊς ύποταγήν.

5

44. Τού Σίβα, δ; μόνο; πάντων πάντα γινώσκει, επιβαλλό

μενου άριθμήσαι τά άπειρα τούτου προτερήματα, εΐ; 
θυμηδίαν τή; Παρβατή;, είσέβη εί; τόν λαιμόν αύτού ό 

αιθήρ θ, οπερ συμπεραίνεται εκ τού ού εχει κυανού χρώ

ματος.
45. διαλογιζομένου δέ τού Βαράτα, πότερον γλύκιόν έστι, 

4. Ή έπιδεςιότης αυτού είς τόν τροχόν διεσπάρθη είς τόν τροχόν τής 
γής, διά τής φήμης.

2. Τό όρος τών Θεών έστιν ή Μερόη, ή κεϊται έν τφ όμφαλώ, του
τέστιν έν τώ μέσω τής γής, καί ένδιαίτημά έστι τών θεών.

3. "Ο έστιν αμελής, λυσιμελής, μή εχων μέλη ή σώμα* έστι δ’ επι
θετικόν όνομα τοΰ ’Έρωτος, ώς καί πρότερον ειρηται.

4. Δηλονότι καί εύειδής ήν καί ήρωϊκός.
5. Ό άνθρωπος φοβούμενος δάκνει τούς δακτύλους αύτοΰ.
6. Τοΰ μέν αίθέρος ιδίωμα ή φωνή, τοΰ δ’άέρος ή ελξις, τοΰ δέ πυ

ρές τό σχήμα, τοΰ δ’ νδ«τος ή γεΰσις, τής δέ γής ή οσμή.
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τό ποτόν τής αμβροσίας, ή τό χείλος τών θεαινών ό 

πολλάς θυσίας τελέσας βασιλεύς Βουμανοΰς, εθετο επί 

της χειρός αύτού την γην1 2 3, ή ήν ώς βομβύλιος επί 

λωτού.

1. Άποθανών δηλ. επινεν αμβροσίαν και έφίλει τά χείλη τών Νυμφών.
2. Έλαφρδν δηλ. ήν αύτώ τδ φορτίον της βασιλείας, ώς φροντί ζοντι 

καλώς τής διοικήσεως.
3. Τδ πρωτότυπον χαριέστατόν έστιν, επειδή παίζει πρδς τάς λέγεις 

ό ποιητής.
4. ΟΙ Ινδοί είώθασιν, οτε άρχονται έσθίειν, ρίπτειν τήν πρώτην ίν- 

θεσιν τοΰ βρώματος, ήν λαμβάνουσιν άνά χεΐρα, ΐνα καταφάγη αύτήν ό 
κολοιός. "Οθεν καί ό ποιητής παραδειγματικώς καί πάνυ άστείως λέγει, 
ότι ή ρομφαία τούτου, δτε ήρχετο κατεσθίειν τδ θερμουργδν τών εχθρών, 
Ερριπτε μοίραν κατά πρώτον έκ τοΰ θερμουργοΰ αύτών είς τδν αιθέρα, 
έξ ής συνέςη ούτος ό ' Ηλιος, δι’ ού 'Ηλίου παίζει ό χρόνος μέχρι τοΰ νυν, 
άνω καί κάτω φέρων αύτόν, δηλονότι ποτέ μέν είς τήν ανατολήν, ποτέ 
δ’ είς τήν δύσιν, καθο^ς καί ό κολοιός, λαμβάνων τήν ρηθεΐσαν ενθεσιν 
τοΰ βρώματος, παίζει δι’ αύτής, άνω καί κάτω φέρων αύτήν, ποτέ μέν 
δηλονότι κρατών αύτήν έν τοΐς όνυξι, ποτέ δέ έν τώ ράμφει. Οιονεί 
ελεγεν* ό φαινόμενος ούτος καί λεγόμενος 'Ήλιος μοίρα έστι τοΰ Οερμουρ- 
γοΰ τών εχθρών, ήν έρριπτεν είς τδν «ίθέρα τοΰ ούρανοΰ, ώς απαρχήν, 

46. Ούτος ό βασιλεύς έκέζτητο λίαν γηθοσύνως και γυναίκα, 
ώς φιλήδονος, Ζαίαν τοΰνομα, ή ηγλαίζετο τη πολλή 

εριοτικη χάριτι και τη εύμελεία τού σώματος, και ρομ
φαίαν, ώς φιλοπόλεμος, ή έθαυμάζετο έπι τη νικητικη 

ενεργεια καί οςυτο^ικ .
47. Η ρομφαία τούτου, άρχομένη καταφαγεΐν την όξυτάτην 

θερμότητα τών εχθρών, ερριπτε την πρώτην ενθεσιν είς 
την αύλην τού μεγάλου ούρανού· ^ιά ταύτης της ρα

πτόμενης πρώτης ένθέσεως, η έστιν ό φαινόμενος θερμός 
ήλιος, μέχρι τού νύν παίζει ύ χρόνος, ώς κολοιός .4
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48. Εν τή έπικρατεία τούτου, κατά τινα γην έρημον ανθρώ

πων, έπεσεν ές άγνοίας δρμος τις ε’κ σαπφείρων, δν ευρών 
όφιούχός τις, άνέλαβεν αύτόν, νομίσας οφιν γνούς δ έπει

τα, οτι δρμος έστίν, άφήκεν αύτόν εύθε'ως
49. Φθόνων ό Βισνούς τοΐς ΰμνοις τών άρετών τούτου τού 

ένδοξου, εβυσε τά ώτα άμφοτέραις ταΐς χερσίν άκούων 

δέ πάλιν Φωνής ύμνούσης τούτον, έκ τού κόσμου τού εν
τός τής κοιλίας εαυτού, έγένετο άτεχνώς μέλας 2.

50 Πηλώδους ύπέρ τό μέτρον γεγονότος τού ύδατος της 

Γαγγάς έκ της άνισταμένης πολλής τών πολλών τούτου 

στρατών κόνιος, αναρίθμητοι λωτοί άνεφάνησαν έπί της 
κορυφής τού Σίβα, είς άδιάλειπτον λατρείαν και τιμήν 

αυτου .
51. Ουτος άκούσας παρά τών φιλοσόφων και θεολόγων, ώς 

ό κόσμος ούτος ένύπνιόν έστι, ποιών και έν ένυπνίοις 
χάριτάς τε καί εύεργεσίας πολλάς, ούδεμίαν διαφοράν 

είχε της έγρηγόρσεως καί της ύπνώσεως.

ή ρομφαία τούτου, σφάττουσα αύτούς. Διά ταύτης δέ τής ύπερβολής 
άποδεΐςαι βούλεται ό ποιητής, οτι οι εχθροί, ούς ένίκα ούτος ό βασι
λεύς, ούκ ήσαν απλώς εχθροί, άλλα λίαν θερμουργοί καί δραστήριοι.

1. Έκ τούτου άποδεΐξαι βούλεται ό ποιητής, οτι έν τή έπικρατεία 
τούτου τοΰ Βασιλέως κλέπται ούκ ήσαν παντελώς, ούχί μόνον κατά τάς 
πόλεις, αλλά καί κατά τάς ερήμους, ένεκα τής καλής διοικήσεως καί 
φροντίδος αύτού. Σημείωσαι, ότι έν Ινδία έστί καί γένος οφιούχων, 
διαιτώμενον έν άλσεσιν" ούτοι κρατούντες δφεις, διδάσκουσιν αύτούς χο- 
ρεύειν’ έρχόμενοι δ’ είς τάς κώμας, χορεύειν ποιούσιν αύτούς, έμφυσών- 
τες αύλώτινι, συνηρμοσμένφ περί το μέσον κολοκύνθη" ή δέ φωνή αύτού 
όμοια έστί τή τού άσκαύλου. Ούτοι δ’ οι δφιοΰχοι έσθίουσι καί οφεις, 
καί παν άλλο είδος ζώου.

2. Μέλας έγένετο έκ μελαγχολίας.
3. Έν ύδατι ύφ’ ω πηλός έστι γεννάται ό λωτός. — Ό Γάγγης, ώς 

μυΟολογούσιν, έπί τής κορυφής έστι τού Σ(β«.
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52. Γράψαντος 5έ τούτου την είωθεΐαν γραφήν έπι τών μα

στών τών θεαινών ι, ή έζηλείφθη έζ αιτίας τών ύπερι— 

σχυσάντων δαιμόνων, έβασίλευσεν ό Σαχάτρας, 8ς ταϊς 

πολλαΐς εύφημίαις άπετέλεσε τούς ελέφαντας τών εφό
ρων τοΰ κόσμου θεών λευκούς, ώς τόν τοΰ ϊνδρα.

53. Ούτος ό βασιλεύς, ό παυσίλυπος τών ανθρώπων, ηγλαι- 
ζετο σύν τή έαυτοΰ γυναικί Σουβαρνα “, έχούση χρώμα 

χρυσαυγεστατον και πρόσωπον ανθηρότατου, ώς τόν λω- 
τόν, καθώς ό ήλιος αγλαΐζεται σύν τή έαυτοΰ λαμ- 

πηδόνι.

54. Τούτου ό εχθρός έν πολέμω έγίνετο Κρισνάς, τουτέστι 
μέλας καί άτιμος  καί άφιείς τόν όλβον καί τούς περί 

εαυτόν, καί τό άρμα, καί τόν ίππον, κατέφευγε μόνος 
καί πεζός είς τόν ωκεανόν .

*

3

55. Ούτος έποίησεν επί γης εύετηρίαν άένναον διά νεφών , 

συνισταμένων έκ τε τοΰ πυρός καί τοΰ καπνού τών Ου
σιών, καί έκ τών πολλών ύδάτων καί αέρων τών έκ 

τών στομάτων καί οφθαλμών τών γυναικών τών έχθρών.

4

4 . Τουτέστιν άποθανόντος. — Κατατρυχομένων τών θεών ύπό τών 
δαιμόνων, αί θέαιναι ούκ έκοσμοΰντο έκ λύπης* γενομένου δέ θεού τούτου 
τοΰ ήρωΐκωτάτου, οί θεοί έλαοον θάρρος, καί διά τοΰτο αί θέαιναι 
πάλιν έκοσμοΰντο. Σημείωσαι, οτι αί γυναίκες τής Ινδίας βάφουσιν 
είς κόσμον τό μέτωπον και τό στήθος* νΰν δ’ έθίζουσι τήν έν τώ μετώ- 
πω βαφήν μόνον.

2. Σουβαρνα, κατ’ έτυμολογία,ν λέγεται Χρυσή, ή φερωνύμως είχε 
και χρώμα χρυσαυγές.

3. Ούκ είχεν άλλο καταφύγιον έν γή, καί διά τοΰτο κατέφευγεν είς 
τόν ωκεανόν.

4. Τό γάρ νέφος συνίσταται, λέγουσιν, έκ πυρός, ές υδατος, έκ κα
πνού, τουτέστιν άναθυμιάσεως τής γής, καί ές άέρος* αέρα δέ ενταύθα 
έννοεϊ τόν αναστεναγμόν, ύδωρ δέ τά δάκρυα.
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56. Εύφραίνων δέ πολλαΐ; θυσίαις τού; θυσιοφάγους θεούς, 

καί άπατων τον δαίμονα Ραχούν ταΐς οίκείαι; εύφημίαι;, 

έποίησεν ακριβή διατήρησιν τής προγόνου εαυτού Σελήνής, 

τής κυρίας τής νυκτός .

57. Πάντως γε ό ποιητής Βραχμάς θαυμαστόν κατά την 
ποίησιν πεποίηκε τούτον ε’κ τού θείου πυρός, τού διαχυ- 

θέντο; από τού όμφαλού τοΰ Βισνού, ως διά χοάνου τού 

λωτίου ζαυλοΰ, τού πολλούς καί λεπτούς πόρους εχοντος, 

58. Οσας μαθήσεις ούτος έμαθε, ταύτας καί έν τω άριθμεΐν 
πόνον ελαβεν ό Βριχασπατής  διά τούτο, διαρρήξας τόν 

έκ μαργαριτών ορμον, δι’ ού ήρίθμει, διεσκόρπισεν εις 

τόν αιθέρα τούς μαργαρίτας, οΐ είσιν έν ούρανω λαμπροί 

αστέρες.

*

4. Έπειδή οί θεοί έκορέννυντο έν ταΐς θυσίαις τούτου, διά τούτο ούκ 
έγεύοντο τής αμβροσίας τής Σελήνης. Άλλα καί ό 'Ραχοϋς ού διεγίνωσκε 
τις ήν ή Σελήνη, είς τό καταφαγεΐν αύτήν’ επειδή πάντα λευκά έγένοντο 
έκ τής εύφημίας τούτου.

2. Δηλ. άποθανόντος. — Όμοίοις κατά τήν απαλότητα καί κατά τήν 
δωρεάν.

3. Χαστής λέγεται ό έλέωας.
4. Το πρωτότυπον πάνυ χάριέν έστιν, επειδή παίζει πρός τάς λέξεις 

ό ποιητής.

59. Προσάψαντος τούτου την χεΐρα τοΐς όμοφυέσιν άρτιθα- 
λέσι φύλλοις τού ούρανίου δένδρου , έβάσταξε την γην 

ό βασιλεύς Χαστής, ό έννατος μεταξύ τών οκτώ ελε

φάντων, τών βασταζόντων την γην  .

*2

34
60. ’Ηγλαίζετο δ’ ούτος ό βασιλεύς καθ’ έκάστην καί γυ- 

ναικί νομίμω, ’ΐασσοδαρα τού'νομα, η ήν περιφανώς κεκο- 

σμημένη, καί έρασμιωτέρα πάντων τών έρασμίων, καί επι

κράτεια γης, ή ήν ήγλαϊσμένη περικαλλέσι κήποι; καί 

ύπερτέρα πασών τών άλλων γεών '.
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61. Τπό τούτου έπί γης έκτίσθη καλή καί μεγάλη πόλις, 

Χαστιναπούρα τούνομα, έπε'χουσα το αίσχρουργόν και 
ακόλαστον τών μοιχαλίδων έκ τών ακτινοβολιών τών 

πολυτίμων λίθων οίς έπέστρωτο και εκτιστο, και μη
δαμώς δεόμενη της ένεργείας τοΰ Ηλιου τε καί της Σε

λήνής.

62. Ούτος εθυεν, ώς ζώα  , πολλούς εχθρούς, έν τω ώς πυρί 

θερμουργώ αύτοΰ, τώ άνακαιομενω ύπο πολλών οπλών, 
ώς ύπό καυστικών ξύλων τοΰ δένδρου Παλάσσα (Σαμίτ) , 

καίέποίει, ώς λίμνην, τόν σφαιροειδή ούρανόν, ώςύδασι, 

τοΐς έγκωμίοις.

12

3

63. Τπό τίνος μέχρι τοΰ νΰν ού τιμάται άνθεσι τό ξίφος  

τούτου, τό φερόμενον έπί τών κορυφών έν σχήματι πλο
κάμου , διάβροχον ον αεί τφ αμβροσία τφ άναπηγα- 

ζούσφ έκ νέων ύμνων, καί άποτρέπον τόν τάραχον τών 

κακοποιών ·

4

5

64. Ο άρχαΐος Θεός, ό φύσιν έχων τήν άνεσιν, βλέπων τόν 
κόσμον θλιβόμενον αεί τφ πολλφ θερμουργία τούτου, ούκ 
έξήρχετο έκ τοΰ ένδομύχου τοΰ οικείου δίσκου, ός έστιν 

ό Ηλιος .6

1. Ααμπούσης δηλ. τής πόλεως, αι μοιχαλίδες ούκ ήδυναντο έξελΟεϊν 
διά νυκτδς καί διαλαθεΐν τούς ανθρώπους.

2. Νόμος έστι τοΐς βασιλεΰσι θυσίας τελεϊν, καί λίμνας ποιεϊν, καί 
φρέατα, κ.τ. λ.

3. Εϊδος δένδρου, ού τω ξύλω χρώνται έν τω πυρί τής θυσίας.
4. Μελανοειδής πως γάρ έστιν ό σίδηρος, ές ού πεποίηται τό ξίφος, 

καθώς καί ό πλόκαμος* μακροειδές δέ προσέτι το ςίφος, καθιος καί ό 
πλόκαμος.

5. Επί τοΰ πλοκάμου τιθέασι καί άνθη είς κόσμον.
6. Έν τφ Βέδα λέγεται, ώς ό Θεός έν τω 'Ηλίω οίκεϊ* καί έπειδή 

αεί οικουρεί, διά τοΰτο αόρατός έστι καί αφανής.
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65. Εν τή γή τούτου τά έν τοΐς δάσεσι δένδρα φύσιν είχον 

τοΰ ούρανίου πανδώρου δένδρου, κοσμούμενα υπό τών αν

θρώπων παντοίοις κοσμήμασι και φορέμασι και βρωσίμοις, 
είς χρήσιν τών έκ ξένης γής έρχομένων απόρων και ένδεών.

66. Αμβλύναντος (άποκλείσαντος)  δέ τούτου έν ούρανώ τώ 

έαυτώ λαμπρω φωτί, τώ ύπερβαίνοντι τό τοΰ Ηλιου, τά 
χίλια ό'μματα τοΰ ίνδρα, βασιλεύς τής γής έγένετο ό 

Βικουνσάνας , δς άνέτρεψε στρατούς πολεμίων βασιλέων.

1

*2

67. Ούτος ό βασιλεύς ήγλαΐζετο, ώςή λίμνη, θήλει χηνί λευ- 
κοπτερύγω , γυναικι πάνυ καλή, Σουδεβα καλουμένη, 

άβρώς και σοβαρώς περιπατούσγ, ήμεροέσση ούσγι και έζ 

εύγενών γονέων καταγομένγ.

3

68. Η ρομφαία τούτου μέχρι τοΰ ούρανοΰ έξηκόντιζε λαμπρώς 

μαργαρίτας όμοΰ και σπινθήρας, τούς έκ τής πληγείσης 

κορυφής τοΰ έλέφαντος, ώςπερ πολλά τμήματα τής συν- 
τριβείσης μεγάλης οξύτητας και εύφημίας τών έχθρών.

69. 0 αίθεροστάσιος Δουνδουμάρας , ό υιός τοΰ Τρισσανκοΰ4

4. Δηλονότι άποθανόντος. — Ούκ ήδύναντο δηλ. άντωπήσαι ό ’Τνδρας.
2. ετυμολογεί τήν λέξιν ό ποιητής. Βικουνσάνας γάρ λέγεται ό 

άνατρέπων και άφανίζων και άπολλύων.
3. Τδ πρωτότυπον εχει μεγάλην χάριν, επειδή παίζει προς τάς λέ

ξεις ό ποιητής.
4. 'Ο Δουνδουμάρας, ό έκ τής τοΰ Ήλιου γενεαλογίας καταγόμενος, 

βασιλεύς ήν μέγας’ δς, λαβών άράν παρά τοΰ οσίου Βασσίστα, έξέπεσε 
τής θείας χάριτος. Ποιήσας δέ θυσίας πολλάς, διά παραινέσεως και οδη
γίας τοΰ οσίου Βισμαμίτρα, άνήχθη είς τδν ούρανόν. Γνούς δέ τοΰτο 
ό Βασίστας, είπε θυμω’ «Κατάπεσον έκ τοΰ ούρανοΰ.» ’Εν δέ τω κατα- 
πίπτειν, μεταξύ όντος τοΰ ούρανοΰ και τής γής, εφη ό Βισμαμίτρας* 
«Στήθι αύτοΰ, άλλος γάρ ούρανδς εσεταί σοι.» Ούτως ούν ΐσταται μέ
χρι τής σήμερον έν αίθέρι ό Δουνδουμάρας, επειδή οι θεοί έκώλυσαν 
τδν Βισβαμίτραν τοΰ ποιήσαι ούρανόν.
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μέγα θαύμα ελαβεν 1 έκ τής έξανισταμένης κόνιος τοΰ 

στρατού τούτου, λέγων « Αυτή ό'λη ή γή έρχεται εις 

« τόν ούρανόν έκ τών αρετών τούτου· πώς ούν άνοίτερος 

« έμού ούκ έστιν ούτος ταΐς άρεταΐς »

1. Έθαυμασεν, δτι ή γή έρχεται έκ τών αρετών τούτου εις τόν αιθέ
ρα, ΐνα αύτός επ’ αύτής είη ίστάμενος, δς άπηωρεΐτο.

2. Ό Αργυρούς Καϊλάσας, τό όρος, έν ω οίκεΐ ό Σίβας. Και τούτο 
καί τά λοιπά λευκά έστιν, ώς καί ή ευφημία.

3. Δηλαδή Αποθανόντος και άπελθόντος ε’ς τόν ούρανόν, έγένετο βα
σιλεύς ό Άξαμήδας. Έχάρησαν οτι άκαμμύστους εχουσι τούς οφθαλ
μούς αί θεαι, είς τό όραν αύτόν τόν εύειδέστατον Ασκαρδαμυκτί.

70. Τούτου τό απανταχού ροεγα πυροει^ές, έξαφθέν λίαν καί 

έν τή κοιλία τού Σίβα, έν ή έστι τό παν, έξήλθε βιά τού 

άκρου τής φλογός, ^ιατεμόν τό μέτωπον τού Σίβα, δ εςι 

τό φαινόμενον έκείνου πύρινον ό'μμα.

71. Ο,τι σώμα άπειρον τού Σίβα λε'γουσιν, ού μία θρίξ πολ

λοί τοιούτοί είσιν αιθέρες έκτεταμένοι, έν τούτω έστιν 
ό έπαινος τούτου, δς έστι τό λευκόν όρος , ό Ταύρος, 
ό ό'φις Σέσσας, ή Σελήνη, καί τό ύδωρ τής Γαγγάς.

12

72. Τπό τούτου τού εύσπλάγχνου έλυτρούντο οί κακούργοι 
καί τών έν τω μέλλοντι βίω δεινών καί κολάσεων, ποιοϋν- 

τος παιδείαν πρέπουσαν, καί απροσωπόληπτου όντος.

73. Αφελόντος βέ τούτου τού καρ^ιοθέλκτου βασιλέως τήν 

λύπην τών θεαινών , ^ιότι άκαμμύστους είχον τούς 

οφθαλμούς, άνεδέξατο τό βάρος τής γής έν τή χειρί ό 

Αξαμή^ας, ό ων άλλος Ηλιος τής γής.

3

74. Ο,τι μέγα θερμουργόν, εντός όν τών έχθρών τούτου, 
άπεπλύθη τοΐς έξ αίματος ποταμοΐς, τούτο έκβαλόν είς 

τήν θάλασσαν, καίει μέχρι τής σήμερον, δ έστι τό τής 

θαλάσσης πυρ.

75. Τής θαλάσσης γεγονυίας χέρσου έκ τής πολλής κόνιος, 
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τής άνισταμένης έκ τών οπλών τοΰ ιππικού στρατού τού
του, ό έφ’ ύδατος αναπαυόμενο; Βισνοΰς έπανεπαύετο έπί 
τής Θαλάσσης, τής έκ τών δακρυρροίων τών γυναικών 

τών εχθρών σύστασης, και μέλας, ώς έοικεν, ε’γε'νετο έκ 

τής άποσμηχθείσης στίμμιος.
76. Τό πυρ, βουλόμενον νικήσαι τό θερμουργόν τούτου τοΰ 

βασιλέως, έλάτρευε καί τω Σίβα μοίρα τινι τοΰ έαυτοΰ 

σώματος, ή έστι τό φαινόμενον έπί τοΰ μετώπου εκείνου 
ομμα  μή δυνάμενον δέ νικήσαι , δεικνύει μέχρι τοΰ νΰν 

έν παντί τόπω δυσφημίαν διά τοΰ πολλοΰ καπνού.

* 1

77. Λογιζομένη ή Σελήνη τούτον τόν βασιλέα μάλλον αδιά

κριτου πάντων τών καταγομένων ές αύτής, καί έν έαυττί 
λέγουσα  «Οποία πολυδωρία τούτου  , δτε ό Σίβας, έφ’ού 

» εγώ εΐμι, έχει δέρμα ζώου, ώς κάλυμμα, καί κρανίον 

» ανθρώπου, ώς κόσμημα·,» Ούτω λογιζομένη, εσχε με

λαγχολίαν, ή έστιν ή μελανότης, ήν έχει έν έαυτή.

* 12

78. Ούτος έγραψεν έαυτώ έπιγραφήν, ής γράμματά έστι τά 
άστρα, διά λευκού χρώμματος, δ έστιν ή εύφημία αύτού 

έν τώ ούρανω, ώς έν πίνακι, τω μελανθέντι έκ τής, ώς 
μελανός, δυσφημίας τών πολεμίων βασιλέων.

79. Εγένοντο δέ τούτω τω βασιλει τής γής υιοί εκατόν έκ 

γυναικών τριών τούτων δ’ είς, Σαμβαράνας τοΰνομα, 

έγένετο βασιλεύς, πλήρης ών χαρίτων, καί φιλογενής.

80. Τπό τούτου τοΰ Σαμβαράνα βασιλέως, τού πολλάς εύ- 

ποι’ίας ποιούντος αεί άπασι τοΐς άνθρώποις, εύφημία πολ

1. Ούκ ήδυνήΟη δηλονότι νικήσαι, καί διά τούτο δυσφημίαν εκτήσατο, 
ήν σημαίνει ο καπνός.

2. Έκ τούτου άποδεΐςαι βούλεται ό ποιητής, ότι ούτος ό βασιλεύς 
πολύδωρος ήν* μόνος γάρ ό Σίβας έ’μεινεν άδώρητος, δς εζη άκτήμων 
καί απέριττος.
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λή έσωρεύθη, δι’ ής τό έν τή προγόνω αύτοΰ Σελήνη μέ- 

γα στίγμα έξήλειπται.

81. Τούτω τώ λίαν εύτόλμω ό'ντι, ζαι ανέκφραστα επί γής 
έζτελέσαντι κατορθώματα, ύμνος έστω τό σιωπηλόν στό
μα τών σοφών £, τών απείρους έπισταμένων έπιστήμας.

82. Καί ποτέ ούτος ό φιλοπόλεμος, ού οί εχθροί έγένοντο 
φυγοπόλεμοι, έπορεύθη εις άγραν έκπνεύσαντος δέ τοΰ 

ίππου αύτοΰ έκ πολλοΰ πόνου, άνέβη είς τι όρος πεζός, 

ώς λέων.
83. Ενταύθα είδε μίαν παρθένον, ώςπερ έςαίρετον κειμήλιον 

τών τριών κόσμων, πρόσωπον εχουσαν λαμπρόν, ώς Σε
λήνην, καί λευκήν σειράν όδόντων, ώς τήν γαλακτώδη 

θάλασσαν, καί χείλη γλυκέα, ώς τήν αμβροσίαν.

84. Αύτη ή έχουσα πρόσωπον άνθηρότερον τοΰ λωτοΰ καί 
σώμα ύπερβαΐνον τήν αγλαΐαν τών νεοκατασκευάστων 

χρυσών ένωτίων, ένεπάγη ώς βέλος άνθινον είς τήν καρ

διάν τούτου ύπό τοΰ Ερωτος, φθονοΰντος έπι τώ κάλλει.

85. Διαταραχθείς μέν ούν τήν καρδίαν ό βασιλεύς ύπό τοΰ 

έρωτος, προσελθών είπεν αύτή ήδέως· «Ω αγλαά, τίνος 
» εί θυγάτηρ; ή διατί ένταΰθα διατρίβεις; θές έν τή 

» καρδία σαυτής σύ ή ερωτική τόν έρωτόληπτον εμέ ».

86. Η δ’ έλαφόφθαλμος αύτη κόρη, αίσχυνθεΐσα έκ τοιού- 
των ήδέων λόγων τοΰ βασιλέως, έστη έν όλίγω άφωνος, 

κλίνασα κάτω τό πρόσωπον, καί έξαίφνης έν τώ αίθέρι 

άφαντος έγένετο, ώς αστραπή.
87. Είπών δ’ ό βασιλεύς, « Ποΐ έπορεύθης, ώ αγλαά»; ένη- 

τένιζεν είς τάς δέκα διαστάσεις τοΰ τόπου ό'μμασιν έκ- 

στατικοϊς καί γοργοϊς· μή βλέπων δ’ αύτήν, λύπη κατε- 

σχέθη, καί είπών «Ιού, ιού!» έπεσε κατά γής λειποθυμών.

Τουτέστιν ή σιωπή τών σοφών έστω έπαινος τούτου.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, ΚΕΦ. Γ'. 65

88. 11 δέ παρθένος εκείνη, ή ούσα πηγή τής ανδρείας τοΰ 

Ερωτος \ ίδοΰσα τόν βασιλέα ουτω διακείμενον, κατελ- 

θοΰσα έκ τοΰ αίθέρος, έξηρεύξατο λόγον άμβρόσιον, άνα- 

ζωοποιήσαντα τόν βασιλέα.

89. « Εγώ μέν θυγάτηρ είμί τοΰ Ηλίου, Ταπατή τοΰνομα  
» σύ δέ κατάγη έκ τής Σελήνης, ύπερύμνητος έν γή· 

» αρμόδιος άρα ήν έκ τούτου ό γάμος ημών. Αλλ’ ή πρός 
» τόν πατέρα μου υποταγή έμπόδιον ποιεί."

*

90. 6 μέν ούν Ταπατή, τοιαΰτα είποΰσα, άνήλθεν είς τόν 
ούρανόν  ό δέ βασιλεύς, λειπυθυμήσας πάλιν ύπέρ τό μέ- 

τρον μετά τήν πρώτην λειποθυμίαν και τήν χαράν τής 
θεωρίας, έγένετο τοιοΰτος, οίον τό δένδρον. κατακαιό- 

μενον υπό τοΰ κεραυνού μετά τήν καΰσιν τοΰ Ηλίου καί 

τήν αναψυχήν τής βροχής.

*

91. Ενταΰθα έλθών ό Υπατος μετά τοΰ στρατεύματος, άνέ- 
στησε τόν βασιλέα δροσιστικοϊς καί άναψυκτικοΐς. Θέλ

γεις δέ τή Ταπατή ό βασιλεύς, ήρξατο ποιεϊν λατρείαν 

τω Ηλίω   , πεισθείς τω τοΰ Υπάτου λόγω, ον περί πολ

λοΰ έποιείτο.

123

92. Λαβών δ’ έν νοί τόν πνευματικόν πατέρα Βασίσταν, 

ά'σιτος ών έν δώδεκα ήμέραις, έλάτρευε τω Ηλίω, έπι έπι- 

τεύςει τής Ταπατής, ύψοΰ εχων τάς χεϊρας τεταμένας, 
ώς αίσίαν σειράν έκ φύλλων επί θύρας .2

1. Έξ ής γεννάται ό Έρως.
2. Τρεις είσιν οί τρόποι τής πρός τόν "Ηλιον λατρείας* έν μέν τή 

ανατολή, έκτείνουσι τάς χεϊρας, συζευγνύντες τάς παλάμας, ίστάμενοι 
καί άφορώντες πρός τόν "Ηλιον* έν δέ τή μεσημβρία, άνατείνουσι τάς 
χεϊρας, τρέποντες τάς παλάμας πρός τόν "Ηλιον* έν δέ τή δύσει, έκτεί
νουσι τάς χεϊρας, άνω εχοντες τάς παλάμας.

3. Καθώς ή σειρά έκ φύλλων έκτείνεται έπι θύρας, επί έπιτεύξει ενδό
ξου τίνος, ουτω καί ούτος έξέτειν^ τάς χεϊρας έπι έπιτεύςει τής Ταπατής.

5
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93. Γνούς β' ό πνευματέμφορος Βασίστας τούτο, προσελθών 

τω Ηλίω, ήτήσατο τήν θυγατέρα αύτοΰ· ό ^ε, είπών, 

«Και ή έμή βουλή τοιαύτη ήν,» έξέδωκε τήν έαυτοΰ θυ

γατέρα τω βασιλεΐ Σαμβαράνα.

94. Διά μέν ούν τής εύχολογίας τοΰ πνευματικού πατρός 

Βασίστα γάμος έγένετο άμφοτέροις, τωτε βασιλεϊ και τή 
θυγατρί τού Ηλιου, οΐ πεσόντες είς τον δεινόν τάραχον 

τοΰ Ερωτος, σφό^ρα ήσθηταν, τυχόντες τοΰ έφετού.

95. Η^ετο βέ μετ’ αύτής έν τή άγλαα χώρα τοΰ ί’ν^ρα  £ώ- 

&εκα έτη· έλθών είς τήν έαυτοΰ πόλιν μετά ταΰτα, ή 

κατετρύχετο ανομβρία, έποίησεν εύθέως εύετηρίαν λαμ

πρά ν.

1

96. Αυτή ή έρασμία Ταπατή ήμιλλάτο τή γή, ή ήν ώς Δευ

τέρα γυνή τοΰ βασιλέως  · μεγαλόφρων γάρ ήν, ώς ή γή 

μεγαλοβαρής, καί όρμους είχεν έκ μαργάρων καθειμένους, 
ώς ή γή τούς καταρρέοντας πίδακας έξ όρέων, καί μα

στούς, έν οίς έπαιζεν ό Ερως, ώς ή γή τά όρη, έν οίς 

παίζει ό έλέφας.

*2

97. 0 έχθρος βασιλεύς, ό νικηθείς καί φυγών είς ορος, πά

λιν έτύγχανε τής έαυτοΰ ^όξης παρά τούτου τοΰ εύσπλάγ- 

χνου, ίκετεύων καί λέγων έκ στόματος τών πρέσβεων 

«Εσο προστάτης εμού τοΰ απροστάτευτου· σύ γάρ εί ό 
» άξιος προστάτης.»

98. Τούτου ή φήμη, λογιζομένη τό ά'πειρον τών κόσμων, 

τούς τε τρεις κόσμους τούτους τού ϊνβρα, καί τούς λοι

πούς έπουρανίους, τόν τού Βραχμά, τόν τού Σίβα, καί 

τόν τοΰ Βισνού, έχάρη, ότι ύλην έχει πολλήν, ώστ9 

λευκάναι μόνη τό παν τφ φ έχει εθει.

4. ’Εν τώ ουρανω έτβλέσθη ό γάμος.
2. Παίζει προς τάς λέξεις ο Ποιητής,
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99. Του ίνδρα, δς πρότερον ήκουε τών άρετών τούτου τοΰ 

βασιλέως, ΐδόντος αύτόν τοΐς οΐκείοις ομμασιν , έγέ

νετο βασιλεύ; ό Κουρους, 8ς έκυβέρνα διά προσταγής 

τήν ύποκειμένην γήν, ώς γυναίκα φιλτάτην.

1

100. Γυνή δ’ ήν τούτω, Αμριτά τοΰνομα, ή ήδυνεν αύτον ταίς 

έρωτικαίς παιδιαίς  , ώς ή στρατιά ταίς πολεμικαϊς5 
εχουσα μαστούς ώς δύω ρχαστώδεις έςοχάς επί τοΰ με

τώπου τοΰ έλέφαντος, καί κόμην ώς περισειομένην μά- 
χαιραν, καί οφθαλμούς, ώς ίππους γοργούς .

12

3

101. 0 Ηλιος, ώς πυγολαμπίς, έλαμπεν έν δλω τώ αϊθέρι, 

περικεκαλυμμένω ύπό τής, ώς μελαίνης νεφέλης, έκτε- 
ταμένης πολλής δυσφημίας τών πολεμίων βασιλέων.

102. Μωρός έστιν, δς ποιεί ψευδώς όμοίωσιν τής λαμπρότη

τας τούτου τφ τοΰ Ηλιου  λάμποντος μεν γάρ τούτου , 
ή ώς βαθύ σκότος δυσφημία τών πολεμίων βασιλέων 
ύπερηύξανε  λάμποντος δέ τοΰ Ηλιου, τό σκότος διασκε- 

δάννυται.

* 4

*

103. Τό ξίφος τούτου ήν βρέχον φήμην μεγάλην, ώς τό νέφος 
ραγδαίαν βροχήν, καί λάμπον ύπερφυώς τφ όξύτητι, ώς 

ή αστραπή, καί άφανίζον τούς βασιλείς ταίς διατομαΐς 

τών έν τοίς στρατοίς άγλαοπροσώπων, καθώς ή ραγ

1. Δηλ. άποθανόντος.
2. Παιδιαί είσι τοΰ έρωτος τδ νύττειν διά τών ονύχων, τό δάκνειν 

διά τών δδό.των, κ. τ. λ.
3. Έπειδή ώμοίωσε τήν γυναίκα στρατώ, διά τοΰτο έπηγαγε και 

ελέφαντα, καί μάχαιραν, καί ίππον, 2 είσιν’έδια τοΐς στρατοίς καί τοΰ 
πολέμου.

4. Παρόντος γάρ τοΰ Ήλίου, τό σκότος διασκεδάννυταΓ τούτου δε 
τοΰ βασιλέως παρόντος, ή ώς σκότος δυσφημία τών πολεμίων βασιλέων 
διέμενε* διά τοΰτο ούν άνοίκειός έστιν ή όμοίωσις τούτου τοΰ βασιλέως 
έκείνω τω Ήλίω.

5*
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δαία βροχή αφανίζει τούς χήνας ταΐς διαρρήξεσι τών έν 

ύδασι λωτών.

104. Αισχύνην δέ τούτου δόντος έν ούρανω έξάπινα τω ίνδρα 

τή λαμπρότητι τοΰ έαυτού προσώπου \ άνεδε'ξατο την γην 

ό βασιλεύς Αρουνβάν τοΰνομα, ό κατορθώματα έκτελέ- 

σας άπειρα, ώς πέλαγη.
105. Η κτίσις πάσα, ώς γυνή, ένατενίσασα είς την δυσθέατον 

τούτου λαμπρότητα διά τού Ηλίου, ώς δι’ οφθαλμού, 

εχυσεν ύδωρ, μεμιγμενον μελαίνη στίμμει, δ έστιν ή Ια- 
\ ί ' 2μουνα, ο ποτα^ος ·

106. Τούτου έν τη γή και τά κατά την οδόν πίπτοντα πο

λύτιμα πετράδια ούκ έλαμβάνετο ύπό τών ανθρώπων , 

ύπερηφάνων οντων, ίνα μη φανεϊεν ταπεινοί" έκ δέ της 

πολλής λάμψεως τών πιπτόντων πολυτίμων λίθων, έξο
δος ούκ έγίνετο τών μοιχαλίδων έν ταΐς νυξίν.

3

107. Ο οα>ις έρίζων τω ξίφει τούτου κατά τά προτερήματα 

ταΰτα, κατά τήν ταχύτητα, κατά τήν μελανότητα, καί 
κατά τήν άθρωποκτονίαν, ήττηθεις, έκρυψε πως τούς πόδας 

αύτοΰ, φοβηθείς μή δεθείη άλύσει.

108. Η εύφημία τούτου, ώσπερ έν έκστρατεία, πρώτον μέν 
έποίησεν ύπό τήν εξουσίαν έαυτής τούς τρεις κόσμους, 

ειτα δ’ ωκησεν έν τώ έκτεταμένω αίθε'ρι, και έκράτησεν 
όμοΰ και τής δυσκρατήτου καρδίας τών θεωρητικών καί 

απαθών .4

4. Άποθανόντος δηλ.
2. Ή Ίαμουνά θυγάτηρ λέγεται τοΰ Ήλιου, και μελανοειδές εχει 

υοωρ.
3. Ούκ έκυπτε τις άναλαβεϊν τδ πεσδν πολύτιμον πετράδιον έκ τής 

χειρδς,ΐνα μή φανείη ταπεινός.
4. Δηλ. και οί θεωρητικοί και απαθείς, οϊ ούδενδς τών τού κόσμου 

φροντίζουσιν, έπήνουν τδν βασιλέα καί έτίμων αύτόν.
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109. ΑΦελόντος δέ τούτου έν ούοανώ τώ πεοικαλλεϊ αύτοΰ 

σώματι. την λύπην τοΰ Ερωτος, τοΰ μ ή εχοντος σώμα, 
καί διά τοΰτο αίσχυνομένου £, βασιλεύς έγε'νετο ό Πα- 

ριξίτ, 8ς ήν άναιρέτης τοΰ έχθροϋ έκ τοΰ προχείρου, ώς 

ό λέων τοΰ ελέφαντας.

110. Καθώς ούτος ήψατο χειρός γυναικός έν γάμω, ύπό μαρτυ
ρίαν τοΰ λαμπρού πυρός, ή ήν εύόφθαλμος καί φιλόφρων, 

καί εκαλείτο Σουϊασσά, ούτως ύπό χεϊρα έποίησεκαί πληθύν 
πολεμίων βασιλέων, εύφημων καί θυμοειδών, ύπό μαρτυρίαν 

τής λαμπράς αύτοΰ ρομφαίας καί τού μεγάλου κράτους.

111. Τούτου τό ξίφος έν πολεμώ έχόρευεν, αίμα πίνον, ώς 

οίνον, έκ τοΰ τραύματος τής κορυφής τοΰ έλέφαντος, καί 
έχον ώςπερ όδόντας τούς προσκολληθέντας μαργαρίτας, 

τούς έκ τών πληγέντων τήν κάραν έλεφάντων, καί ώς 
γέλωτα πλατύν, τόν λαμπρόν έπαινον .I.2

112. Ρίπτων δέ τό θυμοειδές αύτοΰ είς τόν στρατόν τών πο
λεμίων, ώς ζώπυρον είς χόρτον ξηρόν, ούτως έξήψε τό ώς 

πΰρ θερμουργόν αύτοΰ ένγη, ώγε τό πυρ φαίνεσθαι, ώςπίρ 

σπινθήρα.
113. Τί είπω ·, καί ή έν Σελήνη έλαφος έφοβήθη καί έφυγε, 

καί ό τού έλέφαντος τού ϊνδρα ρέων έκ μανίας χυμός, αφα

νής έγένετο έκ τού φοβερού ονόματος τούτου τού βασι- 

λέως, δ περιεφέρετο ώσπερεί σκύμνος λέοντος είς δρυμόν, 

είς τόν μέγαν αιθέρα.

114. Τούτου τού βασιλέως ή παιδεία προς τόν πταίσαντα 
έγίνετο πάνυ αρμόδια  πρώτον μέν φοβερά τώ λόγω, είτα *

I. Ίδών τούτον ό ’Έρως τόν άγλαόμορφον, άφήκε τήν ήν είχε λύπην, 
οτι ούκ έχει σώμα* άπαντες γαρ οί βλέποντες, νομίζουσιν ώς αυτός 
έστιν ό ’Έρως, σώμα λαβών. — Τουτέστιν άποθανόντος.

2. Ή όμοίωσις πάνυ οικεία* ό γαρ πίνων καί χορεύει, καί γέλα, καί 
τούς όδόντας προβαίνει έν τφ γελ^ν.
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δ’ ιλαρά τώ εργω, καί ώφέλιμος είς τό μέλλον, καθώς 4 

ύποκριτικός θυμός τού πατρός πρός τόν υιόν.
115. ϊν’έθίσωσί πως εαυτούς είς τό άνασχέσθαι τής δυσανα- 

σχετήτου γενησομένης θερμουργίας τούτου τού βασιλέως, 
ό μεν Βισνούς είσέδυ έζ αρχής εις τόν ίίλιον ό δέ Σί- 

βας έ'θετο πυρ έν τώ εαυτού όφθαλμώ.
116. Τούτου δ’ έν ούρανω θέντος τάς χεΐρας έν τοΐς, ώς στά- 

μνοις, πλήρεσι θέλκτρου μαστοΐς τών θεαινών , έγένετο 

βασιλεύς της γής ό Βήμας, ό φοβερός τοΐς εργοις καί 

όλέτωρ τής δόξης τών έχθρών.

12

117. Ούτος ό λαμπρός καί εύκλεής ήγλαΐ’ζετο γυναικί Σου- 

κουμαρικα τούνομα, αγαθή ούση, καί λαμπρυνομένη κο- 

σμήμασι χρυσοΐς καί μαργαρίταις, καθώς ή λαμπρά Σε
λήνη αγλαΐζεται νυκτί, μή έχούση σκότος, καί κοσμου- 

μένη πολλοΐς άστρασιν.
118. Ουτος διά τής έαυτού όζυθυμίας καί ανδρείας καί ρομ

φαίας, ώς διά χειρομύλης  , συνέτριβεν έν πολέμω 

τήν φήμην τών έχθρών είς λεπτά, ά είσιν οί μαργαρίται, 
οί διασπειρόμενοι έκ τού κρανίου τού έλέφαντος πληγέντος.

34

119. Ο Βραχμάς, ό γραφών επί τού μετώπου τών ανθρώπων, 

ώς έπι πίνακος, τό έκ τών καλών έ'ργων τής πάλαι γεν- 
νήσεως γενησόμενον, προσεπέγραφε καί τούτο, «οτι διά τής 
» πρός τόν πόδα τούτου τού βασιλέως θεραπείας ή έπίτευ- 

» ξις τής βασιλείας γενήσεται άλλως γάρ έφοβεΐτο .5

1. Ό Βισνούς έν τω Ήλίφ έστιν, ώς είρηται πρότερον.
2. Άποθανόντος δηλ.
3. 'Ο μέν άνω μυλίτης λίθος, ή οξυθυμία έστιν' ό δέ κάτω λίθος, ή 

ανδρεία, ή δέ λαβή τής χειρομύλης, ή ρομφαία τούτου.
4. Δηλονότι, οςτις ευπειθής ήν τσύτφ τφ βασιλεϊ, έκεΐνος έβασίλευεν.
5. Είμή έγραφε δηλ. ούτως έφοβεΐτο- ήθέτει γάρ καί τό ύπό τοΰ 

Βραχμά προωρισμένον.
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120. ή μάχαιρα τούτου, ώς ό'φις έφαίνετο εν πολέμω· έσβυε 

γάρ πρότερον την λαμπρότητα τών εχθρών, ώς λύχνον, 

δτε έμελλε πιεΐν, ώς γάλα, το κλέος αύτών, καί ώς αέρα 

την πνοήν αύτών.

Λ21. Εμβεβυθισμένος τώ ύπνω ό έχθρός, βλέπων τούτον το- 
ζοφόρον εν όνείροις, άνίστατο εύθέως· βλέπων έν ταυ- 

τώ τόν Ερωτα γεγραμμένον έπι τού τοίχου τού οίκου, 
τί ούκ έποίει έκ φόβου 1 ·,

4 · Ίδών τον "Ερωτα, δς ην έν είκόνι γεγραμμένος μετά τοΰ τόξου 
αύτοΰ, ένόμιζεν οτι ό βασιλεύς ούτος έστιν, δν είδεν έν δνείρφ τοξοφό- 
ρον, καί διά τοΰτο έπορεύετο τη δε κακεϊσε είς τό κρύπτεσθαι φο
βούμενος.

2. Λαξμή ένταΰθα εννοείται ό όλβος και ό πλούτος, δν άπέ^ιπτεν 
έπι δωρεά καί χάριτι.

3. Τουτέστιν, ούκ ήθελεν έπαίνων άκούειν επί ταΐς διδομέναις δωρεαΐς.
4. ’^ποθ^νόντος δηλ.

122. Ηνπερ Δαξμην  , εύμετάστατον ούσαν, άπέβαλεν ούτος 

όρθώς, αύτη έγέννησεν έν άλλοτρίω οίκω υιόν, δς έστιν 
ό έπαινος· τούτου &έ τού υιού τού λόγου, καί περ ορθού 

ό'ντος, ούκ ηκουεν ούτος . ί^ιον τούτο τωόντι μεγαλο- 

φρόνων άν^ρών.

*2

3

123. Διατεμόντος βέ τούτου τόν Ηλιον, τόν έρίζοντα ύπέρ 

λαμπρότητας, καί πορευθέντος είς την ύψίστην χώραν , 

έλαβε την γην, ώς γυναίκα σώφρονα, ό βασιλεύς Πρατί- 
πας, ό ων όλεθρός, ώς τό πύρ τοΐς δέν^ρεσι, τοΐς πολε- 

μίοις βασιλεύσιν.

4

124. Ούτος ό βασιλεύς, ό ύπό βασιλέων πολλών προσκυνού- 
μενος, χαίρων ηγλαΐζετο γυναικί άγλαα καί χαριέσση, 
Σουμουδα τοΰνομα, καθώς αγλαΐζεται ή σημαία τού Ιν- 

^ρα άγλαα καί λαμπρά (λευκή) οθόνη.

125. Τούτου τό ξίφος επινεν, ώς ΰ^ωρ, τό πολύ κλέος τών 
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τ,αλευΛωΊ διά τής έκτάσεως, ώς διά κοίλης χειρός 4* οί 

δέ πίπτοντες μαργαρίται έζ τοΰ μ,ετώπου τοΰ έλέφαντος, 

πληγέντος Ιν πολέμφ, ήσαν ώς λαμπραί πολλαί στα

γόνες 1 2.

1. Παίζει προς τήν λέξιν ό ποιητής* ή γάρ έν τω ίνδικω πρωτοτυπώ 
λέξις σημαίνει τήν έκτασιν και τήν κοίλην χεϊρα.

2. Πίνοντας τοΰ ανθρώπου ύδωρ κοίλη χειρι, πίπτουσι σταγόνες διά 
τών δακτύλων.

3. Έν αρχή τοΰ πολέμου στύλον ΐστησιν ό εχθρός, έκ δέ τούτου 
σημαίνει, οτι πόλεμον ζητεί. — Σημείωσαι ότι έκαστος τών τεσσάρων 
ποδών τοΰ στίχου τούτου συνίσταται ές έπτακαίδεκα συλλαβών.

4. Ό ήδόμενος επ’ ασματι σείει τήν κεφαλήν, καί εύφημεϊ τον άδοντα.

126. Καί τά στρατεύματα τοΰ ίνδρα πολυάριθμα έγένοντοΤ 

θυμοειδή, καί ίζανα είς άναίρεσιν τών Τιτάνων, έκ τών 

πολλών έχθρών, οΐ έγένοντο θεοί, άναιρεθέντες έν πολεμώ 
διά τών πολλών βελών τών έκ τοΰ κυοτουμένου τόξου 

ύπό τής χειρός τούτου, ή ήν ώς στύλος, ό έμπηγνύμενος 
τή γή έν αρχή τοΰ πολέμου  .34

127. Τοΰ βασιλέως τούτου λίαν θυμουμένου, ό μέν βασιλεύς 
τής Λάτας έκολάκευεν ό δέ βασιλεύς τής Μαγάδας έγί

νετο έ'ζω φρενών  ό δέ βασιλεύς τής Αγγας έγζατέλειπε 

τήν βασιλείαν ό δέ βασιλεύς τής Μιτιλάς έγίνετο λειπό- 

σαρκος  ό δέ βασιλεύς τής Βάγγας έγίνετο φυγοπόλε' 
μος· ό δέ βασιλεύς τής Κασμίρας έπελανθάνετο τών 

παιδικών.

*

*

128. Εγώ νομίζω, οτι ύπό μέν πασών τών θεαινών ύμνος τής 
πολυδωρίας τούτου, λευκότερος καί αύτής τής Σελήνης, 

ηδετο αεί ήδέως έν τώ παραδείσω τοΰ ίνδρα· τό δέ ούρά- 

νιον δένδρον έσειε μετά χαράς τήν κορυφήν αύτοΰ  διά 

τοΰ άέρος, καί μετά θαύματος έλεγε διά τών βόμβων 

τών βομβυλίων  «Εύγε! εύγε!»

4

*
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129. II μεγάλη ενδεια τών πτωχών, φεύγουσα διά της πο- 

λυδωρίας τούτου τού άγαθουργού, κατέφεβγεν είς τούς 

πολεμίους βασιλείς· άλλα και απ’ εκείνων τών βασιλέων 
έ'φευγε βία, διά τής εύμενείας και επιείκειας τούτου· ή 

δ’ ενδεια, μή εχουσα τόπον, αύτη καθ’ έαυτήν ήφανίζετο.

130. Πόσοι κόσμοι ούκ έγένοντο εύθυμοι, άκούσαντες τής έκ 
τών εκατόν Ουσιών πολλής φήμης τούτου \ τής αδο- 
μένης ήδέως ύπό τών θηλειών 0 ϊνδρας όμως, φο

βούμενος τήν πτώσιν τής δόςης αύτού  , ταπεινά έφρό- 

νει  ό δέ Βαλής έλυπεϊτο, διανοούμενος άπότευξιν τού 
θρόνου τού ϊνδρα .

12

*
3

131. Αναρίθμους τελέσας θυσίας είς τρυφήν τών θεών, καί 
ποταμούς ποιήσας τοΐς, ώς ΰδασι, δάκρυσι τών γυναι
κών τών έχθρών, είς ένοίκησιν τών ένύδρων, και οδόν 

άερος τοΐς έκ τών ποδών τών ίππων λάκκοις, είς τροφήν 

τών ύπό γήν ό'φεων, πού ούτος ό μέγας ηρως καί άςιος, 

εύθηνίας χαράν ούκ έποίησεν ;

1. Ό γαρ εκατόν ίπποθυσίας ποιήσας, ’Ίνδρας εσεται.
2. Ό γαρ Βαλής ’Ίνδρας εσεται.
3. Ούτος ό στίχος συνίσταται τέσσαρσι πρός ταίς δγδοήκοντα συλ- 

λαβαΐς.

Τέλος του Τρίτου Κεφαλαίου, 

του Πρώτου Βιβλίου τοΰ μεγάλου Ποιήματος 

Βαλαβαράτας τούνομα, 

του διαλαμβάνοντας περί ημιθέων 

καί ηρώων.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ, 
Έν ώ έστιν ή γέννησις τών υιών του Παν^οΰ 

χαΐ τοΰ Λρυταράστρα.

1. Ϋμνήσωμεν τόν υίόν τοΰ Παρασσάρα, τόν οντα μέν ωκεα
νόν, έχοντα δ’ ανθρώπου μορφήν, έξ ού έξηρεύχθησαν οί 

λόγοι τής Μαχαβαράτας, ώς μαργαρίται βεβρεγμε'νοι 

αμβροσία.

2. Πάλαι ποτέ βασιλεύς τις άριστος έν τή γενεά τοΰ βασι- 

λέως ΐξβακοΰ, Μαχαμίσσας όνόματι, εύποιίας ποιήσας 

πολλάς καί απαθής γενόμενος, έτυχε τοΰ ούρανοΰ.

3. Εν μια δέ τών ήμερων έπορεύθη μετά τών θεών εις τό 
βήμα τοΰ Βραχμά, ένθα ΐδών έπιθυμία τήν Γαγγάν έλ- 

4. θοΰσαν, ής ό πέπλος ύπ’ άνεμου άναπεπταμένος έγένετο, 
καί τοι οί θεοί κάτω έκλιναν τήν οψιν, επεσεν έξ ούρανοΰ 

τή άρα τοΰ Βραχμά.
5. Πίπτων δ’ έκ τοΰ ούρανοΰ, εύχόμενος έν έαυτώ τοΰτο· 

« Είθε υιός γενοίμην τοΰ βασιλέως Πρατίπα », συνελήφθη, 

έν τή γαστρι τής Σουνανδάς

6. Εγένετο ούν ούτος υιός τοΰ βασιλέως τής γής Πρατίπα, 

και ώνομάσθη Σαντανοϋς, κραταιότατος ων καί λαμπρό

τατος έν τή γενεαλογία τής Σελήνης.
7. Γηράσαντος δέ τοΰ Πρατίπα, καί άναχωρήσαντος εις έρη

μον επ’ ασκήσει, βασιλεύς γενόμενος ό Σαντανοϋς, είς 

όλεθρον ήγαγε πάντας τούς έχθρούς.
8. Οί γάρ έχθροι ούδαμώς άσινεΐς άπηλλάττοντο έμπροσθεν 

τών βελών τούτου, καθώς ούδέ οί χρεώσται έμπροσθεν 

τών δανειστών.

9. Τή δ’ άφή τής θαυμαστής τή δυνάμει χειρός τούτου οί 

I. Ή Σουνανδα, ό έστιν Ευφροσύνη, ταυτόσημόν έστι τώ Σουμουδά.
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γέροντες εύθέως νεότητας έτύγχανον, καθώς τό φυλλοβο
λούν δένδρον αναθάλλει τή έλεύσει τοΰ έαρος.

10. Πάλαι οί οκτώ θεοί Βασαβαί  έπορεύθησαν προς δια

τριβήν εις τό άλσος τοΰ Βασίστα, περί την γην τοΰ ό'ρους 

Μεροΰ , μετά τών εαυτών αγλαών γυναικών.

1

*2

11. Ενταΰθα ίδοΰσα την δάμαλιν τοΰ Βασίστα ή γυνή τοΰ 
όνδόου θεού Βασού, εφη αύτφ· «Ω άνερ, είπε μοι την ού- 

» σαν αρετήν (υπεροχήν) ταύτης.»

12. 0 δ’ όγδοος Βασοΰς, ώ ό'νομα ήν Δεάους, άπεκρίνατο 
ήδεΐ λόγω· «Λύτη ή βοΰς τοΰ Βασίστα ονομάζεται Ναν- 

» δινή, διότι εύφραίνει τόν κόσμον .3

13. «Ο γάρ άνθρωπος, ώ τιμήεσσα, ό πίνων ταύτης τό 
ο άξιάγαστον γάλα,ζήάγήρως περίπου δεκακισχίλια ετη«.

14. II δέ άκούσασα εκλεψε ταύτην τήν βουν, διά τών ψειρών 
τοΰ άνδρός αύτής, είς τό ποτίσαι γάλα τήν θυγατε'ρα τοΰ 

βασιλε'ως Ούσσινάρα, ή ό'νομα Αζιναβατή, καί τάς φι

λάς αύτής.

15. Μή βλέπων δ’ ό όσιας τήν βούν έν τω άλσει, γνούς διά 

τής θεωρίας τήν αιτίαν, κατηράσατο τής Βασαβής, λέγων 

«Οίκησάτωσαν ούτοι έν γαστρι γυναίκας
16. Φοβηθέντες δ’ ουτοι τήν έν γή οικησιν, κλίναντες τήν 

κεφαλήν λίαν εύλαβώς, προσεκύνησαν ταπεινώς καί οίκ- 

τρώς τόν άρασάμενον ό'σιον.
17. 0 δέ Βασίστας, ό κορυφαίος τών θεωρητικών, λόγον 

ελεξεν ίλαρώς τοιοΰτον

18 .ίχετ’ άτρέμας, ώ υιοί· παρακαλέσατε δέ τήν Γαγγάν,

4. Βασαβαί, είδος θεών είσί δέ οκτώ τόν αριθμόν. Βασοΰς λέγεται 
ένικώς.

2. Μεροΰ ή Μερόη, ορος μυθευόμενον παρ’ Ίνδόϊς περί τό βόρειον 
μέρος, ενδιαίτημα τών θεών., ώς ό "Ολυμπος παρ’ ’Έλλησι.

3. Ετυμολογεί τήν λέξιν ό ποιητής· Νανδινή γαρ λέγεται ευφραντική.
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» ίνα αύτη, λαβοΰσα μορφήν γυναίκας καί συμμιγεΐσα τώ 
« βασιλεΐ Σαντανοΰ, ρίψη υμάς έν τοΐς έαυτής ρείθροις.

19. « 0 δέ Δεάους, δς έκλεψε την έμήν βουν, ό λίαν πλεο- 
» νέκτης καί αντίθεος, καί περ Θεός, διατριβάς ποιείτω 

μ έπι γής επι πολυ.«

20. Η μέν ούν Γαγγά, παρακληθεΐσα ύπό τούτων, ένεφάνι- 
σεν εαυτήν, έν σχήματι γυναικόςεύειδοΰς, έκείνω τω Σαν- 

τανοϋ, διατρίβοντι έν τή όχθη αύτής.

21. Ούτος δ’ ό άριστος έν βασιλεΰσι καί έν μαχηταΐς, τρω- 

θείς τοΐς βέλεσι τοΰ Ερωτος, ήράσθη αύτής, καθώς ό 

Βισνοΰς τής Ααζμής.

22. Καίσυνηνεσεν αύτη, τοιαύτην συνθήκην προτεινάση· «ός 

» εί κωλυθείη ύπ’ έκείνου, έργασαμένη τι εύπρεπές, ή 

η άπρεπες, αναχωρήσει».

23. Τών μέν ούν Βασαβών συλληφθέντων κατά μέρος έπι 

τής άράς, καί γεννηθέντων υιών, ή γυναικόμορφος Γαγ

γά, ρίψασα τους επτά, ένα έκαστον είς τήν Γαγγάν, έλύ- 

τρωσεν αύτούς τής άράς
24. Βουλομένη δέ ρίψαι καί τόν όγδοον υιόν γεννηθέντα, 

κωλυθεΐσα ύπό τοΰ βασιλέως αύστηρώς, είσέδυ είς τό 
ύδωρ άμα τω υίω.

25. Στερηθείς δέ ταύτης ό βασιλεύς, στυγνός έγένετο έκ 

λύπης, καθώς ή Σελήνη, στερηθεΐσα τής νυκτός, στυγνή 
γίνεται έκ τής λάμψεως τοΰ ΙΙλίου, καί έπιπλήττων 

έλεγε·

26. « Διατί αύτη ή Γαγγά, ή έστι καί θηλεοκτόνος, καί έμ- 
» βρυοκτόνος, ού ξηραίνεται $ ό ΐίλιος άρα ούκ έστιν αύ-

4. θανόντες έν τοΐς υδασιν, ελαβον πάλιν τήν προτέραν εαυτών θείαν 

φύσιν.
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» τόπτης τών έργων πάντων, £ιότι ού ξηραίνει αύτήν *.

4. Ό Τίλιος, ή Σελήνη, ή σκιά τοΰ ανθρώπου, ή νύξ καί ή ήμερα, 
μάρτυρες είσι, λέγουσι, πασών τών πράξεων.

2. Ό Σίβας γράφεται σποδω ήληλιμμενος καί όρμον κρανίων περί 
τόν λαιμόν εχων.

3. Ή Γαγγά, ώς μυθολογοΰσιν, έκτου ποδός τοΰ Βισνοΰ άναπηγάζει.
4. Τουτέστι τό αμάρτημα ταύτης μεϊζόν έστι πάντων.
5. Πολλοί έν τή όχθη τοΰ Γάγγου άσκησιν ποιοΰσι καί έφίενται θα- 

νέϊν, ΐνα τύχωσι τοΰ ύψίστου Θείου.
6. Οί βουλευταί κατ’άρχάς συναινοΰσί πως τω βασιλεϊ, πρός χάριν, 

λέγοντες άποδεικτιζώς, οτι ή Γαγγά κακούργος έστι.
7. Τό γάρ ύδωρ τής ’ίαμουνάς, ω συμμίγνυνται ή Γαγγά, περί τήν 

πόλιν Πράγαν, τήν νΰν λεγομένην Άλαχαβάδαν περσιστί, καί τό τής 
θαλάσσης, είς ήν εκβάλλει ή Γαγγά, μελανοειδες φαίνεται καί κυάνεον.

27. « Εχέτω αύτήν επί κεφαλής ό Σίβας, ό εχων στολήν 
» σποδόν καί κρανία · ονει^ός έστί σοι, ώ υπεράνθρωπε 

» Βισνοΰ, ος θήνεις αύτής καί τω ποόί .

2

3

28. «Το παράπτωμα τών ανθρώπων άπαλλάττεται τή προσ- 
» ώαύσει του ύοατος ταύτης· ταύτης ό'έ το παράπτωμα 

» κατά πάντων εχει τά νικητήρια έκ του ού έποάχθη ξέ- 
' 4» νου τροπου .

29. « Ού^έ γάρ έν τώ "Α^η τόπος ούκ έστι τώ τοιοϋτον άμ- 

» πλάκημα πράξαντΓ παράδοξον ά'ρα, οτι ό θάνατος πρός 

η τό Θειον ά'γει τόν άποθανόντα έν τή ο/θ^  αύτής  .»* 456
30. Ούτως όνει^ίζων αύτήν τήν Γαγγάν ό βασιλεύς, ό ων 

έν τοιούτω £εινω, ένουθετήθη ύπό τών αγαθών καί έχε· 

φρόνων βουλευτών θ.

31. « Αρα αύτη, έφασαν, ούκ έστι καί άλλων πολλών άμαρ- 

» τημάτων ποιήτρια·, καί ή Ιαμουνά γάρ καί ή θάλασσα 
» μέλαιναι έγένοντο έκ τής συμμίξεως αύτής .7

32. «όνειδίζων όμως ουτω τήν προσκυνητήν Γαγγάν, μή
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» πίπτε έν άμαρτίαις· αυτή γάρ άνεχώρησε, διότι έμπΟ- 

» δών έγένου τώ βουλήματι αύτής· μέμνησο τοΰ πρώην 

» εκείνου λόγου 1.»

1,'Ότεεΐπε, συμφωνήσαντος καί τοΰ βασιλέως, « οτι αναχωρήσει, 
» ει κωλυθήσεται πράξασά τι ευπρεπές, ή άπρεπες ».

2. Τουτέστι τά ενώτια, ά εΐχεν, ήσαν στρογγυλά καί λαμπρά, ώς ό 
"Ηλιος καί ή Σελήνη* οί δέ τοΰ όρμου μαργαρίται, ώς αστέρες λευκοί.

3. ’Έχων εν πρόσωπον καί πέντε ετι άντιλάμποντα έν τοϊς πέντε 
δακτύλοις τής δεξιάς χειρδς, τής έλκούσης τήν χορδήν μέχρι τοΰ ώτός, 
έφαίνετο έξαπρόσωπος, ώς ό Σκάνδας, δς ήν καί αυτός υιός τής Γαγ- 
γας* έλκων γάρ τήν χορδήν τοΰ τόξου ό τοξότης, προσεγγίζει τήν χεϊρα 
τφ ώτί, δ έστιν ό όρος τής έλκύσεως.

33. Τοιούτοις πολλοί; λόγοι; συμβουλευθείς ύπό τών συμ
βούλων καί έξευμενισθείς, εφη, τίμησα; την Γαγγάν, 
« Σύγγνωθί μου·» κατα έπανήλθεν οΐκαδε παραυτίκα.

34. Μετά δέ τινα χρόνον, μόνο; ων ό βασιλεύς^αύτός, εΐδεν 

ένα παϊδα άξιοθέατον την μορφήν,

35. Αβρόν όντα τό σώμα, γαύρω; τε και ήρωϊκώς περιπα- 
τοϋντα, νομίξοντα άπό γε τοΰ βλέμματος, ώς κάρφος, την 

δύναμιν τών τριών κόσμων,

36. Κρείττονα οντα τοΰ ούρανοΰ τη αγλαΐα, επειδή εΐχεν 

ενώτια λαμπρότερα τοΰ ήλιου καί τής Σελήνης, καί μαρ

γαρίτας λαμπροτέρους τών αστέρων ",
37. Αντιλάμπον έχοντα τό πρόσωπον έν τοϊς ονυξι τής χει- 

ρός, τής έλκούσης τήν χορδήν τοΰ τόξου μέχρι τοΰ ώτός, 

καί φαινόμενος ώ; τόν έξαπρόσωπον Σκάνδαν, παρά τή 

μητρί Γαγγα   ,*23

38. ’Ακατάληπτον ό'ντα κατά τήν προσαρμογήν καί έλκυσιν 

καί άφεσιν τών βελών έκ τής ταχύτητος, καί γυμναζόμενον
39. θυμοειδώς βέλεσιν έξέρπουσιν έξώτός,ώς οφεσιν έκ συνη- 
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ρέφούς τόπου *,  καί ^ιήκουσι μέχρι τού καταχθονίου 

κόσμου. Εκ οέ τούτου έφαίνετο, ώς ό Ερως μόνος γυ
μνάζεται, επί νίκφ κατά τού Σίβα.

4. Έπειδή ή χειρ, ή ελκουσα τήν χορδήν τοΰ τόξου, μέχρι τοΰ ώτός 
έκτείνεται, διά τοΰτο είπε, γυμναζόμενον βέλεσιν έξέρπουσιν έξ ώτός, 
ώς όφεσιν έκ θάμνων.

2. Είδε δηλ. ήδέως μίαν γυναίκα.
3. Πάθη τοΰ Έρωτος, τό δάκρυον, ό Ιδρώς, ό τρόμος, ή φρίκη, ή 

χαρά καί ή λύπη.

40. Διελογίζετο δ ή ταύτα έν έαυτώ αύτός ό πεδήσας πολ

λούς εχθρούς· « Εκτός τοιούτων υιών ή βασιλεία τών 
» γερόντων καί ή γή ^υσβάστακτόν έστι φορτίον».

41. ϊδών βέ και ό παΐς τούτον τόν βασιλε'α, κατ’ οψιν έλθόν- 
τα, εΐσέίυ εύθε'ως είς τό ύ^ωρ τής Γαγγάς, ώς ύ^άτιος 

άνθρωπος.
42. ’Απορών ό βασιλεύς ένταύθα, τί άρα ειη τούτο, ίπιε 

^ιά τών οφθαλμών, ώς <διά βομβυλίων, τό λωτοει^ές 

πρόσωπον γυναικός, άναφανέν έν τφ Γαγγά  .*2
43. ’Ανέ^υσε δ’αύτη ή γυνή έκ τού ρείθρου τής Γαγγάς μετά 

τού παι^ός εκείνου, καθώς ή αύγή τής ήμε'ρας έκ τού 

ωκεανού μετά τού παι^ός Ηλίου.
44. 'ΐδων <δέ ό βασιλεύς αύτόν τόν παΐία, έχάρη μάλλον 

τού πρότερον μέν ό'ντος δυστυχούς, είτα εύρόντος τόν 
ούράνιον ά^άμαντα, καί τού άποθανόντος, είτα άνα- 

ζωωθε'ντος, καί τού πρώην μέν άπαι^ος, εϊτα βε τυχόν

τος παι^ός.
45. Ί^ούσα ^έ καί αύτη τόν βασιλε'α, ή περιρρεομένη ΰ^ασι, 

καί τοι άνε'ραστος αύτού, έδειξε σημεία έρωτος, α είσι τά 

δάκρυα, ό ίδρώς, ό τρόμος καί ή φρίκη .3

46. Καπειτα εφη ή έλαφόφθαλμος πρός τόν χαρέντα αύτής 



80 ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ,

άνδρα’ «Ούτος ό υιός παρημείψατο τήν παιδικήν ήλι- 

» κίαν τνί μητρική έπιμελεία εμού.
47. «Ούτος ό υιός σου έδιδάχθη παρά μεν τοΰ Βριχασπατή 

» και Σούκρα τάς έπιστήμας, παρά δέ τοΰ Παρασσουράμα 
« τά πολεμικά, παρά δέ τοΰ Βασίστα τάς Βέδας πάσας.

48. «Ούτος ονομάζεται Δεβαβράτας διότι ετυχε παρά τών 

» θεών τής νενομισμένης άγιστείας, καί Γαγγέγης προ- 
» σέτι, διότι έγεννήθη έζ έμοΰ τής Γαγγάς.

49. «Είλήφθωσοι μέν ούν ούτος ό όγδοος παΐς, είδήμων ών 

» τών επιστημών, τών Βεδών, τής τοζικής, και τής βα- 

» σιλικής διοικήσεως». Ταΰτα είποΰσα, άφαντος έγένετο.

50. ’Απελθούσης δ’ ε’κείνης τής γυναικός, καί άφείσης τόν 

υιόν αυτής, ό βασιλεύς γέγονε καί περιχαρής καί περί
λυπος, καθώς ό άνθρωπος, άφέντος τοΰ Ηλίου τήν δευ- 

τεραίαν Σελήνην   καί έπειτα δύσαντος.*2

51. Ηγλαϊ'ζετο δέ τότε ό βασιλεύς ούτος τούτω τώ υίω, 

τώ λίαν εύτόλμω οντι καί άναιρέτη τών έχθρών, καθά- 
περ ό ίίλιος τή ήμερα.

52. Θείς δ’ έπειτα ό άριστος ούτος βασιλεύς τό βάρος τής 

4. Ετυμολογεί άμφότερα τά ονόματα ό ποιητής. Αύτός ό Δεβαβρά
τας έπωνομάσθη ύστερον Βήσμας, ώς έν τοΐς έξης ^ιηθήσεται.

2. Έπειδή οί Ινδοί μυΟολογούσιν, οτι. ό "Ηλιος, (καθώς απαντες οι 
θεοί) τρώγει κατ’ ολίγον τήν Σελήνην διά τήν ήν εχει αμβροσίαν, οτε 
δηλονότι μειούται, καί πάλιν έμεϊ αύτήν και άφίησιν, οτε δηλονότι αύξει 
καί πληρούται, διά τοΰτο ό ποιητής λέγει παραδειγματικώς δτι, καθώς 
ό άνθρωπος καί χαίρει καί λυπεΐται διότι άφίησιν ο “Ηλιος τήν δευτεραίαν 
Σελήνην καί έπειτα δύει (τήν γάρ δευτέραν ημέραν τής συλλήύεως αυ
τής ή Σελήνη φαίνεται, ήν βλέποντες οι άνθρωποι χαίρουσι, λυπούνται 
δέ, διότι εύθύς αφανής γίνεται ό "Ηλιος), ουτω καί ό βασιλεύς οΰτος 
καί έχάρη καί έλυπήθη' έχάρη μέν διότι ετυχε του υιού" έλυπήθη δέ, 
διότι άπέτυχε τής γυναικός, αφανούς γενομένης.
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γης έπί τής χειρδς τούτου τοΰ υίοΰ, άνεπαύετο ήδέως, 

ώς ό Βισνοΰς, θεις τδ πάν τοΰτο έπι τοΰ όφεως Σεσσα.
53. Πάλαι ποτέ ό εγκρατής βασιλεύς τής Σέδης, Βασοΰς όνό- 

ματι, έπορεύθη είς άγραν ένθυμηθείς δέ τήν γυναί

κα αύτοΰ, Γερικάν, ούσαν έν καταμηνίοις, ερρευσε τδν 

γόνον .1
54. Τή δέ προσταγή τοΰ βασιλέως, λαβών τδν γόνον εκείνον, 

τεθέντα έν φυλλίνω δεσμω   , ορνις ιέραξ άπεπτη, είς τδ 

έγχειρισαι αυτόν ττι Γέρικα ’.

123

1. Μετά τά καταμην.α νόμος έστί τώ άνδρί συμμιγήναι τή έαυτοΰ 
γυναικί είς τεζγνογονίαν* είδε μή, ανομία έστί.

2. Μέχρι τοΰ νΰν συρ^άπτοντες φύλλα, κατασζευάζουσι τρυβλία καί 
αγγεία, έν οις τιθέασι καί βρώματα καί άλλα ειδη' τοσοΰτον δ’ ευ συρ- 
ραμμένα είσί καί συνηρμοσμένα, ώστε μηδέ τδ έντεθέν ύγρδν διαχεΐσθαι.

3. ’Έστειλε τον γόνον, είς τδ φαγε“ν αύτόν.
4. ΜετεμορφώΟη είς θεάν, ώς ήν καί πρότερον, άφ’ οΰ έπληρώθη ή 

παιδεία τής άρας.

55· Ούτος μέντοι γε ό φύλλινος δεσμός μετά τοΰ γόνου έπε- 

σεν είς τδ ύδωρ τής Ίαμουνάς έκ τοΰ στόματος τοΰ ίέρα- 

ζος πολεμοΰντος έτέρω, νομίζοντι κρέας.

56. Αψαρά δέ τις, Αδικά τοΰνομα, ή μετεμορφώθη είς Θή- 

λυν ίχθύν έκ τής άράς τοΰ Βραχμά, προσελθοΰσα, κατέ- 
πιεν εκείνον τδν γόνον, χυθέντα έκ τοΰ φυλλίνου δεσμοΰ.

57. Καπειτα άγρευΟείς έν δυκτύω άλιεΰσιν ό θήλυς ιχθύς 
αύτδς, διετμήθη ύπ’ αύτών, έν ω εύρέθη δύω έμβρυα, 

άρρεν και θήλυ, συλληφθέντα έξ εκείνου τοΰ γόνου.

58, Λυτρωθείς μέν δή ούτος ό θήλυς ιχθύς τής άράς, λαβών 

φύσιν θεάς, άνήλθεν είς τόν ούρανόν · τά δέ δίδυμα 

εκείνα βρέφη έκομίσθησαν ύπό τών άλιέων τώ βασιλεϊ 

Βασοΰ.

4

59. Και τδν μέν άρρενα έλαβεν ό βασιλεύς, δς καί έκλήθη 

6
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Ματσής καί ώκισε την χώραν Ματσέαν* 2, 3 4 την δέ θή- 

λειαν, ώς ίχθύοσμον, εδωκε τφ πρώτω τών άλιέων, 

ώς μοίραν αύτοΰ.

4. Τουτέστιν ιχθύς* ματσή γάρ λέγεται τή Ινδική γλώττη ό ιχθύς.
2. Τουτέστιν ίχθυώδη’ ίσως έστιν ή παράλιος Ινδική χώρα τών ιχ- 

θυοφάγων, περί ών ίστορεϊ ό Ακριανός.
3. Ούτος ο ποταμός συμμίγνυται τφ Γάγγη περί τήν πόλιν Προϊά- 

γαν, τήν νυν Άλαχαβάδαν. Αύτη ή Ίαμουνά λέγεται νϋν κοινώς Ζα- 
μουνά.

4. Έπειδή έμελλε γεννήσεσθαι ό μέγας Βεάσας.
5. Τά άκρα τών δακτύλων τών χειρών καί τών ττοδών ύπέρυθρά εισι 

καθώς καί τά άρτιθαλή φύλλα.
6. Ο' βομβύλιοι μέλανές είσι, καθώς καί ή ζύμη, και τοΐς άνθεσι τοΰ 

δένδρου έπιφοιτώσι.

00. Αύτη δ’ η παΐς, ή όνομαζομένη και Γανδακαλή, καί 

Σατεβατή, άφίκετο μετά καιρόν εις ακμήν ηλικίας, γεν- 

νώσης τον Ερωτα.
61. Περιερχόμενος δ’ ό δσιος Παρασάρας εις προσκύνησιν 

άγιων τόπων, ήλθεν έν μια τών ημερών έπι την όχθην 
τής ϊαμουνάς · μετά συνοδίας πολλών όσιων.3

62. Κεκμηκότος δέ τοΰ πατρός, μόνη αύτη ή Σατεβατή, 

διαπορθμεύσασα τού; λοιπούς όσιους, έπεβάλετο έπειτα

63. διαπορθμεΰσαι και τόν Παρασάραν μόνον, μόνη ελαύνουσα 
τό πορθμεΐον. Ταύτην ενταύθα ίδών ό δσιος, έτρώθη τώ 

έρωτι διά τό μέλλον έσεσθαι .4

64. Αύτη γάρ έφάνη τω όσίω ώς περ μία μαγευτική άνα- 
δενδράς, μαστούς έχουσα ώς δεσμούς άνθέων, χεΐρας καί 

πόδας, ώς τά άρτιθαλή φύλλα , καί πλοκαμίδα ώς 

πληθύν βομβυλίων °.

5

65. Παρακληθεΐσα δ’ εις μίξιν, έφη· «ό Κύριε, ο,τε πα- 
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η τήρμου καί οί όσιοι άνδρες καί άλλοι, ίστάμενοι παρά 

« ττί όχθη, βλέπουσι τήν φανεράν μίζιν ήμών.»
66. Τότε ό όσιος, ομίχλην ποιήσας έν τω όρίζοντι, αύτήν δέ 

τήν ίχθύοσμον καταστήσας οσμής πνέουσαν άνθους λω- 

τού, διηκούσης μέχρι οκτώ μιλίων, συνεμίγη αύτή έν 

τω πορθμείφ.
67. Τέτοκε δ’ αυτή αύτίκα υιόν, ΐδρυν πασών τών Βεδών 

καί επιστημών, 8ς καί Δβαϊπαϊάνας  έκλήθη, διότι 

έγεννήθη έν νησυδρίω τής ’ίαμουνάς '.

1

68. Παραγγείλας δέ τή μητρί τούτο αύτός ό σοφός, «Μέ- 
» μνήσό μου έν δεινοΐς,» άπήλθε παραχρήμα είς έρημον 

έπ’ ασκήσει, καί περ ιόν παϊς.

69. Η δέ, χάριτι τού όσιου Παρασσάρα, καί μετά τόκον 
πάλιν παρθένος ήν ή γάρ δύναμις τού αγίου καί θείου 

άνδρός ακατανόητος έστιν, ώς ή έπωδή.

70. Ταύτην τήν παρθένον, καί περ ούσαν μητέρα, ΐδών ό 

βασιλεύς Σαντανοϋς έν μια τών ημερών έν τω καταλύ- 

ματι τών άλιέων, ήτήσατο αύτήν παρά τού πρώτου τών 

άλιέων.
71. 0 δ’ άπεκρίνατο τώ βασιλεϊ· «Εγώ δώσω σοι ταύτην, εί ό 

» έξ αύτής γεννηθησόμενος υιός, κληρονόμος τής βασιλείας 

»γενήσεται. »
72. Αναπολήσας δ’ ό βασιλεύς τόν υιόν αύτού Δεβαβράταν   , 

τόν άξιον ό'ντα βασιλείας, κατεφρόνησε τού λόγου εκείνου, 

καί άναστρέψας ήλθεν είς την έαυτού πόλιν.

I.23

73. Τιτρωσκόμενος μέντοι τοΐς βέλεσι τού ύπερήνορος Ερω

τος, άνακυκλών έν τω νοί αυτού τήν Σατεβατήν, ούκ ήδύ- 
νατό όλως ούδ ύπνώσαι.

I. Νησυοριογενής. Ούτός έστιν ό σοφός Βεάσας.
2. ετυμολογεί τήν λέξιν ό ποιητής.
3. Λέγεται ό βοϋς, ό πρώτος έλκων τόν £υμόν.

6*
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74. Μαθών 3ε τούτο ό υιός τής Γαγγάς, ό Δεβαβράτας, 

παρά τού βουλευτού, καλοκάγαθος ων, έζήτησεν αύτός 

την παρθένον εκείνην, χάριν τού εαυτού πατρός.
75. 0 δέ πατήρ αύτής, ό πρώτος τών άλιέων, τών οίκούντων 

παρά τό χείλος της ’ίαμουνάς, εφη αύτω· « Πώς εσεται 
» ό θυγατρικούς μου βασιλεύς, βασιλέως σούόντος^»

76. Είρηκότος δέ τού Δεβαβράτα  «Εγώ ού περί πολλού 

» ποιούμαι την βασιλικήν δόζαν αύτη δ η επαγγελία 

» μου αληθής έστιν,» ό τών άλιέων πρώτος έφη πάλιν

*

77. « Σύ μέν ίσως, ένεκα της πρός τόν πατέρα εύλαβείας, ού 
» γενηση εραστής της βασιλικής δόζης· οί δέ σοί υιοί 

» Θυμωθέντες, ώς ελέφαντες, ύπό τίνος κωλυθήσονται }

78. 0 δέ γενναίος υιός τού Σαντανού είπε ταύτα τώ πρώτω 
τών άλιέων « Εγώ μέχρι ζωής ύπισ/ούμαι φυλάζειν 

» παρθενίαν.»
79. Τούτων ουτω ρηθέντων, οί θεοί βρέχοντες άνθη ές ούρα

νού, έφώνησαν λέγοντες  « Ω τής φρυκτής καί θαυμαστής 
» γνώμης τούτου!» Οθεν καί έπωνόμασαν αύτόν Βήσμαν .

*
1

80. Ομέν ούν αγαθός Βήσμας ένεχείρισε, χαίρων, τήν κόρην 
τού πρώτου τών άλιέων τώ βασιλεΐ πατρί  ό δέ ηύςατο, 

είπών «Ο θάνατος έλθέτω πρός σέ, όταν σύ αύτός αύτόν 

» καλέσγς.»

*

81. ΐϊγλαΐζετο δ’ ό βασιλεύς ταύτη τή συζευχθείση γυναικί, 

τή κεχαριτωμένη καί προσφιλεί, καθώς ή λίμνη αγλαΐ
ζεται τω ά'νθει λωτω.

82. Συνών δ αύτή αύτός ό βασιλεύς, ένέννησεν έχομένως  4

4. Τουτέστι φρικτόν καί θαυμαστόν* τοΰτο δέ τό όνομα εσχε μέχρι 
τέλους ό Βήσμας, αύτός ό Δεβαβράτας, καί διά τούτου τοΰ ονόματος 
άγλαϊσθήσεται καί ύμνησθήσεται έν τοΐς έξης αυτός ό ημίθεος καί ηρως, 
καί παρθένος.
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δύω υιούς λαμπρούς, καθώς ό αγαθός άνήρ; συνών ασκή

σει, γέννα δύω λαμπρά τέκνα, την αρετήν και την φήμην.
83. Και ό μέν πρώτος ώνομάσθη Σιτραγκάδας, ό δέ έτε

ρος Βισιτραβίργης. Διά τούτων ούν τών δύο υίών καί 

διά τού υίοΰ τής Γαγγάς, ό βασιλεύς Τραγητανους 

έγένετο
84. Λυσιτελές δέ ποιησαντος τοΰ Σαντανοΰ δια τής αυτού 

εύαοροίας τό άκοίμητον τών οφθαλμών τών θεαινών  , 
έχρίσθη βασιλεύς ό Σιτραγζάδας ύπό τού Βήσμα, φοβε

ρός ων τοΐς έχθροΐς.

*2

85. Τπό τούτου οί άπειροι εχθροί κατεκάησαν τφ οξεία θερ- 

μουργία, καθώς τά άπειρα πάθη ύπό τού άσζητού τφ 
διακαεΐ σκληραγωγία.

86. Καταφρονών δέ τής συμβουλής τού Βήσμα ό Σιτραγζά- 

δας έκ τής μεγάλης εαυτού ύπερηφανίας, πόλεμ.ον μέγαν 

ήγειρε κατά τίνος Γανϊάρβα, όνομαζομένου Σιτραγζάδα, 

87. μηνιών ότι έχει τό αύτό όνομα  έφονεύθη δέ αύτός ό 

γενναίος ύπό τού Γανδάρβα δόλω, περί τήν όχθην τής 

Χειρανμαγής  , μετά τριετή πόλεμον.

*

34

4. Τραγητανους λέγεται ό ήλιος* έφερμηνεύεται δέ Τρίσωμος ή Τρί
μορφος* διότι έν ταΐς τρισί Βέδαις ύμνεΐται και όμολογεΐται, ώς οφθαλ
μοφανής Θεός, ύπατος καί κολοφών.

2. Άποθανόντος δηλ. έβλεπον αυτόν αι θεαι ασκαρδαμυκτί.
3. ’Όνομα ποταμού.
4. Καθώς ό έλέφας διαρρηγνύει τά δένδρα τφ προβοσκίδι και τοΐς 

ποσίν, ούτω καί ούτος τούς εχθρούς τοΐς όπλοις.

88. Οθεν ό υιός τής Γαγγάς, Βήσμας, βασιλέα έποίησε τόν 

Βισιτραβίργην, δς ήν κόσμος τφ σφαίρα τής γής, καί 
όλεθρος τοΐς έχθροΐς, ώς ό έλεφας  τοΐς δένδροις.4

89. Τούτου τοΰ βασιλέως ή προσταγή όμοΰ καί ή φήμη, έρί- 
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ζουσαι άλλήλαις, άνέβησαν επί τήν κορυφήν απάντων τών 

βασιλέων καί τών όρέων *.

4. Δηλονότι άπαντες οί βασιλείς ύπεΐκον τή προσταγή αύτοΰ καί 
έπήνουν αύτόν. — Παίζει δέ προς τήν λέξιν ό ποιητής.

2. Πρό τής άνατολής τοΰ Ήλιου οί αστέρες αφανίζονται, έν δέ τή 
ανατολή αφανίζεται καί ή Σελήνη.

3. Καμαδέβας, ό θεός ’Έρως. Έτυμολογεϊδαι παράτφΚάμα, ’Έρως 
καί Δέβα, Θεός. Τούτφ τω Καμαδέβα δύο γυναίκας άποδιδόασι, τήν 
Πριτάν καί τήν 'Ρατήν. Πριτά έστι, κατά σημασίαν, αγάπη* 'Ρατή δέ, 
επιθυμία.

90. Χάριν τούτου τού Βισιτραβίργη ό Βήσμας ήρπαξεν έκ 

τής επί αίρετώ γάμω συνόδου τού βασιλέως τής Κασσής 

τρεις κόρας, τήνΑμβάν, τήν Αμβαλάν, καί τήν Αμβικάν.
91. όρμησάμενοι οί επί τής συνόδου βασιλείς περιεκύκλω- 

σαν τόν Βήσμαν, είς τό άνελεϊν αύτον, έντείνοντες τά 
τόξα, και μέγα άλαλάζοντες.

92. 0 δέ Βήσμας, κατατροπώσας τούς λοιπούς βασιλείς, ώς 

ό Ηλιος τούς αστέρας, κατέβαλε καί τόν βασιλέα Σάλβαν, 

ώς ό Ηλιος τήν Σελήνην  .*2

93. Ουτω μέν ούν ό μαχητής καί λαμπρός, ώς ό Ηλιος, Βή

σμας, κατατροπώσας τούς έπιθυμοΰντας λαβεϊν γυναίκα 
βασιλείς, έπανέζευξεν είς τήν οίκείαν χώραν.

94. Λέγουσα δ’ή ’Αμβά, «Νύττειμε, ώς ήλος έν τή καρδία, 

» ό κύριος τής καροίας μου Σάλβας\» άπεστάλθη πρός 

έκείνον παρά του Βήσμα.
95. Διό μόνας δύω ώραίας παρθένους ό γενναίος Βήσμας 

συνέζευξε τώ Βισιτραβίργη, ώςπερ Πριτάν καί Ρατήν τώ 

Καμαδέβα .3

96. Προσελθούση δέ τή Αμβα, έφη ό Σάλβας  « Εγώ επειδή 

» έζημιώθην σέ, ώς έν κυβεία, έν πολέμω νικηθείς, διά

*
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» τοΰτο ού δέχομ,αί σε*  πορεύθητι προς τόν νικήσαντα 

η Βήσμαν.»

4. Ούκ έστιν αξία ούδέ συλλαλεϊν.
2. °Ος ούτε απορρίπτει, ούτε καταπιεΐν δύναται.
3. Τοΰτο τό όρος κεϊται κατα τό νότιον μέρος τής Ινδίας,

97. ’Αποβληθεϊσα μέν ούν καί υπό του Σάλβα, ταλανίζουσα 

έαυτήν, έπορεύθη πάλιν πρός τον Βήσμαν, έφιεμένη γε- 
νέσθαι γυνή τω Βισιτραβίργη, ώς αί άδελφαί αύτής,

98. ’Αλλ’ άπεδιώχθη υπ’ αυτού λέγοντος’ « Ως ή έρώσα άλ- 

» λου, ούκ έστιν αξία ούδέ λόγου {· ή γάρ γυνή, και λίαν 

» έρώσα, αξία άμφιβάλλεσθαι παρά τοϊς φρονίμ,οις.»
99. Τότε ή Αμβά ούτε πρόσω ούτε όπίσω ήδύνατο πορευ- 

θήναι, απορούσα και τήν καρδίαν καιομένη  καί ήν ού

τως, ώς ή οπώρα ή Βαδαρά έν τω ράμ,φει τού στρουθού  .

*

*2

100. Τύχη κακή αμφοτέρωθεν έκπεπτωκυΐα, μετά πόνου έπο

ρεύθη είς τήν έρημον, καί άναγγείλασα πάντα τά 
καθ’ έαυτήν προς τούς εκεί μοναστάς, έζήτει μοναστικόν 

σχήμα άναδε'ςασθαι.

101. Ενταύθα έτύγχανεν ών ό όσιος βασιλεύς Χοτραβαχάνας, 

ό προμήτωρ αύτής, δς άκούσας τών κατ’ αύτήν, οίκτον 
λαβών έφη’

102. «Κατάφυγε, ώ θύγατερ, προς τόν Παρασσουράμαν, τόν 
» έν τω ορει Μαχένδρα · εκείνου γάρ τω λόγω δέξεταί 

ϊ σε ό Βήσμας, μαθητής ών αύτού.»

3

103. Μεταξύ δέ λέγοντος τούτου ταύτα, έλήλυθε κατά συγ

κυρίαν ό μαθητής τού Παρασσουράμα, Ακριταβράνας τού- 

νομα, δς μαθών τά περί τήν κόρην, εφη*
104. « Αλλ’ ό Παρασσουράμας αύτός αύριον πρωί άφίξεται είς 

» τουτί τό ασκητικόν άλσος.» Μαθούσα δ’ αύτη τήν τού 

Παρασσουράμα άφιξιν, έμεινεν ένθα ήν, άναμένουσα αύτόν.
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105. Τοΰ δέ Παρασσουράμα, δς ύπό τών όσιων έτιμάτο, καί 
φιλοικτίρμων ήν, έλθόντος περί τήν εω, προσελθοΰσα αύ- 

τώ ή βασιλική αυτή κόρη, διηγήσατο τά καΟ αύτην.
106. - ό δέ, άκούσας τών περί αύτήν, είπε τάδε· « Ω αγαθή, 

υ ό έμός μαθητής Βήσμας δέξεταί σε, ύπείζων τω έμώ 

» λόγω.
107. « Εγώ γάρ αύτός ίεμαι είς τήν τοΰ Κουρού γήν, πρός 

» πλήοωσιν τής σής εοέσεως. » Ούτως είπών, συμπαρα- 

λαβών αύτήν, άπή(ει είς τήν γήν τοΰ Κουροΰ.

108. 0 μεν δ ή Παρασσουράμας, έλθουν είς τήν γήν τοΰ Κου

ροΰ, και προσκυνήσεις ύπό τοΰ Βήσμα, ανήγγειλεν αύτω 

διά πολλών λόγων περί τοΰ γάμου τής ’Αμβάς· άλλ’ούκ 

είσηκούσθη.
109. ’Αγανακτήσας δ’ ό Παρασσουράμας, άνέβη επί τό άρμα, 

θάνατον μελετών άλλά καί ό Βήσμας καθωπλίσθη είς 
θάνατον αύτοΰ, ό'ντος διδασκάλου, διότι εοάνη θανάσι

μος εχθρός .1
110. Καίτοι δ’ ήκουσε παρΛ τής Γαγγάς· « Μή ποίει, ώ τέ- 

» κνον, πόλεμον κατά τοΰ Παρασσουράμα, τοΰ όλέτορας 
» τών Ξατρών,» ούκ ε’φοβήθη όμως, ούδ’ήξίωσε φυγεϊν 

τόν πόλεμον.
111. Αμφω τοίνυν τούτω, τόν μέν κόσμον φόβω ταράττοντε, 

τόν δέ Ναοάδαν εύφραίνοντε, τόν δ’ ούεανον βέλεσιν 

άγλαΐζοντε, εμαχεσθην θυμω.

112. Τρωθείς δ’ ό Βήσμας τοΐς βέλεσι τοΰ Παρασσουράμα, 

έλειποθύμησεν άναπνεύσας μέντοι καί άναλαβών, τή βοή
θεια τής μητρός Γαγγάς καί τών έπτά αδελφών αύτοΰ, 

τών Βασαβών, πάλιν ε’μάχετο.

113. Ού'τω θυμω μεγάλω τούτω εμαχεσθην τρισ'ι πρός ταίς 

4. Ό έχθρόσ οςτις έρχεται ξιφήρης, αυτολεξεί.
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εικοσιν ήμέραις" παρασκευασμένω δέ την Βραχμάστραν, 

έκωλυθήτην ύπό τών εύφρόνων θεών.
114. ’Απελπισθεΐσα δ’ ή ’Αμβά, τοΰ Παρασσουράμα μ.ηδέν 

κατορθώσαντος, άπήλθεν είς την έρημον, άσκησομένη 

άσκησιν, έπι σκοπώ τού Οανατώσαι τόν Βησμαν.
115. Ελθούσα μέν αύτη ή λωτόφθαλμος είς την όχθην της 

Καλινδής ι, ήσκεϊτο θυμω άσκησιν σκληράν έτη δώδεκα.

11 δ. Παραστάντος δέ τού Σίβα καί είπόντος, «Λύτη ή έφε- 
» σίς σου έν τγ δεύτερα γεννήσει πληρωθήσεται 1 2«, κά- 

πειτα αφανούς γενομένου, είσέδυ αύτη είς τό πύρ.

1. Καλινδή λέγεται ή Ίαμουνά.
2. Ή εφεσις αύτής ήν τό Οανατώσαι τόν Βήσμαν, τόν έχθρόν* διά 

τοΰτο έποίει καί άσκησιν, ώς έφη άνωτέρω.
3. Κατακαεϊσα ή ’Αμβά, έγεννήθη πάλιν θυγάτηρ τοΰ βασιλέως Δρου

πάδα.

4. Πόλεμον ήγειρε κατά τοΰ Δρουπάδα ό Χιρανεβαρμάν, διά τήν 
απάτην καί φενάκην.

117. Πληρώσαντος δέ τού Σίβα την εύχην τώ Δρουπάδα, έν 

ασκήσει ζώντι έπι κτησει υιού, είπόντος· « II Οη- 

»λειά σου παϊς έστω άρρην παΐς», αύτη ή ’Αμβά έγένετο 

αύτώ θυγάτηρ  .34
118. Καλούμενη δ ’ αύτη υιός παρά τού πατρός, και ανδρικήν 

στολήν έχουσα, συνεζεύχθη μετά ταΰτα τή θυγατρί τού 

Χιρανεβαρμάνος, βασιλέως της Δασσάρνας χώρας.

119. Γνόντος δέ μετά καιρόν τού βασιλέως της Δασσάρνας 
ταύτην την απάτην, διαφερομένου καί διαμαχομένου καί 

τών γεννητόρων λυπουμένων, άνεχώρησεν αύτη είς έρη

μον, θανάτου έφιεμένη .
120. Ταύττι ταλαιπωοουμέντ], ώστε Οανεΐν, έδωκεν εύσπλαγ- 

χνίαν την έαυτού άρσενικην φύσιν, έως ού καταπαύση η 
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διαφορά ζαι ή μάχη, ίάξας, Στούνας τούνομα, οίκων 

έν έκείνη τη έρημω.
121. ΤΤ δέ πορευθεϊσα, έγνώρισε τούτο τοΐς γεννητορσιν αυ

τής  οθεν άοε'ις τδ διαμάχεσθαι ό Χιρανεβαρμάν ι, άπήλ- 

Οεν οίκαδε.

*

122. ’Αναδεξάμενος μέν ούν αύτός δ Στούνας την θηλυζην 
φύσιν εκείνης, είσέδυ είς τό ενδότερον τού οίκου ζαι, 

έλθόντος τού Κουβε'ρα  , ούζ έζηλθεν είς ύπάντησιν έξ 

αισχύνης.

123

123. Επιγνούς δ’ ό Κουβέρας την φύσιν αύτού, όργισθε'ις 

λίαν, ζατηράσατο αύτού, είπών « Σύ μέν εσο γυνή, έζεί- 
» νη δ’ ανηρ μέ/ρι ζωής. »

124. 0 δέ ’ΐάζας έπαναλαβεΐν ούζ ηδύνατο την άρσενιζην 

ούσιν, άποδιδομένην παρ’ εκείνης  οθεν ζαι εμεινεν εκεί- 

νη αρρην, Σιζανόης τουνορια , επί τω ανελε^ν τον 

Βησμαν.

*

125. Φοβερού δ’ οντος τού Βησμα είς άναίρεσιν τών έχθρών, 
καί ζαταζαίοντος αύτούς δίκην θερμού Ηλιου, ό βασιλεύς 

Βισιτραβε'ργης έτρύφα ήδε'ως σύν έκείναις ταίς γυναιξί  .4*

126. Θηλυμανής δ’ ων ό βασιλεύς ούτος, φθίσει περιπεσών, 

άνηλθεν είς τόν ούρανόν °, όψόμενος τάς περί την Ραμ- 
βάν  άγλαάς νύμφας.6

127. 0 δέ υίός της Γαγγάς Βήσμας, συμβουλευθεις ύπό τε 

1. Χρυσοθώρας.
2. Οι Ίάςαι ακόλουθοί είσι τού Κουβέρα, ος έστι Θεός τού πλούτου.
3. Ύπό τούτου τού Σικανδή άνηρέθη ό Βήσμας έν πολέμω·
4. Σύν τη Άμβαλα και Άμβικά.
δ. ’Απέθανε δηλ.
6. Ή 'Ραμβά έστιν ή κορωνις και ή κολοφών τών Άψαρών, τών 

Νηρηίδων.
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τών βουλευτών καί της Σατεβατης, ούκ ηθελεν ούτε βα

σιλείαν, ούτε γυναίκα, φοβούμενος την άναίρεσιν της 

ύποσχέσεως αύτοΰ.
128. Πρού'τεινε δέ τη Σατεβατη τοΰτο τό ρητόν της Βέδας· 

«Τό γένος διαφυλάττεται έκ τοΰ γόνου τών συγγενών, η 

» τών Βραχμάνων, η

129· Κρίνασα τοίνυν αύτη τόν υιόν αύτης Βραχμάνα, τόν 
Βεάσαν, άξιον τοΰ έργου τούτου, οτε ένεθυμηθη αύτόν [, 

τότε εύθύς αύτός παρέστη.
130. Τοϊς δέ ταπεινοΐς ρημασι της μητρός και ταΐς προτρο- 

παϊς τοΰ Βησμα, άνεδέξατο τοΰτο τό έργον αύτός ό φύ

σει προσηνής και καλοκάγαθος.
131. Καί συνεμίγη τη βασιλίσση ’Αμβικα, συζύγω του βασι- 

λέως Βισιτραβίργη, $ φοβηθεΐσα ύπέκλεισε τούς οφθαλ
μούς αύτης έν τη συνουσία, διότι ην κακώς έσταλμένος 

ό Βεάσας  .12
132. Είπών δ’ ό Βεάσας «ώς ό υιός αύτης αόμματος εσται», 

πάλιν ύπείκων τώ λόγω της μητρός συνεμίγη τη δεύτε

ρα γυναικι, τη ’Αμβαλα, $ φοβηθεΐσα ώχρα έγένετο έν 

συνουσία.
133. Και είπε πρός την έαυτοΰ μητέρα ό όσιος Βεάσας· « ό 

» υιός ταύτης ωχρός έσται. ” II μέν ούν ’Αμβικα μετά 

ταΰτα έτεκεν υιόν άόμματον, ος και ώνομάσθη Δρυτα- 
ράστρας.

134. II όέ ’Αμβαλα έτεκεν υιόν ωχρόν τό σώμα, 8ς καί ώνο
μάσθη Πανδοΰς . Παρεκληθη δ’ ό Βεάσας πάλιν ύπό 

της μητρός είς τό συνεΐναι τη ’Αμβικα.

3

1. Και γαρ οΰτω παρήγγειλεν αύτη ό Βεάσας, δτε άνεχώρησεν είς 
έρημον, ώς προείρηται, « Μέμνησό μου έν δεινοΐς. »

2. ΈφοβήΟη τό ασκητικόν και πενιχρόν σχήμα τοΰ Βεάσα.
3. Ο έστιν Ωχρός.
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135. Φοβηθεΐσα δ’ ή ’Αμβικά, έθετο έπι κλίνης την εαυτής 
δούλην, ή χαιρούστ;, συνεγένετο ό Βεάσας' έγέννησε δ ή 

δούλη υιόν, ο; ώνομάσθη Βιδούρας , διότι ειδημων ήν 

τών τοΰ νόμου.

1

136. Είπών δ’ ό Βεάσας, « ώς ό υιός αύτής Βιδούρας κληθή- 

» σεται, είδήμων ών τών τοΰ νόμου, ος έστιν αύτός ό 
» Δάρμας   , τυχών γεννήσεως έκ δούλης, έκ τής ώρας τοΰ 

» ’Ανιμανδαβέα», άνεχώρησεν.

123

137. 0 μέν ούν Δρυταράστρας λίαν έμφρων ήν, και δύναμιν 

είχε σωματικήν δεκακισχιλίων έλεφάντων ό δέ Βιδούρας 

άναιρέτης πάσης απορίας πασών τών έπιστημών.
138. Βασιλεύς δ’ έγένετο ό Πανδοΰς, δς ήν λίαν οξύθυμος, 

και έξήρανε τήν φήμην τών έχθρών, καθώς ό ’Αγαστέας 

τήν θάλασσαν.
139. Τούτου τοΰ Πανδοΰ ή δίκην Σελήνης λαμπρά φήμη τίνος 

γλώττη ύμνηθείη άν, δι’ ής και ή νύς τοΰ Βραχμά ° 

πάντως λαμπρά γένοιτ’ άν ·,
140. Και τώ μέν Δρυταράστρα συνεζεύχθη ή θυγάτηρ τοΰ 

Σουβαλα, Γανδαρή τοΰνομα, άρίστη ούσα, και άρίστους 

και γενναίους τεκοΰσα εκατόν υιούς έκ τής πρός τόν Σί
βαν θεραπείας.

141. ό δέ πρός πατρός πάππος τοΰ Κρισνα, Σούρας, έδωκε 

τήν Πριττάν, τήν πρώτην έαυτοΰ θυγατέρα, ώς θετήν τω 
Κουντιβόζα, υίώ τής αδελφής τοΰ πατρός.

1. Ετυμολογεί τήν λέςιν ό ποιητής, Βιδούρας γάρ λέγεται ό Εί- 
δήμων.

2. Δάρμας λέγεται δ Νόμος καί ό Θεός τοΰ άδου, και κριτής τών 
έν όρου.

3. Τουτέστι και μετά τήν συντέλειαν τοΰ αίώνοςεσεται, ή γίνεται οτε 
ό Βραχμας κοιμάται.
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142. Ταύτη τή Πριτά έδόθη ήδέως παρά τοϋ οσίου Δουρβά- 

σα χ, ήσθέντος επί τή πρός αύτόν θεραπεία, μία επωδή, 

δότειρα υίοΰ, διά της έπικλήσεως καί συνουσίας Θεοϋ 

τίνος.
143. Η τοίνυν παρθένος, είς πίστιν της επωδής, καλέσασα τόν 

Ηλιον, έγέννησεν έξ εκείνου υιόν, καί ήν πάλιν παρθένος 

τη εκείνου χάριτι.
144. Τούτον τόν υιόν , ος έγεννήθη σύν ένωτίοις θείοις, καί 

Θώρακος, δς ήν «διαρρηκτός, ώς άδάμας, τεθέντα ένλάρ- 
νακι, άφήκεν είς τό ύδωρ τής Ασβαναδής, έξ αισχύνης των 

οικείων.

*2

145. Λύπην δ’ έγουσα διά τούτο  τό κρύφιον εργον, συνεζεύ- 

χθη αυτή ή παρθένος, έν τη επί αίρετω γάμω συνόδω, τω 

βασιλεϊ Πανδού.

3

4. Ό Δουρβάσας ήν ερημίτης, δς έλθουν κατέλυσεν έν τώ οίκω τού 
Κουντιβόζα έν ώρα τών όμβρων* έπειδή δέ ή κόρη αύτη, ή Πριτά, θε
ραπείαν έποίησε τφ Δουρβάσα, διδοΰσα αύτώ τά πρός τροφήν, διά τούτο 
ό Δουρβάσας εδωκεν άμοιβαίως αυτή ταύτην τήν έπφδήν.

2. Ούτος έστιν ό Καρνάς, ό άήττητος ηρως.
3. Λύπην είχε, διότι έ'ρριψε τό βρέφος είς τόν ποταμόν κρυφίως.
4. Έν άδιαλείπτφ δηλ. δό|η.

140. Εγημε δέ καί έτέραν ό βασιλεύς Πανδούς, Μαδρήν τού-» 

νομα, καθώς ό βασιλεύς τών όρέων ϊμαός τήν Μενακάν, 

έξάκουστον ούσαν έν άνεικάστω αγλαΐα.
147. Ελαμπρύνετο δ’ ό βασιλεύς ταύταις, καθώς ή δίστομος 

ρομφαία ταίς δύο άκωκαΐς, καί ήν χαίρων, ώςπερ έν άδια- 
λείπτω χορω Λαξμής  χορευούσης.4

148. 0 δέ Βιδούρας, γήμας τήν θυγατέρα τού βασιλέως Δε- 
βάλα, τήν όνομαστήν Παρασαβήν, ής καί ήρα σφοδρά, 

έγέννησεν υιούς πολλούς.
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149. Καί ποτέ ό βασιλεύς Πανδοΰς, ό ών διάπυρος, ώς τά εν 

ύλη πΰρ, συνεζάλεσε τούς στρατιώτας αύτοΰ είς τό Οη- 

ρεΰσαι-
150. Οί δε στρατιώται, τοξοφόροι, καί μελανοφόροι, και με- 

λασιν ίπποις ώκυθόοις, δίκην άέρος, εποχούμενοι, συνήλ

θαν περί τον βασιλέα.

151. Λίαν δέ πρόθυμοι οντες είς Θήραν, έπορεύοντο, μέλαν 

διαυγάζοντες, ώσπερ ένειλημένοι τοϊς άμπλακημασι τοϊς 

έκ της μελετωμένης ζωοκτονίας .1

152. Παν δέτι είδος ζώου έν τη ύλη, ακόυσαν τοΰ πολλοΰ 
γρεμετισμοΰ τών ίππων αύτών τών ηρώων, διεταράχθη.

153. Και άλλα μέν τών ζώων φεύγοντα ησαν και φοβούμενα, 

άλλα δέ θυμούμενα καί αμυνόμενα. Τοϊς δέ λέουσιν, 

ούτε φόβος έγένετο, ούτε θυμός.

154. Ρίψας τις τό δόρυ και άποτυχών, τοϊς όδοΰσι διεμά- 

χετο πρός σύαγρον ές ίσου, δς διέρρηξε την κοιλίαν τοΰ 
ίππου τω όδόντι.

155. Αλλος όρμησας ριψοκινδύνως κατά πρόσωπον λέοντος, 

άφείλετο καί τό πνεύμα αύτοΰ και τό κλέος, καί έλαβε 

κρότον μέγαν.
156. Αλλος δέ ίδιον λέοντα έπερχόμενον μετά θυμού, μηδα

μώς παραχωρησας, αλλ’ άντωπησας, έκρώτησε διά τών 
χειρών έκ τών χειλέων, καί διέσχισεν αύτόν.

157. Είς δέ τις πάνυ ανδρείος καί τολμηρός, διαφυγών τό 

στόμα τοΰ λέοντος, άναβάς είς τά νώτα αύτοΰ, έπηνεϊτο 

μεγάλως.
158. Ετερος δέ τις άγαν γενναίος, συμπλεκόμενος λέοντι, 

ήγκαλίσατο την λεπτήν όσφύν αύτοΰ, ώσπερεί της οικείας 
γυναικός.

4. Πάν κακόν μέλαν" μέλαινα δέ και ή ζωοκτονία, ώί κακόν.
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159. Αλλος εύστόχως έστοχάσατο λέοντος πύξ περί την 

όσφύν ό δ’ εύθέως εκτάδην έζειτο, ώσπερ έζ λίθου πε- 

πο ιη μένος
160. Αλλος δέ επληξε στιβαρά χειρί λέοντα πόρρωθεν έφορ- 

μώμενον, δς καί πέπτωζε παραχρήμα σζοτοδινήσας.

161. Εγώ νομίζω ώς, τών λεοντοκαρδίων τούτων λεοντοκτό- 

νων γινομένων, ή όρειογενής Παρβατή άνεχώρησεν έπι 
τό όρος Καλαϊλάσαν, είς διατήρησιν τοΰ ίδιου λέοντος.

162. Διαταραττομένων την ζαρδίαν τών λεόντων έζ τών 

οπλών καί έζ τής ρώμης τών ήρώων τοΰ στρατού, καί 
φευγόντων σύν τοΐς λοιποϊς ζώοις, έφάνη τότε, ώς ηγε

μόνες είσι τών ζώων.

λ 63. Ούκ έστι τοΰτο παράδοξον, ότι οί λέοντες ζατεβλήθη- 

σαν ύπό στρατιάς βαλλούσης βέλη αλλεπάλληλα * 2.

4. "Αψυχος δηλονότι.
2. Τό πρωτότυπον πάνυ χάριέν έστιν, επειδή ό ποιητής παίζει πρός 

τήν λέξιν.
3. ΜυΟολογοΰσιν, ώς εκλεκτοί μαργαρΐταί είσιν έν τή κεφαλή τοΰ 

έλέφαντος" έπι οέ τής κορυφής τοΰ οφεως άδάμαντες.

164. Εν έζείνω τώ ζαιρώ τής φθοράς τών έλάφων, τών χοί
ρων, ζα'ι τών λεόντων, τεθέν ζώπυρον αύτών ύπό τοΰ 
Βραχμά, διεφυλάχθη έν τή Σελήνρ, έν τή Πατάλα, ζαί 

έν τή Παρβατή.
165. Ωσπερ βροχή δ’ ώνθέων έγένετο ύπεράνω τών ήρώων έζ 

τών μαργαριτών, οι έξέρρεον έζ τής κοιλίας τών άναρρι- 

πτομένων λεόντων τή πληγή τής μαχαίρας, ζαταβρω- 

θέντων τέως σύν τή κεφαλή τοΰ έλέφαντος .3
166. Καί αύτω δέ τώ Φόβω, οίμαι, παραγενομένω ένταΰθα, 

φόβος έγένετο, λεόντων βρυχωμένων, καί στρατιωτών 

έπαλαλαζόντων καί άλλήλοις παραζελευόντων.
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167. Τότε και ό έν τή Πατάλα κόσμ-ος τοζοφόρος πως έγε- 

νετο, κρατήσας σφοδρώς τον Σέσσαν είς τό έρεϊσαι αύ
τόν, κυρτωθέντα έκ της κυρτωθείσης γης τω βάρει τών 

ηρώων.
168. ΰΟ λήϊον έγένετο ύπό τών λεόντων, διασπειράντων τούς 

μαργαρίτας, τούς έν ταΐς κάραις τών έλεφάντων, τούτου 
τόν καρπόν, δς έστιν ό έπαινος, έδρέποντο άφθόνως οί 

στρατιώται τοΐς ξίφεσιν, ώς δρεπάνοις.

169. Εγωγ’ οιομαι, ώς έν έκείνω τώ μετά θηρίων πολεμώ 
και αύτός ό έν Πατάλα χοίρος ετρεμεν έκ φόβου· πώς 

γάρ άν άλλως ή γή έσείετο',
170. Επι δέ τών κορυφών τών λεοντοκτόνων άνθη ές ούρανοϋ 

έπιπτον βροχηδόν, ώσπερ ίδρωτες άπό τής Σελήνης, θλι- 

βομένης έν τω κρατεΐν τήν έλαφον, φοβουμένην, καί φεύ- 

γειν θέλουσαν.
171. Νικήσαντες μέν ούν οί στρατιώται, έξήεσαν βοώντες 

καί χαίροντες καί χαίρειν ποιούντες τόν βασιλέα τοϊς 

άλλήλων έπαίνοις.
172. Παυσάσης δ’ εκείνης τής Θήρας, ούδέν τών ζώων προ- 

σήει τώ λέοντι καί τεθνεώτΓ ή μέν γάρ έλαφος ζώσα καί 
έλαφός έστιν ·  ό δέ λέων, καί τεθνεώς, λέων έστίν ·.*

173. Είωθώς δ’ ό βασιλεύς τοιαύτην θεωρίαν καί διατριβήν 

ποιεΐν, ούκ ήν ημέρα καθ’ ήν ούκ έποίει τό έργον τής Θήρας.
174· Καίποτε ό όσιος Κιμμάδας, συνών τή γυναικί αύτοΰ έν 

τω άλσει, αίσχυνθείς έπί τή παρουσία τοΰ βασιλέως 
Πανδοΰ, μεταμορφωθείς είς έλαφον, διεπάρη ύπ’ αύτοΰ 

βέλεσιν.
175. ό δε βασιλεύς έθλίβηλίαν διά τε τήν άμ.αοτίαν αύτήν,

4. Τουτέστιν δειλή.
2. Τουτέστι φοβερός.
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ζαΐ διά τήν άράν, τήν δοθεϊσαν παρα τοΰ οσίου τούτου 

ούτως· «Εστω και σοΐ θάνατος έζ τής [ζετα γυναικός 

» συνουσίας.»
176. Μετανοών δ’ ό βασιλεύς άφήζε το βάρος τής βασιλείας 

έν τή χειρ! του Βήσμα’ ζαι συμ.παραλαβών άμφοτέρας 

τάς γυναίκας έπορεύθη εις το άλσος, ζατά τό ορος Γαν- 

δαμάδανον, τό έν τω ’ίμαω.

177. Ενθα εμενε ζατά τό έζατοντακόρυφον έζεΐνο δρος μετά 
μεγάλων οσίων, ποιων άσζησιν ζαΐ ζαταβρεχόμενος τήν 

καρδίαν τή αύταρζεία, ώς αμβροσία.

178. Η δέ καθαρά ζαΐ σώφρων Κουντή προτρεπομένη ύπό 
τοϋ Πανιού, καλέσασα τόν Δάρμαν διά τής επωδής τής 

δοθείσης παρά τοϋ Δουρβάσα, έγέννησεν υιόν έξ αύτοΰ.

179. Τούτου δέ γεννηθέντος, φωνή έξάπινα έγένετο έξ ούρανοΰ 

λέγουσα· «Ούτος βασιλεύς εσεται, Ίνδιστίρας τού'νομα, 

» αύτός ών ό Δάρμας.»
180. Μαθοϋσα δ’ ή Γανδαρή τοιαύτην αύτής γέννησιν, ήν 

θρηνωδούσα· πλήττουσα δέ τήν γαστέρα αύτής έξέτρω- 

σεν ατελές τι υμενώδες  .*23

181. Τή δέ συμβουλή τοΰ Βεάσα ή βασίλισσα άνεζώωσε τά 

έμβρυα, έζβληθέντα έζ τοϋ ύμένος εν ζαθ’ εν, ά ήσαν 

λεπτά, έζατόν άρρενα καί Ιν θήλυ, θεΐσα αύτά έν πίθοις 

βουτύρου.
182. Μετά δέ έγεννήθη έζ τοϋ Μαρούτα , ζληθέντος τή 

επωδή ύπό τής Κουντής, ό Βήμας, φοβερός ων έζ φύσεως 

ζαΐ πελώριος, ώς ό έλέφας.

8

4. Κουντή έστιν ή Πριτά’ και τοΰτο γαρ τό όνομα έχει. Ό Πανδοΰς 
συνεχώρησεν αυτή μιγήναι συγγενεϊ τινι είς άνάστασιν γόνου* τοιοΰτος 
γαρ ήν νόμος πάλαι έν Ίνδοΐς, καθώς καί παρά τοΐς Λακεδαιμονίοις.

2. ΦΟονήσασα επληξε τήν γαστέρα εαυτής.
3. Μαρούτας, άθεος Άήρ.

7
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183. Και τούτου δέ άμα τή γεννήσει φωνή έξ ούρανοΰ ήκού- 

σθη, λέγουσα’ «Ούτος λίαν φιλάδελφος εσται, ρωμαλέος 

» καί ήρως. »
184. Ουτος πεσών ποτέ έκ τής αγκάλης τής μητρός, ή έφο- 

βήθη έκ τίγριος, έποίησε τήν πέτραν, έφ’ ής επεσεν, εις 
λεπτά· έκ δέ τούτου ώνομάσθη Βήμας .*

185. Εν ή δ’ ήμερα ούτος έγεννήθη ό μέγας τό σώμα καί 

οξύς ώς τό πΰρ, έν εκείνη ό πρώτος υιός τής Γανδαρής 
αρτιμελής έγένετο  .12

186. Μετά δέ έγέννησεν ή Πριτά τόν ’Αρζούναν έκ τοΰ ϊν- 
δρα, κλζθέντος τή επωδή καί ήσθέντος τή μεγάλη σκλη

ραγωγία τοΰ Πανδοΰ.

187. Τά άστρα ίδόντα τό πρόσωπον τούτου τοΰ παιδός, νο- 

μίζοντα, ώς Σελήνη έστιν, ή κυρία αύτών, επιπτον έξ ού

ρανοΰ είς γην, ά ησαν τά πίπτοντα άνθη βροχηδόν.
188. 0 δ’ ϊνδρας καί οί λοιποί ούράνιοι Θεοί, ώσπερ νικηθέν- 

τες τή λαμπρότητι τούτου τοΰ παιδός, ήρχοντο τότε 

πανταχόθεν μετά μεγάλης χαράς.
189. Εν δέ τή γεννήσει τούτου φωνή έξ ούρανοΰ ήκούσθη λέ- 

λέγουσα  « Ούτος ό παΐς νικητής εσται, διοικητής (κυ- 

« βερνήτης) ισχυρός, καί καθαιρέτης τής πληθύος τών 

« έχθρών, ώς ό Ηλιος τής ίλύος. »

*

*
190. Εύξάμενοι δ’ αύτω παν αγαθόν χαρμοσύνως οί λαμπροί 

θεοί, άμιλλώμενοι πρός άλλήλους, άνήλθον εύθέως καί 
ταχέως είς τόν ούρανόν, καθώς ή λάμπουσα καί παύουσα 

αστραπή.
191. Καλέσασα δέ καί ή Μαδρή τούς διδύμους υιούς τής 

Ασβινής διά τής έπωδής, ήν ελαβε παρά τής Πριτάς,

1. σΟ έστι φοβερός.
2. Ουτός έστιν ό Δουριοδάνας.
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αίτηθείσης, έγέννησε διδύμους υιούς όνομαστούς , τδν 

Νακούλαν καί τδν Σαχαδέβαν.
192. Τότε φωνή ούρανία ήκούσθη, λέγουσα  « Ούτοι οί δίδυ- 

» μοι εσονται πάντως έχθρολέτορες, ύπερσθενεϊς και ύπέρ- 

» λαμπροί.»

*

193. Ούτοι μέν ούν οί πε'ντε λαμπροί αδελφοί έπαιζον έν 

τω οοει Γανδαμαδάνω. καί έφαίνοντο ώς πε'ντε μορφαί 

τών πέντε πυρών τών ασκητών εις άσκησιν.
194. Καίποτε ό βασιλεύς Πανδοΰς, έκβακχευθείς τω ερωτι έν 

τώ έαρι, συμμιγείς τή Μαδρή ιδία, ετυχε πραγματιζώς 

τής άράς τού οσίου Κιμμάδα Χ.

195. Είπούσης δέ τής Πριτάς· « εγώ μέν συμπορεύομαι τώ 

π άνδρί ήμών, σύ δέ φρόντιζε τούτων τών πέντε υιών μου», 

εφη πρδς αύτήν ή Μαδρή·

196. «Ουτος ό άνήρ ήμών άνήλθεν εις τδν ούρανδν, έχων τήν 

» δρασιν αύτοΰ είς τδ έμδν πρόσωπον, ώςπερ μή κορεσθείς 
« τής έν συνουσία ηδονής· άνευ ούν τούτου όποια άν έμοί 

« άνεσις γένηται»
197. ” Εγώ μέν δή ακολουθήσω τω κυρίω τής έμής πνοής, 

» μ-η φέρουσα τήν διάζευξιν αύτοΰ· τούτω δέ τώ υΐώ μου 
» άςίω έστδν τής σής φροντίδος, ώς υίώ σου».

198. Τοιαΰτα εΐποΰσα, άποθανόντος τοΰ Πανδοΰ, ή Μαδρή 

είσέδυ είς τόπΰρ, καθώς ή λάμψις, δύσαντος τοΰ ήλιου  .12

199. Μετά δέ δεκατρείς ήμέρας οί εν τω Γανδαμαδάνω ό'ρει 

άσκηταί, ήγαγον ταύτην τήν δυστυχή Πριτάν μετά τών 

τέκνων αύτής πρός τόν Βήσμαν.
200. Ος μάθουν τόν θάνατον τοΰ Πανδοΰ, λίαν δηχθείς τήν 

1. Τουτέστιν, άπέθανε.
2. ’Εν τή Βέδα μυθολογείται, ώς δύσαντος τοΰ Ήλιου ή λάμψις αύ

τοΰ δύει ε’ις τδ πΰρ' διά τοΰτο τδπΰρ έννυκτί πλέον λάμπει ή έν ημέρα.
7*



100 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

καρδίαν, ούδέν άλλο έποίει μετά πάντων, άλλ’ ή κλαυθ

μόν και όδυρμόν.

201. Καί πρώτον μετά τών λοιπών προσήνεγκε τώ τελευτή- 
σαντι χοάς ύπατος, δ έστι δάκρυα διά τών όμμάτων, 

έπειδή ήν άξιος όράσεως  δεύτερον δέ διά τών χειρών, 

έπειδή ήν άξιος δεξιώσεως.

*

202. δτε δ’ έγένοντο τά νενομισμένα τοΐς νεκροΐς, ή Σατε

βατή, παρηγορηθεΐσα ύπό τοΰ Βεάσα, πενθεί και σκλη

ραγωγία έχρήτο μετά τής Πριτάς έπι τούτου τοΰ λυπηρού 
συμβάντος.

203. 0 δέ υιός τής Γαγγάς έφρόντιζεν άδιαφόρως καί τών 

εκατόν υίών τοΰ τυφλού Δρυταράστρα, καί τών πέντε τοΰ 
άποθανόντος Πανδοΰ.

204. Πάλαι άσκησιν ποιοΰντος τοΰ μεγάλου άσκητοΰ Σαραδ- 

βάνος  καί ό γόνος ερρευσε καί τό βέλος έπεσεν άπό τής 

χειρός, έκ τής θέας τής Αψαράς Ζαναπαδής.

1

205. Πορευθέντος δ’ άλλαχόσε τοΰ άσκητοΰ, ό βασιλεύς Σαν- 

τανοΰς εύρηκεν έν τή μονή αύτοΰ δύο βρέφη, άρρεν καί 

Θήλυ, γεννηθέντα έκ τοΰ γόνου εκείνου, ος διφρέθη εις 

δύω έκ τής πτώσεως τοΰ βέλους.

206. Ωνομάσθησαν δέ ταΰτα, τό μέν άρρεν Κριπάς, τό δέ 

θήλυ Κριπή, διότι άνετράφησαν έλέει  . Πορευόμενος δ’ ό 
Κριπάς ουτος έκάστοτε πρός τόν Σαραδβάνα, έμάνθανε 

τήν τοξικήν.

*2

207. Τούτω τώ Κριπά, έμπείρω γεγονότι τής τοξικής, ένεχεί- 
ρισεν ό Βήσμας τούτους τούς δυνασχέτους υιούς τοΰ Δρυ

ταράστρα, καί τοΰ Πανδοΰ είς γύμνασιν.

4. Σαραδβάν, έμπειρος τών δϊστών, κατά σημασίαν.
2. Ετυμολογεί τήν λέξιν ό ποιητής· Κριπά γάρ λέγεται έ’λεος, 

οΤκτος' έξ ής λέξεως Κριπά, παράγεται τό όνομα Κριπάς και Κριπή.
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208. 0 δέ Βήμας έν παιδιαΐς ποτέ μέν συνέκρουε τάς κεφά
λας τών υιών τοΰ Δρυταράστρα, χαίρων  ποτέ δέ κατέρ- 

£ιπτεν αύτούς, άναβαίνοντας τά δένδρα  ποτέ δ’ ειλκυεν 

άπτόμενος τοΐν ποδοΐν.

*

*

209. Τπο δέ τούτων άλλοτε μέν οικος παιδιάς έποιήθη έν τή 

όχθη τής Γαγγάς, ώστε φονεύσαι τόν Βήμαν δολίως έκ 

τής πρός αύτόν άζρας έχθρας.
210. Αλλοτε δ’ έτέθη ύπό τούτων ιός έν τω βρώματι τοΰ Βή

μα  ό δέ κατέπεψεν αύτόν, ώς ό Σίβας  άλλοτε κοιμώ- 

μενος, δεθείς λύγοις, έρρίφθη είς τόν ποταμόν  άλλ’ άνέ- 

στη έκ του ποταμού, ώς έκ κλίνης.

* *

*

211. Καί άλλοτε πάλιν, κοιμώμενος εν τινι όχθη τής Γαγ
γάς, καλούμενη Πραμανακοτη, έδάκη ύπ’ οφεων, διά 

συνεργείας τού ηνιόχου τού Δουριοδάνα.

212. Εξεγερθείς δ’ ό φοβερός Βήμας, καί θυμωθείς, τούς μέν 
οφεις κατεπίεσεν, ώς έν παιδιά, τόν δ’ ηνίοχον άπέ- 

κτεινε.
213. Ο δέ Σουϊοδάνας  άλγος είχε κατά τήν καρδίαν, τε- 

τρωμένην πως βέλει, έπειδή ούκ ήν δυνατόν άναιρεθήναι 

τούτον τόν Βήμαν, ούτε δόλω, ούτε δυνάμει.

1

214. Τοιαύτην εριν έχοντες πρός άλλήλους, έγυμνάζοντο φι- 

λοτίμως παρά τω Κριπά τήν τοξικήν, οϊτε πέντε γεν
ναίοι άδελφοί ούτοι, καί οί εκατόν έκείνοι.

215. Πάλαι ό όσιος Βαραδβάζας εθετο έν φυλλίνω άγγείω 

τόν γόνον αύτού, ρεύσαντα έκ τής θέας τής ’Αψαράς 
Γριτασής ’ έκ δέ τούτου έγένετο παΐς, Δρόνας τού- 

νομα   .

*

123

1. Ό Δουριοδάνας λέγεται καί Σουϊοδάνας.
2. Γριτασής, Βουτυροφάγος, κατά σημασίαν.
3. Δρόνας λέγεται τό φύλλινον άγγεΐον.
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216. Μαθητεύσας δ’ ούτος παρά τώ πατρί Βαραδβάζα, καί 
τάς Βίδας έμαθε ί} καί πάσαν επιστήμην έμαθε δε 

παρ’ αύτού και τόν πυροβόλον καταπέλτην.
217. Εγημε δέ την Κριπήν, την αδελφήν τού Κριπά, έζ Ίς 

έγένετο υιός, ’Ασβατάμας τούνομα   , διότι έφώνησεν ώς 

ό ίππος τού ΐνδρα.

*23

218. Φιλοχρήματος δ’ ών ό Δρόνας, ώδευσε την πρός Πα- 

ρασουοαμαν  ος άπορων χρημάτων, εόιόαζεν αυτόν την 

τοςικην και ε μυσταγώγησε .

*

219. Μη τιμηθείς δέ ύπό τού βασιλέως Δρουπάδα αύτός ό 

επιφανέστατος καί έπιδεζιώτατος Δρόνας, ηλθεν είς Χα- 

στιναπούραν, καί κατέλυσεν έν τω οίκω τού Κριπά.
220. Κρυφίως δ’ έκάστοτε τούς παΐδας έδίδασκε τήν τοζι- 

κήν αύτός ό άριστος τών τίμιων καί πεπαιδευμένων, μή 

γινωσκόμενος ύπό τού Κριπά.
221. Καί ποτέ ή σφαίρα τών παιδιών, παιζόντων, επεσεν είς 

φρέαρ, ή έξηνέχθη ύπό τού Δρόνα μηχανή τινι.

222. Επιγνους δ’ ό Βήσμας τήν τέχνην καί έπιδεξιότητα τού 

Δρόνα, ένεχείρισεν αύτω τούς παΐδας, είς τό γυμνάσαι 

αύτούς τήν τοξικήν.

223. Εγυμνάζετο δέ παρ’ αύτω τόν τοςικήν καί ό παρθένιος 
υιός τής Κουντής, Καρνάς όνόματι , δς εύρέθη έν τω 

ποταμώ ύπό τού ηνιόχου τού Δρυταράστρα, καί άνετράφη 
ήπίως ύπό τής Ραδής.

4

224. Εγυμνάζετο προσέτι παρ’ αύτω καί ό ές εταίρας υιός 

4. Τουτέστιν έδιδάχθη.
2. Έπειδή γεννηθείς έχρεμέτισε, διά τοΰτο καί φερωνύμως ώνομά- 

σθη Ασβατάμας, ο έστιν ίππόφωνος.
3. Τουτέστιν έδίδαξε πάντα τά άπόκρυφα τής τοπικής.
4. Ούτος έστιν δν έρ^ιψεν ή Κουντή είς τόν ποταμόν, συλλαβοΰσα έκ 

τοΰ Ήλιου πριν τοΰ γήμασθαι, ώς είρηται.
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τού Δρυταράστρα ίουϊουτσούς *,  καί άλλοι πολλοί κολ

λών άλλων τόπων βασιλέων υιοί.

4. Ίουϊουτσούς, κατά σημασίαν Φιλοπόλεμος.
2. Τουτέστιν ό Καρνας ύπερεϊχε πάντων τή τοπική, τούτου δέ ό ’Αρ

ζούνας.
3. Νισσάδαι, γένος έλάχιστον, διαιτωμενον έν δάσεσι.
4. Έπ’ όνόματι τού Δρόνα.

225. Εν άπασι τούτοις διέπρεπε μόνος ό Καρνάς, καθώς ή 
Σελήνη εν άστρασΓ τούτου δέ μάλλον διέπρεπεν ό ’Αρ

ζούνας, καθώς ό Ηλιος .*2

226. Επειδή δ’ έλογίζετο ό ’Αρζούνας, ώς έκ συνήθειας καί 
έν βαθεϊ σκότει ή ένθεσις τού βρώματος είς το στόμα 

έρχεται, διά τούτο, γυμναζόμενος άδιαλείπτως, έτόζευεν 

εύστόχως προς την φωνήν καί έν νυκτί  έκ δέ τούτου 
άναπητός ήν τοΐς διδασκάλοις.

*

227. Τον μέν ούν ’Αρζούναν καί τον υιόν αύτού ’Ασβατάμαν, 
6 Δρόνας ένόμιζεν ώς δύο υποζύγια, δεξιόν και αριστε

ρόν, άξια τού άναλαβεΐν τό βάρος της τοξικης τέχνης 

αύτού.
228. 0 δέ Βήμας άριστος ήν τη ροπαλομαχία, ομοίως δέ 

και ό Δουριοδάνας· δ δέ Νακούλας τη ξιφομαχία· τή δέ 

ιππική δ Σαχαδέβας καί δ ’ίνδιστίρας.

229. Καίποτε άφίκετο πρός τόν Δρόναν ό τών Νισσαδών  
ήγεμών, Εκαλαβέας όνόματι, μαθεΐν βουλόμενος τήν τα
ξικήν άλλ’ άπεδιώχθη, έξ έλαχίστου ών γένους.

3

230. ’Αναστρέύας δέ έποίησε διδάσκαλον πήλινον  αύτός ό 
νουνεχής, καί γυμναζόμενος τήν τοξικήν, έχρημάτισεν 

άριστος έν τοΐς τοξόταις.

4

231. Εν μια δέ τών ημερών ό σύλλογος τών μαθητών τού 
Δρόνα, πορευθέντες είς τό άλσος πρός γύμνασιν, είδον 
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ενα κ.ύνα, πεπαρμένον επτά βελεσιν έν τώ εαυτού στο- 
μάτι, οτε ήνέωξεν αύτό, ύλακτών

232. Διαλογιζόμενοι δ’ ούτοι, τίνος άρα είη ή τοσαύτη ταχύ- 

της είς την όϊστοβολίαν, άκολουθοΰντες τοΐς ιχνεσι τού 

κυνός, εΐδον τόν Εκαλαβε'αν εκείνον γυμναζόμενον βέ- 

λεσιν.
233. Ερωτηθεις δέ«Σύ τίς εί ·,» άπεκρίνατο  « Εγώ είμι ό ηγε- 

» μών τών Νισσάδων· πατήρ δ’ έμός, ό Χηρανεδαμβά 

» (Χρυσότοζος)· διδάσκαλός μου δέ της τοξικης ό Δρόνας.»

*

234. Μαθών δ’ ό Δρόνας τά κατ’ αύτόν, ελαβεν αίτησας τόν 

δεξιόν αύτοΰ άντίχειρα, ώς δίδακτρον, 'ίνα μη ειη ύπε'ρ- 

τερος τοΰ ’Αρζούνα ττί τοξικνί  .*2

235. 0 ’Αρζούνας ποτέ, κατευθύνας τό ό'μμα καί την χεΐ- 

ρα αύτοΰ πρός τόν λαιμόν τοΰ όρνε'ου Βάσα, καθημέ- 
νου έπι δε'νδρου, καί στοχασάμενος τούτου, εσχε τά πρω

τεία πάντων.
236, Αλλοτε πάλιν ό διδάσκαλος Δρόνας, λουόμενος έν τώ 

ύδατι της Γαγγάς, ησθη έπι τώ ’Αρζούνα, άνελόντι βε- 

λεσιν ενα φοβερόν κροκόδειλον, όρμησαντα είς τό λαβε'- 

σθαι τοΰ ποδός αύτοΰ, και είπών, «Ούδείς άλλος όμοιος 

» έστί σοι την τοζικην,» έδωρησατο αύτώ εν βε'λος,

ί. Πριν κλείση ό κύων τό στόμα, ό Έκαλαβέας ένέπηξεν αύτώ επτά 

βέλη, τοσοΰτον ταχύς ην ό όϊστοβόλος.

2. Άκουσας δηλ. ό Δρούνας, ότι αύτός έστιν ό διδάσκαλος αύτοΰ, 

άτησε παρ αύτοΰ ώς διδασκαλία τόν δεζιόν αύτοΰ άντίχειρα' ό δέ τεμών, 

εδωκεν αύτον αύτώ. — 'Ο διδάσκαλός μου 'Ραμαδάτας έπαινεΐ τό πρό

θυμον καί ύπηκοον τοΰ ήγεμόνος τών Νισσάδων" κατηγορεί δέ του απαί

σιου αιτήματος τοΰ Δρόνα.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, ΚΕΦ. Ε'. 105

Βξ)^χ^ασσΙξ>ατ τουνομα, άξιον ριφθήναι κατ’ έχθροΰ 

ύπερτέρου.

Τέλος τοΰ Τετάρτου Κεφαλαίου, 
τοΰ Πρώτου Βιβλίου τοΰ μεγάλου Ποιήματος, 

Βαλαβαράτας τουνομα, 

τοΰ οιαλαμβάνοντος περί ημιθέων καί ήρώων, 

καί ποιηθέντος ύπό τοΰ

ΑΜΑΡΑΣΑΝΔΡΑ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ,

Λιαάαμβάγον περί του αίρετοΰ γάμου της Λραουπαόής.

1. Ασμενος έστω μοι ό υιός τοΰ Παρασσάρα , ό πρώτος 
τών όσιων, ον Οεΐσα καί ή Σελήνη έν τή καρδία αύτης   , 

ό'ς έστιν ό φαινόμενος σπίλος, αμβροσίας εσ/εν ακτίνας, 
έκ τής αμβροσίας τής ρεούσης έκ τών λόγων τών αρ

χαιολογικών βιβλίων, τών σεβαστών τω κόσμω, ών αύτός 
>  / Τ

1
123

*

1. Τουτέστιν ό Βεάσας.
2. Τουτέστι τό φαινόμενον έν τή Σελήνή μέλαν, αύτός έστιν ό Βεάσας” 

πάνυ όέ άρμοοίως και άστείως λέγει ό ποιητής” μέλας γαρ ήν και ό 
Βεάσας.

3. Όκτψκα'όεκα βεβλία άρ/αιολογικα έποίησεν, ά λέγονται Πουράναι.

εστιν ο ποιητης .
2. Ο αγαθός Βήσμας ποτέ, κατά τόν λόγον του δασκά

λου, κατεσκευάσατο βάθρα πολλά έ'ντινι πε^ιά^ι έξω τής 
πόλεως, ^ειχθείση ύπό τοϋ Βι^ούρα, εις τό θεάσασθαι 

τήν γύμνασιν τών παίδων πάντων.
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3. Πολλών δε βασιλέων, τοΰτε Βησμα, καί άλλων, ων 
πρόεδρος ήν ό Δρυταράστρας, καθισάντων έπι τών βά
θρων, ό διδάσκαλος Δρόνας σύν τω υίω αύτοΰ, είσδύς 

τά γυμναστήριον λαμπροφόρος, έποίησε σπονδήν, κατά 

το έθος.
4. Είτα, μουσικών όργάνων συμφωνούντων, είσέδυσαν εις 

τό γυιζναστη'ριον οί παΐδες, έμπειροι οντες χρήσασθαι 

παντός είδους όπλου, άγαλλόμενοι και όρώμενοι ύπό θεα
τών, ών οί μικρόσωμοι ίσταντο άκροποδιτί.

5. Ενταύθα οί εμβριθείς και μεγαλοφυείς παΐδες, δ,τε 

’ίνδιστίρας καί οί λοιποί, λαβόντες άδειαν παρά τοΰ 

άρίστου διδασκάλου, έδείκνυον, είς χαράν της χορείας τών 

βασιλέων, τάς εύστροφίας τοΰ σώματος περί την έν τοΐς 

δπλοις τέχνην.
6. 0 μέν ούν Βήμας καί ό Δουριοδάνας, οί μεγάλοι ηρωες, 

κορόνας φέροντες, έδείκνυον, εύθέως την εαυτών δυσμέ

νειαν, μαινόμενοι ώσπερ δύο άγριοι ελέφαντες μεγαλοκά- 

ρηνοι, καί δειμαίνοντες την σύνοδον.

7. Τώ δέ λόγω τοΰ διδασκάλου εστη έν μέσω αύτών ό 

’Ασβαττάμας, ώςπερ όρος μέγιστον, είς τό έμποδών γε- 

νέσθαι, μήπως γένηται κίνδυνος τω συνεδρίω έκ τής 

συμβολής αύτών τών δυσκαθέκτων μεγάλων έχθρών.

8. 0 δ’ απαράμιλλος τφ ανδρεία ’Αρζούνας, ύπείκων τή 
τοΰ Δρόνα προσταγή, εδειξεν, άγαλλόμενος καί μηδαμώς 

έπαιρόμενος, τήν διδαχθεΐσαν όπλητικήν τέχνην, τών 

βασιλέων λίαν έ κπληττομένων καί θαυμαζόντων.
9. Τηνικαΰτα, ώς εοικεν, ό μέν όγδοος ίππος τοΰ Ηλιου έφο- 

βήθη έκ τής δεινής κλαγγής τής χορδής τοΰ τόξου τοΰ 

Αρζούνα καί έ'φυγε  τοΐς δέ Πλάνησι, πλάνη άμα προσε- 

γένετο έκ τών έν αίθέρι αέρων, τών ε’κ τών συνεχών βελών,

*

10, Τότε έν τώ αίθέρι, είς δν διήκον τά πτερωτά βέλη, τά 
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άφιέμενα έκ τής χορδής τοΰ τόξου τού Αρζούνα, σφοδρός 

τις άνεμ,ος έγένετο, δς τάς μέν κορυφάς τών όρέων έκλό- 
νει, το δέ φρόνημα τών έχθρών, ώς δένδρον έξερρίζου.

11. Τό βέλος ήν πρώτον ώς ορος μεγα, είτα λεπτόν λίαν, 

ώς ά'τομον έφαίνετο έςαίφνης ώς αστραπή, κατα ούκ έφαί- 
νετο  ΐπτατο είς τόν αιθέρα, ώς αετός, καί εΐσέδυεν εις 

τήν γην, ώς τό ύδωρ τής Σαρασβατής

*

12. Τότε ό Αοζούνας, ό ών λαμπρός, ώς ή Σελήνη, καί έν 
δπλοις περιφανής, θυμηδίαν παρέσχε πάσι, ποιών τό μέν 

ύδωρ εύφημίαν εαυτού  τό δέ πυρ οξύτητα έαυτοϋ, άπαν 

δ’ ορος σταθερότητα έαυτοϋ  .

*

12

13. Τούτου, τού εχοντος βραχίονας άγλαοτέρους τοΰ βασιλέως 
τών Οφεων , περιβλέπτου γενομένου τή εύφυεΐ δεξιό- 

τητι πρός πάντα τά όπλα, ό λαός τότε μεγάλην έ'φεσιν 
είχε τοϋ βλέπειν τό πρόσωπον αύτοΰ, καί έκθαμβος έμενε 

καί εκστατικός τοΐς παραδόξοις αύτοΰ πλεονεκτήμασιν.

3

14. Εξω δέ τοΰ άγώνος κρότος χειρών έξαίφνης έγένετο , 

έπηχών τόν αιθέρα, ήχωδέστερος τοΰ φοβοροΰ σκηπτοΰ καί 

τοΰ ταράχου τών κυμάτων τής θαλάσσης έν τή συντέ
λεια τοΰ αίώνος .

4

5

1. "Ονομα ποταμού, οΰ τό ύδωρ εισδύει είς τήν γην, καί αφανίζεται.
2. Τό μέν ύδωρ βλέποντες οΐ άνθρωποι ελεγον, ώς ή ευφημία έστιν 

αύτοΰ, τό δέ πυρ, ώς ή όξύτης αύτοΰ, άπαν δ’ όρος, ώς ή σταθερότης 
αύτοΰ έστι.

3. Βραχίονας δηλ. παχύτερους και μακροτέρους τοΰ όφεως’ ή γαρ 
χειρ .όμοιοΰται τφ όφει.

4. Ό γυμναστής και αθλητής έν Ινδία, όταν ερχηται είς τό στάδιον, 
κρούει τή δεξιά παλάμη τόν τής άριστεράς χειρός μυώνα* έκ δέ τού
του τοΰ κρούσματος ήχος μέγας άποτελεϊται.

9. Τότε ή θάλασσα φυσιωθεΐσα καί ύπερκυματωθεΐσα κατακαλύψει 
τήν γήν, ώς φ«σι.
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15. Διαιρεθέντος δέ τοϋ πλήθους είς δύω, καί ποιήσαντος 

όδόν, είσέδυ τό γυμναστήριον ό Καρνάς, ό εχων ενώτια 
χρυσά έκ φύσεως, καί έπιδερμίδα  σκληράν, ώς θώρακα, 

γαυριών μεγάλως, ώσπερ μεμγνώς έλέφας.

1

16. Τούτου τό γαϋρον πρόσωπον όρώμενον ήν υπό πάντων 

τών βασιλέων, λεγόντων «Τις ούζος ό μεγας ηρως:,» 
Ούτος ούν ό άμιλλώμενος τω Αρζούνα, προσκυνήσας πρώ

τον τόν Δρόναν   καί τόν Κριπάν, έτέλεσε τόν έν άπασι 

τοΐς οπλοις αγώνα.

12

17. 0 δέ Δουριοδάνας έδωρήσατο τήν πόλιν Σαμπάν αύτω 
τώ άντιπάλω τοΰ Αρζούνα  καί ή'ρωϊ, ω φιλοφρόνως διέ- 

κειτο. Εν τούτω τω μεταξύ ήλθεν ό ηνίοχος τοΰ βασι- 

λέώς, δν ό Καρνάς προσεκύνησεν, ώς πατε'ρα .

3

4
18. Τότε ό υιός τοΰ ίνδρα, ό Αρζούνας, είρηκεν άγανακτών 

«Τίνος ενεκεν, ώ λάγνε, ή Σαμπά έδόθη παρά σοΰ τώ 

» υίώ τοΰ ηνιόχου:» καί ήψατο σύν τω Βήμα τοΰ τόξου  

ομοίως δέ ήψαντο τόξων δ,τε Καρνάς καί ό Δουριοδάνας 

όργιζόμενοι.

*

19. Ινα δέ μή ποιήσειαν οΰτοι πόλεμον φθοροποιόν τοΰ γέ

νους έν τώ άνώνι, τών βασιλέων διαταραχθέντων καί 
φοβηθέντων, πυρωθείς ό ϊίλιος τοΐς ώς πυρσί διαπύροις 

αύτών ήθεσι, κατέβη είς τόν ωκεανόν °.

1. Επιδερμίδα είχε σκληράν, ώς θώρακα.
2. Τόν πρώην διδάσκαλον αύτοΰ.
3. Αντίπαλος ήν τοΰ Αρζούνα, διότι ήν άμφιδέξιος τοξότης, καθώς 

καί ό Αρζούνας. « Κεραμεύς κεραμεΐ κοτέει και τέκτονι τέκτων, » κατά 
τόν Ησίοδον.

4. Ούτος γάρ έσωσεν αύτόν, οτε έρρίφθη είς τόν ποταμόν ύπό τής 
Πριτάς, ώς πρότερον έ[5ρέθη.

3. Ώς είς κατάψυξιν* νύξ δηλ. έγένετο.
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20. Οί μέν ούν Καουραβαί  καί Πανδοΐδαι, οί γαύροι καί 

εμβριθείς, δείξαντες την έαυτών έπιδεξιότητα έν τώ άγώ- 

νι, άπήλθον εις τά ίδια  εις δέ διασκε'δασιν τοΰ σκότους 

της νυκτός, πυρσός προηγείτο έκαστου αύτών.

1

*

21. Γνόντες δ' οί νε'οι Πανδοΐδαι την είς τά διδασκαλία τοΰ 

διδασκάλου Δρόνα κλίσιν, νικη’σαντες τόν Δρουπάδαν πα- 

ρέδωκαν αύτώ αύτόν ύπεξούσιον ό δέ, γελάσας έπί τή 

ανδρεία τών Πανδοϊδών, έλεξε πρός τόν Δρουπάδαν

22. «Πρώην, ό'τε παΐδες οντες έπαίζομεν, έπηγγελταί μοι 

» υπό σου φιλικώς τό ημισυ τής κτηθείσης βασιλείας· 
» τυχών δέ βασιλείας, ύπερηφάνως καί όργίλως άπεδίω- 

» ξας έμέ, προσελθόντα σοι  αλλ’ ήδη ή ανταμοιβή έγέ- 

» νετό σοι.

*

23. «Συ εί φίλος έμός, καί υιός φίλου τούμοϋ πατρός· δια- 

» φύλαξαν ούν, ώ βασιλεύ, τον ρηθε'ντα σοι έκεΐνον λόγον.» 

Ούτως είπών, χαρισάμενος τώ Δρουπάδα καί τό αΐτού- 
μενον ημισυ τής βασιλείας, έξαπέστειλεν αύτόν, βυσοδο- 

μεύοντα τήν μήνιν.
24. ΐΐννοών δ’ αεί ό Δουριοδάνας τούτους τούς δύω υιούς τοΰ 

ίνδρα καί τοΰ Μαρούτα   ύπερτέρους πάντων δι’ έκείνην 

τήν νίκην κατά τοΰ Δρουπάδα, καί γινώσκων τήν τών 
πολιτών εφεσιν πρός τον υιόν τοΰ Δάρμα  ’ίνδιστίραν, 

εφη τώ Πατρί αύτοΰ

*2

3

*
25. «ΩΠάτερ, ούδέ λόγος έστιν ήμών τών οίκογενών σου, 

» οί γάρ Πανδοΐδαι παμπόθητοί είσι καί πανε'κλαμπροι*

1 . Καουραβαί έν ένί όνόματι λέγονται οί υιοί τοΰ Δρυταράστρα, ώς 
άπό τοΰ Κουρού τοΰ βασιλέως καταγόμενοι- εστι δ’ όνομα προπαππω- 
νυμικόν. Πανδοΐδαι δέ, οί υιοί τοΰ Πανδοΰ.

2. Τόν Άρζουναν καί τόν Βημαν.
3. Πατήρ τοΰ Δρουπάδα.
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» έζορίσας ούν μακράν προφάσι τινι, μετάστησον αύτούς 

» είς τήν πόλιν Βαραναβάταν.»

26. ’Ακούσας τοιούτων λόγων τοΰ υίοΰ ό Δρυταράστρας, έχα- 
ρίσατο τω ’ίνδιστίρα την πόλιν εκείνην Βαραναβάταν, 

λέγων ταΰτα ό πάντη τυφλός  «ύ πόλις αύτη έστιν επί 

» γης, ώσπερ Θεούπολις  οίκειται γάρ ύπ’ ανθρώπων, ώς 

» περ ύπό Θεών .»

*

*

1
27. Γνούς δέ τήν γνώμην αύτοΰ ό ’ίνδιστίρας, καί είδώς 

τούς υιούς αύτοΰ πολλούς επικούρους έχοντας, καί φύσει 

εχθρούς, προσκυνησας τόντε Κριπάν, καί τόν Δρόναν, καί 
τόν Βήσμαν, καί τούς λοιπούς λογάδας, ώδευσε την είς 

την πόλιν Βαραναβάταν όδόν.

28. Αποπέμψας τε αύτός ό παμπόθητος πάντας τούς προπέμ- 
ψαντας πολίτας, καί προσκυνησας τόν Βιδούραν, τόν ά- 

ζιον σύμβουλον, έπορεύετο εις εκείνην την πάντερπνον πό
λιν, σύν τη μητρί καί τω χορώ τών αδελφών.

29. Τούτου δέ άπελθόντος, ή μέν Χαστιναπούρα πόλις έγέ
νετο ά'νολβος, ή δέ Βαραναβάτα πανολβία, καθώς ον μέν 

τόπον άφίησιν ό Ηλιος, έκεΐ έστι νύζ, ένθα δέ λάμπει, 

έκεϊ ημέρα.
30. Τη δέ δεκάτη ημέρα ηχθη επ’ οίκον έν εκείνη τη πό- 

λει, εύάρμοστον ό'ντα είς τό κατακαηναι εύθέως, θς κα- 
τεσκευάσθη πρότερον δολίως ύπό τοΰ δολιόφρονος βουλευ- 

τοΰ, Πουροσάνα τοΰνομα, προσταχθέντος ύπό τών δυσμε

νών υιών τοΰ Δρυταράστρα.
31. Γνούς δ’ ό υιός τοΰ Δάρμα έκ τής οσμής εκείνον τόν 

οίκον, οίκον πυρός, κατεσκευασμένον έζ ύλης σχοίνου  , 12

1. Εύδαίμονας δηλ. εχει κατοίκους καί μακαρίους.
2. Είδος χόρτου, έξ οΰ πλέκουσι σχοινία’ ουτω καλείται μέχρι τοΰ νυν.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, ΚΕΦ. Ε'. 111

ρητίνης, λακκίου, καλάμου, βουτύρου, λίνου, καί άλλων 

τοιούτων, είπε τάδε τω Βήμα και τοΐς λοιποΐς*

4. Λόγοις γρίφοις καί άνιγματώδεσι δηλ.
2. Λόγισαι δηλ. πόσος χρόνος παρήλΟεν άφ’ ου ήλθες.

32 «Οντιμοι έν όδώ τότε, ταύτην την συμβουλήν έδωκεν 

» ό Βιδούρας, λόγοις άγνώστοις  και ύπό τών έμφρόνων 

« Φοβητέον άει ύμΐν πανταχού έκ πυρός και έκ φαρμάκου  

« ούδεμία δέ οδός άγνωστός έστιν ύμΐν.»

1

*

33. «Αύτη ούν ή συμβουλή σήμερον έφάνη αληθής, τούτου 

» του οίκου έλθόντος ύπ’ οψιν τών έμών οφθαλμών, κα- 
» τασκευασθέντος έξ ύλης καυσίμου. Εγώ νομίζω τούτον 

» τόν Πουροσάναν, τόν γνωστόν έπι δολιότητι, έπίβουλον 

» και όλέτορα ήμών.
34. « Οίκώμεν δη έν τούτω τω οϊκω, ώσπερ μηδέν ύπονοούν- 

» τες, ύπορύξαντες ένα ύπόνομον είς φυγήν. Εν δέ τνί 

» ώρα της πυρκαϊάς, άπατήσαντες τόν Δουριοδάναν και 

• » τόν βουλευτήν, οτι τεθνεώτές έσμεν, άπέλθωμεν αισίως.»
35. Οΐκοΰντος δ’ εκείνον τόν οίκον τού Ινδιστίρα, προσελ- 

θών τις άγνώς γεωρύχος, απεσταλμένος παρά τού Βιδού- 

ρα, εφη  «Ο πονηρός βουλευτής κατακαύσει ύμάς έν νυκτί 
» τή δέκατη τέταρτη ημέρα της μειουμένης Σελήνής, με- 

« τά έν έτος τής ένταύθα ύμών οίκήσεως.

*

36. « Οθεν έν η όγδοη ημέρα τού Παλγούνα μηνός ήλθες είς 

» τήν δε τήν πόλιν, ταύτην λάβε κατά νούν, ώ Κύριε  ’ 

» έμέ γάρ τόν γεωρύχον, τόν έαυτού φίλον, έστειλεν έν 
» αδημονία ό Βιδούρας, είς τό ύπορύξαι ένα ύπόνομον, 

37. ’Αποδεξαμένου δέ τού Ινδιστίρα ό',τι εϊρηκεν ό γεωρύ- 

χος, και δείξαντος έν τω οϊκω τόπον κρύφιον, διωρύχθη 

ταχέως ύπ’ έκείνου τού γεωρύχου ύπόνομος· ό δέ δόλιος 

Πουροσάνας βουλήν έθετο είς τό έργον τής πυρκαϊάς,

*2
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οίκων έν τφ ύπερώω τοΰ Ια Δακκίου οΐκου έκείνου.

38. Περί δέ μέσα; νύκτας ό εΰφρων ’ίνδιστίρας, κατακλίνας 
έν οικφ μίαν Νισσαδήν μετά πέντε αύτής υιών, επί σκή- 

ψει τοΰ δειπνήσαι, άνεχώρησεν άμα τή μητρί καί τοΐς 
άδελφοΐς διά τοΰ υπονόμου, τοΰ Βήμα βαλόντος πρώτον 

πΰρ εις τόν οίκίσκον τοΰ βουλευτοΰ.

39. Καταμελάναν δέ τό πΰρ τόν ορίζοντα τοΐς πυκνοϊς κα- 
πνοΐς, ώσπερ φανεραΐς δυσφημίαις τοΰ Δουριοδάνα, κα- 

τεπυρπόλησε τόν έκ Αακκίου οίκον σύν τώ κακώ βου

λευτή Πουροσάνα.
40. Ον δέ βρόμον έποίει τό πΰρ τή κατακαύσει τοΰ έκ κα

λάμων οικου, ούτος ήν ώς κάγχασμα «Οτι ό μέν ’ίνδι- 

» στήρας άνεχώρησεν αισίως, ό ων εύμενέστατος καί βέλ- 
» τιπος· ό δέ Πουροσάνας κατεκάη ύπ’ έμοΰ, ό ών έλάχιςος 

μ καί κάκιστος ». Είτα δ’ ό λαός ήθροίσθη λέγοντες*

41. «Επικατάρατον σύ τό πΰρ, τό στόμα τών Θεών Η έπι- 
« κατάρατοι οι Βραχμάνες, οΐ λατρεύοντες, σπεύδουσί σοι! 

« Επικατάρατος ό καθαρισμός σου, δι’ ού ό έρασμιώτα- 

τος θεοΐς τε καί Βραχμάσι καί καθαρός βασιλεύς κατε- 

« κάη, χάριν τών υιών τοΰ Δρυταράστρα, οΐ είσιν ένσώ- 
» ματοι δαίμονες!»

42. Π δέ φλός τοΰ πυρός, ώσπερ γελώσα   διά τής λάμ- 

ψεως τόν λαόν, τόν λίαν λυπούμενον, καί διδόντα αύτω 
ψευδή ψέγη (στίγματα), διήκουσα μέχρι τοΰ ούοανοΰ καί 

κυματίζουσα, έβλεπεν έκείνους τούς Πανδοίδας όδεύον- 

τας εν οόω.

*2

43. Τίνων γάρ όφθαλμοΐς έραστοί ούκ ήσαν έπι γής ουτοι οί

4. Στόμα λέγεται τών θεών τό πΰρ, επειδή τα προσφερόμενα τφ πυρι 
έν ταίς σπονδαΐς καί Ουσίαις έσθίουσιν οί θεοί.

2. Ή λάμψις ήν ώί γέλως.
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Πανδοίδαι, ενεζεν της εύμορφίας, τής εύγενειας, τής ει
λικρίνειας, και άλλων αρετών ·, εγώ νομίζω, ως εκ τοΰ 

βέβαιόν πως είναι, ότι κατεκάησαν εκείνοι, ύδωρ έχέετο 

έξ οφθαλμών τών πολιτών, είς σβέσιν τοΰ πυρός.

44. «ί^ Φιλάρετε, έλεγον , ώ μόνον προτείχισμα τών οί- 
» κείων καί φίλων!   ώ έφάμιλλε τώ ’Αγαστέα!  ώ δο- 

» χεία τής αγλαΐας!  ποϊ έπορεύθητε·, η Τοιαύταις φω- 

ναΐς τών ανθρώπων καί ή νύξ παρήλθεν άνιαρώς.

1
12 3

4

45. 0 μέν ούν λαός, θυμω κατεχόμενος, ότι ούτος ό Πουρο- 
σάνας, ό εύμ.ενής τοΰ Δουριοδάνα, ήν ό συνεργός τοΰ 

άναιρεθήναι τούς περί τόν ’ίνδιστίραν, περί τήν έω 

επαιον λάξ τό κρανών αύτού, καί περ κατακεκαυμένόυ τό 

σώμα.
46. ’ίδόντες δέ τήν Νισσαδήν εκείνην καί τούς πέντε αύ

τής υιούς κειμένους, έκλαιον, νομίζοντες ώς οί Πανδοίδαι 

είσι σύν τή μητρί αυτών ό γάρ φρόνιμος γεωρύχος άθεα- 
τον έποίησε τήν είσοδον τοΰ υπονόμου, έπισωρεύσας χοΰν 

πολύν τοΐς ποσίν αύτοΰ.
47. 0 δέ τυφλός βασιλεύς έκλαιεν ύπέρ τό μέτρον, τοιούτων 

λόγων άκούων, λεγομένων πρός τών πολιτών «Εγένετο 
» σοι τό έφετόν οί υιοί τοΰ Πανδοΰ άνήλθον είς τόν ού- 

. » ρανόν, ένδον όντες τοΰ πυρποληθέντος οίκου έκ συνερ- 

» γίας σου· σύ δ’ εχε βασιλείαν μακροχρόνιον.»
18. Παντός δέ τοΰ λαού λίαν λυπουσ.ένου, έκτος τοΰ Δου- 

ριοδάνα, καί τοΰ Βιδούρα, τοΰ γινώσκοντος τό απόρρητον, 

ό βασιλεύς Δρυταράστρας μ.όνος πάντα τά νενοαισμένα 

τοΐς νεκροΐς έτέλεσεν.

1. Ούτος έστιν ό Ινδιστιρας.
2. Τοΰτο άναφέρεται είς τόν Άρζούναν.
3. Ούτος έστιν ό Βήμας, πολυφάγος γαρ ήν, ώς καί ό Άγαστέας.
ΰ. Ούτοι δ’είσιν ό Νακούλας και ό Σαχαδέβας.

8
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49. Οί τοίνυν Πανδοΐδαι καί ή Πριτά έξελθόντες τού κατα- 
κεζαυμένου οίκου ζαί διαπεράσαντες τήν Γαγγάν, ώς ήδύ- 

ναντο, έπορεύοντο έν καιρω θέρους ζατά τό μεσημβρινόν 

μέρος, προσέχοντες άεί, ζαί έμειναν ζατά την εσπέραν 

έπί ρίζης δένδρου Βάτας  εντός του δάσους.1
50. 0 δέ γενναίος Βήμας ήλθε δρομαίος είς τινα λίμνην, έξ 

αιτίας τής πολλής δίψης τών οικείων, οδηγούμενος φωνή 

γεράνων· ένθα λουσάμενος ζαί πιών ύδωρ ζαί ύδρευσάμε- 

νος έν φυλλίνω άγγείω, έπανέστρεψεν.

51. ’ίδών δέ τούς αδελφούς ζαί τήν μητέρα ζοιμωμένους 
ζατά γής, τούς όντας άξιους ζοιμάσθαι έν κλίνη απαλή 
ζαί ζοραλλιοζολλήτω, εχ,λαιε τοιαΰτα διανοούμενος· «Ω 

» τών αποτελεσμάτων τής κακής τύχης! Φευ τής έμής 

» ρώμης.»
52. Είς δέ τις Τιτάν, Χιδάμβας τουνομα, ίδών τούτους έν 

τω δάσει, πεινών, ε’ξαπέστειλε τήν αδελφήν αύτού Χι- 

δαμβάν, είς τό άνελεΐν αύτούς· επειδή δέ ήράσθη αύτη 

τού Βήμα, άγαναζτήσας ό Τιτάν, άνηρέθη εύμαρώς ύπό 

τού Βήμα, ώς ό έλέφας ύπό λέοντος.
53. Τή δέ ζελεύσει τής μητρός και τού ’ίνδιστίρα, συνήν 

ό Βήμας έζείνη τή Χιδαμβα, πασχούση έρωτι ζαί δεο- 

μένη· συνών δ’ αύτη ζατά τήν ημέραν έν πολλοΐς μέρεσι 

τού δάσους, περί τήν εσπέραν άφιζνεϊτο πρός τούς οί- 

ζείους.
54. Εγεννήθη δέ έκ τούτων υιός Γατοτκάσας όνόματι, ρω

μαλέος καί άριστος έν τοΐς πολεμισταΐς. Λαβούσα δ’ ά
δειαν παρά τού Βήμα ή Χιδαμβά, άνεχώρησεν είς τό 

ένδότερον τού δρυμώνος, καί ό υιός ώσαύτως, είπών τώ 

Βήμα· « Ενθυμητέος είμί έν ανάγκη».

1. Βάτα, δένδρον μέγα, ού οί κλόνοι κατ^τεινόμενοι είς γην ριζοΰντ«ι.
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55. Τη δ’ έπιταγη τοΰ σεβαστού Β-άσα, 8; ώφθη έν όδώ, 

άναλαβών ό Βήμας επί τοΰ σώματος έαυτοΰ τούς οικείους, 

ώς κεκαηκότας, έχοντας φλοιούς, ώς ίμάτια, καί πλοκά
μους τριχών, έβάδιζε ταχέως είς τήν πόλιν Εκασακράν, 
καί έφαίνετο ώς όρος κινητόν, έχον δένδρα μεγάλα.

56. Ελθόντες δ’είς εκείνην τήν πόλιν, έν ή δαίμων τις, Βά- 

κας τούνομα, κατεβίβρωσκεν ένα άνθρωπον καθ’ έκάστην 

έκ συμφωνίας, καθώς ό λάρος τούς έν λίμνη ίχθύας, κα
τέλυσαν έν οικία Βραχμάνος, ζώντες έξ αίτήσεως, καί 

περ βραχίονας έχοντες στιβαρούς.

57. Εν ή δ’ημέρα ώρισμένος ήν ό Βραχμάν, ού έν τώ ο’ίκω 
ωκουν, είς βρώσιν τοΰ δαίμονας, άποσταλθείς ό Βήμας 

παρά τής μητρός, είς σωτηρίαν τοΰ Βραχμάνος, ήλθεν 
είς τό όρος, ένθα ήν ό δαίμων, φέρων πολυειδή βρώματα.

58. Καλέσας δέ τόν δαίμονα Βάκαν ό γενναιότατος Βήμας 

είς βρώσιν τών προσφερομένων, ήσθιεν αύτός αύτά. Θυ- 
μωθέντος δέ τοΰ δαίμονας, άνεΐλεν αύτόν ό Βήμας, μετά 

φρικτόν πόλεμον, καθώς ό σφοδρός άνέμος αναιρεί τό 
πυκνόν νέφος.

59. Αναστρέψας δ’ δ Βήμας, εϊρηκε τφ Βραχμάνι ταΰτα’ 

«0 δαίμων έκεΐνος άνηρέθη ύπό τοΰ έμοΰ Θεοΰ, 8ς έφά- 

» νη μοι ίλεως». Εκεΐθεν δ’ έπορεύοντο οί νεανίαι ούτοι 

είς τήν Πανσάλαν χώραν ού γάρ καλόν τοΐς φεύγουσι 
μένειν έν ένί τόπω.

60. Τούτοις διοδεύουσι δάση μεγάλα, έπιστάς ώφθη δ κορυ

φαίος τών οσίων Βεάσας, ή είκών τής αρετής, δ λιμήν 
τών έν τώ κόσμω τούτω κλυδωνιζομένων, καί ή πηγή 
τής ίλαρύτητος.

61. ’ίδόντες δέ παρόντα τόν Βεάσαν οί γενναίοι υίοί τοΰ 

βασιλέως Πανδοΰ, χαράς έπλήσθησαν απείρου, καθάπερ 

οί ταώ, βλέποντες τό ύδροφόρον νέφος, καί οί Κόκκαι, 

τόν άνατέλλοντα Ηλιον.
8*
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62. Τότε ούτοι οί μέλανες γενόμενοι έκ τής συνεχούς πλά

νης, καίπερ λευκοί οντες, έκτείναντες τάς χεΐρας μετά 

μεγάλης χαράς, προσέπεσον τοΐς ποσί τού Βεάσα, ώςπερ 
οί βομβύλιοι έμπίπτουσι τοΐς λωτοΐς, έκτείνοντες τάς 

πτέρυγας.
63. Δούς δ’ αύτοΐς εύλογίαν ό άριστος τών οσίων, και γνώ

στης τών παρωχημένων, τών παρόντων καί τών μελ
λόντων, εφη ήδέως· «Πορεύθητε ταχέως εις την πόλιν 

» τού βασιλέως Δρουπάδα, έπι τω γημαι την κόρην αύτού, 

» η άθλόν έστιν εύστοχου τορεύματος >>.

64. Πιόντες δ’ ούτοι έκ τού λωτίου στόματος τούτου τού 

εγκρατούς λόγον γλυκύν, ώς μέλι μελίσσης, έπορεύοντο 
χαίροντες πρός τόν άνθούντα λαμπρά φήμφ Δρουπάδαν, 

καθώς οί Βομβύλιοι πρός τόν άνθούντα λωτόν.
65. ’Αφιγμένους δέ τούτους περί τό μεσονύκτιον έπί την 

όχθην τής Γαγγάς, οδηγούμενους ύπό τού ’Αρζούνα, 

έχοντος δαυλόν ήμμένον, έκώλυσεν άγανακτήσας, διότι 

έγένετο φώς, ό αρχηγός τών Γανδαρβών, ’Αγκαραπάρνας 

τουνομα, δς συνέπαιζε τφ γυκαικί αύτού έν έκείνω τφ 

υδατι.

66. 0 δ’ Αρζούνας κατέκαυσε τήν άμαξαν τού Γανδάρβα 

τώ πυρίνω καταπέλτφ· έάλω δέ καί αύτός, ώς έχθρός  

ή δέ γυνή αύτού Κουμβηνασή, έξελιπάρει ταπεινώς τήν 
Πριτάν καί τόν Ίνδιστίραν οΟεν καί άπελύθη ύπό τού 

Αρζούνα.

*

67. Φιλίαν δ’έπειτα ό ’Αρζούνας έποιήσατο μετά τού Γαν- 

δάρβα, καί εόωκεν αύτώ τό πυροβόλον οπλον μετά τής 
έπωδής· ο δε αντέδωκεν έκείνω μίαν έπωδήν γνωστικήν 

τού παντός  ύπεσχετο δε καί πεντακοσίους ίππους άτρώ- 

τους έν πολέμω.

*

68. Συμπαραλαβόντες δ’ ούτοι οί Πανδοΐδαι τόν ίερέα Δαου- 
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μέαν, τόν έπιστάτην τοΰ ιερού τόπου, καλουμένου Ούτ- 

κοσάκα, κατεφρόνουν τοΐς βουλευτικοί; λόγοις αύτού, καί 
τών ούρανίων θεών, ών παν δεινόν άπαλλάττεται τνί 

βουλή τού Βριχασπατή
69. Ελθόντες δ’ εις την πόλιν τού βασιλέως Δρουπάδα, τή 

έκκαιδεκάτη ημέρα, αφέντες τά έπιπλα καί τήν μητέρα 

αύτών έν οϊκω κεραμέως, έπορεύθησαν μετά σπουδής είς 
τό βασιλικόν βουλευτήριον, επί τό λαβεΐν άθλον ώραίαν 

κόρην εύστόχω τοξεύματι.

70. ’ίδών δ’ δ ’ίνδιστίρας ενώπιον τόν λαμπρόν νυμφώνα 
τού αιρετού γάμου, έφη τώ χορώ τών αδελφών αύτοϋ' 

«Αύτός που ό ούρανός ήνέχθη ενταύθα ύπό τού Δρουπάδα, 

» ος ύπερέβαλε τήν θείαν τέχνην τή άνθρωπεία.

71. «Καί αύτό τό πύρ, ό έστι τά πολλά λιθοκόλλητα λαμ- 
» πρά βάθρα, ώςπερ λαβόν πολυειδή μορφήν ενταύθα, 

» θεωρεί μετά Θαύματος τά πολύτιμα πράγματα τού γά- 

» μου τής κόρης, ή έγεννήθη έκ τού χωνευτηρίου τού τής 
» θυσίας πυρός  .12

72. « Πάντων τών βασιλέων κληθέντων τή επί θύρας σα- 

λευομένη σειρά έκ φύλλων, ώςπερ νεύσει όφρύος, ό νυμ- 
» φών ούτος, μη βλέπων βασιλέα τινα άξιον τής παρθέ- 

» νου, καλεΐ ταΐς ύψηλαΐς σημαίαις, ώς χερσί, τούς θεούς 

«ενταύθα.
73. « Αί δέ σημαΐαι , άγλαϊζόμεναι τοΐς πυκνοΐς τούτοις 

« θυμιάμασι, διακινούνται έν αίθέρι, περιπνεόμεναι αέρι 

» καί δρώμεναι λίαν χαρμοσύνως ύπό τών επτά οσίων,

3

1. Ίουτεστι βουλευτικώτερος ήν καί τοΰ Βριχασπατή, ος έστιν ίερεύς 
τών Θεών.

2. Θυγάτηρ ήν τοΰ τής Ουσίας πυρός, καί διά τοΰτο ήλθε πως καί 
αυτό τό πυρ είς τόν τής Ουγατρός γάμον.

3. Αί σημαΐαι λευκαί, ώί ή Γαγγά" τό θυμίαμα μέλαν, ώς ηΊαμουνά*
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» ώσπερεί χίλιαι Γαγγαί, μεμιγμέναι τή Ιαμουνά

74. ■ Ηχος δέ σαλπίγγων ηχεί όξέως, διήκων μέχρι τ°ΰ θθ  
~ ζ < 2

*

4. Σαλεύονται καθώς χαίρουσιν οί άσκηταί δτε λούονται έν τή συμμί- 
ξει τής Γαγγάς καί τής Ταμουνάς.

2. Καθώς ή θάλασσα άνεγείρεται φανείσης τής Σελήνης" καί γάρ 
σιληρουμένης τής σελήνης ή θάλασσα έξοιδοΰται, καί συνταρασσομένη κύ- 
μασι, ποιεί τάς άμπώτεις.

3. Έπι τών άνθέων βομβύλ^οι περιΐπταντο* τάϋτα δέ τά άνθη ήσαν 
ώς άστρα.

4. Σκοπος ην ιχθύς κρεμάμενος.
5. Έκηρύχθη πρότερον, ώς έκεΐνος άθλον έξει τήν κόρην, 8ς καί τό 

τόςον έντενεϊ, καί τοϋ ιχθύος στοχάσεται.

ρ ρανοϋ, ώςπερ ήχος συναρασσομενων κυμάτων του πέ
η λαγούς τοϋ έρωτος τών βασιλέων, άνεγειρομένου εις 
» τό ίδεϊν όσον οΰπω την σεληνοπρόσωπον βασιλίδα 

» κόρην.
75. ° Τά δ’ άστρα, ά έστι τά άνθη, τά έν τω άγλαω νυμφώ- 

« νι, έλθόντα καί βεβαιωθέντα, ότι τό ύμνολογούμενον 
» σεληνιαΐον πρόσωπον της θυγατρός τοϋ Δρουπάδα λαμ- 

» πρότερον έστι καί τής λαμπράς Σελήνής, τής κυρίας 
» αύτών, μέλανα τό πρόσωπον έγένοντο έκ τών βομβυ- 

» λ ίων  ».3

76. Τοιαϋτα συνδιαλεγόμενοι ούτοι οί Πανδοίδαι ύπερχαί- 

ροντες, εχοντες στολήν Βραχμανικήν, άνεκλίνθησαν έπι 
κλίνης, άγλαϊ'ζομένης συνεδρεύουσι Βραχμασιν ή δέ κλί

νη, έχουσα τούτους τούς πέντε ήρωας, έφαίνετο ώς λέαινα 

είς όλεθρόν τών έχθρών, ώς μεμγνότων ελεφάντων.
77. Εφιέμενος δέ ό Δρουπάδας έκδοϋναι τήν έαυτοΰ θυγατέ

ρα τώ Αρζούνα, καί βουλόμενος άναγνωρίσαι αύτόν, 

άγνωστον οντα, εττοιησεν εν [ζεγα τοζον, ζαι ε’ίετο εν αι- 

θέρι τόν σκοπόν -, ού ό στοχασμός, άθλον ήν τής κόρης 
ί / \ο γάμος .
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78. Παρέστη δέ τώ θεάτρω ή κόρη, φέρουσα τφ χειρί ά'νθι- 
νον στέφανον τοΰ αιρετού γάμου, ώςπερ τόξου τού Ερω

τος, καί περιειλημμένη συχνοΐς βομβυλίοις, ώςπερ στα- 

γόσιν άνισταμέναις έκ τών κυμάτων τοΰ πέλαγους τού 
3/ 
Ερωτος.

79. Καί το μέν λευκόν σκιάδιον έφαίνετο, ώς ή άθρόα μαρ

μαρυγή τών μαργαριτών έστι, τών έπί τού στεφάνου της 

κεφαλής αύτης· τά περισειόμενα εκατέρωθεν λευκά 

όιπίδια έφαίνοντο, ώς ή μαρμαρυγή έστι τών σαλευομέ- 

νων λαμπρών ένωτίων.
80. ό εν ταΐς χερσί λαμπρός άνθινος στέφανος άντήριζε 

τώ έκ μαργάρων διαυγεΐ ορμω’ ό δ’ έκ της ζώνης καί 

τών περιπεζίων καί ψελλίων ήδύς ήχος Χ, όμοιος ήν τώ 

τής χορδής τού τόξου τού προδρόμου Ερωτος.

81. Τών δέ βλεμμάτων τών βασιλέων πάντων γενομένων 

έκ τής αγωνίας όμοίων τοΐς συνταραττομένοις κύμασι 
τής γαλακτώδους θαλάσσης, ή βασιλική κόρη έφαίνετο 

ώς ή Λαξμή  , έτοιμη ούσα γενέσθαι παράκοιτος ένί τινι 
τών λογάδων.

12

82. Οί μέν ούν βασιλείς, οΐστρηθέντες καί έκβακχευθέντες τόν 

νοΰν έκ τής όψεως τών όμμάτων τής εύοφθάλμου κό
ρης , διά πολλού πολυειδή έποίουν σχήματα, πάθη με

γάλα τού θαυμασμού τού αβρού Ερωτος.

3

83. Αλλος μέν γάρ βασιλεύς, ερωτι νικηθείς, ένασχολούμενος 
έρρύθμιζε τήν κόμην αύτού τοΐς ά'κροις τών δακτύλων 

1. ’Εν τή ζώνη καί έν τοϊς περιπεζίοις κωδωνίσκοι ήσαν.
2. Καθώς ή Λαςμή, έξελθοΰσα έκ τής γαλακτώδους θαλάσσης παρά- 

κοιτις έγένετο τοΰ Βισνοΰ.
3. Τδ μέν λευκόν τοΰ όμματός έστιν άμβροσία, τδ δέ μέλαν φάρμα- 

κον, τδ δ’ύπέρυθρον οίνος* τούτέστι τδ καλόν όμμα γυναικδς, μέθην, 
θάνατον, και ζωήν προξενεί.
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διά δή τούτου έσήμαινε, καί ώσπερει ελεγεν « ώ αγλαά, 
« καίπερ ουσα επί της έμής κορυφής, ούδέν βάρος ^.ο^ 

» προξενείς ».
84. Αλλος δέ, παραδεδομένος όλος τω ερωτι, έβλεπε το λώ- 

τιον εαυτού πρόσωπον έν τή πολυτίμω λίθω του περι

καρπίου, είς το σκοπήσαι, εί επί τοΰ μετώπου γράμματά 

είσιν ένκεχαραγμένα ύπό τοΰ Βραχμά, επί τώ τυχεΐν 

αύτής.
85. Αλλος δέ, βλέπων ταύτην την κινητήν βασιλεύουσαν πο- 

λιν τοΰ βασιλέως Ερωτος, έτεινε λίαν έρωτικώς τό ομμα 
αύτοΰ είς τόν δν είχεν έν χερσί λωτόν, ιν’ ίδοι, εί ή 

αγλαΐα τοΰ λωτοΰ όμοια εΐη τή της κόρης, ή μη.
85. Αλλος δέ κρατών τή μια χειρι λωτόν, έψαυεν αύτοΰ 

τοΐς δακτύλοις της έτέρας χειρός· έκ δέ τούτου έσήμαινε, 

ώς ουτω ύαύσει τοΰ μαστοΰ έκείνης, ού έκ της όράσεως 

πάθος έγένετο έρωτος.
87. Αλλος δέ εθετο έν τώ στόματι κάρφος χόρτου , ώςπερ 

βουλόμενος ξέσαι τούς όδόντας' διά δέ τούτου ύπεδεί- 

κνυε, καί ώσπερει έλενε  « Χόρτον θείς έν τω έμαυτώ 
» στόματι, δουλείαν σοί ποιήσω, ώ εύόφθαλμε ».

1

*

88. Αλλος δέ τρωθείς τώ έρωτι, βουλόμενος ίδεΐν αύτήν 

τρανώς, ην ούδέποτε είδεν είς τό φανερόν, έτεινε τόν 

οφθαλμόν είς τό στήθος αύτής, έν ω περιττός ήν ό κα- 
θειμένος λαμπρός όρμος, διά τήν ήν είχεν αγλαΐαν τό 

σώμα.
89. Αλλος δ’ αύ πάλιν, ώςπερ καταφρονών αύτής, κλίνας 

τήν κεφαλήν αύτοΰ, συνελάλει φίλω ύποκαθημένω σύνεγ

1. 'Ο διωκόμενος καί καταφεύγων είς τινα, ή ό κινδυνεύων έν πολέμω 
ύπ’ αντιπάλου, χόρτον ολίγον τίθησιν έν τω έαυτοϋ στόματι* έκ δέ τού
του Υποδεικνύει, ώς υποκείμενος $ύτφ έστιν, ώς ύποζύγιον ποηφάγον.
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γυς, σημαίνων διά τούτου, οτι λίαν ύποκλινής τώ βασι- 

λεϊ Ερωτι έγένετο.
90. Και άλλος έρωτόληπτος μέν, καρτερικός δέ, κατέψηχε 

τοΐς δακτύλοις της άριστεράς, την παλάμην της δεξιάς, 

παραθαρρύνων καί έπελπίζων αύτήν, η άδημόνως είχεν 

είς το άψασθαι τών μαστών αύτής της βασιλίδος Χ.

91. Υπό μέν ουν τών βασιλέων πάντων τών έρωτι κατεχο- 
μένων, ούτω συνείχετο ή νεάνις και ό'μματι και καρδία  

Λύτη δέ, τοΐς μένό'μμασιν έβλεπε τό κείμενον τόξον, τώ 
δέ νοί διενοεΐτο τό ζεύγος τών βραχιόνων τού ’Αρζούνα  .

*

12

92. Τότε ό Δρυσταδιούμνας , τιμησάς τό τόξον άνθεσιν, 

ε’πάρας την χεΐρα αύτού, είπε τά δε έν τώ μέσω ίστά- 

μενος  «Οςτις άριστος τοξότης επιθυμεί τυχεΐν της θυ- 
» γατρός τού βασιλέως Δρουπάδα, ούτος στοχασάσθω τού 

» σκοπού. »

3

*

93. Τοιαύτα εΐπόντος τού κορυφαίου πάντων τών καταγομέ- 
νων έκ τού Πρισσάτα , τίς τών πολυδυνάμων έκείνων 

βασιλέων τρόπους ούκ έποίησεν είς τό άραι καί έντεΐναι 
τό τόξον, άλλ’ ούδείς αύτών έφάνη εύδόκιμος.

4

1. Έπηλπιζε δηλ. αύτήν, οτι τεύξεται τοΰ ποθουμένου.
2. Άκούουσα τήν περί τήν τοπικήν φήμην τοΰ ’Αρζούνα, διενοεΐτο, 

ώς αί χεΐρες έκείνου ίκαναί είσιν άραι και έντεΐναι τό τόςον.
3. Ό Δρυσταδιούμνας υΐός ήν τοΰ Δρουπάδα.
4. Πρισσάτ»;, π^πποςτον Αρυυτ«δ;ούμνα κ«ί πατήρ τοϋ Δρουπάδα.

74. Αλλοι μέν γάρ κατη(σχύνθησαν, μη δυνάμενοι έντεΐναι 

τό τόξον άλλοι δέ ούκ άνέστησαν, φοβούμενοι μη που 

έκπέσειαν της πρώην φήμης αύτών. Μετά δέ τούτους άνέ- 

στη έκ της κλίνης ό ’Αρζούνας μετά τού Βήμα, βραχμα- 

νικην εχων στολήν καί βαδίζων ώς έλέφας.

95. Τότε ούτοι, ό,τε ’Αρζούνας, και ό Βήμας, είςούδέν λογι- 
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ζόμενοι πάντας τούς Ξατράς, καί άπό γε τού σώματος 
καί τού ήθους καί τοΰ βαδίσματος καί τοΰ επιχειρήματος 

διαγινωσκόμενοι ύπό τοΰ Κρισνά, ύπό τοΰ Βήσμα, και 
ύπό τοΰ διδασκάλου Δρόνα,

96. Καί όριόμενοι ύπό πάντων τών βασιλέων διαπορούντων, 
«Αρα ό Ηλιος καί ή Σελήνή, βαδίζοντες έπί γης, ούτοί 

η είσιν, ή άλλοι Βαλαδέβας καί Κρισνας; ήό Γανέσσας 

»καί ό Σκάνδας; ή οί υιοί τοΰ Δουσσαράτα άνεγεννηθη- 

» σαν, δ,τε Ράμας καί ό Λαξμάν ; η
97. Ηγκαλίσαντο, ώςπερ δύο χεΐρες της ανδραγαθίας, την 

γην την έμπροσθεν τοΰ συνεδρίου , την έχουσαν μίαν 

όφρΰν, τό τόξον. Ενταθέντος δέ τοΰ τόξου ύπό τοΰ ’Αρ- 

ζούνα, έφη ό Βήμας έπτφμένως πρός τούς βασιλείς

1

*

98. «Ω βασιλείς, εί δύναμις ούκ έστι τοΐς βραχίοσιν ύμών, 

» διάτί κλίσις ύμΐν έγένετο πρός την Θυγατέρα τοΰ Δρυ- 

» πάδα; εί δέ κλίσις έγένετο, διά τί ποτ’ άρα ήλθετε; εί 

» δέ καί ήλθετε, διά τί άμιλλα ύμΐν έγένετο, τοΰ τό- 

» ξου οντος άνωτέρου της δυνάμεως ύμών ;

99. «Ούδείς τών βουλευτών ύμάς προφάσει τινι έκώλυσεν, 

» είδώς, ώς ούκ έστι της δυνάμεως ύμών τοΰτο τό έπιχεί- 

» ρήμα; Τό στήθος ύμών ού διερύάγη σήμερον, άχρηστων 

» ό'ντων είς τό έντεΐναι τό τόξον ;

100. «Εν τώ άθλω τούτω, τώ μέν Δρόνα καί Βήσμα αισχύνη 
» έστίν  ό δέ Κρισνας ύποκλινης έστιν έκκαίδεκα χιλιάσι 

» γυναικών   ύμΐν δέ, ώ Καουραβαί, τοΐς έπαιρομένοις 

*

*2*

4. Ήλθον δηλ. είς τήν γην τοΰ άγώνος, είς τό στάδιον.
2. Χαριζόμενος τω Δρόνα καί τφ Βήσμα, λέγει ό Βήμας, οτι ούτοι 

ού βούλονται γήμαι αύτήν, διότι είσί γέροντες, καί διά τοΰτο ούκ έπιδει- 
κνύουσι τήν έαυτών τοξικήν, ομοίως δέ καί ό Κρισνας, διότι άρκετάς έχει 
γυναίκας.
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σ επί ττί δυνάμει τών βαχιόνων, έγένετ’ άρα τοΰτο 

» τό τόξον διδάσκαλος της άποσβέσεως της οίησεως ;
101. «Διά τί δέ, ώ Καρνά, ούδέ γε σοί αύτώ τό τόξον έντέ- 

» ταται σήμερον, τωέχοντιόνομαστούς βραχίονας-, η εφεσις 

« σοι έγένετο δυσφημίας αιωνίου, άντί κοσμήματος αίω- 

» νίου ·,
102. « ϊδετε, ώ βασιλείς, όπως ούτος ό Βραχμάν, ό χάριν 

»λαβών παρά τοΰ διδασκάλου, βουλόμενος λαβεΐν φη'μην 

» λευκήν και ού μέλαιναν, στοχάσεται τούτου τοΰ σκοπού, 
η 8ς δύναμιν έχει συλησαι το κλ,έος πάντων τών βασι- 

» λέων.»
103. Εν τώ λ,όγω τούτου, τώ νικώντι την βροντήν, απάντων 

εκείνων τών Ξατρών και τών Βραχμάνων ησυχία, καί 

αφωνία χρησαμένων, καί κυψάντων εύθέως τά πρόσωπα, 
104. 0 ’Αρζούνας έποίησε κλαγγήν έκ της χορδής τοΰ τόξου, 

ώς φωνήν άγρίαν τοΰ έλέφαντος, τουτέστι της μεγάλης 

αύτοΰ σταθερότητος, καί ώς βροντήν τοΰ νέφους είς χο
ρόν τοΰ νέου ταώ, τουτέστι της καρδίας της παρθένου, 

καί ώς πάταγον τοΰ καταπίπτοντος κεραυνού έπ όρους, 
τουτέστι έπι τοΰ κόμπου τών βασιλέων.

105. Ο δέ σκόπιμος ιχθύς έπεσε κατά γης, βληθείς βέλει 
εύστό/ως ύπό τοΰ ’Αρζούνα, τοΰ λαβόντος δύναμιν έν 
βραχίοσιν έκ της αμβροσίας οψεως της έραστης βασιλίδας, 

καί μεγαλουργησαντος είς θαύμα τοΰ βασιλέως Δρουπάδα.

106. Τότε τών μέν ανθρώπων σεισθέντων δίκην ύψηλης Τάλας, 

τών δέ θεών έν ούρανώ σαλπισάντων, τών δέ βασιλέων 

καταισχυνθέντων, ή Κρισνά \ προστάξαντος τοΰ πατρός, 
έθετο τόν γαμηλιον στέφανον έν τώ λαιμώ τοΰ ’Αρζούνα.

1. Κρισνα ώνομάζετο ή θυγάτηρ τοΰ Δρουπάδα, η λέγεται πατρωνυ- 
μικώς και Δραουπαδή.
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107. όργισθέντες δ’ οί βασιλείς και διαταραχθέντες, δτι 
αύτούς μέν αύτός ό Δρουπάδας ήτίμασεν έν τή συνοδοί 

τοϋ γάμου, τήν δέ θυγατέρα εδωκε Βραχμάνι μειρακίσκω, 
άψάμενοι οπλών, εδραμον κατά τοϋ Δρουπάδα.

108. 0 μέν ούν Δρουπάδα; κατέφυγε πρός σωτηρίαν είς τόν 
Βήμαν καί ’Αρζούναν, τούς όντας δυσαντιβλέπτους, ώς 

τόν Βισνοΰν καί τόν Σίβαν ό δέ Βήμας θυρχωθεις λίαν, 

έκρριζώσας εν μέγα δένδρον, άνέτρεψε τά στρατεύματα 

τών βασιλέων.
109. Τό έν χερσι τοϋ Βήμα δένδρον εκείνο, ώςπερ φθονούν, 

διερρήγνυε θυμω τούς μέν έξ άνθέων στεφάνους τών βα
σιλέων, έπειδή ήσαν όμοιοι τοΐς κλάδοις αύτού, τάς δέ 

κάρας αύτών, έπειδή ήσαν δμοιαι ταίς όπώραις αύτοΰ.
110. Εν ταύτη τή μάχη τοϋ Βήμα, τά μέν άνθη τοϋ δένδρου 

έπιπτον σύν τοΐς κλέεσι τών βασιλέων, τά δέ φύλλα σύν 

τοΐς ζοσμήμασιν αύτών και πριν ή πεσεΐν τό δένδρον 

έπ’ αύτούς, αύτοί έπιπτον.

111. ’Αναστρέψας τοίνυν ό Βήμας ρώμη ταϋτα τά άθρόα στρα
τεύματα τών βασιλέων, ένίκησε μεγάλη μάχη τόν βα

σιλέα Σαλέαν  λαβών δέ καί ό ήρ^ούνας τό τόζον εκείνο, 

έποίησεν έν πολέμω τόν Καρνάν άκλεή.

*

112. Οί μέν δή βασιλείς ούτοι, έπισχεθέντες τοϋ πολεμεΐν 
ύπό τοϋ Κρισνά, τοϋ γινώσκοντος τό ορθόν καί δίκαιον, 

καί είπόντος, ώς ούκ έστι τούτο ίδιον ηρώων, επανήλθαν 

είς τά ίδια· οί δέ Πανδοίδαι μετά τής παρθένου είς τόν 

οίκον τοϋ κεραμέως.
113. Τούτοις δ έλθοΰσιν είπεν ή Πριτά  «Παν τό έκ τής ση- 

» μερινής αίτήσεως βρωτέον έστιν ύμΐν άπασι τοΐς πέντε 
» ήνωμένως καί συμφώνως. » ίνα ούν μή γένηται ψευδής 

ό λόγος τής μητρός, συνέθεντο γήμαι τήν παρθένον εκεί

νην καί οί πέντε κοινώς.

*
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114. ’ίδούσης δε τής μητρός την θυγατέρα τοΰ βασιλέως, καί 

είπούσης έν αδημονία, «Τί έξεφώνησα;» καταπραύναντες 

αύτήν οί παϊδες φρονίμ.ως, έζήλθον είς την πόλιν αιτή- 
σοντες (άφ’ ου άπήλθον ο,τε Κρισνας καί ό Βαλαδέβας, 

οΐ ηλΟον είς ασπασμών), καπειτα έπανέκαμψαν.

115. Περί δέ τό τέλος της ημέρας εθεντο ούτοι παν τό έαυτοΰ 

έκαστος μέρος της αίτήσεως προ τής μητρός καί τοΰ Ίν- 
διστίρα' ίδοΰσα δέ τοΰτο ή κόρη τοΰ Δρουπάδα, ούδεμίαν 

λύπην έλαβεν έν έαυτή \ Τί ειπω περί τής γνώμης τών 

αγαθών γυναικών ;
116- Άφ' ού δέ οί εύγενεΐς ούτοι άπένειμαν μοίραν τοϊς θεοϊς 

καί τοϊς Βραχμάσι, καί τοϊς έπαίταις, τότε ή θυγάτηρ 
τοΰ Δρουπάδα, τή επιταγή τής Πριτάς, τό μέν ημισυ 

τοΰ βρώματος εδωκε τώ Βήμα  , τό δ’ έπίλοιπον έποίη- 

σεν έξαμοιρίαν, χαίρουσα.

*2

117. Εν δέ τή νυκτί έκοιμήθησαν οί ήρωες ούτοι, επαναπαυό

μενοι έπί κλίνης, πεποιημένης έκ χόρτου Κούσσης, θέν- 
τες τήν κεφαλήν κατά τό μεσημβρινόν μέρος · καί έν 

μέν τή κεφαλή αύτών ήν ή Πριτά, έν δέ τοϊς ποσίν ή 

Κρισνά, συλλαλούντων περί πολέμων, περί όπλων, καί 
περί ανδρείας.

3

118. Τοιούτων λόγων, προσηκόντων βασιλευσιν, άκουσας ό 
Δρυσταδιούμνας, ίστάμενος κρύβδην όπισθεν τοΰ κατά 

τόν τοϊχον τοΰ κεραμέως τοίχου, περί τήν έω ανήγγειλε

4. 'Ότι ούτοι δηλαδή έπαΐταί εΐσι καί πάμπτωχοι.
2. Ό Βημας, καθό πολυδύναμος, ήν καί πολυφάγος* ετρωγε γαρ, 

όσον εξ άνθρωποι δύνανται φαγεϊν.
3. "Ητοι κατά τό νότιον μέρος δεϊ τιθέναι τήν κεφαλήν, ή κατά τό 

έφον, δτε κοιματ«ι ό άνθρωπος.
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πάντα τώ Δρουπάδα, και οτι ούτοι πάντως γε υιοί τινές 

είσι βασιλέως.

119. Γνούς δέ τούτους Ξατράς παρά τοΰ έαυτού ίερέως, 8ν 
έξαπέστειλεν είς άναγνώρισιν ό Δρουπάδας, καί ύπολα- 
βών, δτι υιοί είσι τού Πανιού, μετεπέμύατο αύτούς 

έφ’ άμαςών καί είστίασεν. Ερωτηθείς δ’ ό Ίνδιστίρας, 

εϊρηκε την πάσαν αλήθειαν.
120. Είπόντος δέ τού Δρουπάδα· «Αύτη ή κόρη μου δοτέα 

» έστι μόνοι τω ’Αρζούνα, δς έστι πανέκλαμπρος καί δια- 

» καης, ώς ό Ηλιος, καί πανευκλεής, ώς ή Σελήνή,» ό ϊν- 
οιστίρας άπεκρίνατο  «Αύτη δέσποινα έσεται τών πέντε 

» ημών, καθώς ή διάνοια τών πέντε αισθήσεων.»

*

121. Πελάγει δ’ απορίας καί ταράχω νοδς έμπεσών, «Πώς 

» άρα ή θυγάτηρ μου γυνή έσεται τών πέντε; πώς εσται 
» ούτως, ώςφησιν ό Τνδιστίρας^« άθύμως είχεν ό Δρου

πάδας· τδν αύτόν τρόπον καί ό υιός αύτού Δρυστα- 

διούμνας.

Τέλος του Πέμπτου Κεφαλαίου, 

του Πρώτου Βιβλίου τοΰ μεγάλου Ποιήματος 

Βαλαβαράτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ,

Ε/ ώ ^Ιστορία έστι της είς άγίονς τόπους περιηγήσεωζ 

τοΰ Άρζούνα.

1. Προσηνής έστω μοι ό μέλας Οσιος, παρ’ού τόπος έδόθη 
έν τγ έπιδερμίδι τού σώματος άπάση τγ μελανότητι, 
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τή έζοικισθείση έκ τών εντός τή λαμπρότητι τής ψυχής 

αύτοΰ, και έκ τών έκτος, ταίς εύφημίαις ταϊς έκ τής Μα

χαβαράτας 1.

4. ΤΙ ευφημία λευκή έστι καί λαμπρά* δπου δέ λάμψις, έκέϊ σκότους 
απουσία.

2. Άτυχης ήν, διότι ουκήτησεν αθανασίαν.
3. Νακασρη, ο έστιν ουρανία λαμπρότης, θεά.
4. 'Ο Ίάμας έστι παρ” Ινδοΐς ώς ό Άϊδωνεύς παρ’ "Ελλησι.
5. Έν γάρ τή θυσίφ άπέχεσθοκ δει πόντος κςικοΰ.

2. Επιστάς δέ τότε ό Βεάσας τώ βασιλεϊ Δρουπάδα, δια- 

ποροΰντι περί τοΰ, τί ποιητέον, και συγκεχυμένο τόν 
νοΰν, έφη αύτω κατ’ ιδίαν, προσκυνήσαντι, γινώσκων τά 

τής προτε'ρας γεννήσεως απόκρυφα.

3. «Πάλαι θυγάτηρ τις οσίου μεγάλου, άσκησιν ήσκει είς τό 
«τυχεΐν άνδρός  άγανακτήσασα δέ έπι τω μή τυγχάνειν 

» τοΰ εύκταίου, είπεν, ώς ατυχής  , πεντάκις τω Σίβα. 

»έπιστάντι· «Δός μοι άνδρα.»

*

*2

4. « Νεύσας δ’ είς τό α’ίτημα έκείνης τής εύμελοΰς ό Σίβας, 

»είπεν «έςωσάν σοι έν άλλη γεννήσει πέντε άνδρες ήρωες 

» καί άλλήλους άγαπώντες,» καί εύθέως άφαντος έγένετο.
5. ’Αναπεμπάζουσα δ’ αύτή, ότι έν έτεροι γεννήσει πέντε 

άνδρες αύτη έσονται, ήγάπα τή ασκήσει· μετά δέ θάνα

τον Νακασρη (θεά)  έγένετο, πλησίον οίκοΰσα τοΰ Σίβα, 

ένεκα τής πολλής αρετής.

3

6. Πρώην ό ίάμας , έλθών είς τό άλσος, ώ όνομα Ναϊμισ·  
σά, Ουσίαν έποίει· θανάτου δέ τούτου άπέχοντος , καί 

έλεήμονος οντος, οί άνθρωποι ήσαν έπι γής αθάνατοι, ώς 

θεοί.

4 *
5

7. Οί δέ θεοί, ηγούμενον έχοντες τόν ϊνδραν, προσανεκλαίον- 

το, άχθόμενοι, τω Βραχμα, ώς ή γή βυθισθήσεται τω 
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βάοει τών πολλών ανθρώπων, και ούδεμία εσται διαφορά 

Θνητών και αθανάτων.
8. Πρός οΰς εφη ό Βραχμάς· «Οτε ό ’ίάμας ούτος άπολού- 

- σεται μετά την θυσίαν, τότε οί άνθρωποι πλήρεις γενό- 

» μενοι ημερών, πεσοΰνται εφεξής, καθώς οί πέπειροι 

» καρποί.»
9. ’Ακούσας τοΰ λόγου ό μέγας ϊνδρας τοΰ Βραχμά, άπήει 

χαίρων. Θεωρών δέ περί τήν Γαγγάν, είδε χρυσοΰν λω- 
τόν, ομοιον κατά τήν λαμπρότητα προσώπω ύδατίας 

θεάς.
10. Και είπών, «Πόθεν τοΰτο » είσέδυ περιχαρής είς τό 

ύδωρ, έφ’ ώ λαβεΐν τόν λωτόν είδε δ’ απέναντι κλαίου- 

σαν εκείνην τήν Νακασρήν, φενάκη τοΰ Σίβα .1

11. Θαυμάζων δ’ ήν τηνικαΰτα ό ϊνδρας έπι τοΐς άβροΐς δά- 

κρυσιν, τοΐς καταπίπτουσιν είς τήν Γαγγάν και γινομένοις 

εύθε'ως χρυσοΐς πρό τής σεληνοπροσώπου εκείνης.
12. ’Ερωτηθεϊσα δ’ ύπό τοΰ Ινδρα, «Ω εύμηρε, τί κλαίεις ; 

» τίς εί;» κλαίουσα ύπανεχώρει· ό δ’ ϊνδρας έπορεύετο 

κατόπιν αύτής, καθώς ή Σελήνη τής Εω  .12
13. ’Ακολουθών δ’ αύτή τή έλαφοφθάλμω ό ϊνδρας είς τό 

όρος ’ίμαόν, ίδών νε'ον τινα, καθήμενον άκλονήτως και 

κυβεύοντα μετά γυναικός, ώργίσθη επ’ αύτόν, ώς μηδένα 

λόγον επ’ αύτοΰ ποιησάμενον .3
14. όργισθεις ούν ό ϊνδρας, έπληγη τώ ομαατι ύπό τούτου 

τοΰ νέου, δς ήν ό Σίβας, ώςπερ ύπ’ ό'φεως, εχοντος ίόν έν 

ό'μματι, και εμενεν έν τή κορυφή τοΰ ’ίμαοΰ, ώς στύλος 

πεπηγώς, και ώς νεοφανής ακρώρεια.

1. Έξαπατηθείς δηλ. ύπό τοΰ Σίβα.
2. Και ή Εως, τουτέστιν ή ώρα πριν τής ανατολής τοΰ ήλιου, αφανής 

γίνεται, καί ή Σελήνη.
3. Επειδή ου παρεχώρησεν, ούδ’ άνέστη είς τό δεΐξαι σέβας.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, ΚΕΦ. Τ'. 129

15. Θίγεις μέντοι γε το σώμα τη χειρί ύπό της Νακασρής 
εκείνης, προστάξαντος τού Σίβα, αφού έληξε τού κυβεύειν, 

πέπτωκεν ό ίνδρας, ώς στύλος, κοπείς την βάσιν.

16. Καπειτα έφη ό Σίβας τώ ίνδρα  «Είσιθι είς τούτο τά 

» σπήλαιον τού ορούς  πέντε γάρ αισθήσεις έχον άναφανη- 
» σεται ουτω τούτο το ορος, διά τεσσάρων όμοίων σοι 

» προεμβάντων .»

*

*

1
17. ’Εμβάς δή τω σπηλαίω, συνεθλίβετο έκείνοις τοΐς τέσ- 

σαρσι, καί προσελθών έπεσε προ τών ποδών τού Σίβα, 

λέγων έλεεινώς  «Τί ποιήσω·, τί·,»*
18. Πρός ον έφη ό Σίβας· « Φόνος έξετελέσθη φανερός πρό 

» πολλοΰ ύπ’ έμού, κόψαντος την κεφαλήν τού Βραχνά  
» πιών δ’ αΐματα όκτωκαίδεκα ’Αξαουχινών τόν αριθμόν, 

» έξαλειφθήσεται.

*

19. «Υμείς τοιγάρ τοι οί πέντε ίνδραι τρόπους ποιήσατε 

» ταχέως   είς έξάλειψιν τού δεινού μου φόνου  φανείτω 

» ή γή ταΐς ύμών πέντε παρουσίαις, ώς μία φοβερά λέαινα.

12 *

20. «Αύτη δ’ ή Νακασρή, λαβοΰσα σώμα έν γή, καί γενομένη 

» γυνή κοινή ύμών τών πέντε, αιτία γενέσθω πολέμου 
» μεγάλου εναντίον πολλών βασιλέων .3

21. «Λαβόντων γάρ ύμών σώματα επί γής, ό κατά τού 

» Βραχμά έμόςφόνος, ος έστιν ώς μία Αρπυια αίμοπότις, 

» πιών κατά κόρον αίμα ήρώων, ώς οίνον, αφήσει έμέ 
» εύθέως, μεθυσθείς.

22. Οί μέν ούν τέσσαρες ίνδραι όμολογήσαντες, είπον τώ 

Σίβα  «Η γέννησις ημών έστω μή έξ ανθρώπου, άλλ’ έκ*

1. Κάκεΐνοι οί τέσσαρες ’Τνδραι ησαν, ούς καθεΐρζεν ό Σίβας.
2. Λάβετε δηλ. σώμα ανθρώπινον.
3. Ή έν τφ γάμφ νίκη τών Πανδοϊδών πρώτη αιτία έγένετο τής 

^χθρας πάντων τών βασιλέων.

9
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» τοΰ Δάρμα, έκ τοΰ Βάτα, καί έζ τοΐν υίοϊν
5 . ρ 1» Ασοινης ·

23, «0 δέ πέμπτος ϊνδρας έφη· «Εγώ αύτός ού γεννηθή- 

» σομαι επί γής  έκ τής έμής δέ άπορροίας γεννηθήτω 

» άνθρωπος  , δς συνεργήσει εις τό πρακτέον  πολλοΐς 

» κατορθιόμασι.

*

*2 3

24. « Χαρείς ό κύριος τοΰ κόσμου Σίβας, τετελεσμένου 

« πως τοΰ πρακτέου εις έςάλειψιν του φόνου, έφη· «Εστω 
» μέν τοΰτο ούτως· έστε δέ καί υμείς νικηταί έν κόσμω. »

25. «Γενέσθω υιός σου τοΰ ϊνδρα, τοΰ επί της δυναστείας του 

β Βαϊβασβάτα Μανοΰ, ό οσιος Νάρας  ό έν τω άλσει Βα- 
»> δαρή· λαβέτω δέ σώμα έπι γης καί ό Ναραϊάνας  , είς 

» βοήθειαν τοΰ φίλου αύτοΰ Νάρα.»

4
56

26. «0 μέν ούν ΐνδρας, ό έπι της δυναστείας του Σοαϊαμβοΰ 

» Μανοΰ, ονομαζόμενος Βισβαβούγ, έλθών έπι γης έν 

» σώμ.ατι ’ίνδιστίρα, υιός έγένετο του Δάρμα, αγαπητός 

» τω κόσμω.
27. «0 δ’ ϊνδρας, ό έπι της δυναστείας τοΰ Σβαροκίσσα 

» Μανοΰ, ονομαζόμενος Ριταδάμας, έλθών έπι γης έν 

» σώματι τοΰ Βήμα, υιός έγένετο τοΰ Βάτα, νικητής 
» πολυαρίθμων έλεφάντων0.

28. «»Υιός δ’ έγένετο τοΰ ϊνδρα, τοΰ όντος έπι τής δυνα-

'1. Δάρμας έστιν ό θεός Νόμος, ές ού έγεννηθη ό Ίνδιστίρας, Βά- 
τας δέ ό θεός Άήρ, έξ ου έγεννηθη ό Βήμας· έκ δέ τών υιών τής Άσβι- 
νής έγεννήθησαν δίδυμοι ό Νακούλας καί ό Σαχαδέβας.

2. Έκ του ’Ίνδρα έγεννηθη ό ’Αρζούνας.
3. Εις έξάλειψιν τοϋ φόνου σου.
4. 'Ός έστιν ό ’Αρζούνας.
5. 'Ο Κρισνάς. 1
6. Πολλούς έλέφαντας τών εχθρών άνείλεν έν πολέμω
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» στείας τοΰ νΰν Βαϊβασβατα Μανοΰ, ζαί όνομαςομένου 
» Ταζασβή, αύτός ό ’Αρζούνας, ό έχων τόξον δυσάνεζτον.

29. «Οί δέ δύο ϊνδραι, ό Σαντής ζαί Σιβής, οί οντες έπί 

» της δυναστείας τών δύο Μαναβών, ’Αουττάμα ζαί 
» Ταϊζάσα, έγένοντο δίδυμοι υιοί τών διδύμων υιών της 

» ’Ασβινής, έν σώματι Σαχαδέβα ζαί Ναζούλα, λίαν πε- 

» ρίφημοι ζαί ύπέρλαμ.προι.
30. «’Ανατολών δέ την ην έλαβες ατιμίαν ές αιτίας τοΰ 

>> Δρόνα ,  Ουσίαν έτέλεσας έν ένί έτει ζατά την όχθην 
» της Γαγγάς, ζαλέσας τούς Βραχμάνας, τόν ’ΐάζαν ζαί 

« Ούπαϊάζαν, έπιθυμών κτησασθαι υιόν είς άναίοεσιν τοΰ 

» Δρόνα.

*

31. «Καί τοΰ μέν Ούπαϊάζα έζτελοΰντος τά της θυσίας, τοΰ 

» δέ ’ΐάζα έπιζαλουμένου τόν έφορον Θεόν της θυσίας, 
» άνεφάνη έν τω χωνευτηρίω ό Δρυσταδιούμνας, άρμα- 

» τηλάτης, οπλοφόρος, ζαί θωρακοφόρος, απόρροια ων 

» τοΰ πυρός.
3'2 . «Τότε δ’έξήλθεν έζ τοΰ μέσου τοΰ θυσιαστηρίου ζαί 

» αύτη ή βαθύζωνος   ζόρη σου, ητις έστιν ή Ναζασρή 

» έζείνη, έφ’ η ησθη πρότερον ό Σίβας, δ’ ην αιτίαν αύτη 

» έτυχε πέντε άνδρών. »

*2

33. Τοιαΰτα φαμένου τοΰ Βεάσα ζαί άναχωρήσαντος, ό Δρου- 
πάδας έτέλεσε τόν γάμον της ζόρης έαυτοΰ, μετά τών 
πέντε υιών τοΰ Πανδοΰ έν πέντε έξης ήμέραις, λίαν περι- 

Φανώς ζαί λαμπρώς.
34. Διεοδόθη μέν ούν απανταχού γης αύτη ή φήμη, δτι οί 

υιοί τής Πριτάς πανόλβιοι έγένοντο' οί δέ βασιλείς οί 

4. "Οτε νικηθείς ύπό τών Πανδοϊδών αιχμάλωτος έγένετο, καί έδόθη 
τφ Δρόνα ώς προείρηται.

2. Βαθυγλουτος, αύτολεξεί.
9*
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έλθόντες είς τόν αιρετόν γάμον, άπήλθον έκαστος είς τά 
ίδια, διά τόν φόβον τών βελών τών τοΰ Πανδοΰ υιών.

35. Είπών δ’ ό Βεάσας. « Ούτοι οί Ηρωες και ή κόρη σου, 

»οί τοιοϋτον εχοντες τό είναι, ζήτωσαν έπι μήκιστον, » 
έδειξε τώ Δρουπάδα, έναργώς φωτίσας τόν νουν αύτοΰ, 

οσα εϊρηκεν.
36. Προτρεπόμενος δ’ ό τυφλός βασιλεύς και βιαζόμενος ύπό 

τοΰ δυσαναγώγου Δουριοδάνα, κτεΐναι τούς υιούς τής 

Πριτάς, συμβούλων έποιήσατο μετά τοΰ Δρόνα καί τοΰ 

Βήσμα.
37. Πρός δν εφη ό έφη ό Βήσμας· « ϊπό τίνος νικηθείησαν 

» άν οί Πανδοίδαι, οί εχοντες επικούρους και άλλους 

» ή'ρωας τής γενεάς τοΰ Πρισάτα καί τοΰ ’ΐαδοΰ, ών άν- 

» δρικώτατοι και πολεμικώτατοί είσιν ό Βήμας και ό 

» Αρζούνας }

38. «Μεταπεμψάμενος τοίνυν τούς γενναίους υιούς τής Πρι- 

» τάς, τούς όμοιους κατά τήν λαμπρότητα τώ Ηλίω, 
« δός αύτοΐς τό ήμισυ τής βασιλείας, και άπόσμηξον τήν 

» άκραν δυσφημίαν.»

39. Φανείσης δ’ εύλογου ταύτης τής βουλής τοΰ Βήσμα τώ 

νουνεχεΐ Δρόνα, επεμψεν ό βασιλεύς -Δρυταράστας τότε 
τόν Βιδούραν, καλέσοντα τόν ίνδιστίραν.

40. Παραγενόμενος δ’ έπι τήν πόλιν τοΰ Δρουπάδα ό Βιδού- 

ρας, τό δοχεΐον τών αρετών, ήνεγκεν έφ’ αρμάτων τούς 

υιούς τοΰ Πανδοΰ μετά τοΰ Κρισνα είς τήν πόλιν τοΰ 

Δρυταράστρα, συνόντας στρατεύμασι τοΰ Δρουπάδα.
41. Προσκυνησαντων δε τών περί τόν Ινδιστίραν πάντας 

τούς γέροντας, έδωκεν αύτοΐς ό Δρυταράστρας τήν Καν- 

δαβαπράσταν χώραν, όπως μή εϊη έν τοΐς έξής δυσμε'- 

νεια τώ γένει.
42. Ελθών δ’ είς τήν Κανδαβαπράσταν ό βασιλεύς ’ίνδι- 
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στίρας, ού έκ τής φωνής οί εχθροί εμβρόντητοι εγίνοντο, 

έκτισεν εκεί μίαν πόλιν Ινδραπρασταν τούνομα, ομοίαν 

τη πόλει τοΰ ϊνδρα.

43. Και ό ϊνδρας γάρ έφθόνει τούτω τω Βασιλεϊ, έχοντι 
τοιαύτην πόλιν, δύσκτητον και τοΐς Οεοΐς, τοΐς λίαν δυνα- 

μένοις εύθέως τελέσαι, ο,τι άν θέλωσιν.

44. ’Απελθόντος δέ του Κρισνά, άφ’ ου είσεβίβασεν είς την 
νεαν πόλιν τούς υίούς τοΰ Πανδοΰ, τούς λαμπρούς ώς τό 

πΰρ, επέστη ό λίαν εΰσπλαγχνος Ναράδας τώ βουλευτη- 

ρίω τοΰ ’ίνδιστίρα.

45. Κατά δέ τόν λόγον τοΰ θεοΰ Ναράδα, συνθήκην έποιή- 

σαντο και οί πέντε τοιαύτην «Οςτις προσέλθη δεύτερος 

» τώ συνόντι τή Κρισνά, ούτος έστω περιερχόμενος τούς 
» αγίους τόπους δώδεκα έτη.»

46. Τοιαύτην γνώμην θέμενοι, καί προσκυνησαντες τόν Να- 
ράδαν, άναχωρήσαντα, συνεγίνοντο τη Δραουπαδή  κατά 

την συνθήκην εκείνην.

1

47. Καί ποτέ βοών πολλών, ύπό πολλών κλεπτών κλαπέν- 
των, Βραχμάν τις, δς κύριος ήν τών βοών, έλθών έπι 
τήν πόλιν, έκραξε πολλάκις λέγων  «Δράμετέ, δράμετε, 

» υίοι τής Πριτάς.»

*

48. Τοΰ μέν ούν τόξου κειμένου έν τώ κοιτώνι, έ'νθα ήν ό 
ίνδιστίρας μετά τής Δραουπαδής, τοΰ δέ Βραχμάνος 

δεινοπαθοΰντος, ό ’Αρζούνας, ένθυμούμενος τήν συμφω

νίαν εκείνην διηπόρει, λέγων  «Τί ποιήσω·, τί;»*

49. Εννοών δ ώς αρετή έστιν έκ διαμέτρου, και τό πολεμεΐν 

ύπέρ Βραχμάνος, και τό περιέρχεσθαι τόπους αγίους έν 
δώδεκα έτεσιν, εΐσελθών είς τόν κοιτώνα έλαβε τό τόξον, 

τό τάς κάρας τών κακών διαπεΐρον.

1. Δραουπαδή, πατρωνυμικόν όνομα τής Κρισνάς άπό τοϋ Δρουπάδα.
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50. Νικήσας δέ τούς κλέπτας ό θαρσαλεος Αρζούνας, και 

άποδούς τάς βοΰς τώ Βραχμάνι, καί περ κωλυόμενος ύπο 

τοΰ ’ίνδιστίρα, ήψατο δμως σταθερώς της εις έρημον 

όδοΰ μετά πολλών Βραχμάνων.
51 Πλανώμενος δ’ είς δρυμούς, ώς έλέφας, καί εκμυζώμενος 

ύπό Βραχμάνων δώρα πολλά, ώς ό έλέφας έκμυζάται τον 

ρέοντα χυμόν ύπό βομβυλίων, άφίκετο είς την Γαγγα- 
δοαράν πρός θεραπείαν της οδύνης τών της ψυχής 

παθών.
52. Ενταύθα οί Βραχμάνες, οί συνελθόντες τώ Αρζούνα, 

έποίουν θυσίας καί πυρολατρείας, καί έξ εκείνου, οίμαι, 

μέχρι της σήμερον ή Γαγγά αναβράσεις ποιεί τοΐς κύμα- 

σιν, ώςπερ θερμαινόμενη.
53. Τούτον τόν ’Αρζούναν, έμβάντα εντός της Γαγγάς είς τό 

λούσασθαι. καπειτα ποιησαι λατρείαν τώ πυρί, είλε βία 

θυγάτηρ οφεως, Ούλουπη τουνομα, οίστρηθεϊσα τώΕρωτι.
54. Αχθείς δ’ ύπ’ αύτής αύτός είς την πόλιν τών οφεων, καί 

ίδών εκεί πΰρ λατρείας, έποίησε σπονδήν  τοΐς γάρ άγα- 

θοΐς πού ούκ εστιν έκτέλεσις τοΰ πρακτέου;

*

55. Επειδή δέ φασιν, έκπτωσις ού γίνεται τοΰ της παρθενίας 

έργου τώ συνόντι λίαν έρώση γυναικί, (καί γάρ άνευ της 

συνουσίας καί της περιπτύξεως ούχ οίόν τε έ^πίν αύτη 
έχειν ζωήν)

56. Διά τούτο, τοΰτο άνακυκλών έν τώ νοΐ διά πολλοΰ, συν- 

εγένετο ό εΰσπλαγχνος τη θυγατρί τού ό'φεως, λίαν έλεει- 

νολογούση και πασχούση έρωτι.

1. Γαγγαδοαρά κατ’ετυμολογίαν, Ουρά τοΰ Γάγγου" λέγεται δέ καί 
Χαρηδοαρά μέχρι τής σήμερον* τόπος άγιος, κείμενος περί τήν όχθην 
τοΰ Γάγγου, πλησίον τής ύπωρείας τοΰ Ίμαοΰ, έξ ού καταρρέει ό Γάγ
γης είς τήν γήν τής Ινδίας. Αΰτη ή Γαγγαδοαρά, ή και Χαρηδοαρά, οί 
πρώτοι κατα^άκται είσι τοΰ Γάγγου.
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57. Μείνας δ έχει την νύχθ’ δλην, λαβών άδειαν παρ’ αύ

τής, έν γαστρί έχούσης, έπανήλθεν είς το έαυτοϋ χατα- 
σκήνωμα. Αναγγείλας δ’ εύθύς τοΐς Βραχμάσι παν τό 

γεγονός, ήλθεν είς την υπώρειαν τοΰ Ιμαοϋ.
58. Ελθών δ’ από του ασκητηρίου τοΰ Αγαστέα είς τό τοΰ 

Βασίστα, έλούσατο έν τω άγίω τόπω, ώ όνομα Βρισσα- 
τούγχα. ΐδών δέ κα'ι τόν άγιον τόπον τού Χιραναβινδοϋ , 

άνέβη είς τόν ’ίμαόν.

1

59. Στρέψας δέ κατά τό ανατολικόν μέρος, άφίκετο από πο

ταμού είς ποταμόν, και είς τό άλσος Ναίμισσάν, κάκεΐ- 
θεν είς τάς οχθας τής Νανδάς και τής ’Απαρανανδάς, 

καί είς τήν Καουσσικήν και τήν Γαϊάν και Γαγγάν.
60. ΐδών δέ τόν ωκεανόν, άφίκετο είς τό μέγα ορος Μαχέν- 

δραν, κακεΐθεν είς τήν έν τή ακτή τής θαλάσσης Μανι- 

πούραν, και προσεκύνησε πάντας τούς εκεί αγίους τόπους.
61. Ενθα ίδών ό ’Αρζούνας τήν Σιτραγγάδαν, θυγατέρα τοϋ 

Σίτρα, βασιλέως τής Μανιπούρας, παίζουσαν έρωτικώς 

και όμοίαν ούσαν κατά τήν μορφήν τή Ρατή, ήράσθη αύτής.
62. Πρός 8ν έφη ό Σίτρας’ « Εν τω γένει μου ήν πρότερον βα- 

» σιλεύς άπαις, Πραβαγκάρας τοΰνομα. Αατρευθεις δ’ ύπό 

» τούτου άσκήσεσιν ό Σίβας, εδωκεν αύτώ τήν εύχήν ταύ- 

» την «Ενί έκαστου τών άπογόνωνσου έν μόνον τέκνον έσω.»

63. α Εκείνω μέν ούν και τοΐς λοιποΐς άπογόνοις μέχρι έμοϋ 
» υίο'ι έγένοντο' έμο'ι δέ μόνη αύτη ή θυγάτηρ. Γεννησον 

» ούν έζ αύτής υιόν έπι τοιαύτη συμφωνία, ώς κληρονόμος 

» έσεται τής έμής βασιλείας.»
64. Εμεινεν ούν εκεί ό ’Αρζούνας τρία έτη μετ’ αύτής, δο- 

θείσης παρά τοϋ πατρός , παρακαλέσαντος. ’Εγένετο 
δέ τούτω υιός περιφανής, Βαβροϋς τοΰνομα, όλέτωρ

1. Οϋτος μέγας όσιος ήν.
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ων τοΐς εχθροί > ώς ό ίχνεύμων τοΐς όφεσιν1. 

65. Εντεύθεν έπορεύθη ό ’Αρζούνας είς προσκύνησιν τών αγίων

1. Παίζει πρός τήν λέξιν ό ποιητής" Βαβροϋς γάρ λέγεται ό ίχνεύ- 
αων, ή Μυγαλή.

, ~ , \ χ Ρ
τόπων, τών εν τη ακτή του ωκεανού, κατα το μεσημορι- 
νόν μέρος" καίπερ δέ κωλυόμενος παρά τών Βραχμάνων, 

έλούσατο έν τώ άγίω τόπω Σαουβάδρα.

66. Εκράτησε δ’ ό δυνατός τούς βραχίονας ένα φοβερόν κρο
κόδειλον, όρμήσαντα κρατήσαι τόν πόδα αύτοΰ, καί ερ- 

ριψεν αύτόν είς τόν αιθέρα, ό δεξιός είς ό’λεθρον τών 

έχθρών καί τών συμμάχων αύτών.
67. ’Αντ’ έκείνου δέ τοΰ κροκοδείλου είδεν έν τώ μέσω τοϋ 

αίθέρος μίαν άγλαάν θήλειαν, ή έλεξε πρός αύτόν λόγον 

πλήρη ηδονής καί αγάπης·
68. «όμεΐς, ώ γενναίε, πέντε ’Αψαραί φίλαι ήμεν ενταύθα, 

» όνομασταί έν τω χορώ τών θεών· ό’νομα δ’ έκάστη ημών 

«Δαρμά, Σαουραβαγή, Σαμιρικά, Βουδβουδικά, καί 

» Λατά.
69. «Υπό τίνος δέ Βραχμάνος άσκητοΰ έτιμωρήθημεν άρα, 

» έμποδών γινόμεναι τή ασκήσει αύτού, καί έγενόμεθα 

« πέντε κήτη δεινά έν τούτοις τοΐς πέντε προσκυνητοϊς 

» τόποις.
70. «Χάρις δ’ όμως έγένετο ημϊν ύπ’ εκείνου, είπόντος" «ότε 

« γενναΐός τις άνήρ ρίψει ύμάς είς τόν αιθέρα, τότε ύμϊν 
« λύσις της άράς δή που γενήσεται.» ’Εγώ μέν ούν έλυ- 

« τρώθην λύτρωσον δέ καί τάς λοιπάς.»

71. ’Ακούσας ό ’Αρζούνας έλύτρωσεν έκ της άράς καί τάς λοι- 

πάς, τάς έν τοΐς λοιποϊς άγίοις τόποις. Εκτοτε δέ μέχρι 

τής σήμερον ούτοι οί πέντε άγιοι τόποι λέγονται Πέντε 

γυναικών.
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72. Θεωρήσας ό πολεμικώτατος ’Αρζούνας πολλούς αγίους 

τόπους, τόν Γοκαρνάν καί τούς λοιπούς, έπορεύθη εις τήν 
περιφανή Πραβάσαν, κατά τό δυτικόν μέρος .*

73. Ενταύθα έχάρη ό ’Αρζούνας ί^ών τόν ωκεανόν, δς έχει 

μαργαρίτας, ώς σταγόνας ίΠρώτος, καί φρύττει ταΐς μαρ- 
μαρυγαϊς τών σμαράγ^ων, και γνωρίζεται έκ τών ερυθρών 

πολυτίμων λίθων, ώς έρωτα εχει και επιθυμίαν μίξεως 

της ροής των ποταμών ·
74. Ού θυγάτηρ μέν έστιν η αμβροσία, υιός ό της νυκτός 

φωστηρ, δς τόπος έστί τών πολυτίμων λίθων, έξ ού ανα
τέλλει ό έν τή Βέ^α υμνούμενος Ηλιος, έν ώ ούχ έρπει 

ώς οφις ό πανδαμάτωρ χρόνος·

75. Ος καταφαγών πάντας τούς κόσμους έν τη συν τελεία τού 
αΐώνος, ά'σκησιν ποιεί μεγάλην , φέρων τόν Βισνούν έν 

έαυτω, καί αγρυπνεί έν νυκτί, έχων, ώς λύχνον, τό πύ- 
ρινον ό'μμα τού Σίβα ·

3

4

76. Ου οί υίοί μαργαρίται, γινώσκοντες τόν Κουμβαβάβαν 

(σταμνογενή) ’Αγαστέαν, έχθρόν τού πατρός, τιθέμενοι είς 
τιμήν έν τοΐς περιδεραίοις, πατούσι τοΐς ποσί τούς τών 

βασιλισσών στρογγύλους μαστούς, νομίζοντες οτι στάμνοι 

είσίν
77. Ος, γελών £ιά τών λευκών άφρών τούς λόγους τών αν

θρώπων, λεγόντων ότι, ό ωκεανός έστιν έν τη κοιλία τού 

Κρισνά, λέγει, ώς τόν Κρισνάν έχει έν τη κοιλία έαυτοΰ,

1. ’Εκ τής Πραβάσας χώρας ήν ή Πριτά.
2. Σημείωσαι, ώς ταΰτα πάντα, ό ΐδριος, ή φρίκη καί τό ερυθρόν, 

ϊδιά έστι τοΰ έρωτος.
3. Ή κατάβρωσις τοΰ κόσμου αμαρτία έστίν' ό δε αμαρτίαν ποιων, 

εγκράτειαν μετέρχεται καί σκληραγωγίαν. Τό πρωτότυπον εννοεί είδος 
εγκράτειας, ή έστι τό νηστεύειν δι’δλης τής ημέρας και έσθίειν τήν νύκτα.

4. Εννοεί τό πυρ, τό έν τή θαλάσση.
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καί διά τοΰτο το φύσει λευκόν ύδωρ μέλαν έγένετο·

78. Εν ώ έφάλλονται τά τμήματα τοΰ Ηλίου, πίπτοντας έν 
ταΐς νυξίν έκ τής κορυφής τοΰ δυτικού όρους, συντριβόμε

νου τε καί βυθιζόμενου, ά είσιν αί λαμπραί καί σπινθη- 

ροειδεΐς φρίκαι τών συνταραττομένων κυμάτων
79. Ος κατ’ αρχάς ποιεί τοΰτο τό παν, καί διατηρεί αύτό 

τοΐς νέφεσι καί έν τώ τελεί φθείρει αύτό τοΐς άλλεπαλ- 
ληλοις κύμασι, γελών τούς τρεις θεούς διά της έκφάν- 

σεως λευκών μαργαριτών, ώς όδόντων

80. Ού μόνον δώρόν έστιν ή Καλπαδρούμα, ό Σινταμανής καί 
ή Καμαγαβή, ού έν τή κοιλία έστιν ό Βισνούς, δς διεφύ- 
λαξε τά ορη έκ τοΰ ίνδρα  τούτον τόν ωκεανόν ΐδών έν

ταΰθα ό ’Αρζούνας, έχάρη.

*

81. Τούτον τόν'Αρζούναν έλθόντα ένθάδε, μαθών ό Κρισνάς, 

ό μέγας βασιλεύς της Δοαραβατης, παρεγένετο είς τό 
όρος, ώ όνομα Ραϊβατακά, σύν άπασι τοΐς έκ τοΰ ’ΐαδοΰ 

λογάσι.
82. Καί πρώτον μέν οί τοΰ ’ΐαδοΰ απόγονοι πάντες έποίη- 

σαν κατά τάξιν τώ ’Αρζούνα τήν προσήκουσαν δεξίωσιν· 

είτα δ’ ήνέγθη αύτός ύπ’ αύτών είς τήν πόλιν, καθώς 

τό δένδρον φέρεται ύπό τών ρείθρων τοΰ ποταμού.

83. Καί ποτέ οί έκ τού ’ΐαδού, σύν γυναιζί καί τέκνοις ήκον 
είς τό όρος Ραϊαβατακάν, πρός διατριβήν καί Θεωρίαν. 

Ενταύθα ή ευμελής Σουβαδρά, ή αδελφή τοΰ Κρισνα, 

έθελξε τήν καρδίαν τού ’Αρζούνα.

84. Γνούς δ’ ό Κρισνάς τήν τε γνώμην τοΰ ’Αρζούνα, καί τήν 

φιλοχρηματίαν τών έκ τοΰ Ιαδοϋ  , έφη αύτώ’ «Τώήρωϊ*2

4. Νέφη ενταύθα έννοεΐ εκείνα, ά έκροφώσιν ύδωρ έκ τής θαλάσσης και 
έπειτα βρέγουσιν έπι γής.

2. Οί άδελφοι τοϋ Κρισνα καί λοιποί συγγενείς ήθελον δούναι τήν 
Σουβαδράν είς γάμον τφ Δουριοδάνφ, δς ήν πλουσιότερος.
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» ό γάμος έπαινόν έστι προζενών, ήτοι έν αίρέσει, ή έν 
85. » αρπαγή· αύτη δέ έν αίρετω γάμω ήτοι έκλεζεταί σε,

» ή ούχί· άρπαξον ούν αύτήν σύ βία.» Γνωρίσας δε ταϋτα 

τώ ’ίνδιστίρα ό ’Αρζούνας, έτοιμος έγένετο είς αρπαγήν 

τής Σουβαδράς.
85. Καί ποτέ ό ’Αρζούνας, μαθών ώς ή Σουβαδρά ήκεν είς 

τό ό'ρος Ραϊβατακάν, επακολούθων έπι προφάσει θ?ίρας, 
νικήσας τούς σωματοφύλακας, ή'ρπαξεν αύτήν.

87. Τοϋ δέ Βαλαράμα καί τών λοιπών άχθεσθέντων καί δρα- 

μόντων είς πόλεμον, είπεν ό Κρισνάς· «Ούτος αήττητος 
» έστιν άπασιν ήμΐν,» καί καταπραυνας τόν ’Αρζούναν 

δι’ αγγέλων άποσταλθέντων, συνέζευζεν αύτω αύτήν τήν 

Σουβαδοάν. ι
88. Καταναλώσας δ’ό ’Αρζούνας ό'λον εκείνον τόν χρόνον τής 

ώρισμένης αποδημίας έν τή πόλει τών έκ τοϋ ’ΐαδοϋ καί 

έν τοΐς άγίοις τόποις τής Πουσκάρας, έπανήλθεν είς τήν 
Τνδραπράσταν μετά τοϋ Κρισνά καί τής Σουβαδράς.

89. Είςδύς δέ τά άνακτόρεια, έφαιδρύνετο ούτος ό ήρως 

ταίς γηραλέαις γυναιξίν, άσχολουμέναις ριπίζειν αύτόν 
τοΐς άκροις τών ίματίων καί άποσμήχειν τόν ιδρώτα, τόν 

έκ τοϋ πόνου τής οδοιπορίας.

90. Ο μέν ούν μεγαλόψυχος ούτος ’Αρζούνας έποίησε τοΐς 
τέσσαρσιν άδελφοΐς τήν προσήκουσαν πρόσρησιν ή δέ Σου
βαδρά, προσκυνήσασα τήν Πριτάν, είπε πρός τήν Δραου- 

παδήν «Εγώ είμι δούλη σου . »1

91. Τέτοκε δ’ή όλβία Σουβαδρά καλόν υιόν, ’Αβημανιοϋν 

τούνομα, καταβάλλοντα. τήν όφρύν τών έχθρών, ω ένί γε 
συνήλΟεν έν ταύτω ή δύναμις άμφοτέρων, τοϋ τε πατρός 

καί τοϋ πρός μητρός θείου (τοϋ Κρισνά).

1. Ή δεύτερα γυνή τιμά τήν πρώτην, ώς κρείττονα.
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92. ’Αμφότεροι γάρ έπαίδευσαν τούτον παιδιόθεν πάσαν παι

δείαν, δ,τε ’Αρζούνας, ώς υιόν έαυτοΰ, ο,τε Κρισνας, ώς 

άδελφιδοΰν έαυτοΰ, και έγένετο ό'μοιος άμφοτέροις.

93. ίΐ δέ θυγάτηρ τοΰ Δρουπάδα έγέννησεν έκ τών πέντε τού
των άνδρών, πέντε υιούς, ενα έκαστον έν ένί έκάστω έτει, 
λαμπρούς ώς τό πΰρ, και παιδείας λαμπρά δοχεία,

94. Ών τά όνόματά είσι ταΰτα  Προτιβανδέας (πανέκλαμ

προς), Σρουτασόμας, (περίφημος ώς Σελήνή), Σρουτακαρ- 
μάν, (μεγαλουργός έν πολέμοις), Σατανίκας, (έξάκουςος),

*

95. Και Σρουτασένας, (άναιρέτης τών πολεμίων στρατών). 

Ούτοί είσιν οί υίο'ι τών υιών της Πριτάς, οίς ό μέν ίερεύς 
Δαουμέας πάσαν άγιστείαν έτέλεσεν, ό δ’ ’Αρζούνας πά

σαν μάθησιν εδωκεν.

96. Αύτη δέ ή πενταπρόσωπος γενεά τοΰ Πανδοΰ, παρά τίνος 

προσκύνησιν ούκ έλάμβανε, λαμπρυνομένη τώ όμίλω τών 
έξ ήρωϊκών παίδων, τώ έχοντι την έξαπρόσωπον φύσιν 

τοΰ Σκάνδας
97. Η δέ θυγάτηρ τοΰ Γοβαχάνα, βασιλέως της Σιβης χώ

ρας, Δεβικά όνόματι, συνεζεύχθη τώ ’ίνδιστίρα έν αίρε- 

τώ γάμω  έξ ής έγεννήθη αύτώ υιός, ’ΐανδείας τό όνομα.*
98. 0 δέ ισχυρός Βήμας έγημεν έν Κασσή τη πόλει την 

Σταβιράν, ήν έκτησατο διά της έαυτοΰ δυνάμεως  έγέ
νετο δ’ έξ αύτης αύτώ υίός, Σαρβάγκας τουνομα, λαμ

πρός ώς ίίλιος.

*

99. 0 δέ Νακούλας εγημε την Καρενουβατήν, θυγατέρα τοΰ 

βασιλέως της Σεδης χώρας, άσύγκριτον τώ κάλλει, έξ 

ής έγένετο αύτώ υίός νικητής τών έχθρών, Νιραμήτρας 
όνόματι.

100. 0 δε Σαχαβέδας έγημεν έν αίρετώ γάμω τήν θυγατέρα 

τοΰ Διουτιμάνος, βασιλέως τής Μαδρής, Βιζαίαν όνόματι, 
έξ ής έγέννησεν υιόν Σουχότραν τουνομα.
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101. Ουτοι οί τέσσαρες υίοι τών υιών τού Πανιού, ο,τε ’ΐαν- 

δεΐας, ό Σαρβάγζας, ό Νιραμη'τρας καιό Σουχότρας, διε- 

δέξαντο την βασιλείαν τών πρός μητέρων Πάππων.
102. Διά πολλοΰ μέν ούν οί πέντε υιοί τού Πανιού έτέρποντο 

άμα τώ Κρισνα έν ταύτη τή πόλει ’ίνδραπράστα· οί δέ 
δώδεκα Ηλιοι ,  οι είσι τά δώδεζα στρογγυλά ενώτια 

τών πέντε Πανδοϊδών και τού Κρισνα, ώςπερ νικηθέντες 

τή λαμπρότητι αύτών, θεραπείαν αύτοΐς έποίουν.

*

103. 0 μέν δή ’ίνδιστίρας, ό βασιλεύς τής γής εκείνης, Χοϊ

κών τήν πολύολβον καί πολυάνθρωπον εκείνην πόλιν, 
καί άγαλλόμενος λίαν τή κρίσει καί τή δικαιοσύνη και τή 

όρθότητι, εύκτητον διά τών εύποιϊών έποίησε και αύτήν 

τήν πόλιν τού Βραχμά.

Τέλος του Έκτου Κεφαλαίου, 

του Πρώτου Βιβλίου τοΰ μεγάλου Ποιήματος 

του διαλαμβάνοντας περί ημιθέων 

καί ήρώων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ,

δ διαλαμβάνει περί τοΰ “Εαρος.

1. Σέβου τόν σεβαστόν και τοΐς θεοΐς Βεάσαν, ού τό τού 

σώματος χρώμα, καί περ μέλαν, εσχεν δμως αγλαΐαν, 
και διά τούτο υφ’ άπαξαπάντων εις τιμήν φέρεται έπι 

τής κεφαλής, ό έστιν ή φαινομένη κόμη.

1. Δώδεκα ήλιοι, κατ’ αναλογίαν τών δώδεκα ζωδίφν.
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2. Εν μια δέ τών ημερών, έπιστάσης της ώρας Βασάντας  
λαβόντες άδειαν παρά τοϋ ’ίνδιστίρα δ,τε ’Αρζούνας 

καί ό Κρισνάς, έπορεύθησαν, πρός διατριβήν, μετά πολ
λών ακολούθων πολιτών εις τό άλσος Κανδάβαν, τό ραι- 

νόμενον ρανίσι τών κυμάτων της ’ίαμουνάς.

**

3. ’ίδών δ’ ό Κρισνάς αντίκρυ τό άλσος εκείνο, τό δν κυα- 
νοειδές έκ τών κυανοειδών ρευμάτων της διαρρεούσης ’ΐα- 

μουνάς, της θυγατρός τοϋ Ηλιου, έφη τώ ’Αρζούνα χαρείς·

4. «’ΐδέ , ούτος ό αιθήρ, δς έστιν η διακινουμένη πυκνή 

» άναδενδράς έπι της όχθης τής ’ίαμουνάς, επειδή κατε- 

» πατεΐτο ύπό τοϋ Ηλιου καί περιεθεομαίνετο, καί κατε- 
» θλίβετο, άσκησιν ποιεί ενταύθα .

*2

3
5. «άδε οί ταώ Θλίβουσι τούς οδοιπόρους διά τών εαυτών 

» φωνών, και νομίζοντες δτι ώρα τής βροχής έστι, χο- 

» ρεύουσιν αεί, τοϋ Ηλιου καί τής Σελήνης αφανών οντων, 
» ένεκα τών κλάδων τών συνεχών δένδρων, καί οτι βροντή 

» έστιν ή φωνή τών έν τοΐς υδασί τής ’ίαμουνάς έλε- 

» φάντων.
6. «Αί έν τούτω τφ δρυμώνι θυγατέρες τοϋ έρημάρ/ου, 

» περιγελώσι τάς έν ταίς πόλεσιν, έχουσαι ώς κοσμήματα 
» Γούνζας μεμιγμένας μαργαρίταις, έξαχθεΐσιν έκ τών 

» κεφαλών τών αγρίων έλεφάντων, καί ίμάτια έκ δερμά- 
« των παρδάλεων.

7. «Καθώς τό δάσος τούτο, καί περ έκ φύσεως άγλαόν, 

« άγλαότερον δμως γίνεται έκ τής αγλαΐας τοϋ Εαρος, 

4 . Βασάντα, ή δίμηνος ώρα τοϋ ’ΈαρΟς* κατά μεν τήν Βέδαν, ό Μάρ
τιος καί Άπρ'λιος' κατά δέ τήν Πουράναν, ό Φεβρουάριος καί Μάρτιος.

2. Έν τοΐς εξής διεξέρχεται ό ποιητής άστείως τάς χάριτας τοϋ 
'Έαρος καί τοΰ άλσους.

3. "Ασκησιν ποιεί είς άμυναν τοΰ Ήλιου.
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» ούτω καί τδ πρόσωπον των γυναικών, και περ εκ (ρύσεως 

» λαμπρόν, λαμπρότερον όμως της Σελήνής γίνεται έκ 

» τών λιθοκόλλητων χρυσών ενωτίων.
8. «’ΐδέ την ελευσιν τοΰ Εαρος, άπελαύνουσαν μέν τάς γε- 

» οίνους, ύπερεκβακχεύουσαν δέ τά σμηνη τών βομβυ- 
» λίων, έξ ής καί ή γή του άλσους ήγλαϊσθη τοΐς ίλαδόν 

» ίπταμένοις χητΐν, οι είσιν οί φαινόμενοι ούτοι άνθώ- 

» δεις βλαστοί.
9. «Εγώ νομίζω οτι, τοΰ ούρανοΰ έκταθέντος είς τό λαβεϊν 

«εύωδίαν έκ τών πολλών εύοσμων άνθέων, και έκ τούτου 
» διά μακρου τοΰ χρόνου διαπερωμένου ύπό τών ίππων 

» τοΰ άρματος τοΰ Ηλιου, ή ήμερα άναγκαίως ηύξησεν.

10. « II δέ νυξ αύτη ίσχνότητα, οίμαι, έχει έκ λύπης, βλέ- 

» πουσα την κυρίαν έαυτής Σελήνήν, νικηθεΐσαν υπό της 
»πολλής αγλαΐας τών προσώπων τών γυναικών, τών 
» άγλαϊζομένων ές αίτιας τοΰ Εαρος.

11. «Καθώς δέ, ώς οίμαι, αί ήμέραι αύται έκάστοτε αύξά- 

» νουσιν έκ τής δυνάμεως τοΰ Εαρος, τδν αύτόν τρόπον 

» και αί νύκτες αύται συστέλλονται έξ αισχύνης, ώςπερ 

» νεόγαμοι γυναίκες .*
12. «Παρά μέν ταΐς συνούσαις άνδράσιν, ή μέν ήμερα, καίπερ 

» μακρά, μακροτέρα φαίνεται   ή δέ νυξ, καίπερ βρα- 

» χεΐα, βραχύτερα· παρά δέ ταΐς θλιβομέναις τή απουσία 
» τών άνδρών, ή μέν ήμε'ρα, καίπερ μεγάλη, μικρά φαί- 

» νεται , ή δέ νυξ, καί περ μικρά, μεγάλη.

*2,3

3

4. Αί ήμέραι, ώς άνδρες, αί δέ νύκτες, ώς γυναίκες.
2. Άδημονοϋσι πότε έλεύσεται ή νυξ, καί διά τοΰτο ή ημέρα φαίνε

ται μακροτέρα.
3. Ένασχολοΰνται τοΐς οΐκιακοΐς εργοις, ή έλπίζουσιν ελευσιν τοΰ 

άνδρδς, και διά τοΰτο ή ημέρα φαίνεται μικρά, καίπερ μεγάλη.
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13. «Πολλή δέ τις καί δριμεΐα θερμότης έγένετο τοΰ Ηλίου , 

» τρεπομένου κατά το βόρειον μέρος, ώςπερ όξυνθεΐσα τη 
»θερμότητι τοΰ πυρίνου ομματος τοΰ Σίβα, τοΰ ένδια- 

» τρίβοντας έκείνω τω βορείω μέρει.

1

14. «Τά δ’ άστρα, ά είσιν αί ρανίδες τοΰ έν τώ προσώπω 

ο ίδρώτος  , ώςπερ θερμανθέντα έκ τών πολλών καί σφο- 

« δρών ακτινών τοΰ Ηλίου, άφήκαν τόν ούρανόν, και 
» προσήλθον τώ προσώπω τής σεληνοπροσώπου, νομίζοντα 

« ώς ό άνήρ αύτών έστιν ή Σελήνή .

*2

3

15. « Καθώς δέ τοΰτο τό Εαρ θίγει καθ’ έκάστην τά πρόσωπα 

»τών έλαφοφθάλμων γυναικών, εις τό γενέσθαι ό'πλα 

» τοΰ Ερωτος, ουτω καί αυτή ή Σελήνή Θίγει τήν στιλ- 
» πνότητα έαυτής έκάστοτε, ώςπερ έρίζουσα.

16. «Εν τούτω τώ Εαρι, τό μέν σεληνοειδές πρόσωπον της 

»γυναικός χρίει βασιλέα παγκόσμιον τόν Ερωτα, ταΐς 
» ρανίσι τών ιδρώτων τών έκ τοΰ πόνου της μετά τοΰ 

» άνδρός παιδιάς  ή δέ Κοκιλά αδει .* 4

17. «Η Κοκιλά, γενομένη έρυθρά τόν οφθαλμόν  θυμω πως, 
» άδουσα τούτο αγορεύει  « Ούτος ό Εοως νικά τούς τρεις 

« κόσμους, χρώμενος, ώς δπλω, τώ έμώ ίμερόεντι κελαδή- 

« μάτι  οϊ γε μην άνθρωποι λέγουσι τούτον όπλόανθον θ.»

5
*

*

18. «Ούτος ό άηρ όλισθησας έπεσεν έκ της ούρανομηκους

4. Τάς θερινάς τροπάς έννοεϊ.
2. Τάς ρανίδας τοΰ έν τω προσώπω ίδρώτος έκ τοΰ καύματος, άστρα 

εννοεί, τό δέ πρόσωπον Σελήνήν.
3. Τά άστρα λέγονται Ταρά παρ Ίνδοϊς έπι θηλυκού γένους" ή δέ 

Σελήνή αρσενικού γένους έστι, και διά τοΰτο λέγεται άνήρ, τουτέστι κύ
ριος τών άστρων, διά τήν ήν εχει κρείττονα λαμπρότητα.

4. Κοκιλά λέγεται ό κόκκυξ, δς κρίνεται έν Ινδία ώς αηδών.
5. Ό Κόκκυξ έρυθρά εχει τά όμματα.
6. Λέγουσι δηλονότι, ότι διά τών άνθέων, ώς όπλων, νίκα.
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•η κορυφής τοΰ ορούς Βινβεά, και ώλιγοθύμησεν ειτα β ά- 

ι> ναπνεύσας, ώς ριπίσιν, τοΐς ώσΐ, καί ώς ύόατι, τώ 

» ρέοντι χυμωτών αγρίων ελεφάντων, ήρέμα πνεει.
19. "Ούτοσί ό άάρ, φοβηθείς τούς οφεις \ τούς έν τοΐς βεν- 

» βρεσι Σανδάνοις τοΰ ορούς Μαλαΐα εμφωλεύοντας, βου

ή λομένους αύτδν καταπιειν, έβραπετευσε  βλεπων ό έν- 

»ταΰΟα τούς πλοκάμους  τών εύοφθάλμων γυναικών, 
» σαλευομένους έν τω αβειν, έκ πολλοΰ φόβου ήρεμα πνέει.

*

*2

20. « Ούτοσί ό άηρ, καί περ ποθείς έκ τών σπηλαίων τών 
η όρέων Μαλαΐα, Τρικούτα καί Βινβεά, πνέων εύφραίνει 

» ημάς, συμμιγόμενος τω αέρι τών έκ τών κινουμένων μα- 

» στών τών έλαφοφθάλμων γυναικών της Κεραλάς χώ- 
» ρας, σαλευομένων έν τη παιβιά αιώρα (κρεμαστή).

21. «ίβέ, ούτος ό έξ ορούς Μαλαΐα άηρ ηρέμα πνέει, έξ ού 
» βιαρρεΐ τά νέα άνθη, τά έν τω βάσει  ό β’ Ερως παίζει, 

«πάθος ποιων ταίς νυναιξί, ταίς βιεζευγμέναις τών άν- 

» βρών, και άσ/ολούμενος βάλλειν ά'νθη, ώς βέλη, βρο- 

■> χηβδν κατ' αύτών.

*

22. «Ο έκ τοΰ ορούς Μαλαΐα ούτος άηρ, ό ων ώς στρατιώ- 

·> της τοΰ Ερωτος, τοιοϋτον μεγαλούργημα ποιεί κατά της 
» στρατιάς τών ζηλοτύπων και ΐσχυρογνωμόνων γυναικών, 
» ώςτε καί σώμα έχοντα ξύλινον τά βένβρα, εύφημίζειν 
» βιά τών βομβυλίων, καί σείειν τάς κορυφάς αύτών, ήβο

υ μένα .3

23. «Εν τούτω τώ Εαρι ταΰτα αγγέλλεται πρός τούς άποβη-

4. Ο γάρ οφις λέγεται ήεροφάγος, ζή δηλονότι έσθίων αέρα.
2. Ο πλόκαμός εικάζεται τω οφει, ώς μακροειδής.
3. Εγκαταλείπουσι την ζηλοτυπίαν καί ίσχυρογνωμοσύνην, καί συμ- 

παίζουσι τοΐς άνοράσι καθ’ών ώργίζοντο πρότερον, ερεθιζόμενα*, είς έρω
τα ύπδ τοΰ πνέοντος ήδέως άέρος.

10
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» μήσαντας περί την εω έν ώρα αίσια άνδρας, ύπό τών 

» διεζευγμένων γυναικών, τών πυρουμένων, καί έζ τής 

»όράσεως τών λωτών, καί οίομένων τήν παρέλευσιν μιας 

» ώρας ενα μήνα·
24. «Σοϋ πορευθέντος, ώ κύριε, μακράν, και οί λωτο'ι, οί 

«ομοιοι τώ προσώπω σου, θερμότητα προξενοϋσιν ό 

» μην, μεχρες ού ύπέσχου έλθεϊν, πε'ρας εΐληφε  σύ δέ καί 

» άχρι του νυν ούδ’ όπωσοϋν μνημονεύεις μου  . »

*

*2

25. «0 ’Ασσόζας θάλλει φύλλοις άθρόοις, λαζτισθεις έζ τής 
» αγλαΐας τοϋ £αρος, ώςπερ γυναικός βεβακχευμένης, ής 

» πόδες μέν είσιν οί αγλαοί λωτοι, ήχοϋντα δέ περιπέ- 

» ζια, οί ζλάζοντες χήνες .3
26. «Νϋν ό Ερως εισδύει τήν ζαρδίαν τών άνδρών καί γό

η ναιζών, άνοίξας τήν θύραν τοϋ φρονήματος  αύτών τού- 

» τοις τοΐς άγλαοϊς άνθεσι τοϋ δένδρου Παλάσσα, ώςπερ 

» ζλειδίοις ζυρτοϊς , πεποιημένοις έξ έρυθράς λίθου (αν- 

» θραζος).

4

5

27. « Αυτή ή αγλαά Σαμπαζά κατά πάντων τών άνθοφόρων 
» δένδρων εχει άεί τά πρωτεία τής καλονής · ή το Εαρ, 

» ώς άνήρ, ποιεί κοσμήματα πολλά χρυσοειδή καί εύώδη, 

« οί είσι τά ά'νθη.

6

28. « Τίνα αστειότητα ού ποιεί σήμερον ό Βακούλας , ώςπερ7

4. Ψυχρός γάρ ο λωτός.
2. Νομίζει, ώς ή παρελθοΰσα μία ώρα εις μην έστι.
3. Μυθολογοΰσιν, ώς τοΰτο τό δένδρον λακτισθεν ύπο γυναικός μεθυ- 

ούσης, θάλλει καί άνθοφορεϊ.
4. Τό φρόνημα, δ εϊχον πρότερον, καί ούκ εκλινον είς τόν "Ερωτα, 

νυν καταβαλόντες αυτό, ίχποκλινεΐς έγένοντο.
ΰ. 'Ερυθρα τά άνθη τοϋ Παλάσσα καί κυρτά.
6. Τό δένδρον τοΰτο φύει άνθη χρυσοειδή.
7. Βακούλας, φυτόν φέρον άνθη κι^οιιδή τό χρώμα.
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» μεθύων, μετασχών τοΰ οίνου τοΰ έν στόαατι τής εύστό-

» [ζου γυναικός 1 ·, γελά διά τοΰ γάνους τών ήνεωγμένων

4. Πλύνασα τό στόμα ή γυνή οί'νω, ρίπτει τό απόπλυμα ε’ις τό δέν- 
δρον’ έκ δέ τούτου άνθοφορεϊ.

2. "Ιδια ταΰτα τοΰ μεθυοντος· τό γελάν, τό αδειν και τό παραφέρεσθαι 
καί σφαλερώς βαδίζειν.

3. Διά τής περιπτύξεως καλής γυναικός τοΰτο τό δένδρον άνθοφορεϊ.
4. Δένδρον άνθοφόρον’ άνθοφορεϊ δέ, ώς φασι, διά τής βολής τών δμ- 

μάτων καλής γυναικός.
5. 'Ο Κουβζακας δένδρον άνθοφόρον έστί.
6. Οι γάρ φυτοκόμοι έν Ινδία θυμιώσιν Ινια τών δένδρων, ή μέλι τι- 

Οεασιν εις θεραπείαν. Καθώς δηλονότι ό έραστής καί στεφάνους τίθησιν 
εξ άνθέων, και Ουμια τήν κόμην αύτοΰ εύώδεσι θυμιάμασι, καί άδει είς 
τό άρέσαι τής γυναικός, οδτω καί τό δένδρον τοΰτο κ.τ.λ.

7. Οτε γάρ τό Έαρ έστί, καί ή άγλαΐα τής γής πάρεστι.

·> άνθέων, άδει διά τών βόριβων τών βορ.βυλίων, καί 

« παραφέρεται τω αέρι 2.

29. « Τό φυτόν τοΰτο, ό Κουραβάκας, άγκαλισθείς ύπό τής 

»καλής νέας, προσελθούσης, τής έχούσης μαστούς ώς τάς 
» έξοχάς, τάς έπί τοΰ ριετώπου τοΰ έλέφαντος τοΰ Ινδρα, 

» ετυχεν εύθέως άνθέων λευκών , ώς λαμπρών εγκωμίων.3
30. « 0 Τιλακάς ούτος, ΐδών τήν καλήν ρίπτουσαν επ’ αύ- 

» τόν πολλάς βολάς όρψάτων, έμάνη τώ ερωτι · έρών 

» δ’εύπρεπείας, θείς έπί κεφαλής άνθη νέα, τίνι φίλτρον 

» ού προξενεί;

4

31. «0 Κουβζακάς  ούτος, έχων άνθη πολλά, καί Ουριιώ- 

» ριενος θυριιάριασι λιβάνου καί καφούρας , καί άδων 

» διά τής γλυκείας φωνής τών θηλέων βοριβυλίων, έλ

η κει πρός εαυτόν τήν αγλαΐαν τοΰ Εαρος, ώς γυναίκα.

5

6

32. « Ω καλόν Εαρ, ώ βασιλεύ τών ώρών, ώ αδελφέ τής 
» αγλαΐας τής γής , τοΰτο τό δένδρον ό Σαχακάρας (ή 7

10*
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»Αμρα) θάλλει, ή δέ Κοκιλά αδει μέλος παναρμόνιον, 

υ συναδόντων τών βομβυλίων 1.

1. 01 μέν βομβύλιοι ώς κιθάραι, αί δέ Κοκιλαι ώς μουσικού
2. Είδος περιστερών, Παριβά κοινώς ονομαζόμενων.
3. Ή 'Ραμβά κοινώς λέγεται Κιλά* χυμόν δέ πολύν και γλυκόν εχει 

τό άνθος αύτής.
4. Μαδαβιτατά κοινώς* εστι δ’άναδενδράς.
5. Πάθη τοΰ έρωτος ό'ιδρώς και ή φρίκη τή γυναικι έντή έντεύξει τοΰ 

άνδρός.
6. Α’ι κοινώς Ναργέλαι, αϊ καρποφοροΰσι τά Ινδικά κάρυα, δ είσιν ώς 

πέπονες.
7. Λευκόν τό άνθινον βέλος τοΰ ’Έρψτος* τό δέ βέλος άεροπορεΐ, 

καί ήχον ποιεί.

33. «’ΐδέ, τών περιστερών   οίστρουμένων τω προς τάς θη- 
» θηλείας έρωτι, μαινομένων τε και φωνουσών ήδέως, ή 

» Ραμβά  αυτή, ώςπερ έαλωκυΐα τοϋ Ερωτος τή σφοδρά 

» περιπτύξει τοϋ Εαρος, γλυκύτητα δίδωσι τώ χυμώ τών 

» οικείων άνθέων.

12

3

34. «Η νέα Μαδαβή  αυτή αγλαΐζεται έν τή έντεύξει τοϋ 

» Εαρος, ώς άνδρός, έκφαίνουσα πολλάς ρανίδας ίδρώτος , 

» αι είσι τά νέα άνθη, και φρίκην εχουσα,η έστιν ή πλη- 
η Θύς τών έφιζανόντων βομβυλίων.

4

5

35. « ’ΐδέ, αί νέαι Ναλικέραι  , μη έχουσαί πω μαστούς, ο 

» έστι καρπούς, άγκαλιζόμεναι, ώς ανήλικες παοθένοι, τον 
» ήρέμα πνέοντα αέρα, ώς παΐδα παίζοντα, γελώσαι, δ 

>> έστιν άνθοΰσαι, παίζουσι πρός άλλήλους.

67

36. «Πόσα σμήνη βομβυλίων ού νομίζονται ώς βέλη παμ- 

» πληθή άνθινα τοϋ Ερωτος, γενόμενα λευκά τό σώμα έκ 

» τοϋ λευκοΰ χνοϋ τών άνθέων τών φοινίκων, έμβοαβοϋν- 
χ » ~ 7» τα και αεροπορουντα ;

37. <> Τίνος καρδία χαράν ού δίδωσι τό φυτόν ό Σινδουβά- 
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υ ρας1, εχων άνθοφόρους βλαστούς σαλευομενους καί φε- 

ο ρων, ώςπερ δούλος, τόξα πολλά καί βέλη τοϋ Ερωτος, τοϋ 

» νικητου τών τριών κόσμων ·,

4. Ό Σινδουβάρας λέγεται Μιουρή κοινώς" εστι δε θάμνος εχων άν
θη επιμήκη καί βλαστοειδή, οϋ ό μεν βλαστός έστιν ώς τόξον τοΰ "Ερω
τος, τό δ’άνθος ώς βέλος.

2. Μαουβά κοινώς. Ό καρπός τούτου του δένδρου συκοειδής έστι καί 
γλυκύς" έκ δέ τοϋ καρπού αύτοΰ ποιοΰσι οίνον οί Ινδοί.

3. Καθώς ό μεθύων παραφέρεται καί πίπτων γέλωτα πρόξενοί τοΐς 
άνθρώποις.

4. Γανοΐ, ανοίγει τά άνθη.
ΰ. Τούτου τά νεογενή φύλλα έρυθροειδή είσι, καθώς καί αί παλάμαι 

τών χειρών.
6. Ο καρπός τούτου έστιν ώς κυδώνιον, κατά τε τό σχήμα καί τό χρώ

μα" Βαρ^αχάρα δέ κοινώς λέγεται.
7. 035513, ίίδΐυ,ΐα έσημ. ό μεταφρ. είς τό περιθιόριον. (Σημ. τ. έκδ.)

38. «’ΐδέ, ό άηρ ούτος, πιών χυμόν γλυκύν φύσει, ώς οίνον, 

β έκ τοϋ δένδρου Μανδούκα  , περί 3 έπιφοιτώσι και εμ- 
β βομβοϋσι θήλεις βομ-βύλιοι, φέρεται ώςπερ μεθυων , 
» και πίπτων έξ ύψηλοϋ μέρους, γελάν ποιεί τά άνθη ·

*23

4

39. « Αγλαΐζεται ή αγλαΐα τοϋ Εαρος, ώς γυνή πάγκαλος, 
» έχουσα τά απαλά φύλλα τοϋ δένδρου Άσσόκα , 

« και φωνήν αξίαν ακοής, τήν γλυκεΐαν φωνήν τής Κοκι- 

«λάς, καί πρόσωπον, τόν γελώντα λωτόν, καί μαστούς, 
» τούς καρπούς τοϋ δένδρου Μανζούλα , καί γραφάς καί 

» χρίσματαέκ Σανδάνου καί Κρόκου, τάπολυποίκιλα ά'νθη.

5

6

40. «ό βομβύλιος ούτος, έπιφοιτήσας τοΐς νέοις άνθεσι τοϋ 
» Καρνικάρα ;, καίπερ όντα ά'νευ εύωδίας, νομίσας αύτά 

β τά ά'νθη τής Σαμβάκας, γεύεται ά'σμενος χυμοϋ, ος έγε- 
» νέτο ήδύς έκ τοϋ στόματος αύτοΰ, τοϋ έχοντος εύωδίαν 

» έξ άλλων εύοσμων άνθέων.

41. α’ΐδέ, ώ 'Αρζούνα! ούτος ό έν τώ άλσει ρίπτων βέλη
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” πολλά μέλανα, τρέμειν ποιεί τούς όδίτας1.»—«Μήπως, 

» εφη ό ’Αρζούνας, εστι τις Κιράτας 1 2 » — «Ούχί, είπεν, 

» αλλά Κιγκράτας, έφ’ δν ιπτανται μελάνες βομβύλιοι.

1. Οί άποχωριζόμενοι τών εαυτών γυναικών και έν όδώ οντες, βλέ- 
ποντες τά άνθη έντω ’Έαρι, είς έρωτα έρχονται και τρόμω κατέχονται·

2. Παίζει στρας τάς λέξεις ό Ποιητής. Σιλιμούκα λέγεται καί τό βέλος 
καί ό βομβύλιος. Κιράτας, άγριος άνθρωπος έν υλη διαιτώμενος’ Κιγ- 
κράτας δέ είδος δένδρου.

3. Είς τό γνώναι ποιον άνθος άξιον έ’σεται βέλος τοΰ "Ερωτος.
4. Διά τοΰτο λίαν βραδέως έπορεύοντο, έπειδή οί οφθαλμοί αύτών ήσαν 

προσηλωμένοι τφ πρώτω τόπφ καί βεβαρυμμένα πως τή ηδονή τά σώματα»

42. «Ουτος ό βομβύλιος περιφοιτα τή δε κακεΐσε, ζητών 
» την αξιοπρέπειαν, ώςπερ διανοούμενος τάδε έν έαυτώ· 

« Εν ποτέρω ό μέλας διαπρέπε^ έν τω δένδρω Καρουνικα, 

« τω εχοντι άνθη λευκά; η έν τω Κανσανάρα, τω έχοντι 

« ερυθρά ·,»

43. «ό Βομβύλιος, ώςπερ άποσταλθείς ύπό τού Ερωτος, όσ- 
» φραίνεται έπισπερχώς τών άνθέων έν άλσει Καρδαμώμου, 

» Βισικίλα, Πριάλα, Καγκολάκα, Δαμανάκα, και Βαναμα- 
» λίζα, είς έπίγνωσιν άνθέων, γενησομένων άζίων βελών .3

44. σΤέρψωμ,εν ούν, ώΑρζούνα, τό σώμα καί την ψυχήν τών 

» πολιτών νύν έν τούτω τώ άλσει, έν ω πνέει άήρ εύώδης 

» εν. τών εύόσμιον άνθέων, τών άνθούντων έν τώ Εαρι.»

45. Τοιούτοις λόγοις εύφραίνοντες τήν καρδίαν εαυτών δ,τε 
Κρισνας καί ό ’Αρζούνας, έποίουν μετά τών λοιπών διά 

τής άπολαύσεως λυσιτελή τήν τερπνότητα τού άλσους, 

δ τερπνόν έγένετο ύπό τού Εαρος.
46. Χαίροντες δέ τή χάριτι τού χαρμοσύνου Εαρος, περιήρ- 

χοντο τό άλσος Κανδάβαν λίαν σχολαίως ούτοι οί νεανίαι, 

μετά γυναικών, μόλις ελκοντες τά ό'μματα έαυτών προ
σηλωμένα τή πρώττ) θεωρία, καί βαρυνόμενοι, ώς οϊμαι, 
τή ηδονή .4
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47. «Σήμερον  ό σός εραστής ήδυλογίαις και κολακείαις 

β έλκύσαι σε βούλεται προς εαυτόν  άψες ταύτην την ύπερ- 

• φροσύνην, ώ μωρά, σκόπησον τοΐς έσωτερικοϊς όφθαλ- 
ο μοΐς τούτον τον έμόν λόγον, καί στέρξον.

1

*

48. «Ούκ οΐδας, ώς ή άντερωμένη και αντίζηλος ήδύλογός 

Ο έστιν, οί δ’ άνδρες, ώς επί τό πλεΐστον, ύποχείριοι γί- 

» νονται τή ηδυλογία καί κολακεία. Εΐ ούν αύτός έν ταύτη 
» τη τού Εαρος ώρα συμπαίξει καί συνέσται έκείν·/], η δυσ- 

υ φημία σου αύτη ούκ εσται ώς τύμπανο ν;
49. «Αύται αί ήμέραι της χαράς τού Εαρος, ώ φίλη, δυσφό- 

ο ρητοί είσιν, έν αίς φοβερά πως πέφυκε πάντα τά μέρη 

υ τής γής έκ τού ήχου τού τόξου τού Ερωτος, και έκ τών 

>> φωνών τών Κοκιλών, καί ταπεινόν τό φρόνημα τών 
» μεγαλοφρόνων γυναικών  .*2

50. «Η καταστασίς σου αυτή έστί  τό στρώμά σου, τό έξ 

«απαλών λωτών , έμαράνθη έκτής συστροφής και περι- 

«στροφής τού πεπυρωμένου σου σώματος. Καθ’ ημέραν 
«λωτούς κομίζουσί σοι  έγώ δ’ έγενόμην, ώ οργίλη, έν 

» τώ κόσμω αναπολόγητος 

*

3

*

4

51. « Πίπτω πρό τών ποδών σου  ποίησόν μοι χάριν έστω 

» σήμερον ό έχθρόςσου άτυχης τού ού έφίεται .» Εκ τοιού

των λόγων φρονίμου φίλης εϊλκυσε πρός έαυτήν τόν έρα- 
στήν έρωμένη τις.

*

5

52. Εραστής τις άψάμενος άμφοτέραις τών ποδών έρωμένης 

4. ’Εν τοΐς έξης ή μαστρωπός’ διαλέγεται πρός ερωμένην ύπέρφρονα 
και άτεγκτον.

2. Αί γυναίκες δηλ. ήττονες γίνονται τού "Ερωτος.
3. Λωτους ύπετίθη είς τό καταψύξαι τό πεπυρωμένον σώμα έκ τού 

έρωτος.
4. Δηλονότι, εί είπωτι τοΐς έρασταΐς περί σού, ούκ εισακούομαι,
ΰ. Ό έχθρός έφίεται τοΰ μήπεισθήναι, μηδ’ άρέσαι τφ έραστή.
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ύπέρφρονος ζαΐ άτεγκτου, κολακείαις έχρήτο επί φίλο- 
τητι*  άναβλέπων δέ στυγνός τδ πρόσωπον, καί μή 

βλέπων τδ πρόσωπον αύτής έκ τών ύπερόγζων μαστών, 

καί περ ό'ντων έφετών, έλυπεΐτο.

4. Τοΰτο ήν σκήψις’ εκείνης γάρ ή βούλησις ήν, συνεϊναι τώ έραστήΓ 
δν πρότερον άπέοαλε, και διά τοΰτο είσέδυ τδ άλσος, όπου ήν ό έραστής.

2. ’Έπταισε, διότι ήγάπα πλέον τήν αντίζηλον.
3. Έμβεβυθισμένη ήν τω ’Έρωτι, και διά τοΰτο ούκ ήκουσε.
4. "Ιδιον τών συννόων τδ γράφει ν κατά γής τώ δακτύλω τής χειρδς, 

ή τοΰ ςοδός.

53. Τοιαϋτα δέ τις προΰτεινε, σκαπτόμενη , είσδύσα είς 

τδ ενδότερον τοϋ άλσους, οποί έπορεύθη πρότερον ό ερα

στής, ού ή δέησις (έκλιπάρησις) άπερρίφθη  «Σκεπτέον, 

»ώ φίλη, οποία τις έστιν εκείνη ή Κοζιλά, ής ή φωνή 

» όμοιοϋται τή έμή.»

1

*

54. Ετέρα δέ τις έξελιπαρεΐτο ύπ’ έραστοϋ, πταίσαντος πρό
τερον μεγάλα   καί τοι δέ έκ λήθης, οτε ίκέτευεν, άλλης 

αντιζήλου όνομα έξεφώνησεν, αΰτη όμως ούκ ήζουσεν έκ 
τοϋ ή'χου τής χορδής τοϋ τόξου τοϋ Ερωτος , και είσέδυ 

μετ’ αύτοΰ είς τδ άλσος.

*2*

3

55. «Πώς αύτη άφαιρέσει τήν οιοισιν,» ούτω λέγων έν έαυτώ 
έραστής τις, κύψας έγραφε κατά γής · έν ταύτω δ’ έκεί

νη, θλιβομένη τοΐς δείνοΐς βέλεσι τοΰ Ερωτος, έκλιπαρή- 

σασα λίαν, ήγαγεν αύτδν έπι τδ ένδότερον τοϋ άλσους.

4

56. Αλλος δέ τις, έπακολουθών ερωμένη, έβούλετο άύασθαι 

τών μαστών αύτής  αί δέ χεΐρες αύτοΰ, καί περ έκτετα- 

μέναι, μόλις προσεπέλασαν ταίς μασχάλαις, έκ τών έπι- 

προσδούντων μεγάλων αύτής γλουτών.

*

57. Αλλη τις, οίστρηθεΐσα, είπε ταίς φίλαις καθ’ύπόζρισιν  
«Πόνος έστί μοι έκ τής όδεύσεως.» έκτείνουσα δέ τάς 

χεΐρας, ούκ έξικνεϊτο έπιθεϊναι αύτάς, ώς έρείσμασι, τοΐς 

*
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ώμοις τοΰ έραστοΰ, έμποδιζόντων τών μεγάλων καί ύπε- 

ρόγκων αύτης μαστών.
58. Αλλος τις, μή γινώσκων ποϊ έπορεύθη ή ερωμένη, ή 

ώδευε λίαν ταχέως, ώς γεγυμνασμένη τη ανδρική συνου

σία ,  εδραμε, καί προσελθών εξεφώνησεν, ύποκρινόμενος, 

ώς προσεπλάκη τό φόρεμα αύτοΰ θάμνω τινΓ καί ούτως 

έτρεψε τά ομματα αύτής προς εαυτόν.

*

59. Αλλη τις, βαρυνομένη τοϊς παχέσι γλουτοϊς και ύπερόγ- 
κοις μαστοϊς, βραδέσι ποσίν έβάδιζεν ό δ’ εραστής, εχων 

αύτήν τοιαυτην έν καρδία, έπηκολούθει καί αύτός σχο

λαίως   έξ ανάγκης.*2

60. Καί τις σεληνοπρόσωπος, ή ηδονήν παρείχε καί αύτώ τώ 
Ερωτι έκ τής περί τήν αιώραν (κρεμαστήν) παιδιάς κατά 

τήν τοιαυτην ώραν τοΰ Εαρος, κρατούσα τή καλή χειρί τήν 
καλήν χεϊρα τοΰ έραστοΰ περιεπάτει .3

61. Τό Εαρ, τό ανθούν είς ποίησιν όπλων τού Ερωτος  ήγλαΐ- 
ζετο τοϊς άσύγκριτον χάριν καί αγλαΐαν έχουσι σεληνοη- 

δέσι προσώποις έλαφοφθάλμων γυναικών, έλθουσών είς τό 

άλσος, τό συνηρεφές χαρίεσι δένδρεσι καί φυτοϊς.

4

62. Αί έλαφόφθαλμοι καί εύειδεΐς γυναίκες, αΐ έκαλλύνοντο 

καλοϊς πολυειδέσι κοσμη'μασιν έκ πολυτίμων λίθων, καί 
εύανθέστερον τοΰ χρυσού ειχον χρώμα, έπεθύμησαν παϊξαι 

έπί αιωρών, αΐ διακινοΰνται, ώς ένώτια τής αγλαΐας τού 

άλσους °.

4. Ανδρική συνουσία, δτε ό μεν άνήρ κεϊται ώς γυνή, ή δέ γυνή έπί- 
κειται ώς άνήρ.

2. ’Έχων αυτήν τήν βαρύσωμον έν τή έαυτοΰ καρδία, έβαρύνετο κατ 
αύτός καί διά τοΰτο σχολαίως έβάδιζε.

3. ’ΊΙρχετο είς τό παϊξαι έπί τής αιώρας.
4. Τά βέλητοΰ ’Έρωτος, ώς προείρηται, άνθινα έστι.
5. Ή αγλαΐα τοΰ άλσους ώς γυνή.
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63. £ως άν ό έραστής άναβιβάση τήν έρωμένην, έξαναστήσας 

ταΐς χερσίν, αύτη πηδήσασα άνέβη εύθέως τήν αιώραν, 

καί περ βαρυνομένη τοΐς μεγάλοις γλουτοΐς και μα- 
στοΐς, δεικνύουσα τήν ήν είχεν ελαφρότητα έκ τής καθ’έ- 

κάστην γυμνάσεως περί τήν ανδρικήν και αντίστροφον 

συνουσίαν.
64. Αλλη δέ τις έρωμένη, κρατηθεΐσα ταΐς χερσίν ύπό τοϋ 

έραστοΰ, έτέθη ασμένως έν τή αιώρα, ώς ύπό τοϋ Ερωτος, 

τοΰ νικητοΰ τών τριών κόσμων, τίθεται οπλον έν μηχανή, 
άφ’ ής έξικνεΐται ορμή έπι μήκιστον.

65. Αλλη, βουλομένη άνελθεΐν είς τήν αιώραν, έθετο τόν 
πόδα αυτής, 8ς ήν βεβαμμένος βαφή ερυθρά Λακκίου, 

έπΙ τοϋ νώτου τοϋ έραστοϋ· ό δ’ έφαίνετο έκ τοϋ έπι τοϋ 

νώτου ίχνους τοϋ ποδός και τών πέντε δακτύλων, ώςπερ 

Ερως, εχων φαρέτραν πέντε βελών.
66. Αλλος, δραξάμενος τής ερωμένης έκ τής λεπτής όσφύος, 

άνέστησεν αύτήν εύμαρώς είς τό έπιθεΐναι τή αιώρα, έν- 
ταυτώ δ’ ένομίσθη μετά φόβου καί ύπό τοϋ Σίβα, τοϋ 

νικητου του Ερωτος, ως ο Ερως εστι, φερων κεραυνόν ου- 
νατόν είς νίκην.

67. Τα πρόσωπα τών έπι τής αιώρας γυναικών, ό'ντα έν 
μέσω τών δύο χειρών, αί έκταθεΐσαι, έκράτουν τά ξύλα 

έκατέρωθεν τής αιώρας, έφαίνοντο ώς λωτοί, γεγενημέ- 
νοι βέλη ύπό τοϋ Ερωτος, καί τεθειμένοι έν τόξοις πε- 

ποιημένοις έκ καυλών λωτών ι.

68. Αυτή ή κατά τήν αιώραν παιδιά άνεμίμνησκε τάς 

έταίρας τών τής αντιστρόφου συνουσίας, έν ή τό μέν σώ
μα ύποκεκαμμένον έστιν, ή δέ κόμη διακεχυμένη, τά δέ 

1. Ίά μέν πρόσωπα, ώς βέλη* οί δέ βραχίονες, ώς τό?α.
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περικάρπια καί περιπέζια ήχούσιν, οί δέ γλουτοί διακι- 

νούνται.
69. Εν τή κατά τήν αιώραν παιδιά, πληττόμενος δ αιθήρ 

τοΐς άζροις τών ποδών, έφάνη έν άκαρεΐ πλήρης ρανίδων 

ιδρώτων, τούτ’ έστι διεσπαρμένων μαργαριτών, τών διαρ- 

ραγέντων περιδέραιων τή βιαστική κινήσει.
70. Ο Ερως έκ τής περί τήν αιώραν άγλαάς παιδιάς τών γυ

ναικών, νομίσας ύποχείριον τδν τριττδν κόσμον, έρριπτεν 
άνθ/) έκ τής ζόμ.ης αύτών διαλυθείσης, ώςπερεί είλκεν 

αύτά έκ τής αύτοΰ φαρέτρας .1

71. Καί τις γυνή, τής αιώρας φερομένης ά'χρι τοΰ ούρα- 
νοϋ, άφήκε τά ξύλα, ά έκράτει, και κροτούσα τάς χεΐ- 

ρας σφοδρώς, έφόβει τήν έν Σελήνη έλαφον, προσερχομέ- 

νην έκ τών ήδέων ασμάτων, ώςπερ φοβουμένη μή που γέ- 

νοιτο καί αύτή κατάστικτος τδ πρόσωπον.
72. ΐδών δ’ δ Ηλιος τδ έρυθρδν ζεύγος τών ποδών τίνος κα- 

ταφερόμενον, άφ’ ού διήκε μέχρι τού ούρανού τή φορά 

τής αιώρας, έτρεψε τήν ό'ρασιν είς τάς δύο χειρας αυ

τού, νομίσας οτι έπεσον οί δύω λωτοί, ους έχει άνά 

χειρας <

73. Αί εύόφθαλμοι καί εύφυεΐς περί τήν τής αιώρας τέχνην 
γυναίκες, ούκ ήδύναντο διευθετήσαι τή χειρί, κρα- 

τούση τδ ξύλον, τδ άναπεπταμένον φόρεμα τών έκτετα- 
μένων ποδών, και διά τούτο ό'ρθιαι έγένοντο.

74. Ορθιαι δ’ ούσαι, έφαίνοντο ώςπερ θεαι, παίζουσαι έν αί- 

Οέρι άνευ ερείσματος, τών αιωρών μή δρωμένων σαφώς,   12

1. Έκ τοιαύτης παιδιας έρωτικής κατά πάντων άδει τά νικητήρια ό 

’Έρως* ούδείς ανίκητος εσεται δηλ.

2. Δύω λωτούς έρυΟρούς εχει άνά χειρας ό "Ηλιος,
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φως, διά τό είναι λίαν στιλπναί, και διαυγείς ποιημεναι 

έκ λαμπρών πολυτίμων λίθων.
75. Ο δέ πολύς ίδρώς τών άνδρών τε καί γυναικών, δς εγί- 

νετο έκ της συνεχούς είς τά άνω καί κάτω φοράς, έξικ- 

μάζετο ύπό τοΰ ψυχρού άε'ρος, τού έπιγινομενου έκ της 

κινησεως της αιώρας.
76. Τοΰ δέ άσματος, δ ήδον αί γυναίκες έκ της ήδείας παι- 

διάς της πρόσω και όπίσω φερομένης αιώρας, τούτου ή 

ηχώ έξηχεΐτο (έξηκούετο) ένδοθεν τών λαιμών τών 

Κοκιλών, τών τοΐς άλσεσιν ένδιαιτωμένωνι.

77. Ωθισμοι δ’ έγίνοντο βίαιοι, οΐ ήσαν αί όρμαί τών αιω

ρών έκ τής άνω και κάτω φοράς, είς τό άποβαλεΐν τόν 
έκ τής αντιζηλίας φθόνον τών γυναικών, δς ούκ έξεβλήθη 

τοΐς τοΰ Ερωτος βέλεσι.

78. Τό στερέωμα τοΰ ούρανοΰ, πληττόμενον τότε τοΐς στε- 

ρεοΐς ποσι τοΰ Αρζούνα, και τοΰ Κρισνά, και τών λοιπών 

ηρώων, τών σπουδαίων περί τήν ήδείαν παιδιάν τής αιώ

ρας, φαίνεται διερρηγμένον πως μέχρι τής σήμερον, 

οπερ συμπεραίνεται έκ τών μεταξύ διεσπαρμένων νεφών 
τή δε κακεΐσε.

>9. Ο Ερως αυτός, γενομενος πολύμορφος, ός εστιν αύτοί οί 
νεανίαι, οί φερόμενοι επί τής αιώρας, ώςπερ άναπολών 
τήν παλαιάν έχθραν, έφοδον έποίει είς τόν ούρανόν, τό 

κατάλυμα τοΰ εχθρού Σίβα, εχων τόξον άνθινον, ό' έστι 
τό κινούμενου έκ μαργάρων περιδέραιον.

80. Τοΰ έραστοΰ καθημένου έν τω πλαγίω, πλάσμα ήν ό 

φο'-ος τών γυναικών, οτι τάχα άνέβησαν έπι τήν αιώραν,

4. Τουτέστιν ή γλυκυΐα φωνή τής Κοκιλας ή ηχώ ήν τοϋ γλυκέος 

άσματος τών γυναικών.
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καί διά τοΰτο κάτοχοι έγένοντο τρόρ.ω, ίδρώτι, καί φρίζν;, 

καί τεταραγρ,ένω βλέρψ-ατι *.

81. Αί παλάμαι τών γυναικών και τών άνόρών, έζλελυρ,έ- 
ναι ύπό τοΰ ίδρώτος έν τώ κρατεΐν τά ξύλα, εύτονοι έγί- 
νοντο έκ τοΰ ζαταπίπτοντος χνοΰ τών άνθέων τοΰ δένδρου, 

κλονουριένου έκ της εις τά πρόσω και όπέσω φοράς τής 

αιώρας.
82. Ωςπερ δέ θυριωθέντες οί νέοι, αφέντες τάς αιώρας ζα- 

ταβεβρενμένας, καί άχρηστους γεγενηριένας είς παιδιάν 

καί θυριηδίαν, έζ τοΰ καταρρέοντος γλυκέος χυριοΰ από 
τών άνθέων τών δένδρων, ζλονουρ.ένων έζ τής πολλής 

κινήσεως, γνώριην έθεντο δρέψασθαι άνθη.

83. Αί ριέν ούν έταΐραι, κρατούριεναι ύπό τών έραστών, τών 
ζαταβάντων πρότερον, και κινούρ,εναι, καί περ καταβά- 

σαι, ένόμιζον οτι ζινούριεναι είσιν έτι έπι τών αιωρών 
αί δέ αίώραι, καί καταβασών πασών τών γυναικών, 

ούζ έπαύσαντο τής κινήσεως έπι πολύ.
84. Ούτως οί περί τόν Κρισνάν καί ’Αρζούναν νεανίαι συνέ- 

παιζον ήδέως ταΐς γυναιξίν έν τώ άλσει, ριαινόμενοι τοΐς 

άκζισριοΐς αύτών, καί ό Ερως δέ ένταΰθα συνέπαιζε τή 

Βατή, ώςπερ άρ,ιλλώρ,ενος τούτοις τοΐς νεανίαις, οΐ εΐχον 
σώρια εύειδές, δριοιον τώ Ερωτι.

Τέλος τοΰ Έβδομου Κεφαλαίου, 

του Πρώτου Βιβλίου της Βαλαβαράτας.

1. Τουτέστιν ό τρόμος καί ή φρίκη, και τό τεταραγμένον βλέμμα ούκ 
ήσαν ϊόια φόβου, διότι άνέβησαν έπι τήν αιώραν, άλλ”ίδια έρωτος, διότι 
έκάθηντο πρός τό πλάγιον οί έρασταί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ,

δ διαλαμβάνει περί ανθολογίας χαΐ ύδροπαιδιάς.

1. Αγνισάτω ημάς ό οσιος Βεάσας, δ τρανώσας τήν άρρη
τον φύσιν τής θεότητας, ού τών ποδών τή κόνιϊ ζαί ό 

κόσμος ούτος, ώς ώζεανός, ξηραίνεται έν άζαρεΐ.

2. Τά δένδρα έφάνησάν πως, οτι πολλαπλάσια άνθη καί 
νεοθαλή φύλλα εχουσιν έκ τών ονύχων καί δακτύλων  

τών περί τόν Κρισνάν και Αρζούναν ασχολούμενων περί 

τήν ανθολογίαν καί φυλλολογίαν.

1

3. Οτε αί χεϊρες τών γυναικών έξετάθησαν είς τό λαβεΐν 
άνθη, ώςπερ φοβηθέντες οί ύποκεκλιμένοι άνθώδεις βλα

στοί, άνυψώθησαν, τών έπικαθημένων βομβυλίων άνα- 

πτάντων έκ τού ήχου τών ψελλίων, δν έποίησαν αί έκτα- 

θεΐσαι χεϊρες.
4. Τά άνθη τών έν τοΐς άγλαοΐς άλσεσι φυτών έρυθρά έγί

νοντο έκ τών ερυθρών δακτύλων τών γυναικών, ώςπερε'ι 

θυμούμενα, επειδή έθλίβοντο έν τώ κόπτεσθαι ύπ’αύτών.

5. Τά μέν ούν άνθη συνελέγετο σπουδαίως καί άσμέναις 

χερσίν ύπ’ άνδρών καί γυναικών, άμιλλωμένων εις τό 

ποιήσαι βέλη τού Ερωτος, πρός επαγωγήν τών έρωμένων.
6. Ανατεινόμεναι πολλάκις αί γυναίκες είς τό δρέψασθαι 

τών άνθέων, καί ύποζλινόμεναι πολλάκις τώ βάρει τών 

γλουτών, άνεμίμνησκον τούς έραστάς τής έν τή ορθή συν
ουσία έρωτιζής παιδιάς.

7. Τού έραστού, δς έκάθητο έπί κλάδου δένδρου, καί έδίδω 

1. 'Υπέρυθροι οί δάκτυλοι, λευκοί καί οί όνυχες, καί διά τοΰτο πολ

λαπλάσια έγίνοντο τά φύλλα τά αειθαλή, ά είσιν ύπέρυθρα, και τά άνθη, 
ά είσι λευκά.
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άνθη τή έρωμένη, έκφωνήσαντος άλλης ονομα, τά άν

θη, άναφερόμενα έκ τών αναστεναγμών αύτής, έγίνοντο 

επ’ αύτον βέλη τού Ερωτος.

8. Εραςής τις μή διακρίνας ερωμένην, ίσταμένην παρ’ άνα- 
δενδράσιν, επειδή είχε σώμα λεπτόν ομοιον κλαδί, έζέ- 

τεινε τήν χεϊρα, νομίσας τούς μαστούς άνθη, καί άψά- 

μενος έποίει δ έδει .*

9. Τού άνδρός οντος επί κλόνου ύποκεκλιμένου είς ανθολο
γίαν, ή γυνή, νομίσασα »εοθαλές φύλλον, ενυξε διά τού 

ονυχος τόν δάκτυλον τού ποδός αύτού, δς έπειράθη ήδο- 

νης εκ της νύξεως του ονυχος, ης ουπω τέως .
10. Τού έραστού όντος έπι δένδρου, διδόντος τε άνθη τή 

ερωμένη, καί λόγους ήδεϊς λέγοντας, ή επιρροή τού χυμού 
τών άνθέων πλάσμα έγένετο τής έζ έρωτος φρίκης καί 

τρόμου τής έρωμένης .3

11. Αποκοπέντος τού άνθους, ό έπ’ αύτω βομβύλιος, έπικα- 
Οίσας τω λωτίω προσώπω τής έρωμένης, έποίει βόμβον 

ό δ’ έραστής, άγκαλισθείς έκ φόβου κατά πρώτον ύπ’ έκεί- 

νης, ουσης νεονύμφου, ένόμισε τόν βόμβον τούτον άσμα 

γαμήλιον.

12. Γυνή τις πολύπειρος ούκ έκίνησε τήν χεϊρα αύτής, εις 
τό άποσοβήσαι τόν προσελθόντα βομβύλιον έκ τού άπο- 
κοπέντος άνθους, άλλ’ ήγκαλίσατο τόν άνδρα αύτής, 

ώςπερ φοβηθεϊσα.

13. Βομβύλιοι πολλοί προσήρχοντο, νομίζοντες έκείνας τάς 

1. εθλιβεν αύτούς.
2. Διότι ουδέποτε ένύγη ό δάκτυλος τοΰ ποδός αύτοΰ.
3. Δηλονότι άπέκρυψε τήν φρίκην καί τόν τρόμον, δν έλαβεν έπ’ερωτι, 

καί άπέδειξεν, οτι έπεγένετο ταΰτα έκ τής έπι^οής τοΰ χυμοΰ τών 
άνθέων.
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εύπρωσώπους γυναίκας, ώςφυτά, άνθη φέροντα *·  καί τοι 

τάς χεϊρας έκίνουν είς άποσόβησιν, οι βομβύλιοι μάλ

λον θαρραλέως προσήρχοντο, νομίζοντες φυτά φολλοφόρα.

14. Πόρρωθεν οι βομβύλιοι έτύγχανον προσιόντες, νομίζοντες 

άνθη λευκά τούς ε’κ τών στομάτων τών γυναικών έξιόν- 

τας γέλωτας' βουλόμενοι δ’ έφιζήσαι, τάς πτέρυγας συ- 
νέκλειον, και έν τώ καταπίπτειν ήρείδοντο επί τών 

μαστών.
15. Ανθέων ριπτομένων άπά δένδρου ύπ’ έραστοΰ είς την 

χεϊρα της ερωμένης, καί έν τώ αναμεταξύ άπορριπτομε- 

νων ύπο τών αναστεναγμών άλλης αντίζηλου, ή παλάμη 

της χειρός πλήρης άνθέων έφαίνετο έκ τών πολλών αύτής 

γελώτων.
16. 0 μέν έραστής άπο δένδρου είς μάτην ένεχείριζεν άνθη 

τή έρωμένη  ή δέ, μή είδυϊα ταΰτα πίπτοντα έκ τής 

χειρός, ώςπερ λαμβάνουσα αύτά, έτίθη ματαίως έπι τής 

κεφαλής, άμφότεροι δντες έμβεβυθισμένοι τή προς άλ- 

λήλους όράσει.

*

17. Ερωτομανής τις έπι δένδρου, συγκλείων ήδέως τά αύτοΰ 

χείλη, καί ποιών μίμημα φιλήματος, χαράν μεγάλην 
έλάμβανε, τής έρωμένης ποιούσης το αύτο, ή άνέβλεπε 

συλλέγουσα άνθη.
18. Αλλος άναβιβάσαι βουλόμενος είς το δένδρον τήν ερω

μένην, ειλκεν αύτήν τής χειρός· τρόμω δέ συσχεθεΐς έκ 

τής αφής, καί αναίσθητος γενόμενος ύπ’ έρωτος, έπεσε· 
τοΰ δέ περιδέραιου συμπλακέντος κλόνω, ήν άπηωρημέ- 

νος έπι πολύ, ολίγα πνέων.

19. Νέος, συλλεγων άνθη, πέπτωκεν έκ τοΰ δένδρου άπερι-

4. Τά μεν πρόσωπα, ώς άνθη*  αί δέ χεϊρες, ώς φύλλα. 
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σκέπτως, βλέπων είς άλλην δθεν έπαίετο άνελεημόνως 

λάξ ύπό τής αντίζηλου, θυμώ «κατεχομένης.

20. Καί περ μή βουλομένου του έραστού έγχειρίσάι τή ερω
μένη τά άνθη, ινα βλέπη το πρόσωπον αύτής, έπί πολύ 
άτενιζούτης, επεσον αύτά έκ τρόμου τής χειρός· ή δέ, μ ή 

αίσθομένη τά άνθη πεσόντα, ούχ εΐλκυσε τό ατενές αυτής 
ομμα έκ τού ομματος εκείνου ι.

21. Τού έραστού νύττοντος τοΐς ό'νυξι τά άνθη έν τώ δρέ- 
πτεσθαι, ή ερωμένη φθόνον έσχεν · πετάσας δ’ ό βομ

βύλιος έκ τού άποκοπέντος άνθους, καί έπιφοιτήσας 
τω λωτίω προσώπω τής ερωμένης, έφθονήθη καί αύτός 
€ 1 ~ 5 ~ 3

2

υπο του εραστου .
22. Επιφοιτήσας βομβύλιος τώ χείλει τής ερωμένης, έδακεν 

αύτό, ύπολαβών νεοθαλές φύλλον ό δέ σοφός έραστής 

έμύζα αύτό εύθε'ως έμπροσθεν τών λοιπών, είς τό άπαλ- 

λάςαι δήθεν τό έκ τού δήγματος άλγος.
23. Τής ερωμένης άφορώσης είς τόν κλόνον τού δένδρου, 

τήν χεΐρά τ’ άνεχούσης, καίτώ παρεστώτι εραστή λεγού- 

σης· « Δός μοι εταίρε τούτο τό κάλλιστον άνθος, » ό δο- 

λόφρων έραστής έφίλει τό χείλος άλλης.
24. Αλλος άλλη ώμίλησε κρυφίως· ίδών δέ τήν έαυτού γυ

ναίκα, άλλοθέν ποθεν έλθούσαν, ερυθρά έχουσαν τά οα- 

ματα έκ τού έμπεσούντος χνού τών άνθέων, ένόμισεν ώς 

οργίζεται, γνούσα τό γεγονός· καί έκλιπαρών αύτήν τα- 
πεινώς, άνεκάλυψε τό έαυτού έγκλημα, καί μή θέλων.

25. Εοωτομανής τις παρούργος, προσελθών ώςπερ φυσήσων

1. Άμφότεροι έμβεουθίσμένοι ήσαν τώ εοωτι.
2. ΈφΟόνησε διότι ένύττοντο τοΐς δνυξι τά άνθη καί ούχι τά πρόσω

πον αύτής.
3. Κακείνη έφθόνησε τοΐς άνθεσι, και ούτος έφΟόνησε τφ βομβυλίω. 

11
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τον οφθαλμόν εύοφθάλμου έταίρας, δακρυρροούντα διά τό 

έπιπεσεΐν άνθος, έφίλησεν αύτόν, καλύψας τόν ετερον 

καθαρά ύθόν/2.
26. Τού σώματος εταίρας τίνος δύσμορφου γενομένου έκ τού 

πολλού χνού τών ριπτομένων άνθέων ύπό τού έραστού, 
έτέρα αντίζηλος παρισταμένη έλυπεϊτο καί τόν έαυτής 
αναστεναγμόν, δς διασκεδάννυε τόν χνούν, και έκάθαιρε 

τό σώμα εκείνης.
27. Στέφανος αβρός έζ άνθέων, τεθείς έν τω λαιμω έρωμέ

νης ύπ’ έραστού καρδιοθέλκτου, διεκινεΐτο ύπό τού στε

ναγμού έτέρας αντίζηλο;, ώςπερ εί έχόρευε χαρείς.

28. Χνούς έζ άνθέών έρρίφθη ύπ’ έραστού είς ομματά τίνος 
εταίρας, έπι τώ άγκαλίσασθαι άλλην ή δέ σχετλιάζουσα, 

καί στόνοις πολλοΐς αύτόν βάλλουσα, εχθραν κατ’ αύτού 

εθετο .1

29. Στέφανος άνθινος έπ’ όνόματι άλλης τεθείς έπι τού ςή- 
θους έρωμένης ύπ’ έραστού, έποίει βοήν καί θόρυβον διά 

τών έπιφοιτώντων βομβυλίων, ίνα μή άπορρίψειεν αύ

τόν εκείνη, άκούσασα ώς έτέθη έπ’ όνόματι άλλης.

30. Ούχ οίόν τε ήν ταινιωθήναι στεφάνω τήν κόμην έρωμέ
νης ύπ’ έραστού, τρέμοντος έξ έρωτος· χαρά δέ ματαία 

έπεγένετο άλλη μωρά άντιζήλω, ταΰτα φρονούση  «Εμέ 

» ούτος έφοβήθη.»

*

31. Εραστής τις, πλέκων τήν κόμην τής έρωμένης, ακινήτους 
έσχε τάς χεΐρας, φοβηθείς τήν βολήν βλοσυρού όμματος 
έτέρας αντιζήλου  ή δέ, νομίσασα, ώς ό έραστής ε’ρωτό- 

ληπτος γενόμενος ακινήτους έχει τάς χεΐρας, στρέύασα 

τό πρόσωπον έφίλει αύτόν.

*

32. Ετέρα δέ τις, κρατηθεΐσα όπισθεν τήν σιαγόνα ύπό τού 

1. Άφήκε τό δ είχε φίλτρον καί έθετο δυσμένειαν.
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έραστοΰ, καί στραφεΐσα τό πρόσωπον είς το φιληθήναι, 
έφάνη ώςπερ άλλη Κινναρή τοΰ δεσμού της κόμης δν- 

τος έμπροσθεν όμοιου στόματι ίππου * 2, καί άγοντος διά 

τών περί τά άνθη της κόμ.ης βομβυλίων.

4. Κινναραί, είδος μουσικών θεών ίπποζεφάλων, ακολουθών τοΰ θεοΰ 
Κουβέρα, δς έστιν ό θεός τοΰ πλούτου.

2. Πολυειδώς ζοσμοΰσι τήν κόμην αί τής Ινδίας γυναίκες" άλλαι μέν 
γάρ συμπλέκουσιν αυτήν, άλλαι δέ περιδέουσαι όπισθεν δεσμόν, άποτε- 
λοΰσι στρογγυλόν, και άνθη έντιθέασιν.

3. Ή οιήσις, ήν είχεν, ώς αύτήν μόνην ύπεραγαπα ό άνήρ.
4. Έκ τών δακρύων τοΰ "Ερωτος.

33. Ξύμπαντες οί άνδρες τε καί αί γυναίκες, ώς στρατιώται 
έφαίνοντο τοΰ Ερωτος, εχοντες στεφάνους έξ άνθέων, κα- 

θειμένους από τοΰ λαιμού μέχρι τοΰ στήθους, ώς τόξα, 

καί πλοκάμους άνθοπλέκτους, καθειμένους επί τών νώ

των, ώς φαρέτρας.
34. Ο Ερως άνελών, ώς δυνατός, τόν δυνατόν εχθρόν αύτοΰ, 

τό μέγα φρόνημα τών άνδρών καί γυναικών, έχαιρεν, ώς 

μεμηνός χοίρος, έν τώ σώματι αύτών, πηλώδει γεγενη- 

μένφ έξ ίδρώτος καί χνοΰ τών άνθέων.

35. Αίπολλαί κόνεις τών άνθέων, χαίρουσαι έκ τής ψαύσεως 
τοΰ σώματος τών γυναικών, όρχούμεναι έν τφ δάσει έκ 

τής φοράς τής αύρας, έφαίνοντο ώςπερ τρέμουσαι ακτίνες 
τοΰ Ηλίου.

36. Η οίησις  τής αντιζήλου έσβέσθη εύθέως, ώςπεο λύ

χνος, εχών είς μάτην πολύ έλαιον, έκ τοΰ άέρος τοΰ άπο- 

τελουμένου ύπό τοΰ έραστοΰ τώ άκρω τοΰ ίματίου, είς 

απαλλαγήν τοΰ καύματος, τοΰ έκ τοΰ περί τήν παιδιάν 
πόνου έτέρας έρωμένης, καί ψυχρού ό'ντος έκ τών δακρύων 
τής χαράς .

3

4

11*
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37. Τού έραστού μή ό'ντος ικανού έκ τού φίλτρου διακινήσαι 

τό δ έκράτει όθόνιον, είς τό ποιήσαι αέρα τή ερωμένη, 
ό έκ τού καύματος ταύτης ίδρώς άπηλλάττετο έκ τών 

θερμών αναστεναγμών της άντιζήλου.

38. 0 Ηλιος έθέρμαινεν είς άμυναν τούς άντρας και τάς γυ

ναίκας, έχοντας πρόσωπα σεληνιαϊα, αντικείμενα τώ φί- 
λω αύτού λωτώ  δθεν κάκεϊνοι άμοιβαίως γνώμης έγένον

το άνακυκήσαι και άναταράξαι την ίαμουνάν \ την θυ

γατέρα τού Ηλιου.

*

39. Θερμανθέντες ούν έκ τού Ηλίου, έπορεύοντο έκ τού άλ
σους είς τό ύδωρ, ώς δένδρα κινητά, κλάδους εχοντες έν 

χερσ'ιν και πολλούς βομβυλίους περιϊπταμένους περί τούς 

έξ άνθέων στεφάνους, ούς είχον ώς κοσμήματα.

40. Πορευομένων δέ τών εύμορφων γυναικών, άφ’ ού άφεΐλον 
πάντα τόν πλούτον τών δένδρων, τά άνθ·/) παρείποντο 

αύταΐς είς άμυναν, και τά δένδρα είς τό ποιήσαι ένεδραν, 

ο έστι, τά σκιάδια τού ταώ  .*2

41. Πανούργος έραστής τις, κρατών σινδόνα έπι κεφαλής μιας 

έρωμένης, τού Ηλίου οντος κατά την δύσιν, έποίει σκιάν 

έτέρα, ίσταμένη ό'πισθεν, και ευφραινεν έν ταύτω άμφο- 
τέρας .3

42. Σινδών, τεθεϊσα ύπ’ έραστού τρέμοντος έξ έρωτος, έπι 

κεφαλής έρωμένης, είς άποσκίασιν τού Ηλίου, έπετάσθη 
μακράν ύπό τών άναστεναγμών άλλης άντιζηλου.

4. Ή Ίαμουνά, ό ποταμός, θυγάτηρ έστί τοΰ Ήλίου.’
2. Ουρανίσκους έϊχον έκ πτερών ταώ. — Τά πτερά τοΰ ταώ πολύ- 

χροά έστιν, ώς καί τά άνθη.
3. Ή μεν ήγάλλετο διότι έκράτει ό άνήρ την σινδόνα έπι τής κεφαλής 

αύτής, ώς θεράπων· ή δ' έτέρα, ή ίσταμένη όπισθεν, έπειδή σκιάν έποίει 
έπ’αύτής.
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43. Ειδον δ’ έπειτα οί νεανίαι ενώπιον την ’ίαμουνάν, ή ήν 

ώς λαιμός φαιδρός τής γής, τής μορφής τού Σίβα , 

μέλαινα γενομένη κατά τήν φυσιν τοΰ ανόρος αυτής 

’Ωκεανοΰ  .

1

12
44. Καί ύπό μέν τών Κόκκων ώράθησαν φόβω τά πρόσωπα 

τών γυναικών, ώς πολλαί επιδρομήν ποιοϋσαι Σελήναι, 

ύπό δέ τών έν ΰδασι τής ’ίαμουνάς χηνών χαρά, ώς πολ

λοί αγλαοί λωτοί, τε'ρψιν ποιοΰντες.

45. Αί δ’ ύδάτιαι θεαί, αί έν τοΐς ρείθροις τοΰ ποταμού, ό 
έστιν αί έν ΰδασιν άντιλάμπουσαι μορφαί τών γυναικών, 

ίσταμένων περί τήν όχθην, άνιστάμεναι σύν τοΐς άνι- 

σταμένοις κύμασιν, έφαίνοντο ώςπερ εί έποίουν άνάστασιν 
έξ έδρας, είς τιμήν καί ύποδοχήν αύτών.

46. «Μή φοβεΐσθε,» ελεγον οί άνδρες, «ιδού καί άλλαι γυ- 
« ναΐκες παίζουσιν έν τούτοις τοΐς ΰδασιν.« Ούτως άπατή- 

σαντες τάς γυναίκας οί άνδρες, διά τής δείξεως τών έν 

ΰδασιν απαυγασμάτων αύτών, είσεβίβασαν είς τόν ποτα

μόν αύτάς.
47. Τό μέν ούν ΰδωρ ήν μέχρι τοϋ όμφαλού  πολλών δ’ αν

θρώπων είσδύντων, έγένετο εύθέως μέχρι τού ώμου  οί 

δέ λωτοί ένεβυθίσθησαν αίσχύνγ πως, είς τό άποδεΐξαι 

λωτούς τά πρόσωπα τών γυναικών.

*
*

48. Ον δέ φλοίσβον έποίησε τό ΰδωρ ύψωθέν, τών άνδρών 
πηδησάντων έκ τού χείλους τού ποταμού, ούτος ήν τότε 

1. Ο Σίβας λέγεται δκτάμορφος. Τά πέντε στοιχεία, ό "Ηλιος, ή 
Σελήνή καί αύτο τό Θειον, φύσις έστιν αύτοΰ, δηλ. αύτός έστι τό παν.— 
Κυανούς ό λαιμός τοΰ Σίβα, κυανή καί ή Ίαμουνά.

2. Οί ποταμοί λέγονται γυναίκες τοΰ ωκεανού, καθό είσβάλλοντες είς 
αύτόν, συμμίγνυνται.
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πάντως, ώς μία κλήσις πρός τάς γυναίκας, τάς βουλομέ- 

νας πηδήσαι μετά τούτους.

49. Λαμπών δ’ ό Κρισνάς τοΐς λαμπροΐς έκ λίθων κοσμήμασι, 

καί μέλας ών, έφαίνετο Ιστάμενος ώς εμμελής  ωκεανός 
έν τή έρωτική καρδία τής θυγατρός τοϋ Καλίνδα  .

1
12

50. Ο,τε Κρισνάς και ό Αρζούνας, μελάνες οντες επαιζον έν 

τω ϋδατι, ώς δύο άγριοι ελέφαντες, ραίνοντες ύδωρ λαμ

πρόν ταΐς λαμπραΐς αύτών χερσί, καί λωτούς πολλούς 

κόπτοντες.
51. Η δέ ’ίαμουνά, ήδομένη τή έν ϋδατι ήδεία παιδιά τοϋ 

Κρισνά, τή γινομένη ασμένως δι’ ολου τοϋ σώματος από 

ποδών μέχρι κεφαλής, έγέλα τότε τήν Γαγγάν διά 

τοϋ λευκού άφροϋ, τοϋ έκ τοϋ πατάγου τών χειρών αύ- 
τοϋ .3

52. Τότε ό Κρισνάς, παίζων έν υδασι τής ’ίαμουνάς, έν νω 

λαβών τάς ήδείας παιδικάς παιδίάς, ού περί πολλοΰ 

έποιεΐτο ούδέ τήν έαυτοϋ βασιλείαν, τήν κυβερνωμένην 

κατά τήν γνώμην τών βουλευτών .4

53. Ο Κρισνάς καί ό Αρζούνας, θεωροϋντες τούς άνδρας καί 
τάς γυναίκας φαιδρυνομένους έν υδασι τοϋ ποταμοϋ ήδείαις

1. *Έχων χεϊρας καί πόδας καί όμματα, τούτέστιν έν τώ μέσω τής 
’Ιαμουνάς.

2. Καλίνδα, όρος ίς οϋ άναπηγάζει ή ’Ιαμουνά.
3. Λευκός ό γέλως, λευκός καί ό άφρός, δς ήν ώς γέλως" το δ’έγέλα, 

αντί τοΰ κατεγέλα, οίονεί έλεγε" β Σύ μέν, ώ Γαγγά, ύπο τον πόδα εί 
» τοΰ Βισνοΰ, ος έστιν ούτος ό Κρισνάς (ή γάρ Γαγγά άναπηγάζει, 
» ώς μυθολογείται, έκ τοΰ ποδός τοΰ Βισνοΰ), έγώ δέ έπι τής κεφαλής 
» τοΰ Κρισνά φέρομαι.»

4. Κατεφρόνει έαυτοϋ, καί περ εχοντος βασιλείαν, ώς ύπεξουσίου 
όντος τή βουλή τών βουλευτών.
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καί χαρμοσύναις παιδιαϊς, άπελάμβανον τόν έκ

τών οφθαλμών καρπόν
54. Ερωμένη τις αστεία καί σοφιστική, ραντιζομένη άπατη- 

λώς έν ταΐς τού ύπατος παιδιαϊς τή χειρι το$ εραστ°ύ, 
μή δυναμένη άντισχεϊν, προσελθούσα έφύλαζε τό λώτιον 

αυτής πρόσωπον, θεΐσα αύτό ύπό τό στήθος αύτού.

55. Καί τις, νικήσαι αμήχανος ούσα τόν πολύπλοκον ερα
στήν ταΐς τού ύπατος παιδιαϊς, επαιε τόν μακάριον ζατά 

τό στήθος, ώςπερ θυμουμένη, ταΐς σζληραϊς θηλαΐς τών 

μαστών αυτής.
56. Ανδρος καί γυναικός πληγέντων τήν καρδίαν τή έρωτι- 

κή όράσει άλλήλων, τό έν ταΐς παλάμαις ύδωρ, μή ρι- 

πτόμενον είς παιδιάν, ερραινε δάκρυα, ά ήσαν αί στάζου- 

σαι σταγόνες  .12
57. Ερωμένη έραστήν ήγζαλίζετο φόβω, ΐδούσα τούς μαστούς 

αύτής άντιλάμποντας έν τώ προσιόντι κύματι τού ποτα
μού, έπειδή ύπέλαβεν αύτούς ώς δύο έξοχάς κεφαλής 

έλέφαντος έφορμώντος.
58. Ερωτομανής, ίδών πρόσωπον γυναικός, ω περΐίπταντο 

βομβύλιοι έπί τή εύώδει αναπνοή, βεβυθισμένης έν ύδατι 

όλον τό σώμα μέχρι λαιμού, είπεν «Οίός έστιν ούτος ό 
λωτός  καί ύποκρινόμενος ώς όσφρανθήσεται αύτού, έφί- 

' λει αύτό πολλάκις.

*

59. Τού λειμώνος τών λωτών διαφθαρέντος έκ τής έν ύδατι 
παιδιάς τών ερωτικών άνδρών και γυναικών, ή αγλαΐα 

τών λωτών ήλθεν είς τόν λειμώνα τών λωτοπροσώπων 

γυναικών.
60. Καταθλιβέντων ζαί ζλεισθέντων τών οφθαλμών τών 

1. Ο τοΰ όφθαλμού καρπός έστι τό βλέπειν ήδέα.
2. εμενον ακίνητοι καί ούτοι καί τό ύδωρ τό έν ταΐς παλάμαις.
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λοιπών άντρων καί γυναικών έκ της πρός άλλήλους σφο
δρά; ύδροβολίας, δύοτινες εύφυεΐς, άνήρ καί γυνή, συ- 
νευφραίνοντο τότε ήδείαις περιπτύξεσι καί φιλήμασι.

61. Καί τις γυνή έν παιδιαΐς πιεσθεϊσα ταίς πολλαΐς ύδρο

βολίαις τοΰ άνδρός, εσχε καί άσθμα καί ομμα ερυθρόν  

ή δ’ αντίζηλος, έκ φθόνου καί θυμού, έσχε καί ομμα έρυ- 

Ορόν, καί αναστεναγμόν.

*

62. Εραστού τίνος έν τώ παίζειν έζαζοντίσαντος ΰδωρ πρός 

ερωμένην έπ’ άλλης όνόματι έζ λήθης, ος ούδέποτε ούτως 

έπραξεν, αύτη μέν ώργίζετο έκ τούτου εύθεως, ή δ’ άλλη 

ή αντίζηλος χαράν έλάμβανεν.

63. Πολλαί έρώμεναι φθονοΰσαι, συνελθούσαι άθρόαι, έ'θλι- 
βον βολαϊς ύδάτων κατά τούς οφθαλμούς τόν έραστήν, 
τόν ταΐς γυναιζίν αρεστόν, διότι ήδικήθησαν ύπ’ αύτού 

πολλάκις.
64. Ερωμένη τις, ταίς ύδροβολίαις θλιβομένη, έ'στρεψεν εύ- 

θέως τό πρόσωπον ό δ’ έραστής τώ έρωτι βεβακχευμένος, 

κατέβρεχεν έτι, μή διαζρίνων, βλέπων ένώπιον τόν λω- 

τόν, τό κόσμημα τοΰ ώτός

65. Ερωμένη αστεία, έχουσα τό πρόσωπον όπισθεν λωτού, 
κατέθλιβε θυμήρη έραστήν ύδροβολίαις  ό δέ κατέβρεχε 

συχνάκις τόν λαμπρόν λωτόν, νομίζων αύτόν τό πρόσωπον 

τής έρωμένης.

*

66. Ερωμένη τις άπειρος, προτραπεϊσα ύφ’έτέρας, έβρεχε 
τω έν δραζί ΰδατι τό έπι τοΰ στήθους τοΰ έραστού νεό

φυτον δένδρον, τό φίλτρον. Ετέρα δ’ αντίζηλος έβρεχε 
τώ ε’ν όφθαλμοΐς ΰδατι τά έν τώ στήθει αύτής δύο άρτι- 

φανή φυτά, τήν λύπην καί τόν φθόνον.

1. Τόν λωτόν εολεπεν έπι τοΰ ώτός, στραφέντος τοΰ προσώπου, καί 
ένόμιζίν αύτό τό πρόσωπον.
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67. Εκ τοϋ άποπλυνομένου στίμμιος, τοϋ έπί τών όμματων 
τών γυναικών, τοσοϋτον μελάνυδρον τδ ύδωρ εγενετο, ή 

ίαιιουνά, ώστε καί τδν ώκεανδν μελανόχρουν εσχηκεναι 

τδ ύδωρ έκ τής συμμίξεως αύτής.

68. Επεγειρόμενον τδ κύμα έκ τών άπό τών λειμώνων πνεον- 
των αέρων, Οίγον ήδεως τών μαστών τών γυναικών, και 
τάς έν αύτοΐς γραφάς άπαλεΐφον ταΐς σφοδραΐς έπαφαΐς, 

καί περ ταχέως παρήρχετο, νέον πάλιν και πολλάκις 

άνηγείρετο.
69. Παν κύρια έγειρόμενον, καί περ παιόμενον, ώς κακδν καί 

εγκληματικόν, ραπίσμασιν ύπδ τών γυναικών, έρυθρών 
ούσών τά ό'μματα, έγέλα διά τοϋ λευκοϋ άφροϋ.

70. Εκ της ήδείας παιδιάς τών γυναικών παν κύμα ί^ροϋν 

και φρίττον πως έφαίνετο διά τοϋ χνοϋ τών συντριβόμε

νων λωτών καί διά τοϋ λευκοϋ άφροϋ τών έκρηγνυμέ- 

νων κυμάτων.
71. Η αγλαΐα   τοϋ αίθέρος, ΐδοϋσα τά σεληνιαΐα πρόσωπα 

τών γυναικών, έκλαιε διά τών πιπτουσών ρανίδων τοϋ 

άνισταμένου ύδατος, λέγουσα ταΰτα  « Αύτη ή Σελήνή 

» άφεΐσα τδ έμοί συνεϊναι, λαβοϋσα πολλάς μορφάς, έν 
» άγκάλαις έχει ταύτας τάς Κουμουδβατάς .

12

*

3

72. Ο Ερως έγαυρία μεγάλως είς νίκην κατά τοϋ κόσμου ταΐς 
έπι τών σωμάτων τών γυναικών ύπδ την φρίκην τών. 
τριχών νύξεσι τών ονύχων, αΐ μετά τδ λούσασθαι έφαί

νοντο ώς ημισέληνοι αί/μαί .4

1. Ο μεν χνοΰς τών λωτών ην φρίκη, ό δ’άφρδς τών κυμάτων ιδρώς.
2. Π αγλαΐα τοϋ αίθέρος ώς γυνή, ή δέ Σελήνη άρσενικοΰ γένους 

έστι παρ’ ίνδοϊς* αί δέ πολλαΐ μορφαί είσιν αί γυναίκες, αΐ εϊχον πρόσω
πον Σελήνης.

3. Κουμουδοατή λέγεται ό νυκτάνθης λωτός.
4. Ή μέν άνισταμένη Ορίς έκ του ψύχους ήν ώί βέλος, ή δέ τοϋ
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73. 0 Ερως άπορρίψας τά έαυτοΰ βέλη καί τά τόξον, ά ήσαν 
τά πεσόντα άνθη έζ τής διαλυθείσης κόμης, ζαι οί διαρ- 

ραγέντες ζαι πεσόντες άνθινοι στέφανοι, έποίησε ζομπα- 
στιζώς όπλα τά αθύρματα τών γυναικών.

74. Η ίαμουνά λευκανθεΐσα τώ έζ τών στηθέων έξαλειφθέντι 
Σανδάνω, ζαι άγλαϊσθεϊσα τοΐς έκ τών διαρραγέντων 

ορμών μαργαρίταις, ένίκησε τότε τήν Γαγγάν, τήν γαυ- 
ριώσαν έπι τή λεύκότητι του ΰδατος, ζαι τήν Ταμραπαρ- 

νήν, διότι γεννά μαργαρίτας.

75. Τά έξαλειφθέντα έν ΰδασι κοσμήματα τών γυναικών 

άνεπληροΰντο, ή μέν στίμμις τή μελανότητι τής κόρης τοϋ 
οφθαλμού, το δ’ έπι τοϋ στήθους Σάνδανον, τώ λευκώ 

μειδιάματι, ό δ’ έπι ώτάς λωτος, τφ έκ πλαγίου βλέμ- 

μάτι .1

76. Ούτως ηϋξησε τά έν τή ζαρδία πέλαγος τοϋ φίλτρου 

τών άνδρών ζαι γυναικών έζ τής χαράς τής έν ΰδασι 

παιδιάς, ώςτε ύπερχειλές έωράτο άπό γε τοϋ έρυθροΰ τών 

θαμάτων .

77, Τών λωτών, οΐ εϊσιν αντίμαχοι (αντίζηλοι) τών καλών 
προσώπων, διαφθαρέντων ύπά τών γυναικών έν τή ύδρο- 

παιδιά, ό φίλος τών λωτών Ηλιος, ερυθρά; γενόμενος, 

ώςπερ θυμωθείς, έπέστη τή άκτή τοΰ ώζεανοϋ    , ΐν’ άνα- 

στήσειε τήν Σελήνην, εις άμιλλαν τών προσώπων.

*123

78. έξελθόντος μέν ούν τοϋ Ηλίου έκ τοϋ αίθέρος, ώς έκ λί

έ'νυχοςνυξις, ώς ημισέληνος αιχμή τοϋ βέλους* και γαρ το σημεϊον τής 
τοΰ ονυχος νύξεως ημισέληνον σχήμα εχει.

1. Ό άμυγδαλοειδής οφθαλμός εικάζεται τφ λωτφ.
2. Μετά τδ λούσασθαι έρυθρά φαίνονται τάδματα’τδ δέ φίλτρον έρυ- 

θρδν λέγεται είκαστικώς.
3. Τουτέστι άφίκετο είς τήν δυσιν.
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μνης μετά τών έαυτοΰ αχτίνων, ώς γυναικών, έξήλθον 

και οί νεανίαι μετά τών έαυτών γυναικών έκ τοΰ πο

ταμού.
79. Τό ύδωρ τοΰ ποταμού, ο έπλημμύρησεν έκ της είσελεύ- 

σεως τών βαθυγλούτων γυναικών, και κατέκλυσε την πα- 

ρακειμένην γην, ύποχωρήσαν, ήλθε πάλιν είς τόν έαυτού 

όρον, έξελθουσών τών γυναικών.

80. Τότε έξελθουσών τών γυναικών, οί λωτοι, οί ήσαν αφα
νείς έκ τής πλημμυρήσεως τοΰ ύπατος, άνεφάνησαν, έπει- 

δή ούκ έφοβούντο έτι τήν έκ τών λαμπρών εκείνων προ

σώπων ατιμίαν .1
81. ΐί μελανότης , ο έστιν ή καθειμένη κόμη, έπειδή έτέθη 

όπίσω ύπό τού σεληνιαίου προσώπου τών γυναικών, όδυ- 

νωμένη ερραινε δάκρυα, ά ήσαν αί άποστάζοϋσαι στα

γόνες.

12

82. Αφαιρουμένου βιαίως ύπό τών άνδρών άπό τού σώματος 

τών γυναικών τού βεβρεγμένου και προσκεκολλημένου τώ 

σώματι περιβολαΐου, αύται ένεκαλύπτοντο εύθέως έτέρω  
πού γάρ αιδώς τοΐς σφριγώσι νέοις·,

*

83. Αί έρυθραι ακτίνες τού Ηλίου έν τή έσπέρα έγένοντο ταΐς 
γυναιξί κατά μέν τήν κεφαλήν, ώς στέφανοι έξ άνθέων 

έρυθρών, κατά δέ τό μέσον τής διφρημένης κόμης έπί 

τού βρέγματος, ώς κιννάβαρις, κατά δέ τό μέτωπον, 

ώς ερυθρά πολύτιμα λιθίδια, κατά δέ τάς παρειάς, ώς 

1. Τά πρόσωπα τών γυναικών λαμπρότερα ήσαν, και διά τοΰτο έκρύ- 
φθησαν οί λωτοι, ινα μή άτιμασθεΐεν.

2. Ή μελανότης, ήν εχει έν έαυτή ή Σελήνη εικάζεται τή μελαίνη 
κόμη* έπειδή δέ τό καλόν πρόσωπον εικάζεται τή Σελήνη, διά τοΰτο 
πλάττει ό ποιητής άστείως, οτι ερραινε δάκρυα, ά ήσαν αί άποστάζοϋσαι 
σταγόνες, έπειδή έτέθη όπίσω, τουτέστι κατεφρονήθη.
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γραφαί έζ κρόκου, κατά δέ τά χείλη, ώς βαφή έκ λακ- 

κίου, κατά δέ τά ώτα, ώς ερυθροί λωτοί.

84. Οί μέν ούν άντρες καί αί γυναίκες, έμβεβυθισμένοι έν τω 

έρυθρω φωτί τού Ηλίου κατά την έσπέραν, δ ην ώς πέ

λαγος τού φίλτρου, εφεσιν είχον τής έλεύσεως τής νυζτός, 
είς τό καθηδυπαθήσαι, καί έχαιρον νομίζοντες, οτι σκό

τος τότε έγε'νετο έκ τής μελαίνης αγλαΐας τοϋ Κρισνά καί 
τού Αρζούνα, τών άρτι λουσαμένων.

Τέλος τοϋ Όγδοου Κεφαλαίου, 

του Πρώτου Βιβλίου

της

Βαλαβαράτας.

----- -β»®.®»-----

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει περί της ανατολής της Σελήνής.

1. Προσκυνεΐτε τόν μέλανα έκεϊνον ό'σιον Βεάσαν, ού τών 
ποδών τοΐς λαμπροΐς ονυξι λαμπρυνθείς, τίς νουνεχής 

ούκ απολαμβάνει δύο κορυφαίας γυναίκας, τήν τρυφήν 

καί τήν αθανασίαν ;
2. Τού δ’ Ηλίου κεκμηκότος τή οδοιπορία, καί έπιβεβηκό- 

τος τής κορυφής τού δυτικού ορούς, ό Αρζούνας ίστάμε- 

νος έπι τής στέγης τού οίκου, εφη τώ Κρισνα·
3. « 0 Ηλιος ούτος, ό εχων έχθραν κατά σού, διότι έχεις 

» τό αύτό ό'νομα, χαρείς, βλέπων σε ίστάμενον όπίσω τής 

» στέγης τού οίκου, άναβαίνει καί αύτός τήν κορυφήν τού 
» δυτικού όρους.

4. « Ούτος δ λιπαυγής ΐίλιος, ό βιαζόμενος, ώς μάστιγι, τή 
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»κακή αύτοΰ τύχη, ζαί πίπτων πρηνής, έκτεταμένας εχων 
»έν ούρανώ τάς ακτίνας, ώς χειρας, πόσον χρόνον έτι 

» μενεϊ 1;

1. Ό γάρ πίπτων εκτείνει τάς χειρας.
2. Τήν δύσιν έτέραν γυναίκα εννοεί.
3. Είδος λφτοϋ άνΟονντος Ιν νυκτί.

5. « Ωςπερ βιαζόμενος ό Ηλιος, ώς μάςιξι, τοΐς άγρίοις ύπο- 

■> βλέμμασι τών μοιχαλίδων γυναικών, τών φίλων τοΰ βα- 
» θέος σκότους, πέπτωκεν είς τό δυτικόν ορος.

6. « Τοΰ Ηλίου παρισταμένου έν τούτω τώ ήμισφαιρίω, ώς 
» άνδρός ύπευΟύνου, ή λάμψις αύτοΰ ύπε'ρθερμος ήν, ώς γυνή 
»ύπέοφρων  νΰν δ’ έκείνου άποστρέψαντος τό πρόσωπον, 

» αύτη μεμαραμμένη καί λελυπημένη έστιν, άπελπισθεϊσα.

*

7. « Πάντως γε ό αήρ, θλιβόμενος τώ καύματι κατά τήν με- 
» σημβρίαν, έκρύβη που· νΰν δέ, τοΰ Ηλίου συσταλθέντος 

» τή παρελεύσει τής ημέρας, ό αήρ άνεφάνη ολίγον.
8. «Η λάμψις άνέβη είς τά υψηλά έπί τω κρημνίσαι έαυτήν 

» δι’ αντιζηλίαν τοΰ άνδρός αύτής Ηλίου, ψυχρού γεγονό- 

» τος, τραπέντος ζαί σχόντος κλίσιν είς τήν δύσιν  .12

9. « ϊόέ, ή αγλαΐα τοΰ λωτοΰ, λυπουμένη έπί τή τύχη τοΰ 

» Ηλίου, πολλούς καπνούς άναςεναγμών έζπέμπει, οι είσιν 
» οί βομβύλιοι, οί έζερχόμενοι έκ τών στομάτων τών συμ- 

« μυόντων λωτών.
10. « Η Κουμουδβατή , ώςπερ κελευσθεΐσα τώ βόμβω τοΰ 

« βομβυλίου ούτως, «Γρηγόρησον», ύπανοίςασα τά καλά 
»αύτής δμματα, αντιφωνεί ήδέως τή ήχοι.

3

11. « Οί δρνεις Κόζκαι ζατά συζυγίαν, στυγνοί ό'ντες τό πρό- 
» σωπον, ζαί λυπούμενοι έπί τή μελλούση διαζεύξει, άγ- 
»ζαλιζόμενοι σφοδρώς άλλήλους, άνατείνουσι τούς όφθαλ- 

” μούς αύτών πλήρεις δακρύων είς τόν Ηλιον.
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12. » ’ΐ^έ, πάντα τά δένδρα φοβούμενα την έν τή ώρα τής 

» νυκτός ψυχρότητα, τιθέασιν έπι τής κεφαλής έαυτών 

» ταινίας, αιείσιν αί έφιπτάμεναι και έπικαθήμεναι άθρόαι 
9/ 1» ορνεις .

13. « Τό λοιπόν τοΰτο μέρος τής ημέρας άχθεται ταίς κόνισι 
» ταίς έκ των βοών έξανισταμέναις , ώςπερ προδρόμου 

« μεγάλου στρατεύματος έπερχομένου, τοΰ σκότους.

2

14. « Ερχομένου μακρόθεν τοΰ Ηλιου, τοΰ προσκυνητοΰ Οεοϊς τε 
» καί δαίμοσιν, ό Ωκεανός προετοιμάζει αύτω έδραν πολύ- 

» τιμον, ή έστιν ή έν ύδατι άντιλάμπουσα αύτοΰ μορφή.

15. « Η δύσις έκ φίλτρου καταφιλεϊ, ώςπερ χείλος ερυθρόν, 

» τό έναπολειφθέν λαμπρόν σώμα τοΰ ίΐλίου, τοΰ λαμπρού 
/ «ν » Ζ

4. ’Εν τή νυκτι αί όρνεις έμφωλεύουσι τοΐς δένδρεσιν.
2. Ή κόνις, ήέξανίσταται έκ τών βοών, περί βουλυτόν επανερχόμενων 

άπό τής νομής.
3. Ενταύθα εννοεί τό ήμισυ σώμα τού Ήλιου, ώς χείλος, ου θάτερον 

ήμισυ εδυσεν* ό δ’ Ήλιος κατά τήν εσπέραν ερυθρός έστι.
4. Τά σταμνία έν Ινδία στρογγυλά ποιούσιν.
5. Άντεστραμμένην τήν στάμνον ποιήσαντες έν ΰδατι, και τιθέντες 

έπ’ αύτής τήν κοιλίαν, διαπερώσι τόν ποταμόν, ώς έπι σχεδίας.
6. Ή ήμερα, ώς μοιχαλις, ή διαπερα έπι στάμνου τόν ποταμόν είς 

ϊντευξιν τοΰ έρωμένου.
7. Καί τό σημεϊον γάρ τής νύξεως τού ονυχος, υπέρυθρον φαίνεται.

» προσώπου της ημέρας .
16. « 0 φαινόμενος ήμισυς Ηλιος, ώςπερ άντεστραμμένη στά- 

« μνος έστιν , ήν παρασκευάζει ή ημέρα διαπεράσαι τόν 

» ωκεανόν  , βουλομένη πορευθήναί ποι είς ήδυπάθειαν κα- 

» τά τόν καιρόν τής νυκτός β.

4

56

17. «Τό έναπολειφθέν ερυθρόν σώμα τοΰ ερωτικού Ηλιου φαί- 
» νεται, ώς σημεϊον ερωτικόν νύςεως ονυχος  έπί τοΰ δυ- 

» τικοΰ όρους, τοΰ οντος ώς μαστού τής δύσεως.

7
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18. « Ουτος δ ήλιος, ώςπερ θερμανθείς έκ των πυρωθέντων 
» ήλιολίθων  τών επί τής κορυφής τοϋ δυτικού ορούς, ερυ

θρός γενόμενος, πέπτωκεν είς τόν ωκεανόν .

1

12

19. «θύεις άναίρεσιν εγώ περιέρχομαι, τούτου ετυχον σή- 

« μερον · ποϊ πορεύσεται;» Ουτω λέγων ό Ηλιος, ερυ- 
» θρός γενόμενος θυμω, έφώρμησεν επί τόν ’Ωκεανόν, νο- 

» μίσας αύτόν ζόφον .

3

4
20. « 0 ίίλιος πέπτωκεν ήδη είς τόν ωκεανόν έλκυστικαϊς πως 

»επωδαϊς , είρημέναις ύπό τοϋ Βραχμά, θλιβομένου έν 
» τω μέσω τοϋ κεκλεισμένου λωτοϋ , τοϋ επί τοΰ όμ- 

φαλοϋ τοϋ Βισνοΰ, τοϋ αναπαυόμενου έν τω ώκεανώ.

5
6

21. «ΙΪ ήμέρα έπηκολούθησε τώ Ηλίω, ρίψασα έαυτήν είς τδ 

» πϋρ , δ έστι τό τής εσπέρας ερυθρόν, καί έποίησε μέλαν 
» τό πρόσωπον τών λαμπρών διαστάσεων τοΰ τόπου.

7

22. «Τής έσπερινής ώρας έλθούσχς, εί ό φρόνιμος "άνθρωπος 

»συγκλείων τάς χεϊρας προσκύνησιν ποιεί, άρα τοΰτο 
»παράδοξον ·, καί τό ύδωρ γάρ το αύτό ποιεί, συγ- 

» κλεϊον τάς χεϊρας, αΐ είσιν οί συγκλειόμενοι λωτοί.
23. «Η γή συνέκλεισε τούς οφθαλμούς, οΐ είσιν οί λωτοί , 

«λαβοϋσα άνεσιν έκ τοϋ έκπνεύσαντος καλοϋ καί άναψυ- 

8

1. Λέγουσιν, ώς λίθος έστιν, δς πυρ εξάπτει, οτε αί ακτίνες τοΰ 
Ήλιου αύτω προσβάλλουσιν.

2. Ό γάρ θερμαινόμενος έμβυθίζεται είς τδ ύδωρ.
3. Τουτέστι τοΰ σκότους, τοΰ ζόφου.
4. Ό Ωκεανός κυάνεος έστι, τουτέστι μέλας’ μέλας δέ και ό ζόφος.
5. Λέγουσιν, ώς έπωδήτις έστι τοιαύτη, ή έλκει τά μακράν όντα.
6. Είλκύσθη ό Ήλιος είς διαπέτασιν (άνοιξιν) τοΰ κεκλεισμένου λω- 

τοΰ, έν ω ήν ό Βραχμας πιεζόμενος.
7. Ώς ή γυνή συγκατακαίεται τω άνδρί άποθανόντι, καί έπακολουθεϊ 

αυτω’ αί δέ διαστάσεις, ώς λοιπαί γυναίκες, αΐ μείνασαι μέλανες έγέ- 
νοντο το πρόσωπον, τουτέστι κατ^σχύνθησαν.

8. Ό αισθανόμενος ήδύτητος καί άνέσεως, ύποκλείει τούς οφθαλμούς.
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» ζτιζοϋ άέρος έν τή εσπέρα, ζαΐ ζαταπαύσαντος αύτής 
» την οδύνην την έζ τοϋ καύματος τοϋ Ηλιου.

24. « Τοϋ Ηλίου, ος έστι στέφανος τών τριών κόσμων, πεσόν- 
»τος εις τον ώκεανόν, άνεβόησαν διά τών όρνεων πάσαι 

» αί διαστάσεις  τοϋ τόπου· οί δ’ αστέρες άκούσαντες 

» έςήλθον εύθέως εις τό ϊδεϊν  .

1

12

25. «Η άγλαία  τοϋ ούρανοΰ έζ της ήδείας και σφοδράς πε- 

>> ριπτύξεως τούτου τοϋ εσπερινού καιροϋ, ώς έρωτιζοϋ άν- 
» δρός, πληρωθείς αστέρων, ώς σταλαγμών ίδρώτος, ήλ- 

» λοιώθη τό χρώμα άπό γε τού ολίγου σκότους .

3

4

26. «Ούτοι οί χοίροι, καί περ αγεληδόν έξε'λθόντες έζ τελ- 
»ματώδους λίμνης, οντες έν σζότει βαθεϊ, νομίζουσιν 

» εαυτούς έμβεβυθισμένους τέλματι, καί διά τούτο σχο- 
» λαίως βαδί'ζουσιν.

27. «Οί άρρενες έλέφαντες μετά τών θηλέων πορεύονται, ώς 
» είς εύνην, είς τό ύδωρ, ένθα λιγυρώς αδουσι βομβύλιοι, 

» έγζεζρυμμένοι τοΐς συγζεζλεισμένοις λωτοΐς .5
28. «Τοϋ Ηλίου άποδημησαντας, ζαι έγχειρίσαντος τοΐς Κόκ- 

» καις έζ φιλίας, ώς παρακαταθήκην την πέοιουσίαν αύ- 

« τοϋ, την θερμότητα, ούτοι φυλάττουσιν αύτήν έν τή 
» ζαρδία αύτών, ώς έν πυξίδι .6

29. «ΐδέ, ζαί τοι ολίγον τό σκότος εςω έγένετο έζ τοϋ αι- 

1. Ώς αί γυναίκες άναβοώσι θρηνοΰσαι άποθανόντος τοΰ άνδρός. Δυ- 
σαντος τοΰ ηλίου καί αί ορνεις κράζουσι, καί οί αστέρες αναφαίνονται.

2. Άναβοώντων καί θρηνούντων τών έν τώ οίκω, οί έν έτέροις οίκοις 
γείτονες έςέρχονται εύθέως είς τό ϊδεϊν καί μαθεΐν τήν αιτίαν.

3. Ώς γυνή.
4. Ιό ολίγον σκοτος κατά την εσπέραν, ώςπερ άλλοίωσίς έστι τοΰ 

χρώματος· ο ο έρωτι πασχών, και ίδρωτα εχει, και χρώμα ήλλοιωμένον.
ΰ. Ιών βασιλέων αναπαυόμενων έπι κλίνης, οί μουσικοί αδουσιν.
6. Εννοεί τό καΰμα καί άλγος, ό έχουσιν έννυκτί διά τήν διάζευξιν.
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χροΰ βμματος τής γλαυκός *,  αύξάνει δμως ακολούθως 
» έκ τών καλών έργων τών μοιχαλίδων 1 2.

1. Ή γλαύς λέγεται παρ’ Ίνδοΐς Δινανδά, δ έστιν ήμερότυολος. — 
Κατά τήν εσπέραν ολίγον έστι τό σκότος, κατά δέ τήν νύκτα αυξάνει.

2. Αί μοιχαλίδες έν νυκτί διαπορνεύονται. ’Εκ τών καλών έργων αύ- 
ςάνει ή αρετή, έκ δέ τών κακών ή κακία" ένταΰθα δέ είρωνικώς λέγεται.

3. Καθώς δηλ. οί γινώσκοντες τήν ματαιότητα τοΰ κόσμου, αφέντες 
πάνθ’όσα εχουσιν, άρνοϋνται τόν κόσμον, ώς ψευδή, ούτω και οί λωτοι 
τρόπον τινα άφήκαν έςελθεΐν τούς έμμείναντας έγκλειστους βομβυλίους 
περί τό πρωί.

4. Βαμβάκιον τιθέμενοι έν μια παλάμη, καί στρέφοντες αυτό διά τής 
έτέρας, θρυαλλίδα τοΰ λύχνου ποιοΰσιν οί Ινδοί.

5. Τό Ινδικόν όπλον, ό τροχισκος, ή δίσκος, στρεφόμενος έν τώ λι- 
χανφ, ρίπτεται κατά τοΰ πολεμίου.

30. «Οί άνθοΰντες έν νυκτί λωτοι άπολύουσι τούς όεδεμε- 

» νους βομβυλίους, γνόυτες τό πρόσκαιρου τοΰ κόσμου έκ 

» ταύτης τής εσπέρας, τής ένταύτω ερχόμενης καί παρερ- 

” χομένης .3

31. «Τοΰ Ηλίου, δς έστιν οφθαλμός τοΰ κόσμου, πεσόντος 

»είς τόν ωκεανόν, οί άνθρωποι κλίναντες τα πρόσωπα, 
» πολλή λύπη άχθεσθέντες, τρίβουσι τάς χειρας πρός άλ- 
»λήλας, δ έστι στρέφουσι θρυαλλίδα τών λύχνων  .45

32. « Τό ζεύγος τών χειρών τών γυναικών, τό συμμιγνύμενον 
»κατά τάς παλάμας, καί περιστρόφου Θρυαλλίδα τοΰ λύ- 

*> χνου, ώςπερ τροχισκος εστιν ° οπλικος του Ερωτος, του 

» νικητοΰ τών τριών κόσμων.
33. «Ανθη βροχηδόν έρρίφθησαν, άέστι τά παμπληθή άστρα, 

» ύπό τών θεών έπί τής κορυφής τοΰ ήρωος Ζόφου, τοΰ 
» νικήσαντος τόν δυσνίκητον Ηλιον.

34. »Ώ! ΐδέ! άφ’ ενός λύχνου έπί γής πολλοί λύχνοι έγένον- 

« το, οίςπερ βέλη πολλά άφ’ ενός θείου βέλους, άφεθέντος 

» ύπό τοΰ Ηλίου είς άναίρεσιν τοΰ Ζόφου.

12
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35. «ό ! τό σκότος, δ έρρίφΟη ώς μέγα οπλον είς τόν χό- 

» σμον, άνηρέθη ύπό τών λαμπρών λύχνων, τών ποιηθεν- 

η των, ώς άμυντηρίων, υπό τών ανθρώπων ώ πολέμου 

» θεών τε και ανθρώπων !
36. «Τα σκότη, τά άναιρούντα την δύναμιν της όράσεως, 

» έζαχθέντα έκ της γης ύπό τών λύχνων, συνήλθον εύ- 

» θέως είς τόν ούρανόν ι.

37. «Σκότος βαθύ έγένετο έν αϊθέρι, τή μέν έκ τών μελά- 
» νων καπνών τών πολλών λύχνων, τή δέ έκ τών βομβυ- 

» λίων, τών άφιπταμένων από τών συγκλειομένων λωτών, 
» τη δέ καί έκ τών κορών τών όμμάτων τών γλαυκών.

38. «Αύτη ή νύξ καθαίρει αείποτε τά άστρα, ώς κάτοπτρα, 

» τώ σκότει, ώς σποδώ , της έρυθράς έσπέρας, η σβέν- 

» νυται ώς ανθρακιά. »

2

39. «Ω ! ή μέν ηλιακή πέτρα άφήκε τήν πύρωσιν · ή δ“έ φ<ο- 

» τεινή βοτάνη έλαβε λάμψιν  ή δέ Κουμουδβατή έγκα- 

>■ τέλιπε τήν σύμμυσιν άρα τό σκότος ούκ έστι παντός 

» πάθους όλέθριον ;

3

*

40. Αί μοιχαλίδες, τυχοΰσαι τερατουρνικής δυνάμεως διά 

» τής ατενούς θεωρίας πρός τήν συνουσίαν, περιέρχονται 
» νϋν τόν κόσμον αφανείς, επειδή έχουσιν, ώς κάλυμμα, 

» τό σκότος, τό ύπό τών θεών ποιηθέν.
41. «Επιθυμούσα ή νύξ τής μετά του νυκτερινού φωστήρος 

» ομιλίας, έστρωσε πολλά άστρα, ώς άνθη, έν τή αύλή 

4. 'Ο ούρανός κυάνεος, τουτέστι μέλας έστί.
.2 Έπειδή τά άγγεΐα τριβόμενα σποδφ καθαίρονται, διά τοΰτο λέγει 

άστείως, δτι τά άστρα λάμπει μετά τήν έσπέραν, άφ’ ού έπιστή τό 
σκότος.

3. Πέτρα τις, ή εξάπτει πυρ διά τοΰ 'Ηλίου.
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* τοΰ ούρανοΰ, δς άληλιμμ,ένος έστιν, ώς βολβίτω, τω 

» σκότει 1.

1. 01 γάρ Ινδοί είώθασιν άλείφειν βολίτω, τουτέστι κόπρφ βοδς, τον 
τόπον ένθα κάθηνται, και μάλιστα ένθα έσθίουσιν* οι δέ έρωτικοι έπιστρων- 
νύουσι και άνθη έπι τής συνουσίας.

2. Ενταύθα λέγει περί τής Σελήνης, δτε μικρόν τι άνέτειλε προ- 
κύψασα.

3. Καθώς ό τραγωδός ισταται προ τοϋ τής σκηνής παραπετάσματος 
παρεσκευασμένος είς δραματουργίαν.

ί. Τήν ανατολήν ώς γυναίκα έννοεϊ.
5. Αί μέν ακτίνες ραντίσματα έκ Σανδάνου, α'ι δέ ρανίδες, άστρα" 

τουτέστι, τά άστρα είσΐν έκ τών ραντισμάτων τών έκ Σανδάνου.
6. Ενταύθα λέγει περί τής Σελήνης, δτε τδ ήμισυ αύτής άνέτειλε 

προκύψαν.
7. ΤΙ Σφαίρα ώς γυνή έκλαμβάνεται, ό δ’ "Ηλιος ώς άνήρ.
8. ΤΙ λαμπρά βοτάνη έστιν ώς λύχνος. Λέγουσιν, ώ; βοτάνη έστιν, ή 

λάμπει έν νυκτί, ώς πύρ.

42. « Εν τούτω τω ούρανώ, ώς έν Θεάτοψ, ένθα εΐσι Οεαταί 

« οί αστέρες, μικρόν τι άνεφάνη τό τής Σελήνης φως, 

» ώς προσελήνιον !, ού όπισθεν ισταται ή Σελήνή, ό>ς 
>> τραγωδός παρεσκευασμένη, εϊς άναίρεσιν τοΰ ζόφου .5

43. « ό τής νυκτός άστήρ, κεκρυμμένον εχων τό σώμα ύπό 

>ι τό ανατολικόν ό'ρος, παίζων βάλλει τήν ’Ανατολήν     

« ταίς άκτίσιν, ώςπερ έκ Σανδάνου ραντίσμασιν αί δέ 

» ρανίδες εΐσι τά έν ούρανώ διεσκορπισμένα άστρα .

1234

5
44. « Αύτη ή μηνοειδής Σελήνη    προφαίνεται ώς τόζον τοΰ 

» του Ερωτος η οε ουρανία Σφαίρα κατεστιγμενη εστι 
« τοΐς άστρασιν, ώς άνθίνοις βέλεσι τοΰ Ερωτος, επειδή 
» διεζεύχθη τοΰ Ηλίου '.

678

45. « Τό ημισέληνον έχον μελανότητα έν μέσω, φαίνεται έπι 
» τής έν τώ άνατολικω ό'ρει φωτεινής βοτάνης δ, ώςπερ 

12*
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« τμήμα χρυσής πιθάκνης έπι λύχνου, εχον στίμμιν όμ- 
» ματογράφον τής ούρανίου Σφαίρας 1.

ί. Σφαίρα ή ουρανία, ώς γυνή, ή τίθησι τό στίμμι περί τά δμματα' 
αί γάρ γυναίκες τής Ινδίας τιθέασι τμήμα κεραμίου έπί λύχνου* ή δέ 
προσκεκολλημένη καπνία γίνεται στίμμις δμματογράφος.

2. Ένταΰθα λέγει περί τής Σελήνης, δτε ολίγον τι μέρος μένει 
αφανές ετι, μή προκύψασα δλη·

3. Τό έναπολειφθέν ολίγον αφανές μέρος τής Σελήνης, όμοιοι χείλει 
άστείως, οπερ κατεκαλύφθη, διότι έδάκη ωιληθέν.

4. Ένταΰθα λέγει περί τής Σελήνης, δτε δλη άνεφάνη.
5. Ή Νύξ, ώς γυνή, βλέπει είς τήν Σελήνην, ώς είς κάτοπτρου, οΰ 

ή σκιά έστιν ή έν Σελήνη μελανότης.
6. 'Ότε έντείνεται τό τόξον στρογγυλοειδές γίνεται.—Τό έν τή Σε

λήνη στίγμα, τό έν τω μέσω τοΰ τόξου κενόν έστι.
7. Έλθόντος τοΰ φωτός τής Σελήνης, τό σκότος τής νυκτός ού νεά

ζει, αλλ’ άπακμάζει* έν γάρ τή νυκτί, δτε λάμπει ή Σελήνη, ούτε πολύ 
φως έστιν, ώς έν τή ημέρα, ούτε πολύ σκότος, αλλά μέσον πως έστί 
φωτός καί σκότους.

46. « Τίνι οίστρον Ερωτος ού δίδωσιν ή μή φαινομένη αυτή 

» μοίρα του σώματος τής Σελήνης   , ή εστιν ώς πρόσωπον 
« τής Ανατολής, τής γυναικός τοΰ ίνδρα, ή έκρυψε τό χεΐ- 

» λος αισχύνη, διότι έδάκη ύπό τοΰ ίνδρα

*23

47. «' ’ΐδέ , ταύτης τής Σελήνης όλης ή μορφή, ιδρυμένη έν 

« ούρανω, έλαμψεν, ώς λαμπρόν κάτοπρον, έχουσα τήν 

» προσπίπτουσαν σκιάν τής Νυκτός , ή' έστιν ή μελανό- 

» της, ήν έχει περί τό μέσον.

4

5

48. » Πάντως γε αύτη ή Σελήνη, ή καταγομένη ές ’Ωκεανοΰ, 
» τόξου έστί τοΰ Ερωτος, δ ένταθέν είς νίκην κατά τών 

» τριών κόσμων, στρογγύλον έστί καί διαμέσου κενόν, 

» ό' έστιν ή μελανότης τής Σελήνης  .67

49. «Αύτη ή λάμψις τής Σελήνης, μεμιγμένη άπακμάζοντι 
» σκότει φαίνεται ", ώςπερ χοή ύδατος μετά μελανός 
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μ σησάμου, διδόμενη παρά της γυναικός Ατμόσφαιρας τω 

» Ηλίω τελευτήσαντι 1.

4. Τόν "Ηλιον ποιεί άνδρα ενταύθα* καί γάρ τφ άποθανόντι άνδρί ή 
γυνή προσφέρει χοάς ύδατος και μέλαν σήσαμον.

2. Έπι τών πονηρών τοΰτο λέγεται, δτι ό οικοδεσπότης ευρών όφιν 
έν οικία, ούκ έφόνευσεν αύτόν αύτός, αλλά δι’ άλλου ξένου κληθέντος.

3. Καθώς τό παν έστιν έν τω Σίβα, ουτω καί έν τω αϊθέρι. Λευκός 
ό Σίβας, λευκός καί ό αιθήρ έκ τής Σελήνης* ή δέ Σελήνη, ώς τό ομμα 
τοΰ Βισνοΰ.

4. Τάς διαστάσεις ένταΰθα έννοεϊ γυναίκας* διά τοΰτο, ώς γυνή, καί 
ή νυς εφθονησε καί έκ θυμοΰ ερυθρόν εσχε πρόσωπον* είτα δ’ άναγωρή- 
σαντος τοΰ σκότους, λευκόν εσχε πρόσωπον, τουτέστι ωχρά έκ λύπης. 
Τοΰτο δε δηλοι, οτι καταρχάς μέν,οτε άνατέλλει ή Σελήνη, έρυθρά έστιν, 
είτα δέ λευκή ή ωχρά.

5. Ή Νύξ γυνή έστι τοΰ Ζόφου.

50 «Φεϋ ί ό φύσει ακάθαρτος αιθήρ έποίησε φόνον τοϋ 

» σκότους, διά της άκτϊνος τής ξε'νης Σελήνης έλθούσης, 

« ώς ό πονηρός οικοδεσπότης ποιεί φόνον τοϋ έν οικω οφεως, 
» διά χειρός ξένου, έλθόντος  .*2

51. « 0 κελαινός αιθήρ, ό εχων έν έαυτω τοϋς τρεις κόσμους, 
» λαπρυνθείς τή Σελήνη, ελαβεν ομοιότητα τοϋ Σίβα, δν 

» έτίμησεν ό Βισνοϋς τή προσφορά τοϋ οικείου οφθαλμού .3

52. « Ελθόντος τοϋ Ζόφου είς πάσας τάς διαβάσεις  τοϋ τό- 
« που, ή Νύξ 0 εθετο τήν Σελήνην ώς πρόσωπον ερυθρόν 

» έκ θυμού· φοβηθέντος δέ καί άπελθόντος, εθετο αύτήν 

« ώς πρόσωπον ωχρόν έκ λύπης τής διαζεύξεως.

4

53. «6 λάμψις αϋτη τής Σελήνης, ώςπερ φυτόν λαμπρόν 

» τοϋ Ερωτος, εχον ά'στρα, ώς άνθη, άνέφυσεν έκ τής Σε- 

»λήνης, ώς έκ στρογγύλης αμάρας, έχούσης τά μέλανα 
« στίγματα, ώς κυανά βλαστήματα.

51. «Τής Σελήνης έλθούσης, τά ό'ρη ταΰτα, ώςπερ καιόμενα 

» τω πυρί, δ έστι τό λαμπρόν τών βότανών, κλαίουσιν 



182 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

» Επι τή απουσία τοϋ εύμενοϋς Ηλίου, ^ιά τών ύπατων 

» τών έξαγομένων έκ τών σελινολίθιον 1.

Ί. Είδος πέτρας, σταζούσης ΰδωρ δτε προσβάλλει ή Σελήνή.
2. Μέλαν τδ .σκότος, μέλανες καί οΐ βομβύλιοι.
3. Κουμουδβατή λέγεται ό νυκτάνθης λωτός* πλάττεται δέ ώς γυνή 

αγαπητή τής Σελήνης, επειδή κατά τήν νύκτα διεκπετάννυται, δτε και 
ή Σελήνη λάμπει· ή δέ Σελήνη, ώς προείρηται, αρσενικού γένους έστι 
παρ’ Ίνδοΐς.

4. Τουτέστι γαννύει, λαμπρύνει τδ παν.
5. Καθώς ό μυθευόμενος χημικδς, θεις έν τω σιδήρω βοτάνην τινα με

ταβάλλει αύτδν είς χρυσδν, οΰτω και ή Σελήνη, έκτείνασα τδ έαυτής λευκδν 
σέλας, λευκδν καί λαμπρδν έποίησε τδν έκ τοΰ σκότους μέλανα κόσμον.

55. « ό της νυκτός άστήρ ούτος πάνυ βραδέως άναβαίνει είς 

» την κορυφήν τοϋ ούρανοΰ, έπειδή κωλύεται ύπό της 

»αγλαΐας τών λωτοφθάλμων γυναικών, τών έπι τών 

» στεγών τών οίκων.
56. « Η Σελήνή, ώς νεφέλη της γαλακτικής θαλάσσης, εβρεζε 

» λάμψιν, ώς βροχήν πολλην, κατακλύσασαν τόν ούρανόν, 

» καί ποιήσασαν πομφόλυγας, τούς αστέρας.
57. «Τό σκότος, ό έστι τό σμήνος τών βομβυλίων  , προ- 

» σανακλαίεται τή Κουμου^βατη  ούτω" « Φύλαξόν με, 

« φύλαξόν με, ώ εύόφθαλμε' ό γάρ άνήρ σου, ό της νυκτός 

« φωστηρ, θλίβει με.»

*2
3

58. «Η πολλή λάμψις αύτη της Σελήνής, πιοϋσα τόν ζόφον, 

» ώς οίνον, καί μεθυσθεΐσα, σκιρτώσα άνω καί κάτω, 
» γελάν ποιεί πάσαν διάστασιν τοϋ τόπου  .45

59. «Αύτη ή Σελήνή, ή κυρία τών βότανών, θεΐσα έν τω 
» σκοτεινω τούτω κόσμω, ώςπερ έν σιδηρά βώλφ, όλίγην 

» τινα βοτάνην, άργυροϋν έποίησεν αύτόν, τουτέστι, λευ- 

» κόν καί λαμπρόν

60. «II έπιφάνεια αύτη της γης ποικίλη έγένετο έκ τών εύφη-
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» μιών τής Σελήνης και εκ τών δυσφημιών τοΰ σκότους, 

»> αϊ είσιν αί τής Σελήνης αύγαί καί αί τών σωμάτων 
ν σ%ια.ί 1.

4. Τουτέστι λαμπρόν καί σκοτεινόν έγένετο τό παν* λαμπρόν μεν ένθα 
λάμπει ή Σελήνη, σκοτεινόν δέ ένθα έστι σκιά.

2. Σημαίνει τήν ήν λαμβάνει πλημμύραν ή θάλασσα έκ τής πληρώ- 
σεως τής Σελήνης.

3. Ό πέρδιξ, λέγουσι, λίαν χαίρει τή Σελήνη* όπου κλίνει ή Σελήνη, 
εκεί κλίνει και ό πέρδιξ τό πρόσωπον αύτοΰ, βλέπων πρός τάς άκτίνας 
τής Σελήνης, δθεν καί μυθεύεται οτι έρωτα έχει πρός τήν Σελήνην, καί 
διά τών άκτίνων αύτής ζή. Λέγουσιν ώς τοΰτο τό δρνεον καί άνθρακας 
ήμμένους συλλέγον κατεσθίει.

61. «Αυτή ή Σελήνη έποιήθη ύπό του Ερωτος, ώς χειρομύλη, 
» κείμενη επ’ ατμόσφαιρας, ώς έπί δε'ρρεως, ή πτίσσει τά 

» έν τω στε'ρνει τών διεζευγμε'νων έραστών όστέα είς λε- 

» πτά, ο έστι τά άστρα.

62. « Εν ούρανω, ώς έν ώκεανώ, νεοφανή κύματα λαμπρά 
» τής Σελήνης άνακινοϋνται  δθεν συνίημι, ώς ένταΰθα 
» νήχεται απολύτως (έλευθέρως) ό ιχθύς, ή σημαία τοΰ 

» Ερωτος.

*

63. «Καίό ωκεανός διεταράχθη εύθέως 2 έκ τών προσβαλ- 
« λουσών άκτίνων τήν Σελήνης, έριζουσών άλλήλαις τή 

» λαμπρότητι, καί προθυμουμένων καταδύσασθαι εις δια

κοσμώ σκότους.

64. «Τά ζεύγη των περδίκων, τε'μνοντα τήν λαμπράν ακτίνα 
» τής Σελήνης τοΐς αύτών άγλαοΐς ράμφεσι, μεταδιδόα- 

» σιν αύτής άλλήλαις, ώς οψου, πρός τή πόσει τοΰ φίλ- 
? ν 3» τρου, ως οίνου .

65. «Αί γινόμεναι μέλαιναι σκιαί τών γυναικών έκ τής σε- 

« ληνιακής λάμψεως, αΐ πορεύονται πρός τούς έρωμένους, 

σκέδασιν τοΰ έν τώ ύπο/θονίω
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» αί γυναίκες είσι τοϋ άναιρεθέντος σκότους, αΐκυλίονται 

»κατά γής εκ λύπης.
66. «Διά τί ό καιρός ούτος ούκ έστιν άμβρόσιος, οτε και ή 

» σκιά τών δένδρων άνθη εχει, α. έστιν αί στρογγύλαι 

» λαμπηδόνες, αί διήκουσαι είς τήν γην διά τών διεχόν- 

μ των φύλλων·
67. «Νΰν ό Ερως, φέρων τήν Σελήνην, ώς πολεμικόν δίσκον, 

» και δυσφόρητος ων, έχει τήν παντοκρατορίαν δθεν τό 

» παν τοΰτο ταπεινωθέν, ύπόκειται τή προσταγή αύτοΰ.
68. «Αί γυναίκες \ έπιθυμοΰσαι έν μεγάλη αδημονία τής 

» τών άνδρών άφίξεως, λαμπρύνουσι και τά έπείσακτα 

» κοσμήματα τοΐς φυσικοΐς αύτών κοσμήμασι, ταΐς τοΰ 
» σώματος άγλαϊαις, αΐ είσιν ώς άκόναι τών βελών τοΰ 

» Ερωτος.
69. «Εκ τής μελαίνης κόμης τών γυναικών  , τής εύθετη- 

» θείσης τοΐς δακτύλοις, ακτίνες έκπέμπονται, αΐ είσιν οί 

» πόδες τών βομβυλίων, τών περιϊπταμένων περί τά 

« εύώδη άνθη, τά έπί τής κόμης.

12

70. «Ο,τι κόσμημα καλόν έκ βαφής φέρουσιν αί καλα'ι γυ- 

» ναΐκες έπι τοΰ σεληνιαίου αύτών μετώπου, τοΰτό έστιν 

« ώς ή έν τή Σελήνη μελανότης.
71. «Γραμμαί τινες δύω μέλαιναι, ώς δύω εΐσί τόξα  τοΰ 

« Ερωτος καί τής Ρατής, τών νικητών τοΰ κόσμου, οΐ 

» οίκοΰσιν έν τοΐς όφθαλμοΐς.

3

72. «Επειδή αί γεγραμμέναι περιπλοκάδες έπί τών παρειών 

» φαίνονται, ώς εχουσι τά λαμπρά όμματα, ώς άνθη, διά 

1. "Επαινος τής σωματικής άγλαΐας τών γυναικών.
2. ’Εν τοΐς εξής έπαινον ποιεί τών κοσμημάτων, τών έν έκάστω μέρε- 

τοϋ σώματος.
3. Δύω τόξα ένταΰθα εννοεί τάς όφρύας^
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» τούτο εκ της λαμψεως τών ομματων το Εαρ εποίησεν 
« άνθη, κοσμήματα ταΐς γυναιξί, ^άριν τού φίλου Ερωτος.

73. «Τό λαμπρόν πρόσωπον τής γυναίκας, τό έχον έκατέ- 
» ρωθεν δύο λαμπρά ενώτια μετά μαργάρων, διαπρέπει 

» ώς δραματοποιός τού Ερωτος, σύν δύω παραστάταις.

74. «Ο,τι ερυθρόν χρίσμα έκ τού λακκίου έθεντο επί τού 

» ερυθρού χείλους αί γυναίκες, τούτο έστιν, ώς τό μέλι, 
» μεμιγμένον αμβροσία, και ώς Σελη'νη άληλιμμένη Σαν- 

« δάνω .1

75. «ϊπό τού λαιμού τών γυναικών, τού φέροντος περιδε

ή ραιον έκ μαργάρων, ώς κομβολόγιον έκ κρυστάλλων, 

» καί ύπερβάλλοντος τόν κόγχον, τίς εύχή ψιθυρίζεται 

» διά τού ήχου τών περισειομένων μακρών ένωτίων, καί 

- κρουόντων τόν έν τώ λαιμό» χρυσούν στρεπτόν   ;*2
76. «Οί δύω μαστοί τών γυναικών, οί κεχρισμένοι μόσχω, 

» ώς χυμώ στρηνιώντος έλέφαντος, ήγλαΐζοντο ώς δύω 
» στύλοι παιδιάς τού αγρίου έλέφαντος, τού οίστρου τής 

»νεότητας.
77. « Επειδή αί γυναίκες άνέλαβον τά πολλά τόξα τού ϊν- 

» δρα, ο έστι πολλά λαμπρά βραχιόνια, διά τούτο ό 

»Ερως έγένετο πολυόφθαλμος ϊνδρας, είς τό τρώσαι 

» πολλούς τρωτούς.

78. «Ο λωτός, τυχών ονόματος επί τής χειρός τής ώραίας ,3

4. Περιττόν έστι δηλονότι· το γάρ χείλος ερυθρότερόν έστι τοΰ λακ
κίου, καθώς ή αμβροσία γλυκύτερα τοΰ μέλιτος και ή Σελήνη λευκότερα 
τοΰ Σανδάνου.

2. Ό αγλαός λαιμός εικάζεται τω λευκω κόγχω' δτε δέ ένίκησε καί 
τόν κόγχον, διατί εύχεται πως είς νίκην ; 'Ο βουλόμενος τυχεϊν έπιγείου 
ή ουρανίου δόξης, ή νικήσαι τόν έχθρον, άσκησιν ποιεί, εχων κομβολό
γιον καί υποτονθορίζων και εύχόμενος.

3. Καθό ή καλή χειρ ονομάζεται λωτός.
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» ^ιά της έν ύδατι άσκήσεως, τιμάται ώς νικητής ζαί ύπό 

» τών μοιρών τής Σελήνης, αι είσιν οί έν τοΐς ψελλίοις 
» μαργαρίται 1.

4. Ή γαρ Σελήνη εχθραν έ'χει προς τούς ήμεράνθεις λωτούς.
2. Ό λωτός λέγει ενταύθα.
3. Εχθρός τών λωτών έστιν ή Σελήνη.

79. « Περιττόν κόσμημα έθεντο αί γυναίκες είς θε'λγητρον τά 
» λιθοκόλλητα δακτυλίδια έν τοΐς δακτύλοις αυτών έπει- 

» οή ούτοι κεκοσμημένοι είσί ταΐς λαμπρότησι τών ονύχων.
80. «Ζώνη δέεται περί τήν όσφύν τής γυναικός ύπό θεραπαι- 

» νίδων, αΐ λέγουσι πρός άλ.λήλας, ή μέν «Κρατεί κα- 

« λώς ταύτην τήν ζώνην » ή δέ « Δήσον αύτήν. »

81. «Αγαλλέσθω   τό ζεύγος τών λωτίων ποδών τών γυναι- 

» κών, τό άγλαϊζόμενον τοΐς περιπεζίοις· ό γάρ όλεθρός 

» τών λωτών, ή Σελήνη , ταπεινόφρων έγένετο έκ τών 

» λαμπρών προσώπων αύτών τών γυναικών.

*2

3

82. «Οί έν τοΐς άγλαοΐς ποσί τών γυναικών ερυθρά βαφή τού 

» λακκίου, αύτή έστιν ή τής έσπέρας έρυθρότης, ή ένική- 
« θη ύπό τής φυσικής έρυθρότητος αύτών τών ποδών, καί 

» ^ιά τούτο παρίσταται τιμώσα και θεραπεύουσα αύτούς 
» δουλοπρεπώς.

83. «Ούδεμία διαφορά πέφυκε τού έπί τού σώματος άλείμμα- 

» τος έκ λευκού Σανδάνου καί τού ίματίου τών γυναικών, 

» μάλλον λευκών έκ τής λάμψεως τής Σελήνης φαινομέ- 
» νων, καί διαφαινόντων έκ τής λευκότητας τό αγλαόν 

» τού σώματος.
84. «Αί γυναίκες κοσμηθεΐσαι ούτως άγλαώς, καί ίδούσαι 

« τό σώμα εαυτών έν λιθοκολλήτω κατόπτρω, έρωτομα- 
» νεΐς γενόμεναι, έπεθύμησαν τής τών άνδρών οψεως.

85. «Ω Κρισνά, ά'ριστε πάντων τών έν γή, καί τών τρυφη-
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» λών καί φιλήδονων, ή νεανική ημών άμφοτέρων ηλικία 

» άπολαυέτω τρυφής καί ηδονής έν τή τών Οηλειών θέα. » 

86. Τοιαυτα ήδέως διαλεγομένων τοΰ ’Αρζούνα και τοΰ Κρί

να, ών ή διάνοια άφεώρα εις ερωτικήν παι^ιάν μετά ερω

τικών, τίνι άνδρί και γυναικί έφεσις ούκ έγένετο τής άλ- 

λήλων θεωρίας, είς το καταβαλεΐν τό άλλήλων φρόνημα;
87. Τί ειπω περί τής άκρας εύστοχίας τοΰ Ερωτος, ος έβαλε 

βέλεσι τό στήθος τών έλαφοφθάλμων γυναικών, κατά τό 
μέσον τών μαστών, ού πολύ τό μεταξύ έχόντων;

88. Αί γυναίκες έν λόγοις άναμνησθεΐσαι τών έρωμένων, έπλη- 

ρώθησαν ίόρώτων, ώςπερ εί κατεβράχησαν τό σώμα στα- 

γόσιν έκ τοΰ χυμού τών άνθινων βελών τοΰ Ερωτος.
89. Μωροί οί λέγοντες, ώς ό Ερως πέντε έχει βέλη  ούτος 

γάρ ένέπηξεν έν έκαστον βέλος έν ένί έκάστω πόρω τοΰ 

σώματος τών γυναικών.

*

90. «Παράγγειλον  τή άγγελιαφόρω, ίνα κομίση παντοίω 

» τρόπω εκείνον τόν έραστήν,» έφη τις τών γυναικών πρός 
φίλην έτέρα δέ τις εύτυχής είδεν αύτόν έλθόντα καί πε- 

σόντα πρό τών ποδών αύτής  .

1

*2

91. Ερωμένη τις, πεπεισμένη έκ τοΰ παλμού τοΰ αριστερού 
οφθαλμού , ώς έλεύσεται ό έραστής, καί τοι ήν έν αδη

μονία, ούκ άπέστειλεν όμως τήν μαστρωπόν, δεικνύουσα 

έκ τούτου τό δ είχε μέγα φρόνημα.

3

92. Αλλη, διανοούμενη τήν έλευσιν τοΰ έραστοΰ, τείνασα τούς 

οφθαλμούς ασκαρδαμυκτί είς τήν θύραν, όλη ήν πρός τόν 

4. Διάλογος τών γυναικών.
2. "Ον εκείνη ήθελε καλέσαι, οΰτος προς ταύτην ήλθεν αύτόκλητος, 

καί διά τούτο εύτυχής ή έρωμένη αύτη.
3. 'Ο παλμός τού αριστερού οφθαλμού τής γυναικός αίσιος οιωνός 

έστι.
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εραστήν, μηδαμώς προσέχουσα τοΐς λόγοις της φίλης, 

μόνον δέ κατανεύουσα.
93. Μεγαλόφρων τις άφήκε τό ο είχε μέγα φρόνημα διά της 

έαυτοΰ διανοίας, ή άνέπλαττε τάς άρετάς τοΰ έραστοΰ, 
και έπορεύετο πολλάκις καί ήρχετο, ώς άγγελιαφόρος ι.

94. Ετέρα τις, βλέπουσα διά τοΰ προσηλωμένου τή θύρα 

οφθαλμού σειόμενον φύλλον τοΰ επί της Ουράς στεφάνου 

ε’κ φύλλων, περιχαρής γενομένη, ώς ούτός έστιν ό ερα
στής, πολλάκις άνίστατο έξ έδρας.

95. Αγγελιαφόροι έπέμφθησαν έν ταύτώ ύπ’ έραστοΰ καί έρω

μένης· οτε δ’ ώράθη έμπροσθεν ή άγγελιαφόρος έκατέρων, 

έκάτεοοι μετενόησαν άμοιβαίως, έπι τω έξαποστεΐλαι αύ

τήν ταχέως.
96. Ερωμένη τις είδε τόν έραστήν έπι θύρας, καί έπήνει τόν 

κακόν οιωνόν, ώς οντα αίτιον της βραδείας έλεύσεως τής 

άγγελιαφόρου, ή έπέμφθη πρότερον .*2

97. Αί μέν γυναίκες παρεσκευάσαντο μαστρωπούς, είς τό 
πέμψαι μετά θελκτικών λόγων· ήλθον δ’ ένταυτω καί οί 

έρασταί. Τοΰτο τό άμοιβαΐον τής αγάπης άλλήλων άπα- 

ράμιλλόν έστι.
98. Τοΰ έραστοΰ έλθόντος, ή έρωμένη στρέψασα τό πρόσω

πον, ή'νεγκεν είς τό φανερόν τήν ήν είχεν οίησιν έδειξε δέ 

τό έν τή καρδία φίλτρον διά τοΰ έκ πλαγίου βλέμματος 

είς τόν έραστήν.
99. Τοΰ άνδρός έλθόντος είς τήν θύραν, ετέρα τις στρέψασα 

τό πρόσωπον, έδειξε τό ύπερήφανον επιθυμούσα δέ τοΰ 

4 . Ή διάνοια έγένετο άγγελιαφόρος.
2. Δηλονότι ό κακός οιωνός ούκ ήν τής βραδείας έλεύσεως τοΰ έρα

στοΰ, άλλα τής άγγελιαφόρου.
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ίδεΐν αύτόν, εψεγε τόν οφθαλμόν, ^ιότι ού ^ύναται βλέ- 

πειν είς τούπίσω.
100. Τού έραστού έλθόντος καί βουληθεντος άγκαλίσασθαι, 

ερωμένη τις υπερήφανος, έκτείνασα τάς άγλαάς χειρας, 

ούκ ήνεγκε τό ύπερήφανον είς τό φανερόν, θυμουμένη, 
^ακρυρροούσα καί τρέμουσα .*

101. Αλλη τις ούχ ήίυνε πανούργον εραστήν κολακείαις καί 

περιπτύξεσι πλασταΐς, μή όυναμένη, καί περ ούσα λίαν 

πανούργος, άποκρύψαι τρόποις τόν θυμόν, τόν έν τοΐς 

όφθαλμοϊς φαινόμενον.
102. 0 αγλαός Ερως, ό έν τή καθαρά καρδία τής έρωμένης, 

άναστάσης έξ έ^ρας, αύτό τό άπεικόνισμα ήν τού αγλαού 

σώματος τού έραστού, έλθόντος καίστάντος έμπροσθεν  .12

103. Τού έραστού έλθόντος είς τά πρόσω, ό οφθαλμός έρω
μένης τίνος ούτως έξετάθη, ώστε ό έν τω ώτί λαμπρός 

λωτός μέλος έφαίνετο τού οφθαλμού.
104. Τού έραστού παραστάντος, τά μέλη τής άδημονούσης 

έρωμένης, άναστάσης έξέ^ρας ή^έως, κρότον έποιήσαντο 

χαρά πως $ιά τού ήχου τών κοσμημάτων.

105. Εραστής τις λίαν ένοχος, καταφρονηθείς ύπερηφάνως 
ύπό τής έρωμένης, ύπανεχώρει  ή ^έ είπούσα, « Πάλιν 

» πρός έκείνην πορεύη ·, » λαβομένη αύτού έκ τής κόμης, 

έρριύεν έπί τής κλίνης.

*

106. Η γυνή νοερώς έποίει έρωτικήν οψιν καί άνάστασιν έξ 

έ^ρας πρός τόν άν^ρα, παραστάντα, τού μέν ομματος 

πλήρους ό'ντος δακρύων , τού όέ σώματος χαύνου.3

1. Θυμουμένη διότι έβράδυνε' ό δέ τρόμος καί τό δάκρυον ίδια έρωτος.
2. Τουτέστιν είλικρινώς ήγαπατο ύπό τής έρωμένης, καί διά τοΰτο 

έν τή καρδία αύτής ήν.
3. Τό μέν όμμα ήν πλήρες δακρύων, τό δέ σώμα έκλελυμένον έξ 

έρωτος, καί διά τοΰτο ούχ οϊόν τε ήν τότε όραν, ούτ’ άνίστασθαι.
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107. Εκάστη μέν τών γυναικών τούτων, αΐ ησαν απαράμιλ
λοι κατά τήν αγλαΐαν, έκάθισαν έπι τής αύτής κλίνης 
μεΟ’εκάστου άνδρός, άφεϊσαι τό φρόνημα· ό δ Ερως, 

ΐδών ταΰτα τά ζεύγη, άπιδών εις την Ρατην, και αύτός 

όλος έγένετο έρωτος.
108. Ούτως οί άνδρες και αί γυναίκες, διασκεδασαντες τό σκό

τος τοΰ φρονήματος έκ τής αύγής τής αύγαζούσης Σελή

νής, καί άπορρίψαντες την αισχύνην έκ τών πολλών βε

λών τοΰ κραταιοΰ καί ίσχυροΰ Ερωτος, ό'ντες εν ακμή, τής 

έπιθυμίας, γνώμης έγένοντο γεύσασθαι οίνου, είς τόλμην 

καί μέθην.

Τέλος τοΰ Έννάτου Κεφαλαίου 

του Πρώτου Βιβλίου 

τής 

Βαλαβαράτας.

ΚΕΦΑΛΔ1ΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει, .τερι συνουσίας.

1. 0 Ποιητής τής Μαχαβαράτας έστω μοι επ’ άγαθώ, ος 

είσέδυ τήν Σελήνην άπόγε τής φαινομένης μελανότη
τας Χ, ληψόμενος αμβροσίαν, είς τό άπαλλάξαι τό φάρ- 

μακον των δειχΟε'ντων ύπό κακών έργων, ώς ύπ’ οφεων.

2. Οί μέν δή νεανίαι, καταφιλοΰντες έρωτικώς τούς όφθαλ- 

4. Μέλας ήν ό Βεάσας' διά τοΰτο πλάττει ό ποιητής, οτι ή έν τή 
Σελήνή μελανότης έστιν ό Βεάσ«ς, δς είσέδυ ληψόμενος αμβροσίαν.
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μούς τών εύοφθάλμων γυναικών, έπιθυμήσαντες, εθεντο 

τον νοΰν αύτών επί τοΰ γλυκέος οίνου.
3. Τών γυναικών στερεόν έχουσών τό φρόνημα, ό οίνος, 

δς έστι κήρυξ πρόθυμος τής <^ιατηρήσεως τής προσταγής 

τοΰ Ερωτος, και οξύς άναιρέτης τοΰ φρονήματος, παρα- 
κέλευσιν έποίησε ^ιά τοΰ βόμβου τών βομβυλίων.

4. Ο οίνος στρατηγός έγένετο πάντων τών στρατών τοΰ 
Ερωτος ,  είς άναίρεσιν τοΰ φρονήματος τών γυναικών, 
καί έ^ήλου τήν ήν είχε νέαν χαράν, <^ιά τών ασμάτων 

τών αγόντων βομβυλίων.

*

5. Αί γυναίκες ώςπερ όραθεΐσαι ύπό τοΰ οίνου ό'μματι θυ- 
μοει^εΐ, δ έστι τό έρυθρόν τοΰ έν τώ οίνω λωτοΰ και τό 

μέλαν τοΰ περιϊπταμένου βομβυλίου  , άφήκαν τό εντός 

φρόνημα.

12

6. Γυνή τις, έκβαλοΰσα τά έν τω ποτηρίω τοΰ οίνου άνθη, 

ίδούσα τό άπεικόνισμα τοΰ προσώπου αύτής έν τώ οίνω, 

ένόμισε λωτόν, καί βουλομένη άναλαβεΐν αύτόν, ήσχύνθη 

έν καρδία, καί περ τοΰ άν^ρός μή αίσθομένου  .34

7. 0 έν οίνω τεθείς λωτός είς εύω^ίαν, ού τοσοΰτον έγένετο 

έφετός τοΐς έρωτι πολλώ και οίνω κατεχομένοις, όσον τό 

λώτιον πρόσωπον τών γυναικών, τό άντιλάμπον έντώοίνω.
8. ή Σελήνη, ή' έστιν ή έν οίνω άντιλάμπουσα μορφή τοΰ 

γυναικείου προσώπου επεσεν εις τον οίνον επι τω νίκη- 

1. Στρατός τοΰ ’Έρωτός εΐσι τά άνθη, τό ’Έαρ, καί παν άλλο τι 
ήδύ δέ καί θυμήρες, παροξυντικόν είς έρωτα.

2. Τό μέν έρυθρόν τοΰ έν ο’ίνφ λωτοΰ άναφέρεται είς το έρυθρόν τοΰ 
ομματος έκ Ουμοΰ· τό δέ μέλαν τοΰ περιϊπταμένου βομβυλίου, είς τήν 
κόρην τοΰ όθφαλμοΰ.

3. ’Εν τούτοις δηλοΐ τήν παροινίαν άμφοτέρων.
4. Ή Σελήνη έχΟρα πλάττεται τοΰ ήμεράνθους λωτοΰ καί τοΰ λαμ

πρού προσώπου.
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σαι τόν έν οινω λώτόν οϊα τις μωρά ήν, ή, τυφλή γενο- 
μένη έκ τής φυσικής έχθρας, ούκ είδεν έξω έτερον εχθρόν, 

τό πρόσωπον τής γυναικός 1 !

1. Τίς γάρ ολέπων έςω εχθρόν, πίπτει είς τό ύδωρ, τοΰ νικήσαι έτε
ρον εχθρόν.,·

2. Λαμπρότερου τής Σελήνης έποίει τό πρόσωπον αύτών.

9. Αί γυναίκες έποτίζοντο οίνον πρότερον ύπό τών άντρων 

τεχνηέντως, ινα λάβ’ρ ό οίνος πλείω γλυκύτατα τή προσ- 

ψαύσει τών λωτίων αύτών προσώπων.
10. Ο οίνος ό έξάπτων τών Ερωτα, ποθείς ό ή'μισυς ύπό τών 

γυναικών, έλήφθη παρά τών άνδρών τεθείς δ’ έν τώ στό- 

ματι, ού ζατεπόθη εύθέως, ινα διδοίη διά πολλοΰ ήδύ- 

τητα τή γεύσει.
11. Οτε παιδιαί ύγρα'ι τοΰ Ερωτος ένθεν καί ένθεν άμοιβαίως 

έγίνοντο διά τοΰ έν τώ στόματι οίνου, τότε πάντως ή 

ένωσις τής ψυχής ζαί τοΰ σώματος έγίνετο τώ άνδρί καί 

τή γυναικί έκ φίλτρου.
12. Αγάπη άδολος ούκ ήν τώ άνδρί καί τή γυναικί, άλλάτ- 

τουσιν ολίγης χάριτος πολλήν ούτοι γάρ διδόντες άλλή- 

λοις τόν έν τώ στόριατι οίνον, έπινον έπειτα τό χείλος.
13. Οια ήδύτης, νικώσα τήν αμβροσίαν, έδίδοτο τή γεύσει 

τοΰ οίνου παρά τοΰ χείλους τών γυναικών, τοιαύτη άμοι- 
βαίως, νικώσα τήν Σελήνην, έδίδοτο καί παρά τούτου 

του οίνου τοις ποοσωποις αυτών .
ιαδοχήν τοΰ

χείλους καί τοΰ οίνου, έγώ ούκ οίδα πότερον ήν τό δψον, 

ζαί πότερον ήν τό πόμα.
15. Επειδή ό άνήρ έπινε τό χείλος τής γυναικός άδιαλείπτως, 

άλλ’ ούκ έκ διαλείμματος καί τόν οίνον, ό οίνος, ώςπερ   12

14. Τών άνδρών γευομένων συχνάζις κατά δ
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θυμ.ωθεΐς, ερυθρός έγένετο τδ χρώμα, ζαΐ τρέμων 3ιετα- 

ράττετο έζ τοΰ ροίζου τών έπιφοιτώντων βομβυλίων.

16. Εραστοΰ διδόντος ερωμένη τδν ήμίποτον οίνον, ή αντί
ζηλος θυμόν εσχε. Πεσούσης δ’ έξ απροόπτου τής φιάλης, 

έχάρη εύθέως· δόντος δ’ έζείνου έκείνη τδν έν στόματι 

οίνον, κατησχυνθη,

17. Εΐσελθών ό οίνος είς τά σπλάχνα τών γυναικών μετά 
μεγάλης επιθυμίας, μίαν παράδοξον μέθην της ύπερηφα- 

νίας έξηγαγε, ζαΐ έτέραν της οινοποσίας έπεισηγαγε.

18. Η έπιθυμία τών άνδρών ζαΐ γυναικών, ή εσχε τυφλό
τητα έν ζαρδία έζ τοΰ σζότους της οίήσεως, εσχεν ήδη 

δύναμιν τοΰ βλέπειν τούς έρώντας ζαΐ τούς έρωμένους, 

εξημμένου τοΰ έρωτιζοΰ λύχνου έζ τοΰ οίνου.

19. Τά έρυθρά ζαΐ έξύρροπα όμματα τών γυναικών, τών έχου- 
σών σώμα παράφοραν έκ μέθης, τυχόντα διπλάσιάς έρυ- 

θρότητος έζ τών έξ έρυθρών λίθων ενωτίων, έλαμπον ώς 

κύματα χυμού μεγάλου φίλτρου .
20. Επειδή ή μέθη έγένετο ταΐς γυναιξΐ λίαν άπαράμιλλον 

κόσμημα, διά τοΰτο αύται ούκ άνελάμβανον τά πίπτοντα 

καλά κοσμήματα ζαΐ λαμπρά ίμάτια.

21. Καλή άλωσις τών γυναικών έγένετο, άφαιρεθεισών τδ 8 

είχον, ώς πλούτον, φρόνημα ύπδ τοΰ Ερωτος, άνισταμέ- 

νων και πορευομένων άσκόπως, άνευ αιτίας ζαΐ χρείας, 
άδιάρθρωτά τε ζαΐ ασήμαντα διαλεγομένων.

22. Βουλομένου τοΰ έραστοΰ περιπτύξασθαι, τδ ύπερήφανον 

τών γυναικών άνυπερήφανον έγένετο, έζλελυμένων τό σώ
μα έκ τής μέθης τής οινοποσίας· ή δέ αισχύνη, ώςπερ 

αίσχυνθεΐσα, συνεστάλη έν κραδία.

23. Ερωμένην τινα, ή ε’φοβεϊτο ζαΐ συνεστέλλετο, μεθύσας

1. Ερυθρόν καί τό φίλτρου.

13
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οίνω ό εραστής, έπι σκοπώ τοΰ περιπτύςασθαι, συνεμίγη 

αύτή, ύπερπυρωθείση εις έρωτα.

24. Ερωμένη τις, πίνουσα οίνον μετά προσοχής, μέθην έπλά- 
σατο· ίδούσα δέ τόν ε’ραστήν μή έρώντα άλλης, μέθην 

αληθή τής οίήσεως έλαβεν.

25. Ερωμένη τις, ίδούσα τόν έραστήν έρυθρόν ομμα έχοντα, 

νομίσασα, ώς τεθυμωμένος έστιν, ίκέτευεν, άπτομένη 
τών ποδών αύτού· ίδούσα δέ τήν μορφήν αύτής έν τοΐς 

26. λαμπροΐς όνυξι τών ποδών αύτοΰ, καί νομίσασα άλλην 

έκ μέθης, έκ θυμού άπο μέθης έγένετο, καί ήσχύνθη 

έλθοΰσα εις έαυτήν.
27. Γυνή τις πρωτόπειρος, βλέψασα είς τήν έν τώ οίνω σκιάν 

τού προσώπου τού έραστού, πιούσα οίνον, καί παροξυν- 

θεΐσα είς επιθυμίαν, άφήκε τό αίσχυντηρόν, καί λαβούσα 

τό άναίσχυντον, συνήν αύτω.

28. Τό φρόνημα τών γυναικών, καίπερ έςελθόν έκ τής καρ- 
δίας, έποίει παιδιάς διά λόγων  έπι τής άκρας τήςγλώτ- 

της, ώς επί αιώρας (κρεμαστής), ταύτα διανοούμενον 

« Πού πάλιν τοιούτος τόπος εύρεθήσεται ·,»

1

29. Δοθείσης τής καρδίας παρά τών γυναικών έκ μέθης, είς 

οίκησιν τώ Ερωτι έν ταίς έρωτικαΐς παιδιαϊς, τό φρόνημα 

παραλαβόν καί τήν αισχύνην έζήλθεν, ένεκα τής ατιμίας, 

ήν έλαβε παρά τών γυναικών  .12
30. 0 δέ κρότος τών χειρών άλλήλων, τού άνδρός καί τής 

γυναικός, ό γινόμενος μετ’αστεϊσμού καί γέλωτος έν τή 

1. Λόγων δηλ. γαύρων έκ τούτου δεικνύεται, ώς ό πίνων μεγα- 
λορρημονεϊ.

2. Τδ φρόνημα οίκοΰν έν καρδίφ, έξήλθεν, ώς άτιμασθέν, έπειδή ή 
καρδία έδόΟη τφ ’Έρωτι είς οίκησιν.
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ερωτική παιδιά, αύτός ό ήχος ήν τού αφανούς τόξου τού 

Ερωτος.
31. Αί γυναίκες λίαν οίνόφλυγες γενόμεναι, και τή μέν χαί- 

ρουσαι, τή δέ οργιζόμεναι, τή δέ γελώσαι, τή δέ κλαίου- 

σαι, φίλτρον προύξένουν τή καρδία τών άνδρών.

32. Οπερ λέγουσιν, ώς ή έρυγή γίνεται κατά τό βρωθέν, 
τούτο ψευδές έφαίνετο ενταύθα  αύται γάρ αί γυναίκες, 

καί περ οίνον πιούσαι, ήρεύγοντο όμως άσμα, ώς νέκταρ.

*

33. Ο,τι ασμα ηδον τότε αί γυναίκες λιγηρώς καί έκβεβακ- 
χευμένως, τούτο πάντως γε έδιδάσκοντο οί βομβύλιοι 

άπόγε τού περιΐπτασθαι περί τό στόμ.α, τό πνέον εύώ- 

δους ο’ίνου
34. Αί μέν γυναίκες ενταύθα ηδον άσμα ήδύ, ή δέ £ατή 

συνεκρότει χορόν ήδύν, ό δ’ Ερως έποίει ήχον ήδύν, διά 

τής χορδής τού τόξου, ώς μουσικού οργάνου, είς ήδονήν 

τών ηδονικών.

35· Τά όξύρροπα δίκην έλάφων όμματα τών ερωτικών άν

δρών και γυναικών εϊλκοντο ύπό τών σωμάτων άλλήλων, 

λαβόντων πλείω αγλαΐαν και καλλονήν έκ τής οινοποσίας.

36. Ηδονή έγένετο τοϊς λωτίοις ό'μμασι τών έραστών, τοϊς 
μή προτιμώσιν άλλο τι ίδεϊν, άλλ’ ή τούς μαστούς τών 

γυναικών, τούς όντας ώς στάμνους αίσιας προ τής θύρας 
έν τή βασιλεία τού έρωτος '.

37. Το ζεύγος τών όμμάτων τού νεανίου, νηχόμενον έν τοϊς 

κύμασι τής μεγάλης αγλαΐας τού σώματος τής γυναι-

1. Οιονει ελεγεν’ οί βομβύλιοι ού περιΐπταντο είς το όσφραίνεσθαι 
τής ευωδίας τού στόματος, άλλα εις τό διδάσκεσθαι τό άσμα.

2. Στάμ.νους πλήρεις ΰδατος τιθέασιν Ικατέρωθεν τής τοΰ βασιλέως 
Φόρας και τοΰ νυμφικού θαλάμου  έστι δέ τούτο αίσιον.*

13*
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κός, άν βυθισθή εις την δίνην τοΰ βαθέος όμφαλού, πώς 

άναδύσεται ·,
38. Ούκ ην άχθος τή δυάδι τών οφθαλμών τών άνδρών, ή 

άνέβαινεν έπί τούς γλουτούς τών γυναικών, ώς ή ελα- 
φος επ’ ορούς· άχθος δ’ ήν έκ φόβου τοΰ οξέος βέλους 

τοΰ Ερωτος .1
39. Τοΰ οφθαλμού τοΰ άνδρός βλέποντός τι μέλος τοΰ σώ

ματος τής γυναικός, αύτη έβλεπε τό πρόσωπον έκείνου  

βλέποντος δέ πάλιν τό πρόσωπον τής γυναικός, αύτη 

έκλινε κάτω τό πρόσωπον αισχύνη.

*

40. Γυνή τις νεόγαμος, έπιθυμοΰσα μέν ίδεΐν τό πρόσωπον τοΰ 

άνδρός, μή δυναμένη δέ ίδεΐν έξ αΐδοΰς, έγυμνάζετο βλέ

πειν αύτό διά τής γωνίας του οφθαλμού.

41. Εις ο,τι μέρος του σώματος τοΰ έραστοΰ προσέβαλλε τό 

όμμα τής γυναικός, τοΰτο, ώς νύσσα, έβάλλετο όξέως 

βέλεσι τού Ερωτος  .*2

42. Αί καρδίαι έπινον τό χείλος άμοιβαίως, καί περ έζικμά- 
σθη, καταποθέν ύπό τών οφθαλμών έποθεϊτο δέ ποθήναι 

καί ύπό τών στομάτων ό γάρ οίνος ηύζανε τόν χυμόν.
43. Ενόσω διενοεΐτο ό έραστής πιεΐν τό χείλος χαρά, έκβε- 

βακχευμένος τόν νουν, έν τοσούτω ειλκετο, κρατούμενος 

έκ τής κόμης, χειρί τής έρωτολήπτου γυναικός.
44. Τοΰ έραστοΰ βουλομένου πιεΐν τό χείλος, ή γυνή συνε- 

στάλη εύθέως, έξ ύπερηφανίας καί απειρίας  αίσχυνομένη *

4. Καθώς τή έλάφω ούκ έστιν άχθος έκ τής είς τά όρη άναβάσεως, 
άλλ’ έκ τοΰ φόβου τοΰ βέλους τοΰ θηρευτού.

2. Τό χειρόγραφον φέρει και έτέραν μετάφρασιν τοΰ χωρίου τούτου 
«έπι τοΰτο, ώς έπι νύσσαν, έβάλλοντο όξέως τά βέλη τοΰ "Ερωτος. » 
(Σημείωσις τών έκδοτων).
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δέ καί τώ έρωτι πάσχουσα, ούτε ώρεγεν, ούτε έστρεφε τό 

πρόσωπον.
45. Ανήρ εϊλκυσεν εις έαυτόν γυναϊκά τινα πρωτόπειρον, κο- 

λακεύσας αύτήν μύροις καί άνθεσιν Χ· ού δυνατός δ’ έγέ

νετο ό Ερως τρώσαι αύτήν βέλεσιν, έ'χουσαν, ως θώρακα, 

τήν απειρίαν.

46. Οτε αί γυναίκες έτειναν τούς οφθαλμούς είς τάς κλίνας 
έξ έρωτος, τότε αύται ληφθεϊσαι ύπό τών άντρων χερσίν, 

έκομίσθησαν έπι τάς κλίνας.

47. Νεόγαμός τις, καί περ έπιθυμοϋσα συνουσίας, πρός τόν άγ- 
καλισάμενον άνδραέλεγεν «Ούχί ί ούχί! ούχί! και ό μέν 

τρόμος τοϋ σώματος άνεφέρετο είς φόβον, ή δέ φρίκη είς 

έρωτα.
48. Οίους θελκτικούς λόγους έδιδάχθη κατ’ ιδίαν ύπό τών 

μαστρωπών ή ερωμένη, είς τό θέλξαι τόν έραστήν, τού

τους έμελέτα ένταΰθα έπ'ι τής ά'κρας τής γλώττης, είς 

τό έκφωνήσαΐ.
49. Οί νεανίαι, βαλλόμενοι κατά τά στήθη ύπό τών βολών 

τών όμμάτων τών γυναικών, ώς ύπό βελών τοϋ Ερωτος, 
τρόμον έσχον, καί ιδρώτα, καί δάκρυον.

50. Γυνή τις μηδαμώς αίσθανομένη, ώς έλύθη τό περίζωμα 

αύτής ές αιτίας τοϋ έντός Ερωτος, ματαίως έκώλυε ταίς 
χερσί τήν χεϊρα τοϋ έραστοΰ, βουλομένου άφελεϊν τό έπα- 

νωφόριον αύτής.

51. Αφαιρών τις πολλάκις τήν μαρμαρυγήν τοϋ έκ μαργά
ρων καθειμένου περιδέραιου γυναικός, νομίζων τό έπιστή-

1. « Άπατήσας ταύτην δώροις » ετέρα γραφή τοΰ χειρογράφου (Σ. τ. 

έκά).
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θιον *,  γελασθείς ύπ’ έκείνης έπι τούτω, καί αίσχυν- 

θείς, καμμύσας τούς οφθαλμούς, ήγκαλίσατο αύτήν.

1. Λευκή έστιν ή μαργαρυγή τοΰ έπί τοΰ στήθους καθειμένου περι
δέραιου, λευκόν καί τό έπιστήθιον ιμάτιον.

2. Καί ό άνήρ έγίνωσκεν, ότι υποκριτικά σημεία φίλτρου έδείκνυεν ή 
γυνή, καί αύτη έγίνωσκεν, ώς πρός άλλην πορεύεται ό άνήρ.

3. Καί τό δένδρον γάρ έστιν άκίνητον* ό δέ τρόμος τοΰ σώματος άνα- 
φέρεται είς τό κλόνημα τοΰ δένδρου* ό δέ ιδρώς, είς τά ά'νθη~

52. Βληθείς τις τούς οφθαλμούς λωτώ, ύπό γυναικός αίσχυν- 
θείσης, <$ιότι άφηρέθη τό έπιφόριον, καθαρθεις τά δέμα

τα τή έζελεύσει του χνού &ιά τών δακρύων, ένηγκαλί- 

σθη ύπ’ αύτης εύθε'ως.
53. Αλλος τις έν σφοδρά περιπτύζει, βληθείς φρικώδει χειρι 

ύπ’ έρωμ.ένης, θυμώ άβρω φίλτρου κατεχομένης, ώράθη 
ύπ’ αύτης βλοσυροΐς ομμασι, χέουσι δάκρυα αγάπης.

54. Πανούργος τις γυνή ήγκαλίζετο σφο^ρώς, μέλεσιν άφρίκ- 

τοις, εραστήν ένοχον μέν, πανούργον ^έ, και συρίζουσα 

έρωτικώς, κατεφίλει αύτόν .12
55. Πόρρω γεγονότος τού μεγάλου θυμού τού άνδρός καί της 

γυναικός, ένωσις τών καρδιών αύτών έγένετο, συρραφθει- 

σών, ώς ραφίσι, τοΐς βέλεσι τού Ερωτος.

56. Οί οφθαλμοί τών ερωτικών, πεσόντες είς τάς όψεις άλ- 
ληλων, ώς είς λίμνας αμβροσίας, λουσάμενοι τοΐς άμβρο- 
σίοις δάκρυσι της χαράς, άφηκαν τό καύμα τού θυμού.

57. Τά σώματα τών νέων, τά δντα ακίνητα μέν, τρέμοντα 
δέ καί ίδρούντα, έφαίνοντο ώς δένδρα άνθούντα, είς τό 

ποιήσαι βέλη τού Ερωτος .3

58. Τηνικαύτα τά φρίκην εχοντα καί άσθμα σώματα τών 
άνδρών και γυναικών, έφαίνοντο, ώς άνίσταντο είς ύπο- 

δοχήν καί περίπτυξιν άμοιβαίαν.
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59. Εκ της πολλής θλίψεως τού Ερωτος, οί άνδρεςτε καί αί 

γυναίκες ένόμιζον τά άλληλων σώματα εύμορφα, καί περ 

άμορφα οντα, καί τούς λόγους κομψούς καί χαρίεντας, καί 

περ άκομψους όντας.
60. Η χειρ τού έμπληκτου τον νούν έραστοΰ, ώςπερ αισθη

τικά γενομένη έν τω ψηλαφαν τάς θηλάς τών μαστών 

της ερωμένης, έψηλάφα κατά μικρόν τά κατωτέρω.
61. Της χειρός τού έραστοΰ έκταθείσης, η γυνή ΐστατο έμβε- 

βυθισμένη τόν νούν κατακλυσμώ τού Ερωτος· τό δέ πε
ρίζωμα εύθέως έλύθη ε’κ της όσφύος, ώςπερ είδος τόν 

καιρόν.
62. Τοσούτον σφοδρά η περίπτυξις τών ερωτικών έγένετο, 

ώστε τούς μαστούς της γυναικός βυθισθηναι έν τώ στη

θεί, καί παν κενόν τού σώματος πληρωθηναι έκ φρίκης 
καί άσθματος, τά τε ψέλλια καί περιδέραια διαρραγήναι.

63. Ο καταπινόμενος πολύς γλυκύς χυμός τών άμβροσίων 

χειλέων, έποίησεν εύθύς άνεσιν τη ψυχή, τη καταπεπιε- 
σμένη έντός έκ της τοιαύτης έξωθεν σφοδράς περιπτύξεως.

64. Τά μέν ό'μματα άπολαμβάνοντα την λαμπρότητα τών 
σεληνιαίων προσώπων, αί δέ ρίνες την εύωδίαν της ανα

πνοής, τά δέ στόματα την γλυκύτητα τών χειλέων, ηδο

νήν μεγάλην έποίουν τη δυάδι τού άνδρός καί της γυ- 

ναικός.
65. Εν τε τη περιπτύξει, έν τη εύόσμω αναπνοή, έν τη πολ

λή άβρότητι, έν τη τών χειλέων πόσει, καί έν τοΐς ήδέσι 

ψιθυρίσμασι και βλέμμασιν, άγάπη αμοιβαία έγίνετο τη 
δυάδι τών νέων.

66. Τού έραστοΰ δακόντος τό χείλος της γυναικός, ο,τι κί

νημα είς αποτροπήν έγένετο διά της χειρός αύτης, διά 

τούτου ό Ερως μάλλον εύθαλης καί ακμαίος έγίνετο.
67. 0 εραστής έφίλει συχνάκις τά όμματα καί τό χείλος της 
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έρωμένης· ταΰτα δ’ έγίνετο εύθέως ερυθρά έζ της πρός 

άλληλα μεγάλης έριδος.

68. Ο,τι ό εραστής έψιθύρισεν έν τή συνουσία, νυχθείς την 
μασχάλην τοΐς ονυξι, καί δηχθεις το χείλος, τοΰτο έπηνεΐ- 

το υπό τοΰ ήχου της κινούμενης ζώνης καί τών περιπε- 

ζίων της έρωμένης.

69. 0 πάντα τελέσας Ερως έχόρευε μετά τών έφαλλομένων 

μαργαριτών, ώς μετά βελών άνθινων, οΐ έπιπτον έκ τών 
διαρραγέντων περιδέραιων έν τή συνουσία.

70. 0 Ερως έχόρευεν ήδέως, τών ερωτικών ψιθυρισμάτων 

τών άνδρών όντων ώς ασμάτων, τών δέ ηχούντων περι- 

πεζίων, ψελλίων, καί ζωνών τών γυναικών, ώς διαφόρων 

μουσικών οργάνων.

71. Ο Ερως κατέβρεχεν επί κεφαλής την ερωμένην τώ έπι 
τοΰ μετώπου τοΰ έραστοΰ ίδρώτι, ίνα αναψυχήν καί ρώ- 

σιν εις συνουσίαν έχοι, εχουσα δυσφόρητα βάρη μαστών 

καί γλουτών.
72. Πολλάκις αί γυναίκες ήσαν έπάνω τών άνδρών έν τη 

συνουσία, όλίγην έχουσαι αισχύνην έν τοιούτω άναισχύν- 
τω εργω , έπειγόμεναι ύπό τοΰ τολμηρού καί θυμοειδούς 

Ερωτος.

1

73. Ο,τι άρρητον ό άνήρ είχεν έν καρδία είς έρωτικην παι- 
διάν, τούτο έμπράκτως έτέλει η γυνή, ώςπερ πεφωτεσμέ- 

νον εχουσα τόν νούν ύπό τοΰ Ερωτος, τού ήδομένου έν 

τοιούτω εργω.

74. Η έρωμένη έβρεξε τό φίλτρον πραγματικώς, μη χωρού- 
μενον έντός, ό έστιν ό ίδρώς ό έπι τού στήθους τού άν- 

δρός, ό έκ τοϋ άγώνος της αντιστρόφου συνουσίας γενό- 

μενος, καί μιχθείς τώ κρόκω τώ έπι τών μαστών.

Έν είναι έπάνω δηλαδή.
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75. Τό ζεύγος τών μαστών τής γυναικός, τής οΰσης επάνω 
τοΰ άνδρός έν συνουσία, κλίναν κάτω τήν θηλήν, ωςπερ 

λυπούμενον, έπειδή ήν πόρρω τοΰ στήθους τοΰ έραστοΰ, 

έκλαιε διά πολλών ίδοώτων. »
76. Οί ερωτικοί, αφέντες τάς δήξεις τών οζόντων, καί τάς 

νύξεις τών ονύχων, και τά φιλήματα, βλέποντες άλλή- 

λους λίαν έρωτικώς, έγεύοντο τής ηδονής, συρίζοντις.

77. Ο,τι έλεγον αί γυναίκες ίκετικώς, μετά μειδιάματος και 
κλαυθμού, καί ηδονικού συριγμού, είς παϋσιν τούτο έγί

νετο τοΐς άσπλάγχνοις καί έρωτομανέσιν άνδράσιμ άλλον 

έξαψις είς σκληρότητα.

78. Ηδονή έγίνετο αμοιβαία άμφοτέροις τοΐς έρασταΐς , 

ερωτικούς λόγους λέγουσι χθαμαλή τή φωνή, καί τήν 
πνοήν κατέχουσιν έν έαυτοΐς έκ τής βίας τής συνουσίας, 
καί μ.ηδέν τι άλλο διανοούμενοι, άλλ’ ή τήν συνουσίαν.

*2

79. Καί ό Ερως έν τώ τελεί τής συνουσίας τών νέων, λειπο- 
θυμών πως έγένετο έν άκαρεΐ έκ τών σφοδρών περιπτύ
ξεων άνέλαβε δέ έκ τού γενομένου λεπτού καί ψυχρού 

άσθματος, ώς άέρος.
80. ό άνήρ ούκ άφίετο ύπό τής γυναικός έν τώ τέλει τής 

συνουσίας, βουλόμενος λυτρωθήναι τής περιπτύξεως· βλέ
πων δέ τό πρόσωπον αύτής τό έρωτικόν, έλάμβανε πά

λιν ακμήν.

81. Τά μετά τήν συνουσίαν τών νέων λίαν αστεία έγένετο, 
ελκοντα τόν έρωτα· έμειδίων γάρ έπί τή αλλαγή τών 

ίματίων, ά ελαβον ταχέως, καί εστρεφον τά πρόσωπα αι
σχύνη.

4. 'Ικέτευον αύτούς παύσασθαι τοΰ έπιβαίνειν, μή δυνάμεναι φέρκν.
2. Ώς επ; τφν θεωρητικών θεωρείται.
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82. Εύκοσμία ήν τοΐς μέλεσι τών εύμελών γυναικών, τοΐς 

ούσιν άνευ κοσμημάτων, αί τών ονυχών νύξεις· τοΐς δέ 

κοσμ·4μ«σι, τοΐς ούσιν έκτος τοΰ σιόματος, ακοσμία ήν .1
83. ίδόντες οί άνδρες τά πρόσωπα τών γυναικών, μάλλον 

χαρίεντα οντα καί προτρεπτικά είς Ερωτα, έρωτόληπτοι 
γενόμενοι, έκόμισαν πάλιν και πολλάκις έπί την κλίνην 

τάς γυναίκας.

84. Καί ή Σελήνή, ώςπερ νυστάξασα έπί τω άγώνι της μετά 

τής Νυκτός   τρυφής, ωχρόν χρώμα εχουσα , καί έκλελυ- 

με'νας χειρας, τουτέστιν ακτίνας , βουλήν έ'θετο δύσαι, 

είς άπόλαυσιν άέρος, πνέοντος έκ τών κυμάτων τοΰ ωκεα
νού, τών έπεγειρομένων έκ τής νήξεως τών νηκτών.

*2 3

4

4. Τουτέστι τό σώμα ήν κόσμος τοΐς κοσμήμασιν’ έν γάρ τφ νυκτί 
άποβάλλουσι τά κοσμήματα.

2. Ώς γυνή ή νύ$ τής Σελήνης.
3. Ού γάρ τοσοΰτον λάμπει περί τόν όρθρον.
4. Καθώς μετά τήν συνουσίαν ό άνήρ ώχρόν έχει πρόσωπον καί έκ- 

λελυμένα μέλη.

Τέλος του Δεκάτου Κεφαλαίου, 

τοΰ Πρώτου Βιβλίου 

της Βαλαβαράτας.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει τόν καθοπλισμόν τοΰ Κρισνά 

καί τον λ/ρζοννα.

1. Ο υίός τής Σατεβατής, ό οΐκών άεννάως έν τφ λωτοειδεΐ 
καρδία τών αγαθών, καί ώς ψιταζός φθεγγόμενός τι τών 
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έν τοΐς άρχαιογονιζοΐς Βιβλίοις, είς διατριβήν τής Θεάς 

γνώσεως, έ'στω εις χαράν της καρδίας τοϋ κόσμου.
2. Προς δέ εύθυμίαν τοϋ Κρισνά επνευσεν ήδεΐα αύρα £, 

μηνύουσα τό τέλος της νυκτός, καταβεβρεγμένης τω 
εύόσμω ίδρώτι τών άνδρών τε καί γυναικών, τώ έκ τών 

συχνών άνθινων βελών τοϋ Ερωτος.
3. Τό τύμπανον έκρούσθη   έν τώ κόσμω τή προσταγή τοϋ 

Ηλίου, κηρύττον τά δε  « Αναχωρεί, Νύξ, άγλα’ίζου, Λωτέ  

» κλεϊσον ταχέως τό στόμα, Κουμουδβατή· άφες τήν τα- 
» ραχήν, Θάλασσα· άφες τόν ούρανόν, Σελήνη· περίπτυξαι 

» τόν θήλυν Κόκκαν, ώ άρρην Κόζκα.»

*2

* 3*

4. ό ύπνος έτυχε καιροϋ  έκ τής καριριύσεως τών οφθαλ
μών τών έραστών, πονησάντων έκ τοϋ άδιαλείπτου άγώ- 

νος τοϋ έρωτος, άπαλώς συμπεπλεγμένων τά μέλη, καί 
ώςπερ έμβεβυθισμένων ρείθροις αμβροσίας.

4

5. Οί άνθρωποι τυχόντες αΐσίας άναγεννήσεως, τουτέστιν 
έξεγερθέντες περί τόν ό'ρθρον, άναλαβόντες έν νώ τόν 

Θεόν, καί προσευξάμενοι, ήρξαντο ένασχολεϊσθαι έκαστος 
τοΐς ίδίοις εαυτών έργοις.

6. 0 Ερως, ό μόνος νικητής τοϋ κόσμου, καί γνωστός τήν 
δύναμιν, άφείς τό βέλος θυμω, ένεκεν τή; ατιμίας^ τής 
παρά τοϋ Σίβα, γυμναζόμενος έν αρχή τής ημέρας, δονεί 

4. Περί τήν έω αύρα ήδεΐα πνέει.

2. ’Έθος έστι κροΰειν τύμπανον περί τόν ορθρον παρά τοΐς ένδό£οις. 

Αγαθός οιωνός έστι βλέπειν τύμπανον περί τό πρω^, ή χρυσίον, ή πΰρ, 

ή τόν ήλιον, ή τόν διδάσκαλον.

3. Ό μεν λωτός κατά τήν ημέραν διεκπετάννυταΓ ή δέ Κουμουδ- 

βατή συμμύει.

4. Παυσάντων τής παιδιας, ό ύπνος ήλθεν, εύκαιρίας τυχών.
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τήν ρομφαίαν, ή έστιν ή δονουμένη πλεξίς τών γυναικών, 

αι περιστρέφουσι το πεπηγμένον γάλα

7. Ο μεγαλόφωνος αλέκτωρ ούτως έκήρυττε προς τάς ύπε- 
ρηφάνους και ίσχυρογνώμονας γυναίκας έν έκάστω τόπω  

«Αφεθήτω ταχέως τό όπερήφανον καί ισχυρόγνωμον ή 
υ μέν γάρ νύξ παρέρχεται, ή ούσα πάνδωρος δάμαλις τών 

» γυναικών  ή δ’ ήμερα αναφαίνεται, ή πρόξενος τής 

« διαζεύξεως.«

*

*

8. Μόλις ύπνώσασα ή ερωμένη, εδερεν έν όνείρω ένοχον έρα- 

στήν, προσελθόντα  έξεγερθεΐσα δέ καί λυπηθεΐσα έπί 

ταΐς πολλαΐς πληγαϊς, ήγκαλίζετο, έρωτι πιεζομένη αύ

τόν, ος, έλθών κρυφίως, έκοιμάτο που έν άκρα τής κλίνης.

*

9. Γυνή τις είδεν έν όνείρω εραστήν, συμπαίζοντα άλλη 

άντιςήλω  έξυπνήσασα δέ καί ίδυύσα τόν εραστήν παρόν
τα, έλάκτιζε τήν έπί τού τοίχου σκιάν αύτής, νομίζουσα 

ώς αύτή έστιν ή αντίζηλος.

*

10. Ανήρ καί γυνή τό πολύ τής νυκτός γρηγορήσαντες ύπε- 

ρηφάνως καί ίσχυρογνωμόνως, ύπνωσαν ολίγον έπί τής 
αύτής κλίνης  έξιλεώσαντες δ’ άλλήλους έν όνείρω, καί 

περιπτυξάμενοι, οποίαν παιδιάν ούκ έποίησαν ;

*

11. Π άνατολή έτυχεν έρυθρότητος, ώςπερ όραΟεΐσα έρυθροϊς 
όφθαλμοΐς χηναλωπέκων, διανοουμένων μετά θυμού ταύ- 

τα  «Χίλιοι αιώνες παρήλθον  ό δέ φωτοφόρος Ηλιο; ούκ 

» έτι ανατέλλει έν ταύτη τή ανατολή·, »

* *

12. Η σεληνιακή λάμψις, ώςπερ θυμωθεϊσα έπί τώ φω- 
στήρι τής νυκτός, περιπτυσσομένω ήδέως τάς Κουμουδβα- 

τάς, τάς παρά τή άκτή τού έπί τής κορυφής τού δυτι-

1. Περί το πρω^ έξεγείρονται αΐ γυναίκες καί στρέφουσι τό πεπηγ

μένον γάλα, ΐνα έξαγάγωσι τό βουτυρον.
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κοΰ ορούς ποταμού, ίσχνότητα καί έρυθρότητα έλαβεν
13. Οί άνθρωποι συνέλεγον ταχέως έν άγγείοις τό σέλας    της 

Σελήνής, δ έστι τδ άμελγόμενον γάλα τών βοών, ώςπερ 

λέγοντες  « Πού πάλιν έσται τούτο τδ άγλαόν σε'λας της 

» Σελήνής, της πηγής της αμβροσίας άπελθούσης $ »

123

*

14. Η Σελήνή ην έν ούρανώ, ώς φρέαρ έν άγρώ· η έν τή 

Σελήνή μελανότης, ώς κηλόνιον, εις τδ άντλήσαι ύ^ωο  
Μετά ^έ την παύσιν τής λάμψεως τής Σελήνης ζόφωσις 

έγένετο, ώς μετά τό πότισμα χλόη.

*

15. Η έν ούρανώ Σελήνη άνεχώρησεν, ΐ^ούσα τό μέν έαυτής 

Σέλας καταποθέν, τά άστρα καταβρωθέντα ύπό τού 
ζόφου, ώς ό χήν αναχωρεί, βλέπων τό μέν υ^ωρ τής λί

μνης καταποθέν, τάς ^έ ρίζας τών λωτών καταβρωθεί- 

σας υπ ελεφάντων .
16. Η ανατολή ήγλαΐσθη έκ τού χνού τού ερυθρού λωτού, 

τού έν τή χειρί τού Ηλίου, (ο συμπεραίνεται άπό τών έρυ- 
θρών άκτίνων) τού ^ιασκε^αζομένου ύπό τού άέρος, τού έκ 

τών πτερύγων τών βομβυλίων, τών άφιπταμένων άπό τού 
ήδέος χυμού του Αϊραβάτα έλέφαντος, και φοιτώντων εις 

τήν εύω^ίαν τού λωτού τού Ηλίου.

1. Ή σεληνιακή λάμψις εκλαμβάνεται ώς γυνή τοΰ φωστήρας τής 
νυκτος, τής Σελήνης, αί δέ Κουμουδοαταί, οί έν νυκτί άνθοΰντες λωτοι, 
ώς άλλαι γυναίκες. Ή λάμψις τής δυούσης Σελήνης και ολίγη έστι καί 
έρυθρά, καθώς έκ ζηλοτυπίας ισχνή γίνεται καί έρυθρά έκ θυμοΰ ή γυνή, 
βλέπουσα τδν έαυτής άνδρα προς άλλας κλίσιν εχοντα.

2. Λευκόν τδ σέλας τής Σελήνης, λευκόν καί τδ γάλα, οπερ τήν έω 
συλλέγουσιν άμέλγοντες.

3. Ό μέν ουρανός έστιν ώς λίμνη, ή δέ Σελήνη ώς χήν, τδ δέ σέλας 
τής Σελήνης, ώς ύδωρ τής λίμνης, τά δ’άστρα, ώς ρίζαι λωτών, ό δέ 
ζόφος, ώς έλέφας. Αί ρίζαι τοΰ λωτοΰ στρογγυλοειδεΐς ε’,σι καί λευκαί 
καί βρώσιμοι.
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17. Οί όφθαλριοί τών άνδρών καί τών γυναικών ανοικτοί ον- 

τες έν τή νυκτί, καθώς οί νυκτάνθεις λωτοί, ελαβον 
ολίγον ύπνον είτα δέ ήνεωχθησαν περί το πρωί, εύστρο

φους έχοντες κόρας, καθώς οί ήριεράνΟεις λωτοί, περιϊ- 
πταριένους έχοντες βοριβυλίους .1

18. Εν τή ανατολή τοΰ Ηλίου, καί τοι ήρξαντο συχμύσαι οί 
έν νυκτί άνθοΰντες κυάνεοι λωτοί, ού καθόλου όμως ήδύ- 

ναντο συμμύσαι, ές αιτίας τής έςελεύσεως τών εντός πιε- 

ζομένων βομβυλίων.

19. Τοΰ Ηλίου άνατείλαντος ή φυταλιά τών ήμερανθέων λω
τών είχε σμήνη βομβυλίων έν τοΐς άκροις τών άνθέων, 
διά τήν εύωδίαν τών διεκπεταννυμένων φύλλων, ώςπερ 

ψέλλια έν χερσίν
20. 0 λύχνος, καί περ καίων έν ΐδιαιτέρω τόπω τοΰ κοιτώ

νας τών έραστών, έτρεμε καί έφοβεΐτο πως, οτι τά μέν 
άστρα πάντα άφήκαν τήν πολλήν λάμψιν, ή δέ Σελήνη 

άπήλθε, τοΰ  Ηλίου έλθόντος .1 3

21. 0 ζόφος ωκησεν εύθε'ως εντός τών σπηλαίων τών όρε'ων, 
ος ήν ώς καπνός τών άποσβεσθεισών λαμπρών βότα

νών    , αναιρεθείς έκ τών πολλών άκτίνων τοΰ Ηλίου, 

τοΰ λύχνου πάσης τής γής.

*234

22. Οί νέοι έξήρχοντο έκ τών κοιτώνων, έχοντες επί τοΰ 
στήθους, οπερ ήν, ώς λαμπρόν άρμα τοΰ βασιλέως Ερω-  *

4. Μέλαινα ή κόρη τοϋ οφθαλμού, μέλας και ό βομβύλιος.
2. Καθώς α! γυναίκες κοσμούνται, έλθόντος τού άνδρός, οΰτω καί ο[ 

λωτοί, έλθόντος τού Ηλίου. — Ό μεν "Ηλιος ώς άνήρ, ή δέ φυταλιά ώς 
γυνή, τά δέ σμήνη τών βομβυλίων ώς ψέλλια.

3. Άμυδρώς έλαμπε* τουτέστι καί αύτός ούδέν έστι πρός τό φως τού 
Ηλίου.

4. Βοτάνη μυθευομένη, ή λάμπει ώί πΰρ έν νυκτί.
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τος, δύο στρογγυλά σημεία, ώς δύο τροχούς, τυπωθέντα 

έν τη περιπτύξει έκ τοΰ κρόκου τοϋ έπί τών μαστών τών 

γυναικών.

23. Τό πυρ, έξελθόν έκ της καρδίας τών χηναλωπέκων 

ωςπερ φοοηϋεν  εκ των κυμάτων της αριδροσιας περί- 
πτύξεως αύτών έν τή ανατολή τοΰ Ηλίου, έποίησεν οΐ- 

κησιν έν ταΐς δυσβάτοις κορυφαΐς τοΰ ανατολικού οοους, 

ό'περ συμπαιραίνεται έκ τών θερμών ήλιολίθων  .

*

3*

24. Οί ποταμοί, οί ρέοντες έκ τών σεληνολίθων έπαυσαν 
σύν τοΐς ποταμοϊς τών δακρύων τών θηλέων χηναλωπέ

κων, έκ της διαζεύξεως από τών άρόένων  ό δέ ’Ωκεανός 

ησυχίαν σχών , ένεκα της στερησεως αύτών τών ποτα

μών, έλαβε κατάστασιν ταπεινήν.

*

5

25. Οί άνδρες, έλθόντες περί τό πρωί οίκαδε, σεσημειωμένοι 
νύξεσιν ονύχων, καί δηξεσιν όδόντων άλλων γυναικών, 

προσπεσόντες τοΐς ποσί τών οικείων γυναικών, περιελαμ- 
βάνοντο έν άγκάλαις ύπ’ αύτών ούκ έκ καρδίας, άλλ’ 

έπιπλάστως, φοβούμενων την ύπερηφάνειαν τών γειτονι- 
~ ~ 6

1- Τό πυρ δηλ. ό'περ εκαιε τήν καρδίαν αύτών έν νυκτί έκ τής δια- 
ζεύξεως.

Τό γαρ πυρ φοβείται τό ύδωρ, ώς σβεννύμενον ύπ’ αυτού.
3. Λίθος μυθευόμενος, δς εξάγει πυρ οτε λάμπει ό Ήλιος.
4. Λίθος μυθευόμενος, δς εξάγει πυρ οτε λάμπει ή Σελήνή.
5. ’Εν νυκτί άναταραττομένη ή θάλασσα, ησυχίαν έσχε περί τήν έω.
6. Έφοβήθησαν μή αί γειτονικαι γυναίκες ύπερηφανευθεϊεν λέγουσαι* 

« οί ημών άνδρες συνεισιν ήμϊν φά, ό δέ σός ουδέποτε σύνεστί σοι.»

κων γυναικών .
26. Η ημέρα έξήλθεν είς τόν κόσμον, ώς λέων είς τόν δρυ

μόν, έχουσα την μέν πληθύν τών ηλιακών έρυθρών άκτί- 
νων, ώς λοφιάν, τόν δ’ έξ ήμισείας άναφανέντα Ηλιον, 
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ώς όζοντα ερυθρόν έξ αίματος, τού ού χατέφαγεν έλέφαν- 

τος, τουτέστι τού σκότους.
27. Χαράν έποίησεν ό Ηλιος άπασι τοΐς έίχψύχοις, έχων τό 

έαυτού ημισυ σώμα κεκρυμμένον όπισθεν της "κορυφής τού 

ανατολικού ορούς, ώςπερ ίστάμενος έπι της ακρώρειας, είς 
άνάπαυσιν τού πόνου, έκ τού δολιχού και τού άεννάου 

δρόμου.

28. 0 Ηλιος έξήλθεν όλος εις τόν ούρανόν, ώςπερ πληγείς, 

ώς άκροις τών χειρών, τοΐς ύψηλοΐς κύμασι τού Ωκεανού 

θυμωθέντος, ότι τάς μέν γυναίκας αύτού, τούς ποταμούς, 
ούτος αΰει, τόν δέ υιόν αύτού, τόν φωστήρα της νυκτός, 

θλίβει £.

29. 0 Ηλιος λαμπών ύψού έπι της κορυφής τού ανατολικού 

όρους, έφαίνετο τοΐς ομμασι τών ανθρώπων έκ τών τρε- 

μουσών ακτινοβολιών, ότι περιφέρεται, ώς λαριπρός 

άτρακτος.
30. Αναρίθμητα όρνεα διεσπράρθησαν είς τόν αιθέρα περί τό 

πρωί, μέλανα οντα, ώς τά μέλανα φυτά, αί Ταμάλαι 3, 

και φαινόμενα ώς συντρίμματα τού σκότους, συντριμμέ- 

νου ύπό τού Ηλίου, ώς ύπό χειρομύλης.
31. 0 ό'ρθρος διακαύσας τόν έν αίθέρι ζόφον, ώς τό πύρ τόν 

έν δώσει χόρτον, άνεπαύθζ  καί τοι δ’ ήν όλιγόλαμπρος 

οτε άνεπαύθη, πολύλαμπρος όμως Ηλιος άνεφάνη είς εκ- 
στασιν τού νοός 3.

*

32. Α ή νυξ προσήνεγκεν είς λατρείαν τώ ούρανώ, ώς φαλώ

1. Τουτέστιν έλαττοΐ καί αμαυροί, τήν λάμψιν τής Σελήνης. Ή Σε
λήνη έγεννήθη έκ τής θαλάσσης.

2. Ταμάλα, είδος δένδρου, εχοντος μελανοειδή φύλλα και φλοιόν  
πολλά τοιαΰτα δένδρα φύονται περί τάς όχθας τής Ίαμουνάς.

*

3. Μετά τδν όρθ'ρον δηλ. ό Ήλιος άνεφάνη.
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τοΰ Σίβα, πεποιημένςο έζ σμαράγδου, τδ μεν σέλας τής 
Σελήνης, ώς λευκόν περιβόλαιον, τά 5 άστρα, ώς άνθη, 

ταΰτα άπορρίψας ό Ηλιος ελουσεν αύτδν τω έαυτοΰ ερυθρώ 

φωτί, ώς ύδατι μετά κρόκου .

33. Τής μέν έχθράς Σελήνης πασχούσης, χαρίεις και λαμ
πρός γίνεται ό λωτός  τοΰ <5 έχΟροΰ ζόφου πάσχοντάς, 
άχαρις καί αμαυρός γίνεται ό λύχνος. Καί τοι δε δ,τε 

λωτός καί ό λύχνος βμοιοί εΐσι ζατά τήν αγλαΐαν, πολύ 

δμως τδ διάφορόν έστιν αύτών  ό μέν γάρ, ώς μικροπρε
πής, νάννυται έπι τώ πάθει τοΰ οικείου εχθρού  ό δέ, ώς 

μεγαλοπρεπής, στυγνάζει 2.

*

*
*

34. Επειδή ή Σελήνη άφείλετο έν νυκτί πάσαν τήν αγλαΐαν 

τών λωτών, διά τοΰτο αύτη, έλθόντος τοΰ Ηλίου περί 
τδ πρωί, πηδήσασα έκ τής κορυφής τοΰ δυτικού ορούς, 

έφαίνετο έμβεβυθισμένη ή ήμίσεια τή ιλύϊ, τή παρα τή 

ακτή του ωκεανού .
35. Τδ ορος τής δύσεως έφαίνετο, ώς δ Σίβας, εχων έν μεν 

τή υπώρεια τδ σκότος, ώς δε'ρμα 4, έπι δέ τής κορυφής 

τδ ημισέληνον καί τάς χρυσοειδεΐς ακτίνας, ώς ξανθούς 

πλοκάμους.

*--■■■ ■■■—■ ....... .. ....... . ■■ ■■■■ ■ ■ ................................... ............... .

4. ’Εν τή νυκτί λατρεύοντες τιθέασι τή εΐκόνι άνθη καί περιβόλαιον, 
ώςπερ ύπνίζοντες τδν Θεόν  περί δέ τήν εω άποβάλλουσιν αυτά, καί 
λούουσιν αύτδν, ώςπερ έξεγερθέντα τοΰ υπνου' κρόκον τιθέασίν έν ΰδατι, 
8 ραίνουσι’ σημαίνει δέ διά τούτου τήν περί τδ πρωί έρυθρότητα τοΰ 
ούρανοΰ έκ τοΰ Ήλιου.

*

2. Μικροπρεπής νομίζεται ό λωτδς, εχων τδ είναι ές ίλύος’ μεγαλο
πρεπής δέ ό λύχνος, ώς εχων τδ είναι έκ φωτός.

3. Έφοβήθη, έπειδή ήλθεν ό Ήλιος, ό φίλος τών ήμερανθέων λωτών.
4. Ό Σίβας δέρμα έχει, ώς στρώμα, καί πλοκάμους, και τδ ημισέ

ληνον έπι κεφαλής.

14
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36. ίδούσης της αγλαΐας τοΰ ούρανοΰ  τδν νέον Ηλιον, καί 

έπιθυμησάσης αύτοΰ, ό της νυκτός φωστήρ, δς ήν γέρων 

και διαρρεούσας είχε λεύκάς τρίχας, τουτέστιν ακτίνας, 
λυπηθείς, επεσεν εύθέως άπό τοΰ δυτικοΰ ό'ρους είς τόν 

ωκεανόν.

1

37. Οί αστέρες, ώςπερ καιόμενοι ύπό τοΰ πυρός τοΰ Ηλίου, 
ηλθον πρός τούς άνθοΰντας λωτούς, τούς φύσει ψυχρούς, 
οι είσιν οί βομβύλιοι, ύπόξανθοι ό'ντες έκ τοΰ χρυσοειδοΰς 

χνοΰ τών λωτών.
38. Αί λαμπραί ακτίνες τοΰ Ηλίου, φλόγες ήσαν τοΰ πυρός 

της διαζεύξεως τών άνδρών καί γυναικών κατά την άρχήν 

της ημέρας, άποδεικνύουσαι τόν κυάνεον ούρανόν, ώς 

καπνόν  .12

39. Οί άστέρες, ώςπερ φοβηθέντες τούς τροχούς τοΰ άρματος 

τοΰ Ηλίου, κατέφυγον είς τούς οίκους, ο'περ συμπεραί- 
νεται έκ τών μαργαριτών, οΐ διεσκορπίσθησαν έν οΐκοις 

έκ τών διαρραγέντων ορμών έν τή σφοδρά περιπτύξει τών 

γυναικών καί τών άνδρών.

40. 0 μέν πέρδιξ, έπέχων βρώσεως, νηστεία έχρητο · ή δέ 

Κουμούδα  συμμύουσα θεωρίαν έποίει  ή δέ γλαυξ έκά- 

θητο έν ησυχία, ώς εγκρατής , είς τό γενέσθαι άνατολήν 

της Σελήνής, της ποιητρίας της νυκτός.

3

4 *

5

41. 0 Ηλιος, ώςπερ θερμανθείς έκ τοΰ πυρός τών ήλιολίθων, 

τών έν τώ άνατολικώ όρει, πετασθείς έκ της κορυφής 

1. Ή άγλαΐα τοΰ ούρανοΰ ώς γυνή ήν τοΰ τής νυκτός φωστήρος, δτε 
ελαμπεν έν νυκτί.

2. "Ιδιον τοΰ πυρός, ό καπνός.
3. Ό πέρδιξ, λέγουσιν, ήδεται τή Σελήνη.
4. Κουμούδα λέγεται ό νυκτάνθης λωτός.
5. Καθώς ό έγκρατής άπέχει βρώσεως, και κλείων τδε όμματα θεω

ρίαν ποιεί, εύχόμενος "ν’ έλθη έπ’ αύτόν ή πρόνοια.
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αύτού τού ορούς, άνέβη ταχέως είς τήν κορυφήν της ανα
τολής, ώς ό ό'ρνις έπί τήν κορυφήν τού δένδρου 1.

1. Καθώς τό δρνεον ϊπταται καί κάθηται έπί κορυφής δένδρου είς 
άνάπαυσιν.

2. Τών Πυρολατρών δηλονότι, οϊ έγχέουσι τω πυρί γάλα καί βούτυ- 
ρον περί τήν έω’ ©αγόντων δέ τών θεών διά τοΰ πυρός, ώς διά στόμα
τος, έφαγε καί ό "Ηλιος, δς έστιν είκών πάντων τών θεών, καί διά 
τοΰτο εσχε πλείω λαμπρότητα.

3. 01 Ινδοί λαμβάνοντες ύδωρ κοίλη τή χειρι, χέουσιν αυτό, προ" 
σφέροντες τώ Ήλίω, καί άτενίζοντες είς αύτόν.

42. 0 Ηλιος, ος έστιν είκών πάντων τών θεών, δύναμιν εσχε 

λαμπρότητας μεγάλης, επειδή τό πϋρ, ό'περ έστι στόμα 

τών θεών , κατέβρωσε τό προσφερόμενον ύπό τών Βραχ

μάνων περί τήν έω.

12

43. Τής Σελήνης πεσούσης, ώς φύλλου ξηρού καί μεμαραμ- 

μένου, ούτος ό Ηλιος έγένετο, οΐμαι, ώς φύλλον νεοθα- 
λές τού ούρανού, ώς δένδρου, τού ποτιζομένου τή άγα- 

θουργία τών τριών κόσμων, ώς αμβροσία.

41. Επειδή ή άνθρωπότης έποίησε λατρείαν τω Ηλίω, διά 

τούτο ό ίίλιος εθετο έν τή χειρί τών ανθρώπων εαυτόν 

πραγματικώς, δ έστι τό απαύγασμα αύτού έν τω ύδατι 

τώ έπί τής χειρός 3, ώς καρπόν τών καλών έργων, είς 
λειψιν τών δεινών.

45. ίΐ εκτεταμένη έπί μήκιστον κατά γής σκιά τού στελέ
χους καί τής στρογγύλης κορυφής τού δένδρου έφαίνετο, 

ώςπερ πεπτωκός σκιάδων τού μεγάλου έχθρού, τού ζό

φου, τοϋ άναιρεθέντος ύπό τού νέου ή'ρωος, τού Ηλίου.
46. 0 ίίλιος άνεϊλε καί τό έν τοΐς ένδομύχοις τών οίκων 

σκότος, ταΐς διά τών θυρίδων είσδυούσαις λάμψεσιν, 

ύπερλάμπροις γενομέναις έκ τών αντανακλάσεων τών 

λιθοκόλλητων ένωτίων τών περιφερομένων γυναικών.

14*
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47. 0 Ηλιος, ώς ράβδοις σκληραΐς ταίς άκτίσι, ταίς είσδυού- 
σαις διά τών κλάδων τών δένδρων, συνέτριψε τό σκό

τος, τό έν τοΐς συνηρεφέσι δάσεσιν, φοβούμενον καί τρε

λόν, οπερ συμπεραίνεται έκ της σκιάς τών σειομένων 

φύλλων.
48. 0 Ηλιος έφόβησε  και τό ολίγον σκότος, τό καταφυγόν 

είς τάς βαθείας όπάς τής γής, και έξ άφοβίας μεγα

λαυχούν, ταίς μαρμαρυγαΐς τών πολυτίμων λίθων τών 
έπι τής κορυφής τών όφεων, τών είσδυσάντων ές αίτιας 

της ημέρας ζ.

1

49. 0 Ηλιος, τουτέστιν ή τών σωμάτων λάμψις τών έν σπη- 

λαίοις ποιούντων θεωρίαν εκτενή ασκητών, περί τήν έω 
διεσκέδασε τό σκότος, καί περ είσελθόν έν άδύτοις σπη- 

λαίοις, προνοούμενον τής σωτηρίας έαυτοΰ.
50. 0 Ηλιος φθοράν έποίησε παντ'ι τώ σκότει, τώ ύπό γήν 

οίκοΰντι, καί περ τεθωρακισμένοι τοΐς μέλασι σώμασι 
τών ύποχθονίων οφεων, διελθών διά τοΰ κρυστάλλινου 

όρους, τοΰ οντος διαφανούς.

51. 0 μέν δίσκος τοΰ Ηλίου ήγλαΐζετό ύπό τοΰ ούρανοΰ, 

ώς μία χρυσή Τιλακά    έπι τοΰ μετώπου γυναικός· ή δέ 

διακεχυμένη έρυθρά λάμψις, ώς άλειμμα έκ κρόκου έπι 

τοΰ σώματος.

123

52. ό δέ Κρισνάς και ό ’Αρζούνας , προσκυνήσαντες τόν 

Θεόν Σίβαν κατά τόν ορθρον, έγυμνάσθησαν ολίγον έν 

4

1. Έπειδή έξ αιτίας τής ημέρας ό οφις ούκ εξέρχεται τής οπής, τής 

δ’ ημέρας αίτιός έστιν ό Ηλιος, διά τοΰτο λέγει, ώς ό "Ηλιος έοόβησε.

2. 01 γάρ όφεις έν τή νυκτί. έξέρχονται έκ τών οπών.

3. Τιλακά, χρίσμα στρογγυλόν, έρυθρόν.

4. ]Νΰν έρχεται έπι τήν ύπόθεσιν. ' ·
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δπλοις ζατά την έω· καθίσαντες δέ παρά τη Ίαμουνα 

έποίουν δωρεάς, άνατείλαντος του Ηλιου.

53. Βραχμάν δέ τις, λαμπρός το σώμα, ώς Ηλιος, μεγα

λόσωμος, μελανείμων, μεγαλόφθαλμος, σύμμετρος τοΐς μέ- 
54 λέσι τοΰ σώματος, σεβάσμιος, ξανθογένειος, σοβαρώς περί

πατων, πλοκάμους έ'χων, μακρόχειρ, καρδιόθελζτος, πα- 

ρέστη τούτοις, τω Κρισνά ζαί τω ’Αρζούνα, τοΐς όλέτορσι 

πάντων τών εχθρών.
55. Ούτος ούν ό μελανείμων καί ξανθόχρους είς απορίαν αύ

τούς ηγαγε, λέγοντας έν έαυτοΐς· «Αρα ουτος τό χρυσοϋν 
» έστιν όρος, ή Μερόη, εχον νέφος ώς περίζωμα ·, η ό 

» Ηλιος, έ'χων έν άγκάλαις την θυγατέρα αυτού ’ίαμου- 

» νάν; η τό πυρ, εχον καπνόν \»
56. Αφέντες δέ έκ χαράς τό συλλαλεΐν, άνέστησαν παραυτί- 

κα, νομίσαντες εαυτούς μακαρίους, καί κλίναντες τάς 
κεφαλάς, ηψαντο τού ζεύγους τών λωτίων ποδών αύτού, 

ώς βομβύλιοι.
57. Αναστησας δέ τη χειρί ίλαρώς αύτούς τούς ηρωας ό 

Βραχμάν ούτος, κεχρισμένους τό μέτωπον τη κόνιϊ τών 
ποδών αύτού, είπεν, άνοίξας τό στόμα, ού τών όδόντων ή 

λευκότης, προσβάλλουσα είς τό μέλαν ίμάτιον, άπεδείκνυεν 

ώς ή Πραϊάγα έστί μετά της Γαγγάς καί Ιαμουνάς ι.

58, « Πάλαι βασιλεύς τις ην Σβετακης τουνομα, όμοιος τω 

» Σίβα κατά τό θερμουργόν, ου έκ τών συνεχώς γινομέ- 

» νων θυσιών άπέκαμον οί θυηπόλοι  .12

1. Πραϊάγα, ή νΰν Πράγα, ιερά πόλις, ένθα συμμίγνυνται ή Γαγγά 
καί ή Ίαμουνα, οι ποταμοί" καί ή μέν Πραϊάγα άναφέρεται είς τό Ιερόν 
καί σεβάσμιον, ή δέ Ίαμουνά είς τό μέλαν τοΰ φορέματος, ή δέ Γαγγά 
είς τό λαμπρόν καί λευκόν.

2. Δηλ. έβαρύνθησαν θυσίας έκτελοΰντες.
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59, «Ποιων δέ σκληραγωγίαν μεγάλην  ούτος ό βασιλεύς, 

» προσταχθείς ύπό τοΰ Σίβα ήσθέντος, έσπενδε τω πυρί 

» διά βουτύρου δώδεκα έτη .

1

*2

60. «Χαρείς δ’ επ’ αύτώ τώ βασιλεΐ ό Σίβας, όφθείς πάλιν 

« αύτώ, εφη ήδέως  «Εστω σοι έκτέλεσις θυσίας διά τοΰ 

«μεγάλου οσίου Δουρβάσα, δς έστιν έμή απόρροια.»

*

61. «Ακούσας δέ τοΰ λόγου τοΰ Σίβα ό Βασιλεύς, έποίει θυ- 

» σίας εκατόν έτη, τυχών Βραχμάνων, έλθόντων μετά τοΰ 
» οσίου Δουρβάσα, τοΰ όμοιου τω Σίβα.

62. » Βαρυνθέν δέ τό πΰρ έκ τών γεγενημένων ύπό τοΰ βασι- 

» λέως Σβετακή πολλών θυσιών έν εκατόν έτεσι, καί έκ 
» τών χοών τοΰ βουτύρου έν δώδεκα ετεσιν, έγένετο όλί- 

» γης δυνάμεως .3

63. «Μετά δέ πολύ, λαβόν τό πΰρ συμβουλήν παρά τοΰ 
» Βραχμά, είς απαλλαγήν της άτονίας καί δυσπεψίας, καί 

» τοι επτάκις έζήφθη έν τούτω τω άλσει Κανδάβα, έσβέ- 

» σθη ό'μως ύπό τών φυλαττόντων άνθρώπων.

64. «Πιόν γάρ τό πΰρ τό στέαρ πάντων τών (,ώων τών έν 
ο τούτω τω άλσει, άπολήψεται  την έαυτοϋ δύναμιν 

» φυλάττει δ’ αεί τοΰτο τό άλσος είς μέγας δράκων, Τα
υ ξακάς τοΰνομα, ώ εύμενής έστιν ό ϊνδρας.

4

65. « Εγώ είμι έκεϊνο τό πΰρ· εύρών δ’ ύμάς άμφοτέρους έμοί 

» συνερίθους, δτι εύφημοί έστε, ώς ή λευκότης της Σελη- 

4. Μη εδρίσκων Βραχμάνας είς τό ποιήσαι Ουσίας, έποίει σκληραγω
γίαν.

2. Μή εδρίσκων Ουηπόλους Βραχμάνας, εσπενδε τω πυρί διά βου
τύρου.

3. Καθώς ό τρώγων υπέρ τό μέτρον άτονεΐ.
4. Ό αήρ λε'γεται φίλος τοΰ πυρός, καθό υπό τοΰ άέρος έξάπτεται 

μάλλον τό πΰρ.
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»νης καί τσϋ χηνός, κατακαύσω έν άζαρεΐ τοΰτο τό δά- 

» σος, κατά τόν λόγον τοϋ Βραχμά.
66. « Οί έν τούτω τώ μεγάλω δάσει άνθρωποι καί ^αέρζ.ονες 

«καί οφεις διατήρησιν αεί ποιοϋσιν ό δέ ίνδρας,ό φίλος 

» του Ταξακά, δράκοντας, βρεχει έν καιρω τής πυρκαϊάς.

67. «Εχων τοίνυν την μεγάλην βοήθειαν υμών άμφοτέρων, 

» κατακαύσω παντελώς τοΰτο τό δάσος· ό γάρ φίλος μου, 

» ό άηρ, καί περ λίαν δυνατός ων, άμβλύς έγένετο έν ταύ- 

« τη τή πράξει.»

68. ’Ακούσας τοϋ λόγου τούτου ό περίφρων ’Αρζούνας, είπεν 

άνοίξας τό στόμα, ού ή λευκότης τών όδόντων, προσβάλ- 

λουσα είς τό μέλαν στήθος αύτοΰ, έφαίνετο ώςπερ εί έποίει 

κύματα τής έν ούρανώ Γαγγάς·
69 . «Τό μέν τόξον έμοΰ, τοϋ δυνατού έν βραχίοσιν, αδύνατόν 

» έστιν οί δε άρμάτιοι ίπποι βραδύποδες  τό δ’ άρμα 

» τοΰτο ούχ ύποφέρει δρόμον ταχύν τά δέ βέλη ταΰτα 

» ολίγα είσίν έν τοιούτω μεγάλω εργω πολέμου.

*

70. «Αλλά καί τούτω τώ Κρισνά μέγα οπλον ούκ έστι, δυ- 

»νατόν φέρειν τούς δυνατούς αύτοΰ βραχίονας· ποίησον 

» ούν τά τελεσιουργικά ό'ργανα, ίνα γένηται τοΰτο το άν- 
» δραγάθημα.«

71. Ακοΰσαν τούτων τό πΰρ, έδωκε τώ ’Αρζούνα άρμα, 8 

έλαβε παρά τοϋ Βαρούνα, ό δέ Βαρούνας παρά τής Σελή

νης, έ'χον ίππους λευκούς καί σημαίαν, έχουσαν τόν πί- 
θηκα, καί τόξον έν, καί φαρέτρας δύω ακένωτους

72. Τώ δέ Κρισνά έδόθη παρά τοϋ πυρός δίσκος πύρινος, 

καταπληκτικός τοΐς έχθροΐς, καί κορύνη, Καουμοδακή 

τούνομα, είς φθοράν ούχί μόνον ανθρώπων, αλλά καί θεών 
καί δαιμόνων.

4. Άμφίδέξιος ήν ό ’Αρζούνας, διά τοΰτο εδωκεν αύτω δύω φαρέτρας.
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73. 0 μέν ουν ήρως Αρζούνας, προσκυνήσας τά πυρ, λαβών 
έν χειρί τό τόξον, θέμενος καί την δερματίνην δακτυλή

θραν, άνέβη εύθέως έπί τού άρματος, ομοίως δέ καί ό 

Κρισνας· τό δέ πυρ γενόμενον άνύποιστον διά της βοήθειας 

τούτων, έξαφθέν έν έκείνω τω δάσει, φλόγας έζέπεμπε, 

καθώς έν τνί συντέλεια.

Τέλος τοΰ Ενδεκάτου Κεφαλαίου, 

τοΰ Πρώτου Βιβλίου 

της 

Βαλαβαράτας.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ, 

δ διαλαμβάνει ηε^ϊ της πυρπολήσεων 

τοΰ δάσους Κανδάάα.

I

1. Εστω άεί εις χαράν ό Βεάσας, ό ών ή μόνη ναΰς, εις 
διαπόρθμευσιν τοΰ ώς πέλαγους τούτου κόσμου, ού έκ τοΰ 

στόματος ίστίον άμόλυντον άνεπετάσθη, ό' έστιν ή Μα- 
χαβαράτα .*

2. Ούτως ούν τοΰτο τό πΰρ, γνώμην ποίησαν κατακαΰσαι 
τό δάσος, είχε κόμην διαλελυμένην καί διακεχυμενην  , 

τουτέστι μέγαν καπνόν, καί θυμω κατεχόμενον έπί τω 

*2

4. Καθώς έκ τής νηός ίστίον άναπετάννυται.
2. Καθώς δτε ποιεί τις βιαστικως καί θυμψδώς διαλέλυται ή κόμη, 

και διακέχυται.
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μη κατακαϋσαι τά δάσος διά πολλοΰ χρόνου, έφαίνετο 

ερυθρόν.
3. Λίαν δ’ άφόρητον έγένετο το πΰρ, ώςπερ τρώγον τάς ακ

τίνας του Ηλίου ταΐς πυρίναις γλώσσαις, αίς έξέπεμπε, 

καί ώςπερ καταγελών τή καυστική δυνάμει τοϋ έν τή 

συντέλεια πυρός .
4. Φλογίζον δέ τό πυρ, εκοπτε τάς κεφαλάς τών δένδρων, 

τών τραφέντων ύπό τοϋ έχθροϋ ύδατος, τών νεφών  , και 

έρριπτεν αύτάς είς τόν αιθέρα, οπερ συμ.περαίνεται έκ τών 

άνισταμένων σωμάτων τοϋ καπνοϋ.

*2

5. Τότε τό πΰρ φοβέραν καταβοήν έποίει τοΐς έν δάσει 

φοβουμένοις ζώοις, δπερ συμπεραίνεται έκ τοϋ μεγάλου 

ήχου, τοϋ γινομένου έκ τών ρηγνυμένων καλάμων έν τώ 

καίεσθαι.
6. Σύμμικτος δέ βοή, πρόξενος φόβου παντι τώ κόσμω, έγέ

νετο τότε έν τοΐς τό δάσος οίκοϋσι, περικαιομένοις έκ 
τής συμπλοκής τοϋ πυρός, τοϋ διήκοντος λίαν ύψοΐ.

7. Τό πΰρ εκείνο έκαιε τά ίμάτια καί τάς τρίχας τής κεφα
λής, καί έξέσπα τά όμματα, καί τελευταϊον κατέκαιε 
πάντα τά μέλη τών έν τώ δάσει.

8. Τό δέ άρμα τοϋ ’Αρζούνα, τό έχον έπί τής σημαίας χρυ- 
σοειδή πίθηκα, περιφερόμενου ταχέως είς παν μέρος τοϋ 

δάσους, ήν ώς τείχος, κωλύον τούς ανθρώπους άποφυγεΐν 

τόν κίνδυνον τής πυρκαϊάς.

9. Καί αί μέν κεκομμέναι πτέρυγες τών όρνέων, τών άνι- 
πταμένων έκ τοϋ δάσους, άνήργοντο είς τόν ούρανόν έκ 
τοϋ σφοδροϋ άέρος, τοϋ έκ τών πολλών βελών τοϋ Αρ- 
ζούνα, τά δέ σώματα αύτών κατέπιπτον είς γήν.

4. Δεινότερου δηλ. ήν καί τοϋ έν τή συντελείς πυρός.
2. Τό γάρ ύδωρ πολέμιόν έστι τφ πυρί.
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10. ίδωρ δ’ έφερον πανταχόθεν μετά Θυμού έκαστος τών έν 

τω δάσει έν ύδρίαις, ώς ήδύναντο, είς τό άποσβέσαι τό 

πυρ, οΐ τε ΐάξαι και οί Ραξάσαι, καί οί ίπποκέφαλοι, και 

οί άνθρωποι.
11. Αλλ’ ούδέ ολίγον μέρος ύπατος επιπτεν είς τό πϋρ, ρι- 

πτομένου υπό τών ανθρώπων είς άπόσβεσιν, επειδή έξη- 

ραίνετο έκ της ύπερβολικής πυρκαϊάς, πριν τού έφικέσθαι.
12· Τό δέ πολύ ύδωρ, τό χεόμενον ύπ’άθρόων τών έν τώ δά- 

σει ανθρώπων είς τό καΐον πύρ, τό καταβιβρώσκον πολλά 
δένδρα, έγίνετο ώς πόσις έν βρώσει.

13. Ο δ’ ύδωρ έφερον οί άνθρωποι έν άγγείοις είς τό άπο- 

σβε'σαι τήν πυρκαϊάν, τούτο τότε έχεον ούκ έπι τά κα- 

τακαιόμενα πράγματα, άλλ’ έπι τά εαυτών σώματα, και 

αύτοι κατακαιόμενοι.
14. Τάς μέν χεΐρας τών ένασχολουμένων τή άποσβέσει τού 

πυρός, τούς δέ πόδας τών φευγόντων άπέκοπτον, ό μεν 

Αρζούνας συνεχέσι βέλεσιν, ό δέ Κρισνάς τοΐς άλλεπαλ- 

λήλοις δίσκοις.

15. Αί μέν έλαφοι έπήδων ταχυτήτι είς τόν αίθε'ρα, λέξου- 
*σαί πως ταύτα τω αέρι*  «Τό πυρ, ό φίλος σου, κατα- 

« καίει ήμάς σήμερον διαφύλαζον ούν σύ ήμάς, ό εχων 

» έλαφον, ελκουσαν τό άρμα σου. »
16. Οί δέ ίπποι χρεμετίζοντες μεγάλη χαρά, έπιπτον είς τό 

καΐον πύρ αύτοθελήτως· τού γάρ θανάτου ό'ντος άφεύκτου, 
οί μεγαλόφρονες ούκ άφιάσιν έκ φόβου τήν μεγαλοφρο- 

σύνην !
17. Οί δέ χοίροι, τού πυρός καταπυρπολούντος τό δάσος, 

λίαν φοβούμενοι, έσκαπταν τήν γήν τοΐς όδούσιν, ώςπερεΐ 

ώρυσσον φρέαρ, άφρονες !
18. Οί δέ λέοντες, αφέντες τήν έχθραν έκ φόβου τού πυρός, 

ήλθον πρός τούς ελέφαντας, ώς είς καταφύγιον, οΐ και 
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άπωλέσθησαν ύπό τών έλεφάντων, πεσόντων" τί γάρ όφε

λος έσται τό ανοίκειον τοΐς άφέσι τό μέγα φρόνημα ·,
19. Επειδή δέ έξερχόμενοι οί οφεις έκ τών οπών, είχον λί

θους ερυθρούς, ώς σπινθήρας, καί σώμα μέλαν, ώς κα
πνόν, διά τοΰτο έφαίνετο, οτι καί ό κασαχθόνιος κόσμος 

κατακαίεται έξ έκείνου τοΰ πυρός τοΰ δάσους.

20. Τό πΰρ ήγλαίζετο έν τώ δάσει τότε γλώσση πως έρυθρά, 

φαγόν Ναγαβαλήν  και Πούγαν, καί άσβεστον, γεγενη- 

μένην έκ τών κατακαιομένων λίθων, καί μεμιγμε'νων τω 
ύδατι του ποταμού.

1

21. Τό πΰρ καταφαγόν κατά κόρον παν τό ζυανόχρουν δά- 

σος, έξηρεύγετο έρυγμόν κατά τό βρώμα, τουτέστι μέλα

να καπνόν.
22. Καί ό έπί της σημαίας τοΰ Αρζούνα πίθηκος, ό κατα- 

καύσας την πόλιν τού Ραβάνα, βλέπων τοΰτο τό πΰρ, 

τό κατακαΐον τούς τρεις κόσμους, ύπερεθαύμασε.
23. Τό πΰρ, τό δν εντός τών δαιμόνων έκ φύσεως, έφαίνετο 

ώςπερ εί έποίει υποδοχήν τοΰ έξωθεν έρχομένου πυρός τού 

δάσους, διά της έξερχομένης φλογός έκ τού στόματος 
αύτών τών δαιμόνων, καιομένων καί οίμωζόντων.

24. Αί Οήλειαι ελαφοι, πίπτουσαι έπί τών νεβρών, διετήρουν 

αύτούς έκ της φλογός, είς ούδέν λογιζόμεναι τό πάθος 

αύτών οί δέ άρρενες ελαφοι έπιπτον έπί τών θηλειών, 

μη φέροντες την στέρησιν αύτών.
25. Οί άνδρες καί αί γυναίκες, οί προ πολλού διαζευχθέντες 

διάφορά τινι καί εριδι, περιήρχοντο τό δάσος οίμώζοντες" 

1. Ναγαβαλή, όνομα άναδενδράδος και τοΰ φύλλου αύτής, οπερ έστιν 
ώς κισσός. Τοΰτο τό φύλλον μιγνύντες Πούγα, ή έστιν ώς βάλανος, καί 
άσβέστφ, μασσώνται έν Ινδία άνδρεσ τε καί γυναίκες" ό δέ χυμός έρυθρος 
έστι, και διά τοΰτο τάτε χείλη και ή γλώσσα έρυθρά γίνεται.
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έν δέ τή καθ’οδόν συντυχία ήγκαλίζοντο άλλήλους ήδέως, 

έπιλαθόμενοι τών δεινών.
26. Οί ά'νδρες και αί γυναίκες, έν προυπτω κινδύνω ό'ντες, 

τοιαύτην ηδονήν τής περιπτύζεως έλάμβανον, ώστε ούκ 

έγίνωσκον, δτι ή ζωή αύτών άπολεσθήσεται δσον οΰπω 

έκ τού πυρός.
27. Αί γυναίκες τού δάσους, έχουσαι τά τέκνα αύτών έν άγ- 

κάλαις, έπιπτον είς τούς ποταμούς, νομίζοοσαι κάλλιον 

έν ύδατι θανεϊν, ψυχρώ ό'ντι, ή έν πυρί καίοντι.

28. Τότε οί έν τώ δάσει ταύτα εφασκον προς άλλήλους  
«Ω μήτερ! ώ παϊ! ώγύναι! ώ άνερ! ώ αδελφέ! ώ άδελ- 

» φή ! τδ πύρ κατακαύσει ημάς!

*

29. Ο θρούς, ό γινόμενος έκ τών μεγάλων όρέων, άπορρηγνυ- 

μένων, συμμεμιγμένος τή φωνή τών οφεων, τών ελεφάν
των, τών λεόντων και τών λοιπών ζώων, καιομένων, 

φόβον τής απώλειας τού κόσμου παρείχε τοΐς θεοΐς.
30. Εν νώ δέ λαβών ό ίνδρας διατηρήσαι τδ δάσος Καν- 

δάβαν, παρασκευασάμενος έν άκαρεΐ νέφη πολλά, έβρεχε 

ποταμηδόν ραγδαίαν βροχήν, καθώς δ υιός αύτού Αρζού

νας βέλη.
31. Ω τής τύχης! τούτο τό ύδωρ τών νεφών, καιόμενον ύπό 

τών φλογών τού ύπερκαίοντος πυρός έν δάσει, ετυχε καί 

έν τώ αϊθέρι τού αύτού πάθους, ο πάσχει ύπό τού έν θα
λάσση πυρός.

32. Τδ μέν ούν πλήθος τών βελών τού Αρζούνα διατείχισμα 
έγίνετο έν τώ αϊθέρι, έμποδίζον τήν βροχήν τό δέ πΰρ 

έζήπτετο μάλλον έκ τού άέρος, τού γινομένου έκ τής με

γάλης ορμής τών ριπτομένων βελών.
33. Τού δάσους καιομένου, ό μέν Ταζάκας ό'φις ήν έν τή γή 

τού Κουρού" ό δ’υίός αύτού Ασβασένας είσέδυ πάλιν διά 

τού στόματος είς τήν κοιλίαν τής έαυτού μητρός έκ φόβου.
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34. Η δέ γυνή τοΰ όφεως Ταξάκα, εις διατήρησιν τοΰ οίοΰ, 

έπήδησεν είς τον αιθέρα Ιλ τοϋ πυρός τοΰ δάσους· ό 

δ’ ’Αρζούνας έκοψε καί τήν ούράν τοΰ όφεως, την ούσαν 

έξω τοΰ στόματος τής μητρός εν τω καταποθήναι, καί 

τήν κεφαλήν αύτής.
35. Τότε ό ϊνδρας, διαταράξας τόν ’Αρζούναν άνέμω σφο- 

δρώ, έξήγαγεν έκ τής κοιλίας τής ακέφαλου μητρός τόν 

υιόν ’Ασβασέναν, ένεκα τής πρός τόν Ταξάκαν φιλίας.

36. Θυμωθείς δ’ ό ’Αρζούνας επί τή άπάττι, έτεμεν είς τρία 

τόν θήλυν ό'φιν έν τω αίθέρι τοΐς βέλεσι. Τηνικαΰτα τό 

πΰρ, καί ό Κρισνάς, καί ό ’Αρζούνας, κατηράσαντο τω 

’Ασβασένα ό’φει, λέγοντες· “ Εσο ανώνυμος καί άτιμος. »
37. Θυμωθείς μέν ούν ό ’Αρζούνας, ώςό ’ΐάμας, διότι άπάττ) 

έσώθη ό ’Ασβασένας, έπλήρωσε τόν ούρανόν φοβερών βε

λών, καταθλίβων τούς θεούς.
38. 0 δ’ ϊνδρας θυμω μεγάλω έρυθρά έσχε τά άπειρα ό'μ· 

ματα τοΰ έαυτοΰ σώματος κατά τοΰ ’Αρζούνα, ώςπερ εί 
είχε σπινθήρας τοΰ πυρός, τοΰ είς ούρανόν διήκοντος.

39. Θυμωθείς τοίνυν ό ϊνδρας κατά τοΰ λεοντοκαρδίου ’Αρ

ζούνα, έρριψε κατ’ αύτοΰ ορμή τό νεφοβόλον έαυτοΰ 

όπλον, ο περιεκάλυψε τόν ούρανόν νε'φεσι.
40. Φοβερός δ’ έγένετο τότε ό ούρανός, ώς έν τή συντελεία 

τοΰ αίώνος, έκ τών πυκνών νεφών, σύν σμερδαλέοις κε- 

ραυνοΐς καί έρισμαράνοις άστραπαΐς, καί βαρυβρόμοις 

βρονταΐς, ά κατέπληττον τούς ελέφαντας τών οκτώ με

ρών τοΰ κόσμου.
41. Τά δέ πυκνά νέφη, άποκρύψαντα τόν ίίλιον, σκότος βαθύ 

έποίησαν, έν ω τό πΰρ τοΰ δάσους, τό λάμπον έκ τών 

φλογών είς τούς τρεις κόσμους, έφαίνετο ώς πυγολαμπίς.

42. Αί μέν φλόγες τοΰ πυρός έπιπτον, ώςπερ ώθούμ,εναι τοΐς 
πολλοϊς ύδασι τών πολλών νεφών τό δέ πΰρ, όλιγό-
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λαμπρόν γινόμενον, έστέναζεν έκ λύπης, τουτέστιν έσιζεν

43. ίδών δ’ ό ’Αρζούνας το πΰρ νικώμενον, οπερ ήν πράγματι - 

κώς ή αύτοΰ δύναμις, έρριψε τό άεροβόλον οπλον, ό ών 

οπλών είδήμων, καίομοιος κατά τήν δύναμιν τώ Βαλαδέβα.

44. Σφοδρός δέ τότε άνεμος άνέστη, πλεονάσας τετραχώς, 

τή τε φιλία τή πρός τό πΰρ, καί τώ θυμω κατά τών εχ
θρών Θεών, διότι έχουσι τό αύτό όνομα Μαρούτ 2, καί 

τή επωδή τοΰ ’Αρζούνα, καί τή έαυτοΰ μεγάλφ δυνάμει.

45. Τό δέ μέγα ορος, ή Μερόη, τό κατασκήνωμα τοΰ ίνδρα, 

έκλονήθη ύπό τοΰ ’ Αέρος, ταΰτα διαλογιζομένου  «Φευ! 

» ύπό τούτου τοΰ ίνδρα ό ’Αρζούνας, ό νεότερος αδελφός 

>> τού υίοΰ μου Βήμα, πολεμεϊται έχθρωδώς! >

*

*

46. Διασκεδάσας δ’ εύΟέως τή δε κακεισε ό αήρ τά ύδατώδη 

νέφη τοΰ ίνδρα, έζήψεν έπί πλέον καί τό πΰρ, τό κατα

καΐον τά κατά τό δάσος, καί τό Οερμουργόν τοΰ ’Αρζούνα.

47. ΔιασκεδασΘέντων δέ τών εχθρών νεφών ύπό τοΰ Αέρος, 

αί άνιστάμεναι φλόγες τοΰ πυρός διήκον άχρι τοΰ ούρα

νοΰ, καί κατεγέλων καί αύτοΰ τοΰ Ηλίου.
48. Οτε μέν ούν τά πυκνά νέφη έν ούρανώ διεσκορπίσθησαν 

ύπό τοΰ νικητοΰ ’Αρζούνα, τότε ό ϊνδρας Ουμωθείς, ήψατο 

τοΰ κεραυνού 3, έπί τοΰ λευκοΰ άναβάς έλέφαντος.
49. Τοΰ δ’ Ινδρα όργιζομένου κατά τοΰ έπιφυσήσαντος ανέ

μου, καί πάλλοντος τόν φρικτόν κεραυνόν, έλαβον καί οί 
Θεοί έκαστος τά ίδια όπλα, είς πόλεμον κατά τοΰ Αρζούνα.

50. Καί ό μέν ΐάμας έλαβε τήν ράβδον , τήν γενομένην

1. Ήχος γινόμενος δτε ρίπτεται ύδωρ είς τό πΰρ.
2. Μαρούτ, όνομα αέρος καί θεοΰ.
3. Καθό ούτος έτριψε τό άεροβόλον οπλον.
4. Τό οπλον τοΰ Ίαμα, δς έστιν ό "Αδης καί ό θάνατος, μέλαινά 

έστι ράβδος, συμβολον τής παιδείας.
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μάλον μέλαιναν Ιλ τοΰ προσπελάζοντας πολλοΰ καπνοΰ 

τών θερμών αναστεναγμών τών ανθρώπων, τών θλιβο- 

μένων τώ τε πυρί καί τώ θανάτω τών οικείων.
51. 0 βέ Κουβέρας, ό φίλος τοΰ Σίβα, έλαβε τό άκαταμά- 

χητον οπλον έαυτοϋ, την χρυσήν κορύ»ην, ώςπερ εί έποίη- 
σεν αύτήν ό Σίβας έκ τοΰ πυρός τοΰ έαυτοϋ όφθαλμοΰ, 
τοΰ ολέτορος τοΰ κόσμου, καί είωκεν αύτήν αύτώ.

52. 0 Βαρούνας, ό λαμπρός ώς ό Ηλιος, ελαβε τότε εύ- 

θε'ως τό ό'πλον έαυτοϋ, τόν βρόχον, ού τώ φόβω οί Τι
τάνες ού^αμώς θάτερον τόν πόδα τιθέασι πρό θατέρου 

ώς οί χήνες, βλέποντες τόν βρόχον.
53. Ούτως ή σύνοδος τών θεών μετά τοΰ ϊν^ρα, καθωπλι- 

σμένη καί ικανή είς άπόσβεσιν τοΰ έν £άσει πυρός, ώρμη- 

σεν είς πόλεμον κατά τοΰ Αρζούνα.
54. Εξώρμησαν έκ τοΰ δάσους θυμω, λίαν ύπερηφανευόμε- 

νοι, άναπνεύσαντες ολίγον έκ τής βροχής, οί τε ’ΐάξαι, 

καί οί Ραξάσαι, καί οί αετοί, καί οί δράκοντες, καί άλλα 

τών ζώων, είς μάχην κατά τοΰ ’Αρζούνα.

55. Οί μέν ούν ’ΐάξαι ήρχοντο είς πόλεμον κατά τοΰ ’Αρζού

να, εχοντες έν χερσίν ρομφαίας, φοβεροί ό'ντες καί ερυ

θροί θυμω μεγάλω, ώςπερ φλόγες πυρός, μεμιγμένοι 
καπνω .

56. Οί ^έ Ραξάσαι μεγάλην τόλμην είχον, φοβεροί ό'ντες πο- 

λυει^έσιν ό'πλοις, άλαλάζοντες, άγριόν τι βλέποντες, καί 

φλόγας έκ τοΰ στόματος έκπέμποντες.
57. Οί ’Αετοί, ^εινά εχοντες καί ράμφη, καί ό'νυχας,

τοσοΰτον άνεμον έν αϊθέρι έποίησαν ταΐς πτέρυξιν, ώστε

1. Δηλ. ού προβάλλουσιν, ού προβαίνουσι.
2. Τό μεν Ερυθρόν του προσώπου, ώς τό πυρ, ή δε ρομφαία, μέλαν  

Ι'χουσα σίδηρον, ώς καπνός.
*
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τό πΰρ άποσβεσθήναι εύθέως, δίκην φωτός λύχνου. 

58. Οί δ’ ό'φεις εΐρποντο είς πόλεμον, περιφερόμενοι ταχέως, 
ώς μέλαιναι χειρες τοΰ βασιλέως θανάτου, έχοντες δά

κτυλα μέν τάς άνισταμένας κεφαλάς1, όνυχας δέ τούς 

πολυτίμους λίθους.

1. Πολυκέφαλοι ό'φεις ήσαν.

2. Πεσοΰσα γάρ ράβδος επί τής γής σημεϊον ποιεΐ’ τοΰτο δετόσημεϊον 

ταΰτά πως έδήλου’ «Ουτος ό ’Αρζούνας ηρως έστί.

59. Ο δέ φίλοπλος ’Αρζούνας πόλεμον εύθύς συνεκρότησε κα

τά τών πολεμικών τών τριών κόσμων, κατά τών έν ούρα
νώ θεών, θυμουμένων, καί κατά τών έμπροσθεν οντων 

Τιτάνων, δαιμόνων, ανθρώπων καί όφεων.

60. Βροχήν δ’ έποίει βελών έν τώ άμα, ώς τά νέφη τά έν 

τη συντελεία, είς παν μέρος κατά τών πολεμικών τών 
τριών κόσμων, φοβερών ό'ντων έκ θυμοΰ, καί ταχέων είς 

χρησιν τών οικείων όπλων.
61. Καί τις δαίμων ώρμησε κατά τοΰ ’Αρζούνα, εχων έν χει- 

ρί ό'ρος μετά δένδρων ημμένων, άνασπάσας αύτό’ πλη

γείς δέ την χεϊρα τοΐς βέλεσι τοΰ ’Αρζούνα, έπεσε καί 

αύτός καί τό ό'ρος, καί κατεκάη.
62. Καί ό μέν ’ΐάμας έτρεμεν έν πολέμω έκ τών βελών του 

’Αρζούνα· πεσοΰσα δ’ έκ τηςχειρός αύτοΰ ή ράβδος, έποίη- 

σε γραμμήν έπι της γής , τοΰτό πως δηλοΰσαν «Ού- 

» τος ό ’Αρζούνας μόνος ηρως έστίν.»

12

63. Οί δ’ ό'φεις, οΐ ήσαν ώς βρόχοι θανάτου, καί δίγλωσσοι, 

ώς ψαλίδια, είς ψαλισμόν τής ζωής τοΰ ’Αρζούνα, κα- 

τετέμνοντο έν πολέμιο τοΐς βέλεσι τοΰ ’Αρζούνα.

64. 0 δέ Κουβέρας δειλίαν έσχεν, ώς ούδέπω πρότερον, έλ- 

θοΰσαν διά τοΰ βέλους τοΰ ’Αρζούνα, ώς διά μαστρω-
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πού 1φ ή δέ κάρυνη * 2 3 4 ήν ειχεν έν χειρί επεσε θυμώ πως

4. Ή δειλία ώς γυνή παλλακίς.
2. 'Η κορύνη ώς γυνή νόμιμος.
3. 'Ως ανάξιος ήν ό Κουβέρας ταύτην εχειν.
4. Δηλ. καί ό ’Ίνδρας εκοψε πρότερον τάς πτέρυγας τών όρέων, καί 

ό υίός αύτοΰ ’Αρζούνας τάς τών αετών, ώς υιών τών όρέων. Μυθολογοΰ- 
σιν, ώς τά όρη εΐχον πρότερον πτέρυγας, άς εκοψεν ό ’Ίνδρας τώ κεραυ- 
νφ, έπειδή όπου καθίπταντο, κατέφθειρον και πόλεις και αγρούς.

5. Οί θεοί λέγονται θνητοί ώς πρός τόν ΰψιστον Θεόν Βισνούν* διά 
τούτο ό ποιητής πλάττει ενταύθα, ώς δτε οί άνθρωποι αναιρούμενοι έγί
νοντο θεοί, οί θεοί ένόμιζον, ώς αύτοί, θεοί όντες, άναιρεθέντες, εσονται 
αθάνατοι. Δόγμα έστιν, ώς ό αναιρεθείς έν πολέμω γενναίως, θεός γίνεται» 

15

65. Εκοψε δ’, ώς είκός, ό ’Αρζούνας ό υίός τοΰ Ινδρα καί 

τάς πτέρυγας τών αετών, τών έν αίθέρι ιπταμένων, ώς 

μικρών όρέων, γεννημάτων τών μεγάλων όρέων

66. Επεσε δέ θυμώ πως καί ό βρόχος, ό έν τη χειρίτοΰ Βα- 
ρούνα, φυγόντος έκ πολέμου, διά τόν φόβον τοΰ βέλους 

τοΰ γενναίου ’Αρζούνα.

■67. Θυμωθείς δέ καί ό Κρισνας, θάνατον έποίει τοΐς έν τώ 
δάσει τή βολή τοΰ δίσκου*  τό δέ πΰρ κατηνάλισκεν αύ

τούς φλογί όζεία.

68. Διατέμνων δέ τούς έχθρούς ό λαμπρός δίσκος τοΰ Κρι- 

σνά, έπανήρχετο πολλάκις είς τήν χεΐρα αύτοΰ, καθώς ό 
δίσκος τοΰ Ηλίου, άναιρών τό έν ούρανώ σκότος, ανέρ

χεται είς τήν κορυφήν τοΰ ανατολικού ό'ρους.
69. Οί μέν ούν οίκοΰντες τό δάσος έλαβον φύσιν Θεών, έκ 

τοΰ Θανάτου τοΰ έκ τών βελών τού ’Αρζούνα, καί τού δί
σκου τού Κρισνά  οί δέ Θεοί ήρχοντο πάλιν είς πόλεμον 

μετ’ αύτών τών νέων Θεών, λαμπροτέρων καί ίσχυροτέρων.

*

70. ϊδόντες δ' οί θεοί τούτους τούς Τιτάνας καί τούς ανθρώπους 

τούςέντω δάσει, γενομένους θεούς έκ τού πολέμου τού Αρζού

να, πάλιν ήρχοντο είς πόλεμον,γενέσθαι Οέλοντες αθάνατοι .5
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71. 0 ΰε δίσκος τοΰ Κρισνά, ό καταπιέζων τούς θεους? 

έφαίνετο έν ούρανώ σύν τοΐς χρυσοΐς βέλεσι τοΰ ’Αρζούνα, 

ώς άλλος δίσκος τοΰ Ηλίου σύν άκτίσι.

72. Καταπιεζόμενοι δ ή οί θεοί, έν πολέμω τοΐς συνεχέσι δει— 

νοΐς βέλεσι τοΰ Αρζούνα, ά διερρήγνυον καί άχρηστα 

έποίουν τά αντικείμενα όπλα, κατέφυγον είς τόν ϊνδραν, 

ώς είς άσυλον.
73. Χαρείς δ’ ό ϊνδρας έπί τή ανδρεία τοΰ υίοΰ αύτοΰ, βου

λόμενος ίδεΐν έπί πλέον την δύναμιν αύτοΰ, ύποκρινό- 

μενος θυμόν, έβρεχε χάλαζαν ούρανόθεν.
7-1, Θυμωθείς δ’ ό Αρζούνας έπί τούτω, τοσοΰτον πλήθος 

βελών ερριψε βροχηδόν ταχέως, ώστε την χάλαζαν δια- 

σκορπισθήναι, ώς άτομα τήδε κάκεΐσε ύπό τοΰ άέρος τοΰ 

έκ τών πτερωτών βελών.
75. Είτα δ’ άπορρώξ τις μεγάλη τοΰ όρους Μεροΰ  έρρίφθη 

θυμω πως ύπό τοΰ ίνδρα, είς άναίρεσιν τοΰ’Αρζούνα, ώςπερ 

μία σιδηρά σφαίρα πεπυρωμένη, καταπλήξασα τούς τρεις 

κόσμους.

1

76. Τής δέ μεγάλης άπορρώγος εκείνης πεσούσης είς τό έν 
δάσει πΰρ, πολλοΐς βέλεσι τοΰ ’Αρζούνα, τό τοΰ ίνδρα 

βούλημα, ή πτόησις δηλονότι, ούκ έπληρώθη ούδέ ύπό 

τών πανδωρών δένδρων  .12
77. Γνούς δ’ ό ϊνδρας τόν τε ’Αρζούναν καί τόν Κρισνάν δυσ- 

νικήτους έκ τε τής απ’ ούρανοΰ φωνής καί έκ τής πείρας, 
άφείς τό διαμάχεσθαι περαιτέρω, έπανήλθεν είς τόν ού

ρανόν μετά τών θεών.
78. Τό δέ πΰρ διήκε μέχρι τοΰ ούρανοΰ, είς τό ίδεΐν πως τόν 

ϊνδραν φυγοπόλεμον γενόμενον, ύπερκαΐον άνεμποδίστως,

1. Τό ορος ή Μερόη χρυσοΰν έστι.
2. Ο,τι θέλει ό άνθρωπος, ή οι θεοί, τοΰτο δίοωσι τό πάνοωρον δένδρον»
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καί σεϊον τήν κορυφήν τώ θαάματϊ τής δυνάμεως του ’Αρ- 

ζουνα.
79. Πΰρ δέ τι λαμπρόν έλαμπεν επί τούτων, τοΰ τε Κρισνά 

καί τοΰ ’Αρζούνα, τών νικητών τοΰ ϊνδρα, πρός ο τό πΰρ 

εκείνο τοΰ δάσους έφαίνετο λευκόν, ώς τό ό'ρος, ό Ιμαός , 

διά τής εύφημίας αύτών.

1

80. Ο δέ πολύς καί μέγας καπνός, ό έκ τοΰ πυρός τοΰ δά

σους, ό μέχρι τοΰ ούρανοΰ φερόμενος, έφαίνετο ώς δυσφη

μία πραγματική τοΰ ϊνδρα, φυγόντος έκ τοΰ πολέμου.

81. ίϊ δέ λευκή φήμη έγένετο τώ ϊνδρα έν ούρανώ, έκτης 

νίκης κατά τοΰ μεγάλου έχθροΰ Τιτάνος Ζάμβα, αύτη 

έτμήθη τοΐς βέλεσι τοΰ ’Αρζούνα εις πολλά τμήματα, ά 

έστι τά άστρα.
82. Τοσαύτην δέ φωνήν λεόντειου ένθουσιαστικώς έζέπεμψαν 

ο,τε Κρισνάς καί ό ’Αρζούνας επί τή νίκη, ώςτε τούς 
θεούς νομίσαι, ότι οί δύο ήρωες ουτοι έρχονται είς ούρα

νόν πρός πόλεμον.
83. Τούτων οντων έφ’ ά'ρματος εις τό κωλύσαι έζελθεϊν τούς 

έν τώ δάσει, τό πΰρ έκπετάσαν φλόγα, ώς κόμην, μέχρι 
τοΰούρανοΰ μανιωδώς, βρόμον έποίει, καί έπινε τό στέαρ 

τών ζώων.
84. Τό έν εκείνο τώ δάσει φαινόμενου μετέωρον φλογερόν 

πΰρ, βουλόμενον κατακαΰσαι καί τά ύδροφόρα νέφη, ήν 

ώςπερ τό πΰρ τό τής θαλάσσης, τό έχον έ/θραν κατά 
τοΰ ύδατος  .*2

85. II χλοάζουσα αγλαΐα τοΰ δάσους, φοβηθεϊσα έκ τοΰ κα- 

τακαίοντος έκείνου πυρός, προσήλθε τή ψυχρά ’ΐάμουνα· 

4. Λευκόν λέγεται τό όρος ό Ίμαός, διά τήν ήν έχει χιόνα.
2. Τό γάρ ττΰρ τής θαλάσσης τό ύδωρ πίνει, και διά τοΰτο ή θάλασσα 

ούκ αυξάνει.
15*
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διά -τούτο μέχρι της σήμερον ή Ιαμουνά κυανή έστι τό 

ύδωρ.

86. ’Αλλά και ή ’ίαμ,ουνά, πιεζομένη τή Οερμότητι τού πυ

ρός τού δάσους, έπορεύθη ταχέως είς τόν ούρανόν, περι- 

πτυξομένη πως τήν φίλην αύτής Γαγγάν, 8 συμπεραίνε- 

ται άπό τού πολλού καπνού.
87. Τό πύρ φαγόν τό κρέας πάντων τών έν δάσει ζώων, 

έπιεν, ώς διψαλ.έον, ήδέως και άκορέστως παν τό ύδωρ 

τό έν λίμναις, και φρέασι, και πηγαϊς, και ποταμοΐς.

88. Και ό Ηλιος, θλίβεις τότε έκ τού πολλού εκείνου πυρός 
τού δάσους, μέχρι τής σήμερον άνεσιν ού λαμβάνει έκ τής 

πολλής έν ούρανώ θερμότητος, και διά τούτο καταδύει 

είς τόν ωκεανόν και αναδύει.

89. Τότε και ή Σελήνη, κεραή γενομένη και ισχνή έκ τής 

νυκτός, τής συσταλθείσης έκ τής θερμότητος, καιομένου 
εκείνου τού δάσους, ωκησε παρά τή ό'χθη τής Γαγγάς, 

τής έπί τής κεφαλής τού Σίβα.

90. Τό πυρ έκεΐνο, καΐον μέχρι τού ούρανού, τοσαύτην θερ
μότητα έ'δωκε τοΐς ά'στρασι τότε, ώςτε τά ά'στρα, μέχρι 

τής σήμερον, μή φέροντά πως τόν Ηλιον, πλανάσθαι 

αλλαχού που έν τή ημέρα.

91. 0 άνεμος, βλέπων τήν φθοράν πάντων, άρπάξας μίαν 
έλαφον έκ μέσου τού πυρός, έδωκεν αύτήν τή Σελήνη έκ 

φιλίας, είς τό έποχεΐσθαι, ή καί έγένετο σημεϊον τή Σε
λήνη .1

92. Εξ εκείνης τής φλογός τού πυρός, τού κατακαύσαντος 
τήν γην τού δάσους φαίνεται, ότι καί ή κεφαλή τού 

γαιούχου δφεως Σέσσα κατεφλέχθη, καί καταφλέγεται 

1. Όχημα τής Σελήνης καί τοΰ Αέρος έστιν ή ελαφος. Μυθολογοΰ- 
σιν ώς τά μέλανα στίγματα, ά Ι'χει ή Σελήνη, ίλαφός έστι.
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μέχρι τής σήμερον, ό'περ συμπεραίνεται από της λάμψεως 

τών πολυτίμων λίθων, ών έχει έπι κορυφής.
93. Καί ό Βισνούς, ό'ς έστιν ό Κρισνάς, ό ών πλησίον τότε, 

τοσοΰτον έθερμάνθη ύπό τούτου του ολέθριου πυρός, ώςτε 
διά τούτο πάντως αναπαύεται μέχρι τοΰ νϋν έπί τών 

ύδάτων τοΰ ώκεανοΰ.

94. ’Αλλά καί τό πΰρ αύτό, πιεζόμενον ύπό τής οικείας εαυ
τού θερμότητος, καί μή δυνάμενον σβεσθήναι ύπό τοΰ 

χεομένου ύπατος, είσέδυ είς τήν θάλασσαν διά τοΰτο 

καί έλαβε τοΰτο τό ό'νομα ’Αούρβα .1
95. Είς δέ Τιτάν, Μαίας τοΰνομα  , αδελφός τοΰ Ναμουσή, 

έσώθη έκ τοΰ κινδύνου τοΰ πυρός, είπών ταΰτα· «ά ’Αρ- 

» ζούνα, αξία καταφυγή, διαφύλαξόν με έκ τοΰ καιομένου 

» δάσους  αΰξησον τήν εύφημίαν σου, τήν ύπερβαίνουσαν 

» κατά τήν λευκότητα τήν Σελήνην.»

12

*

96. ΠάλαιΒραχμάν τις, Μανδαπάλας τοΰνομα, καίπερ άγα

μος ών έκ νεότητος, άνελθών είς ούρανόν, ούκ ελαβε 

τέλειον καρπόν τών μεγάλων τής έγκρατείας πόνων αύτοΰ, 
έπειδή ήν άτεκνος . Ααβών δ’ έπειτα φύσιν όρνέου  

Σάργκα, είς ταχεΐαν τεκνογονίαν, έγέννησεν έκ τοΰ θή- 

λεος Σάργκα τέσσαρας νεοττούς, οί καί έσώθησαν έκ τοΰ 
πυρός ταΐς δεήσεσιν αύτοΰ.

3 4

97. Τό δέ πυρ, τό ον φοβερόν, ώς τό όμμα τοΰ Σίβα θυμου- 

μένου έν τή συντελεία, καταπυρπολήσαν έν έξ ήμέραις 

1. ’Αούρβα λέγεται τό έν θαλάσση μυθευόμενον πΰρ. — Δηλαδή τό 
τής θαλάσσης πΰρ, δ ονομάζεται ’Αούρβα, αύτό έστι τό πΰρ τοΰ δάσους 
έκείνου.

2. Ό Μαίας άρχιτέκτων έστι τών Τιτάνων.
3. 'Οςτις εχει υιόν, εκείνος ο’κεϊ άϊδίως έν ούρανψ.
4. ’Έλαβε φύσιν όρνεου, επειδή οί όρνεις πολύγονοι είσι καί ταχύγονοι.
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παν εκείνο τό οάσος Κανδάβαν, εκτός τών εξ τούτων, 

τών τεσσάρων νεοττών τού ό'φεως ’Ασβασένα καί τού Τι
τάνας Μαία, λαβόν άδειαν παρά τών γενναίων καί ήρώων, 

τούτε Κρισνά καί ’Αρζούνα, τών καταγόμενων, τού μ,έν 
εκ τού Κουρού, τού δέ έκ τού Κουκούρα, άνεχώρησε χαΐ- 

ρον είς την έαυτού χώραν.
98. Ο λίαν εγκρατής καί σοφός ’Αμάρας σεβέσθω, ώς άλλος 

βομβύλιος, τόν λώτιον πόδα τού Ζηναδάτα, τού καλού 

καί όρθοόόςου διδασκάλου. Ελαβε τέλος τό πρώτον Βι- 

βλίον τού μεγάλου ποιήματος τής Βαλαβαράτας, ο έστι 

γνώρισμα τής γνώσεως τού ’Αμάρα καί έραστόν τοΐς με- 
γαλόφροσι, καί άμιλλώμενον τώ ούρανώ τή πολλή ήδύ- 

τητι, τή ήδυτέρα τής αμβροσίας Κ

99. Εν τούτω τω πρώτω βιβλίω αριθμός έστι Κεφαλαίων 

μέν δώδεκα, στίχων δέ χιλίων έννεακοσίων καί οκτώ, 

κατά τό μέτρον τού στίχου, τού καλούμενου ’Ανου^ούπα  .*2

4. Ούτος ό στίχος κεΐται έν τώ τελεί τής πρώτης Πάρβας, τουτέστι 
τού πρώτου Βιβλίου, έςω τής ύποθέσεως, σηι-.αίνων μόνον τό τέλος τής 
Πάρβας.

2. Καί ούτος ό στίχος έζω τής ύποθέσεως-.

Τέλος του Δωδεκάτου Κεφαλαίου

του Πρώτου Βιβλίου

της

Βαλαβαράτας.
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ΒΙΒΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.
----------------^β»^«ΗΒ»-----------------

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει τον θάνατον τοΰ Ζαρασάνδα.

1. Οί λαμπροί όνυχες τών ποδών τοΰ Βεάσα, οί αύζάνοντες 

την αρετήν, ώς ή Σελήνη τόν ωκεανόν, καί γανοΰντες τάς 
καρδίας τών αγαθών, ώς ό Ηλιος τούς λωτούς, δια- 

σκεδασάτωσαν τό σκότος, τουτέστι παν πάθος τών τριών 

κόσμων.

2. Οί μέν ούν όλβιοι ούτοι, ο,τε ’Αρζούνας και ό Κρισνάς, 

καί ό δαίμων Μαίας, φιλίαν θέμενοι, έκάθηντο παρά τήν 

όχθην τής ’ίαμουνάς, είς απαλλαγήν τοΰ πόνου, τοΰ 
έκ τοΰ καυθέντος δάσους, φιλικώς συλλαλοΰντες.

3. 0 δέ δαίμων Μαίας, γνούς εαυτόν άναγεννηθέντα, ώς 
λυτρωθε'ντα έκ τοΰ πυρός τοΰ δάσους, είπε λίαν χαίρων 

τω ήρωίκώ ’Αρζούνα προ οφθαλμών τοΰ Κρισνά"

4. «Τά μέν όρη καί οί ελέφαντες, οί λεγόμενοι, ώς βαστά- 
» ζουσι τήν γήν, βάρος είσί τής γής ό δέ Σέσσας οφιςπώς 

» δύναται βαστάξαι τήν γήν, ών άνεμόσαρκος; είς δέ μο

υ νος βαστάζει τήν λίαν βαρεΐαν γήν, ό άλλους εύεργετών.

Ε Δηλ. ούκ έ'στιν αληθές, ώς βαστάζουσι τήν γήν οί έλέφαντες τών 
οκτώ μερών και τά όρη" τουναντίον δέ βάρος είσί τής γής.
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5. «ύςγάρ χαράν λαμβάνει τώ πρός τούς άλλους κακάποιειν, 

» τούτου τώ πολλω βάρει βαρυνομένης της γης είς τά κά- 

» τω, είς τό βαστάξαι ταύτην ό Θεός πολύμορφος γίνεται, 

« ος έστιν οί άνθρωποι, οί ποιοϋντες αγαθά πρός άλλους.
6. « Ο ποιων εύεργεσίας ούδαμή πάσχει, οΰτ’ έν τούτω τώ 

» κόσμω, ούτ’ έν τώ μέλλοντι, έμβεβαπτισμένος έν τή 

» εύφημία καί έν τή εύποιΐα, ώς έν αμβροσία, καί περ τού 
«κόσμου ζαίοντος δίκην πυρός τού δάσους.

7. «Διά τί ματαίως οί άνθρωποι ποιούσι μεγάλην σκληραγω- 
» γίαν και έγκράτειαν ·, διά τί ματαίως πορεύονται είς 

« άγιους τόπους; μόνη γάρ ή εύεργεσία δίδωσιν αεί έκεϊνα 

» τά αγαθά τοΐς άγαθοΐς .1
8. « Πολλαΐ εύεργεσίαι είσιν έν κόσμω, οϊον η δόσις τού 

η πλούτου, καί άλλαι τοιαύται  αύται δ’ όμως ούδε'γε τό 

» έκατοστημόριον ομοιαί είσι τή εύεργεσία, ή σώζει τόν 

» άνθρωπον έκ κινδύνου ζωής.

*

9. «Ούδέ γάρ ό Βραχμάς είπεν ώρισμένως ανταμοιβήν τινα 

» άξίαν της εύεργεσίας τού δόντος σωτηρίαν καί ασφάλειαν 

» τίνι ούν ανταμοιβή αξία τής σής εύεργεσίας έγώ ειην άν 

» εςω τού χρέους;
10. « Τίς ανταμοιβή κατάλληλός έστι τω πατρί, τή μητρί, 

» τώ διδόντι μάθησιν, καί τώ διδόντι σωτηοίαν; Τούτα 

» άναλογιζόμενοι οί άνθρωποι, άποβάλλουσι τό έν τή 
» καρδία αύτών άχθος  , διά τής πρός τούς πόδας αύ

τών θεραπείας.»

*2

4. Ή εύεργεσία μόνη δίδωσι τοΐς άγαθοΐς τά αγαθά έκεϊνα, ά περ 
άπολαμβάνουσι διά τής σκληραγωγίας καί περιηγήσεως, καί προσκυνή- 
σεως αγίων τόπων.

2. Τό άχθος, δ εχουσιν, δτι ού δένονται ανταμεϊψαι τήν χάριν τφ 
πατρί, κ.τ.λ.
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11. Είπών δ’ επειτα ό Τιτάν Μαίας, «Εγώ, ώ’Αρζούνα, 

» προσφοράν τινα προσοίσω τοΐς ποσί τών πρεσβυτέρων 

» σου αδελφών, και σοι αύτώ», ά'φαντος έγένετο έμπρο

σθεν αύτοΰ τότε.
12. Ο δέ ’ίνδιστίρας, τιμήσας δώροις τόν Κρισνάν, τόν βαη- 

θήσαντα τώ ’Αρζούνα έν τή πυρπολήσει τοΰ δάσους Καν- 

δάβα, έξαπέστειλεν αύτόν άπό τής Κανδαβαπράστας 

πόλεως είς τήν Δοαρακάν
13. Εστι λίμνη τις, Βινδουσάρα τουνομα, κειμένη μέσον τής 

ανατολής και τής άρκτου, έπ’ ορούς Μαϊνάκα, κατά τό 

βόρειον μέρος τοΰ ορούς Καϊλάσσα.

14. Ενταύθα έλθών λίαν ταχέως ό Μαίας, ή'νεγκε τρία θαυ

μαστά πράγματα, έναποτεθέντα έκεΐ πρότερον, κόγχον, 

κορύνην, και βουλευτήριον.

15. Και τήν μέν κόγχον, ήτις ήν τοΰ Βαρούνα, και ώνομά- 
ζετο Δεβαδάτα, έδωκε τώ φίλω ’Αρζούνα  ταύτης δ’ έμ- 

πνεομένης μακρόθεν, και ό έλέφας τοΰ Ινδρα λειποθυμεΐ.

*

16. Τήν δέ κορύνην, ήτις ήν τοΰ βασιλέως Βαβαζανέα, εδωκε 

τώ Βήμα  ταύτης παλλομένης, τώ ήχω ό κόσμος άπας καί 
θεοί καί δαίμονες ταράττονται, νομίζοντες συντέλειαν.

*

17. Τώ δέ ’ίνδιστίρα έδωκεν άσμενος τό βουλευτήριον τοΰ 

βασιλέως τών Τιτάνων Βρισσαπάρβα, ώ ό'νομα ήν Μαία, 

χιλίων πήχεων ον τό περίμετρον, ποιηθέν ύπ’ αύτοΰ τοΰ 
Μαία έν ένί ετει καί δύο μησί.

18. Τούτου τοΰ βουλευτηρίου, οπερ ήν πραγματικώς έγκώ- 
μιον   τοΰ ’Αρζούνα, πεποιημένου έκ διαφόρων λαμπρών 

μαρμάρων, φυλακήν έποίουν όκτακισχίλιοι Ραζάσαι, υπο

κείμενοι τή προσταγή τοΰ Μαία.

*2

4. ΤΙ Ίνδαπράστα λέγεται και Κανδαβαπράστα.
2. Λευκόν τό μάρμαρον, λευκή και ή ευφημία.
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19. Καί επί μέν τοΰ άνω μέρος τοΰ τοίχου, κατά τδ στέγα

σμα, τοΰ έκ λευκών μαρμάρων, ήσαν πεποιημένοι κατ' 
αλληλουχίαν λόφοι \ φαινόμενοι ώςπερ ορνεις Κόκαι  , 

καθήμενοι περί τήν όχθην τής Γαγγάς.

*2

20. Εν ίέ τώ λιθοστρώτω έ^άφει ήσαν λιμνίσκοι, μή φαι- 

νόμενοι μέν έκ τών λευκών μαρμάρων , οιακρινόμενοι 
^έ έκ τών κλαζόντων χηνών, ώςπερ ήχούντων περιπεζίων 

τής Λαξμ.ής, τής οΐκούσης έν τοΐς λωτοΐς.

3

21. Εν ^έ τοΐς λιμνίσκοις ήσαν λωτοί, έχοντες φύλλα μέν 
έκ σμαράγ^ων, άνθη έξ ανθράκων, καυλούς ^έ έξ ά^α- 

μάντων άντ'ι £έ σταγόνων ύπατος, μαργαρίτας έμπεπηγ- 

μένους .4

22. Τούς ^έ τοίχους καί τούς στύλους, μή ^ιακρινομένους, 

&ιά τό πεποιεΐσθαι έκ λαμπρών μαρμάρων, καί έκ τού

του αιτίους γινομένους προσκρούσεως, οί περιπατοΰντες 
άνθρωποι διέκρινον έκ τής άντιλαμπούσης εαυτών σκιάς .5

23. Η «^έ Σελήνη ήν, ώς κηπουρός, ποτίζουσα άφει^ώς ύ&ωρ 
τά έν τώ κηπαρίω τοΰ βουλευτηρίου ^έν^ρα έκ τών σε- 

ληνολίθων , έξ ών ήσαν πεποιημέναι αί άμάραι.6

4. Σφαιροειδή κοσμήματα. τιθέμενα επί τοΰ τοίχου πέριξ τοΰ στεγά
σματος.— Λευκόν το μάρμαρον, λευκή καί ή Γαγγά. Τό δέ άκρον τοΰ 
έκ μαρμάρων τοίχου ήν ώς τό χείλος τής Γαγγάς.

2. Κόκαι, ώς προείρηται, λέγονται οί χηναλώπεκες.
3. Λευκόν γάρ καί τό ΰδωρ, λευκά καί τά μάρμαρα.
4. Τά φύλλα τοΰ λωτοΰ μεγάλα είσίν, έν οϊς αί ρανίδες τοΰ ΰδατος 

στρογγύλαι γίνονται, ώς μαργαρίται.
5. Λαμπρόν τό έδαφος έκ τών λαμπρών λίθων, λαμπροί καί οί τοί

χοι καί οί στύλοι, καί διά τοΰτο ού διεκρίνοντο άπ’ άλλήλων' οί δ άν
θρωποι προσέκρουον άν αύτοΐς, εί μή διεκρίνοντο έκ τής άντιλαμπούσης 
αύτών σκιάς.

6. Σελτνόλιθο;. είδοϊ λίθου, έξ ού άναβρύει ΰδωρ όταν λάμπη ή Σε
λήνη.
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24. Εδέσματα δ’ έγίνοντο ύπό τών μαγείρων, ού διά πυρός, 

άλλα όιά τού Ηλίου· τιθε'ντες γάρ τάς χύτρας έπί τού 
εδάφους, τού έστρωμένου έζ τών ήλιολίθων ,  ήδιστα 

έδε'σματα έποίουν, ζαΐ κατεγε'λων της φήμης τού βασι- 

λέως Νάλα  .

*

*2

25. Ο δ’ έπί της κορυφής τού βουλευτηρίου τούτου πολυποί

κιλος αιθήρ, έκ τών αγλαών μαρμαρυγών τών διαφόρων 
πολυτίμων λίθων, ην ώςπερ σκιάδων νικητικόν  , πε- 

ποιημένον ύπό τού Βραχμά, έπειδή ύπαιρέβαινε τή αγλαΐα 

και τό βουλευτη'ριον τών θεών.

34

26. Τούτου τού βουλεύτηρίου έν τώ έδάφει, τώ έξ ανθρά

κων λίθων, και έν τοΐς κίοσΐ, τοΐς έκ σμαράγδων, τοΐς 

ομοιοις τω πυρι και τώ ζαπνώ , αναλυσας ο Ερως τας 
καρδίας τού έραστού καί τής έρωμένης, και διαχύσας, 

ενωσιν τούτων έποίει  .5*

27. Οί μέν άνθράκινοι κίονες τούτου τού βουλευτηρίου έπ’ έ- 
δάφους σμαραγδίνου, έφαίνοντο είς ηδονήν τών οφθαλμών, 

ώςπερ έκτεταμέναι ακτίνες τού Ηλίου, άναδυομένου περί 

τήν έω από τού ωκεανού θ.

28. Οί δέ σμαράγδινοι στύλοι  έπ’ εδάφους αδαμαντίνου, 7

4. Ήλιόλιθος, είδος λίθου, βς πΰρ έξάγει όταν λάμπει ό "Ηλιος, και 
διά τούτο ένταΰθα ούκ ήν χρεία πυρός.

2. 'Ο Νάλας, δς ήν βασιλεύς, έγραψε περί μαγειρικής.
3. 'Ο νικών σκιάδων λαμβάνει παρά τοΰ βασιλέως, ώς βραβεΐον.
4. 01 μέν άνθρακες, ώς ερυθροί, άναφέρονται είς τό πΰρ, οι δέ σμάραγ- 

γδοι, ώς κυάνεοι, είς τόν καπνόν.
ΰ. τουτέστιν ό βλέπων τοιοΰτονκτίσμα ηδονικόν, ερωτι κάτοχος έγίνετο.
6. Έρυθραί αί ακτίνες τοΰ Ήλιου, έρυθροί καί οί κίονες* κυάνεος 

ό ωκεανός, κυάνεον καί τό έδαφος.
7. 01 μέν σμαράγδινοι στόλοι, ώς έμετός τοΰ καταποθέντος σκότους* 

τό δέ άδαμάντινον έδαφος, ώς παρατεταμένη λάμύις τής Σελήνης.



236 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

ήσαν ώςπερ έμετοί του πολτού σκότους, τού κατά κόρον 

καταποθε'ντος ύπό της παρατεταμένης Κάμψεως τής 

Σελήνης.
29. Οί πε'ρδικες επινον τήν λάμψιν τής Σελήνης, τήν έπί 

τών προσώπων τών έκ μαρμάρου αγαλμάτων, ά ένομί- 

ζοντο ώς σελήναι ι, καίείχον ώς μέλανα στίγματα τούς 

περίίπταμένους βομβυλίους, νομίζοντας αύτά ώς λευκούς 

λωτούς.
30. Εν τούτω τώ βουλευτηρίω τά έκ διαφόρων χρωμάτων 

γεγραμμένα αίσια τραπέζια έπί γής είχον μαργαρίτας  , 

οΐ ήσαν ώς σταγόνες ύπατος, πίπτοντες άπό τής έπι τής 

στέγης ούρανομήκους σημαίας , ής τό άκρον έθιγε τής 

ούρανίας Γαγγάς.

*2

3

31. Οίκών αεί έν τούτω τώ βουλευτηρίω ό Τουμβουρούς  

^ιά τήν πρός τόν ’Αρζούναν φιλίαν, ήίεν έναρμόνια άσμα

τα μετά τών Κιμπουρουσσών  καί ’Αψαρών καί Γαν- 
^αρβών.

4

5

32. Καί οί έλλόγιμοι καί σοφοί, οΐ έθεάσαντο τό βουλευτή-

4. Τό αγλαόν πρόσωπον εικάζεται τή Σελήνη και τφ λωτώ.

2. Είώθασι γράφειν έπί γής διά χρωμάτων, ώς αίσια, τετράγωνα 
σχήματα μυστηριώδη, όποιον τό έξης, Σβαστικά ονομαζόμε- 

νον, έν έορταΐς έμπροσθεν τών θεών, ή έν γάμοις, έμπροσθεν τής καθέ- 

δρας τοΰ νυμφίου και τής νύμφης· έπι δέ τοΰ μέσου ποιοΰσι σταυροειδές 

σχήμα αλεύρου ή δρύζης' αντί δέ τούτων ένταΰθα ήσαν μαργα- 

ρίται.

3. Ή έπι τής στέγης σημαία τοσοΰτον ύψηλή ήν, ώςτε ένομίζετο οτι 

εψαυε τής έν ούρανώ Γαγγάς, καί σειομένη ύπό τής αύρας, ερραινε 

σταγόνας, αϊ ήσαν οί μαργαρίται.

-^Ρχ·θγός έστι τών Γανδαρβών, τουτέστι μουσικών θεών.

5. Κιμπουροΰσαι ή Κιννάραι, θεοί μουσικοί.
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ριον τής Σαρασβατής 1, έπαινέσαι τοΰτο τό βουλευτή- 
ριον ούκ ή^ύναντο, έξιστάμενοι καί σείοντες τήν κεφαλήν. 

33. Εμβάς ό βασιλεύς Ίνδιστίρας τούτω τώ βουλευτηρίω 

έν αίσια ώρα, δωρεάς έδωρεϊτο έν έπτά ήμέραις πολλοΐς 

ελΟοΰσι Βραχμάσιν, άγιαστικοΐς άπάσης τής οικουμένης. 
34. Καίποτε ό Ίνδιστίρας, ών έν τούτω τό βουλευτηρίω 

είδε τόν Ναράδαν, κατιόντα έξ ούρανοΰ, λαμπρότερον 

όντα καί τοΰ Ηλίου τή λάρχψει τοΰ έαυτοΰ σώματος.

1. Οί γαρ λόγιοι άξιοι εΐσι τοΰ βουλευτηρίου τής Σαρασβατής, τής 
θεάς τοΰ λόγου.

2. Καθώς οί Κουμοΰδαι, οί νυκτάνθεις λωτοί, διεκπετάννυνται βλέ
ποντες τήν Σελήνη;, οΰτω και οί έν θεωρία όντες έπτά όσιοι ήνέφξαν 
τούς οφθαλμούς είς το ϊδεϊν τό σεληνιαϊον πρόσωπον τοΰ Ναράδα.

3. Οί αστέρες Οηλυκοΰ γένους όντες παρ’Ίνδοϊς, λέγονται ώς γυναί
κες τής Σελήνης, ή έστιν αρσενικού γένους παρ’ Ίνδοΐς.

4. Στίγματα έννοοΰνται ένταΰθα ή μελανότης, ήν εχει ή Σε
λήνη.

35. Ου τό σεληνιαΐον πρόσωπον έ'βλεπον χαρα οί μεγάλοι 
έπτά δσιοι, οί Θεωρητικοί καί φιλήσυχοι, άνοίξαντες τούς 
οφθαλμούς, καθώς οί Κουμοΰδαι   ·12

36. Ού τό λαμπρόν πρόσωπον εβλεπον έλευθέρως καί ατενώς 
οί σώφρονες αστέρες , νομίζοντες τήν Σελήνην βλέπον- 
τες δ’ αύτό ά'νευ στιγμάτων , αφέντες τήν δόξαν έκεί- 

νην, εβλεπον φειδομένως.

3
4

37. 0ς, ίδών θεούς τινας συμπαίζοντας ταίς θεαίναις, άπέ- 

κρυψε τό έαυτοΰ σώμα έν τοΐς νέφ-σιν, ίνα μή ούτοι 

βλέποντες αύτόν αΐσχύνοιντο.
38. Ος προσεκυνεΐτο έν αίδοΐ καί εύλαβεία ύπό τών θεών 

τή κλίσει τής κεφαλής, και ήνωμέναις ταίς χερσίν, αί 
είλκύσθησαν άπό τών μαστών τών θεαινών, καί έτέθησαν 

επί τοΰ μετώπου.
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39. Ού τοΰ ζεύγους τών λωτίων ποδών ήψατο έν ούρανώ δ 
Ηλιος προθύυ.ως καί εύλαβώς, ρίψας τούς δύο λωτούς , 

καί έκτείνας τάς χεϊρας.

1

40. Ού τό ζεύγος τών λωτίων ποδών ενιψεν ή Γαγγά, διεκ- 

πετάσασα μακρόθεν εν κύρια, ώς χεϊρα, είς τό άγνισθή- 

ναι, και περ τιμώμενη υπο του Σιοα .
41. Ος ήκουε μέν τώ έσωτερικώ ούτί τοΰ άρρητου θείου ονό

ματος, προξένου άρ.υθήτου χαράς, κατεφρόνει δε ήδείας 

φωνής τής έαυτού κιθάρας, πληττομένης ύπ άνεμου   .*23

42. Ος έοώτιζε τούς τών θεωρητικών τόπους, τούς έν τή 

όχθη τής πολυρρείθρου Γαγγάς, λευκός ών τό σώμα, ώς 
ή Σελήνη, καί μόνος ών, ώς ό Σίβας μετά τήν διάζευ- 

ξιν από τής Σατής.

43. Ού τό πρόσωπον έφαίνετο, ώς λωτός, τοϊς ομμασι τών 
ενδόξων Βραχμάνων καί τών λοιπών, καί έρριπίζετο έν τω 

καταβαίνειν ταΐς σαλευομέναις άκραις τών έπί τού βου

λευτηρίου σηριαιών, είς άνεσιν τού πόνου τής οδοιπορίας.

44. Καταβάς ούν ούτος ό όσιος Ναράδας από τοΰ ούρανοΰ, 
καί δούς εύλογίαν τώ βασιλεϊ ’ίνδιστίρα, άναστάντι καί 

προσκυνήσαντι, καθεσθείς έν πρωτοκαθεδρία, εφη ταύτα'

45. «Αί θεαί έθεωρήθησαν ύπ’ εμού, καταβαίνοντος έξ ούρα- 

« νού, διδούσαί σοι εύλογίαν, επειδή βλέπουσι τούς έαυ- 

» τών άνδρας γενναίους καί ανίκητους τοΐς βραχίοσι τών 
» δαιμόνων, διά τό κορέννυσθαι αεί τών θυσιών σου .4

4. Δύο ερυθρούς λωτούς εχει ό Ίίλιος έν χερσί.
2. Μυθολογείται οτι ό Σίβας φέρει τήν Γαγγάν έπι κορυφής.
3. "Οτε ό Ναράδας αιθεροβατεί, ή κιθάρα αύτοΰ ηχεί, πληττομένη 

ύπ’ ανέμου.
4. Τουτέστιν οί θεοί, οντες δυνατοί, διότι καλά τρώγουσι καί πίνουσιν 

έκ τών θυσιών σου, νικώσι τούς δαίμονας.
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46. «Οία τέρψις έγένετο μοι έν ούρανώ έκ τής θέας τών 
” βουλευτηρίων τών μεγάλων θεών, ταύτην εξάλειψε μου 

» τούτο τό βουλευτήριον σου, τό λίαν περιφανές καί περί- 
» βλεπτον.

47. «Ο βασιλεύς Πανδούς, ό πατήρ σου, ό ζαλλύνων τή 

» έαυτού παρουσία τό βουλευτη'ριον τού Δάρμα \ τοιαύ- 

» την παραγγελίαν είπε μοι πρός σέ έκ στόματος, κατα-
48. « βαίνοντι εις γην, άπιδών είς τόν ούρανόν, καί ίδών 

» βασζανία τόν Χαρισάνδραν Βασιλέα, καθημενον έν τώ 

« τού Ινδρα βουλευτηρίω, καί ύπερβαίνοντα τόν ϊνδραν 

» τή πολλή δόζη καί λαμπρότητι »*

49. « 0 κόσμος ούτος ούδενός μεγάλου πόνου αισθάνεται  , 

« αγόμενος ύπό σού άπόνως είς οδόν δικαιοσύνης, ένθα 
« τά μέν καλά σου έργα είσιν, ώς πανδώρα δε'νδρα, αί δέ 

« εύφημίαι σου, ώς ποταμοί αμβροσίας .

12

3

50. « Ούδείς έν τή γη σου ύπέρφρων ιόν, κύπτει είς τό λαβεϊν 

«τι οίκεΐον πράγμα, πεσόν έκ της χείλος αύτού κατά 
« γης, ινα μη δόξη ταπεινός, πολλώ μάλλον άλλότριον.

51. « Εστω σοι πάντοτε έν έκάστη πόλει καί όδω φήμη τις 

«της καλής διοικήσεως έκ τών η/ων τών πολυτίμων κο- 

« σμημάτων τώνάγλαών γυναικών, άδεώς περιπατουσών .4

52. « Βασιλέως σού ό'ντος έπί γης, οί άνθρωποι άδεώς όδεύου- 
« σιν οδόν μακράν καί έν μέσαις νυξί, διασκεδάζοντες τό 

1, Τδ γαρ βουλευτήριον τοΰ Δάρμα ήττάν έστι τοΰ βουλευτήριον» 
του ’Ίνδρα.

2. Εντεύθεν ά'ρχεται ή παραγγελία τοΰ Πανδοΰ.
3. Άνέτως και άπόνως οδεύεται ή όδδς, έν ή έστι και δένδρα είς 

κατασκίασιν, καί ΰδατα είς πόσιν.
4. Τουτέστιν έκ τούτου δήλον εσται, οτι καλή διοίκησίς έστιν, δτε οί 

άνθρωποι χρυσοφοροΰντες, περιπατοΰσιν άφόβως.
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α σκότος ταϊς λάμψεσι τών έν δακτυλίοις πολυτίμων λί- 

« θων, ώς λύχνων.

53. « Τοσοϋτον ή γή εύφορος καί καρποφόρος έγένετο ύπδ τής 
« λαμπράς άμβροσίας τής Σελήνης, μή φοβούμενης έκ τών 

α θεών , κόοον έχόντων έκ τών θυσιών σου, ώςτε περιγε- 
« λα τόν παράδεισον τοΰ ϊνδρα.

1

54. » Καίτοι ό Δάρμας   παίζει αεί και σκιρτά απολύτως  

■ έπι γής διά τήν χαράν τοΰ γενέσθαι σέ τόν υιόν αύτοΰ 
« βασιλέα, τιμάται όμως απανταχού, διότι πατήρ έστι 

α σός, τοΰ βασιλέως τής γής.

12 3

55. « Πού ούκ έγένετο ή γή ρα,τταγάρβα,  έκ τών ύετίων ύδά- 

ο των, άγίνονται πολύτιμοι λίθοι, έλκόμενα έκ τοΰ ώκεα- 

»νοΰ, τοΰ Ζαο·αζάρα, ύπό τοΰ Ηλίου, ήσθέντος τήν καρ- 
« δίαν ταΐς θυσίαις σου;

4

56. <> Σοΰ ό'ντος βασιλέως τής γής δικαιότατου, πάντα μέν 

■ τά δάση γεννώσιν ελέφαντας, πάντα δέ τά ό'ρη χρυσόν  

«πού δέ ή επαρσις τοΰ δάσους Βινδεά , και τοΰ όρους 

« Μεροΰ,

5*

6

*
57. « Αί πόλεις σου έχουσαι γήν πάμφορον, ποτιζομένην έκ

1. Ού φοβείται μή πίωσι τήν αμβροσίαν αύτής οί θεοί, ο; κεκορεσμέ
νοι εΐσίν έκ τών θυσιών.

"2. Ό Δάρμας έστιν ό θεός Νόμος, και ή πράξις τών τοΰ νόμου. 
Τουτέστιν οί άνθρωποι πάντες αγαθά έργα και νόμιμα πράττουσι.

3. Οςτις γάρ παίζει και σκιρτά απολύτως, τουτέστιν υπέρ τό μέτρον, 
έκεϊνος καταφρονεΐται.

4. Η μέν γή λέγεται 'Ρατναγάρβα, δ έστιν, έν γαστρί έ’χουσα πολύ
τιμα πράγματα* ό δε ωκεανός 'Ρατνακάρα, δ έστι θησαυρός πολυτίμων 
πραγμάτων.

5. Γοΰ βασιλέως οντος νομίμου και δικαίου, ή γή αγαθά γέννα.
6. Έν τή ύλη τοΰ όρους Βινδεά έλέφαντές εΐσι πολλοί καί άριστοι* 

τό δέ ορος ή Μερόηχρυσοΰν έστι.
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« τοΰ αεί ρέοντας γάλακτος άπο τών ουθατων τών οοών, 

« ουκ αναφερουσιν εις τα νέφη τα όμματα .
58. « Σύ μέν βασιλεύ καλώς καί δικαίως βασιλεύεις  ή δέση 

« χώρα αύτη άδικός πως έςίν, έλκουσα τάςκαρδίας και τών 

« μεγάλων θεωρητικών, οΐ παντα έζ ίσου βλεπουσιν ".

*

59. « Αί λύπαι καί αί νόσοι, βλέπουσαι παν τό υπήκοόν σου 
« ς-ερεόν έν τοΐς νομίμοις εργοις, αΐσχυνόμεναι, αύ θλίβου- 

« σιν αύτούς έν τώ εαυτών σκληρω έργω.
60. « Οί έπουράνιοι θεοί εύχάς σοι έξερεύγονται, τυγχάνοντες

1. Ού δέονται δηλ. βροχής.
2. Τουτέστι καί οί πάντα έξ ίσου βλέποντες αδιάφοροι είσιν, ούτε 

άγαπώσι δηλονότι, ούτε μισοΰσί τι* άλλα καί τούτων ήδη ή καρδία είλ- 
κύσθη και ήπατήθη υπό τής σής εύνομουμένης γής* άγαπώντες γάρ 
έπαινουσι.

3. Σαρασβατή, ή θεά τοΰ λόγου* Ααςμή δέ, ή θεά τοΰ πλούτου.
4. Εις τό μεταδοΰναι αύτώ τοΰ πλούτου.

<< αεί θυαάτων, προσφερομένων ύπό τών ανθρώπων έν παντί 

« τόπω εύθύριως, έν έορταϊς καί θαλίαις.
61. «II μέν έν τώ στόματι Σαρασβατή 3 τών έν τη ση έπι- 

« κρατεία ανθρώπων έπωφελής έστι, διά τό ποιείν σοι 

« ύμνολογίας’ ή δ’ έν τοΐς οί'κοις αύτών Ααζμή ανωφελής, 

« διά τό μη είναι ένδεή τινα καί έπαίτην 4.

62. « Π ώς πάνδωρον δένδρον δικαιοσύνη σου, έπειδή άρδεύε- 

« ται τοΐς καθ’ ημέραν δάκρυσι τών μοιχαλίδων, τών μή 

« δυναμένων έκτελέσαι τά τής έπιθυμίας, διά τοΰτο πλη- 

« ροΐ πάσαν εφεσιν τών ανθρώπων.
63. « Οϊαν άνεσιν άπολαμβάνουσιν οί μονασταί καί φιλήσυ- 

« χοι έν ταΐς εαυτών μοναΐς διά τής σής καλής διοική- 

« σεως, ταύτην πάντως γε γινώσκουσιν, ώς απαρχήν προσ- 
« δοκωμένης χαράς τής αθανασίας.

16
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64. « 0 οφις Σε'σσας \ άφείς τήν γην, ώς ναόν, έπί τοΰ πελά- 

« γους τής δικαιοπραγίας σου, ακούει τών περί σοΰ άσμά- 

π των τών γυναικών αύτοΰ, σείων τάς κεφαλάς έκ θαύ- 

α ματος.
65. « Επιθυμοΰντες αεί εκ ζαρδίας οί θεοί οίκήσαι έν τή χαριε- 

« φάτη πόλεισου, ού δύνανται έγζαταλιπεΐν τον ούρανον · 

« τίς γάρ ανοχή είη άν τής παραιτήσεως τής αύτών έπι- 

« στασίας ;

*2

66. « Ποΰ δ’ έ'σται σοι ηδονή, άφέντι ταύτην τήν πόλιν καί 

« έλθόντι είς ούρανον, όταν βλέπης λύπη ένδοςότερον τόν 

« βασιλέα Χαρισάνδραν, εάν μή ποίησης ^Ραζασουίατ .3

67. « Επειδή δ’ούτος ό μέγας βασιλεύς Χαρισάνδρας νικητής 

« έγένετο πολλών βασιλέων, καί μόνος θυσίας ^α^ασονίας 
« τελεσιουργός, καί λίαν αγαθοεργός, διά τοΰτο υπερέχει 

« τοΰ Ινδρα πολλή δόξη έν ούρανώ.

68. «Ποίησον ούν, ώ είδήμων τοΰ δικαίου, ταύτην τήν βασι- 

« λικήν θυσίαν, ινα γένη συγζάθεδρος τω Ινδρα· σύ γάρ 
« άξιος εί, έχων τετρακτύν αδελφών νικητών, καί τοιαύ- 

« την πλουσίαν βασιλείαν. »

69. « Ταΰτα σοι άναγγείλας τά παρά τοΰ σοΰ πατρός, πορεύο- 
» μαι άναγγελών τι παρά τοΰ ίνδρα πρός τόν Κρισνάν. » 

0 μεν δή Ναράδας τοιαΰτα είπών, άφαντος εύθέως έγέ- 

4. Ό Σέσσας, άκούων άδομένων τών σών αρετών, άφήκε τήν βαστα- 
ζομένην γην, ινα μή πέσοι, περισαλεύων τάς κεφαλάς αύτοΰ έκ θαύμα
τος, καί έ’θετο αύτήν έπί τοΰ πέλαγους τής δικαιοπραγίας σου, έφ’ ής 
πλέει, ώς ναΰς φερομένη.

2. Ού δύνανται δηλ. ό "Ηλιος καί ή Σελ-ήνη καί πάντες οί Θεοί άφεΐ- 
ναι τήν αύτών έπιστασίαν’ εί δέ ωκουν, άν έν τή σή χαριεστάτη πόλει.

3. 'Ραζασουία, είδος θυσίας, ένθα οί ύποτεταγμένοι βασιλείς παρίςαν- 
ται χαί τέλος διδόασι τώ τελοΰντι.
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νέτο, ώς αστραπή, λαμπρύνων τγ έαυτοΰ λάμψει τόν 

αιθέρα.
70. 0 δέ βασιλεύς ’ίνδιστίρας έζάλεσε τόν μόνον φίλον 

Κρισνάν, είς συμβουλήν περί της δυσκόλου βασιλικής θυ
σίας, επειδή έγίνωσκεν αύτόν άξιον τοΰ άναδέξασθαι 

τοιοϋτον μέγα και βαρύ εργον.
71. Παρακληθ^ις τοίνυν πρός τοΰίνδιστίρα κατ’ ίδιαν ό’άξιος 

βουλευτής  Κρισνάς, βουλήν δούναι περί της παραγγελ- 

θείσης θυσίας ύπό τοΰ Πανδοΰ, έφη τάδε

1

*

72. « Σύ, ω βασιλεύ, πάσι τρόποις ικανός εί τελέσαι τήν 
» βασιλικήν θυσίαν· άνευ δ’ ό'μως τοΰ θανάτου τοΰ μεγα- 

» λοδυνάμου εκείνου βασιλέως Ζαρασάνδα, ή θυσία αύτη 

» ούκ είς τέλος ήξει.

73. «Τούτου τοΰ βασιλέως ε’κστρατεύσαντος είς νίκην κατά 

» τής γής πάσης, και γνώμην ποίησαν τος πολλούς βασι- 

» λεΐς θύσαι τω Σίβα, οί μέν τών βασιλέων ύπετάγησαν 

» αύτω, οί δέ φοβηθέντες έφυγον.

74. « Οσοι δέ επαιρόμενοι τή έαυτών ανδρεία και δυνάμει, 

» ήλθον ενώπιον αύτοΰ είς πόλεμον, ούτοι πάντες καθείρ- 
» χθησαν έν τή πόλει αύτοΰ Γιριβράζα, όντες όγδοήκοντα 

» και ές τόν άριθμόν.
75. « Εως δ’άν γένωντάι εκατόν και δεκατέσσαρες κατάδικοι 

» βασιλείς, ούτος βούλεται Θύσαι αύτούς. Οςτις ούν λυ- 
» τρώσει τούς δεσμίους τούτους έκ τών χειρών αύτοΰ, ού- 

» τος αύτοκράτωρ έπι γής γενήσεται.
76. « Εί μέν τοι γε ούτος είη κατ’ ίδιαν, δυνατόν νικηθή- 

» ναι ύπό ριψοκινδύνων έν γάρ πολέμω, ούδ’ ύπό τοΰ Σί- 

»βα άν νικηθείη. Τούτου τή θερμότητι θερμαινόμενος

4. Κατά λέξιν * ό είδήμων τής βασιλικής διοικήσεως.
16*
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»εγώ, οίκώ παρά τή θαλάσση, ως παρά δυσφημία 
77. « 0 Βήμας, ό λίαν δυνατός τούς βραχίονας, καί ό ’Αρ-

» ζούνας, ό μόνος νικητής τοΰ κόσμου, και εγώ, ό είδή- 

» μων τής πολιτικής επιστήμης, και οί τρεις όμοΰ πορευ- 
« σόμεθα είς θάνατον τοΰ Ζαρασάνδα. »

78. Τή μέν ούν άδεία τοΰ βασιλέως ’ίνδιστίρα, 8ς εστερςε 

τοιαύτη βουλή, έπορεύετο είς θάνατον τοΰ έχθροΰ ό Κρι- 
σνάς μετά τοΰ Βήμα και ’Αρζούνα, άγλαϊζόμενος, ώς ό 
Ηλιος, μετά τοΰ Σούκρα και Βούδα  .*2

79. Αφίκοντο δέ τελευταΐον ούτοι οί τρεις ηρωες είς τήν με- 

γάλην πόλιν Γιριβράζαν, τοΰ βασιλέως τής Μαγάδας, 

κατά το έωον μέρος τής Ινδίας, τήν περικυκλουμένην 

πέντε ό'ρεσι.

80. Πρός ταύτη τή πόλει έπλήττοντο τρία τύμπανα, πεποιη- 
μένα ύπό τοΰ Ζαρασάνδα έκ τοΰ δέρματος καί έκ τών 

όστέων τοΰ βασιλέως τών Τιτάνων Βρισσάβα, δν άνεΐλεν 
έν πολέμω  έπί δέ τούτων τών τυμπάνων άνθη έπιπταν 

από δένδρου μεθορίου.

*

81. Εκριζώσαντες δέ τοΐς δυνατοΐς αύτών βραχίοσι τό με

θόριον εκείνο δένδρον, τό ον έπί κορυφής όρους, αφέντες 

τήν λεωφόρον, είσέδυσαν καί οί τρεις όμοΰ είς τήν πόλιν 

τοΰ βασιλέως Ζαρασάνδα δι’ άλλζς εισόδου.

82. Είτα δ’ είσέδυσαν έξαίφνης έν σχήματι Βραχμάνων καί 

είς τό βουλευτήριον τοΰ βασιλέως ούτοι οί ηρωες, οί βυσ- 

4. Ό Κάνσας, δς ήν γαμβρός τοϋ Ζαρασάνδα και βασιλεύς τής Μα· 
τουράς, άνηρέθη ύπό τοϋ Κρισνά' ό δέ Ζαρασάνδας είς άμυναν πολλάκις 
έξεστράτευσε κατά τοϋ Κρισνα, και κατετρόπωσεν αύτόν* δς άποδράς 
ήλθε παρά τόν ωκεανόν, και ωκισε τήν πόλιν Δοαρακάν, ένθα και εβα- 
σίλευε.

2. Σούκρας, ό άστήρ ή Αφροδίτη* Βούδδας δέ ό Έρμης.
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σοδομεύοντες την εχθραν, λάβόντες βία τούς στεφάνους 

παρά της στεφανοπλόζου, φοβηθείσης αύτούς ι.

83. ό δέ βασιλεύς, ό ήδόμενός τή προς τούς ξένους τιμή, 
είπε προς αύτούς, είσελθόντας και μή προσδεξαμένους τά 

ξένια, Θαυμάζων ζατά τον νουν, καί νομίζων αύτούς εκ 

τοΰ ήθους υιούς βασιλέως·

84. «’Ανασπάσαντες τό μεθόριον δένδρον, τό ον κόσμημα τοΰ 

» ορούς, καί τιμώμενον παρά πάσι τοϊς έν τή πόλει, καί 
»είσελθόντες εις την πόλιν δι’ όδοΰ άδιοδεύτου, ού προσ- 

» δέχεσθε νΰν τά νομιζόμενα ξένια.

85. «Υμείς ούζ εστε Βραχμάνες' τό γάρ ύποκάρπιον τών 
» χειρών ύμών, τό εχον ούλήν έκ τής χορδής τοΰ τόξου, 

» φαίνεται ώςπερ γή, ίφ ής ρέει ό μανιζός χυμός τοΰ ελέ
η φαντός, τής ανδρείας ύμών.

86. «Τίνος Ξατρή υιοί ύμεϊς έστε$ διάτί ήλθετε ενθάδε έν 
«σχήματι Βραχμάνων ς ή διά τί ό ποΰς ύμών έπάτησεν 

» έν πυρί, ύπερφλέγοντι δεινώς^»

87. όδέ Κρισνας, ύπόδρα βλέπων καί ύπομειδιών, λόγον 

έλεξε τούτω τώ μεγαλαυχοΰντι, μηδέπω άζουσθέντα τοϊς 

ώσίν αύτοΰ.

88. «Οί γενναίοι Ξατραί έμβαίνουσι τώ οϊκω τοΰ έχθροΰ ζαί 
" δι’ όδοΰ μή τετριμμένης  έμβάντες δ’ έν τώ οϊκω τοΰ 

«έχθροΰ διά τι τέλος, ού δέχονται ξένια  .

*

12

89. «Σύ εχθρός εΐ ήμϊν, τοϊς φυλάττουσι τά τοΰ νόμου, βου
ή λόμένος ποιήσαι Θυσίαν, εναντίον τοΰ νόμου, διά φόνου 

» τοσούτων βασιλέων, ο ούτε ήζούσθη, ούτε ώράθη πρό- 

» τερον.

90. « ΙΙμεϊς ήλθομεν τή προσταγή τοΰ ’ίνδιστίρα, μή ύπο-

1. Είσέουσαν έν σχήματι Βραχμάνων ^στεφανωμένοι.
2. Τουτέστιν έμβαίνουσιν ινα λάβφσιν ο ήλΟον, χαί ούχί ξένια.
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>· φέροντες την ταλαιπωρίαν τών δ'ζοφύλων Ξατρών οθεν 
» άπόλυσον τούς δεδεμένους βασιλείς, εις σφαγήν έν θυσία 

« και μη όδευε την δδόν τοϋ θανάτου.

91. «Εγώ μέν είμι δ άναιρέτης τοϋ μεγάλου Τιτάνος Κάν
η σα, ούτος δέ ό όλέτωρ τοϋ Χιδάμβα, εκείνος δέ ό κατα- 

» βαλών την επαρσιν τοϋ ϊνδρα, βουλομένου διαφυλάξαι τδ 

« καιόμενον δάσος Κανδάβαν.

92. «Εστάλθημεν δέ πρός σέ παρά τοϋ ίνδιστίρα, βουλομέ- 

» νου ε'κτελέσαι θυσίαν βασιλικήν η φόρον ούν δός τω ίν- 

» διςίρα έν θυσία, η τδ πνεύμα τώ φοβερω τούς βραχίονας 

» Βήμα έν μάχη. »
93. Ο δέ δεινός έν πολέμοις Ζαρασάνδας, άκούσας τοϋ λό

γου τούτου, πλήξαντος άμφω τά ώτα αύτού, δίκην κε

ραυνού, εκρουσε τδν μυώνα της χειρδς αύτού τή παλάμη, 

καταπληττων τούς τρεις κόσμους.
94. Εν οσω ούν άναστη ούτος, κράζων «Στήτε, στήτε, ώ ρα- 

» διοϋργοι» έν τοσούτω άνέστη εύθέως ό Βήμας είς μά

χην, θαρρών και χαίρων.
95. Εκ δέ τού ήχου τών συγκρουομένων βραχιόνων άμφοτέ- 

ρων τούτων διερράγη τδ μέσον τού ούρανού καί τής γής, 

οπερ δήλόν έστιν έκ τού φαινομένου γαλαξίου.

96. Τότε τοΐς βαρέσι πατήμασι τών ποδών αύτών, ή κεφα

λή τού βαστάζοντας τήν γήν δφεως είς χιλίας διετμήθη, 

και καθημαγμένη έγένετο, οπερ συμπεραίνεται έκ τών 
πολυτίμων έουθρών λίθων.

97. ’Αλλά και ό κεραυνός, ό ών έν τή χειρ'ι τοϋ ϊνδρα, ος 

ήλθε θεασόμενος τήν μάχην, άφήκε τήν επαρσιν ήν είχε 
διά τό συντρίψαι τά όρη, οδών τάς δεινάς συγκρούσεις τών 

χειρών τούτων.
98. Εκλελυμένα δ’ εχων πάντα τά μέλη ό βασιλεύς Ζαρα

σάνδας έκ τής τοιαύτης δεινής συμπλοκής, έρρίφθη υπδ;
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τοϋ Βήμα κατά γής, μετά δεκατεσσάρων ημερών μάχην.

99. Η δ’ έπί τοϋ άρματος τοϋ Ζαρασάνδα σημαία, ού συνε,- 

πλέκετο τοΐς δένδροις £, ού διερρήγνυτο ταΐς πληγαΐς 

τών οπλών, όμοιοχρώματος ήν τω τόξω τοϋ ίνδρα  , 

άρίστη τε πασών τών έν άρμασι σημαιών, καί έφαίνετο 

ώς τρόπαιον.

*2

100. Τοΰτο τό άρμα, παρά μέν τοϋ ίνδρα ελαβεν ό Βασοϋς· 

παρά δέ τοϋ Βασοϋ ό Βριχατράτας· παρά δέ τοϋ Βριχα- 

τράτα ό Ζαρασάνδας  ίγ’ δ άναβάς ό Κρισνάς, γενόμενος 

ηνίοχος, άνεβίβασε και τόν Βήμαν και τόν ’Αρζούναν.

*

101. Συνανεβίβασε δέ και τόν ύποταγέντα υιόν τοϋ Ζαρασάν

δα, τόν Σαχαδέβαν. Τοΰτο δέ τό άρμα ήν φυλαττόμενον 

έκατόν δαίμοσι  καλέσας δέ νοερώς τόν αετόν ό Κρι- 

σνάς, εθετο αύτόν έπι τής σημαίας.

*

102. Ούτοι μέν ούν οί τρεις νικητα'ι τών τριών κόσμων, οί 

όμοιοι τω πυρί κατά τήν θερμότητα, έλευθερώσαντες τούς 
δέσμιους εκείνους βασιλείς, ήλθον πρός τόν ’ίνδιστίραν 

σύν αύτοΐς, άμέτρως χαίρουσιν.
103. Είποϋσι δέ τοΐς βασιλεΰσι, «Τί ποιήσωμεν ημείς οί έμ- 

» βληθέντες τώ ορει τής Μαγάδας, ώς έν πελάγει, και 

» έλευθερωθέντες;» έφη ό Κρισνάς· « Επιθυμητή έστιν έμοί 
»ή βασιλική θυσία τοϋ ’ίνδιστίρα· γένεσθε ούν και υμείς 

» συνε'ριθοι. «

104. Τό μέν ούν άρμα έκεΐνο έδόθη τώ Κρισνά παρά τοϋ ’ΐν- 
διστίρα, τό ον γνώρισμα τής νίκης κατά τοϋ Ζαρασάνδα  

οί δέ βασιλείς, τιμηθέντες άπήλθον ταχέως εις τά ίδια, 

χαίροντες.

*

105. Επανήλθε δέ και ό Κρισνάς είς τήν Δοαρακάν, τή άδεία 

4. Ού συνεποδίζετο τοΐς κλάδοις τών δένδρων.
2. Τόξον τοϋ "Ινδρα έστιν ή "Ιρις.
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τού βασιλέως Ινδιστίρα, δούς αύτώ ταύτην την συμ- 

βουλήν “ Εξαποστείλας τούς τέσσαρας γενναίους άδελ- 

μ φούς εις τά τέσσαρα μέρη τής γής, και πληρωσας τον 
» θησαυρόν πλούτου πολλού, έκ τής ^ασμολογίας, έσ& 

«έτοιμος έπί θυσία.»

Τέλος τού Πρώτου Κεφαλαίου, 

τού Δευτέρου Βιβλίου 

τού

μεγάλου Ποιήματος Βαλαβαράτας.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,

δ δια.Ιαμβάνετ τήν νίκην κατά τών τεσσάρων 

μερών τής γής.

1. ίμνήσωμεν τον Βεάσαν, ος, ών ώς νέφος τού άμβροσίου 

ωκεανού τής θείας γνώσεως, έβρεξεν ή^εϊαν αμβροσίαν, 

ή έστιν ή Μαχαβαράτα, είς χαράν τού κόσμου.

2. 0 μέν ούν Αρζούνας έζεστράτευσεν είς νίκην τού βορείου 

μέρους, ού τω πολλω τετραμερεϊ στρατεύματι ή γή βαρυ- 
νοαένη έπιέζετο.

3. Και οί μέν στρατιώται ώ^ευον πληρούντες τόν αιθέρα 

βοής ^ιά τού παρακελευσμού, ώςπερ εί ήσαν έπαοι^οί, 

είς τό έλκύσαι τόν πλούτον τού εχθρού

1. ΜυΟολογοΰσιν ώς οι έπαοιδο'. ελκουσι προς εαυτούς καί πλούτον 
άλλων, και γυναίκα, καί ίΐτι «λλο θέλουσι.
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4. Τά δ’ άρματα ετρεχον, ώςπερ ποιοϋντα χορεύειν την φή

μην τών αναβατών, διά τής νικήσεως τών σημαιών, ώς 

χειρών, και διά τών χρεμετισμών τών ίππων, ώς ά- 

σμάτων.
5. Οί δ’ ίπποι ήγλαΐζοντο, κόνιν άνιστώντες θυμω εις άπο- 

σκίασιν τοϋ Ηλίου, ώςτε άποκρύψαι τήν σκιάν εαυτών, 
τήν άμιλλωμένην τω δρόμω.

6. Οί δ’ ελέφαντες ώδευον, ρέοντες μανικόν χυμόν μελα- 

νοειδή, ώςπερ βουλόμενοι ποιήσαι μέλαν το, ώς λευκόν 

ίμάτιον, κλέος τών εχθρών.
7. Πεφρυγμένη δ’ ό'ρυζα έρρίπτετο αφειδώς επί τοϋ ηρωικού 

Αρζούνα ύπό τών γυναικών τής πόλεως, ώςπερ σπόροι 
τών μελλόντων δένδρων τής νίκης .12

8. Ελθών δ’ό απαράμιλλος τή ανδρεία Αρζούνας  εις τήν 

χώραν Κουνίνδαν, πολλούς τών βασιλέων τής γής ένί- 

κησεν.

3

9. Ειτα δ’ έλήλυθεν ούτος ό νικητής τής έπτανήσου γής 

είς τήν χώραν Πραγγεοτίσσαν, ού έκ τής έλεύσεως, ώς 
νυκτός, ύπνος έγένετο τή ανδρεία τοϋ βασιλέως Σουμαν- 

δάλα και άλλων όμοϋ.
10. Ενθα έποίησε μάλλον εύώδη τά δένδρα άγάλλοχα, διά 

διά τών ρεόντων χυμών τών ελεφάντων τοϋ στρατού, τών 

δεδεμένων έκείνοις τοΐς δένδρεσιν.

11. Ενταύθα πόλεμον συνεκρότησε κατά τοϋ Αρζούνα ό βα
σιλεύς Βαγαδάτας, ό φίλος τοϋ ϊνδρα, βοηθούμενος τοΐς 

1. ΊΙ ορυζα μετά τού φλοιού φρυγομένη, λίαν λευκή γίνεται και 

άνθοειδής· έστι δ’ αίσιον το ρίπτειν πεφρυγμένην δρυζαν.

2. Τό Ινδικόν πρωτότυπον φέρει* ό τοΰ Βασαβά υΙος, δηλαδή τοϋ 
>/< £Ινορ$,
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έγκατοίκοις της Κίνας, καί της παραλίου χώρας, και πολ- 

λοΐς Κιράταις.
12. Τά δέ βέλη^ τά άφιέμενα έκ της χειρός τοΰ Αρζούνα, 

έπινον τόν μανικόν χυμόν τοΰ Σουπρατίκα έλέφαντος τοΰ 
Βαγαδάτα, έφ’ ού ήν έποχούμενος .*

13. 0 μέν ούν βασιλεύς τής Καμαρούπας, ό Βαγαδάτας, 

πόλεμον ποιήσας κατά τοΰ Αρζούνα έν οκτώ ήμέραις, 

πρώτον μέν έδωκεν αύτώ νίκην, είτα χρήματα .12

14. Μετά δέ ταΰτα ό Αρζούνας εποχούμενος τώ έλέφαντι 

Σουπρατίκα, δς ήν υψηλότερος τών όρέων, ένίκησεν έν πο

λέμω τόν βασιλέα τής Κουλουταπούρας, ώ όνομα Βρι- 

χάντας.
15. Νικήσας δ’ ό λαμπρός ούτος τόν τε Ραμαδέβαν, και 

τόν Σουνάμαν, καί άλλους πολλούς βασιλείς, έξολόθρευσε 

καί τόν Σατέαν, τόν βασιλέα τής Διβαπράστας πόλεως.

16. Καταβαλών δέ τήν τε επαρσιν καί τήν δύναμιν τοΰ βα- 

σιλέως τών όρέων, έποίησεν έν τή χώρα έκείνου λύπην 

αντί χαράς.
17. Κάτα ή γή τής Κασμήρας, τω έρωτι θλιβομένη, δ συμ- 

σύμπεραίνεται έκ τοΰ ού έχει κρόκου , ήράσθη τοΰ Αρ
ζούνα, έγκαταλειφθεΐσα ύπό τοΰ έαυτής κυρίου .

3
4

18. Ο'ι δ’ έκεϊ ρέοντες ποταμοί ύπερηύξησαν πρός τοΐς εαυτών 

ρείθροις, τοΐς τε δάκρυσι τών γυναικών τών έχθρών, καί 

τοΐς μανικοΐς χυμοΐς τών έλεφάντων.
19. Αποδείξας δέ τόν τής Καμβήρας βασιλέα άνανδρον, καί 

1. ’Έπληττον δηλ. τό μέτωπον αύτοΰ.
2. Τουτέστι καί ένικήθη καί υποτελής έγένετο.
3. Τό ερυθρόν ή ξανθόν ίδιον έστι τοΰ "Ερωτος και τοΰ φίλτρου.
4. Ώμολόγησε δηλ. αύτόν βασιλέα, τοΰ πρώην βασιλέως φυγόντος ή 

άναιρεθέντος.
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τον βασιλέα τής Λοχίτας είς αμηχανίαν άγαγών, φόβον 

μέγαν ποιων παντί τόπω, κατέκοψε τούς ήρωας της Τρι- 

γάρτας χώρας,

20. Καί όρμησας κατά της Σιγχαπούρας  πόλεως, ώς λέων 

κατά τού έλέφαντος, έποίησε τόν εύπόλεμον βασιλέα 

εκείνης της πόλεως απόλεμον έν πολέμω.

1

21. Καταβαλών δέ τό ύπέροφρυ τών εύοφθάλμων γυναικών 

τού βασιλέως της Σόλας χώρας, χηρείαν ποιησας πά- 

σαις ταϊς γυναιξί της Βαλχικάς,

22. Αρδεύων μέν τό έαυτού κλέος, ώς φυτόν, τοΐς δάζρυσι 

τών γυναικών τού βασιλέως της χώρας Βρούνας καί Χού- 

νης, έξάπτων δέ τό έαυτού πύρ τοΐς μεγάλοις άναστε- 

ναγμοΐς τών γυναικών τού βασιλέως της Δαράδας χώρας,

23. ΓίλΟεν ύ γενναίος Αρζούνας είς την Καμβόζαν χώραν, 

την εχουσαν καλούς καί γενναίους ίππους, καί εύφορωτά- 

την ούσαν, έπιθυμών πλούτου.
24. Οί δ’ έλέφαντες τούτου έπότιζον τοΐς έαυτών μανικοΐς 

χυμοΐς τάς καρύας, τά δένδρα, έν οίς ήσαν δεδεμένοι  

ίδιον γάρ τών μεγαλοφυών τό εύποιεΐν καί τού'ς κακά 

ποιούντας.

*

25. Καταβαλών τόν άνδρεΐον βασιλέα τής Καμβόζας 

Σουδαξινάν, ένίκησε καί τούς λοιπούς βασιλείς, τούς όν

τας μέσον τής ’Ανατολής καί τής Αρκτου.
26. Δόξαν δέ λαβών μεγάλην έκ τής νίκης κατά τού μεγά

λου βασιλέως τής Καμβόζας, έπορεύθη έπειτα είς τήν 

Ριακάν χώραν, ό όμοιος τω Βισνού κατά τά κατορθώ

ματα.
27. Λαβών δέ οκτώ ίππους ξανθούς, ους προσήνεγκεν αύτώ 

ό βασιλεύς έκείνης τής χώρας, ήγλαίζετο μάλλον τού 

4. Αυτολεξεί, Λεοντοπολεως.
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ήλιου 1 αύτός ό πληρώσας τούς τρεις κόσμους της έαυτοΰ 

λαμπρότητας.

4. Μάλλον τοΰ Ηλίου ήγλαίζετο, επειδή ό ϊίλιος έπτά ξανθούς ίπ
πους έχει.

2. Ό Ίμαός έστι.
3. Οί Κιννάραι ούτοι μυθεύονται ότι εχουσιν άλλοι μέν πρόσωπον ίπ

που, σώμα δ' ανθρώπου* άλλοι δέ σώμα μέν ίππου, πρόσωπον δ’ανθρώπου.
4. Βλέποντες τό πρός τω όρει Ίμαω νέφος, ένόμιζον ώς ό έλέιοας 

έστιν, όβαστάζων τό άρκτώον μέρος, καί .είς οργήν παρωξύνοντο, όσοραι- 
νόμενοι τοΰ μανικοΰ χυμοΰ τοΰ έλέφαντος έκείνου. Μέλαν τό νέφος, 
μέλας και ό έλέφας.

δ. Ή Γαγγά έκείνω τφ όρει άναβρύει.
6. Ή γάρ χιών θερμαινομένη, ή πατουμένη αναλύεται είς ΰδωρ. Αευ- 

κη ή χιών, λευκή και ή εύφημία.

28. Επειτα δ’ άνέβη έπι το χιονώδες λευκόν ό'ρος  , τό ού- 

ρανόμηκες, ώςπερ έπι κλέος μέγα έκ τής ύποταγής το- 

σούτων τόπων.

*2

29. Ενθα ϊδόντες οί Κιννάραι   τούς ίππους τούτου, έθαύμα- 

σαν, λέγοντες  « Τούτων τό σώμα ούκ έστιν αρμόδιον 

» άνάλογον τώ προσώπω, η τό πρόσωπον τώ σώματι.»

34

*

30. Ενταύθα οί έλέφαντες τοϋ ’Αρζούνα έπλητταν τά νέφη 
τοΐς όδούσι, λίαν θυμούμενοι, έκ τής οσμής τοΰ μανικού 

χυμού τοΰ έλέφαντος, τοΰ βαστάζοντας τό μέρος τό 
, Λ/ Λαρκτωον .

31. Τδατα δέ ένθεν κακεϊθεν άνέβρυον έκ τών τροχαλιών 

τοΰ άρματος τοΰ ’Αρζούνα, και ές έκείνου τοΰ χρόνου, εί

μαι, ή Γαγγά έγένετο χιλιόβρυτος .5
32. Οί δέ στρατιώται τοϋ ’Αρζούνα, οί θερμοί τφ ανδρεία, 

οπού έτίθεντο τόν πόδα εαυτών, εύφημία τούτων έκεΐθεν 

ερρει, τουτέστιν εχ της χωνος .
33. Εταπεινώθη δέ τό ό'ρος έκεΐνο, έπειδή οί μέν έλέφαντες 
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τοΰ ’Αρζούνα ησαν ώςπερ δένδρα Βούρζας οί 8ε περί 

τον μανικδν χυμόν τών ελεφάντων βομβοΰντες βομβύ- 

λιοι, ώςπερ αδοντες Κιννάραι 2.

..................... . ■■■■ .... ....- ...γ

4. Βούρζα μέχρι τοϋ νϋν λέγεται* έστι δέ κατεστιγμένον και παρδα
λόν κατά τον ωλοιδν, ώς και ό έλέφας κατά τδ δέρμα, ’Εν έκείνφ τώ 
δρει φύεται τδ δένδρον ή Βούρζα, καί έπί τοϋ φλοιού έκείνου γράφουσιν, 
ώςπερ έπί χάρτου.

2. ΟΙ μυθευόμενοι Κιννάραι κατά τδν Ίμαδν διάγουσιν* ακόλουθοι 
δ’ είσι τοϋ θεοϋ Κουβέρα.

3. Οί ελέφαντες παίζοντες προσέτριβον τούς όδόντας καί τάς προβο
σκίδας τοΐς δένδροις.

4. Έκ τούτου δεικνύει, οτι οί έλέφαντες τοϋ’Αρζούνα δεινότεροι ησαν 
τών αγρίων έλεφάντων.

5. Γουχέκαι, είδος θεών ύπδ τήν εξουσίαν τοΰ Κουβέρα.
6. Έν γάρ τή ώρα τών όμβρων οί χήνες ούκ ένδιαιτώνται τή λίμνη·
7. Ή λίμνη εκείνη χρυσήν άμμον εχει καί χρυσούς λφτους.

34. Τά δέ δένδρα έπειρώντο Θλίψεως ύπδ τών ελεφάντων 

τοΰ ’Αρζούνα , ής ούκ έπειράθησαν ύπδ τών εκεί ελε
φάντων , διά τδν φόβον τοΰ θεοΰ Κουβέρα, τοΰε’φόρου τοΰ 

ορούς εκείνου.

3
4

35. Διαβάς δέ τδ λευκδν όρος, και νικήσας τούς έν τώ δρει 
Νισκούτα, ένίκτσε τδν Δρουμαπάτραν, βασιλέα εκείνης 

της χώρας, ένθα ωκουν οί Κιμπουροΰσαι.
36. Νικήσας δ’ ό εύπόλεμος ’Αρζούνας κατά κράτος καί τούς 

Γουχέκας  , τούς έν τή χώρα Χατάκα, άφίκετο είς την 

περίφημον λίμνην Μανάσαν.

56

37. Οί δ’ έν τή λίμνη χήνες έπετάσθησαν είς τόν ούρανόν, 
ώςπερ έπαινοι τοΰ ’Αρζούνα, ίδόντες τού; έλέφαντας δια- 

ρηγνυντας φωνήν, και νομισαντες αυτους νέφη εζω καιρού .
38. Παίζοντες δ’ οί στρατιώται έν τη χρυσή ά'μμω  καί 

χρώμενοι ένωτίοις τοΐς χρυσοΐς λωτοΐς, έφαίνοντο ώςπερ

7
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περικεκαλυμμένοι πραγματικώς τώ έν αύτοΐς λάμποντι 
πυρι τής ανδρείας ί.

39. ΕΪτα δ’ ό Αρζούνας, ού τά στράτευμα διπλάσιαν έφαί

νετο έκ τής άντιλαμπούσης σκιάς έν τη ύπωρεία τοΰ έκ 
λαμπρών κρυστάλλων ορούς, έστρατοπέδευσε παρά τη πύ
λη τής πόλεως ’Αλακάς  .*2

40. Οί δ’ έλέφαντες έθιγον ήδέως τών εαυτών σκιών, τών 

έν τή ύπωρεία τού λαμπρού ορούς, έν αίς ού διεκρίνοντο 

οί όδόντες , νομίζοντες θήλεας ελέφαντας .3 4

41. Επιγραφή δέ τής νίκης έπι τυΰ τείχους τής πόλεως 

’Αλακάς έγράφθη ύπό τών ελεφάντων τού ’Αρζούνα, διά 

τών μελανοειδών σταγόνων τού μανικού χυμού, τών έκ- 

ριπτομε'νων ύπό τοΰ αέρος τού έκ τών κινούμενων ώτων.
42. Δούς δ’ ό Κουβέρας πλούτον άναρίθμητον τώ ’Αρζούνα, 

φοβούμενος τήν διαπόρθησιν τής οικείας πόλεως, έξ εκεί

νου τού χρόνου ώνομάσθη φερωνύμως Δανάδας .5

43. Καθυποτάξας δέ τήν χώραν τών Γανδαρβών, έλαβεν έκ 

τής πόλεως αύτών ίππους ποκιλόχροας, γεννηθέντας έν 
ορει, οίς ό'νομα Μανδούκαι.

44. Βουλόμενος δέ πορθήσαι και τήν βορειοτέραν χώραν Χα- 

ριβαρσσάν, λαβών παρά τών θεοειδών έγκατοίκων, ώς 

φόρον, πολλά πολύτιμα πράγματα, άπέσχετο.

45. Ούτωσί ούν ούτος νικήσας τά βόρεια μέρη, έξ ού έφοβήθη 

4. Τουτέστι τό θερμουργόν αύτών έφάνη έξωθεν πραγματικώς.

2. Αλακά έστιν ή πόλις του Κουβέρα* Καϊλάσσα δέ, όρος, δπερκρυ- 

στάλλινον ή άργύρεόν έστι.

3. Λευκόν τό όρος, λευκοί και οί όδόντες.

4. Οί γαρ θήλεις έλέφαντες ούκ εχουσιν όδόντας.

5. Δανάδας, τουτέστι Πλουτοδότης· ό γάρ Κουβέρας έστιν ό θεός 

τοΰ πλούτου.
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καί ό Σίβας, κατέβη άπό τοϋ Καϊλάσσα ορούς, τιμηθείς 

ύπό τοϋ θεοϋ Κουβέρα.
46. Εστησε δέ έν τρόπαιον ένταϋθα αύτός ό ό'ντως τροπαιού- 

χος, ίνα εϊη ώς στύλος παιδιάς ζαι διατριβής τω υίω 

τοϋ Σίβα, Γανέσσα.
47. Ο δέ ισχυρός Βήμας έζεστράτευσε κατά τό ανατολικόν 

μέρος, φρίκη συνεχόμενος έκ τής περί τόν πόλεμον χαράς, 
ώσπερεί είχεν αγρωστιν αίσίαν .*

48. Εποχούμενος δ’ έφ’ άρματος, έπορεύετο ώς ό'ρος, εχων 
τόν μέν στρατόν, ώς πίδακα ρέοντα, τήν δέ νίκην, ώ; 

μεταλλείαν, τήν δέ κορύνην, ώς ακρώρειαν.

49. Εν δέ τή έξόδω τούτου κατά τό πρωί, ή ανατολή ήν 

έμπροσθεν, ώς παρθένος, εχουσα τόν Ηλιον επί κεφαλής, 
ώς στάμνον, αγαθόν οιωνόν τής νίκης .12

50. Η δέ στρατιά έποίει βοήν, ώς θάλασσα, βλέπουσα τό 
σεληνιαϊον πρόσωπον τοϋ Βήμα, ής τά μέν λευκά σκιάδια 

ήν, ώς άφρός, οί δ’ άττοντες ίπποι, ώς κύματα.

51. Εν τή κατά τοϋ ανατολικού μέρους έκστρατεία τοϋ Βή
μα, κατά πρώτον ό άνατείλας Ηλιος αμαυρός καί αδρα

νής έγένετο, κατακαλυφθείς τή κόνει, τή άνισταμέντι έκ 

τής πορείας τοϋ στρατού.
52. Πολλούς δέ ποταμούς διαβάς, καί πολλάς δυνάμεις βα

σιλέων καταβαλών, ήλθεν είς τήν περιφανή χώραν Παν- 

σάλαν.

53. Καί τούς μέν έν τή Πανσάλα χώρα λεηλατήσας, τούς 
δ’ έν τή Γανδάκα παιδεύσας, τούς δ’ έν τή Βιδέχα

1. Όταν απόδημη τις, αγρωστιν φέρουσι προ αύτοΰ και στάμνον 
πλήρη ύδατος, και οξύγαλα, ά είσιν οιωνοί αγαθοί.

2. Αγαθός γαρ οιωνός τό ϊδεϊν στάμνον πλήρη τό πρω’ί έπι τής κε* 
φαλής παρθένου, ή γυναικός έχούσης ά'νδρα.
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αίχμαλωτεύσας, άφίκετο είς τήν χώραν Δασσάρναν.
54. Καταβαλών δ’ έν μάχη τόν βασιλέα τής Δασσάρνας 

Σουσσαρμάνα, εθετο έν τή πόλει Βιδισσα τό έαυτοϋ κλέος, 

ώς στύλον άκράδαντον.

55. Ενθα οί μέν βόες τοϋ στρατού εγραφον έπιγραφήν τοΐς 
κέρασιν έν τή ό'χθη τής Βετραβατής, οί δ’ έλέφαντες τοΐς 

όδούσιν έν τοΐς λίθοις τοϋ οροος Αξα.

56. Ποιήσας δ’ άρχηγόν στρατού τούτον τόν Σουσσαρμάνα, 
ένίκησε τούς βασιλείς τής ’Ασβαμέδας καί Πουρβα- 

δέσσας.
57. Τποτάξας δέ δύω βασιλείς τής Πουλίνδας πόλεως, τόν 

Σουκουμάραν, και τόν Σουμίτραν, έστρατοπέδευσε παρά 

τή χώρα Σέδη,

58. Ενθα έμεινε τριάκοντα Ημέρας δεδεμένος, ώςπερ έλέφας 

σχοινίω, τω μεγάλω φίλτρω τού βασιλέως Σισσουπάλα.
59. Νικήσας δ’ ούτος ό γενναίος τόν βασιλέα τής Κουμά- 

ρας, Σρενχμάνταν, καί τόν τής Κοσσάλας, Μαχαδβάλαν, 

άφίκετο είς τήν Ούτταρακοσσάλαν.
60. Κατατροπώσας δέ τόν βασιλέα Δχργαπράγναν, κατήσχυ- 

νε τήν πόλιν Αϊοδεάν, τήν έπαιρομένην έπί βασιλεϋσιν 

άνικήτοις έν πολέμω.
61. Ενταύθα ή Σαραϊού, συγκραθεΐσα τω μέλανι χυμω τών 

έλεφάντων τού Βήμα, έγένετο δευτέρα ’ίαμουνά, συμμι- 

γνυμένη τή Γαγγα.
62. ίΐλθε δ’ έπειτα ό φιλοπόλεμος Βήμας είς τήν Βαρανα- 

σήν πόλιν, άφανίσας τούς έν μέσω βασιλείς, τόν Γυπά- 

λαν, τόν Κάσαν καί άλλους, ώς ή Σελήνη τούς λωτούς .1

1. Δηλαοη καθώς οί ήμερανθεΐς λωτοί συστέλλονται, άνατειλάσης τής 
Σελήνής, ουτω και οι βασιλείς συνεστέλλοντο και ήφανίζοντο, φανέντος 
τοΰ Βήμα.
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63. Εύκλεια δ’ ύπ’ αύτοΰ έξετάθη, ώςπερ αΆ’λ'/ι Γαγγά, νική- 

σαντος τον πρώην άνίκητον βασιλέα τή; Βαρανασή;, Σου- 

μαντοΰν τουνομα.
64. Ενταύθα προσκύνησα; τον Σίβαν, εύφημίαν και λαμπρό

τητα έκτησατο, ύπερλάμπρους γεγενημένα; τή λάμψει 

τοΰ έπί τοΰ μετώπου τοΰ Σίβα οφθαλμού, καί τού ημι

σελήνου.
65. Ο δέ βασιλεύ; τή; Μοτιλά; χώρα;, Ζανάκας, κατεκάη τή 

πυροειδεΐ τούτου λαμπρότητι, ή κατέκαυσεν, ώ; ξύλα, 

τού; βασιλείς Ματσέας καί άλλων τόπων.
66. Μεγάλη δέ χαρά έγένετο τω Βήμα, λαβόντι οόρον παρά 

τοΰ βασιλέω; τή; Μιτιλαπούρας, ώ; τω τοξικω Ράμα, 

έλκύσαντι τό μέγα τόξον, καί λαβόντι τήν γυναίκα 

Σητάν
67. Υπέταξε δ’ έπειτα την ’ίνδραπαρβάταν, τήν Σουχμάν, 

τήν Πρασεσουχμάν, τήν Σαπαξάκαν, καί τήν Μαγάραν 

προσέτι, κατατροπώσα; τού; βασιλείς Δάνδαν καί Δαν- 

δάοαν.V
68. Ποιήσας δ’ υποτελή τόν υιόν τοΰ Ταρασάνδα έν τή Γιρι- 

βράξα, έπορεύετο σύν άπασι τοΐς ύποτεταγμένοις βασιλεΰ- 

σιν εί; τήν χώραν Γαούραν.
69. Καί τούς μέν βασιλείς καταπτοήσας, τά δ’ό'ρη διασείσας, 

άφείκετο είς τήν πλουσιωτάτην πόλιν Σαμπάν, τήν έν 

Γαούρα χώρα.
70. ’ίδών δ’ ό βασιλεύς τής Σαμπάς, Καρνάς, τόν Βήμαν 

έλθόντα, τόν φοβερόν κατά τά όπλα καί κατά τό 
σώμα, ήν τρέμων, ώς γυνή βλέπουσα έρωτόμορφον 

νέον.
71. Ακούσα; δ’ό Βήμας, ώς ό Καρνάς, βασιλεύς τή; Σαμ- 

17
1. Ό μέν 'Ράμας έλαβε γυναίκα, ό δέ Βήμας φόρον.
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πας, φοβηθείς εφυγεν, ένίκησεν εν πολέμω τόν Βασουδέ- 

βαν, τόν βασιλέα τής Πούντας.

72. Κατορθώματα δέ πολλά τελέσας έν Καουσσικα και Κα- 

σή, άφίκετο μετά ταϋτα είς την Βάγγαν χώραν, την 

προσρεομένην τη θαλάσση,.
73. 0 δέ βασιλεύς Σαμουδρασένας, αφελών τόν εαυτού στέ

φανον και θείς αύτόν παρά τω πόδι τού μεγαλουργού Βή

μα, έ'θετο την προσταγήν αύτού έπι της εαυτού κεφαλής.
74. Ηττηθεΐσα δ’ υπ’ αύτού καί ή ανατολική θάλασσα κατά 

την βαθύτητα, έδωκεν αύτω φόρον πολλά πολύτιμα 

πράγματα, έζριφθέντα τοΐς κύμασιν, ώς χερσίν.
75. Εδησε δέ τόν ύμνον αύτού, ώς ελέφαντα , νικητήν 

τού έλέφαντος της Ανατολής, έν στύλω νίκης, όνπερ 
έστησεν έν τή εισβολή τής Γαγγάς είς τόν ’Ωκεανόν.

1

76. Τό δέ πύρ τής δυνάμεως τούτου έξήφθη μάλλον έκεΐ 

τοΐς άνέμοις, τοΐς έκ τών κυμάτων τής έώας θαλάσσης  
οί δ’ ήλιοι, οΐ άνατέλλουσι καθ’ έκάστην, ώςπερ σπιν

θήρες είσιν έκείνου τού πυρός.

*

77. 0 μέν ούν Βήμας, καταδαμάσας πολλούς βασιλείς τή 

δυνάμει τών βραχιόνων αύτού, και όποτάξας πάντας 

τούς τόπους τής Ανατολής, έπανέζευςεν άπό τού μεγά

λου Ωκεανού.
78. 0 δέ γενναίος καί έμφρών Σαχαδέβας έποίησε στρατείαν  

είς νίκην τού μεσημβρινού μέρους, εχων τετραμερή στρατόν.

12

79. Ού τών μουσικών οργάνων ό ψόφος, έποίησε τά ορη τών 
πολεμίων βασιλέων ακατοίκητα, διακρημνίζων τάς άκρω- 

ρείας αύτών.

1. Λευκός ό ύμνος, λευκός και ό έλέφας τού ανατολικού μέρους, ό 
Άϊραβάτας.

2. Αυτολεξεί, νικητικήν περιήγησή
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80. Κόνις δ’ έφέρετο άπό τοΰ όλου στρατεύματος μέχρι τοΰ 

ύψους τοΰ ούρανοΰ ύπό τοΰ αέρος, τοΰ έκ της χαίτης τών 

ίππων, έκ τών ώτων τών ελεφάντων, και έκ τών ση

μαιών τών αρμάτων.
81. Ενίκησε δ’ εύμαρώς τούς γενναίους στρατούς τών εχθρών 

έν τη /ώρα Σουρασένα, δήσας την νίκην, ώς ελέφαντα, 

έν τω ό’ρει Γοβαρδάνα.

82. Μετ’ αίδοΰς δέ και χαράς έωράτο ούτος ό μέγας νικητής 

ζαί πάγκαλος ύπό τών γυναικών τοΰ βασιλέως της πό

λεως Ματουράς.
83. Αί δέ Νύμφαι τοΰ άλσους Βρινδαβάνα, βλε'πουσαι τάς 

όστώσεις έξοχάς τών μετώπων τών ελεφάντων τούτου, 

άνέφερον τόν νοΰν αύτών είς τούς αγλαούς μαστούς τών 
βουκολικών γυναικών, τών ήδομένων τφ θέα τοΰ Κρισνά.

84. Καταθλίψας δέ τόν βασιλέα της Ματσέας ζαί τόν τής 

Αχής, καί άλλους άλλων τόπων βασιλείς, ζατεπάτησε 
καί τόν βασιλέα Βόζαν περί τήν όχθην τής Σαρμ,αμβατής, 

ώς ό έλέφας τόν λωτόν.
85. Καί ή Ιαμουνα δέτρίρόειθροςέγένετο, έκτετώνέαυτής ύδά- 

των, έκ τών μελάνων χυμών τών ελεφάντων, καί έκ τών 
μεμιγμένων τφστίμμει δακρύων τών γυναικών τών έχθρών.

86. Εϊτα δ’ έπορεύθη είς τήν χώραν Αβαντήν ούτος ό ων 

όμοιος τώ πυρί κατά τήν θερμουργίαν ό δέ στρατός αύ

τοΰ ώδευεν έν άνέσει ύπό τήν σκιάν τής άνισταμένης 

κόνιος.
87. Χορεΰσαι δ’έποίησε τήν έαυτοΰ εύφημίαν ,  τήν νική

τριαν τών βασιλέων Βίνδα καί Ανουβίνδα, έν τώ χείλει 

τής Σιπράς, ώς έν θεάτοω.

*

88. όρθείς δέ ήδέως ταΐς έταίραις τής Ούζαγίνης πόλεως, 

4. Τήν φήμην ώς χορεύτριαν παρίστησι.
17*
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φρίκη κατασχετός έγένετο*  ειτα δέ προσεκύνησε τδν έκεϊ 

θεόν Μαχακάλαν 1.

4. Τδν Σίβαν.
2. Έν τούτω τω δάσει ό 'Ράμας διέτριψε τέσσαρα ετη.

89. Πόλεμον δέ συγκρότησα; κατά τοΰ Νείλα, τοΰ βασιλέως 

της Μαχισματής πόλεως, ερυθρόν έποίησε τόν ποταμόν 

Ρεβάν έκ τών αιμάτων.
90. Πΰρ δ’ έξήφθη φλογερόν έν τώ στρατώ τοΰ Σαχαδέβα, είς 

είς βοήθειαν τοΰ Νείλα, δεδεμένου ύποσχέσει, ην εόωκέ 

τινι τών προπατόρων αύτοΰ.
91. ΐδών δ’ ό Σαχαδέβας τόν έαυτοϋ στρατόν κατατρυχό- 

μενον ταΐς άλλεπαλλ.ήλοις φλοξί τοΰ πυρός, λουσάμενος 

και καθαρός γενόμενος, εφη τώ πυρί*
92. «Αυτή ή παρεσκευασμένη έκστρατεία διά σε γίνεται, ώ 

» αγαπητέ ά'νερ της Σβαχάς  δόξα εςω σοι- σύ εί ςόμα τών 

μ θεών  ού δίκαιον ούν έςτν έμποδών γενέσθαι τη θυσία.»

*

*

93. Σβεσθέντος δη τοΰ πυρός τοΐς ΰμνοις τοΰ Σαχαβέδα, 

ό βασιλεύς Νείλας εθετο την προσταγήναύτοΰ επικεφαλής.
94. Ποιήσας δ’ ύποτελή τόν βασιλε'α της Τριπούρας, έξολο- 

θρεύσας τε τόν τής Πουνδάνας, και ύποτάξας τούς έν 

Κενατκα, άφίκετο είς τήν Σουράστραν.
95. Κατετρόπωσε δέ τον φίλον τοΰ ίνδρα Βισμάκαν, τόν 

βασιλέα τής έν Σουράστρα Βοζακάτας πόλεως, μετά τοΰ 

υίοΰ αύτοΰ Ρουκμή.
96. Φιλίαν δέ ποιησάμενος μετά τοΰ Βασιλέως Βισμάκα, 

τοΰ φιλικώς διατεθειμένου πρός τόν Κρισνάν, πορευθείς 

είς τήν Σουρπάραν χώραν, υπέταξεν αύτήν.
97. Νικήσας δέ τούς έν τώ Δανδάκα  βασιλείς, και προσκυ- 

νήσας τούς τόπους, ένθα διέτριβεν ό Ράμας, πορευθεις είς 

τήν Σαγάραν νήσον, κατέβαλε τόν βασιλέα Νισσάδαν.

1
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98. Καταβαλών δ’ έν πολέμω τούς έν τγ Καρναπραβαράνα 

χώρα, κατεπόρθησε τάς πόλεις αύτών καί τούς έν τή 

Καλαμούκα έξωλόθρευσεν αύτός ό ών όλεθρος τών έχ

θρών.
99. Υμνούμενος δ’ έπι τή νίκη κατά τών γενναίων έγκατοί- 

κων τ^ς Μουραβής πόλεως, ήμαύρωσε τήν λαμπρότητα 

τού βασιλέως τής Τάμρας νήσου, ώς ό ά'νεμος τήν λαμ
πηδόνα τού λύχνου.

100. Εμβρόντητους δέ ποιήσας τούς έν ό'ρει Ραμακα, έκρά- 

τησεν έν πολέμω βέλει τόν βασιλέα Τιμιγκίλαν, ώς ό 
αλιεύς τόν ίχθύν έν θαλάσση δυκτίω.

101. Ευσπλαγχνος μέν γενόμενος τοΐς μονόποσι και άπολέ- 
μοις, ύποταγεΐσι, σκληρός δέ τοΐς έν Καραχάτα οίκούσι, 

φόρον έ'λαβε παρ’ αύτών χρυσόν πολύν.
102. Ούτως ό Σαχαβέδας θείς, ώς στέφανον, τήν προσταγήν 

τού ’ίνδιστίρα έπι τής κεφαλής τών βασιλέων, άφίκετο 

είς τήν υπώρειαν τού όρους Μαλαΐα, τού άγλαϊζομένου 

δένδροις Σανδάνοις.

103. Τά δέ Σάνδανα, έλευθερωθέντα άπό τών οφεων, νομισάν- 

των ταώνας τά έκ τών πτερών αύτών πεποιημένα σκιά

δια τοΐς στρατιώταις, καί φυγόντων, έποίουν θεραπείαν 
’ ~ ί αυτοις .

104. Εν δέ τοΐς ποταμοΐς, τοΐς γινομένοις έκ τού χυμού, 
τού χεομένου άπό τών κοπτομένων Σανδάνων υπό τών 

έλεφάντων τού στρατού, οί στρατιώται έλούοντο και 
5 / Οεχριοντο .

105. Ανεμοι δ’ ήδεΐς πνέοντες έκ πολλών δένδρων Ταμαλών,

4. Τουτέστιν ύπό τήν σκιάν αύτών έκάθευδον οί στρατιώται.
2. Καί λουτρω καί χρίσματι έχρώντο τω χυμω.
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Καρδαμώμων, καί Καρυοφύλλων, ήδυνον τον Σαχαδέβαν.

106. Πυρετώ δέ φρικτφ συσχεθεις τό σώμα ό βασιλεύς Παν- 
δέας έκ πολλού φόβου, ούδεμίαν έπιτηδειότητα έδειξε 

πέρί τό τόξον εναντίον τού Σαχαδε'βα.

107. 0δέποταμός, ή Ταμραπαρνή, ήγλαΐζετο,έχων, ώς πίναξ, 

ύμνον τούτου γεγραμμένον, ώς γράμμασι, τοΐς μαργαρί- 
ταις, τοΐς έξελθούσιν έκ τών κόχλων \ τών διαρραγέν- 

των ύπό τών ελεφάντων.
108. Ειτα δ’ άφίκετο είς τό όρος Σαχέαν, τό άνεπίβατον πο- 

λεμίοις βασιλεύσιν έκ τού αλαλαγμού δέ καί παρακελευ- 

σμού τού στρατού, αίέντώορει Δαρδούρ^λε'αινα έξέτρωσαν.

109. Η δέ ύπωρεία τού όρους, γεγενημένη ύγρά έκ τών χυμών 
τών ελεφάντων τού Σαχαδεβα, έφαίνετο ώςπερ άφεΟεΐσα 

τότε ύπό της θαλάσσης, πληγείσης τώ βέλει τού Παρα- 

σουράμα.
110. Εν δέ τή γή Δραβήρα κατετρόπωσε τάς δυνάμεις τού 

βασιλε'ως της Κανσης πόλεως ταΐς έαυτού δυνάμεσι, ταΐς 

όμοιοδυνάμοις τώ ίνδρα.

111. Τό δέ πυρ τού θυμ.οΰ, τό έν τή καρδία τούτου, έσβε'σθη 

τοϊς χεομένοις πολλοΐς δάκρυσιν έκ τών οφθαλμών τών 

γυναικών της Σορης χώρας.
112. 0 δέ ’Ωκεανός έστερήθη της αγαπητής Καβερής, ής τά 

ρείθρα έ'στη έκ τού στρατού, τού διαβαίνοντας διά στά- 

μνων καί διά γεφυρών.

113. Εν δέ τή Κεράλα χώρα ύπετάγη μέν τώ κάλλει τών 

καλλικόμων γυναικών, ούχ ύπετάγη δέ τη ανδρεία τών 
πολεμίων άνδρών.

4. Ή διαγεγραμμένη πρώτη γραφή τού μεταφραστοΰ ήν όστρέων, 
τήν οποίαν νομίζομεν όρθωτέραν’ διότι έκ τών όστρέων καί ούχί έκ τών 
κόχλων γεννώνται οί μαργαρϊται. (Σημ. τ. έκδ.).
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114. Η δέ Ααξμή  του βασιλέως της Κεράλας ήνέχθη πρός 

αύτόν τόν Σαχαδέβαν έν συνδένδρω τόπω, πρός τή ό'χθη 

της Μουραλάς, τοΰ ποταμού.

1

115. Νιφθείς δέ τούς πόδας τοΐς δάκρυσι τών βασιλικών γυ
ναικών έν τή Ανδρα /ώρα, έποίησε λατρείαν τώ θεώ Βισ

νοΰ, διά της προσφοράς τών λωτών, τών έν τω ποτα- 
μω Μαχαναδή.

116. ’Εζεΐδ’έντή Ανδρα, κατά τόν ποταμόν Γοδαβαρήν, οί ίπ
ποι τοΰ Σαχαδέβα, οί ύπερβαίνοντες τη ταχυτήτι τούς ίπ
πους τοΰ Ηλίου, άπέβαλον την κόνιν, την έκ τής όδοΰ.

117. Πληρώσας δέ τό κενόν τοΰ ούρανοΰ έπαίνων τών έζ τής 
νίκης κατά τοΰ βασιλέως τής Ανδρας, προσεκύνησεν έζεΐ 

εύλαβώς τόν θεόν Σίβαν.

118. Μετά δέ ταΰτα εύπειθεΐς τη έαυτοϋ προσταγή έποίησε τούς 

βασιλείς τής Κουντάλας και Καρνάτας, αύτός ό άν ο^οιος 
τώ ίνδρα κατά τήν προσταγήν, καί φοβερός κατά τήν 

ανδρείαν.

119. Εζεϊθεν δ’ έπορεύθη εις τήν Καλίγγαν χώραν, τήν έχου- 
σαν λαμπρούς Ξατράς, περιγελών τή έαυτοϋ δυνάμει τόν 

Σέσσαν ό'φιν, τόν καταπιεζόμενον έκ τής γής, βαρυνομένης 

τω αύτοΰ στρατεύματι.
120. Τό δ’ έν τή Καλίγγα ορος, ό Μαχένδρας, νικηθέν ύπό 

τοΰ Σαχαδέβα κατά τό ύψος, προσεκύνησεν αύτόν, ό'περ 

εικάζεται έκ τών πολλών κορυφών, τών πιπτουσών έκ 

τοΰ μεγάλου πατάγου τών μουσικών οργάνων.

121. 0 μέν ούν βασιλεύς τής Καλίγγης, φέρων έλέφαντας πολ
λούς, διαρρηγνύοντας φωνήν, έβρεχε βέλη κατά τοΰ Σαχα

δέβα, ώς ό ϊνδρας βρέχει βροχήν, φέρων νέφη βροντώντα .12

1. Ή Λαξμή, ώς γυνή. Ααςμή εννοείται ένταΰθα ή βασιλική δόξα.
2. Άτώ τών έλεφα'ντωνέβρεχε βέλη, ώς ό ’Ίνδρας βροχήν άπο τών νεφών.
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122. 0 δέ Σαχαδέβας, εξάγων τή ρομφαία μαργαρίτας έζ τών 

κρανίων τών ελεφάντων, έσπειρεν αύτούς κατά γής, ώς 
σπόρους δένδρων νίκης.

123. II αγαθή νίκη περιέθετο γαμήλιον στέφανον περί τό 
δίστομον ξίφος τούτου, οπερ εικάζεται ύπό τών αλλε

παλλήλων μαργαριτών, τών έκπιπτόντων έκ τοΰ κρανίου 

τον έλέφαντος πληγέντος.
124. Αφεις δέ τό διαμάχεσθαι ό βασιλεύς τής ΚαλίγγηςΓ 

έξέμαξε ταίς θριξί τής κεφαλής τό λώτιον ζεύγος τών 
ποδών τοΰ Σαχαδέβα , ένθα ωκει ή Λαξαή.1

125. Τοΐς δέ στρατιώταις τοΰ Σαχαδέβα άνάμνησίς τις έγέ

νετο   ενταύθα παρά τή ακτή τής θαλάσσης, ΐδοϋσι 

καρπούς Ναλικερής, και τυχοϋσι Ναγαβαλής και Πούγ- 

γας .

*2

3
126. Νικήσας δ’ ό μεγαλοδύναμος Σαχαδέβας τούς βασιλείς 

Γομάνσαν, Καβάσαν, Ρουροΰν, Κάσαν, καί άλλους έν τή 

νήσω Σιγχάλα, μάλα ήγλαί’ζετο.
127. Πολλά δέ πολύτιμα πράγματα παρείχε τω Σαχαδέβα 

τό ό'ρος ό Ροχάνας έκ φόβου, τρέμων τό μέγα σώμα έκ 
τών πληττόντων όδόντων τών ελεφάντων τού στρατού.

128. 0 δ’ ούρανός έπληρώθη, ώς εύφημίας, πολλής καμφο
ράς, τής έξερχομενης έκ τών καμφορικών δένδρων, τών 

διαρρηγνυμένων ύπό τών έλεφάντων καί άναρριπτομένων 
τή προβοσκίδι.

129. Τιμηθείς δέ καί προσκυνηθεις ύπό τοΰ βασιλέως τής

4, Δηλ. προσεκύνησεν αύτόν.
2. Άνεμνήσθησαν δηλ. ’Έρωτος.
3. Ναριγέλλιον, ή Μαργέλλιον, Παν και Σουπαρί. — Ό μεν καρπός 

τής Ναλικερής άναφέρεται είς τον μαστόν· ή δέ Ναγαβαλή και ή Πούγ- 
γα άναφέρεται είς τήν ηδονήν.
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Σιγχάλας, εμεινεν εκεί είς προσκύνησιν τοϋ ’Αγαστέα, 

τοϋ μονάζοντας εν τω ό'εει Ροχάνη· ενθεν εστειλε τον 

Γατοτζάσαν 1 είς τήν Λανκάν.

1. Γατοτζάσας, υιός τού Βήμα, έκ τής αδελφής τού Τιτάνος Χΐτ 
δάμβα.

2. Ούτος ήν αδελφός τοΰ 'Ραβάνα.
5. Ή Τρικούτα, τό όρος, λέγεται καί Σουβέλα.
4. 'ΙΙ Ααςμή, ώς γυνή" ή γάρ γυνή πορεύεται άφόβως πρός τόν ερω

μένον, τού άνδρός αύτής τυφλού όντος και κωφού.

130. Ο δέ Γατοτζάσας, μηδαμώς άποδειλιάσας τούς Ραξάς, 

ύπέταξε τόν βασιλέα Βιβησάναν   διά της πολεμικής έαυ

τοϋ αρετής, η ύπερέβαινε την τοϋ Ράμα.

12

131. Τό δέ εν τή Λανζα τρικόρυφον ορος, τετρακόρυφον άπ- 

ειργάσατο, στήσας εκεί τρόπαιον νικητικόν είς ό'νομα τοϋ 
ίνδιστίρα.

132. Οί δέ Ραξαί, οί στρατεύσαντες τω Γατοτζάσα, εβρεχον 

εύφημίαν έπί τοϋ ορούς Σουβέλα , ώςπερ τά άστραπηφό- 

ρα νέφη βροχήν, έπί τή νίκη κατά τών έν τη Λανζα.

3

133. Οΰτωσι ούν φήμην λευκήν κτησάμενος ό Σαχαδέβας, έπ- 

ανέστρεψε μετ’ αύτοΰ τοϋ δυνατού και νικητιζοϋ Γα

τοτκάσα.
134. 0 δέ Ναζούλας, ού τά κατορθώματα ύμνοϋνται ύπό τών 

βασιλέων της γης, λαβών πολλά στρατεύματα, έπορεύθη 

κατά τό δυτικόν μέρος.

135. Τίνες δέ βασιλείς τρέμοντες ούκ έσαλεύοντο, ώς δένδρα, 

ών αί φήμαι άπέρρεον ύπό τούτου, καθώς τά ά'νθη ύπό 

φυσώντος ανέμου }
136. II γάρ Ααξμη  τών έχθρών προσηρχετο μετά χαράς και 

άφοβίας τώ Νακούλα, τυφλών γινομένων έκ της κόνιος 

τών στρατευμάτων αύτού, καί κωφών έκ τού ήχου τών 

σαλπίγγων καί τυμπάνων.

4
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137. Επιθυμίαν δέ προξένων τη καρδία τών εύοφθάλμων γυ

ναικών τών έχθρών, επέστη τώ ορει Ροχιτάζα, τω ένδι- 
αιτηματι τοΰ Σκάνδα.

138. Καταβαλών δ’ ούτος, ό εχων φημην λευκήν έν παντί 

μέρει, την έν πολέμοις όφρύν τών ύπερφρόνων έγκατοίκων 

της Ροχιτακαπούρας,

139. Καί άνακλίνας τό όρος Κουλασάλαν τη κλίσει της γης, 

έκ τού βάρους τού οικείου στρατού, έπορεύθη είς την Μα- 
ρουδέσσαν, ένθα οίκούσι μεγάλοι Ξατραί.

140. Οί δέ στρατιώται αύτού άφηκαν την εντός καί έκτος θλί- 

ψιν, την έκ της οδοιπορίας, διά της σκιάς τών δένδρων, 

τών περί την μονήν τού Βασίστα, έν τω ορει ’Αρβούδα, 

καί διά τών οπωρών αυτών.

141. Ενθα έπιε την φημην τών Ξατρών την μη ποθεϊσαν 
πρότερον, τών έξελθόντων έκ της θυσίας τού Βασίστα, 

καί νικησάντων τόν Βησμτμητραν.
142. Ποταμοί δ’ έρρεον έκ τών δακρύων τών γυναικών τών 

έχθρών έν έκείνω τώ άνύδρω τόπω, ύγρώ γεγενημένω έκ 

τών χυμών τών έλεφάντων τού στρατού, καί ίλώόει έκ 

τού λύθρου τών θανατωθέντων ηρώων.
143. Ενίκησε δέ καί τούς Ξατράς, τούς έν τη Σαϊρισσακα καί 

Σιβη, καί Χαίμα, καί Τριγγάρτα, κοΛ ’Αμβάστα, καί Μα- 
λάβα, καί Πανσακαρβατάζα, καί Μαδεβάτα.

144. Οί δ’έν τω δάσει Πουσκάρα οΐκούντες κατεκαύθησαν τω 

πυρί τούτου, οΐ ύπέφερον καί τό μέγα πύρ τού δάσους, 

τό κατακαΐον έν ώρα θέρους.
145. Διατείχισμα δ’ έγένετο ή θάλασσα τού είς τό πρόσω 

ίέναι τώ άπειροι τούτου στρατεύματι, τω πορευομένω είς 
τό ζαθυποτάξαι τόν κόσμον.

1. Τουτέστιν ενίκησε.
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146. Θλιβομένη δε ή θάλασσα τω πυρί τούτου, τω καίοντι 

τούς έν τή ακτή βασιλείς, ένόμισεν, ώς τό πυρ τό θαλάσ

σιον είς παντελή όλεθρόν έξήφθη, έξελθόν.

147. Οί δέ στρατιώται, μεθυσθέντες οίνω τής Τάλας, ζαι έκ- 

μανέντες, έτρεχον έπι τών κυμάτων τής θαλάσσης είς 
μάχην, βλέποντες τάς έν υδασι σκιάς εαυτών, και νομί- 

ζοντες πολεμίους.

148. έξερρίζωσε δέ πάντας τούς βασιλείς, τούς παρά τή οχθη 

της Σαρασβατής, ώς οί μεμηνότες έλέφαντες τά δένδρα.

149. Καί τών μέν έν τοΐς ορεσι βασιλέων τό ύπερηφανον έτα- 
πείνωσε, την δέ Σουσάν, πόλιν τοΰ Πανσανιδεσσίτα, κατέ

στρεψε, τούς δ’ έν τή Ούτταραγεοτίσσα κατετρόπωσε, τόν 

δέ βασιλέα της ’Αμαραπερπάτας ταπεινόφρονα απέδειξε, 

τόν δέ βασιλέα της Σεδικατάς κατεπίεσε, τούς δέ έν 

Ραματα άναστάτους έποίησε.
150. Διακόψας δέ τήν δυναμιν τών βραχιόνων του βασιλέως 

Χαραχούνας, και άγιασθείς τό σώμα τή προσκυνήσει πάν
των τών αγίων τόπων τών έν τή Πραβάσα χωρά, έτερψε 
κατά τήν καρδίαν τή αγάπη και τόν βασιλέα τής Δοα- 

ραβατής Κρισνάν, τόν λίαν πολιτικόν, και τόν έζ μητρός 

θειον Σαλέαν, τόν βασιλέα τής Μάδρας.

151. Καταστρέψας δέ τούς έν τοΐς δυτικοΐς ορεσι πάντας βαρ

βάρους, δούς πτωχείαν τώ βασιλεΐ τής Παλλάβας, γενό- 

μενός τε όλέτωρ τοΰ βασιλέως τής Βαρβάρας χώρας, καί 
πάντα τά μέρη τής δύσεως ύποτάξας, έστησε τρόπαιον έν 
τή δύσει, κατά τήν άζτήν τοΰ ώζεανοΰ, ώς ό'ρος έώον, 

οθεν ανατέλλει ή θερμότης αύτοΰ καί ή φήμη ώς ό 

Ηλιος καί ή Σελήνη.

152. Ούτω μέν ούν ό ’ίνδιστίρας, έπιθυμών ποιήσαι θυ

4. Ή μέν θερμότης ώί ό "Ηλιος, ή δέ φήμη, ώς ή Σελήνη.
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σίαν, ύποτάξας πασαν χώραν, ώς έ^ει, 5ιά τών τεσσά

ρων λαμπρών καί τροπαιούχων αδελφών αύτού, κύριος 

έγένετο τής γης άπάσης, ή έγένετο λευκή ύπό τού διε
σπαρμένου κλέους, ώς ύπό Σανδάνου.

153. Ο δέ Βήμας, ό Αρζούνας, ό Σαχαδέβας, και ό Νακού- 

λας, άναστρέψαντες, αφού υπέταξαν την οικουμένην, καί 

προσκυνήσαντες τόν ’ίνδιστίραν, έστησαν σωρούς χρυσίου 

πρό αύτού έξω τής πόλεως, ώς ορη νίκης αγαθής κατά 

πάντων τών μερών τής γής.

154. Αφανίσας δή ουτος ό ήρως πάντα τά λευκά (άργυρά) 

σκιάδια τών βασιλέων τής γής, εχων αύτός έν μόνον 

χρυσούν έν παντί τω κόσμω, έλάμπρυνε τήν γήν, ώς 

ή ημέρα, λάμποντα έχουσα τόν Ηλιον, και άφανίσασα 

τούς αστέρας.

Τέλος του Δευτέρου Κεφαλαίου, 

του Δευτέρου Βιβλίου 

τής

Βαλαβαράτας. 

------------- ----- 

ΚΕΦΑΑΑ10Ν ΤΡΙΤΟΝ, 

ο θία^αμθάν£ΐ τί/ν θασι^ικην θυσίαν»

1. Ο Βεάσας, ό ων ώς γαλακτική θάλασσα τής γνώσεως, 
έστω εις κάθαρσιν παντός πράγματος, ού μια ρανίδι, ή 
έστιν ή Μαχαβαράτα, τό πύρ τών παθών άποσβέννυται.

2. 0 μέν ούν ϊνδιστίρας, ποιήσας νίκην, καί ύποτάξας τά 

τέσσαρα μέρη τής γής διά τών αδελφών έαυτού, έποίει 

παρασκευήν τής Ουσίας, είς τρυφήν τών θεών.
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3. Οτε δ’ επέστη ό καιρός της θυσίας, τότε παρέστη και ό 

Κρισνας τω βασιλεΐ ’ίνδιστίρα, ό ών είδήμων τών περί 

την θυσίαν.

4. Είσβιβάσας δ’ ό ’ίνδιστίρας τόν Κρισνάν εν τώ λαμπρώ 

βουλευτηρίω, ος έπελάθετο της έν τή γαλακτική θαλάσση 
διατριβής καί τιμήσας αύτόν τόν τιμητόν παντί τω 

κόσμω, είπεν, ηνωμένας εχων τάς παλάμας*

5. « Εγώ τούτον τόν άνίκητον κόσμον ένίκησα διά της σης 
» χάριτος, καθώς ό Αρούνας διασκεδάζει τό απανταχού 

«σκότος, καί περ χωλός ών, διά της πρός τόν Ηλιον 

« θεραπείας.
6. « Ημένούννίκη έγένετο  οί δέμεγάλοι σωροί του χρυσίου, 

» ο φαίνεται ώς ή συληθεϊσά εςιν εν πολέμω αγλαΐα τών 
«πολεμίων βασιλέων, ούκ είσί χωρητοί έν τω έμω οϊκω  .

*

*2

7. «Εμού πεισθέντος τη προσταγή σου, νικηθεΐσα, ήλθεν είς 
» τόν έμόν οίκον η λαμπρότης τών ένδόςων βασιλέων, 

» τουτέστι τά πολύτιμα αύτών πράγματα.
8. « Οί δέ βασιλείς προσήνεγκαν έμοί δώρα, ελέφαντας 

» απαράμιλλους, οι οντες, ώς ό'ρη μεγάλα, καί καλλίνικοι, 

» νίκης αίτιοι έγένοντο κατά πάντων τών μερών της γής.
9. « Οσοι δ’ ίπποι ομοιοί είσιν έν πολέμω τη καρδία τών 

» αναβατών , τούτους, ώς εδει, έ'δωκαν έμοί οί βασιλείς, 

» έκ καρδίας σεβόμενοι τόν πόδα μου.

3

10. « Ταΰτα δέ τά άπειρα καί αναρίθμητα χρήματα έκ τής 

«κατά τών βασιλέων νίκης, ώεύεργετικέ, κτητά έγένοντο 

« τη ση χάριτι.
11. " Νΰν δ’ είπέ, ώ γνώστα τοΰ καιρού, δ,τι μέ δει ποιήσαι

4. Λευκότερον ήν και τής γαλακτικής θαλάσσης.
2. Τοσοΰτον δηλ. πολλοί είσιν, ώστε αχώρητοι είσιν έν τω έμφ οίκφ.
3. Τουτέστι γενναίοι.
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»έν τή θυσία- σύ γάρ μοι φίλος εί κατά τάς άγαθάς 
υ συμβουλάς, καί διδάσκαλος καλής διδασκαλίας.

12. « Εμοί μέν πολλαί θυσίαι αεί έκτελοΰνται έκ τής σής 
μ θέας · επιθυμία δ’ όμως έστι ταύτης,ένεκα τής προστα- 

» γής τούμού πατρός’ ού μήν αλλά καί αύτη έκτελεσθή- 
υ σεται διά τής σής επικουρίας.

1

13. « Πρόσταζαν ούν εύθέως, ίνα έκτελέσω εγώ τήν θυσίαν 
» μετά τής σής βοήθειας, ή τέλεσον σύ αύτήν εγώ δ’ αύ- 

» τός ύπουργήσω είς ο,τι είπτ,ς. ·
14. Τοιαΰτα είρηκότος τοΰ βασιλέως ’ίνδιστίρα, άπεκρίνατο 

όρθώς ό Κρισνάς, ού οί όδόντες έκφαινόμενοι, χαράν δι- 

δόασι τοΐς όφθαλμοΐς τοΰ κόσμου, καθώς ή Σελήνη τοΐς 

άνθοΰσιν έν νυκτί λωτοΐς·
15. " Σύ, ώ άγαθέ, τέλεσον τήν θυσίαν ούδεμία γάρ δια- 

» φορά έστιν έν τή έμή ή σή έκτελέσει, καθώς ούδεμία 

» διαφορά φαίνεται τοΰ Ηλίου καί τής λαμπρότητος αύτοΰ 

« έν τή άνοίζει ταΰ λωτοΰ.

16. « Εί καί οί αδελφοί σου ένίκησαν πάντα τά μέρη τής γής 

» ύπέρ τής σής θυσίας, αλλά καί εγώ αύτός είμι όμοιο
υ γνώμων αύτοΐς· ό'ςτις δέ βασιλεύς ούχ ύπηρετήσει σοι 

» έν τή θυσία, τούτον ημείς οί πέντε άφανίσωμεν. «
17. Ούτως είρηκότος τοϋ Κρισνά, ό βασιλεύς ’ίνδιστίρας, ούτή 

προσταγή ύπετάγησανοί βασιλείς, έκάλεσε διά μέν τοΰ ιε

ρουργού Δαουμέα τούςΒραχμάνας, διάδέτώνάδελφώντούς 

βασιλείς.
18. Τή δέ συμβουλή τού Βήσμα καί τών λοιπών οικείων, ό 

’ίνδιστίρας ήρζατο ποιήσαι τήν θυσίαν, καί έπλήρωσε τήν 

όγδόην μορφήν τού όκταμόοφου Σίβα  .12

1. Δηλ. σέ μόνον βλέπων, πολλών θυσιών καρπόν άπολαμβάνω.
2. Όκτάμορφος λέγεται ό Σίβας, τα πέντε στοιχεία, ό "Ηλιος και ή 
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19. Προσέταξε δ’ έπειτα τοΐς βασιλεΰσιν ο,τι ήν πρακτέον 

έν τή θυσία, είς ήν παρεσκευάσθησαν άπαντα τά πρόσφο
ρα ύπό τών Βραχμάνων και τοΰ Σαχαδέβα, τή προσταγή 

τοΰ Δαουμέα.
20. Και ό μεν νεώτερος αδελφός τοΰ Δουριοδάνα, Δουσσα- 

σάνας, επιστάτης ήν τής παρασκευής τών βρωμάτων  ό 
δέ υιός τής Κριπής, ’Ασβατάμας, είχε τήν επιστασίαν 
τής διανομής τών πρός τούς Βραχμάνας δωρημάτων

*

21. 0 δέ πολιτικός Σανζαίας ήν ποιών τάς προσήκουσας τι

μάς τοΐς βασιλεΰσι πάσι  τώ δέ Βήσμα καί Δρόνα ήν ή 

φροντίς καί ή επιστασία τών προσηκόντων τή θυσία.

*

22. 0 δέ δεξιός Κριπάς ήν έπί τών πρός τόν λαόν δωρη

μάτων ό δέ Βιδούρας έθεώρει τά νόμιμα· ό δέ βασιλεύς 

Δουριοδάνας είχε τήν επιστασίαν τοΰ λαμβάνειν τά προ- 

σφερόμενα δώρα παρά πάντων τών βασιλέων.

23. 0 δέ Βεάσας, ό τιμώμενος έν τοΐς τρισί κόσμοις, ελαβε 

τό όνομα τοΰ Βραχμά έν τή θυσία, ή ήγλαϊζετο τή πα

ρουσία τών οσίων Βραχμάνων, τοΰτε Ναράδα καί άλλων, 

καί τών βασιλέων, τοΰτε Κρισνά καί άλλων \

24. Παρεγένετο δ’ έπειτα σύν τοΐς βασιλεΰσιν ό Ϊνδιστίρας, 

ό θύων είς τό θυσιαστήριον, τό εύτρεπισθέν ύπό τών 

Βραχμάνων, ώς ήν πρέπον.
25. Καί ή είς τρεις ρύακας διαιρούμενη Γαγγά, καί καθαί- 

ρουσα τούς τρεις κόσμους, παρεγένετο είς εκείνο τό θυσια- 

Σελήνη, καί ό θύων. Ό Ούων ούδενί κλίνει τήν κεφαλήν ένόσω τελείται ή 
Ουσία, καί σεβαστός έστι παρά πάσι, καί θεοειδής κρίνεται.

4. Τεσσαρές είσι κυρίως οί ιερουργοί περί τήν θυσίαν* ό μέν,δς λέγε
ται Βραχμάς, θεωρός έστι καί έπιστάτης τών τελούμενων* ό δέ καλεΐ 
τούς θεούς* ό δέ χέει είς τό πΰρ τά θύματα* ό δέ αδει τήν Βέδαν, καί 
υμνεί τονς θεούς.
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στ&ιον, είς ζάθαρσιν έαυτής, οπερ συμπεραίνεται έζ της 
φωνής, της έζ τών στομάτων τών Βραχμάνων, τών αδόν

των τάς τρεις Βέδας.
26. Οί μέν ούν Βραχμάνες, οί καθαράν έχοντες καρδίαν ζαι 

δύναμιν μεγάλην, έπικαλεσάμενοι τούς θεούς, έθυον πολ
λά θύματα, αγνά γενόμενα ταίς έπωδαϊς.

27. Τό δέ πΰρ, τό έλευθερωθέν τοΰ πάθους έζ της ποθείσης 
ύλης τοΰ δάσους Κανδάβα, διά της αρωγής τοΰ Αρζούνα, 

έπινε πολύ χεόμενον βούτυρον, είς εύτροφίαν τοΰ έαυτοΰ 

σώματος.
28. Οί δ' έπιζληθε'ντες θεοί, βλέποντες τό είς τό πΰρ χεό

μενον, επινον αύτό αφειδώς ζαΐ άζορέστως, είσβαλλό- 

μενον άφανώς είς τό στόμα αύτών.
29. Εύθε'ως δ’ έδέγοντο οί θεοί τό είς τό πΰρ χεόμενον, βλε- 

πόμενον ύπό τών ακοίμητων αύτών οφθαλμών, καί περ 

ζαπνοΰ πυζνοΰ άνερ/ομένου.
30. Αμβροσία τις έζεϊ ασύγκριτος έπίνετο ύπό τριάκοντα 

τριών Κοτίων θεών, μη έπιθυμούντων όλως της αμβρο

σίας τοΰ ούρανοΰ, μήτε της αμβροσίας της Σελήνής, μήτε 

τών χειλέων τών Αψαρών.
31. Η δ’ αγλαΐα τοΰ ούρανοΰ άμαυρά έφαίνετο έζ τοΰ της 

Θυσίας ζαπνοΰ, έπειδή ήν διεζευγμένη τοΰ ϊνδρα , ζα- 

τεργομένου ζαθ’ έζάστην είς εύωχίαν.

1

32. Τά δέ βρώματα έβιβρώσζοντο ύπό τών Βραχμάνων, 

άποδιωχθέντων τών έλαχίστων τώ γένει ύπό τοΰ Δαου- 

μέα, καθώς ή αμβροσία έπίνετο ήδε'ως ύπό τών θεών, 
άποδιωχθέντων τών δαιμόνων ύπό τοΰ Βισνοΰ.

33. Επειδή γάρ κόρος έπαρζής ούκ. έγένετο τοΐς θεοϊς. 

4. Ως ή γυνή ακόσμητος μένει, καί ρυπαρά φέρει άμφια, διαζευχθεϊσα 
του άνδρός.
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έσθίουσι δι’ ενός στόματος, τοΰ πυρός, διά τούτο ζαί 

βρώματα κατεσκευάσθησαν είς τό βρωθήναι ύπό τών 

Βραχμάνων *.

4. ΟΙ γάρ θεοί έσθίουσι καί διά τοΰ πυρός, και διά τοΰ στόματος τών 
Βραχμάνων.

2. "Ο,τι δωρεϊται ό άνθρωπος, διά τι τέλος τοΰτο δωρεϊται* ουτος 
δ’ έδωρεϊτο είς τό ποιήσαι ξηράν τήν θάλασσαν.

3. Φόρον γάρ λαμβάνων έκ γής ό βασιλεύς, δωρεϊται τοϊς Βραχμάσι.
4. Τουτέστιν έλυπεϊτο οτι άπασα ή γή ούκ ήν άρώσιμος.
5. Βασουματή ετυμολογείται παρά τό εχειν πλούτον.

34. ό δέ βασιλεύς ϊνδιστίρας, ό αγαθοποιός τοϊς τρισί κο- 

σμοις ζαί άρίστους εχων συνέδρους, άπολουσάμενος μετά 
την θυσίαν, ήρξατο δωρεΐσθαι δωρήματα.

35. Δωρεάς δ’ ετίθετο έν ταΐς χερσί τών Βραχμάνων έπί 

σκοπώ τού ξηράν ποιήσαι την θάλασσαν, ϊν’ άνακαλυφθώσι 

τά έν αύτή πολύτιμα πράγματα  , καί ϊν’ αύζηθή ή άρώ- 

σιμος νη, ή πρόξενος τών δωρεών .

*2

3

36. Δένδρα δέ πάνδωρα έπί γης ούκ έφυσαν, καί περ ποτι- 
ζομένης τώ ύδατι της δωρεάς τού Ινδιστίρα, διότι ένεν- 

νόουν, ώς ούδέν όυελός εΐσι, τού βασιλέως όντος φιλο- 

δώρου καί πολυπλούτου.

37. Τά δ’ όρη, τά έπέχοντα γην πολλήν, θλίψιν παρεΐχον τή 

καρδία τούτου , έχοντος την γην έν τή έαυτού χειρ!» 

είς τό δούναι αύτην τοΐς Βραχμάσι.

4

38. Επειδή δέ παρά τούτου έδόθη πολλοΐς Βραχμάσι γη 

μετά πολλού πλούτου, διά τούτο αύτη ή γή πάντως γε 

ελαβεν έν κόσμω νέον όνομα, Βασουματή .5

39. ίΐν δέ γην όλίγην έχαρίσατο τοΐς βασιλεύσιν, έναπολει- 
φθεΐσαν έκ τών πρός τούς Βραχμάνας έν τή θυσία δω

ρεών, ταύτην οί βασιλείς έδέξαντο, ώς πολλήν, κλίναντες 

τάς κεφαλάς.

18
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40. Τόν δέ πλούτον, δν οί βασιλείς έξ άρχής έφύλαττον, ώς 
τήν ψυχήν εαυτών, προσήνεγκαν τώ ίνδιστίρα άσμενοι, 

δν λαβών ούτος μετά πολλής τιμής, έδωρεΐτο αφειδώς 

αύτόν τοΐς αίτούσιν.
41. Ον δέ πλούτον έδωρεΐτο έκαστος τών βασιλέων εριστι

κώς, ίνα τελεσθείη ή θυσία διά τής προσφοράς αύτού 

μόνου, ούτος έδίδοτο ένί μόνω αϊτούντι, παρ’ αύτού τού 

βασιλέως ίνδιστίρα.
42. Ο,τι δούναι έφεσις ήν τούτω, τούτο ούδαμώς ήν ούδ’ ε’ν 

τω ναι τών αίτούντων · καί ο,τι ήν έν τώ νοΐ, τούτο 
ούκ ήν έν τή γλώττη  · ή δέ δωρεά ύπερεΐχε πασών τών 

έν τοΐς τρισί κόσμοις.

1
*2

43. Ούτος έ'λεγε τοΐςύπηρέταις, «Ο,τι αίτηση ό αϊτών, τούτο 
» διδόσθω αύτώ ταχέως,» καί ούκ ελεγε, «Φέρε χρυσίον,» 
ίνα μή φανείη τή βραδυτήτι, δτι ού βούλεται δούναι.

44. Υπό τίνος αύτη ή φιλονεικία διαλυθείη, τού μέν αίτούν- 

τος θέλοντας λαμβάνειν, όσου έχρηζε, τού δέ ίνδιστίρα 

διδόντος πλέον τής έκείνου χρείας ; καί τού μέν λέγον
τας, « Εγώ ού λαμβάνω, » τού δέ « Εγώ δίδωμι » ;

45. 0 δέ Χάρης τότε, βουλόμενος κυκήσαι τήν θάλασσαν, εις 

τό πολλαπλασιάσαι τά πολύτιμα πράγματα, τά διδόμενα 

παρά τού ’ίνδιστίρα, έλυπεΐτο, ό'τι ούκ έχει συνέριθον 

τόν Βαλήν , δν έρριψεν είς τά καταχθόνια .3 4
46. Τούτου διδόντος άδάμαντας, καί άλλας πολυτίμους λί

θους, ό μέν άδάμας τού οίκου  έτρεμεν, ό δέ τής ήμέ-5

4. Δηλ. πλέον τού προσδοκωμένου έχαρίζετο.
2. Δηλ. πριν τοϋ αίτήσαι έλάμβανον.
3. Δαίμων ήν ούτος.
4. Τό κείμενον λέγε: αυτολεξεί είς τήν οπήν, δηλ. είς τά καταχθόνια.
5. ’Αδάμας τοΰ οίκου λέγεται ό λύχνος· άδάμας τής ημέρας λέγε

ται ό "Ηλιος· άδάμας τής νυκτός, ή Σελήνη.
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ρας έξεκαίετο, ό δέ άδάμας τής νυκτός μέλας την καρ
διάν έγινετο, φοβούμενοι μήπως καί ούτοι δοθεΐεν.

47. Τοσοϋτον δ’ ύπερχειλή έποίει τον δίσκον άργυρίω καί 

χρυσίω καί άλλοις πολύτιμοι; πράγμασιν, ώςτε έπλήρου 

και την γήν λάμψεως, καθώς ό Ηλιος άνατέλλων περί 

τήν έω.
48. Τούς δέ πτωχούς οΰτω πλουσίους άπέδειξεν έν άπάσφ 

τφ γφ, ώστε μίαν καί τήν αύτήν στάσιν ά'πασιν έποίησε, 
καθώς το νέοος βρέχον, ίσα ποιεί τά βαθέα καί ύπερανε- 

στηζότα μέρη τής γής.
49. ύ δέ γή, ή εχουσα χοϋν έν γαστρί, έγένετο δεκτική 

πολυτίμων λίθων, δοθέντων άφειδώς παρά τοϋ ’ίνδι- 

στίρα τοΐς αίτοϋσι, καί έναποτεθέντων ύπ’ αύτών τφ γφ, 

είς τό διαμένειν μέχρι συντέλειας τοΰ αίώνος.

50. Τοσοϋτον δέ πολύν πλοϋτον έδίδω ό βασιλεύς Ίνδιστί- 

ρας, ώςτε τούς μέν έν ούρανώ αίτοϋντας καλεΐν ’ίνδιστί- 
ραν τό πάνδωρον δένδρον, τούς δέ ύπό γήν καλεΐν ’ίνδι- 

στίραν τόν Βαλήν.

51. Η γή, ή ύποκεκρυμμένον έχει τόν Βαλήν, τόν ποιήσαντα 
μεγάλην θυσίαν, έδείκνυε τότε διά τοΰ έν τώ θυσιαστή- 

ρίω στύλου, ώς διά δακτύλου, ώς ούτος μόνος ό Ίνδι- 

στίρας θυσίαν πολυτελή τελεί.
52. έρωτήσαντι δέ τώ ’ίνδιστίρα, τίς τών συνέδρων ειη άξιος 

πριότης τιμής έν τφ τελετφ τής θυσίας, άπεκρίνατο μετά 

χαράς ό Βήσμας*

53. « Καίτοι γινώσκεις άξιον τιμής τόν Κρισναν, τόν σεβα- 

» στον παντί τώ κόσμω, καί ύμνούμενον υπό τών θεών, 
»έρωτας όμως έμέ  ουτω δέ ποιών, τιμήν απονέμεις 

» έμοί, ώς γεραιτέρω.

*

54. “ Ού τών ποδών τό άπόνιτρον, τουτέστι τήν Γαγγάν, 

»εθετο έπι τής κορυφής ό Σίβας, ό όλέτωρ τών τριών κό-  

18

*

*
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» σμων, τούτον τον άρχαΐον άρρενα και έφορον τής θυσίας, 

>> τίμησον εύθεως. »
55. Ούτως έκδηλώσαντος τού Βήσμα, οπερ ήν έν τώ νοϊ τού 

’ίνδιστίοα, θαυμάσας λίαν ό ’ίνδιστίρας, εδωκεν εύθεως 

πρώτην τιμήν τώ Κρισνά .1

56. Ο δ’ έν τή θυσία βασιλεύς Σισσουπάλας, μή φε'ρων ταύ

την τήν προς τόν Κρισνάν τιμήν, έδειξε πραγματικώς 

τόν θυμόν, σχών ομματα έρυθρά και φοβερά.
57. Καί, « Ω βασιλεύ, εφη, διά τί ό Κρισνας έτιμήθη ύπό σού, 

» δς ούκ έχει ούδέ γε έν τών προτερημάτων, οσα ενεισι 

» τούτοις τοΐς παρούσι, τω τε Δρουπάδα, καί ’Αγαστέα, 

>> καί Βεάσα, καί άλλοις νέρουσι καί σεβασμίοις θυηπόλοις ·,
58. « Εί δέ σοι ούτος τιμητέος ήν, διά τί καλέσας ημάς 

» κατεορόνησας ; ΠόΟεν σοι τούτο τό όνομα, υίός τού 
« Δάρμα   ; τό ό'νομα τούτο λίαν ήτιμάσθη σοι. »12

59. Τοιαύτα είπών, άνέστη συν πολλοΐς βασιλεύσι, βουλό- 
μενος αναχώρησαν έπισχεθείς δ’ όμως ύπό τού ’ίνδιστί- 

ρα, καί καταπεισθείς λόγοις μειλιχίοις, έφη θυμωδώς·
60. « Επειδή τω άπαιδι, ούκ έστι τιμή καί δόξα , διά τοΰ- 

» το ό άτιμος καί άδοξος   υίός τής Γαγγάς έδωκε τοι- 

>> αυτήν συμβουλήν, είς τιμήν τού Κρισνά, ϊν’ άοέλοι τήν 

» σην ευοοζιαν Λ

3

45

61. «0 Κρισνάς, δς μεγαλοφρονεΐ, ότι μεγάλα κατώρθωσεν, 

η έπειδή έδάμασε ταύρον καί ίππον, καί διέρρηξεν άμα- 

1. ’Έχρισεν αύτόν καί έ'θετο στέφανον έξ άνθέων περί τόν τράχηλον 
αύτοΰ.

2. Δάρμας λέγεται ό νόμος.
3. Έπίτευξις τοΰ ούρανοΰ.
4. Ό ανάξιος τής έπιτεύξεως τοΰ ρύρανοΰ.
5. Τήν έπίτευξιν τοΰ ούρανοΰ. Λέγεται έν τη Βέόακ«ι έν τφ νόμψ; 

ώς ό άπςιις ού τυγχάνει τοΰ ούρανοΰ.
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η ξαν, καί άνεΐλεν οαχν, έτιμηθη ύπό σοΰ εις καταφρόνησιν 

« τοσούτων θαυμαστών βασιλέων 1. Επικατάρατον τοιού- 

» τον εργον ! »

1. Ού θαυμαστόν καί μέγα κατόρθωμα δηλονότι έτέλεσεν, εί άνεϊλε 
ταύρον καί ίππον καί δφιν’ τουναντίον δέ μεμπτόν και μικροπρεπές. Λέ- 
γουσιν ώς άνεϊλε δύω δαίμονας, ών ό μέν είχε μορφήν ταύρου, ό δέ ίπ
που* μεμπτόν δέ τό άναιρεϊν ταύρον καί ίππον και δφιν.

2. Είρωνία.
3. Καθώς ό "Ήλιος όταν δύση, καί ό δίσκος αύτού, ος έστιν ώς 

οφθαλμός, καί αί ακτίνες, αΐείσιν ώς ψείρες έκτεταμέναι, αφανίζονται.

62. « ’Αξίως έτιμηθη ύπό σοΰ ούτος, τό νέον φυτόν της άρε- 

»της , έν τοιαύτη μεγάλη τελετή θυσίας, δς έφόνευσε 

» την γυναίκα Πουτανην !

12

63. « Πρεπόντως τιμητέος σοι έστιν ούτος, δς εδωκε τοιαύ- 
» την καλήν βουλήν, φονεΰσαι άπατη τόν Ζαρασάν^αν  τοι- 

» ούτου <^έ μεγάλου άμπλακηματος καί σύ μέτοχος ει. »

*

64. Ούτως είρηκότος τοϋ Σισσουπάλα θυμω, άναστάντα τον 
Βη'μαν είς τό φονεΰσαι αύτόν, έπισχών ό Κρισνάς εύθέως 

και χειρί, καί στηθεί, καί λόγοις πραέσιν, έφη αύτώ εις 
ηρεμίαν

65. «Πρότερον τούτου γεννηθέντος έν κόσμω τριοφθάλμου, 

» τετράχειρος, καί όνοφώνου, φωνή έγένετο έζ ούρανοΰ, 

» απαλλακτική τοΰ φόβου τη μητρί καί τω πατρί αύτοΰ, 
» φοβηθεΐσι, τοιαύτη·

66. « Ούτος ό παΐς νικητές εσται τοΰ κόσμου· άποκτενεΐ 
« δ αύτόν έκεΐνος, ού έν αγκάλη, όταν βασταχθη, καί ό 

« περιττός οφθαλμός, καί αί περιτταί χεΐρες έκρυησονται. »

67. α Τούτων άκούσασα ή μητηρ αύτοΰ, τίνος έν άγκάλαις ούκ 
» εθετο αύτόν ·, Ελθών ούτοςείς την αγκάλην τοΰ Κρισ- 

“ να, ώς ό Ηλιος είς τό δυτικόν ορος , έγένετο άπο 

" τοΰ περιττού οφθαλμού καί τών περιττών χειρών.

3
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68. «ή δ' έφη τώ Κρισνά, τω υίω τού αδελφού αύτής  «Μή 

« θανατώσγ,ς αύτον, καν πταίση σοι.» Τότε ό Κρισνάς 
» έδωκεν ύπόσχεσιν άσφαλή, ώς ού θανατώσει αύτόν, έως 

» ού έζατοντάκις πταίση.

*

69. «Μή τοίνυν θανατώσγ,ς αύτόν ήδη, ώ Βήαα, τόν ζήσοντα 

» εως άν έζατοντάκις πταίσ-ρ, καί σφάγιον γενησόμενον 

" τώ Βισνού. » Ο μεν ούν Βήμας τούτων άκούσας, ησυ
χίαν εσχεν  ό δέ βασιλεύς τής Σέδης, Σισσαυπάλας, 

έφη θυμώ

*

*

70. «Ω ελάχιστε Βήσμα, ού οί μεγάλοι και ένδοξοι βασιλείς 

» καταφρονούσιν, ώς μηόέν έχοντας προτέρημα, τούτον 
» τόν Κρισναν σύ τιμών, ού φονεύ·ρ ύπό τούτων, διότι 

» εί γέρων.»
71. Ακούσας τούτου τού έπιπληζτικοΰ λόγου ύ Βήσμας, δυσ- 

φόρως έσχε, καί έφη θυμω  «Οιτινες τών βασιλέων κατα- 
» φρονούσι τού Κρισνά, τούτων έπι τής κεφαλής τόν πόδα 

» τίθημι.

*

72. «Ω βασιλείς, ούτος ό Χάρης τίμιός έστιν έμοί  οθεν 

» εί' τις τούτω έγκαλεΐ διά ταύτην τήν τιμήν, ούτος σή- 

» μερον παρανάλωμα έσται τού εμού βραχίονας, ώς βά- 

» τραχος τού ό'φεως.»

*

73. Τού μέν ούν γέροντος Βησμα τοιαύτα είρηκότος, τών δε 

βασιλέων θυμού πληρωθέντων, ό Σισσουπάλας, ό υιός τού 

Δαμαγγόσσα, είπε βροντοφώνως πρός τόν Κρισνάν*
74. « Διά τί δέ σύ έλαβες τήν τιμήν, τήν δοθεΐσαν παρά 

» τούτων ύπέρ τό πρέπον ·, εγώ σήμερον κατακαύσω σε σύν 
» πάσι τοΐς Πανδοίδαις καί τώ Βήσαα έν τώ στόματι 

» τού πυρός τής έμής δυνάμεως.

75. «Ελθέ ταχέως, ώ οΐηματία, ποίησαν τούμόν βούλημα ,*

4. Πολέμησαν δηλ. μονομάχησαν, ώς εγώ βούλομαι.
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■ εί σοι δύναμίς έστιν έν πολέμω, ινα γένηταίσοι ό έμός 
• βραχίων πνευματικός πατήρ, εις άφεσιν τού σού δεινού 

» αμαρτήματος, τής ής έλαβες άναξίως τιμής.
76. «Ωΐ καί σύ, και ό Βήσμας, καί οί Πανδοΐδαι ’, έλθετε 

»όμοΰ άπαντες είς πόλεμον ταχέως, ή έκαστος κατά 

» μέρος, ινα πίω ύμάς έν άζαρεϊ, καθώς ό Αγαστέας τάς 

«επτά θαλάσσας.»
77. Τοιαύτα είπόντος τού Σισσουπάλα, τού υίού τής Σατε- 

βατής βροντοειδώς, δίκην νέφους, ό Κρισνας, ό άναιρέ- 

της τών άντιθέων, έζηρευξατο, ώς ό ταώς ', φωνήν 

ήδείαν πρός τήν Σύνοδον, είπών

78. «Ω βασιλείς, ούτος έπυρπόλησε τήν έμήν πόλιν έκλεψε 

» τόν ίππον τού πατρός μου έκ τής ίπποθυσίας  ή'ρπαζε 

» τήν γυναίκα τού συγγενούς μου Βαβρού  τί λέγω μίαν 

» έκάστην τών αύτού κακιών;

*

*

79. «Εγώ εκατόν πταίσματα αύτού ήνεσχόμην, έπειδή υίός 

»έστι τής αδελφής τού έμού πατρός  νυνι δ’ ούκ άνέχο- 

» μαι  και ή γαλακτική γάρ θάλασσα έκ τής πολλής 
» άνακυκήσεως ιόν έξήνεγκεν.»

*

*

80. 0 δέ Σισσουπάλας, τρέμων ψείρας και πόδας και χείλη 

έκ θυμού, εφη  «Τί φλυαρείς; τίς άνοχή έστιν έμού σοι 

» τώ έμώ όούλω:

*

81. «Μή άνάσχου, αλλ’άνάστα γενναίως έν τάχει.» ό δέ 
Κρισνας έκαρατόμησεν αύτόν τή βολή τού πολεμικού δί

σκου, άψάμενον τών οπλών.

82. Φώς δ’ έζελθόν έκ τού άκεφάλου σώματος τού Σισσουπά- 

λα, λαμπρότερον τού Ηλιου , ύμνούμενον ύπό τών θεών 3

I. Πέντε οί υίοι τού Πανδοΰ, έκτος ό Βήσμας, καί έβδομος ό Κρισνας.
2. Ότε βροντά καί ό ταΐος φωνεί χαίρων.
3. Τό φώς ήν ή ψυχή, ή ήνώθη τφ Κρισνά, ος ήν ό Θεός σαρκωθείς.
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καί τών αγίων άνδρών, χαρέντων, είσήλθεν είς τά σώμα 

τοΰ Κρισνα ύπ’οψιν πάντων.
83. Συνέργησα; δέ είς τά περί την πυράν νόμιμα τώ υίώ 

τής αδελφής τής μητρός αύτοΰ ό ϊνδιστίρας, χρίσας βα

σιλέα τον υιόν έκείνου, Δοιστακετοΰν όνόματι,καί θείς έν 
τώ θρόνω τοΰ πατρός αύτοΰ, ήγαγεν αύτόν είς τήν σύνοδον.

84. 0 μένουν ϊνδιστίρας, τελέσας τήν θυσίαν τή προστασία 

τοΰ Κρισνά, τυχών αύτοκρατορίας, ήν βασιλεύς βασι

λέων, καί έποίησε τό μεταξύ τοΰ ούρανοΰ καί τής γής 

μεστόν πολλοΰ κλέους, ώς λίμνην γάλακτος έν τώ τελεί 

τής Ουσίας.
85. Οί δέ βασιλείς, τιμηθέντες πρός τοΰ Ινδιστίρα, ού τά 

λαμπρά κατορθώματα ύμνουνται έν τοΐς τρισί κόσμοις, 
σφοδρά έχάρησαν, καί προπεμφθέντες ύπό τοΰ Βήμα, 

Αρζούνα, Σαχαδέβα, καί Νακούλα ασμένως, έπορεύθησαν 
έκαστος εις τά ίδια.

Τέλος τοΰ Τρίτου Κεφαλαίου, 

τοΰ Πρώτου Βιβλίου

της 

Βαλαβαράτας.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει την μηνιν τον Λονριοδάνα.

1. Διαφυλάττοι τούς έν κόσμω ό Βεάσας, δς έστιν έπί παν

τός θεόφρονος, ώς τό έπί τοΰ λύχνου άγγεΐον, καί μέλας 

ώς ή στίμμις

1. Έπί λύχνου καίοντος τιθέασιν άγγεΐον πήλινον ή σιδηροΰν, ώ προσ-
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2. ΐδών δ’ ό Δουριοδάνας την καλλονήν της ΐνδραπράστας 

πόλεως, άφήκε την οιησιν, ήν ειχεν, οτι ή πόλις αύτοΰ 
Χαστιναπούρα κρείττων έστι τής πόλεως τοΰ ϊνδρα.

3. Περίπατων δέ έν τω έκ κρυστάλλων έδάφει τοΰ βουλευ- 
τηρίου τοΰ ίνδισίρα, άνέλαβε τό ίμάτιον νομίζων ύδωρ, 

και έγελάσθη ύπό πάντων, καταισχυνθείς.

4. ΐδών δέ δεξαμενήν κατεσκευασμένην έκ πολυτίμων λί

θων ανθράκων, νομίσα; γήν έκ τοΰ Ηλίου λαμπομένην, 
έπεσεν εις τό ύδωρ.

5. Εμπεσόντο; δέ τούτου τω ύδατι, και αίσχυνθέντος, οί 

Καουραβαί έγέλασαν τότε, καθώς και οί νυκτερινοί λω- 

τοι γελώσι  , τοΰ Πλίου πίπτοντας είς τόν ωκεανόν.*2

6. Γελασάντων δέ τοΰ τε Βήμα, και Αρζούνα, καί Νακούλα, 
καί Σαχαδέβα, καί άλλων πρός τούτοις, καί οί τοίχοι 

τοΰ βουλευτηρίου έγέλασαν τγ γενομένη ήχοι.
7. Τούτου μέν ούν έμπεσόντο; τή δεξαμενή, τό ύδωρ έτα- 

ράττετο , ώςπερ εί ελεγεν, «ΟΪμοι! ότι έγενόμην αί- 

» τία φθοράς βασιλέων πολλών.»

3

8. Εγένετο δ’ούτος έν τή δεξαμενή, ώς δένδρου σωματικόν 

έχθρας έν αμάρα, άνθη έχον τούς καταφρονητικούς γέλω- 

τας είς καρπόν τινα .4
9. Εζελθών δέ έκ τής δεξαμενής καταβεβρεγμένος καί ώρ- 

γισμένος, γνώμης έγένετο άφανίσαι πολλούς βασιλείς, 
καθώς ό Ηλιος άναδυόμενος έκ τής θαλάσσης, αφανίζει 

τούς αστέρας.

κολλάται ό άναδιδόμενος καπνός* τό δέ συνιστάμενον μέλαν έκ τοΰ κα
πνού ή στίμμις έστι, δι’ ής βάφουσι τούς οφθαλμούς.

4. Άνέλαοε τον ποδήρη χιτώνα, ίνα μή βραχεΐη.
2. Τουτέστιν άνθοΰσιν, άνοίγουσιν.
3. Αιτία ήν τούτο τής μελλούσης έχθρας.
ί. Ό καρπός έστιν ό γενησόμενος πόλεμος.
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10. Πορευθείς δέ προσωτέρω, μη διακρίνας τον κρυστάλλινων 

τοίχον, προσέκρουσε την κεφαλήν, καί πάλιν έγέλων οί 

άνθρωποι.
11. ϊποκρύψας δ’ δμως την δυσθυμίαν και τόν θυμόν, και 

ύποκρινάμενος εύθυμίαν, λαβών άδειαν παρά τοΰ ’ίνδι- 

στίρα, έπανέστρεψεν εις την Χαστιναπούραν.
12. Αναπολών δέ συχνάκις τόν τοιοΰτον όλβον τοΰ ’ίνδιστί- 

ρα, ούδαυ.οΰ άνεσιν έλάμβανε, καθώς ό θερμαινόμενος έλέ

φας έν άμμώδει και άνύδρω τόπω.
13. Εκ δέ τών θερμών άναστεναγμών έφαίνετο, ώς έξέμει 

φλόγας τοΰ έν καρδία πυρός της ανίας ώςπερ μη δυ- 

νάμενος χωρεΐσθαι ένδον.

14. Ισχνά δέ γινόμενα τά μέλη τοΰ σώματος αύτοΰ κατά 

μικρόν, άφήκαν την πολλήν αγλαΐαν, ην ειχον, καθώς αί 

ήμέραι τοΰ χειμώνος.
15. ίδών δ’ αύτόν ούτω κατεσκληκότα ό υίός τοΰ Σουβάλα, 

ό βασιλεύς Σακουνής, βιασθείς, έφη τώ Δρυταράστρα, ον τι 

κατ’ ιδίαν
16. « 0 σός υίός, καίπερ πολύολβος ων, και πολλαΐς γυναι- 

» ζίν έντρυφών, ούκ οίδ’ δπως πολύσαρκος και παχύς ούκ 

» έστι, καθώς και ό ωκεανός έν ώρα όμβρων, δτε οί πο- 

» ταμοί πλημμυροΰντες είσβάλλουσι  . »12

17. Μαθών δέ ταΰτα ό βασιλεύς Δρυταράστρας, καλέσας τόν 
υίόν αύτοΰ, εφη αύτώ· «Ω παΐ, καί περ όλβιος ιόν, διά 

>> τί φθίνεις, καθώς και ή Σελήνής
18. «Διά τί, ώ τέκνον, ή πατρική εύδαιμονία ούκ εύφραί-

1. 'Ό, έστιν οί θερμοί αναστεναγμοί ήσαν αί φλόγες τοΰ ενδομύχου 
πυρός.

2. ’Εν ώρφ όμβρος οί ποταμοί πλημμυροΰντες είσόάλλουσιν είς τόν 
ωκεανόν· άλλα καί ούτως ό ώκεανός ού πλημμυρεϊ, ούδέ αυξάνει.
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» νει σε, ή πάρεστί σοι είς άπόλαυσιν παντός ήδέος, πόρρω 

» άποδιουξασα τούς υιούς τοϋ Πανδοϋ ·, *

1. Λέγουσιν, ώς οπού θησαυρός, εκεί και όφις.
2. ’Εκ τούτου δηλοϊ, ώς τά τείχη ησαν ούρανομήκη’ πέριξ δέ τοΰ 

τείχους, κατά τό ύψος, σφαιροειδή κοσμήματα τιθέασι.
3. Τουτέστι τήν άγνοιαν. Καθώς ό ευχόμενος αποσοβεί τήν άγνοιαν 

μετά κομβολογίου.
4. Πέριξ τών προμαχώνων όπάς ποιοΰσι, δι’ών ρίπτουσι βέλη κατά 

τών έχθρών.

19. 0 δέ Δουριοδάνας, άναστενάξας λίαν θερμώς πρό τοϋ 

έκφωνήσαι λόγον, εφη δεινοπαθώς και συγκεχυμένως·

20. « Εκείνοι οί Ξατραι ύμνοϋνται, ώ πάτερ, οΐ έκτήσαντο 
» αύτοΐ τόν πλοϋτον, καθώς οί Πανδοίδαι" ό γάρ μέγας 

» πατρικός πλούτος αρμόδιός έστιν είς καύχημα τοΐς έμ- 

» πόροις.
21. «Τοσοϋτον οί Πανδοίδαι έκαλλώπισαν την Κανδαβα- 

» πράσταν πόλιν τώ κτηθέντι ολβω, ώςτε καί τόν ϊνδραν 

» έπιθυμεΐν οίκεϊν εν εκείνη.

22. « Τό έκ μαρμάρων ταύτης τείχος, τό άνεγειρόμενον έκ 
» μέσου τής τάφρου, φαίνεται ώς δράκων Σέσσας, άνέρ- 

» πων έκ χάσματος, είς φυλακήν τοϋ θησαυρού .1
23. «τά δ’ έκ πολυτίμων λίθων σφαιροειδή κοσμήματα κρα- 

» τοϋνται ύπό τοϋ αίθέρος , ώς κομβολόγια εύχής, δο- 

>· θέντα παρά τοϋ υψηλού τείχους, ώς παρά πνευματικού 

» πατρός, είς τό άποσοβήσαι τό σκότος  .

12

34
24. «Τά δέ κύματα τοϋ ύδατος τής τάφρου άντιλάμπουσιν 

» έν τώ ούρανω, ώς έν κατόπτρω έκ σαπφείρου, ά έστιν αί 

» κυμαίνουσαι σημαΐαι έπι τοϋ ύψους τοϋ τείχους.
25. «Εΐσδυσις δ’ούδέ τοϋ άέρος γίνεται είς έκείνην τήν πό- 

» λιν, προσκρούοντας τώ τείχεΓ οί δ’ ά'νθρωποι έπωφελή 
» νομίζουσι τήν τών πολεμικών θυρίδων κατασκευήν
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26. «Η πόλις εκείνη γελά τάς πόλεις τών θεών, τών εφόρων 
μ τών τεσσάρων μερών τής γής, διά τεσσάρων θυρών, ώς 

υ στομάτων , εχουσών, ώς όδόντας, τάς έκ μαργάρων 

» σειράς.

1

27. «Περί δέ τήν εσπέραν ό Ηλιος, κλίνων πρός τήν δύσιν, 

» νομίζεται ύπό τών ανθρώπων, ώςπερ σφαιροειδές κόσμη- 

» μα έξ ανθράκων λίθων, πίπτόν έξ ύψους τού τείχους.

28. «Εν εκείνη τή πόλει ό Ερως περιέρχεται ά'φοβος, γινώ- 

» σκων, ώς ούδέ ό Σίβας διακρίνει τούτον βαδίζοντα με- 

» ταξύ τών νεανίσκων, άμφιβάλλων, τίς τούτων ειη   .*23

29. « Ενταύθα αί θεΐαι νύμφαι, ή' τε Ραμβά καί αί άλλαι, 

« οίκούσιν έν σχήματι γυναικών, άφεΐσαι τήν ούρανοπο- 

« λίαν, ΐνα γυμνασθώσι χάριτας.
30. « Ενθαύθα οί άνδρες καί αί γυναίκες, βλέποντες άσκαρ- 

» δαυ.υκτί τό κάλλος άλλήλων °, νομίζονται, οτι θεοί 
« καί θεαίείσιν, έλθόντες ένθάδε, ώς είς άσυλον, φοβη- 

» θέντες τούς Τιτάνας.
31. «Εγώ νομίζω, ώς αύτη ή πόλις κατά μέν τά άνώγεω 

» Αμαραβατή έστιν , κατά δέ τά κατώγεω Βογαβατή \4

32. « Εν μέν τή ημέρα οί παΐδες, τρέχοντες έζ έκατέρου μέ- 

» ρους τής αύλής, σύν τώ κινουμένω άνταυγάσματι τού 
» Ηλίου έπι τού έκ πολυτίμων λίθων έδάφους, έ'ρχονται

4. Στόματα τέσσαρα εννοεί τάς τέσσαρας θυρας* όδόντας δέ τάς επί 
τών άνωφλίων σειράς έκ μαργάρων.

2. Τουτέστιν ωραίους καί πάγκαλους εχει τούς οίκήτορας.
3. Οί θεοί καί αί Οεαί ασκαρδαμυκτί βλέπουσι.
4. Αμαραβατή μεθερμηνεύεται Θεούπολις’ έστι δέ ή έν ούρανφ λαμ

πρά πόλις τοΰ Ίνδρα.
5. Βογαβατή έφερμηνεύεται Τρυφηλή ή Ηδονική* έστι δέ ή ύπό 

γήν μυθευομένη λαμπρά πόλις τών Δρακόντων.
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»μέχρι τοΰ πέρατος, νομίζοντες οτι παιδική εςκ σφαίρα1.

1. Σφαιροειδής έστιν ό "Ηλιος.
2. Τουτέστιν υψηλοί και ούρανομήκεις, οΐ έπλήρωσαν τόν αιθέρα.
3. Τό άργύριον ή χρυσίον τιθέντες έν στάμνω ή έν χύτρα, φυλάττου- 

σιν ΰπο γήν' ποιοϋντες δέ σχήμα όφεως έκ ζύμης, τιθέασιν έπι τοΰ αργυ
ρίου ή χρυσίου, είς φυλακήν.

4. Έπί τής κορυφής τοΰ ναού σημαίαν τιθέασι τρίγωνον.
5. Καθώς ό διδαχθείς μαθητής φέρει έπί τής κορυφής έαυτοΰ τό σαν- 

δάλιον τοΰ διδασκάλου.
6. Πατάλα λέγεται ό υποχθόνιος κόσμος, ένθα μυθεύονται ώς φρέατά 

είσΙ πολλά νέκταρος.

33. «Εν δέ τή νυκτί, ό'ντες οί παϊδες επί τών στεγών, έκ- 
» τείνουσι την χεϊρα επί τόν δίσκον της Σελήνης, νομί- 

»ζοντες άγγεϊον άργυρούν, δεκτικόν στίμμιος.

34. «Οί δ’ οίκοι, οί διά τοΰ ύψους καταφαγόντες τόν αίθέ- 
9,5/  , X γ/ / 5 * **»ρα , εζερευγονται αυτόν, οπερ συμπεραινεται έκτου 

» πυκνού καπνού τών λιβανωτών, τού αεί έξερχομένου.

35. «Αί δέ σφαΐραι, αί ούσαι ώς κόσμημα έπί της κορυφής 

»τών ναών, οαίνονται ώς στάμνοι, έναποταμιευμένην 
» έχοοσαι την αρετήν τού νεωδόμου, ώς θησαυρόν ού 

« είς φυλακήν, ώς ό'φις, έστιν ή σημαία    .1234

36. «Αί άργυραΐ στέγαι τών οίκων φαίνονται ώς σύμμικτοι 
» λαμπρότητες της δικαιοσύνης, της δόξης, καί της φή- 

« μης τού βασιλέως ’ίνδιστίρα.
37. «Τά δέ λιθοκόλλητα σανδάλια τών έγκατοίκων της πό- 

»λεως, οΐ είσι διδάσκαλοι της πολυδωρίας, πάντως γε 
» φέρονται είς τιμήν έπί τής κορυφής τών πανδιορων δεν— 
» δρων , ά έστι τά νεογνά τών φύλλων.5

38. «Τά δ’ ύδατα τών λιμνίσζων ταύτης τής πόλεως, διαρ- 
όήξαντα τήν γην, ζαί διαρρεύσαντα είς τήν Πατάλαν , 

» έγένοντο άναμφιβόλως τά έν Πατάλα άμβρόσια φρέατα.

6
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39. «Εν έζείνη τή πόλει ή Ααξμή, ή θεά τοΰ πλούτου, πα- 
» ρίσταται ώς δούλη πρό της Σαρασβατής, τής θεάς τοΰ 
» λόγου, τής παιζούσης ήδέως έπι τής γλώττης τών σο- 

» οών, ώς έπι αΐιόρας .1
40. «Και ό ό'φις Σέσσας, ό εχων δισχίλια ό'μματα και δι

ό σχιλίας γλώσας, ΐδών ακριβώς τήν αγλαΐαν ταύτης 

» τής πόλεως, ούζ οίδεν εί δύναται αύτήν έπαινέσαι άξίως.

41. «0 οίζών έν εκείνη τή πόλει, ής οί οΐζοι ούζ εχουσί ποτέ 
«σκότος, έκ τών προσκεκολλημένων πολυτίμων λίθων, 
» ούζ οίδε τήν ανατολήν ή τήν δύσιν τοΰ Ηλίου.

42. « Η έμή πατρική πόλις ού συγζρίνεται τή πόλει εκείνη, 
» τή πεποιημένη ύπό τών υιών τοΰ Πανδοΰ, καθώς ού 
« συγζρίνεται ό πολεμών διά χειρός, τώ πολεμοΰντι διά 

»τόξου.

43. «Αυτή ούν ή αγλαΐα τής πόλεως τούτων τών φύσει έχ- 
υ Ορών συγγενών, θλίβει εμέ κατά τήν καρδίαν, είς μνή- 

» μην αγόμενη, καθώς ή δόξα τόν φιλόδοξον.

44. «Ην δέ δόξαν είχεν ό ϊνδιστίρας έν τή θυσία, ών σύν τώ 
» Κρισνά καί τοΐς άδελφοΐς αύτοΰ, τοΐς νιζηταΐς τοΰ 

» κόσμου, λίαν αύτη θλίβει με.

45. «Δυνατοί δέ βασιλείς τής γής έτερπον αύτόν είς τιμήν 
» τής θυσίας παντοίοις δοθεΐσι πράγμασι, γινομένοις έν 

» τοΐς τόποις αύτών.
46. «Καί ό μέν Πανδέας, ό βασιλεύς τοΰ ορούς Μαλαΐα, 

» προσήνεγζεν αύτώ χυμόν καλοΰ Σανδάνου έν στάμνοις 

» χρυσαις, ως περ ει προσηνεγκε την φηαην εαυτου , ου- 
» σαν έν λαμπρότητι.

4. Τουτέστιν οί πλούσιοι τιμώσι τούς σοφούς.
2. Ή μέν φήμη λευκή, ώς ό χυμός τοΰ Σανδάνου, ή δέ λαμπρότης 

έρυθρά, ώς ή χρυσή στάμνος.
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47. “Ο βασιλεύς τής Σιγχάλας έδωκεν αύτω πολυτίμους 

» λίθους άνθρακας, γινομένους έν τή Ραβαναγαγγα, ώς
48. » περ σημεία πραγματικά τής ακραιφνούς αγάπης αύτού , 

«πολλούς τε προσέτι κυανούς λίθους και μαργαρίτας,

1

49. « γινομένους παρά τήν ακτήν τής θαλάσσης, ώςπερ λευκά 
» καί μέλανα βλέμματα τής εαυτού βασιλείας   , καί άνα- 

«ριθμήτους εκλεκτούς λευκούς κόγχους, ώς ρίζας τού 

» εαυτού κλέους.

*23

50. «ό δέ βασιλεύς τής Βαρβάρας χώρας εδωκε μαργαρίτας 

» μετά σαπφείρων, ώς περ άνθη λευκά μετά βομβυλίων, 

« δοθέντα παρά τού Ωκεανού τή θυγατρί Λαξμή, ή συνε- 

» ζεύχθη τω ΐνδιστίρα.

51. «Ο δέ βασιλεύς τής Καουγγασαουλίκας χώρας, εθετο 

» προ αύτού ξανθάς πολυτίμους λίθους, είπών  « Η έμή 
π βασιλεία έστιν, ώς χήρα  ταύτα δ’ είσιν αί τρίχες

*
*

4. Τό γαρ έρυθρόν άναιρέρεται είς τήν αγάπην.
2. ΤΙ βασιλεία ώς γυνή, οί δε κυανοί λίθοι καί μαργαρίτας ώς βλέμ

ματα λευκών καί μεγάλων δμμάτων* τό δέ κλέος, ώς δένδρον.
3. ΤΙ χήρα κείρεται τήν κόμην.
4. ΤΙ βουλή, ώς γυνή.

« αυτής .»
52. « Οί δέ τών έν θαλάσση νήσων βασιλείς έδωκαν τω ’ΐν- 

» διστίρα δύω ορμαθούς μαργαριτών λευκών, έζερχομένων

53 »έκ τού στόματος τών κό/λων καί τών ιχθύων, καί δύω 

» ορμαθού; κοραλλίων ερυθρών, δίκην ίΐλίου, δι’ ών ήγλαΐ- 

« ζετο ή βουλή  αύτού, ώς διά δύω σειρών όδόντων καί 

«χειλέων.

4

54. « 0 δέ βασιλεύς τής Σουρπάρας έδωκεν αύτω άδάμαντας 

» καί μαργαρίτας, οΐ ήσαν λευκοί, ώς ό ίππος τής θαλάσ- 
” σης Ούτσαϊσραβάς, καί ύπερέβαινον πάντας τούς άλλους.
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55. « Οί δέ βασιλείς τών όρέων εδωκαν αύτώ, ώς ορη παι- 

,, διάς τίς άνδρείας \ τρεις τόπους, ένθα γίνονται μαρ- 
» γαρίται, εκ καλάμων, έκ κεφαλών ελεφάντων, και έξ 

» όδόντων χοίρων.
56. «0 δέ βασιλεύς της Περσίας εδωκεν αύτώ ίππους, κο- 

» σμηματα έχοντας έκ μαργαριτών, καί αλτικούς όντας, 

» ώς τά κύματα τίς παρά τη γη αύτού θαλάσσης.
57. « Οί δέ βασιλείς τού ’ίμαού ορούς εδωκαν αύτώ άδάμαν- 

» τας, γενομένους έρυθρούς   έπί ταύτη τη έννοια  « Εί 

« ημείς έδόθημεν, τίς η χρεία βοείων ούρών, βότανών, 

« καί μόσκου ·, »

*2 *

58. « Οί δέ βασιλείς της Καλίγγας καί της Παουνδράκας 

·> εδωκαν έλέφαντας, κεκοσμημένους πολυτίμοις λίθοις, 

» χρυσανθέσι, καί κυανοχρόοις, γινομένους παρά την λίμνην 

«Καμεκάν.
59. « 0 δέ βασιλεύς της Κοσσάλας εδωκεν έλέφαντας κυα- 

» νόχροας  ό δέ τής Ματάγγας κιρρόχροας  ό δέ της Ρε- 

» βάς, τού ποταμού, λευκόχροας  ό δέ της Σαουράστρας, 

·> έρυθρόχροας.

* *

*

60. » Αλλοι δέ βασιλείς της γης εδωκαν τό κάλλιον της 

» εαυτών πεοιουσίας, αγάπη ©εοόμενοι ποός αύτόν, ΐδόν- 

» τες τοιαυτην τελετήν θυσίας.
61. « Παρά δέ τού Κρισνά έδόθησαν δεκατέσσαρες χιλιάδες 

» ελεφάντων, οΐ είχον κοσμήματα χρυσαυγή, ώς άστρα- 
« πην, καί χρώμα καί μέγεθος, ώς νέφη ύδροφόρα.

62. «0 δέ βασιλεύς τών Γανδαρβών Σιτραράτας, ό φίλος

4 . Ή ανδρεία ώς γυνή.

2. Δηλονότι άνθρακας* ούχί δέ μόνον άνθρακας εδωκαν, άλλα καί 

βοείας ουράς, καί βοτάνας, και μόσκον, ά γίνονται κατ’εκείνα τά μέρη.
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»τοΰ Iνδρα, έδωζε τετρακοσίους ίππους, ύπερβαίνοντας 

» τόν νοΰν τή ταχύτητι.
63. «Εδωχε Γούτος καί χιλιάδας μεγάλων καί λαμπρών 

η μαργαριτών, έξερχομένων έκ τών νεφών έπί ττ,ς κορυφής 

» τοΰ ’ίμαοΰ.
64. « 0 δέ Τουμβαροΰς  εδωζεν έκατόν ίππους ταχείς, έφ’ούς 

» άναβήναι καί δραμεΐν, καί δ άνεμος επιθυμίαν εχει.

1

65. « Ούδείς δέ βασιλεύς έστιν έν γή, τη έν τώ μέσω τοΰ 
» ανατολικού καί δυτικού όρους καί άλλων όρέων, ος ούκ 

ο εδωζεν αύτώ φόρον.
66. « Ού/ί δέ μόνον έγώ τότε άπέζαμον, λαμβάνων πράγ- 

« ματα θαυμαστά, ά ούχ ώράθησαν πρότερον, καί ών τό 

» ονομα άγνωστον ήν, άλλα καί οί περί εμέ πάντες.

67. “ Η γή έκείνου ύπερέβαινε πάσαν τήν γήν κατά τήν όλ

ο βιότητα, πεπλζρωμένη πάντων τών αγαθών, τών γι
ο νομένων έν πόλεσιν, έν δάσεσιν, έν ποταμοΐς, έν θαλάσ- 

» σαις, καί έν όρεσί.
68. « Οί δ’ ούρανοβάμονες όσιοι, δ,τε Ναράδας καί άλλοι, 

» ή'νεγκαν τότε ύδωρ έκ πάντων τών αγίων τόπων, είς 
» λουτρόν τώ ’ίνδιστίρα.

69. « Οί δέ μεγάλοι βασιλείς τής γής ήσαν παρασκευάζον- 
»τες, ώς δούλοι, τά είς λουτρόν επιτήδεια έκείνου τοΰ 

» βασιλέως ’ίνδιστίρα, καί τά μετά τό λουτρόν.

70. « Καί δ μέν βασιλεύς τής Καμβόζας έζεύγνυε τούς ίπ- 

» πους ύπό τό άρμα, τούς ένεχθέντας ύπό τοΰ βασιλέως 
» τής Βαλχιζάς· ό δέ Σουνίτας παρεσζευάζετο τήν σζ- 

·» μαίαν , δ δέ Βασουδάνας τόν μέγαν ελέφαντα.*2

71. «0 δέ βασιλεύς τής Μαγάδας παρεσκευάσατο τόν όρμον 

ί. Και οΰτος Γανδάρβας.
2. Τήν έπί τοϋ άρματος.

19
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» καί τό διάδημα*  ό δέ Εκαλαβέας τά σανδάλια*  ό δέ 

>· βασιλεύς τής Κασσής τό τόςο·” ό όέ Πανδέας τόν θώ- 

» ρακα*  ό δέ Σιζετάνας την φαρέτραν.

1. Βραχμάς, Βισνούς καί Σίβας* έφαίνετο οτι ήλθεν ή τριπρόσωπος 
θεότης είς τιμήν τών Βραχμάνων.

2. Οί μεν άλλοι βασιλείς, ώς προείρηται, άργυροΰν σκιάδιον εϊχον’ 
έ Ίνδιστίρας γρυσοΰν.

3. Οί απόγονοι έξαλείφουσι τά έγκλήματα τών προπατόρων διά νομί
μων καί αγαθών έργων.

72. «Αντιλάμπων δέ εν τω διστόμω ξίφει, τω δ εμελλεν 

» έγχειρίσαι αύτω ό βασιλεύς Σαλέας, έφαίνετο ώς τρι- 

» μορφος  είς τιμήν τών Βαχμάνων, τών άναγινωσκόν- 

η των την τριττήν Βε'δαν.

1

73. «Η δέ Σελήνή ηλθεν εκεί δι’ ολου λαμπρά, έν σχήματι 

» του λευκού σκιαδιού  , δ έβάσταζεν ό βασιλεύς Σατεκής, 

» όψομένη τόν απόγονον, δς έξήλειψε τά στίγματα αύτής 

η δι’ αγαθών έργων .

12

3

74. «Δύωδέ ούραίβόειαιήγλάϊζον τόν Ινδιστίραν, σαλευόμεναι 

» έκατε'ρωθεν αύτού ύπό τού Βήμα καί τού Αρζούνα, ώς 

» περχάριτες τής προ ολίγου γενομένης θυσίας καί δωρεάς.

75. «Ετοιμασθέντων δέ τών βασιλικών συμβόλων, κατά τήν 

» εντολήν τής Βε'δας ύπό τών βασιλέων, ό Δαουμέας καί 

» ό Βεάσας καί άλλοι βραχμάνες, έλουσαν και έχρισαν 
» τόν Ινδιστίραν.

76. «Τότε ό Ωκεανός έδωκεν αύτω εκείνην τήν κόγχον τού 

» Βαρούνα, ήν έδωκεν έν προτέρω χρόνω ό Βραχμάς τω 

»ϊνδρα.

77. «Ταύτην τήν κόγχον λαβών ό Κρισνάς, ό κοινωνός τής 
υ λύπης καί τής χαράς τού Αρζούνα, έρράντισε (έλουσε) 
» τον ίνδιστίεαν ΰδασιν αγίων τόπων.
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78. »Εκ δέ τοΰ μεγάλου ή/ου τών εμπνευσμένων κογχών 

» αισίως ύπό τών ηρώων, καί εγώ καί άλλοι βασιλείς, 

« λυποθυμήσαντες, έπέσομεν έπί γης.
79. « Επειδή δ’ εγώ λυποθυμήσας έγελώμην ύπό τοΰ Κρισνά, 

» καί τών Πανδοειδών, καί τοΰ Σατεκή, καί Δρυσταδιού- 

» ανα, μη λειποθυμησάντων, διά τοΰτο ού δύναμαι έπι- 

» λαθέσθαι.
80. «Η δ’ άνθοβολία,ή έξ ούρανοΰ έγένετο έπί τοΰ Ινδιστίρα, 

» έκ της πρός τόν Κρισνάν τιμής \ αύτη θλίβει με  ήν 

» δ’ώς διάττων άστήρ , σημαντικός τοΰ θανάτου τοΰ 

» Σισουπάλα.

*

12

81. «Επειδή δέ καί ή Δραουπαδή έγέλασεν έπ’ έμοί συν ταΐς 

» γυναιξί, πεσόντι είς τήν δεξαμενήν, διά τοΰτο, τοΰτο 
» τό πάθος ούκ έξέρχεται εως τοΰ νΰν έκ τής καρδίας μου, 

» δν ώς βέλος οξύ.

82. «ή καρδία ή έμή, άχθομένη τή άναμνήσει τούτων καί 
» άλλων τοιούτων, λίαν έκτόπως διαταράττεται.

83. «Εμοί μέν ούν ό θάνατος προτιμητέος έστιν, ή τό ζήν 

» μετά τοσαύτης λύπης, μή άπολαύσαντι ού τέως έπεθύ- 
» μουν , καί εις ωκεανόν ατιμίας έμβυθισθέντι.»3

84. Γνούς τό πάθος τοΰ υίοΰ ό Δρυταράστρας, ό υίός-τής 
’Αμβικάς, εφη’,«Ω τέκνον, ή άλλοτρία ευδαιμονία αιτία 

«γίνεται ανίας μικροπρεπέσιν άνθρώποις.

85. «Ποίησαν καί συ τήν οίκείαν πόλιν εύνομία πολύολβον 

» κατασκεύασαν καί σύ πολυτίμοις πράγμασι τοιοΰτον 
» λαμπρόν βουλευτήριον.

86. «Νίκησαν πάντα τά μέρη τής γής συν τοΐς σεαυτοΰ άδ-λ-

1. Είπεν έπί τής θυσίας, ώς άξιος έστιν δ Κρισνας μόνος τιμής^
2. Ό διάττων άστήρ άπαίσιόν έστι σημεΐον.
3. Έπεθύμει τής απώλειας τών Πανδοϊδών·

η*
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» ©οΐς, και τώ Κρίπά, και Καρνά, καί Δρόνά, και ’Ασβα- 

» τάμα *.  Τέλεσον την Σαπταταντουν θυσίαν, καθώς ό 

η ’ίνδιστίρα; την 'Ραζασονίαν.

4. Τώ υίώ τοΰ Δρόνα.
2. Ιόγάρ βουλευτήριον τοΰ Ίνδιστίρα κατεσζευάσΟη, ώ; εφηται, ύπό 

τοΰ οαίμονος Μαία.
3. Δηλ. ούδεν εύρήσονσι.

8Ί. «Μή άπελπίζου, τέκνον, κτήσαι όνομα δι’ ανδραγαθίας· 

» χαρά δέ σοι έστω ό ’ίνδιστίρα;, καί περ όλβιός, επειδή 

ο έστι πρεσβύτερός σου.»
88. Ο δέ Δουριοδάνας άπεκρίνατο, άποκαλύπτων τήν μήνιν 

λόγοις ταπεινοΐς  «Αύτη ή όλβιότης, ήν λέγεις, διά 

» πολλοΰ τοΰ χρόνου γένοιτ’ άν τή ήμετέρα πόλει  τής δέ 

» ζωής ταύτης τίς εγγυητής;

*

*

89. «Πώς δ’, ώ πάτερ, γενήσεται ύπό τεχνουργών ανθρώπων 

» τοιοΰτο βουλευτήριον   $ προς δέ, άπας τής γής ό όλβος 

» κατεπόθη ύπό τών Πανδοϊδών. Τί ούν οφελο; τοΐς νικη- 

» ταΐς ό κόσμος  $

*2

3
90. «Εγώ νικήσας τούς βασιλείς, τούς καταπονηθέντας τή 

» νίκη εκείνου τοΰ Ινδιστίρα, αίσχυνθείην άν προς δέ, 

» αύτοζράτωρ ούκ άν γενοίμην, άνευ τής ίΡαζασονίας Ου- 

» σίας  τί ούν όφελος έκ τής Σαπταταντοΰς $*
91. « Ποΰ δέ πρεσβύτερός μου ό ’ίνδιστίρα;, δς ήν αδιάφορος 

η τότε, τών αδελφών αύτοΰ γελώντων, οτε έγώ προσέ- 

» κρουσα έν τώ βουλευτηρίω ·,
92. «όθεν έγώ ριετά τοΰ Κριπά καί άλλων, καταβαλών έν 

» πολέμω τούς εχθρούς Πανδοίδας, λήψομαι καί τήν ενου- 

» σαν τοιοΰτο βουλευτήριον πόλιν έζείνην, καί τόν πλοΰ- 

» τον, τόν έκ τής νίκης κατά τοΰ κόσμου συναχθέντα.»
93. Τοΰ δέ Δρυταράστρα μή κρίνοντας ορθόν τόν λόγον τοΰ- 
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τον, καί μέλλοντος έρείν τι, ύπολαβών ό βασιλεύς τής 

Γανδάρα; ι, έφη πρός τόν υιόν τής αδελφής αύτοΰ·

94. «ϊπό τίνος νιζηθήσεται ό ’ίνδιστίρας, ό ών ικανό; έν 

» θυμω κατακαΰσαι τόν κόσμον, καί προασπιστάς εχων έν 
* πολέμω τόν Κρισναν, τόν Βημαν, τόν ’Αρζούναν, τόν 

» Νακούλαν, και τόν Σαχαδέβαν ;

95. « ’Αλλ’ έγωγε νικήσας τούτον έν παιδιά κύβων, τόν μή 

» έπιστάμενον κυβευσαι, μήτε δυνάμενον άνανευσαι, εί 

« κληθείη, λήψομαι πάσαν έζείνην τήν περιουσίαν.

96. «Μετάπεμψαι τοίνυν αύτόν ένθάδε, έπι προφάσει τοΰ θεά- 

» σασθαι τό σόν βυυλευτήριον, όμοιοκατασκεύαστον δν τω 

»έκείνου· έγώ δέ τότε πάνθ’ δσ’ έχει λήψομαι ταύτη γε 

»τή μηχανή. »
97. 0 δέ τυφλός   Δρυταράστρα;, δακνόμενος τήν καρδίαν, 

έφη· « Φεΰ τής βουλής ύμών ! ό γάρ δίκαιος έκεΐνος νι- 

» κητέος έστιν απάτη.

I.2

98. « Εν τοιούτω δ’ εργω ποΰ έσται λόγος δικαιοσύνης, 
» ισχύος, καί έπαίνου  ·, τουναντίον δέ φανερά εσεται άδι- 

» κία, αδυναμία, και κατηγορία. »

3

99. Τοιαΰτα είρηκότος τοΰ Δρυταράστρα, εφη ό υιός αύτοΰ, 
τυφλός ων άριδήλως έκ Ουμοΰ’ «Τίς αύτη ή σκέψις, εί τοι 
» δίκαιος είη ή άδικος ό εχθρός κατά τοΰ έγθροΰ ·,

100. « Ο γάρ εχθρός, ανίκητος τή δυνάμει, νικητός εσεται 
«τή απάτη. Καί ό Βημάνας έδησεν απάτη τόν δίκαιον 

» και δυνατόν Βαλήν.

101. « Ποίησον ούν παρασκευήν (αργήν) έν τάχει τοΰ νικήσαι

I. Ούτός έστιν ό Σαζουνής, ό και Σαουοάλας, δς ην αδελφός τής 
Γανδαρας, ής υιός ήν ό Δουριοδάνας.

2. Αύτολεςεί, ό εχων οφθαλμόν τόν νοΰν, ο τυφλός.
3. Δηλ. ονδεις έπαινέαει ήμας, ώ; δικαίονς καί γενναίους.
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» τούτους τούς εχθρούς*  εί δέ ρ.ή, ημείς άπολεσθησόμεθα 

» ύπ’ εκείνων, ώςπερ ύπό παθών, μή τυχόντων τομής.

4. Κυάνεός έστιν ό αιθήρ, καί ώς οφθαλμούς έχει τήν Σελήνην καί 
τόν "Ηλιον· ίδιον δέ τοΰ αίθέρος, τουτέστι τοΰ κενοΰ, καί ή φωνή.

102. «’Αλλ’ εάν έπισχεθής άπό τούτου τοϋ πρακτέου ύπο τοϋ 
« Βιδούρα, καί άλλων, όντων είς βοήθειαν τών υιών τοϋ 
υ ΙΙανδοϋ, σύ μέν εσο χαίρων διά πολλοΰ τού χρόνου  έμοί 

» δ’ άνεσις έστω ό θάνατος.»

*

103· ό δέ Δρυταράστρας, καί γινώσκων, ώς ήγγικεν ό όλεθρος 

τών γενναίων τής γενεάς, έκ τής κακής βουλής τοϋ υίοΰ, 

έφη*  « Εστω ούτως, ώς βούλει*  ή γάρ ίσχυρογνωμοσύνη 
» τοϋ υίοϋ τίνος πατρός νούν ού διαστρέφει }

Τέλος τοΰ Τετάρτου Κεφαλαίου, 

του Δευτέρου Βιβλίου

της

Βαλαβαράτας.

κεφαλαιον πεμπτον,
8 διαλαμβάνει την εξορίαν (εζοίκισιν) 

τών Πανδοϊδών.

1. 0 υιός τής Σατεβατής, ό μέλας ων τό χρώμα, καί όμ

ματα εχων τόν Ηλων καί τήν Σελήνην, άγνισάτω ύμάς, 
δς ελαμπεν ώς ό αιθήρ, εχων ιδιότητα τήν φωνήν, του

τέστιν τήν Μαχαβαράταν .1

2. Τώ μέν ούν Δουριοδάνα κατεσκευάσθη βουλευτήριον κα· 
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λόν, ώςπερ εί έ’πεσεν ή Σουδαρμά 1 έξ ούρανοΰ έπί τής 

γής, ένεκα τής άμίλλης, ήν είχεν ύπέρ τοΰ λαμπρού βου- 

λευτηρίου τοΰ ’ίνδιστίρα.

1. Σουδαρμά λέγεται το βουλευτήριον τών θεών.
2. Ό Βιδούρας ούκ ήθελε πορευθήναι* ό δέ Δρυταράστρας είπεν* 

« όύδεις φόβος* έμοΰ παρόντος καί τοϋ Βήσμα, ούδέν κακόν γενήσεται. »
3. Λέγεται ή Χαστιναπούρα* ή δέ Ινδική λέξις σημαίνει προάστειον.

3. ’Απεστάλθη δ’ ό Βιδούρας, καί μή θέλων, ύπό τοΰ Δρυ- 

ταράστρα, έπί τω άγαγεϊν τούς Πανδοίδας πρός τήν κυ

βείαν, είπόντος ταΰτα  « Ερίου παρόντος καί τοΰ Βήσμα, 
» ούκ άν γένοιτο αδικία   »

*
12

4. Λυπούμενος δέ τήν ψυχήν ό έφορων Βιδούρας, άφίκετο 

έν τάχει άπό τής Χαστιπούρας  είς τήν Κανδαβαπρα- 

σταπούραν έφ’ άρματος, ίππους εχοντος ύπερβαίνοντας τόν 

αέρα τή ταχύτητι.

3

5. 0 δέ ’ίνδιστίρας, τιμήσας τόν Βιδούραν, είπόντα, «0 

» βασιλεύς Αουριοδάνας, ποιήσας εν βουλευτήριον, είς κυ- 

» βείαν τών οικείων και φίλων, καλεϊσε εύθεως» έ'φη, γε- 

λών πως*
6. « Εγώ οϊδα δόλον έν προφάσει κυβείας, συρραφέντα ύπό 

» τού Σαζουνή  φύσις γάρ αύτη έζείνου έστι, τό νικάν τόν 
» εχθρόν όπως άλλως δύναται, τόν μή νικώμενονέν πολέμω.

*

7. « Οςτις καλούμενος έπι πόλεμον, ή έπί κυβείαν, ένθα 

» έστι νίκη ή ήττα, ούκ άποστρέφεται, ουτος μόνον έστιν 

»αρχηγός τοΰ γένους τών Ξατρών  δθεν εγώ ίημι είς 

»εκείνην τήν πόλιν, είτι καί γένοιτο. »

*

8. Ούτω γνούς, άναβάς έφ’ άρματος, έπορεύετο συν τή 
Δραουπαδή και τοΐς τέσσαρσιν αύτοΰ άδελφοΐς είς τήν 

Χαστιναπούραν, καθώς ό ίίλιος είς τόν δυτικόν ωκεα

νόν, επ’ απώλεια τής οικείας λαμπρότητας.
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9. ’Αφ’ ού δέ έτίμησεν ό Ίνδιστίρας τον Βήσμαν και τόν 

Δρόναν, καί τδν Δρυταράστραν, καί άλλους, έτίμησεν αύ
τόν ό Δουριοδάνας, καθώς τόν ίππον, τόν επί τή θυσία.

10. Τή δ’ έπιούστ) ήμερα παράθείς έν μέσω τόν Σακουνήν  
ό Δουριοδάνας, έπεβάλετο κυβεύειν μετά τοϋ ίνδιστίρα έν 

τώ βουλευτηρίω, ένθα παρήσαν ο,τε Δρυταράστρας καί ό 

Βήσμας καί άλλοι.

1

11. Τότε μεν δή οί κύβοι, ριπτόμενοι πολλάκις επί τοϋ κυ- 

βευτικοϋ χρυσού πίνακος, καί ρέποντες σαφώς είς ζημίαν 
τοϋ όλβου τοϋ Ίνδιστίρα, ήχον έποίουν μέγαν, ώςπερ 

γέλωτα  .*2

12. Καί αύτό δέ τό βουλευτήριον αίάζον ήν, ότι θάνατος 

έσται τω κυρίω αύτού, ο συμπεραίνεται έκ τής ήχους τής 

γενομένης έκ τοϋ ήχου τής μετα&έσεως τών πεσσών άφ’ 

ενός οίκου είς άλλον.
13. Εγώ νομίζω, οτι τών πεσσών, οί μέν μέλαν χρώμα 

εσχον, επειδή διεννοοϋντο τόν θάνατον τού κακού βασι- 

λέως, οί δέ έρυθρόν, έπειδή ένεννόουν τήν ζημίαν τοϋ όλ

βου τοϋ Ίνδιστίρα.

14. Επαιζαν ούν οί δύο ούτοι πεσσοΐς έρυθροΐς καί μέλασιν, 

άναλαμβανομένοις, τιθεμένοις, δεσμευομένοις, λυτρουμέ- 

νοις, ώς βασιλεϋσι, λίαν προσέχοντες καί άφανώς τιθέν- 
τες τούς πεσσούς, ένθα ούκ έδει .3

15. Ο,τι δέ τίμημα έτίθη ό Ίνδιστίρας, τούτο έκέρδαινεν 

ό δολόφρων Σακουνής , άλλων μέν βασιλέων δικαίων 
αίαζόντων, άλλων δε αδίκων καί πονηρών χαιρόντων.

4

4. Ούτος έστιν ό Σαουβάλας.
2. Έγέλων, οτι νικηθήσεται ό Ίνδιστίρας.
3. Δηλ, δόλω χρώμενοι.
4, Ό Σακουνής, αντί τοϋ Δουριοδάνα έκυδευ»,
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16. Ζημιωθείς δέ πάσαν τήν έαυτοϋ περιουσίαν δ ^ϊνδιστίρας, 

και τούς έαυτοϋ αδελφούς έν τιμήματι, έζημιώθη και έαυ- 

τόν, μηδαμώς δυσχεράνας.
17. Είπόντος δέ τοϋ Δουριοδάνα πρός τδν ’ίνδιστίραν, 

» Εστι σοι έτι και ή Δραουπαδή  κύβευσον και έπι τιμ.ή- 

» μάτι αύτής, » ό Βιδούρας εφη θυμω·

*

18. ί2 τυφλοϋ υιέ, και τυφλέ τδν νοΰν, τίς αΰτη ή βουλή 
» σου, ή σκληρά καί φθοροποιά τοϋ γένους ; διά τί έςεγεί- 

» ρείζ λάξ εις θάνατόν σου τούτους τούς λέοντας κοιμω- 

» μένους }
19. «Μέγα κακόν πάντως γε, οτι, καί τοι έγνώσθης έκ τής 

» γεγενημένης βροχής αίματος καί όστέων έν τώ καιρω 
» τής σής γεννήσεως, δτι εση έρυσίβη τοΐς καταγομένοις 

« έκ τής Σελήνης, ούκ άνρρέθης ύπδ τοϋ τυφλοϋ πατρός 

» σου !
20. « Ο θεός, ό νυκτερινός φωστήρ, ό γνώςης τών τριών χρό- 

» νων, καί χαροποιός τών τριών κόσμων, είδώς σε γεν- 

» νηθησόμενον έν τώ γένει αύτοΰ λίαν άτάσθαλον, εθετο 

» πρότερον μελανότητα έν έαυτώ
21. «Ω Καουραβαί, εί εφεσίς έστιν ύμΐν ζωής, άποκόψατε πρόρ- 

» ριζον όςείαις μαχαίρας τοΰτο τό κακόν καί σκληρόν άπό- 

»στημα, τό γεγονός είς θάνατον ημών .»*2
22. Τοιαϋτα λέγοντος τοϋ Βιδούρα, ό κόλαζ Σακουνής εφη γε- 

λών πως  « ’Αρκεί, αρκεί· αύτη ή Δραουπαδή ύποχείριος 

»έγένετο, τεθεΐσα ώς τίμημα ύπδ τοϋ ’ίνδιστίρα έν 

» κυβεία. »

*

23. 0 δέ Δουριοδάνας εστειλεν ύπηρέτην τινα, ώ όνομα Σαμ- 

πρατικάμας, κομίσοντα τήν κόρην τοϋ Δρουπάδα, ώς άνα- 

4. Σημαίνει τά μελανοειδη στίγματα, ά έχει ή Σελήνη.
2. Τδν Δουριοδάναν εννοεί.
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δενδράδα φαρμακώδη τοΰ γένους, είπών. « Αΰτ;, έγένετο 

® δούλη μου. »

24. Πορευθέντος δέ τοΰ ύπηρέτου καί άναγγείλαντος πάντα 
τά της κυβείας, η Δραουπαδή εφη αύτώ  « Ερώτησον 

» τούς έν τώ βουλευτηρίω, εί, ο,τι θή τις ώς τίμημα, 
» άο’ ού δουλώση εαυτόν, τοΰτο λαβεΐν δίκαιον είη τω 

® νικήσαντι. »

*

25. Επανελθόντος δέ τοΰ ύπηρέτου, καί άπαγγείλαντος ταΰ
τα, ό Αουριοδάνας έξαπέστειλε τόν νεώτερον αύτοΰ αδελ

φόν Δουσσασάναν, είπών α Κόμισαν αύτην, ινα ερώτηση 

·> αύτη περί τούτου τούς έν τώ βουλευτηρίω. »
26. Πορευθέντος δ’ έκεϊσε τοΰ Δουσσασάνα, καί είπόντος θυ. 

μω· «Ελθέ, έλθέ’ σύ εί δούλη, » ή Δραουπαδή λίαν φο

βηθεΐσα, είσελΟεΐν έβούλετο είς τό ένδότερον τοΰ οί'κου.

27. Είπών δ’ ούτος ό ελάχιστος καί φθορεύς έαυτοΰ, « Ποΐ 

» πορεύη σύ ή δούλη ; » δραμών καί άψάμενος αύτης έκ 

της κόμης, είλκεν αύτην, η εμελλε γενήσεσθαι θάνατος 

τών οικείων.

28. Καί η μέν έλεγεν ήσύχως  «Μη με έλκε, έχουσαν τά 
» καταμήνια  » ό δ’ είλκεν αύτην βιαίως, χαίρων τί γάρ 

άπρακτον τοΐς κακονόοις

*
*

29. Τρόμω δέ συνεσχέθησαν οί βασιλείς, ίδόντες αύτην έλ- 

κομένην βιαίως ύπό τοΰ Δουσσασάνα, τη προσταγή τοΰ 
Δουριοδάνφ, την ούσαν ώς καπνόν πυρός τοΰ θανάτου τοΰ 

γένους.

30. Καί τω μέν Βήσμα καί Δρόνα καί Κριπα άμύθητον άλ
γος έγένετο, δηλωτικόν της απώλειας τοΰ νένους· άλλοι 
δέ τινες τών έπί της συνόδου, πλήρη έποίησαν οίμωγών 

τόν αιθέρα.
31. 0 δέ Βιδούρας, ίδιον τοΰτο τό δεινόν έργον, κλίνας κά

τω τό πρόσωπον, κατέβρεχε δάκρυσι τάς έπί τήν κοι
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λίαν αύτοΰ τρίχας, καί επαιε σφοδρώς την κεφαλήν ταίς 

χερσίν.
32. Οί δε βασιλείς, έννοοΰντες τό εαυτών στήθος σκληρόν, 

ώς λίθον, ο κατεζαίετο μέν τή λύπν), άλλ’ ού κατερρή- 
γνυτο Χ, κατέβρεχον αύτό τοΐς ρέουσι δάκρυσιν εξόφθαλ

μων, είς τό ποιήσαι ζόνιν.
33. 0 δέ λαμπών μέγας γέλως έν τοΐς προσώποις τών βα

σιλέων, τών οντων έκ μέρους τοΰ Δουριοδάνα, ήν ώς 

λαμπρός ήχος σάλπιγγας, κηρύττων τήν έντός ολίγου 
γενησομένην έξοδον τής ζωής αύτών.

34. ΐδών δ’αύτήν τήν Κρισναν ό Βήμας, έφη θυμώ’ «Εγώ 

» κατακαύσω άτεχνώς τάς χεΐράς σου, ώ Ινδιστίρα, τάς 
» ποιησάσας τήν κυβείαν κόμισον πΰρ, ώ Σαχαδέβα.» 

υυμοΰ γάρ όντος, τίς διακριτικός ·,*2
35. Πρός δν έφη ό ’Αρζούνας· «ώ Βήμα, σοΰ οντος λίαν δια- 

» κριτικού, διά τί αί φρένες σου διαταράττονται Εί ό Βα- 

» σιλεύς Ινδιστίρας έποίησεν ήμάς υποδούλους έν κυβεία, 

» τούτο έστιν έπαίνου πρόξενον ήμΐν.»
36. Ησυχάσαντος δέ τοΰ Βήμα τοιούτοις λόγοις τοΰ Αρζούνα, 

ό Δουσσασάνας ή'γαγεν είς τήν σύνοδον βιαίως τήν Κρισ- 

νάν, ώς ρίζαν άναδενδράδος δυσφημίας τοΐς περί τόν 

Δουριοδάναν.

37. Η δέ άχθεΐσα είς τήν σύνοδον ύπό τούτου τοΰ πονηρού, 

έν καταμηνίοις ούσα, μονοχίτων και άνευ τοΰ επιστή
θιου, έτεινεν ομμα θυμοειδές και ελεεινόν πρός τούς 

πέντε αύτής άνδρας, κύπτοντας αίσχύννι.

4. Καθώς ό λίθος καιόμενος, κάπειτα βρέχόμενος, κόνις άσβεστος 
γίνεται.

2. Ένταΰθα ό ποιητής γνωμοδοτεΐ* ο γ&ρ θυμός παρεκίνησε τόν Βή» 
μαν είς τό είπεΐν τοιαΰτα κατά τοΰ πρεσβυτέρου άδελωοΰ Ίνδιστίρα.
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38. ’Ακούσασα δ’ αύτη ή σώφρων παρά τοΰ Δουσσασάνα, «Σύ 
» δούλη γενομένη, διά τί βλέπεις είς τούτους·, τεϊνον τό 

• ομμα πρός μόνον τόν Δουριοδάναν,» προσκυνήσασα τούς 

γέροντας, εφη ώδε’
39. « Διά τί ούτος καλεΐ έμέ δούλην, την θεοφιλή, τήν θυ- 

» γατέρα τοΰ βασιλέως Δρουπάδα, και νύμφην τοΰ βασι- 

» λέως Πανδοΰ- ύμεϊς θεωρήσαντες τό δίκαιον, επίσχετε 

» τούτον τόν κακόφρονα.”
40. Πρός ήν έφη ό Βήσμας  «Ημείς, ώ τέζγον, καίπερ 

β είδότες τά τοΰ νόμου, ανόητοι έγενόμεθα, θεωροΰν- 

» τες έν νοί τήν φθοράν τοΰ γένους έκ τής πρός σέ 

» ατιμίας· δθεν ούκ οίδαμεν άπόκρισιν δούναι είς ο,τι 

» έρωτας.»

*

41. Τού δέ Δουριοδάνα έρωτήσαντος περί τοΰ δικαίου, «Αύ

τη έάλω ύπ’έμού έν κυβεία; ή ούχί;» ό Βικαρνάς, ό 
υίός τοΰ Δρυταράστρα άπεζρίνατο, τών έν συνόδω φο- 

βουαένων είπεϊν τι· ι
42. «Ω σύνεδροι, διά τί φόβος έστιν ήμϊν; θεωρήσαντες τά 

» τοΰ δικαίου, είπατε, ώς εχει· αύτη τεθεϊσα ώς τίμημα 
» ύπό τοΰ ’ίνδιστίρα, δουλωθέντος, ού δουλωθήσεται  

» μάλιστα δέ γυνή έστι τών πέντε.»

*

43. Απαντες μέν δή οί έπί τής συνόδου έπήνεσαν λίαν τόν 

λόγον τοΰ Βιζαρνά. 0 δέ Αουριοδάνας έφη θυμώ· «Ούκ 

» οίδας, ώ Βιζαρνά, ότι ζαί αύτη ή Κρισνά πρότερον 

» έδουλώθη συν άπασι τοΐς ζτήμασι τοΰ Ινδιστίρα, τοΐς 

» τεθεΐσιν έπί τιμήματι;

44. «Πάντα ούν τά όπλα καί τά ίμάτια τών χειρωθέντων 
» Πανδοειδών παραλάβετε  τίς αύτη ή αναβολή; παρα- 

» λάβετε δέ βιαίως ζαί τό λαμπρόν ίμάτιον ταύτης τής 

» σώφρονος γυναιζ.ός τών πέντε.

*

45< «Αύτη, ή λέγεται γυνή πολλών, καί μέγα κτήμα κρίνε-
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■ ται, ώς βοϋς έστιν *·  έλκύσατε ούν βιαίως τό φόρεμα 

» ταύτης· ή γάρ βοϋς μάλλον διαπρέπει, ούσα άνευ φο- 

» ρέματος.»

4. Δηλ. καί ή βοϋς πολλών έστι, και μέγα τι κτήμα έστι.
2. Ού έπεθύμουν δηλονότι ϊδεϊν, ούκ ετυχον' έπεθύμουν δέ ϊδεϊν γυ

μνόν τό σώμα αύτής.
3. Σημεϊον άνέσεως καί ήδύτητος ή σάλευσις τής κεφαλής* έχάρησαν 

δέ ώς Εχθροί, διότι εΐλκετο τό περίζωμα τής Κρισνάς.

46. Οί μέν ούν Πανδοίδαι, γυμνωθέντεν τών ίματίων οί- 
κείαις χερσι, κατά τόν λόγον τοϋ Δουριοδάνα, διέπρεψαν 

εύθέως, καθώς αί ακτίνες τοΰ ηλίου, άφεθεϊσαι ύπό τών 

πολλών νεφών έν τη ώρα Σαράδα.
ΗΣΙ. 0 δέ Δουσσασάνας είλζε τό περιβόλαιον της θυγατρός 

τοΰ Δρουπάδα, τή προσταγή τοΰ Κάρυά, πάντων τών έν 

συνόδω καμμυσάντων εύθέως τά ομματα, ίνα μη βλέ- 

ποιεν, ώς ό τυφλός Δρυταράστρας.
48. Οί δ’ εχθροί, άνοίξαντες τούς οφθαλμούς αύτών ήδέως, 

ών η επιθυμία ούκ έπληρώθη  , εβλεπον έτερον νεοφανές 

ίμάτιον, και όμοιοχρώματον τώ πρώτω ίματίω, καλύπτον 

τά μέλη αύτής. »

*2

49. Οσον ούν ούτος ό Δουσσασάνας ειλκυε βία τό ίμάτιον, 

τοσοϋτον αύτη τη σώφρονι άλλο νέον αμέσως προσεπε- 
γίνετο μάλλον λαμπρόν, καθώς τό έν τώ φρέατι ύδωρ 

μάλλον πότιμον γίνεται, αντλούμενου.
50. Εκ δέ της προσταγής τοϋ έλκυσθηναι τό φόρεμα, αί 

σαλεύομε ναι συχνάκις έκ χαράς κεφαλαι  τών περί τόν 
Δουριοδάναν ήνίττοντο, οτι οί θεοί, οί έφοροι τών οπλών 

τών Πανδοειδών, ηρξαντο έκνευρίσαι αύτάς και άνα- 

σπάσαι.

3

51. Θυμωθείς δ’ ό Βήμας έπι τη βιαία έλκύσει τοϋ ίματίου, 
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εφη· «Ακούσατε [/.ου τοΰ λόγου, ώ βασιλείς, δς ούδε- 

» νιοτε ηλθεν είς την ακοήν ήριών.
52. «Αν μή πίω τρεις δράκας αίματος, διαρρήξας τό στήθος 

» τούτου τοΰ Δουσσασάνα, έγώ τότε ένοχος έσομαι τοΰ 
« άμαρτήαατος τούτου τοΰ δύστροπου, τοΰ γενομένου έκ 

» της πρός την Κρισνάν θλίψεως.»

53. Τότε άφεθέν έλκεσθαι τό πολύτιμον ερυθρόν φόρεμα της 
Κρισνάς, έφαίνετο έν τη συνόδω ώςπερ μέγα πΰρ του 

δάσους αύτογέννητον, είς κατάκαυσιν τοΰ γένους τοΰ 

Δρυταράστρα.
54. Τοΰ μέν ούν Δουσσασάνα άποζαμόντος τη διά πολλοΰ 

έλζύσει τοΰ Ιματίου, και αισχυνθέντος, ή Κρισνά έθρή- 

νει, λέγουσα’ «Οίμοι! οτι ούτος ειλκυσεν εμέ την σώφρονα 
» και εύανδρον, ώς άνανδραν. >>

55. Πρός ην έφη ό Καρνάς  «Πόθεν σοι σωφροσύνη, τ^ έχού- 
» ση πολλούς ά'νδρας; σύ δουλωθεΐσα, άνευ άνδρός εί· 

;; έσο ούν ταχέως μετ’ άνδρός, έκλέξας ένα τών Καου- 

» ραβών.»

*

56. Τοιαΰτα είρηκότος τοΰ Καρνά, ό Δουριοδάνας, ό ιόν τυ

φλός τή έπάρσει, καί πέλαγος αμαρτίας, έδειξε τή Δρα
ουπαδή τόν μηρόν αύτοΰ, ό μωρός καί θανατιών, εϊπών 

« Κάθισον ένταΰθα. »
57. 0 δέ Βήμας, πΰρ πνέων θυμω έξ ώτων, έξ οφθαλμών, 

έκ στόματος καί ρινός, έφάνη, καθώς ό ’Ωκεανός, ό φλό
γας έξάγων τοΰ έν έαυτώ πυρός, καί άφιείς τούς έαυτοϋ 

ορούς έν τη συντέλεια, καί έφη'
58. «Ον [/.ηρόν, ώ Δουριοδάνα, έδειξας έν συνόδω τη Δραου- 

» παόη γυρινώσας, τοΰτόν σου τόν αριστερόν ριηρόν έγώ 
» συνθλάσω έν πολέριω ταύτη τη κορύνη. »

59. ΐδόντες δέ τούτον τοιαΰτα άναφωνοΰντα, τρίζοντα τούς 

οδόντας αύτοΰ ριεγάλω θυρζω, καί λίαν ρζεμηνότα, ά'λλοι 
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μέν τρόμον έσχον, άλλοι δέ έπεσον ίζ καί άλλοι 

έλειποθύμησαν.
60 Εκ δέ τών στομάτων του Βιδούρα, καί Βήσμα καί Κρι- 

πά, καί Δρόνα, τοιοΰτοι λόγοι έξήρχοντο· « Ητοι σήμερον 

» ή αύ'ριον θάνατος έσται τών κακοφρόνωνι, τών έκ γένους 

» Κουρού. »

61 Τότε έν τω τόπω τής πυρολατρείας τοΰ Δρυταράστρα κυ- 

νόλυκος ύλάκτει μεγάλα, φλόγας πολλάς έκπέμπων έκ 

στόματος, ώσπερεί έλεγε  «Πΰρ ζατακαύσει άπαντά γένος.»*
62. 0 μέν ούν Δρυταράστρας, νομίσας τοΰτο άπαίσιον οίώ~ 

νισμα  , άφήκε τό ο ζίγε φίλτρον, καί εφη πρός τόν δύσ- 

τοοπον Δουριοδάναν, όνειδίζων

*2

63. «Αυτή έστιν, ώς αδελφή καί ώς μήτηρ σου, ά τε ούσα 
» γυνή τοΰ πρεσβυτέρου σου άδελφοΰ· δθεν σεβαστή σοι 

» έστω, ώς δει  ώ άφρον, τί τοιαΰτα λέγεις  έν μέσω 

» της συνόδου ταύτη τή σεβαστή έν μέσω πολλών σωφρό- 

» νων γυναικών }

* 3

64. « Σύ δ’, ώ κόρη Δραουπαδή, δυνατή εί άποτεφρώσαι τόν 

» κόσμον τω οίκείω πυρί της σωφροσύνης· χαίρω ούν έπί 
»σοι, διότι ούκ όργίζη τούτω τω άδίκω  αϊτησόν με 

» χάριν. »

*

65. Η δέ νόμιμος γυνή τών Πανδοϊδών έφη· «ού έν έκείνη 

» τη θυσία απαντες οί βασιλείς τής γής ύπηρεσίαν έποίη- 
» σαν, ούτος έστω αδούλωτος . »4

66. Είπόντος δέ·τοΰ Δρυταράστρα, «Ω κόρη, Θαρρήσασα, 
» α’ϊτησον καί έτέραν χάριν,» αύτη εφη  «Εστωσαν άδού- *

4. Τό πρωτότυπον φέρει αυτολεξεί- «τών αρχηγών τής αφροσύνης.»
2. Αύτολεξεί’ «κακήν έλπίδα.» Κακός ήν οιωνός ή υλακή τοΰ κυνολύκου.
3. «ΚάΟησον έπί τοΰ μηροΰ μου. »
ί. Μή γενέσθω δηλ. δούλος, διότι ένικηΟη έν κυβεία.



304 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

β λωτοι, ώ βασιλεύ, και ούτοι οί λοιποί υίοί τοΰ Πανδοΰ, 

η καί λαβέτωσαν τά οικεία δπλα καί έπιπλα 1.»

4. Κατενευσε και εις τούτο ό Δρυταράστρας, καί επέταξε δούναι τοΐς 
ΪΙανδοΐδαις τά δπλα καί έπιπλα, ά άφηρέθησαν.

2. Ναΰς αυτολεξεί, τουτε'στι σωτηρία.
3. Εν γαρ τή νυκτί, δτε ή Σελήνη λάμπει, μάλλον ψυχρός έστιν ό 

σεληνόλιθος.
4. Αύτολεξεί’ Τίμησον.

67. Τά δέ ρήματα ταΰτα τών επί της συνόδου, «Αύτη ή 

» Κρισνά πάντως γε ναΰς   έγένετο τοΐς Πανδοΐδαις, τοΐς 

» έμβεβυθισμένοις πελάγει δυστυχίας, » ύλην προσέθεντο 

τω ώς πυρί θυμω τοΰ Βήμα.

*2

68. Είπών γάρ ό Βήμας θυμω, «Τί δαί γυνή έσται ήμΐν 

» ναΰς ·, ημείς τοΐς εαυτών στιβαροΐς βραχίοσι διαπλεύ- 

» σομεν τό της δυστυχίας πέλαγος,» καί άψάμενος της 

κορύνης, άνέστη είπών «Τούς εχθρούς αναιρώ.»
69. Τών δ’ έχθρών, τοΰ τε Δουριοδάνα, καί Καρνά, καί Δουσ- 

σασάνα, καί άλλων τρεμόντων έν τώ ϊδεϊν αύτόν, ό ’ίνδι- 

στίρας, κρατησας τοΰ Βήμα τάς χεΐρας, έμποδών έγένετο 

τοΰ άνελεΐν αύτούς.
70. Τοΰ μέν ούν ’ίνδιστίρα κωλύσαντος τόν θυμωθέντα Βη- 

μαν, κτεΐναι βουλόμενον τούς περί τόν Δουριοδάναν, ό 

Δρυταράστρα; ελεζε λόγον τερπνόν πρός τόν ’ίνδιστίραν

71. «Τις, ώ τέκνον, μεγάλους εχων έπικούρους, καί δυνάμε- 

» νος κατακαΰσαι θυμώ τούς κόσμους, ού θυμοΰται κατά 

» τών φθονοόντων καί έκπεμπόντων ρήματα σκληρά, ώς 
» βέλη, κατά της καρδίας, καί έπι τούτω έπαιρομένων ·,

72. «Καί ό σεληνόλιθος  τή πολλή τριβή σπινθήρας έξά- 
» γει έν νυκτί. Τίς δ’ ένεργεία συγκριθείη άν σοι τω τοι- 

» ούτω ημέρφ κατά την καρδίαν ;

3

73, «Λάβε , ώ βασιλεύ, μετά τών αδελφών την οίκείαν4
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»λαμπράν βασιλείαν, καί ποίησον ταύτην τήν γην καθα- 

» ράν 1, λαμπρότερος ων καί αύτοΰ τοΰ πανεκλάμ.πρου 

» Ηλίου.

1. Δηλ. άνέγκλητον, ΐνα μή λέγωσιν οί άνθρωποι, ώς ό Δουριοδάνας 
ελαβε πάσαν τήν γην τών έξαδέλφων.

2. Έν τφ ίνδικω πρωτοτυπώ υπάρχει ό με τόν Ιούνιον αντίστοιχων 
Ενδικός μην.

74. «Οί αγαθοί άνδρες ούδέποτε έκβάλλουσι τοΰ νοός τήν 

» παρ’ άλλων εύποιίαν, καθώς ού^έ τόν θειον λόγον τοΰ 
γ πνευματικού πατρός, ούδ’ άναπολοΰσι τήν παρ’ άλλων 

» κακοποιίαν, καθώς ούδέ τό διδόμενον τοΐς ένδεέσιν.

75. «’Ανάσχου της αδικίας καί αταξίας τοΰ Δουριοδάνα, καί 
» πορεύθητι συν τοΐς άδελφοΐς είς τήν οίκείαν πόλιν καί 

» ή Πριτά γάρ αύτή, ή διεζευγμένη από σοΰ, όλίγην θλί- 

» ψιν εξει.»

76. 0 μεν ούν ’ίνδιστίρας τή προσταγή τοΰ Δρυταράστρα 

άνεχώρησεν εύθέως είς τήν οίκείαν πόλιν μετά τών αδελ

φών, λαμπρά όπλα έχόντων, καί θυμόν μέγαν συνεχώς 

πνεόντων.
77. 0 δε Δουριοδάνας, «Ω πάτερ, εφη, ουτοι άναχωροΰσι 

» θυμοειδώς καί δυσθύμως· θάνατος ούν εσται τώ ήμετέρω 

» γένει. Τό έργον τοΰ πολέμου μετά τούτων δυσκατέργα- 

» στον έστιν ώςτε έστω πάλιν κυβεία.

78. " Καί νικηθέντες, διαγέτωσαν έν έρήμω, δερματοφοροΰν- 
ο τες έπί δώδεκα ετη· έν δέ τώ δεκάτω τρίτω έτει 

η έ'στωσαν άγνώτες καί αφανείς, καθώς οί δρνεις Κανζάναι 

» έν ώρα θέρους  .12

79. «Ουτω γάρ έγώ ανίκητος έκείνοις έσομαι έν πολέμω, συλ- 
» λε'ξας στρατόν πολύν και πάντα τά προσήκοντα έν δώ- 

» δέκα έτεσιν. » Ο μέν ούν Δρυταράστρας έκάλεσε πά-

20
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λιν τόν ’ίνόιστίραν κατά τόν λόγον τοϋ υίοΰ αύτού. 
80. 0 δε ’ίνδιστίρας, ιδίωμα εχων Ξατροϋ Χ , άφήκε τή τύχη 

τό αέλλον γενέσθαι * 2, και παρέστη τω βουλευτηρίω· νι

κηθείς δ’ έν κυβεία ύπό τοϋ Σακουνή, ήψατο τής εις έρη
μον συν τοΐς άδελφοΐς.

Ί. *ίδιον —ατροΰ μη άποποιεϊσθαι πόλεμον, ή κυβείαν, ένθα έστι νίκη 
ή ήττα.

2. Τήν νίκην δηλ. ή τήν ήτταν.
3. Ουτός έστιν ό Δουσσασάνας.
4. Τόν Δουριοδάναν δηλονότι.

81. Παραδούς μέν ούν ττε  ό ’ίνδιστίρας τω Δουριοδάνα πά

σαν την εαυτού βασιλείαν, φορών δέρμα, καί έν νώ εχων 

την έν ορεσι καί άλσεσι διαγωγήν, διέπρεπεν ώς άλλος 

Σιοας.

*

82. Ο δε νεότερος αδελφός τοϋ Δουριοδάνα  έφη τή Δραου- 

παδη, άκολουθούση τοΐς Πανδο'ί'δαις· «Αφες, άφες τού

τους τους άνδρας τούς πένητας, καί έκλεξον ένα, τόν βα

σιλέα τών Καουραβών .

3

4

83. Πρός ον εφη ό Βήμας· «Εγώ παροξυνθείς είς μεγάλην 

» άμυναν τώ δεκάτω τετάρτω έτει, πατησας τούς άναι- 

υ ρεθησομένους εκατόν υιούς τοϋ Δρυταράστρα, όρχησομαι 
» επί τοϋ στεφάνου τοϋ Δουριοδάνα.»

84. Τοϋ δέ Δουσσασάνα έκφωνησαντος, «Ούτος ό δέρμα φο- 

» ρών έπι τοϋ σώματος, ώς βοϋς, καί άρμόζων οιάγεινέν 

» δάσει, τί μεγαλορρημονεΐ έν ταϋθα·, η Ιγελοπαν ο,τε 

Καρνάς, καί ό Σακουνής, καί ό Δουριοδάνας.

85. Θυμω δέ κατασχεθέντες καί οί τρεις νεώτεροι αδελφοί 

τοϋ Βήμα, έπηπείλησαν έν τη συνόδω φονεύσειν τόν τε 

Καρνάν καί τόν Σακουνην, καί τούς λοιπούς βασιλείς, 

τούς λίαν κακούργους.
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36. Ούτοι μέν ούν οί Πανδοΐδαι άλλους μέν ιμάντες, άλλους 
δέ πρυσκυνήσαντες, τούς φίλα φρονούντας έν καρδία \ 

αφέντες έν τώ οικω τοΰ άντιλήπτορος (ύπερασπιστοϋ) 
Βιδούρα την εαυτών μητέρα, ηψαντο της οδού.

87. Η δε Πριτά έφη τή Δραουπαδή, προσκυνησάση τούς πό- 

δας αύτης έν τω πορεύεσθαι· «Ω αγαθή, το σώμα σου, 

» τό φοβούμενον στρώμα έζ άνθέων, πόνου έκ χαλίκων 
« αίσθήσεται   .*23

88. «Πώς σύ έν έρημω άνέξη τοΰ καύματος του Ηλίου καί 

ο τοΰ ίδρώτος, η έκ της απαλότητας ούκ είχες φέρειν 

» οΰτ’ άλειμμα έκ κρόκου, ούτε κόσμους έκ μαργαριτών α ;

89. «Ούτοι, και νικηταί ό'ντες τοΰ κόσμου, άναχωροϋσιν είς 
υ έρημον, ώς φροντίζοντες της αλήθειας· φρόντισαν σύγε 
» έμης μόνης ένταΰθα· διά τί και σύ, ώ τέκνον, έγκα- 

» ταλείπεις έμέ -

90. «Ω εύγενής Νακούλα, πώς τό έμόν ομμα, τό ον ώς ή 
» Κουμούδα , γανωθήσεται ά'νευ τούτου τοΰ σοΰ σελη- 

» νιαίου προσώπου,τοΰ λαμπρού και αβρούς

4

91, «Ω αγαπητέ υιέ Σαχαδέβα, επειδή τό αληθές περί πόλ

η λοΰ έποιήθη ύπό τών αδελφών σου, και ύπό σοΰ τοΰτο 

» περί πολλού έποιήθη όρθώς, σύ μέν τοι μένων ενταύθα 
» άπάλλαξόν με τοΰ άχθους.

92. «Ω Αρζούνα, σύ, ος έλεήμων έγένου έν τή συνόδω πρός 

» τόν κακεργάτην εχθρόν, πώς νΰν ανελεημων γεγονώς, 
» ούδέ βλέπεις τοΐς όφθαλμοΐς εμέ κλαίουσαν,

4. Τούς εύνοϊκώς αύτοΐς διακειμένους.
2. Κοιμηθήσεται έπί γής δηλ.
3. Αί σταγόνες τοΰ ίδρώτος ώς μαργαρίτα,, τό δέ χρώμα τοΰ κρόκου, 

ώς ό ξανθός "Ηλιος.
4. Κουμούδα, ώς εφηται, λέγεται ό νυκτάνΟης λωτός.

20*



308 ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ,

93. «Σύ δ', ώ Βήμα, άρπάξας έμέ έκ τού οίκου τού κατα- 

» σκευασθέντος έκ λακκίου, καί φέρων έπ’ ώμου νύκτωρ 
» και μεθ’ Ημέραν, τότε λύπην είχες· νυν δέ πώς έγκα- 

» ταλείπεις εμέ κλαίουσαν ·,

94. “Ω Ινδιστίρα, τίς προσκυνών έν τη αρχή της ημέρας, 
» δψεται το πρόσωπον αύτού έν τοΐς δνυξι τών ποδών 

* μου , τοΐς λαμπροί; καί στιλπνοί; γενομένοις τή προσ- 

» Θίξει τών έπί κεφαλής σου πολλών πολυτίμων λίθων·,»

1

95. Αύτη τοίνυν Θρηνούσα υπέρ το μέτρον, Θρηνεϊν έποίει και 
τούς λίθους. Ούδέν τούτο θαυμαστόν  λύπη γάρ έγένετο 

τότε καί τώ Δουριοδάνα, και Δουσσασάνα, και Καρνα, 

και Σακουνή.

*

96. Εκλαιε δέ καί ά λαός άπας της πόλεως, πληρών κραυ

γής τό μεταξύ της γης και τού ούρανού κενόν, «Ούαί! 

» κράζοντες, ούτοι οί βασιλείς πορεύονται είς γην ερη- 

» μον ! !»
97. 0 μέν ουν βασιλεύς ’ίνδιστίρας έπορεύετο, κεκαλυμμένον 

εχων τό πρόσωπον ΐματίω, ώς η Σελήνή τω νέφει, ίνα 

μη κατακαύσειε την χώραν τού Δρυταράστρα θυμώσει ομ- 
ματι, ώς στερηθείς δολίως της έαυτού βασιλείας.

98. 0 δέ Βημας έπορεύετο, έκτεταμένας μέν εχων τάς χεΐ- 
ρας, έρυθρούς δέ τού; μεγάλους οφθαλμούς, τω μεγάλω 
Θυμω, σημαίνων διά τούτου, οτι εσται χρόνος, οτε κα- 

ταβρώσεται, ώς Θάνατος, διά τών πολεμικών χειρών εκεί

νων και τό ό'νομ.α και τό γένος τών Καουραβών.
99. 0 δ’ ’Αρζούνας πορευόμενος περιέρριπτε πολλην άμμον, 

σημαίνων διά τούτου, οτι ρίπτων βέλη άπειρα εις τούς 

στρατούς τού Δρυταράστρα, ποιήσει πόλεμον, καταβάλ- 
λοντα την καρτερίαν τών δυσφορητων τοξοφόρων.

1. Τίς δηλ. προσκυνήσει με, σοΰ «πόντος.
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100. 0 δέ γενναίος Σαχαδέβας έπορεύετο, άλείψας τό πρό

σωπον αύτοΰ μελάνι, σημαίνων διά τούτου, οτι τότε λευ

κόν εσεται τό πρόσωποναύτοΰ,όταν διατέμηένπολέμω τόν 
Σακουνήν, τόν εχοντα μέγα όνομα επί τή έν δόλω κυβεία.

101. 0 δέ Νακούλας, ό τή εύμορφίά θέλγων τάς καρδίας τών 

γυναικών, έπορεύετο ήλειλιμμένος τό σώμα κόνει, σημαί- 

νων οτι, τών έχθρών εύ έχόντων, ή εύπρέπεια τών με
λών τοΰ σώματος ούδόλως διαπρέπει τοΐς ήρωσιν.

102. ή δέ γυνή τών Πανδοειδών έπορεύετο, διαλελυμένην εχου

σα τήν κόμ.ην, κλαίουσα και πολλάς άράς τοιαύτας έκ- 
φωνοΰσα" «Ούτω θλιβερώς είσελθέτωσαν είς τήν Χαστι- 

» πούραν και αί γυναίκες τών Καουραβών μετ’ όλίγας 

» ήμέρας!»
103. 0 δέ ιερουργός Δαουμέας, πορευόμενος έν όδω, ήδε τά 

τής Βέδας Σάμας περί τοϋ δεινού ’ΐάμα \ θυμω ων 

έρυθρός, εχων κονσοαν ίν χειρι, άνατεταμένη κατά τόν 
Λίβυν , καί καταρώμενος ταΰτα" «Τοιαΰτα θρηνώδη 

»μετ’ όλίγας ήμέρας άδέτωσαν καί αί γυναίκες τών 
» Καουραβών.»

*2

104. Πολλά τε σημεία απαίσια γεγόνασιν έν τή πόλει  ό',τε 
Ναράδας, παραστάς τώ Δρυταράστρα, καιομένφ τήν καρ- 
δίαν έκ συννοίας, φθοράν τοΰ γένους αύτοΰ μεμήνυκε. 

Τών δέ περί τών Δουριοδάναν καταφυγόντων είς τόν Δρό- 

ναν τώ φόβω τών σημείων, δούς αύτοΐς αύτός άφοβίαν, 

ό ών πέλαγος τής άνδρείας, έποίησεν αύτοΐς άνεσιν .

*

3

4. "Υμνος είς Ίάμαν έπι θανάτφ έχθροΰ. — "Αλλως" "Υμνος είς τόν 
Ίάμαν, δς έστιν αύτός ό θάνατος.

2. "Ενθα οίκεϊ θανατηφόρος δαίμων, ω όνομα Νιρριτή.
3. Καί σοφός ήν και γενναίος, και Βραχμάν" διά τοΰτο και Απαλλα

γήν τών δεινών ταίς εύχαΐς έποίησε, καί Θάρρος δέδωκε.
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105. ό Αμάρα;, ό λίαν εγκρατής καί σοφάς έπιφοιτώη, ώς 
βομβύλιος, τω λωτίω ποδί τού καλού διδασκάλου Ζη- 

ναδάτα, τού σοφού καί ορθοδόξου· ού της πολυφήμου 

Βαλαβαράτας, τού μεγάλου ποιήματος, το δεύτερον βι- 

βλίον, ω ονομα Σαββαπάς>6α τό καταβάλλον την όφρύν 

τών σοφών, πέρας είληφε.
10δ. Εν τούτω τω Βιβλίω εμπεριέχονται πέντε μέν Κεφά

λαια, εξακόσιοι δέ καί όγδοηκοντα τρεις στίχοι, κατά τό 

μέτρον τού ’Ανουστούπα.

Τέλος τοϋ Πέμπτου Κεφαλαίου 

τοΰ Δευτέρου Βιβλίου 
της

Βαλαβαράτας.



ΐβίβΐβίβιϊίβΜίί,’βϊβκ »»»·(>·««.»*»«

ι. 'Ο μέν γαρ 'Ράμας έποίησε γέφυραν επ’ ωφελείς έαυτοΰ, ό δέ 
Βεάσας επ’ ώφελεία άλλων διά τοΰτο και μάλλον άγαθοποιος έκείνου.

2. "Ιππους δηλ.

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. ·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει την τών άγιων τόπων προσχννησιν 

τοΰ Ινδιστίρα·.

1. ό οσιος Βεάσας, ό ών απόρροια τοΰ Βισνού, και (/.άλ
λον άξιΰμ.νητος τού Ράμα Γ, έστω μοι επ’ άγαθώ, δ δ ού 

έποιήθη γέφυρα, ή Μαχαραβάρατα, έν τφ ώς πελάγει κό

σμω, επ’ ώφελεία άλλων.
2. Συνοόδευον δέ τοϊς Πανδοίδαις τεσσαρεσκαίδεκα φιλό- 

φρονες ήρωες μετά τών γυναικών έαυτών έφ’ αρμάτων, 
δ,τε ’ίνδρασένας καί άλλοι, οί οντες Ικανοί νικήσαι καί 

τούς στρατούς τού Ινδρα.

3. Δεξάμενοι δ οί Πανδοΐδαι τά πεμφδέντα δώρα ύπό 

τού Δρυταράστρα, άμαξας καί άλλα αναγκαία  , άποπέμ- 

ψαντες μετά τιμής τούς προπέμψαντας πολάτας, καί τάς 
καρδίας αύτών συλήσαντες, έπορεύοντο κατά τό βόρειον 

μέρος.

*2

4. Στάς δ’ έν τνί νυκτ'ι ό Τνδιστίρας παρά τό χείλος τής
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Γαγγάς ύπό δένδρον Βάταν, άφήκε την λύπην, τή συμ

βουλή τοϋ Σαουνάκα, τοϋ προεστώτος τών ακολουθούνταν 

εγκρατών Βραχμάνων.
5. Περί δέ τό πρωί  ό βασιλεύς’ίνδιστίρας, άμοιρος πλού

του ών, και πολλοΐς Βραχμάσι συνών, ετυχε παρά τοϋ 
Ηλίου χύτρας ακένωτου , ίκετεύσας και ύμνησας αύτόν 

διά τής Συμβουλής τοϋ Δαουμέα.

1

2

6. Προσκυνησας μέν ούν ό βασιλεύς ϊνδιστίρας τήν Κουρου- 

ξέτραν, τήν επαινετήν ποταμοΐς πολλοΐς, ών κολοφών 

έστιν ή Σαρασβατή, έπορεύετο εις τό δάσος Καμεκάν, 

μεγάλας χάριτας όμολογών τή κυβεία δ.

7. Ενταύθα περί μέσας νύκτας, κωλύσας τήν είς τά πρόσω 
όδόν τών περί τόν ’ίνδιστίραν ό γίγας Κιρμήρας, ό 

αδελφός τοϋ Βάκα  τοϋ άναιρεθέντος ύπό τοϋ Βήμα , 

έπέμφθη είς εντευξιν τοϋ ’ΐάμα.

4 5

8. Μή είσακουσθε'ις δ’ ό Βιδούρας ύπό τοϋ Δρυταράστρα, λέ- 

γων ταΰτα, «Πώς διοικήσει τήν γήν ό άξιοκατηγόρητος 

» υιός σου, ό ών απόρροια τοϋ Καλή Αίώνος  ; άπόβαλε 
ι> ούν αύτόν,» έπορεύετο είς έκεΐνο τό δάσος πρός τούς 

Πανδοίδας.

6

9. Παρακληθείς δ’ έπειτα ό Βιδούρας ύπό τοϋ Σανζαΐα , 

πεμφθέντος παρά τοϋ Δρυταράστρα, λυπουμένου έπί τή 

7

4. Τό πρωτότυπον φέρει αύτολεξεί’ έν αυγή.
2. Αύτη ή χύτρα ουδέποτε έκενοϋτο, άλλα πάντοτε πλήρης ήν παν

τοειδών βρωμάτων.
3. Διότι έγένετο αιτία τής προσκυνήσεως τοιούτου αγίου τόπου.
4. Άνηρέθη πρότερον ό Βάκας ύπό τοΰ Βήμα.
5. Τό Ινδικόν κείμενον φέρει αύτολ. «ύπό τοΰ εχθροΰ τοΰ Βάκα», 

τοΰ Βήμα δηλ.
6. Δηλ. κακεντρεχής* ουτω γάρ περιφραστικός καλοΰσι τόν δύςροπον,
7. Ό Σανζαΐας βουλευτής ήν τοΰ Δρυταράστρα.
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απουσία αύτοΰ, έπανήλθεν είς την πόλιν, πρός νουθεσίαν 
του κακόνοος Δουριοδάνα, εύνους ων τοΐς Πανδο’ίδαις.

10. 0 δέ Δουριοδάνας, όρμηθεις είς άναίρεσιν τών Πανδοϊ
δών τούτοις τοΐς λόγοις του Καρνά, « Νϋν εύχείρωτοί 

» είσιν οί εχθροί, όντες άνευ στρατών, » έκωλύθη εύθέως 
υπό τοΰ Βεάσα είπόντος, « Διατί βουλή πεσεΐν είς βόρβο- 

» ρον αδικίας ; »

11. έπειδή ό μέν δσιος Μαϊτρέγης έπι συνόδου συμβουλεύων 
παρώτρυνε τόν Δουριοδάναν είς την πρός τούς Πανδοΐ’δας 

φιλοφροσύνην και εύνοιαν, ό Δουριοδάνας ούκ είσήκουεν, 

» άλλ’έκρουε τόν έαυτοΰ μηρόν τη χειρι παίζων, διά τοΰτο 

» ό Μαϊτρε'γης κατηράσατο αύτοΰ, είπών  « Συντριφείη 

» σου ό μηρός αύτός έν πολέμω τη κορύνη τοΰ Βήμα. »

*

12. Τών δέ Πανδοϊδών πορευθέντων είς τό άλσος Δβαϊταβα- 

νάν, συνήλθαν πρός αύτούς πάντες οί φίλοι βασιλείς είς 
ασπασμόν, καθώς είς την καρδίαν έλθούσης της ησυχίας, 

πάσαι πανταχόθεν αί άρεται συνέρχονται.
13. Ος έτέλεσε την Ραζασουΐαν θυσίαν, και υιός ήν τοΰ Δάρ

μα, και έφρόνει τά τοΰ νόμου, τούτου έκ τής ομιλίας, 

συλλυπηθέντες, άνεχώρησαν οί βασιλείς.

14. Τότε άνεχώρησεν είς τήν οίκείαν χώραν, ο,τε υιός τοΰ 
σεβαςοΰ Δρουπάδα, μετάτών πέντε υιών τής Δραουπαδής, 

καί ό μεγαλόφρων Κρισνάς, ό πρώτος τών έκ τοϋ’ΐαδοΰ, 

μ.ετά τής Σουβαδράς και τοΰ υίοΰ αύτής ’Αβιμανιοΰ.

15. Ελθών δ’ ό μέλας οσιος Βεάσας πρός τόν ’Αρζούναν, 

εβρεξεν ώς νέφος  αύτω επωδήν τινα, καλουμέντιν Πρα- 

τισ^οντηΓ, είς άνάφυσιν τοΰ φυτοΰ τής χαράς, τοΰ κατα- 
καυθέντος τώ δεινω πυρι τών έ/θρών.

1

1. Κ·«ι τό νέφος μέλαν έστί.
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16. Οΐ μέν δή περί τόν ’ίνδιστίραν έπανήλθον είς τό άλσος 

Καμεκάν, τό δν αγνόν έκ του διαρρέοντος ποταμού Σα- 
ρασβατής· ό δ’ ένδοξος ’Αρζούνας έπορεύθη είς τόν ’ίμαόν, 

μελετήσων την επωδήν, ήν εμαθε ,1

17. Μετά δέ τινας ημέρας η διάζευξες τοΰ ’Αρζούνα έκαυσε 

τάς έν τή καρδία αύτών λύπας έπί τή στερήσει της βασι

λικής δόξης, καθώς τό πυρ τά έν τώ άλσει δένδρα  .*2

18. Εν τούτω τό αναμεταξύ, καταβάς έξ ούρανοΰ δ άριστος 

τών οσίων θεών Αομάσσας, γαληνιαΐον εχων σώμα, έλεξε 
τώ ’ίνδιστίρα λόγον άμβρόσιον τη ακοή·

19. « Χαϊρε, ώ υιέ τοΰ Δάρμα, ό μέγας και όλβιος, και νό- 
» μιζε τούς έχθρούς ήττημένους · ό γάρ Αρζούνας, ό 

» νικών τούς τρεις κόσμους τω βραχίονι αύτοΰ, θείων 

» όπλων έτυχεν, ώ βασιλεΰ.

3

20. «Αύτός πορευθείς έπ’ ασκήσει είς την υπώρειαν τοΰ ’ΐ- 
» μαοΰ , τήν λεγομένην ’ίνδρακίλαν, ένέτυχε τώ ίνδρα 

» έν σχήματι Βραχμάνος, είπόντι  «Αφες τά όπλα έν 
« ασκήσει·» μή άφείς δ’ αύτά, ήκουσε πάλιν παρ’ αύτοΰ, 

® δείξαντος τήν έαυτοΰ μορφήν «Σέβου τόν Σίβαν.η

4

*

21. «Μετά δέ ταΰτα, πορευθείς είς τήν καλήν Ταποβάναν , 

» ήσκεΐτο όλον ένα μήνα, δεόμενος τοΰ Θεού ταπεινώς, 

» καί έσθίων οπώρας μετά τρεις ημέρας.

5

22. «Τώ δέ δευτέρω μηνί, ποιών ένταΰθα άσκησιν άκατα-

4. Παρά τοΰ Βεάσα έμαθε τήν έπωδήν, ώς είρηται άνωτέρω.

2. Πάσας δηλ. τάς λύπας δπερέβαλεν ή λύπη τής διαζεύςεως τοΰ 

’Αρζούνα.

3. Έν συντομί^ λέγει τήν αιτίαν τής χαράς.

4. Νυν δέ έκτεταμένως διηγείται περί τής ύποθέσεως,

5. "Αλσος άσκήσεως.
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» νόητον ούτος δ μέγας ήρως και ασκητής, ήσθιεν όπώρας 

» μετά έξ ημέρας.

23. «Τω δέ τρίτω μηνί ποιων ά'σκησιν ουτος δ πανεύφημος, 
» ήσθιε μετά πεντεκαίδεκα ημέρας φύλλα ξηρά, μηδεμίαν 

» εχων φροντίδα τοϋ σώματος, άνάγων δέ τδν νοϋν αύτοΰ 

» πρός τδν Σίβαν.
24. «Εν δέ τω τέταρτοι μηνί έσθίων τδν πνέοντα αέρα πρδ 

» προσώπου αύτοΰ, και εχων τδ σώμα δρθιον και άκίνη- 

» τον, μεγάλας ασκήσεις έποιεΐτο.
25. «Οί δ’ ελέφαντες, αφέντες τάς ά'κρας τοϋ ’ίμαοϋ ορούς 

» πλήρεις ούσας χιόνος, καί μηδέν ήδύ έχούσας, έπλητ- 

» τον σφόδρα τοΐς οδοϋσι τδ σώμα αύτοΰ τοϋ Αρζούνα, 

«νομίζοντες μέλανα λίθον.

26. «Αφεΐς δέ πόρρω τήν μάχαχ  και την τάμακ ούτος δ 
« μεγαλόφρων, έ'σχε τότε έν τή καρδία αύτοΰ σωματικήν 

« τήν σάτ6αν, τουτέστι τδν Σίβαν, τόν συστατικόν τών 

’ τριών κόσμων.

1

27. «Πάντα δέ τά είδη τών ζώων έν έκείνω τω τόπω ήλευ- 

«θερώθησαν τής φυσικής άντιπαθείας, ήν είχον,Γφοβη- 
« θέντα, καί ώςπερ πληγέντα τή οξεία τούτου έγκρατεία^ 

« ώς ρομφαία.
28. «ό μέν γάρ λέων διέλυε τήν συμπλεχθεΐσαν ούράν τής 

» άγρίας βοός τή βάτω  · τό δέ ζεΰγος τών στρουθών, 

« άποκαμόν μετά τήν συνουσίαν, άνεψύχετο ήρέμα φυσή- 

« μάτι τών οφεων.

12

29. «0 δ’ ΐχθϋς, αναλαμβανόμενος ύπδ τοϋ Αάρου άπό λί-

1. 'Ράγα έστί τδ έπιΟυμητικόν* Τάμα, τδ θυμικόν' Σάτβα, τδ λο» 

γικδν, τδ πραον καί άπαΟέή.

2. Έν τουτοις σημαίνει, οτι ^χΟρα Χ«ι αντιπάθεια ούκ ήν.
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»μνης άνύδρου, άφίετο είς πολύύδρον· ή δέ λέαινα έγα- 

ο λακτοτρόφει ελεεί τδν νεβρόν, άνευ μητρός οντα.

30. Τά δ’ άλση πάντα έκοσμοΰντο άεί πάσι τοΐς ώραίοις 
» καρποΐς , άφεισών τών ώρών την προς άλλήλας έναν- 

» τιότητα · λευκή δέ φήμη τώ ’Αρζούνα έγένετο, ο έστι 

»τά πολλά άνθη.

1

31. «Τούτον ίδόντες οί έφοροι τών οκτώ μερών θεοί, ε/οντα 

» έφ’ έκατέρου ώμου ρομφαίαν και τόξον, και έφ’ έκατέ- 

» ρας πλάτης δύω φαρέτρας, και τοιαύτας σκληράς άσκή- 

» σεις άσκούμενον, φόβον ελαβον.
32. «Ο δέ τριόφθαλμος Σίβας, βαρείς ταύταιςταΐς ύπερφυέ- 

» σιν άσκήσεσι τούτου, έπιθυμών δέ θεωρήσαι τήν ρώμην 

« αύτοΰ, άφίκετο έκεϊ μετ’ ακολούθων, λαβών σχήμα 
>> Κιράτα  .*2

33. «’ΐταμός δέ τις δαίμων καί τολμηρός, Μουκασούρας 

» τοΰνομα, προσελθών ένώπιον έν μορφή χοίρου, πρώτον 
» μέν έβλήθη τοΐς βέλεσιν ύπδ τοΰ αδελφού σου ’Αρζούνα, 

» είτα δ’ ύπδ τού Σίβα, τού έ'χοντος σχήμα Κιράτα.

34. «0 δέ Σίβας προύκαλέσατο εις μάχην τδν ’Αρζούναν 

» τοιούτοις λόγοις, έκ στόματός τίνος δούλου, πεμφθέν- 

μ τος  «Ούτος δ χοίρος, δν έγώ έ'μελλον άνελεΐν, διά τί 

« άνφρέθη ύπδ σοΰς τούτου ένεκεν έγώ μαχήσομαί σοι.»

*

35. «Τοϋ μέν ούν Σίβα, τοΰ οντος έν σχήματι Κιράτα, άψα- 

» μένου τών οπλών, ό κορυφαίος τών ηρώων ’Αρζούνας 
« έντείνας τδ τόξον, διετάραξε τοΐς βέλεσι τήν Βράχ

ο μάνδαν.

36. «Τού δέ ςίφους παντός τών δεινών Κιρατών φοβουμένου, 

» και φεύγοντας τοΐς πολλοΐς βέλεσι τοΰ ’Αρζούνα, ό Σί- 

4. Δηλ. πάντες οί καρποί έν πάσαις ταίς ώραις εύρίσκοντο.
2. Κιράτας λέγεται ό οίκών έν ύλη, ό αγροίκος.
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» βας ήρπαξεν άφανώς τό τόξον καί άμφοτέρας τάς φαρέ- 

» τρας αύτοΰ, καταπλαγέντος τόν νοΰν.
37. «Ελκύσας βέ την ρομφαίαν έκ τής θήκης ό νεώτερός σου 

« αδελφός, καί άνατείνας τήν χεΐρα, ώρμησε κατά τοΰ 

» Σίβα, τοΰ φαινομένου Κιράτα, κατακαίων τό περιέχον 

» μάλλον τοΰ Ηλίου, τώ τών οφθαλμών αύτοΰ πυρί.

38. «’Αφανοΰς δέ καί τοΰ ξίφους γενομένου, άρπαγέντος, ό 

» γενναίος ’Αρζούνας, ρίπτων λίθους μεγάλους ταΐς άόπλοις 
» χερσίν, άνθίστατο τώ Σίβα, πολεμών και πνέων θυμόν.

39. «Μή εχων δ’ ώς ό'πλα, μήτε δένδρα, μήτε λίθους Χ, δέ
η ξιός ών παλαιστής, άψάμενος τή χειρί τοϊν ποδοϊν τοΰ 

» Σίβα, περιέφερεν αύτόν, ώς ίμάτιον, νίκης σημεϊον έν 

πολέμω 2.
40. «Χαρε'ις δ’ ό Σίβας τή εύψυχία τοΰ Αρζούνα, έφάνη αύτφ 

» έν ταυτώ, ώς έχει φύσεως, εχων ρέουσαν τήν Γαγγάν 

» έκ τής κορυφής, κρανιοφόρος, τριαινοφόρος, πλοκαμο- 

» φόρος, σεληνοφόρος, και τριόφθαλμος.
41. «Εδωκε δ’ έπειτα ό Σίβας αύτώ τώ περικλεεΐ υίώ τής 

» Πριτάς βέλος, ώ ό'νομα Πασουπάτα^ ανοίκειον μέν ρί- 
» πτεσθαι έπ’ ανθρώπους, λαμπρόν δ ’ έπι νίκη κατά θεών 

» καί αντίθεων ύπερφρόνων.
42, Ετιμάτο δέ τότε ό ’Αρζούνας καί υπό τών θεαινών 3 

» άνθοβολίαις, ί'να χαρίσηται αύταΐς καλούς ά'νδρας, καί 

μ τύμπανα έκρούοντο έν ούρανώ, ώς βροντοειδή κηρύγ- 

» ματα τής αγλαΐας τοΰ ούρανοΰ .1*

4. 'Απαντα δηλονότι κατηναλώθίησαν, ριπτόμενα, καί δένδρα και λίθοι.
2. Έν πολέμφ νικήσας ό Αντίπαλος περιστρέφει το περιβόλαιον αύ

τοΰ, ώς σημεϊον νίκης.
3. Οί έν πολέμφ ήρωϊκώς θνήσκοντες σύνεισι θεαΐς.
4. Και ό ούρανος δηλ. ήγλαίσθηκαί έχάρη έπί τή νίκη τοΰ’Αρζούνα.
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43. «Περικυκλωθείς δε, έτιμάτο καί ύπό τών θεών, χαι- 
» ράντων, ούτος ό υιός τού ίνδρα, ώς ϊνδρας· τιμή γάρ 

» δίδοται παρά τών αγαθών καί τώ άξίω υίώ τού βασι- 

» λέως, ώς αύτώ τώ βασιλεϊ.

44. «Καί ό μέν Κουβέρας εδωκε τώ γενναίω ήρωϊ βε'λος, ώ 
» όνομα Πρασβαπάνα , ό δέ Βαρούνας βρόχον, ό δέ ίά- 

» μας ράβδον, είπόντες  «Νίκα τόν κόσμον τούτοις τοΐς 

» οπλοις.»

1

*

45. «0 δέ ούρανοδεσπότζς ϊνδρας, ό ών μακάριος έπί τοιού- 

» τω υίφ, άναβιβάσας αύτόν έφ’ άρματος, ηνιόχου οντος 

» τού ΛΙαταλή, ήγαγεν είς τήν οίκείαν χώραν, μεγαλο- 
» φρονών, πρός ήτταν πολεμίων γιγάντων  .*2

46. « Παρεκάθισε δέ αύτόν έπί τού οικείου θρόνου, καί έρω- 

» τήσαντί μοι « Τί τούτο ς » διηγήσατο παρρησία πάντα 

» τά κατορθώματα αύτού, ά εϊπόν σοι, καί οτι όνομα αύ- 
» τού έστιν ’Αρζούνας. »

4. Αυτολεξεί* Υπνωτικόν.
2. Ηγαγεν αύτόν είς τό νικήσαι δι’ αύτοΰ τούς πολεμίους Γίγαντας.
3. Ενταύθα ό Ποιητής λέγει* Έκ τούτου δέ φαίνεται, ώς ό Λομάσ- 

σας άπεσιώπησε μικρόν τι, βλέπων τον βασιλέα μή δυνάμενον είπεϊν τι έκ 
τής χαρας.

47*  Τού δέ βασιλε'ως ’ίνδιστίρα μετά τών αδελφών έμβυθι- 

σθέντος τόν νούν τή ήδεία άκροάσει τοιούτων κατορθωμά

των, εχοντος στόμα άφωνον καί πρόσωπον μειδιών, 

έκ τε τής χαράς δάκρυα έξ οφθαλμών ραίνοντος, καί φρίτ- 

τοντος 3,

48. Πάλιν ό όσιος είρηκε· « Εμού δ’, ώ βασιλεύ, κατερχο- 

» με'νου είς προσκύνησιν τών ένταύθα αγίων τόπων, πα- 
« ρήγγειλέ μοι ό ’Αρζούνας άναγγεΐλαί σοι έκ στόματος 

0 μετά τής αύτού προσκυνήσεως ταύτα*
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49. « Οτι γυμνασθείς  τά διάφορα θεία δπλα έν πέντε έτεσι, 
α ζαΐ πράξας ο,τι βούλεται ό ϊνδρας , ποιήσει τάς τρίχας 

« της κεφαλής αυτού ώς βομβυλίους πρός τοΐς λωτίοις 
« ποσί σου επί τής κορυφής τοϋ λευκού ορούς .»

1
12

3

50. Τοιαύτα τοϋ Λομάσσα είρηκότος, χαρείς ό βασιλεύς εφη· 

υ Εσο μοι ΐλεως· έγώ σύν σοί περιελεύσομαι τούς αγίους 
» τόπους, ϊνα έξαλειφθώσιν αί πολλαί μου άμαρτίαι. »

51. Εύλόγου δέ φανείσης τω Λομάσσα ταύτης τής γνώμης 

τού βασιλέως, άποπέμψας ούτος πάντας τούς γέροντας 

έκ τού άλσους Καμεκά, εμεινεν έκεΐ τρεις ήμέρας, καθα
ρός γινόμενος τήν καρδίαν τοΐς λόγοις τού οσίου Παρβά- 

τα, καί Ναράδα, και άλλων.

52. ύψατο δέ τής είς τό ανατολικόν μέρος, διδασκόμενος 

καθ’ έκάστην καθ’όδόν τήν γνώσιν τών όντων, όπότε τοΰ 

Αομάσσα και Δαουμέα, τελευτήσαντος τοϋ Νοεμβρίου, 

καί άρξαμένου τοϋ Δεκεμβρίου.

53. Προσκυνών ούν πάντας τούς κατά τήν οδόν αγίους τό

πους, λουόμενός τε καί δωρούμενος, άφίκετο είς τήν Ναί'- 

μέσσαν, κακεΐθεν είς τήν άλεξίκακον Πραϊάγαν, ένθα συμ- 

μίγνυνται τά ύδατα τής Γαγγάς καί ίαμουνάς.

54. Εντεύθεν δ’ άφίκετο είς τήν ορεινήν Γαΐαν, τήν ούσαν 
αγίαν διά τής κεφαλής τοϋ Γαΐα, ένθα έστιν ή Μαχανα- 

δή . Τότε τά νέφη βροντώντα επί τή νίκτ) κατά τοΰ 

καύματος, έκόσμησαν τόν ούρανόν.

4

1. Αυτολεξεί, μαθών διδαχθείς.
2. Ό ’Ίνδρας ήθελε τήν επικουρίαν τοϋ ’Αρζούνα, είς τροπήν τών 

Δαιμόνων και Γιγάντων.
3. Τουτέστιν έλθών προσκυνήσει τούς πόδας σου επί τής κορυφής τοΰ 

λευκού όρους, δ, έστι μέρος τοΰ Ίμαοΰ.
4. Ό, έστι Μεγάλος ποταμός.
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55. 0 δέ Δαουμέας εφη τώ ’ίνδιστίρα’ « ώ βασιλεύ, ή πέ

η ριήγησις αγίων τόπων έν τη ώρα των όμβρων, ούχ άρ- 

» μοδία έστιν, οτε πολυειδή ζωύφια γεννώνται έπί της γής 

υ έκ τών όμβρίων ύδάτων.
56. « Αύτη ή ώρα τών όμβρων, ώ βασιλεύ, ήδεΐά έστι τοΐς 

»μένουσιν οικοι ι, άλλ’ ούχί τοϊς περιερχομένοις, πάντα 
η μέν τάλλα ποιούσα αγαπητά τή όράσει, δυσόδους δέ 

η τάς οδούς έκ τών πολλών ύδάτων καί τελμάτων.

57. « Αύτίκα καί γάρ ίδέ , αί μέν διαστάσεις τού τόπου όρ

η χούνται, ώς γυναίκες , συν ταΐς βρονταΐς τών νεφών, 
» ώς ήχοις τυμπάνων ή δ’ αστραπή αύτη περιλάμπει, 

» ώς λάμψις λιθοκόλλητων κοσμημάτων κινούμενων.

*2

3

58. « Πάντως γε  αί φλόγες τού έν θαλάσση πυρός κατεπό- 

» θησαν μετά τών ύδάτων ύπό τών νεφών δθεν πίπτον- 
τος τού ύδατος, αί φλόγες τού έν θαλάσση πυρός φωτα- 

» γωγούσιν, αι είσιν αί πολλαί άστραπαί.

4

59. « ’ΐδέ, πάντα τά όπλα  τών στρατιωτών τού Ερωτος 

» θήγονται έν νεφέλαις, ώς έν άκόναις, ο συμπεραίνεται 
» έκ τής αστραπής· αί δ’ άνιστάμεναι πυγολαμπίδες φαί- 

<' νονται ώς λαμπροί σπινθήρες τής θίςεως ,

5

6
60. « 0 τών φώτων κύριος περιεκαλύφθη τοΐς νέφεσΓ τούτου 

» δέ αί ώς γυναίκες λαμπηδόνες περιπλανώνται έν τω 

η αίθέρι καί λειποθυμούσαι πίπτουσιν έπί τή διαζεύξει, ο 

4. ’Έπαινος τής ώρας τών όμβρων.
2. Αύτολεξει, παραδείγματος χάριν.
3. "Οταν αί γυναίκες χορεύωσι, τα λιθοκόλλητα αύτών λαμπρά κο

σμήματα περικινούνται, μαρμαρυγάς έκπέμποντα.
4. Άτολεξεί, άναγκαίως, πάντως.
5. Ή αστραπή έστιν ώς οπλον.
6. Εν ωρ$ όμβρων πολλαί γίνονται πυγολαμπίδες καί περιιπτανται.
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τ> συμπεραίνεται έκ τής κόνιος τών άνθέων τοϋ όέν3ρυ 

» Καδάμβας, της πιπτούσης ύπο σφοδρού άνεμου *.

4. Ή κόνις αύτη ξανθή έστι.
2. Ούτοι οι όρνεις ΐπτανται ίλαδόν έν τη ώρα τών όμβρων.
3. Τά γάρ δένδρα και ύπό τών νεφών τρέφονται, πίνοντα τό έξ αύτών 

•πιπτον ύδωρ.
4. Λέγουσιν, ώς έν ώρα τών όμβρων συλληψις τών θηλέων οφεων 

γίνεται* έκ τούτου δέ συμπεραίνουσιν, ώς πολλοί γενήσονταΓ οι γάρ 
ταώνες οΦίοιράγοι είσίν.

ΰ. Λέγουσιν, ώς έν ώρα τών όμβρων, δτε τοσοϋτοι ποταμοί πλημ- 
μυροΰντες είσβάλλουσιν εις την θάλασσαν, ή θάλασσα ού πλημμυρεϊ-, 
άλλ’ έκ τοΰ έναντίου μειοΰται' έπειδή τά νέφη έζροφούσιν ύδωρ έξ αύ
τής, καπειτα τοΰτο βρέχουσι.

6. Έν γάρ τώ καιρώ τών όμβρων ο5, ποταμοί, οΐτε άένναοι καν χεί
μαρροι, πλημμυροΰντες έκβάλλουσιν είς τήν θάλασσαν.' Οτε δέ τις γαμεΐ 
θυγατέρα εύγενοϋς τίνος και ενδόξου, συστέλλεται καί αίοεϊται.

61. « ’ΐ^έ, ούτοι ο ί λευκοί λάροι   φαίνονται ώς δέοντες τών 

η νεφών, ή^έως ζαγχαζόντων, τουτέστι βροντώντων, δτι 

« ένίκησαν τό τοϋ δάσους πΰρ, τό ον πολέμιον τοΐς οέν- 
» ^ρεσι, τοΐς θετοΐς υίοΐς αύτών τών νεφών .

*2

3

62. « Τούτο τό νέφος ούκ έστι νέφος, άλλ’ό μέλας Αρζούνας, 

» ος ερχεται έξ ούρανοΰ, εχων την μέν αστραπήν ώς στέφα- 

» νον, την ο Ιριν, ως τοςον, και οεικνυων σοι απο γε 
« τοΰ ζατιόντος ραγδαίου ύετοΰ, δτι έγυμνάσθη την τών 

» θείων βελών βολήν.

63. «Ούτοι οί ταώνες α&ουσι καί χορεύουσιν, δρώντες τά ΰοατα 

» πίπτοντα, τά αίτια της συλλήψεως τών θηλέων οφεων 
» μαντευόμενοι μέλλουσαν αφθονίαν τροφής .4

64. «Νΰν, ού βασιλεύ, τά μεγάλα πελάγη συστέλλονται έξ 
» αϊτούς άγκαλιζόμενα τούς ποταμούς, τάς έρασμίας 

» θυγατέρας τούτου τοΰ εύγενοϋς καιρού .6

21
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65. 0 Ερως κρατεί πρίονα οδοντώδη  είς τομήν, ώς φυτού, 

» τοϋ ήτορος τής διεζευγμένης γυναίκας, δ έστι τό άνθος 

»ή Κετάκα  , ο μελανοειδές γίνεται έκ τοϋ έπικαθη- 

» μενού μελανός βομβυλίου .

1

*2

3
66. «ΐδέ, οί όδίται όδεύουσιν έν όδω στρεβλώς, ώς οφεις . 

» αφανείς εχοντες τούς πόδας έν πολλοΐς τέλμασι, μέ- 

» λανες γινόμενοι έκ τής λύπης τής διαζεύξεως τών οί- 

» κείων γυναικών, και άσθμαίνοντες  έκ τοϋ πόνου τής 
» οδοιπορίας.

4

5

67. « Οί οδοιπόροι κωλύονται τής όδοϋ , μή δυνάμενοι δια- 

» βήναι τόν πλημμυρήσαντα ποταμόν έκ τών όμβρων, 

» ό'ντα ώς όρον τής προσταγής τοϋ Ερωτος, έπαπειλοϋν- 
» τος διά τών βροντώντων νεφών, ώς τάς ψυχάς αύτών 

»άφαιρήσεται.

6

68. « Οί λευκόπτεροι χήνες προανεχώρησαν,ώς δοκεΐ, ίνα μή 

» βλέποιεν τόν τε πόνον τοϋ οδοιπόρου, τόν άφανισμόν 

» τοϋ λωτοΰ, τήν στέρησιν τοϋ Ηλίου, και τήν θολότητα 
» τών ύδάτιον.

4 , · Αύτολεξεί , ακανθώδη πρίονα.
2. Τό φύλλον τούτου τοΰ άνθους μακροειδές έστι και ακανθώδες, ώς 

ό δδοντώδης πρίων, οπερ ανθεί περί τόν όμβρον* σημαίνει δέ, οτι τότε ή 
διεζευγμένη τοΰ άνδρός γυνή θλίβεται τω ερωτι.

3. Μελανοειδής έστι καί ό σίδηρος.
4. Πάνυ αστεία ή όμοίωσις* στρεβλώς γάρ οί ό'φεις έ'ρπουσι καί άφα· 

νεΐς εχουσι πόδας (εί γάρ μή ειχον πόδας, άέγουσιν, ούκ άν άναβαίνον- 
τες περιεπάτουν έπι τών τοίχων και δένδρων), και μελανές είσιν ενιοί, 
και συρίζουσιν* δ σύριγμα άναφέρεται είς τό άσθμα έπι ανθρώπου.

5. Αυτολεξεί, συρίζοντες.
6. Τουτέστιν έν ώρα όμβρων, ούδεις άποδημεϊ, άλλά μένει οίκοι καθη* 

δυπαθών.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ, ΚΕΦ. Α'. 323

69. « Νυν ό Βισνοΰς, ώς δοκεϊ, κοιμάται διά τοι τοΰτο οί 

» όφθαλμοί αύτοΰ, οί δύω φωστήρες τοΰ ούρανοΰ, ού φω- 
» τίζουσι φωτί πολλω το παν τοΰτο, δ περ έστιν έζο- 

» φωμένον.
70. « Υπνώσεν, ώ βασιλεΰ, εκείνος δ τοΰ κόσμου Κύριος, ού 

» είσιν άπαντες οί άγιοι τόποι. Μένε ούν ένταυθι νυνί· 
» εκείνου δ’ άφυπνώσαντος, περιηγησιν τότε ποίησαν τών 

» τόπων τών αγίων. »

71. Τοιούτοις ρημασι τοΰ ίερέως Δαουμέα, κατέλυσεν εκεί   
τό τετράμηνον τών όμβρων ό ’ίνδιστίρας, ένθα ηκουσεν 

έκ στόματος τών Βραχμάνων τά της ιστορίας τοΰ αγίου 
βασιλέως Γαΐα.

12

72. Θεωρησας δ’έπειτα ούτος την μονήν τοΰ οσίου ’Αγαστέα, 

τόντε άγιον τόπον Δουρναίαν, καί άλλους, άκούων και τά 
κατορθώματα τών παλαιών (προγενεστέρων) άνδρών, 

άφίκετο ένθα η Γαγγά εκβάλλει είς τόν ωκεανόν.

73. Ενταΰθα λουσάμενος έν πεντακοσίοις ποταμοΐς, καί 
άγιασθείς, παρεγένετο είς την χώραν Καλίγγαν. Διαπε- 
ράσας δέ τόν ποταμόν Βαϊταρινην, έποίει χοάς καί μνη

μόσυνα τοϊς τεθνεώσι, φρονών θεϊα.
74. Δύναμις δ’ έγένετο ένταΰθα τούτω τω βασι7<εϊ τοΰ βλέ- 

πειν πάντα τά έν πάσι τοϊς τόποις γινόμενα, καί ηκουε 

πρός τούτοις τών μυστικών εύχών τών έν έγκρατεία καί 
ασκήσει ζώντων, μακράν ό'ντων έξηκοντακισχιλίοις Γα- 

βιούτας .3

75. Τω δέ λόγω τοΰ μεγάλου οσίου Ακριταβράνα έδωκε δω

1. Μυθολογοΰσιν, ώς ό Βισνοΰς υπνώττει χατα το τετράμηνον τών 
όμβρων.

2. Λύτολεξ. έν οϊκφ.
3. Ό Γαβιούτης μέτρον έστί διαστήματος τεττάρων Μιλίων.

21*
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ρήματα τοΐς Βραχμάσι, καπειτα εμεινεν έν τή μονή τοΰ 
όσιου Κασσέπα, μέχρι τής δεκάτης τέταρτης, είς έντευ- 

ξιν τοΰ Παρασουράμα.
76. Προσκυνησας δέ τδν Παρασαρούμαν, τδν λαμπρόν δίκην 

Ηλίου έν τή κορυφή τοΰ μεγάλου ορούς Μαχένδρα, ούτος 

ό άριστος τών βασιλέων, έπορεύθη κατά τδ δυτικόν μέ

ρος, είς τδν ποταμόν Παριξίταν.

77. Αουσάμενος δ’ έν τώ ποταμώ Γοδαβαρή, προσκυνησας 
τε τδν άγιον τόπον τοΰ ’Αγαστέα έν τή χώρα Δραβίδα, 

καί ύμνήσας (άφηγησάμενος) τά κατορθώματα τοΰ υιού 

τοΰ ίνδρα  έν τώ άγίω τόπω Ναρή, έπορεύθη είς τήν 

Πραββάσαν  .

1

12

78. Ενθα δεξιωθείς (υποδεχθείς) ύπό τε τοΰ Κρισνά καί Βα- 
λαράμα, τών εύπροσηγόρων , έμεινεν εκεί δύω καί δέκα 

ημέρας, ά'νεμον έσθίων καί ύδωρ πίνων.

3

79. Ενταΰθα πορευθείς είς τήν χώραν Βιδάμβαν, έλούσατο 
έν τοΐς υδασι τοΰ ποταμού Παϊοσνής , όπου ών, πάνυ 
περιχαρής έγένετο, θεωρήσας τώ νοΐ τδν αδελφόν ’Αρζού- 

ναν, συγκαθεζόμενον τώ ίνδρα.

4

80. έπεί δέ τδ πρόσωπον τής θυγατρδς τοΰ βασιλέως Δρου

πάδα  ώράθη ύπδ τών λωτών, λουομένης έν πάσι τοΐς 

άγίοις τόποις, διά τοΰτο ποΰ άν εΐη χαροποιά αύτοΐς ή 

Σελήνη  ;

5

6

1. Τοΰ ’Αρζούνα.
2. Τόπος άγιος.
3. 'Ετέρα μετάφρασις' τών οντων ευφυών είςχαροποίησιν. (Σημ. τ. έκδ.)
4. Αυτολεξεί, ή έ’χουσα θερμόν ύδωρ.
5. Ώς έν έν παρεκβάσει έπαινον ένταΰθα ποιεί καί τή Δραουπαδή.
6. Δηλ. τό πρόσωπον τής Σελήνης ούκ έφαίνετο ήδύ τοΐς νυκτερινοί; 

λψτοΐς, ώς το τής Δραουπαδής,.
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81. Ούτος μεν 5η ό άριστος έν τοΐς 5ικαίοις και ήρωσιν ’ΐν- 
5ιστίρας, ήν 5ι5ούς έν παντί τόπφ δωρήματα τοΐς Βραχ- 
μάσι, καί εύθύτητα προς πάντας ανθρώπους 5εικνύων. 

Προσκυνήσας 5έ καθεξής καί πάντας τούς αγίους τόπους, 

τούς έν τώ βορείω μέρει, είσήλθεν είς τήν Σουβαχουπούραν.

Τέλος τοΰ Πρώτου Κεφαλαίου,

τοΰ Τρίτου Βιβλίου

της 

Βαλαβαράτας.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,

δ διαλαμβάνει την είς τδν Ίμαδν άνάβασιν 

τών Πανδοϊδών.

1. 0 όσιος Βεάσας, ό ών ώς κόρη τοϋ νοερού οφθαλμού τών 
άγαθών, 5ειξάτω τόπέρας τούπελάγους τούτου τοϋ κόσμου.

2. 0 μεν ούν άνήρ τής Γαν5αρής άκούσας παρά τοϋ Βεά- 

σα τά περί τούς Παν5οί5ας, ά ήσαν πικρά τη άκροάσει, 
5ιήνυεν έν λύπη έκείνας τάς ήμέρας.

3. Οί 5έ Παν5οί5αι, αφέντες, ώς έ'5ει, τάς άμάξας, άνέ- 

βησαν πεζοπορία είς τό όρος τόν ’ίμαόν, τόν βασιλέα 

πάντων τών όρέων.

4. Ενταύθα ό Αομάσσας έφησε πρός τόν έκ Σελήνης έλκοντα 

4. Ό Δρυταράστρα;. — Τούτο τό Κεφάλαιον συνίσταται πολυειδεσι 
κατά τό μέτρον στίχοις.
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τό γένος ’ίνδιστίραν, έπάραντα τούς οφθαλμούς αύτοΰ, 

ζαί ίδόντα τό λαμπρόν εκείνο μέγα όρος·
5. ··Τοΰτο τό ορος, ώ βασιλεΰ ,  βασιλεύς τών όρέων πέφυ- 

» κεν. Ενταύθα ό Πανδούς, ό σός πατήρ, άφείς τήν βασι- 

» λείαν, διέτριψεν έπι πολύ, άνευ τοΰ θηρεύειν ού ταΐς 

υ λευκαΐς φήμαις, ταΐς έκ της πολλής εγκράτειας, τό 

» σώμα τούτου τοΰ όρους λευκόν φαίνεται, ώς ή Σελήνή.

*

6. «Πάντως γε παρά τούτου τοΰ ορούς, τοΰ εαυτών γεννή- 
« τορος, πορισάμεναι επαγωγούς τινας βοτάνας  , ή μέν 

υ Γαουρή ελαβε τό ημισυ σώμα τοΰ Σίβα, ή δέ Γαγγά 
» έθετο τόν πόδα αύτής έπι τής κορυφής αύτοΰ.

*2

7. «Επεί δέ σύ, ώ βασιλεύ, τυγχάνων παΐς, έπαιζες διά 

» πολλού έπί τούτου τοΰ ό'ρους, διά τοΰτο, κατακαιόμε- 

νόν πως τη διαζεύζει σου, έξήπλωσεν έπί τοΰ έαυτοΰ 

β σώματος ά'πειρον χιόνα.
8. «Η Γαγγά, τοΐς μέν έκ ρίζης τούτου τού όρους άνα- 

» βρύουσι ρείθοις ρέει εις τόν καταχθόνιον κόσμον, τοΐς 
β δ’ έκ μέσου, είς τόν έπιχθόνιον, τοΐς δ’έκ κορυφής, είς 

β τόν ύπερ/θόνιον.
9. «Τά έν τούτω τώ ορες σπήλαια, ώ βασιλεύ, τά όντα 

» οικήματα είς άνάψυξιν τών άρρένων καί θηλέων Κιν- 

» ναρών, τών θλιβομένων έν τω θέρει περί τήν μεσημ- 

» βρίαν έκ τών θερμών άκτίνων τού Ηλίου, χιόνος άνα- 
» ρίθμοις σταγόσιν αγλαΐζονται.

10. « Τούτο τό όρος, ο διά τήν πολλήν καρτερίαν , ήν έχει 3

4. Έγκώμιον τού όρους Ίμαοΰ.
2. Μυθολογοΰσιν, ώς και έπαγωγοί τινές ε’ισι βοτάναι, αϊ έλκουσι τήν 

καρδίαν τοΰ ερωμένου ή τής έρωμένης.
3. Έγκαρτερεΐ γάρ και τφ καυματι τής ήμέρας, καίτφπαγβτφ τής 

νυκτός.
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» περί τήν κακουχίαν, τού; επίλεκτου; θεού; αεί κατά 

» την κορυφήν έχει, καί την γην συνέχει, ώρθώθη άπα- 

» ραιτήτω;, εί; τό θεάσασθαι σε, ώ; φίλον.
11. «Ενταύθα διάγουσιν ήδέως αί έλαφόφθαλμοι θέαιναι 

» μετά τών θεών τών συνεύνων, έν ά'λσεσιν οίκούσαι, ά- 
» γλαοΐ; κοσμήμασι λαμπρυνόμενα!, καί τή λαμπρότητά 

» ύπερβάλλουσαι τά; έκ χρυσού καί πολυτίμων λίθων 

» άκρωρείας.
12. «Ενταύθα έν ένί καί τώ αύτώ τόπω ο,τε λέων καί ό 

*> έλέφα; συνδιάγουσι, μη δυνάμενοι όραν άλλήλου; έκ 

» τής πολλή; μαρμαρυγής, τή; έκ τών πολυτίμων λίθων. 
» Ταύτην μέντοι νε αιτίαν οί άφρονες δοξαζέτωσαν έγώ 

» δ’ οίδα αιτίαν τήν δύναμιν, τήν έκ τή; άσκήσεως τών 

η μεγάλων ασκητών.
13. «Τούτο τό μέγα ορος, τό ποτάμια, υόατά τε καί λίμνα; 

»πολλά; έχον, πολλούς έχει θεού;, συναθύροντάς τε καί 

“ συνηδομένου; ταΐς αύτών συζύγοις.

14. «Εκ μέσου  τούτου τού ορού; ποταμοί έζερχόμενοι πί- 
« πτουσι πρό τών ποδών αύτού, ώς θυγατέρες  φέρον- 

» τες δέ πολλά; πολυτίμους λίθους, ώ; κοσμήματα δο- 

» θέντα παρ’ αύτού τοΰ όρους, ώ; παρά πατρός, πορεύον- 
» ται μετά πολλής τής σπουδής πρός τόν άνδρα εαυτών 

» Ωκεανόν.

1
*2,

15. «Τό ορος τούτο έν μέν τή ημέρα, οτε ό Ηλιος περιέρχε- 
» ται σκοπών, διαουλάττει εντός τών σπηλαίων τό κα

ι» ταφυγόν σκότος, τό πολέμιον τώ κόσμω  έν δέ τή νυ- *

4. Αύτολεξεί* έκ τής άγκάλης.

2. Ώς αί θυγατέρες έξερχόμεναι τού οίκου πρός τόν άνδρα, πίπτουσί 

πρό τών ποδών τοΰ πατρός, πολλά κοσμήματα φέρουσαι.
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»ζτΐ, δτε ό Ηλιος απέρχεται, αποπέμπει αύτό, λάμπον 
« ταΐς λαμπραϊς βοτάναις.

16. «Τοΰτο τό ό'ρος γάννυται, ώς τό ό'ρος ή Μερόη, βαστά
ν ζον τήν γήν πάσαν, ζαι ήδύν αέρα έ'/ον ζαΐ Σάν^ανα 

« πολλά μετ’ ό'φεων έμφωλευόντων, ζαΐ άλλα τοιαΰτα 
υ 3έν3ρα.

17. «Ενταύθα εντός τών άλσεων, ά ή^έα έστιν ήδέσι δέν- 
» ^ροις, οί θεοί ταΐς θεαίναις συνδιατρίβουσι, έρυθραινό - 

» μενοι τή τών ερυθρών λίθων θαυμαστή μαρμαρυγή.

18. «Τοΰτο τό άλσος αγλαΐζεται, ώς ή Μερόη, περιζεκα- 
» λυμμένη άστρασιν \ έχον ζατεστρωμένους μαργαρίτας 

» πολλούς, έξελθόντας έζ τών 3ιαρραγέντων καλάμων ταΐς 

» προβοσζίσι τών αγρίων ελεφάντων, ζαΐ ξανθόν ον τγ 

- κόνιϊ τών έν λιμώσιν άνθέων  .12

19. «Καί ό λέων ένταΰθα ούζ αναιρεί τό γένος τών έλεφάν- 
» των, μέγα βοώντων, έγγύς ό'ντων, ζαΐ μή φοβουμένων, 
» άποκαμών τό σώμα ιά τοΰ κρούειν τά <^έν^ρα ζαΐ τούς 

ι> λίθους, νομίζων έλέφαντας τά βροντώντα μέλανα νέφη .3

20. «0 ωκεανός ταμεΐον πολυτίμων λίθων έγένετο ζαΐ μέ- 

μ λας έζ τών ρείθρων τών ποταμών τούτου τοΰ όρους, 
» μιγνυμένων τω πολλω μόσζω , ζαΐ τοΐς πολυτίμοις 

» λίθοις, τοΐς έζαγομένοις έζ τών λίθων τοΰ ό'οους, ^ιαο- 

» ρηγνυμενων ταΐς πληγαΐς τών μεγάλων οζόντων τών 

« ελεφάντων.

4

1. Μυθολογούσαν, ώς επί τής κορυφής τής Μερόης ό άστερόεις έστιν 
ούρανός.

2. Ξανθόν έστι καί τό ό'ρος ή Μερόη, ώς ον χρυσοΰν.
3. Τά βροντώντα μέλανα νέφη, τά προσπελάζοντα τω όρει, ένόμιζεν 

ό λέων έλέφαντας βοώντας" άλλ’ αντί τοϋ κρούειν τά νέφη, εκρουε τά 
δενόρα καί τούς λίθους, καί διά τούτο ήν άποκαμών.

4. Μέλας έστιν ό μόσκος.
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21. « Πΰρ έστιν έν τώ αΐθε'ρι, ώς έν πελάγει, συμπεραινόμε- 

» νον τοΐς κινουμένοις πυκνοΐς καί μέλασι νέφεσιν, ώς 

» καπνώ, ταΐς τε έκ πολυτίμων λίθων λαμπρότησιν, ώς 
» φλοξί, καί τοΐς ξανθοπτέροις ορνισιν, ώς σπινθήρσιν.

22. «Εν τούτω τώ ορει, δ έστιν ώς μέγα στρατόπεδον, οί 

» μέν υψηλοί λόφοι καί οχθοι, ώς ά'νδρες γενναίοι είσιν, 

» έχοντες σκιάδια έπί κορυφής, ά έστι τά ίστάμενα δέν- 

» δρα, καί ξίφη πάλλοντες, ά έστιν οί έρποντες οφεις.
23. «Τούτο το όρος αγλαΐζεται, εχον έν έαυτώ παν ο,τι ό 

» τριττός κόσμος εχει, θεούς δηλονότι, καί βόας, καί λέον- 

» τας, καί δράκοντας .1

24. «Τού αίθε'ρος ό'ντος κυανού έκ τών μαρμαρυγών τών 
» σαπφείρων, καί ρανίδων υδατος τών πιδάκων, πιπτου- 

» σών έκ τού σφοδρού άερος, οί μέν ταώνες   χορεύουσιν 

» αεί χαρά έν τοΐς ά'λσεσι τούτου τού όρους, νομίζοντες 

» βροχήν, οί δέ Σατάκαι  άγάλλονται.

*2

3

25. «Τούτο τό ορος, άναφύσαν τώ χρόνω νέας πτέρυγας , 
» αί είσι τά νέφη, ώςπερ νίκησαν τον έγθρόν έαυτού ϊν- 

« δραν, έλαφυραγώγησε τά δύω τούτου όπλα, τηντε ϊριν, 

» η έστιν ή μαρμαρυγή τών έπί της κορυφής αύτού πολυει- 
» δών λαμπρών λίθων, καί τόν κεραυνόν, δς έστιν ή ύπερ- 
» αυγάζουσα αστραπή °.

4

4. Ούτος ό στίχος πολύσημός έστι και γρίφος. Χάρης γάρ λέγεται 

και ό όφις, καί ό λέων, καί ό ’Ίνδρας, καί ό Βισνοΰς.

2. ΟΙ ταώνες βλέποντες νέφη, καί οί Σατάκαι, λίαν άγάλλονται.

3. Ορνέου είδος, περί τόν καρόν τών όμβρων λίαν άγαλλομένου,' ώς 

έπιΟυμοΰντος πίνειν όμβριμον ύδωρ.

4. ΜυΟολογοΰσιν, ώς τά όρη πρότερον είχον πτερά, άπερ ό ’Ίνδρας 

εκθ'}ε διά τοΰ κεραυνού.

5. Τό τόξον τοΰ ’Ίνδρα ή ’Ίρις έστιν, βέλος δέ ό κεραυνός.
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26. «Τοϋ μέν λαμπρού Ηλίου άνατέλλοντος, τής δέ,Σελήνης 

»δυούσης περί τήν έω, τδ ορος τούτο, λαμπρυνόμενου 
» ταΐς άκτίσιν άμφοτέρων, ό'μοιόν έστι τω Σίβα, τώ δόν- 

« τι τδ ήμισυ τοΰ έαυτού σώματος τή Παρβατή, έχον Ιλ 

β μέν τού ένδς μέρους τδν Ηλιον, ώς χρυσούν ένώτιον, έκ 
» δέ θατέρου τήν Σελήνην, ώς κρανίον

27. α Νυν τούτο τδ ορος καλεΐ τοΐς σαλευομένοις κλάδοις τών 

» δένδρων, ώς δακτύλοις χειρών, σέ τδν προσερχόμενον 

» διότι έξ αιτίας τής άσκήσεως τού σού αδελφού είδε πε- 

» ριχαρώς τόν έαυτού γαμβρόν   μετά πολύν χρόνον.»12

28. Τοιούτοις λόγοις τού Λομάσσα καί ά'λλων, έπιθυμών 
θεάσασθαι τδ ορος εκείνο δ βασιλεύς, άνέβαινεν εύθέως, 

βαδίσματι χρώμενος τοιούτω , ού μιμητικοί έγένοντο έξ 

εκείνου οί χήνες.

3

29. Ανέβαινε δ’ εκείνο τδ ορος ό βασιλεύς σύν άλλοις όμού 

δι’ οδού, ής τά ανώμαλα μέρη έξωμαλίζοντο τοΐς πατή- 

μασϊ τών ποδών τού προπορευομένου Βήμα.

30. Ούτοι μέν ούν πορευόμενοι διά τού Γανδαμανδάνου δά

σους, άπέβαλον τήν έκ τού σφοδρού άέρος και κόνιος και 

βροχής ταλαιπωρίαν (θλίψιν), τή πρός τδν Θεόν θεωρία 

καί καθαρά καρδία.
31. Τών μέντοιγε Βραχμάνων ταλαιπωρούμενων καθ’ οδόν, 

καί τής Δραουπαδής κρατουμένης ύπδ τού Νακούλα, κιν- 

δυνευούσης πεσεΐν, έμνήσθη ό Βήμας τού γενναίου Γα- 

τοτκάσα, δς και παρέστη εύθέως.

1. Λευκόν γάρ τό κρανίον, καθό δστοΰν, ώς καί ή Σελήνη· ό δ’"Ηλιος 
Ερυθρός, ώς ό χρυσός.

2. Τόν Σίβαν δηλ. —Ή Παρβατή, ή παράκοιτις τοΰ Σίβα, θυγάτηρ 
έστι τοϋ Ίμαοΰ.

3. Δηλ, σχολα'ω.
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32. Αναληφθέντες δ  ούτοι έπ’ ώμων υπό τών ακολούθων τοϋ 

Γατοτκάσα, άφίκοντο δι’όδοΰ, δειχθείσης ύπότοϋπροπο- 

ρευομένου Λομάσσα έν αίθέρι, είς την κορυφήν τοϋ Ιμαού, 
κατά τό δάσος Βαδαρήν, ώςπερ άστραπαι συμπεριπεπλεγ- 

μέναι νέφεσιν

1*

33. II δέ Γαγγά εύδαίμονα έαυτήν ένόμισεν, οτι έλούσατο έν 

αύτη ή Κρισνά, ή σώφρων, καί μηδεμίαν διαφοράν νομί- 

ζουσα τοϋ πόνου καί της άνέσεως, χάριν τών έαυτής 
άνδρών.

34. Κατά δέ την έβδόμην ημέραν ειδεν αύτη ή Κρισνά ενα 

χρυσοϋν λωτόν, δμοιον τώ έαυτής προσώπω, έν τή ύπω- 
ρεία τοϋ ορούς Καϊλάσα, ένεχθέντα ύπό τοϋ βορείου άέ- 

ρος, πνέοντος μέσον τοϋ βορείου καί έώου μέρους.

35. Ενταύθα κοσμηθεΐσα τοΐς λωτοΐς, τοΐς έν τη λίμνη Βιν- 
δοϋ, χαίρουσα εβλεπεν έαυτήν, ώς έν κατόπτρω, έν τοΐς 

λαμπροΐς λίθοις τοϋ ορούς Καϊλάσα.
36. Παρακληθείς δ’ ό Βήμας ύπ’ αύτής, ένεγκεΐν αύτη τοιού- 

τους χρυσούς λωτούς, έπορεύθη πρός τόν ’Αέρα, είς προσ- 

κύνησιν αύτοΰ, ώς πατρός.
37. Αναβάς δέ τό Γανδαμάνδανον ορος, έζερεύξατο φωνήν 

μετά τής κόγχου  , καταπλήξασαν τόν ελέφαντα έκείνου 

τού μέρους, καί είς εκστασιν βαλών τούς Γανδάρβας καί 

Γουχέκας.

12

38. Εξεγερθείς δέ, έξεστη λίαν καί ό Χανουμάν έκ ταύτης 

τής φωνής, οίκων εκεί που πλησίον έν άλσει, εχοντι χρυ- 
σάς Ραμβάς .3

1. Τούτους μέν ποιεί ερυθρούς, όμοιους τή άστραπή, τους δέ Τιτάνας 
μέλανας, όμοιους τοΐς νέφεσι.

2. Δηλ. καί φωνήν έςηρεύξατο, καί τήν κόγχον έφύσησε.
3. 'Ραμβα, είδος φυτού καρποφόρου* λέγ«ται καί Καδαλή.
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39. Πλήττων δέ τό ορος διά τής ούράς αύτού, άνεμίμνησκεν 
αύτό τού πίπτοντας κεραυνού, καί τρέμειν ποιων διά τού 

πατάγου τούς έν ούρανώ δαίμονας, τόν τε Σαγκουκαρνάν, 

καί άλλους 1 άνέστη.1
40. Γνούς δ’ ό Χανουμάν τω νοϊ   ερχόμενον τόν αδελφόν 

αύτού, έξετάθη έν στενή ό&ω, ώςπερ κοιμώμενος, είς τό 

άγαθοποιήσαι αύτόν.

12

41. 0 δέ Βήμας άπέβαλε τόν έκ τής οδοιπορίας πόνον, πιών 

ύδωο, καί λουσάμενος, ώς έλέφας, έν τινί που λίμνη παρά 

τήν οδόν, τήν άγουσαν είς τό άλσος τών χρυσών Ραμβών.
42. Ελθών δέ προσωτέρω, είδε τούτον τόν μ£γαν πίΟηκα, 

άποκλείσαντα τήν μεγάλζν οδόν, ος έφαίνετο ώς ή Με- 

ρόη , τό χρυσούν ορος, έλθών είς προσκύνησιν τού’ίμαού, 

τού βασιλέως τών όοέων. λ

3

43. ίνα ούν άποστή τής οδού ό πίθηξ έκεΐνος, ό Βήμας 
κραυγάζων, ύπόδρα βλέπων, πηδών καί θορυβών, είς φό

βον ή'γαγε πάντα τά κατά τό ό'ρος ζώα.

44. Τπανοίζας δέ τούς οφθαλμούς ό πίθηξ, καί άνεγείρας μι

κρόν τι τόν τράχηλον αύτού, έφη ήσύχως άνθρωπεία φωνή·
45. «Τό μέν είδός σου μεγάλου έστιν άνδρός, τό δ’ έργον 

» σου ούτιδανού· ματαίως γάρ θλίψιν ποιείς τοΐς ζώοις 

» διά τών κραυγών.

46. «Ω μωρέ, τί μέγα καλόν έποίησας, έξυπνήσας έμέ, δς 

» διά τού καλού ύπνου άπηλλατόμην μεγάλης άσθενείας ;
47. «Διά τί έλήλύθας ενθάδε} σύ μέν γάρ τών θνητών εί  

«ό δέ τόπος ούτος τών αθανάτων. Επανάκαμψον, ίνα 
» κάγώ ήδέως ύπνώσω, καί τά ζώα ήδέως διάγωσιν.»

*

1. Ούτοι φονευθέντες ύπ’ αυτού προτερον, έπορευθησαν εις ούρανον.
2. Καθό καί ούτος άερογέννητος.
3. Ερυθρός ήν ό Χανουμάν, ώς ό χρυσός, και μέγας, ώς όρος.
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48. 0 δέ τών έχθρών όλέτωρ Βήμας, δηλώσας τώπίθηζι τόέαΟ- 
τοΰ γένος ζαΐ τό πραζτέον, ήτήσατο παρ’αύτοΰ πάροδον.

49. ό δ’ εφη πρός αύτόν «Εί ούχ υπερπηδάς έμέ, διότι 

«πνοήν έχω , μεταθείς την έμήν ούράν, διάβηθι  έγώ 

» γάρ ασθενής ων, ού δύναμαι ζινηθήναι.»

1 *

50. Εννοησας ουν ό Βημας, ώς ού δει ύπερπηδαν έμψυχόν τι, 

άψάμενος της ούράς αύτοΰ, ήβούλετο αύτήν μεταθεϊναι, 

ϊν έζεϊθεν δ ιαβή.

51. Μεταθεϊναι δ’ αύτήν μή δυνάμενος, περιέστρεφε τούς 

οφθαλμούς ένθα ζαΐ ένθα, μήπου ώράθη ύπό τίνος. Πρός 

ον έφη ό πίθηξ·

52. «Μή αισχύνου, ώ υιέ τοΰ Αέρος  ε’γώ γάρ πρεσβύτερός 

» είμί σου άδελφός· έγώ εΐμι ό θεράπων τοΰ Ράμα  ήλθον 

» δ’ ενθάδε εις σήν θέαν.»

*
*

53. Γανωθεΐς δέ τήν ζαρδίαν ό Βη'μας έζ ταύτης τής χα- 

ροποιάς αγγελίας, θείς τάς χεϊρας έπί τής ζεφαλής εαυ
τού, λόγον έλεξε τοιοΰτον

5ί. «Καί τοι, Κύριε, είδόν σε μιζρόν τό σώμα, εύφράθην 

» ύπερεύφρανόν με, λαβών τό έλαφρόν ζαΐ μέγα έζεϊνο 
» σώμα, οτε τόν Ωζεανόν άνεπήδησας  .»12

55. Τότε ό Βήμας είδεν άφόβω ζαρδία τό σώμα τοΰ άδελ— 

φοΰ δπέρμεγα, αόριστον, έχον τάς μέν τρίχας ύπερμε- 
γέθεις, ώς ορη, έπί δέ τοΰ λαιμού, ώς άδάμαντα, τόν 

Ηλιον , έπί δέ τοΰ μετώπου, ώς χρίσμα, τό λαμπρόν 

στέμμα τοΰ ίνδρα , δ σώμα ζαΐ οί θεοί ζαΐ οί δαίμο-

3

4

1. Άπηγορευμένον έστι διασκελίζε'.ν έμψυχόν τι.
2. Δηλ. πηδήσας διέβης είς τήν Ταπροβάνην.
3. Δηλ. ό ήλιος έπί τοΰ λαιμοϋ έφαίνετο* δψηλότερος δηλ. ζαΐ τοΰ 

Ήλιου ήν.
4. Υψηλότερος δηλ. ήν ζαΐ τοϋ "Ινδρα.
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νες έφοβοϋντο, ώς τό τής συντέλειας άκάματον πυρ.
56. Ούτος, τή μέν διά τών μυστήριον εισπνοή και έκπνοή 

είσβάλλων τά δένδρα είς τήν κοιλίαν καί έζβάλλων  τή 

δέ διά τοϋ στόματος εισπνοή καί έκπνοή άνασπών καί 
κατασπών τήν γήν, καί καταθλίβων οϋτω τόν γεοϋχον 
Δράκοντα, καί πληρών τούς έπτά κόσμους, είς ούδέν έλο- 

γίζετο τόν Ωκεανόν , δς ήν ώς μία ρανίς τοϋ ίδρώτος, 

τοϋ έκρρέοντος έκ τοϋ στήθους αύτοΰ . . . Τί είπω  ;

*

1

12

57. Εγώ νομίζω ώς τότε τή μέν πληγή τής ούράς αύτοΰ 
διαρραγεΐσα ή γή, έξέρρευσεν ύδατα, έζ ών συνεστησαν οί 

ποταμοί  τή δέ αναπνοή αύτοΰ, άναβρασθέντων τών ύύά- 
των τοϋ Ωκεανού, συνέστησαν αί έπτά θάλασσαι  τή δέ 

φωνή αύτού, διαρραγέντων τών όρέων, άνεφάνησαν τά 

σπήλαια  ταΐς δέ πρός ούρανόν νύζεσι τών ά'κρων τών 

τριχών αύτού έγένοντο όπαί, αί εΐσι τά ά'στρα.

*
*

*

58. ΐδών δ’ ό Ηλιος τότε τήν σκιάν τοϋ έαυτοΰ σώματος έκ- 

ταθεΐσαν όπίσω τοϋ άρματος  έκ τής υπερφυούς λαμ

πρότητας τοϋ Χανουμάνος, φοβηθείς μήπου ό Ραχούς είη, 

έγελάσθη   ύπό τής μακράν ουσης Σελήνης σύν τοΐς 
5/ 5

3

45

1. Δηλ. ούδέν ήν ό Ωκεανός ώς προς αύτον, ύπέρτερος ήν και τοϋ 
’Ωκεανοΰ.

2. ^Απορεί ό ποιητής.
3. ’Όπισθεν τοϋ άρματος τοϋ ήλιου σκότος γίνεται* τότε δέ φως έγε- 

νετο έκ τής λάμψεως τοϋ Χανουμάνος.
4. Έγέλασεν ή Σελήνη, οτι ματαίως έιοοβήθη ό "Ηλιος.
5. Ακόλουθοι τής Σελήνης εννοούνται τα άστρα, ώς γυναίκες*
6. Παρθένος λέγει, διότι ούχ ύπό γάμον έγένετο.

αστρασιν ,
59. Ούτως ήγλαΐσθη είς χαράν τών αγαθών ό μέγας πίθηξ 

καί παρθένος , ος έποίησε πέντε ενθέσεις τόν αιθέρα διά6



ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ, ΚΕΦ. Β'. 335

τών όπών τών ώτων, τής ρινός, και τοΰ στόματος *.  

60. «Αλλ’ώάρϊστε τών έκ γένους πίθηκων, εφη ό Βήμας, 

» έθεωρήθη ύπ’ έμού ή αξιοθέατος σου μορφή, ής είς έκ- 
» τράνωσιν καί ή γλώσσα τών σοφών φαίνεται αδρανής.

1. Κατέπιε πάντα τδν αιθέρα. Ό μέγας αιθήρ δηλονότι ούδέν ώς 
πρός αυτόν.

2. "Ενδεκα 'Ρούοραι είσί.
3· 'Ως οίκον εχει τδν αιθέρα, τουτέστιν ό ουρανομήκης, ό τδ παν πληρών.
4. Εΐώθασιν έπί τοΰ οίκου σημαίαν τιθέναι.
6. Τοιαυτην φοβέραν μορφήν λαμβάνει ό Σίβας, οτετδ παν άπόλλυσι.-

61. «Σύ ό ών ενδέκατος Ρούδρας  , καί εχων ώς οίκον τόν 

«αιθέρα , καί ώς σημαίαν τήν ούρανίαν Γαγγάν , άφες 
» ταύτην τήν μορφήν , καί είσδυθι τήν καρδίαν τών 

» αγαθών.»

12

3 4
5

62. Λαβών δ’ ό Χανουμάν παραυτίκα σώμα μικρόν, ένηγκα- 

λίσατο τόν Βημαν, τοιαΰτα είρηκότα, καί κατεφίλησε τήν 
κορυφήν αύτοΰ, χέων χαράς δάκρυα.

63. Καί, «ώ Βήμα, έφη, σύ είδες τήν έμήν μορφήν, μηδα- 

» μώς φοβηθείς, ήν καί ό ϊνδρας ίδών, έφοβήθη  ό'θεν 

»έγώ χαίρων, νομίζω έμαυτόν κατώτερον τής σής στα- 

» θερότητος.

*

64. «’Από τοΰ νΰν ή σή λεόντεια φωνή, ένωθείσα τή έμή, 
» θανάσιμος έσται τοϊς έχθροΐς, καθώς τό βέλος, τό βε- 

» βαμμένον φαρμάκω.»

65. Τοιαΰτα φαμένου τοΰ Χανουμάνος καί γενομένου άφαν

του, τω Βήμα τότε καί χαρά, καί λύ-φ όμοΰ έγένετο.
66. Εντεύθεν έπορεύθη ό όςύνους Βήμας είς τό άλσος, ώ 

ό’νομα Σαουγανδικά, ου έν τή γή ήσαν Ραμβαί χρυσαΐ, 
έν δέ τοϊς ποταμοϊς λωτοι χρυσοί.

67. Ενταύθα είδε χρυσούς λωτούς, φυλαττομένους ύπό δαι
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μόνων, έν ποταμώ ρέοντι έζ άλσους έπι τής κορυφής τοΰ 

όρους τοΰ Κουβέρα.

68. ΐδών δέ τού; χρυσοΰς λωτούς, τούς όντας όμοιους τώ 
λωτίω προσώπφ τής Δραουπαδής, έχάρη σφοδρά, ώς 

πληρώσας τήν επιθυμίαν τής ήγαπημένης.
69. Ούτος μέν ούν, ό ων δυνατός άνελεΐν τούς φύλακας δαί

μονας, ήψατο φρικώδει χειρί λωτοΰ χρυσού, ού έμελλεν 

άπτεσθαι χειρί ή Δραουπαδή.

70. Περιεκυκλώθη  δ’ εύθέως, ώς ύπό κωνώπων ό έλέφας, 

ύπ’ άθρόων δαιμόνων, οΐ ησαν ούρανομήκεις, και οργής 

πλήρεις.

1

71. 0 δέ περιέφερεν έπι τής κεφαλής αύτοΰ, ώς τροχόν, τα- 

χυφερή και όζυφερή τήν μεγάλην κορύνην, φόβον ποιούσαν 

τοΐς δαίμοσιν.

72. Οί δέ δαίμονες έρριπτον κατ' αύτοΰ, άναχωροΰντος, λί

θους βροχηδόν, οΐ έπιπτον έπ’ αύτόν, καθώς οί λωτοί, 

οί ριπτόμενοι ύπό παιί,ουσών γυναικών.
73. Πολλών δέ σημείων γεγενημένων άπαισίων, παρεγένετο 

ένταΰθα ό ’ίνδιστίρας σύν πάσι τοΐς οΐκείοις, δι’ όδού, 

δειχθείσης ύπό τού Βεάσα, φερόμενος ύπό τοϋ Γατοτκάσα.
74. Καταπραυνας δέ τούς πολεμίους δαίμονας ό βασιλεύς, 

άγκαλισάμενος τόν Βήμαν, έποίησεν αύτόν άπο τού θερ
μού  , καθώς τό νέφος τόν Ηλιον.12

75. Ησθέντες δ’ ούτοι οί περί τόν ’ίνδιστίραν τω ήδεΐ και 

καλώ άλσει τών χρυσών Ραμβών, έμειναν εκεί, μή προτι- 
μώντες έκείνου μηδέ τήν βασιλικήν δόζαν.

76. Δαίμων δέ τις, Ζατασούρας τοΰνομα, προσελθών αύτοΐς,

1. Αυτολεξεί, έπεσχέθη.
2. ΚατέΦυζεν αύτόν άγκαλισάμενος.
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λέγων εαυτόν μαθητήν -τοΰ Ηλίου, πλοκάμου^ εχων, καί 
σχήμα Βραχμάνος, έμεινεν ενταύθα δολοφρονών.

77. Καί ποτέ, τοΰ Βήμα άπελθόντος είς θήραν μετά τοΰ Γα- 
τοτζάσα, τό σώμα. τοΰ περί τόν ’ίνδιστίραν στρατοΰ 

έφαίνετο άνευ θύω βραχιόνων.
78. ’Απόντος ούν τοΰ θυμοειδούς Βήμα, ό Ζατασούρας τότε 

ήοπαξε τοΰ; Πανδοίδας μετά της Κρισνάς, προαφελών 

αύτών τά όπλα μαγεία.
79. Διακωλυθέντα δέ άπό τής πορείας ύπό τοΰ Ίνδιστίρα, 

καί διαταοαχθέντα ύπό τε τοΰ Σαχαδέβα καί Ναζούλα, 

έπιστάς ό Βήμας, έποίησεν αύτόν εύθέως οδοιπόρον είς 

τήν πόλιν τοΰ Ιαμα
80. Πορευθέντες δ’ έπειτα ούτοι εις τήν μονήν τοΰ Νάρα καί 

Ναραϊάνα, διέτοιψαν έκεϊ τέσσαρα έτη, τοιαύτην διου.ο- 

λογίαν λαβόντες παρά τοΰ ’Αρζούνα  .12

81. Εζεΐθεν δ’ έπορεύθησαν είς τήν μονήν τοΰ μεγάλου ήσυ- 

χάστοΰ Βρισσαπάρβα, ένθα ό λέων ξύει τοΐς ό'νυξι τήν 

ψώραν, τήν έν τω λαιμω τής έλάφου.
82. Ενταύθα δεςιωθείς ό ’ίνδιστίρας ύπό τοΰ Βρισσαπάρβα, 

καί έπτά μείνας ήμέρας, έπορεύθη έν τω τέλει τής χειμε

ρινής ώρας ζατά τό βορειότερον μέρος, καθώς καί ό Ηλιος.

83. Καπειτα άνέβη μετά τέσσαρας ήμέρας τό λευκόν όρος, 

το ον λαμπρόν, καθώς ή επιθυμία τής έντεύξεως τοΰ ’Αρ- 

ςούνα.
84. Εντεύθεν δ’ έπορεύθησαν οί περί τόν Ινδιστίραν είς τό 

ό'ρος Γανδαμάδανον , τό δν ένδοξότερον τής Μερόης, ώς 3

1. Έξαπέστειλεν αύτον είς τόν τοΰ 'ζΑδου, δηλ. έφόνευσεν αύτόν.

2. Αύτολεξεί, Λευκίππου, παρά τοΰ ’Αρζούνα δηλ.

3. ' Ο έστι, τό θέλγον ές εύωδίας.

22
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κατοικούμενον ύπό τοΰ Σίβα, ήσθέντος, δτε εγημε τήν 

Γαουρήν *.

1. Ή Παρβατή λέγεται καί Γαουρή, δ έστι λευκή.
2. Άλακά έστιν ή πόλις τοΰ τοΰ Κουβέρα.
3. Δαίμων ούτος, θεράπων τοΰ Κουβέρα, τοΰέφορου, θεοΰ τοΰ βορείου 

μέρους.

85. Ενθα και εμειναν παρά τή μονή τοΰ μεγάλου όσιου ’Αρ- 
στισένα, έν ή ή απορία τών άναγινωσκόντων παίδων διέ

λυε το ύπό τοΰ λαλοΰντος ύιτακοΰ.

86. Η μέν ούν Κρισνά, έρασθεΐσα άνθέων πενταχρόων, φερομέ- 
νων ύπό τοΰ άέοο;, επεαύε τόν Βήαανεί; χοαιδήν αύτών.

87. 0 δέ, άναβα; έπί τό ύψος τοΰ όρους, καί ίδών απέναντι 

τήν Αλακάν   πόλιν, έφώνησε φωνήν μεγάλην, η άνετά- 
ραξε τό ύδωρ τοΰ ωκεανού· μετά δέ ένεφύσησε τή κόγχω.

12

88. Τότε τό πρόσωπον τούτου, τό εχον πρός τώ στόματι την 
κόγχον, ηγλαΐζετο, ώς ό λωτός, εχων παρ έαυτώ χήνα.

89. Εκ δέ τής μεγάλης καί βροντοειόοΰς φωνή; τή; κόγχου, 
αΐ τ' έκκαίδεκα μοϊραι τής Σελήνης διηρέθησαν, καί τά 

άστρα διερράγησαν, καί οί ίπποι τοΰ ήλιου έφοβήθησαν.

90. Τά δέ σπήλαια, τά έν τοΐς δρεσιν, ηχώμεγάλην έποίουν, 
καί ούδείς διέζρινε, πού αύτη ή φωνή τό είναι εσχεν.

91. 0 δέ Βήμα;, ού ή φωνή τής κόγχου ηχώ μεγάλην έποίει, 

άντΛάαπων έν ταΐς λευζΛΪς άκρωρείαις, άπειρόμορφο; 

έοαίνετο είς πλήρωσιν τής προσταγής τής ήναπημένης.

92. Εκ δέ τή; έαυτοΰ λεόντειας φωνή;, ένωθείση; τη φωνή 
τοΰ Χανουμάνος, είς έκστασιν βαλών τούς Γανδάρβα;, 

ελαβε μίαν δέσμην έκείνων τών πενταχρόων άνθέων άπό 
τοΰ Γανδασαδάνου οοου;.Γ ι

93. 0 δέ λίαν δυνατός Μανειμάν , ό άρχιφύλαζ τοΰ έν τώ 
Γανδαχανδάνω λειμώνας, θυμωθείς, τρώσας τήν δεςιάν 

3
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χεΐρα τοΰ Βήμα τή βολή της λόγχης, έπηνέθη ύπό τών 

Θεών.

94. 0 δέ Βήμας τή λαια /ειρι, τη δεζια ούση είς άμυναν, 

ώςπερ θυμωθείση δτι έτρώθη, έποίησε τό ό'νομα τοΰ Μα- 

νειμάνος έκγραπτον έκ τής καταγραφής τοΰ Σιτρα- 

γουπτα ζ.

1

95. 0 μέν ούν Βή[Λας συνεγένετο τοΐς άδελφοΐς αύτοΰ   , έγ- 

καταλιποΰσι τήν Κρισνάν έν τή μονή τοΰ οσίου ’Αρστι- 
σένα, ό δέ Κουβέοας [Λαθών παρά τών δαιμόνων άναιρε- 

θέντα τόν Μανειμάνα, άφίκετο τεθυμωμένος είς άμυναν.

123

96. ’ίδών δέ τόν ’ίνδιστίραν, άφεις τόν θυμόν, εφη ταΰτα· 

« Πάντως γε εύδαίμων έγώ είμι, διότι παρεγε'νου ενθάδε 

» σύ αύτός ό υιός τοΰ Δάρμα.
97. « Ω βασιλεύ, έντρύφα άει ήδέως τούτοις τοΐς τερπνοΐς 

ο λειμώσιν’ ένταΰθαγάρ σοΰ ένδιαιτωμένου, μετά ενα μήνα 

« μελιςαγίαν δώσει τοΐς όφθαλμοΐςσου ό υιόςτοΰ ίνδρα . »4

98. Τοΰ δέ Κουβέρα άπελθόντος οιζαδε, άγκαλισάμενος ό 

’ίνδιστίρας τόν άνδρεΐον Βήμαν, και καταστορέσας αύτοΰ 

τόν θυμόν, έπανελθών είς τήν μονήν τοΰ’Αρστισένα, διέ- 
τριψεν δλον ένα μήνα, διανοούμενος τόν ’Αρζούναν, καί έν 

αδημονία ών τοΰ ίδεΐν αύτόν.

1. Έθανάτωσεν αύτόν.
2. Ό Μυστρογράφος (ίσ. Μυστηριογράφος) τοΰ Ίαμα, ό καταγραφών 

τά καλά και κακά έργα τών άνθρώπων, και τά ονόματα αύτών.
3. 01 άδελφοι τοΰ Βήμα, αφέντες τήν Δραουπαδήν παρά τή μονή τοί 

’Αρστισένα έπορεύθησαν είς άναζήτησιν τοΰ Βήμα.
4. Δηλ, ό ’Αρζούνας.

·—— ——-- ---

Τέλος τοΰ Δευτέρου Κεφαλαίου, 
τοΰ Τρίτου Βιβλίου 
τής Βαλαβαράτας.

22
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει την ελενσιν τοΰ ’Αρζούνα.

1. ό όσιος Βεάσας, ό ποιήσας, ώς δημιουργός, τήν θύραν 

της πόλεως της αθανασίας, τουτέστι τήν Μαχαβαράταν ,  

καί ένασχολούμενος ασμένως άπαθεία καί θεία θεωρία, 

έστω πάσιν είς αγαθόν.

*

2. Καί ποτέ ό Ίνδιστίρας, διατριβών έν τω λευζώ όρει. είδε 

πολλήν λάμψιν, λάμπουσαν δίκην δώδεκα Ηλιων, κατα- 

πίπτουσαν ούρανόθεν χύδην.

3. Ελαμπε δ’έν τω κυανω αίθέρι το φως εκείνο, ώςπερ πυ- 

γολαμπις έν νέφεσι, καί θερμόν ήν καί δυσαντίβλεπτον 

τοΐς τοΰ κόσμου όφθαλμοΐς.
4. Πρός δέ έφαίνετο έν τω αίθέρι τό φως έζεΐνο, ό)ζ φλόζ 

τοΰ έν θαλάσση πυρός, καί ΰδωρ επινεν, οπερ συμπεραίνε- 

ται έκ τοΰ κυανοΰ χρώματος τοΰ ούρανοΰ  ό δΤίλιος έφαί

νετο σπινθήρ ώς πρός έζεΐνο τό φως.

*

5. Εν δσω δ’ ό ’ίνδιστίρας διελογίζετο, τί άρα ειη τοΰτο, 

έν τοσούτω κατήλθεν έξαίφνης ένώπιον αύτοΰ ές ούρανοΰ, 

ώς έζ νέφους ή αστραπή, τό περιλάμπον τόν κόσμον άρ
μα τοΰ μεγάλου ϊνδρα.

6. Τοΰ τοίνυν άρματος προσπελάσαντος τή γή, ΐδών έν ταύ- 

τώ ό ’ίνδιστίρας τόν ’Αρζούναν κυλιόμενον προ τών πο

δών αύτοΰ, εθετο την χεϊρα αύτοΰ έπ’ αύτόν  , δς ήν ώς 

μέλας όφις εις ό'λεθρον τών έχθρών.

*2

4. Ή Μαχαβαράτα είσοδος έστιν είς τήν αθανασίαν" ό Βεάσας άείζωος 
δοξάζεται.

2. 'Ο κρείττων τίθησι τήν χεϊρα επί τής κορυφής τοΰ ήττονος, είς 
σημεϊον άφοβίας.
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7. Ηγκαλίσατο δ’ έπειτα αύτόν μετά χαράς έγκαρδίου διά 

πολλοΰ, ομοίως 3ε καί ή Κρισνά τή διανοία, καί περ ού- 

σα μακράν τώ σώματι.
8. Περίπτυζις δ’ αύτοΰ τότε χαροποιά έγένετο και ύπό 

πάντων τών αδελφών, ήδυτέρα τοΰ Σανδάνου, χαριεστέ- 

ρα τής Σελήνής, καί άσυγκρίτως ύπερτέρα της αμβρο

σίας .*

9. Δεξιωσάμενος δ’ ό ’ίνδιστίρας, καί άποπέμψας τόν ηνίο
χον τοΰ Ινδρα Ματαλήν, εφη τω ’Αρζούνα, άψαμένω τών 

ποδών τοΰ Βήμα, καί προσκυνηθέντι ύπό τε τοΰ Νακού- 

λα καί Σαχαδέβα    *2,345

10. «Είπε ημίν έν τάχει σύ, ό ων δεινός κατά τών πολε- 

» μίων, ώς ό λέων κατά τών έλεφάντων, ο,τι ποτ έκτη- 
» σω μετά την διάζευξιν άο’ ημών τών πέντε , καί με- 

» τα την τοσαυτην ασζησιν  εν πεντε ετεσι. »

3

*

11. Πρός ον άπεκρίνατο ό Αρζούνας, ού τοΰ μέν σώματος τό 
μέλαν ήν, ώς τό ύδωρ τής ’ίαμουνάς, τό δ’ άποστίλβον 

είς τό σώμα λευκόν τών όδόντων, ώς τό τής Γαγγάς, 

ή δ’ ένωσις τών χειρών έπί τοΰ μετώπου, ώς λωτός*

12. «Αύτη ή άφθαρτος τοΰ τόξου χορδή έδόθη μοι παρά τών 

» θεών έν ούρανω, καί ή άσπίς, ή άτρωτος τοΐς έχθροΐς· 
« καί μάΟησις δ’ έγένετο μοι πεντεκαίδεκα όπλων , διά 

« τής σής χάριτος.

5

Ί. Ψυχρά καί αναψυκτικά ταΰτα.
2. Ώς πρεσβυτέραν αδελφόν προσεκύνησε τόν Βήμαν, άψάμενος τών 

ποδών αύτοΰ, καί ώς πρεσβύτερός αύτός προσεκυνήθη ύπό τών νεωτέρων, 
Νακούλα καί Σαχαδέβα.

3. ΆριΟμουμένης καί τής Δραουπαδής γίνονται πέντε.
4. Αύτολεςεί, πεντάπυρος άσκησις, είδος άσκησεως.
5. Δηλονότι εμαΟον τέχνην πεντεκαίδεκα ειδών οπλών.
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13. ·ΐΐδόθη μοι καί παρά τού ίνδρα, λίαν χαρέντος, ουτος δ 

»έκ χρυσών λωτών όρμος, καί αύτη ή μίτρα, ή άλεξί-

» κακός.
14. «Θεραπεύσας δέ τόν υιόν τού Βαράτα  Σιτρασέναν, τόν 

» άγλαΐζοντα την σύνοδον τού Ινδρα, έμαθον παρ’ αύτού 

υ την μουσικήν καί την ορχηστικήν, αι τέρπουσι λίαν τόν 

» κόσμον.

1

15. «Οί δέ Νιβατακαβασαί οί έν τω βυθώ της θαλάσσης, 

« τρία κότια τόν αριθμόν, οί νικήσαντες τούς Θεούς έν 

» πολέμω, άνηρέθησαν ύπ’ έμού όπλοις, έχοντας ηνίοχον 
» τόν τού ΐνδρα.

16. «Διά δέ τών πολυειδών ζώων, τών έζερχομ.ενων έκ τού 

» όπλου Πασσουπάτα   , άνεΐλον έγω γε καί τούς Τιτάνας, 

» τούς όντας έν τή αίθεοοβατούστ; πόλει, ή όνομα Χιρανε- 
» πούρα .

*23

4
17. «Ούδέ που δ’ όμως, ώ Κύριε, έγένετό μοι αύτη η ήδο- 

» νή, η έστι μοι νύν έν τη θέα τού σού ποδός, καθώς 

» ούδ’ άν ηδονή γένοιτό ποτέ τώ βομβυλίω έκ τού χυμού 

» τού άνθους Καρνικάρα , τω γευομένω τού άνθους Πα- 

“ ριζάτα .»

5

6

18. Ο μέν ούν πρώτος υίός τής Πριτάς έλεζε πρός τόν Αρ- 
α ζούναν, «Δεϊςον ήμΐν ένταΰθα τήν μάθησιν τών δια- 

» φόρων θείων οπλών·« ό δ’ έδειξεν είς θεωρίαν τοΰ

4. Βαράτας, Γανδάροας ήν, διδάσκαλος τής μουσικής καί ορχηστικής·
2. Είδος δαιμόνων έν θαλάσση.
3. Πασσουπάτα, ό'νομα όπλου, δ έ'δωκε τώ Άρζούν^ ο Σίβας, ώς 

προείρηται.
4. Χιρανεπούρα, ό έστι Χρυσόπολις.
5. Κοινώς Κανέρ, ό έστιν ή 'Ροδοδάφνη.
6. Παριζάτα, άνθος εύωδέστατον,
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βασιλέως την ενέργειαν τών πολ.υειδών θείων οπλών.

19. Τότε τή βολή τών πολυειδών όπλων, τών βαλλόμενων 

έκ τών βραχιόνων τοϋ ’Αρζούνα, άνθρωποί τε και θεοί, 

καί δαίμονες έτρεμαν και έταράττοντο, λέγοντες  «Τί; τί 

έσται σήμερον; ο

*

20. Εν τούτω τό αναμεταξύ,έπιστάς εύθέως (δρομαίος), ένε
κα τής ταραχής και Ολίψεως τών άδημονούντων θεών, 

ό Θεός Σίβας, ό διδούς άφοβίαν τοΐς έμψύχοις, έκτετα- 

μένην εχων την χεϊρα, έφη·
21. «Αφ^ς, άφες παραυτίκα τά δπλα, ώ τέκνον, μηδ’ έσο 

« επί θλίψει τοΰ κόσμον  εί γάρ ό Ηλιος ποιησοι σκότος, 

» τίς φωτίσοι άν τόν κόσμον τούτον ;

*

22. «Τά δπλα ταϋτα τών θεών ρίπτονται κατά πολεμίων 
»έπ' ώφελεία τού κόσμου, καί ούχί επί κενώ. Τί δαί ; 

» τό της θαλάσσης πΰρ, άφιέμενον μη κατά της θαλάσ- 
» σης, άλλ’ εξω, ού κατακαύσει έν άκαρεΐ τόν κόσμον 

» δλον;»
23. 0 μέν ούν υιός τοΰ ϊνδρα, ούτω συμβουλευθείς ύπό τοΰ 

Σίβα, έπέβλεψεν είς τό λώτιον πρόσωπον τού υίοΰ τοΰ 
Δάρμα, καί ΐδών αύτόν κατανεύσαντα, άφήκε τά όπλα 

καί καθησύχασεν.
24. ΐμνηθέντος δέ τοΰ Σίβα υπό τοΰ Ίνδιστίρα καί ύπό τοΰ 

ϊνδρα έν ούρανώ, καί άφάντου γενομενού, οί αδελφοί ού- 

τοι διέτριβον έν άλσεσι, λίαν χαίροντες επί τή άλληλων 

έντεύξει.
25. Επέστη δ’ ή Βασάνΐα \ λέγουσα ταΰτα τοΐς Πανδοΐ-

1. ’Εν τοΐς εξής λέγει ό ποιητής περί τών εξ ώρών τοΰ έτους, καί 
πρώτον περί τοΰ Έαρος, δ λέγεται Βασάντα παρ’ Ίνδοΐς, και συνίσταται 
ύπό δυω μηνών, τοΰ Μαρτίου καί Απριλίου, ώς καί καθεξής αί λοιπαί 
πέντε ώραι.
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διά τών φωνών τών έν λειμώσι βομβυλίων β Εγώ 

« ήλθον ενθάδε εις θεραπείαν ύμών.»
26. Πάντως αί μαζραί νύκτες της ώρας Σισσείρας \ τμη- 

θεϊσαι ύπό τών ημερών τής ώρας Βασάντας, έσμικρύν- 
θησαν εκείνων δέ τών νυκτών τά τμήματα, τά δε'νδρα 

είσιν, άνθη δέ τά ά'στρα.

27. Αύτη ή Βασάντα έτερπε  τόν κόσμον, έ'χουσα τούς μέν 
βλαστούς τών δένδρων χορευτάς, τούς δέ γλυκείς βομ

βυλίους άοιδούς, τόν δ’ ές ορούς Μαλαία πνέοντα αέρα  

δραματουργόν, τήν δέ καθαίρεσιν τής ύπερηφανίας τών 

γυναικών δραματουργίαν .

2

3

28. ίδών ό Ηλιος τούς φίλους λωτούς φυλλορροουντας , 

έπορεύθη μετά πολλού τού θερμού κατά τόν ’ίμαόν τό 
ορος  , άνελεΐν βουλόμενος τάς χιόνας.

45

67

29. Η μέν μοιχαλίς τοιαΰτα διενοεϊτο  «Τίς αρμόδιός ε’στι 

«καιρός τού πορευθήναι πρός τούς έραστάς;» Η δέ Κοζι- 

λά ', ή άρίστη τών ορνίθων, ζαί τά τής διανοίας γινώ- 
σκουσα, ελεγε τοιαδε φωνή, «Κουχού !

*

8

4. Σισσείρα έστιν ή ώρα τοΰ Φεβρουάριου και Ιανουάριου, δτε αί νύ
κτες μακραί είσι. Τά μέν δένδρα είσιν, ώς τμήματα εκείνων τών νυκτών” 
τά δ’ άστρα, ώς άνθη.

2. Αύτολεξεΐ, ήδυνε.
3. Τον Νότον δηλονότι.
4. Τδ ύπερήφανον καί άτεγκτον τών γυναικών καθαιρεϊται καί κατα

βάλλεται έξ αιτίας τοΰ ’Έαρος, ος έστι προτρεπτικός είς έρωτα.
5. Έν γάρ τώ χειμώνι οι λωτοι αφανίζονται.
6. Ό Ίμαός κεϊται ζατά τδ βόρειον τής Ινδίας, ένθα και ό "Ηλιος 

τρέπεται κατά τάς θερινάς τροπάς.
7. Κοκιλά έστιν ό Κόκκυξ.
8. Παίζει πρός τήν λέςιν ό Ποιητής” Κ ο υ χ ο ΰ γαρ ή φωνή τής 

Κοκιλας, (ούτω γάρ φωνεϊ Κ,ουχοΰ), ζαί ή Άμαβασιά, ή τελευταία
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30. Τών θεαινών, αΐ ή^έως συνέπαιζον τοΐς θεοΐς εν τώ Γαν- 

δ'αμαν^άνω ορει, όραθεισών εριστικώς ύπό της Κρισνάς, 
της συζύγου τών Παν^οει^ών, ούτοι ήσθάνοντο πληγής 

τών πέντε βελών τοΰ Ερωτος .1

31. Επει τοΰ Εαρος ακμάζοντας, ή αγλαά ημέρα έπήρ
θη  , ^ιά τοΰτο ούτος ό Ηλιος θυμωθείς πως, μείζονα 

έλαβε θερμότητα .

*2

3
32. Και αί μέν κλόνες τών ^έν^ρων έφαίνοντο μή εύαρε- 

στούαεναι  τοΐς ώς κοσμήμασιν άνθεσι, £ιότι τό Εαρ° 

άνεχώρησέ που, μεμαραμμέναι τε καί έξηραμμέναι ησαν, 

ώσπερει κατεφλέγησαν τή ώς φλογί απουσία τοΰ αγαπη

τού Εαρος.

4

33. Τό Θέρος, νίκησαν τό Εαρ επέστη, ώς βασιλεύς, ηλια

κήν έχον θερμότητα, εύφημούμενον αίσίοις τυμπάνοις, 
τοΐς ήχοΰσι κύμασι τής ταραττομένης θαλάσσης ΰ.

34. Πιεζόμενος ό Ερως τή τοΰ Θέρους θερμότητι, έβρεχε  7

ήμερα τής μειουμένης Σελήνης, δηλονότι έν άφεγγεΐ καί άσεληνω νυκτί
αρμόδιόν έστι πορευθήναι, πρός τό μή όράσθαι. 'Η Κοκιλά όμοια έστι 
τω Κολοιώ τό χρώμα, ήττων δ’ όμως τω σώματΓ λέγουσιν ότι έν μόνω
τω εαρι γλυκύφωνός έστιν, ούχι δέ και έν ταΐς λοιπαϊς ώραις τοΰ έτους.

4. Έρωτι κάτοχοι δηλ. έγένοντο ο5 6, άνδρες αυτής.
2. Δηλ. ηύξησε. — Ένταΰθα λέγει περί τής διμήνου ώρας τοΰ θέ

ρους, ή λέγεται Γρίσμα παρ’ Ίνδοϊς, ο έστι, καΰμα.
3. Έγένετο δηλ. αναίσχυντος, ήράσθητοΰ ακμάζοντας’Έαρος. "Οσον 

τό Έαρ αύςάνει, τοσοΰτον και ή ημέρα" ή δ’ ημέρα πλάττεται ώς γυνή 
τοΰ Ηλίου.

4. Αύτολεςεί, κακώς διατεθειμέναι.
5. 'Ως άνδρα ποιεί τό ’Έαρ.
6. Έν τω θίρει μάλλον ταράττεται ή θάλασσα καί σφοδρότεραι τότε 

αί άμπώτεις έπισυμβαίνουσι.
7. 'Ως έθίζουσι καταβρέχειν τήν γην οι άνθρωποι έν ώρα θέρους.



346 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

τοΐς χυμοϊς τών άνθέων τά έαυτοΰ οικήματα, τά στή
θη τών γυναικών*  ά'λλως γάρ πώς άν εϊησαν ταύτα 

ψυχρά 1 ·,

4. Λέγουσι ν ο'ι ερωτικοί, ώς τό γυναικεΐον στήθος έν μέν τώ θέρει 
ψυχρόν έστι* έν δέ τφ χειμώνι θερμόν.

2. Περί τόν Μάίον καί Ιούνιον μηκύνονται αί ήμέραι* έν καιρφ τών 
όμβρων αί λίμναι πληρούνται υδατος* έν δέ τφ θέρει ξηραίνονται.

3. Τό γάλα τής βουβάλου παχύνει τόν πίνοντα.
4. Διά τούτου σημάναι βούλεται, οτι αί λίμναι καί οί χείμαρροι έν τώ 

θέρει ξηραίνονται.
5. Λέγουσιν οτι ή θάλασσα έν μέν τφ θέρει αυξάνει, έν δέ τή ώρα 

τών όμβρων έλαττοΰταΓ τούτο δέ θεωρείται ώς πρός τούς ποταμούς* 
ούτοι καί γάρ έν μέν τφ θέρει έλαττοΰνται* έν δέ τή ώρα τών όμβρων 
αύξάνουσι καί πλημμυρούσιν, οτε ή θάλασσα μένει έν τή αύτή έκείνη 
στάσει, έν ή ήν καί πρότερον.

6. Κυανά (ΐσ. γραπτέον ροδόχροα) τό χρώμα καί ταΰτα τά άνθη καί 
έν τφ θέρει γινόμενα.

7. Λίαν απαλόν έστι καί ύπόλευκον τούτο τό άνθος. Έκ τούτου δη- 
λούται, ώς απαλόν σώμα είχεν ή Κρισνά.

35. Αί ήμέραι έπαχύνθησαν , ώς τέκνα τοΰ Ηλίου, ποιοΰ- 
σαι ΰδατα αφειδώς, βρεχθέντα έν λίμναις έζ τών με

λανών νεφών, ώς γάλακτα άμελχθέντα έν άγγείοις έκ 

τών βουβάλων .

2

3

36. Τά ύδατα τοΰ κόσμου, φοβηθέντα την υπερβολικήν τοΰ 
Ηλίου Θερμότητα, κατέδυσαν άθρόα διά τών πόρων τής 

γής, καί κατέφυγον είς τόν υδρομέδοντα Ωκεανόν  οθεν 

καί ύπερηύξησεν ή θάλασσα .

4*

5

37. ’ Αγλαΐα καί φαιδρότης έγίνετο τώ σώματι τής Δραου- 

παδής έκ τών όμοιοχρόων άνθέων  τοΰ δένδρου Πατάλα 

καί Βισακίλα, τών δοθέντων παρά τών άνδρών αύτής, 

καί ούχί έκ τών άνθέων  τοΰ δένδρου Σιρίσσα, ά ήν 

ομοια κατά τήν απαλότητα.

6

7
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38. Το τετριμμένοι Σάνδανον, φοβηθέν πως λίαν τήν θερ

μότητα τοΰ φοβερού θε'ρους, άνεπαύετο έν τοΐς μαστοΐς 

τών γυναικών, τοΐς ούσι ψυχροΐς τήν φύσιν έν εκείνη τη 
«7 1ωρα Χ.

39. Οΰτω τό παν τοΰτο ύπό τής πολλής θερμότητας έθερ- 
μάνθη, τής συμβαινούσης έν τώ θερει, ώστε μηδέ τήν 

νύκτα άναπαύεσθαι έπι πολύ, καί περ έχουσαν, ώς άλειμ
μα Σανδάνου, τό σεληνιακόν σέλας .2

40. Π νεοφανής συννεφιά τοΰ καιροΰ τών όμβρων , έπελ- 

θούσα, ώςπερ έφοδος στρατού βασιλέως, έσύλησε τόν τού 

θέρους ολβον, δς έστιν ύ θερμός Ηλιος .

3

4

41. II μέν γή, ίδούσα τόν οξύν Ηλιον έξαίφνης άποσκια- 
σθέντα ύπό νεοφανών νεφών, χαίρουσά πως, ήγλαί'ζετο 

τή ανθηρά χλόη , οί δέ ποταμοί άνεσκίρτων τώ ΰ- 
δατι .

5
6

42. Η τής γής επιφάνεια ήγλαί'ζετο ύπό τών ταώνων, χο- 
ρευόντων, δτε ειδον τό φίλον νέφος έτοιμον είς νίκην 

κατά τοΰ θέρους, και έξαπλ/ώντων κυκλικώς τά ούραϊα 
πτερά, δμματα έχοντα καλά καί διάχρυσα .7

4. Ψυχρόν ον τό Σάνδανον άλείφεται έν τοΐς στήθεσι τών γυναικών 
συντριβόμενον ΰδατι.

2. Σημαίνει οτι καί κατά τήν νύκτα θερμότης έστιν έν θε'ρεϊ. Τό σε
ληνιακόν σέλας λευκόν έστιν, ώς και τό Σάνδανον.

3. Νυν δέ λέγει περί τής ώρας τών όμβρων, ήτις λέγεται παρ’ Ίν
δοΐς Βαρσσά, δ έστι βροχή, καί στνίσταται ύπό τοΰ Ιουλίου και Αύγου
στου. Ώς νέος βασιλεύς πλάττεται ό καιρός τών όμβρων" ό δέ καιρός 
τοΰ θέρους, ώς βασιλεύς παλαιός νενικημένος.

4. Τουτέστιν άπέκρυψε τον "Ηλιον.
5. "Απασα ή γή χλοάζει έν ώρα όμβρων.
6. Έπλημμύρουν δηλ.
7. Τα ούραϊα πτερά κύκλους έχει χρυσαυγείς.
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43. Φερέτω το νέφος  μελανότητα· ήχείτω λίαν ΐταμώς· 
άφαιρείτω την του Ηλίου λαμπρότητα· έδωκεν όμως έν 

τι καλόν, δι’ ού οί κόσμοι έχάρησαν.

1

44. Τά πολλά τμήματα τοϋ Ηλίου, τοϋ κατατριβέντος ε’κ 

τούτων τών συγκρουομένων πυκνών νεφών, έκόσμησαν 
πάντα τά μέρη, ά έστιν αί κινούμεναι έν τώ αϊθέρι πυ
γολαμπίδες  .12

45. Το έκ τοϋ καπνοϋ συστάν νέφος , έπαρθέν, είς όλεθρον 

ηγαγε τόν προπάτορα έαυτοϋ, τό πϋρ, τόν ένοικοΰντα 
τοΐςδάσεσι . Φευ της άδιακοίτου έπάρσεως τών έσκοτι- 

σμένων !

3

4

46. Οί Πανδοίδαι άνεπαύοντο, ώς έν οικοις, τοΐς σπηλαίοι;, 

ών τό σκότος διεσκεδάννυτο τή λαμπρότητι τοϋ σεληνια

κού προσώπου της Δραουπαδης, και είς ά ούκ είσηρχετο 

ούδέ βρυχύ τι ύδωρ τών νεφών.

47. Ο ηρως Ερως, κοσμηθείς τοΐς πέντε αύτοΰ βε'λεσι, τοΐς 

ά'νθεσι, τώ ’ίουτικα, τώ Κουταζα, τώ Κετακα, τώ Ζα- 

τακή, καί τώ Νείπα , παρασκευήν έποιησατο είς νίκην 

κατά τών τριών κόσμων.

5

48. Καί ποτέ, άφ’ ού έπαυσαν τά νέφη βρέχοντα ραγδαίως, 

1. Έγκώμιον τοΰ νέφους. Οίονεί ελεγεν εί κα'. τό νέφος μέλαν έστί’ 
εί κα'. ηχεί λίαν ίταμώς, δηλ. βροντά" εί καί άποσκιάζει τήν λαμπρότητα 
τοΰ ηλίου, εχει όμως έν αγαθόν, δι’ου οί κόσμοι χαίρουσι, δηλ. τό ύδωρ 
8 βρέχει* τό δέ έν καλόν υπερτερεί τών τριών κακών.

2. Διά τούτου σημαναι βούλεται, οτι έν τή ώρα τών όμβρων αί πυγο
λαμπίδες "πτανται, αΐ είσιν, ώς τρίμματα τοΰ κατατριβέντος Ήλιου έν 
τή συντριβή τών νεφών.

3. Τό νέφος λέγουσιν έκ τοΰ καπνοΰ γίνεται.
4. Έν γάρ τή ώρα τών όμβρων, ούκ έπισυμβαίνει πυρκαϊά τοΐς δάσεσιν.
5. Όνόματα άνθέων, ά γίνονται έν τή ώρα τών όμβρων. Ή Νείπα λέ

γεται καί Καδάμβα· ή δέ Κετακα, λέγεται καί Κεβρά.
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ψεκάδες ύπατος άφίεντο ύπ’ αύτών, πίπτουσαι είς άνά- 

παυσιν τών νεμομένων ορνίθων έπί λόφων 1.

4. Έκ τούτου δεικνύει, οτι μετά τήν ραγδαίαν βροχήν ένίοτε ψεκάζει.
2. Σιλίνδρα λέγεται τό άνθος τής Κεδαλής, ο έστιν ερυθρόν.
3. Νΰν δέ λέγει περί τής ώρας Σαράτας, ήτις συνίσταται ύπό τοΰ 

Σεπτεμβρίου και Όκτωβρίου.
4. Τό γάρ νέφος βρίγον, πάντα πλήρη ύδάτων αποτελεί.
5. "Οταν γάρ τό νέφος ύδωρ μή εχη, λευκοειδές έστι" έκ δέ τούτου συμ- 

περαίνεται, ότι επαυσεν ή &ρα τών όμβρων* ο δέ αγαθοποιών εύφημεϊται.
6. Ούχ ώς άνήρ (γνήσιος), αλλ’ ώς μοιχός.
7. 01 γάρ χήνες τότε χαίρουσιν, ό’τε εύδία έστί.
8. ’Λνεφέλου γάρ όντος τότε καί καθαρού τοΰ ούρανοΰ, ούτοι οΐ φω

στήρες ύπερλάμπουσιν’ άφ’ ού γάρ ή συννεφιά διασκεδασθή, τότε λάμπει 
καί ή "Ιρις, ήτις λέγεται τόξου τοΰ ’Τνδρα.

9. Άγαστέας, ά’στρον άνατέλλον περί τών Σεπτέμβριον" δταν δ’ άνα- 
τείλη τοΰτο, σημεϊον οτι έπαυσαν οΐ όμβροι.

-49. Η δε γή έφαιδρύνετο πανταχού τοϊς άνθεσι Σιλίνδραις 2· 

τοϊς έρυθροϊς το χρώμα, καί τοϊς έφιζάνουσι βομβυλίοις, 

ώς κοσμήμασιν έζ ερυθρών καί κυανών πολυτίμων λίθων.

59. Επεί δέ το νέφος , τό ύπερβαϊνον καί τήν θάλασσαν, 
εδωκε τό έφετόν ύδωρ είς τροφοδοσίαν τού κόσμου διά 

τοΰτο, ώς δοκεϊ, εύθεως έλαβε λευκότητα, έκ τής λευκής 

φημης .

3

51. ό καιρός τών νεφών, άγκαλισάμενος, ώς μοιχός  , έν 

λειμώσι τήν Σαράταν ώραν, έπιστάσαν, έφυγεν έν ταύτω, 
άκούσας κλαγγής χηνών .

456

7

52. Ελύληθεν ή Σαράτα, εχουσα τήν μεν λαμπράν Σελήνην 
πρόσωπον, τόν δ’ Ηλιον .κάτοπτρον, τήν δ’Ιριν διάδη

μα , τήν ό' ίλην τών χηνών, λευκόν δρμον έκ μαργάρων, 

τάς δ’ αύτών κλαγγάς, ήχους περιπεζίων.

8

53. Λναφανε'ντος τού Αγαστέου , ή θάλασσα εύθεως έφυσώθη9
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λίαν \ καί περ κατεσκληκυΐα ύπό τών νεφών1 2, λέγουσα 
ταΰτα μετά χαράς*  « Μακαρία έγώ, οτι πολύ ΰδωρ έχω 

» νυνί, ενεκα τούτου τοΰ Αγαστέου !»

1. Μετά τούς όμβρους αυξάνει λέγουσιν ή θάλασσα* τοΰτο δέ θεωρεί
ται ώς πρός τούς ποταμούς, δτε ούτοι μειοΰνται.

2. Καθό τά νέφη ελκουσιν ΰδωρ απ’ αύτής.
3. Δήλοι διά τούτου, οτι έν τή ώρα Σαράτα, τό ΰδωρ καθαρόνέστι, 

και οί λωτοί άνθοΰσι, καί οι χήνες ήδονται νηχόμενοι.
4. Και γάρ ό ίλώδης τόπος διασχίζεται ύπό του καύματος, άφ’ οΰ 

έςικμασθή.
5. Έκ τούτου δεικνύει, οτι έν ταύτη τή ώρα ούκ άγάλλονται οί ταώ- 

νες, και τά πτερά αύτών πίπτουσι, και έπειτα καινά άναφύουσιν* έκ δέ 
τούτου άστείως ύπαινίττεται καί τό δόγμα τής μετεμψυχώσεως, οτι πολ
λοί πίπτοντες είς χιόνα, ή είς ΰδωρ, ή είς πυρ, άπολαμβάνουσιν έν τή 
μετά ταΰτα γεννήσει αμοιβήν άςίαν, καί στάσιν ύψηλήν, καθώς καί τά 
πτερά τών ταώνων πεσόντα, έτέθησαν έπι τής κορυφής του βασιλέως, 
γενομενα σκιάδιον.

6. Είδος ορύζης, σπειρόμενον περί τόν Ιούνιον καί θεριζόμενον περί 
τόν Όκτώβριον.

51. Τό διειδές καί πότιμον ΰδωρ εβλεπεν, ώς όφθαλμοΐς, 

τοΐς ήνεωγμένοις λωτοϊς, την οδόν τών έλευσομένων κα

λών χηνών .3

55. Διερράγη κατά την καρδίαν ή ιλύς, μελανθεΐσα καί ξη- 

ρανθεΐσα τή στερήσει της ύγρότητος, έλθούσης κατ’ δψιν 
τών δεινών άκτίνων τοΰ Ηλίου .4

56. Τά πτερά τών ταώνων, διανοούμενα ταΰτα, « Τίς ώφέ- 

» λεία τή ζωή ημών ούτος ό καιρός ·, » πεσόντα ριψοκιν- 

δύνως έν τοΐς άλσεσιν, έλαβον τόπον επί τής κορυφής τοΰ 

βασιλέως, συμπλεχΟέντα είς σκιάδων .5

57. Αί αγροίκοι γυναίκες φυλακήν έποίουν τής έν άρούρα 
όρύζης  τοΐς ασμασι καί τοΐς χοροΐς, τάς μέν έλάφους 6
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Ιστάσαι τή ήδύτητι τών ασμάτων, τού; δε ψιτακούς άπο- 

διώκουσαι τώ ήχω τών κινούμενων ψελλίων.

58. Ο κόσμο; ούτος, εχων τούς γλυκείς και χαρίεντας Σακ- 
χαροκαλάμόυς ι, έγέλα διά τοΰ λευκοϋ Κάσα , τόν 

ούράνιον κόσμον, καί τόν καταχθόνιον, ών ό μέν έχει πη
γήν αμβροσίας , ό δέ τήν Σελήνην, τήν αμβροσίας 

έχουσαν ακτίνας .

2

3

4
59. Αύτη ή Σαράτα,   , εχουσα όμματα τής ϊύγγος (σεισο- 

πυγίδας Γ>,) επειδή περιεπάτει έν τοΐς άλσεσι, διά τού

το οί. χερσαίοι λωτοί " έλαβον τήν αγλαΐαν τών ιχνών 

τών ποδών αύτής.

567

60. Ο βομβύλιος προσεφοίτα πολλάκις τω ανθεί Σαπτα- 
πάρνα , τω εύώδει δίκην χυμού τού έλέφαντος, καί 

άνεχώρει μετά φόβου, νομίζων ως τά κινούμενα φύλλα 

αύτού, ώτά είσιν έλέφαντος .

8

9

61. Τού προσώπου ταύτης τής Σαράτα; ί0 έχοντος όμματα 

4. ’Εν ταύτη γάρ τή ώρα, περί τόν Όκτώβριον οι σαχαροκάλαμοί 
πεπαίνονται.

2. Κάσα, άνθος λευκόν, ανθούν περί τόν Σεπτέμβριον.
3. Μυθολογοΰσιν ότι υπό γην έστιν ή αμβροσία.
4. Τό μέν άνθος Κάσα αίνίττεται τήν Σελήνην, ό δέ σακχαροκά- 

λαμος τήν αμβροσίαν.
5. 'Ως γυνή πλάττεται ή Σαράτα ώρα.
6. Τό δξύ^οπον γυναικεΐον ομμα εικάζεται τή ’Τϋγγι, τή σεισο- 

πηγίδι.
7. Τουτέστιν οί χερσαίοι λωτοί τά ίχνη τών ποδών αυτής είσιν’ ερυ

θροί δ’είσί. Λέγουσιν ώς καί χερσαίοι λωτοί είσι’ σπάνιοι δ’όμως.
8. ’Άνθος μακροειδές, ώς κώνος, πολύφυλλον καί σκληρόφυλλον.
9. Έκ τής οσμής τού άνθους ένόμιζεν, ώς χυμός έστιν έλέφαντος^ 

καί:διά τούτο έφευγε, μήπως πληγείη ύπό τών σαλευομένων ώτων.
40. Ή Σαράτα, ώς γονή.
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μέν τά άνθη Βαναπάτρα, χρώμα δέ τδ χρυσαυγές άνθος 

’Ασάνα 1 τά Βανδουζίβα άνθη * 2 άνεπλήρώσαν την αγ

λαΐαν τού έπί τού μετώπου ερυθρού χρίσματος.

4 . Κυανά ταΰτα τά άνθη.
2. Έρυθρά ταΰτα τά άνθη. Ταΰτα τά άνθη κατ’ εκείνην τήν ώραν 

ανθεί.
3. Αίαν έθυθρόν έστι τοΰτο τδ άνθος.
4. Τών άνθέων εχθρός έστιν ό χειμών.
ΰ. Έν τοϊς έξης λέγει περί τής ώρας τοΰ χειμώνος, ος λέγεται Χειμά 

■παρ’ Ίνδοΐς.
6. ΤΙ Ζαπά άνθος έστιν άνθοΰν έν τή ώρα Σαράτα.
7. Ού προσεφοίτα τή Φαλινή, ή έστι μέλαν άνθος, καί ευωδίαν 

ούχ. έχει.
8. Γόορα, άνθος, άνθοΰν προς τδν χειμώνα. Πάλαι αί γυναίκες τήν 

λευκήν κονιν τούτου τοΰ άνθους έτίθεσαν έπί τών παρειών.
9. Ως ό άνθρωπος, στερηθείς τής άγαπητής, άφίησι τδν κόσμον ζαί 

ερημίτης γίνεται. Οί έρημίται χρίουσι τδ σώμα σποδώ.

62. 0 βομβύλιος περιϊπτάμενος περί τδ χείλος τής Δραουπα- 
δής, νομίζων αύτό, ώς άνθος Ζαπά  έστιν, ούκ ήδύνατο 

άποσοβηθήναι ούδ’ ύπό πε'ντε ηρώων απογόνων τού Κου

ρού, κινούντων τάς χειρας.

3

63. ]ϊ Σαράτα, γνούσα έαυτής μέγα σφάλμα, οτι έγέν- 

νησε τούς αγλαούς ζαί ήδεϊς λωτούς, άναφανέντος τού 

εχθρού τής τών άνθέων αγλαΐας , βουλήν έθετο άναχω- 

ρήσαι, φοβηθεΐσα πως λίαν.

4

64. Η ώρα τού χειμώνας επέστη  είς ηδονήν τών ε’ραστών, 

καταστήσασα τήν μέν νύκτα μείζονα, τούς δέ μαστούς 

τών γυναικών, καί ψύχους οντος, θερμούς.

5

65. ’Αναπολών ό βομβύλιος τήν αγαπητήν Ζαπάν  , ούκ 
έτίθη τόν ποδα έπί τής Φαλινής '· λευκός δέ γενόμε- 

νος τδ σώμα τή προσαφθείστι κόνιϊ τής Ρόδοας , πε- 

ριήρχετο τδ δάσος, ώς γυμνοσοφιστής .

67

8

9
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66. Καί ό ίίλιος ασθενής πως ών έκ τοΰ ψύχους, περιεπάτει 

κατά τήν γωνίαν τοΰ ούρανοΰ ος έστιν ώς οίκος αύ
τοΰ· οθεν ούδέ πΰρ έζήρχετο έκ τών ήλιολίθων, βλεπόν- 

των τόν Ηλιον έν τοιαύτη στάσει.
67. 0 Ηλιος έπορεύθη κατά τό ηχερός τοΰ Πυρός , τοιαύτην 

σκέψιν έν καρδία αύτοΰ θ/μενος  «Εί έγώ και τοΰτο συν- 

» νείημεν, ούκ άν ύπό τοΰ ψύχους νικηθείημεν °.»

2

*

68. Η τε έν ούρανώ Σελήνή καί ό έν ύδατι λωτός άποόλεσαν 

την χάριν έκ της πολλής ψυχρότητας· τούτων δ’ ή χά

ρις έωράτο ύπό τών Πανδοειδών, προσφΰσα τώ προσώπω 

της Δραουπαδής .4

69. Ο μέν χειμών άνεχώρησε μετανοών  καί έννοών ταΰτα· 
« Διά της γεννησεως έμοΰ τό παν τοΰτο έπιέσθη· ήδη 
» δέ ό καιρός τής εγκράτειας καί τής άσκήσεως  ελήλυ- 

« θεν, έλθόντος τοΰ γήρατος .»

5

6

7
70. 0 δέ παΐς Σισσείρας  ήλθεν, εχων όδόντας μέν τά 

άρτιφυή άνθη Κούνδα , πόδας δέ τούς αδρανείς λωτούς, 

8

9

4. Καθώς ο ασθενής ού δύναται περιέρχεσθαι ολον τόν έαυτοΰ οίκον, 
άλλα μόνον τόν κοιτώνα, δς έστι μέρος τοΰ ο’ίκου.

2. Τό μέρος τοΰ πυρός τό μέσον τής ανατολής έστιν και μεσημ
βρίας* έφορός δ’ έστιν ό Θεός ' Αγνής, τουτέστι τό Πΰρ.

3. Δυο γάρ όντες, άντισταίησαν άν ένί έχθρω.
4. Τό πρόσωπον αύτής ήν σεληνοειδές καί λοηοειδέ;.
5. Αύτολεξεί, περίλυπος σύννους.
6. Τάπα λέγεται και τό καΰμα, καί ή άσκησις, καί διά τοΰτο τό προί- 

τότυπον χάριν εχει μεγάλην, έπειδή παίζει πρός τήν λέςιν ό ποιητής.
7. Καθώς τις μετανοών έφ’ όΐς έπραςεν άμαρτήμασιν, αναχωρεί είς 

έρημον έν γήρατι.
8. Νυν δέ λέγει περί τής τελευταίας ώρας τοΰ έτους, ήτις λέγεται 

Σισσείρα, καί συνίσταται ύπό τοΰ Ίανουαρίου καί Φευρουαρίου’ έπειδή 
δέ νεωστί άνεφάνη, διά τοΰτο καί παΐς πλάττεται.

9. Έν ταύτη τή ώρα αναφύονται τά τε άνθη Κούνδα. καί οί Λωτοί.

23
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καί απαλήν καί λεπτήν χαίτην, ήτις έστιν ή κόνις 
τοϋ Μοσκοκαρφιού, ή διά τοϋ ά:ρς διασκεδαννυμένη.

71. Πάντως ό ίίλιος έν νυκτί κάτεισιν εις τόν υποχθόνιον 

κόσυ.ον καί επειδή μένει εκεί διά πολλοΰ, διά τοΰτο έν 

τω χειμώνι τό έν τοΐς φρέασιν ύδωρ θερμόν καθίσταται 

τήν φύσιν έζ εναντίας δέ έν τω θε'ρει ψυχρόν.

72. Αριδήλως τό πΰρ τής πείνης ήφθη άφ’ έαυτοϋ εντός τών 

σωμάτων κατά τό πρωί, έκ τοΰ φόβου τοΰ ψύχους· δθεν 
τό έζερχόμενον έκ τοϋ στόματος τών ανθρώπων άχνώ- 
δες , ώς καπνός έστιν έκείνου τοϋ πυρός.1

73. Η ωρα αυτή ένίκησε τούτον τόν κόσμον τή δυνάμει τοϋ 

ψύχους, ούχί δ’ δμως και τούς μαστούς τών γυναικών 

έν γάρ έκείνοις πΰρ έζήπται μέγα, δ έστιν ή φαινομένη 

έρυθρά βαφή τοϋ κρόκου  .*2

74. Εν ταύτφ τή ώρα πολλοί σωροί Κρισναλών  έν παντί 

τόπω τοΐς μέν πίθηζιν ένομίζοντο ώς πυρά, ταΐς δέ γέαις 

τών άλσέωνήσαν, ώς μαστοί, βεβαμμένοι έρυθρά βαφή .

3

4

4. «'Αναθυμίασις» έσημ. ό μεταφραστής είς το περιθώριον. (Σημ. έκδ.)
2. Αί γαρ Τνδικαί γυναίκες χρίουσιν είς κόσμον τό περί τήν θηλήν 

τών μαστών έρυθρω χρώματι.
3. Κρισναλά, λέγεται και Γούνζα, είδος καρπού δένδρου μεγάλου, 

σκληρού τήν ©ύσιν, ώς δστρακον, πάνυ έρυθροΰ τό χρώμα, στρογγυλού 
τό σχήμα, τό δέ μέγεθος ώς μικρόν φασιώλιον, μέλαν στίγμα έχον περί 
τό μέσον. Τούτον τόν καρπόν συνάγοντες οί πίθηκες περί τόν χειμώνα 
σωρηδόν, καί περικαθήμενοι πυρούνται, νομίζοντες πΰρ. Τούτω τώ κόκ- 
κω χρώνται έν Ινδία οι χρυσοχόοι και οί αργυραμοιβοί έν τοΐς ζυγοΐς, 
ώς έν άλλοις τόποις τω τοΰ σίτου. Λέγουσιν ώς, είτις κατατρίψας φάγοι 
ένα μόνον κόκκον τούτου τοΰ καρπού, Υποκαθίσταται κωφός. Τοΰτο το 
δένδρον άνθεΐ περί τόν Σεπτέμβριον.

4. Τάς γέας τών άλσέων δποτίθησιν ό ποιητής ώς γυναίκας, τούς 
δβ σωρούς τούτου τοΰ έρυθροΰ καρπού, ώς μαστούς, βεβαμμένους έρυθρά 
βαφή, ώς έθ’ζουσιν αί Ίνδικαί γυναίκες.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ, ΚΕΦ. Γ'. 355

75. Βαβαί! καί τό πΰρ, ώς περ θλιβόμενον ύπό τοΰ .ψύχους, 

ήγρύπνει τάς μεγάλας νύκτας, καίπερ περικεκαλυμμένον 
διά χειρός τών γυναικών έν ταΐς έστίαις σποδώ, ώς πα- 

χεΐ ίματίω .1
76. Εκ τοΰ φόβου τοΰ ψύχους καί ό £ρως έθετο πυρεΐον έν 

τοϊς έαυτοΰ οίκοις, τοΐς τών γυναικών στήθεσιν πώς 

γάρ άν άλλως ήν θερμόν τό ζεύγος τών γυναικείων μα
στών, είς ηδονήν των άνδρών;

77. Θλιβομένη ή Δραουπαδή τώ ψύχει έν τώ χιονόδει οοει, 

ίδούσα έν νυκτί φοτεινάς βοτάνας  προσέδραμε, νομίσασα 

άνθρακιάν, καί διά τοΰτο έγελάτο πολλάκις ύπό τών άν

δρών αύτής.

*2

78. Ο δέ Σισσείρας, ό κατακαίων τω ψύχει καί άνθη, καί φυ

τά, καί πάσαν χλόην, γνούς τήν ελευσιν τοΰ Εαρος, τοΰ 

άνθοποιοΰ καί πασών τών ωρών τοΰ έτους κυρίου, φοβηθείς 

άνέχωρησεν.
79. Τπό μέν ούν τών Πανδοειδών διηνύθησαν ένταΰθα τέσ- 

σαρα έτη μετά χαράς, τής Δραουουπαδής  φωνήν μέν 

έχούσης όμοίαν τή τής Κ,οκιλάς, τρίχας δέ λεπτάς, ώς 
τήν κόνιν τοΰ άνθους Σιρίσσα , κόμην δέ πυκνήν, ώς τήν 

ούράν τοΰ ταώ, ομματα δέ, ώς τό σώμα τής σεισοπυγί- 

δος , γέλωτα δέ, ώς τήν λευκήν κόνιν τοΰ άνθους Ρόδρα, 

όδόντας δέ, ώς τά άνθη Κούνδα.

3

4

5

4. Τό πΰρ έθλίβετο ψύχει, καίπερ κεκαλυμμένον’ καλυπτόμενον 
γαρ τό πΰρ σποδψ, ούκ άποσβέννυται.

2. Λέγουσιν ώς βοτάνη έστιν, ή λάμπει έν νυκτί, ώς πΰρ.
3. Έν τούτφ τω στίχω έπαινός έστι τής Δραουπαδής, χάριτας έγού- 

σης άναλόγως ταΐς τών ές ώρών τοΰ έτους.
4. Κατά τήν απαλότητα.
δ. Τό τοΰ σώματος τής Έυγγος εννοεί.

23*
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80. Γνόντες δ’ ούτοι οί πέντε ήρωες, ώς δέκα έτη έπληρώ- 

θησαν άπό της ήμέρας της κυβείας, αφέντες το όρος 
Τμαόν, έμειναν ένα μήνα έντω άλσει Βαδαρή. Καταβάν- 

τες δ’ είτα έκεϊθεν, έλαβον τά; άμαξας, ας άφήκαν έν 

τή πόλει τοϋ βασιλέως Σουβαχοϋ, καί άποπέμύαντες τόν 

υιόν τοϋ Βήμα \ έπορεύθησαν εις τό ορος ’ίαμουνάν.

Τέλος τοΰ Τρίτου Κεφαλαίου 

τοΰ Τρίτου Βιβλίου 

της 

Βαλαβαράτας.

ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει την έμ^άνειαν τον κ/άρμα.

1. Σέβομαι τόν μέλανα εκείνον όσιον, ού τοϋ σώματος τήν 

μελανότητα, ώς Σιδδανζάναν \ Θείς ό άνθρωπος έν τοΐς 

οφθαλμοί;, βλέπει αμέσως τούς τρεις κόσμους  ■3
2. Οί δε Πανδοίδαι διήγον έντρυφώντες τοΐς άλσεσι τοϋ 

ορούς ’ίαμουνάς, ών πάντα τά άνθη ήγλαίζοντο τω προ; 
άλλήλους άβρω και λαμπρω μειδιάματι.

3. Ενταϋθα τούτων διατριβόντων τε και συλλαλούντων άλ- 

λήλοις ήδέως, αί βοτάναι ένόμιζον τόν οίκεΐον τόπον 

μακάριον .4

4. Τόν Γατοτκάσαν.
2. Σιδδανζάνα, τελεσιουργική βατή τών δμμάτων.
3. Ό βάπτων τα όμματα τοιαύτη βαφή, βλέπει καί τά ύπό γήν.
4. 'Ότι εκεί ήλθον έκεΐνοι, ένθα αϋται έφυσαν.
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4. Ενταΰθα καί ή Κρισνά, άβρώς περιπατούσα, χαλούσα 
τούς χήνας τώ ήχφ τών περιπεζίων, καί ώςπερ διδά- 

σκουσα αύτού; τον περίπατον διά τών ήχούντων περι- 
πεζίων, ώς διά γλώσσης λαλούσης, έγίνετο αύτοΐς δι

δάσκαλος.

5. Ακούοντες δ’ οί τοΰ άλσους Θεοί τής γλυκείας και χαριέσ- 

σης φωνής τής Κρισνάς, μεγάλην τερπωλήν αεί έλάμ- 
βανον, νομίζοντες αύτήν ώς μέλι.

6. Η δέ Κρισνά, στεφανουμένη ύπο τών άνδρών έαυτής, 

άνθεσι τοΐς προσήκουσι τή ώρα, περιπατούσα έκόσμει, ώς 
κινητή άναδενδράς, το άλσος.

7. Ενταύθα μέν ούν ύπο τούτων τών ένδοξων απογόνων 

τής Σελήνης, πολυειδώς εύφραινομένων, διηνύθη τό ενδέ

κατον έτος τής εξορίας.

8. Εν μια δέ τών ημερών,πορευθύς ό Βήμα; έν Θήρα, είδεν 

οφιν μεγαλόσωμον, κείμενον έν τινι σπηλαίω τοΰ όρους.
9. Προσεπέλασε δ’ ό Βήμας έπί θεωρία άκριβεΐ έκείνω τα> 

ό'φει, τω έχοντι σώμα ομοιον τώ σιδηρώ τείχει τής πό

λεως τοΰ Ιαμα.
10. ’ίδών δέ τόν Βήμ,αν ό δυσαντίύλεπτος ό'φις, ό εχων έρυ- 

Ορόν λίθον έπί κεφαλής, όμοιοφανή τή φλογί τοΰ θυμού, 
τή έξιούση έκ τοΰ βρέγματος, έδραμε κατ’ αύτοΰ.

11. Εδραμε δέ καί ό Βήμ.ας Θυμω, κρατών τήν κορύνην, εις 
τό άνελεΐν αύτόν, τόν έχοντα δύω γλώσσας έν στόματι, 

ώς δύο χεϊρας τοΰ θανάτου.

12. Η δέ κορύνη τοΰ υίοΰ τοΰ Αέρος επεσεν έκ τοΰ άέρος, τοΰ 

γενομένου έκ τοΰ συρίγματος τού οφεως' καί δ οικείος 

γάρ, συνων τω έχθρώ, έχθροΰ φύσιν εϊληχε.
13. Βουλόμενος δ’ ό Βήμας άνελεΐν τόν οφιν τω βραχίονι, 

περιειλίχθη ύπό τοΰ σώματος τοΰ όφεως από ποδών μέ

χρι λαιμού.
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14. Δεδεμ,ένος δ' ύπ’ εκείνου τοΰ άνεμοφάγου  οφεως, άνα- 

ταράττων το σώμασφοδρώς, ούκ ήν δυνατός λ.υτρωθήναι, 

καίπερ υίός τού μεγάλοδυνάμου Αέρος.

1

15. Ελθών δέ ό υίός τοΰ Δάρμα έκ τών απαίσιων σημείων, 
ών είδεν, είδε τόν Εχριαν δεδεμένον τό σώμα ύπό τοΰ 

ό'φεως, καί νε νεκρωμένου πάντα τά μέλη.
16. Διανοησάμενος δέ ταΰτα, « Ποΰ ό'φις δυνατός κατισχύ- 

» σαι τοΰ Βήμα ; Θεός δέ τις όργισθείς », έφη ό ’ίνδιστί- 

ρας τω όφει  «Τίς εί σύ ; ή διά τί ούτος δεδεμένος ; »*

17. Ο δ’οφις άπεκρίνατο τώ βασιλεΐ άνθρωπεία φωνή  «Εγώ 

« ώ μεγαλοβραχίων, οφις είμί οίκων έν τούτω τώ δάσει.

*

18. « Πάντα τά ζώα βρώσιμά μοι έστίν ούτος δέ, φονεύων 

« ταΰτα, καί διά τοΰτο ένοχος ών, έδέθη ύπ’ έμού  ή 

» γάρ προς έν καί τό αύτό πράγμα έφεσις, έχθρα μεγά- 
» λη γίνεται  

*

*2
19. -Ουδέποτε δ’ έγωγε ύφ’ενός τίνος ζώου έκορέσθην σή- 

>» μερον δέ, πληρώσας τήν γαστέρα ύπό τούτου, τοΰ έχον- 

η τος μέγα σώμα, κοιμηθήσομαι έν άκαρεΐ.
20. « Εκείνω μέν τοι γε δώσω, ώς εύχαριστήριον, τούτον τόν 

>> ό'ντα έμοί βρώμα, δς άπόκρισιν κατάλληλον  δώσει μοι 

» πρός τάς ερωτήσεις. »

3

21. Πρός ον έφη ό βασιλεύς · « Εί ούτως εχει, έρώτα· εγώ 

» γάρ ταπεινήν ποιήσομαι, ώ οφι, τήν έπί τή έρωτήσει 
» σου έπαρσιν.

4

4. "Οτι τόν "Ανεμον τρώγει, τόν πατέρα τοΰ Βήμα, πολλώ μάλλον 
τόν υιόν αύτοΰ, τόν Βήμαν.

2. Η πρός έν και τό αύτό πραγμα έφεσις δυο ανθρώπων, εχθρα 
γίνεται.

3. Αύτολεξεί, εύφυα.
4, Αυτολεξεί, ή Σελήνη τής γής.
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22. « Αβέβαιος δ’ έστιν ό λόγος ούτος· « Αρα καί έκ τοϋ 

« ίοϋ αμβροσία άν γένοιτο  ; » Είτα δ’ Εψησε πρός τόν 

βασιλέα ό οοις

1

*

23. «Τί; Βραχμάν; καί τίς Σούδρας; τίς φίλος; καί τίς έχ- 

» Ορός ; τίς ευφρων; καί τίς άφρων; τίς ανδρείος; καί 

» τίς δειλός;

24. «Τίς αλήθεια; καί τί ψευδός; τίς αρετή; καί τίς κα- 

»κία; τίς οδύνη καί τίς ά'νεσις; τίς απάθεια; καί τίς 

«εμπάθεια;»
25* Τοΰ μέν όφεως έκείνου έρωτήσαντος τοιαύτας διττάς 

«ερωτήσεις, διότι καί διττήν γλώσσαν εχει, ό ευφρων 

’ίνδιστίρας άπεκρίνατο μειδιώντι προσώπω*

26. « Εγώ εκείνον γινώσκω Βραχμάνα, ού ή εγκράτεια άνυ- 
» πόζριτός έστιν άλλα καί ό Σούδρας βραχμανικήν τάζιν 

» είληχε διά της εγκράτειας, εί άνυποκρίτως αύτήν ποιεί.

27. <' Σούδραν δ’ εκείνον γίνωσκε, ώ οφεων βασιλεύ, ος ίτα- 

» μός έστι, καί φαύλα πράττει  καί οί γινώσκοντες γάρ 
« τάς τρεις Βέδας Σούδρα τάζιν είλήχασιν, όντες φαυ- 

» λόβιοι (κακεργάται).

*

28. «II μέν πρός τά καλά έργα επιμέλεια καί φροντίς, φίλος 
«έστιν, ή δ’ αμέλεια καί άκηδία, μέγας εχθρός. Εΰ- 

» φρων δ’ έστιν ό καθαρός την καρδίαν  καί εύσεβής  

«άφρων δέ τάνάπαλιν, ό ασεβής καί άθεος.

12 *

1. Τουτέστι δύναται γενέσθαι άμβροσία καιέκτοΰίοΰ; Έπειδή ό δφις 
είπεν* « Έγώ δώσω σοι τούτον τον όντα έμόν βρώμα, έάν δως μοι άπό- 
• κρισιν είς τάς ερωτήσεις», τδδε βρώμα τοΰ όφεως δυσαπόσπαστόν έςιν 
καί δυσάφετον' διά τοΰτο λέγει ό Ίνδιστίρας, οτι «καί έκ τοΰ ίοΰ άμβρο- 
» σία άν γένοιτο;» οίονεί έλεγεν* επί σοί κεϊται δοΰναί μοι τόν αδελφόν 
σώον και ζώντα.

2. Ό καθαρός τήν καρδί&ν βαδίζει τήν ευθείαν καί ποιεί τά τοΰ νόμου.
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29. »’Ανδρείος έστιν εκείνος, δοκεϊμοι, δς αναιρεί τούς έσω- 

« τερικούς εχθρούς, τήν επιθυμίαν, και τά λοιπά πάθη, 
»τά εισερχόμενα είς τήν καρδίαν διά της κατανεύσεως 

υ τών αισθήσεων .*

30. «Οςτις δ’άφεις τήν καρτερίαν, ώ όφι, τρέμει έκτου 

μ ίδεΐν ερωτικά βλέμματα γυναικών, ούτος έστι πάντως 

ι» γε δειλός.

31. « όςτις δέ λόγος, καί περ ψευδής, λέγεται είς σωτηρίαν 

» ζωής ανθρώπου, ούτος αλήθεια έστι· ψεύδος δέ τάνά- 

■» παλιν, καί περ αλήθεια έστιν, ο γίνεται είς βλάβην 

* άλλων.
32. «Τό δέ μη καταφρονεϊν Θεού άλλων, η τοϋ καταγόμενου 

» έκ γένους βασιλικού, ητε δωρεά πρός καλόν άνδρα καί 

» άπορον, και ή ανοχή, αύτη αρετή έστι μεγάλη.
33. «Κακίαν δέ λέγω, ώ οφι, την αχαριστίαν πρός τόν εύερ- 

/ X , / \ \5 / / >9

4. "Οςτις ούκ έστι κύριος τών αισθήσεων, άλλ’ αί αισθήσεις είσι κυ- 
ριαι, ούτος ο,τι προστάττουσιν αΐ αισθήσεις, τούτο και πράττει, δηλο
νότι, ού αισθάνεται καί επιθυμεί, τούτο και είς εργον βάλλει.

2. Ένεπιστευσατό τις τινι χρήματα ή παρακαταθήκην, ούτος δύ 
κατέφαγεν αυτά ή ήρνησατο.

3. Νομίζει, δτι αύτός μέγας τις έστι, και διά τούτο ού καταδέχεται 
τιμήσαι τόν άξιον τιμής, είτε βασιλεύς έστιν ούτος, ή Θεός, ή πατήρ, 
ή διδάσκαλος.

η γετην, την απατην προς τον εμπιστευσαμενον τι τινι', 
» και την έκ μεγάλου βαθμού υπεροψίαν πρός τόν άζιον 

» τιμής 3.
34. «Η δέ πρός πάντα μετριότης, άνεσίς έστιν· η δέ πλεο- 

« νεξία, οδύνη· απάθεια δέ, ή πρός τόν Θεόν θεωρία  έμ- 

ρ πάθεια δέ, η πρός τά πάθη ασχολία τού νοός.»

*

35. Τοιαύταις άποζρίσεσιν ό βασιλεύς ούτος, ώς περ έπφ- 
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&αϊς τισιν, είδε τον Βήμαν απόλυτον απέναντι, τόν δ’οφιν 

ούχ. είδε.

36. Καί τις Θεός, καθήμενος έπι φορείου, έκφωνήσας, «Νίκα, 
» νίκα, βασιλεύ,» ρίπτων άνθη έπί τής κορυφής του ΐνδι- 

στίρα, έφη αύτώ χαίροντΓ
37. «Πάντων τών εκατόν Καουραβών κεχραμμένων λίαν τοΐς 

» πάθεσι, σύ μόνος εί, ώ τε'κνον, ώς περ είς λαμπρός 
» μαργαρίτης έν τφ ήμετέρ^ι γεννεα .1

38. «Εγώ είμι εκείνος ό προγενέστερός σου Ναχούσσας  , δ; 
» διά τών ασκήσεων έτυχον τής λαμπράς δόξης τοΰ ίν- 

» δρα .

12

3

39. «Εφερόμην ό’έπί ^ιμάκος , βασταζόμενου ύπό Γανδαρ- 

» βών, καί θεών, καί μεγάλων οσίων, έπιθυμών συνεΐναι 

» τφ Σακφ .

4

5
40. «Είπόντος δόμου τώ ’Αγαστέα, «Πορεύου πορεύου , 6

1. Τό πρωτότυπον χάριν έχει μεγάλην, επειδή παίζει πρός τήν λέςιν 
ό ποιητής.

2. 'Ο βασιλεύς Ναχούσσας, περί ού έν τω πρώτω Βιβλίω ΐστόρηται, 
έκ τής οικείας αρετής έγένετο θεός. Έν δέ πολέμω, νικηθείς ό ’Ίνδρας 
ύπό τών I ιγάντων, έφυγε καί έκρύβη έν καυλφ λωτοΰ έπί λίμνης. Οί 
δέ θεοί έθηκαν έπί του θρόνου τοΰ ’Ίνδρα τον Ναχούσσαν, ω ούκ ήθελε 
συνεΐναι ή Σακή, ή γυνή τοΰ ’Ίνδρα, γινώσκουσα, ώς ό άνήρ αύτής ζή. 
Βιαζομένης δέ ύπό τοΰ Ναχούσσα, ό Βριχασπατής συνεβούλευσεν αύτη 
είπεΐν τώ Ναχούσσα, ώς τότε στέργει, δταν έ'λθφ αύτός έπί Βιμάνος, φε- 
ρομένου ύπό θεών καί βραχμάνων οσίων. Ό δέ ουτω καί έποίησεν, άγ- 
γαρεύσας θεούς καί βραχμάνας είς τό αραι τό φορεΐον* καί άράν λα
βών παρά τοΰ Άγαστέου, κατέπεσεν έξ ούρανοΰ, καί έγένετο οφις.

3. Έγενόμην δηλ. ’Ίνδρας.
4. Βιμάν λέγεται τό φορεϊον.
5. Τή γυναικί του ’Ίνδρα.
6. Σάρπα δηλοΐ, έ'ρπε, πορεύου, Σάρπα δέ λέγεται καί δ οφις.
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β ταχέως,» ούτος θυμω κατασχεθείς, κατηράσατο, είπών, 

β Εσο οφις .»
41. «Ην δέ χάριν δέδωκέ μοι τότε ό όσιος ’Αγαστέας  , ίζε- 

η τευθείς ύπ’ εμού, αύτη έφάνη ήδη έμπράκτως έκ τών 
» είς τάς εμάς ερωτήσεις αποκρίσεων σου, αΐ έδωκάν μοι 

» την λύτρωσιν.

12

42. « Οθεν πορεύου, ώ τέκνου, καί φρόντιζε τών πρακτέων καί 

» νίκα.» Ταΰτα είπών ό μορφήν Θεοΰ εχων Ναχούσσας, 

άνήλθεν είς τον ούρανόν.
43. Οί μέν ούν Πανδοίδαι, χαρέντες τη ιστορία έκείνου τοΰ 

Ναχούσσα, έπορεύθησαν είς τό άλσος Καμεκάν, ένθα καί 
έδεξιιυθησαν  ύπό τών Νυμφών.3

44. Ο δέ Κρισνάς, καί Ναράδας, καί Μαρκάνδας, καί άλλοι 

όσιοι, έλθόντες καί διεξελθόντες αύτοΐς πολλάς ιστορίας, 

άπήλθον οθεν ήλθον.
45. Πεισθείς δέ τω λόγω τοΰ Καρνά ό Δουριοδάνας, λαβών 

άδειαν παρά τοΰ πατρός, ώς δήθεν όψόμενος τάς έν τή 

έπαύλει βοΰς, έπορεύθη μετά στρατού είς τό άλσος Δβαί- 

ταν, πρός άναίρεσιν τών Πανδοϊδών.

46. Βουλόμενος δέ καταλύσαι παρά τό χείλος τής λίμνης, 

τής έν τώ άλσει Δβαίτα, έζωλύθη ύπό τών ακολούθων 

τοΰ Σιτρασένα Γανδάοβα, τοΰ διατριβάς ποιοΰντος έκεΐ 

τότε.
47. Εν δέ τώ πολέμφ, τω συγκροτηθέντι έκ ταύτης τής 

1. Έπειδή εκείνος είπε, «Σάρπα, σάρπα,» τουτέστν πορεύου, πορεύου, 
δια τούτο καί ούτος έφη «εσο Σάρπα, τουτέστιν όφις, κατηράσατο κα
ταλλήλως τή λέξει έκείνου.

2. Αύτη ήν ή χάρις* όταν τις δφ σοι κατάλληλον άπόκρισιν τής έρω- 
τησεως σου, τότε λυτρωθείση τής άράς.

3. Αυτολεξεί, ήρωτήΟησαν περί τής υγείας εαυτών.
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αιτίας, διαρρηξας ο Σιτρασένας τά άρματα τών προμά

χων ηρώων, γρπαζζν έμπροσθεν τοϋ στρατού τόν Δουριο- 
δάναν συν τοΐς άδελφοΐς αύτοΰ.

48. Αί δέ γυναίκες τών Καουραβών, προσελθοϋσαι τώ ϊνδι- 

στίρα, όντι έν τώ άλσει Δβα'ίτα, καί θύοντι εκείνην την 
ημέραν Ουσίαν μεγάλην, ώδύροντο.

49. Μαθών δ’ ό ϊνδιστίρας τά περί αύτών, ζαταπαύσας τόν 

Βημαν γελώντα , επεμψεν αύτόν, μετά τοϋ ’Αρζούνα καί 

Νακούλα καί Σαχαδέβα, είς λύτρωσιν τών συγγενών.

1

50. Βροχή δ’έγένετο είς τόν αιθέρα τοΐς βέλεσιν ύπό τούτων 
τών ολέθριων έ/θρών, ώςπερ υπό νεφών αντιστρόφων  .*2

51. Εκ δέ τοϋ φόβου τών βελών ό Ηλιος ψυχρός έγένετο πολ- 

λώ ρέοντι ίδρώτι, καί ό ηνίοχος τοϋ Ηλίου  , φοβηθείς, 
φυγεΐν ηθελεν έκ τοϋ άρματος· άπουςδ’ ων  ούκ ηδύνατο.

34
4,

52. Ξυνάπαντα δέ τά άστρα βουλήν εθεντο άθρόα πορευθηναι 

είς τό έτερον πλάγιον τοϋ ορούς Μεροϋ, καί είπεΐν τη Σε

λήνή· « ώ Κυρία, οί έλκοντες τό γένος έκ σοΰ άναιροϋσιν 

» ημάς.»
53. Στραφείς δ’ ό Σιτρασένας, κατέκοπτε τά βέλη τών Παν

δοϊδών, τά θλίβοντα την στρατιάν τών Γανδαρβών, τών 

πολλώ θυμώ όομωμένων.
54. Διασκέδασα; δ’ ό υιός τοϋ ίνδρα τό τοϋ έχθροϋ μαγικόν 

σκότος τώ πυρίνω βέλει, έφόνευσεν έκατόν μυριάδας Γαν
δαρβών.

4. Έγέλα, διότι ουτω καί ό Δουριοδάνας έγέλα, οτε ή Δραουπαδή 
ώδύρετο.

2. Οί περί τδν Σιτρασέναν εφερον εις τδν αιθέρα τούς περί τδν Δου- 
ριοδάναν' οί δέ Πανδοίδαι έτόξευον κάτωθεν.

3. Αρούνας λέγεται ό ηνίοχος του Ήλιου* ίστί δ’ άπους καί άσχελης* 
τοΰτο δ’^ΰπαινίττεται, ώς φελ ήνιοχεΐ χαί ελαύνει τδ ήλιαχδν άρμα.

4. Αυτολεξεί, χωλός.
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55. Τόν δέ Σιτρασέναν ό Αρζούνας, τον έμπειρον κορυνήτην, 
καίπερ όντα φίλον, άμήχανον έποίησεν ,  όόςπερ ο Ερως 

τόν εραστήν τοϊς βέλεσι, καίπερ άνθίνοις.

*

56. Προς δν εφησεν ό Σιτρασένας’ « Μή παραφρονεί, ώ Αρ· 
μ ζούνα, έν τω οίκείω άγαθω · τίς γάρ φρόνιμος εξάγει 

» έξ ΐλύος τόν ό'φιν, τόν άξιον θανάτου ;

2

57. «0 έχθρός ούτος, ό Δουριοδάνα;, ήλθε στέρησών υμάς τής 
ο βασιλικής δόξης, δς έάλω ύπ’έμοϋ τή προσταγή τού ΐν-

4. Δηλ. καίτοι ουκ ετρωσεν αύτόν, αλλ’έποίησεν έν αμηχανία.
2. Οίονεί έλεγε* εγώ μέν τόν εχθρόν σου ήρπαςα’ σύ δ’ άνελεϊν βοό- 

λει έμέ ;
3. Αύτολεξεΐ, κύπτων τό πρόσωπον.
4. Έν τφ θυσιαστηρίφ τοΰ Ινδιστίρα, δ; έποίει καί τότε Ουσίαν, ώς 

προείρηται.

• δρα· διά τί ούν σύ άγωνίζη τοσουτον είς λύτρωσιν αύτοΰ;

58. « 0 δέ Καρνάς, δς έστιν ή ρίζα, έξ ής έφυσαν τά πρός υμάς 

>· κακά, ούχ έάλω ύπ’ έμού τότε, έπείπερ έφυγε ταχέως.»

59. Απεκρίνατο δ’ αύτώ ό’Αρζούνας· « Οί ήρωες ούκ άνέχον- 

» ται νικηΟήναι τόν εχθρόν ύπ’ άλλων τίς γάρ άνάσχοι- 

» το οίκεϊον βρώμα βρωθήναι ύπ’ άλλων;

60. «Εν ταΐς πρός άλλ ήλους διαφοραΐς ήμεΐς οί πέντε καί 
»εκείνοι οί εκατόν διηρημένοι έσμέν καταδιωκόμενοι 

" δ’ ύπ’ άλλων, ένούμεθα, ώς δει.

61. «Τίς έτι χρεία πολλών λόγων ; εγώ γνώμης έγενόμην 
»τούτον λυτρώσαι, κατά προσταγήν τοΰ βασιλέως ’ίνδι- 

» στίρα, δς έστι τό πέλαγος τοΰ ελέους. »
62. Αφεθεΐς δ’ ό Δουριοδάνα; μετά τών αδελφών ύπό τοΰ 

Σιτρασένα, και άχθείς πρός τόν ’ίνδιστίραν, ήν κεκυφώς  

4ν τώ θυσιαστηρίφ ά, όίςπερ παρακαλών τήν αισχύνην 

μένειν αεί έν αύτώ.

3
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63. Είπόντος δέ τοϋ Τνδιστίρα" « Μή ποίει  είς τό εξής 
«τοιοϋτον, ώ ούτος, » ό Δουριοδάνας, δακεις τήν καρδίαν 

αίσχύνγ, άνεχώρησεν έκεΐθεν.

1

64. Υπερόφρων δ’ ών, έκάθησε καθ’ οδόν επί στρώματος έκ 

Κουτσής, άφείς την έφεσιν τοϋ πολέμου, θανεΐν θέλων, 
οτι έλυτρώθη διά βοήθειας εχθρών.

65. Καίπερ δέ νουθετούμενος ύπό τοϋ Καρνά, ος ήλθε ποθεν, 

μαθών τά συμβεβηκότα, καί ύπό τοϋ Δουσσασάνα καί 

Σακουνή, καί άλλων, ούκ άνίστατο.
66. Οί δέ Σουβραδανάβαι , οί μεγαλοσθενεΐς και άπαλ- 

λάττοντες την άπόνοιαν τών ανθρώπων, έλθόντες νύκτωρ, 

κατέπεισαν αύτόν μαγεία, είπόντες

*2

*
67. « Σύ μεγαλόψυχος ών καί γενναίος έν πολέμοις, μη έσο μι- 

»κρόψυχος καί ταπεινός έν δεινοϊς· ημείς γάρ επικουρίαν 

» σοι ποιήσομεν εις πόλεμον. »

68. Ούτω συμβουλευθείς τε καί άποπεμφθείς ύπό τών μεγα

λουργών αντίθεων Τιτάνων, έπορεύθη είς την οίκείαν πό
λιν, έλπίζων έπ’ αύτούς έν πολέμω.

69. Πρός ον έφησεν ό Βήσμας επί συνόδου" « Ω βασιλεϋ, 

« εύθύμως έχεις καί ύγιώς ·, ώράθη σοι τοιοϋτον άνδραγά- 

» θημα τοϋ Καρνά καί τοϋ Αρζούνα ·,
70. « Νϋν μέντοι διαλλαγην ποίησον καί ειρήνην, και δός 

» τό έπιβάλλον μέρος τοΐς προσηκουσι, μηδ’ αφάνιζε τό 

«γένος μίσει καί θυμω, ώς πυρί. »
71. Καταφρονηθέντος δέ τοϋ Βησμα επί τω εΐπεΐν τοιαϋτα, καί 

άναχωρήσαντος, ό Δουριοδάνας έφη τώ Καρνά, μάλλον έξα- 

φθίίς είς έχθραν τή άναμνησει τοϋ λόγου τών Τιτάνων .3

4. Μή ποίει δηλ. πόλεμον κατά τών Γανδαρβών, οΐ εισι θεοί,
2. Είδος Τιτάνων.
3. 'Ότε ΰπέσχοντο, ότι συμμαχήσουσιν αύτω.
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72. α Ο ’ίνδιστίρας ένικηθη μέν πρότερον έν κυβεία  νικηθε
ί) σεται δ' έπειτα καν πολέμω· νϋν δέ νικητέος έστι καί 

» κατά την τελετήν της Ραζασουίας θυσίας, της προστάτ

η τομένης ύπό τοϋ νομού.

*

73. « Εγώ γάρ τελέσω Ραζασουίαν θυσίαν, άνωτέραν της τοϋ 

»’ίνδιστίρα  ΐθι ούν έπί νίκη κατά πάντων τών με- 
» ρών της γης, καθώς ό Βημας, ’Αρζούνας, Νακούλας, 

» καί Σαχαδέβας. »

*

74. Επιβαλλόμενου δέ ποιησαι τοϋ Καρνά τό μέγα τούτο 
εργον της κατά τών μερών της γης νίκης, ό Πουροχίτας  

έφη τώ Δουριοδάνα, τω έφιεμένω Ραζασουίας

1

*

75. ο Ενός οντος τοϋ αύτοκράτορος, έτερος αύτοκράτωρ ού 
» γίνεται  δθεν μη έσο, ώ βασιλεύ, τελεσιουργός της ραζα- 

η σου’ίας θυσίας, η

*

76. Ετέλεσεν ούν θυσίαν ούτος όμοίαν τη Ραζασουία, έν η ην 

πολλά θύματα πρόσφορα τω "Ινδρα, καί είς ην οί Παν- 

δοΐδαι ούκ ήλθον, κληθέντες.

77. Μετά δέ την θυσίαν έφη ό Καρνάς τώ Δουριοδάνα  

« Τοϋ ’ίνδιστίρα άναιρεθησομένου έν πολέμω, καί της Ρα- 
« ζασουΐας τελεσθησομένης σοι, χαράν μεγάλην έν καρδία 

» ληψομαι. »

*

78. Ακούσας δέ τοϋ Καρνά, είπόντος καί τούτο, « Εγώ τούς 

» έμαυτού πόδας ού νίψω, εάν μη άποκτείνω έν πολέμω 
» τόν ’Αρζούναν, » ό μωρός Δουριοδάνας ένόμισε την νί

κην έν χειρί.
79. 0 δ’εύσπλαγχνος Ϊνδιστίρας,παρακληθείς ύπό τών ζώων, 

ά άπεκτάνθησαν έν θη'ρα, καί ένεφανίσθησαν αύτώ κατ’ 

οναρ κατά τό άλσος Δβαίταν, άνεχώρησε κατά τό

4. Ό Τερευς.
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άλσος Καμεκάν, κατά την λίμνην τοΰ Τριναβινδοΰ.
80. Αφέντες δ’ οί Πανδοΐδαι έν τή μονή τού Τριναβινδοΰ την 

Κρισνάν, άπήεσαν θηρεύσοντες, είς τό είναι γεγυμνασμέ- 
νοι έν καιρώ πολέμου .1

81. Πορευόμενος δ’ ό βασιλεύς Ζαϊατράτας   διά ταύτης της 

όδοΰ είς την χώραν Σάλβαν έπί γάμω, ήρπαξε την Κρίσ- 

νάν, καί άπώλεσε τό μέγα κλέος, δ εϊχεν, ώς λευκόν δρ- 

μον έκ μαργάρων.

*2

§2. Απολέσας δ’ ούτος ό άνήρ της θυγατρός τοΰ Δρυταράστρα 

πολύν στρατόν ύπό τών Πανδοϊδών, ερχομένων κατόπιν, 

στρέψας τό άρμα ώρμησε κατ’ αύτών θυμ

ί. Ουχί διά κρέας δηλ, ζώων, άλλα διά γύμνασιν τοΰ σώματος.

2, Νικόδιφρος.

3. Αύτολεξεΐ, στεφανουμένην τή φρίκη έπί τή άνδρείφ τών έαυτής 

άνδρών.

83. Οί μέν ούν στρατιώται τούτου επιπτον ύπό τών συνεγών 
βελών τοΰ ’Αρζούνα, καθώς τά ζώα ύπό τοΰ ραγδαίου 

ύετοΰ, μη ό'ντα ύπό σκεπήν
84. Ο δέ Βήμας, συντρίψας τό άρμα τοΰ Ζαϊατράτα τή πλη

γή τής θαυμαστής κορύνης, άπέλυσεν αύτόν, είπόντα· 
«Εγώείμι δούλος σός.»

85. Αναλαβόντες δ’ ούτοι τήν εαυτών γυναίκα λίαν άγαλ- 

λομένην έπί τή ανδρεία τών έαυτής ένδοξων άνδρών , 

έπανέστρεψαν είς τό οίκεΐον κατάλυμα.

3

86. Ποιών δ’ εγκράτειαν καί άσκησιν έν τή όχθη τής Γαγ

γάς ό Ζαϊατράτας, έμφανέντος τοΰ Σίβα, ήτήσατο παρ’ 
αύτοΰ νίκην κατά τών Πανδοϊδών.

87. Πρός δν απεκρίνατο ό Σίβας· «Σύ έν πολέμω νικήσεις 
ο τούς τέσσαρας μόνον Πανδοίδας· ό γάρ Αρζούνας, ό
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» φίλο; τοΰ Κρισνά, ύπό τίνος νικηθείη άν, ύφ’ ου καί 

» εγώ ένικήθην »
88. Τού ρ.έν ουν κορυφαίου πάντων τών θεών άφαντου γενο- 

μένου μετά το έπαγ^είλασθαι ταΰτα, ό Ζαϊατράτας έπο

ρεύθη είς τήν έαυτοΰ πόλιν, ώς περ άπολαύσας ού έπε- 

θύμει.
89. Βραχμάν δέ τις προσελθών, έφη τω ’ίνδιστίρα, οντι έν 

τω άλσει Δβαίτα  «Ελαφόςτις άφείλετόμου τήν 

συμπλεχθεΐσαν τοΐς κέρασιν αύτής.»

*

90. Δραξάμενοι δ’ οί Πανδοίδαι παραυτίκα τών δεινών τό

ξων, καί δραμόντες κατόπιν της έλάφου, ούκ είδον αύ

τήν, καθώς οί θεράποντες κακού κυρίου άνεσιν ού βλέ- 

πουσι.
91. Καθισάντων δ’ είς άνάπαυσιν ύπό δένδρον Βάταν, έν 

ύπωρεία τινι, έπορεύθη ό Νακούλας είς κομιδήν ύδατος  

μή έπιστρέψαντος δέ διά πολλοΰ, έπορεύθη έκαστος τών 

αδελφών κατά διαδοχήν  είς άναζήτησιν.

*

3

92. Πορευθεΐς δέ τελευταΐον καί ό Ινδιστίρας, εΐδεν άθρόους 

τούς αδελφούς παρά τινι λίμνη πεπτωκότας, ώς μεγάλους 

έλέφαντας.
93. Διαλογιζομένω δέ τούτω έν καρδία, τί άρα εϊη τοΰτο, 

φωνή έγένετο αυτή ούρανόθεν, είς απορίαν αύτόν άγουσα*
94. «Εγώ, ώ βασιλεύ, ίάξας είμί  τοΐς δέ βουλομένοις 

» πιεΐν ύδώρ, θάνατος έπιγίνεται, άν μή διαλύωσι τάμά 

"προβλήματα  διάλυσον δή ταΰτα, καί πίε ύδωρ όσον 

» βούλει.»

*

*

1. Οτ έν σχήματι Κιράτα ήλθε κατ’αύτοΰ.
2. Άρανή, είδος ςύλου, ές ού συντριβόμενου έξάγουσι πΰρ είς Ουσίαν.
3. Τουτέστιν είς κατόπιν τοΰ άλλου έπορεύετο.
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95. «Θανόντων τών έμών αδελφών, έφη ό βασιλεύς, τί δεΐ- 

« μοι τούτου τοΰ ύπατος·, άλλα και ούτως έγώ διαλύσω 

» τά αγαπητά σοι προβλήματα  πρότεινε ούν ο,τι βούλει.»*

96. Τοιαΰτα φαμένου τοϋ Βασιλέως, έκ μέν τοΰ ούρανοΰ 
έρωτήσεως λόγοι έγίνοντο, ό δέ βασιλεύς έδίδω εύθέως 

την άπόκρισιν είς έκάστην έρώτησιν.
97. «Τίς Θεός ς  — «Η ψυχή αύτη, ήτις γινώσκεται τή έρ- 

» μηνεία τοΰ καλού διδασκάλου.» — « Τίς ειμαρμένη-, — 

« Τό προγεγονός έργον  , δ ού δύναταί τις άποφυγεΐν, 

>> ούτε Θεός, ούτε Δαίμων.—

*

*2

98. «Τίς όλβιος·,» — «Ο έγκρατής τών αισθήσεων .»— «Τίς 

» καθαρός ·, — «Ο λουόμενος αεί άληθολογία Iάληθοε- 
» πία), ώς ΰδατι τής Γαγγάς.»

3

99. « Τίς εύδαιμονίας» — « Η πρός πάντα ολιγάρκεια (αύ- 

«τάρκεια).» — «Τίς κακοδαιμονίας» — «Η πλεονεξία .» 

— «Τίς λύτρωσις ς» — «Η διάξευξις τοΰ νοός άπό πά- 

» σης μερίμνης βιωτικής  .»

4

5
100. Πάλιν δ’ ούρανόθεν αύτη ή φωνή έγένετο· «Εγώ έχάρην 

» έπί ταΐς σαΐς άποζρίσεσιν είς τάς εμάς ερωτήσεις  δθεν 
» χάριτι έμή ζήτω είς τών άδελφών σου, δν θέλεις.»

*

101. 0 δέ ϊνδιστίοας, μελετών μέν θάνατον εαυτού έπί τή 

ύπέρ τών άδελφών άνία, έφιέμενος δέ διαμονής τοΰ γέ

νους, εφη  «Ζήτωό άναπητός μοι αδελφός, ό υιός τής 

» Μαδρής .»

*

6

4. Έν τοΐς έςής έστιν έν ταύτώ έκαστη τών ερωτήσεων καί αποκρίσεων.
2. "Οπερ έπραξεν ό άνθρωπος έν τή προτέρα ζωή.
3. 'Ο κρειττων κα'. χαλιναγωγός τών παθών, ω δουλεία ού γίνεταζ 

υπό τών αισθήσεων έπι τών αισθητών.
4. Πρώτη μετάφρασις* « Τίς ή πρός τόν Θεόν ένωσις; » (Σ. έκδ.)
5. Πρώτη μετάφρ. « ή τού νοός άμεριμνία πάντων. » (Σ. έκδ.)
6. Ό Νακούλας έννοεϊται, ος ήν έτερομήτριος καί νεώτερος.

24
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102. Χαρείς δ' δ Δάρμας έπί τή προς έτερομήτριον αδελφόν 
πλείονι αγάπη τού Ινδιστίρα, ή πρδς'ομομήτριου, εμ

φανής αύτώ γενόμενος, ελεξε λόγον είλιζρινώς ·1

103. « Εγώ είμι ό Δάρμας  τή δέ λαμπρότητι τού σελη- 

» νιαίου ? προσώπου σού τού εμού υιού, άπηλλάγη τδ πολύ 

«άχθος ζαί τδ σκότος τδ έζ τής πρός εμέ άράς τού Μαν- 

» δαβεα .

*

104. «ϊπ’ έμού μεταμορφωθέντος είς έλαφον, άφηρέθη ή Αρανή, 
η είς τό ίδεΐν σε· άλλα ζαί ούτοι οί ένδοξοι αδελφοί σου 

» ύπ’ έμού έθανατώθησαν, βουλόμενοι ύδωρ ποιεΐν, τεθλιμ· 

» μένοι τη δίψη.

105. « ’ίδών δ’ έγωγε την όσιότητά σου ζαί τήν αγαθότητά 

» σου, έ/άρην· νύν ούν λάβε τά βραβεία της άρετης, καί 
» ζήτωσαν οί αδελφοί σου. »

106. Είπών μέν ούν ό Δάρμας τφ Ινδιστίρα ζαί τούτο· « Διά- 

» τριώον εν έτος έν τώ οίκοι τού Βασιλε'ως Βιράτα άγνώ- 
» ριστος, τη έμοί χάριτι, » καί δούς αύτώ έζείνην την 

Αρανην, άφαντος έγένετο.
107. 0 δ’ έπανέζαμψεν είς τδ οΐζεϊον κατάλυμα μετά τών 

αδελφών άναστάντων, ζαί ένεχείρισεν έκείνω τώ Βραχ- 

μάνι την ’Αρανήν, ώς ζωήν.
108. Είδώς δέ πεπληρωμένην τήν δωδεκαετίαν ό βασιλεύς     

Τνδιστίρας, είπών τώ μέν Δαουμέα, λαβόντι τδ άσβε-

1234

1. Πρότερον ψευδώς είπεν, ώς Ίάζας εστίν.
2. Και ή Σελήνη χαράν τε δίδωσι, καί τδ σκότος αποπέμπει.
3. Είς τδ περιΟώριον τοΰ χειρογράφου έσημείωσεν ό Μεταφραστής* 

«'Ρισσής' ούτος ήράσατο τφ Δάρμα.® (Σημ. τ. έκδ.)
4. Αυτολεξεί, ό ήγεμών τής γής.

- στον, οίζήσαι έν τή πόλει τού βασιλέως Δρουπάδα, μέχρι 

ενός έτους, τοΐς δέ άζολούθοις ήρωσι, τώ τε ’ίνδρασένα
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καί τοΐς λοιποΐς, πορευθηναι είς την Δοαραβατήν, (με

λέτα την άπόζρυφον διατριβήν.
109. Σεβέσθω, ώς άλλος βομβύλιος, τόν λώτιον πόδα τού 

Ζηναδάτα, τού σοφού και καλού διδασκάλου, και ορθο

δόξου, ό λίαν εγκρατής καί αγαθός Αμάρας, ού τού με

γάλου ποιήματος της Βαλαβαράτας τό τρίτον Βιβλίον τέ
λος εΐληφε, τό άποβάλλον τή ήδύτητι την λύπην της 

καρδίας.

110. Εν τούτω τω Βιβλίω, τω όνομαζομένω ^Ιρανεχα^ τίτ- 

ταρα μέν εΐσι κεφάλαια, τετρακόσιοι δέ και έβδομήκοντα 

έπτά στίχοι, κατά τό μέτρον τού^Ανουστούπα.

Τέλος τοΰ Τετάρτου Κεφαλαίου,

του Τρίτου Βιβλίου

τής

Βαλαβαράτας.

24*
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ΒΙΒΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ,

διαλαμβάνει την άζΐόχρυψιν τών Πανδοϊδών.

1. Εϊη ό υίος της Σατεβατής είς αγαθόν ύμών, δς έξ-ρευ- 

ξάμενος την Μαχαβαράταν, την εύφροσύνην τοΰ κόσμου, 

ώς αμβροσίαν, άτ.αΧΚάττζι τά, ώς φάρμακα, αμαρτήμα

τα τοΰ κόσμου.
2. Θεις δ’ ό Αρζούνας έπι της κεφαλής ηνωμένας τάς χεϊρας, 

ήρώτησε τον ’ίνδιστίραν  « Τίσι τρόποις, ώ κύριε, εση 

» κεκρυμμένος έπι γης, καθώς ό ίίλιος τοΐς νέφεσιν έν ού- 

» ράνω ·, »

*

3. Προς δν εφη ό ’ίνδιστίρας  « Εγώ έσομαι είς τών συνέ- 

» δρων τής Ματσέας χώρας», εΐπών αύτώ ταΰτα  «Γίνω- 

» σκε εμέ Βραχμάνα, Κάγκαν τού'νομα, οντα ένα τών 
» συνέδρων τοΰ ’ίνδιστίρα. »

*

*

4. π Εγώ δέ, έφη ό Βήμας, έσομαι μάγειρος έκείνου τοΰ 

» βασιλέως, Βαλλαβάς τοΰνομα. «Εγώ δέ, έφη ό Αρζού- 
»νας, έσομαι χοροδιδάσκαλος τής θυγατρος τοΰ βασι- 

» λέως, Βριχανναδά τοΰνομα. »

5. «Εγώ δέ, έφη ό Σαχαδέβας, έσομαι επιστάτης τών 

» βοών, Ταντραπάλας τοΰνομ,α. » « Εγώ δέ, έφη ό Να  

»κούλας, έσομαι επιστάτης τών ίππων, Γραντίκας 

» τοΰνομα »

*
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6. « Εγώ δέ, εφη ή Κρισνά, έσομαι θεράπαινα της γυναικός 

» τού βασιλέως, Μαλινή τό ό'νομα· η δέ θεραπεία μου αύ- 

» τη έ'σται έπί άψογου καί εύπρεπούς έργου . »1

7. Τοιαΰτα τούτων πρός άλλήλους είπόντων μυστικώς, 

προσκυνησάντων τε τούς όσιους, καί έτοιμασθεντων άνα- 
χωρήσαι, ό Δαουμέας, τό δοχεΐον της φρονήσεως, έλεξε 

λόγον συμβουλευτικόν, αμβροσίας πλήρη·

8. «ή πρός τόν βασιλέα θεραπεία γενέσθω ύφ’ ύμών εύ- 

«λαβώς, νουνεχώς ζαί προσεζτικώς· ή γάρ βασιλική θε- 

» ραπεία ταχεία οδός έστιν έπί θάνατον τοΐς έζολισθή- 

υ σασί τοΰ ορθού, καθώς τοϊς άναβάσιν είς όρος υψηλόν, 

» καί έξολισθησασιν.

4. Ούχί εις τό σαροΰν δηλ. τήν οικίαν, ή είς το νίπτειν τους πόδας 
τής βασιλίσσης, ή είς τό έσΟίειν τά λείψανα τής τραπέζης.

2. Μή νομίσης δηλ. ότι άγαπα σε ό βασιλεύς, καί διά τοΰτο ούδέν 
κακόν πείση, εάν καταφρόνησης αύτοΰ. Καί τόν λύχνον γάρ σύ απτεις* 
έλλ’ έαν Οίξης «ύτοΰ, κατ«καυθήση.

9· «Ω! ή πρός τόν βασιλέα θεραπεία πλέον επικίνδυνός 

» έστι τής μετά τών ό'φεων ομιλίας· ό μέν γάρ δειχθείς 

» ύπό τοΰ ό'φεως, μόνος αύτός θνήσκει*  ό δέ δειχθείς ύπό 

« του βασιλέως, καί αύτός, καί πάντες οί οικείοι αύτού 

» καί φίλοι θνήσκουσι.
10. « Μή θιγέσθω ό βασιλεύς μηδέ τώ άκρω τοΰ δακτύλου 

» σου· καί ό λύχνος γάρ, θίγεις κατακαύσει σε, άν νομί- 
» σης, ότι ύπό σοΰ έν αρχή ήφθη, καί διά τοΰτο ού κα- 

« τακαύσει σε, καν καταφρονηθή  .*2
11. « Τό μέν δένδρον Σάνδανον έγένετο είς εύφροσύνην αεί τών 

»έπί γής, τή ή έχει εύωδία’ ούδεις δ’ όμως ’ίςοα άείόπω- 

» σοΰν είς εύφροσύνην τών βασιλέων, ω τινι ποτ’ άν έχη 

» προτερήματι.
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12.  Καθώς το είς φρέαρ πήδημα ίδιον έστι τοΰ μή εύρί- 

» σκοντος ύδωρ, καί δίψαν μεγάλην εχοντος, καί ριψοκίν- 

« δύνου όντος, οΰτω καί ή πρός τόν βασιλέα θεραπεία 

«ίδιον έστι τοϋ μή εύρίσκοντος τά πρός ζωάρκειαν έν μη- 
» δενί άλλω τόπω, καί λίαν όντος πλεονεκτικού καί ριψο- 

>' ι » κινουνου . »

*

13. « Πονηρός δέ τις καί δόλιος, μηδόλως φροντίζων εί τι 

» μέγα αγαθόν, ή κακόν γένοιτο τώ βασιλεΐ, καί μ ή εχων 

«μήτε άμιλλαν, μήτε μέγα φρόνημα  , ίσως ποτ’ άπο- 

» λαύσειεν άν καρπού τίνος βασιλικής ύπηρεσίας. «

*2

14. Ο μέν ούν Δαουμέας, τοιαύτα είπών, λαβών τά της πυ- 

ρολατρείας ό'ργανα, έπορεύετο αγνώριστος τή προσταγή 
τού ’ίνδιστίρα είς την πόλιν τού Πανσάλα  · ό δ’ ’ίνδρα- 

σένας καί οί λοιποί, μετά τών επίπλων, είς την πόλιν 

τού Κρισνά.

34

15. Αύτοί δ’υιοί τοΰ Πανδοΰ, παραλαβόντες την Κρισναν, 

έπορεύοντο αγνώριστοι είς την πόλιν τοΰ Βιράτα, χαρα- 
κτηρίζοντες επί τής όδοΰ λωτούς πολλούς τοΐς ί/νεσι τών 

καθγμαγμένων ποδών.

16. Παρακαταθέντες δέ πάντα τά όπλα αύτών αύτοί έπι 

δένδρου Σαμή, έν νεκρικω τόπω φυλαττόμενα κρεμα- 

μένω νεκρώ , έοαίνοντο ώ; ό Ηλιος άνευ άκτίνων .5 6

4. Τό πρωτότυπον πάνυ χάριέν έστιν, επειδή παίζει πρός τάς λέξεις ό 
ποιητής.

2. 'Ο μικροπρεπής και μικρόφρων.
3. Ό Μεταφραστής έσημείωσεν είς τό περιθώριον τοΰ Δρυπάδα. 

(Σημ. τ. έκδ.).
4. Ουδεΐς γάρ έπορεύετο εκεί, διότι ήν τόπος νεκρών.
5. Έκρέμασαν έν νεκρόν σώμα, εύρεθέν έν τφ νεκρικφ τόπφ, είς 

©όβον. 4 -
6. Τά δπλα ώς άκτΐνες.
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17. Κάπειτα έπορεύοντο χωρίς, τήν τε στολήν άλλάξαντες, 

καί μυστικά θέντες έν έαυτοΐς ονόματα  τοιαΰτα· Ζαϊας, 

Ζαϊάντας, Βιζαίας, Ζαϊατσένας, καί Ζαΐατβάλας  .

1

12

18. ό μέν ούν ϊνδιστίρας, εχων σχήμα βραχμανικόν καί 
κύβους έκ πολυτίμων λίθων, είσδύς τό συνέδρων τού βα- 

σιλέως της Ματσέας, καί έρωτηθείς ύπ’ αύτοΰ, τίς εϊη, 

άπεκρίνατο λόγοις πλήρεσιν αμβροσίας*

19. «Εγώ Βραχμάν είμι, Κάγκας τοΰνομα, αγαπητός τω 
» Ινδιστίρα, καί όνομαστός έπί κυβεία  έκ δέ τής πτώ- 

» σεως τής βασιλείας έκείνου παρεγενομην πρός σε, ώ 

» άριστε βασιλεύ. >> -

*

20. Πρός δν έφη χαίρων ό Βιράτας  «Σήμερον μετά πολύν 
«χρόνον ώράθη μοι ό ’ίνδιστίρας, επειδή σύ ώράθης, ό 

» φίλος έκείνου  ή δέ μορφή σου αξία έστι φιλίας.

*

*

21. «22 αξιοθέατε, ή ορασίς μου χαράν έχει, δρωμένου σου, 
» καθώς ή Κουμούδα, φαινομένης τής Σελήνης  δθεν συνέ- 

» ριθος κάμοί γινόμενος έν κυβεία, καί συμπαίζων μοι, 
«τρύφα ήδέως ταύτης τής έμής δόξης.»

*

22. Ουτω δή δεξιωθέντος τού Ινδιστίρα ύπό τού βασιλέως 

Βιράτα, καί μείναντος έκεΐ, τή έπιούσφ ήμερα παρέστη 
καί ό Βήμας, σχήμα μαγείρου εχων, διακρινόμενος έκ τού 

ου είχε δίδοικος άνά χεϊρας.

23. Εΐπών δέ, ώς τό μέν όνομα Βαλλαβάς, τό δέ επάγγελ

μα μάγειρος καί παλαιστής, έψηφίσθη ύπό τού βασιλέως 

καί μάγειρος καί παλαιστής. Προσελθούσα δέ καί ή Κρισ- 

νά τή γυναικί τού βασιλέως, ήτήσατο έργον Οεραπαίνης.
24. ϊδούσα δ’ ή βασίλισσα Σουδεσνά ταύτην τήν Κρισνάν, 

1. Τών μεν πρώτων τριών ονομάτων έκαστον σημαίνει, Νικητής* τών 
δ’ υστέρων δύω έκαστον, Νικόστρατος.

2. Γνωστά μέν έαυτοΐς, άγνωστα δέ τοΐς άλλοις.
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έφη, Οαυμάζουσα’ «Τοΰτο τό σώμ.ά σου, ώ γύναι, τό πα~ 
» νυ αγλαός ανοίκειόν έστι ποιεΐν εργον δούλης.

25. «Ο χαρακτήρ ούτος τής μορφής σου, ό εύτυχης ό'ρος έστί 

ο τών ό©θαλμών τοΰ κόσμου , και ό άρτιος ό'ρος της 

» ποιήσεως τοΰ ποιητοΰ Βραχμά   , ύπερβαίνων πάσαν σύγ- 

«κρισιν ταΐς κατά με'ρος καλλοναϊς Έ

1

123

26. «Πάντως γε ό ’Ωκεανός, ποιήσας την καλήν Λαζμην, και 

» λίαν γυμνασθεις, έποίησε μετά πολλής τέχνης σε αύτήν, 

» η εχεις μορφήν κεχαριτωμένην άπασι τοΐς έκλεκτοΐς χά

η ρακτηρίσμασι τοΰ θήλεος, τοΐς θεωρουμένοις έν τώ φυ- 
» σιογνωμικώ βιβλίω.

27. «Τοΰτό σου τό σώμα, κοσμούμενόν ποτέ, κοσμεί τά κο- 

» σμηματα   , λίαν ανοίκειον ον, ώς πολύλαμπρον, τοΐς 

» λιθοκολλητοις κοσμήμασιν, ώς όλιγολάμπροις.

456

28. «Καί αί γυναίκες, ώ γύναι, βλέπουσαι σέ, ανδρικής φύ- 

» σεως έφίενται. Έγώ νομίζω, ώς η θεά Σακτή ° διά της 

» σής θεωρίας έν τώ νοί έγένετο μέν Κρισνάς, ούκ έτυχε 
» δέ γενέσθαι σου άνήρ· που γάρ τοιαύτη τύχη

29. « Η μέν δή εύμορφία ούκ έστιν είς εγκράτειαν β' σύ δ’ ή 

» τοιαύτη, εύμορφος καΐεύφυής, πώς μενεΐς έντωέμω οικω, 
» άνανό’ρος ούσα, τοΰε’μοΰ άνδρος όντος έμμανοΰς τήδόξη;»

1. Δηλ. ώραιότερον άλλο τούτου ούκ έχουσιν ϊδεϊν.
2. Δηλ. άλλο κάλλιον ούκ έχει ποιήσαι.
3. Παν μέλος ούκ έχει σύγζρισιν, ό οφθαλμός δηλ. τω λωτω, τό 

πρόσωπον τή σελήνή, κ.τ.λ.
4. Κόσμος έστι τοΐς κοσμημασι τό σώμα σου.
5. Παράδειγμα μυθικόν φέρει ό ποιητής. Οΐ δοζάζοντες τήν ούσιν και 

φρονοΰντες άκρον αγαθόν τήν ηδονήν, μάλιστα οί λεγόμενοι Καουλίκαι 
μυΟολογοΰσιν, ώς ή θεά Σακτή (Δύναμις) έλαβε φύσιν ανδρικήν έπι τοΰ 
Κρισνά, είς τό έντρυφήσαι ταΐς βουκολικαϊς γυναιςί.

6. Δηλαδή, ού δύναται ποιήσαι έγκράτειαν ή εύμορφία»
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30. Η δ’έφη· «Πέντε θεοί Γανδάρβαί, ά'νδρες εμού, έπισκέ- 

» πτονταί με, ώ βασίλισσα, αόρατοι καθ’ έκάστην δθεν 
» ούδείς άν βλάψειέ με, τούτων παρόντων, καθώς ούδε ή 

» Σελήνή την αγλαΐαν τού λωτού, παρόντος τού Ηλιου.»

31. Τοιαΰτα είπούση αύτη, καί οτι ό'νομα αύτη εστι Μαλινή, 

εδωκεν ή βασίλισσα επιστασίαν τών αρωματικών ελαίων, 
έπί συμφωνία, ώς ούτε τούς πόδας νίψει, ούτε τά λείψανα 

τών βρωμά των φαγεΐται.
32. Τή δ’ εφεξής ημέρα παρεγένετο ό πρεσβύτερος τοΰ Να- 

κούλα, Σαχαδέβας, καί έφη, ώς ονομάζεται Ταντραπάλας, 

δς καί έψηφίσθη πρός τοΰ βασιλέως επιστάτης τών βοών, 

άφ’ού έδειξε τήν ήν εϊχεν έπιτηδειότητα.

33. Τή δ’ ύστεραία άφίκετο είς τήν βουλήν τού Βιράτα ό Αρ

ζούνας έν σχήματι εύνούχου, κεκοσμημένος γυναικείοις 
κοσμήμασιν, έ'χων πεπλεγμένην τήν κόμην  καί ποδήρη 

χιτώνα.

1

34. Είπών δέ, «Εμοί μέν ό'νομά έστι Βριχανναδά, έκ δετής 

«πρός τούς ούρανίους Γανδάρβας ομιλίας, εμαθον τήν 

» μουσικήν καί χορευτικήν τέχνην,» έψηφίσθη τω βασιλεΐ 

διδάσκαλος τής θυγατρός Ούτταράς, περί τήν μουσικήν 

καί ορχηστικήν.
35. Ελθών δέ πρός έκεΐνον τόν βασιλέα καί ό Νακούλας, καί 

είπών, ώς ό'νομα αύτώ έστι Γραντίκας, καί έμπειρος τής 

ιππικής καί τής άρματηλατικής, έγένετο έπιστάτης τών 

ίππων καί τών αλμάτων.
36. Ιίδέως δέ τούτων διατριβόντων αγνώριστων περίπου τέτ» 

ταρας μήνας, ήλθον πανταχόθεν είς τήν πόλιν έκείνην 

παλαισταί, πανηγύρεως ούσης.
37. 0 δ’ έν έκείνοις άρχιπαλαιστής Ζιμούτας έκομπάζετο   * 4

4. Ώς α! γυναίκες είώθασιν.
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βοών βροντοειδώς και αίτιος γινόμενος της άποκρύ.ψεως 

τής λαμπρότητας τοϋ βασιλέως * 2, ώς Ηλίου, καί της 

εύκλειας αύτού, ώς Σελήνής, καί τών προτερημάτων αύ

τοΰ, ώς άστρων.

4. Δηλ. καλών μεγαλοφώνως τόν παλαίσοντα, ώς έθος.
2. Ένταΰθα παίζει πρός τήν λέςιν ό ποιητής· Ζιμούτα γαρ λέγεται 

καί τό νέφος.
3. Αισχύνη γαρ νομίζεται τώ βασιλεϊ καί ατιμία, έάν μή τις εύρεθή 

καταβαλεΐν έν πάλη τόν έζ αλλοδαπής έλθόντα.
4. Οί παλαισταί, ώς προείρηται, έν Ινδία κρούουσι ταΐς χερσί τούς 

μυώνας, έζ ών ήχος άποτελεϊται σφοδρός.

38. Πολλών γάρ παλαιστών καταβληθέντων εύμαρώς, ούδεις 

αντίπαλος στήναι έτόλμα πρό τούτου, τοϋ ύπερβαίνοντος 
πάντων την λαμπρότητα, δίκην Ηλίου.

39. Μή εύρίσκοντος μέν ούν τόν αντίπαλον τοϋ παλαιστοϋ έκεί
νου, καί έκ τούτου λίαν γαυριωμένου, καί σοβαρώς περιπα- 

τοϋντος έν τη παλαίστρα, έφη ό Βιράτας τω Βήμα, αίσχυνό- 
μένος  · «Παυσάσθω, ώΒαλλαβά, ούτος ό θρασύς παλαβής.®34

40. Ο δέ Βημας, έρεθιζόμενος τριχή, τή τε προσταγή τοϋ 

βασιλέως, καί τή θεωρία τών θεωρών, καί τω γαργαλι- 

σμώ τών βραχιόνων αυτού, θαρρησας έπορεύθη είς καθαί- 

ρεσιν της έπάρσεως έκείνου.
41. Τότε ό ήχος, ό έκ τοϋ κρουομένου μυώνος τοϋ Βήμα  

διέρρηζε τάς κορυφάς τών όρέων τί θαυμαστόν τούτο, 

οτε διά τοΰ ήχου έκείνου κατεβληθη διαρραγεΐσα καί η ώς 

ορος μεγάλη έπαρσις τοϋ Ζιμούτα·,

4

42. Ρίψας δ’ αύτόν τόν άρχιπαλαιστην, τόν μέγα βοώντα, 
καί δεινόν ό'ντα έν πάλαις, εθλιβεν ό Βημας διά τών 

χειρών, καθώς τό ορος τόν μέγαν έλέφαντα διά της διαρ- 

ραγείσης καί πεσούσης πέτρας έκ τής πληγής τών μεγά
λων αύτού όδόντων.
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43. ’Ησχυνετο δ’ όμως ούτος ό υίός τοΰ ’Αέρος, υμνούμενος 

ύπό τών ανθρώπων έπί τφ νίκφ κατά τού ενός Ζιμούτα, 
ού ό πατήρ διασκεδάζει έν τω αύτώ χρόνωπλήθει νεφών χ.

44. Υπερησθείς δ’ ό βασιλεύς, ερριπτε βροχηδόν κατά τοΰ 

Βήμα άνθη χρυσά. Τίς οϊδεν, εί οί θεοί έξ αισχύνης έποίη- 

σαν τότε βροχήν έξ άνθέων, η ούχί   ·,123

45. Οί δ’ έν τφ βασιλείω αύλφ έλέφαντες καί λέοντες, οί 
διωρισμένοι ύπό τοΰ βασιλέως είς μάχην έπί θεωρία, 

έφοβηθησαν, τοΰ Βήμα φωνοΰντος λεοντίως, καί λάμ- 
ποντος τά ό'μματα, δίκην τοΰ έν ΰλφ πυρός.

46. Τούτοις μέν δη τοΐς Πανδοίδαις, τοΐς εύφραίνουσι τόν 
βασιλέα τοιαύταις ήδείαις καί σπουδαίαις διατριβαΐς, 

καί ταΐς παρ’ αύτοΰ πολλαΐς τιμαΐς άντευφραινομένοις, 
δέκα μήνες έγένοντο, άφ’ ού παρεγένοντο.

47. Γυναικάδελφος δέ τις καί στρατηγός τοΰ βασιλέως της 

Ματσέας, Κησάκας τουνομα, ων πρεσβύτερος έκατόν καί 
έξ αδελφών, ην έν τφ πόλει έκείνφ.

48. Καί ποτέ ούτος είδεν, έν τώ οίκω της αδελφής Σου- 

δεσνάς, την θυγατέρα τοΰ Δρουπάδα, ούσαν ώς φυτόν 

Σάνδανον, καί περιπεπλεγμένην έχουσαν την κόμην της 

κεφαλής, ώς μέλανα οφιν °.

1. Παίζει κάνταΰθα ό ποιητής πρός τήν λέξιν* Ζιμούτα γαρ λέγεται 
και τό Νέφος, ώς έν τω άνωτέρφ σχολίφ. —Ό πατήρ τοΰΒήμα ό ”Ανε
μός έστιν.

2. Εις πλείονα έπαινον ΰποτίθησιν ένταΰθα ό ποιητής, οτι ’σως οί 
θεοί ήσχύνοντο, διότι ό βασιλεύς έρριπτεν άνθη χρυσά, και δια τοΰτο 
ούκ έρριψαν τότε άνθη έκ λειμώνος. Σημείωσαι, οτι μέχρι τοΰδε ρί- 
πτουσιν άνθη πεποιημένα έκ χρυσοΰ κατά τών νεκρών, τών έν δό^φ και 
τιμή και πλούτω γεγηρακότων, άπερ άρπάζουσιν οί ένδεέϊς* ρίπτουσι δέ 
καί έπι τών ηρώων και έπι τών θεών.

3. Έπί γάρ τοΰ δένδρου Σανδάνου όφεις οΐκοΰσιν.
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49. ΐδών τοίνυν την άσύγκριτον ταύτ/ς εύμορφίαν, εσεισε 

την κεφαλήν έαυτοΰ, ώςπερ βληθείς έν τω στηθεί τοΐς 
βαλλου.ένοις βέλεσι τοΰ έμμανοΰς έρωτος.

50. Βλέπων δέ ταύτην ασκαρδαμυκτί, έπληγη την καρδίαν 

ύπό τοΰ Ερωτος τοΐς πέντε βέλεσιν, ώς ύφ’ έκαστου τών 
έν τή καρδία αύτής άνδρών έκάστω βέλει.

51. Εκ δέ τής πρώτης θεωρίας αύτής ή έν καρδία αύτοΰ 

επιθυμία, έξελθοΰσα άνεοάνη, ή έστιν ή έξ οφθαλμών 

αύτοΰ έκχυσις τών δακρύων.

52. «Τίς αύτη ένταΰθα, ή εύπάρειος, καί εύόφθαλμος, καί 
ι> απαλή τάς χεΐρας καί τούς πόδας, ή, ώς κινητή ούρα· 

« νία άναδενδράς, διαταράττει τήν έμήν καρδίαν, ώς βομ- 

» βύλιον^»
53. Ταΰτα έρωτήσας τήν Σουδεσνάν, καί χαρείς, μάθουν τά 

περί αύτήν, έγένετο λίαν διατεταραγμένος τήν ψυχήν έκ 

τοΰ γεννηθέντος έρωτος.

54. Φλέγόμενος δέ τω πυρί τοΰ έρωτος, έφη τή θυγατρί τοΰ 

Δρουπάδα, τή μόνη άυ.βοοσία τών όοθαλμών τοΰ κόσμου, 
τή εύειδεΐ καί εύουεΐ*

55. «Σύ, ώ γύναι, ούσα άμβροσιοστάλακτος, σεληνοπρόσω- 

» πος, λωτόφθαλμος, λωτόχειρ, λωτόπους , καί μηρούς 
» εχουσα ώς Ραμβάς  , διά τί εΐσδύσα, κατακαίεις τήν 

» έμήν καρδίαν

I.2

56. «Πώς δέ σέ, ώ απαράμιλλε καί αγαθή, ομοιώσω τή 

« έμαυτοΰ ζωτική ψυχή·, ή μέν γάρ ζωτική ψυχή, έλθοΰσα 

» πρός τώ λαιμω, θάνατον δίδωσι  σύ δέ, προσελθοΰσα *

I. Ταΰτα πάντα ψυχρά εΐσι.
2. Το φυτόν ή 'Ραμβά, ή και Καδαλή λέγεται, περί μέν τά κάτω· 

παχύτερα έστι, περί δέ τά άνω λεπτότερα αναλογώ;, καί διά τοΰτο 
εικάζεται τω μηρώ.
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» τω λαιμω, ζωοποιείς 1. Ως προς σέ άρα ζωτική ψυχή 

»ούδέν έστιν.

1. Έάν περίπτυξη με δηλονότι.
2. Τουτέστιν άγκαλίσασθαί σε.
3. Αυτολεξεί, πεμπτέα έστι.

57. « Ω γύναι, έγώ επιθυμώ θεΐναι σέ αύτήν έξω τοΰ στή- 
«θουςμου  · ένδον γάρ ούσα θλίβεις με σφοδρά, ώς 

»ήλος.

123

58. «Εί δ’ ού περίπτυξιν σφοδράν ποιήσεις τοΰ έμοΰ σώ- 

» ματος, ώ εύσώματε, τώ ζεύγει τών χειρών σου, έγώ 

» ύπερπληρούμενος έκ τής έπιθυμίας διαρραγήσομαι.
59. «Ποίησον τοιγάρ τοι, ώ νέα, ελεος τή έμ.ή πνοή· δέξαι με 

» κατακαιόμενον τω Ερωτι  ού γάρ διαπρέπει ή γυνή άνευ 

» άνδρός, καθώς ούδ’ ή νύξ άνευ σελήνης.»

*

60. Η δέ θυγάτηρ τοΰ Δρουπάδα έλεξε λόγον σκληρόν έκ 

θυμού· «ό νους σου επιβαίνει αδίκων έπικατάρατος σύ, 

» καθώς και ό Ραβάνας.
61. «Οί πέντε κρύφιοι άνδρες μου Γανδάρβαι, οί μ ή κατα- 

» βαλλόμενοι τήν δύναμιν μηδ’ ύπό τών θεών, θανάτω 

» παραδώσουσι σέ τόν έμμανή.»
62. ό δέ άποβαλών τήν αισχύνην έκ τής κατά τήν καρδίαν 

νύξεως τού βέλους τοΰ Ερωτος, έξήγγειλεν αύτίκα τή 

Σουδεσνα τήν πρός τήν Δραουπαδήν κλίσιν αύτοΰ.

63. ίδοΰσα δ’ ή Σουδεσνά τόν αδελφόν μή ανεχόμενου τοΰ 

Ερωτος, έφη αύτώ- «Αύτη πεμφθήσεται ° είς τόν σόν 
» οίκον, είς κομιδήν οίνου, έπί προφάσει μεγάλης εύωχίας.

64. «ίνα δέ μή αύτη ή εύπρόσωπος τό πρόσωπον άποστρέψη 

» άπό σοΰ, ώς ό λωτός άπό τοΰ βομβυλίου, κολακευτέα 
» λόγοις εύπρεπέσι, πολυειδέσι και μελιειδέσι.»

65. Παρηγορηθείς ούτος ούτωσ'ι ύπό τής αδελφής, άπήλθεν
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οίκα^ε, καί περ ^εοεμένος, ώς ύποζύγιον, σχοινίω ίυνά- 

τώ, τώ κάλλει της Δραουπα^ής.

66. Καί ύπό μέν τού Κησάκα προσηλώθη έκείνη τή κεχα- 
ριτωμένη ή διάνοια  εκ τής προσηλωθείσης ^ιανοίας 

έφαίνετο έκαστον τών ύπ’ οψιν αύτοΰ πιπτόντων, ώς 
έκείνη .

*

1

67. Ανάψυξις ούκ έγίνετο τω κατακαιομένςο τούτου στή- 

θει άπασι τοΐς έντιθεμένοις άναψυκτικοΐς είοεσι· τούναν- 
τίον δέ τά ψυχρά, θερμά καθίσταντο έκ τής θερμότητος 

τοΰ στήθους.
68. Πρός δέ τούς δούλους, τούς παρασκευάζοντας ταχέως τά 

ψυκτήρια, έλεγε τότε ολίγους, έλεεινούς, σχετλιαστικούς 

και συγκεχυμένους λόγους, πασχών ύπό του μεμηνότος 

Ερωτος·
69. «Η εξωτερική αύτη θεραπεία ανάρμοστος έστι και άχρη- 

« στος είς απαλλαγήν εσωτερικού πάθους   · δότε μοι τό 

» κυρίως φάρμακον, τόν χυμόν ιών γλυκέων και άμβρο- 
» σίων χειλέων έκείνης.

123

70. «Διά τί κινείτε ταΰτα τά φύλλα τής Ραμβάς έκ γάρ 

» τούτου τοΰ άέρος τό πάθος μου τό έν τή καρδία ούκ 

»άποσβέννυται, ώς λύχνος, αλλ’ αύξάνει μάλιστα, ώς 

» τό έν ύλη πΰρ.
71. « Θερμότητα μάλλον προξενεί τό εμπλαστρον  τοΰ Σαν- 

» δάνου έν τοϊς τραύμασι, τοΐς έκ τών βελών τοΰ Ερωτος 

4

1. Δηλ. παν ο,τι εβλεπεν ένόμιζεν ώς έκείνη έστί.
2. 01 γάρ ύπηρέται έπί τοΰ στήθους έρ^αινον ψυχρά ύγρά, έτίθεσαν 

ψυχρά έμπλαστρα.
3. Έρ^ίπιζον αύτόν φύλλοις τής 'Ραμβάς, ή λέγεται και Καδαλή’ 

αύτη ψυχρά έστι φύσει και κατά τά φύλλα, ά πλατύτατα είσι, και κατά 
τόν καρπόν. Τοΰτο τό φυτόν φύει και έν Αίγύπτω, δ ττερ λέγεται Μούζα.

4. Τό ές ύλης ύγράς τοΰ Σανδάνου εμπλαστρον, 3 ψυχρόν έστι.
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9 κατά την έμήν καρδίαν, τήν εχουσαν τούς μαστούς έκεί- 
» νης έντετυπωμένους καί τό πΰρ τής διαζεύξεως ύπερ· 

» φλέγον πνεύματι τεταραγμένω.»
72. Τοιούτοις τούτου έλεεινοϊς "λόγοις αί οί'κοι γυναίκες έξή- 

λειψαν τήν ήν είχον έντετυπωμένην οίησιν  , θρηνοΰσαι, 

καί δάκρυα χέουσαι Ιζ οφθαλμών.

12

73. Παρά δέ τών θεραπόντων, τών άχθομένων τήν καρδίαν 

επί τώ πάθει του εαυτών δεσπότου, έπέμφθη εύθέως μία 

τις άγγελιαφόρος, ή έλθοΰσα, έφη τή Κρισνά·
74. «Αφ’ ού ώράθης, ώ καλή, τοΐς όφθαλμοίς τοΰ Κησάκα , 

» απ’ έκείνου εκείνος τοΰ χρόνου φερώνυμος έγένετο, δια- 

» πάρεις τοΐς βέλεσι τοΰ Ερωτος .

3

4

75. «Τής δέ καρδίας έκείνου, ώ εύόδου, πεπαρμένης βέλεσι 
» πολλοΐς τοΰ Ερωτος, καί γεγενημένης δίκην κοσκίνου, 

» τό πνεΰμα ούκ έζήλθεν εΐσέτι διά τών οπών, έπισχεθέν 

» τής εφόδου τή πρός σέ έλπίδι.

76. «Καί τοι δέ σύ αδύνατος, καθό γυνή, δυνατή όμως εί 

» σώσαι τόν πρόσφυγα, ής ύπό τήν σκέπην καί άντίληψιν 
» καταφυγήν έφίεται καί ό Κησάκας, διά τόν φόβον τοΰ 

» βροτολοιγοΰ Ερωτος.

77. «Ων περί τήν λίμνην έκεΐνος, φιλεΐ τόν λωτόν, ώς πρό- 

λ σωπόν σου, άπτεται τών χηναλωπέκων, ώς μαστών σου, 
» καί τίθησι τήν Κουμούδαν έπι τοΰ στήθους, ώς χεΐρά 

» σου, διατεταραγμένος τον νοΰν.

1. Διά τής άναπολήσεως.
2. Τήν ήν ειχον οίησιν, οτι αΰται ώραΐαί είσιν, άκουουσαι ήδη, οτι 

άλλη ώραιοτέρα έστιν, ής ό άνήρ αύτών έρα.
3. Κησάκα λέγεται καί ό διάτρητος κάλαμος, δς ηχεί πνέοντος άνεμου.
4. Διαπαρείς τοΐς βέλεσι τοϋ ’Έρωτος, διάτρητος έγένετο, ώς ό διά

τρητος κάλαμος, δς λέγεται Κησάκας.
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78. αΑοες, ω αγαθή, εύθέως τδ ταπεινόν τούτο εργον της 
» ^ο6λτ,ς, ίνα καί αί σεληνοπρόσωποι έκείνου γυναίκες 
» προσκυνήσωσι τού; σού; λωτίους πόδας.

79. «Γεϋσαι ζακόρως τη; εραστής αμβροσίας μετ εκείνου, 

« τουτέστι τή; περιπτύξεως, έξ ής ρέουσι σταγόνες αί 

» είσιν οι πιπτοντες μαργαριται εκ του όιαρρηγνυμενου 

» λαμπρού ορμου ".
80. «Σύ ή δυναμένη έξαλεΐύαι τό έν τω ^ήθει μέγα εκείνου και 

» καυστικόν πάθος τοϋ έρωτος δια μόνης τή; αφής, τό μή 

» έξαλειφθέν διά τών έπιτεθέντων λωτών πολλών, και 

» φύλλων νεογνών, διά τί ού γίνη ή απαράμιλλο; γείρ;

81. «Νεϋσον, ώ έλαφόφθαλμε’ πάντα δέ ταΰτα, άπερ είπον, 

« πλνρωθήσεται καί έκ τών λόγων τοϋ Κησάκα, καί έκ 
« τών λόγων προσέτι τής Σουδεσνά;, τών ρηθέντων διά 

» τήν έξάλειψιν τοϋ πάθου; τοϋ άδελφοϋ.

82. «Εί ζωή εσται έκείνω τώ καταπιεζοαένω έκ τών άθρόω; 

» βαλλόντων βελών τοϋ Ερωτος, εσται αύτη ούκ άλλω; 
» πως, άλλ’ ή διά τή; άναβάσεω; εί; τού; δυσβάτου; 

ρ σου μαστούς, ώς εί; φρούρια.
83. «Αγλαϊζέσθω, ώ άγλαόμορφε, τό στήθο; έκείνου, ώς έξ 

» αλείμματος τοϋ καλοϋ Σανδάνου, έκ τής προστριβή; 

ν τών έν όρμω άνθέων, ύποβεβοεγμένων τω ύδρώτι, έν 

» τή σοοδοά περιπτύΕει.

84. « Ενθες τό ζεϋγος τών μαστών έν τώ στηθεί έκείνου, ώ 

» εύμορφε καί όλβία, ώς έμπλαστρου, εί; θεραπείαν τοϋ 

» πάθου; τοϋ Ερωτος, καί δήσον περισφίγζασα, ώς ται- 

» νιαν, τό ζεϋγος τών χειρών σου έπί τοϋ νώτου έκείνου.

1. Πίνοντος γάρ τίνος πίπτουσι σταγόνες.
2. ’Εκ γαρ τής σοοδρας περιπτύξεως διακόπτεται ό έκ μαργαριτών 

όρμος.
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85. «Μηδέ φοβηθής έκ τοιούτου καυστικού πάθους εκείνου 

» έν τή περιπτύξει, ώ εΰοφρυ· έκ μόνης γάρ τής σής θέας 
» ψυχρό; ίδρώς αύτώ έσεται.

86. «Ποίησον ούν τούτο έκουσίως· έκεΐνος γάρ, δυνατός ων, 
» βία λήψεταί σε, και εις ούδέν μετρήσει, ούτε τήν Σου- 

» δεσνάν, ούτε τόν Βιράταν, ούδέ μήν τήν σήν άπο- 

» ποίησιν .1

87. «Διάρρηξον, ώ ερωτική, τόν έν τώ στηθεί έκείνου κα- 
>> θειμένον όρμον, τόν έμποδίζοντα τήν περίπτυξιν  , διά 

« τή; σφοδρά; προστριβή; τών μαστών, τών εντός όντων 

» σκληρών.

12

88. «Νΰν, ώ εύόδους, ή ζωή έκείνου μέχρι τού λαιμ,ού ήλθε  

» σύ δέ προσεγγίσασα τώ λαιμω, γενού ζωή έκείνω τα-

*

89. «Καί πρότερον διά τή; σή; εί; τά εντός έκείνου είσδύ- 

» σεω; ή καρδία αύτού έθλίβη· καί νύν πάλιν διά τής 

» περιπτύξεως θλίψον έξω αύτού τού; βραχίονας.»

90. Παυσάσης λέγειν ταύτης τής μαστρωπού, εφη ή ά'μωμος 
καί καθαρά τοΐς εργοις  «Φοβούμαι, μήπου αύτός άναι- 
» ρεθή πρός τών πέντε Γανδαρβών, τών άνδρών μου. »

*

91. Τό πλήθος τών λόγων εκείνης τής μαστρωπού ανωφελές 

έγένετο διά τού ενός ταύτης λόγου, καθώς τό πολύ καί 

βαθύ σκότος διά τού λαμπρού λύχνου.
92. Ρηθέντος δή τού λόγου τής Δραουπαδή;, ώς είχεν, ύπό 

τής άγγελιαφόρου, έλθούσης, ό Κησάκας μεγάλως έξε- 

καύθη, καίπερ καθήμενος έπί στριόματος λωτών.
93. Εφη δέ φανείση τή Σελήντ, νομίζων τό πρόσωπον τής Μα- 

λίνής, έλθούσης· « Ελθέ, έλθέ, έρασμία, ταχέως· άπόμα- 

1. Ένταΰθα φόβον αυτή δίδωσιν, έάν ρ.ή νευσρ.
2. Τόν όντα μεσότοιχον τή; περιπτύξεως.

25
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» ξον τά δάκρυα έκ της παρειάς, τά συμμιγέντα τή 

» στίμμει 1. ”

1. Διά τών μελανών δακρύων σημαίνει ό ποιητής τά έν τή Σελήνη 
μελανίσματα* ό δέ Κησάκας νομίζει, οτι κλαίει εκείνη έκ τής διαζεύ- 
ξεως αύτοΰ.

2. Δεινοπαθοΰσι κατά τής Σελήνής οΐ πάσχοντες τψ έ’ρωτι, καί μή 
τυγχάνοντες τής έρωμένης* βλέποντες γάρ τήν Σελήνην, άναπολοΰσι το 
πρόσωπον τής έρωμένης, καί διά τούτο τήκονται.

3. Καρατομηθέντος του 'Ραχοΰ ύπό τοΰ Βισνοΰ, ή μέν κάρα λέγεται 
'Ραχοΰς, το δέ λοιπόν σώμα Κετοΰς. Διά τοΰτο, καταπινομένη ή Σελή
νη υπό τοΰ στόματος τον'Ραχοΰ, έςέρχεταιέκ τοϋ τετμημένου λάρυγγος.

94. ΐδών δ’ αύτήν έν ύπνω ζατά τύχην άπαξ, άφυπνώσας, 

ούζ ειδεν αύτήν  πολλάκις ούν καμμύσας τά ό'μματα, 
ύπνώσας τε καί άφυπνώσας, ούζ είδεν αύτήν ζαΐ τό 

δεύτερον.

*

95. Καί, «Ω ποιητά, εφασκεν, ώ Πάτερ Βραχμά, αύτη ή 

» Σελήνή   αιτία γίνεται της συστολής τού λωτοΰ, έφ’ ού 

» κάθησαι  ποίησαν τε'λειον τό σώμα τοϋ Ραχοΰ , ίνα 

» καταποθεΐσα ύπ’ αύτοΰ, μή άνατείλη ές αύθις αύτη.

12

* 3

96, « Ω Σίβα, τί ποιείς ; συ, ώς θεός, αεί τιμά ύπ’ έμοΰ  

« Διά τί φε'ρεις την Σελήνήν έπι της κεφαλής ·, διά τί 

» πάλιν ού κατακαίει; τούτον τόν Ερωτα ; »

*

97. Τοιαύταις πολλαΐς μεμψιμοιρίαις καί δεινολ.ογίαις τούς 

οικείους πάντας ταλαίπωρων, δεινώς διήνυσε την νύχθ’ 

ολην, έοικυΐαν εκατόν αίώσιν.
98. Επέμφθη δ’ η Μαλινη βιαίως πρός τόν Κησάκαν έπι 

προφάσει οίνου παρά της Σουδεσνάς, έλεησάσης αύτόν, 

καί περ άντιτείνουσα καί προτείνουσα την δυστροπίαν 

έκείνου.
99. Καί η μέν Κρισνά έβάδιζεν είς τόν οίκον τοΰ Κησάκα 
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περί δείλην έσπέρας, επικαλούμενη τον Ηλιον ό δ Η

λιος έζαπέστειλεν ενα Δαίμονα είς φυλακήν αύτής.

100. ΐδών δ’ εκείνος τό λαμπρόν και σελην.αΐον πρόσωπον 

αύτής, έλθούσης, άνέστη εύθε'ως άπειροπλασίω χαρα, κα

θώς ό ωκεανός άνίσταται άλλεπαλληλοις κύμασιν, άνα- 

φανείσης της Σελήνής.
101. Τότε οί βραχίονες έκείνου έκ της ύπερβολικής φρίκης διέρ- 

ρηξαν έν τώ άμα τά βραχιόνια  , ίνα μηπου είη έμπο- 

δόν τή περιπτύξει τής ερωμένης.

12

102. Θλιβόμενος δέ τω ερωτι, εγηΰΐ πρός αύτήν τήν σώφρο- 

να, τείνουσαν τά ό'μματα κατά γής· « Πρόσιθι, πρόσιθι, 
ι> άγλαόμορφε, άφες τήν αιδώ, περίπτυξαί με.

103. « Κατάδεξαι ταΰτα πάντα είς χαράν τής έμής καρδίας, 

» έμέ αύτόν, ταύτην τήν περουσίαν, ταύτην τήν πολλήν 

υ θεραπείαν, καί τοΰτόν μου τόν οίκον. »
104. Π δέ άποβλέψασα πρός έκεΐνον, τοιαΰτα λέγοντα, άδη- 

μονοΰντα είς τήν μέλλουσαν συνουσίαν, καί έρυθρόν λίαν 

όντα έκ τών λιθοκόλλητων χρυσών κοσμημάτων, ένόμισεν 
αύτόν, ώς τόένΰληπόρ, ή ούσα ώς άναδενδράςσωφροσύνης.

105. Ελκων δ’ ό Κησάκας τό ίμάτιον αύτής, πέπτωκε κατά 

γής ύπό τοΰ έαυτοϋ αμαρτήματος, ώς κάλαμος ύπ’ έλέ
φαντος · τότε ή Κρισνά έθεεν έπί τήν βασιλείαν αύλήν.3

106. 0 δέ έκκαϋθείς διπλασίως, τώ τε ερωτι καί τω θυμω, 

έπιδραμών είλκεν αύτήν τής κόμης καί έπαιεν αύτήν λάξ, 

(άθλιος !) ώςπερεί τήν έαυτοϋ εύδαιμονίαν.

1. Ο γαρ Ηλιος ήν προστάτης, δς έδωζε και τήν άκένωτον έκείνην 
λοπάδα, ώς έρρέΟη πρότερον.

2. Ψέλλια, βραχιόνια.
3. Παίζει κανταύθα προς την λέζιν ό ποιητής" Κησάκας γαρ λέγεται 

ο κάλαμος.

25*
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107. Τηνικαΰτα εξεΧθό^ν έξαίφνης ό φύλαξ εκείνος Δαίμων έκ 
τού σώματος τής Δραουπαδής, ερριψεν αύτόν κατά γής 

άναίσθητον, ώς άμπλάκημα ένσωμον.

108. Παρών δ ό γενναίος Βήμας έν τή συνόδω τού βασιλέως, 

έθεάσατο τήν ατιμίαν τής οικείας γυναικός  άφεις δετήν 

έν ζαιρώ ύπόκρισιν, και δηλώσας τον πυροειδή αύτοΰ 

θυμόν, έζωλύθη νεύματι ύπό τού ’ίνδιστίρα.

*

4. Ή μελανότης τοΰ Βεάσα μελαντέρα έστι τοΰ σιδηρού ξίφους, δ 
κατέφαγε τήν στίμμιν, τήν έν τοΐς όφθαλμοΐς τών γυναικών τών έχθρών, 
έξήλειψε δηλ. τήν μέλαιναν βαφήν τών οφθαλμών τών γυναικών τών έχ
θρών, άναιρεθέντων* ή δ' έγκράτεια τοΰ Βεα'σα σκληροτέρα και όξυτέρα 
έστί τοΰ ξίφους.

Τέλος τοΰ Πρώτου Κεφαλαίου, 

τοΰ Τετάρτου Βιβλίου 

της 

Βαλαβαράτας. 

------------ ------

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,

ο διαλαμβάνει τον θάνατον τοΰ Κησάχα.

1. £στω εις χαράν ήμών ό υίός τού Παρασσάρα, ος τιμα- 

ται ύπό τού ξίφους, ο έστιν ή μελανότης τού ζαταφα- 

γόντος τήν στίμμιν τών οφθαλμών τών γυναικών τών 
έχθρών, ώςπερ νιζηθέντος τή οξεία αύτού έγκρατεία.

2. Αναστάσα μέν ούν εύθεως ή γυνή τών Πανδοϊδών, κεκο- 
νιαμένη τό σώμα, θρηνωδούσα, παρέστη τή συνόδω τοΰ 

βασιλέως, έν ή παρήσαν και οί άνδρες αύτής.
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3. Καί « Ω βασιλεύ ο έχραζε φωνή έλεεινή και θυμοειδεΐ, 

άποβλέπουσα προς τον Βήμαν άγρίω ομματι, « Σύ βλέ- 
» πεις έμ.ε τετυμμένην  σήμερον βλέπω καί έγώ τήν δι

ό καιοσύνην σου. »

*

4. Είπόντος δέ τού βασιλέως, « Η μάχη ύμών, Μαλινή, 

«κατ’ ιδίαν έγένετο οθεν είπε, τίς ή αιτία \ « πάλιν 

ή Δραουπαδή ελεζε τάδε*
5. « Εί ό πρώτος   τών πέντε μου θεοειδών άνδρών, καί 

«κρύφιων έν τω κόσμω, ούκ ήν ήσυχος, τίς τολμηρός 
» έπραξεν άν τοιοϋτον ;

12

6. «Ω άνερ Βήμα , σέ οί αδελφοί λέγουσι νικητήν μέγαν 
» έν πολέμω· καταφρονήσας ούν τού λόγου τού αρχηγού , 

<> άνελε ταχέως τόν θλίύαντά με έχθρόν. «

3
4

7. Τοιαύτα ακατάληπτα λεγούση εκείνη θυμοειδώς καί γορ- 

γώς, άπεκρίνατο ό ’ίνδιστίρας ύποκριτικω θυμω·

8. « Εί τις άνήρ σοι τυγχάνει Βήυ.ας, περιφανής έν πολέμω, 
» πληρωσάτω σοι έκεϊνος ταύτην τήν έφεσιν νύν δ’ ά'πιθι, 

» μηόέ θοούβει έν τή κυβεία .»5
9. II δέ πεισθεϊσα τώ λόγω τού ’ίνδιστίρα, άνεχώρησε τε- 

λευταΐον, λίαν μηνιώσα, καί έλθούσα ανήγγειλε τή γυ- 
ναικί τού βασιλέως τήν ραδιουργίαν τού Κησάκα.

10. Πλύνασα δ ΰδατι τά ίμάτια αύτής, τά μολυνΟέντα χειρί 

άλλοτρίου άνδρός, καί λουσαμένη, έπορεύθη νύκτωρ πρός 

τόν Βήμαν είς τό μαγειρεΐον.

1. Μή όντος έμοΰ δηλ. αύτόπτου.
2. Τόν Ινδιστίραν εννοεί.
3. Τοΰ βασιλέως άσχολουμένυυ περί τήν κυβείαν, καί μή προσέχον

τας, ή Δραουπαδή αγανακτούσα λέγει λόγους, έξ ών ού δύνανται κατα- 
νοήσαι οί παρεστώτες περί τίνος λέγει.

4. Τοΰ Ίνδιστίρα δηλ.
5. Ό Ίνδιστίρας συνεκύβευε τφ βασιλεΐ.
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11. Κοιμώμενος δ’ ό Βήμας ήδε’ως κατά γής τού μαγειρείου, 

ένηγκαλίσθη ύπ’ εκείνης, ώς άνήρ, και έπιέσθη κατά τό 

στήθος.
12. ’Ανοίςας δέ τούς οφθαλμούς, και ΐδών την ήγαπημε'νην, 

μετά πολύν χρόνον έλθοΰσαν οιζοθεν, άπε'βαλε τό έν τη 

ζαρδία ά'λγος τη συαπλοκή τών βραχιόνων.

13. Τότε ή θυγάτηρ τοΰ βασιλέως Δρουπάδα έξηρεύξατο 

πρός τόν Βήμαν λόγον άδιάρθρωτον και ασαφή, ζαταπνι- 

γομένη τή έκ της οδύνης δακρύρροια*

14. « Εί σύ ό θυμοειδής  παρέβλ.εψας πρότερον τόν Δουσσα- 
»σάναν, ίδέ γοΰν νΰν τάς εμάς χεϊρας, όζους έχούσας έκ 

η της τριβής τοΰ Σανδάνου.

1

15. «Αρτι δέ καί ό Κησάκας είλζε'με έκ τής κόμης, καίλάξ 
«επαιέμε  άρα τό στήθος σου ού διερράγη, παρόντος, 

» καί μηδαμώς αμυνόμενους

*

16. ’Ακούσας ταΰτα παρά τής συζύγου, άχθεσθείς καί τή 
άναμνήσει τής πολλής ταλαιπωρίας τών άδελφών, εφη, 

άναστενάζων, καί τείνων συνεχώς τούς οφθαλμούς εις τούς 

βραχίονας  *2*

17. «Ημείς, ώ φιλτάτη, τί ποιήσωμεν έν ταύτη τή ατιμία, 
» οί άπειργόμενοι ύπό τοΰ φιλησύχου ’ίνδιστίρα, ώς άγάλ- 

» υ.ατα λίθινα  έσαεν, καί περ ό'ντες οπλικοί  ς3 4
18. «Δος, ώ έλαφόφθαλμε, έκείνω τώ Κησάκα λόγον ψευδή 

» έπί συνουσία νύκτωρ έν τή ορχήστρα °, ϊν’ έμβάλω αύ- 

» τόν, ώς ψωμόν, βία έν τω στόματι τοΰ ’ΐάμα.

4. Ό μέγας άναιρέτης, αυτολεξεί.
2. 'Ότι τοιούτους βραχίονας εχει στιβαρούς.
3. Ώς άψυχοι δηλονότι καί αναίσθητοι.
4. Ό-'ίκοί, φιλοπόλεμοι.
5. Έν τφ θεάτρφ, έν τή όρχήστρα.
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19. Η δέ Δραουπαδή, έζακεσαμένη τήν φαρμακώδη οδύνην 

τοΐς άμβροσίοις λόγοις τού Βήμα, έπανήλθεν εύθεως και 

κρυφίως, ώς ήλθεν, είς τόν οίκον της γυναικός τού Βιρά- 

τα μετά χαρας.
20. Τφ δ’ εφεξής ημέρα, ώςπερ έρώσα, εφη κατ ιδίαν λό- 

γοις μελιειδέσι τώ Κησάκα, έλθόντι εις τόν οίκον της 
Σουδεσνάς·

21. «Πώς σύ, ώ ωραιότατε τών έπι γης, είπες μοι τότε τόι- 
αυτα έν παρόουσία ανθρώπων ; έλθέ διά νυκτός, κατά τήν 

»έμήν επιθυμίαν, εις τό Οέατρον, ένθα ούκ είσιν άν- 

» θρωποι.»
22. Χαοεΐς δέ ό γυναικάδελφος τού βασιλέως τοΐς λόγοις 

τής Δραουπαδής, ελεξε λόγον ήδύν ζαί τρανόν, έξιόντα 

έκ λάρυγγας, ού ή ζωή ήλθεν έν τφ έαυτής στάσει και 
ζ I σωτηρία .

23. «Σήμερον τοϊς μέν καλοΐς μου έργοις υψωσις έγένετο, τοΐς 
» δέ καζοΐς ταπείνωσες  καθό έγώ όρώμαι ύπό σού όμ- 

» μάτι ίλαρώ, πρός ό ή βασιλεία τών τριών κόσμων χόρ- 

» τος έστιν.

21

24. « Εγώ τούς λωτούς ποιούμαι κατωτέρους τών σών όφθαλ- 
» μών, ώ εύόφθαλμε, τών λαμπρώς και διαυγώς κινου- 

« μενών τφ πρός εμέ ένατενίσει.
25 3
26. «Βαβαί! τούτο τό αγλαόν στόμα σου, ώ εύπρόσωπε, τό

4. Πρότερον μεν γαρ ήν τεθνεώςπως, διότι άπέτυχεν* ήδη δέ έμβιος 
καί εύτυχής, διότι τυγχάνει τοΰ ποθουμένου.

2. ΊΙ άρετή μου τά πρωτεία ελαβεν, ύπερίσχυσεν ή δέ κακία έτα- 
πεινώθη, παρεχιύρησε.

3. Ούτος ό στίχος παραλέλειπται, δς και συμπεραίνεται, ώς περιττός 
έστι.
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» λαλούν, έν μέν τή παρωχηκυία ήμερα ήν αδελφόν πως 

τού ιού, σήμερον δ’ αδελφόν τής αμβροσίας.

27. «Η γέννησίς μου, ή ζωή μου, ή δόξα μου, ή εύμορφία 

» μου και ή υπερηφάνεια μου επικερδής έγένετο, καθότι 

» ό λόγος σου καί ό οφθαλμός σου έβάπτισέ με εις χαράς 

» αμβροσίαν.
28. «Διά μόνου τού λόγου τής περιπτύςεως ή μέν καρδία 

« μου έγανώθη, τό δ’ άλγος μου άπηλλάγη, καί ή χαρά 

» μου έξετάθη· τί δ’ άρα γενήσεται έξ αύτού τού έργου 

» τής περιπτύςεως ;
29. «Λαμπρά ηδονή έγένετο ταΐς καρδίαις ήμών άμοιβαίως 

» διά τής ήδείας ομιλίας· δτε δ’ αύτη έμπράκτως καί 

» τοΐς σώμασι γένοιτο, οποία άρα έσται έκείνη ή ώρα;»
30. Ταύτα είπών ό Κησάκας, άποπεμφθείς σπουδαίως  ύπό 

τής εύοφθάλμου Δραουπαδής, έπορεύετο οίκαδε σχολαίως, 
δεδεμένος τήν καρδίαν, ώς σχοινίοις, ταΐς χάρισιν 

έκείνης.

1

31. Περί δέ πρωίαν ήρώτα ό άφρων συνεχώς λόνοις, λύπην 

παρέχουσι τω ζεύγει τών χηναλωπέκων, τών ένδιαιτωμέ- 

νων τω κατά τόν οίκον χαρίεντι λιμνίσκω· «Εγένετο 
” λήξις τής ημέρας;»

32. Καί ό μέν Ηλιος, έννοών τόν θάνατον τού Κησάκα, γενη- 

σόμενον έν νυκτί, έλέει κινούμενος, έποίει τήν ημέραν 
μακράν ό δέ ένόμιζεν αύτόν άνελεήμονα.

33. Υπό όέ τού θανάτου έκείνου, τού γενησομένου έν τω και- 

ρω τής νυκτός, βιαίως έκρημνίσθη άπό τού ούρανού ό 

Ηλιος, ό πατήρ τών φώτων, είς τόν ωκεανόν.
3-ί. Σύν δέ τή χαρα τού Κησάκα, τού κοσμούντος εαυτόν

ί. -ουςχ'ως άπεπέμφθη, ϊνα μή εκκεντούμενος τότε τώ ερωτι, 
ποιηο-^τι άπαίσιον.
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κοσμήμασιν άπαραμίλ'λοις, καί μηδέν ετερον, ή τούτο, 
διανοουμένου, ηύξανε καί ή νύξ, λαμπρυνομένη λαμπρα 

σελήνή.
35. Περί δέ που τδ μεσονύκτιον έποοεύΟη είς εκείνην τήν 

διωμολογημένην ορχήστραν, ητις ήν τόπος φοβερός ε’κ 

της παρουσίας τοϋ οοβεροϋ Βήμα, έλθόντος εκεί έπί μά
χη, ώς ειρηζε τή Δραουπαδή.

36. Τά δέ καθ’ οδόν απαίσια πολλά σημεία είς ούδέν έλογί- 

σθζ,σαν αύτώ, καί ή τών φρονίμων συμβουλή ούκ είση- 

κούσθη, έκ τε της προτροπής τών πορνοβοσκών, καί της 
έξ έρωτος τυφλότητας.

37. Είσέδυ ούν τδ Θέατρον μόνος, άποπέμψας πάντας τούς 

περί εαυτόν, όλισθαίνων έκ πολλής τής αδημονίας, καί 

έκφωνών «Ποΰ έλαφόφθαλμε ει;»
38. Ψηλαφών δ’ ώς τυφλός, ήψατο άκρα χειρί τοϋ Βή

μα έκείνου, καί έφη· «Εγώ, λωτόφΟαλμε, έκ τής πολ- 
» λής αδημονίας ούκ έφόρεσα κοσμήματα τοσαϋτα, όσα 

» έδει. »

39. «Σύ δ’ άρα σώμα σκληρόν τήν άφήν έσχες, έπειδή ή 
» διάνοια σου ήν έμβεβυθισμένη εις έπίτευξιν έμοϋ’ τό 

» έμόν μέν τοι σώμα σκληρόν πέφυκεν έκ τών πόνων τοϋ 
» άναιρεϊν δεινούς έ/Ορούς έν πολέμω.»

40. Τότε τδ Οερμοειδές τοϋ Ουμοϋ τοϋ Βήμα έξήφθη τριχώς, 

τή τε πρός τήν γυναίκα ατιμία  τοϋ Κησάκα, τή τε 
εύωδία τών μόρων, ών είχεν εις ηδονήν τής ερωμένης, 

καί τή περί πολέμου άφηγήσει  .

1

I.2
41. Θείς δ’ ό Βήμας τήν χεΐρα έπί τοϋ ώμου αύτοΰ, έφη 

I. Οτε έλκων αύτήν έκ τής κόμης, επαιε λάξ.
2. Οτε εΐπεν ότι, έκ τών πόνων τοΰ πολέμου τδ σώμα αύτοΰ σκλη

ρόν έστι.
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χθαμαλ.ή τή φωνή· «Εγνώσθη τδ θαυμαστόν σου σώμα 
η καί ή δύναμίς σου" νΰν δ’ άρξαι μάχης».

42. Τότε χειρομαχία αύτοϊν έγένετο, καθ’ήν ή μέν γη έτρε- 
μεν έκ τής τών ποδών βάσεως, ό δ’ ούρανδς ηχεί έκ τής 
τών χειρών συγκρούσεως, οί δέ νυκτοποροΰντες δαίμονες 

έφοβοΰντο.
43. 0 δέ Κησάκας ήμει αίμα, δ έστι τό έν τή καρδία αύ

τοΰ φίλτρον  πρός τήν Δράουπαδήν, έκ τών πολλών 

καί σφοδρών πληγών τής τοΰ Βήμα χειρδς, ή ήν ώς 

μοχλός μέγας.

1

44. Πάντα δέ τά μέλη τοΰ Κησάκα είσέδυσαν είς τό έντός  , 

έκ τών πληγών τής χειρδς τοΰ Βήμα, έπι τώ τυχεΐν 
τής έρωμένης, ής ούκ ήδύναντο τυχεΐν έξωθεν .

12

3

45. Τοΰ δέ Κησάκα έπιλαθομένου τών χαρίτων τής Δραου
παδής, διά τό συνήδεσθαι ταΐς θεαίναις , άναγγείλας, 

χαίρων, τά κατ’ αύτόν τή Δραουπαόή ό Βήμας, έπανελ- 

θών έκοιμάτο έν τω μαγειρείω.

4

46. Περί δέ τήν εω, ίδόντες άπας ό λαός τδν Κησάκαν τε- 
θνεώτα, άγγελθέντα ύπό τής Δραουπαδής, χαιρούσης, 

έφοβήθησαν, έλυπήθησαν καί κατεπλάγησαν.
47. Αίτε γυναίκες τούτου και οί αδελφοί μετά τής Σου

δεσνάς, οίμούζοντες καί έλεεινώς Ορηνοΰντες, έπορεύθησαν 

ταχέως είς τδν οίκον τής όρχήσεως.
48. Εκ δέ τής ήχους τοΰ κλαυθμού τών ανθρώπων, ό- 

δυρομένων λίαν έν παντί τόπω, έδόκει, οτι έκλαιον 

καί ώδύροντο οι τε πύργοι, καί τά ορη, καί οί βω-

1. Ερυθρόν είκονίζεται τδ φίλτρον, καί τδ επιθυμητικόν.
2. Τουτέστι συνεστάλθησαν, συνεθλάσθησαν.
3. Έν τή καρδία ήν ή έρωμένη Δραουπαδή.
4. Τουτέστιν, άποθανόντος.
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μοί· αί δέ γαμεται αύτού τάδε ελεγον, οδυρόμεναι·

49. «Ω νικήτα τού δυνατού Σουσσάρμα και ωραιότερε τού 

« Ερωτος, άρα αί ακοίμητοι τούς όφθαλμ,ούς θέαιναι κα- 
» λαί σοι έδοςαν σήμερον ;

50. «Εί παρά τού ϊνδρα έςητήθης είς το νικήσαι τούς Τιτά- 

» νας έν τω ούρανώ, πώς σύ, ώ αγαπητέ, έπορεύθης ά'νευ 
» τού έζερεύξασθαι λόγον πρός ήμάς, καί άνευ τού περι- 

» πτύξασθαι λίαν ημάς ·,
51» «Αί γυναίκες επί γης ένόμιζον σέ αύτόν, τόν άσώματον 

» Ερωτα εν σώματι*  νύν δέ και αί θεαί τοιούτόν σε νομί- 

» ζουσιν, ού άπήλαυσαν διά της εαυτών άγαθής τύχης.

1. Βασιλεύς ήν ούτος ό Σουσσάρμας.
2. Γ’Ο,τι οί θεοί έν νφ λαμβάνουσι, τούτο καί άπολαμβάνουσι.
3. Τουτέστιν ίλαβον έννφ αί θεαί μιγήναίσοι, και διά τοΰτο άπήλθες 

πρός αύτάς.

52. «Βαβαί! ίδιον τούτο τών θεών, τό τυχεΐν τού ποθού

ν μένου διά τού νοός   πώς γάρ άν άλλως σύ, ώ άγα- 
» πητέ, περίπτυξιν έλάμβανες αύτομάτως ήδη παρά τών 

» Θεαινων  ·,

12*

3

53. «Εί δέ επιθυμία ήν σοι τών θεαινων, τών μή καμμυου- 
» σών τά ό'μματα, έλθέ, ώ μεγαλόψυχε, ταχέως ενθάδε· 

» και ημών γάρ αύτών τοΐς ό'μμασι κάμμυσις ού γίνεται 

» έκ λύπης.»
54. Τηνικαύτα έκ τών μεγάλων θλιβερών κλαυθμών τών 

γυναικών τουτού, ό,τε αιθήρ διηρέθη πως είς δύω, και 

τά μέρη τού κόσμου διερράγησαν.

55. Τό δ’ έν έκείνω τώ θεάτρω αίμα έξεπλύθη έκ τών πο- 

ταμηδόν χυθέντων δακρύων πάντων τών περιεστώτων 

οικείων, όδυρομένων.

56. ΐδόντες δ’ οί εκατόν καί πέντε αδελφοί τού Κησάκα πα- 



396 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

ροΰσαν τήν Μαλινήν, καί κρύπτουσαν την ρίνα έν τοΐς 

δαζτύλοις ι, βουλήν έθεντο κατακαύσαι αύτην μετά τού 

νεκρού έν τή αύτη πυρά.
57. Είλκον ούν αύτην άθρόοι θυμώ, είς τό κατακαυσαι έν τή 

πυρά τού Κησάκα, έννοούντες, ώς αύτη άνελοϋσα αύτόν 
διά τών πέντε αύτής άνδρών, ήλθεν ένταΰθα, όψομένη, 

χαίρουσα.
58. Η/θη δέ προ τής πυράς ύπό τών αδελφών τού Κησάκα, 

κλαιόντων, άναβοώντων, καί ταραττομένων, δίκην θα

λασσίων κυμάτων, κλαίουσα καί αύτη, καί έπικαλουμένη 
τούς οικείους άνδρας τοΐς άγνώστοις όνόμασιν.

59. Ωρμησε δέ τότε εύθεως ό Βήμας έπ’ έκείνην τήν πυράν, 
πηδήσας άφ’ ύψηλού τόπου, κρατών έν χειρί άνθ’ δπλου 

δένδρον, δ άνέσπασεν, εύρεθέν που καθ’ όδόν’ έκ δέ τής 

άπό τών ποδών αύτού κόνιος σκότος έγένετο.

60. Οί δέ, ίδόντες τόν Βημαν, φοβερόν ό'ντα, ώς ’ΐάμαν, 

νομίσαντες αύτόν μέγαν Γανδάρβαν  , άφήκαν ζαί τήν 

θυγατέρα τού Δρουπάδα, ζαί τήν ελπίδα τής ζωής 

έαυτών.

12

61. Ανελιον δ’ ό υίός τού ’ Αέρος τούς περί τόν Κησάκαν 
βιαίως δεκαοργυίω δένδρω, παρηγορήσας τήν γυναίκα 

αύτού, άπήλθεν, όθεν ήλθεν.

62. 0 μέν ούν βασιλεύς, φοβηθείς, ουδέν τι είπε τή Δραου
παδή αύτός, γνούς εκείνους φονευθέντας ύπό Γανδάρβα  

έζοιζιζομένη δ’ ύπό τής Σουδεσνάς τή προσταγή τοΰ 

βασιλέως, έφη τάδε·

*

63. << Τπομενέτω, ώ βασίλισσα, ό βασιλεύς μέχρι δεκατριών

1. Ώσπερεί ώζεν.
2. Ό Βήμας ήλλαςε τήν μορφήν αύτοΰ καί στολήν, χαί δια τοΰτο 

ούκ έγνωρίσθη.
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» ήμερων τότε γάρ οί έμοί γενναίοι άνδρες, τυχόντες 

η τής εαυτών δόζης, έζάξουσί με εντεύθεν, χαίροντες· σύν 

» δέ τούτοις ό βασιλεύς ούτος Βιράτας νίκης τεύξεται· 

» ύπόμεινον ούν και σύ.» Η δέ Σουδεσνά εστη άφωνος 1 

έν τω λόγω αύτής.

ί . Ούδέν άπεκρίνατο, σιωπήν εσχεν’ διάφοροι γραφαί τοΰ μετα- 
φραστοΰ. (Σημ. τ. έκδ.)

Τέλος του Δευτέρου Κεφαλαίου,

του Τετάρτου Βιβλίου 

της 

Βαλαβαράτας.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει την νίκην τών Πανδοϊδών κατά τών σνλη- 

σάντων τάς εκ βομμά και νότον βονςτοΰ Βιμάτα.

1. Προσκυνήσατε, ώ άνθρωποι, τόν μέλανα εκείνον δσιον, ού 
η έπί της γλώσσης αμβροσία, ή ήδεΐα, και δροσερά, και 

διειδής, καί εύώδης, έγένετο εραστή καί τοΐς ώσί, διά της 

έζιστορήσεως τής Μαχαβαράτας.

2. Μαθών δέ παρά τών κατασκόπων ό Δουριοδάνας, ώς 
ούδέ που φαίνονται εκείνοι οί Πανδοίδαι, θορυβηθείς τόν 

νούν, ήρώτησεν έν βουλή τόν Βήσμαν καί άλλους, πού 

εύροι αύτούς.

3. Πρός 8ν άπεκρίνατο ό Βήσμα;· «Εΰκτητός έστιν ό Τνδι- 

» στίρας, τό τής αγαθότητας δοχεΐον, καί τής γής ό πο

υ λύτιμος λίθος καί κόσμος  άνιχνεύθη δ’ όμως ύπό κα*
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η τασκόπων ανόητων έν ό'ρεσιν, έν οχΟαις ποταμών, καί 

» έν άλσεσιν.
4. «Ευκτητός έστιν, δπου ό δυνατός Ηλιος, ήδόμενος τή 

» άναγινωσκομένη Βέδα ύπδ Βραχμάνων αγνών και έννό- 

» μων, δίδωσιν έν καιρώ ύετδν, ψύχος, καί καύμα, μή 

« παρέχοντα θλίψιν τοΐς άνθρώποις
5. «Εύρεθήσεται έν γή, ποτιζομένη ές βάθος ύπδ γαλάτων, 

» χεομένων αύτομάτως έκ τών ούθάτων τών βοών, καί 
» έν πηγαΐς, ένθα ύδωρ άναβρύει δμοιον τή αμβροσία, τή 

» άναβρυούση έν τή Πατάλα  .*2

6. «Εκεί έστιν δ ΰίός τού Νόμου, ένθα έστιν ό Νόμος , δ 

»εχων σώμα μεν τήν άγαθουργίαν, χαρακτήρα δέ τήν 

» πολλήν εύτυχίαν, φύσιν δέ τήν φιλοστοργίαν, και πό- 

» δας τήν αλήθειαν καί καθαρότητα.»

3

7. 0 δέ Σουσσάρμας, ό Βασιλεύς τής Τριγάρτας, έφησε προς 

τόν Δουριοδάναν, ηνωμένας εχων τάς παλάμας  «ϊπδ 

» τών έμών κατασκόπων διηγγέλθη, ώς ή Ματσέα χώρα 

« έπαινεΐται νύν, ώς κρείττων πασών τών χωρών τής γής.

*

8. «Πάντως γε έκεΐ ό ’ίνδιστίρας αύτός σύν τοΐς αύτοΰ 

» άδελφοΐς διάγει έν άποκρύφω τρόπω  ουδενί που δέ 

» θεατός έστι κατ’ ούδένα τρόπον, καθώς ό Βισνοϋς τοΐς 

» μή θεωρητικοΐς.

*

9. «Αρπάζωμεν τήν αγέλην τών βοών έκ τής πόλεως τοΰ 

» βασιλέως τής Ματσέας  καί εΐ μέν οί εχθροί σου πάρει- 
<> σιν έκεΐ, ό ’Αρζούνας έλεύσεται είς τό φανερόν παρά 

» καιρόν, θυμούμενος τή τών βοών αρπαγή

*

*
10. «Εί δ’ ούτοι, ώ γενναιότατε, ούκ είσιν ένταΰθα, δ κό- 

4. Μέτρια δηλ.
2. Πατάλα λέγεται ό καταχθόνιος κόσμος.
3. Ένθα φυλάττεται ό Νόμος, έκεΐέστιν ή άγαθουργία, κ.τ.λ.
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» σμος έστιν άναμφιβόλως άνευ τών Πανδοϊδών ^’^άν 

» δέ πολεμήση ό βασιλεύς της Ματσέας, και αύτός ύπό 

» χεΐρα ήμών έσεται, και ή πολύολβος αύτού πόλις.

11. «Ος γάρ ήν στρατηγός τώ βασιλεϊ έκείνω, ό πολύλαμ- 

»προς και αήττητος έν κόσμω Κησάκας, ούτος, κακή 
» αύτού τύχη, έγένετο έν τω θυμώ τού Γανδάρβα, ώς πυ- 

» ραλλίς έν τω πυρί  .I.2

12. «Ων δ’ ά'νευ τού Κησάκα ό Βασιλεύς τής Ματσέας, έσται 
» ήμΐν ώς σάκχαρον άνευ κάρφους· τούτο δέ τό σάκχαρον 

» πίε, ώ φενναϊε, συν τώ έγκωμίω, ώς γάλακτι, ποιήσας 
» θερμόν διά τής οικείας θερμουργίας  .34

13. «Εγώ μέν συλήσας τάς βούς, έφελκύσω τόν Βιράταν καί 

« τόν στρατόν αύτού κατ’ έκεινο τό μέρος, πόρρω τής 
«πόλεως· σύ δ’ έκ θατέρου μέρους, παρασκευασάμενος, 

» παράλαβε τήν πολύολβον έκείνου πόλιν.»
14. Αποδεξάμενος δ’ ό Αουριοδάνας τήν γνώμην ταύτην τού 

Σουσσάρμα, προτραπείς καί ύπό τού Καρνά καί άλλων 
όμού, ήψατο τής οδού, έπί σκοπώ τού συλήσαι τάς βούς, 

μετά στρατού δυσκλεούς, ώς ποταμού θολερού.

15. 0 μέν δή βασιλεύς τής Τριγάρτας έσύλησε τάς βούς, 

τάς νεμομένας κατά τό μεσημβρινόν μέρος τής πόλεως 

τού Βιράτα, ώςπερεί έσύλησε τήν έαυτού απανταχού με

γάλην φήμην καί αρετήν.
16. Τούτο δ’ έγένετο, πληρωθέντος τού τής άποκρύψεως 

έτους τού ’ίνδιστίρα. Ελθών δ’ ό άρχιβουκόλος εις τό 

βουλευτήριον ήλλοιώμένος τό πρόσωπον άναβοών έφη

I. Ούδαμοΰ δηλ. εΰρεθήσονται.
2. ΉκούσΟη γάρ οτι ούτος έγένετο παρανάλωμα τοΰ Γανδάρβα.
3. Καθώς τόγάλαθερμαίνοντες πίνουσι, συμμιγνύοντες αύτω καί σάκ- 

γαρον.
4. «ϊεταραγμένος τήν δψιν» πρώτη μετάφρ. (2. τ. έκδ.).
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τω βασιλεΐ, γλώσση συγκεχυμένη πολ.λώ τω άσθματ·.·
17. «0 βασιλεύς, ώ βασιλεύ, τής Τριγάρτας, δς άπε^είχθη 

» πρότεοον ^υσκλεής ύπό τού Κησάκα, ώς λίμ,νη θολερά 

» ύπ’ έλέφαντος, έσύλησεν άφοβος τάς βούς της πόλεως 

» σου. «
18. Θυμω ^έ μεγάλω κατασχετός γενόμενος ό βασιλεύς Βι- 

ράτας, έξεστράτευσε, συνών τοΐς κεκρυμμένοις Παν^οΐ- 

&αις, κατάφρακτον καί ^υσφόρητον άγων στρατιάν, και 

πληρών τόν αιθέρα ήχου τών τόξων .1

19. Συνών και τοΐς τρισίν υίοΐς αύτού, τώ τε Σουρία, καί 
Σάγχα, καί Μαδηράσβα, έπέςη τώ πολεμίω σρατώ, καθώς 

ό Ηλιος μετά της Σελήνής καί τών αστέρων, της ’Αφρο- 

ίίτης και τού Ερμου, περί τόν όρθρον, έν τή πρώτη ημέ

ρα της μειουμένης Σελήνής.
20. Ελκοντες ούτοι τά τέσσαρα τόξα, έφαίνοντο ώς Ιά- 

μας τετράστομος, εις τό καταφαγεΐν έν τώ αύτώ χρόνω 
τό τετραετές στράτευμα τού βασιλέως Σουσσάρμα  .*2

21. Τών μέν ούν ήρώων πάντων ίσταμένων έπί γής, τών 
^έ θεαινών έν ούρανώ, οί τέσσαρες ούτοι κατεσκεύασαν 

καταπέτασμα  έν τώ αϊθέρι ^ιά τών συνεχών βελών, εις 

τελετήν τού γάμου αύτών .

3

4

4. Τουτέστι μέχρι τού ουρανού διήκεν ή κλαγγή τής χορδής τών 
τόξων. Οτε έντείνουσι τό τόξον, ελκουσι τήν χορδήν καί άοιασιν αύτήν, 
και ουτω ήχος άποτελεΐται.

2. Τό συνιστάμενον ύπό πεζών, ιππέων, ελεφάντων καί αρμάτων.
3. ’Εν τω νυμφώνι ίστασι καταπέτασμα έξ οθόνης, καί ενθεν μένιςα- 

ται ό νυμφίος, ένθεν δέ ή νύμφη* όταν δ’ ό ώροσκόπος είπη ώς αϊσία έστιν 
η ωρα, τότε αιρουσι τήν οθόνην* ό δέ νυμφίος καί ή νύμφη βλέπουσιν 
άλλήλους* καπειτα τελείται τά τού γάμου.

4. Τών ήρώων καί τών θεαινών* όταν γαρ έν πολέμφ θνήσκουσιν οί 
ηρωες, συζεύγνυνται ταΐς θεαΐς.
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22. ’Απείρους ούν τον αριθμόν ήρωας εκτεινεν ούτος ό βασι

λεύς της Ματσέας θυμω, έμπείρους λίαν τών πολεμικών 
έργων, ώςτε ένεγκεϊν τό έαυτοΰ κλέος επ’ άπειρα στό

ματα κατ’ έ'ριν της Γαγγάς .1

23. ΐδών δ’ ό πολύλαμπρος Ηλιος τόν βασιλέα της Ματσέας, 

πολύλαμπρον γενόμενον έκ της άναιρέσεως τοσούτων πολ
λών ηρώων, έπήδησεν είς τόν ώκεανόν    έξ αισχύνης.*23

24. Ειτα δ’ δ βασιλεύς της Τριγάρτας έδραμεν εύθέως κατά 

τοΰ βασιλέως τής Ματσέας θυμω, περικυκλώσας βέλεσιν 

όξέσι τούς έχθρούς, φοβερόν ποιών τό πρόσωπον τή ανα

κάμψει τών όφρύων, και άγριόν τι βλέπων.

25. Ω! πολλάκις οί ιππείς, ρίπτοντες μακρόθεν τόν κοντόν 
κατά τοΰ στήθους τών εχθρών, έλάμβανον πάλιν αύτόν 
έν χειρί τώ δρόμο» τών ίππων, έξελθόντα όπισθεν τής 

ράχιος °.
26. Οί δ' έφ’ αρμάτων ρίπτοντες θυμω τό βέλος κατά τοΰ 

έχθροΰ, πρόσω καί πόρρο» ίσταμένου, έβλεπαν τφ ταχυ- 
δρομία τών ίππων, καί τό άφεθέν βέλος, καί τόν έχθρόν 
τεθνεώτα, εί έστρεφαν τό πρόσωπον .4

27. Τότε ή μέν εσπέρα αύτη ήφανίσθη, ώςπερ νικηθεΐσα ύπό 
τών ποταμηδόν ρεόντων αιμάτων τών ηρώων · ήφανί- 

σθη δ’ εύθέως καί ή πολλή κόνις, ή έκ τοΰ πολέμου, 

ώςπερ νικηθεΐσα έκ τοΰ πολλοΰ σκότους.

5

4. Καθώς ή Γαγγά υποδιαιρείται εις πολλά στόματα και £υακας.
2. Έγένετο δηλ. νύξ.
3. Τουτέστι, ό ίππος έθεε ταχύτερον τοΰ κοντού.
4. Τουτέστι, τό άρμα έτρεχε ταχύτερον τοϋ βέλους· διεπέρα τό άρμα 

τόν εχθρόν και έπειτα διήχε τό άφεθέν βέλος είς αύτόν.
ΰ. Ερυθρόν γάρ τό α~μα, ώς καί ή εσπέρα* τό αίμα έρυθρότερον ήν 

τής έρυθράς εσπέρας.

26
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28. Αγλαΐα δ’ έγένετο έκ τών άστρων, ώςπερεί έκ σταγό
νων ίδρώτος τού ούρανοΰ, Θλιβομένου έζ τών άλλομένων 

κεφαλών τών ηρώων, τεμνομένων, και έζ τών μαργαρι
τών, τών έξερχομένων έκ τών κροτάφων τών ελεφάντων, 

κοπτομένων τοΐς ξίφεσι τών ηρώων.
29· Οί δέ γενναίοι μαχηταί, διαρραγέντων τών ξιφών, έμά- 

χοντο ξιφιδίοις*  τούτων δέ διαρραγέντων, σφοδραΐς ταΐς 

πυγμαϊς*  αδυνάτων δέ καί τών χειρών γενομένων, τοϊς 

όδούσιν έπολέμουν, ώς ελέφαντες.

1. Τρέψαντος τά νώτα.
2. Έν τω ορθρω’ τότε γάρ ού λάμπει τά άστρα.
3. Αυτολεξεί* ένθα έστιν ό φοβερός ποϋς τοΰ θανάτου.

30. Τοΰ μέν τοι στρατού τού Βιράτα λαβόντος εύθέως φό

βον  έκ τής εφόδου τού ισχυρού Σουσσάρμα, μόνος 

έστη ό βασιλεύς Βιράτας, καθώς ή Σελήνη έν τώ δρθρω  , 

άνευ τών αστέρων .

1

12

31. Τότε οί δύω βασιλείς τής Ματσέας και Τριγάρτας συ- 

νεκρότησαν μανιωδώς πόλεμον θανάσιμον , έν ώ καί 
τό βαθύ σκότος τής νυκτός διεσκεδάσθη έκ τών έν τοΐς 

σώμασιν αύτών πολυτίμων λίθων, καί λαμπρών κοσμη

μάτων.

3

32. Τοΰ μέν ούν εριστικού βασιλέως τής Τριγάρτας ρίπτον- 
τος βέλη βροχηδόν μετά θυμού, ό βασιλεύς τής Μα

τσέας, διαταραχθείς καί συσταλείς, ώςπερ ό ορνις θλιβό- 

μενος τω ύετω, ήν έν κακή καταστάσει.
33. ίΐ δέ Σελήνη άνέτειλεν, ώςπερ εΐπεΐν βουλομένη ταΰ

τα τοΐς Πανδοΐδαις, τοΐς άρίστοις τών έξ αύτής κατα

γόμενων <Όύ έν τω οϊκω έμείνατε έν έτος, καί τά σι· 
« τία έφάγετε, διά τί ούτος παραβλέπεται ύφ’ ύμών έν 

» πολέμω ·, » .
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34. II Σελήνη άνέτειλεν ώςπερ εύφημία σωματική τοϋ Σουσ
σάρμα, τοϋ κορυφαίου τών ηρώων ή δε δυσφημία τοϋ 

Βιράτα, ή' έστιν ή έν τή Σελήνη μελανότης, ένηγζαλίσατο 
αύτήν τήν Σελήνην έκ φίλτρου .1

35. 0 μέν δή βασιλεύς της Ματσέας, στερηθείς τοϋ άρμα

τος, κατεαγότος πολλοΐς βέλεσιν, ήττηθείς τε τή ξιφο

μαχία, και άλλη οπλομαχία, καταβληθείς έν πάλφ, πα
λαιστική τή τέχνη, έλήφθη ζών καί έδέθη ύπο τοϋ 

Σουσσάρμα.
36. Τοϋ δ’ έχθροϋ Σουσσάρμα άπιόντος, άφ’ού δήσας, εθετο 

τόν Βιράταν έπί τοϋ άρματος, έφη δ ϊνδιστίρας τώ Βή

μα  «Ω! επειδή ούτος ένικήθη ύπό τοϋ έχθροϋ, παρόντων 
» ημών, διά τοΰτο ό ούρανός γέλα διά τής λαμπρότητας 

» τής Σελήνης  .

*

12
37. Ούτως εΐπών ό ’ίνδιστίρας, χιλίους ήρωας τοϋ Σουσ

σάρμα διά τής τών βελών όδοϋ έπεμψεν εις τόν ούρα

νόν· ό δέ Βήμας έν ταυτώ έπτακοσίους, τώ δ’ υίώ τής 

Μαδρής, χιλίους.

38. Ανελών δ’ ό Βήμας τούς ίππους καί τόν ηνίοχον, καί 

τό άρμα συντρίψας τοϋ Σουσσάρμα, δς έπέδραμεν, έπαιε 

λάξ τήν κεφαλήν αύτοΰ, πεσόντος δίκην ήμιθνήτου 

έλέφαντος.
39. Απολύσας δέ τόν βασιλέα τής Ματσέας, άφήκεν ελεύ

θερον ό έχθρός καί τόν έχθρόν έκεϊνον Σουσσάρμαν, προ
σταγή τοϋ εύσπλάχνου καί καλοκάγάθου Ινδιστίρα, είπόν- 

τα ταπεινώς· «Εγώ είμι δοΰλος σός.»

1. Ή εύφημ,ία καί ή δυσφημία ώς δύω άδελιοαι ένηγκαλίσαντο άλ- 
λήλαις.

2. Ή λάμψις τής Σελήνης ώς γέλως έστι καθ’ ήμών.
26*
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40. Χαίρων δ’ δ βασιλεύς τής Ματσέας, έφη τοΐς περί τδν 
Κάγζαν « Λάβετε την έμήν ταύτην βασιλείαν έγω γε 
» γάρ Ια δυνάμεως ύμών ζαι έν φήμη διάγω ζαι έν 

» άνθρώποις .»1
41. Ούτως ό βασιλεύς Βιράτας έλύτρωσε τάς βούς· έξαγγεί- 

λας δέ δι’ αγγέλων την χαροποιάν νίκην τή πόλει, έ'μει- 

νεν έζεΐ εκείνη τή νυζτι, εχων φήμην πραγματικήν, η 
έστιν ή φαιδρότης καί η χαρά τού στρατού.

42. Περί δέ την έω, έλθών έτερος άρχιβουζόλος είς τήν πό

λιν, έλεξε λόγον συγκεχυμένον προς τδν έν τή γυναιζωνί- 

τιδι υιόν τού Βασιλέως Ούτσαράν, τρέμων έζ θυμού ζαΐ 

φόβου πολλού·
43. ο 0 Δουριοδάνας διά πολλού στρατού ένώσας τήν γην 

» τή θαλάσση  , ηρπαζε τάς βούς έζ τού βορείου μέρους, 

» ώ Κύριε, διπλασιάσας τήν μελανότητα, τήν έν τή προ- 

» γεννήτρια αύτού Σελήνη.

12

44. «Και ό μέν βασιλεύς, ό πατήρ σου, έφώρμησεν, ώς λέων, 

» είς πόλεμον ζατ’ έζεΐνο τδ μεσημβρινόν μέρος· ούτος 

» δ’ ό Δουριοδάνας ανεφάνη, ώς έλέφας άφοβος, ζατά 

» τούτο τδ βόρειον · αγνοεί δή που οντα ένταύθα σέ τδν 

» ζολοφώνα τού γένους, ώ σζύμνε λέοντος.»

3

45. 0 δ' υίός τού βασιλέως τής Ματσέας Ούτταράς, τείνων 

τούς οφθαλμούς πολλάκις είς τούς βραχίονας εαυτού, 

1. Τουτέστιν ούτ’ άκλεής έγενόμην, και έζησα.
2. Τοτέστι ποιήσας τά άνω κάτω" τοΰτο λέγεται έπι τής ταραχής 

και ανωμαλίας, και έπι τής συντέλειας, δτε ή γή ένοΰται τή θαλάσση.
3 Τδ στράτευμά τών Καουραβών ήν διηρημένον είς δύω σώματα* 

καί τδ μεν ήρπαξε τάς βοΰς έκ τοϋ μεσημβρινού μέρους, ον ύπδ τήν 
οδηγίαν τοΰ Σουσσάρμα βασιλέως, τδ δέ ήρπαςε τάς βοΰς έζ τού βο
ρείου μέρους, ον ύπδ τήν οδηγίαν τοΰ Δουριοδάνα.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ, ΚΕΦ. Γ'. 405

εφησε πρός τήν μητέρα ζαί τάς λοιπάς γυναίκας, λαμ- 
πρύνων την δμήγυριν τή αίγλη τών δεόντων*

1. Συγκρίνοντος δηλ. εαυτόν τφ ’Αρζούνα.
2. Θηλυκω μέν γένει χρήται ό ποιητής, ότι γυναικε'αν είχε στολήν 

άρσενικω δέ,δτι άρρην ήν, εύνοΰχος δοκών.
3. Ποτέ μέν έπί τής κεφαλής δηλ., ποτέ δέ έπί τοΰ ώμου, ζτλ.

46. «Τέως οί εχθροί έξεγερθείησαν άν, παροξυνόμενοι είς πό- 

«λεμον, έως τά βέλη μου ούκ ένεργοΰσι’ ζαί εί μοι ση- 

» μερον ήν ζατάλληλος ηνίοχος, έποίησα άν εκείνους τούς 
» περί τόν Δουριοδάναν νομίσαι, ότι ό ’Αρζούνας άνεφάνη.»

47. Τοιούτιόν είρημένων λόγων έμπροσθεν τών γυναιζών ύπό 
τοΰ υίοΰ τοΰ βασιλέως, ζατά σύγκρισιν τοΰ λρζούνα , 

ή σώφρων καί μεγαλόφρων Δραουπαδή απεκρίνατο, γεγα- 

νωμένη τήν καρδίαν

1

48. «Οςτις έχρημάτισεν όνομαστός διδάσκαλος τής αδελφής 

» σου περί τήν ορχηστικήν, ούτος, ή Βριχαναδά  , έπεϊχε 

» προτερον τον τοπον τοΰ ηνίοχου παρα τω υιω του Ιν- 
» δρα, έν τή πυρπολήσει τοΰ δάσους Κανδάβα.

12

49. «Οςτις ούν έγένετο ηνίοχος τοΰ υίοΰ τοΰ Ινδρα, τοΰ δια- 

» πείραντος τούς έχΟρούς τοΐς βέλεσιν, άρα ούτος ούκ άν 

» ειη αςιος ηνίοχος σου αυτου; Αιτησον εκείνον ηνίοχον, 
» έξαποστείλας τήν Ούτταράν, ής ό λόγος άναμφιβόλως 

» εΐσακουσθήσεται. »
50. ’Αζούσας ό Ούτταράς τοΰ λόγου αύτής, έξαπέστειλε τήν 

αδελφήν αύτοΰ, ήτις καί ήγαγε τήν Βριχαναδάν ταχέως  

παρακληθείς δέ ό ’Αρζούνας πάση μηχανή, άνεδέξατο 

τήν ήνιοχίαν.

*

51. Πάσαι δ’αί έν τω βασιλικω οϊκω νεάνιδες έγέλων 
λίαν, διότι ό υίός τοΰ ίνδρα έτίθη τόν χρυσοϋν θώρα

κα άλλην ζαί άλλην , ύποκρινόμενος ότι ού γινώσζει.3
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52. Προς ον εφη ή Ούτταρά, ζαθήσαντα έπί τοϋ σημαιοφόρου 
άοιζατος, μειδιώντα έχουσα τά χείλη· «Σζύλευσον, ώ Βρι- 
» χαναδά, τά [μάτια τών πολεμίων έν πολέμω, διά τά 

» έμά είδωλικά παίγνια.»

53. όδ’υιός τοϋ Πανδοϋ, νεύσας εις τόν λόγον της Ούτταράς, 

άναβάντος τοϋ Ούτταρά έπί τό άρμα, ούτως ήλασε τούς 

ταχείς ίππους, ώστε τρέχειν, ώς μη θίγοντας της γης.
54. ό δή Ούτταράς, καί τοι αύτός ούζ έπλησίασε τοΐς πο- 

λεμίοις, έπλησίασεν όμως διά της έζ τών ποδών τών 

ίππων πολλής ζόνιος, της προπεμπομένης ύπό τοϋ όπι
σθεν πνέοντας σφοδρού άνεμου.

55. Ελθών δ’ό υίός τοϋ βασιλέως της Ματσέας έςω της πό

λεως, πλησίον δένδρου Σαμή, ζατά την γην τών νεκρών, 

είδε τό στράτευμα τών πολεμίων, ά'πειρον ον, ώς πέλα

γος, καί έζφοβοϋν τόν κόσμον τή βοή.
56. Είδε δ’ είς τό πρόσω ό Ούτταράς τό στράτευμα, δμοιον 

δν τώ έν τώ κόσμω έζτεταμένω σζότει τής νυζτός, διά 

τών μελανών μετώπων τών ελεφάντων ,  έχον τόν ορί

ζοντα ώς περιβόλαιον, ζόνιος πλήρη τής έκ τών ποδών 

τών ίππων, θεόντων,

*

57. Εχον ώς πΰρ τήν ανδρείαν έζαπτομένην ταΐς ζινουμέναις 

σημαίαις   πολλών καί καλών αρμάτων, καί τόξα καμ
πύλα, ώς στόματα ήνεωγμένα τών διακόνων τοϋ δυνατού 

καί έμμανοϋς ΐάμα,

12

58. Επαιρόμενον τή παρουσία τοϋ Βήσμα, καί Κριπά, καί Δρό
να, καί ’Ασβατάμα, καί Καρνά, καί τών Καουραβών. 
ΐδών ό Ούτταράς τό στράτευμα είς τό πρόσω, φόβω κα

τασχεθείς, έφη τώ υίώ τοϋ ίνδρα.·

1. Τό μέτωπον τοϋ έλέφαντος μελάντερόν έστι τοΰ λοιπού σώματος.
2. Αί σημαϊαι ησαν ώς ^ιπίδες.
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59. «Ω Βριχαναδά, βλέποντας ταύτην την στρατιάν, την 

»πλήρη ούσαν ξιφών, λαμπόντων δίκην άκτίνων τοϋ 

» Ηλίου, τρέμει έκ φόβου ή καρδία μου  έπανάγαγε 

» τό άρμα έξ όδοϋ, άγούσης είς την πόλιν τοϋ θα- 

» νάτου. »

*

60. ’Ακούσας ό ’Αρζούνας τοϋ λόγου τοϋ Ούτταρά, έφη 

αύτω τεταρανμένω την ό'ψιν «Ω υιέ βασιλέως, έγώ 

» αίσχύνομαι φυγεΐν έκ πολέμου, τοϋ θεάτρου τών 

» ηρώων.
61. «Τό μέν κλέος τών ανθρώπων διαμένει εις άπειρους 

>> αιώνας· τό δέ σώμα άστατόν έστι, καθώς τό εύκίνητον 

»ούς τοϋ μεμφνότος έλέφαντος· έγκαρτέρει τώ πολέμω, 
« μηδέ ποίει τό οίκεΐον γένος κατάστικτου φυγή.

62. «Εάν γάρ μη καθαρθφ άνθρωπος ό'πλοις έν πολέμω, ούκ 
»άν γεύσαιτο ού'τε της αμβροσίας της Σελήνής, ούτε 
« τών χειλέων τών θεαινων, τών διδομένων έκ φίλτρου 

»περί τάς διατριβάς έν τώ ούρανίω παραδείσω .1

63. «Φευ! σύ μέν γάρ τότε καυχήματα μεγάλα έλεγες πρό 
» της μητρός, καί της αδελφής, καί τών λοιπών γυναι- 
» κών! νϋν δέ φυγεΐν βούλει  άλλ’ ή φιλοζωία τών άψύ- 

» χων έπονείδιστός έστι. »

*

64. Τούτων άκούσας ό υιός τοϋ βασιλέως, δς άπώλεσε τό 

τόξον, πεσόν έκ τής χειρός τφ ταραχφ τοϋ νοός, σκοπών 
ένώπιον τήν στρατιάν τοϋ Δουριοδάνα, πλήρη βοής φο

βέρας ηρώων μεγάλων, έφη.

65. « Η εύκλεια προέρχεται έκ τής φθοράς τοϋ σώματος   , 

» ταύτης τίς έφίεται, φθοροποιάς ουσης τοϋ αιτίου , καί 

12

3

1. Αύτολεςεί, έν τφτφ ούρανίω λειμώνι.
2. Τδ θανεϊν καί κλέος λαβεϊν.
3. Αίτιον γάρ ήν τδ σώμα τής εύκλε'ας.
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» όμοιας τω πεπείρω καρπω της Ραμβάς 1, καί άδελφής 

» τοΰ πώλου της ήμιόνου * 2 ;

4. Πεπείρου τοΰ καρπού γενομένου τής Ραμβάς, αύτη ξηραίνεται·
2. Λέγουσιν, ώς άνποτε ή ήμίονος κυοφορήση, ό πώλος διαρρήγνυσι 

τήν κοιλίαν αύτής, καί ούτως εξέρχεται.
3. Θανών ούκ ακούει τής εύκλειας, καί εί ούκ ακούει, τίς ή χρεία 

άποθανεΐν ύπερ αύτής ;
4. Τούτο λέγει πρός δ είπεν ανωτέρω ό Αρζούνας· « φεΰ τών λόγων, 

» ών «ίπας προ τής μητρός, κ. τ. λ.
5. Αυτολεξεί, ού δυνατόν τελεσθήναι.
6. Οί έκ τοΰ βασιλικού γένους ού κείρουσι τάς τρίχας τής κεφαλής, 

άλλα κομώσι.

66. «Τί όφελος έκ της εύκλειας τω άποθανόντι   , ή ούκ είσ- 

ι> δύει την οπήν τοΰ ώτός αύτοΰ · άρα ό άπό τοΰ τρα- 
» χηλού έπικαθειμ-ένος έκ γαργάρων όρμος ηδονήν ποιεί 

» τώ έκπνεύσαντι άνθοώπω ·,

34*

67. « Τίνες δ’ ού καυχώνται προ τών γυναικών την δύναμιν 

» τών βραχιόνων αύτών τό εργον όμως τοΰ πολέμου 

» όυσκατέργαστόν  έστι, τό αίτιον τής έκπνεύσεως τοΰ 
» ανθρώπου έκ τοΰ νηλεώς παίοντος ξίφους.

3

68. «Απαντες, δ,τε Δρόνας, ό Βήσμας, ό Κριπάς, ό Καρνάς, 
» καί ό Αουριοδάνας, παρίστανται πληρώσαντες βελών τόν 

» ούρανον τούτων δ’ ενός γε τίς άνάσχοιτ’ άν έν πολέ- 

β μω, ών προ προσώπου καί ό ϊνδρας γε'νοιτ’ άν κατα- 

» πλήξ καί μικρόψυχος ·, β

69. Τοιαΰτα λέγων, στυγνόν πρόσωπον εχων καί ξηρόν χεί

λος, έπήδησεν εύθεως άπό τοΰ άρματος, καί έτρεχε φεύ- 

γων καί ένόμιζεν ώς τιτρώσκεται τά νώτα βε'λεσι, πε- 
πτόντων άνθέων έκ τής διαλελυμένης αύτοΰ κόμης .6

70. Ετρεχε δέ κατόπιν αύτοΰ ό υιός τοΰ Πανδοΰ, άναπε- 

πταμένην τήν κόμην εχων, καί τό έρυθρόν περιβόλαιον.
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Τοιοΰτο θέαμα παράδοξον καί άκατανόητον θεώμενοι οί 

Καουραβαί, έγέλων μεγάλως.
71. Αλλ’ ό Δρόνας καί ό Κριπάς καί ό Βήσμας έλεγον πρός 

άλλήλους  «Πάντως γε ούτος ό κρυπτόμενος ύπό γύναι
ο κείαν στολήν, ό Αρζούνας έστίν  μεγαλοβραχίων γαρ 

» έστι καί βαδίζει ώς έλέφας  ούτος έπαφήσει τόν θυμόν 

«αύτοΰ καθ’ ημών πολλοΐς τοΐί βέλεσι.»

*
*

*

72. Ληφθείς δ’ ό Ούτταράς έκ τής κόμης ύπό τού^’Αρζούνα, 

τρέχοντος ό'πισθεν, ελεγεν έλεεινώς  « Αψες με, άφες  έγώ 

» δέ σοι δώσω έλέφαντας, άρματα, ίππους, χρυσίον, καί 

»λίθους πολυτίμους πολλούς. »

* *

73. Άκούων δ’ ό υιός τοΰ Ινδρα τών έλεεινών φωνών αύτοΰ, 

έφη μειδιώντι προσώπω  «Μή φόβον έχε  κυβέρνα αύτός 

» τούς ίππους  έγώ δέ σοι πόλεμον ποιήσω όλέθριον τοΐς 

» πολεμίοις.

* *

*

74. « Επί τής κορυφής τούτου τοΰ δένδρου Σαμή κείμενά μοι 

» έστι τά όπλα πάντα τών Πανδοϊδών  δός μοι έκ τού- 

» των τό καλόν τόξον τοΰ υίοΰ τοΰ Ινδρα, τήν Γα/δζ/- 

» 6ανχ, τό αρμόδιον τή έμή χειρί.

*

75. « Τά γάρ όπλα ταΰτα έτέθησαν ύπ’ έμοΰ αύτοΰ κρυφίως  
«νεκρού δέ κρεμαμένου ένταΰθα, μή φόβον έχε. Αλλά μή 

» πορεύου  έγώ γάρ ού πέμψω σέ τόν υιόν τοΰ βασιλέως 
>  » / ο

*

*
*

4. ’Όνομα τού τόξου τού ’Αρζούνα.
2. Είς έργον δουλικόν δηλαδή.
3. Καίτοι ό ’Αρζούνας, μεταμεληθείς, άπηγόρευσε τόνΟύτταραν τοϋ 

πορευΟήναι, ΐνα μή δόξη πέμπειν αύτόν εις έργον δουλικόν, ό Ούτταρας 
όμως ύπακοήν καί προθυμίαν δεΐξαι βουλόμενος, έπορεύθη.

» εις εργον άπρεπες . »
76. ίπακούσας δ’ όμως τώ λόγω τοΰ Αρζούνα ό υιός τού βα- 

σιλέως τής Ματσέας , άνέβη προθύμως είς τό δένδρον, 3
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ένθα είδε, λίαν θαυμάζων, θαυμαστά τή αίγλη ξίφη, 

βέλη, και τόξα.
77. Διαγνούς δ’ έξ ών γνωρισμάτων ειρηκεν ό Αρζούνας, 

ελαβεν έκεΐθεν τήν Γανδήβαν μετά τής φαρέτρας, τής 
ακένωτου βελών έν πολέμω. Καταβάντι δ’έκ τοϋ δένδρου, 

και έρωτήσαντι, « Που τυγχάνουσιν όντες οί πέντε έζεϊ- 
» νοι ·, « άπεκρίνατο ό Αρζούνας·

78. «· Ο μέν Βραχμάν Κάγκας, ό ίνδιστίρας έστί  ό δέ μά- 

» γειρος, ό Βήμας· οί δ’ έπιστάται τών ίππων τε καί 
»> βοών, ό Σαχαδέβας και ό Νακούλας  έγώ δέ όΑρζούνας. 

» εν δ’ έτος παρωχηκεν, άφ’ ού έσμεν κεζρυμμένοι έζ συμ- 

« φωνίας.

*

*

79. « Εμοί δέκα ονόματα άποδιδόασιν έν κόσμω, ά εΐσι τώ- 

» δε· Βηββατσοΰς, Φαλγούνας, Κυρήτης (Στεφανίτης), 

» Ζισνοϋς (Νικητής), Κρισνάς (Μέλας), ’Αρζούνας, Βιζα- 

»γής (Καλλίνικος), Σαβεσακής (Αμφιδέξιος), Δαναν- 

» ζαΐας (Πλουτονίκης), και Βαλαξαβαχάν (Λεύκιππος).

80. «Εχε σταθερότητα  κυβέρνα τούς ίππους  δρα τήν στρα- 
»τιάν τών Κουαραβών, καταπιεζομένην τοΐς έμοΐς όί- 

·> στοΐς. » Τοιαϋτα είπόντος τοϋ ’Αρζούνα, και άναβάν- 

τος έφ’ άρματος, δ υίος τοϋ βασιλέως ήλαυνε τούς ίπ

πους χαίρων.

* *

81. Επι δέ τής σημαίας έπεκάθισεν ό Χανουμάν, ώςπερ 
έρυθρός πολύτιμος λίθος , μετά πολλών ακολούθων δαι

μόνων, ού ταΐς λαμπρότησι, λαμπρού ό'ντος τή νίκη καί 
τω κλέει, ό ούρανός έφαίνετο, ώςπερεί είχε Τιλακάν   

έρυθράν.

1

12

82. Κάτα διεφύσησε τήν κόγχον ό ’Αρζούνας, και έποίησε 

1. Έρυθρόχρους γάρ ό Πίθης.
2. Τιλακά λέγεται το έπι τοϋ μετώπου χρίσμα.
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τούς μέν ελέφαντας τών μερών τοΰ κόσμου διασαλεύειν 

λίαν τά ώτα, τά δ’ όρη και τούς συνδένδρους τόπους 

άντηχεΐν τούς δ’ δφεις άχθεσθαι τούς οφθαλμού;1.

4. Οίονεί τά ώτα* διά τών οφθαλμών γάρ άκούουσιν οί δφεις,

2. Περί ών έ’φη πρότερον.

83. ’Λναψύξας δέ τον Ούτταράν, λειποθυμησαντα έκ της φω

νής τοΰ κόγχου, καί έν νω λαβών εύλαβώς πάντας τούς 
θεούς, τούς εφόρους τών θείων οπλών, δραξάμενος τοΰ 

μεγάλου τόξου, ένέτεινεν αύτό.
84. Καί έκ μέν τοΰ δεινού ήχου της χορδής τοΰ τόξου τοΰ 

’Αρζούνα μέγας τρόμος έπέπεσε τώ κόσμω· έκ δέ τών 

πολλών άναφανέντων απαίσιων σαμείων, φοβηθείς ό Δρό

νας, εφη τω Δουριοδάνα·

85. « Επειδή νΰν, ώ ά'ριστε τών Καουραβών, πολλά κακά ση- 

» μεϊα έν κόσμω συμβαίνει, διά τοΰτο έγώ προβλέπω 
» πόλεμον φοβερόν, έν ω περιελεύσονται πλήθη δαιμόνων 

« είς βρώσιν σαρκών αναρίθμητων ηρώων.
86. Ούτος έκεΐνος ό ’Αρζούνας όράται, ώ Δουριοδάνα, ό εχων 

« τόν Πίθηκα έπί σημαίας, ό φιλοπόλεμος  ούτος διά της 

» οπλικής τέχνης ποιήσει τούς άρίστους τών Καουραβών 

» έν τώ άπλέτω αύτοΰ θυμώ, ώς άχυρα έν πυρί φλογερώ.

*

87. " Εκείνα τά βέλη έρχονται τοΰ ’Αρζούνα κατά σοΰ, ά 

» συνήργησαν έν τή μάχη κατά τοΰ Κιράτα, καί άνεϊλε 
>> τούς έμμανεϊς Νιβατακαβάσας καί τούς ύπέρφρονας Τι- 

» τάνας, τούς έν τφ Χειρανεπούρα  .*2
88. Ακούσας τών τοΰ Δρόνα λόγων ό Δουριοδάνα;, έφη τώ 

Βήσμα λίαν θυμούμενος  « Πόλεμός έστι σήμερον ημΐν 
» μετά τοΰ βασιλέως της Ματσέας· διά τί δέ ό ’Αρζού- 

» νας ούτοσί έρχεται μαχεσόμενο; ;

*
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89. « ’Αλλ’ εί ριεν ό ’Αρζούνας, έπιλαθόμενος τής συνθήκης 

» έρχεται, οποία ζημία ήμϊν^ πάλιν γάρ άπελεύσεται είς 
» έρημον. Ούτος δέ ό διδάσκαλος διά τί λέγει έπαινον 

» είς έ/Ορόν έν πολέμω συγκροτουμένω ·, »
90. Τοιαΰτα είρηκότος τοΰ Δουριοδάνα, άκούων ό Βησμας τοΰ 

τόξου τοΰ’Αρζούνα, έφη  «Ο χρόνος, ώ βασνλεΰ, ώς ώρι- 

» σται, διήνυται ύπό τών Πανδοϊδών, καί τινες μήνες 

» πρός .

*

1

91. « Ούτός έστιν έκεΐνος ό ’Αρζούνας, έτοιμος ων είς πόλε- 

» μον, και ήχον φοβερόν ποιών διά τής άνεμιζομένης θαυ- 

» μαστής σημαίας, τής φερούσης τόν πίθηκα. Ποίησόν γε 
« νΰν ειρήνην, έξ ής τό παν τοΰτο χαρήσεται. »

92. Είπόντος δέ τοΰ Δουριοδάνα, «Ούχ ούτως έσεται,» ό υιός 

τής Γαγγάς έννοήσας τήν τύχην έναντίαν, έφη· « Παρα- 

» σζευασάσθωσαν οί στρατιώται, ϊν’ άντιπαραταχθώμεν 
» τούτω τω ’Αρζούνα.

93. « Νΰν δέ πάσα ή αγέλη τών βοών άγέτω είς τήν Χα- 

» στανιπούραν, φυλαττομένη τεταρτημορίω τοΰ στρατού  

» οί γάρ φρόνιμοι προνοοΰνται κατά πρώτον τής φυλακής 

» τοΰ πράγματος έκείνου, ύπέρ ού πόλεμος γίνεται.

*

94. « Αγέτω δέ και ό βασιλεύς είς τήν Ελεφαντόπολιν, 

παρεπεπόμενος ύφ ετέρου τεταρτημόριου τοΰ στρατού  αύτη 

» και γάρ νίκη έστίν έν πολέμω, ή κατά πάντα τρόπον 
» διατήοησις τού βασιλέως.

*

95. « Εγώ δέ σύν τω Δρόνα καί τοΐς λοιποΐς ήρωσιν αντέχω 

» πρός τον Αρζούναν, ώς ποταμόν ίπιφερόμενον. » Τοιαΰ- 
τα είπόντος τοΰ Βήσμα, ό Δουριοδάνας φόβω συνεχό

μενος, έποίησεν ούτως εύθέως.

1. Τοΰτο θεωρείται κατα τό Σεληνιακόν μέτρον.
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96. ’ίδών δ’ έκεΐνον ό ’Αρζούνας, ταχέως άποχωριζόμενον, 

γελάσας μεγάλως, εφη τω Ούτταρα  «Αύτός, παραλα- 
» βών τάς βοΰς αποδιδράσκει περίφοβος· τούτου δ’ άπο- 

» δράσαντος μετά τών βοών, τίμοι όφελος έκ τοΰ πολέμους

*

97. « Εύθυνον ταχέως τούς ίππους έπ’αύτόν, ίνα μη φύγη 

»μακράν, ώς ελαφος. » ’Ακούσας τούτου ό Ούτταράς, 

ηλαυνε τούς ίππους, τούς όντας πτερωτούς, κατά τοΰ 
έχθροΰ, φεύγοντας δρομαίως.

98. Προσπελάσαντος δέ τοΰ άρματος τη ταχύτητι τών τα- 

χυπόδων ίππων, τάδε έφησεν ό τοξικός ’Αρζούνας πρός 

τόν Δουριοδάναν καταπλαγέντα*

99. «Ω, στηθι, στηθι  έκ τοιούτό^ν. οίος σύ, άπογόνων ή Σε- 
» ληνη πάνυ κατάστικτος έγένετο  τέως μέν ηρπαξας τάς 

» βοΰς  νΰν δ’ έπικαταληφθείς ύπ έμοΰ; φεύγεις, έλάχιστε.

*
*

*

100. «Αψαι τοΰ τόξου, πολεμιστά, καί πολέμησον έμοί· δυ- 

» σεύρετος γάρ ούτος ό καιρός  έγωγε μέν είς είμι, ος είς 
« πόλεμον έτοιμός είμι  ύμεΐς δέ τοςοφόροι άνάριθμοι.α

*
*

101. Τοιούτοις πολλοΐς λόγοις καί όνειδιστικοϊς ό Δουριοδάνας 

ού παρωξύνθη είς πόλεμον θυμωθείς δ’ ό ’Αρζούνας έκ 

τούτου, επέστη αντιπρόσωπος αύτω όρμη τοΰ άρματος.
102. ϊδόντες δ’ οί περί τόν Βησμαν τόν ’Αρζούναν άφέντα έν 

άριστερα την στρατιάν, καί έφορμησαντα κατά τοΰ Δου- 
ριοδάνα, περιεκύκλωσαν εύθέως τόν βασιλέα τοΐς ταχέσιν 

αύτών άρμασι.
103. Χαρείς δ’ ό ’Αρζούνας την καρδίαν, έπειδή είδεν άθρόαν 

την στρατιάν έν ένί τόπςο, διεφύσησε παραυτίκα την 4ε- 

ΰαόάτατ , καταπληττουσάν τε καί καταταράττουσαν 
θεούς όμοΰ καί δαίμονας.

1

4. Δεβαδάττα ονομάζεται ή κόγχος τοΰ’Αρζούνα, κατά σημασίαν 
Θεόδοτος.
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104. 0 γάρ κόσμος έφοβήθη, μήπου διερράγη ήβραγγζάΜα ι, 

εκτε τοϋ ήχου τής Δεβαδάτας, καί έκ τών φωνών τοϋ 

Χανουμάνος και τών λοιπών ένόντων τή σημαία πολλών 

δαιμόνων.
105. Εντείνας δε τό τόςον ό ’Αρζούνας, τοσοϋτον ήχον έποίησε 

διά τής χορδής, ώςτε τάς βοϋς εύθέως, άρασαι τάς ού- 

ράς, έπαναόραμεϊν χαρα εις την πόλιν Ματσέαν.
106. Της μεν ούν αγέλης τών βοών άπελθούσης, πλήθος βε

λών ό ’Αρζούνας έπαφήκεν εις τούς στρατούς τών έχθρών, 

ώςπερει έβρεχε θυμόν, γεγενημένον έκτης πρός τήν Κρισ- 

νάν ατιμίας εκείνης.
107. Οσα δέ βέλη έρρίφθησαν, άποκρύψαντα τόν Ηλιον, υπό 

τοϋ ’Αρζούνα, ένός οντος, και κατατιτρώσκοντος άγαν 

τούς εχθρούς, τοσαϋτα ούκ έρρίφθησαν ύπό των έχθρών, 

πολλών οντων, καί μή κατατιτρωσκόντων τόν εχθρόν.
108. 0 γάρ Αρζούνας, κόπτων διά τοϋ μηνοειδούς βέλους, τοϋ 

καλουμένου ^νάδασά/άρα, έποίει άχρηστα τά παμπληθή 

βέλη τών έχθρών, τά έπερχόμενα πάνυ όζέως καί κατ’ 

εύθεϊαν. Πώς άν ύμνηθείη ούτος ό κορυφαίος τοϋ γένους 

έαυτοϋ;

109. Ούκ ήν ίππος τις, ούκ ήν έλέφας τις, ούκ ήν στρατιώτης 

τις, ούκ ήν άρμα τι, ούκ ήν μέλος τι έκείνων τών πολεμίων, 
ώ τά τοϋ Αρζούνα βέλη ούκ έδίδοσαν άλγος και τραύμα.

110. Τότε τό μέγα άρμα τοϋ ’Αρζούνα, και έν ον, ήν ώςπερ 
λέων, εχων ώς ούράν ορθήν τήν σημαίαν, και ζηραϊνον 

τήν οϊησιν τών πολεμίων βασιλέων, ώς ό λέων τον έκ 

μανίας ρέοντα χυμόν τών ελεφάντων  .*2

Βραχμάνοα λέγεται ή έπίγειος καί ούράνιος σφαίρα, ο έστι, κατ’ 
ετυμολογίαν, θειον ώόν.

2. Παίζει πρός τήν λέςιν ό Ποιητής' μάδα γαρ λέγεται ή μανία καί
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111. Διέτεμε δέ βέλεσιν ό ’Αρζούνας τήν κεφαλήν εχθρού, 

λιθοκόλλητον στέφανον έ'χουσαν, άγριόν τι βλέπουσαν, 
τάς τε όφρΰς έπαίρουσαν, καί τά χείλη έκ θυμού δά- 

κνουσαν .1
112. Διαπαρείς ούν ό Σαγκραμαζίτης (Πολεμονίκης) πολλοΐς 

βέλεσι τού ’Αρζούνα, πεσών, έλήφθη έν άγκάλαις άδεώς   

ύπό τού Ηλίου, διότι ήν υίός τού Σούτα, τού θετού πα- 

τρός τού ήλιογενούς Καρνά.

*2

113. Η δ’ εύκλεια τής στρατιάς εκείνης, ή ούσα ώς λευκός 

λωτός έν τω ώτί καλής καί εύοφθάλμου γυναικός, έγένετο 
λίαν μέλαινα έκ τών άπό τών χειρών τού ’Αρζούνα άφιε- 

μένων βελών, ώς ό λευκός λωτός μέλας γίνεται έκ τών 

έπικαθημένων βομβυλίων.
114. 0 δέ Δρόνας, ό διδάσκαλος, ήν ίστάμενος έν πολέμω 

προ τού μαθητου έαυτού, τού υιού τού ίνδρα  ή δέ νίκη, 

ώς γυνή, καί περ έφιεμένη συνεΐναι τώ Δρόνα, ού συνήν 

ό'μως ές αισχύνης, παρόντος τού μαθητού.

*

115. Τί δ’ ό'μως ήδύνατο ποιήσαι ό Δρόνας , καταθλίβεις 

υπό τού άνταγωνιστού, σκοτισθείς έκ τής στερήσεως τής 
λαμπρότητας αύτού, καθώς τό παν σκοτίζεται έκ τής 

στερήσεως τού Ηλίου, καί ύπό τών έπικούρων έγκατα- 
λειφθείς $

3

ή οίησις, καί ό έκχεόμενος χυμός τού έλέφαντος, οτε μαίνεται.
1 . Ουτος έστιν ό Σαγκραμαζίτης.
2. Άδεώς λέγει, διότι ήν νεκρός, ος νομίζεται ακάθαρτος.
3. Τό πρωτότυπον πάνυ χάριέν έστιν, έπειδή παίζει πρός τάς λέξεις 

ό Ποιητής* Δρόνας λέγεται καί ό Κόραξ. Πάξα δέ λέγεται καί ή πτέρυξ 
καί ό βοηθός καί έπίκουρος. Καθώς δηλ. ό Κόραξ έν νυκτί στερηθείς τής 
οπτικής δυνάμεως, διά τήν ελλειψιν τοΰ ηλίου, τίλλεται τά πτερά τών 
πτερύγων ύπό τής γλαυκός, ή φύσει αντίμαχός έστι, καί καταβάλλεται, 
ουτω καί ό Δρόνας, κ.τ.λ.
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116. Και τον υιόν δέ τού Δρόνα, τον ον τα ώς μόνον οφθαλ

μόν τού πατρός  έταλαιπώρει ό τοξικός ’Αρζούνας· τόν 

υίον τού Δρόνα, τού μηδαμώς φοβούμενου καί αγαπών

τας τόν Θάνατον έν τώ σταδίω τού πολέμου, είς κτήσιν 

φήμης.

1

117. Τότε οί άνθρωποι εβλεπον τόν υίον της Γαγγάς Βησμαν, 
τόν ό'ντα ώς έγκόσμημα λαμπρόν της στρατιάς   , καί ώς 

μέγα κύμα διαυγές, αμαυρόν γεγονότα, άφαιρεθεισης τής 

ανδρείας αύτού ύπό τού Αρζούνα, καθώς τό χρυσούν κό

σμημα τής γυναίκας αμαυρόν και άχαρι φαίνεται, άφαι- 

ρεθείσης τής πολιτίμου λίθου.

123

118. Βρέςας δ’ ό ’Αρζούνας βέλη πάμπολλα είς τήν γήν τού 

πολέμου, καί άποδείζας έπηρμένον τόν Ούτταράν, έποίησε 

τόν Δουριοδάναν άπορον καί έμφοβον, καθώς τό μέγα 
νέφος τό έκ πού βορείου έπιφερόμενον, βρέχον βροχήν 

ραγδαίαν είς λίμ.νην, καταπλήττει καί άναταράττει τόν 

χήνα ύ.
119. Ο μέν ούν υιός τού ϊνδρα διά τών άντιπεμφθέντων βε

λών ένίκησεν είς μάχην ένα έκαστον, καί πολλούς όμού 
άθρόους, πληρώσαντας τόν αιθέρα πολλών βελών θαυ

μάσιων.
120. Πολλαί κεφαλαί βασιλέων ηρωικών, πεσούσαι έκ τών 

1. Παίζει κάνταυθα πρδς τήν λέξιν ό Ποιητής· ό γάρ Ιίόραξ, δς λέ

γεται Δρόνας, διά τοϋ ετέρου οφθαλμού βλέπει, λέγουσιν.

2. Παίζει προς τήν λέξιν* Γαγγεΐα γάρ λέγεται καί ό Βήσμας και 
ό χρυσός.

3. Κάνταύθα παίζει προς τάς λέξεις* Δαρταράστρας γάρ λέγεται ό 
υίος τοΰ Δρυταράστρα, ό Δουριοδάνας, καί ό χήν* Ούτταρά δέ λέγεται 
καί τδ βόρειον μέρος.
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έπιπιπτόντων βιλών τοΰ ’Αρζούνα έν τή γή τού πολέ

μου, ένθα παίζει -ή ανδρεία, ήγλαίζοντο, ώς πολλοί λω- 

τοί έν λίμνη, ένθα παίζει ή ώραία.

121. Οί έξερχόμενοι μαργαρίται έκτης πληγείσης κάρας τών 
ελεφάντων, έφαίνοντο ώςπερ σταγόνες τού τής νίκης ίδρω

τας, τού συμβάντος έκ της πρός τόν ’Αρζούναν περιπτύ- 

ξεως Χ.
122. Οί δέ περί τόν Δουσσασάναν απέδειξαν τόν ’Αρζούναν 

τοΐς φερομένοις πανταχόθεν περιχρύσοις τήν γλυφίδα πολ

λοΐς βέλεσιν, ώς ό'ρος μέλαν έκ στίμμιος, άγλαϊζόμενον 

ταΐς φωτειναΐς βοτάναις έν νυκτί  .*2

123. Εις δ’ό ’Αρζούνας, έποίησεν αύτίκα τούς περί τόν Δου- 

σασάναν άμοιρους λαμπρότητας τοΐς πολλοΐς βέλεσι, κα

θώς ό Ηλιος περί την έω τούς αστέρας ταΐς πολλαΐς καί 

λαμπραΐς αύτού άκτίσιν.
124. Αί δέ πεσούσαι έν πολέμω λευκαί βόειαι ούραί, καί ση- 

μαΐαι, καί ούρανίσκοι, ά άπεκόπησαν τω πληθει τών βε
λών τού ’Αρζούνα, ώς γέλως ήν λαμπρός τών δαιμό

νων, χαιρόντων μεγάλως, οτι τραφήσονται σαρκοφαγία.
125. Είς δ’ ό ’Αρζούνας, ένα ποταμόν έκ στρατού, κυματίζον- 

τα ταΐς φάλαγξι τών ίππων, έξήρανε τω πληθει τών 

βελών, καί έτερον ποταμόν έξ αίματος άνέβλυσεν έν πο

λέμω, έχοντα, ώς λωτούς, τάς τετμημένας κάρας τών 
έχθρών.

126. Απαντες δ’ οί περί τόν Βήσμαν, οί νικώντες καί τόν ίν- 

δραν τη ανδρεία, άγανακτήσαντες μεγάλως έπί τή ήττη, 

περιεκύκλωσαν άθρόοι τόν ’Αρζούναν, τοξοφορούντες.

4. Δηλαδή ή Νίκη περιεπτύξατο σφοδρώς τον ’Αρζούναν, καί δια 
τοΰτο είχεν ώς σταγόνας ίδρώτος τούς έκπίπτοντας μαργαρίτας.

2. Μέλας γάρ ήν ό ’Αρζούνας.

27
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127. Η δ’ ανδραγαθία τοϋ ’Αρζούνα, δς βλέπων πάλιν εκεί

νους άθρόους, έφώρμα έν ταύτω πρός ενα έκαστον, ώςπερ 

μεοίσας εαυτόν εις πολλούς, έτιμάτο θαυμασίως ύπό τών 
λογάδων θεών πολλή άνθοβολία.

128. Είς μέν ούτος ό φοβερός, βάλλων δ’ έν ταύτω βέλη 

πολλά, και τέμνων κεφαλάς πολλάς βασιλέων, ώςπερ εί 

ησαν πολλοί οΐ βάλλοντες, ενομίζετο ύπό τών πολεμίων, 

ώς έχει χιλίους βραχίονας, καί οφθαλμούς αθέατους τοΐς 

άνθρώποις.
129. Τών δέ βασιλέων εκείνων έπιθυμούντων ενός μόνου, τοϋ 

θανάτου, ό ’Αρζούνας, έλέει κινούμενος, προσάρμοσε τή 

χορδή τοϋ τόξου τό ε’ραστόν βέλος τώ Κάμα ώ όνομα 

Σαμμοχάνα  .*2

130. Επιπεσοϋσα δ’ ή χάσμη, ή προάγγελος και πρόξενος 

τής έλεύσεως τοϋ ύπνου, τοΐς στόμασι τών εχθρών, έπλή- 
ρωσεν εύθέως τά όμματα αύτών δακρύων  , γινομένων 

έξ άκηδείας.

34

131. Καί ποτέ μέν οί εχθροί έκλειον τούς οφθαλμούς έκτης 
έλεύσεως τοϋ θεοϋ Υπνου, ποτέ δέ ήνέωγον αύτούς, βλέ

ποντες και αισθανόμενοι  τοΰτο δ’ έποίουν πολλάκις 

μέχρι μιας ώρας.

41

132. Ριφθέντος ούν τοϋ υπνωτικού βέλους ύπό τοϋ ’Αρζούνα, 

οί εχθροί εύθέως ήσπάζοντο τόν ύπνον έν πολέμω. Οΐ 

4. Κάμας, ύ θεός ’Έρως.
2. "Ο, έστι παρανοητικόν, νυστακτικόν, ύπνωτικόν* δια τοιούτου γαρ 

βέλους βάλλει ό ’Έρως.
3. Έν γάρ τή έλεύσει τού υπνου πρώτον μέν χάσμη συμβαίνει τψ 

στόματι, έπειτα πλήρωσις τοΐς δφθαλμοϊς δακρύων.
4. Ουτω γάρ ό νυστάζων ποιεί* ποτέ μεν κλείει τούς δφΟαλμούζ 

ποτέ δ’ άνοίγει.
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δέ Πρέται οί συνελθόντες επί τή συνήθει σαρκοφαγία, 

εφευγον εκ τών μεγάλων ρόγχων τών ύπνουντων.
133. Οί μ,έν έλέφαντες έκοιμώντο ήδεως, ερείδοντες αλλεπάλ

ληλα τά σώματα  οί δέ έλεφαντηλάται άνεκλίνοντο επί 
τών δύο εξοχών τοϋ μετώπου τών ελεφάντων, νομίζοντες 

οτι έτυχον τών δύο μαστών τών εαυτών γυναικών.

*

134. Τότε ύπνος τις ήδύς έγένετο καί τοΐς ίπποις έκ τοϋ βέ

λους τοϋ ’Αρζούνα, έξ ού μέχρι τής σήμερον καί έν τώ 

πεοιπατεΐν οί ίπποι ύποκλείουσι τούς οφθαλμούς, ώςπερ

1. Πρέται, είδος δαιμόνων* δσοι τών τεθνεώτων ού τυγχάνουσι τών 
νομίμων, Πρέται γίνονται.

2. Ύποκλείουσι γάρ αεί τούς οφθαλμούς οί ίπποι, ώςπερ νυσταζοντες.
3. Ίουτέστιν έν ταύτώ το βέλος έρ^ίφθη, καί τό τόςον επεσεν έκ 

τής χειρός, έλθόντος τού υπνου.
4. Δίκην χελώνης, αυτολεξεί.

/X β*  νυσταζοντες .
135. Οί δ’ ίππεΐς έ/.λινον εξ ύπνου τά πρόσωπα έαυτών επί 

τών τράχηλων τών ίππων, είς το διαφυλάζαι τό της 

νίκης έγκόλπιον, ώςπερ έλκόμενον βία ύπό τοϋ ’Αρζούνα.
136. Τά μεν τόξα εντεινόμενα την χορδήν μέχρι τοϋ ώτός, 

έπιπτον έξ ύπνου άπό τών χειρών τών αρματηλατών τά 
δέ βέλη έφέροντο κατά τήν νύσσαν εύστόχως .3

137. Στρατιωτών ήρωϊ/.ών, ών τά σώματα ήν ώς ορη μεγάλα, 
πιπτόντων τότε έξ ύπνου έν τώ αύτω χρόνω, ό Σέσσας 
δράκων τοξοειδής έγένετο, έπικαμφθείς  έκ τής ύποκλι- 

νούσης γής βάρει δυσφόρω.

*

138. Μνημονεύσας δ’ ό ’Αρζούνας τοϋ λόγου τής Ούτταράς, 

έφη τώ Ούτταρά, τώ υίώ τοϋ βασιλέως, χαίρων «Σκύ- 
» λευσον τά αβρά καί μαλακά, ώς τά φύλλα τής Ραμβάς, 
» άμφια τοϋ Δουριοδάνα, καί τά χρυσοειδή τοϋ Καρνά.

139. « Τούτων δέ τών βασιλέων μόνος ό υιός τής Γαγγάς ούχ

27*
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» ύπνώττεΐ' άφείς ούν τούτον, πάντων τών άλλων βασι- 

» λέων τά πολυποίκιλα ινάτια σκύλευσον τοΐς οπλοις. » 

0 δέ έποίησεν ούτως εύθεως, κατά τδν λόγον τοΰ Αρζούνα. 

140. ’ Αφελών μέν ούν τά ίμάτια, άναβάς έφ’ άρματος, ήλαυ- 

νεν όπίσω τάχιστα τούς ίππους τή προσταγή τοΰ ’Αρ
ζούνα. Τοΰ δέ Βήσμα τοξεύοντας όπισθεν, άνα^τρέψας 

ό ’Αρζούνας άνεϊλε τούς ίππους αύτοΰ, και άπήλθε νι

κητής.
141. ίιξεγερθείς δέ τοΰ ύπνου ό Αουριοδάνας, μή είδώς τά 

γεγενημένα, έφη· «Διάτί άφεθεΐς άπέφυγεν ό έ/Θρός;» 
Μαθών δέ παρά τοΰ Βη'σμα συληθεντα τά άμφια, φοβη

θείς έφευγεν άμα τή στρατιά.
142. Φεύγοντας δέ, άπεκόπη ή κορυφή τοΰ διαδήματος αύτοΰ 

βέλεσι τοΰ ’Αρζούνα. Τεθέντων δ’ έπειτα τών όπλων πάν

των επ’ έκείνου τοΰ δένδρου Σαμή, ώς ήν τέως, ήρχετο 

είς τήν πόλιν ό ’Αρζούνας.

143. Επαναστρέψας δ’ ό βασιλεύς Βιράτας εις τήν πόλιν, 

άφ’ ού τούς έχθρούς ένίκησε, μαθών οτι ό υίός αύτοΰ έπο- 

ρεύθη είς πόλεμον κατά τών περί τόν Βήσμαν, ηνίοχον 
εχων τόν εύνοΰχον, περίλυπος έγένετο· ούχ'ι δέ καί ό 

’ίνδιστίρας

144. Εως δ’ άν ό βασιλεύς συναγάγη τά στρατεύματα, βε
βαιωθείς δι’ αγγέλων τήν νίκην τοΰ υίοΰ, χαράν μεγά

λην έν τή πόλει γενέσθαι έπιτάξας, συνεκύβευε τω Κάγκα.

145. Κυβεύων δ’ ό βασιλεύς εφη τώ Κάγκα’ “’ΐδέ, ό έμός 
» υίός ένίκησεν έν πολέμω έκεΐνον τόν Δουριοδάναν.» Ο 

δ’ απεκρίνατο  «Πάντως γ’ άπονητί ένίκησεν, έπεί ήν 

η τοιοΰτος ηνίοχος, ή Βριχαναδά.»

*

1. Έλυπήθη, ότι ό υιός αύτοΰ νικηθήσεται, αλλ’ ούχί καί ό Ίνδιστί- 
ρας, γινώσκων τήν φύσιν τοΰ ’Αρζούνα.
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146. Εΐπών ούν ό Βραχμάν Κάγκας αιτίαν της νίκης την 
ήνιοχίαν τού εύνούχου, έπληγη κατά τό μέτωπον κύβω 

ύπό τού βασιλέως, δυσφορήσαντος, και έφαίνετο ερυθρός 
τό μέτωπον τω καθημαγμένω τραύματι, ώς ό Σίβας τώ 

πυρίνω ομματι.
147. Δεχόμενος δ’ ό ’ίνδιστίρας τό οίίρ,χ έπι της χειρός έαυ- 

τού, ίνα μη συμμιγέντος τή γή, κακόν τι γένοιτο τή 
χώρα έκείνη, έφαίνετο ώςπερεί είχε κρόκον  διά την 

έλευσομένην Λαξμην  .

1

12
148. Τό δ’ έκρρεΰσαν έκ τού τραύματος αίμα έκεΐνο έχυσεν 

άσμενος, ώςπερ πραγματικόν της ψυχής αύτού φίλτρον 

μετά πολυν χρόνον, είς χρυσοκατασκεύαστον άγγεϊον, 
κρατούμενον ύπό της Ουγατρός τού Δρουπάδα, έλθούσης 

ταχέως.
149. ’Αναβιβάσας δ’ ό ’Αρζούνας τόν Ούτταράν έπι τού δί

φρου, έκέλευσε μη δήλον ποιησαι αύτόν πρότερον, άλλ’ ή 

μετά τρεις ημέρας, καί ηνίοχων αύτός, ευθυνε ταχέως τό 
άρμα έπί τά βασίλεια .3

150. Τού δέ θυρωρού άγγείλαντος τω βασιλεΐ έπί συνόδου 

την έλευσιν τού Ούτταρά μετά τού εύνούχου, ήσθείς ές 

τά μάλιστα ό βασιλεύς, έκέλευσεν αύτούς είσελθεΐν.
151. 0 δέ ’ίνδιστίρας έφη τω έγγέλω  «Μη άφεθητω είσελ- 

» θεΐν ό εύνούχος έκεϊνος  ος γάρ ποιεί τραύμα έν τω 

» έμω σώματι, τούτον έκεϊνος είς τόν ούρανόν έξαποστέλ- 

" λει σύν πάσι τοΐς περί αύτόν.»

*

*

1. ίανθός έστιν ό κρόκος, ώς καί τό αίμα.
2. 'Ως ό έρωτομανής εχει κρόκον έν χειρί έτοιμον, είς τό άλεϊψαι 

τήν προσδοκωμένην ερωμένην.
3. Ό μεν Ούταρας έκάθησεν έπι τοϋ δίφρου, ώί πρότερον, ό δ’ Άρ- 

ζούνας έδέςατο τας ήνίας.
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152. Πΐίσθεις δέ τω λόγω τοϋ αγγέλου, είσέδυ μόνος τό βου- 

λευτήριον ό Ούτταράς, καί είδε τόν ’ίνδιστίραν, ώς ελέ

φαντα, έ'χοντα προβοσκίδα, ή έστιν ή καταρροή τοϋ αί

ματος άπό τοϋ μετώπου.
153. Μαθών δ’ό Ούτταράς τό συμβάν τοϋ ’ίνδιστίρα, έφησε 

πρός τόν πατέρα· »Διά τί ό Βραχμάν παροργίζεται-, χα- 

» θιλεούσθω ούτος.» Εκ δη τοϋ λόγου τοϋ υίοϋ συγγνώ

μην γτησε παρά τοϋ Κάγκα ό βασιλεύς.

154. Καί τοι δ’ ήδύνατο τόν κόσμον ό'λον άποτεφρώσαι ό 
Πανδοΐδης διά μόνου τοϋ θυμοειδούς βλέμματος, θείς 

όμως κατάδεσμον εις τό τραύμα έφάνη κολοφών τών 

άνεξικάκων.
155. Καλυφθέντος, δέ τοϋ τραύματος εΐσηλθεν είς τό βουλευ- 

τηριον ό εύνοϋχος τή; προσταγή τοϋ βασιλέως, κατακαίων 
μέν τούς εχθρούς, ώς πύρ τοϋ δάσους τά δένδρα, ηδύνων 

δ’, ώς άηρ, τόν υίον τού βασιλέως.
156. Καπειτα ήρώτησε τόν υιόν αύτού ό βασιλεύς, «Ω τέκνον, 

» πώς οί περί τόν Βησμαν, οί όντες ικανοί τούς τρεις 

» κόσμους νικησαι, ένικηθησαν έν πολέμω ύπό σοϋ, κα- 
» θώς τό βαθύ σκότος ύπό τοϋ Ηλίου-,»

157. Εγέλασε δέ, άκούσας ταύτης της άποκρίσεως τοϋ υίοϋ· 
π Οί εχθροί ένικηθησαν ύπότινος ούρανίου άνδρός ανδρείου, 

» παραστάντος διά την έμήν αρετήν  δήλος δέ γενησεται 

» ούτος μετά παρέλευσιν ημερών τριών.»

*

158. 0 Κάμας  αύτός άκορέστως έποίει παιδιάς ήδείας μετά 

μόνης της Ρατής  πεμφθεϊσα δ’ ή Πριτη  ύπό τής κατά 

τών γενναίων αγαθής νίκης τοϋ γενναίου νέου Ούτταρά,

1

*2* 3

4. Κάμας, ό ’Έρως.
2. 'Ρατή, ή Επιθυμία.
3. Πριτή, ή Αγάπη, άμωότεραι γαμεταί τοΰ ’Έρωτος.
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άποδιώξασα τον Κάμαν καί τήν Ρατήν, λίαν ζηλοτυ- 

ποΰσα, ωκησεν αύτη τότε έν τή καρδιά τών πολιτών *.

4. ’Εν τούτω τώ στίχω άποδεικνύει δτι, οί έν τη Ματσέα πόλει έν ού- 
δενί άλλφ ήσχολοΰντο, αλλ’ ή έν τω άγαπαν τόν Ούτταράν καί τοΰ έπαι- 
νεϊν αύτόν.

2. Θεωροΰντες δηλ. αυτόν, τυγχάνουσι τής αθανασίας. — Ώς οί λαρ." 
πρώς κεκοσμημένοι αρεστοί φαίνονται τή γυναικί.

3. Διά τής προσταγής τοΰ βασιλέως Βιράτα τοΰτο έγένετο.

Τέλος του Τρίτου Κεφαλαίου 

του Τετάρτου Βιβλίου

της 
Βαλαβαράτας.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ,

8 διαλαμβάνει τόν γάμον τοΰ Άβημανιοϋ.

1. Εστω ήριϊν είς χαράν ό ρ.έλας όσιος, ού ταΐς λαμπρό- 

τησι τοΰ άγλαοΰ σώματος ζαί τών ονύχων, καί τών 
όδόντων κεκοσριηαένοι, ώς πολυειδέσι κοσαηαασιν έκ πο- 

λυτίριων λίθων, τίνες ούκ άν γένοιντο αρεστοί τή καλή 
αθανασία ;*2

2. Κατά δέ την τρίτην ηρ.ε'ραν περί τό πρωί, ό βασιλεύς 

ίνδιστίρας λουσάμενος, ίμάτιά τε λευκά ένδυσάρ.ενος, καί 

άνθινους στεφάνους περιθε'μενος, έκαθίσθη έπί τοΰ θρόνου 

τοΰ βασιλε'ως της Ματσέας ύπό τών τεσσάρων αύτοΰ 
αδελφών .3
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3. Μαθών γάρ ό βασιλεύς Βιράτας τά περί τούς Πανδοΐδας, 

έξιστορηθεντα ύπο τού Ούτταρά, άπείρως ήγαλΑιάσατο, 
και έλθών προσέπεσε τοΐς ποσι τού ’ίνδιστίρα, λέγων 

πολλάκις  «Σύγγνωθι.»*
4. Εμβυθισθεϊς δέ τότε ό βασιλεύς Βιράτας, καθάπερ έν 

υδασι, ταΐς λαμπρότησι τών ονύχων τών ποδών τού Ιν- 

διστίρα, άνηγέρθη ύπδ τών λαμπρών και στιβαρών τούς 

βραχίονας τεσσάρων Πανδοϊδών.

5. ©εις δέ τάς χρυσοειδεΐς χεϊρας έπι τού διαδήματος αύ
τού, τάς όνυχας έχούσας, ώς άδάμαντας, έφη τω ’ίνδι- 

στίρα, ποιήσας έπι τού στήθους, ώς όρμον έκ μαργάρων, 
τη αίγλη τών όδόντων

6. «Καί έγώ, και ή χώρα, και ή πόλις, περιφανείς έγενό- 

» μέθα έν τοΐς τρισι κόσμοις έκ της σής παρουσίας· ποίη- 
ι> σον νυνι λαμπρόν και τδ γένος μου· έγώ έκδίδωμι τω 

» Αρζούνα τήν έμαυτού θυγατέρα.»

7. ’Απείρου δέ χαράς έμπλεως γενόμενος ό ’ίνδιστίρας έκ 

τοιούτων λόγων τού βασιλέους Βιράτα, έτεινε πολλάκις 

είς τδ λώτιον πρόσωπον τού Αρζούνα, τδν ώς βομβύλιον 

χαρίεντα οφθαλμόν έαυτού.
8. ό δέ κριτικός Αρζούνας έφη, έκφήνας τώ χείλει τούς 

όδόντας, τούς ποιούντας διά τής αϊνλης χάριν άντί χά- 

ριτος τω έρκει τών όδόντων .4

9. «Οί φρόνιμοι τήν μαθήτριαν ώς θυγατέρα λογίζονται  εί 
» δ’ έστιν απαραίτητος αυτή ή έπιγαμία έν τώ νοΐ τού 

» Βιράτα, είς αΰςησιν τής αγάπης, δότω τήν θυγατέρα 

» έαυτού τώ έμω υίώ Αβημανιού, τώ οντι όμοίω κατά 

» τήν ηλικίαν και κατά τήν εύμορφίαν.

*

4. 'Έρκος τών όδόντων έστι τδ χείλος, 3 χάριν ποιεί τοΐς δδεϋσι-, 
δν ώς περιόόλαιον αύτών.
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10. Θεώρησα; τε και κρίνα; ορθόν τοΰτο ό’ίνδιστίρας, έξα- 

πέστειλεν εύθε'ως άπόστολον είς την πόλιν τοΰ Κρισνά, 
επί κομιδφ τοΰ υίοΰ της Σουββαδράς, τοΰ εχοντος μορ

φήν τοΰ Ερωτος.
11. Μαθών δ’ ό Κρισνάς παρά τοΰ θυρωρού  την ελευσιν 

τούτου τοΰ άποστόλου, έλθόντος τα/ύτερον ταχυπόρου 
νηός και βέλους, έκέλευσεν αύτόν είσελθεΐν εις τό βου- 

λευτήριον.

1

12. ό δέ, προσκυνήσας έφη, ποιησας χρίσματα έν τη συνόδω 

διά τής αίγλης τών όδόντων, ώς διά Σανδάνου, συμ- 
μιγέντα τφ αγλαά μελανότητι τοΰ Κρισνά, ώς εύώδει 

μόσκφ  ·12

13. «Ο λαμπρός, ώς ύ Ηλιος, ’ίνδιστίρας, ώ εύβουλε, πλη- 

» ρώσας τόν χρόνον τής άποκρύψεως, καί έμφανής γενό- 
» μένος, άπέσταλκεν έμέ ένθάδε, άμα τή βουλφ τών 

» αδελφών.

14. «Ο γάρ Βιράτας σύν τώ υίώ αύτοΰ προσέπεσε τοΐς ποσι 
» τοΰ Ινδιστίρα, είς τό έκδοΰναι τήν θυγατέρα αύτοΰ τω 

» Αρζούνα, τώ δοξασθέντι έπι τφ νίκφ κατά τού Δουριο- 
»δάνα, τού γαυριωμένου διά τήν αρπαγήν τών βοών.

15. «’Αλλ’ ό ’Αρζούνας ούκ ενευσε λαβεΐν ταύτην τήν βασι- 

»λικήν κόρην, προτείνων, ότι ή μαθήτρια ώς θυγάτηρ 
» έστίν  φτησε δέ ταύτην τώ υίώ αύτοΰ· ή γάρ γυνή τού 

» υίοΰ, ώς θυγάτηρ κρίνεται παρά τοΐς άγαθοΐς.

*

16. «Πέμψον τοίνυν παραυτίκα τόν οίκεΐον άδελφιδοΰν, τόν 
» υίον τής Σουββαδράς, ώ μόνε Κύριε τοΰ κόσμου, καί 

» άξιε κυβερνήτα, ού είς κομιδήν έγώ έλήλυθα.»

17. «Εκείνη ή κόρη, αίσχυνομένη έν έαυτφ ϊδεϊν τό πρόσω-

1. Τουτέστι παρά τοΰ είσαγγελέως.
2. Μέλας και ό μόσκος.



426 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

» πον έν τώ κατόπτρω κατ’ οψιν τής τροφού, αποτείνει 

* πολλάκις τό αγλαόν αύτής ό'μμα είς τά λιθοκόλλητα 

» ψέλλια
18. <Όί δύο οφθαλμοί τής κόρης, ώς ελαφοι, αίσθόμενοι τό 

» στρατόπεδον τοΰ βασιλέως Ερωτος έν τώ στηθεί  , οπερ 

» διαγινώσκεται έκ τών εξογκωμένων μαστών , ώς ύψη- 

» λών σκηνών, αφέντες τό σχολαΐον κίνημα, ηλθον όζέως 

» είς τό ούς, ώς είς προκάλυμμα .

*2

3

3

19. «Ούσα δέ μέσον τής παιδικής και νεανικής ηλικίας, θλι- 

» βομένη τε λίαν έν μέσω τούτων, και διαταραττομένη 

» τόν νουν και τήν ό'ρασιν, ζητεί άψασθαι χειρός  ούτι- 

« νος άν τύχη.

4

20. «Και ποτέ μέν πρός διατριβήν και παιδιάν έκτείνει τήν 

» χεΐρα είς τήν χρυσήν παιδικήν σφαίραν και είς τό στρογ- 

4. Έν μέν τή παιδική ηλικία ή θήλεια και αιδώ ούκ εχει, και είς 
παιδιάς κλίνει" έν δέ τή νεανική και αιδώ εχει, καί είς κοσμήματα 
αφόρα.

2. 'Όταν έκφύσωσιν οί μαστοί, τότε ή γυνή άνδρομανεΐ.
3. Οί έξωγκωμένοι μαστοί, ώς δύω σκηναί είσι τοΰ ’Έρωτος, ος στρα

τοπεδεύει έν τω στέρνει τής καλής, ώς βασιλεύς έν πεδίω, δς διαγινώ- 
σκεται έκ τών υψηλών σκηνών έςελθών είς Θήραν. Καθώς δ’ αί ελαφοι, 
αίσθόμεναι τον τοξοφόρον θηρευτήν, άφεΐσαι τό σχολαΐον βάδισμα, θέου- 
σαι φεύγουσιν είς τό δάσος, ώς είς προκάλυμμα, οΰτω καί οί οφθαλ
μοί τής κόρης, αίσθόμενοι τόν τοξοφόρον "Ερωτα, εδραμον είς τό ούς, ώς 
είς προκάλυμμα" έκ δέ τούτου ύπαινίττεται τό όξύρροπον τοΰ οφθαλ
μού, δ ίδιον έστι τής νεότητας, ή όργα πρός ομιλίαν, πρός δέ καί το 
μακροειδές τοΰ όμματος, ώς τό τής έλάφου, οπερ έπαινεΐται παρά τοΐς 
Ίνδοΐς' διά τοΰτο ύπερβολικώς λέγουσιν, ώς έξετάθη μέχρι τοΰ ώτός.

ί. Πανιγραχανά, κράτησις χειρός" μεταφορικώς δέ καί ό γάμος" 
Παίζει πρός τήν λέξιν ό ποιητής" καθώς δηλονότι ό πιεζόμενος ζητεί 
χεΐρα βοήθειας, ουτω καί ή σφριγώσα θήλεια ζητεί ομιλίαν ούτινος &ν 
τύχ>
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» γύλον ένοίτιον 11 πολλάκις δέ τείνει τό ομμα εις τόν 

» οίκον καί είς τό σώμα, τά λαμπρώς κεκοσμημένα 1 2 3.

1. Ίδιον τής παιδικής ηλικίας.
2. Ίδιον τής νεανικής ηλικίας.
3. Μεγαλόφρων δς τοιαυτην εχει γυναίκα.
4. Τή βασιλεία, δηλ. τή δόξη, ή τφ πλούτφ.
5. Έγγεγυμνασμένων τοΐς πράγμασι.

21. « Εκείνην την νέαν ό νέος ούτος γήμας, άγλαίζέσθω έν 

» κόσμω, εχων αύτήν έπί τοϋ γένους έαυτοϋ, ώς σημαίαν 
» άγλαάν έπί τοϋ ύπερώου, καί ών μετέωρο:, ώς ή υψηλή 

/ Ί » σημαία .»
22. Τούτων άκούσας ό Κρισνάς, καί συναινέσας, τόν μεν 

απόστολον άπέπεμψε, όωρησάμενος αύτώ τά ά έφόρει 
κοσμήματα  τω δέ βουλευτή Οϋδδάβα, τώ τής φρονή- 

σεως δοχείω, έπέταζε διδάξαι τόν ’Αβημανιοϋν τά κα

θήκοντα.

*

23. Λαβών δ' άδειαν παρά τοϋ βασιλέως ό εύβουλος καί κο- 

λόφων τών βουλευτών Οΰδδάβας, έλεζε λόγους άμβρο- 

σίους, θέλων διδάζαι τόν υιόν τής Σουββαδράς τά τής 

πολιτικής καί οικονομικής φιλοσοφίας*
24. « Μή πίστευε τή Λαζμή, ή τή γυναικί, ταΐς έχούσαις 

» δύναμιν έπί πάντων τών ανθρώπων, καί λίαν άστάτοις 

» ούσαις  αύται καί γάρ διδόασι τοΐς άνθρώποις με- 

» γάλα δεινά, καί άγαπώσαι καί μή άγαπώσαι.

4*

25. «Καί τώ μεγαλόφρονι ακολασία γίνεται έκ τής μετά 

*> ακολάστου ομιλίας, ώ τέκνον  καί ή Σελήνη γάρ άκα- 

» τάστατος φαίνεται, μέσον ούσα τών νεφών, τών φερο- 

» μένων ύπό τοϋ άνεμου.

*

26. «Η βασιλική διοίκησις μένει στερεά έπί πολύ, ώ αγαθέ, 

χ παλαιών οντων τών βουλευτών  καί τό ύδωρ γάρ, 5*
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» τιθέμενον έν καινοϊς σταμνίοις, εί; παντελή έρχεται 
» φθοράν 1.

4. Ξηραίνεται.
2. Απαράσκευος, αύτολεςεί.
3. Τουτέστι βαδίζει όρθώς ή σκολιώς, κατά τα έργα τοΰ βασιλέως.
4. Αύτολεξεί, αλγεινόν κακόν.

27. «Μή εσο άεργος, ή άφροντις , ώ εξαίρετε τών ηρώων, 

» νομίζων οτι οί έ/θροί σου πάντες ήφανίσθησαν καί τοϋ 
β ηλίου γάρ δύσαντος, πάλιν το προαφανισθέν σκότος 

» έπεισέρχεταί ποθεν πολύ.

*2

28. «Οί γενναίοι, ώ τέκνον, καρτερία χρώνται είς αυξησιν 
» της οικείας δόξης, άλλ’ ούκ είς συλλογήν χρημάτων 

» καί ό λέων γάρ άναιρεϊ πολλούς έλέφαντας τοΐς ονυξιν, 
« ού διά τούς μαργαρίτας, αλλά διά την έκτασιν της 

» οικείας φήμης καί δόξης.

29. α Οί αγαθοί άνδρες ού ποιοΰσιν οπωσδήποτε κυβείαν, 
» ούδ’ έν παρέργω. ’ΐδέ, οί σοί πατέρες είς ώζεανόν άτυ- 

« χίας έμπεπτώκασι, διά την είς κυβείαν κλίσιν.

30. «0 λαός διάγει καλώς η κακώς (σζολιώς), ζατά την 

» φύσιν τοϋ βασιλέως . ’ίδού, κατά τόν καιρόν, οί μέν 

» ήλιόλιθοι πυρ έξάγουσιν, οί δέ σεληνόλιθοι ύδωρ.
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31. «Ατοπον , λέγουσιν οί σοφοί, τό υπέρ τό μέτρον γινό- 

» μενον, καίπερ ον έπαινετόν εργον αύτίκα καί γάρ ό μέν 

» Ράμας είς έρημίαν άπήλθε, ποιησας τόν παράλογον 
» λόγον τοϋ πατρός  ό δέ Βαλής τής βασιλείας έκπέ- 

, ~

4

*

» πτωκεν εκ των αμετοων οωοεων.» ι ι ι
32. Γνούς δ’ ό Κρισνάς τόν άδελφιδοϋν ειδήμονα επί γής 

γυμνάσας
δέ καί αύτός αύτόν είς πολλά καί καλά δπλα, έξαπέ- 

στειλεν είς τόν οίκον τοϋ πατρός.

έκ τοιούτων παραινέσεων τοϋ άρχιβουλευτοϋ,



ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ, ΚΕΦ. Δ'. 429

33. Μετά δέ τινων ημερών οδόν, έν ή άπεζρύπτετο ό Ηλιος 

έκ της ζόνεως της άπό τών ζαταπατούντων την γην ίπ

πων, άφίζετο ό νεανίας πλησίον της τοΰ βασιλέως Βι- 

ράτα πόλεως.

34. Ο μέν ούν στρατός τού βασιλε'ως Βιράτα συνήντησεν έπί 

τών ορίων, έρχομένω τώ στρατώ τούτου τοΰ νεανίου, ώς 
ό Ωκεανός τώ είσβάλλοντι ποταμώ Χ.

35. ’ίδών δ’ ό διάπυρος νεανίσκος τόν ’ίνδιστίραν, καταβάς 

άφ’ ίππου, κλίνας την κεφαλήν μέχρις έδάφους τής γής, 

προσεκύνησεν αύτόν, ώσαύτως δέ ζαί τόν Βημαν καί τούς 

λοιπούς κατά τάξιν.
36. Τόν δέ Βιράταν περιεπτύξατο ό φρόνιμος ούτος καί πο

λιτικός ’Αβημανιοΰς, ύποκλίνας τό σώμα αύτοΰ, καί 

θείς τάς χειρας περί τήν όσφύν εκείνου, έχοντος τό σώμα 
άκλινές  .12

37. Ποιήσας δ’ ασπασμόν ζαί περίπτυξιν και μετά τοΰ Ούτ- 

ταρά έν όμοια στάσει  ό νεανίας, άνέβη πάλιν έπί τόν 
ύψηλόν ίππον, τή προσταγή τοΰ ’Ινδιστίρα.

3

38. ίι δέ πόλις, ώς γυνή, λίαν εύφραινομένη καί άγαλλο- 
μένη, σταγόνας είχεν ίδρώτος έν τοΐς με'λεσιν , αί είσιν 

οί λευκοί μαργαρίται, ές ών πεποιημένη ήν ή Σβαστιζά  

προ τών θυρών πάντων τών οίκων.

4

5

1. Ό γαρ Ωκεανός έπί τών ορίων αύτοΰ συμμίγνυται τφ είσβάλ- 
λοντι ποταμφ.

2. Ό ήττων ύποκλίνει τό σώμα έν τή περιπτύξει τοΰ κρείττονος.
3. ’'Λνευ τοΰ ύποκλίναι τό σώμα* ομήλικες γαρ ήσαν.
4. Ώς ή ευφραινόμενη γυνή ιδρώτα εχει έπί τή έντεύξει τοΰ ερωμένου.
5. ’Εν γάμοις πρό τής Ουράς σχηματίζουσι τό εξής μυστηριώδες 

σχήμα έξ αλεύρου ή όρύζης, οπερ νομίζεται αίσιον* αντί δέ τούτων έν
ταΰθα μαργαρίται ήσαν* ή Σβαστικά Ζ|_Ι έφερμηνεύεται ευεξία , σω
τηρία.
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39. Ηλλοιωμένη δε την μορφήν έγένετο  χαί πιναρά έκ της 
πολλής κόνεως, της έξανισταμένης διά τοϋ άέρος έκ της 

κοπτομένης γης τοΐς ποσί τών αναρίθμητων ίππων.

1

40. Ετρεμε τε σφό^ρα, της γης περισειομένης τω βαρεΐ 
δίσματι τών υπέρογκων έμμανών ελεφάντων, συλλήβδην 

ερχομένων.

41. Καί φρίκην πολλην έσχεν, η έστιν η μαρμαρυγή τών 
σαπφείρων καί υακίνθων λίθων, τών έν ταΐς παραστάσι 

καί άνωφλίοις τών θυρών.
42. Προς δέ καί δάκρυα έρραινεν έκ τών οδών, ώς οφθαλ

μών, ά είσιν οί μαργαρίται, οί πίπτοντες έκ τών διαρρη- 

γνυμένων ορμών τών συνειλεγμένων ανθρώπων, άλλήλους 

ώθούντων, καί ύψούντων- τάς κεφαλάς είς θεωρίαν.
43. Είσδύντος δε τοϋ εύειδεστάτου τούτου νεανίου, έξέτεινεν 

ή πόλις, ώς γυνή, τάς δύο χεϊρας, αί είσιν αί δύο σειραί 

τών καθ’ έζάτερον μέρος της όδοϋ θεωρούντων ανθρώπων.

44. Ούτος μέν ούν, ό ών άλλος Ερως κατά την μορφήν, καί πολ
λοΐς κοσμημασι κοσμούμενος, είσέδυ την καρδίαν τής πό

λεως, ώς γυναικός, διά τών καλών οδών, ώς δι’όφθαλμών.

45. Αί δέ γυναίκες, κληθεΐσαι ύπό τών ήχων τών διαφόρων 

μουσικών οργάνων, άφήκαν τήν πρός τά οικεία έργα 
ασχολίαν, καί δραμοϋσαι, ήλθον έπί τάς θυρίδας, όψόμε- 

ναι τόν νεανίσκον.
46. Καί τις γυνή έκ τής πολλής σπουδής εθετο τόν μόσκον   

δν ελαβεν έν χειρί είς τό ποιήσαι τό έν μετώπω χρίσμα, 
έν τοΐς όφθαλμ.οΐς, νομίσασα στίμμιν, καί έδωκεν έκεί- 

νοις τήν φύσιν τής έλάφου .

*2

3

4. Ή γυνή έκ τής έντεύξεως ερωμένου άλλοιοΰται τήν μορφήν.
2. Μέλας γάρ και ό μόσκος.
3. Καθό ό μόσκος έξ ομφαλοϋ γεννάται ζώου ελαφοειδούς έν τφδρει’Ιμαφ.
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47. Αλλη δέ τις εύπρόσωπος, φε'ρουσα έν χειρί εν κυκλοει- 
δές ένώτιον, έτρεχε μετά σπουδής, ώς στρατιά οπλοφόρος 

τοΰ βασιλέως Ερωτος, τοΰ νικητοΰ τών τριών κόσμων .1

48. Ετέρας τό πρόσωπον ήγλαί’ζετο μεθ’ ενός άπ'/ΐωρημένου 

ενωτίου έπι τοΰ ώτός, ώςπερεί ήλθεν ή Σελήνή μετά τοΰ 
ήλιου    έπι τώ ϊδεϊν τόν χαριέστατον νέον.123

49. Και ά'λλη έβάδιζε, θεΐσα έκ σπουδής περί τόν λαιμόν, 
αντί τοΰ όρμου την χρυσήν ζώνην, ηχούσαν τοΐς κωδω  

νίσκοις  ταύτην δε φε'ρουσα, ήγλαί’ζετο ώς άλλος έλέφας 
•Μ ’Ζ Ί

*

*

1. ΤΗν δηλ. ώς τροχίσκος, ή δίσκος, το πολεμικόν δ'πλον.
2. Τό μεν πρόσωπον ή Σελήνή, τό δέ χρυσοϋν ένώτιον ό "Ηλιος.
3. Και γαρ όρμον χρυσοΰν ή άργυροΰν τιθέασι περί τόν λαιμόν τοΰ 

έλέφαντος μετά κωδώνων.
4. Τουτέστιν είς τά βασίλεια, ώςπερεί εις τάς καρδίας τών γυναικών, 

διά τών δφθαλμών.

του Ερωτος .
50. Ο Ερως, ένεκα διατριβής καί θεωρίας, άνέβη εις τόν 

οφθαλμόν τών γυναικών, ώς εις θυρίδα τών έαυτοΰ οίκων, 

οπερ συμπεραίνεται έκ της άντιλαμπούσης μορφής τοΰ 
’Αρζούνα έν τοΐς ό'μμασι τών γυναικών, ος έβλέπετο 
ασκαρδαμυκτί.

51. Η άγλαώπις Σελήνή, πολλάς μορφάς λαβοΰσα, αί εΐσι 

τά πρόσωπα τών σεληνοπροσώπων γυναικών, είς τό θεά- 

σασθαι τούτον τόν νεανίαν, τόν έαυτής απόγονον, ούκ 

έκορέσθη χαράς.

52. 0 μέν ούν νεανίας αύτός, καταποθεις ύπό τών εύκόμων 
καί έρωτοληπτων γυναικών, είσδύς είς τά εντός  αφα

νής έγένετο, συλησας την καρδίαν αύτών εφεξής.

4

53. Αί δέ γυναίκες, πιοΰσαι διά πολλού τοΐς όφθαλμοΐς, 

ώς κοίλαις χερσί, τόν χυμόν της καλλονής, ώςπερ μη κο- 
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ρεσθεΐσαι, ούχ. άνεχώρησαν έκεΐθεν, ένθα ήσαν, καίπερτοΰ 

νεανίου άπελθοντος.
54. Είσέδυ τοίνυν είς τά έκ πολυτίμων λίθων βασίλεια προσ- 

κυνούμενος τόν πόδα ύπό τού Ερωτος, ος έστιν ή έν τω 
λαμπρφ έδάφει άντιλάμπουσα αύτοΰ μορφή, έπειδή ένι- 

κήθη κάλλει τοΰ σώματος αύτοΰ.
55. Τών δέ Βραχμάνων, τών ειδημόνων ωροσκόπων (άστρο- 

λόγων) θεωρούντων την αίσίαν ώραν, είς εναρζιν τής 
τελετής τοΰ γάμου, οΐ βασιλείς, δ,τε ’ίνδιστίρας καί ό 

Βιράτας, έν αγωνία ήσαν καί αδημονία    .1234

56. Τάχιστα δέ τότε συνήλθαν είς τήν πόλιν τοΰ βασιλέως 

τής Ματσέας οί βασιλείς τής γής, χαίροντες, δ,τε Κρισ- 

νάς καί άλλοι, συν πάσι τοίς οίκείοις.
57. Εν τούτω τω γάμω καί ή καλώς κεκοσμημένη βασιλική οί- 

κία εχοοευεν , εχουσα οφρυας μεν κινούμενα; τας επι των 

Ουρών σειράς, χειρας οε σαλευομένας τάς ύψηλάς σημαίας.
58. Τά μέν δή είς θεραπείαν καί εύπρέπειαν τής Ούτταράς 

έγίνοντο έν αίσια ημέρα ύπό γυναικών, αΐ ήγαπώντο ύπό 

τών οικείων υιών, ώς ή Γαγγά ύπό τών χηνών, καί προ- 
σηλωμέναι ήσαν τοΐς ποσί τών εαυτών άνδρών, οίς ό βομ

βύλιος τοΐς λωτοΐς
59. Αληλιμμένη δέ τό σώμα ή καλή Ούτταρά έλαίω, καί σι- 

νήπει καί άγρώστει, καί βέλος κρατούσα , έφαίνετο ώς 

οικία τοΰ Ερωτος, εχουσα σημαίαν καί σκεύη έκ χρυσού 

καί σαπφείρων.

5

1. Οί άςρολόγοι γράφοντες φέρουσιν έν χάρτη, οτι ή δείνα ώρα αίσια έςίν.
2. ’Εν αδημονία ήσαν πότε έλεύσεται ή ώρα.
3. Ώς γυνή. ,
4. Αΐ ειχον δηλ. καί υίούς καί ά'νδρας ζώντας.
5. Βέλος κρατεί ή μαχαιρίδιον, ώς φυλακτήριον, κατά πονηρών πνευ

μάτων, ή κατά βασκανίας.
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60. £χουσα δέ τό σώμα άπεσμηγμένον καί κεκαθαρμένον τοΰ 

ελαίου διά τοΰ 'Ραού^^α \ έν τω λούσασθαι, καί άληλιμ- 
μένον επειτα κρόκω, έφαίνετο αότόχρημα φίλτρον, έξελ- 

θόν είς τό φανερόν διά τών χαρμόσυνων μουσικών ορ

γάνων.
61. Ταύτην την καλήν νεάνιδα, $ ην έρυθρά έκ τοΰ χρίσμα

τος τοΰ κρόκου, εχουσαν τό φΰλον τών γυναικών υδατι, 

έκχεομένω έξ αργυρού στάμνου, καθώς ό ούρανός λούει 
την έρυθράν εσπέραν τή έκ της Σελήνής διαχεομένη 

αίγλη   .*12
62. Φορέσασα δέ φορέματα λαμπρά καί λευκά αύτη ή σελη- 

νοπρόσωπος, είσέδυ τόν τετράστυλον λαμπρόν νυμφώνα   , 

ώς ή ένσέληνος νύξ τόν τετραμερή αιθέρα .

345

*

63. Ος δέ πολυειδης κόσμος έτέθη γηθοσύνως ύπό τών συγ

γενικών γυναικών έπί ταύτης της σεληνομόρφου, καθη- 
μένης καί βλεπούσης κατά άνατολάς, ούτος έλαβε κό- 

σμον το σώμα αυτής ®.
64. Κοσμησθείσα δη τό σώμα ή εύσώματος, καί ίδούσα έαυτην 

έν λιθοκολλητω κατόπτρω, ηΰξατο τότε περιχαρώς αγά

πην (αρέσκειαν) τού ’Αβημανιού πρός έαυτην, καί έαυτης 
αγάπην (αρέσκειαν) πρός τόν ’Αβημανιοΰν.

€ασκανίας.— Το μέν βέλος άναφέρεται είς τήν σημαίαν, τα δέ έκ χρυ
σού κοσμήματα είς το υπέρυθρον ελαιον, τά δ’ έκ σαπφείρων είς τό πρα- 
•σίνόχρουν τής άγρώστεως.

1. Είδος σμηκτικού, (είδος σινήπεως) δι’οΰ άποσμήχεται τό ελαιον. Δέ- 
γουσιν, ώς τό τό βόειόν έςι γάλα, δ σμηκτικόν έςι τού ελαιώδους χρίσματος.

2. Ή μέν σεληνιαία αίγλη τό ύδωρ, ή δέ Σελήνη τό άργυρούν άγγεΐον.
3. Έν τή αύλή τού οίκου έπί γής κατασκευάζεται ό νυμφών, έπί δέ 

τού νυμφώνος οθόνη έκτετεταμένη έστίν έπί τεσσάρων στύλων.
4. Ή μέν Σελήνη τό πρόσωπον, ή δέ νύξ τό σώμα τής Ούτταράς.
5. Δηλ. ό κόσμος έκοσμήθη ύπό τού σιόματος αύτής.

28
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65. Οτε 3’ ή μήτηρ έποίησε την έπι γάμω Τιλακάν έν τώ 

προσώπω αύτής, τώ κρείττονι καί αύτής τής Σελήνης, 
τότε ό Ερως προσελθών μετά τής Ρατής, άνεπαύετο ή^έως, 

καθάπερ έν κλίνν], έν έκείνω τώ προσώπω.
66. ήνίκα 3’ ύπό τής μητρός έτέθη περί τόν καρπόν τής 

χειρός αύτής καί τό μάλλινον νήμα τού γάμου , ώς 

έθίζεται έν τή αρχή, τηνικαύτα τά λιθοκόλλητα ψέλλια 

ού&εμίαν εΐχον σύγκρισιν έκείνω.

1

67. Τή προσταγή τής μητρός προσεκύνησεν ή Ούτταρά κατ’ 

αξίαν τάς συγγενικάς γυναίκας, αΐ ήγκαλίσαντο αύτήν 

αλλά καί αί θεαί αύταί αύτήν ήγκαλίσαντο, οπερ συμ- 

πεοαίνεται έκ τής άντιλαμπούσης αύτής μορφής έν τοΐς 
έκ πολυτίμων λίθων άγάλμασι τών θεαινων.

1. Τής μέν νύμφης περί τόν καρπόν τής άριστερας χειρός τιθέασι το 
μάλλινον νήμα, τοΰ δέ νυμφίου, περί τόν καρπόν τής δεξιάς.

2. "Εχον τήν Τιλακάν, τό χρίσμα τό λευκόν, ύπέρτερον ήν τής 
Σελήνης μια μοίρα.

63. Εκοσμεΐτο §έ μετά χαράς καί ό Αβημανιούς, ό ων όμοιος 
κατά τήν λαμπρότητα τω ϊν^ρα, ύπό τής θυγατρός τού 

Δρουπάδα, κοσμήμασι πολλοϊς καινοϊς, προσήκουσι τω 

γάμω.

69. Ούτος ό ηρως, ού τό μέν πρόσωπον ήν ακάλυπτον, τό 
3έ λοιπόν σώμα κεκαλυμμένον λευκοϊς ίματίοις, ήγλαϊ- 

ζετο, ώς τό ανατολικόν ό'ρος, τό λαμπρυνόμενον τή σελη- 

νιαία λάμψει, καί τήν Σελήνην έχον έπιλάμπουσαν.

70. Τότε τό πρόσωπον τούτου, ού έπι τού μετώπου έτέθη ή 
έκ λευκού Σανδάνου Τιλακά   ύπό τής μητρός, έφαίνετο 

ύπέρτερον τής λαμπράς Σελήνης μια μοίρα.

12

71. Τότε καί ό άστερόεις κυάνεος ούρανός, νικηθείς κατά τήν 

ύπεροχήν, έποίει θεραπείαν έκείνω τώ νέω, γενόμενος
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μικρός, ος έστιν ή δεδεμένη κόμη μετά τών άνθέων ι. 

72. 0 δ’ έπί τοΰ λαιμού εκείνου καθειμένος πολύστιχος δρ

μος έκ μαργάρων, καί λευκός ώς ή Καφούρα, έφαίνετο 

ώς αμβροσία ρέουσα έκ τών, ώς σεληνολίθων, πολυτίμων 

λίθων, τών έν τοΐς ένωτίοις, τφ παρουσία τοΰ ώς Σελήνής 

προσώπου αύτοΰ.

73. Καί έν μέν τώ προσώπω αύτοΰ παρήν ή Σελήνη έκ τής 
είς τό γένος εύμενείας· έν δέ τφ δόξφ αύτοΰ ό ίνδρας, 
έκ τής πρός τόν υίωνόν φιλοστοργίας, έν δε τώ σώματι 

αύτοΰ ό Ερως, έκ τής πρός τόν άδελ,φιδοΰν τοΰ πατρός 
» / 2αγαπάς .

74. Υπό δέ τοΰ πρός μητρός θείου  έστάλθη συνεσταλμένος 

καί υπήκοος πρός εκείνον τόν ’Αοημανιοΰν ό ’Ωκεανός με

τά τοΰ Σέσσα ό'φεως, ος έστιν ό λιθοκόλλητος ούρανίσκος 

μετά τοΰ στυλεοΰ.

8

75. Αναβάς δ’ έπί τόν ελέφαντα, 8ς, έπειδή ήν λευκός έκ 

τών μαργάρων, καί έφαίνετο οτι τέσσαρας είχεν όδόντας 

έκ τής άλλήλων άντανακλάσεως, διά τούτο ένομίζετο, 
ώς αύτός έστιν ό ’Αϊραβάτας -, δοθείς παρά τοΰ Ινδρα 

χάριν τοΰ υίωνΟΰ.
76. Καί έπόμπευε, βλεπόμενος συνεχώς συγγενική στοργή 

ύπό τής Σελήνης, ή έστι τό λευκόν στόμα τής αίσιας 
στάμνου , τής φερομένης καί περιφερομένης ύπό παρθένου.5

1. ΤΙ μεν μέλαινα κόμη ό κυάνεος έστιν ουρανός, τά δέ λευκά άνθη, 
τά άστρα. "Εθος έστί κοσμεϊν τήν κόμην άνθεσι.

2. Ό γάρ ’Έρως υιός έστι τοΰ Βισνοΰ, δς έστιν ό Κρισνας, ού άδελ- 
φιδοΰς έστιν ό Άβημανιοΰς.

3. Τοΰ Κρίνα, ος έστι ©εός.
4. Ό ’Αϊραβάτας τέσσαρας εχει όδόντας.
3. Στάμνος πλήρης δδατος φέρεται ύπό νεάνιδος, καί περιφέρεται 

προ προσψ-ΐνυ τοΰ νυμφιου’ αίσιον δέ τοΰτο κρίνεται.

28*
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77. Προαγγελθείσης δέ τής έλεύσεως τοϋ καλού τούτου νυμ

φίου ύπό τοϋ ήχου τών μουσικών οργάνων, ώς ύπ’ αγ
γέλου, μεγάλη χαρά έγένετο άπάσαις ταΐς άβραϊς γυναι- 

ξϊ τή; γενεάς τοϋ Βιράτα.
78. Καταβάς δ’ ούτος ό έκλαμπρος άπό τοϋ υψηλού έλέφαν

τος, ώ; ό ήλιος άπό τοϋ ανατολικού όρους, είσήλΟε πεζός 

είς τόν οίκον τοϋ Βιράτα, καθώς ό ήλιος άπό τοϋ άνα- 

τολικοϋ ορούς είς τόν αιθέρα.
79. ΗχΟη «έό ’Αβημανιοΰς πρός την νύμφην ύπό τών συν- 

ελθόντων ένδοξοτέρων, ώς ό βομβύλιο; πρός τόν λωτόν 

ύπό τοϋ εύώδους άέρος.

80. Πάντων δέ τών παρεστώτων έν άφασία ό'ντων, δίκην 

άψύχων άγαλμάτων, τών δέ ώροσκόπων έκφωνούντων 

έκ διαλείμματος τά έλλείποντα λεπτά της ώρισμένης 

ώρας,

81. Ο ίερεύς, γνούς την αίσίαν ώραν, πάντων κροτούντων 
τάς χεϊρας, και κυμβαλιζόντων, συνέζευξε  τάς δύο 

χεϊρας τοϋ νυμφίου και της νύμφης, κρατουμένας ταΐς 
χερσι τοϋ Βιράτα  .

1

*2
82. Τότε τά ό'μματα αύτών έκ της διά πολλοΰ δίψης έπι

ναν την άγλα’ίαν άλληλων άκορέστως, έκ διαλειμμάτων 

πολλάκις ένατενίζοντα, και πολλάκις ές αίδοϋ; κάτω 

νεύοντα.
83. Καπειτα τό ζεϋγος (τό άνδρόγυνον) λευκοφορούν, ηγλαΐ- 

4. Τής κόρης ό πατήρ συζεύγνυσι τάς χεϊρας τή προσταγή τοΰ ίε- 
ρέως.

2. Ό νυμφίος και ή νύμφη τής Βραχμανικής φυλής, κρατούντες άλ- 
λήλων τάς δεξιάς χεϊρας, περιέρχονται τό τοΰ γάμου πΰρ" οΐ δέ τής πο
λεμικής, κρατούντες βέλος Ις έκατέρου μέρους" οί δέ τής γεωργικής, 
κρατούντες βούκεντρον" οΐ δέ τής δουλικής, συνδεδεμένα εχοντες τά κρά
σπεδα τών έαυτών περιβολαίων.
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ζετο έζ δεξιού περιερχόμενον τά πΰρ, καθώς τό ζεΰγος 

τών λευκών χηνών περιερχόμενον τόν έρυθρόν λωτόν.
84. Τή δέ προσταγή τοΰ ίερέως ερριψεν ή κόρη δράκα όρύ- 

ζης  πεφρυγμένης είς τό καΐον πΰρ· δν δέ καπνόν έλάμ- 

βανεν άναδιδόμενον, ούτος ήν έν τώ προσώπω αύτής, 

ώς ή μελανό της έν τή Σελήνη.

1

85. Είτα δ’ ό υιός τής Σουβαδράς. ό ών χαροποιός έν τώ 

γένει αύτοΰ, ώς ή νεφέλη τοΐς φυτοΐς, και φήμης ύπερ
πλήρης έν γή καί έν ούρανώ  , ώς ό Ωκεανός ύδάτων, 

και θησαυρός αρετών, προσεκύνησε μετά τής κόρης τούς 
γεραιτέρους και ενδοξότερους, προσταγή τοΰ ίερέως.

*2

86. Σέβοιτο, ώς βομβύλιος, τόν λώτιον πόδα τοΰ σοφοΰ Ζη- 
ναδάτα, τοΰ καλοΰ και ορθοδόξου διδασκάλου, ό λίαν 

έγζρατής καί αγαθός ’Αμάρας, έξ ού τής γνώσεως, ώς 

έκ τής Γαγγάς, έξέρρευσε τό μέγα ποίημα, ή Βαλαβα- 

ράτα, ής τό τέταρτον Βιβλίον, δ ονομάζεται Βιράτα, 

πέρας εϊληφε,

87. Εν τούτω τώ Βιβλίω, τω όνομαζομένω Βιράτα, τέσ- 
σαρα μέν εΐσι κεφάλαια, πεντακόσιοι δέ και όγδοήκοντα 

έζ στίχοι, κατά τό μέτρον τοΰ ’Ανουστούπα.

4 · Ο Γ1 ]Λ (δρύϊα) λέγουσιν οί Βραχμανες τήν δρυζαν, καί Κούρ τήν 
κόρην οί Κασμήριοι.

2. Δηλ. πανταχοΰ ή φήμη αύτοΰ διήκε.

Τέλος του Τετάρτου Κεφαλαίου, 

του Τετάρτου Βιβλίου 

της

Βαλαβαράτας.
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4. ΣκέψασΟαι τό ποιητέον.

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ,

8 διαΛαμβάνει τον σνΛΙογον τών στρατών.

1. Εστω είς χαράν ό Βεάσας, ό ων ώς νήσος έν τω ώς πε- 
λάγει κόσμω, δς, καίπερ ων αδιάφορος και προς εχθρού; 

και προς φίλους, εύφραίνει δμως τοΐς συγγράμμασι, τοϊς 
δμοίοις τή αμβροσία, τούς ελπίζοντας επ’ αύτόν.

2. Είς νουν λαβών ό Ίνδιστίρας συμβούλων ποιήσαι περί 

τών εχθρών, είσέδυ τό βουλευτήριον μετά τών τεσσάρων 

αδελφών, τού τε Βαλαράμα, Κρισνά καί Σατεκή.

1

3· Τούτο δέ τό βουλευτήριον ήγλαΐζετο τούτοι; τοΐς παν- 

ευφήμοις βασιλεύσι τής γής, ώς ή γή τοΐς συνέχουσιν 

αύτην οκτώ μεγάλοις και ύψηλοϊς ορεσιν.
4. 0 μέν ούν ’ίνδιστίρας, ό γινώσκων τά τού δικαίου, έζη- 

ρεύξατο λόγον, φέροντα κλέος λευκότερον τής αμβροσίας, 

ο έστιν ή αίγλη τών οζόντων

5. « Ο,τι εί'πω προ τού Κρισνά, τού είδότος πάσαν μάθησίν 

» καί πάσαν επιστήμην, τούτο δμοιον άν ειη, εί παρα- 
» θείη τις ολίγον ύαλον τω έκ πολυτίμων λίθων ό'ρει.

6. «’Αλλ’ές αγάπης λέγω τι προ τού κυρίου τών τριών 

»κόσμων τίς γάρ είς τιμήν ύδωρ ού προσφέρει τω
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» Σίβα, τώ έχοντι την Γαγγάν 1~ϊ της κορυφής 1 ·, 

7. « Πόλεμος κατά συγγενών ού δοκεΐ μοι εύλογος*  εί γάρ

1. Δηλονότι, καθώς τώ Σίβα χέουσιν ύδωρ είς τιμήν έξ αγάπης, 
και τοι φέρει τον Γάγγην, ουτω κάγώ λέγω λόγον πράσου, τοϋ είδότος 
πασαν μάθησιν.

2. Αυτολεξεί, τό σεληνιακόν γένος.
3. Παράδειγμα φέρει, οτι και ό πόλεμος διά τών άνθέων βλάβην 

έπι φέρει.

« νίκη έσοιτο η ήττα, φθορά έσεται τής έκ Σελήνής ζα- 
Ζ Γ 9» ταγομενοις ημιν .

8. « Ού γάρ άν είη είς ζάλον ήμΐν ό πόλεμος μετά τών 
» ήμετέρων τούτων συγγενών, καθώς ούδ’ άν τοΐς λέουσι 

» υ.ετά τών έαυτών σκιών,
9. « Ούζ άναιρετε'οι είσιν οί συγενεΐς, καί περ άμαρτόντες 

« τοΐς συγγενέσι  τίς γάρ έξορύττει τόν όνυχα έαυτοϋ, τόν 

» έξορύξαντα έξ απροόπτου τόν οφθαλμόν ;

*

10. « Η δυσφημία τών συγγενών εκείνων, ήττηθέντων, καί 
» ημών καθάπτεται, καθώς τό έν ΰδατι ή κατόπτρω 

ύ απαύγασμα τοϋ σώματος, τοϋ άληλιμμένου βορβόρω, 

» καίπερ αύτό μή άληλιμμένον, ώς άληλιμμένον όμως 

» φαίνεται.
11. « Δικαιοσύνη έστι, τό μή πολεμεΐν και τώ έχθρω, μηδέ 

»μήν άνθεσι  πώς ούν ημείς πολεμήσωμεν συγγενέσιν 
» οπλοις δυσφορήτοις ;

*

12. « Λύτίκα καί γάρ ό Ερως ά'νθεσιν    έπολέμησε τώ Σίβα  
»άλλ’ έγένετο αμελής. Η έμή άρα γνώμη κλίνει εις 
διαλλαγήν, εί και αδιάλλακτός έστιν εκείνος.

123 *

13· « Δότω ό καλός συγγενής ήμΐν τοΐς πέντε, πέντε ζώμας· 
» και τώ βασιλεΐ γάρ άρκεΐ ολίγον μόνον είς άνεσιν*  τά 
>> δέ περιττά άχθος έστί*  (Τό δέ πλέον τούτου άχθος έςί.)

14*  «Τίς δ’ εφεσις τής πολλούς έρωμένους έχούσης γής
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» ^ίκτ^ πόρνης, ή άφεϊσα τδν δυστυχή άνδρα, ήδεται τώ 

»εύτυχεΐ 5
15. « Εύτυ/είησαν αεί εκείνοι οί συγγενείς έμοϋ καί φίλοι 

» της γης· εστωσαν εκείνοι οί εκατόν έν άνέσει έκ της 

» ταλαιπωρίας ημών τών πέντε. »
16. Βουλομένων δέ λέγειν τοϋ τε Κρισνά καί τοϋ Βαλαράμα, 

ύπολαβών ό Σατεκής, έφη, γενόμενος έρυθρδς τδ χρώμα, 

ώς σπινθήρ, έκ θυμοϋ, ώς πυρός·
17. « 0 γενναίος έζπέμπει λόγους είς έζκαυσιν μόνην τών 

» δεδεμ.ένων τά ό'μματα τή δικαιοσύνη, ώς ταινία, κα- 

» θώς ό Ηλιος εκπέμπει ακτίνας είς θερμότητα μόνην 
μ τών τυφλών, καί ούκ είς φώς τών όμμάτων αύτών \

18. «’Αλλά καί οϋτω λέγω  . Τίς ών έν δικαιοσύνη, ώς έν 

« υλη, ού καίεται ύπδ τοϋ έχθροϋ, ώς ύπδ πυρός της ύλης, 
>■ ήσυχος ών, καί μηδέν τι ένεργών  ·,

*2

3

19. “Εν μέν τή ευταξία έστω δικαιοσύνη καί εύθύτης, έν 

» δέ τη αταξία έ'στω ανδρεία · αύτίκα γάρ καί ό οφις, 

■ ό σχολαίως καί ήσύχως έρπων, άνίσταται εύθέως είς 

» άμυναν, καί φυσίγναθος γίνεται, θίγόμενος τη άκρα της 

» χειρός.

4

20. « Τό άψυχον ξύλον καλόν έστι καί τίμιον, διότι πΰρ 

» έξάγει προστριβόμενον · τούς δέ μή κατεξανισταμένους5

4. Παίζει προς τάς λέξεις* Σούρα γάρ λέγεται ό ηρως και δ "Ηλιος, 
Γά δέ ό λόγος καί ή άκτίς.

2. Δηλ. εί και ό λόγος τοϋ ανδρείου δάκνει, αλλά και οΰτω λέγω.
3. Μή ποιων δηλ. τρόπον είς τδ άποσβέσαι τήν φλόγα.
4. "Οταν δηλ. ή τις ήσυχος και εύτακτος, έστω δικαιοσύνη, όταν δ’ 

ύπέρφρων και άτακτος, έστω άνδρεία.
5. Τδ ξύλον προστριβόμενον, ώςπερ θυμούμενον, πΰρ έξάγει, καί 

διά τοΰτο καλόν έστι καί τιμαται.
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» έν τή καταφρονήσει, και ίδόντες οί αγαθοί, λούονται *.

4. 'Ως οί άπτόμενοι ακαθάρτου τίνος, και άπαίσιόν τι βλέποντες, 
λούονται άποτροπιαζόμενοι.

2. Τδ μηδέν τι ποιήσαι είς άμυναν, τδ ησυχίαν εχειν.
3. "Απας συγγενής λέγεται φύσει (άνευ αιτίας) έχθρδς, διά τήν κλη

ρονομιάν.
4. Ό γινώσκων τά τοΰ νόμου.
5. Άγαλλόμενος γάρ ήδέως φωνεί ό χήν μετά τήν ώραν τών όμβρων, 

οτε εύδία έστί.

21. « Οίς δέ, ούσιν ήσύχοις, ούτε ^ύναρΛες έστιν, ούτε φρόνη- 

» μα, τούτοις καταφρονουμένοις ύπο τών έχθρών, λίαν 
« καλή έστιν ή δικαιοσύνη, καί ή εύθύτης  .*2

22. « Εί δικαιοσύνη στέργεται ύπό σού, και εί έχθρός έστι 
» φύσει ό συγγενής  , ούτος ό Δουριοδάνας, αναφανείς 

» πραγματικώς έχθρός, παραδοτέος έστι τώ θανάτω.

34

23. « Ο γάρ φιλοδίκαιος, καί έκείνους αύτούς, ούς σέβεται, 

» αναιρεί, γενομένους έναντίους έξάπινα. Οί πυρολάτραι 

» ού σβεννύουσι τό πυρ, καΐον τό σώμα αύτών ;

24. «Εγώ τούτο οίδα’ ή γνώμη μου ού κλίνει είς διαλλαγήν 
» πρός τοιούτους διαστρόφους έχθρούς, τούς μόνη τή κο- 

» ρύνη τού Βήμα εύθεΐς έσομένους.»

25. Τού μέν ούν Σατεκή παύσαντος λέγειν, ώς νέφους παύ- 
σαντος βρέχειν, ό Κρισνάς έξηρεύςατο φωνήν ήδεϊαν, 

ώς χην .5

26. «Πού τόπος τού έμού λόγου-, τά τε γάρ περί τού δι- 
» καίου είρηκεν ό Βασιλεύς ’ίνδιστίρας, τά τε περί της 
« ανδρείας ό Σατεκης  αλλά καί ουτω λέγω, μήπως άδιά- 

» φορος φανώ.

*

27. « Η μέν δικαιοσύνη άνευ ανδρείας, χήρα έστίν ή δ’ άν- 
» δρείαάνευ δικαιοσύνης, αλυσιτελής (ατελής)· συναμφότε- 

» ρον δέ, ητε δικαιοσύνη καί ή ανδρεία, γέννα φήμην λευκήν.
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28. «Καθώς ό ποΰς, θέων επ’ ορούς μεγάλου έν σκότει, 
»άνευ λύχνου, προσκρούει και συντρίβεται ούτω και ή 
«ανδρεία, θε'ουσα έν θυμώ, άνευ δικαιοσύνης, έπί βασι- 

» λέως μεγάλου.
29. «Η δικαιοσύνη αγλαΐζεται τή ανδρεία, καθώς ό λωτός 

» τω Ηλίω, έφ’ έαυτήν έπάγουσα πάντας τούς βασιλείς, 

»ώς ό λωτός τούς χήνας.
30. «Η άνδρεία έστιν έν τή χειρί ημών συζευγνύσθω ταύτη 

» καί ή δικαιοσύνη, εί οί υιοί τοΰ τυφλού βασιλέως θέ- 

» λουσι διαλλαγην.»
31. Τοιαΰτα είρηκότος τοΰ Κρισνά, ή Δραουπαδή, προσκα- 

θημένη τώ ύποποδίω τοΰ βασιλέως ’ίνδιστίρα, έφη θυ- 

μοειδώς, έρυθρά γενομένη τόν κανθόν τοΰ οφθαλμού·

32. «Η δικαιοσύνη πεσέτω κατά της κεφαλής ύμών ή φρό- 

« νησις ύμών ιτω είς απώλειαν ή βουλή ύμών ές Πατά- 

» λαν   χωρείτω· ή μάθησις ύμών έρρέτω.12
33. « Εί άνδρεία ύμΐν ούκ ήν τότε, δτε είδετέ με έν συνόδω 

» έλκομένην έκ τής κόμης καί τών ίματίων ύπ’ εκείνων 
» τών περί τόν Δουριοδάναν, πώς ή καρδία ύμών ού διερ- 

» ράγη αισχύνη ·,
34. «Ων ό βασιλεύς’ίνδιστίρας άνευ φρονήματος, διαλλατ- 

» τέσθω τοΐς έχθροΐς έκείνοις’ έγώ δ’ άνελεΐν έμαυτήν 

» βούλομαι σήμερον έν πυρί.»
35. Εξάψας δ’ ό Βήμας θυμόν έκ τών αναστεναγμών τής 

Δραουπαδής, τοιαΰτα είπούσης, ώς τό πΰρ φλόγα έκ τοΰ 

αέρος, έφλογίζετο λίαν.
36. Φλογερούς δ’ εχων τούς οφθαλμούς, ώς τόν πύρινον οφ

θαλμόν τοΰ Σίβα, καί τό έν τή θαλάσση πΰρ έν τή συν- 

1. Αύτολεξει, δια^ήγνυται.
2. ’Ες κόρακας
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τελεία τοΰ αίώνος, εφη, δάκνων τό χείλος τοΐς όδουσι, 

καί τό μέτωπον ταΐς όφρύσι·
37. «Μέχρι τής σήμερον άλγος μοι έστιν έκ τοΰ ίοΰ, τού 

» δοθέντος παρ’ εκείνων έν τή παιδική ηλικία  μέχρι 'τήζ 

»σήμερον τό έμόν σώμα κατακαίει τό πυρ τό έκ τοΰ 

» οίκου, τοΰ κατασκευασθέντος έκ λακκίου.

*

38. «Μέχρι τής σήμερον ύπνος μοι ού γίνεται έκ τοΰ ήχου 
« τών δολίων έκείνων κύβων μέχρι τοΰ νΰν έγώ βλέπω 
» τήν έμαυτοΰ γυναίκα θλιβομένην έξ αιτίας τών έχθρών.

39. « Μή πίω νΰν γε τό αίμα τής καρδίας τοΰ Δουσσασάνα; 

» μή συντρίψω τόν μηρόν τοΰ Δουριοδάνα τή κορύνη τή- 

” μερον;
40. «Εως άν ό βασιλεύς ούτος, ό απόλεμος, ποίηση διαλ- 

« λαγήν, είς λεπτά έγωγε ποιήσω τούς έχθρούς έπι γής, 

" επίκουρον εχων τήν κορύνην.»
41, Διαταράξας δέ τόν Σέσσαν ό'φιν ό Βήμας τή τής χειρός 

διαράξει κατά γής, και ήχον φοβερόν ποιήσας τή περι- 

δινήσει τής κορύνης, άνέστη υπερπλήρης θυμού.

42. Εκράτησε δέ τούτον ταΐς χερσίν δ Βαλαδέβας, τόν δυ

νατόν άναταράξαι απείρους έθχρούς, καθώς δ Βισνοΰς τόν 
Μανδάραν, τό ό'ρος, τό άνακυκήσαν τόν Ωκεανόν.

43. ός καί ελεξε λόγον άμβρόσιον τοΐς ώσί τών έπι συνόδου, 

άποδείξας τούς όδόντας έν τοΐς χείλεσιν, ώς ά'νθη έν 

νεογνοΐς φύλλοις '1

44. «Σύ ων καί όνόματι και πράγματι Βήμας  , τόν κόσμον 
» δ'λον νικάς· δ λόγος όμως τοΰ μεγάλου καί σεβαστού 

» άθετούμενος, έπ’ ατιμία σοί έστι .

*2

3

4. Τα νεογνά φύλλα ύπέρυθρά είσι.
2. Τουτέστι, φοβερός.
3. Τουτέστιν έπ! σμιχρότητι.



444 ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ,

45. «Επειδή έζεϊνοι καί δύναμιν εχουσι, καί στρατηγήματα 

ο οίδασι, διά τοΰτο ούκ άν νικηθείησαν απλώς καί ώς 
»ετυχεν δθεν δει ήμΐν, τοΐς εχουσι και δύναμιν καί 

ο στρατεύματα, καί διαλλαγήν προτείνουσι, διαίρεσήν 

» τινα ποιήσαι έν έζείνοις, καί διχόνοιαν.

46. «0 Βήσμας ό αύτός έστι   καί προς έκείνους τούς Καου- 
» ραβάς καί πρός ήμάς τούς Πανδοίδας, ωσαύτως δέ καί 

»< ό Δρόνας, ό διδάσκαλος, καί ό υιός τοΰ Δρόνα  εΐδε'γε 

» ούτοι αδιαφορίαν έξουσιν,

*2

*

47. «Οί περί τόν Καρναν διασκορπισθήσονται ύπό τών βε- 

» λών τοΰ ’Αρζούνα, ώς άχυρα ύπ’ άνε'μου  τηνικαΰτα οί 

» Καουραβαί ούτοι παρανάλωμα γενήσονται τής σής κο- 

» ρύνης.

*

48. «Νΰν μέν ούν στε'ρξον τώ λόγω τοΰ αρχηγού ’ίνδιστίρα, 

»είτα δέ ποίησον ο,τι άρέσκει σοι  κάζεΐνοιγάρ οί Καου- 

» ραβαί, ώς σύ, ούκ εχουσι γνώμην περί ειρήνης, φρονη- 

» ματίαι ό'ντες.»

*

49. Απο Θυμού δέ γενομένου τοΰ Βήμα τώ λόγω τοΰ Βα- 
λαράμα , καί καθίσαντος, ό ’Αρζούνας έλεξε λόγον πο

λεμικόν καί διαλλακτικόν

3

50. «Στρατός ισχυρός καί δεινός είς πόλεμον καταλεχθήτω, 
» καί απόστολος πρός τούς έχθρούς σταλθήτω, άξιος εί- 

» πεΐν ά δει.

51. « Εί μέν ούν έκεΐνοι οί μωρόφρονες διαλλαγήν ού ποιήσου- 

» σιν, άναιρετέοι είσι τότε παραχρήμα  καί ό σαλεύομε- 
» νος γάρ όδούς, έάν μή έκριζωθφ, άνεσιν ού δίδωσι τώ 

» άνθρώπω.

*

4. Εύμαρώς δηλ.
2. Αυτολεξεί, ίσοστάσιος, τουτέστι φιλόφρων.
3. Ό Βαλαδέ^ας λέγεται καί Βαλαράμας, αδελφός ών τοϋ Κρισνα.
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52. « Εί δέ εκείνοι σέβονται τον πρεσβύτερον ήμών, πνοαί 

» είσιν ήμών  και ή πνοή γάρ, σεβομένη τήν θύραν τοΰ 
» στόματος καίπερ άφιεμένη, πάλιν άναλαμβάνεται.

*

53. «Η ταχύτης ενταύθα μέγα έστιν εργον ό γάρ Ραχους, 

>> ό μη εχων πλήρες τό σώμα, νίκα την έν ούρανώ πληρτ) 
» Σελήνην  , διά την βραδύτητα και άκηδείαν. »12

54. Αύτη ή γνώμη του ’Αρςούνα, άκουσθεϊσα ασμένως ύπό τε 
τοΰ ’ίνδιστίρα, τής Δραουπαδής, τοΰ Βήμα, τοΰ Νακούλα, 

τοΰ Σα/αδέβα, τοΰ Κρισνά, και τών λοιπών, έπηνέθη.
55. ’Απεστάλη δ’ ύπό τών Πανδοϊδών ό Πουρο/ύτας τοΰ 

Δρουπάδα πρός τούς έχΟρούς, είς βεβαίωσιν τής γνώμης 

αύτών, ήτοι περί ειρήνης ή περί πολέμου.
56. Τοΰ δέ Κρισνά άποφ^ναμένου τό πρακτέον, καί άναχωρή- 

σαντος είς τήν οίκείαν πόλιν, οί Πανδοΐδαι ούτοι μετε- 

πέμποντο πολλούς βασιλείς είς συμμαχίαν.
57. Και ό μέν Δρουπάδας μετά τών πέντε υίών αύτοΰ, ήλ

θεν είς βοήθειαν τών πέντε γαμβρών κατά τών έχθρών, 

ώς λέων κατά τών ελεφάντων.
58. Ταΐς δέ δύο ’Αξαουχιναΐς   τών βασιλέων, τοΰτε Δρου

πάδα και τοΰ Βιράτα, ένωθεΐσα και έτέρα ’Αξαουχινή 

τοΰ Σατεκή βασιλέως, έποίησε τριποταμίαν \

34

59. Πρός δέ τούτοις συνήλθον πρός τούς Πανδοίδας, ο,τε

1. Εί γάρ έςέλθη τοΰ στόματος και πέρασή τά όρια, άπόλλυται.
2. Ή μεν Σελήνη πλήρης ούσα βραδικίνητός έστιν* ό δέ 'Ραχοΰς, 

άπλήρης, ταχυκίνητος, και διά τοΰτο καταλαμβάνει τήν Σελήνην. Ό 
'Ραχοΰς, καίτοι άπλήρης, νίκα, ώς θερμουργός, τήν Σελήνην, καίπερ 
ούσαν πλήρη* διότι ψυχρά έστι και ακηδής.

3. Άςαουχινή, όνομα στρατιάς, ή συνίσταται ύπό πεζών 109, 350, 
Ιππέων 65,610, αρματηλατών 21,870, και έλεφαντηλατών 21,870.

4. "Οπου γάρ συμμίγνυνται τρεις ποταμοί, τό λούεσθαι εκεί άγια- 
στικόν καί έπωφελές έστι.
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Δριστακετοΰς, ό βασιλεύς τής Σέδης, και ό Σαχαδέβας, 

ό υιός τοϋ Ζαρασάνδα· άμφοΐν δέ τούτοιν έκαστος είχε 

μίαν ’Αξαουχινήν.

60. Οτε βασιλεύς τής Μαχισματής, ό Νείλας, καί οί πέντε α
δελφοί, οί βασιλείς τής χώρας Κεκαΐας, ώντά ονόματα, Βαρ- 

δαξεμής, Κουντηβόζας, Σρενημάν, Σιβής, καί Παουράβας.

61. Ούτοι αύτοί, καί οί άλλοι όμοϋ βασιλείς ορεινών καί επι
πέδων τόπων, συνελθόντες απέδειξαν τύν Ινδιστίραν 

ήγεμόνα έπτά ’Αξαουχινών.
62. Εν ταύτω δέ ο,τε Δουριοδάνας καί ό ’Αρζούνας παρεγέ- 

νοντο πρός τόν Κρισναν, καλέσοντες αύτόν ον καί εύρον 

κοιμώμενον εντός τοϋ οίκου.
63. Καί ό μέν Δουριοδάνας κατεκλίθη πρός τή κεφαλή αύ- 

τοϋ, ό δ’ ’Αρζούνας πρός τοΐς ποσί  πρώτος δ’ ό’Αρζού

νας ώράθη ύπ’ αύτοΰ, έξεγερθέντος.

*

64. Ερωτήσας δ’ άσμενος (περιχαρώς) τόν ’Αρζούναν ό Κρισ- 

νάς, εϊ καλώς εχοι, είδεν έπειτα τόν Δουριοδάναν, έρη- 

ρισμένον επί τοϋ προσκεφαλαίου τής κλίνης .1
65. Παρακληθείς δ’ ύπ’ άμφοτέρων είς τό γενέσθαι επίκουρος 

έν πολέμω, έπιστραφείς έφη τώ Δουριοδάνα1
66. “Εί καί σύ πρώτος μέν έλήλυθας, ύστερος δ’ ό ’Αρζού- 

» νας, ούτος όμως έχει εμέ σύμμαχον, διότι πρώτον εί- 
» δον αύτόν.

67. α Εκ μέν τοϋ ενός μέρους είμί έγώ μόνος καί άοπλος· 
»έκ δέ τοϋ θατέρου, ή έμή ’Αξαουχινή· οντος ούν όμοιου 

«τοϋ μερισμού, λάβε τήν ’Αξαουχινήν  .»I.2

I. Ίδιον τοΰτο δπερηφανίας, τό έπερείδεσθαι.
2. Οίονεί έλεγεν’ έπειδή έγώ ού πολεμήσω δπλοις, άλλα μόνον θεω

ρός εσομαι τοΰ πολέμου, διά τοΰτο λάβε σό τήν Άξαουχινήν, ή εσται 
σοι πρός πλείω βοήθειαν. Εις ηρως στρατηγός ίσοστάσιός πως έστι τφ 
δλφ στρατεύματι.
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68. Ακούσας δ Δουριοδάνας, παρέλαβε χαίρων την ’Αξαου- 

χινήν τοϋ Κρισνα, ής ήγεμών ήν ό Κριταβάρμας, και 

άνεχώρησεν.
69. Επανέστρεψε δέ καί δ ’Αρζούνας πρός τόν ’ίνδιστίραν, 

είδώς τούς έχθρούς νικηθησομένους, παρόντος τοϋ Κρισνά, 

δς ύπέσχετο έσεσθαι αύτώ ηνίοχος.
70. Ερχομένου δέ τοϋ Σαλέα πρός τούς Πανδοΐδας, άπαν- 

τήσας αύτώ καθ’ οδόν δ Δουριοδάνας, ητησεν αύτοΰ τήν 

βοήθειαν ήδέσι λόγοις και θωπικοΐς.

71. Προσελθών δ’ ό βασιλεύς τής Μάδρας ούτος Σαλέας  

τώ ’ίνδιστίρα, είς τό δηλώσαι ταΰτα, ήκουσε παρ’ αύ- 

τοϋ, «Πορεύθητι ή άγαπάς  .

1

*2

72. «Ιν’ ό'μως χάριν ήμΐν ποίησης, καί τοι σύμμαχος εί τοΐς 

» Καουραβαΐς, γενέσθω τό φρόνημα τοϋ Καρνά ταπεινόν 
« έν πολέμω λόγοις όνειδιστικοΐς.»

73. Ο δέ, ταΰτα έπαγγειλάμενος, έπορεύθη πρός τόν Δου- 

ριοδάναν, πρός δν πόσοι φίλοι βασιλείς ούκ ήλθον παντα- 

χόθεν  ·,34
74. Ηλθον δ,τε Βαγαδάτας, δ ών φίλος τοϋ ίνδρα και τό 

καταφύγιον τοϋ κόσμου, ό Ζαϊατράτας, ό βασιλεύς τής 
χώρας Σινδοϋ, ό ών όλέτωρ τών έχθρών, ώς ό έλέφας 
τών δένδρων.

75. ό Βίνδας, ό πρεσβύτερός άδελφός τοϋ ’Ανουβίνδα, δ 

βασιλεύς τής ’Αβαντής, και εΐδήμων τής οπλικής· δ Σα- 

λε'ας ό βασιλεύς τής Μάδρας, δ ών ώς ήλος τη καρ- 

δία τών έχθρών.

4. Ό Σαλέας άδελφος ήν τής Μαδρής.
2. Ποίησον ώς βούλει.
3. Πολλοί δηλ.
4. 2αλέ$ς έφερμηνεύεται ήλος.
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76. 0 Κριταβάρμας, δ άριστος έν τή γενεά Βρισνή, δ Σου- 
δεξινάς, ό βασιλεύς της Καμβόζας, δ Βουρισράβας, δ 
υίός του Σομαδάττα, καί ό Σάλας, δ ύπερδύναμος.

77. Ούτοι οί εΐρημένοι βασιλείς συνήλθον, ηγεμόνες ό'ντες 
έκαστος μιας Άξαουχινής· και άλλαι δε τρεις ’Αξαου- 

χιναί συνηριθμήθησαν ύπό τήν ηγεμονίαν άλλων βα

σιλέων.
78. Ταύταις ταΐς ένδεκα ’Αξαουχιναϊς ό βασιλεύς Δουριοδά- 

νας έβρενθύετο οίόμενος τόν τε έαυτοΰ τόπον διαφυ- 

λάξειν, και πάντα τά τοΰ κόσμου μέρη ύποτάξειν.

79. 0 δέ Πουροχύτας, ό σταλθείς ύπό τοΰ ’ίνδιστίρα, ειρη- 

κε προσήκοντα τω Δρυταράστρα, παρόντι μετά πολλών 
βασιλέων έν τω βουλευτηρίω·

80. «0 βασιλεύς ’ίνδιστίρας, προσφέρων τάς έαυτοΰ προσκυ- 
» νησεις και προσαγορεύσεις τοΐς συγγενέσι κατ’ αξίαν, τά 

» δε λέγει περί ειρήνης·

81. «Ολβιος εγώ είμι, λέγει, 8ς διά της θεωρίας τών άγιων 

« τόπων αγιασμόν έκτησάμην ές αιτίας τών συγγενών, 
« οί άνεδέξαντο τό μέγα βάρος της γής.

82. «Αί δρισθεΐσαι ήμέραι έν τή κυβεία έπληρώθησαν   ύπ 

» έμοΰ’ νΰν ούν δοθήτω μοι τό έπιβάλλον μέρος τής γής .
12

3

83. «Εγώ οϊδα, ώς βασιλεύσω τής καλής και μεγάλης γής 
» μετά τών εκατόν και τεσσάρων οικείων , ύποκλινεϊς 

» έ/ων τούς έχθρούς.

4

84. «Είς γάρ ού δύναται μόνος τρυφήσαι τής γής άπάσης’

1. Ήγλαΐζετο, ηλαζονεύετο.
2. Έπληρώθησαν, ήνύσθησαν.
3. Αυτολεξεί, τής έχούσης περιβόλαιον τήν θάλασσαν, τής γής.
4. Εννοεί τούς έκατόν υιούς τού Δρυταράστρα, καί τούς τέσσαρας 

αύτοΰ αδελφούς.
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» δντων συγγενών, τίς άνεζεται άλλοτρίου, τρυφώντος 

» τοΰ έπιβάλλοντος τοΐς συγγενέσι μέρους-,

85. «Ταΰτα λογισάμενος έν σεαυτώ μετά τών σεαυτοΰ φί- 
» λων, τών γινωσκόντων τό ορθόν, μήνυσόν μοι τό ορθόν 
» καί τό δίκαιον, τό πάσι τοΐς άνθρώποις άρέσκον.»

86. Ούτως άγγείλας την παραγγελίαν τοΰ έαυτοΰ βασιλέως 

ό έν λόγοις δεινός Πουροχύτας, έτεινε τά ό'μματα αύτοΰ 
πρός πάντας, είς τό κρΐναι τά έν τή καρδία αύτών.

87. ό δ’ υιός τής Γαγγάς έλεςε λόγον ομοιον τώ λευκώ κύ- 
ματι τής Γαγγάς, δηλών διά τούτου, οτι άπαντες γί

νονται κατά τήν φύσιν τών έαυτών γεννητόρων·

88. «Χαίρω, οτι έκεΐνοι οί κορυφαίοι ήρωες, καταβαλόντες 
»τή δυνάμει τών βραχιόνων τά άντιπίπτοντα πολλά 

» κύματα, έξήλθον είς τήν ακτήν τής θαλάσσης τών 

» δεινών.

89. «Χαίρω προσέτι, ότι ειρήνην αίτοΰσιν έκεΐνοι, οί όντες 
» ακαταμάχητοι ένεκα τών βραχιόνων τοΰ ’Αρζούνα- πλέον 
η δέ χαίρω, ότι οί βασιλείς ούκ έπεσον είς τόν θυμόν 

η εκείνων, ώς είς πΰρ. »

90. Τοιαΰτα είρηκότος τοΰ υίοΰ τής Γαγγάς, ό υιός τοΰ 
ηλίου  έξηρεύξατο λόγον ιταμόν, άγριωπώς βλέπων, και 

τάς όφρΰς άνασπών

1

91. «Τίνος ένεκεν, ώ Βησμα, λέγεις πρός ήμάς τούς Παν- 
» δοίδας φοβερούς τινας, τούς φοβουμένους έν κααδία τόν 

»πόλεμον, καί διά τοΰτο ταπεινώς αίτούντας όλίγην 

» γήν ·,

92. «Δεινότεροι τούτων είσιν ήρωες, καί εςοχοι πολλαΐς ταΐς 
» άρεταΐς- διά τί ούν, ώ πολιέ, ούκ αισχύνη, έπαινών 

» τούς Πανδοίδας ·,

1. Ό Καρνάς.
29
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93. «Η τούς μέν Καουραβάς κακώς λέγεις, τούς δέ Παν- 
» δοίδας επαινείς, έπειδή, δςτις τών υιών αδύνατός έστιν, 

» ούτος περισπούδαστος έστι τώ πατρ'ι, και προστατεύε- 

» ται ύπ’ αύτοΰ · »1
94. 0 δε Βήσμ,ας ελεξε λόγον ανθηρόν τώ μειδιάματι  · 

« Διά τί, ώ Καρνά , άχθος σοι έπιγίγνεται έκ τών πρός 

» τούς Πανδο’ίδας επαίνων ;

12

3

95. «Ας ψυχάς (πνοάς) είς ούδέν λογίζονται οί μεγάλοι 

» ηρωες έν τώ σταδίω τοΰ πολέμου, ταύτας οί Πανδοίδαι 

» διασκεδάζουσι τοΐς όϊστοΐς, ώς άνέμοις σφοδροΐς.

99. "ΐδών εγω γε την δύναμίν σου έν τώ κατά την έπαυλιν 

» τών βοών πολέμιο, και έν τή τών βοών αρπαγή , ούκ 

υ οΐδα νΰν, εί έκεΐνοι φόβον εχουσι, ταπεινωθέντες .»

4

5

1. ’Ή επειδή δςτις τών υίών αδύνατός έστιν, ούτος προστατεύεται ύπο 
τοΰ πατρός, διά τοΰτο τούς μεν δυνατούς Καουραβάς κακώς λέγεις, 
τούς δ’ αδυνάτους Πανδο’ίδας επαινείς ; — Ό Βησμας πατήρ εκαλείτο καί 
ένομίζετο ύπό τών Καουραβών καί Πανδοϊδών.

2. Είπε μειδιών.
3. Ώ υίέτής 'Ραδας, αυτολεξεί.
4. "Οτε ό Σιτραράτας Γανδάρβας εδησε τόν Δουριοδάναν, και οτε έςε- 

στράτευσεν είς τό άρπάσαι τάς βοΰς τοΰ Βιράτα.
5. Είρωνία ταΰτα.
6. Έγέλασαν έπί τή ε’ιρωνία κρυφίως, ΐνα μή άχθος εϊη πλεϊον τφτε 

Καρνα και τώ Δουριοδάνα.
7. ’Εν φροντίδι περί τοΰ πολέμου.

97. Τοιαΰτα σκωπτικά είρηκότος τοΰ Βήσμα, καί πάντων 
μέν τών έπι συνόδου γελασάντων έντός  τοΰ δέ Καρνά 

άλλοιωθέντος την μορφήν, δ Δρυταράστρας εφη

6

*
98. «Ονλόγον εΐπεν ό Βήσμας, ούτος ύδωρ έστι τώ πυρί τοΰ 

» γένους, καί ωφέλιμος άπαξάπασι τοΐς βασιλεΰσι, τοΐς 

» έν συννοία  τυγχάνουσιν.7
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99. «Οΐ, καίπερ έχοντες δύναμιν ζωής καί θανάτου παντός 

» τοΰ κόσμου, ούκ έφίενται πολέμου φθοροποιού τω γένει, 

η διά κτήσιν δόζης καί βασιλείας.
100. « Ούτοι οί Πανδοΐδαι μή παροζυνέσθωσαν εις όλεθρον τοΰ 

«κόσμου, καθώς ή γαλακτική θάλασσα, δινηθεϊσα καί 

» παροξυνθεϊσα, έζήγαγεν ιόν.
101. « Απίτω δή ό Σανζαΐας έκεϊσε, καί ίλαρυνάτω τούς 

» Πανδοίδας, τούς φύσει όντας ιλαρούς, καθώς τά νέφη, 

» άπιόντα ι, ιλαρύνει τάς ακτίνας της Σελήνής.»
102. Τοιούτοις λόγοις εύφράνας τάς καρδίας τών έπί τής συνό

δου ό Δρυταράστρας, έξαπέστειλε πρός τούς Πανδοίδας 

ύπέρ ειρήνης τον Σανζαΐαν, ού πρότερον άπέπεμψε τόν 

Πουρο/ύταν.
103. Ελθουν δ’ ό Σανζα’ΐας είς τήν πόλιν Ούπαπλαβέαν  , 

προσεκύνησε κατά πρώτον Ιον βασιλέα ίνδιστίραν, συ

νάντα φίλοι; καί συμβούλοις.

12

104. Ος καί έρωτηθείς πρός τού βασιλέως, εί εύ έ/οιεν οί έν 

τώ γένει προσήκοντες, καί εί έχοι τι είπεΐν, λόγον έλε- 
ξεν ήδύτερον τής αμβροσίας·

105. « Πώς ούκ άν ε’ίη, ώ Βασιλεύ, εύεξία τώ γένει, δτε δι- 

»καιοσύνη καλή λάμπει έκ σού, τού άπειρα έχοντος 

» πλεονεκτήματα;
106. «Ταύτα αγγέλλει σοι ό βασιλεύς, ό πρεσβύτερος άδελ- 

» φός τού Πανδού, 8ς άχθεται έφ’ υίω λίαν δυστρόπω 

» καί ραδιούργω .3

107. α Οί όμοιοι σοι, οί γινώσκοντες τό χρήμα τής δικαιοσύ- 

1. ’Εν ωρα. Σαράδα μετά τούς όμβρους, δτε ανέφελος έστιν ό ούρανός.
2. Έν ταύτ^ήσαν οί περί τόν Ίνδιστίραν.
3. Εννοεί τόν Δουριοδάναν.

29*
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η νης καί όντες κρείττονες τής επιθυμίας τής βασιλι- 
» κής δόζης * 2, τής άνατρεψάσης πολλούς άλλους 3, προ- 

» σκυνητοί εΐσι τοΐς έν κόσμω.

4. Κολακεύει αύτόν άπατηλώς, οτι ούκ έστι πλεονέκτης, ίνα μή αί* 
τήσ$ γήν.

2. Οί μή έφιέμενοι δηλ. τής Λαςμής, τής βασιλείας.
3. "Αλλους μέν ανάγει, άλλους δέ κατάγει.
4. Έν πολέμω, ένθα νίκη γίνεται, Δαίμονες πάρεισιν είς πόσιν αίμά- 

των καί βρώσιν σαρκών.
5. 'Ο κόσμος διά μέν πολέμου δύσκτητός έστι* διά δέ τής αύταρκείας 

ευκτητος* ό γάρ αύτάρκης νομίζει ώς παντός τοϋ κόσμου κύριός έστι.
6. Τουτέστι ή βασιλεία τής γής έκ τύχης έστίν* ό γάρ^πολεμών υπέρ 

γής, δύναται καί άποθανεΐν έν πολέμφ, άνευ τοΰ κτήσασθαι γήν.

108. «Σύ ό μιμητής τού Σίβα, παρά τίνος προσκύνησιν ού 
» λαμβάνεις, ού ή δόξα, και έν έρημία διάγοντος, ού 

ο κατεφρονήθη ύπ’ ούδενός $

109. «Τίς άνελεΐν βουλόμενος συγγενείς, έπιθυμών γής άστά- 

» του, και έκ χοος συνισταμένης, ούκ έγκατελείφθη ύπό 
» τής εύκλειας, τής λευκής δίκην σελήνης, και άεννάου·,

110. «Οί λελόυμένοι έν άγαθοεργίαις, ώς περ έν ύδασι, καί 

» κεκαθαρμένοι, ούκ έπιθυμοϋσι δόξης νίκης, κεχραμμένης 

» παρουσία τών δαιμόνων .4

111. «Οί μέν αύτάρκεις άγαπώσι τή αύταρκεία, ή έστιν εύ- 
»κτητος βασιλεία παντός τού κόσμου · οί δέ πλεονέ- 

»κται έπιθυμούσι δεσποτείας ολίγης γής, κινδύνω τής 

» έαυτών ζωής.

5

112. «Ταύτ’ άρα ού δει έπερείδεσθαι καί έλπίζειν εις πόλε- 
» μον κατά συγγενών, διά κτήσιν δόξης  τίς γάρ γνώ- 

» μην ποιήσει περί πολέμου, της γης ουσης εκ τύχης

*

113. Ταυτι τούτου είπόντος, και σιωπήν σχόντος (σιωπήσαν- 
τος), ό βασιλεύς Ινδιστίρας έξηρεύξατο λόγον, δς ήν 
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ήδύς τή ακοή τής όμηγυρεως *,  ώς τδ άνθος αγλαόν έστι 

κόσμημα τω ώτί τής Θηλείας·

1. Ή όμήγυρις ώς γυνή.
2. Πριν τής αποδημίας, πριν τής ύπερορίας.
3. 'Ο Κρισνάς δηλ. καθδ Θεός" τοΰτο γάρ τδ όνομα είς Θεόν άνα- 

φέρεται.
4. Τδ πρωτότυπον εχει χάριν μεγάλην, έπειδή παίζει πρδς τήν λέξιν 

ό ποιητής.
5. Χαστιναπούρα.
6. Πόλεμος δηλαδή εσεται.

114. π Πότε λόγοι έρρέθησαν ύπ’ έμου περί πολέμου κατα τών 

» υιών τού Δρυταράστρα, οτε αύτός ό πατήρ μου τοιαΰτα 

» πολλά απαγγέλλει έμοί περί ίλαρότητος καί ειρήνης;
115. «Ούδέ γε διά λόγου έστί μοι νΰν ύπόθεσις (παρασκευή) 

» πολέμου· καθό αύτός ό πατήρ μου πρότερον   έπηγγεί- 

» λατό μοι δώσειν τήν έμήν γήν.

12

116. «Εάν δέ μή δω τήν γήν ό γέρων, νικώμενος τή πρός 
» τούς υιούς φιλοστοργία, ό παλαιό; ούτος άνθρωπος  γνώ- 

» μην δότω ήμΐν περί τού πρακτέου.»

3

117. ό δέ Κρισνάς ελεξε λόγον ήδύν τοΐς έν όμηγύρει, λέ- 
ξεσιν άνθηραΐς τού νοός, καθώς ό στεφανοπλόκος πλέκει 

στέφανον άνθεσι λαμπροϊς τού φυτού  ·45

118. «Εάν δοθή σοι τό έπιβάλλον μέρος τής γής, εγώ πολ

ύ λών παραπτωμάτων τού Δουριοδάνα άνέξομαι, ών πρώ- 
» τόν έστιν η ελκυσις τής Δραουπαδής άπό τής κόμης.

119. «Δοθήτωσαν αύται αί πέντε πόλεις, ή Ινδραπράσθα, ή 
» ίαβαπράσθα, ή Μακανδά, ή Βαραναβάτα , καί ή Παν- 

» σάμα προσέτι.

3

120. «Μή δόντων δ’ έκείνων μηδέ ταύτα, σκέψις καί γνώμη 

« περί τού πρακτέου εσεται τή τε κορύνη τού Βήμα, καί 
» τω τόξω τοΰ Αρζούνα .»6
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121. ό μέν ουν Σανζαΐας, άκούσας τών λόγων τοΰ Κρισνά 
καί τών περί τόν Ινδιστίραν, άνεχώρησεν έφ’ άρματος 

ταχύτερου καί τοΰ νοός.
122. 0 δέ Δρυταράστρας άπέπεμψε τούτον, έλθόντα περί τήν 

εσπέραν, είπών· « Πάντων παρόντων έπί συνόδου, είρή- 

σθω σοι τά περί τής πρεσβείας. »
123. Σκεψάμενος δ’ ό Δρυταράστρας τό δίκαιον τών Πανδοϊ

δών, καί τό τού πολέμου αύτών κράτος, θλίβεις έπορεύθη 

πρός τόν Βιδούραν, τόν γνώστην τών όντων (φιλόσοφον).

124. « Ος έστι δίκαιος, εφη, ούτος έσται καί νικητής, οίον 
» ό ’ίνδιστίρας· τούναντίον δέ, ό έμός υίός Αουριοδάνας.

125. « Τί ποιήσω ·, ποΐ πορευθώ ·, ό υίός μου άδικός έστι' τό 

» δεινόν τοΰτο τοΰ γένους ταράττει μου τόν νοΰν. »

126. 0 δ’ εΰφρων Βιδούρας, είς τό παραμυθήσασθαι τόν βασι

λέα, έν άθυμία όντα, έποίησε τό στόμα έαυτοΰ τήεύγλω- 
τία δεκάτην πηγήν αμβροσίας ι.

127. « Μή παρανόει, ώ βασιλεύ, έκ τού ιού τών δεινών έχε 
» καρτερίαν · έκεΐνοι δ’είσι καρτερικοί έν γή, οΐ ού δε- 

δίττονται τά δεινά.

*2

128. « Οί καρτερικοί άνδρες ούδενί γνωρίζουσιν, ώς έν θλίψει 

» είσι καί περιστάσει  οί ίπποι, καί περ κεκομμένοι τάς 
« πτέρυγας , ώς πτηνοί Θέουσιν.

*
3

129. « Οςτις ίσοστάσιός έστιν έν εύτυχήματι καί έν δυστυχή- 

» μάτι, καθώς ό βλέπων τώ νοί ίσοστάσιός έστιν έν φωτί 

» καί έν σκότει, κατά τούτου ούκ ίσχύουσι τά ύπό τήν 

» αίσθησιν, ά Οέλουσιν αύτόν καταβαλεϊν.
130. « Οςτις διαφοράν ούκοίδε τής εύτυχίας καί ατυχίας, κα

ί . Εννέα πηγα'. αμβροσίας ύπό γην μυθολογούνται.
2. Φιλοσοφεί έν τοΐς έ£ής ό Βιδούρας.
δ. Μυθολογοΰσιν, ώς οί ίπποι πρότερον πτέρυγας είχαν.
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» θώς ούδέ τοΰ οικείου και άλλοτρίου, ουτός έστι σεβα- 

» στός, προσκυνητός, ύμνητός, εγκρατής, και αγνός.

131. «Αρα χαίρει έπ’ολίγη εύτυχία, ή λυπεϊται επ ολίγη 

« ατυχία έαυτοΰ έκεΐνος, δς βλέπει τόν κόσμον έν εύτυ- 

» χία ή ατυχία ό'ντα, ώς εαυτόν ;

132. « Εκείνοι ή'ρωές είσιν, οί ερχομένου μακρόθεν τοΰ εχθρού, 

υ τοΰ πάθους· γελώντες καί χαίροντες κατά πρόσωπον αύ- 
» τοΰ χωροϋσιν.

133. « Εκεϊνοίείσι σοφοί, ώ Δρυταράστα, οί ού καταπονούνται  

» τοΐς πάθεσι, καί ίσοστάσιοί είσιν εντε χαρα καί έν λύπη.

1

134. « Εκείνος έστι σοφός καί την ψυχήν αγνός, β; την μέν 
« εύτυχίαν νομίζει ατυχίαν, την δ’ ατυχίαν εύτυχίαν, 

» την γενομένην έκ τών πρώην καλών η κακών έργων.
135. «Ούδενός μέν ε’στιν ή ψυχή  τής δέ ψυχής ούδείς έστι· 

» μάταιον ά'ρα τοΰτο, « Ουτός έστιν έμοΰ, » καί, « ένώ 

» είμι έκείνου. » Αυτή έστιν ή γνώμη τών φιλοσόφων.

*

136. «Η γάρ ψυχή αύτη έαυτής έστιν  . Εύ φρόνει δή, ώ 

» βασιλεύ, αλλά μή παραφρονεί, ότι ό υιός σου νικητέος 
» έστιν υπό τοΰ υίοΰ τοΰ Πανδοΰ. »

12

137. Τοιαΰτα είπόντος τοΰ Βιδούρα, έμφανισθείς ό δ'σιος 

Σανατσουζάτης έκ τής διά τοΰ νοός έπικλήσεως τοΰ Βιδού- 

ρα, έμύησε τόν βασιλέα τά τής θείας γνώσεως.
138. Τήν μέν ούν νύχθ’ ό'λην διήνυσεν εύφρόνως ό βασιλεύς ' 

Δρυταράστρας, κατασβέσας, ώς τό πυρ, τό έντός πολύ 

άχθος τοΐς περί θείας γνώσεως λόγοις, τοΐς έκ τοΰ στό

ματος τοΰ οσίου έκρεύσασι.
139. Περί δέ τό πρωί, περικυκλωθέντος τούτου τοΰ βασιλέως 

ύπό πάντων τών βασιλέων έν συνόδω, ό Σανζαΐας, ώς

1. Ού νικώνται.
2. Ούκ ε’στιν άλλος κύριος αύτής, άλλ’ αύτη έαυτής, αύτοδέσποτος.
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προσετάγη, απήγγειλε τά παρά τοΰ Ινδιστίρα καί Κρισνά.

140. Απήγγειλε δε καί τω Δουριοδάνα, δς ήν ένσώματος τύ

φος, εν έκαστον τών ρηθέντων ύφ’ ενός έκαστου τών Παν

δοϊδών·
141. «0 μέν ϊνδιστίρας τάδε λέγει πρός σέ, χαίρων «Τοΰ 

« φορτίου τής γής άναδε/θέντος ύπό σοΰ, ήμεΐς περιήγη- 

« σιν έποιησάμεθα τών άγιων τόπων δθεν σύ έραστός εϊ 

« ήμΐν, ώς αύτός σεαυτω.
142. β Είτις σοι, αδελφέ, πόνος έγένετο έν τοσούτω χρόνω, 

«τούτου τό βάρος άφεθεν, άναδέξασθαι έτοιμοί έσμεν 

« ήμεΐς οί πέντε.»
143. « 0 δέ Βήμας τάδε λέγει  « Εΐ ού δύνασαι άφεΐναι τό 

α φερόμενον φορτίον, εΐπέ' έγωγε γάρ καταβιβάσω αύτό 

« άπό σοΰ ττί δυνάμει τών βραχιόνων. »

*

144. « Τάδε λέγει και ό ’Αρζούνας  « Εϊ σοι εφεσίς έστι τό 

« φορτίον φέρειν τής γής μέχρι τέλους εις άνεσιν ήμών, 
« ήμεΐς έν άνέσει καί ήσυχία έσόμεθα μετά τόν θάνατον 

« τοΰ Καρνά. »

*

145. Επαινών δέ τόν Ίνδιστίραν ό υιός τής Γαγγάς, περιέ- 

σειε τήν κεφαλήν αύτοΰ Χ, ϊν' ύπερπληρώσειε τά ώτα τών 

θαυμαστών λόγων έκείνου.
146. Πρός δέ τόν Δρυταράστραν έζεφώνησε λόγους χαλεπούς, 

περιβλέπων άπαντας τούς βασιλείς ταυρηδόν*

147. « Οί μέν Πανδοίδαι έν τή κατά τήν κυβείαν καταφρονή- 
» σει βία ούκ έχρήσαντο, ένεκα τής πρός σέ αίδοΰς  σοι 

" δ’ όμως, αναίσχυντε, άλγος ούκ έγένετο έπ’ εκείνους, 

« άπιοΰσιν εις έρημον.

*

4. 'Οτε γάρ θαυμάζει τις, σείει τήν κεφαλήν αύτοΰ* και ΐνα πληρωθή 
καλώς τό έγγειον, περισείεται και περισαλενε-ται.
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148. «Αλλά καί μέχρι τοϋδε εκείνοι ούκ άφιάσι τόν ορον 

β έκ τής πρός σέ μεγάλης τιμής· λογίζονται γάρ σε μέν 

« τόν Πανδουν, τόν δέ Πανδούν σέ.

149. «Πάντως προσήκουσά έστιν ή ειρήνη μετ’ έκείνων τών 
» μεινάντων ήσυχων καί δικαίων μέχρι του νύν έκεΐνοι 

β γάρ οί ένδοξοι νικηταί, ώς αί πέντε αισθήσεις, ύπό τί- 

« νος άν νικηθείησαν ·,

150. «Οί υίοί σου άναιρεθέντες ύπό τοΰ Βήμα, καί άτιμασθέν- 
» τες, πώς άν σωθείησαν (λυτρωθείησαν) ύπό τών περί τόν 
β Καρνάν, οΐ παρανάλωμα γενήσονται τή χορδή τού Αρ-  

« ζούνα, καθώς τά στυπεΐα  τή. φλογί τού πυρός $»

*

1

151. Τοιαΰτα είπόντος τού Βήσμα, απεκρίνατο ό Καρνάς  «Οί 
« Καουραβαί ούτοι άζιοί είσι διαφυλάττεσθαι ύπό σού έν 

«πολέμω2, σού δέ κοιμηθέντος    έπί τών βελών τού 

» ’Αρζούνα, ώς έπί κλίνης, τότε εγώ πόλεμον ποιήσω. » 

καί έρριψε τό τόξον καιόμενος φθόνω .

*

*23

4

4. Αυτολεξεί, ό Βάμβαξ.
2. Οίονει έλεγεν' εί εγώ ούδέν είμι έν πολέμφ, σύ διαφύλαξον τούτους 

τούς Καουραβάς’ είρωνία δέ τούτο.
3. Δηλ. άναιρεΟέντος.
4. Διότι έπήνει τούς Πανδοίδας ό Βήσμας.

-------------- -ββ

Τέλος του Πρώτου Κεφαλαίου, 

του Πέμπτου Βιβλίου 

της 

Βαλαβαράτας.
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ΚΕΦ ΛΑΔΙ ΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,

δ διαλαμβάνει τδ δυσθιάθετον τον δουριοδάνα.

1. £στω επ’ άγαθώ ό υιός τοϋ Παρασάρα, ού ή φωνή διε- 

χύθη άπαντα/οϋ, ώς ή ένδοξος Γαγγά, η έκ τοϋ ’ίμαοϋ, 

αμέτρητος ούσα την δύναμιν, και μόνη καθαίρουσα τόν 

κόσμον.
2. Τπό δέ τοϋ δικαίου και λίαν εύσπλάγχνου ’ίνδιστίρα 

επέμφθη ό μελίφρων Κρισνάς πρός τούς συγγενείς, τούς 
άμοιρους φρονησεως, έπϊ σκοπώ τοϋ ποιησαι διαλλαγην.

3. Εχων δέ δεκαεξακισχιλίους και δέκα πεζούς, ιππείς, 

και άρματηλάτας, καταλύσας τη νυκτί έν τη πόλει Βρι- 
χασθάλα, τη έξης είσέδυ την πόλιν τών Καουραβών.

4. Καί έν εκείνη μέν τη ημέρα είστιάθη ό άνηρ της Λαξ- 
μης Κρισνάς έν τώ οΐκω τοϋ Βιδούρα, λίαν εύλαβώς καί 

προθύμως, διανοουμένου ταϋτα’ « Εγώ εΐμι μακάριος· έγοό 

» είμι ένδοξος.»

5. ΐϊσθέντος δέ την καρδίαν έπι τη προθυμία τοϋ Βιδούρα, 

καί είπόντος αύτω αϊτησαι χάριν, ό Βιδούρας εφη άσμε- 

νος  «Εστω μοι αγάπη πρός σέ, καί παιδία πολλά θλί- 

» βοντά με έπι τραπέζης, καί ό οικός μου πληρης ξένων .»

*

6. Περί δέ την έπιοϋσαν είσέδυ τό βουλευτηριον ό Κρισνάς, 
το άγλαϊζόμενον ύπό τοϋ Δρυταράστρα, δεξιωθείς πρός 

τών περί τόν Βη'σμαν, άναστάντων εύθέως μετά χαράς 
ά'μα τώ ϊδεϊν αύτόν.

7. Είδε δέ πάντας τούς βασιλείς ύπεροπτικώς, τούς ασύγ

κριτους τη δυνάμει, ώς έλέφαντας, καί έκάθισεν επειτ’ έπι 

θρόνου, ώς λέων έπ’ ομους κορυφής (άκρωρείας).

8. Προσέχοντας δη τοϋ Δρυταράστρα σύν πάσι τοΐς συνε- 

ληλυθόσι μεγάλοις βασιλεϋσιν, ηρξατο λέγειν ό Κρισνάς 
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περί τής ύποθέσεως υπέρ τών Πανδοϊδών, αμβροσίαν ρέων 

άπό γλώττης·
9. «Πόσοι άνδρες τής γής  πρότερον ούκ έγένοντο; άλλ ού- 

» δενί εκείνων ή γή αύτη ήκολούθησε  · τού γάρ πρώην 

» άνδρός άποιχομένου, ή γή, μή εχουσα αισχύνην, άλλον 

» καί άλλον λαμβάνει .

1

12

3

10. «Πόσοι δ’άνδρες ούκ έθανατώθησαν ύπό ταύτης τής 

» γής, έρώσης άλλων ; ζαί πόσους ούκ έγκατέλιπεν αύτη 

« άνελπίστως, έραστάς ό'ντας, πλήρεις τε πολλών αρετών, 
» ζαί ζώντας ετι;

11. «Οςτις βουλόμενος ολίγον ύμνον , θλίβει καί τούς έχ- 
» θρούς έπί τούτω, ούτος ούκ άζιός έστιν ύμνεΐσθαι  

» πάντως  8ς μέν τοι θλίβει τό γένος αύτοΰ, ούτος έστιν 

» άποφράς καί αποτρόπαιος.

4
5

*

12. « Καί δεσποτείας ούσης άπάσης τής γής, ό άνθρωπος 

” εΧει άνάπαυσιν ’ισην τη κλίνη · καί πλούτου6

1. Δηλ. βασιλείς τής γής.
2. Ώς ή σώφρων γυνή τφ άνδρί άκολουθεϊ μετά θάνατον.
3. Νέον βασιλέα δηλ. λαμβάνει, ώς αναίσχυντος γυνή έτερον άνδρα 

λαμβάνει μετά θάνατον τοΰ πρώτου άνδρός.
4. Βούλεται κτήσασθαί τι έπι τφ δοξασθήναι και ύμνηθήναι.
ΰ. Αύτολεξεί, ύμνητός, τουτέστιν άποφράς, κατ’ εύφημολογίαν, μα- 

κρόθεν δηλ. προσκυνητέος, άλλά μή προσιτέος. Ιδιωτισμός.
6. Δηλ. κοιμάται έπί γής, όσην περιέχει ή κλίνη.
7. Δύναται δηλ. τρώγειν καί πίνειν καλώς, καί ούδέν πλέον τούτου.
8, Άπορος, ενδεής.

» ό'ντος πολλού, ούδέν όφελος γίνεται τω άνθρώπω πλεΐον 

» τής βρώσεως τής συστατικής τής ζωής 7.

13. « Εί δέ επαρσις γίνεται τω άνθρώπω, διότι έχει κτή- 

»ματα πλείω πρός ζωάρζειαν, καί νομίζει, ό'τι οί- 

« κεΐά έστι ταΰτα, καί ό πάμπτωχος  έπαίροιτο άν,8
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» λέγων, « Η γτί αΰτη πάσα κτήμώ έστιν Iμόν. » 

14. «ό βασιλεύ; ’ίνδιστίρας, προσφέρων και έκ στόματος 
ο έμοΰ σοι μέν αύτώ προσκυνήσεις, τοΐς δέ λοιποΐς συγ- 

β γενέσι περιπτύξεις, απαιτεί πέντε κώμας προς ζωάρ- 

» κειαν έαυτοϋ τε καί τών τεσσάρων άδελφών.

15. « Πόσον μέρος της γης άχρηστον ούκ έστιν έξ αιτίας 

» τών ποταμών, τών δρυμών, και τών Θαλασσών, Κα'ι 

ι> τούτο άρα τό αίτούμενον ολίγον με'ρος της γης λόγι

ο σθη'τω, ώς εκείνο τό άχρηστον πολύ μέρος, και άφε- 

» θητω ό έμφύλιος πόλεμος.

16. «Ο έμφύλιος πόλεμος ανοίκειός έστιν, ών πάσι τοΐς έχ- 
» Θροΐς, ώς πάνδωρον δένδρον · ποιον γάρ τών ζώων, 

» τών έν υλη βιούντων, ού χαίρει έπι τή διά πολλοΰ δει- 

» νή μάχη δύω λεόντων;

1

17. « Η γνώμη αύτη, δτι ό συγγενής φύσει έχθρός έστιν  , 
» έστω παρά τοΐς έκ πλεονεξίας κακά φρονοϋσιν  ό γάρ 

» κόσμος, ό συνιστάμενος ύπ’ ανθρώπων μειζόνων, ϊσο- 

» στασίων, και έλαττόνων, κρίνεται παρά τω εύ φρονοΰντι, 
υ ώς πατήρ  , φίλος, και συγγενής

12

*

34

18. «Πρός μέν τούς έχοντας γνώμην πλεονεκτικήν και οί 
» ομογενείς μεγάλην έχθραν εχουσι· πρός δέ τόν ολιγαρκή 

» καί φρόνιμον, και οί ετερογενείς οικειότητα  δεικνύουσι.5

1. Τουτέστι ο,τι ήθελον οί έχθροι άπέλαβον, τήν φθοράν ύμών.
2. "Ανευ πολέμου εχθρός ό συγγενής πέφυκεν, ένεκα κληρονομιάς.
3. Τούς μεγάλους ώς πατέρας, τούς ίσοστασίους ώς φίλους, καί τους 

μικρούς ώς συγγενείς.
4. ΊΝόημα τοΰ ετέρου ήμίσεος στίχου, τοΰ δοκοΰντος περιττού, εχον- 

τος δέ τήν αύτήν έννοιαν*
« Παρά τοΐς ευφροσι, τοΐς μή εχουσι πλεονεςίαν, δμοιον δοκεΐ τούτο 

» το παν, το έχον άνθρώπους μείζους, ίσοστασίους, καί έλάττους.»
5. Οικειότητα, συγγένειαν.



ΒΙΒΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ, ΚΕΦ. Β'. 461

19. «Ούδείς γάρ άλλος εχθρός έπι γής τοΐς άνθρώποις πέ- 

» φυκε κρείττων τής πλεονεξίας, η έπάγουσα εύθέως πρός 

» έαυτήν, εχθρούς ποιεί καί αύτούς τούς συγγενείς.
20. «Μή τοίνυν διϊσχυρίζεσθε είς πόλεμον πρός συγγενείς 

»επί κτήσει ολίγης γής, οίόμενοι οτι βασιλείς έστε, 

» καί ύπό πολλών βασιλέων βοηθούμενοι  ή γάρ νίκη 

» αμφίβολος.

11

21. «Οΐ τε έχέφρονες άνδρες τόν ύπό πολλών περιεπόμενον, 
» ώς ένα έν πολέμω μετροΰσιν  , υποκείμενον ένί τών 

» πολλών βελών τών εναντίων, τών πληρούντων τόν 

» αιθέρα.

*2

22. «Οϊτε φρόνιμοι στρατιώται, καί πολλοί δντες, ού κα- 
» ταφρονοΰσιν  έν πολέμω τού εχθρού, καί ενός ό'ντος. 

» Αρα ή Σελήνη ού καταπίνεται ύπό μόνου τού Ραχού, 

» πολλών παρόντων αστέρων

3

23. «Καί άπάσης τής γής ή βασιλεία στάσιμος ούκ έστιν 
» εί δέ που καί εΐη στάσιμος, στάσιμος άν εΐη μέχρι 

» ζωής· ή ζωή δ’ όμως τών πολεμικών άστατος έστι^ 

» παρομοίως τώ βέλει, τω έκ τού τόξου άφεθέντι.
24. «Τοιγάρ τοι μή γνώμην έχε περί πολέμου, βασίλευε δέ 

« τής γής  άμα τοΐς συγγενέσιν οί γάρ φρόνιμοι καί 

«τούς έ/θρούς έστιώσιν , άφιγμένους είς τόν οίκον 

» περί τήν ώραν τού άρίστου.

4

5

25. «Οςτις σκληρός τήν καρδίαν, καί τυφλός τόν νούν, κα- 

»ταφρονών τών συγγενών, μόνος αύτός καταπίνει τόν

4. Αύτολεξεί, περιεπόμενοι.
2. Μετροϋσι λογίζονται.
3. Είς ούδεν μετροϋσι, καταφρονούσα.
4. Ή γή βασιλευέσθω.
5. Έστιώσι σιτίζουσι.
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» κλή:ον δλον, ούτος κατακαίνεται ύπό τών οικείων, κα- 

ΐ) θώς ό κολοιός, ό θέλων μόνος καταφαγεΐν τό ριπτόμενον 

» βρώμα, κατακαίνεται ύπό τών λοιπών κολοιών, παρο- 

η ξυνοαένων καί έκμαινομένων

26. «Οιτινες έχθραν εχοντες πρός τούς οικείους, ώ βασιλεύ, 
λ ^ιάγουσιν έν γή ώς σοφοί, ούτοι άσοφοι είσιν έν παντί 

» τόπω, καί ύπό τών νηπιοφρόνων κατηγορούμενοι, καί 
» πάσης ^όξης στερούμενοι.

27. «Η γή, καθάπερ σώφρων γυνή, εκείνον τόν σπουόαΐον 
» περί τά έργα σέβεται, καί έκείνου έπί τή έν όλίγω 

» απουσία θλίβεται, δς έπί μέν την τρυφήν ύστερος ερ- 
» χεται τών συγγενών έαυτού, έπί <^έ τόν πόλεμον πρώτος.

28. «Οςτις θλίβει τούς οικείους, τούτω τίς γίνεται οικείος-, 

» ό γάρ άλλότριος, άλλότριος έστιν. Οί μέν χήνες άνα- 
» χωρούσί που έν τώ θέρει “· ό ^έ χλοάζων εύοώς άμα 

» τώ ύ<^ατι ξηραίναιται .3

29. «Οίτινες ούχ νίβονται τώ άσπασμώ καί τη ομιλία 
» τών συγγενών , ύπέρογκοι οντες τω όλίγω πλού- 

» τω, ούτοι ώς σκοτεινότατα είσι νέφη, έν οίς ού ^ια  

» λάμπει ούθ’ ή Σελήνή, ούθ’ ό ίίλιος, αλλά μόνη ή πυ- 

» γολαμπίς .

4

*

5

4. Ό Ποιητής παίζει πρός τήν λέξιν.
2. 01 χήνες δηλ., οί έν υδασι διαιτώμενοι, άναχωροΰσί που έκ τών λι

μνών, άνίκμων γινομένων έν θέρει* ούτοι δέ λέγονται ώς οικείοι τοΰ ύδατος.
3. Ό δ’ εύρώς ξηραίνεται* ούτος δ’έκλαμβάνεται ώς άλλότριος, κα

θότι γίνεται έκ τής βροχής έν ταΐς άκραις τών υδατωδών τόπων, έφ’ ού 
ο ποΰς πάτων ολισθαίνει- ξηραίνεται δέ μετά τήν παϋσιν τής βροχής. Δη
λονότι ό άλλότριος, όσον καί άν γίνεται οικείος, πάλιν άλλότριος λέγεται.

4. Δηλ. ούκ άγαπώνται ύπό τών συγγενών.
5. Έν τοΐς θερινοΐς όμβροις πολλαί πυγολαμπίδες γίνονται καί άνί- 

πτανται είς τόν αιθέρα.
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30. «Οίαν ηδονήν ποιεί ή μετά συγγενούς ομιλία ,  και 

» λίαν δυσκόλου   ό'ντος,τοιαύτην ού ποιεί ούδ’ ή άμβρο- 

« σία’ και ό λωτός  γάρ ούχ άγεται τοϋ μέν Ηλίου 

» δύοντος , τής δέ Σελήνης άνατελλούσης, τής άμβρο- 

« σίας ακτίνας έχούσης.

*

*2

3

4

31. « Ταϋτ’ ά'ρα δός τοΐς σεαυτοϋ συγγενέσι πέντε γοϋν κώ- 
» μας υπέρ ειρήνης· εί δέ μή, και έγώ αύτός ό μεσίτης 

« ενάντιος έσομαι έζ ανάγκης τώ δοκούντί σοι άγαθφ.»

32. 0 δέ Δουριοδάνας, καί περ συμβουλευθείς πρότερον ύπα

των περί τον Ναράδαν, έζ απροόπτου έλθόντων, άπε

κρίνατο προς τόν Κρισνάν όργίλως, τετυφλωμένος τόν 

νούν
33. «Διά τί, ώ Κρισνά, χάριν τής πρός τόν Αρζούναν φι- 

» λίας, τοσαϋτα σοφά  προτείνεις περί ειρήνης ·, Παρα- 

» σκεύασαι είς τόν αγώνα τοϋ πολε'μου αύτούς τούς θαυ- 

» μαστούς έν όπλοις, καί αγαθούς έν νίκη.

5

34. «Ούτοι οί σοφοί, οί κρύφων εχοντες καί δεινόν φθόνον, 

» σήμερον αίτοϋσιν όλίγην γήν, ένθα στερεόν θέντες τόν 
» πόδα, στρατόν συλλέζουσιν είς τό άνατρέψαι καί κατα- 

« στρέψαι τόν έμόν.
35. «Πώς έ'πειτ’ έγωγε νυν είς μέγαν βαθμόν αναβιβάσω 

» τούτους τούς έχθρούς, τούς λεγομένους συγγενείς; Τίς 
» αύζάνεται καί έκτρέφει τό έπισυμβάν δεινόν πάθος τοϋ 

«έαυτοϋ σώματος, τό θανάτου πρόζενον,υ

36. Τοιαΰτα είπόντος τού Δουριοδάνα, ό Κρισνάς, χαλεπη- 

4. Συναστροφή.
2. Λίαν πικρού, δυσκόλου, σκληρού.
3. Ό λωτός, ό ανθών έν ήμερα.
4. "Ος έστιν οξύς τάς ακτίνας καί φλογερός.
5. Σοφά και χαρίεντα.
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νας, λόγον ελεξε πικρόν, χειρονομών και εχων τόν σελη- 

νιαΐον αύτού οφθαλμόν οποίον τω Ηλίω’
37. «Αριστος φίλος έμοί έστιν ό Αρζούνας, ού χάριν καί αύ- 

> τή ή ζωή καταφρονηθείη άν ύπ’ έμού  και ό ύψιστο; γάρ 
» τόπος τού ϊνδρα αλυσιτελής  έστιν έκείνω, ώ φίλος 

»ούκ έστι τοιούτος.

*
1

38. «Οΐ μέν εύγνώμονες λέγουσιν, ώς ή αμβροσία ούδέν έστι 

» πρός τήν μετά φίλου ομιλίαν, ού τής ηδονής γευσαμέ- 

» νοις τοΐς φρονίμοις, έφεσις ού γίνεται τού χυμού τού χεί- 

» λους τής γυναικός.
39. «Εγωγε δέ λέγω, ώς ή αμβροσία, ή ποθεΐσα, άκοιμή- 

υ τους αποτελεί τούς οφθαλμούς  , ήκιστα ύπερτέρα έστι 

» τής μετά φίλου ομιλίας.

*2

40. «Εκ τοιαύτης ούν φιλίας πρός τόν υιόν τού ϊνδρα, πάν- 

» τα άν ποιήσαιμι, έκτος έπαίνων · ό γάρ φρόνιμος έπαί- 

ι> νους ού λέγει· τό γάρ αγαθόν ή κακόν, ύποκείμενόν έστι 

« τω προτέρω εργω.

3

41. «Εγωγε δέ ταύτα είπον περί ειρήνης, χάριν ύμών άλλ’ 

» έάν ύμΐν έφετή ή έν πολέμω ή έν χειρί κάρυνη τού Βή- 

·> μα, ή τών έχθρών όλεθρία, έστω ούτως.
42. «όποιος φθόνος δ’ άν ειη τοΐς υίοΐς τού Πανδού, ύμών 

» ό'ντων εναντίων ·, ό γάρ λέων ούκ άΖν ποτέ παροργισθείη 

« μυιών έπικαθτ,μένων επί τής κεφαλής αύτου.
43. «Τίς δέ συλλογή στρατού γένοιτ’ άν ύπό τών Πανδοϊ- 

» δών είς ήτταν ύμών, πόσον στράτευμα ά'ζει ό λέων 

υ εις τό καταβαλεΐν τήν επαρσιν τής αγέλης τών σκίρ

ο τώντων έλάφων ·,

4. Αηδής.
2. Θεούς δηλ. ποιεί τούς πεπωκότας,
3.Έγώ δηλ. καί τήν ψυχήν αύτήνθύσαιέτοιμός είμΓεπαίνους δέ ού λέγω.
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44. «όποιον στράτευμα συνέλεζεν ό ’Αρζούνας έν τή άρπαγή 

η τών βοών, είς νίκην καθ’ ύμών τών πολύ στράτευμα 
" έχόντων · αύτός τυχών καιρού, μόνον τό διάδημά σου 

» έσκύλευσε, μεγάλφ ελεεί \ και τούτο χάοιν της θύτ

η ταράς.
45. «Βλεπόντων δέ πάντων τών περί σέ γενναίων βασιλέων, 

» τού τε Κριπά, τού Δρόνα, τού υιού αύτοΰ, καί τού Καρ- 
« να, ό ’Αρζούνας ήλευθέρωσέ σε ίσχύϊ, άρπαγέντα εις τόν 
η αιθέρα  ούδέ γε τοΰτο μνημονεύεται σοι ·,*

46. «Οςτις κακότροπος ων, ώς σύ, τοΐς μέν κακοτρόποις 
» σύνεστι και συνήδεται, τοΐς δέ λόγοις τών καλοκάγά- 

» θων συγγενών δυσχεραίνει, ούτος πάντως γε θυμωδώς 

» και άγριωπώς βλέπεται ύπό της κακής τύχης.
47. «Ο,τι λέγουσιν, ότι μεταβολή τής φύσεως γίνεται έν 

« ώρα θανάτου, τοΰτο ψευδές έστιν έπι σοί  · ή γάρ κακή 

» σου φύσις, ού θανατόβλεπτε , άπό γενέσεως μέχρι τού 
υ νύν ούδεμιάς άγαθότητος είληχε.

12

3

48. «Αρα οί Πανδοίδαι ούτοι έφίενται προβιβασθήναι ύπό 

» σοΰ, καί ύψίστου βαθμού τυχεΐν διά σοΰ·, τίς βουλόαενος 

» άναβήναι είς δένδρον, άπτεται αράχνης είς έρεισμα ^4

49. «0 μωρός τυχών τής Ααζμής , τής θυγατρός τοΰ Ωκεα- 
»νοΰ, τοΰ κυρίου τοΰ ύδατος, ο φύσιν εχει ρέειν είς τά 

5

1. Και ούκ έκοψε δηλ. τήν κεφαλήν σου* τοΰτο δηλοΐ τό, μεγάλω 

έλέει.
2. Λέγουσιν, ώς ό άνθρωπος μεταβάλλει τήν φύσιν αυτού, έκ καλού 

δηλ. γίνεται κακός, ή έκ κακού καλός, όπερ σημεΐον έστι θανάτου.
3. Θανατόβλεπτος, δ ών εγγύς θανάτου, έν ώρα θανάτου.
4. Δηλονότι ούτοι ευκόλως δυνανται τυχεΐν βασιλείας, διά της έαυ- 

τών δυνάμεως, καί ούχι διά τής σής βοήθειας.
Ο. Ί1 Ααξμή λαμβάνεται και έπι πλούτου, καί έπι αξίας και εξου

σίας.
30



466 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

» κάτω, πώς άν άναβιβάσειεν είς άνώτατον βαθμόν 

» τούς οικείους, οςτις ένεχθήσεται αύτός ταχέως είς τά 
» κάτω 1

1. Έκ προγόνων δηλ. φύσιν εχει ρέειν είς τά κάτω, επιρρεπής, άστα
τος έστι.

2. Δύω παραδείγματα εννοούνται ένταΰθα τής πρός τούς οικείους 
εχθρας* έν μέν τό νέφος, δ βρέχων σβεννύει τό πΰρ, εζ ου τοΰ καπνού 
έγένετο (έκ τοΰ καπνού γάρ γίνεται τό νέφος, λέγουσιν οί Ινδοί* δθεν 
πρός τοΐς άλλοις δνόμασιν εχει καί τούτο* Δουμαϊονή, τουτέστι, καπνο- 
γενές)* έτερον δέ, ή βροχή, ή γινομένη έκ τού καύματος (έκ τοΰ καύ
ματος γάρ γίνεται βροχή, λέγουσιν οί Ινδοί, δθεν καί μετά τήν ώραν τοΰ 
καύματος τοΰ θέρους έν Ινδία δετοί πίπτουσι) παύει τό καύμα πίπτουσα.

3. Τό ύδροφόρον νέφος μέλαν γίνεται.
4. Παίζει πρός τήν λέξιν δ Ποιητής.
5. Τουτέστι τό πΰρ, τό έκ τοΰ πρός τόν Ίνδιστίραν φθόνου κατακαύ- 

σ·ι όλον τό γένος.

50. « 0 αγαθός τήν φύσιν ών, και έφ’ύψηλού βαθμού έδρεύων, 

» συνεδρεύων κακοτρόποις, κακότροπος γίνεται καί δυσ- 

» μέν-ιαν δεικνύει πρός τούς οικείους, καθώς τό έκ φυ- 

» σεως καθαρόν καί Λευκόν νέφος , τό ύψοΰ ίστάμενον 
«μέλαν γίνεται διά τής έντεύζεως του υδατος   , καί 

» βρέχον ύδωρ, κατασβεννύει τό πΰρ, ού έκ τοΰ καπνού 

» τό είναι έχει ' .

12
345
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51. «Ω! τό πύρ, τό έκ τού πρός τούς οικείους θυρεού γινό- 

» μενον, ούκ άποσβέννυται, έάν μή καταναλώση όλον τό 
» γένος ό, καθώς τό πύρ, τό έξαπτόμενον έκ δύο προσ- 

» τριβομένων καλάμων, καταπίμπρχσι τό δάσος όλον.

52. « Τζ,νάλλως δ’εγωγε λέγω τοιαυτην συμβουλήν πρός 

» τοιούτον, οίος σύ, περί ειρήνης· ή έν χειρί κορύνη τού 
» Βήμα, ώς έχιδνα έν κλάδω δένδρου, κατεδεΐται όλον 

» τούτο σου τό γένος.»
53. Τοιαύτα πολλά σκληρά είρηκότος τού Κρισνά, ή σύνοδος 
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τότε εκείνη έγίνετο πελιδνή έκ θυμού, ώςπερ φιληθεΐσα 

ύπό θανασίμ.ου αίσης (ύπό κηρός).
54. Τό δέ ερυθρόν πρόσωπον τοϋ Δουριοδάνα, τό έζάψαν έκ 

•τοϋ δεινού θυμού, έφαίνετο ώς πΰρ, τά όε έπφρμενα όφρύ- 

δια, ώς τόξα δεινά.
55. Τοσοϋτον δ’ έπλατάνησεν ή παλάμη τοϋ Δουριοδάνα, 

ή κρούσασα τόν μηρόν θυμω, ώςτε τόν Κρισναν νομίσαι, 
ώς ό μηρός αύτοΰ ού συντριβησεται ούδέ γε αύτη τφ κο- 

ρύνφ τοϋ Βήμα
56. Τοσαύτη δέ φρίκη έκ Θυμού έγένετο τοΐς βραχίοσι τοϋ 

αδελφού τοϋ Δουριοδάνα, ώςτε διαρραγέντων των βρα- 

χιόνίων, πεσεΐν τούς πολυτίμους λίθους, καί έκ τούτου 
φανήναι, ώς· σπηνθήρες έξήλθον δεινού πυρός.

57. Ο δ’ υιός της Κριπής      , ύ ών απόρροια τοϋ εχθρού τοϋ 

Ερωτος , αναλογιζομενος τον πατέρα του Ερωτος , 
άγανακτήσας φρικτόν εσχε τόν έν μετώπω πύρινον οφθαλ

μόν αύτού °.

123456

58. 0 δέ υιός τοϋ Καρνά., σπινθήρας πολλούς έκπε'μπων άπό 
στόματος, άναδιδομένους έκ τοϋ μετά θυμού τριγμού τών 

όδόντων, έφαίνετο οτι βροχήν πυρός έξαίσιον βρέχει έκ 

τού, ώς Σελήνής, προσώπου αύτού
59. Η μέντοι σύνοδος, η διεταράττετο ταΐς έκ θυμού άγρίαις 

1. Τουτέστι σκληρός καί δυνατός μηρός.
2. Ό Ασβατάμας ήν ούτος.
3. Εχθρός τοΰ ’Έρωτός έστιν ό Σίβας, δς κατέκαυσεν αύτόν.
4. Πατήρ τοΰ ’Έρωτός έστιν ό Βισνοΰς, δς έστιν ό Κρισνάς.
5. Τό έρυθρόν χρίσμα έννοεϊ, δ εΐχεν έν μετώπω. — Ίσως έστιν ή 

Τιλακά.
6. Τό πρόσωπον έκλαμβάνεται ώς Σελήνη" άπαίσιον δέ έκ τής Σε

λήνης πΰρ έξιέναι, ή αμβροσίαν ρέει.
30*
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©ωναΐς πολλών βασιλέων, καθάπερ ογκηθμούς όνων, έθεω- 

ρεΐτο ύπό του Κρισνά ομματι ίλαρώ.
60. Γνούς δέ ό Κρισνας, ώς ό βαρύμηνις Δουριοδάνα; συλ- 

λαβεΐν αύτόν βούλεται, εχων βρόχον άνά χειρας, τού Σα- 
τεζή τοΰτο έκδηλώσαντος, θείαν μορφήν έλαβεν έξάπινα.

61. Φέρων δ ή έπί μέν τοΰ μετώπου τόν Βραχμάν ζαί τόν 

λαμπρόν ούρανον, έπί δετής κορυφής άζάμχτον πΰρ φλέ- 

γον, είς εζπληξιν καί φόβον ήγαγε τούς έν συνόδω.

62. Φοβερός ήν έξό'φεων πολλών, περιπεπλεγμένων δίζην ό'ρμων 

περί τόν τράχηλον τοΰ Σίβα , δν εφερεν έπί τοΰ στήθους, 

οΐ άπεδείκνυον πλείονας τούς πολλούς αύτοΰ βραχίονας .

1

*2

63. Εν έζάστη δέ χειρ'ι πολυειδή είχεν ό'πλα, λαμπρά καί 

δειμαλέα, ώςπερ βουλόμενος άνελεΐν καθάπαξ άπαξάπαν- 
τας τούς έχΟρούς τοϊς παντοειδέσιν ό'πλοις.

64. Εκ δέ τοΰ στόματος έξήγε πολλάκις πολλούς απογό

νους τοΰ Βρισνή  καί τοΰ Πανδοΰ, πυροειδεϊς καί πλή

ρεις δυνάμεως δυσανασχέτου, είς έξολόθρευσιν τής στρα

τιάς τών απηνών Καουραβών.

3

4. Τόν μέν Βραχμάν είχεν έπι τοΰ μετώπου, τον δέ Σίβαν έπί του 
στήθους.

2. Πολλούς βραχίονας είχεν, ώς μορφήν θείαν λαβών· ό γάρ θεός λέ
γεται χιλιοβραχίων καί χιλιόχειρ, οιά τό παντοδύναμον" όθεν περί τόν 
τράχηλον τοΰ Σίβα μακροειδεϊς όφεις έφαίνοντο, ώς άλλοι βραχίονες.

3. Βρισνής, όνομα προγόνου τής γενεάς τοΰ Κρισνά.

65; ϊδόντες τούτον οί Καουραβαί, ού διά τοΰ ήνεωγμένου στόμα

τος καί φαραγγώδους λάρυγγας έφαίνοντο έν τοϊςέντοσθίοις 

οί τρεις κόσμοι, καταπλαγέντες, δεινά; φωνάς έξηρεύγοντο.

66. Καί ύπό μέν τοΰ Δρόνα, καί Βήσμα, καί Βιδούρα, ζαί 
Σανζαΐα έωράτο χαρά· ύπό δέ τού ίνδρα καί τών λοιπών 

ούρανίων θεών ύμνεϊτο, είς έξιλέωσιν τοΰ θυμού αύτοΰ.
67. πΣοΰ έζ τής κοιλίας έξήλθεν ό Βραχμάς, ού θυγάτηρ
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• έστιν ή έφορος τοϋ λόγου Σαρασβατή*  ταύτης τή ολίγη 
«χάριτι ό ιόν σοφός, πώς δύναται υμνήσαί σε κατ’αξίαν ;

4. Ή διάνοια, λέγουσιν, λεπτή έστιν, ώς άτομον.
2. Τουτέστι σύ δύναμιν δίδως ήμΐν λόγου, χαριζόμενος, δταν εύδοκής.
3. Δηλ. ύμνεϊνσε τολμώμεν.
4. Έπειδή σύ εί το παν, διά τοΰτο ού δίδως δύναμιν λόγου, ΐνα μή 

δοκής, δτι σύ αυτός σεαυτον επαινείς.
5. Μέλας ό Κρισνάς, καθώς τό νέφος* καθώς τό νέφος λαμπρύνεται 

τή αστραπή, ουτω και σύ τή λαμπρά Λαξμή.
6. Βάνας, Τιτάν πολυδύναμος, δς έν πολέμω χιλίας χεϊρας είχε, καί 

λατρευτής ήν τοΰ Σίβα.
/. Ί ούτω (τω Βάνα) έβοήθησεν ό Σίβας έν πολέμιο εναντίον τοΰ Κρισνά, 

αλλά φυγοπόλεμος έγένετο, γνούς, ώς έκεϊνος νικηθήσεται ύπό τοΰ Κρισνά.
8. Έγνω δηλ. δτι γεγραμμένον ήν, ώς ύπ’ έκείνου νικηθήσεται εκεί

νος ό Βάνας.

68. «Καθώς, καί τοι ό τριττος κόσμος έν τή σή έστι κοιλία, 

” οίκεΐς όμως έν ταΐς καρδίαις ημών, αΐ είσιν ώς άτο- 

υ μα ουτω γίνη, δταν δοκή σοι, υποκείμενον καί τή 

>> ήμετέρα γλώττη , καί ύμνούμέν σε, χαίροντες2
69. «Τίς αγαθός αύτός εαυτόν επαινεί, οτε και ό παρ’ άλ- 

» λων γινόμενος έπαινος ούκ αρεστός δοκεϊ τοΐς άγαθοΐς; 
» διά τούτο, σύ ό ών αύτός ό τριττος κόσμος, ού δίδως 

« γνώσιν είς έπαινόν σου κατ’ αξίαν .

70. « Τί γάρ σοι έκ τοϋ πρός σέ έπαίνου ΐλεως ούν γενοϋ σύ 
" ό φιλευσεβής, ό εχων τήν Λαξμήν, ώς τό νέφος τήν 

» αστραπήν  · άφες τόν θυμόν τούτον σύ, ό ών ή άναψυ- 

»χή τοϋ κόσμου.

45

71. «Τί όργίζη έναντίον τών Καουραβών σύ, ό όιατεμώύ είς 
» λεπτά τή άξίνη τάς χεϊρας τοϋ Τιτάνος Βάνα  ; τί 

» όργίξη σύ, ού έκ τοϋ προσώπου φυγοπόλεμος έγένετο ό 
» Σίβας  , ΐδών διά τοϋ έν τώ μετώπω οφθαλμού τά έν 

τώ μετώπω γεγραμμένα δ;

6

78
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72. « Σύ όργίζη κατά τών Καουραβών, και οί θεοί 

» λίαν φοβούμεθα  μή δή όργίζου  ένα γάρ οίκον καΐον τό 

»·πύρ, φόβον δίδωσιν άπάση τήπόλει.»

* *

73. Ούτως εξιλεωθείς ύπδ των περί τόν ίνδραν θεών, καί 
τιμηθείς ύπό τε του Δρόνα καί Βησμα και Βιδούρα, 

άπήλθεν έκ της συνόδου ό Κρισνάς.
74. Εξελθών δέ της συνόδου, καί λαβών άδειαν παρά της 

Πριτάς, έξήλθε καί της πόλεως  ένθα καλέσας τόν Καρ- 
νάν, εφη αύτω, οτι ή γέννησις αύτού έγένετο, ώς αδεται, 

έξ εκείνης τής Πριτάς.

*

75. Μαθών δέ τά τής εαυτού γεννησεως έκ τής Πριτάς ό 

Καρνάς, έφη δεινοπαθώς  « Ούαί μοι! οτι ύπ’ εμού το  

» σαύτη θλίψις έγένετο τοΐς αδελφοί; μου έκείνοις, άγνο- 

» ούντος.

* *

76. «Ο’ίμοι ! ότι ύπ’ έμοΰ, χαίροντος, έωράτο τότε ή Δραου- 
» παδή θλιβομένη ! Οΐμοι! οτι έγκαταλιπών τούς άδελ- 

« φούς, ώκειώθην τοΐς εκείνων έχθροΐς ! »

77. Πρός δν, ήλλοιωμένον τήν δψιν έκ τής άναπολήσεως 

τοιούτων άμπλακημάτων καί τεθλιμμένου μεταμέ
λεια, λόγια έλεξεν ό Κρισνάς   λευκά, ώς τά κύματα τής 

Γαγγάς, τής ρεούσης εις τούς τρεις κόσμους, οι είσιν έν 
τή γαστρί αύτού

*2

*

78. «Μή έγκάλει αύτός σεαυτω, Καρνά  έγκλημα γάρ έστι 
μ σοι ούδέν αγάπα δέγε νυν τούς οικείους αδελφούς  οί 

» γάρ περί τόν ’ίνδιστίραν πρυσκυνήσουσί σε, ώς πρεσβύ- 

» τερον αδελφόν, καί άρμόζοντα βασιλεία.

*
*

79. «Καί έκεΐνοι μέν οί αδελφοί σου δυσνίκητοι έσονται τοΐς 

·.) έ/θροΐς, ώ γενναίε, συνόντες σοι τω πρεσβυτέριο ίσχυρω 

4. Αυτολεξεί, άναπωλοΰντα τοιούτων εγκλημάτων, στιγμάτων.
2. Αυτολεξεί, ό έπι τής θαλάσσης κοιμώμενος.
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»άδελφφ· ή δέ Πριττά ή μήτηρ σου χαράν εςει, οτι 

» άπαντες οί υιοί αύτής ζήσονται *.

1. Εί γάρ σύ εί έκ τοΰ εναντίου μέρους, ή σύ θνήξη ύπό τίνος τού
των, ή υπό σοΰ τις τούτων θνήξεται.

2. Οίονεί ελεγεν* εί ύμεΐς έπι γής πολεμήσετε, καί ο; πατέρες ήμών 
έν ούρανώ πολεμήσουσιν, ο,τε ’Ίνδρας και ό "Ηλιος.

3. Δηλ. έσομαι αχάριστος τώ Δουριοδάνα.
4. Όσην αγάπην δεικνύει ή γυνή, ού δει πιστεύειν αυτή.
5. Δηλ. υπέρτερός έστιν ό φίλος καί τών συγγενών.
6. Έξ ού ή ζωή τοΰ κόσμου άπηωρημένη έστί’ έκ φιλίας γάρ ΐστα- 

ται ά κόσμος.

80. «Προς δέ τούτοις σούτε καί τού ’Αρζούνα άπεχόντων 

» της άλληλομα/ίας καί τού άλλήλων ολέθρου, ως γνώ- 

» μην έποιήσατε, φιλία έσεται, ώ γενναίε, καί τω χι- 
» λιοφθάλμω ίνδρα, καί τω χιλιάκτινι Ηλίω .»12

81. Τοιαΰτα είρηκότος τού εχθρού τών Τιτάνων Κρισνά, ό 
βασιλεύς της Αγγας λόγον έςηρεύξατο στενών « Πώς εγώ 
» νΰν, είπέμοι, βοηθήσω τοΐς άδελφοΐς έν καιρώ άναφα- 

» νέντος πολέμου  ;34

82. « Εάν έγκαταλίπω ήδη έν καιρω ανάγκης τούτον τον 

» Δουριοδάναν, δς εχθραν έχει πρός εκείνους τούς νικήτας, 

» λογιζόμενος εμέ άριστον έν πολέμω, καί εύμενη έκ 

«παιδικής ηλικίας, η καρδία μου διαρρήγνυται αισχύνη.

83. « Οί γινώσκοντες τό ορθόν καί τό δίκαιον, ίδόντες έμέ, 

» τόν ά'κρον φίλον καί πιστόν έταϊρον, έγκαταλιπόντα την 
« φιλίαν τού Δουριοδάνα, καί προσελθόντα τω Ινδιστίρα, 

« παράδειγμα έςουσιν έμέ της απιστίας, ώς γυναίκα

84. «Καί οί αδελφοί γίνονται εχθροί, ές επιθυμίας ολίγου 

» πλούτον μόνος δ’ ό φίλος έχει τά πρωτεία , ές ού ή 

« ζωή τού κόσμου άπηωρημένη έστίν .

5

6

85. «Ω! εί έγώ έγκαταλίποιμοι τόν Δουριοδάναν, τίς έζε-
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» λάσει τήν έν καρδία ριεγάλην λύπην τοϋ ανθρώπου, 

» τοϋ κόσριου άποστρέψαντος τό πρόσωπον άπό τής φι- 
*■ / 1α Λίας 5υ

86. Τοιαΰτα φαμένου τοϋ γενναίου Καρνά, και έπαινεθέντος 

ώς όρθώς είρηκεν, άσπασάυ.ενος αύτόν ό Κρισνάς άνε/ώ- 
ρησε  καί σπεύσας πρός τόν ’ίνδιστίραν, έγένετο αίτιος 

τής εκστρατείας, είς πόλεμον όλε'θριον τής δόςης τών 

Καουραβών.

*

4. Ούδείς έπειτα φιλίαν σέοεσθαι μέλλει.
2. Ή αμβροσία γαλήνη έστίν ό Βεάσας' ύπο γαρ τούτου τήν μορ

φήν ή τοΰ θεού παρουσία ούοένα άνεΐλεν* φιλόσοφος γάρ ήν ό Βεάσας 
καί ούχι πολεμικός, ώς ό Κρισνάς, καί ό Τάμας.

Τέλος του Δευτέρου Κεφαλαίου, 

του Πέμπτου Βιβλίου

της

Βαλαβαράτας.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει την εκστρατείαν τών Πανδοϊδών.

1. Διαφυλάττοι τόν κόσμον ό Θεός, ό ένανθρωπήσας ύπό 
τό σώμα τοϋ οσίου Βεάσα, δς, πονήσας λίαν διά τών 

πολλών έπι γής παρουσιών έαυτοϋ είς άναίρεσιν τών Τι
τάνων, είσέδυ τήν αμβροσίαν γαλήνην   γαλήνην καί 

ά'νεσιν έαυτω ποιήσαι βουλόμενος.

*2

2. Προετοιμασθείς ούν κατά τόν νάρδον ό βασιλεύς ’ίνδιστί- 

ρας ύπό τοϋ Κρισνά είς πόλεμον καί όλεθρον τών έχθρών,
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άνέβη έπι το άρμα, έκστρατεΰσαι σκοπών εις Κουρουξέτραν. 

3. Περιεϊπον δέ τούτον άμα οί τέσσαρες εύψυχοι αδελφοί, 
καθώς τήν τούς πολεμίους πλήττουσαν προβοσκίδα τοΰ 

ούρανίου έλέφαντος οί τέσσαρες όδόντες, οί νίκην ποι- 

ούντες έν πολέμιο.
4. Παρείποντο δ’ αύτω καί ό Βιράτα;, ό Πανδέας, ό Δρου- 

πάδα;, καί άλλοι όμοϋ βασιλείς κραταιοί, φοβεροί όντες 
ταΐς χερσίν, αΐ ειχον τόςα, ώς όφρύας Χ, έπηρμένας δει- 

νώς έκ θυμού, εις απώλειαν τών πολεμίων στρατών.
5. Συνηλθον δ’ ούτοι, έχοντες στράτευμα τετραειδές       μι

ράντες την ιδίαν εύκλειαν, τήν άβράν, ώς την νεογενή 

Σελήνήν, τοΐς ρείθροις της έν ούρανώ Γαγγάς, η έστιν ή

123456

1. Τά τόξα ήσαν ώς όιρρύες έπηρμέναι τών χειρών.
2. Έλεφαντικόν, άρματικόν, Ιππικόν, και πεζικόν.
3. Λευκή ή σημαία, ώς τό ύΰωρ τής Γαγγάς.
4. Ασύγκριτος δηλ. ήν τή δυνάμει τό στράτευμα τοΰ Ίνδιστίρα, εχον 

τοιοϋτον ηγούμενον, τον Κρισναν, μετά τοΰ θαυμαςοΰ όπλου, τοΰ 
τροχού.

5. Αυτολεξεί, τό πΰρ τής θαλάσσης.
6. Κυανόχρους γάρ ήν ό Κρισνάς, ώς ό ’Ωκεανός.
7. Κατέζαιε γάρ τούς εχθρούς Νιπτόμενος ό τοΰ Κρισνά πολεμικός 

δίσκος.

·» / ? * ' αναπεπταμένη έκαστου σημαία .
6. 0 δέ Κρισνάς έωράτο πρός τών θεών ασμένως προη

γούμενος, έχων την πολεμικόν δίσκον άνά χεϊρα, έννοών 

τόν θάνατον τών εχθρών, καί έκλαμπρος ών ύπερ πάντας.

7. Ούτος ό πολύς στρατός τίνι άλλω σύγκρισιν λάβοι άν 
κατά τόν πρός τούς εχθρούς έμπρησμόν καί κατά τό βά
θος \ ού προεπορεύετο καί τό πύρ τού ’Ωκεανού καί 

αύτός ό ’Ωκεανός, τουτέστιν ό Κρισνάς 0 καί ό εκείνου 

πολεμικός δίσκος 7
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8. Τού μέν ούν Ηλίου δντος είς τούπίσω ,  ώςπερ νικηθέντος 
τή λααπρότητι τοΰ ’ίνδιστίρα, τής δέ Σελήνής είς το 

πρόσω, έκ της χαράς πως της έζόδου τών έαυτης απο

γόνων, τού δέ Ραχού καί της ’ΐογινής   αφεντών τό 

πρόσω εκ φοοου πως, του μεν Ραχου οντος εκ όεζιων, 
της δέ ’ΐογινής έξ αριστερών,

*

*2

9. Ο μέν κόγχος ένεπνέετο ύπό τού Κρισνα είς αγαθόν καί 
αίσιμον τέλος , αίσθομένου τόν αριστερόν μυκτήρα κα- 
θαρώς είσπνέοντα , τό δ’ άρμα τού βασιλέως ’ίνδιστίρα 

ήλαύνετο ύπό τού ηνιόχου.

3
4

10. Φερώνυμος δέ τότε έγένετο ό Τραγιτανούς  Ηλιος, ού 
έν άρματι ηχώ έγένετο της φωνής τών τριών Βεδών, άς 

άνεγίνωσκον μεγαλοφώνως πολλοί Βραχμάνες, χαίροντες, 
άτε πολλά δωρήματα λαβόντες.

5

11. 0 δ’ ήχος τών τυμπάνων  έν τή κινήσει τοΰ στρατού, 
έμβαίνων τοΐς ώσί τών στρατιωτών, έξήρχετο διπλασίως 

έκ τών στομάτων αύτών, όπερ συμπεραίνεται έκ τοΰ έν- 

θουσιαστικού αλαλαγμού.

6

12. Η μέν δή στρατιά, ή άγαπώσα τόν βασιλέα, ώς αγαθή 

γυνή τόν έαυτης άνδρα, ήψατο τής οδού, έχουσα τάς 

4. Έν τοΐς εξής λέγει, δτι αίσια ήν πάντα, οτε έξήλθεν ό στρατός.
2. ’Άστρα άπαίσια παρά τοΐς άστρολόγοις" ό 'Ραχοΰς και ή Ίογινή 

δαίμονες απαίσιοι είσιν.
3. Ή εμπνευσις τοϋ Κόγχου αίσια* εστι δε σημεΐον τής κινήσεως τοϋ 

στρατού.
4. Ό μεν “Ηλιος έν τω δεξιω μυκτήρι, ή δέ Σελήνη έν τω άριστερω* 

μυκτηροπνοησκοπία τούτο. Αγαθόν σημεΐον οτε εισπνέει ό αριστερός μυ
κτήρ* ότέ μέν γάρ ό δεξιός, ότέ δέ ό άριστός εισπνέει.

5. Τραγιτανούς, έτυμολογικώς, Τρισώματος, διότι έν ταΐς τρισί Βέ- 
δαις υμνείται.

6. ’Ή τών αρμάτων πάντων.
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μεν έπί τού μετώπου κούμβας τών ελεφάντων, ώς μα

στούς, τούς δέ περιφερόμενους τροχούς τών αρμάτων, ώς 
ενώτια, τούς δέ ταχείς ίππους, ώς οφθαλμούς *.

1. Προσωποποιεί τήν στρατών, ώς γυναίκα.
2. Ούπαπλαβέα, ή πόλις ές ής έςήλθεν ό βασιλεύς.
3. Λευκή ή πεφρυγμένη όρυζα, λευκή καί ή ριπίς.
4. Τό τείχος ήν ώς φραγμός.
5. Τό άκόντιον λεπτότερόν έστι κατά τό μέσον, ένθα έστιν ή λαβή.
6. Οί θεωρητικοί καί απαθείς έν Ινδία, ούτε κλάδον ή βλαστόν δέν

δρου κόπτουσιν, ούτε βοτάνην, φρονοϋντες ότι ζωτικήν ψυχήν εχει ταΰτα.

13. Οί δέ πολίται τής Ούπαπλαβέας   ήσαν ίστάμενοι έπί 

τών θυρών, καί θυρίδων, και στεγών τών οίκων, καί έν 

έκατέροις μερεσι τών άγυιών, θεωρούντες τον βασιλε'α λίαν 

ατενώς, μή καμμύοντες τούς οφθαλμούς, ώς θεοί.

12

14. Ηγλαίζετο δ’ ό αγαθός καί λαμπρός βασιλεύς κόκκοις 

όρύζης πεφρυγμένης, ριπτομένοις έκ τών χειρών τών έπί 
τών ύψηλών δωμάτων γνναιζών, ώςπερεί έρριπίζετο ύπό 

θεαινών ούρανίαις βοείαις ούραΐς  .34

15. Η μεγάλη στρατιά έν μέν τοϊς στενωποΐς ήν συνημμένη 
καί συνεσταλμένη· έξελθούσα δέ τού τείχους τής πόλεως ', 

ήν έκτεταμένη καί πλατεία, καθώς τό συνιστάμενον πο
λύ ύδωρ, διαλυθέντος τοΰ φραγμού.

16. Πορευομένη ή στρατιά έφαίνετο, ώς άκόντιον  , αναιρετι

κόν τής ζωής τών έχθρών, παχεϊα μέν ούσα έμπροσθεν 

καί όπισθεν, λεπτή δέ έν τώ μέσω, κατά τήν πύλην τής 

πόλεως.

56

17. Εχων δ’ ό στρατός έν μέσω τόν δίκαιον ’ίνδιστίραν, κα

θώς ό θεωρητικός 0 έντός (έν έαυτώ) τήν θείαν γνώσιν, 
έβάδιζεν ήσύχως, άνευ τού κόπτειν έκ τών δένδρων 

βλαστόν τινα ή κλάδον.
18. Πολύς δ’ έγένετο ό στρατός έκ πολλών πολυαρίθμων 
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άλλων στρατών βασιλέων, έςελθόντων έκ τών άγυιών τών 

πόλεων, καθώς ό Ωκεανός πολύς γίνεται έκ πολλών πολυρ- 
ρείθρων ποταμών, έκρεόντων έκ τών φαράγγων τών όρέων.

19. Πόρδω δέ γεγονότος της όψεως τών πολιτών του βααι- 

λέως Ινδιστίρα, ή πόλις  έρηαη πως έγένετο έκ τής 

διαζεύξεω; αύτοΰ, και γυμνή πως τήν κεφαλήν έφαίνετο 

έκ τής καταβάσεως πάντων τών Θεατών άπό τοΰ ύψηλοΰ 

τείχους.

1

20. 0 δέ στρατός έβάδιζε σχολαίως, και άνακάμπτων συ

νεχώς τόν τράχηλον, έτεινε τούς οφθαλμούς έπ'ι τήν πό
λιν, σκοπών πόσην οδόν διήνυσεν.

21. Οί έλέφαντες     ήγλαιζοντο δίκην τοΰ Αϊραβάτα έν τώ 

στρατώ, ος ήν άπειρος καί βαθύς, ώς ό Ωκεανός, καί 
ούκ έφοβεΐτο ούτε θεούς, ούτε δαίμονας °, λίαν προμή- 

κεις έχοντες όδόντας δύω, διπλάσιους γεγενημένους τώ 

έν τοΐς χρυσοΐς κοσμ.ήμασι άνταυγάσματι .

1234

*
22. Πορευομένου δέ τοΰ στρατεύματος, οί μέν έλέφαντες τών 

μερών τοΰ κόσμου  έφοβήθησαν έκ τών φωνών τών 5

1. 'ΙΙ πόλις έστιν, ώς γυνή, τό δέ υψηλόν τείχος, ώς κεφαλή, οί 
δ’ έπι του τείχους θεωροί, ώς κάλυμμα τής κεφαλής” ή γαρ γυνή, άπο- 
Οημοΰντος τοΰ άνορός έρημη γίνεται, ένεκα τής διαζεύξεως, καί ασκε
πής τήν κεφαλήν, τοΰ καλύμματος πίπτοντας έκ λύπης καί μελαγχολίας.

2. Έν τοΐς έςής περιγράφει ό Ποιητής τήν φύσιν κα'ιτό ήθος 
τών έλεφάντων.

3. Ούκ έφοβεΐτο μή ανατάραχθείη ύπό θεών καί ύπό Δαιμόνων, ώς 
ό Ωκεανός περιεδινήθη πρότερον.

4. Έθος γάρ έστι περιτιθέναι ψέλλια χρυσά ή αργυρά περί τούς όδόν
τας τοΰ έλέφαντος.

5. Μυθολογοΰσιν ώς έπι τών τεσσάρων μερών τοΰ κόσμου τέσσαρας 
έλέφαντας ή γή έχει, είς τό μένειν έν ισορροπία” φυγόντων δέ τών έλε- 

-φαντων ή γή ούκ είχε τό ίσόρροπον, καί διά τοΰτο έσείετο, ίσταμένη, 
ώς έφ’ ήλου, επί τής κορυφής τοΰ Δράκοντος Σέσσα.
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όρωρύχων ελεφάντων τοΰ στρατού, καί έφυγαν*  ή δέ σφαι

ροειδής γή, ή ίσταμένη, ώςέφ’ήλου, 1~ι της κορυφής 

τού βασιλέως τών οφεων, έσείετο.

1. Ανέλαβεν ολίγον και άνέπνευσε, καθώς ό λειποΟυμήσας, άναψυχό- 
μενος υδατι και ριπίδι, κινεί τό σώμα και αναλαμβάνει.

2. Τοσοΰτον απαλός έστιν ό δάκτυλος τής προβοσκίδας τοΰ έλάφαν- 
τος, ώστε ούδέ μύρμηκος, έάν δάκη, ανέχεται* διά τοΰτο λέγουσιν ώς, 
όταν κοιμάται, τίθησιν έν τω στόματι τον δάκτυλον τής προβοσκίδας. 
Έν τώ άζρω τοΰ δακτύλου δύω ρώΟωνές είσι, δι’ ών έλκει το ύδωρ έντή 
προβοσκίδι, καί έπειτα εγχέει αύτό τώ στόματι.

3. Διά τής μιας χειρός, κρατήσας τήν προβοσκίδα, έλύτρωσε τήν 
έτέραν, ή έκρατήθη.

4. Παίζει πρός τήν λέςιν ό Ποιητής* κάρα γάρ λέγεται καί ή χειρ 
και ή προβοσκίς.

23. II γή, ή λειποθυριησασα πρό πολλοΰ τοΐς ώριοΐς εργοις 
τοΰ Δουριοδάνα, τυχοΰσα ήδη ραντίσικατος ε’κ τοΰ χυμοΰ 

τών ελεφάντων, ώς ύδατος, και άέρος έκ τών σαλευο- 
μένων ώτων, ώς ριπίδων, έκίνησεν ολίγον τό σώμα .*

24. Είς τών έν τω στρατώ εύφρων, κρατηθείς ύπ’ έλέφαντος, 

πάντων λεγόντων, ώς ό άνθρωπος άπωλετο, έλύτρωσεν 
εαυτόν είς θαύμα παντός τοΰ στρατοΰ, δάκων τόν δά

κτυλον τής προβοσκίδας τοΰ έλέφαντος· άοπλος γάρ ήν  .12

25. Ετερος δέ τις, ληφθείς άπρίς έκ τής κόμης -τή προβο- 

σκίδη τοΰ έλέφαντος, ερχομένου όπισθεν ήσύχως, σπα- 

σάμενος τήν μάχαιραν, καί διακόψας τήν κόαην, έλυ- 

τρώθη εύθέως.

26. Αλλος, λίαν ισχυρός, έλύτρωσε τήν χεΐρα τή έτέρα /ειρί 

έκ τής χειρός τοΰ έλέφαντος, κρατηθεΐσαν ύπ’ αύτής  · 

τής γάρ χειρός τοΰ έλέφαντος κρατηθείσης στερεώς ύπ’ 

έκείνου, ύ ταλαίπωρος έλέφας τί ήόύνατο ποιήσαι, μίαν 

μόνην εχων χεΐρα

34
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27. Αλλος τις άφοβος, ίστάμενος πρό έλέφαντος έπερχο- 
μ,ένου, άπεσόβει την προβοσκίδα δι’ ίματίου, καί ούτω 

ήλλετο εις τά πλάγια καί οπίσθια τού έλέφαντος, ταχύς 
ών τούς πόδας, καί εύστροφος καί οξύς το σώμα.

28. ίνα δ’ ή γή μή καταβυθισθείη εις τόν καταχθόνιον κό

σμον, βαρυνομένη τοΐς έλέφασιν, οί έν τω στρατώ ίπποι 
έποίησαν αύτην έλαφράν τή έκ τών ποδών άνισταμένη 

, I κονει .
29. Εν δέ τοϊ θεοΐς, βλέπουσι την πολλήν κόνιν, την άνι- 

σταμένην έκ της κοπτομένης γης τοϊς ποσί τών θεόντων 
ίππων, λόγος έγίνετο τοιούτος, ώς ή θάλασσα ξηρά γή 

γενήσεται.
30. ίππου τίνος δέοντος έν άμίλλν;, ό έτερος ίππος, ύπερβάς 

αύτόν δρόμω, έπηδησεν άνθρωπόν τινα, τυχόντα είς τό 

πρόσω, μηδέν τι παθόντα τήν κεφαλήν, ή όλωςβλαφδέντα.

31. ίππος έτερος, ύπερπηδήσαςταχεϊ δρόμω φρέαρ άπήδητον, 

καί περ τυφθείς μάστιγι, ούκ έδάκη τήν καρδίαν, θαυ- 

μάζων τήν καρτερίαν τοΰ ίππέως  .12

32. Αλλος τις ίππος ούτως έθεε τοΐς τρισί ποσίν, εχων τόν 
ένα ύψοΰ, ώστε Θαύμα γενέσθαι καί έν τή διανοία τών 

ζωγράφων περί τής γραφής τού τοιούτου .3

33. Αλλος ίππος, είπών τοΐς ό'μμασι τών θεατών, «Δρά- 
λ μετε σύν έμοί», τάχιον τού άνεμου εδραμεν, άποκλείσας 
ό'πισθεν τά ό'μματα αύτών τών θεατών τή έκ τών ποδών 

αύτού πολλή κόνει.

1. ’Εν τοϊς έξης περιγράφονται αί άρεται καί άμιλαι ίππων 
καί Ιππέων.

2. Έτύφθη είς τό πηδήσαι, και διά τοΰτο έθαύμασε τήν καρτερίαν τοΰ 
ίππέως, μηδαμώς δυσχεράνας.

3. Οί ζωγράφοι ήπόρουν πώς άν γραφείη τοιοΰτος ίππος ούτω Οέων.
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34. ίππος τις, ύπερβάς ετερον ίππον έν άα-ίλλη δρόμου, καί 

περ αναχαιτιζόμενος, ούκ άφήκε τον δρόμον εστη δε πο

τέ, θλίβεις τήν κοιλίαν τοΐς ποσ'ι τού γενναίου ίππέως.

35. Δύω αγαθοί καί εύφυεϊς ίπποι άμίλλώμενοι άλλήλοις 
έπ’ άγώνος δρόμου, συνθέοντες έκ παραλλήλου είς τό 

πρόσω έφαίνοντο ώς όξυρρεπεΐς οφθαλμοί τής στρα

τιάς, ώς εύοφθάλμου γυναικός.
36. Ενός ίππου, καί περ μείναντος όπίσω έν άμίλλφ δρόμου, 

ό έτίοος, θυμοειδής ων, ούκ άφήκε τόν δρόμον, βλέπων 

τήν εαυτού σκιάν έπι γής, καί άκούων τοϋ έκ τών ποδών 
♦· / 2αυτού πατανου .

37. Τα ο αρματα °, ίππους ακαματους εχοντα, ετρεχον 

άκαταπαύστως, άνευ τοϋ προσπταίειν ποι τούς τροχούς, 
τών κατά τήν οδόν κοιλοτήτων πληρωθεισών τής έξκνι- 

σταμένης κόνιος τής κοπτομένης γής, ώς άξίναις, ταΐς 

όπλαΐς τών ίππων.
38. Ερωτικών δ’ έργα έποίουν τά άρματα, τήν μέν γήν  

κοσμοϋντα ταΐς τροχαλιαΐς, ώς νεοφανέσιν άγλαοΐς στε- 
φάνοις’ έν δέ τή αγλαΐα τοϋ αιθέρας  ποιοϋντά πως τι- 

λαζάς , αί είσιν αί σημαΐαι.

4

5

6

39. Παραβάτης τις, κάψας μακρόθεν οπώραν πέπειρον άπό 

δένδρου δι’ οξέος βέλους, έλαβεν αύτήν έν χειρί πίπτου- 

σαν, έλθών δρόμω τών έζευγμένων ίππων.

40. Ηνίοχός τις παρέδραμε τό άρμα τοϋ άντα'/ωνιστοϋ, πα- 

4. ΟύΟ’ ό είς δηλ. ούθ’ ό έτερος ύπερέοαινε.
2. Ένόμιζεν οτι ό ανταγωνιστής συντρέχει περί τό πλάγιον.
3. Έν τοΐς εξής περιγράιρονται αίάρεταί καί άμιλλαι αρ

μάτων καί αρματηλατών.
4. Ή γή ώς γυνή.
5. Ή αγλαΐα τοΰ αιθέρος ώς γυνή.
6. Τιλακά λέγεται τό έπι τοΰ μετώπου χρίσμα.
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ροτρύνας τούς έζευγμένους ίππους· έκ δέ της ταχύτητας 

άπολέσας τάς ήνίας, άναβάς έπί τον ρυμόν, ηλαυνεν άδια- 

κόπως.
41. Ετερος ηνίοχος, έλαύνων τούς ίππους, καί περ έζελθόν- 

τος ενός τροχού, καταβάς άνέλαβε τό άκρον τοΰ άςονος, 

καί κρατών αύτό τη χειρι, παρήλασε τόν ανταγωνιστήν, 

ών ώ-κύπους, ώς άνεμος.
42. Καί τις λίαν δυνατός ηνίοχος, άποκαμόντων τών ίππων 

αύτοΰ, καί στάντων έν όδώ, κρατήσας τό άρμα τοΰ άν- 

ταγωνιστοΰ θέον όρμη, εστησεν αύτό ΐσχυρώς.
43. Αλλος ηνίοχος, έλάσας τούς ίππους ταχύτητι δίκην άνέ- 

μου, καί παρελάσας τόν ανταγωνιστήν, διεφύλαςε τόν 

παραβάτην άπό τών κλάδων προκειμένου δένδρου, τή πε

ρί την ήνιο/ίαν έπιδεζιότητι.

44. Αλλος ηνίοχος, έκ τοΰ μεγάλου πατάγου τοΰ θέοντος άρ
ματος, μη άκούων της Φωνής τοΰ παραβάτου, ού τό ίμά- 

τιον συνεπλάκη τώ τροχώ, καί τό σώμα αύτοΰ πεσόντος 
είλκύετο, έλαβεν είδησιν παρ’ άλλου ανθρώπου.

45. Δυσπόρου οΰσης της πορείας ελ τών συνεχών αρμάτων, 
φιλονεικούντων δύω αρματηλατών, καί δείνας φωνάς θυ

μώ έκπεμποντων καί ζιφουλκούντων, ώς εις μάχην, έλθών 
είς τό μέσον ό ταζίαρχος, έπέσχεν αύτούς πραέσι λόγοις.

46. Οί όέ πεζοί στρατιώται  προηγούντο θέοντες, ώς άρμα

τα, ών οί μεν τρέχοντες πόδες ήσαν ώς ίπποι, αί δ’ όρ- 

Οιαι ρομφαϊαι έν χερσίν, ώς σημαΐαι 2.

1

47. ’Ανασκιρτώντες δέ, καί γυμνάς μαχαίρας έν χερσίν άνέ- 

χοντες, έφαίνοντο, ώςπερεί έτεμνον είς τχ.ήματα τόν

1. Έν τοΐς έςής περιγράφει τ ά η 0 η κ α ι ά ρ ε τ α ς τ ο ύ π ε ζ ι- 
κ ο ΰ στρατό ϋ.

ά. Έπι τοΰ αρματος κ^ί σημαία έστί.
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αίθε'ρα είς έκτασιν τοϋ κλέους τοϋ εαυτών δεσπότου 1.

1. ’Έτεμνον τόν αιθέρα, είς τό εχειν χώραν τό κλέος και έν τφ 
αϊθέρι.

2. Φοβηθείς δηλ. φιλίαν έποίησε μετ’ αύτών.
3. Μέλας γαρ ό σίδηρος, έξ ού ή μάχαιρα, ώς και ό Ίάμας, όεχων 

σύμβολον τόν Βούβαλον, καί θανατηφόρος ή μάχαιρα, ώς καί ό Ίάμας.
4. Ό Βαλαδέβας ένα είχεν ένώτιον καί μέλανα άμφια* καί πο

τέ, καρηβαρών έξ οίνου, ύπό δένδρον εκειτο* διψήσας δέ ειλκυσε διά 
τοϋ αρότρου τήν Ίαμουνάν είς τό πιεΐν ύδωρ. "Οπλον αύτοΰ ήν τό 
αροτρον.

5. Μέλαινα γάρ ή Ίαμουνά, ώς καί ό σίδηρος τής μαχαίρας.
6. Τό μέν διά τής δεξιάς ριφθέν έδέχετο διά τής άριστεράς* τό δέ 

διά τής άριστεράς, έδέχετο διά τής δεξιάς.

48. Εν ούδενί δ’ ετίθεντο τους τρεις κόσμους, γαύρως βα- 
δίζοντες, στεντορίως άναβοώντες, καί άλαλάζοντες, καί 

τόν αιθέρα ταΐς μαχαίραις κόπτοντες.

49. Καί αύτός ό πάντολμος καί παντολέτωρ Ίάμας, φοβη
θείς έν καρδία, έλάβετο της δεξιάς τών στρατιωτών   , 

είς τό γενέσθαι σύμμαχος έν πολε'μω, οπερ εικάζεται έκ 

τής άνά χεϊρας αύτών μαχαίρας °.

123

50. 0 στρατός, εχων έκτης πολλής βίας έν ενώπιον καί 

μέλανα ίμάτια έκ τών απαυγασμάτων τοϋ περί την όσφύν 
άκινάκου, έοαίνετο ώς Βαλαδέβας , έλκων την ’ίαμου- 

νάν, η έστιν ή μάχαιρα .

4

5

51. Καί τις στρατιώτης, άναρρίπτων έν ταύτω πολλάκις τό 
ξίφος καί την ασπίδα διά τής δεξιάς καί άριστεράς χει

ρός, έδέχετο αύτά έναλλάξ , καί έπηνεϊτο, ώς λίαν έμ

πειρος καί γεγυμνασμένος.

6

52. Βουλόμενος τις καταπτοήσαι είς αστειότητα παΐδα μα- 

χαιροφόρον, ος έπεΐχε τόν τόπον τοϋ τεθνεώτος πατρός 
έαυτοϋ, έλθών όπισθεν άνεβόησεν έξαίφνης φοβερώς  ό δέ *

31



482 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

παΐς, μηδαμώς φοβηθείς, είς θαμβός ηγαγε τούς στρα- 
> ι τιωτας .

53. έτεοο; στρατιώτης γενναίος, ρίψας είς ύψος τό δόρυ, 

άναπηδήσας εύθύς, έλαβεν αύτό τή χειρί, άναφερόμενον  , 

θεωρούμενος μετά θαύματος υπό πάντων τών στρα
τιωτών.

*2

54. Αλλος, κατασημήνας τοΐς είς τό πρόσω πορευομένοις άν- 
θρώποις, ερριψε τό άκόντιον, και δραμών, ελαβεν αύτό 

έμπροσθεν έν χειρί, ώςπερεί έρρίφθη παρ’ άλλου, διαφυ- 

λάττων τό πρόσωπον αύτού.
55. Τού μεν δή νιζητού βασιλέως πορευομένου, ό κόσμος έφαί- 

νετο, οτι είχεν έν σκιάδων έκ της έζανισταμένης πολλής 

κόνιος άπό τού πολλού στρατού, έπικαλυψάσης τάς ακτί

νας τού Ηλίου.

56. Η γή, άποτιναχθεΐσα ύπό τού δφεως, ύπό της χελώνης, 
και ύπό τού συός , έπειδή κατεπιέσθησαν τώ βάρει τού 

πολλού στρατού, άνέβη επί την κορυφήν τών μεγάλων 

όρέων, οπερ συμπεραίνεται άπό της έν αύτοΐς πολλής 

κόνιος.

3

57. Τά ορη τοιπλασίως ύψηλά έγένοντο, τών μέν ύπωρειών 

διορύχθεισών είς βάθος ταΐς όπλαΐς τών πολλών ίππων, 

τών δ’ άκρωρειών ύψωθεισών τή έπισωρευθείση κόνει.
58. Οί ίπποι τού Ηλίου, ών οί πόδες έρεισμα είχον την βα- 

θεΐαν και παχεϊαν κόνιν, την άνισταμένην μέχρι τού ού- 

4. Έκ τούτου δηλοϋται, ώς καί οί παΐδες, οί έν τφ στρατφ, ανδρείοι 
ήσαν.

2. Ούχί δτε κατεφέρετο τδ δόρυ, άλλ’ δτε άνεφέρετο έλάμβανεν αύτο’ 
τήν οξύτητα δε δηλοϊ καί κουφότητα τού σώματος.

3. Οί μέν λέγουσιν, δτι έπι τή κεφαλή δράκοντας ισταται ή γή* οί 
δέ έπι τψν νώτων χελώνης, οί δέ έπι τοΰ όδόντος χοίρου,
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ρανού άπό τής πορείας τού πολυαρίθμου στρατού, ήδον- 

το, νομίζοντες, οτι πατούσι κατά γής.

59. Καί ό νάνος άνθρωπος, διήκων έδράττετο τών οπωρών 
τών λίαν ύψηλών δένδρων, πληρωθέντων άπό ρίζης μέχρι 

τών κλάδων ζόνιος, έζανισταμένης έκ τού στρατού.

€0. Η γή, καίπερ είς τόν αίθε'ρα άνελθούσα διά τής άνιστα- 

σταμένης κόνιος, άρα ούκ ήν ' Ρατναγάρβα 1 διά τού 

Ηλίου καί διά τής Σελήνης, ά είσιν ώς πολύτιμα κειμή
λια ; οΰδαμώς γάρ άν γένοιτο ψευδές τό ονομα τοΰ 

Βραχμα, οπερ εθετο αυτή .

4. 'Ρατναγάρβα λέγεται ή γή" ετυμολογείται δέπαρά τό εχειν έν κοι
λία πολυτίμους λίθους. Οίονεί ελεγεν" εί και άνήλθεν είς τόν αιθέρα ή 
γή, έν δέ τή γή εύρίσκονται πολύτιμα λιθάρια, τό όνομα όμως 'Ρατ
ναγάρβα, οπερ έλαβε παρά τοΰ ονοματοθέτου Βραχμα, ούκ άπιόλεσεν’ 
είχε γάρ πάλιν πολύτιμα πράγματα, ά έστιν ό "Ηλιος καί ή Σελήνη, 
καί τά άστρα.

2. Ό Βραχμάς, καθό ποιητής, έστι καί ονοματοθέτης.
3. ’Επι τοΰ οίκου σημαίαν τιθέασι, καί έν τω μέσω τής στέγης μίαν 

σφαίραν, ώς κόσμημα.
4. Ύπό τών ανθρώπων έςισώθη πρότβρον.

61. Η κατά πρώτον άνεγερθεϊσα κόνις είς τόν αίθε'ρα εφαί- 
νετο ώς νέφος, δ έβρεξε βροχήν, τής γής πηλώδους γε- 

γενημένης τοΐς έκρε'ουσι χυμοΐς τών ελεφάντων.

62, 0 μεν ούν βασιλικός στρατός ήγλαϊζετο έν τώ κονιορ- 
τώ, ώςπερ έν οίκω κινητω, εχοντι σημαίαν    τήν έν ού- 

ρανώ Γαγγάν, (ή τόν γαλαξίαν), καί λόφον χρυσούν, τόν 

δίσκον τού Ηλίου.

*23

63. Ελαύνων δέ ήρε'μα τούς εύηνίους ίππους, εχων άρμα 
ό ηνίοχος έν όδώ εύθεία καί έξισωμένη , ελεγεν έπί 

διατριβή πρός τόν βασιλέα, θεωρούντα γηθοσύνως τόν 

στρατόν

4

3Γ
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64. « ΐδε, ω βασιλεύ τοΰ ίππου έκείνου έφορμώντος βπι- 
» σθεν δρομαίως, ή γυνή αύτη, στρέύασα το πρόσωπον 

»έκ φόβου, τοσοΰτον έκίνησε τόν οφθαλμόν, ώστε τόν 
«ίππον πλησιάσαντα στήναι αίδοΐ πω;  .12

65. Ούτος ό έλέφας, άκούσας φωνής καμηλού, όπισθεν έρχο- 
» μένης, έστρεψεν επ’ αύτήν θυμώ  ί^ών δ’ έποχουμένης 

» γυναικός τούς δύο μαστούς, έφοβήθη, νομίσας αύτούς 

» ώς προμετωπίους έξοχάς άλλου έλέφαντος  .

*

34

66. « ’ΐδέ, ούτος καθήμενος ύπό δένδρου κεκμηκώς, ούκ έπεί- 

» σθη τω λόγω τοΰ φίλου άναστήναι, έρχομένου μανικοΰ 
η έλέφαντος· βλέπων δέ τόν ελέφαντα μανικώς έπερχό- 

» μενον, και μή βλέπων τόν φίλον απέναντι, έφοβήθη και 

« έφυγε.
67. » Τών ανθρώπων λεγόντων έλεεινώς, « Ούκ έστιν όλως 

« έγκλημα φόνου τώ έλέφαντι, άλλα τω κακω έλεφαντη- 

« λάτγ,« ή γυνή αυτή έσώθη άπό του έλέφαντος ύπό 
» τοΰ έλεφαντηλάτου, πλήξαντος αύτόν τω έλεφαντοπλή- 

4

1. Έν τοϊς έξης λέγει άστεϊα συμβάματα έν τή στρατια.
2. Τό όςύρόοπον έννοεΐ τοΰ οφθαλμού, ταχύτερου όντος και αύτοΰ 

τοΰ ταχέος ίππου, δς, αίδεσθείς ε’στη.
3. Ένόμισεν ώς άλλος έλέφας έστί, καί διά τοΰτο έφοβηθη.
4. Φαίνεται ότι ή γυνή αΰτη έκρατήθη ύπ’ έλέφαντος’ ό δ’ έλεφαντη- 

λάτης έ'σωσεν αυτήν, νύξας τόν έλέφαντα τω σιδηρφ πλήκτρφ.

« κτρω .
68. « Αστεΐός τις, π-ιρισείων κλόνον δένδρου προ προσώπου 

» έλέφαντος, και παροξύνων αύτόν είς θυμόν, αποφεύγει 

» πολλάκις τήν έκτεινομένην προβοσκίδα, διαβαίνων διά 

» τών τεσσάρων ποδών αύτοΰ.

69. <- Ούτος, ύπερπηδών ταχυτήτι πολλά άρματα θέοντα, καί 

» έκ τούτου έπαιρόμενος καί καυχώμενος, τυχών είς τό 
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ο πρόσω δύω καμηλών, στρεφόμενων φόβω έλέφαντος, 
χ όράται ύπό τών ^ρατιωτών μετά κραυγής και γέλωτος *.

1. Οίονεί έλεγον' « Πήδησον καί ταυτας, εί δυνασαι. >>
2. Φαίνεται οτι καί γυνή ήν έπι τής άμάξης πρός τώ παραβάτη.
3, Αυτολεξεί, έκατοντάκις καί μεταφορικώς, πλειστάκις.
4. Λΐή ΐδόντες πώποτε, ένόμισαν τούς μέν έλέφαντας χοίρους μεγά

λους, τούς δέ ίππους δορκάδας.

70. «ό παραβάτης ούτος, ίδιον την τρίβον διοχλουμενην 

« πολλαΐς άμάζαις, ελαύνει είς γην ανωφερή καί κατωφερή, 

» καί χαίρει, περιλαμβάνων πολλάκις την γυναίκα, τα- 
/ / ~ ~ 2» ραττομενην, προσκρούοντας του τροχού .

71. « Ω! ούτος ό μεγας έλέφας εδραμε θυμω κατ’ έλεφαν- 

» τος θηλεος, οντος μακράν, νομίσας αύτόν ά'ρρενα· αΐ- 
» σθόμενος δ’ έκ τού πλησίον, οτι θήλυς έστιν, ψαύει 

» αύτού προσηνώς τη προβοσκίδι.

72. « Ούτος ό ήμίονος, ό βαρεΐ φορτίω πεφορτισμένος, ό φο- 
» νεύων την μητέρα καπειτα γεννώμενος, ίδιον ονον καί 

» ίππον ομογενείς τοΐς εαυτού γονεύσι, φωνεΐ όμοιοφώ- 
« νως αύτοΐς. »

73. ΐίδύνων μέν ούν τόν στρατόν ό ’ίνδιστίρας βλέμματι 
ίλαρώ καί χαρίεντι, έωράτο ηδέως πανταχού ύπό πάντων 

άθρόων, καίτοι πλειστάκις  ώράθη.3

74. ΙΙκε δέ ό στρατός πλησίον κώμης, δι’ οδού έ/ούσης εκα- 
τέρωθεν άρούρας, αίς τά ένεσπαρμένα ηρδεύοντο άφθόνως 

τοΐς ρέουσι χυμοΐς τών ελεφάντων.
75. Οί δ' έν ταΐς άρούραις φύλακες, ΐδόντες ίππους καί 

έλέφαντας, έφοβηθησαν καί κατεπλάγησαν, λέγοντες· 
« Ω! πού τοσαύτη δύναμις, ώςτε διαφυλάξαι ταΰτα 

»τά σπαρτά έκ τοιούτων μεγάλων χοίρων καί δορ- 
» κάδων · »1
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76. 0 Κρισνάς, καίπερ νυν ών βασιλεύς, ΐδών κοράσια ευει

δή άνευ κοσμημάτων, οντα έν τοΐς ληϊοις, έπεθύμησε 
τής παιδικής ηλικίας, έν ή παιδιαί έν άπλότητι ήθους γί

νονται.
77. Τών δέ γυναικών καί παίδων έρωτώντων πολλάκις περί 

τών έλεφάντων καί ίππων, τί άρα εη  ταΰτα, ούδ’ ό γέ- 

οων τής κώμης έόωκέ τινα άπόκρισιν, άννοών καί ένα- 
σνολούμενος αεί πράσει βοών.

*

78. 0 στρατός άπας ήν θεωρούμενος ήδέως ύπό τών έγκατοί- 

κων ανθρώπων τής κώμης, όμμασιν άτενέσιν' ή δέ έκτε- 

ταμένη γή, έν ή κατεσκήνωσεν ό ορατός, έγένετο έςαίφνης 

κόσμος τής γής έρημου.
79. Οί θήλυες πίθηκες, περιφέροντες πόαν  πρό τών τέκνων 

αύτών, συμπεπλεγμένων τοΐς λαιμοϊς  , ερριπτον αύτήν 

ή δέ πόα έκείνη ήλος έγίνετο είς τήν καρδίαν τών έν τώ 

στρατω ατέκνων γυναικών.

1

12

1. Περιέφερον τήν πόαν είς απαλλαγήν τής βασκανίας, ώς έθος έστί 
ταΐς γυναιξι περιφέρειν άλας ή σίνηπι προ τών παιδιών.

2. Αυτολεξεί, απορημένων έκ τών λαιμών.
3. Έκ τούτου συμπεραίνεται, δτι καί οί παϊδες τών στρατιωτών 

γενναίοι ήσαν και άοοβοι.
4. Αυτολεξεί, αναβάτης καμηλού.
5. Δένδρον πικρόφυλλον, οΰ τή γευσει χαίρει λίαν ή κάμηλος.

89. Σκύμνοι λεαίνης, βαθύν ύπνον ύπνούσης, έξανιστάμενοι 

έκ τών μαστών αύτής, ετρεχον πολλάκις κατά τών έλε- 

φάντων, καί ήγοντο πρός τήν μητέρα αύτών ασμένως 
ύπό τών παίδων τών στρατιωτών 3.

81. 0 μέν εποχος 4 τής καμηλού ήγε πολλάκις τήν κά- 

μηλον έπί τήν Αμραν, βουλόμενος δράξασθαι οπωρών· 

ή δ’ έπορεύετο εις τήν Νίμβαν 5· πόθεν δ’ άρα έν
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εργον έκτελεσθείη ύπό δύω διαφερόντων ζγ γνώμη ; 

82. Τά δ’ ορη διέβαινεν ό στρατός έν άνέσει ζαί εύρυχωρία, 
έξισωθέντα έν τοΐς άνίσοις μέρεσιν έκ τής πολλής κόνεως, 

τής έκ τών ποδών τών ίππων.

83. ’Αζουσθέν δ’ έν όδω, οτι τόν δείνα ποταμόν διαβάντες, 

έπί τήν δείνα πόλιν άφίξεσθε, αί προκείμεναι μόνον 
πόλεις έβλέποντο ύπό τού στρατού, ούγί δέ ζαί οί 

ποταμοί, οΐ έγένοντο ξηρά γή έκ τή; πολλής κό

νεως.
84. Πολλών δ’ ορυγμάτων γεγενημένων πλησίον πόλεως έκ 

τών ποδών τών ίππων, ή περί τήν πόλιν τάφρος ού διε- 

κρίνετο  ακριβώς τοΐς οφθαλμοί; τού στρατού έκ τής 

πεσούσης κόνεως.

1

85. Νέος τις έλεφαντηλάτης, όραθείς έρωτικώς ύπό γυναικός 
τής πόλεως, θεωρούσης τόν στρατόν, περιέλαβε τάς προ
μετωπίους δύο έξοχάς   τοΰ έλέφαντος, έμβλέψας αύτη· 
ή δέ φρίκην έσχεν .

12
3

1. Ού διεζρίνετο δηλονότι πότερον, τάφρος έστιν ή όρυγμα, επειδή 
καί ή τάφρος ξηρά έφαίνετο έκ τής πεσούσης κόνιος.

2. Ώς μαστούς.
3. Ή φρίκη πάθος έρωτος.

80. Ιππεύς τις νέος ζαί εύειδής, έλαύνων τόν ίππον βά
δην ζαί σοβαρώς, έωράτο έρωτικώς ύπό τών γυναικών 

τής πόλεως, ζηλοτυπίαν έχουσών πρός άλλήλας έν τφ 
καρδία.

87. Ετερός τις ήν βαδίζων σχολαίως καί σοβαρώς, καί 

έμβλέπων γυναιξί τής πόλεως, αΐ ϊσταντο ένθα καί ένθα, 

θεωροΰσαι τόν στρατόν, λαμπρώς κεκοσμημέναι.
88. Διαβάς δ’ ό Ινδιστίρα; κώμα;, δάση, ό'ρη, ποταμούς, 
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καί πόλεις, καί έν έκάστω τόπω συμμιγείς άπαραβλήτοις 

ήγεμόσι μαχίμων στρατιωτών, άφίκετο μετ’ όλίγας -ημέ

ρας είς την Κουρουξέτραν, παρά την όχθην της Θυγατρός 

τού Βραχμά

Τέλος τοΰ Τρίτου Κεφαλαίου, 

τοΰ Πέμπτου Βιβλίου 

τής

Βαλαβαράτας.

---- -«535 -----

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ,

δ διαΛαμδάντι την κατασκήνωσιν τής στρατιάς 

των Πανδοϊδών.

1. Ο υίός της Σατεβατής, ό ιόν μέλας, ώς νέφος, πώς ούκ 

άν γένοιτο είς απαλλαγήν της Ολίψεως τού πυρός του 

κόσμου, ού τά χαροποιά άρχαιογονικά βιβλία έγένοντο 

ώς δετοί αμβροσίας τω κόσμω-,

2. Η μέν ούν στρατιά τοΰ βασιλέως Ινδιστίρα, η έπιθυ- 

μ.οΰσα καταλύσαι παρά τή Σαρασβατή, έμιμεΐτο πως αύ- 
τήν   · έλέφαντας γάρ είχε, καί πολεμικούς άνδρας, καί 

ά'ρματα, και ίππους, ώς ή Σαρασβατη αγλαά ύδατα,ζαί 

όρνεις, καί ταχέα ρείθρα 0.

*23

3. Επέμφθη δ’ ό άηρ είς τιμήν καί ύποδοχήν  τοΰ ’ίνδι-4

4. Δηλαδή τής Σαρασβατής, τοΰ ποταμού.
2. ' Οςτις συνοικεί τινι, μιμείται τούτον κατά πάντα.
3. Τό πρωτότυπον πάνυ χάριέν έστΟ, έπειδή παίζει πρός τάς λέξεις 

δ ποιητής.
4. Είς προαπάντησιν.
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στίρα καί τού στρατού παρά τής Σαρασβατής, δούλος 

πως αύτής γενόμενος, ώς νικηθείς τή ταχυτητι δρο

σερόν πνέων έκ τών υδάτων, καί εύώδες έκ τών λωτών. 

4. ’Εξικμάσας δ’ ό άηρ εύθέως τον έν τοΐς σώμασι τών βα

σιλέων καί τού στρατού πολύν ιδρώτα, τόν έκ τού κάμα

τος, έπνεε ραίνων ψεκάδαςέκτών ύδάτων της Σαρασβατής.

5. ’Αγαπητός   δ’ ήν ταΐς γυναιξί τού στρατού ό έκ τού 
ποταμού άηρ, πνέων ήδύ καί δροσερόν, χρυσοειδής ών τώ 

έκ τών λωτών χνοί, καί αδων διά τών περιϊπταμένων 

βομβυλίων.

12

6. Η στρατιά , περιλαμβάνουσα τόν άέρα, δροσοφόρον ό'ν- 
τα, διά τό πνέειν έκ τού ποταμού, ύπέκλειε τούς οφθαλ

μούς  ήδομένη  ή γάρ θήλεια έρα τού έρώντος άρρενος.

3

4 *

7. Ο μεν ούν στρατός τοΰ βασιλέως έφήδετο τή χλοαζούση 
καί εύδένδρω όχθη τής Σαρασβατής  , τρεμούση τη ήδεία 
αύρα, καί ίδρώτος σταγόσι περιρεομένη, αΐ εΐσι τά ά'νθη.

56

8. Τά δέ σώματα τού στρατού 0 έφαίνοντο, ότι ήσαν τά έπτά 
ό'ρη , δυσωπούντα τήν θυγατέρα τού Βραγμά ούτωσί  

« Τό ίππόμορφον πΰρ, ώ θεά, έρρίφθη ύπό σού είς τόν 
μ ώκεανόν , ρίψον καί τόν κεραυνόν είς χαοάν ημών .

7 *

8 9

1. Δηλονότι τό ρεύμα τής Σαρασβατής ταχύτερον θέει τού άέρος.
2. Καθώς ό άνήρ αγαπητός έστι ταΐς γυναιξίν, ό εύόσμοις άρώμασι 

κεχρισμένος, και κεκοσμημένος χρυσφ, και αδων λιγυρώς.
3, Ή μέν στρατιά ώς γυνή, ό δέ αήρ, ώς άνήρ.
4. Ό ήδόμενος ύποκλειει τούς οφθαλμούς.
5. Ώς γυναίκα ποιείται τήν όχθην, τον δέ στρατόν, ώς ά'νδρα. Τά 

φυτά έσαλεύοντο τή πνεούση αύρα' τά δέ άνθη ήσαν, ώς ίδρωτες.
6. Αί επτά Άξαουχιναι δηλ.
7. Τά συνέχοντα τήν γήν.
8. Ή Σαρασβατή έρριψε τό πύρ εις τήν θάλασσαν.
9. Εις «νεσιν ημών, αύτολεςεί.
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9. Ωράθησαν δ’ έμπροσθεν ασμένως ύπδ τών βασιλέων πάν

των πάντα τά σκηνώματα, ώσπερει έπεσον έζ ούρανοΰ  

άνορθωθε'ντα άνεπαισθήτως και καταλλήλως.

1

10. Είσήλθον δ’έχομένως έκαστος τών βασιλέων είς τά εύτρε- 
πισθε'ντα  ίδια σκηνώματα, ώςπερ καλοΰντα αύτούς, καθά- 

περ χειρί, τή έπι τοΰ καστηνώματος τοΰ ’ίνδιςίρα σημαία.

*2

11. Εν οσω δ’ ερώτηση ό ηνίοχος έν όδώ, άγνοών τίς εϊη 

ή σκηνή τοΰ δεσπότου αύτοΰ, έν τοσούτω εύθέως ήγετο 

τό άρμα ύπό τών ίππων, μή άγνοούντων, είς τήν αύλήν 

τοΰ οικείου καταλύματος.

12. Τά γε μήν κατασκηνώματα τών βασιλέων, άπερ είχον 
πολλά ιδιαίτερα, άποκεκληρωμένα τοΐς έλέφασι, τοΐς 
ίπποις, τοΐς θεράπουσι, και αύτοΐς τοΐς δεσπόταις, έφαί

νετο ώςπερ θεία οικήματα τής θεάς Νίκης.

13. Ο μέν δή έλέφας, καθώς όκλάζων άνεβίβαζε τόν ανα

βάτην, καί περ παιόμενος κατά τής κεφαλής, ουτω πά

λιν και κατεβίβαζεν αύτόν εύθέως. Επαινετόν έστι τό έρ- 

γον τών μεγαλοπρεπών .3

14. Ο δ’ίππος, καθώς ταχύς ήν έν όδώ, φέρων τό φορτίον, 

ούχ ούτως ήν έκφορτισθείς· οΐ γάρ μεγαλόφρονες και με- 

λοφυεΐς έν καιρω μεγαλουργίας τό μέγα αύτών φρόνημα 
δεικνύουσι.

15. Οί δ’ ύπό τό άρμα ίπποι, οί μή καμόντες έν όδώ μα- 

κρα, αλλά νομίσαντες ώς ή'δη ύπεζεύχθησαν, ακίνητοι 

τότε τούς πόδας έγένοντο τώ σημείω τοΰ εαυτών ηνιό

χου, τοΰ παραβάτου πλησιάσαντος τή σκηνή.

4. Τδ ταχύ δηλοΐ τής σκηνοπηγίας, παρευθύς δηλ. καί αί σκην^ί 
έτοιμοι έγένοντο.

2. Αύτολεξεί, είς τά κατασκευασθέντα.
3. Οί γάρ μεγαλοπρεπείς Ανέχονται.
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16. Αί δέ κάμηλοι, καθώς πολλάς καί άγρίας φωνάς έξεπεμ- 

πον, άνατιθεμένου τοΰ φορτίου, ούτω καί άποτιθεμενου’ 
που γάρ γνώσις τώ δόλειχοδείρω ό'ντι, καί εί; τόν αιθέρα 

άναβλέποντι  ·,1
17. Υπό δέ των άνδρών, φριττόντων   , κατεβιβάζοντο εν 

άγκάλαις έκ τών οχημάτων αί γυναίκες, ύποκλείουσαι τούς 

οφθαλμούς, ών οί μαστοί έκρέμαντο είς τούς λαιμούς 

αύτών.

*23

18. Καί ή μέν γή αύτη έδέχετο τόν στρατόν τά δέ φοβού

μενα καί φεύγοντα άγρια ζώα ούκ έκτείνοντο ύπό τών 

στρατιωτών, λογιζομένων, οτι έν πολέμω ανοίκειός έστιν 

ό φόνος τοΐς φοβουμένοις.
19. Οί δ’έμποροι, στησαντες τά; σκηνάς, καί εύτρεπίσαντες 

τά ώνια, ησαν φροντίζοντες τοΰ άρέσασθαι τω έλευσομέ- 

νω ώνητφ, καθώς αί πόρναι ίστανται προ τών θυρών κε- 

κοσμημέναι καλοΐς ψελλίοις καί ένωτίοις, είς τό αρεστά; 

φανήναι τω έρχομένω.
20. Τών δέ δούλων πάντων πορευθέντων είς κομιδην σιτίων, 

ύδατος, ξύλων, καί πυρός, οί άνδρες εύθεως φιλότητι 

συνεμίγνυντο ταΐς εαυτών γυναιξίν έν ταΐς σκηναΐς .4

21. Εως δ’ ό αιθήρ καθαρισθή της έκ τοΰ στρατού πολλής 
κόνεως, καί λαμπρόν σχή τόν Ηλιον, κατεζοφώθη εύθεως 

έκ τοΰ πυκνού καπνού, άπό τών μαγειρείων.
22. Λουόμενοι δ’ οί στρατιώται έν τοΐς ύδασι τής θυγατρός 

4. Τουτέστιν ό ύψηλόσωμος άνους.
2. ’Έρωτι κατεσχέθησαν και οί άνδρες καί αΐ γυναίκες.
3. Καθώς έν πολέμω ού κτείνεται ό φοβούμενος και φεέγων πολέμιος, 

ούτω και ούτοι έν τφ περί τήν όχθην δάσει, ένθα έσκήνωσαν, ούκ εκτεί 
νον τα φοβούμενα καί φεύγοντα ζώα, αλλά τά άμυνόμενα.

4. Αύτολεξεί, έν τοϊς έξ όθόνης ο’ικοις.
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τοϋ Βραχμα, εις τδ άποσμήξαι τδν έκτος τοϋ σο>ματος 

πολύν ρύπον, άπέσμηχον έν ταύτω καί τδν εντός*  ή γάρ 
πρδς τδν αγαθόν δεσπότην θεραπεία, άπόλαυσις γίνεται 

πλειόνων, ών έφίεται δ άνθρωπος 1.

1. Δηλαδή μετά τοϋ αγαθού καί δικαίου Ίνδιστίρα ήσαν, καί διά τούτο 
ήςιώθησαν λουσασθαι έν τοΐς άγίοις ύδασι.

2. Ό Άγαστέας επιεν δλην τήν θάλασσαν* δηλ, ούκ έζορέννυντο πι- 
νοντες.

3. Ήρίστευσαν διαρ^ήξαντες τά δένδρα, καί διά τοΰτο άνθεσιν έβάλ- 
λοντο άνωθεν, καθώς οί άρισςενσαντες άνδρες, άνθεσι βάλλονται.

23. Πίνοντες δ’ οί στρατιώται ύδωρ ήδύ και ύυχρόν, τύ- 

χοντο τήν μέν φύσιν τοϋ ποταμού πολύϋδριν, ώς την 

τοϋ ωκεανού, την δ’ εαυτών, ώς τήν τοϋ ’Αγαστέα  .12

24. Η δ’ άνέλη τών ελεφάντων έφώρμα, ώς θάλασσα, εις 

τδν ποταμόν, μελάνες όντες τά σοόματα, ρηγνύντες φω
νήν, καί τδ περιέχον ύδατος πληρούντες ταΐς άναπεμπο- 

μέναις ψεζάσιν έκ τών σαλευομένων προβοσκίδων, ώς 

κυμάτων.
25. Πολλαί δ’ δ/θαι διερρήγνυντο θυμω ύπδ τών ελεφάντων, 

νομιζόμεναι ώς άλλοι έλέφαντες, τώ τε μεγέθει, καί τή 

οσμή τοΰ μανικού χυμού, τή προσκολληθείση έκ τοΐς προ- 

στρίψεως τών κροτάφων τών άγριων ελεφάντων, καί τώ 

ήχω τών κυμάτων τού ποταμού, ώς φωνή ελεφάντων.
26. Καίπερ δέ κεκμηκότες έκ τής όδοΰ οί έλέφαντες, διερρή- 

γνυον τά δένδρα θυμω, νομίζοντες, ώς έλέφαντές εΐσι τού 

δάσους, άπόγε τής οσμής τού προσκεκολλημένου χυμού 

αγρίων ελεφάντων έπί δέ τάς κεφαλάς αύτών, άριστευ- 
σάντων , άνθη βροχηδόν έπιπτον άνωθεν τών δένδρων.3

27. Τά δ’ ίχνη τών ποδών τών ελεφάντων έπί τής μαργα- 

ροειδοΰς λευκής άμμου ήγλαΐζοντο ώσπερεί πολλαί σελή- 
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ναι, έλΘοϋσαι, προς την Σαρασβατήν, αίτήσουσαι όμοιω- 

θήναι τή εύκλεια τοϋ ’ίνδιστίρα *.

1. Ώσπερει πρός τήν θεάν έπορεύθησαν, αίτήσουσαι ταύτην τήν χάριν.
2. Μέχρι τοΰ ούρανοΰ διήλθεν ή φήμη αύτοΰ.
3. Τό πρωτότυπον εχει πάνυ χαριέντως" ή γαρ λέξις μάδα σημαίνει 

καί τήν επαρσιν, καί τόν χυμόν τοΰ έλέφαντος· ό δέ έλέφας στερείται τοΰ 
χυμοΰ έν τω ϋδατι.

4. Τό άζρον τής προβοσκίδας ένόμιζον λωτόν οί βομβύλιοι.
5. Ό έλέφας ήδεται έν τοΐς υδασι καί καταδυόμενος εχει τό άκρον 

τής προβοσκίδας άνω τοΰ ύδατος.
6. Ό μέν έλέφας ώς άνήρ, ή δέ Σαρασβατή ώς γυνή. Όταν ό "Ηλιος 

βάλρ θερμός τάς άκτίνας, τό ύδωρ άνωθίν μέν θερμόν έστι, κάτωθεν δέ 
ψυχρόν.

28. Οί δ’ έν τω ποταμω χήνες, φοβηθέντες οτε είδον τούς 

έλέφαντας, νομίσαντες αύτούς νέφη, η ήττηθέντες αύτών 
τω σοβαρω βαδίσματι, έπετάσθησαν εις τόν ούρανόν, ώς 

είς λίμνην, πλήρη άνθ’ ύδατος, της φήμης τοϋ ’ίνδι- 

στφαζ.
29. Οί ελέφαντες, είσδύντες είς τόν ποταμόν άναζινουμένοις 

τοΐς ώσι, καί στερηΟέντες τοϋ μανικού χυμού, έφαίνοντο 
ώς μικρά ό'ρη, είσδύντα άναπεπταμέναις ταΐς πτέρυξι, 
φοβηθέντα τόν ϊνδραν, και στερηθέντα της έπάρσεως. .3

30. Καταδυόμενοι δ’ είς τό ύδωρ, είχον τό άζρον της προ

βοσκίδας έξω τού ύδατος, ώ έπεφοίτων βομβύλιοι, νομί

ζοντες λωτόν · άναδυόμενοι δέ, περιέσειον την προβο- 

σζιόα, και φωνήν ερρηγνυον

4

31. Ο έλέφας και ή καλή Σαρασβατή άπέβαλον τό πολύ, 

ο είχον καύμα, και άνεψυγμένοι έγένοντο ταΐς πρός άλ- 
ληλους παιδιαΐς, καί ταΐς άλληλων συνεχέσι περιπτύ- 

ξεσεν
32. Επειδή δ’ ό έλέφας άφείλετο τούς λωτούς τού ύδατος, 
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τούς άδομένους ύπό τών βομβυλίων, διά τοΰτο ζαί τοΰτο 
το ύδωο άοείλετο τοΐς συνεχέσι κύμασι τον εύώδη χυμόν 

τούτου τοΰ έλέφαντος.
33. Τω δ’ εύώδει χυμώ, ώς μόσζω, έποίει ό έλέφας γραφάς 

είς τούς μαστούς , οι είσιν αί άντιλάμπουσαι δύω κοΰμ- 

βαι τής Σαρασβατής, τής έχούσης οφθαλμούς τούς κινου- 

μένους ίχθύας.

1

34. Απολαύσας δ’ ήδέως τής Σαρασβατής ό έλέφας, ής τό 

μέν πρόσωπον ήν ό λωτός, αί δέ σταγόνες τοΰ ίδρώτος  , 

οί πομφόλυγες, έζήλθε περιειλημμένος βομβυλίοις, έπι- 

φοιτώσι τω εύώδει αύτοΰ χυμώ.

*2

35. Απελθόντων δέ τών έλεφάντων, ή Σαρασβατή διηγή- 

σατο τά ζατ’ αύτούς πρός τάς χήνας  , ώς πρός φίλας 

έλθούσας ποθενεύθέως διά τής φωνής τών βομβυλίων, 
τών έκβεβακχευμένων τω έν ύδατι χυμώ τών έλεφάντων.

34

36. Εδέθησαν δ’ ύπό τών έλεφαντοκόμων οί έλέφαντες μα
κράν που τών ανθρώπων, τών ζαθζμένων ύπό δένδρα ζαί 

άσθμαινόντων, καί εντεύθεν μή δυναμένων άναστήναι, 

ώς ζεζμηκότων τή οδοιπορία.
37. ’Ηγλαΐζοντο δ’ οί έλέφαντες ύπό τά δένδρα, έχοντες 

βομβυλίους έπικαθημένους έπί τών νώτων, ένεκα τής 

γλυκύτατης οσμής τών πιπτόντων πολλών άνθέων, καί 

έκ τούτου φαινόμενοι ώςπερεί είχον έπισάγματα, ζαί περ 
3/3/5 / 4

Ι.Ώςάνήρ ποιεί διά τοΰ μόσκου γραφας εις τούς μαστούς τής γυναί
κας, παίζων. Ένταΰθα δέ ό μέν έλέφας ώς άνήρ, ήδέ Σαρασβατή ώςγυνή.

2. Ίδιον τής ομιλίας τοΰ άρ^ενος καί τοΰ θήλεος ό ίδρώς.
3. Ώς έθος έστι τή γυναικί λέγειν ταΐς φίλαις τά συμβάντα. Οί μέν 

έλέφαντες, ώς άνδρες" ή δέ Σαρασβατή, ώς γυνή.
4. Οΐ έπικαθήμενοι βομβύλιοι έπί των νώτων, είς έκμύζησιν τών άν- 

Οέων, έφαίνοντο ώς έπισάγματα.

οντες ανευ επισαγματων *
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38. Τά δένδρα πάντα εποτίζοντο ύπο τών ελεφάντων διά 

τοΰ ζαταρρέοντος χυμού, ώςπερ ύπο νεφών , ζατελθόν- 

των παρά την ρίζαν εί γάρ εβρεχον άνωθεν, ούζ άν ήρ- 
χετο ή βροχή είς την ρίζαν τών δένδρων, ένεκα τών συνε

χών καί πυκνών φύλλων.

1

39. Οί μέν ελέφαντες, ύποζλείσαντες ηδέως τούς οφθαλ

μούς, ώς οί θεωρητικοί, τό τε ά'κρον τής γλώττης προσ- 

αρμόσαντες τώ ούρανίσζω, καί τό σώμα χαυνώσαντες, 
ισταντο ύπό τά δένδρα, καταφρονοΰντες τοΰ προσφερομέ- 

νου ώωμου .

1. Ό έλέφας εικάζεται τφ νέφει, διά τό μέλαν, και τώ δρει, διά τό 
μέγεθος.

2. Ό έλέφας σοβαρός έστι καί τό ήθος και τό βάδισμα- ό δέ οφθαλ
μός αύτοΰ πάνυ μικρός έστιν ώς πρός τό σώμα και θολερός, και ®ΐς τά 
άνω εχει τήν γλώσσαν. Και ό θεωρίαν δέ ποιων, τω ούρανίσζω προσαρ
μόζει τήν γλώσσαν, καί υποκλείει τούς οφθαλμούς, ΐνα μή βλέπη τά 
ύπό τήν δρασιν.

3. "Αρτους ποιοΰσι, και διατέμνοντες αύτούς, διδόασι τοΐς έλέφασι 
διά τών χειρών' και οί μέν έλέφαντες, ύπονυστάζοντες, καί τήν προβο
σκίδα διασαλεύοντες, ύποκρίνονται, ώς ούκ έθέλουσιν' οί δ’ έλεφαντοκό- 
μοι, τη μέν παίοντες, τη δέ κολακεύοντες, σιτίζουσιν αύτούς.

ι I
40. Οί δ’ έλεφαντοζόμοι, ραπίζοντες τόν ελέφαντα, ραθύμως 

έχοντα, εσίτιζον καί μή Θέλοντα, ώς παιδίον μικρόν, 

ψωμίοις διαβρόχοις βουτύρω, φερομένοις έν χερσίν   .123

41. Οί δ’ ίπποι άνέσκαπτον ταΐς όπλαϊς τήν όχθην τής Σα- 

ρασβατής, τήν εζισωθεϊσαν τοΐς πατήμασι τών ελεφάν

των οί γάρ άτακτοι άνατρέπουσι τό ζατορθωθεν υπό τών 

φρονίμων.
42. Οί ίπποι ένυττον ταΐς όπλαϊς τήν γήν ή δ’ έτρεμε καί 

ιδρού, ό'περ συμπεραίνεται άπό τής άνισταμένης κόνιος 
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ζαι έκ τοΰ μετ’ άφροΰ φρυάγματος, ζαι περίπτυξιν αύ

τής έποιοϋντο, ή έστιν ή κύλισις 1.

1. Τον μεν ίππον ποιεί ώς άνδρα, τήν δέ γήν ώς γυναίκα, ή δέ κύ- 
λισίς έστιν ή περίπτυςις* τρόμος δέ ή έξανισταμένη κόνις* τδ δέ φρύαγ
μα, τδ ασθμα' ο δ’ άφρδς, ό ίδρώς* τδ δέ πλήττειν τήν γήν ταΐς όπλαϊς, 
η ονυχςνυςια, α ιοια εστι της μετά γυναίκας του ανορος περ'.πτυςεως και 
συνουσίας.

2. Τής έχθρας δηλαδή" εχθραν γάρ έχουσιν ή Σαρασβατη (ή έστιν ή 
μάθησις) καί ή Σρή, (ή έστιν ό Πλούτος)* όπου γάρ μάθησις, ούζ έστι 
πλούτος, καί οπού πλούτος, ούζ έστι μάθησις* υίδς δέ λέγεται τής Σρής 
ό ίππος, καθδ ό εχων Σρήν, δηλ. πλούτον, έχει καί ίππον.

3. Ό ίππος εικάζεται τφ κύματι, διά τήν ταχύτητα.

43. Στρέφοντες δ’ είς τδ άνω τούς στόφας ζαΐ τδ πρόσωπον 

οί ταχείς ίπποι, καί κυλιόμενοι έπ άμμου λευκής,^ώς 

περ κουσταλλοστρώτου γης, έοαίνοντο ώςπερεΐ ήσαν άπαυ- 

γάσματα τών ίππων τού Ηλίου.
44. Η δέ Σαρασβατη αύτη έλουεν εύθέως τδν ίππον, προσ- 

ελΟόντα, καί περ υίδν όντα της Σρής  , ρερυπωμένον έζ 

της περί την κόνιν κυλίσεως  ό γάρ προσερχόμενος τοΐς 

άναθοΐς, εΐ καί άλλότριος, ώς οικείος κρίνεται.

12

*

45. Οί μέν ούν ίπποι καί τά κύματα περιεπτύσσοντο άλλή- 
λους, μηδεμίαν διαφοράν δεικνύοντες τοϋ εαυτών σώμα

τος  τη τε ταχύτητι, ήν εΐχον, καί τγ ηδεία καί γεν

ναία, καί βαθεία οωνή, ην έποίουν.

3

46. ίδούσα δ η στρατιά μακρόθεν ταύτην την αγέλην τών 

ίππων, έζελθοΰσαν έΠαίονης τοϋ ποταικού, καί ύπερβάσαν 

την ο/θην, έφοβηθη, νομίσασα πληθύν κυμάτων, έκρεύ- 

σασαν.
47. Εδέθησαν δ’ έπειτα οί ίπποι πάντες ύπδ τών ιπποκόμων 

ίμάσιν έν παττάλοις όργυιαίοις, παγεΐσιν έπί γής, άπέ- 
χοντες άλλήλων δύω πήχεις.
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48. Πήρα δε βρωσίμου έτέθη εύθέως έν τοΐς στόμασι τών 

ίππων ι, μή έσθιόντων πόαν, στρεφομένων ένθεν κάκεΐθεν, 
χρεμετιζόντων καί τήν γήν άνορυττόντων ταΐς όπλαϊς .2

49. Αί δέ κάμ,ηλοι, καταφαγούσαι τά φύλλα τής κορυφής 
τών δένδρων, απέδειξαν αύτά ώσπερ εΐ ησαν έγ χαρά τής 
κατά πρώτον κουρείας , τών διαστάσεων τοϋ τόπου 

άδουσών διά τών φωνών τών όρνέων.

3

50. Και ό έλεφαντοκτόνος λέων, κάμηλον ΐδών έν τω δάσει, 

φοβηθείς, έφυγε μακράν, λογιζόμενος έν έαυτώ’ « Τί 
» τοΰτο τό ζώον, τί βλέπει είς τά άνω, δολιχόδειρον δν, 

η μαινόμενον, και μεγάλους έχον όδόντας·,»

51. Οί δέ νέοι ταύροι, χαίροντες έφίλουν  τήν περί τήν όχ

θην τού ποταμού γήν  , φρίκην έχουσαν καί ιδρώτα, του- 

τέστι χλόην κατάβροχον τω υδατι.

4

56

52. Οί δ’άγαθοίάνδρες,παραβλέποντες τήν έαυτών πείναν, έσί- 

τιζονμέχρις εσπέρας διά τού βρώματος, δ κατεσκεύασαν έ

αυτοΐς, τούς έρχομένους κατόπιν, κεκμηκότας έκ τής οδού  

τούτοις έπέςη ή λαμπρά Σελήνη θ, ώς φήμη γαλακτώδης .

*

7

4. ’Εν Ινδία ού κριθήν, άλλ’ ερέβινθον διδόασι τοΐς ΐπποις.
2. Άτακτούντων, δάκνειν βουλομένων.
3. Μετά τρία ετη άπο γεννήσεως χαρά μεγάλη γίνεται, οτε κατά 

πρώτον ςυράται το παιδίον τήν κειραλήν' αντί δέ γυναικών άδουσών, αί 
διαστάσεις τοΰ τόπου ήδον διά τών ορνέων.

4. ’Έβοσκον δηλ.
5. Οί ταύροι ώς άνδρες* ή δέ γή, ώς γυνή.
6. Νύξ δηλ. έγένετο.
7. Τουτέστι λευκή. (

Τέλος τοΰ Τετάρτου Κεφαλαίου 
του Πέμπτου Βιβλίου 

τής
Βαλαβαράτας.

32
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ,

ΛιαΛαμβάνον την εναρζιν τοΰ ποΛέμου.

1. Διαφυλάττοι ημάς ό υίός της Σατεβατής, ό γενόμενος 

μέλας έκ της μελανότητας τού Βισνού τού ό'ντος αεί 
έν τή καρδία αύτού, διεξιούσης πως διά τών πόρων, ώς 

διεξόδων.

2. 0 δέ Δουριοδάνας, καί περ έκωλύετο της έζόδου ύπό 

τών περί τόν Βήσμαν, ούκ είσήκουεν άρα ό μέγας έλέ
φας, ό πίπτων έκ κορυφής ύψηλού ορούς, έπέχεται ύπό 

θάμνων;
3. Είπόντος δέ τού Βιδούρα, «Ούτος ό σκληρός και άπει- 

» θής Αουριοδάνας ούκ ακούει τού καλού ημών λόγου, ώς 

«παιδίον, διά τούτο έν τώ συγκροτηθησομένω πολέμω 

» τών Καουραβών καί Πανδοϊδών άπασα η γη αύτη άπο- 

» λεσθήσεται,»
4. Τούτου τού λόγου τού Βιδούρα άκούσασα ή Πριτά  , λίαν 

σύννους έγένετο, καί άναστάσα έπορεύθη είς την όχθην 

της Γαγγάς, πρός τόν υιόν τού Ηλίου Καρνάν, ποιούντα 

εύχάς εκεί τώ Ηλίω.

*2

5. ϊστατο δ’ έκεϊ αύτη ή φιλόστοργος, καιομένη τό σώμα 

ύπό τού Ηλίου, βλέπουσα τόν Καρνάν ένασ/ολούμενον 

τή πρός τόν άνατείλαντα Ηλιον λατρεία, μέχρις ού έλθη 
όπισθεν τών νώτων .3

6. Εν δέ τω τέλει της εύχης έφη αύτώ τώ Καρνα η Πρι- 

4. Μέλας γαρ και ό Βισνούς, δς έστιν ό Κρισνας.
2. ’Εν τω οϊκω γάρ ην τού Βιδούρα.
3. Άρχόμενος της λατρείας άπό τής ανατολής τού Ηλίου, έπαύετο 

μετά τήν μεσημβρίαν.
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τά*  «Σύ υιός ει έμός, γεννηθείς έξ έμοϋ, ού'σης παρθένου· 

» πατήρ δέ σός έστιν τοϋ πολυλάμπρου, ό χιλιάζτιν 

» ούτος Ηλιος, καί ούχί ο Σούτας 1.»

4. 'Ο Σουτας, δς ήν ηνίοχος τοΰ Δρυταράστρα, υιόν θετόν έποίησε 
τόν Καρναν.

2. Ή προσκύνησις τών ποδών τής μητρός άνωτέρα έστι τής προσκυ- 
νήσεως χιλίων αγίων τόπων.

3. Λέγουσιν, ώς ή μψηρ έκ φιλοστοργίας ρέει γάλα αύτόματον,

7. Βεβαιωθέντος δέ τούτου τοϋ λόγου καί ύπ’ αύτοΰ τοϋ 

Οεοϋ Ηλίου έκ μέσου τοϋ ούρανοΰ, ό Καρνας φρίκη συσχε- 
θείς, προσεκύνησε τούς πόδας της μητρός, νομίσας αύ

τούς ώς εκατόν αγίους τόπους
8. Τοϋ δ ή Καρνά έχοντος κεκλιμένην τήν κεφαλήν έν τοΐς 

ποσί τής μητρός, ή Πριτά έζρεύσασα παραχρήμα γάλα έκ 
τών μαστών  , έφη δακρυρροοϋσα έκ χαράς· «0 τέκνου, 

« άνάστησον έντεϋθεν τήν κεφαλήν. »

*23

9. 0 δ’ έφη· «Διά τί, ώ μήτερ, άναστήσω έντεϋθεν τήν 

» έμαυτοϋ κεφαλήν, έφ’ ής ρέει τό γάλα σου, τό ον μάλ- 

» λον άγνιστικόν τής έν ούρανώ Γαγγάς, τό απαράμιλλου 

« τοΐς έν τρισί κόσμοις, και απαλλακτικόν πάντων τών 
» αμαρτημάτων;

10. «Οί αδελφοί μου, οί πιόντες τό γάλα σου, μακάριοι έγέ- 

» νοντο καί νικηταί τοϋ κόσμου· μακάριος δέ καγώ σή- 
» μερον ζαΐ νικητής, διότι νΰν έν τώ καιρώ τής έςόδου 

μ καταβρέχομαι ύπό τούτου τοϋ γάλακτος.

11. « Εί άπαξ γε έπιον τό γάλα σου, ώ μήτερ, ύπό τίνος άν 
» ένικώμην έν γη; έπεί δ’ ούκ έπιον, νικάτωσαν έν πο

υ λέμω, διά τοϋ έμοΰ θανάτου, εκείνοι οί πέντε νεωτεοοι 

» αδελφοί.»

12. Τοιαϋτα είπόντα τόν Καρνάν, κεκλιμένην έχοντα τήν 

32'
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κεφαλήν, άναστήσασα εύθεως ταΐς χερσίν ή Πριτά, κα- 
ταφιλήσασα τήν κεφαλήν περιρρεομένην δάκρυσιν, εφη 

αύτώ τώ υίω, στυγνάζουσα*

1. Δηλ· «Νικάτωσαν εκείνοι διά τοΰ εμού θανάτου.»
2. Δηλ. άν εΐπω, άδελφοί μου είσιν, ούδείς πιστεύσει, αλλ’ έρεϊ, οτι 

•προκάλυμμά έστι τοΰτο καί πρότασις ψευδής· ό γάρ κόσμος οίδεν, οτι 
ουκ είσιν αδελφοί μου οί περί τον Ίνδιστίραν.

13. «Κατάπτυστος ούτος ό λόγος, δν είπας · δς γάρ εχθρός 

» έστιν ύμών τών εζ, ούτος θανάτω τυχέτω· εκείνοι γάρ 
»οί νεώτεροι αδελφοί, δούλοι είσι σού τοΰ πρεσβυτέρου 

» αδελφού καί βασιλε'ως.

1

14. «Σού δέ έλθόντος πρός ήμάς, τίνος δυνάμει πεποιθώς ό 

» Δουριοδάνας, πόλεμον ποιήσει $ συ ούν αύτός, καί οί 

»πέντε έκεΐνοι, καί οί εκατόν υίοί τού Δρυταράστρα, 
» ποιησαντες διαλλαγήν, κυβερνάτε την γην. ο

15. Πρός ήν εφη ό Καρνάς· «Μη λέγε, ώ μήτερ, τοιαυτην 
» κακήν βουλήν έμού γάρ άφέντος σήμερον την φιλίαν 
» τού Δουριοδάνα, τοιούτος λόγος τού κόσμου εσεται είς 

μ σόν στίγμα  «Ούτος δυσγενής έστιν.»*

16. « Εγκαταλιπόντος δ’ έμού τού υιού σου ήδη τόν Δουριο~ 
» δάναν, τόν ά'ριστον όντα έν πολέμοις, καί έμοί μόνω 

» πεποιθότα, καί εχθρού γενομένου, άρα, ούκ εσεται στιγ- 

» ματίας καί αύτός ό Ηλιος, καθώς καί ή Σελήνή ;

17. «Ω γενναίου μήτηρ, μή έσο αγενούς μήτηρ έκ τοιούτων 

»λόγων τών πολυπραγμόνων ανθρώπων, ό'τι ό Καρνάς 
» έκ φόβου τού πολέμου ηύτομόλησε πρός τούς Παιδοϊ- 
» δας, προτείνων ήδη αδελφικήν συγγένειαν  .12

18. « Αύτομολήσας έγωγε πρός τόν’ίνδιστίραν, τόν άληθοε- 

» πή, καί πρός τούς λοιπούς αδελφούς, τούς πληρούντας 

» τήν εαυτών ύπόσχεσιν, αίσχυνοίμην άν ψεύστης φανείς, 
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» καθ’ § έπηγγειλάμην, οτι βοήθειαν δώσω τοΐς Καου- 

« ραβαΐς έν πολέμω.
19. « Εκείνος ό γενναίος Δουριοδάνας, δ μεγαλόφρων  καί 

» καρτερόφρων, μεγάλους εχων επικούρους, τόν τε Κρι- 
» παν, καί τον Δρόναν, και τδν Βησμαν, και τόν Ασβα- 

» τάμαν, και χωρίς εμού δυνατός έστιν άπολέσαι άμφό- 
' ' 2

1

1. Αύτολεζεί, ύψηλόφρων.
2. Καί τούς έαυτού δηλ. και τούς περί τον Ίνδιστίραν πάντας δύ- 

ναται άπολέσαι, ώς βασιλεύς.
3. Μή Οϊ^ατώ^ης δηλ. αύτούς.

μ τέρα τα μέρη .
20. « Ημεΐς μόνοι οί έξ, ώ μήτερ, υιοί σου έσμέν, έκεϊνοι 

« δ’ άρα οί εκατόν, ώ θεσπεσία, ούκ είσιν υίοίσου^ 
» Εάν ούν άφείς τούς εκατόν εκείνους, βοηθήσω τοΐς 

»πε'ντε έν τοΐς δεινοϊς τού γένους ημών, όποια αύτη 

» κρίσις ·,»
21. ή δέ σώφρων αύτη έφη τώ υίώ αυτής, χαίρουσα· «Ορθά 

«ειρηκας, καί ίδια ανδρείων και γενναίων άνθ’ ών έστω 

» σοι ίλεως και εύμενής δ γεννη'τωρ σου Ηλιος, ό αύτό- 

» πτης παντός έργου, και οφθαλμός τού κόσμου.
22. «Αιτώ δ’ έγωγέ τινα χάριν παρά σού, τού μένοντος έπί 

» τών έπηγγελμένων, και ποιούντος τό έργον τών ηρώων. 

» Εσο μέν έπί πολύ στερεός έν τοΐς φίλοις σου, τέκνον· 
« δός δ' όμως σωτηρίαν τινα καί ασφάλειαν τοΐς νεωτέ- 

» ροις σου άδελφοΐς   .»123

23. Πρός ην άπεκρίνατο ό υίύς τού Ηλίου· «Διάτί, ώ μή- 
» τερ, ματαίως παρακαλεΐς με ; Τοΐς μέν υίοΐς σου σω- 
» τηρία, ήμΐν δέ κίνδυνος έν πολέμω παρά τής είμαρμέ- 

»νζς πάλαι δέδοται.

24. «Εν τή πόλει ημών, ώ μήτερ, αλλεπάλληλα σημεία
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«φοβερά έπισυμβαίνει τοΐς Καουραβαΐς καθ’ώραν Η 

» πρόγονος τών έκ τοΰ Κουρού Σελήνή, ειρήνης έφιεμένη, 

» θέρμη γίνεται έν νυκτί, ώςπερ θυμουμένη
25. «Οί κύνες τρέχουσι πόρρωθεν ζατά τών κακούργων Καού

ν ραβών, , ύλακτούντες, ώς κατά κυνοφάγων · οί λύκοι 

» έφορμώσι κατ’ αύτών, ώς κατά θνησιμαίων, Πεινάς 

« φωνάς έζερευγόμενοι.

3

26. «Ημείς βλέπομεν έν λαμπροϊς κατόπτροις τό εαυτών 
» σώμα άκέφαλον, μή ^υνάμενοι δεΐζαι μτΛέγ’ έαυτοΐς 

» τό εαυτόν πρόσωπον, ώςπερ οί αίσχυνόμενοι έπί ταΐς 
» κακουργίαις, ού ^εικνύουσι πρός άλλους τό οΐζεΐον πρό- 

» σωπον.

27. «Αί έν τοΐς ναοΐς εικόνες τών θεών, ώςπερ πνεύματι 
» πονηρώ κατεχόμεναι, έκ τής κακής ημών τύχης, ίίροϋ- 

» σι, τρε'μουσι, γελώσιν, αίμα έμούσι, καί ζατά γής 

« πίπτουσιν.

28. «Η πανσέληνος τοϋ Καρτίκα  μηνός έγένετο όμοια τή 
« Αμαβασια , ώςπερ χρανθεϊσα έκ τής δυσφημίας ημών 

« καί £ιάττοντες άστε'ρες πίπτουσιν, ώς φλόγες πυρός 

» έκ φοβερού στόματος τοϋ Δαίμονας, τοϋ καιρού τής 

» άπωλείας ημών.

4
5

29. «Καί ό Βραχμάς <$έ, ώςπερ μωρανθείς, άνθη ποιεί έν 

» τοΐς ^έν^ροις άντεστραμμένως  καί παρά καιρόν, και 6

4. Έν τοΐς έξης ό ποιητής σημεία απαίσια διηγείται.
2. Κακόν σημεϊον ή Οερμότης τής Σελήνης έν νυκτί.
3. Οΐ Κυνοφάγοι έν Ινδία καταδιώκονται ύπό τών κυνών, διακρινο- 

μενοι τή όσφρήσει, ώς εοικε.
4. Καρτίκας λέγεται ό Όκτώοριος* έν έκείνω γαρ τω μηνι ή Σελήνη 

λάμπει μάλλον ή έν τοΐς λοιποΐς.
5. Άμβασιά λέγεται ή ενη καί νέα, δτε σκοτομηνία έστί.
6. Έν ένί δένδρφ έτεροειδοΰς δένδρου άνθη γίνονται.
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» έμβρυα τών εγκύων περιττά και ελλιπή τοΐς μ,έλεσι 

» παρά φύσιν *.

4. ’Έξω τοΰ γένους, παρά φύσιν" έκ μέν βοός όνος, έξ όνου δέ βοΰς.
2. Ή έν εσπέρα καί πρωί έρυθρότης τοΰ ούρανοΰ κατά τό ανατολικόν 

καί δυτικόν μέρος, σημεΐον κακόν.
3. Αυτολεξεί, βουλόμενον καταφαγεΐν ήμας μετά θάνατον.
4. Χιλιωρόφου οίκου, ύψηλοΰ.
5. Έκ Σανδάνου λευκοΰ.

30. «Εκ μιας γυναικός πολλά θήλεα παιδία γεννώμενα, 
» χορεύουσιν εύθεως, και γελώσιν, ώς χορεύτριαι δρά- 

» ματος, τής απώλειας της ζωής ημών, είσελθοΰσαι είς 

» τόν κόσμον, ώς είς θέατρον.
31. « Πΰρ πολύφλογον, άναβαν τόν αιθέρα, δ έστι τό πυ- 

» ροειδές χρώμα τοΰ ούρανοΰ  , βλέπει ήμάς αεί έν έσπέ- 

» ρα καί πρωί, τούς όντας έγγύς θανάτου, βουλόμενον 

» καταναλώσαι ήμάς μετά θάνατον .

*2

3

32. « Οί μέν Καουραβαί ούτοι ώράθησαν ύπ’ έμοΰ έν ύπνω, 

» έρυθρά έχοντες κοσμήματα καί άμφια, έποχούμενοι ύψη- 
“ λαΐς καμήλοις, καί πορευόμενοι μετά σπουδής είς τό νό- 

» τιον μέρος, ώς είς τόν οίκον τοΰ βασιλέως τών νεκύων.
33. « Οί δέ νεώτεροί μου έκεΐνοι αδελφοί ώράθησαν ύπ’ έμοΰ 

ΐ) έν όνείριρ, καθήμενοι, ώς νικηφόροι, έπ’ οικίας χιλιω- 

» ρόφου , ώς έπί πραγματικής εαυτών αρετής.4

34. «Ωράθησάν μοι έν υπνω, ό μέν ’ίνδιστίρας, βασιλεύς 

» ών τής γής, ό δέ Βήμας έπ’ ορούς, ό δ’ Αρζούνας βού- 

» τυρόν καί όρυζόγαλα έσθίων, ό δέ Νακούλας καί ό 

» Σαχαδέβας έπ’ έλεφάντων, ό δέ Κρισνας καί ό Σατε- 

» κής έπί φορείων.

35. « Εν μέν τώ στρατώ τών σών υιών επτά ούτοι ώράθησαν 
» ό'ναρ, έχοντες λευκά περιβόλαια, καί χρίσματα καί 
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» στεφάνους έξ άνθέων, λευκών έν δέ τώ στρατώ του Δου- 
» ριοδάνα τρεις1, ό Κριπάς, ό υίός της Κριπής* 2, καί 

»ό γενναίος Κριταβάρμας.

4. Εχοντες τά αυτά λευκά άνθη καί κοσμήματα.
2. Ό ’ Ασβατάμας.
3. Άναστήσουσι σπέρμα έν τή φυλή τών Ξατρών.
4. Έπηγγείλατο, ώς αναιρέσει τον Άρζούναν.
δ. Ιστορίαν λέγει ό Καρνάς^ είς πληροφίαν τής μητρός.

36. » Ουτοι οί δέκα ηρωες, οί έγζαλειφθέντες ύπό τού θανά- 

» του, ζορεσθέντος έξ άμφοτέρων τών στρατών, ζώπυρον 

» έσονται έπί γης της φθαρείσης φυλής τών Ξατρών .3

37. « Τοιγάρ τοι μή φοβού, μήτερ  ό γάρ θάνατος, φοβού- 
« μενός πως, ούκ έλεύσεται πρός τούς πέντε Πανδο’ίδας· 

» πορεύσεται δέ μάλλον προς τούς εκατόν Καουραβάς  

» τίς γάρ ούκ έρχεται κατά τό μέρος τών πολλών έν πο- 

» λέμω ·, »

*

*

38. « Εί καί τούτο έστιν, εφη ή Πριτά, δός όμως ασφάλειαν 

» (άφοβέαν) τοΐς νεωτέροις σου άδελφοΐς  τού γάρ υιού, 

» καίπερ έν άγαθοϊς οντος, ή καρδία τών γονέων υποψίαν 

» εχει κακών.

*

39. «Εγώ δεδεμένος είμί λόγω, έφη ό Καρνάς, είς άναίρεσιν 

» τού Αρζούνα, ώ μήτερ  οθεν έκτος τούτου, τοΐς λοιποΐς 
» τέσσαρσιν, ούσιν ένκινδύνω, ασφάλεια δίδοται παρ’εμού.

*

40. « Αίσχυνοίμην γάρ άν παραβάς έν πολέμω τόν λόγον, δν 
«έπηγγειλάμην  ένώπιον πολλών βασιλέων  άλλάμηδέ 

» μικρός τις φόβος έστω σοι πάλιν, ώ μήτερ· ούτος γάρ 
» ό ’Αρζούνας ού τεθνήξεται ύπ’ έμού.

4 *

41. « Πρότερον έν τή περί τά ό'πλα γυμνάσει  έκ τής ής ει- 
» χον εριδος πρός τούτον τόν Λρζούναν, ώς οΐημάτίας, 

»ήτησα πολλαΐς δεήσεσι τω διδασκάλω Δρόνα τήν

5
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» Βραχμάστραν 1 τήν διδαχθεϊσαν αύτω τώ Αρζούνα.

1. Ή Βραχμάστρα έπφδήέστιν, ή'φερομένη μετά τοΰ όπλου, ουδέ
ποτε άνεμώλιο; εΐη άν.

2. Δηλ. τδν Αρζούναν.

42. «Καταφρονηθείς δ’ ύπό τοϋ διδασκάλου έκ της πρός τόν 
«Αρζούναν αγάπης, είπόντος, ώς ού διδακτέα πως έστιν 

» άπασα ή μάθησις τώ μή γινώσκοντι τό έαυτοΰ γένος, 
« έπορεύθην εις τόν Μάχένδραν, τό ό'ρος, ένθα ήν ό Πα- 

» ρασουράμας.
43. « Εΐδόις δ’ εγωγε, ώς ούτος ού διδάξει με τήν Βραχμά- 

» στραν, ώς μέγας ων έχθρός τών Ξατρών, εχων στολήν 
» βραχμανικήν, καί ήδύνων τόν διδάσκαλον πολλή θερα- 

« πεία, ποιαν τοξικήν μάθησιν ούκ έμαθον ·,

44. « Καί ποτέ βοϋς τις θήλεια άνηρέθη ύπ’έμοϋ, περιεοχο- 
» μενού τό δάσος, καί παραφρονοϋντος έξ άκρας οΐήσεως 

» τής πρός εμέ χάριτος τοϋ διδασκάλου" ό δ’ άρρην βοϋς, 

« φοβηθείς, έφυγε ταχέως.

45. « Είτα δέ Βραχμάν τις, ος ήν κύριος τής βοός, τρέμων 
» έκ δεινοϋ θυμοϋ, καί ταραττόμενος τόν νοϋν, κατηρά- 

» σατό μου λέγων « Εν τω πρός έκεΐνον   πολέμω, θν νι- 
» κήσαι έπιθυμεΐς, είσδύτωσαν εις τήν γήν οί τροχοί τοϋ 

» άρματός σου. »

12

46. « Καί περ δ’ ύπ’ έμοϋ ίκετευόμενος εκείνος ό Βραχμάν 

» λόγοις μειλιχίοις, ούκ άφήκεν ό'μως τόν θυμόν τό γάρ 
» πΰρ, τό έξαφθέν έν δάσει ορούς, ού καταπαύεται ΰδα- 

» τος προσχύσεσιν, έάν μή κατακαύση.
47. " Καί τοι δ’ ή έμή καρδία ήλγει έκ τής έμπαγείσης έκεί- 

» νης άράς, δίκην ήλου, καί τεταραγμένος ήν τόν νοϋν, 

» πολλά; όμως όπλικάς μαθήσεις κατά τάξιν έμαθον πρός
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• τη Βραχμάστρα, χάριτι τού διδασκάλου, ώστε ώς ά- 

» Οέρα νομίζειν τόν Αρζούναν.

48. « Καί ποτέ ό διδάσκαλος ύπνωττεν ήδέως, εχων την έαυ- 

» τού κεφαλήν τεθειμένην έπί τού έμού μηρού· έγένετο 
» δέ μοι έξαίφνης άλγος κατά τόν μηρόν, άνώτερον τού 

η έν τή καρδία έκ της άράς.

49. « Εως ούν σκέψωμαι τί ειη τούτο τό άλγος, μηδαμώς 

» σαλευόμενος, ινα μή άφυπνώση ό διδάσκαλος, έν το- 

» σούτω έζήλθεν είς σκώληζ όκτάπους, διατεμιόν μου τόν 

» μηρόν, Μανουκάξας τουνομα, στόμα εχων ώς κεραυνόν.

50. « Αφυπνώσαντο; δέ τού διδασκάλου, θυμωθέντος λίαν, 
» διά τό είναι καθημαγμένος τή έκ τού μηρού αίμορροΐα, 

» και πυθομένου τί ειη τούτο, έδείχθη ύπ’ έμού ό κεραυ- 

» νόστομος έκεΐνος σκώληζ, ό δάκων με.

51. « Αποτεφρωθείς δ’δ σκώληζ έκεΐνος ύπό τοΰ οσίου, έμ- 
» βλέύαντος βλέμματι θυμώδει, έλαβε σώμα καλόν λυτρω- 

» θεις τού κακού· καί προσκυνήσας τόν διδάσκαλον, έφη 

» αύτω·

52. «Εγώ, ώ μέγα όσιε, δαίμων είμί, Βαρτσοΰς όνόματι 

» 8ς μέγα άμαρτών, άράν έλαβον παρά τού Βριγού· νΰν 
» δέ λυτρωθείς τής φύσεως τού σκώληκος, χάριτι τής σής 

» όράσεως, έχω τήν πρώτην φύσιν. »> Ταύτ’ είπών άφαν- 

» τος έγένετο.
53. « Απιδών δ’ έπειτα είς έμέ δ μέγας οσιος βλέματι θυμώ- 

» δει καί όζει, έφη· « Σύ ούκ εί Βραχμάν, άλλά Ξατρής, 

« δς καί δειχθείς, ακλόνητος έμεινα;· πού γάρ τω Βραχ- 

« μάνι τοσαύτη καρτερία

4. ’Ένιοι λέγουσιν, ώς ό ’Ίνδρας μετεμορφώθη εις τούτον τόν σκώ- 
ληκα, ίνα καταράσηται ό Παρασσουράμας τού Καρνα, δς έμάνθανεν τήν 
οπλικήν είς όλεθρον τού ’Αρζούνα, τοΰ υίοΰ αύτού.
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54. « Ω κάκιστε, αυτή ή καλή καί άμωμος μάθησις, ήν με- 

«μάθηκας, ώς ήβούλου, απάτη χρησάμενος, έστω σοι 

« άχρηστος, καθώς ή ύπερλάμπουσα Σελήνή, του ούρανοΰ 

« ό'ντος έπινεφέλου.
55. « Ην Βραχμάστραν βραχμανικώ σχήματι έδιδάχθης, αΰτη 

« έν καιρω μεγάλου πολέμου, και έν τη ημέρα τοΰ θανα- 

« του σου άπολεσθήσεται, καί ασύμφορος εσεται είς άναίρε- 

« σιν τών έχθρών.»
56. «Μετά τοσαύτην θεραπείαν πρός τόν διδάσκαλον, ώ μη- 

" τερ, άρά μοι έγένετο είς θλίψιν, αναιρετική της όπλι- 

» κής μαθησεως  τών γάρ ατυχών, φασι, πάσα σπουόη 
» καί έπιμέλεια είς μείζω ατυχίαν έπιγίνεται.

*

57. «Πρός δέ τούτοις, τών Πανδοϊδών πορευομένων είς ερη- 

»μον, καί περ κωλυθείς νύκτωρ έν όνείρω ύπό τοΰ 
» Ηλίου, έν ημέρα όμως έδωκα τω Ινδρα, αίτήσαντι έν 
» σχήματι Βραχμάνος, άμφω τά ένώτια καί τόν θώρακα .*

58. «Εκ μέν δή τής άράς τοΰ Βραχμάνος ή γή καταπιεΐται 

» τούς τροχούς τοΰ άρματός μου έν πολέμω  έκ δέ τής 

« άράς τοΰ διδασκάλου, άχρηστος εσται μοι ή Βραχμά- 

» στρα  τό δέ ζεύγος μου τών ένωτίων άποίλετο, τό λάμ- 

» πον, ώς Ηλιος, απέναντι τών έχθρών.

*

*

59. «Απώλετο καί ό θώραζ, ό άδιάρόηκτος καί τω κεραυνω, 
» τώ ριπτομένω μετά θυμού ύπό τοΰ ίνδρα. Τίνι τοίνυν 

» πλεονεκτήματί μου νικηθείη άν έν πολέμω ό ’Αρζούνας, 

» ύφ’ ού ένικήθη καί αύτός ό Ρούδρας ;
60. « Χαρείς δ’ όμως έπί τη έμη καρτερία δ Ϊνδρας, τοΰ τά 

1. Μεγαλόδωρος γάρ ήν καί φιλόδωρος ό Καρνας. *Ο "ϊνδρας ήπάτη- 
σεν αύτον είς νίκην τοΰ υίοΰ ’Αρζούνα* ό μεν γάρ θώραξ ήν άδιάρόηκτος, 
τά δ’ ένώτια, ώς δυω ήλιοι, εις αμβλυωπίαν φέροντες τούς ώηιβλέ- 
ποντας.
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γ μέν ώτα 1 διασχίσαντος, το δέ σώμα έκδείραντος * 2, 

η καί δόντος αύτώ τά τε ενώτια καί τον θώρακα, άντέ- 

» δωκί μοι μίαν λόγχην, αναιρετικήν ένος ήρωος’ αυτή 
» έστιν ή έμή ελπίς 3.

4. Τώ ώτε, έν δυϊκφ άριθ. φέρει το πρωτότυπον.
2. Σύν τούτοις έγεννηθη, διο και προσκολλημένα ήσαν τω σώματ: 

αύτοΰ.
3. "Ινα μή είπη, έπειδή τόν τε θώρακα και τά ένώτια άπώλεσας, 

και άράς έλαβες, διά τί βούλει πολεμεϊν ; διά τοΰτο επιφέρει, ότι μία 
μονή μοι έλπις λείπεται, ή λόγχη, ήν έχαρίσατό μοι ό ’Ίνδρας, αναιρε
τική ούσα ένος ήρωος.

4. Φυλαττομένου, προσέχοντας. Οίονεί έλεγεν' έγώ δι’έκεϊνον φυλάτ- 
τω αύτην’ άλλ’ ένδέχεται μή τυχεΐν έκεϊνον ένώπιόν μου έν άνάγκη, άλλ’ 
άλλον τινα ηρώα* προσέχει γάρ έκεΐνος, καί διά τοΰτο ούκ έρχεται ένώ- 
πιον μου απλώς, καί ώς ετυχε.

ΰ. Χαράν μέν, οτι οί πέντε ζήσονται, λύπην δέ, οτι δ Καρνάς τεθνή- 
ςεται.

61. « Αλλά καί αύτη ή λόγχη ούκ ισχύει άπαραιτήτως (αναγ- 
» καίως) κατά τού ’Αρζούνα, φυλαττομένου  τη συμβου- 

« λη τού ϊνδρα  οθεν οί νεώτεροί μου αδελφοί, νικήσαν- 

» τε; πάντα; παντοίως, πάντων τών μερών τής γής βα- 

» σιλεύσουσιν.

4

*

62. «Εγωγε μέν ούν γινώσκω τον έμαυτού θάνατον, όοαΟεν- 
» τα έν όνείρω  αλλά καί ούτως όλβιός είμι, μήτερ, διότι 

» σύ, ή ούσα άγιωτέρα πάντων τών αγίων τόπων, όρα 
» ύπ’ έμού νυν έν καιρώ της έξορμήσεως. »

*

63. Τοιαϋτα είπών ό Καρνάς, προσκύνησα; τούς πόδας της 
μητρός, προσέταξεν έξοδον τω εαυτού στρατώ  η δέ Πρι- 

τά, λαβούσα έκ τού λόγου τού υιού καί χ αράν, καί λύπην 

μεγάλην , άνεχώρησεν οίκαδε.

*

5

64. Εχων δ’ ό Πουροχότας άνά χεΐρας στάμνον πλήρη υδα- 



ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ, ΚΕΦ. Ε'. 509
τος 1, 8 έμιάνθη τή δακρύρροια τών πασχόντων οφθαλ

μών έκ της κόνεως, της έξανισταμένης ύπό σφοδρού άνε

μου, έλουεν έν τή έξόδω τόν βασιλέα Δουριοδάναν άνευ 
έπωδής· έπελάθετο γάρ1 2.

1. ’Εν τοϊς έξης λέγει ο ποιητής τά συμβάντα κακά σημεία έν τή 
έξόδφ τοΰ στρατού.

2. Σημεϊον κακόν, τό μιανθήναι τό ύδωρ, και ό σφοδρός άνεμος, καί 
τό έπιλαθέσθαι τής μυστικής ευχής, τής επωδής.

3. Και τοΰτο κακόν σημεϊον, τό έκφωνεϊν φωνή χθαμαλή τάς εύχάς.
4. Λύτη έστιν ή ευχή.
5. Ύμνολόγων.
6. Έ τής συνθέσεως και σημασίας τών λέξεων καί άλλη έννοια έν- 

νοεϊται’ β Σύ μετά τοΰ στρατού, καταβληθείς ύπ’ έχθρών απείρων, άπό- 
»> λαυσον τοΰ ούρανοΰ, διαβάς τόν θερμόν "Ηλιον.®

7. Ό γάρ υίός, ποιών κακά, αίτιος γίνεται τής πτώσεως τών πατέ
ρων έξ ουρανού εις αδην.

65. Τών δέ πρός τούτον σωτηριωδών εύχών μή έζερχομένων 

έκ τών στομάτων τών Βραχμάνων, ίνα μη φανεϊεν ψευ
δείς, οί Βραχμάνες, ελκοντες ταύτας βία, χθαμαλή τη 

φωνή έζεφώνουν, ώςπερ πολύ πονήσαντες   .345
66. «Σύ μετά τού στρατού έν τούτω τω δεινώ πολέμω, κα- 

» ταβαλών έχθρούς άπειρους, καί άνελών γενναίους ήρωας, 

»βασίλευε έπί μήζιστον μετά τών άδελφών της γης 
< / 4» απασης · η

67. 0 δέ Αουριοδάνας, ων έφ’ άρματος, ώς έπ’ οί'ζου θανάτου, 

έχαιρεν (ά'φρων.'), άκούων τών εύχολογιών τών εύχολό- 

γων % άς οί φρόνιμοι, έξηγουντες τούναντίον  , ηχθοντο.67
68. Η πρόγονος Σελήνή, η έστι τό σκιάδων τούτου τού Δου- 

ριοδάνα, έπεσεν εις γην, ώςπερ λέγουσα άριδηλως’ «Ος 

» τις ποιεί πολλά κακά, ούτος αιτία γίνεται της πτώ- 

« σεως τών προπατόρων '.»
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69. Η δέ παρθένος, ή ήρχετο ενώπιον τοΰ Ινδιστίρα έπ’ ά- 

γαθώ, ώς αγαθή νίκη, έχουσα έπι κεφαλής στάμνον πλή

ρη ύδατος, προσκρούσασα καί πεσοΰσα, έκλαιε καί έθρήνει 
μεγαλοφώνως Χ.

70. Επεσε δέ καί το καλόν διάδημα, έγκαταλιπόν τήν κε

φαλήν τούτου τοΰ βασιλέως έκ φόβου, διότι κακόν έμελ- 

λεν εσεσθαι αύτώ έκ τών πληγών τών πολεμίων ήρώων.
71. Επεσε πρός τούτοι; και ό αίσιο; λαμπτήρ  , ό ών σύμ- 

βολον τή; λαμπρότητα; τοΰ βασιλέως, έκ τής τρεμούσης 
χειρός τοΰ λαμπαδούχου, φοβηθέντος έζ άγριας φωνής 

δύω γαλών, σύνεγγυς μαχομένων .

12

3

72. Ο δ’ ήχος τοΰ τυμπάνου, ό σημαντικός τής εξόδου, 

άπηχής ήν καί άχαρις, καί ώςπερ κλαυθμός τής αγαθής 
νίκης, διαρραγέντος τοΰ τυμπάνου έκ τοΰ σφοδροΰ κρού

σματος τοΰ ύπερηφάνου τυμπανιστού.
73. Καί τοι δ’ έκωλύετο ούτος ό Δουριοδάνας, ύπό τε τών 

συνεχών κακών οιωνών καί ύπό τών συμπορευομένων πο- 

λυνόων και πολυόπλων, τοΰτε Βήσμα, καί Δρόνα, καί 

Κριπά, έπορεύετο όμως ό άφρων.
74. Τότε έκ τών θηλέων έλεφάντων πολύς χυμός άνεφάνη , 

καί έφαίνετο, ώς περ εί έδόθη αύταϊς ό χυμός παρά τών 

άρρένων έλεφάντων, έξιόντων είς πόλεμον, ώς παρά τοΰ 
άνδρός, άποδημοΰντος, δίδοται ή περιουσία τή γυναικί .

4

5

1. Και τοΰτο κακόν σημεΐον.
2. Ή επτάφωτος λυχνία.
3. Δύω απαίσια, καί ή πτώσις τοΰ λαμπτήρος, 8ς προηγείται, ώς 

αίσιος, και ή μάχη παρουσών δύω γαλών" άπαίσιον γαρ κρίνεται τό διϊέ· 
ναι γαλήν έν έςόδω τινός.

4. Έκ τούτου σημάναι βούλεται, δτι κακόν σημεΐον καί τοΰτο ήν’ οι 
γαρ θηλυες ελέφαντες ούκ έκρέουσι χυμόν.

ό. Καθώς ο αποδήμων άφίησι τήν περιουσίαν παρα τή γυναικί αυτου.
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75. Εκ δέ τών συνεχών πυρκαϊών, α'ί συνέβησαν τότε, 9ερ- 
μότης μεγάλη έγένετ’ άν έν γή, εί μή ύδωρ έπιπτε πολύ 

άπό τών όμμάτων τών βαδιζόντων ίππων \

76. ϊπό δέ τών ίππων, φοβηθέντων έκ δεινών φωνών θύω 

έλεφάντων μαχομένων, έφέροντο τά άρματα άτάκτως, ών 
οί μέν τροχοί ήσαν κατεαγότες, ή δ’ ηνίοχοι εμβρόντητοι, 

οί δέ ζυγοί σεντετριμμένοι, οί δέ χαλινοί διερρηγμένοι  .*2

77. Εγώ νομίζω, οτι πορευόμενοι οί στρατιώται, ούτωσι 
έδιδάσκοντο ύπό τών σημαιών, τών σαλευομε'νων διά 

τοΰ άέρος, τοΰ πνέοντος έμπροσθεν  «Μη πορεύεσθε είς 

» τό πρόσω, αλλά στρέψατε είς τούπίπω  άποθανεΐσθε 

« γάρ πάντως.«

3*

*

78. Αφίκετο δ’ ό Βασιλεύς Δουριοδάνας είς την Κουρουξέ- 

τραν, ληψόμενος δόξαν, εύφραινόμενος, καί λίαν έπαιρό- 

μενος, μετά τοΰ στρατού, δς έστρατοπε'δευσεν έν γή πάντα 

έχούση τά αγαθά.
79. Εστη ούν ό απέραντος, ώς Ωκεανός , στρατός τοΰ βα- 

σιλέως, βοήν ποιών καί διακυμαίνόμενος τοΐς πηδητικοΐς 

ϊπποις, καίάγλαϊζόμενος τοΐς έλέφασιν, ώς νέφεσι, καί ταΐς 

σκηναΐς, ώς ορεσι, καί λάμπων τοΐς όπλοις, ώς πυρί.

4

80. Καί ύπό μέν τοΰ Δουριοδάνα έχειροτονήθη αρχιστράτη

γος ό υίός της Γαγγάς, είπών τάδε  «Εγω γε τούς μέν 

» Πανδοΐδας ούκ αναιρέσω  τών δέ λοιπών πολεμικών έν 

» μια ημέρα μίαν μυριάδα όλέσω.»

*

5*

4. Καί τοΰτο κακόν σημεϊον, το δακρυρροεΐν υπέρ τό μέτρον τούς 
ΐππους.

2. Κακόν σημεϊον καί τοΰτο.
3. Κακόν σημεϊον καί τό πνέειν έμπροσθεν τόν αέρα.
4. Έπί γαρ τοΰ Ωκεανού νέφη κατιάσιν, είς τό λαβεΐν ΰδωρ, καί όρη 

«ίσΐ, δηλ. νήσοι, καί πΰρ έστι, καί τά κύματα ήχον ποιοΰσι.
5. Δηλονότι τρώσω αυτούς πολέμων, αλλ’ούκ άφαιρέσω τήν ζωήν αυτών.
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81. Υπο δέ τού Ινδιστίρα έπτά στρατηγοί έχειροτονήθησαν, 
ό γενναίος Σατεκής ι, ό βασιλεύς τής Μαγάδας, ό Δρυ- 

σταδιούμνας, ό Βιράτας, ό Δρουπάδας, ό Σικανδής, καί 

ό βασιλεύς τής Σέδης.

82. Την δ’ αρχιστρατηγίαν έ'λαβεν ό Αρζούνας, χαρείς έπι 

τω ύποσχέσθαι τον Κρισνάν γενήσεσθαι ηνίοχον. Τούτοις 
δη τοΐς οκτώ στρατηγοϊς περιεπόμενος ό ϊνδιστίρας, ηγ- 

λαΐζετο, καθώς ό Ηλιος τοϊς οκτώ πλάνησι.

83. Γνιόμης δέ περί πολέμου γεγενημένης έν άμφοτέροις τοϊς 

στρατοϊς, ό Βαλαράμας  , άχθεσθείς έπι τοϊς δεινοϊς τού 

οικείου γένους, λαβών άδειαν παρά τού Ινδιστίρα, άνε- 

χώρησεν είς προσκύνησιν αγίων τόπων, τών οντων έπί τής 
όχθης τής Σαρασβατής.

*2

84. Ενταύθα ό βασιλεύς Ρουκμής , έ'χων μίαν Αζαουγινήν, 

άπήλθεν εις τήν έαυτού ξούραν, άποδιωχθείς ύπό τε τού 

Ινδιστίρα καί τού Δουριοδάνα, είπών έκατέρω  «όμολό- 

» γησον έμέ καταφύγιον , καί τότε βοηθήσω σοι. υ

3

*

4

85. 0 μέν ούν Αουριοδάνας ήρώτησε τούς λογάδας ήρωας· 

< Διά πόσου χρόνου έκαστος ύμών τών θυμοειδών οίός τέ 

» έστι τάς επτά νικήσαι ’Αξαουχινάς τού Ινδιστίρα έν τω 

« μεγάλω τούτω πολέμω ·,»

*

86. Α,πεκρίναντο λέγοντες, ό μέν Βήσμας ζαί ό Δρόνας, 
ικανοί είναι είς όλεθρον τού ε’χθρού, έν τριάκοντα  ό δέ 

Κριπάς, έν εξήκοντα  ό δέ Ασβατάμας έν δέκα  ό δέ 

Καρνάς έν πέντε ήμέραις.

*

* *

1 . 'Ο υιός τού Ζαρασάνδα.
2. Ο Βαλαράμας άοελφός ήν τοΰ Κρισνά, καί διδάσκαλος του Δου· 

ριοδάνα είς τήν ροπαλομαχίαν.
3. Ο Ρουκμής αδελφός ήν τής 'Ρουκμινής, γυναικός τοΰ Κρισνά·
4. ' Οχι δι’ έμοΰ νικήσεις δηλ.
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87. Διακριθέντων δέ τών Μαχαρατών ύπδ τοΰ Βήσμα, τοΰ 
σιλέως έρωτήσαντος,άριθμηθείςό Καρνάς έν τοΐς Αρδδαρά- 

ταις, έβεβαίωσε πάλιν θυμω τόν πρώτον εκείνον λόγον
88. Εξαποσταλείς δ’ άγγελος, ω ονομα Ούλούζας, παρά τοΰ 

Δουριοδάνα, ετοίμου ό'ντος είς πόλεμον, είρηκε τώ ’ΐν- 
διστίρα, οντι έν συνόδω, ρήματα πιζρά καί θυμοδακή*

89. «Τίνος δυνάμει πεποιθώς, ώ βασιλεύ, βούλει πόλεμον 
» ποιήσαι κατά τοΰ Δουριοδάνα, τοΰ έλέφαντοςούκ έστι 
» τοΰτο κυβεία  νικηθείς γάρ ήδη, ούκ άπελεύση ζών σύν 

» τοΐς οίκείοις άδελφοΐς.

*

90. « Απιθι έν τάχει ζών άφες την περί πολέμου γνώμην 
» έσθιε πάντοτε   ήδέα βρώματα, διδόμενα παρά της 

ο χειρός τοΰ Βήμα, τοΰ όντος μαγείρου έν τώ οίκω τοΰ 

» βασιλέως Βιράτα.

12

91. « Διδότω ή καλή Δραουπαδήσοί τώ ένσχήματι όντιΒραχ

ύ μάνος, καινά ίμάτια λευκά, ύφανθέντα έκ τών νημάτων 
η βάμβακος, τού ξαινομένουτή χορδήτοΰ τόξου τού Αρζούνα.

92. « Εχεις άφροντίστως ίμάτια καί βρώματα αρκετά  μή 
» έχε φροντίδα βασιλείας, πρόξενον θανάτου. Διά τί, ώ νή- 

« πιε, ποιείς παρανάλωμα θανάτου καί τούτους τούς περί 
» σέ ένδοξους βασιλείς ;

*

93. « Εί δέσοι έφεσίς έστιν άναβήναι έφ’άρμα, έφ’ίππον, 

» έπ’ έλέφαντα καί έπί φορεΐον, ποίησον δουλείαν τώ Δου-

1. υΟν είπεν, οτι τότε πολεμήσει, όταν ό Βήσμας άποθάνη. Έρωτή- 
σαντος τοΰ βασιλέως, τίνες είσι Μαχαράται, και τίνες ’Αρδδαράται, ό 
Βήσμας άλλους μέν είπε Μαχαράτας’ τόν δέ Καρνάν Άρδδαράταν. Μα- 
χαράτας δ’ έτυμολογεϊται, ό μέγας είς τό άρμα, τουτέστιν ό εντελής 
εις τήν έφ’ άρματος μάχην* Άρδδαράτας δέ, δ ήμισυς είς τό άρμα, 
τουτέστιν ό ατελής είς τήν έφ’ άρματος μάχην.

2. Αύτολεςεί, δσον έφίη.

33
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> ριοδάνα, δς έστιν ή Καμαδδενοΰ 1 πρός τούς έαυτοΰ 

» ύπηρέτας. »

1. Καμαδδενοΰ, μυθευομένη δάμαλις, ή έστι πάνδωρος, ώς τό τής 
Άμαλθείας κεράς.

2. Σαταγγνή, έπίθετον λόγχης* έτυμολογεΐται δε παρά τό άναιρεϊν 
έκατόν. Παίζει πρός τήν λέξιν ό ποιητής.

3. Μέλας ό σίδηρος, μέλας και ό καπνός.
4. Τό μέν σεληνοειδές τής κόρης άναφέρεται είς τόν Κρισναν, ος ην 

έμπειρος τοΰ πολεμικού δίσκου, τό δέ τοξοειδές τής όφρυος, είς τόν 
'Αρζονναν, δς ήν έμπειρος τοΰ τόξον.

94. Εκ τοιούτων λόγων σκληρών ή δψις τών όμμάτων τών 

ηρώων, θυμού πληρωθέντων, ερυθρά έγένετο έν μέσω τοΰ κό- 

σμου, ώς εσπέρα τής νυκτός τοΰ θανάτου τών Καουραβών.
95. Τίνος δέ τής κόρης τών όμμάτων ή γλήνη, μεμιγμένη τω πυ- 

ρί τοΰ θυμού, ούκ επεσεν εύθέως έπι τόν άγγελον έκεϊνον, ως 
ράβδος σιδηρά τοΰ ϊάμα, μεμιγμένη τώ πυρί τής συντέλειας;

96. Καί ό μέν βασιλεύς τής Σέδης ήόατο θυμω τής Σαταγ- 

γνής  , σημαίνων διά τούτου, ώς οί εκατόν Καουραβαί 

άναιρεθήσονται, και έποίησε σημεϊον έπί γής πέντε δα
κτύλων τώ κρούσματι τοΰ ποδός, σημαίνων ώς οί πέντε 

Πανδοίδαι στερεοί εσονται (σωθήσονται).

12

97. 0 δέ Δρυσταζετοΰς εδακνε θυμω τοΐς όδοΰσι τό ξίφος, 

σπινθήρας έκπέμπον τοΰτο δέ ύπό τίνος τών έπί τής 

συνόδου ούκ ένομίσθη ώς στύλος καπνού τοΰ πυρός τής 

ανδρείας, τοΰ ιπταμένου έν καρδία   }34

98. 0 δέ Δρυσταδιούμνας τοιοϋτον ιταμόν καί χαλεπόν σχή

μα έποίησεν έκ θυμού, ώστε ή έν τώ γυμνω ξίφει έμπε- 

σοΰσα αύτοΰ μορφή έφαίνετο, ώςπερ εί ήν ό Ιάμας, τρέμων 
καί λέγων, « Τί ποιήσω ·, »

99. Ο δέ θυμοειδής Αβημανιους, τήν μέν κόρην τοΰ οφθαλ

μού στρέφων ώς Σελήνην, τήν δέ όφρύν κυρτών, ώς τόξον



ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ, ΚΕΦ. Ε'. 515

έγένετο οποίος τώ προς μ,ητρός θείω καί τώ πατρι.
100. Οί δέ πέντε υιοί της Κρισνας ειπον θυμώ τάδε· « Ού- 

» τοι οί εκατόν εχθροί άναιρετέοι είσιν έν πολέμω, οί μεν 
» έπιτετριμμένοι τοΐς δακτύλοις τών ποδών ήμών, οί δέ 

» τοΐς τών χειρών ».1

101. 0 δέ Κρισνας έκίνει θυμώ τάχιστα τά βλέφαρα τών 

οφθαλμών, τά πρωταίτια της φοράς της ημέρας καί της 
νυκτός  , βουλόμενος πληρτι ποιήσαι έν άκαρεΐ την μακράν 
ζωήν τών έχθρών, ην αύτός έποίησεν .

12
3

102. 0 δέ Βήμας ή παλάμη εκρουσε τόν μέγαν μηρόν αύτοΰ 

θυμώ, ταύτης έκ τοΰ ήχου, εί παρήσαν οί υιοί τοΰ Δρυ
ταράστρα, έτεθνηκεισαν άν τώ φόβω.

103. Η δέ γλώσσα τοΰ Σατεκή, διακινουμένη έν τώ ήνεωγ- 

μένω στόματι αύτοΰ, είπεΐν τι βουλομένου, έφαίνετο ώς 

πραγματικόν πΰρ τοΰ θυμοΰ της καρδίας, έξελθόν είς 

τό κατακαΰσαι τό γένος τών έχθρών.
104. Ο δέ Νακούλας και ό Σαχαδέβας, οί δίδυμοι, έφάνησαν 

ώς δύω χείλη τοΰ θανάτου, ος έστιν ώς οφις, πίνοντα 

την πνοήν τοΰ κόσμου, καθώς τά χείλη τοΰ όφεως τόν 
αέρα  καί απέδειξαν την δυάδα τών εαυτών γυμνών ρομ-*

1. Τούτων γαρ τών πέντε ο! δάκτυλοι τών χειρών και τών ποδών 
έκατόν συμποσοΰνται.

2. Ή [5οπή τοΰ οφθαλμού τό έλάχιστον καί πρώτιστόν έστι μέτρον 
τοΰ χρόνου, ω μετρεΐται ή ζωή τοΰ ανθρώπου, ήτις συμποσοΰται έκα- 
τόν έτεσιν’ έκ μεν γαρ τών ροπών τοΰ οφθαλμού συνισταται τό λεπτόν* 
έκ δέ τών λεπτών, ή ώρα* έκ δέ τών ώρών, τό ημερονύκτιο·/ έκ δέ τοΰ 
ημερονυκτίου ό μην* έκ δέ τών μηνών, τό έτος" έκ δέ τών ετών ό αιών* 
οίονεί ελεγε, διά τής ταχείας άνοιγοκλείσεως τών οφθαλμών έσήμαινε τήν 
ταχείαν συμπλήρωσιν τής ζωής τών Καουραβών, τουτέστι, τον θάνατον 
αύτών.

3. 'Ο Κρισνας αύτός έστιν ό Βισνοΰς, ό ύπατος τών θεών.
33*
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φαιών, ώς δίχηλον γλώσσαν οφεως, λείχουσαν τδν αίθε’ρα. 

105. Εξαίσιος δέ θυμός έγε'νετο τω Αρζούνα, ού ή μέν όφρϋς 

έχόρευεν έπι τοϋ μετώπου, ώς χορεύτρια έπί θεάτρου· δρα
ματουργός δ’ -ήν τό τόξον, ή Γανδίβα’ δράμα δέ, ή α

πώλεια τών έχθρών.
106. Γνούς δ’ ό Ούλούζας πρώτον εαυτόνγενησόμενονκαί θύμα 

και σφάγιον είς τόν μέγαν θυμόν τούτων, ώς είς πυρ ανθρω

ποθυσίας, φοβηθείς, ύπανεχώρησε, τή νεύσει τών όφρύων 
τοϋ Ινδιστίρα.

107. ’Αναστάντος δέ τοϋ Αρζούνα εύθέως, καί έπαπειλήσαντος 

πρό τοϋ Ινδιστίρα, ούτωσί, « Εγώ άπασαν την πληθύν 

» τών έχθρών έχθρικώς έν άκαρεϊ άπολέσω, τυχών της 

» βοήθειας μόνου τοϋ Κρισνά, » οί ηγεμόνες παρέτατ- 

τον πάντα τδν στρατόν προθύμως.
108. Σεβέσθω, ώς βομβύλιος, τδν λώτιον πόδα τοϋ σοφού καί 

καλού διδασκάλου, τοϋ ορθοδόξου Ζηναδάττα, ό λίαν εγ

κρατής καί αγαθός Αμάρας, παρ’ ού έ'λαβε τέλος τδ πίμ.- 

πτον Βιβλίον τοϋ μεγάλου Ποιη'ματος Βαλαβαράτας, 
η έστιν ώς σειράμαργάρων, έξελθοϋσα έκ τοϋ νοός έκείνου, 

ώς έξ ωκεανού, καί αναιρετική της άγνοιας.
109. Εν τούτω τώ βιβλίω πέντε μέν είσι κεφάλαια, εξακόσιοι 

δέ καί τριάκοντα πέντε στίχοι, κατά τδ μέτρον της 
Ανουστούπας .*

1. Πάντοτε ό μεταφραστής εκφέρει άρσενιζώς τήν λέξιν’ τοΰ Άνου- 
στούπα, ή άνάρθρως, Ά νο υστού πα*ένταΰθα δέ κατά παραδρομήν 
ίσως, τήν εκφέρει θηλυκώς. (Σημ. τ. Έκδ.)

Τέλος του Πέμπτου Κεφαλαίου, τοϋ Πέμπτου 
Βιβλίου της Βαλαβαράτας, 

η έμπεριέχονται άπ1 άρχης μέχρι τοϋδε 
τριάκοντα Κεφάλαια.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

δια2αμ6άνον τόν πόλεμον τής πρώτης ημέρας.

1. Αγαθά ποιείτο) ό ποιητής τής Μαχαβαράτας, ό ώνκάτ- 

οπτρον τής γνώσεως τών οντων, έν ω πάντα τά έν κό- 

σμω, καί περ καλυπτόμενα ύπό τε του χρόνου καί τοΰ 

τόπου, φαίνονται, ώς έχουσι φύσεως.
2. Τών μέν ούν βασιλέων πάντων συνελθόντων μετά νέων 

και γερόντων εις τήν γην τοΰ Κουρού τήν αγίαν, παρα- 

στάς ό υίος τοΰ Παρασάρα, ό Βεάσας, είρηκε τώ Δρυτα

ράστρα·
3. « Θειον ομμα ^ί^ωρί σοι, ίνα βλέπτις τά έν έν τώ πολέ- 

χ μω γινόμενα. » Τοιαΰτα εΐρηκότος τοΰ όσιου, «Ού δύ- 

» ναμαι πάντως γε, έφη ό Δρυταράστρας, τήν φθοράν τοΰ 

» γένους καθοραν. »
4. Δούς δ' ό μέγας όσιος ομμα θειον τώ Σανζαία μέχρι 

τέλους τοΰ πολέμου, καί τώ βασιλεϊ είπών, «Ουτος άναγ- 

» γελεϊ σοι πάντα,» άφαντος εύθέως έγένετο.
5. Ελθών δ’ό Σανζα'ίας τώ νοί είς τήν γην τοΰ πολέμου, 

καί έπανελθών, ήρξατο διηγεΐσθαι τήν φθοράν τών ηρώων 
τώ βασιλεΐ, ένδον οντι τοΰ οίκου   καί μεγαλαυχούντο*2

4. Ό Σανζα'ίας άρχιβουλευτής ήν τοΰ Δρυταράστρα.
2. Αύτολεξεί, οντι έν τ$ κοιλίφ του οίκου.
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6. «Ακουσον, ώ βασιλεύ βασιλέων οί βασιλείς συμφωννί- 

» σαντες άλλήλοις, ώς εί τις τρέψειε τά νώτα έκ πολέ- 
»μου, καί έν δεινή στάσει είη, ούτος ούζ άναιρετέος, 

» ήλάλαξαν τό πολεμικόν.

7. «Εκ μέν ούν τών στρατοπέδων άμφοτέρων τών στρατών 

»έξήεσαν έπί μάχην, ώς ένσώματοι άνδρεΐαι, άνδρες γεν- 

« ναΐοι, θαρραλέοι, καί εύθυμοι.
8. «’ΐδέ θαυμαστήν γλυκύτητα τού πολέμου, ής εις γεύσιν 

» πρόθυμοι όντες, ούδ’ άπαξ έπιον τό έφετόν ποτόν τών 

« γυναικείων χειλέων, καί περ κρατούμενοι ύπ’ αύτών!
9. «Ο μέν γάρ τών ηρώων εϊλκετο ταχέως τής πολεμικής 

» σάλπιγγας τώ μεγάλω ήχω, περί μηδενός ποιούμενος 

ι> τά δάκρυα τής γυναικός, του τε έρωτος εύθέως έπιλαν- 

» θανόμενος, καί φοβερός εις πόλεμον γινόμενος.
10. «0 δέ γενναίος ών, άγκαλισάμενος τήν γυναίκα αύτοΰ, 

» καί έκ τής θίξεως τών δύω μαστών είς νούν λαβών τάς 

» κούμβας τού έλέφαντος έν πολέμω, άφήκε τό έρωτι- 
» κόν, καί λαβών τό ανδρικόν, έξήλθε σπουδαίως.

11. «Ετερος άπήει εύθυμων καί άδημονών, έπειγόμενος τή 

» σάλπιγγι  καί τή μέν μητρί χαράν παρεΐχεν, ότι μήτηρ 
» έστιν ήρωος· τή δέ γυναικί, οτι γυνή έστιν ήρωος.

*

12. «Αλλος έπορεύετο έπισπερχώς έπί μάχην, προτρεπόμενος 

» πρός τής γυναικός αύτού, λεγούσης· «Εί έγώ είμι φιλτά- 
« τη σοι, συντρίψας τάς ζούμβας τού έλέφαντος, τούς 

« ύπερόγκους έχθρούς τών έμών μαστών, κόμισόν μοι 

« πολλούς μαργαρίτας.»
13. «Αλλος δ' έπορεύετο γελών έπί τή γυναιζί αύτού, λεγού- 

» σζ,’ «Σύ, βαλλόμενος τή βολή τού οφθαλμού μου, φοβού- 
« μένος, πίπτεις είς τούς πόδας μου, τρέμων πώς δ’άρα 

« πολεμήσεις αντιπρόσωπος τοΐς βέλεσι;«

14. «Αλλος καί είς τόν έρωτα καί είς τόν πόλεμον ων έπιρ-
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» ρεπής, καί την γνώμην αμφιρρεπής, έβλεπε καί τήν γυ- 

» ναΐζα, καί τήν ρομφαίαν, κρατουμένην τή χειρί, λάμ- 

» πουσαν καί τρέμουσαν.

15. «Αλλος δ’ έγέλα έπί τοιούτοις λόγοις τής γυναικός· «Ω 

« άνερ, μή ποιής σεαυτόν ματαίως ζατεστιγμένον έν πο- 
« λέμω, θείς εμέ έν τή σαυτοΰ ζαρδία σύ γάρ εί τό 

« έμόν έρεισμα καν τούτφ καν τω μέλλοντι βίω.»

16. «Καί τίνος τήν καρδίαν έτάραξεν εριστικώς ή τε στρατιά 

» τών πολεμίων, καί ή γυνή· ή μέν φέρουσα πλόκαμον 
» αβρόν, ή δέ ξίφος λαμπρόν καί ή μέν άγλαϊζομένη ταΐς 

» ζούμβαις τών έλεφάντων, ή δέ τοΐς μαστοΐς· ζαΐ ή μέν 

« έκπε'μπουσα βολάς έξ όμμάτων, ή δέ βέλη έκ τόξων.

17. « Ετέρω δέ τινι ταΰτα ελεγεν ή μήτηρ, θεΐσα πρότερον 
» έπί τοΰ μετώπου αύτοΰ Τιλαζάν   ζαΐ όρυξαν «Εγώ είμι 

« θυγάτηρ πατρός ήρωος, ζαΐ γυνή άνδρός ήρωος· ποίησόν 

« με δέ καί μητέρα ήρωος, πολεμών έκ καρδίας.»

12

18. «Ετέρα δέ τις έλεγε τώ υίώ πρό τοΰ άνδρός αύτής, δς ήν 

» πάνυ ανδρείος· «Τοσαύτην άνδραγαθίαν, τέζνον, ζαΐ εύ- 
« τολμίαν δεΐξον έν πολέμω, ώςτε μηδεμίαν είναι διαφο- 

« ράν σοΰ τε ζαΐ τοΰ πατρός.»

19. «Ούτωσί δ’ άλλη έφασκε πρός τόν υιόν «Εν άύημονία 
« είμί τοΰ δεΰσαι τάς μέν προσθίους σοι πληγάς νέζταρι, 
« τάς δ’ οπισθίους φαρμάζω, ηύτρεπισμένοις τή δυνάμει 

« τής έμής σωφροσύνης . >·3

20. «Αλλος ένόμισε τήν εύχήν καί τήν Τιλαζάν τής μη- 
» τρός κρείττους τοΰ θώρακας, δι’ών ούτος έν πολέμω ύπε-

1. Κ’άν θάνης δηλ. πρός σε έλεύσομαι.
2. ΤΙ Τιλακά τής μητρός, ώς ευχή έστι καί άμυντήριον.
3. ΤΙ γάρ σωφροσύνη δυνατήέστι κτήσασΟαι νέκταρ καί φάρμαζον έν 

άκαρεί.
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»ράσπισιν έποίησε τοΐς συστρατιώταις άνδρα'^θών.

21. «Καί τις παΐς, εχων έν χειρί ξυλίνην μάχαιραν, ήκολού- 

» θησε τω έαυτοΰ πατρί, δεικνύων την πρός τόν πατέρα 
« φιλοστοργίαν, χαίτην έαυτοΰ άνδρείαν, καί λέγων «Ανεα- 

« ρέσω εγωγε τά παιδία τών έχθρών» άλλ’ έζρατήθη ύπό 

» τής μητρός.
22. «Πορευόμενοι δ’ οί στρατιώται, τά απαίσια και κακά ση- 

» μεϊα αίσια καί καλά ένόμιζον, λέγοντες  «Ζήσασι μέν 

«φήμαι άτρεκέως εσονται ήμΐν τελευτήσασι δέ, καί φή- 

« μαι, καί θεαί. >»

*

23. «Εκάτεραι δ’ αί φάλαγγες, αί ταχθεϊσαι, ή μέν ύπό Βη- 

» σμα εις σχήμα κεραυνού, ή δέ ύπό τού ’Αρζούνα είς σχήμα 

» οβελίσκου, διέπρεπον τοΐς μαχηταΐς, τοΐς τε πεζοΐς, τοΐς 

» έφ’ αρμάτων, τοΐς έπ’ έλεφάντων, καί τοΐς έφ’ ίππων.
24. «Αμφότεροι δ’ ούτοι οί στρατοί, οί τοιούτοις μαχίμοις 

« συνταχθέντες, θαυμαστοί ήσαν και φοβεροί, καλούντες 

» άλλήλους είς πόλεμον, καθάπερ χερσ'ι, ταΐς σαλευομέναις 

» σημαίαις.
25. « Φοινικόεντες δ’ όντες οί στρατοί ούτοι έκ τών χρυσών 

» θωράκων, καί σημαίας έχοντες άναπεπταμένας, έφαί- 
» νοντο, ώς γλώσσαι πυρός τού Ωκεανού καί τού Ρούδρα \ 

» είς παρανάλωμα τού παντός  .12
26. « ήν δέ συμπαρακέλευσιν πολλάκις έποίουν οί στρατιώ- 

» ται, ταυρηδόν βλέποντες, καί τά χείλη τρέμοντες, αύτη 

» ήν πάντως, ώς μία επωδή, είς ελκυσιν τής άγαθής νίκης 

» τών αντικειμένων.
27. «ίσταμένων δ' αντίκρυ τών πολεμίων, ώς πολέμιοι ένο- 

1. Ό 'Ρούδρας, ος έστιν ό Σίβας, τόν έπι τοΰ μετώπου οφθαλμόν 
εχει πύρινον, δν οτε ανοίγει κατακαίει τό παν.

2. Είς πανωλεθρίαν.
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β μίζοντο οί ηγεμόνες ύπό τών στρατιωτών, εν θυμώ ον- 

» των, και ηρμένας έπι μάχη τάς χειρας έχόντων, ώς μη 
» διδόντες τό σημεϊον τοΰ πολέμου.

28. «Ενταΰθα ό γεραίτατος έν τοϊς τοΰ Κουροΰ Βησμας, κο- 
« ρυφη ην τοΰ πολέμου, άργυροΰν μέν άρμα εχων, λευκόν 
« δέ διάδημα, λευκόν θώρακα, καί λευκούς ίππους, ση- 

» μαίαν δέ, ώς Τάλαν πέντε λευκούς λόφους έχουσαν 

» χρυσόδέτους.

29. « 0 δ’ Αρζούνας σκοπεύσας, ώς έχθρούς, ίσταμένους εις 
« μάχην τόν διδάσκαλον, τόν προπάτορα Βήσμαν, καί 

υ τούς λοιπούς συγγενείς, άφηκεν εύθεως δάκρυα πολλά έξ 

» οφθαλμών, και τά δπλα έκ τών χειρών.

30. «ΐδών δ’ αύτόν ό Κρισνας έξάπινα ιλαρόν, άμαχον, καί 

» ατονον, απορησας , εφη· « Ααοε τα όπλα, ω γενναίε, 
« μνησθητι τοΰ φιλοσοφικού έκείνου δόγματος· «Ούδέν τι 

« έστιν ί'όιον.»
31. «Ταΰτα είπών ό Χάρης,έδειξεν αύτώ την μεγάληνέαυτοΰ 

» φύσιν, την φύσιν τοΰ παντός, πάντα τά έχοντα πνοήν 

» γινόμενα καί άπογινόμενα.

32. «Ελθών δ’ είς εαυτόν ό Αρζούνας τοϊς παραινετικούς λό- 

» γοις τοΰ Κρισνά, καί τη μεταμορφώσει, καί άναμνησθείς 
» της μεγάλης έχθρας τών έχθρών, ηψατο τοΰ τόξου, φο- 

» βερός γενόμενος, ώς ΐάμας.

33. « Ηνίκα δ’οί μέν Πανδοΐδαι ηλάλαξαν, ό δ’ Αρζούνας 

» έπεβάλλετο πολεμεϊν, τηνικαΰταό ίνδιστίρας, άφείς τόν 

» θώρακα καί τό τόξον, κατέβη άπό τοΰ άρματος,

34. « Καί έπορεύθη πρός τόν Βήσμαν σύν τοϊς άδελφοϊς, είς 
« απορίαν βαλών τούς έαυτοΰ στρατιώτας, λέγοντας ώδε·

4. Τάλα, δένδρον υψηλόν, και κλάδους εχον ώς ό φοϊνιξ.
2. Φοβηθείς, διοιταραχθείς, «ύτολεξεί.
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« Ποΐ νύν ούτος ό βασιλεύ; πορεύεται, τών έχθρών τάς 

« χεϊρας έκτεταμένας είς μάχην έχόντων, και μηνιώντων,» 

35. «Οί δέ Καουραβαί φωνάς νίκης έξηρεύγοντο, λέγοντες·
»0 εχθρός ούτος κατέφυγε· είς τόν Βήσμαν.» Εθετο δέ 

» τόν λώτιον πόδα τού Βήσμα έπι της κεφαλής έαυτού ό 

» ’ίνδιστίρας, τόν δίδοντα νίκην.

36. «Είπόντος δέ τού ’ίνδιστίρα, «Εί και έγώ, ώ προπάτωρ, 

α πολεμώ σοι, δός μοι εντολήν είς νίκην ·» «Φρόντισαν 

α τών τού πολέμου, έφη ό Βήσμας, καί νίκησαν ημάς.

1

37. « Ω άριστε βασιλέων, εί μή ήρχου είς πόλεμον, έγώ κα- 
« τηρώμην άν σου  ! νύν δέ χαίρω, διότι φρονίμως τά 

« δέοντα πάντα πράττεις . Τί άλλο έφετόν σοι ποιήσω;»

*2

3
38. «Τοιαύτα είρηκότι τω Βήσμα, έφησεν ό έχέφρων ΐνδιστί- 

» ρας, ένώσας τάς παλάμας” «Εί φιλόφρων εί πρός με, 

« είπέ μοι τόν κυρίως τρόπον τού θανάτου σου.»
39. «Εγώ ούκ άν τεθναίην, έφη ό Βήσμας, ούδ’ ύπό θεών. 

« πολεμούντων  έλθέ όμως και άλλοτε πάλιν πρός εμέ .» 

» Τοιαύτα ειρηκότος τού Βήσμα, έπορεύθη ό ’ίνδιστίρας 

» πρός τόν Δρόναν, και προσεκύνησεν αύτόν.

* 4

40. « Είπόντος δέ τού ’ίνδιστίρα τά αύτά, και τά αύτά έρω- 

» τήσαντος τόν Δρόναν, άπερ καί είπε, καί ήρώτησε τόν 

» Βήσμαν, δ Δρόνας άνεκάλυψε τόν τρόπον τού θανάτου 

υ αύτού. «Εί βούλεται τις, έφη, θανατώσαίμε έν πολέμφ, 

« θάνατός μοι έσεται ό'ταν άφώ τά όπλα.

4 . Έπάγγειλαί μοι, οτι νικήσω, εί έγώ πολεμήσω σοι.
2. Αγανακτήσω κατά σοΰ.
3. Ο'ιονει έλεγε” μή νομίσης, δτι έγώειμι σεβαστός καί αίδέσιμος 

παρ’ ύμϊν, και διά τοΰτο ού βούλει πολεμήσαι” άλλα πολέμησον γεν- 
ναίως, καί νικήσεις.

4. Καί τότε δηλ, λέξωσοι τόν τρόπον.
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41. «Τότε δ’ εγω γε άφήσω τά δπλα έν πολέμω, δταν ά- 
« κούσω ά/αρί τι  έξ όμοιου σοι φιλαλήθους   άνδρός· 

« φρόντισαν ούν τούτου, και νίκησον τούς οικείους έχ- 

« θρούς.»

1 12

42. « Μαθών ούν ό ’ίνδιστίρας τδν βέβαιον (αληθή) τρόπον 

” τοϋ θανάτου τοΰ Δρόνα, έπορεύθη πρός τδν Κριπάν προ- 
» σκυνήσας δ’ αύτδν, και λαβών παρ’ αύτοΰ εύχήν, έπο- 

« ρεύθη αμέσως πρδς τόν Σαλέαν.
43. «Ησθέντος δέ τοΰ Σαλέα έπι τώ ταπεινω άσπασμω τοΰ 

» βασιλέως ’ίνδιστίρα, και προθύμου όντος διδόναι, είτι 

» αίτοίη, ό ’ίνδιςίρας, βουλόμενος νίκην, άνέμνησεν αύτδν 

« τοΰ λόγου έκείνου, δν είπε πρότερον .3

44. Πρδς δέ τδν Καρνάν έπορεύθη ό Κρισνάς, και έφη αύτω, 
» χαρέντι· « Πάντως γε σύ ού πολεμήσεις, έν οσω ζή ό 
« Βήσμας· άφ’ ού δ’ εκείνος άποθάν·/), ποίησαν τδ δο- 

« κοΰν σοι.»
45. « Τοΰ δέ Καρνά όμολογήσαντος ταΰτα, ό Κρισνάς ήλθε 

» πρδς τδν ’ίνδιστίραν, δς και διεκήρυξεν, είπών «Οςτις 

« φιλικώς νΰν αύτομολήστ) πρδς ήμάς έκ τοΰ πολεμίου 
« στρατοΰ, τοΰτον ημείς φιλικώς δεγόμεθα.»

46. «Ενταύθα ό ευφρων Ιουϊουτσοΰς, ό έτερομήτριος άδελφός 

» τών κακοφρόνων υιών τοϋ Δρυταράστρα, έκγαταλιπών 
» τδν στρατόν τών έαυτοΰ αδελφών, ηύτομόλησε σύν τή 

» έαυτοΰ στρατιά πρδς τδν ’ίνδιστίραν.

47. «Ελθών ούν ό ’ίνδιστίρας είς τδν οίκεϊον στρατόν, άνα- 
» λαβών τδν θώρακα, και άναβάς έφ’ άρματος, ετοι- 

» μος έγένετο είς πόλεμον, καί ύμνησε τδν έλεφαντοπρό-

1. ’Άχαρι, άηδές.
2. Αύτολεζεί, απαράβλητου τήν άλήθειαν.
3. Ποιήσαι δηλ. ταπεινήν τήν οίησιν τοΰ Καρνα, λόγοις υβριστικούς.
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» σωπον Γανέσσαν, είπών, «Νίκα, νίκα, θησαυρέ νοός.» 
48. «Τότε οί περί τόν ’Αρζούναν, οί έφ’ αρμάτων, έφύσησαν 

υ τούς μεγαλοφώνου; κόγχου;· ό δ’ αιθήρ έφαίνετο, ότι 

«έμελλε διαρρήγνυσθαιεκ τοΰ οικείου ιδιώματος 1.

4. 'Ο ήχος μείζων έγένετο τοΰ αΐθέρος.·—"Ιδιον έστι τοΰ αΐθέρος, 
τοΰ κενού, ή φωνή.

2. Τδ μέγα τοΰ ήχου δηλοϊ και απεριόριστον- ή φωνή δηλ. ού πε- 
ριωρίζετο έν τφ αίθέρι, άλλα τούταντίον ό αιθήρ έν τή φωνή.

3. Φιλίαν μέν προς τούς οικείους, ίχθραν δέ πρός τούς έναντίους.
4. Δηλονότι ή βοή τών στρατών ούδέν ήν ώς προς τήν τού Βήμα.

49. «Καί ύπό τών Καουραβών δέ άπλητοιφωναί τών κόγχων 

« έγίνοντο, καταπιέζουσαι τόν αίθε'ρα" έκ δέ τοιούτου με- 

« γάλου ή'χου έφαίνετο, ώς ή φωνή ούκ εστιν ίδιον τού 

» αΐθέρος· τούναντίον δέ ό αιθήρ ίδιον τής φωνής  .*2

50. «Η δέ μεγάλη και ένθουσιαστική βοή τών στρατιωτών 

»άμφοτε'ρων τών στρατών, τών έχόντων εχθραν καί 
» φιλίαν , συμμιγεΐσα έν αίθέρι, ού διεκρίνετο έκ τίνος 

» έγίνετο, πότερον ; έκ θυμού, ή έκ χαράς ;

3

51. «Αυτή δ’ή σύμμικτος βοή τών στρατιωτών έξ άμφοτέ- 

» ρων τών στρατών έβυθίσθη, ως ποταμός εις τήν θάλασ- 
« σαν, εις τήν βοήν τού Βήμα , έπιστάντος θυμώ εις τό 

« στάδιον τού πολέμου.

4

52. «Εκατέρωθεν έπειτα έξώρμησαν άνάριθμοι στρατιώται, 

» ενθουσιαστικοί οντες είς άνδραγαθίαν, καί φιλοπόλεμοι, 

» ώστε άγλαϊσθήναι, καθάπερ άγλα’ίαις, τοΐς αύτών ύψη- 

» λοϊς ζαί λαμπροϊς βραχίοσι.
53. «Μονομαχία δ’ έγίνετο τούτοι;, ίππεύ; δηλονότι έμάχε- 

» το ίππεϊ, ζαί αρματηλάτης αρματηλάτη, ζαί έλεφαν- 
« τηλάτης έλεφαντηλάτη, ζαί πεζό; προσέτι πεζώ.

54. «Καί τι; έλέφας, ώς έλέφαςούράνιοςέφαίνετο, φέρων προ;
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» τοΐς εαυτού όδοϋσιν έμπεπηγμένους τούς ό^όντας πολε- 

» μίου έλέφαντος, ούς άπέκοψε ριζόθεν ήμισεληνοις βέλε- 

» σιν ό αναβάτης.
55. «Ετερος έλέφας, μή ποιων πόλεμον ώς ε^ει, προΟύμως, 

» έπαίετο κατά της κεφαλής, ώςπερ άγανακτοϋντι, τώέαυ- 
»τοϋ ό^όντι,ος έκριζωθείς, έκρατεΐτο τή προβοσκί&ι πολε- 

» μ ίου έλέφαντος .*

56. «Τά βέλη αρματηλάτου τίνος γενναίου ούκ ετυχον πιεΐν 
» ή^ύ αίμα τών έχθρών, προεκπνευσάντων τη ^εινή κλαγ- 

» γή της χορδής τοϋ τόξου, έντεινομένης και άνιεμένης.

57. «Αλλος τις, ού τό άρμα κατεάγη έν πολέμω, άνεϊλε τόν 

» εχθρόν, άναβάς εύθέως έτερον άρμαέκ τών συμμάχων, ον 
» άνευ άναβάτου, ίππους τε ταχείς εχον, καί δεξιόν ηνίοχον.

58. «Δύω τινες ιππείς, ών τά μακρά Αόρατα ένεπάγησαν εις 

» τά πρόσωπα άλληλων, προσπελάσαντες καί συμπλακέν- 
» τες θαρραλέως, άλληλοκτονίαν έποίησαν τοΐς ξιφι^ίοις.

59. «Ιππεύς τις ούκ ετυχε της χαράς τοϋ κατά τών έχθρών 

» θανάτου τή οικεία χειρί, τών έναντίων ιππέων πιπτόντων 
» έκ της ορμής τοϋ ίππου αύτοΰ, θέοντος καί χρεμετίζοντας.

60. «Πεζός τις ανδρείος, ού ό πυϋς έτμηθη έν πολέμω, έρεί- 

υ ^ων τάς χεϊρας έπί γης, εδραμε κατά τοϋ έχθροϋ άπιόν- 

» τος, καί άνεΐλεν αύτόν λακτίσματι θατέρου τοϋ πο^ός.
61. «Πολέμιόν τινα γενναϊον ί^όντες οί στρατιώται, είσπη- 

» δησαντα ξιφήρη άθρόον είς τό μέσον αύτών, έμπληκτοι 

» έγένοντο, νομίσαντες κεραυνόν άνωθεν έπισκήψαι  .12

62. «Είς φάλαγγα μεμφνότωνέλεφάντων, ώς είς αλληλουχίαν 

1. Κεχαυνωμένος καί απρόσεκτος ήν ό έλέφας, καί διά τούτο ό 
όδους αύτοΰ έςε^ιζώθη ύπο τής προβοσκίδας πολεμίου έλέφαντος, δι’οϋ 
καί έπαίετο.

2. Ώς κεραυνόν ένόμισαν το λάμπον αύτοΰ ξίφος.
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υ νεφών ή Σελήνη, εΐσδύς τις τών στρατιωτών έζαίφνης, 

» έποίησε την έαυτοΰ φήμην περίλαμπρον, ώς λάμψιν σε- 

» ληναίαν.
63. «Ετερός τις ανδρείος, έπιπεσών εις τδ ιππικόν τών πολε- 

» μίων, άπέκτεινε πολλούς τών εφίππων, βαίνων έπίκεφα- 

» λών τών ίππων, μή ό'ντος κενού τόπου έν γή .1

64. «Υπό δέ τίνος έτέρου πολεμικού έν τω πολεμίω στρατώ 

» έγένοντα τά άρματα έρημα τών παραβατών, ώςπερ ήσαν 

» πριν τού πολέμου, έκτος τών ηνιόχων και τών ίππων, 

» οδς ούκ άπέκτεινεν, έλεήσας, ώς όντας άμαχους, καί 
» έπραξεν ώς αληθής Ξατρης  .12

65. « Δύω θεαί έφιλονείκουν περί ενός στρατιώτου, πεσόντος 
«γενναίω; έν πολέμω, ποτέρα τούτον άνδρα λάβοι  ή δέ 

» γυνή έκείνου, προλαβούσα, διέλυσε την φιλονεικίαν τών 

» θεαινών διά της όδού τού πυρός .

*

3

66. «Γενναίος τις στρατιώτης, ΐδών την γυναίκα αύτού άγ- 

μ καλιζομένην τδ άκέφαλον αύτού σώμα, ήγάπησε μάλ- 

» λον αύτήν, ή τήν θεάν, ήν έν αγκάλη είχε τής άριστε- 

» ράς χειρός.
67. «Ετέρατις θεά, ταύτα διαλογιζομένη έν τή καρδία αύτής· 

«Τούτον λάβω, έπιδεξαμένη; ή έκεϊνον,» ήπατήθη καί 

» άπέτυχε' οΐ γάρ ήρωες έ'πεσον, ουτοι έλήφθησαν εύθέως 

“ ύπ’ άλλων θεαινών.
68. « Στρατιώταί τινες δειλοί πόλεμον έποίησαν, ώς άνδρεΐοι, 

» έξ αισχύνης τών εαυτών γυναικών, παρουσών, καί έξήλει- 

1. Πυκνή ήν ή ιππική φάλαγγξ.
2. Τούς μέν παραβάττας άπέκτεινεν, ώς πολεμοΰντας’ τούς δ’ ηνιόχους 

καί τούς ίππους ούκ άπέκτεινεν, ώς μή πολεμοΰντας' νόμος γάρ έστι 
τοΐς ΰατραϊς, τουτέστι τοις πολεμικοϊς, μή άναιρεΐν τούς απολέμους.

3. Δηλ. συγκατεκάη αύτφ, καί συνήν αύτφ καί έν ούρανφ.
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» ψαν τό δ είχον τέως στίγμα, διά τής καταφοράς τής 

» ρομφαίας.
69. «Ετερος γενναίος έξεδειμάτωσε τά στίφη τών εχθρών, 

» ίστάμενος στερεός, ώς σίδηρους στύλος^ και εαυτόν μέν 
» διαφυλάττων, τά δέ φερόμενα όπλα τών εναντίων άνε- 

» νέργητα ποιών τή ταχεία περιφορά τής ρομφαίας.
70. «Καί τις ύπνωττε τόν έσχατον ύπνον έπ'ι τοΰ όζοντος 

» τοΰ έλέφαντος {, ώς έπι κλίνης, μή μείνας ύπόχρεως τώ 

» κυρίω αύτοΰ  , ριπιζόμενος τοΐς ώσ'ι τοΰ έλέφαντος, και 
» αδόμενος τοΐς βομβυλίοις, τοΐς έπιφοιτήσασι τω χυμώ 

» τοΰ έλέφαντος   .

12

345
71. «Ο δ’ Αβημανιοΰς  έκ τοΰ ετέρου μέρους, βάλλων ώς ό 

» ήλιος ακτίνας, καθεΐλε τό μέγα θράσος τών έχθρών, ώς ό 

» Ηλιος τό σκότος ° και έποίησε λαμπρόν τό έαυτοΰ όνομα.

*

72. «Μόνος δ’ούτος άνετάραξε κατά τάχος τόν αλαζόνα ς-ρα- 

» τόν τών έχθρών, είς τό άναλαβεΐν τήν νίκην, καθώς ό 
» Μανδάρας τό ορος άνετάραξε τόν βαθύν ’Ωκεανόν, είς 

» τό έξαγαγεΐν τήν Λαξμήν .6

73. «Δυωδ’ ένδοξοι τότε άρματηλάται, ό Βριχατβάλας, και 

» ό Κριπάς, ό μέν Βραχμάν, ό δέ Ξατρής, έπέπεσον θυμώ 

« κατά τούτου τοΰ κραταιοτάτου, ώς δύω οξείς οφθαλμοί 

» τής στρατιάς τών Καουραβών.

1. Δηλ. εκειτο τεθνεώς, διαπαρείς τώ όδόντι τοΰ έλέφαντος.
2. Δηλ. έπληρωσε τό ο είχε χρέος, τό άποθανεΐν ύπέρ τοΰ κυρίου 

αύτοΰ.
3. Καθώς οςτις έπι κλίνης αναπαύεται, ριπίζεται καί αδεται, ούτω 

κάντούτφ, τά μέν ώτα τοΰ έλέφαντος ήσαν ώς ριπίδες, οί δέ βομβύλιοι 
ώς άοιδοί.

4. Τίός ήν τοΰ ’Αρζούνα.
5. Τάμα, και σκότος και οργήν σημαίνει.
6. Ός έξηγαγε τήν Λαξμήν, ήν ελαβεν ό Βισνοΰς.
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74. «Και τώ μέν Βριχατβάλα άντέστη ό μεγαλόθυμος χαί 
» μεγαλοσθενής Αβημανιοΰς, τώ δέΚριπα, ύ βασιλεύς τής 

»Κεκαίας χώρας, έλθών είς βοήθειαν τοϋ υίοϋ τοϋ ’Αρ

η ζούνα.
75. «Τότε τά στίφη τών θεών έθεώρουν τούτους τούς τε'σσαρας 

» πολεμικούς, ώ; τε'σσαρας όδόντας τών, ώς μεμηνότων 

» ελεφάντων, δύω στρατών τών Καουραβών καί Πανδοϊδών.

76. «Καί τοι κατεάγησαν άμοιβαίως τά άρματα τοϋ τε βα- 

» σιλε'ως τής Κεκαΐας χώρας καί τοϋ Κριπά, ούτοι δμως 

» τοΐς ξίφεσι τοιοϋτόντινα πόλεμον έποίουν, ώςτε έθεωρούν- 

« το ύπο πάντων τών πολεμικών, τδν πόλεμον αφεντών.
77. « Επιστάντος δέ τοϋ Δουρμούκα, τοϋ υίοϋ τοϋ Δρυταρά- 

» στρα, εις βοήθειαν τοϋ Βριχατβάλα, ό Σαχαδε'βας άνεΐ- 

» λε βε'λει εύθέως τδν ηνίοχον αύτοΰ θυμώ.
78. «Τοϋ δέ’Αβημανιοϋ βάλλοντας βε'λη συνεχή, καί κατα- 

» βάλλοντος τά τάγματα τών πολεμίων τώ ήχω τής χορ- 
»δής, ό βασιλεύς Βριχατβάλας διέτεμε τοΐς βε'λεσιν έν 

» ταύτω καί τδν ηνίοχον αύτοΰ καί τήν σημαίαν.
79. «Αλλ’ ό τοξικδς ’Αβημανιοΰς τοιοϋτον άπαράμιλλον πό- 

» λεμον έποίησεν, αμυνόμενος καί θυμούμενος, ώςτε έκάλυ- 

« ψε τδν ούρανόν, καθάπερ νέφεσι, τοΐς πυκνοΐς βε'λεσιν.
80. « Οί δ’εχθροί έφαντάζοντο τόν άπαράβλητον τήν δύναμιν 

’Αβημανιοϋν, πρό έκάστου οντα, καί ενα ό'ντα, ώς πολ
ύ λούς, καί ώςπερ μέλλοντα καταβαλεΐν τοΐς πολλοΐς βέ- 

» λέσι τό μεθόριον τοϋ ούρανοΰ καί τής γής.
81. «Κατασκευάσας δέ κατάστρωμα επί τοϋ αίθέρος τοΐς βε- 

» λεσιν, άδιάρρηκτονκαί ύπό ραγδαίας χαλάζης, ερριψε τόν 

»έαυτοϋ θυμόν κατά τοϋ πολεμίου στρατού, ώς πΰρ κατά 
» τοϋ δάσους, κατά μίμησιν τοϋ έαυτοϋ πατρός, καί τοϋ 

» πρός μητρός θείου.
82. «Τοϋ μέν ούν στρατού τών Πανδοϊδών χαίροντος έπι τή
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■» τροπή τοΰ στρατού τών Καουραβών, Ια τής δυνάμεως 

» τών συνεχών βελών τοΰ *Αβημ.ανιού,  δς ήν ώςπερ με- 
» μγινώς καί δειμαλέος έλέφας.

1. Και τών τεθνεώτων τάς καρδίας διερ^ήγνυε, φερόμενον έπί τών 
νεκρών σωμάτων.

2. Το πρωτότυπον χάριν έ'χει μεγάλην, επειδή παίζει πρός τήν λέξι* 
ο Ποιητής.

3. Δηλονότι ούτε το τόςον ένέτεινεν, ούτε βέλη εβαλε.
4. Εις τό μεσουράνημα.
5. Ό μεταφραστής έξηγών τήν έν τώ περιθωρίφ τοΰ χειρογράφου 

Ινδικοϊς γράμμασι γεγραμένην λέξιν, σημειοΐ δισέγγονον. (Σημ. τ. έκδ.)

34

83. « Επέστη τό άρμα τοΰ υίοΰ τής Γαγγάς, φοβερόν ήχον 
» ποιουν έν τώ κόσμω, και διαρρηγνύον τάς καρδίας τών 

» τε ζώντων καί τεθνεώτων τή φορά τών τροχών

84. «Επεισπεσών δέ μετά θορύβου ό απαράμιλλος καί ρωμα- 

» λέος υιός τής Γαγγάς, άνέστρεψε τούς βασιλείς καί τούς 

υ αύτών στρατούς, καθώς ό έπί τής συντέλειας τοΰ αΐώνος 
» σφοδρός άνεμος άναστρε'φει τόν ούρανόν καί τήν γήν  .12

85. «Πόνος δ’ ούκ ένενετο τώ Βησμα έκ κάμψεως τοΰ τόξου  , 

« ή βολής τών βελών, τών πολεμίων τρεψάντων τά νώτα 

« τή βολή τών όμμάτων αύτοΰ, καίτή κάμψει τών όφρύων.

34

86. «Απασα δ’ ή στρατιά τοΰ Ινδιστίρα, ασταθής γεγενημένη 

» έν πολέμω, καί τεταραγμένη καί τετρωμένη τοΐς δει- 

» νοϊς βέλεσι τοΰ φοβερού Βησμα, θρήνον έποίετ.

87. «Τοΰ μέν ούν Βησμα, τοΰ φοβερού έν τοΐς τρισί κόσμους, 
» βάλλοντος βέλη φθοροποιά, ό Ηλιος άνέβη εις τό ύψιςον 
« τοΰ ούρανού , θεωρός γενέσθαι βουλόμενος τοΰ πολέμου.1

88. «0 δ’ Αβημανιούς, ΐδών τά τάγματα πάντα τεταραγμέ- 

» να, έπές-η έφ’ άρματος κατά τοΰ προπάππου Βησμα, μή 
» άγαπήσας μηδ’ολως τώπρός τούς άλλους ίίρωας πολέμω.

89. Τρωθείς δέ τό στήθος ό Βήσμας τώ βέλει τού έγγόνου 5
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» αύτού, περισείσας τήν κεφαλήν διά την επιδεξιότατα 

» έκείνου, ένομίσθη ύπό τού στρατού τών Καουραβών, ώς 
» και αύτός έπτοήθη έν τοιούτω πολέμω 1.

4 . "Ο μεν Βήσμας έσεισε τήν κεφαλήν, θαυμάζων τήν έπιδεξιότητα 
τοΰ ’Αβημανιού* οί δέ στρατιώται ένόμισαν οτι έφοβήθη.

2. Θανατηφόρα δηλαδή* ή γάρ ράβδος τοΰ Ίαμα θανατηφόρος έστί.

90. «Τρωθέντες δέ ,καί οί περί τον Βήσμαν, δ,τε Κριπάς, ό 

» Κριταβάρμας, ό Δουρμούκας, ό Βιμβισσατής, καί ό Σα- 

» λέας, τοΐς βαλλομένοις βέλεσι τού ’Αβημανιού, φόβον 

« μέγαν έλαβον.
91. «Βαλλόμενος δ’ ό Αβημανιούς πανταχόθεν, ύπερηκόντισε 

« θυμώ και τόν Ιάμαν, τόν ποιούντα τό τέλος τού αίώνος, 
» καί διέτεμεν έν ταύτώ τοΐς βέλεσι τόν τε ηνίοχον τού 

« Δουρμούκα, την σημαίαν τού Βήσμα, καί τό τόξον τού 

« Κριπά.
92. «’Αγανακτούντος δέ τού Βησμα έπί τή πτώσει τής ση- 

» μαίας, καί βέλη βάλλοντας όμοια τή ράβδω τού ίαμα  , 

» δέκα λαμπροί άρματηλάται έκ τού ςρατού τών Πανδοϊ- 

» δών συνήλθαν είς ύπεράσπισιν τού υιού τού ’Αρζούνα.

*2

93. « Επιπεσών δ’ό Βήμας, ώς αετός, καί τοι ή σημαία αύτοΰ 

» πέπτωκε τοΐς βέλεσι τού Βήσμα, τοσαύτην όμως άνδοα- 

» ναθίαν έποίησε πολεμών, ώςτε ένομίσθη αύτός ό έφορος 
» τής ανδρείας Θεός.

94. «Θυμωθείς δ’ό Σαλέας, άφήκε τό χρυσούν δόρυ κατά τού 

» Ούτταρά, υιού τού Βιράτα, ος καθεΐλε διά τού οικείου 

» έλέφαντος τούς ίππους καί τό ά'ρμα, καί τόν ηνίοχον 

» αύτού.
95. «Τη δέ βολή τού οξέος δόρατος τού Σαλέα έπεσεν ό Ούτ- 

» ταράς έξ έκείνου τού έλέφαντος, ώςπερ ή ακρώρεια έξ 

• ύψηλού ορούς τώ κατασκήπτοντι κεραυνω.
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96. η Διατεμόντος δέ τοΰ Σαλέα τή ρομφαία καί την προ- 
« βοσκίδα τοϋ έλέφαντος τοϋ Ούτταρά, και αναβαντος επι 

» τά άομ.α τοΰ Κριταβάρμα, άχθεσθείς ό Σάγχας έπί τώ 
» θανάτφ τοϋ αύτοΰ αδελφού, έπέδραμε κατ αύτοΰ· άλλ 

» έζιυλύθη παρά τοϋ Βήσμα.
97. « Είς δ’ ασφάλειαν και σωτηρίαν τοΰ Σάγχα άντέστη εύ- 

» θέως ό ’Αρζούνας τω δυσφορήτω Βήσμα· άμφοΐν δέ τού- 

» τοιν μάχη διά τών βελών συνεκροτεΐτο, παρεμφερής τή 

» συντέλεια τοϋ αίώνος ι.

98. " Απολέσας δ’ ό Σάγχας τόν τε ηνίοχον έαυτοϋ καί τούς 
»ίππους τή κορύνη τοΰ Σαλέα, δς ήν πεζός, λαβών τήν 

» μάχαιραν αύτοΰ. ώς ζωήν, άνέβη έπι τό άρμα τοΰ ’Αρ- 

» ζούνα.
99. « Λφεΐς δέ τήν πρός τόν Αρζούναν μάχην ό υιός τής Γαγ- 

υ γάς, ήλάλαξε πρός τον στρατόν τών Πανδοϊδών, φέρων 

» τόξον έντεταμένον, καί όϊστούς ώς στόμα ήνεωγμένον, 
»και όδόντας τοϋ χαλεπού ’ΐάμα.

100. « Ην δ’ ό Βήσμας έν πολέμω κατά τών έχθρών, ώς δ πί- 

» πτων κεραυνός, τούς μέν έλέφαντας διωθών, τούς δέ πο

υ λεμικούς άναιρών, τήν δέ πορείαν τών αρμάτων έπέχων, 

» τούς δ’ ίππους άνατρέπων.

101. « Τών μέν ούν βελών τών έκ τοϋ τόξου τοϋ τεθυμω- 

» μένου Βήσμα καλυψαντων τον ούρανόν, καί αύτός ό 

» Ηλιος, ώςπερ φοβηθείς, είσέδυ τό σπήλαιον τοϋ δυτικού 

» ό'ρους.

102. « Ούτοι τοϋ λίαν φοβερού Βήσμα άποδείξαντος τοΐς βέ- 

» λέσι τόν αιθέρα πλήρη φλογών πυρός, όμοίου τω έπί τής 

ί συντέλειας τού αίώνος, έν ω άνέτειλεν ή Σελήνη έκ τού

34*
1. Πανώλεθρος δηλ.
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» ανατολικού όρους είς τό έπισχεΐν τού πολέμου τού; έαυ- 

» τής'άπογόνους, εν τούτω εκείνοι οί ένθουσιώντες ηρωες 

» έπαύσαντο πολεμεΐν αισχύνη πως. ■

Τέλος τού Πρώτου Κεφαλαίου, 

τού Έκτου Βιβλίου

της 

Βαλαβαράτας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,

Διαάαμθάνον τάς ανδραγαθίας και τδν θάνατον 

τοΰ Βήσμα^ μετά δέκα ήμερων τιόέίεμον.

1. 0 Βεώσας, ή απόρροια τού Θεού Κρισνά, ό διαδούς τήν 

Μαχαβαράταν, την ούσαν αμβροσίαν, συλλεχθεΐσαν έκ 
της διά πολλού ύπνώσεως έν τη γαλακτική θαλάττη, 

εστωμοι έπ’ άγαθώ.
2. « Τόν μέν ούν έν τή ημέρα μαρανθέντα βασιλέα Ινδιστί- 

» ραν έκ της θερμότητας τού, ώ; Ηλίου, Βησμα, κατέψυ- 
» ξεν ό Κρισνάς έν νυκτί, καθά περ ΰόασι τοΐς λόγοις .1

3- « Εν δέ τω τέλει της νυκτός, άμα Πλίω άνίσχοντι, δς 
» έστι θύρα τής αθανασίας τών ηρώων  , οί Πανδοίδαι 

« καί οί Καουραβα'ι συνέμιζαν, στησαντες τάς φάλαγγας 

» τών στρατών είς σχήμα Κραοόνσης .

12

3

1. Καθώς έν μέν τη ήμερα διά τοΰ 'Ηλίου ή χλόη μαραίνεται, έν δέ 
τη νυκτί θάλλει διά τής δρόσου.

2. 01 θανόντες έν πολέμω γενναίως, είσδύουσιν είς τδν ουρανόν διά 
τοΰ 'Ηλίου, ώς διά θυρας, ώς προείρηται.

3. Κραουνσα, είδος ορνέου φιλύδρου.
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4. ο 0 μέν ούν υίός τής Γαγγάς έρριπτε ταΐς βολαΐς τών 
» βελών τάς κάρας τών βασιλέων, ώς οπώρας βενβρων 

« Ναλικερών.
5. « Ανεφέροντο β’ είς τόν ούρανον αί ζεφαλαί τών τώ πο

υ λέμω χαιρόντων βασιλέων, ζοπτόμεναι τοΐς βέλεσι τού 
» Βησμα, είς τό ίβεΐν πως τάς θεάς, συν αίς έμελλαν 
χ ζευχθήσεσθαι.

6. « Φρίττων  β’ έβλεπεν ό Βήσμας τά ε’κ θυμού ε’ρυθρά ό'μ- 

» ματα τών άλλομένων είς τόν αιθέρα κεφαλών τών βασι- 
» λέων, άποβλέποντα είς αύτόν έν τώ πίπτειν.

1

7. « 0 β ούρανός, ό εχων τόν Ηλιον και τήν Σελήνην ώς 

» καρπούς, έφαίνετο ώς βένβρον πολύκαρπον, έκ τών ά  

» γλαών κεφαλών τών βασιλέων, τών άλλομένων τοΐς βέ· 

» λέσι τού Βήσμα.

*

8. «ίβών β’ ο Αρζούνας   τήν στρατιάν τεταρανμένην τοΐς 

μ έμπίπτουσιν όϊστοΐς τού Βήσμα, ώς θάλασσαν τοΐς άνέ- 
» μοις, έπέβραμε θυμώ.

12

9. « Ος, καί περ βαλλόμενος έκ τού πρόσω τοΐς καιρίως βάλ- 
» λουσι βέλεσι τών έχθρών, έφόρμα χείρων, ώςπερ εί έβάλ- 

» λετο βολαΐς οφθαλμών εύοφθάλμου γυναικός.
10. « Τό β’ αίμα, τό ρέον έκ τών σωμάτων τών έχθρών, 

» βαλλομένων τοΐς βέλεσιν, έγίνετο ώς χοή ΰβατος τή έκ 

>■ θυμού Οερμαινομένη καρβία αύτού .3

11. « Επέβραμε βέ κατ’αύτού θυμώ ό υίός τής Γαγγάς, ρίπτων 

όϊστούς αλλεπαλλήλους, ώς ό'φεις όζεις καί βραστηρίους.

1. Φρίκη γίνεται έκ φόβου, έξ έρωτος, ζαί έξ ανδρείας.
2. Τό ινδικόν κείμενον έκφέρει περιιρραστικώς' ό εχων σημαίαν τόν 

Χανουμάνα, ό’Αρζούνας δηλ. (Σημ. τ. έκδ.)
3. Δηλ. έδρόσιζεν, ώς ύδατι, τφ αΐματι, τήν έκ θυμού φλέγουσαν αυ

τού καρδίαν.
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12. « Εκ δέ τοϋ τόξου τοϋ Αρζούνα φερόμενα διεσκεδάννυντο 

« τά βέλη, ώς έκ τοϋ ορού τοϋ Ωκεανού τάκύαατα, είς κα
ί) τακλυσμόν τοϋ παντός ι, μηδαμώς άνακοπτόμενα, πολ

ύ λούς δέ καταβάλλοντα.

13. « Τοιοϋτόν τι δ’ αποτέλεσμα ανδραγαθίας άμφοΐν τούτοιν 

» έγένετο, ώστε καί τόν ούρανόν φαίνεσθαι έκ τών πολλών 
» βελών, ώς πεφρικότα.

14. « Καί οί μέν άλλοι ηρωες έγεύοντο τοϋ χυμού της μονομα- 
» χίας  , τοϋ πινομένου διά μόνης της άναιρέσεως, γλυκέος 

»οντος, καί άποτελοϋντος αύτούς αθανάτους.

*2

15. « 0 δέ Βημας έπαιζε μετά της ενδόξου νίκης   , ώς έν πο- 

>) ταμώ, ε’ν τώ στρατώ τοϋ βασιλέως της Καλίγγας, την 
» ύδροπαιδιάν, ής ρανίδες ησαν οί άναρριπτόμενοι μαργα- 

» ρίται  έκ της πληττομένης κάρας τών έλεφάντων.

34*

1

16. « Ενταύθα οί τεθνεώτες σωτηρία έγίνοντο της ζωής τών 

» ζώντων, τών έμπιπτόντων τοΐς ποταμίοις αϊμασι πολ- 

» λών έλεφάντων, οΐ άνφρέθησαν ύπό τοϋ Βήμα0.

17. » Οί αναιρούμενοι ελέφαντες ύπό τοϋ Βήμα, καί ριπτόμε- 
» νοι είς τόν αιθέρα, ώς νέφη, κακόν τινα οιωνόν έποίουν 
« της έκ Καλίγγας χώρας έκ τών βροχηδόν καταχεομέ- 

μ νων αιμάτων .6

4. Τοΰτο εννοείται έπί τής συντέλειας τοΰ αίώνος, οτε ό ωκεανός ΰπερ- 
βαίνων τά όρια, κατακλυει τό παν.

2. Δηλ. έμονομάχουν και έθνησκον, θεοί αθάνατοι γινόμενοι.
3. 'Ως μετά γυναικός παίζει ό άνήρ έν τω ποταμώ.
4. Λευκοί οί μαργαρίται, λευκαί και αί σταγόνες τοΰ ύδατος.
5. Καθώς ό έμπίπτων τφ ποταμώ έπιστηριζόμενός τινι σώζεται, ούτω 

οί έμπίπτοντες τοΐς ποταμηδόν ρέουσιν αΐμασιν, έσώζοντο έπιστηριζόμε- 
νοι τοΐς έπιφερομένοις νεκροϊς σώμασΓ καί γάρ τό νεκρόν σώμα επιπολά
ζει τώ ύδατι.

6. Κακόν γάρ σημεΐον τό βρέχειν αϊμα.

*
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18. « Φωνής δ' άρθείσης, οτι ό Βήμας άνεΐλε τόν Σακραδέβαν 

» καί τόν Βανουμάνα δύω βασιλείς, οί θεοί έτειναν τά 

» ομματα αύτών είς τόν ίνδραν καί είς τόν Ηλιον.

19. « Βοήν δ’ έβόησεν ό Βήμας, έξ ής οί μέν ήρωες έπεσον 

» λειποθυμήσαντες, οί δ’ έλέφαντες τών μερών τοΰ κό- 

» σμου ένητένησαν είς τόν αιθέρα, φοβηθέντες, μήπου 
» διερράγη ή Βραχμάνδα.

20. « Ενταύθα ό βασιλεύς Κετουμάν, ό άγλαός οίκος τής άν- 
» δρείας, πέπτωκεν έν τω σταδίω τοΰ πολέμου, ώς έν 

» κήπω τοΰ ’ΐάμα  , ύπό τοΰ Βήμα, ώς ύπ’ έλέφαντος 

« μεγάλου.

12

21. «Συντρίβεις δέ τό άρμα ό Βήμας τοΐς δπλοις τοΰ Βήσμα, 

» ύπερέζαιεν έκείνην τήν στρατιάν, καθώς ό Ηλιος δια- 

» σχεδασθέντος τοΰ νέφους ύπ’ ανέμου .3

22. «0 δέ παΐς τοΰ βασιλέως Δρυταράστρα , κατεπιέζετο 

» τω πλήθει τών βελών τοΰ υίοΰ τής Σουβαδράς, ώς τό 

» απαλόν φυτόν τώ ραγδαίω ύετω.

4

23. «Ιπτάμενα δ’ ένθεν καί ένθεν τά βέλη τών περί τόν Δου- 
» ριοδάναν, έρρίπιζον, ώς ριπίδια, τω έκ τών πτερών αέρι, 

» τόν υιόν τοΰ Αρζούνα, κεκμηκότα τω πολέμω.
24. «Ως άήρ δέ τάχιστα έπέστη ενταύθα ό Αρζούνας, κατα- 

» βάλλων τά τών βασιλέων κλέη, ώς δένδρων άνθη.

25. «Τά μέν ούν βέλη τών έχθρών ούδεμίαν ένέργειαν έποίουν 

» κατά τούτου, καθώς ούδ’ ή τής γυναικός βολή τών όμ- 
» μάτων κατ’ άνδρός μή δντος φιλήδονου.

1. Σακραδέβας λέγεται ό ’Ίνδρας, καί Βανουμάν ο Ηλιος. διό οί θεοί 
έφοβήθησαν μήπως αύτοι άν^ρέΟησαν.

2. Έν τω λειμώνι τού ’Ιάμα' ό γαρ πόλεμος, ώς λειμών έστι του 
Ίαμα.

3. Μετά γάρ τό νέφος θερμότερος έστιν ό 'Ηλιος.
4. Ό Δουριοδάνας δηλ.
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26. « Τά δέ βέλη τού Αρζούνα έπιπταν κατά πάντων τώνπο- 
» λεμίων, είς τό άνασπάσαι τάς ψυχάς αύτών ταΐς όξείαις 

» άκίσιν, ώς ό'νυζι χειρών τών υπηρετών του Ιαμα.

27. « Ενοχλούμενος δέ τότε συνεχώς ό Ηλιος  ύπό τών έν- 
» δόζων ηρώων, τών αναιρούμενων ύπό τοΰ Αρζούνα, είσέ- 

» δυ τά σπήλαια τοΰ δυτικού ορούς  , ώςπερ πεπληγώς.

1

12

28. «Επισημγ'ναντες δέ τοΰ Βησμα τό άνακλητικόν, οί ήρωες, 

» θερμότεροι τοΰ πυρός, άπήλθον έκαστος εις τάς έαη- 

» τών κατασκηνώσεις.

1. Οί ήρωες, διά τοΰ 'Ηλίου, ώς διά Ουράς, είσδυουσιν είς τόν ουρα
νόν, Οανόντες έν πολέμω.

2. ΙΝύξ έγένετο.
3. Όφιοφάγος- γάρ έστιν ό Γαρουδας.
4. Καθώς ούτος χάριν ένόμιζε και μέγα δώρον τόν έφετον πόλεμον^ 

ούτω κάκεΐνος άμοιβαίως* καί διά τοΰτο φιλοφρόνως πως πρός άλληλους 
διέκειντο, ώς άπολαμβάνοντες τό έφετόν.

Δ ε ν τ έ ρ α ήμερα.

29. « Πρόθυμοι δ’ όντες οί ηρωες είς τόν δειμαλέον πόλεμον, 

» καθοπλισθέντες περί τόν όρθρον, άπεσκέδασαν τό λοιπόν 

» σκότος της νυκτός ταΐς μαρμαρυγαΐς τών λιθοκόλλητων 

« θωράκων.-

30. «Καί ό μέν Βησμας έστησε τόν στρατόν εις σχήμα Γα- 
» ρούόα^ έπ’ όλέθρω τοΰ ώς δφεως  κόμβου τών εχθρών 

» ό δέ Αρζούνας είς σχήμα ημισελήνου, είς τό έκτραχη- 

» λίσαι εκείνην την φάλαγγα»

3

31. «Συνεπλάκησαν δ’ οί στρατιώται άμφοτέρων τών στρα- 
» τών χαίροντες, άλληλους έπαινοΰντες, καί φιλοφρόνως 

» πως πρός άλληλους διακείμενοι έπί τή αμοιβαία χά- 

» ριτι τοΰ έφετοΰ πολέμου .4

32. « Τών δ’ είς τά σώματα αύτών τραυμάτων ούκ ήσθάνοντο,
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» τού αίματος μή διαζρινομένου, ένεκα τών προσβαλλου- 

» σών ερυθρών άζτίνων τοϋ άνατείλαντος τότε Ηλίου.
33. « Είσέδυσαν δ’ άμα είς τό στράτευμα τών Καουραβών, 

» δ,τε Βημας καί ό Γατοτζάσας, ώς άμφότεραι αί χεϊρες 
» τοϋ παγίου είς τό εδεσμα

34. «Πόσοι δέ εν πολλή ούζ ησαν αγωνία τοΐς άπό τών τόξων 

» τούτων έπιπίπτουσι συνεχώς βέλεσιν, ώς οί έμβλεπό- 
» μενοι βλέμμασιν όξέσι τών άμμάτων τής νυζτός τοϋ 

» θανάτου  ·,*2

35. « Τα μέν τοι συνεχή βέλη τών πολεμίων βασιλέων έπι- 

» πτον έπί τούτους ανωφελή, καθώς ή. βροχή τοϋ νέφους 
» εις τε τήν θάλασσαν, καί είς τήν αμμώδη γήν.

36. «Η δέ λειποθυυ.ία τοϋ βασιλέως Δουριοδάνα έζ τοϋ βέ- 

» λους τοϋ Βήμα, έμπαγέντος τώ στηθεί αύτού, εστάλη 

» ώς άγγελος τοϋ θανάτου.
37. « Τούτου δ’ άπαχθέντος άπό τοϋ πολέμου ύπό τοϋ ηνίο

υ χου, λειποθυμοϋντος καί εκτάδην κειμένου έπί τοϋ άρ- 

» ματος, ό στρατός έσώθη ύπό τών περί τών Κριπάν πο- 

»- λεμιζών.
38. « Παραζληθεΐς δ’ έπειτα ό Βήσμας ύπό τοϋ βασιλε'ως, 

» άπαλλαγέντος τής λειποθυμίας, ήψατο τοϋ δεινού το

υ ξου, τοϋ περιεκτικού τής ηρωικής άρετής  .34
39. « Τό μέν δή τόξον τού Βήσμα άνιέμενον ζ,αί ύφιέμενον '  *

4. Τδ γαρ παιδίον άμφοτέρας τάς χεϊρας έμβάπτει τώ τρυβλίοη καί 
χανδδν έσθίει* οί γάρ Ινδοί διά τής δεξιάς χειρός έσθίουσι.

2. Νύξ τοϋ θανάτου, περιφρατικώς ό θάνατος, δς έστιν ό έσχατος 
καί αίούνιος ύπνος.

3. Παίζει πρός τήν λέξιν ό ποιητής.
4. 'Ότε μέν ή χορδή έλζεται, τδ τόξον άνίεται, οτε δέ τδ βέλος άφίε- 

ται, ύφίεται, καθώς καί ό άνθρωπος τή ανοίξει καί κλείσει τοΰ στόματος 
μασσαται.
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» πολλάκις ταΐς βολαΐς τών βελών, ε’φαίνετο ώς στόμα 

» τού ’ΐάμα, μασσώμενον αλλεπαλλήλους ή'ρωας.
40. «Καταβυθίσαι δ’ ήβούλετο ό Βήσμας τό ιππικόν, πεζι- 

« κόν και άρματικόν τοϋ ’ίνδιστίρα έν τω ώς Ωκεανώ αί- 

» μάτι τών ελεφάντων, οΐ έκτείνοντο άνά τρεις έκάστω 
» βέλει.

41. «Εν δέ τούτω ήλασε τό άρμα τού Αρζούνα ό Κρισνάς 

» εναντίον τού άρματος τού Βησμα, επικαλούμενος δεινο

ί» παθώς ούτωσί ύπό βασιλέων, ό'ντων έν πολλοΐς δεινοΐς·

42. « Ω Κύριε τού κόσμου, ό ών ή ναΰς της διαπλεύσεως 

« τού πελάγους τού κόσμου τούτου, διά τί ού γίνη ημϊν 

" ναύς, τοΐς κλυδωνιζομένοις έντός τών κυμάτων τών

« βελών τού Βησμα ;»

43. «Ορμών μέν ούν ό Βήσμας είς τό πρόσω, ώς πύρ της ύλης, 
» ού φλόγες ήσαν τά διασπειρόμενα βέλη, άπείρχθη, ζα- 

» Οάπερ πνοή σφοδρού ανέμου, τή φορά τών όϊστών τού 

» ’Αρζούνα.
44. «Διεφυλάχθη δ’ ή ζωή τού στρατού τών Πανδοϊδών, ώς 

» έν προτειχίσματι, έν τώ πλήθει τών βελών τού τοζο-

» φόρου Αρζούνα, βαλλόντων τούς έ/θρούς.
45. «Καί τά μέν βέλη τού Βησμα διαρρηγνύων, τούς δ’έναν- 

« τίους τοΐς βέλεσι διαπείρων ό Αρζούνας, εδειζε και 

» τό πρός τόν γέροντα σέβας, και τήν έαυτοΰ έπιδεζιό-

46. «0 δέ Βήσμας, δν και αύτός δ φόβος φοβείται, κατέζλει- 

» σεν άμφοτέρους τούς μέλανας  έν τω πλήθει τών βελών 12

1. Οίονεί ελεγεν" εί θέλω, καί σέ αναιρώ, ώς τούς λοιπούς, άλλα 
σέβομαι σε, ώς γέροντα, καί διά τοΰτο μόνον τά βέλη σου διαρρηγνύω.

2. Μελάγχρους ήν καί ό ’Αρζούνας, καί ό Κρισνάς" καί ό ψιττακός 
κυανόχρους ίστί.
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» αύτοΰ, ώς ψιττακούς έν κυρτή, είς παιδιάν καί διατρι- 

" βήν τής έαυτοΰ καλής ανδρείας καί νίκης χ.

47. « Διάβροχοι δέ γεγονότες αϊματι έκ τών παρά τοΰ Βή- 

» σμα τραυμάτων ούτοι οί δύω μελάνες, έφαίνοντο ώς 
» δύω βραχίονες τοΰ Κάλα  , έρυθραινόμενοι τώ έκ θυμού 

» έρυθρώ βλέμματι τής Καλής.

12

48. « Τότε έκ τής άθρόας βολής τών βελών, τών άφιεμένων 
» ύπό τοΰ Βήσμα, ή στρατιά τών Πανδοϊδών έστρεψε 

» τό πρόσωπον, ώς ή πόρνη άπό τοΰ άχρημάτου .3

49. « Τοΰ μέν ούν ’Αρζούνα ραθύμως πολεμοΰντος, διά τό 

» πρός τόν γέροντα σέβας, τοΰ δέ στρατού άχθομένου έκ 

» τών χαλεπών τοξευμάτων τοΰ Βήσμα,

50. « Εφη ό Κρισνας  «Μών έκλεισας έν πολέμω τούς όφθαλ- 

« μούς, ώ ’Αρζούνα, είς απώλειαν τοΰ οικείου στρατού, 
« και διά τοΰτο ούκ έπέχεις τούτον τόν ούτω γαυρικώς 

ο καί μανικώς έπερχόμενον γέροντα ·,

*

51. « Εγώ τούτον σήμερον αναιρέσω· τί γίνεται παρά σοΰ  

» Τοιαΰτα είπών ό Χάρης, φέρων τόν ήλιοειδή δίσκον, τόν 

»» φλογίζοντα και τόν ούρανον,

4

52 « Κατέβη θυμώ τάχισταάπό τοΰάρματος, δρώμενος μετάφό- 
» βου καί ύπ’αύτώντών θεών, ύποκυψάντων τούςαύχένας .5

1. Καθώς τις εχων δύω γυναίκας, κλείει είς διατριβήν αύτών έν κυρτή 
δύω ψιττακούς* ή γάρ ανδρεία καί ή νίκη, ώς δύω γυναίκες εκλαμβάνονται.

2. Μελάνες γάρ οΐ βραχίονες τοΰ Κάλα, τοΰ θανάτου. — Κάλας» 
μέλας. Καλή δέ, μέλαινα. Κάλας λέγεται καί ό Χρόνος, καί ό Θάνα
τος. Καλή δέ, ή δύναμις τοΰ Θανάτου, ή άποδίδοται αύτφ, ώς γυνή) 
συμβολικός.

3. Τό πρωτότυπον έχει μεγάλην χάριν* επειδή παίζει πρός τάς λέ- 
ς-ις ό ποιητής.

4. Δηλ. ούδέν γίνεται.
ΰ. Ώς οτςντις βλέπη ές ύψους κάτω, κάμπτει τόν αύχένα ολίγον.
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53. «ΐδών δ’ό Βήσμας τούτον έπιόντα, μηδαμώς διάτα
ν ρα/θεις, κρατών τό λαμπρόν τόξον, μειδιών, χαίρων, 

» χάριεν βλέπων, και φρίττων ,1

54. «Ω Κύριε, έφη, ελθέ, έλθέ- δότω μοι ταχέως την λύ- 

« τρωσιν ή Σουδαρσανά σου . Μωροί είσιν οΐ χρονίσω σκλη- 
« ραγωγία χρώμενοι, έπιθυμούσιν ίδεϊν διά τής θεωρίας 

« τήν σήν άϋλον θέαν.

12

55. «όλβιος έγώ ! ύπό μέν γάρ άλλων καί, θεραπευόμενος 
» διά τήν ταχείαν λύτρωσιν, λίαν όργίζη  κατ’ αύτών 

» κατ’ εμού δέ, καί πλημμελούντος  , ολίγον τι όργίζη.»

3

45

56. « Τοιαύτα είπόντος τού Βήσμα μετ' εύλαβείας καί έφέ- 
» σεως τής έπιτεύξεως τού δίσκου, κλίνοντας τε τήν κε- 

» φαλήν, καί αγαπώντας τήν καλήν λύτρωσιν,

57. «Πηδήσας ό Αρζούνας έκ τού άρματος καί όραμών, άνέ- 
” λαβε τόν Κρισνάν καί έπαναοιβάσας αύτόν έπί τού άρ- 

» ματος, θέαμα άξιον έδειξε παντί τώ κόσμω °.

58. «Καί, « Ω Κύριε τού κόσμου, έφη, τί τούτο τό έγχείρημα; 

« άφες τόν τοιούτον θυμόν, καί ίδέ μετά ταύτα τήν δύ- 

« ναμίν σου, ήτις αντιστρέφει είς έμέ . »6

1. Ή φρίκη ίδιον τής χαράς καί τής ανδρείας.
2. Παίζει πρός τήν λέξιν ό ποιητής- Σουδαρσσανά γαρ λέγεται ή κα

λή θέα καί ό τροχίσκος τοΰ Κρισνα- τουτέστιν άνελέ με διά τοϋ τροχί- 
σκου σου, ΐνα λυτρωθώ τοΰ σώματος- ό γάρ Κρισνάς αύτός, ώς Θεός 
δοξάζεται, σαρκωθείς έπι γής έπί σωτηρία τών ανθρώπων.

3. 'Ως οτε τις ένοχλούμενος παροργίζεται.
4. Πολεμοΰντος δηλ.
5. Πρότερον ό Κρισνάς ύπέσχετο ώς ού πολεμήσει, άλλα μόνον ηνί

οχος εσεται- ο οε Βήσμας είπεν, ώς αναγκάσει αύτόν πολεμήσαι- νΰν δ ό 
Αρζούνας έπέχει αύτόν, είς τήρησιν έκείνου τοΰ λόγου.

6. Τουτέστιν έγώ διά τής σής δυνάμεως, συνόντος μοι, ποιήσω ο,τι 
βουλει, δηλ, αφανίσω τούς έχθρούς- εχε δέ μόνον υπομονήν.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ, ΚΕΦ. Β'. 541
59. π Ταυτα είπόντος τού Αρζούνα, αί θεαί άπηλπίσθγσαν 

» της έπιτεύζεως τού άρίστου ήρωος .  Καί ό μέν Κρισνας 
» ένέπνευσε τή κόγχω χαίρων ό δε Αρζούνας εκλαγξε διά 

» της νευράς τού τόςου.

*

60. « II ούν χειρ τούτου, ούσα έν τώ έντεταμένω τόξω, ώς 
» έχιδνα έν τρώγλη, έγέννησεν ό'φεις, όϊστούς δυσφορήτους 

» καί τοϊς μεγάλοις ήρωσιν.
61. «Επεσχέθη δ’ομως αύτός ύπό πολλών βασιλέων, συνελ- 

» θόντων μετά θυμού, καθώς ό ϊνδρας ύπό τών δαιμό- 

» νων  , βαλλόντων βέλη έν ταύτω.12
62. « Εβαλε δ’ έπειτα τόν όϊστόν ΜαγΜραν τουνομα, τόν 

:> δυνατόν όλέσαι τόν κόσμον, κατακόπτοντα σώματα 

» έχθρών, ύποζύγια, όπλα, καί σημαίας.
63. « Φωνή δέ τις  έγίνετο τών έχθρών, βαλλομένων τοΐς 

» βέλεσι τού Πανδοίδου, ώς φωνή κογχών, εμπνεομένων 

» ύπό τεχνιτών.

3

64. « Οί δέ Πισσάκαι ήλθον χαίροντες εις τούς ποταμούς τών 

’> αιμάτων, καταβρωσόμενοι, ώς ιχθύες, τά πεπτωκότα 

» σώματα τού στρατού.
65. « Αφηκαν δέ οί ηρωες την ην είχον οϊησιν έπί τη περί τά 

» όπλα γυμνάσει τών χειρών έν τη νίκη τού Αρζούνα, κα- 
» θώς οί κολυμβηταί έν τή διαβάσει τού Ωκεανού.

66. «Τότεό Ηλιος, έρυθρός γεγενημένος, ώςπερ κατακεχραμ- 

» μένος τοϊς αϊμασι τών άναιρεθε'ντων πολλών ηρώων τοϊς

1. ’Αφ’ ού είδον αί θεαί, οτι ό Κρισνας άνέβη είς τό αρμα, άπηλπίσ- 
θησαν τής συνουσίας τοΰ Βήσμα, δς ήν πρόθυμος άναιρεθήναι ύπό τοΰ 
Κρισνά.

2. 01 γαρ δαίμονες καί Γίγαντες πολλάκις άντέστησαν τφ ’Ίνδρα 
πολεμοϋντες.

3. *Άσαφής καί άναρθρος, οίμωγαί δηλονότι καί κλαυθμοί.



542 ΒΑΛΑΒΑΒΑΤΑ,

λ δπλοις τοϋ Αρζούνα, είσέδυ τον ωκεανόν ι, λούσασθαι 

» βουλόμενος.
67. «Επιστάτης δέ της νυκτός τω ώκεανω τοϋ πολέμου, τδ 

» ζεϋγος τών στρατών  , άχθεσθέν διεζεύχθη μέχρι τής 

» έώας, καθώς τδ ζεϋγος τών χηναλωπέκων. »

12

1. ΙΝυξ έγένετο.
2. Δηλ. άμφότεροι οί στρατοί, καθώς τό ζεϋγος τών χηναλωπέκων 

διαζεύγνυταΐ έπιστάσης τής νυκτός τφ ποταμω ή τή λίμνη.
3. Τουτέστιν άφυπνώσαντες· παίζει δέ πρός τήν λέ£ιν ό ποιητής.
4. Χρεία εωθινήέστι, τό νίπτειν τάς χεΐρας καί τό πρόσωπον ϋοατι* 

τοΐς δέ Πισσάκαις άνθ’ υδατος αΐμά έστιν, φ και χαίρουσι' δηλολονότι 
αιματοχυσία πολλή έγένετο.

5. Ό ’Αρζούνας ήλθεν είς βοήθειαν τοϋ υίοΰ αδτοϋ Άβημανιοϋ.
6. Πολέμια γαρ τά έργα τή ψυχή.
7. Τό γάρ παιδίον περί τήν έώ έσθίειν φιλεϊ.
8. Ποτέ μέν ό ϊϊς άντέπεμπε πλείω βέλη, ποτέ δέ ό έτερος.

Τρίτη ημέρα.
68. « Εζελθόντες  δ’ έκ τοϋ πολέμου, δν εβλεπον έν νυκ τ 

» καθ’ ύπνους, οί μέν Καουραβαι έταζαν τόν στρατόν είς 
» φάλαγγα βαθεΐαν, οί δέ Πανδοίδαι είς ημισέληνον.

3

69. « Οί μέν ούν περί τόν Βήσμαν και Αβημανιοϋν πόλεμον 

» μέγαν συνεκρότησαν, γενόμενον τοΐς Πισσάκαις είς χρείαν 
υ έωθινήν   , τοΐς ποταμηδόν ρέουσιν αιμασιν.456

70. « 0 δέ Βήσμας έπολέμει τω Αρζούνα καθώς ό ό'χλος 

» τών περισπασμών τή ψυχή διδούς εωθινόν άριστον, 

» ώς παιδίω , τώ Κάλα, έκ τών σωμάτων τών βασιλέων.7

71. « ίίδοντο δ’ούτοι έπί πολύ, ώςπερ παίζοντες, τοΐς άμοι- 

» βαίοις πλεονασμοΐς  τής μάχης, καθώς δύω φίλοι τή 

» αμοιβαία πλεονάσει τής φιλίας.

8

72. « Και ό μέν Αβημανιοϋς κατεκάλυψε τοΐς βαλλομένοις 

« όϊστοΐς τά στίφη τών έχθρών, είς ων, καθώς τά πλήθη



ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ, ΚΕΦ. Β'. 5ί3

« τών αστέρων αφανή ποιεί ό "Ηλιος ταΐς άκτίσι.
73. « Ο δέ Δρυσταδιούμνας άνεϊλε τον Δαμάναν, τον υιόν 

» τοΰ Παουραβέα, καί τόν βασιλέα Σανγεμινήν, καθώς ό 

χ γνωστικός τόν χρόνον καί τό έργον

74. «Χαράν εσγεν ό Βήμας επί τοΐς μεγάλοις έλέφασι 
» τοϋ βασιλέως τής Μαγάδας, έπιδραμοΰσι κατ’ αύτοΰ, 

» καθώς ό οφις έπί τοΐς βατράχοις.

75. « Καί οί τών μερών τοΰ κόσμου ελέφαντες   καί ό ύπό 
» νήν Σέσσας έτρεμον έκ τοΰ βαδίσματος αύτοΰ, πεζή πο- 

» ρευσμένου, καί κορύνην έν χειρί φέροντας.

*2

76. α Η δέ φήμη, ή γεγενημένη έκ τής νίκης κατά τών έλε- 

» φάντων τών μερών τοΰ κόσμου, έπιπτε τότε άπό τών 
» έλεφάντων τούτων , διατεμνομένη τή παιούση κορύνη, 

» δ συμπεραίνεται έκ τών πιπτόντων μαργαριτών .

3

4

77. « Οση δέ θλίψής έγίνετο τω ύπό γήν όφιοβασιλεΐ έκ τοΰ 

» βαδίσματος τοΰ Βήμα, τοσαύτη ούκ έγίνετο έκ τής 

» πτώσεως τών έλεφάντων, ώς όρέων, αναιρούμενων τή 

» κορύνη τοΰ Βήμα.
78. « Τούτου δέ κτείνοντος ά.φειδώς, βλέποντες οί θεοί τούς 

»έλέφαντας καταβυθιζομένους είς τά ποταμηδόν ρέοντα 

» αίματα, ένεθυμήθησαν τόν ϊνδραν, ρίπτοντα τά ορη είς 

» τήν θάλασσαν .5

4. Τουτέστι τόν θάνατον και πάσαν πράξιν κατά τόν νόμον, δηλ. τό 
λούεσθαι και τότε έσθίειν, καί άλλα τοιαΰτα* ό γάρ θεόφρων τότε θνή
σκει, δταν θέλη (ΐσ. οτε θέλει), ουδέ θεωρεί δσα άπαγορεύει ο νόμος.

2. Οί έλέφαντες οί βαστάζοντες τήν γήν.
3. Δηλ. καί εκείνους ένίκησαν ούτοι οι έλέφαντες, ους άπέκτεινεν ό 

Βήμας.
4. Λευκή ή φήμη, λευκοί καί οι μαργαρίται.
5. Τά όρη φευγοντα τόν "ϊνδραν, κόπτοντα τά πτερά αύτών, επιπτον 

»’ς τήν θάλασσαν, ώς είς καταφυφήν* έκ δ’ έκείνων έγένοντο αί νήσοι.
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79. « Ωρμησαν δέ κατά τού Βήμα οί περί τδν Δουριοδάναν, 

» φαινομένου δίκην τού ’ΐάμα, και επαπειλοϋντο; άναιρέ- 

η σειν πάντας τούς έλέφαντας.
80. « Βληθείς δέ βέλει ό Βήμας ύπό τού Δουριοδάνα, και άλ- 

» γήσας, ήν έστώς έν όλίγω, ώςπερ έννοών τδν τρόπον τού 

» θανάτου εκείνοι.
8!. « Τρωθείς δέ και ό Δουριοδάνας βέλει τδ στήθος ύπδ τού 

» Βήμα, άναβάντος είς τό άρμ.α, λειποθυμίαν εσχεν, ώς 

» μηνύτριαν τού θανάτου.
82. « Τδν δέ Σεναπατήν, τδν Σουέναν, τδν Ζαλασάνδαν, τδν 

» Σουλοσάναν, τδν Βημαν, τδν Ούγραν, τδν Βημαράταν, 

» τόν Βημαβα/ούν, τόν ’Αλολούπαν,

83. » Τόν Σάμαν, τόν Βιβιτσούν, τόν Βικάταν, τόν Δουρ- 
» μούκαν, καί τόν Δουπραδαρσσάναν, τούτους τούς δεκα- 

» τέσσαρας έξαποστείλας, ξενισθησομένους παρά τώ άοτι, 

» άμα τοΐς όεκατέσσαρσιν υίοΐς αύτών,
84. « Φωνάς λεοντίους  έξέπεμψεν ό Βήμας, διηκούσας μετά 

» τών φημών    εις τούς δεκατέσσαρας κόσμους.

1

*23

85. « Εφορμήσαντος δέ τού Βαγαδάτα, τού πείραν εχοντος 

» δεινών όπλων, ή στρατιά τού Βήμα συνεστάλη, ώς ή 

«άπειρος καί πρωτόπειρος γυνή συστέλλεται έξ άνδρός, 

>» ερωτι μαινομενου .
86. « Τούτου τω βελει βληθείς τό ς-ήθος ό Βήμας, έλειποθύμη· 

η σε  καί έπερειδόμενοςτή σημαία , καί παράφοραν εχων τό 

» σώμα, έφαίνετο ώς μεμγνώς έλέφας, δεδεμένος έν ςύλω.

* 4

4. 'Αλαλαγμδν έπινίκειον.
2. "Ας ελαβεν έν τω κτεϊναι τοσούτους βασιλείς.
3. Τδ προτότυπον χάριέν έστιν, έπειδή παίζει προς τήν λέξιν ό ποιη 

της.
4. Ή σημαία ετίθετο όπιθεν τού άρματος.
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87. «’Αγανακτήσας 8’δ Γατοτκάσας έπί τω πατρι, άντέστη 

η τω Βαγαδάτα έποχουμένω έλέφαντι, έποχούμενος θείω 

» έλέφαντι, καί τούς περί εαυτόν εχων εποχούμενους τοΐς 

» έλέφασι τών μερών τοϋ κόσμου, ώς μάγος.
88. «Τούτου έκ τών βροχηδόν πιπτόντων βελών ό Βαγαδά- 

» τας, καί ό έλέφας αύτού Σουπρατίκας, ό κλάόος καί η 
» ρίζα της ανδρείας, ύπερήκμαζον καί ύπερέθαλλον  (έπί- 

» δοσιν έλάμβανον).

1

89 « Τότε οί μέν βασιλείς καί οί έλέφαντες άψυχοι έγένοντο 
» ταΐς ύπερφυέσι (άλλοκότοις) φωναΐς τοϋ τε Βαγαδάτα 

» καί τοϋ Σουπρατίκα.
90. «Η δέ γή ζόφου τής νυκτός πληρωθεΐσα, έφαίνετο οτι 

» έβυθίσθη είς τόν ’Ωκεανόν, ώςπερ άφεθεΐσα ύπό τών έλ:- 
» φαντών, τών βασταζόντων αύτήν, βαλλόμενων ύπό τοϋ 

» Γατοτκάσα.
91. « Επαύσατο δ’ εύθέως ό Βήσμας τοϋ πολέμου, φοβηθείς 

« τόν Γατοτκάσαν, τόν υίον τοϋ Βήμα  ή γάρ νύζ, ώς ήμέ- 

» ρα έστιν εις νίκην έν πολέμω τοΐς μαγικοΐς δαίμοσι  .

*

12

92. «Καί οί μέν Καουραβαι ωχοντο άπιόντες, έννοοϋντες, ότι 

» οΐ έ/θροί ούκ έν έκείνγ τή ημέρα άπεκτάνθησαν, οί δέ 

«Πανδοίδαι, ότι τή έπιούση έκείνους άποκτενοϋσι.

1. Όμοιοι μεταφορικός καί πάνυ άστείως ό ποιητής τόν μεν Βαγα- 
δαταν τώ κλαοω τού οενορου, τον οε Σουπρατίζαν, τόν έλέιοαντα αύτού. 
τή ^ίζη' καί καθώς τό δένδρον ύπερακμάζει έζ τής βροχής, οΰτω καί 
ούτοι έκ τών βροχηδόν πιπτόντων βελών. Ό έλέφας τού Βαγαδάτα, ό 
ονομαζόμενος Σουπρατίκας, υπερείχε πάντων τών έν τοΐς στρατοίς τή τε 
δυνάμει, καί τψ ζάλλει, καί τή πολεμική αρετή.

2. Βλέπουσ: γαρ έν νυκτί οί δαίμονες.

Τετάρτη ήριερα.

93. «Περί δέ τήν νύκτα έρωτηθείς ό Βήσμας ύπό τοϋ υίοϋ

35
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«σου1, «Αρα εκείνοι νικήσουσιν;» έλεςε λόνον λευκόν, 
» τουτέστι καθαρόν, ώς τό της Γαγγάς ύδωρ·

4 . Ό Σανζαίας λέγει πρός τόν Δουριοδάναν.
2. Πατάλα λέγεται ό καταχθόνιος κόσμος.
3. Ναραϊάνας έστίν ή γενική ψυχή, τουτέστιν ο Θεόσ.
4. Νάρας δέ ή μερική ψυχή, ή έν πασι τοΐς έμψύχοις.
5. Ένηνθρώπησε δηλ.
6. Ή ορθή γραφή είναι ’ίουδιστίρας καί ούχί ’Ινδιστίρας, ώς μέχρι 

τοΰδε έσφαλμένως έτυπώθη, ένεκα τής ου διφθόγγου, τήν οποίαν ό με
ταφραστής γράφει άπαράλλακτον μέ τό ν. (Σ, τ. έκδ.)

94. «Πάλαι ά Βισνούς, ληφθείς έν τώ νοί παρά τού Βραχμα, 

« ώστε άνελεΐν τό τής γής άχθος, ένεφανίσθη αύτώ, δν 

<> καί ύμνησεν, είπών

95. «Ω Κύριε τού παντός, ή ψυχή τού παντός, ό ιόν αύτός 

» τά πάντα, ό γινώσζων τά πάντα, ή γενεσις, ή υπαοξις, 

» και ή φθορά τού παντός, νίκα.
96. «Δόξα σοι ό Θεός, ό Κύριος τών νοητών καί αισθητών, 

»ό πάσης γνώσεως όοτήρ, ή τρυφή τών τρυφώντων καί 
» ό τρυφών τής τρυφής, δόξα σοι!

97. «Οί δαίμονες άνηρε'θησανύπόσού, Κύριε, εις άνεσιντού ού- 

» ρανούούτοι  ένανθρωπήσαντες, άχθουσι νυν τήν θεάν γήν,*

98. « Ενανθρώπησον, ώ Θεέ, εις τό άνελεΐν τό άχθος ταύτης 
«τής γής, ής τό μέν ορος, ή Μερόη, ώμος έστιν, ό δ’ού- 
» ρανός κεφαλή, ή δέ Πατάλα    ποΰς.»*23

99. «Τοιαύτα είρηκότος αύτού τού Βραχμά, αύτός ό Ναραίά- 

« νας ° έγένετο μετά τού φίλου αύτού Ναρα  κόσμημα 
« τής γής  .

4
56

100- «Τούτοις ούν, τω τε Ναραίανα καί τώ Νάρα, οί είσιν 
« ύπό τήν μορφήν τού Κρισνά καί τού ’Αρζούνα, βοηθού- 
« μένος ό ’ίουδιστίρας νικήσει  δθεν ή μετά τούτου ειρήνη 

« οικεία έστί. »

*
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101. « Εννοήσας δ’ό βασιλεύς Αουριοδάνας έκ τουτου του λόγου 
» τοΰ Βησικατήν δύναμιν τοΰ Κρισνά, ελθών ο’ί/.αδε,διηνυσε 

τήν νύνθ’ όλην έπαινών καί παραθαρρύνων τούς ήρωας.
102. « Κατά δέ τήν έω, ώ βασιλεύ, έξελθών έκατερος ο ήρωί- 

»κος στρατός, έτάχθη ό μέν εις σχήμα ίέρακος, ό δέεις 

» σχήμα κροκοδείλου, τή επιταγή τού Βήμα καί Βήσμα.
103. «Τότε έν τω στα^ίω τοΰ πολέμου, ο ήν ώς άλσος ήδύ 

» τοΰ θανάτου, βέλη έπιπτον άμοιβαίως (εκατέρωθεν) κατά 
» τών ήοώων, οι ήσαν ώς δένδρα, εχοντες τά κλέη ώς 

» λευκά άνθη.
104. « Εκ δέ τών ρεόντων πολλών αιμάτων άπό τών μετώπων 

» τών ελεφάντων, νυττομένων τοΐς βέλεσιν, ή γή έδόκει ώς 

» ποτιςήριοντού’ΐάμα, ψυχαγωγίαν παρέχον τοΐς Πραίταις .1
105. « Οί δ’όλιγόψυχοι στρατιώται, νυττόμενοι τοϊς όδοΰσι 

» τών ελεφάντων, ήνδρίζοντο ύπό τών μεγαλόψυχων, λε- 

» νόντων  « Τοΰτο ούκ έστιν αίμα άπό τής νύξεως τών 

» ελεφάντων, άλλα φώς ερυθρόν τοΰ Ηλίου  .»

*

12
106. «Εκάτερον δέ τό στράτευμα άνετρέπετο ύπό τών περί 

» τόν Βήααν καί Βήσμαν, βέλη βαλλόντων, καί τεμνόν- 

» των τάς κάρας τών βασιλέων, καθώς ό ποταμός άνα- 

» τρέπεται ύπ’ ελεφάντων, κοπτόντων τούς λωτούς.
107. « 0 δέ Σατεκής έπεμψε πρός τάς θεάς μίαν μυριάδα 

» αρματηλατών εύτόξων, όϊστοβόλων, καί μεγαλόψυχων.
108. « Τούτον δ’ έπέσχε τής ορμής ό Βουρισραβάς, ό έμπει- 

» ρος τών τού πολέμου, κατακαλύπτων τούς εχθρούς 
» τοΐς βέλεσι, καί παν μέρος, καθ’ ο φυγεΐν ήθελον.

1. ’Εν καιρώ θέρους, πίθους ύπατος πληροϋντες κατά τόπους, ύδωρ 
διανέμουσιν είς ελεος τοϊς διψώσιν όδοιπόροις’ ο5, δέ Πραΐται, καθό δαί
μονες, αίματοχαρεϊς καί α'μοπόται είσί.

2. Καί γάρ περί τήν έω έρυθραί είσιν αί ακτίνες τοΰ Ήλιου.

35'
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109. «Δέκα δέ υιούς-του Σατεκή, έπιδραμόντας είς μάχην, 

» έποίησεν ό Βουρισραβάς τοΐς βέλεσι προσφοράς πως 
» καί σπονδάς τοΐς έφόροις τών δέκα διαστάσεων τοΰ 

» τόπου θεοϊς.
110. «’Αμφότεροι δ’ ούτοι οί ήρωες έπ^εσαν πεζή κατ’ άλ- 

» λήλων ξιφήρεις, μετά μεγάλης ορμής και οργής, κα- 

» τεαγότων τών αρμάτων αύτών.
111. «Τούτων δ’έκ τοΰ βάρους κατακαμφθέντων τών τήν γήν 

» βασταζόντων ελεφάντων, τής χελώνης, τοΰ όφεως, τοΰ 

» χοίρου και τών όρέων, ή γή έβυθίζετο άν, εί μή έρεί- 

» δετό έπί τής δυνάμεως τής αλήθειας αύτών .1

112. « ’Αναληφθέντες δ’ έζάτεροι εύθέως έπί τών αρμάτων 

» ύπό τοΰ Βήμα καί Δουριοδάνα, ένόμιζον τήν ζωήν έπαχ- 

» θεστέραν τοΰ θανάτου  .12
113. «’Αγανακτήσας δ’ ό ’Αρζούνας έπί τώ Οανάτω τών 

» υιών τοΰ Σατεκή, έπέστη, ώς πΰρ δεινόν, είς τό κατα- 

» καΰσαι, ώς δε'νδρα, τούς Καουραβάς.

114. « Εκ δέ τοΰ ’Αρζούνα, τοΰ εχοντος τόξον δεινόν, καί 

» ηχητικόν, όϊστοί έπιπτον έπί τάς κεφαλάς τών βασι- 

» λέων, ώς σκηπτοί έκ νέφους, τοΰ εχοντος τήν ίριν, και 

» βροντώντας έπί τάς κορυφάς τών όρέων.

115. « Τηνικαΰτα ή στρατιά σου  , βαλλομένη τοΐς βέλεσι 

» τοΰ Αρζούνα, καί καταθλιβομένη, συνεστάλθη καί 

» έγένετο ώς ένθεσις βρώματος τοΰ θανάτου.

34

116. «Δισμύριοι γάρ καί πεντακισχίλιοι τών βασιλέων άνφρέ-

1. Έπί τής αλήθειας έρείδεται ή γή.
2. Ήσχύνοντο δηλ.
3. Ό Σανζαίας λέγει πρός τόν Δρυταράστραν.
4. Καθώς ή ορυζα συστέλλεται καί συνάγεται, ώς βώλος, διά τών δα

κτύλων, καί ούτως εντίθεται τω στόματι.
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» θησαν τότε ύπο τοΰ υίοΰ τοΰ Ινδρα, μαχομένου έζ 

» καρδίας.

117. «Τότε ή κακοβουλία σου  τά μέν χεόμενα αίματα τών 
» βασιλέων εσχεν, ώς φύλλα νεογνά, τούς δ’ έκ τών ορ- 

» μων μαργαρίτας, ώς άνθη, τάς δέ κάρας, ώς όπώ- 

» ρας.

1

118. « Ουτω μέν δή τοΰ ’Αρζούνα άναιροΰντος πλήθη δεινών 

» ήρώων, ό Ηλιος φοβηθείς ζατέφυγεν είς τον ’Ωκεανόν, 
» ώς εις φρούριον έρυμνόν  .12

119. « Οί δ’ ηρωες άπήλθον είς τά ίδια βραδέως, καίπερ 

» σπεύδοντες, δεινά παθόντες πλείω έν τώ λύΟρω τοΰ 

» αίματος, η έν τώ πολέμω »3

1. Ό Σανζαΐας λέγει πρός τόν Δρυταράστραν δηλονότι εί καλώς 
συνεβούλευες, πόλεμος ούζ έγίνετο, ούδέ τοσοΰτος ιρόνος.

2. Νύξ δηλ. έγένετο. — Τό πρωτότυπον χάριν έχει, επειδή παίζει 
πρός τήν λέςιν ό ποιητής.

3. Ούζ ήδύναντο πορεύεσΟαι εύμαρώς, διά τήν έπισυμβασαν ίλύν έκ 
τών αίμάτων.

4. Είς ούδέν δηλ. αύτά τιθέμενοι.
5. Παίζε; πρός τήν λέξιν ό ποιητής.

Πέμπτη ήμερα.

120. «Πάλιν δέ περί την έω καθοπλισθέντες οί Πανδοίδαι 

» καί οί ΚαουραβαΙ, επολέμουν πλείονι θυμω, τάξαντες 

» έκάτερον τον στρατόν είς σχήμα Κραοΰνσης και κροκο
ί) δείλου.

121. « Φιλοζίνδυνοι δ’ό'ντες, έδίδοσαν τά αύτών σώματα, 

» οίονεΐ άχυρα , τοΐς ό'έσι στόμασι τών βελών, τοΐς 
» παρά τών εχθρών έρχομένοις, καθώς οί φιλόδωροι δι- 

» δόασι καί τό σώμα εαυτών τοΐς αίτοΰσιν, εί καί παρ’έχ- 

» Ορών έρχονται, καί σκληρά λέγουσι .

4

5
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122. «Τίνων|δέ παιζόντων έν ταύτη τή γή τοϋ πολέμου, ώς 
» έν λίμνη παιδιάς τοϋ ίαμα, τό αίμα ούκ έξεμύζησαν 

» τά βέλη, ώς βδέλλαι;
123. « Επήεσαν δέ κατά τών Καουραβών ο,τε Βήμας καί ό 

ο Δρουπάδας, ερυθροί ό'ντες έκ πολλοϋ θυμοϋ, καί έφαί- 

» νοντο αύτοί μέν, ώς δύω οφθαλμοί, τά δέ τόξα αύτών, 

» ώς δύω όοούες τοϋ Ιαμα.

124. « ίΐ δέ στρατιά εκείνη, θλιβομ.ένη σφοδρά ύπό τών δύω 

» τούτων, ώς γυνή ύπό τών χειρών τοϋ άνδρός, ιδρού, 

» έτρεμε, καί έν αγωνία ήν Χ.

125. " Περιεκύκλωσε δ’ό Δουριοδάνας πολλοϊς έλέφασι τόν 

» Βημαν, τόν όλλύοντα τόν στρατόν, καθώς ό καιρό; της 
« βροχής τόν Ηλιον νέφεσι, τόν ξηραίνοντα τόν ποτα- 

» μόν  .*2
126. « 0 δέ, πλήττων σφοδρώς τούς έλέφαντας κατά τά μέ- 

» τωπα τη κορύνη, ένεπήγνυεν αύτούς τη γη, ινα συνοι- 
» κησαιεν τοίς οφεσιν  .34

127. α Άναρριπταμένων δέ τών ελεφάντων ύπό τούτου, φόβος 

» έγένετο τοΐς θεοϊς, άφεΐσι την θεωρίαν, καί φυγοϋσι τη 
» 8ε κακεΐσε, μηπου τά φορεία αύτών συντριβεΐεν.

128. « Ζώντες δ’ οί έλέφαντες άνερρίπτοντο είς παν μέρος 

» ύπό της κρατούσης χειρός τούτου, ώςπερ δοθησόμενοι 

» τοΐς έφόροις τών μερών θεοϊς, είς ά'νεσιν τών έλεφάν- 
, ~ α :> των αυτών

129. « Ο δέ Δουριοδάνας, έξάψας θυμώ, ώς πυρι, μετά τών 

4. Ταΰτα άκολουθ-ϊ καί τή γυναικί έν περιπτύξει.
2. Παίζει προς τήν λέξιν ό ποιητής.
3. Παίζει προς τήν λίξιν ό ποιητής* ή γαρ ινδική λέξεις τοΰ κειμένου 

σημαίνει τόν τε ελέφαντα καί τόν οφίν.
4. Ίνα εποχούμενοι τούτοις, άνεσιν δοϊεν τοΐς έαυτών έλέφασιν.
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» εαυτού αδελφών, έβαλλε βέλη πολλά ζατά του Βήμα, 

»τού άναρρίπτοντος πολλούς έλέφαντας.
130. «Νενυγμένος δ’ ό Βήμας ζατά παν μέρος τοΐς παρά τού 

« Δουριοδάνα βέλεσιν, έφαίνετο ώςπερ ϊνδρας, εχων χι- 

» λίους οφθαλμούς ερυθρούς έζ θυμού .1
131. «0 δέ Δρουπάδας έσζότισε τούς Καουραβάς τή Μοχα- 

» ΐάστρα   , καθώς ό Ηλιος τή ακτινοβολία τούς νυκτε- 

» ρινούς λωτούς .

*23

132. « Εκ δέ τούτου οί Καουραβαί συνωθοϋντο  άλλήλοις 

» καί συνεθλίβοντο, καθώς οί άναφυώχενοι όζεις όδόντες 

» τού παιδιού .

4

5

133. « Τότε ό διδάσκαλος Δρόνας, ό ποιων απαλλαγήν τής 

» μωρίας, ήνεγκεν είς τό λογικόν ταχέως τούς Καουρα - 
» βάς, διά τής άφέσεως τού νοητικοΰ (γνωστικού)βέλους.

134. «Διαθρύψας δ’ό Βήμας τό άρμα τού βασιλέως τών 

» Καουραβών, λυποθυμήσαι έποίησεν αύτόν τοΐς βέλεσι, 

» λέγων « Εγώ ούκ άφήσω τούτον σήμερον ζώντα. »
135. « Τού μέν ούν Δουριοδάνα άναχθέντος ύπό τού Κριπά έπί 

» τό άρμα, τού δέ Βήμα άναβοήσαντος χαρά, ή μέν γή 

» έτρεμεν, ώςπερ φοβηθεΐσα, τά δ’ ορη διερόήγνυντο .6

136. « Παραστάντος (άναφανέντος) δέ τού γέροντας Βησμα, 

» ή χαρίεσσα στρατιά τών Πανδοϊδών λυσιμελής πως έγέ-

4. Χιλιόφθαλμος γάρ έστιν ό ’Ίνδρας.
2. Μοχανάστρα, μωραντικόν δ’πλον.
3. Εμώρανε δηλ. τω τής μωρίας βέλει τούς Καουραβάς, καθώς ό 

Ηλιος τή άκτινοβολία σκοτίζει, τουτέστει κατακλείει τούς λωτούς, τούς 
άνΟοΰντας έν νυκτί.

4. Έπειδή έμωράνΟησαν, διά τοΰτο συνωθοϋντο άλλήλοις.
ΰ. Συσφίγγει γάρ αύτούς τό παιδίον, έζ τής άναφύσεως κναιόμενον.
6. Έκ τής βοής τού Βήμα ή γή έσείετο και τά όρη διερρήγνυντο.
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» νέτο έκ τών βελών αύτοΰ, διαπειρόντων τάς κάρας.
137. « 0 υ.έν ούν Βήσμας, ον ό κόσμος έφοβεϊτο, τοσαύτην 

» σφαγήν έποίησε τών βασιλέων, πτοηθέντων, ώςτε έπλή- 

μ ρωσε τόν οίκον τοϋ Ίαμα .
138. « Τοσοϋτος γεμήν πόλεμος τών υιών τής Δραουπαδής 

» κατά τών Καουραβών έγένετο, ώστε τούς οφθαλμούς 

ι> τών θεών έλκυσθήναι εύθέως άπό τών περί τόν Βήσμαν 
5 » , » )» επ αυτους .

139. « Κρυβέντος δέ τότε ύπό τό δυτικόν ορος τοϋ Ηλίου, 

» ώςπερ μή δυναμένου βλέπειν την πολλήν σφαγήν (άν- 

» δροκτασίαν) τών της Δραουπαδής, οί Μαχαράται  έπαύ- 

» σαν το πολεμοϋντες.»

3

1. Πολλάς ψυχάς άΐδι προΐαψε.
2. Άφήκαν δηλ. βλέπειν τδν Βήσμαν άνδραγαθοΰντα, καί έτρεψαν τα 

όμματα πρός τούς Πανδοΐδας, άνδραγαθοΰντας μάλλον.
3. Μαχαράτας έφερμηνεύεται, Μεγαλόδιφρος’ επίθετου δ’έστιν ήρωος.
4. Τδ χεόμενον δηλ. αΤμα, ούκ ήν αίμα, άλλα ©ώς τοΰ Ήλιου, τε

μνόμενον τοΐς όξέσι βέλεσι* καί γάρ τδ φώς τοϋ Ήλιου περί τήν έω 
Ερυθρόν έστι.

αΕχτη ΐ'ιμερα.

140. « Παρηγορησας δ’ ό Βήσμας, τόν Δουριοδάναν, νικηθέντα 

» ύπό τοϋ Βήμα, περί την ανατολήν τοϋ Ηλίου έταζε τόν 

» στρατόν είς σχήμα κύκλου, ό δ’ ’ίουδιστίρας είς σχήμα

» κεραυνού.

141. » Τό φώς τοϋ Ηλίου, ώςπερ τεμνόμενον τοΐς ριπτομένοις 
η όζέσι βέλεσι τών ήρώων, διεχέετο κατά γής, ρέον τήδε

Λ. €/ > ' ~ 4» κακεισε, ο εστι το αιμα .
142. «Πόλεμος δέ συνεκροτηθη τω Βήσμα καί τώ Αρζούνα,
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« τώ μελάνι καί τώ λευκφ, ώςπερ τώ Ηλίω καί τώ Ρα- 

» χου .
143. « Τά δέ χρυσά βέλη τοϋ Βησμα καί τοϋ ’Αρζούνα, ώς 

»περ λυποθυμοϋντα εκ τής πολλής αύτών θερμότητας, 
» πίπτοντα έξ ούρανοΰ κατά γής έφαίνοντο, ώς ακτίνες 

» τοϋ Ηλίου  .12
144. « 0 δέ Βιράτας, ού τό όχημα κατεάγη τοΐς βέλεσι τοϋ 

»Δρόνα, καί έβυθίσθη, ώς έν ώκεανώ, έν τω πολέμω, 
»κατέφυγεν (άφρων !) πρός τόν υιόν αύτοΰ Σάγχαν  
« έπί ζωή.

3

145. «ό δέ διδάσκαλος Δρόνας έπολέμει τούτοις έν ένί άρ- 

» μάτι ούσι, τώ τε Βιράτα καί τω Σάγχα, τώυίω καί τώ 
» πατρι, καθώς ό Διδάσκαλος τής θεωρητικής τή άγνοια 

» καί τω εργω τοϋ μαθητοϋ.
146. « Κατεβύθισε δ’ εύχερώς τον Σάγχαν  ό Δρόνας είς τό 

» μή ον, τή τε έαυτοΰ εύκλεία, τή ουση λευκή, ώς Καφού- 
» ρα, καί τώ βέλει .

4

5

1. Ό μεν λευκός ών, ώς "Ηλιος, ο Βήσμας· ό δέ μέλας, ώς ό'Ρα- 
χοΰς, ό ’Αρζούνας. 'Ρα/οΰς έστιν ό μυθευόμενος δαίμων, ό εχθρός τοϋ 
'Ηλίου, δς όρμα καταπιεϊν τόν "Ηλιον, και έκ τούτου γίνεται εκλειψις.

2. Περί γάρ τό πρωί έρυΟραί είσιν α'. ακτίνες τοΰ Ηλίου.
3. Παίζει πρός τήν λέξιν ό ποιητής. Σάγχας γάρ λέγεται καί ό μέ- 

γας κόγχος. Ταλανίζει δέ αύτόν, διότι πρός τόν ού δυνάμενον σώσαι εαυ
τόν κατέφυγε" αύτός γάρ ό Σάγχας μετ’ ολίγον άναιρεθήσεται ύπό τοΰ 
Δρόνα.

4. Παίζει πρός τήν λέςιν’ Σάγχας γάρ λέγεται, ώς προείρηται, ό μέ- 
γας κόγχος. Ιουτέστι τό κλέος τοΰ Δρόνα ήν λευκότερον, δηλ. ύπέρτερον 
τοΰ Σαγχα’ λευκός γάρ έστι και ό κόγχος' κατεπόντισε δέ ούχί είς τόν 
πόντον, ένθα γενναται καί ζή ό κόγχος, άλλ’ είς τό μή ον, είς τόν θά
νατον.

5. Δηλονόνι τή έπιδβζιότητι.



554 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

147. “ 0 δέ Σιζανδής, ού τό ό'/ημα κατεάγη ύπό τοΰ υίοΰ 
» τοΰ Δρόνα, κατέφυγε πεζός είς τόν πολύϊδριν περί τά 

λ όπλα Σατεκήν, καθώς ό ορνις, ού τό πτερύγων κα- 
» τεάγη ύπό κόρακος, καταφεύγει πεζός είς πολύκλαδον 

» θάμνον ι.
148. « 0 δέ Σατεκής ενίκησε τω ίνδρικω δ'πλω   τόν δαίμονα 

» Αλαμβουσαν, έπώντα μετ’ οργής, καί μαγικώς εχοντα 

« όρος άνθ’ όπλου.

*2

149. «ό δέ ίραβάν  , ό υίός τοΰ Αρζούνα καί τής Πανναγής, 

» ενίκησε τόν Βίνδαν, καί τόν Ανουβίνδαν, τούς βασιλείς 

» τής Αβαντής, καθώς ό θεωρητικός νίκα τό καλόν καί 

» καχον εργον

34

150. « 0 δέ Βαγαδάτας καί ό Γατοτκάσας, συγκροτήσαντες 

*> πρός άλληλους μέγαν πόλεμον, ές ού καί ό θάνατος 
υ αύτός, μεγάλως φοβηθείς, έφυγεν, ώρμησεν έκάτερος 

» έφ’έκάτερον τόν πολέμιον στρατόν .5
151. «Ο δέ βασιλεύς τής Μάδρας, συντρίψας τό άρμα τοΰ 

» Νακούλα, εδραμε φεύγων, συντρίβεις τό έαυτοΰ άρμα 

» ύπό τοΰ Σαχαδέβα- ούκ άνγρέθη δέ, διότι ήν αδελφός 

» τής μητρός .6

152. « Ο δέ ΐουδιστίρας, νικήσας τόν Σαταϊούσσαν, έκράτησε

4. Παίζει κάνταΰθα πρός τάς λέξεις ό ποιητής. Σικανδής γάρ λέγετα 
και ό ορνις* Δρόνας λέγεται και ό Κόραξ’ Πάτρα δέ λέγεται τό όχημα 
και τό πτερόν, και ή πτέρυξ.

2. Ινδρικόν οπλον έστιν ό κεραυνός.
3. Ό Ίραβάν έγεννήθη έν τφ Γάγγη, ώς πρότερον είρηται.
4. Ούδέν ποιεί, ούτε καλόν, ούτε κακόν εργον.
5. Εφοβήθη ό θάνατος, και διά τοΰτο ούκ ήλθεν, ούτε πρός τοΰτον, 

ούτε πρός έκεϊνον'και δ μέν Γατοτκάσας ώρμησεν έπί τόν στρατόν τοΰ 
Δουριοδάνα, ό δέ Βαγαδάτας έπί τόν τοΰ ’Ιουδιστίρα.

6. υΗ ώνομάζετο Μαδρή.
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» τον θυμόν αύτοΰ, καθώς ό Ωκεανός τήν άρμην αύτοΰ, 

» μήπως άπολεσθή ό κόσμος.
153. « Καί αί μέν χεΐρες καί αί κοιλίαι τών βασιλέων, αί 

» κοπεϊσαι ταΐς βολαΐς τών όπλων τοΰ Βήσμα, έγένοντο 
» δοίδιζες καί πίνακες  έν τή τραπέζη   τοΰ ΐάμα.1 *2

154. «Τό δ’ έκχεόμενον αίμα τών βασιλέων τοΐς βέλεσι τοΰ 

» ’Αρζούνα, έγένετο πόμα τοΰ ’ΐάμα, άρυόμενον μεν τή 
» άκίδι τοΰ βέλους, ψυχραινόμενον δέ τώ ύπό την γλυ- 

» φίδα πτερώ  .34

155. «Τότε τοΰ Ηλίου θερμανθέντος πως ταΐς έκ τούτων τών 

» δύω στρατών όξείαις θερμότησι, καί είς θάλασσαν κα- 

» καταδύσαντος, οί βασιλείς παΰσιν τοΰ πολέμου έποιή-

4. Αΐ μέν χεΐρες, ώς δοίδικες, αί δέ γαστέρες, ώς τρυβλία.
2. Αύτολεξεί, έν τφ οΐκω τής έστιάσεως.
3. Τό δ’ αίμα τών βασιλέων, τό άρυόμενον μέν τή άκίδι τών βελών 

τοΰ ’Αρζούνα, ψυχραινόμενον δέ τω ύπό τήν γλυφίδα πτερώ, έγένετο 
πόμα τοΰ Ίαμα" θερμόν γάρ τό άϊμα.

4. Ό Δρυσταδιούμνας.
5. Τό τόξον έλκόμενον στρογγυλοειδές πως γίνεται, ώς τρυβλίον.

»σαντο.»

Έβδόμη ημέρα,·

156. «Κατά δέ την εω, τάξαντος τοΰ υίοΰ της Γαγγάς τόν 
« στρατόν είς σχήμα θαλάσσης, ό υιός τοΰ Δρουπάδα  

» έταζε τόν οίκεΐον στρατόν είς σχήμα τρίγωνον.

1

157. « Καί τά μέν τόξα πληρωθέντα κατά τό έν μέσω κενόν 
» τής λαμπρότητας τοΰ σώματος τών ήρώων, τρυβλία 

» έγένοντο τοΐς άκολούθοις τοΰ ΐάμα , οι έκλήθησαν είς 

» έστίασιν.

5

158. «Οί δ’ηρωες προύχώρουν έν άνέσει, καταστορεσθείσης 
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» της κόνιος της γης, ή έβράγη τοΐς ποταμηδόν χεομέ- 

» νοις αϊμασιν έκ τών βελών έκατέρου τοΰ στρατού.

159. «Εκ δέ τών όϊστών τοΰ Βήσμα, τών καταβαλλόντων 

» κάρας βασιλέων, ώς οπώρας Ναλι/.ερών, ή στρατιά τών 
» εναντίων ηρξατο όκλάζειν.

160. «Οί δέ διάκονοι τοΰ ’ΐάμα έ'παιζον, καθάπερ σφαίραις 

» και κογχυλίοις, ταΐς κεκομμέναις κάραις ύπό τοϋ Βή- 
λ σμα, και τοΐς διερρηγμένοις κατά την γαστέρα άκεφά- 

» λοις σώμασιν .1
161. « Απέστρεψε δη τό πρόσωπον ή στρατιά τών Πανδοϊδών 

» άπό τούτου τοΰ γέροντας, καμπύλον τό τόςον ποιοϋντος, 

» και φρικτόν πόλεμον αποτελούν ιος.

162. « Φυγόντος μέν ούν έκείνου τοΰ στρατού, τερπόμενος ό 

» Βήσμας έν τώ έαυτοΰ κλέει, ώς έν άπεράντω πελάγει, 

» μόνον τόν Βήμαν είόεν απέναντι, ώς άνταύγασμα 
» εαυτού  .*2

163. «Πληγέντος δέ τοΰ στήθους τοΰ Βήμα βέλει τού Βή- 

» σμα, αί άναχύσεις τοΰ αίματος έφαίνοντο ώς φλόγες 
» θυμικοϋ πυρός, άναδιδόμεναι είς πυρπόλησιν τών 

» έχθρών.
164. « Τό δ’ άρμα τού Βησαα, ού ό ηνίοχος παρανάλώιζα έγέ- 

» νέτο τώ βέλει τού Βήμα, είλκύσθη άπό τοΰ πολέμου 

» ύπό τών ίππων, δόντων κλέος τοΐς πολεμίοις.

165. «Τότε  τό πΰρ τής ανδρείας τοΰ Βήμα, τοΰ άνελόντος3

4. ΑΙ μέν κάραι, ώς σφαΐραι παιδιας' τά δέ ακέφαλα σώματα, ώς 
κογχύλια, διερ^ηγμένα κατά τήν κοιλίαν" και τό κογχύλιον γάρ διερ- 
^ηγμένον έστι κατά τό μέσον θατέρου μέρους. Έν Ίνδίφ παίζουσι καί 
τοΐς κογχυλίοις, ρίπτοντες αύτά ώς κύβους.

2. 'Ώςπερ έν ΰδατι βλέπει τις τήν σκιάν έαυτοΰ.
3. Ό Σανζαίας λέγει πρός τόν Δρυταράστραν.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ, ΚΕΦ, Β'. 557
υ επτά σου παΐδας, τόν Βαχβασσήν τόν Κουνδαδάραν, 

166 » τόν Βισσαλάζαν, τόν ’Απαραζίταν, τόν Μαχο^άραν, 

» τον Πανδϊτάκαν, και τόν Σουνάβαν, έςήφθη ώς έπτά- 

» φλογον πΰρ, τοΐς έκχεομένοις εκείνων αΐμασιν.
167. « Ειτα ό θρασύμα/ος υίός σου ’Α^ιτεκετοΰς, άγανακτή- 

» σας λίαν έπι τώ θανάτω τών αδελφών αύτού, καί ελθών 

» εναντίον, έπέμφθη καί αύτός πρός τόν Ηλιον ύπό τού 

» Βη'μα  .12
168. «Φοβήσας ό φοβερός Βήμας τόν πολέμιον στρατόν, 

» άνεβόησεν έπί μέγα, έπάρας τόν πύρινον αύτού οφθαλμόν 
» άχρι τού μετώπου , καί έφαίνετο ώς ό Σίβας έπί τής 

» πανωλεθρίας.

3

169. « Ανεφάνη σ’ έν τώ αίθέρι ό ’ίραβάν, ό υίός τής Ούλου- 

» πής, τού θ-ήλεος όφεως, δς έκλήθη είς συμμαχίαν ύπό 
» τού πατρός Αρζούνα.

170. « Λαμπών ο’ ούτος έκ τών έπί τής κορυφής πολυτίμων 

« λίθων, καί ιππείς εχων καταχθονίους, είσέου τήν πο- 

» λεμίαν στρατιάν, ώς τό πΰρ τήν ύλην,

171. « Καί κατέκαιε τοΐς πίπτουσι φλογεροΐς δπλοις τόν 
»στρατόν τού Σακουνή, βασιλέως τής Γανδάρας, τόν 

» εχοντα τάγματα ίππων, ώς κύματα, καθώς τό πύρ 
» ταΐς φλοξί κατακαίει καί καταξηραίνει τόν ωκεανόν έν 

» τή πανωλεθρία.
172. « Λνελών επτά υιούς τού Σακουνή, βοών έπί μέ- 

»γα, ύπό τίνων ούχ ώράθη όκτάμορφος έκ τής άντι-

1. Πολυφάγον. (Τά λοιπά ονόματα δεν μεθηρμήνευσεν ό μεταφρα
στής. (Σ. Τ. έκδ.).

2. Άνηρέθη δηλ, διά γάρ τού Έλίου, ώς διά θύρας, εισέρχονται είς 
τον ούρανον οί θανόντες έν πολέμφ γενναίως.

3. Σημεϊον Θυμού.
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«λαμπούσης αύτού μορφής είς τό έκχεόμενον εκείνων 

» αίμα 1

1. Μία μορφή ήν είχε, και επτά έτεραι, αΐ φαινόμεναι έν τοΐς επτά 
εκείνων αΐμασι, καί ούτως έφαίνετο όκτάμορφος, ώς ό Σίβας.

2. 'Ως ό 'Ήλιος διχότομος γίνεται έμπεσόντος έν τφ μέσφ νέφους" 
παρελθόντος δέ τού νέφους, ό 'Ήλιος ολομελής όραται.

3. Μακροειδής γάρ ό βραχίων, ώς όφις.
4. Ή λάμψις τών λίθων ήν ώς ή άστραπή τού νέφους.

173. « Πεμφείς δ’ ό Αλαμβούσας παρά τού Δουριοδάνα, άντέ- 

» στη αύτώ περιεπόμενος πολλοΐς δαίμοσι μαχηταΐς, 

υ άναβάταις ϊπων μαγικών.
174. « Φθορά δ’ έγένετο τοΐς οφεσι καί τοΐς δαίμοσιν, άλλή- 

λοις πολεμούσιν δπλοις δεινοΐς, φαρμάκω καί πυρί, έξερ- 

» χομένοις έκ τών στομάτωυ αύτών.
175. « Διατεμών δ ό Ίραβάν τω ξίφει τό τόξον τού πρω- 

» τοστάτου τών δαιμόνων, άγαλλόμενος, φωνάς έςέπεμ- 

» πε, φόβον ποιων.
176. « ’Αναπηδήσαντος δε τού ’Αλαμβούσα έκ φόβου, και 

» αίθεροβατήσαντος δίκην όρνεου, έπετάσθη και ό ’ίρα- 

« βάν κατόπιν έκείνου, δίκην ίέρακος, εχων ξίφος αντί 

» ράμφους.
177. « Καίτοι διχότμητος έγένετο έκεϊνος ό έν αϊθέρι δαίμων 

» τω ξίφει τού ’ίραβάνος, ώς ό Ηλιος τω νέφει, πάλιν 

» ολομελής έωράτο  ,12

178. « ’Ακατατροπώτου ούν οντος καί θρασυμάχου αύτού τού 
»μάγου, ό υιός τού ’Αρζούνα έκάλεσε τούς οφεις, 

»τούς όντας ώς δεινούς βραχίονας τών υπουργών τού 

» ’ΐάμα .3
179. « Οί δ’ οφεις, οί εχοντες έπί κορυφής λαμπρούς λίθους , 

» ώς αστέρας, έβρεχαν κατ’ έκείνου φάρμακον δεινόν είς 

4
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» άποτέφρωσιν ώς τά νέφη λάβρον ύετόν ζαι ζατακλυ- 

» στίχον έπί της συντέλειας του αίώνος.
180. « Είδε δ’ ό Iραβάν πίπτοντας βροχηδόν, ώς αστέρας 

« έν ημέρα  , τούς λίθους τών οφεων, καταβιβρωσζομένων 
« ύπό τοϋ ’Λλαμβούσα, γενομένου Γαρούδα .

I.2
3

181. «Καταφανών δ’ό σαρκοφάγος δαίμων πολλούς οφεις, 

« ό φοβέραν ποιήσας την εαυτού μορφήν, άνέζραζεν εύΘεως, 

« φόβον ποιων τοΐς τρισί ζόσμοις.
182. « Κατα μετατρεψάμενος εαυτόν μαγικώς είς πολλάς πο- 

« λεμικάς μορφάς, διατεμών μαχαίρα την κεφαλήν τοΰ 

« ’ίραβάνος, έρριψεν αύτήν μετά τών ενωτίων.
183. « ’ίδών δέ ό Γατοτζάσσα; άναιρεθέντα τόν ’ίραβάνα, 

» ρήξα; φωνήν άναταράξασαν τούς την γην βαστάζοντας 

« έλέφαντας, ώρμησε μετά θυμού είς άναίρεσιν τοΰ πολε- 
λ μίου στρατού.

184. « Ος καί άνέτρεψε την πολεμίαν στρατιάν, τέρπων τούς 
« οικείους σαρξί τών βασιλέων, αι ήσαν ήδεϊαι καί εύχυ- 

» μοι, έκ τών πολυειδών βρωμάτων, ών ήσθιον.

I. Ό γαρ φαρμακωθείς μελάγχρους φαίνεται καί κατακεκαυμένος.
2. Άπαίσιον τοΰτο, τδ πίπτειν άστρα έν ήμερα.
3. Όφοοφάγος γαρ ό Γαρούδας.—'Ότε καταβιβρώσκεται τδ σαρκώ

δες, απορρίπτεται τδ όστώδες.

185' « Εδραμε δέ κατ’ αύτού ό βασιλεύς Δουριοδάνας, καθώς 

» ό ’ΐάμας κατά τού θανάτου, πολλούς εχων ελέφαντας, 

» φωνάς έκπέμποντας, γαυριών καί τούς οφθαλμούς έρυ- 

» Ορούς εχων έκ θυμού.
186. <  Τέσσαρας δέ γενναίους ά'νδρας τοϋ Γατοτζάσσα, ό'ντας 

» ώς στύλους τού λαμπρού οϊζου τής ανδρείας, έκτεινεν 

» ούτος ό μεγαλουργός, ώς "ϊνδρας.

*

187. « Δόρυ δέ ριφθέν βία ύπό τοΰ Γατοτζάσσα κατά τοΰ
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» Δουριοδάνα, άνεΐλεν ελέφαντα, άφεθέντα είς τά μέσον, 

» ώς άποτείχισμα, ύπό τοϋ βασιλέως τής Βάγζα; Βαγα- 

»δάτα.
188. « Επιδραμούσης δέ τή; πολυπληθούς στρατιάς τοϋ Γα- 

» τοτζάσσα, ή εναντία στρατιά έτρεψε τά νώτα, ώς ή ροή 
» τοϋ ποταμού αναστρέφει, τής κυματώδους θαλάσσης 

« ύπερβαινούσης τά όρια .1

189. « Τότε ή μάχη φριζτή έγένετο ύπό τοϋ δαίμονος Γα- 

» τοτζάσσα ζαί τοϋ βασιλέως Βαγαδάτα, ή έποίησε 

» τήν μέν γήν καταβυθίζεσθαι, τήν δέ θάλασσαν κλυ- 

» δωνίζεσθαι, τά δ’ ορη διαρρηγνύεσθαι, τόν δέ κόσμον 

« δεδίττεσθαι.

190. « Αζούσας δ’ό Αρζούνας τόν θάνατον τού υίοΰ αύτοΰ 

» Ιραβάνος, καλέσας τόν ίάμαν είς εύωχίαν, έποίησε τήν 

» γήν πλήρη κρανίων βασιλέων, ώς στρογγύλων γλυκά- 
/ Ο υ σματων .

191. « Οργισθεις δέ καί ό Βήμας έπι τώ θανάτω τοϋ υίοϋ 

» τοϋ αδελφού εαυτού, άνελό^ν εννέα σου υιούς, ώ μέγα 

» βασιλεύ, τόν Αύαβριστήν, τόν Κουνδαλήν, τόν Βιουδό- 

» ραν   , τον Δουργαλοσάναν, τόν Κουνδαβέδαν, τόν Δουρ- 

» γαβαχοϋν, τόν Σουβαχοϋν, τόν Καναζαδβάζαν, ζαί τον 

» Βιράζαν, κατέστρεψε τήν στρατιάν σου.

123

192. « Τοϋ δ’ Ηλίου καταδύντος είς τόν ώζεανόν, ώ βασιλεύ, 

» έζ τοϋ πρός τούς υιούς σου οίκτου, αναιρούμενους ύπό 
» τών Πανδοϊδών, οί βασιλείς έπαύσαντο πολεμοϋντες.·

1. Τούτο θεωρείται έπι τής άμπώτιδος τής θαλάσσης.
2. Εν Ινδία ζατασκευάζουσι γλυκάσματα σφαιροειδή.
3. Εύρύστερνον. Τά λοιπά κύρια ονόματα δεν μεθηρμήνευσεν ό με

ταφραστής. (Σημ. τ. έκδ.)
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Όγόόη Ήμερα.
194. «Κληθείς δέ νύκτωρ ό Καρνάς ύπο τοΰ βασιλετος Δου- 

» ριοδάνα, ζαΐ έρωτηθείς περί της ηττης τών Πανδοϊ- 

» δών, άπεκρίνατο· «Εγώ μόνος άναιρε'σω τούς εχθρούς, 

■« εάν άφη τά όπλα ό Βήσμας.»
195. «Λαμπρυνόμενος δ’ ό βασιλεύς κοσμημασι καΓπυρσοΐς 

» πολλοΐς, έπορεύθη σύν βασιλεΰσι προς τον Βησμαν, καί 

» έτιαηθη πρός αύτοΰ βασιλιζώς.

196. « Πρός δν καί έφη· «Ω πάτερ, ό τών Ξατρών όλέτωρ 
« Παρασσουράμας, ό ών απόρροια τοΰ Βισνοΰ, ύπό τοΰ 

« βραχίονας σου τούτου ζατεβληθη.

197. «Εί ούν σύ, και δυνάμενος, τούς ύπό τοΰ Κρισνά βοη- 

« θουμε'νους Πανδο’ίδας ούζ αναιρείς εύμενεία, ό Καρνάς 

« άνεμοι άν τούτους τη προσταγή σου.»
198. «Τοιούτων λόγων άζούσας παρά τοΰ βασιλέως ό Βήσμας, 

» καταβαλών την έξαψιν τοΰ θυμοΰ, έφη  « Τίνι νιζητός 
«έστιν ό ’Αρζούνας·, τά έμά βέλη ό'μως ορατά έσονται 

« πεοί τό πρωί .» ι I

*

1
199. «’Αναχωρησαντος δέ τοΰ βασιλε'ως μετά χαράς, ό μέν 

η Βήσμας περί τό πρωί έταξε τόν στρατόν είς σχήμα, δ 
» καλείται Σαρβατοβάόρα^ ό δέ Ιουδιστίρας είς σχήμα, 

«δ καλείται Πρατιβιοΰχα.
200. «Τότε τό έζχεόμενον αίμα, ώς λάμψις έλαμπε τών 

» λαμπρών λίθων, τών έν τη γη κρυπτόμενων  , άνο- 

» ρυττομένη ύπό τών πατούντων στρατών.

12

1. Οίονεί έλεγεν’ έγώ πολεμώ πάντως γε έκ καρδίας, ώς οψει αύριον 
τό πρωΐ' άλλ’ ό ’Αρζούνας άηττητός έστιν.

2. Τό πρωτότυπον έχει πάνυ άστείως και άραρότως' 'Ρατναγάρβα 
γάρ λέγεται ή γή* έτυμολογεΐται δέ παρά τό εχειν λίθους πολυτίμους έν 
τ·* κοιλίφ. Ερυθρόν έστι τό αίμα καί λαμπρόν, ούς και ή πολύτιμος λίθος.

36
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201. β 0 γέμήν στρατός τού Δουριοδάνα ι, καταπλαγείς, 

» έφέρετο τή δε ζάκεΐσε έζ τής έπιφοράς τών άλλεπαλ- 

» λήλων όϊστών τού ’Αβημανιού, καθώς ό έσμός τών γη- 
» νών έζ τού ραγδαίου ύετού τού νέφους.

202. «Πεμφθε'ις δ’ό Τιτάν ’Αλαμβούσας παρά τού Δουριο- 

» δάνα, μετά θυμού έδραμεν έπ’ αύτόν τόν ’Αβημανιοϋν, 

« άφαιρών πνοάς βασιλέων μόνη τη φωνή.
203. « Επισχεθείς δέ μικρόν τι υπό τών μεγαλοφρόνων υιών 

» της Δραουπαδής, έποίησε τό άρμα τού ’Αβημανιού τοΐς 

» έμπεπηγόσι βέλεσιν, ώς ακανθόχοιρον.
204. « Κ,αταστάς δέ τοΐς έμπεπηγόσι βέλεσι τού ’Αβημανιού, 

» ώς κορυφή ό'ρους   πλήρης μεγάλων ριπών, έποίησεν έζ 

» φόβου σκότος μαγικόν.

*2

205. « Εςαπλωθέν δέ λίαν τότ’ έζεΐνο τό σκότος, και άπο- 

« σκιάσαν τόν Ηλιον, έφαίνετο ώς καπνός βαθύς (άναθυ- 

» μίασις) τού πυρός έκ τού στόματος τών δαιμόνων.

206. « Διαταραγθείσης δέ τής στρατιάς έζ τών δαιμόνων, ών 

» τά ομματα ήστραπτεν έν τώ βαθεΐ σκότει, ό υιός τού 

» ’Αρζούνα εβαλε τό ηλιακόν βέλος.

207. «Τότε τό βαθύ επί γής σκότος ζατεβρώθη ύπό πολλών 

η ήλιων, άνατειλάντων πανταχόθεν, ώςπερ λεγόντων μετά 

» γέλωτως· « Ποΐ τούτο πορεύσεται ·, »
208. «Τού μέν ούν σκότους καταβρωθέντος ύπό πολλών ήλιων, 

» ΐδών τό εαυτού σώμα ό δαίμων ’Αλαμβούσας σκοτει- 

» νόν καί μέλαν, φόβφ κατασχεθείς, έφυγεν .3

4. Τό Ινδικόν κείμενον έχει λέξιν σημαίνουσαν τόν υίον τοΰ Δρυτα
ράστρα καί τον χήνα* οθεν ό ποιητής παίζει πρός τήν λέξιν. (Σ. έκδ.)

2. Γιγαντιαϊος γάρ ήν καί πελώριος, ώς όρος υψηλόν.
3. Έφοβήθη, μήπως καί αύτός, ώς σκοτεινός καί μέλας, καταβρω* 

Οείη ύπό τών ήλίων, ζαθώς τό σκότος.
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209. « ό δ’ ’Αβημανιοϋς, καί περ καταθλιβόμενος υπό τών 

« περί τόν Βήσμαν μαχίμων, έμενεν ακλόνητος, καθώς 

» τό ορος, καταπατούμενον ύπό μεγάλων ελεφάντων.

210. « ’Αγανακτήσας δ’ ό ’Αρζούνας έπί τω υίω, ούτω κα- 
» ταπιεζομένω, έρριψε τό άνεμοβόλον οπλον, είς φθοράν 

ι» τών σωμάτων τών έχθρών.
211. «Οί δ’ άνεμοι, μεμιγμένοι κονιορτώ, άναρρίπτοντες τά 

» σκιάδια, ώς κλέη ,  τών ανατρεπομένων βασιλέων, 

» έποίουν αύτά ρυπαρά καί ακάθαρτα.

*

212. «Ορη δέ, ριπτόμενα ύπό τοϋ Δρόνα άπό τοϋ όροβόλου 

» όπλου, άποτειχίζοντα τόν άνεμον, εθεον είς τό κατα- 
» χώσαι τόν υιόν τοϋ Ινδρα, διά την πρός τόν ίνδραν δύσ

η μένειαν.
213. « Εκ δέ τών συνεχών κεοαυνίων βελών τοϋ ’Αρζούνα, 

» ίζ ών τά ριπτόμενα ένεϊνα ό'ρη κατεθραύοντο, καί έπι- 

» πτον κατά τών έχθρών, ή άντικειμένη στρατιά έπασχε, 

>> και έφθείρετο.
214. «Ποταμοί δ’ αίματος έρρεον ένταΰθα άπό τών έλεφάν- 

» των, τών πληττομένων τή κορύνη τοϋ Βήμα, άφρόν 
«έχοντες τόν πολύν γέλωτα τών Πραιτών .12

215. « Ο δέ Βησμας έποίησε την γην τοϋ πολέμου, κήπον λα- 

» χάνων τοϋ Ιαμα· αί μέν γάρ άποκεκομμέναι κάραι τών 
» βασιλέων ήσαν άντί ύδροπεπόνων, αί δέ κοιλίαι αντί 

» κολοκυνθών, οί δέ βραχίονες άντί σικυών.

216. «Η δέ γή έπληρώθη σκιαδίων καί βοείων ούρών τών 

» Βασιλέων, ά έπιπτον έκ τών βελών τοϋ Βήσμα,

1. Λευκόν το βασιλικόν σκιάδιον, λευκόν καί τό κλέος.
2. Λευκός ό άφρός, λευκός και ό γέλως, δν έποίουν οί Πραΐται έπί·τή 

σαρκοφαγίφ καί αίμοποσί^.

36*
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> ώςπερ κεφαλα! και κόμαι τών εύφημιών εκείνων *.  

217. «’Αποκτείνων τοίνυν ό Βήσαας τον στρατόν τών εχθρών,

Τα σκιάδια ησαν ώς κεφαλαι, τα δέ ές ούρων ριπίδια, ώς κομαι.
2. Βετάλαι, είδος δαιμόνων σαρκοφάγων.
3. «"Εχε ύπομονην' έγώ ποιήσω ο,τι βούλει,» τήν άναίρεσιν τοΰ 

Βήσμα δηλ.
4. Καθώς άνθη ^ίπτονται έπί τούς χορεύοντας, ήήρωϊάώς θνήσκοντας.

» ευλογίας έλάμβανε παρά τών γυναικών τών γερόντων Βε~ 

» τά^ωΓ* 2, Οεμένων τάς χεϊρας αύτών έπι τοΰ μετώπου.
218. « Αναμιμνήσκων δ’ ό Κρισνάς τόν ’Αρζούναν τοΰ ού ει- 

» πε λόγου  , ήγαγεν αύτόν ταχέως εναντίον τοΰ Βήσμα, 

» αναιρούντο; τούς ήρωας.

34

219. « Ομοιος δ’ έφαίνετο ό Αρζούνας τώ δένδρω Σανδάνω, 

» τώ περιπεπλεγμένο) ό'φεσιν, έκ τών πολλών βελών τοΰ 

» Βήσμα, τών κατά παν μέρος τοΰ σώματος αύτοΰ έμ- 

» πεπηγότων.
220. « Τοΰ μέν ούν ’Αρζούνα άτονήσαντος, τοΰ δέ Βήσμα 

» μάλλον έντονήσαντος, άφεΐς τό άρμα ό Κρισνάς, έδρα

ν μεν, εχων έν χειρ'ι τήν μάστιγα.
221. « ίδών δ’ ό Βήσμας τούτον, έπιόντα θυμω εις άναίρεσιν, 

» φρίκην έσχεν έν τώ σώματι, καί τινάσσων τό τόξον, εφη·

222. « Ελθέ, έλθέ, Κύριε, παίδευσον έμέ τή μάστιγι, τόν 

« άργώς βιοΰντα έν κόσμω, ώς βοΰν έν δάσει. »

223. « Τοιαΰτα είπόντος τοΰ Βήσμα, προσελθών παραυτίκα 
η ό ’Αρζούνας, και προσκυνησας, άνήγαγε τόν Κοισνάν 

» είς τό άρμα, ύπισχνούμενος πολεμήσειν.
224. « Χορευόντων δέ τών ακέφαλων σωμάτων, κεφαλαΐ 

» πολλαΐ βασιλέων τεμνόμεναι βέλεσι τοΰ ’Αρζούνα, έπι- 

» πτον έπ’ αύτά, ώς λωτοί
225. · Τοΰ δέ Ηλίου ίδόντος πολλάς κεφαλάς βασιλέων, ά- 
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β ναρριπτομένας τοΐς βέλεσι τοΰ Βησμα, και έκ τούτου 
» δύσαντος φόβω πολλών Ραχούων, έληγαν οί βασιλείς 

» τοΰ πολέμου. »

Έ ν ν άτ η ήμερα.

226. » Εν δέ τή νυζτι, έννοών ό βασιλεύς ΐουδιστίρας την κα- 

» ταστροφήν της στρατιάς, εφη, δυσθυμών, τφ Κρισνά  

227. « Αν καί πάσα ψυχή ζώσα τών τριών κόσμων, ένωθεΐσα, 
« πολεμήση όλοψύχως, ούδέγ'ε μία θρΐξ του υίοΰ της 

« Γαγγάς όλεθρον εςει.

*

228. « Αυτή ή περί της κατά τοΰ Βησμα νίκης ημών τών 
« ματαιοφρό <ων γνώμη είς απώλειαν ημών έστι, καθώς ή 
α τώ λύχνω προσφοίτησιςτών πυραλ.λίδων, νομιζουσών πό

α λύτιμον λίθον. »
229. «Πρός δν έφη ό Κρισνάς  « Τί, δεινοπαθών, ταΰτα λέ- 

»γεις ·, αΰριον τό πρωΐ άποκτενώ εγωγε τόν υιόν της 
« Γαγνάς  οποία γάρ διαφορά τοΰ Κρισνά και τοΰ Αρ- 

« ζούνα  5»

*

*

1
230. «Εγώ ού ψευδή λέγω  πρός σέ, εφη ό ΐουδιστίρας  

« οθεν έρωτητέος έστιν ό Βήσμας περί του τρόπου τής 

» κατ’ αύτοΰ τοΰ ανίκητου νίκης. »

12 *

231. «Ούτως έγνωκώς ό βασιλεύς, πορευθεις κρυφίως μετά 
»> τοΰ Κρισνά και τών αδελφών, ήρώτησε τόν Βήσμαν τόν 

» τρόπον τής κατ’ αύτοΰ νίκης.
232. « ό δέ άπεκρίνατο  « Εμέ ούκ άν τις νικησειεν έν με- *

1. "Ινα μη λογίσηται ο ΐουδιστίρας, τί αν εΐη μέγα, εί ό Βήσμας 
νικηθησεται ύπό τού Κρισνά καί ούχί ύπό τίνος τών Πανδοϊδών, δια 
τοΰτο λέγει τοΰτο.

2. Τουτέστιν αληθή λέγω, ότι ανίκητος έστιν ό Βήσμας.
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α γάλω πολέμφ 1- νικηθήσομαι δέ ύπό τοϋ Σιζανδή 
« τοϋ γυναικεία·/ φύσιν έχοντο; πρότερον, και διά τούτο 

« αναξίου οντος άναιρεθήναι. »
233. « Ακούσας ό βασιλεύς κατν,σχύνθη , και προσκύνησα; 

ν τόν Βήσμαν, έπανέστρεψεν είς τό στρατόπεδον. Πεοι 

»δέ τό λυκόφως, παραταχθέντες οί ηρωες, ίσταντο 

» έτοιμοι είς μάχην.

3

234. « Οί μέν γάρ σπινθήρες έκ τών άφιεμένων άθρόων βελών 

« ύπό τών ηρώων έκατέρου τοϋ στρατού, ζαί προστριβο- 

ΐ) με'νων άλλήλοις έν αίθέρι, έφαίνοντο ώς ακτίνες τοϋ 

« Ηλίου.
235. « Αί δέ έπί τή; γής σκιαί τών βελών, τών φερομένων 

» εκατέρωθεν διά τού αΐθέρος ύπό τών ηρώων, ήσαν ώς 

» γεΐρες τών ύπηρετών τοϋ ΐάμα.
236. Τά δέ χεόμενα αίματα είς τήν γήν, τήν άνωρορυγμένην 

» έπί τοϋ κινούμενου στρατού, έφαίνοντο ώς λαμπρότητες 
» πολυτίμων λίθων τοΰ βασιλέως τών ό'οεων.

237. « Βέλους πολεμίου πλήξαντος τό σώμα στρατιώτου, έξ 

» ού αίμα ερρει, οί έκ τοΰ πλησίον οντες, βλέποντες τήν 
» έπί τών σωμάτων εαυτών έρυθράν λάμύιν τοΰ Ηλίου , 

» ένόμισαν, οτι καί αύτοι έπληγησαν.

4

238. «Τό δέ στράτευμα τών Καουραβών, τρέψαν τά νώτα έκ 

» τών περί τόν Σικανδήν καί ’Αρζούναν, παραθαρρύνας ό 

» Βήσμα;, άντέστη γενναίω; κατά τών έχθρών.

4. Ούδείς οηλ. ήρως δύναταί με καταβαλεϊν.
2. Οΰτος γυνή ήν έν τή προτέρα γεννήσει, ώς έρρέθη πρότερον* ή 

δέ γυνή ούκ άναιρεϊται κατά τδν νόμον.
3. Ήσχύνθη ακούσας, ότι ό Βήσμας νικηΟήσεται ύπ’ άνανδρου τήν 

φύσιν, καί ούχι ύπό τίνος τών Πανδοϊδών.
4. Ερυθρός· γχρ ό 'Ηλιος περί τδ πρωί.
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259. « Οί έπιφερόμενοι αλλεπάλληλοι όϊστοι αύτοΰ είσε^οον 

«είς τά σώματα τών ήρώων, καθώς οί καταφέρόμενοι 
» ύετοί έκ τών νεφών είσδύουσιν είς τήν αμμώδη γήν.

240. « ΐίπληττε δέ ό Βήσρ/,ας τό στράτευμα τών έχθρών ταΐς 

« έκ τών βελών πιπτούσαις κεφαλαΐς τών βασιλέων, 

·· ώς στρογγύλαις έκ σφενδόνης.

1

241. «Ηλθε δέ ό Σικανδής, ώς σαύρα , κατέναντι τούτου, 

» δς ήν λαμπρός, ώς ό ίίλιος, καί κατέθλιβε τόν κόσμον 

» τοΐς οξέσιν αύτοΰ βέλεσιν, ώς ό ίίλιοςταις οξέσιν αύ- 

» τοΰ άκτίσι  .

12

34

1. Βέλη ησαν είςσχήμα ημισελήνου, και οξέος μαχαιριδίου.
2. Ή σαύρα άντιβλέπει είς τόν "Ηλιον.
3. Τό πρωτότυπον χάριν εχει μεγάλην, έπειδή παίζει πρός τάς λέ

ξεις ό ποιητής.
4. Όςτις δωρεϊται, δωρεΐται τφ άγαθω και άξίω.

2·2. « Πρός ον εφη ό Βήσμας· « Ανελέ με, ώς βούλει*  οί έμοι 
«όϊστοί ούκ έρχονται πρός σέ, καθώς ούδ’ ό πλούτος τοΰ 

« αγαθού πρός κακόν *.  »
243. «ύ δέ » Πόλεμε» μοί, ώ Βήσμα, εφη, έως ού ζής· ού 

« γάρ άπελεύση σήμερον απ’ έμοϋ ζών. » Ούτως είπών, 
«εβαλε βέλεσιν αύτόν, προτραπείς πρός τοΰ ’Αρζούνα.

244. «’Αλλ’ ό Βήσμας πολλούς άνήρει τών ήρώων, θυμού 

» πληρών άμφοτέρους τούς μέλανας, τόν τε Κρισνάν καί 
» τόν ’Αρζούναν, διότι τά βέλη τοΰ Σικανδή κατεθραύον- 

» το έκ τής άκρας τών τριχών τού σώματος τού Βήσμα.
245. « Μάχη δέ δεινή έγίνετο έξ έκατέρων τών μ.ερών ή 

» δέ κόνις, ή περιέλαβε τό περιέχον, έφαίνετο, ώς βαθύ 

» σκύτος χάους τής γής, καμφθείσης έκ τοΰ βάρους καί 

» σχισθείσης.
246. «Τή δέ προσταγή τού Δρόνα, δς έφοβήθη έκ τών άπαι-
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» σίων φανέντων σημείων, σπεύσαντες οί Καουραβαι έγέ-

* νοντο περί τον Βήσμαν, ώς περιτείχισμα.
247. «  Οί δέ σωροί τών σωμάτων τών λαμπρώς κεκοσμημέ- 

» νων βασιλέων, καί άνηρημένων τοΐς βέλεσι τοΰ Βησμα, 

» έφαίνοντο ώς λαμπραί άζρώρειαι, πεμφθεΐσαι παρά τοΰ 

» ορούς της Μερόης, καλέσουσαι αύτόν.

*

248. « Προσελθών δέ μακρόθεν ό Βήσμας τω’ίουδιστίρα, εφη 

» έλεεινώς  «Θλίβομαι, ώ τε'κνον, έκ ταύτης τής σφαγής· 

>» άνελέ με σύ . »

*

1

249. « Τοιαΰτα είπών, καίπερ κεραυνωμένος βάλλων, ολε- 

υ θρος έγίνετο πολλοΐς, καθώς ό έλέφας, καί παίζων, 

υ έκρίζωσιν ποιεί όλων δένδρων.

250. « Φρικτά δ’ ήν τά αλλεπάλληλα βέλη τοΰ Αρζούνα, ές 

» ών έν τω αϊματι έβυθίσθησαν έλέφαντες μεγάλοι, ώς 

« ορη έν ώκεανω.
251. « Φέρων δ’ ό Βήσμας θεία δπλα, δραμών είς άναίρεσιν τοΰ 

» Αρζούνα, άπείρχθη ύπδ τοΰ Σικανδή, έλθόντος εις τδ 

« μέσον, καθώς ό σπεύδων εις πόσιν αμβροσίας άπείρ- 

» γεται ύπό τοΰ οίνου, οντος έν τω μέσω.
252. « Εν δέ τούτω τω χρόνου εφασαν αύτω ήδέως οί Βασα- 

» βαί  , έλθόντες  « Ο καιρός ούτος, μακάριε, ό έφετός 

« ήμΐν καιρός έστι τής άφέσεως τοΰ πολέμου καί παντός 

« άλλου έργου. »

12 *

253. α Χαυνωθείς τοιγαροΰν ό Βήσμας έβάλλετο βέλεσι πολ
ύ λοΐς τοΰ Σικανδή, καθώς ό κηπουρός βάλλεται πολ

ύ λοΐς άνθεσι, πίπτουσιν ές άέρος.
254. « ό δ’ ’Αρζούνας, ού ή ανδραγαθία έχόρευεν, ή έστι τδ

1. ’Άχθομαι δηλονότι, πολλούς άνελών λίαν πεπόνηκα, καί έχαυ»*ώ&ην.
2. 01 επτά θεοί, οί Αδελφοί τοΰ βήσμ«.
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»άναχεόμενον αίμα έκ τών πιπτουσών κεφαλών1, θρηνεΐν 

»έποίει τήν τών πολεμίων στρατιάν τοΐς άλλεπαλλήλοις 

« βέλεσιν.

1. Ή ανδραγαθία είκονίζεται έρυθρά, ώς καί τό αίμα έρυθρόν έστι.
2. Ή, ούκ είσι ταΰτα βέλη τοΰ Σικανδή, ά είσδύουσιν είς τά καίρια 

μέρη τοΰ σώματός μου, καθώς οί ό'φεις καί αί ακτίνες τοΰ Ήλίοο εις 
τάς όπάς.

255. «Ο,τι δ’ οπλον έκρατεΐτο ύπό τοΰ Βήσμα, τοΰτο άπέ- 
«κοπτεν ό ’Αρζούνας, καθώς ό πεπαιδευμένος αναιρεί 

» τό δόγμα, τό δοζαζόμενον ύπό τοΰ εναντίου.

256. « Τά βέλη τοΰ ’Αρζούνα, τά μέν όπλα τοΰ Βήσμα κό- 

» πτοντα, τούς δέ πολεμίους βασιλείς τιτρώσκοντα, καί 

» τοΰ κεραυνού ύπερέχοντα, έπηνοΰντο ύπό τών θεών.

257. « Τά βέλη τοΰ ’Αρζούνα έπιπταν κατά τοΰ Βήσμα, συμ- 
» μιγνύμενα λελτιθότως τοϊς τοΰ Σικανδή, καθώς τά βέ- 

» λη τοΰ Ερωτος κατά τοΰ άπόντος τής γυναικός έαυ- 
» τοΰ, συμμιγνύμενα ταΐς άκτινοβολίαις τής Σελήνης.

258. « Τά άφιέμενα βέλη τοΰ ’Αρζούνα κατά τών περί τόν 

» Δρόναν, έπιπτον λεληθότως έπί τόν Βήσμαν, καθώς τά 

» έρωτικά βλέμματα τής γυναικός, τής βλεπούσης τόν έαυ- 
« τής άνδρα, αποτείνεται λεληθότος έπί τόν έρωμένον.

259. « Βαλλόμενος δ’ ό Βήσμας τοΐς βέλεσιν έκείνου, καθώς 

» τό όρος ταΐς βολαΐς τοΰ κεραυνού, έφη, γελών, τω 

» Δουσσασάνα, παρισταμένω’
260. « Ταΰτα τά βέλη, ά είσδύουσιν είς τά καίρια μέρη τοΰ 

« σώματός μου, καθώς οί ό'φεις καί αί ακτίνες τοΰ Ηλίου 
« είς τάς όπάς, ούκ είσι βέλη τοΰ Σικανδή .12

261. « Ταΰτα βέλη είσι τοΰ ’Αρζούνα, όμοια ό'ντα τοΐς έν τφ 

β πολέμω κατά τοΰ Κιράτα καί τοΐς σκτπτοΐς, δο- 

« Οέντα, ώς δοκεΐ, παρά τοΰ Ινδρα έκ φιλοστοργίας. »
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262. « Θυμωθείς δ’ ό υιός της Γαγγάς, έρριψε τό δόρυ κατά 

η τοϋ έγγόνου, ώςπερ διδάξειν αύτόν τοΰτο  « Διά τί ή 

« βολή τών βελών σου ύφειμένη έστί ·, »

*

263. Διατεμών δ’ αύτό τριχή ό ’Αρζούνας, έπλήρωσε βελών 

»έκάστην τών τριχών τοΰ σώματος τοΰ Βήσμα, έπειγό- 

» μένος πολλάκις ύπό τοΰ Κρισνά.
264. α Τότε τών μέν βασιλε'ων μή αίσθανομένων τοΰ εαυτών 

» σώματος, πλήρους ό'ντος τραυμάτων, και παρακελευόν- 

» των άλλήλους έπί μάχην μεγαλοφώνως καί ένθουσια- 
» στικώς, ώςπερ εί είχον έν έαυτοΐς εϊσδύσαντα τόν Ίά- 

» μαν
265. « Τοΰ δέ θεοΰ ήλίου δεικνύοντας έν έαυτώ οπήν τινα 

» περί δείλην εσπέραν, ώς είσοδον τών θανόντων πολλών 

» ηρώων έν τώ δεινώ πολέμφ*

266. « Τετρωμένος τό σώμα ό Βήσμας βε'λεσι τοΰ ’Αρζούνα, 

» έπεσε κατά γης έν τώ τελεί της ημέρας, καθώς ό Ηλιος, 
» αδρανείς εχων τάς ακτίνας.

267. <> Τούτου δέ τοΰ ή'ρωος αναπαυόμενου ήδέως, ώς έπι κλί- 

» νης, έπι τών εις τά νώτα ε’ξελθόντων πολλών βελών, 

»οίμωγη έγίνετο, κατατέμνουσα τάς καρδίας πάντων 

» τών ηρώων.
268. « Τών μέν ούν βασιλέων τρυχομένων φόβω καί λύπη, δά- 

» κρύα έξ οφθαλμών ραινόντων, είς αμηχανίαν τε μεγά- 

» λην έμβυθιζομένων, και τοεμόντων,
269. « Τοΰ δέ Βήσμα έμπνέοντος έτι, και φαιδροΰ ό'ντος, 

·< φωνή έγένετο έξ ούρανοΰ, λέγουσα ’ « Ω μέγα Οεωρητι- 

« κέ, έχε πνοήν μέχρι της είς Οερινάς τροπάς τοΰ Ηλίου.»
270. «Τοιούτων δέ ρηθέντων, και ύπό μεγάλων οσίων χηνο·

1. Ώ< περει δαιμονόληπτοι.
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■ μορφών 1, πεμφθέντων παρά τής Γαγγάς, ό θεωρητι- 

« τικός Βήσμας εφη· « Μένω μέχρι τής είς θερινάς τροπάς 

«τοΰ Ήλιου 1 2.»

1. Πολιών δηλ. τήν κόμην γερόντων.
2. 01 γαρ θεωρητικοί δτε Οέλουσιν άφιάσι το πνεύμα.
3. "Οταν είς άνήρ εχη πολλάς γυναίκας.
4. Έτόξευσε τήν γήν, έξ ής και άνέβλυσεν εν ρεύμα τής Γαγγας.

271. «Παρηγορήσας δ’ό Βήσμας τούς Καουραβάς και. Παν- 
η δοΐδας θλιβομένους, εφη· «Ή κεφαλή μου κλίνει δεινώς 

« είς τά κάτω  οθεν στερεώσατε αύτην.»*
272. « Δραμόντων δέ τών βασιλέων είς κομιδήν προσκεφα- 

» λαίου, ό σοφός Αρζούνας έστερέωσε τήν κεφαλήν αύτοΰ 

»έπί τριών βελών.
273. «Επαινέσας δέ τοΰτον ό υίός τής Γαγγάς, εφη τοΐς Καου- 

» ραβαΐς· «Η εχθρα ύμών έστω μέχρι τής τελευτής μου, 

«καθώς καί ή τών γυναικών μέχρι τή ς τελευτής τοΰ 
« άνδρός .3

274. «Τών δέ βασιλέων κομισάντων τούτω, αίτήσαντι κατά 
» τήν νύκτα, ύδωρ έν χρυσή υδρία, ό ’Αρζούνας εδωκεν 

» αύτώ πιεΐν ύδωρ ούράνιον, άναβλύσαν έκ τοΰ ύδροποιοΰ 

» αύτοΰ βέλους .4
275. «Τοΰ μέν δή ’Αρζούνα έπαινεθέντος ύπό τοΰ Βήσμα, 

» τών δέ βασιλέων άναχωρησάντων, προσελθών ό Καρ- 

« νάς, έξιλέωσεν αύτόν, ένώσας τάς παλάμας.

276. «Πρός δν έφη ό Βήσμας· «Αφεθήτω, ώ τέκνον, ή παροΰ- 
« σά σοι μεγάλη εχθρα πρός τούς αδελφούς σου Πανδοί'- 

« δας.»
277. «0 δέ, «Ούδεμία μοι έστιν εχθρα, έφη, ώ Κύριε, πρός 

« τούς έμούς αδελφούς· δός μοι δέ προσταγήν είς πόλεμον, 

« υποκείμενος γάρ είμι μόνγ τή φιλία τοΰ Δουριοδάνα. »
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278. « Συναινέσαντος δέ τοΰ υίοΰ της Γαγγάς, δ υιός τοΰ 
» Ηλίου έπανηλθεν είς τον στρατόν έφ’ άρματος, θέοντος 

» υπέρ τόν άνεμον.
279. «Δύσαντος δέ τοΰ λαμπρού Βησμα, ώς Ηλίου, ό νους 

β τών στρατιωτών τοΰ Δουριοδάνα, ό τεταραγμένος ώς έκ 

«σκότους έκ τών όπλων τών πολεμίων βασιλέων, άτά- 

»ραχος έγένετο έκ τοΰ έξαίφνης άναφανέντος λαμπροΰ 

» Καρνά, ώς Σελήνής. »
280. Σέβοιτο, ώς βομβύλιος, τόν λωτιον πόδα τοΰ καλού δι

δασκάλου, τοΰ σοφού και ορθοδόξου Ζηναδάτα, ό λίαν 

εγκρατής και αγαθός ’Αμάρας. Ελαβε τέλος τούτο τό έκ- 

τον Βιβλίον, τό ονομαζόμενου Βήσμας τού μεγάλου ποιή

ματος της Βαλαβαράτας, έξ ής ρέει πάσα ήδύτης, καί έν 

η φαίνεται, ώς έν κατόπτρω, ή γνώσις έκείνου τοΰ 

Αμάρα, ι Γ
28 5. ’Εν τούτω τώ βιβλίω έμπεριέχονται δύω μέν Κεφάλαια, 

τετρακόσιοι δέ καί είκοσι έξ στίχοι, κατά τό μέτρον 

’Ανουστούπα.

Τέλος του Δευτέρου Κεφαλαίου

του "Εκτου Βιβλίου

της
Βαλαβαράτας. · >
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ΒΙΒΔΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ.
ΚΈΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει τδν εν δυσιν ήμόμαις πόλεμον 

τοΰ 4μόνα.

1. 0 όσιος εκείνος Βεάσας, ό λίαν ανεκτικός και έξοχος τά- 

σγ ε’πιστήμη και αρετή, και ιστορικός της γενεαλογίας 
τού Βαράτα εν τή έκατονταβίβλω Μαχαβαράτα, έστω 

τοΐς άγαθοΐς εις επίτευξιν τού άκρου έφετού.
2. Ο δέ Σανζα'ίας εις αίσΟησιν άγαγών τόν Δρυταράστραν, 

λειποθυμήσαντα, οτε ήκουσε τής πτώσεως τού Βήσμα, 
άπελθών πάλιν τω νοί, καί έπανελθών, άφ ού είόε τά 

τού πολέμου, εφη έκείνφ τω βασιλεϊ·

3. « Δύσαντος τοίνυν τού Ηλίου, τού Βήσμα, ώ βασιλεύ, οι 

» υιοί σου έβυθίσθησαν είς μέ·. α σκότος άγνοιας καί άμη- 
» χανίας  χαρε'ντες δ’ όμως, έπιστάντος τού λύχνου, τού 

» Καρνά, έβουλεύοντο πάλιν περί τών πρακτε'ων.

*

Π μ ώ τ η ή μ ό μ α τ ο ϋ Α μ ό ν α.

4. «Τή δέ συμβουλή του Καρνά, χειροτονηθείς ασμένως άρ- 

» χιστράτηγος, ώς έδει, ό Δρόνας, ήτήσατο ταύτην τήν 

» χάριν παρά τού Δουριοδάνα· «Κρατήσας ζώντα τον ’ίου- 
« διστίραν, εγχείρισαν τούτον έμοί.»

5. «Είπόντος δέ τού Δρόνα, «Οτε ό Αρζούνας ούκ έστι πα- 
« ραστάτης καί προασπιστής τού ϊουδιστίρα, τότεέγοο κρα- 

« τήσω αύτόν,» άνε'κραξαν χαίροντες, ή στρατιά τών Κα- 

» ουραβών.
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6. « Μαθών δέ ταΰτα  ό ’ίουδιστίρας, ήν διαφυλαττόμενος 

υ πρός τοΰ Αρζούνα. Περί δέ την έω έταξε τόν στρατόν 

» είς σχήμα Κραοννσης’ ό δέ στρατός τών Καουραβών 

» έτάχθη ύπό τοΰ Δουριοδάνα είς σχήμα άμάξης.

1

7. « ζΗγούμενος δ’ ήν ό Δρόνας, μέλας τό χρώμα, λευκός 

» τήν τρίχα μέχρι τοΰ ώτός  , ερυθρούς εχων ίππους, καί 
υ χρυσοϋν θώρακα καί άρμα· έπί δέ τής σημαίας χρυσήν 

» ύδρίαν, καί εστίαν, καί τόςον .

*2

3

8. « Τά μέν ούν βέλη ές έκατέρων τών πολεμίων στρατών 
» έξηκοντίζοντο, ώς μεγάλαι φλόγες πυρός τοΰ έν τώ στή- 

» θει θυμοΰ τών πολεμικών, έξερχόμεναι ταχέως έκ τών 

» οφθαλμών.
9. «Τά δέ συνεχή καί αλλεπάλληλα βέλη, τά άφιέμενα ύπό 

»τοΰ Δρόνα, πίπτοντα κατά τών πολεμίων στρατών  
» άναιρέσεως ζωής πολλών έγίνοντο παραίτια.

*

10. « 0 δ’ Αβημανιοΰς έτερπε τόν ’ΐά μαν, τόν υιόν τοΰ Η- 
» λίου, τοΰ φίλου τής θερμότητας , τόν έπί τής χειρός 
» ό'ντα, δς έστιν ή ρομφαία δι’ αίματος, ώς οίνου, έν τώ 

» κρανίω τοΰ βασιλέως Παουραβά.

4

11. « Τούτου ή ρομφαία, ή πεφυρμένη τώ αίματι τών άπο- 

» κτανθέντων ηνιόχων ζαι ίππων τοΰ βασιλέως τής Μά- 

4. "Ότι ό Δρόνας μελετά κρατήσαι αύτόν, δτε ό ’Αρζούνας ούκ εςι 
παρ’ αύτφ.

2. Δηλ. και αί έπί τοΰ ώτός τρίχες λευκαί ήσαν.
3. Ή ύδρία καί ή εστία, ήτοι τό θυσιαστήριον, έν ω θύουσιν, ίδιον 

σύμβολόν έστι τών Βραχμάνων* τό δέ τόξον, τών Ξατρών και τών πολε
μικών.

4. Θερμός ό Ηλιος, θερμουργός καί ό Αβημανιοΰς, καί διά τοΰτο 
φίλος’ τον υιόν τοΰ φίλου ό φίλος έν χειρί κρατεί, καί τέρπει αύτόν 
ποτφ ή βρωτώ τινι* ή δέ ρομφαία, αύτός έστιν ό Ίάμας' καθώς γάρ δ 
Ιάμας αναιρεί, οΰτω καί τό ξίφος.
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» δρας, και τοΰ Ζαϊατράτα, έφαίνετο, ώς φλοξ πυράς, 

» σπιθήρας έξάγουσα τούς πίπτοντας λαμπρούς βασιλείς.

12. « Κδραμον δέ κατ’ άλλήλων πεζή ούτοι οί φοβεροί, ο,τε 
»Βήσμας καί ό βασιλεύς τής Μάδρας, ών ταΐς μεν 

» ζραδαινομέναις κορύναις έφοβήθησαν δ,τε Ηλιος καί ή 
μ Σελήνή, καί τά άστρα  τοΐς δέ πατήμασι τών ποδών, 

« βαρυνομένης τής γής, ετρεμον δ,τε Σέσσας οφις, καί 

» ό χοίρος καί ή χελώνη.

*

13. « Στροφάς δ’ούτοι ποιοϋντες ποτέ μέν έξ αριστερού,ποτέ 

» δ’ έκ δεξιού συμπεσόντες ζαί συγκρούσαντες άλλή- 

ι> λους, επεσον, καθώς δύω άνιστάμενα κύματα θαλάσ-» 
» σχς, συρρηγνύμενα, πίπτουσιν, ύπό δύω άντιπνεό 

» ανέμων.

14. « ’Λναβιβασθέντος δέ τού Σαλέα έπί τό άρμα ύπό τού 

» Κριταβάρμα, άναβάς ζαί ό Βήσμας έπί τό οΐκεΐον άρ- 
» μα, άνήρει τόν άντικείμενον στρατόν, βαφάς ποιων έρυ- 
» θράς, διά τού άναχεομένου αίματος πάση διαστάσει τού 

» τού τόπου  .12

14. α ό δέ γενναίος υίός τού Καρνά Βρισσασένας, έθλιβε βέ- 

>» λέσι τούς πέντε υιούς τής Δραουπαδής, τούς όντας ώς 

» πέντε αισθήσεις τής κακουμένης στρατιάς τών έχθρών .3

15. 0 δέ Δρόνας, κρατήσαι έφιέμενος τόν ’ίουδιστίραν, είς 

» έκπλήρωσιν τής έαυτού ύποσχέσεως, έκτεινε τρεις βα- 
» σιλεΐς, τόν Σίγχαν, τόν Ινγαδάραν, ζαί τόν Βεάγραν, 

» καθώς ό φιλάρετος κτείνει τήν ύπερηφάνειαν, τήν πλεο- 
» νεξίαν, καί τήν ακηδίαν.

1. 'Ως έθος έστί μονομαχοΰσι.
2. Ώς γυναικί.
3. Ό νέος προς τούς νέους ώρμησε.

17. «Τούτου τοΐς βέλεσιν άναιρουμένου τού στρατού, οί 
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λ Πισσάζαι επινον αίμα άμυστι, ώς διά προχοΐδων, τών 

λ προβοσκίδων τών ελεφάντων, εύώδες γεγενημένον έζ 

» τών άνθινων στεφάνων τών έν ταΐς κεφαλαΐς τών βα- 

» σιλέων.
18. « Κοοεσθέντες δ’ οί Πισσάζαι κρέατος και αίματος, ριπι- 

» ζόμενοι ύπό τών εαυτών γυναικών τοΐς κεκομμένοις 

» ώσ'ι τών ελεφάντων ήκουον εύφραινόμενοι, κλάζοντος 

» του τόξου τοΰ Αρζούνα  .12

19. « Οί δ’ ανδρείοι στρατιώται, οί οντες φύσει Ξατρα'ι, του- 

» τέστι πολεμικοί, θεωροϋντες εις τό πρόσω τόν Κρισναν, 
» αύτόν τόν Θεόν, αναιρούμενοι ύπό τοΰ Αρζούνα, έπο- 

» ρεύοντο εις την χώραν, τήν ούσαν άνωτέραν της τών 
» θεοφρόνων  .34

20. « Επειδή δ’ ό Ηλιος έδυσεν, ώςπερ εί έξώσθη έκ της 

» πληρωσάσης τόν αιθέρα βοής άμφοτέρων τών στρατών, 

» τών άναιοουμένων ύπό τοΰ Δοόνα καί τοΰ ’Αοζούνα, 

» ελήζαν τής μάχης οί μαγηταί.

1. Τά ώτα τών ελεφάντων ώς ριπίδια.
2. 'Ως έθος έστι τοΐς ιοαγοΰσι καί πιοΰσιν άκούειν μουσικών οργάνων.
3. Καθώς ό θεωρών τόν Θεόν έν ιόρα θανάτου πορεύεται είς τήν χώ

ραν τών δικαίων.
4. Σύ δέ δηλαδή τότε κράτησον αύτόν τόν ’Ιουδιστίραν.

Λ ε υ τ έ ρ α ήμερα τον 4 ρ ό ν α.

21. « Εν δέ τφ νυκτί είπόντος τοΰ Δρόνα τω Δουριοδάνα, ώς 

» ούχ οίόν τέ έστι κρατηθήναι τόν βασιλέα ’ίουδιστίραν, 

» φυλαττόμενον ύπό τοΰ ’Αρζούνα, ό βασιλεύς τής Τρι- 
» γάρτας εφη τω Δουριοδάνα· « Εγώ καλέσω τόν ’Αρ- 

» ζούναν είς πόλεμον \ η

22. «Περί δέ τήν έω, τάξας ό βασιλεύς τής Τριγάρτας



ΒΙΒΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ, ΚΕΦ. Αί 577

» Σουσσάρμας τόν στρατόν είς σχήμα ήμισεληνου, εχων 
•τρισμύρια άρματα, έκάλει εύθέως τόν Αρζουναν είς 

λ πόλεμον φωνή μεγάλη τοΰ στρατού, σκληρότατη και 

» έριστικωτάτη 1.

I. Διά τής εριστικής φωνής τοϋ στρατού έκάλεσεν είς πόλεμον.
2. "Ετριψαν είς μάλλον εξαψιν δηλ.
3. ’Όνομα τής κόγχου τοϋ ’Αρζούνα.

23. « 0 μέν ούν ’Αρζούνας, καλέσας τόν ήρωϊκώτατον βα- 

» σιλέα Σατεζίταν, καί θείς αύτόν είς προάσπισιν και 

» διατήρησιν τού ίουδιςάρα, έπορεύθη αύτός εναντίον τού 

;> Σουσσάρμα, εχων, ώς ό θάνατος, τό στάρια ήνεωγμένον, 
» δ έστι τό τόζον, είς βρώσιν τού στρατού έκείνου.

24. «Οί δέ περί τόν Σουσσάρμαν ρωμαλέοι πάντες, γελώντες, 

» έρριψαν έν ταύτω έπί τόν ’Αρζούναν βέλη πολλά ’, 

» δμοια μοχλοΐς, καθώς έπί τό καΐον πύρ ρίπτουσι πολλά 

« φρύγανα.
25. « Τότε ένεπνεύσθη ύπό τού ’Αρζούνα ή 4ε6αδάτα, " η 

« τά ριεν ρείθρα τών ποταμών άνεχαίτισε, τόν δ’ έν αί- 

» θέρι αέρα έστησε, τά δ’ άστρα πάντα διεσκέδασε, την 
» δέ γήν έσχισε, τόν δέ τριττόν κόσμον έκώοωσε.

26. « Επιγραφήν δέ πως έχάραττε τής έαυτού ανδρείας ό 

» ’Αρζούνας τοΐς βέλεσιν, ώς γλυφείοις, έν τοΐς σώμασι 

» τών έχθρών, τοΐς μείνασιν, ώς στύλοις άκινήτοις έκ 

» τού μεγάλου ήχου τής κόγχου.
27. « Τίνες δ’ άντικείμενοι ούκ άνηοοϋντο, καί ούκ έκαίοντο 

»ύπό τών συνεχών βελών έκατέρων τών [Λερών, τών 

μ σκΛηραν ακωκην, όικην κεραυνού εχοντων, και πυρ εκ- 

« πεμπόντων έκ τού άλλήλοις προστρίβεσθαι

28. « Τότε άνεφάνη τό σκότος, δ έστιν ό Φαινόμενος κυάνεος 

υ ούρανός, έκ τής κοιλίας τών άκτίνων τού Ηλίου, αΐ 

37
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η κατεβίβρωσκον αύτό καθ έκάστην, ήδη δέ έκύπτοντο 

» τοΐς βροχηδόν φερομένοις βέλεσι τών μαχίμων ηρώων1.

1. Δηλ. ό φαινόμενο; κυάνεος ούρανός, τό σκότος ην έκεΐνο, δ κατε- 
β βρώσκετο καθ’ έζάστην ύπό τών ηλιακών άκτίνων, ·ηθη δ’ έξέρρεεν έκ 
τής κοιλίας αύτών, κοπτομένων τοΐς βέλεσι.

2. Βισβακάρμας έφερμηνεύεται Παντουργός" έστι δε άρχιτέκτων τών 
θεών.

3. Περί γάρ τήν μεσημβρίαν ό ’ Ηλιος οξείας τάς ακτίνας βάλλει.
4. Σουδαμβάν, Εύτοξος.
5. Τό κλέος έστιν ώς δένδρον, ού οί μέν καρποί, ώς κεοαλαι, τά 

δ'άν·η, τά σκιάδια, τά δέ φύλλα, τά 'στία τών σημαιών

29. «όραών δ ό δεινός ’Αρζούνας, εχων τόξον τοΰ Βισβα- 

» κάρμα   άνά χειρας, καί βάλλων βέλη οξέα έφ’ έκαστον, 

» έφαίνετο ύο’ έκαστων τών ήοώων, ώς ό Ηλιος, δς βάλ- 

» Λ«ι οζ’ίας τας αχτίνας επι πχντας πεοι την 
» βρίαν  .

12

34
30. « Ερόιφε δε τον σπόοον τής έαυτοΰ άνδεείας, ώς Φυτοΰ, 

η τουτέστι, την άγλαάν κεφαλήν τοΰ βασιλέως Σουδαμ- 

» βάνος Ζ| έπί της γης, της άροτριωθείσης τοΐς τροχοΐς 

» τοΰ άρματος αύτοΰ, και ποτισθε ίσης πολλοΐς τοΐς αϊ- 

» μασιν.
3ί. «Οί δέ περί τόν βασιλέα της Τριγάρτας χώρας άνηρουν 

» τάνάπαλιν τούς οικείους τοΐς ριπτομένοις βέλεσιν ένθεν 

» και ένθεν, ά άντεπέστρεφον υπό τοΰ άνεμοβόλου βέλους 

» τοΰ ’Αρζούνα.
32. «Κεοαλαι δέ λαμπραί τών βασιλέων, καί σκιάδια, καί 

>ι σημαΐαι έπιπτον, κοπτόμενα τοΐς βέλεσι τοΰ Αρζούνα, 

)> ώςπερ καοποί, καί άνθη, καί φύλλα τοΰ δένδεου τοΰ 

» κλέους τοΰ βασιλέως τη; Τριγάρτας .5
33. «Ταχθέντα δέ τά περί τον Ιουδΐ7Ϊραν καί Δρόναν στρα-
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» τεύματα, το μέν είς σχήμα Κραούνσης τό δέ είς 

» σχήμ.α ήμικύκλ.ου, συνεπλάκησαν άλλήλοις*  το δε ρεον 

» αίμα έφαίνετο, ότι τό είς τόν πόλεμον φίλτρον ήν2, θεόν 

η είς τό πρόσω.

1. Κοινώς Βαταηλοοί.
2. Τό αίμα δηλ. ούκ ήν αίμα, άλλα τό φιλοπόλεμο·/ τό γάρ φίλτρον 

ερυθρόν εικονίζεται.
3. Όςύρροποι οί ίπποι, ώς καί οί οφθαλμοί.
4. Στρογγυλόν τό ένώτιον, ώς καί ό τροχός.
5. Τό έν μετώπω ερυθρόν χρίσμα έννοεϊ, οπερ τιθέασιν ώς αίσιον.
6. Θανόντος τοΰ προασπιστοΰ Σατεζίτα, ό Ίουδιστίρας Ι’τυγε.
7. ΙΙολύστρατον. (1 ά λοιπά κύρια ονόματα δεν μεΟηρμήνευσεν ό 

μεταφραστής (Σ. τ. έκδ.).

34. «Επελθών δ’ ό Δρόνας, ώς σφοδρός άνεμος, κ«ι τούς 

» μέν βασιλείς έκριζώσας, ώς δένδρα, τούς δε στρατιώ- 

» τας διασκορπίσας, ώς άχυρα, έπεσχέθη ύπό τοΰ ρωμα- 

» λέου Σατεζίτα, ώς ύπ ορούς.
35. «Απειρα δέ βέλη τούτου τοΰ βασιλέως τής Πανσάλας, 

» τοΰ γενναίου και θεοειδούς Σατεζίτα έρρίπτοντο κατά 

>> τοΰ Δρόνα, μηδεμίαν ενέργειαν ποιοΰντα έν τω θί- 
»γειν, καθώς αί φλόγες τοΰ κεραυνού κατά άδαμαν- 

» τίνου ορούς.
36. «Τότε ό Δρόνας έτεμε τήν κεφαλήν τού Σατεζίτα, ή 

» ήν, ώς άμαζα τής αγαθής ανδρείας, εχουσα τούς μέν 

» οφθαλμούς, ώς ίππους 3, τά δ' ενώτια, ώς τροχούς 4, 
» τήν δ’ έπι πολέμω Τιλακάν, ώς σημαίαν 5.

37. «Φυγόντος δέ τού Ιουδιστίρα ό Δρόνας, ό ών ή μόνη 

>> χαρά τού Δουριοδάνα, άνεΐλε τούτους τούς τέσσαρας 

η βασιλείς, οΐ ήσαν στύλοι τής νίκης, καθώς οί τέσσα- 

» ρες έλέφαντες τής τετραμερούς γής, τόν Σατανίκαν
38. » θς ήν αδελφός τοΰ Βιράτα, τόν γενναϊον Δριδασέναν,

37*
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« τον άρειμανή Ξατραδέβαν, και τόν θερμουργόν Βασου- 

» δάναν, σύν τοΐς στρατοΐς αύτών.

39. «Ων δ’ό στρατός άπας άνευ κυβερνήτου, και έν οψ.η- 
» /ανία, διωθούμενος ύπό τής ορμής τοϋ Δρόνα, ώς ύπό 

» ρεύματος ποταμού, προσώκειλε τω Βήμα, ώς μεγάλη 

» νήσω.
40. «0 δέ, περικυκλούμενος ήρωσιν, ώς διαπύροις έαυτού δυ- 

β νάμεσιν, ώρμησε βάλλων πύρινα βέλη, καί κατέκαυσε 

» κατά κράτος τά στρατεύματα τοϋ Δρόνα, καθώς τό 
» πΰρ τά δάση τοΰ ορούς.

41. «Εκοψε δ’ ό φιλοπόλεμος Βημας τούς τε δύο βραχίονας  
μ τού προκειμένου έ/Ορού Δρόνα, δηλονότι τόν Σουβα- 

» χοΰν   και τόν Κριταβαχοΰν  , και την κόμην αυτού 

» μετά τής λιθοκόλλητου μίτρας, δηλονότι τόν άριστον 

» ελέφαντα μετά τοϋ έπικαθημένου βασιλέως τής Βάγ' 
4 »κας .

1

12 34

42. « όρμήσας ούν ό Βήμας μετά τών επτά Αζαου/ινών, ώς 
» επτά θαλασσών, άποδείζας ΚαΛαρατρην   έκ τής ζο- 

» φεράς κόνεως, και άναστρέψας βία άπαν σύνταγμα τών 
» πολεμίων, άνελεΐν ήοούλετο και τόν Δρόναν, τόν διδά- 

» σκαλον τού κόσμου.

56

1. Ώς δύο βραχίονες ησαν ούτοι τοΰ Δρόνα” παίζει δε πρός τήν λέξιν 
δ ποιητής.

2. Σουβαχοΰς, Καλλιβραχίων.
3. Κριταβαχοΰς, Τελεσιοβραχίων.
4. Ώς κόμη ήν μετά τής επικείμενης λιθοκόλλητου μίτρας τοΰ Δρό

να, ό έλέφας μετά τοΰ έπικαθημένου βασιλέως τής Βάγκας. Μέλαινα ή 
κόμη, ώς καί ό έλέφας” λαμπροφόρος ό βασιλεύς, ώς ή μήτρα.

6. Καλαρατρή έφερμηνεύεται μέλαινα νύξ” άλληγορικώς δέ λέγεται ή 
πανωλεθρία, οτε ερεβος και χάος γίνεται τό παν.
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43. «όρώμενος δέ θυμώ, έζ αιτίας του βάρους της γης ό 
»έλέφας Σουπρατίκας  ύπό τών παίδων τού Σεσσα 

»οφεως  , οΐ είσιν οί έν τοΐς ποσιν όνυχες, εχων τον 
» Σέσσαν οφιυ έπί τού στόματος, συρίζοντα θυμώ έζ τού 

«βάρους της γης, ος έστιν ή προβοσζίς  

1

*2

34*

44. «’Αναιρών την Μάδαν τών έλεφάντων τών μερών της 

» γης τή πολλή οσμή της έαυτού Μάδας^ τή πεμπομένη 
μ ύπό τού άέοος, τού έζ τών κινούμενων ώτίων  θερα- 

« πευόμενος ύπό της ράβδου τού ΐάμα, η έστιν ή ούρα, 
» ώς ηττομένης ζατά την σκληρότητα , καί διά τούτο 

» κατόπιν αεί πορευομένης

*

5

*
45. «ΛΩν ώς άλλος πανδαμάτωρ χρόνος, φέρων διά τού 

» στόματος, ώς διά θυρίδος, δύω ραβδοειδή φώτα  (ά 

» είσιν οί δύω λιθοζόσμητοι όδόντες) τών ήμερων τής 

« έν τή γαστρι αύτού κοσμογονίας, τής γεγενημένης καί 
» της γενησομενης ·

6

46. « Εχων άμφοτέρας τάς κονμβας λίαν έρυθράς τή κιννα- 
» βάρει, ώςπερ διανοουμένας τήν άναίρεσιν τής ζωής τών

4. Έν τοΐς επτά στίχοις τοΐς άκολούθοις, έπαινός εστι τοϋ έλέφαντος 
τοΰ Βαγαδάτα, ος ήν εξαίρετος έν τω στρατώ τών έχθρών, Σουπρατίκας 
τουνομα.

2. Έβάρυνε τήν γήν πατών, καί διά τοΰτο τάχα έθυμώθησαν δ,τε Σέσ- 
σας και οί παϊδες αύτοΰ* λευκοί δ’ είσιν.

3. Και ό έλέφας συρίζει διά τής προβοσκίδας.
4. Μάδα λέγεται ό μανικδς χυμός τοΰ έλέφαντος.
ΰ. Τήν ουράν τούτου τοΰ έλέφαντος ποιεί σκληροτέραν τής ράβδου τοΰ 

Ίάμα. ’Ιδιόν δ’ έστι τών νικωμένων τό γίνεσθαι δούλους* τών δέ δούλων 
ίδιον τό άκολουθεϊν τω δεσπότη.

6. 'Ραβδοειδές φώς* τό σέλας, ο εισδύει διά θυρίδος ραβδοειδές πως έςί.
7. Δηλ. ή κοιλία τοΰ χρόνου δοχεΐόν έστιν άπάσης τής ύλης* είς 

αύτην αναλύεται τό παν, καί ές αύτής πάλιν συντίθεται. — Οι Ινδοί πολ- 
λάς κοσμογονίας δοςάζουσι.
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» έχθρών ι, ώςπερ Θυμουμένας φθόνω τών σκληρών μα- 
» στών τής γυναικός τοϋ Κάλα (θανάτου) * 2 *

4. Ή διάνοια καί ή καρδία τοΰ φονέως ερυθρά λέγεται.
2. "Ιδιον τοΰ θυμοΰ ή έρυθρότης. — Οί μαστοί συγκρίνονται ταΐς 

κ ο ύ μ β α ι ς* διά τοΰτο καί ερις έστιν αύτοΐς.
3. Ό σκοπών τά πόρρω ύποκλείει τούς οφθαλμούς· ό δέ έλέφας 

φύσει έχει ύποκεκλεισμένους τούς οφθαλμούς.
4. Ό έλεφαντηλάτης κάθηται έπι τοΰ τραχήλου τοΰ έλέφαντος και 

πλήττει αύτόν τώ σιδηρώ έλεφαντοπλήκτρω και τοΐς μεγάλοις όακτυ- 
λοις τών ποδών, καί κατευθύνει* πρός δέ, καί τή παρακελευστική 
φωνή.

5. Τέσσαρες πόδες, δύω όδόντες και μία προβοσκίς, επτά καί ταΰτα 
συμποσοϋνται.

47. « Υπανοίγων τούς όφθαλμ,ούς, φοβερόν εί^ος έχοντας 

» ταΐς κόοαις, αΐ ήσαν ώς πνοαί τοϋ θανάτου ζαι τοϋ 
»Ιαμα, ζαι ώςπερ σκοπών , τίς ούτος ό πόλεμος3 *

48. <« Ούτος ό Σουπρατίκας έλέφας, αγόμενος ύπό τοϋ βασι- 

» λέως τής Πραγγεοτίσσης είς πόλεμον ζατά τοϋ Βήμα, 

ι» άγρ.ον φωνών, παροξυνόμενος άμφοτέροις τοΐς μεγά- 
ι» λοις ^αζτύλοις τών ποί/ών, ζαι τω πλήκτρω, καί τφ 

» παοακελεύσματι , λ Γ ’4

49. « Ωρμησε βαίνων τέσσαρσι ποσίν, ώςπερ αύτός ό χρόνος, 

ό βαίνων τοΐς τε'σσαρσιν αίώσι, ζαι άναστρέφων τό 

μ παν, καί άλλους αέν άνάγων, άλλους ζατάνων.

50. Αναιρών ^ε τούς προστυγχάνοντας, ήλθεν επί τόν Βή- 
» μαν, νομ.ιζόμενος τοΐς πολεμ,ίοις, ώς ούτος, καί είς 

υών, δυνατός ε’στιν άνελεΐν τάς έπτά Αζαουχινάς τά) 

» προβοσκίοι, τοΐς ό^οϋσι καί τοΐς ποσίν α.

51. « Ε^ραμον ούν κατ’ άλλήλων, ένθερμοι όντες είς μάχην 

λ μεγάλην, ο,τε έλάφας, και ό Βήμας, ό μέν άνατεί- 
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» νων τόν βραχίονα, ό δέ περιστρέφουν τήν προβοσκίδα, 

« ώς ό Ίάμας καί ό Βαρούνας, ό μέν εχων βρόχον, ό 

» δέ ράβδον

52. « Εμάχοντο δ’ άλλήλοις, μηδαμώς διαγινωσκόμενοι 

» κατά την δύνααιν καί έπιτηδειότητα, έκ τής ζοφεράς 

» κόνεως τής άπό τών ποδών αύτών, εικαζόμενοι δ οτι 

» αγωνίζονται έκ τών βροντοειδών αύτών φωνών.

53. « Τών δέ περί τόν ’ίουδιστίραν Μαχαρατών έπιδραμόν- 

»των θυμω, άφείς ό έλέφας τόν Βήμαν, ώρμησε κατ’ 

» αύτών, ρίπτων κατά γής τούς έκ τών πλαγίων φύλα- 

» κας τω αέρι του σώματος αυτου .

51. <ί ’Αμάχων δέ γενομένων τοΰ Σατεκή καί τοΰ βασιλέως 
» τών Δασσάρχων, ών τοΰ μέν τό πνεΰμα κατεπόΘη  , 
■» ώς ύπ’ δφεως, ύπό τοΰ δόρατος τοΰ Βαγαδάτα· τοΰ δέ 

ο τό όχημα κατεβρώΟη  ύπό τοΰ Σουπρατίκα, τοΰ έχον- 

υ τος θυμόν, ώς πΰρ,

*3

4

1. Τοΰ μεν Βαρούνα οπλον έστι βρόχος, συμβολον πνιγμού τοΰ βυ- 
θ.ζομένου έν ύδασι’ τοΰ δε Ίαμα ράβδος, παιδείας συμβολον.

2. Έν άμφοτέροις τοΐς πλαγίοις 'φύλακας εχει ό πολεμικός έλέφας 
και τό πολεμικόν αρμα.

3. Ό Σατεκής έστιν ούτος, ος έλυποΟύμησε.
4. Τουτέστι κατεθραυσθη.
3. Καθώς ποιοΰσι λίμνας και φρέατα καθ’ οδόν είς χρήσιν τών αν

θρώπων.

55. «Οί Πισσάκαι έπινον άκορέστως αίμα Θερμόν, ύπο- 
ι> κλείοντες τούς οφθαλμούς ήδέως, χεόμενον έκ των σω- 

» μάτων τών βασιλέων, τριτρωσκομένων τώ δόρατι τοΰ 

μ Βαγαδάτα.

56. « Πόσας δέ λίμνας αίματος ούκ έποίησεν ό Σουπρατί- 

λ κας είς τέρψιν τών δαιμόνων °, ού ή προβοσκίς έόο- 
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» ξάσθη 1 πολλαϊς άνθρωποθυσίαις, έλεφαντοθυσίαις καί 
» ίπποθυσίαις 1 2, αΐ έγένοντο έν τω διαπύρω αύτού θυ- 

» ρ.ω, ώς έν πυρί ·

1. Καθώς οί ποιοΰντες θυσίας τοΐς θεοΐς δοξάζονται.
2. Πολλούς δηλ. άνεΐλεν ανθρώπους, έλέφαντας και ίππους.
3. Σαράββας, ζώον μυθευόμενον όκτάπουν.
4. Ανάξιός είμι πολέμου, καί δια τοΰτο σύ έδέξω τοΰτο τό οπλον"

57. « Πόρρω δ’ άποστάντων τών περί τόν Βημαν, διά τό 

» φοβηθήναι τούς έν άρμασιν ίππους έκ τών αγρίων φ ω- 

» νών ζαί συριγμών τού Σουπρατίκα, θόρυβος καί τάρα- 
» χος τότε έγένετο έξαίφνης τω στρατώ τού ’ίουδιστίρα.

58. «Ακούσας δ' ό Αρζούνας τού θορύβου, νικησας τούς περί 

» τόν βασιλέα της Τριγάρτας τώ κεραυνίω δπλω, έπηλθε 
» ταχέως, δίκην ανέμου, έπι τόν Βαγαδάταν, ώς ό μεμ·/)- 

υ νώς Σαράββας  έπί τόν λέοντα.3
59. «Επιών δ’ ούτος, ού οί μέν τροχοί τού άρματος πάτοςνον 

» ούκ έποίουν, έκ τού λύθρου τών αιμάτων τών άναιρουμέ- 
» νων ηρώων, τώ δέ ηχω της χορδής τού τόξου έμβρόντη- 

» τος έγένετο ό Σουπρατίκας, έωράτο ύπό μέν τών οικείων 
» εις άνεσιν, ύπό δέ τών έναντίων εις άχθος.

60. « Τη δ’ εις τό πλάγιον έλάσει τού άρματος, αποφυγών 

» ό θεός Κρισνας την έφοδον τού Σουπρατίκα, ος ηγετο 

» ώς ορος μέγα ύπό τού βασιλέως Βαγαδάτα, ήλθε πά- 

« λιν εναντίον.
61. « Ρίψας δ’ αναρίθμητα βέλη κατά τού Αρζούνα ό γεν- 

» ναϊος Βαγαδάτας, έρριψε τελευταίου καί τό θειον οπλον 

» Ναξίαϊάνα^ οπερ έδέξατο έπί τού στήθους αύτού ό 

>> θεός Κρισνας, ώς χρυσούν σπαρτών.
62. « Δεινοπαθώς δ’ είπόντος τού ’Αρζούνα, » ’Εγώ άνοί- 

« κειος άρα είμί πολεμεΐν · διά τούτο σύ έδέξω έπι 4
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α τού στήθους τούτο το δπλον » ό Κρισνάς λόγον ελε- 

» ξε, κατάβροχον τη άριβροσία τ^ς έν γαστρί αύτού γα- 

» λακτικής Θαλάσσης*

4. Τό άφεθέν έκεϊνο υπό τοΰ Βαγαδάτα θειον δπλον έλαβεν ό Κρι- 
σνας, καί διά τοΰτο ήγανάκτησεν ό ’Αρζούνας* οίονεί έλεγε* ή σύ πο- 
λέμησον, ή έγώ* εί γάρ σύ πολεμεϊς, καί ού διοικείς τό άρμα, πώς 
έγώ πολεμήσω ;

2. Ό μέν Ναράκας ήν υιός τής Γής, ό δέ Βαγαδάτας υιός τοΰ Να- 
ράζα.

3. Τουτέστιν οί θεοί, οί θεωροΰντες έφοβήθησαν έκ τών βελών τοΰ 
Αρζούνα καί διά τοΰτο παρεχώρησαν.

4. Υψηλός ήν ό έλέφας, καί διά τοΰτο ό ’Αρζούνας ύψοϊ ’έρριπτε 
τά βέλη.

5. Δύω κώδωνας κρεμώσιν εκατέρωθεν τών νώτων τοΰ έλέφαντος.
6. Ταΰτα συνέγραψαν τήν Μαρκάνδαν Πουράναν, έρωτώντα τόν ό

σιον Μαρκάνδαν.
7. 'ΙΙ Μαρκάνδα διαλαμβάνει τά τών δεκατεσσάρων Μανούων.

63. « Τούτο τό δπλον έδόθζ παρ’ έμού, ίκετευθέντος πρός 
«της Γής, τω γηγενεϊ Τιτάνι Ναράκά  παρά δ’ έκεί- 

« νου έδόΟη τούτω τω υίώ αύτού. Τούτο ούν τό οίκεΐον 
« δπλον ενώ έδεζάριην· σύ δέ νύν νίκησαν τούτον. »

2*

64. « Τοιαύτα είπόντος τού Κρισνά, οί Θεοί διεσκεδάσθη- 

» σαν , τήδε κάκεΐσε εις τόν αιθέρα έκ τών αίθερο- 

» βατούντων βελών τού ’Αρζούνα άπερ καί ετρωσαν 

» τόν τε Βαγαδάταν και τόν ελέφαντα αύτού.

3

65. «Κοπείς δέ καί ό κώδων  τού έλέφαντος εκείνου τοΐς βέ- 

» λέσι τού ’Αρζούνα, καί πεσών κατά γής, έσκέπασε τέσ- 

» σαρα ώά   όρνέου, πεσόντα έν ταύτώ ές ούρανού έπί τού 
» λύθρου, έζ ών έγένετο ή Μαρκάνδα Πουράνα '.

45

67

66. «Τότε ό Βαγαδάτας καί ό έλέφας αύτού, οί πετρωμένοι 
» τοΐς βέλεσι τού ’Αρζούνα, άναβοώντες άνέστρεφον (άνε- 
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η στρεφέτην), ώς θάλασσαν, τήν στρατιάν τών εχθρών, 
» την εχουσαν πολλά δένδρα κοραλλιού, ο έστι τό έκ- 

υ χεόμενον πολύ αίμα
67. «’Ατονήσας μέν ούν τό σώμα ό έλέφας έκ τού βέλους 

» τού ’Αρζούνα, εΐσδύσαντος τήν κεφαλήν, καιέξελθόντος 

» όπισθεν τών ισχίων, έπεσεν εύθέως, καθώς ή κορυφή 

» μεγάλου ορούς έκ τού κεραυνού.
68. α Τήν δέ κοτήεσσαν ψυχήν τού Βαγαδάτα, τού βασι- 

« λέως τής Πραγγεοτίσσης έξεΐλεν έν τάχει ό Αρζούνας 

» τώ ήμισελήνω βέλει, ό ών υπέρλαμπρος τό κλέος, δί- 

« κην χιλίων σελήνών.
69. «Πεσόντος δε τούτου τού ένδοξου βασιλέως τής Καμα- 

» ρούπας, ή στρατιά τών εχθρών, πιεζομένη τοΐς άλλε- 

» παλλήλοις βέλεσι τού ’Αρζούνα, ούδέν καταφύγιου ευ- 
» ρισκε, καθώς ή αγέλη τών ζώων, τω ραγδαίω ύετώ τού 

» νέφους έν γή άμμώδει καί άδένδρω .*2

70. «Δύω δ’άνδρας τής Γανδάρας χώρας, γνωστούς έπ’εύ- 

» τολμία καί πολεμική αρετή, ών ό μέν έκαλεΐτο Βρισ- 
μ σάκας, ό δέ ’Ασάλας, κατέβαλεν ό ’Αρζούνας ένί βέ- 
» λει, οΐ ησαν ώς δύω όδόντες  τού δίκην έλέφαντος 

ο στρατού τών πολεμίων.

3

71. «Αγανακτήσας δ’ ό βασιλεύς τής Γανδάρας  έπί τώ 

» Θανάτω τών έαυτού άδελφών, πολέμων μαγικοΐς στοά

ν τηγήμασι, μαγικοΐς οπλοις, καί μαγικώ σκότει, ενική
ν θη υπό τού ’Αρζούνα δυνάμει τού ηλιακού όπλου.

4

4. Ερυθρόν γαρ τό αίμα, καθώς καί τό κοράλλιον” ΐνα δέ έςέλθη τό 
κοράλλιον άναστρέφουσι τήν θάλασσαν, καί άνασπώσιν εκείνο τό φυτόν.

2. “Ενθα ούκ εστι δένδρον, είς δ καταφεύζονται.
3. Πρόμαχοι δηλ. καί προασησταί.
4. Ό Σακουνής.
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72. «Τρόποι; δέ ποιων ό Δρόνας εις τό κρατήσαι τόν ίουδι- 

» στίραν, έμβάς τώ στρατώ τοΰ βασιλέως τής Πανσά- 

χ λας κατέθλιβε πάσαν διάστασιν τοΰ τόπου έκ τών 

» ριπτομένων, ώς λωτών, κεφαλών τών ηρώων.
73. «0 δέ Νείλας   , ό βασιλεύς τής Μαχισματής, έ'χων 

» μέλανα ίμάτια, μέλαν άρμα, μέλανα ηνίοχον, και μέ- 
« λανας ίππους, βρέχων βέλη, κατεπίεζε τήν στρατιάν 

χ τοΰ Δρόνα τοΐς πυροβόλοις οπλοις, ώς άστραπηβόλον 

» νέφος

123

74. «όρμήσας δέ ξιφήρης, ό ών μέλας, ώς ό ’ΐάμας, ού τό 

«σκιάδιον καί ή σημαία, ζαί τό τόξον κατεκόπη, άνηρέ- 

« θη ύπό τοΰ ’Ασβατάμα, 0ς ήν απόρροια τοΰ Σίβα.

75. «Τοΰ μέν ούν Νείλα κοπέντος τήν κεφαλήν, ος ήν ώς 

» πολύτιμος κυάνεος λίθος τή; κεφαλής τής στρατιάς τών 
» Πανδοϊδών, τών δέ Καουραβών άναβοησάντων, έπέπε- 

» σεν ό ’Αρζούνας ένθάδε, ώς σζηπτός, άφ’ ού κατέστρε- 

» ύε τήν στρατιάν τοΰ βασιλέως τής Τριγάρτας.
76. «Είς μέν ών, ίσοστάσιός δέ άπασι τοΐς θεοΐς και τοϊς 

« Γίγασι, καί φίλος τοΰ Κρισνά, τοσοΰτον άνετάραξεν, 

» ώς θάλασσαν, τήν στρατιάν, ώςτε τόν αιθέρα γενέσθαι 

» πλήρη πολλών σελήνών, αί είσιν αί άλλόμεναι ζεφαλαί 
« τών ήρώων.

77. «Τότε ό υίός τοΰ Πλίου, εχων δύναμιν πυρός, έρόιψε 

χ τό πύρινον οπλον  οί δ’ ήρωες, καιόμενοι καί λαμπό- 
» μενοι έξ έκείνου τοΰ πυρίνου βέλους, ένόμισαν ό'τι είσ- 

*

1. Τοΰ Δρουπάδα.
2. Νείλας κατ’ ετυμολογίαν, κυάνεος ή μέλας.
3. Μέλας ήν, καί διά τοΰτο έπήγαγε τό μέλαν νέφος" εβρεχε βέλη, 

καθώί τό μέλαν νέφος βρέχει καί άστράπτει.
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» δυσις αύτοΐς γίνεται είς τόν Ηλιον έξ αιτίας τοΰ πο

υ λέμου 1.

1. Ό γαρ άποθανών έν πολέμω εισδύει είς τόν ούρανόν διά τοΰ 
Ήλιου, ώς διά Ουράς.

2. Ώς γυναίκα ποιεί τήν βασιλείαν, τούτους δ’ ώς άνδρας. δηλ. ύπε- 
ρασπιστάς.

3. Νισσασάραι, Νυκτοπόροι κατ’ ετυμολογίαν, ώς έν νυκτί περιπο- 
λοΰντες, καί έν σκότει.

4. Νόμος γάρ έστι μή κατακαίσθαι τό σώμα τοΰ δακέντος ύπ’όφεως, 
ή άναιρεΟέντος ύπό τίνος άλλου θηρίου, ή καταπεσόντος, ή λεπρού όν
τος, αλλά ^ίπτεοθαι είς τόν ποταμόν, διά τοΰτο είπεν «ώ ς είκός.»

5. Ώς ό όφιόδηκτος ριπτόμενος είς τόν ποταμόν φέρεται τφ ρείΟρφ.

78. «Αποσβέσας δ’ εκείνο τό πΰρ ό υιός τοΰ ϊνδρα τοΐς 

» ύδροβόλοις βέλεσιν, ώς νέφεσι, κα'ι άποδείξας τόν Καρ- 

» νάν τοΐς βέλεσιν, ώς όρυμώνα έκ καλάμων, πόσους 

» ποταμούς αιμάτων ούκ έποίησεν έκ τών άναιρεθέντων 
» βασιλέων, ρέοντας είς τό στάδιον τοΰ πολέμου, ώς πέ

η λαγός ;
79. « Ενταύθα άνεϊλεν ό γενναίο; ’Αρζούνας τούς νεωτέρους 

» άδελοούς τοΰ Καρνά, τόν 'Αβαράζαν, τόν Βιπάταν, τόν 
» Σατρουνζαϊαν, και τόν Βηραζαίαν, όντας ώ; άνδρας της 

» λαμπρά; βασιλείας τών πολεμίων βασιλέων  .12
80. «’Αμφοτέροις ούν τοΐς ανδρικοί; στρατοί; των ανδρείων 

» στρατηγών, τοΰ τε Καρνά και τοΰ ’Αρζούνα, πόλεμο; 

» φθοροποιός συνεκροτηθη, έν ώ φωνά; χαρά; έποίουν 
» οί Νισσασάραι , και οί Πισσάζαι.3

81. «Τότε τοΐς ρείθροι; τοΰ ποταμού, τοΰ γενομένου έκ τών 

» πολλών αιμάτων, πολλά σώματα νεκρά ηρώων έφέρετο, 
υ ώς είκός , άπερ έδάκησαν , καθάπερ οφεσι, τοΐς όϊ- 

» στοϊς τών αντικειμένων.

4 5

82. «Ο δέ μεγαλοβραχίων Βήμας, βοών, κα'ι μαινόμενος,
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» άνέστρεφε την στρατιάν τών πολεμίων, κατακοπτων 
» βραχίονας ήρώων, καί διαρρηγνύων τά ιππικά τάγμα- 
» τα, καθώς ό μεγάλην εχων προβοσκίδα έλέφας, βοών 

» καί μαινόμενος, αναστρέφει την λίμνην, κατακοπτων 
η καυλούς λωτών, καί διαρρηγνύων τά κύματα 1.

1. Παίζει πρός τάς λέξεις ό ποιητής· ό μέν Βήμας, ώς έλέφας με- 
μηνώς' ό οέ βραχίων τοΰ Βήμα, ώς ή προβοσκΐς τοΰ έλέφαντος· ή δέ 
στρατιά, ώς λίμνη* ο'ι δέ βραχίονες τών ήρώων, ώς καυλοί λωτών, τά δέ 
ιππικά τάγματα, ώς κύματα.

2. Κατά τό όρος τό δυτικόν έσείοντο, και διά τοΰτο επεσεν έξ αύτοΰ 
ό ήλιος είς τόν Ωκεανόν. Νύξ δηλ. έγένετο.

83. « Θρήνος δέ καί κλαυθμός έγένετο έν πολέμω τοΰ πολε- 
» μίου στρατού, βαλλομένου τοΐς βέλεσι τοΰ ’Αρζούνα, 

» έξ ού καί ό έπί τής σημαίας τοΰ ’Αρζούνα πίθηξ άνε- 

» μνήσθη τοΰ κλαυθμού καί οδυρμοΰ τών κατοίκων τής 

» Ταπροβάνης, πυρπολουμένων τώ πυρί αύτοΰ.

8ί. «Τοΰ μέν ούν στρατού τών πολεμίων φοβουμένου τήν 
» ανδραγαθίαν τοΰ ’Αρζούνα, τών δέ όρέων τής γής πάν- 

» των σειομενων, ο μεν Ηλιος επεσεν εκ του ορούς , οι 
» δ’ ηρωες έπαύσαντο τοΰ πολέμου.»

Τέλος τοϋ Πρώτου Κεφαλαίου, 

τοϋ Έβδομου Βιβλίου

της
Βαλαβαράτας. 1 2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ,

ο διαλαμβάνει τον θάνατον τοΰ λίβημανιοΰ·

1, Εφιέμενος ποιητικής δυνάμεως, θές έν καρδία τον 

Βεάσαν, τόν μέγαν όσιον, καί ποιητήν τών νομικών 

Βιβλίων ήχώ γάρ τή; ποιητική; μελέτης εκείνου ηχή

σει έν τώ στόματί σου, ώ; έν σπηλαίω
2. « Επαγγειλάμενος δ’ ό Δρόνα; τήν άλωσιν (σύλληψιν) 

» τοϋ ’ίουδιστίρα, όταν ό ’Αρζούνα; κληθή είς πόλεμον 

» ύπό τών πολεμικών , καί χαροποίησα; τού; περί τόν 

» Δουριοδάναν, έταξεν είς σχήμα τροχού τόν στρατόν, 

ο ημέρας διαλαμψάσης.

2

3. «Καί ό μέν Δουριοδάνα; ήν όμφαλός τοϋ τροχοειδούς 
» στρατού , ώς ή σύριγξ τοϋ τροχού, περιεχόμενος ύπό 

>> τής στρατιάς, ώς ύπ’ άντυγος  δεκακισχίλιοι δέ βα

χ σιλεϊς ήσαν περί τά πλάγια, ώς κνήμαι τού τροχού  
» ό δέ Ορούς τοϋ στρατού (καί ό ήχος τών κυμαινουσών 

» σημαιών) ήν ώς ό πάταγος τοϋ τροχού.

3

*

41

4. « Ο δέ στρατηγός Δρόνα; ήγλαΐζετο πρό τού μετώπου 

» έκείνου τού τροχοειδούς στρατού, συνών τριάκοντα 

η αδελφοί; τοϋ Δουριοδάνα, γενναίοι; καί ένδόξοις, ώς 

» θεοΐς, καί τώ βασιλεΐ τή; Σινδοϋς, τώ Ζαϊατράτα.

5. « ίδών δ ό ’ίουδιστίρα; έναντίον έζεΐνον τόν στρατόν

4. Θείς δηλ. έν τή καρδία τδν ποιητήν έκεΐνον, ποιητής εση' όσα 
γαρ έκεΐνος ένδον μελετά καί φθέγγεται, έξελεύσονται διά τοΰ στόμα
τός σου.

2. Όταν όρμήση έναντίον τών πολεμίων άλλαχόσε.
3. ’Εν τώ μέσω τοΰ κυκλικού στρατού ήν ό Δουριοδάνας.
4. Δέκα δέ είσι και τά πλάγια ξύλα τοΰ τροχού, ά καλούνται κνήμαι.
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» τών πολεμίων, τον συγκεκροτημένον πολλοΐς ηρωσι, 
η και δυσνίκητον, ώς τον κόσμον \ άποβλέψας πρός τόν 

» υιόν της Σουβαδράς Αβημανιούν, εφη αύτώ·
6. «0 Βισνούς, ό Αρζούνας, καί ό Κάμας   δυνατοί είσι 

« κατατροπώσαι τόν στρατόν τούτον, καί σύ πρός του- 
« τοις  τού δέ πατρός σου όντος νυν μακράν, άνάδεζαι 

« τούτο τό βάρος σύ, ό λίαν κραταιός.»

*2

*

7. « Πρός δν άπεκρίνατο άσμενος ό υιός τού ’Αρζούνα· «Εγώ 
« διατεμών την φάλαγγα τών εχθρών, είσδύσαιμι άν 

« είς αύτήν εύθέως · έζαγεϊν όμως έμαυτόν ούκ οί^α’ 

>· άκολουθήτωσάν μοι ούν καί άλλοι ηρωες έφ’ άρ- 

« μάτων.»

3

8. «Είπόντος δέ τού Ιουδιστίρα· «Ούτως έστω,» έντείνας 

» τό τόζον ό ’Αβημανιούς , έπέταζε τώ ήνιόχω έλάσαι 

® τούς ίππους, ώς άχυρα  βλέπων τά στίφη τών άντι- 

» κειμένων βασιλέων.

4

5

9. « Φωτίζων δέ πάσαν διάστασιν τού τόπου, ώςπερ εί 

·· έποιήθη έκ φωτός ηλιακού ύπό τού τέκτονος τών θεών 
»Βισβακάρμα, τεκτονιζώ τόρνω καί γλυφείω, σώμα φέ- 
»ρων δυσαντίβλεπτον τοΐς ήρωϊζοΐς έχθροΐς καί μα- 

» ζρόθεν,

10. « Χρυσούν μεν εχων θώρακα καί άρμα, καί χρυσοΰν τό-

4. Δισνίκητος λέγεται ό κόσμος, δηλ. τά πάθη.
2. Ο Κάμας, τουτέστιν ό θεός ’Έρως, νίκα τόν κόσμον, τουτέστι 

πάντας.
3. Δηλ. έγώ δύναμαι εΐσοόσαι είς τόν στρατόν, καί άνατρέψαι αύτόν’ 

έςελΟεΐν όμως ού δύναμαι.
4. Αβημανιοΰς, Ύπέρθυμος κατ’ έτυμολογ'αν.
ΰ. Εις ούδέν δηλ. τιθέμενος.
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» ξον, καί ορνιν έπί τής σημαίας, ξανθούς δ’ ίππους, 
» έμφαίνων έπί τοϋ προσώπου τό εντός αύτοΰ διάπυρον 

ι> της ανδρείας, ώς φλόγα πυρός,
11. «Κρατών τό κραταιόν τόξον, ο εδωκεν αύτω ό Βαλα- 

ο ράμας, τό ον διάπυρον τώ έκ θυμού αύτού διαπύρω 

« βλέμματι, καί αγκύλον, ώς στόμα θυσιαστηρίου σφα- 

» γιων πολεμίων,
12. « Κατακαλύπτων τόν Ηλιον τοΐς πολλοΐς βέλεσιν, έρί- 

» ζοντα τώ φωτί αύτού, καί καταφύγιον ών πάντων θεών 
β τε καί δαιμόνων, φοβούμενων, καί ό'ντων ώς μαθητών 

» αύτού έν πολέμω,

13. « Επέπεσεν έπί τούς πολεμίους, τεταραγμένους τη άπλέ- 
» τω φλογί τοΰ πυρός, τή έκ τοΰ στόματος τών δαιμό- 

» νων , καί τού θανάτου   , παρεπομένην εχων την σκιάν 

« τού εαυτού σώματος, ώς ήττηιζένην τή αύτοΰ ταχυτήτι ύ.

1 123

14. «Βοών ούν ό νεανίας, καί γελών, καί κλαγγήν ποιων 
» διά τοΰ τόξου, καί βέλη βάλλων συνεχή, διεσκέδασεν 

» εύθέως τούς πολεμίους, καθώς ό ριπτόμενος λίθος τούς 

β κολοιούς,

15. « Τούτου τοΐς πίπτουσι ταχέως μεγάλοις βέλεσι πλητ- 
» τόμενον τό πολέμιον στράτευμα, ώδύρετο καί έθρηνει, 

» προσπίπτον, ώς μικρόν παιδίον πταΐσαν.
16. « Καταρρήξας δ' ούτος ό βασιλικός νεανίας, ώς μέγας 

* έλέφας, την δύναμιν τού Δρόνα καί τού Ζαϊατράτα, ώς 

» πύλην , περιήρχετο την στρατιάν έκείνην, ώς πόλιν.4

1. Οϊ ήλθον είς σαρκοφαγίαν.
2. ’Ός ήλθεν είς θάνατον αύτών.
3. Ό νενικημένος δούλος γίνεται, ό δέ δούλος ακολουθεί τω δεσπότη. 
ί. Ούτοι οί δύωίσταντο προ τοϋ μετώπου τής φάλαγγος, ώς προεί-

ρηται.
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17. Η δέ δόζα έφίλει το πρόσωπον τοϋ Αβημανιοϋ, δς ήν 
» μόνος επειδή οί άκολουθήσαντες αύτώ είς βοήθειαν, 
» ένικήθησαν καί διεσκορπίσθησαν ύπό τοϋ δυσφορητου 

» Ζαίατράτα, διά τήν ήν έλαβε χάριν παρα τοϋ Σίβα.

18. « Τούτου τό ά'ρμα φόβον ήν παρέχον ταΐς φάλαγξι τών 

η έχθρών, πάταγον ποιοϋν ποβερόν, και άναπεπταμενην 
» εχον τήν σημαίαν, ώς διαλελυμένην κόμην , άτε δια- 

» νοούμενον φθοράν τοΐς άντιπάλοις  .12

19. « Λόγοι δέ τών βασιλέων έγίνοντο περί αύτοΰ τοιοϋτοι  
« Ούτος επέρχεται! ιδού προσέρχεται! Ούτος αναιρεί 
οίταμώς! Ωί ημείς όλλύμεθα υπό τούτου! Λάβε, λάβε 

β τούτον ! Ανελε, άνελε τούτον  !»

*

3

20. « Τούτου τοΐς βέλεσιν αί μέν κεφαλαί τών βασιλέων 
* μετά τών σαλευομένων ενωτίων , κοπτόμεναι κατέπι- 

» πτον, ώς νεοσσοί τοϋ Γαρούδα , είς τήν γήν τού πολέ- 

" μου, ένθα έκειντο οί κεκομμένοι βραχίονες, ώς οφεις.

4

5

21. «Τότε ούτος ό ή'ρως τήν μέν γήν έποίησε κατάστρωτον 

» κεφαλαΐς καί άκεφάλοις σώμασι, τόν ό’ αιθέρα πλήρη 
>· βελών, πάσαν δέ διάστασιν τού τόπου αίματοσταγή.

22. «Τούτου τοϊς φερομένοις βέλεσι, αί διαρρηγνύμεναι 

ι» κούμβαι τών ελεφάντων, έγέλων διά τών άναφαινο- 
» μένων μαργαριτών, ώς όδόντων , τουτέστιν έμακάρι- 6

1. Έδοςάσθη δηλ. διότι μόνος είσέδυ τήν στρατιάν τών πολεμίων.
2. Καθώς ό διανοούμενος ολε&ρον τοΐς έχθροΐς, ούδεμίαν φροντίδα 

έαυτού έχει.
3. "Αλλος μέν τούτο ελεγεν, άλλος δ’ εκείνο.
4. Τά σαλευόμενα ενώτια ήσαν ώς πτέρυγες.
-5. Ο 1 αρούδας, δς έστιν ό άετδς, όφιοφάγος λέγεται* ό δέ βραχίων 

δικάζεται τφ δφει.
6. Ό γελών έκφαίνει τούς όδόντας, οί δέ λευκοί μαργαρίται, ώς 

όδόντες, τό δέ λευκόν άναφέρεται είς τον γέλωτα, δηλονότι διά τούτου 

38
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» ζον τούς εαυτών άναβάτας, ών ή χειρ έρεισθήσεται έπι 

ϊ τών μαστών τών Θεαινών.
23. « Καί οί γενναίοι Θεοί, βλέπο<τες σώματα άνδρών άζέ- 

» φαλα, καί ζάρας ελεφάντων, ά οιατμη'Οέντα τοΐς βέλε- 

» σι τούτου, παρέζειντο, έφοβήΘτσαν, λογιζόμενοι άπώ- 

» λείαν τοΰ γένους  τοΰ έλεφαντοπροσώπου Θεού  .1 *2

24. «Η γή εκείνη, πλήρης ούσα κειμένων σωμάτων άζ-φάλων, 

» καί κεφαλών ίππων καί ανθρώπων, άποτμηΘέντων τοΐς 

η βέλεσι τούτου, ε’φαίνετο, ώς γή πολέμου τών Κιμπουρου- 

» σών , τών έχόντων σώματα μεν άνθρώπεια, κεφαλάς 
» δ’ ίππείας, ή σώματα δ’ίππεια, ζεφαλάς ό’άνΟρωπείας.

3

25. « Καί όμ.έν Ασβατάμας, ό Καρνάς, ό Κριπάς, καί άλλοι, 

» ©οβηΘέντες τούτον πολεμοΰντα, καί τιτρώσζοντα δπλοις 
» μεγάλοι;, έφευγαν, κατηγορούντες τής βραδυπορίας 

» τών εαυτών ίππων, τών Θεόντων ταχύτερον τού άνεμου.

2&. π 0 ’ζϊβημανιούς έποίησε τόν αιθέρα, ώς λίμνην λω- 

» τών, είς τέρψιν τής εαυτού εύκλειας  ταΐς λωτίαις 

» ζεφαλαϊς τών περί τόν βασιλέα Ασμάζαν, ταΐς άνα- 

χ πηδώσαις έζ τής του.ής, ών τών λιθοκόλλητων κοσμη- 

η μάτων ή μαρμαρυγή ήν ώς ΰδωρ °.

4

έμακαρίζοντο οί άναβάται τών έλεισάντων, οτι άπιθανόντες έν πολέμω, 
δήσουσι τας χεΐρας ούχί έπί τών κουμβών τών έλεφάντων, άλλ’έπι τών 
μαστών τών Οεάινών.

4. ΐνΐυθολογοϋσ'.ν, ότι καί οι ακόλουθοι τοΰ έλεφαντοπροσώπου Γα- 
νέααα, έλεοαντοπρόσωποί είσιν.

2. Τοΰ Γανέσσα, δς σώμα μεν έχει ανθρώπου, κεφαλήν δ’έλέφαντος.
3. Κιννάραι, ή Κιμπουροΰασαι, κατ’ έτυμολογίαν κατά μέρος άν

θρωποι, ή ήμιάνθρωποι’ έχουσι γάρ οί μέν σώμα μέν ανθρώπου, κεφα
λήν δ’ί ππου* οί δέ κεφαλήν μέν ανθρώπου, σώμα δ’ίππου.

4. ΤΙ εύκλεια ώς γυνή.
5. Καί γάρ οί λωτοί έν ΰδασ’ν είσιν.



ΒΙΒΔΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ, ΚΕΦ. Β'. £95

27. «Πάλιν δ’ έλθόντες, δ,τε Κρχπάς, ό ’Ασβατάυ.ας, ό 

ο Καρνάς, ό Δρόνας, ό Σαλέας, ό Σάλας ι, και δ Σάκου- 

υ νής, καί άλλοι όμοΰ, έδιπλασίαζον τήν έν τω σώματι 

« αύτοΰ λαμπρότητα χρυσοΐς πολλοΐς βέλεσι.

28. « Τρωθέντες δέ τοΐς βέλεσι τούτου ούτοι οί άριστοι τών 

» Καουραβών, φεύγοντες έκ φόβου ταχέως, ού κατελαμ- 
» βάνοντο ούδ’ ύπδ τών άεροβατούντων δαιμόνων, οΐ 

» έπεθύμουν τδ αίμα αύτών πιεΐν, ώς οίνον.
29. « Ανελών δ’ ούτος ό έ'κλαμπρος τούς νεωτέρους αδελφούς 

» τοΰ βασιλέως της Μάδρας καί τοΰ Καρνά, αφθονίαν 

» έποίησε σαρκών καί αιμάτων έκ τοΰ στρατού τών Καου- 
» ραβών τώ στρατώ τού βασιλέως τών Πραιτών ’ΐάμα.

30. « Διεσκόρπισε δέ πάλιν, ώς άχυρα, τω αέρι τών βελών
>> αύτοΰ τόν Καρνάν, τόν Σακουνήν, τδν Δουριοδάναν, καί 

» άλλους ήρωας τών Καουραβών, ξύμπαντας έλθόντας, 

» καί ενα καθ’ ένα.
31. « Τούτου ούν βάλλοντας βέλη, οί Πισσάκαι επινον αίματα 

» πανταχού, ρέοντα ποταμηδόν, διϋλιζόμενα έν τοΐς 

» κρανίοις διά τών πεπτωκότων ώτων τών έλεφάντων, 

«ά ησαν τετρυπηαένα τοΐς βέλεσι  .12

32. « Τοΰ μέν δη κόσμου πληρωθέντος σκότους έκ της ζό- 

» νεως, τοΰ δέ πλήθους τών πολεμίων ηρώων φυγόντος 

«άνευ αισχύνης, ό Α βημανιοΰς εθετο έν τω στόματι την 

» κόγχον, είς τδ άσαι τά νικητήρια, ώς ενθεσιν έδεσμα- 

» τος, τοΰ κλέους τών έχθρών .3

1. Πατήρ τοΰ Σακουνή.
2. Ώς τδ θολερόν ύδωρ τοΰ ποταμού διϋλίζεται οθόνν/ τά οέ κρανία 

ήν ώς τρυβλία.
3. Ή κόγχος στρογγυλή έστι καί ^ευκή, ώς καί ή ές όρύζης ενθεσις 

τής τροφής.
38*
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33. «Φυσών δέ τήν κόγχον, ώςπερ διαρρηγνύων τάς δέκα 

» διαστάσεις τού τόπου, είδε φρίκη τά ακέφαλα σώματα 

» καί τά κεκοριρ.ένα κρανία πολλών ηρώων, σπαίροντα καί 
» λαρυγγίζοντα.

34. «Ωρριησαν δέ πάλιν κατ’ αύτοΰ οί άντικείμενοι ηρωικοί 

» βασιλείς, ώς δ^εις κατά τοϋ Γαρούδα, άσχάλλοντες έκ 

» τής έριφυσήσεως τοΰ κόγχου, και φρικώδεις οντες έκ 

» τοΰ έπί τής κορυφής πολυτίμου λίθου, τοΰ λάρ,ποντος 
, > 1» όικην πυρος .

35. «Τότε ούτος, ό έ'χων καί δνορα, καί δύναρ.ιν, καί τόξον 

»> φοβερόν, ού έναντίον στήναι εις πόλεμον ούκ ήδύνατο 

» ούδ’ ό Σίβας, εκοπτε κάρας, ώς οπώρας τοΰ άγλαοΰ κή- 

» που τής δόξης τών Καουραβών.

36. «Ούτος ουν ό γοργός, διασκεδάσας, ώς ό αήρ τάς τολύ- 

» πας  , τούς περί τόν Βρισσασέναν, τόν υίόντοΰ Καρνά , 

» έρριψεν, ώς άνθος, τήν κεφαλήν τοΰ βασιλέως Βασαν- 
» τή, τοΰ δντος φυτού τής δόξης.

*2 3

37. «Εκοψε δέ βέλεσιν ούτος ό εΰφηρ.ος νικητής βασιλέων 

» πολλών, καί τήν χεΐρα καί τήν κεφαλήν τοΰ βασιλέως 

» Ρουκριαράτα, υίοΰ τοΰ Σαλέα, αι πεσοΰσαι κατά γής, 

» ήχον έποίησαν έκ τών λιθοκόλλητων κοσρ,ηριάτων, ώς 
» θρήνον .4

38. «Εκατόν δέ εταίρους τοΰ υίοΰ τοΰ Σαλέα, υιούς βασιλέων, 

» δραρόντας είς άριυναν τού φίλου, έποίησε περιχαρείς,

4. Καί ό μυθευόμενος 6'γις εχει έπί κορυφής πολύτιμον λίθον.
2. Τολύπας οάμβακος.
3. Ώς πρότερον έφη, ώς δ Βρισσασένας εφυγεν άπο προσώπου τοΰ 

’Αβημανιού.
4. ΤΙ μεν χειρ είχε βραχιόνια λιθοκόλλητα· ή δέ κεφαλή μίτραν λι» 

θοκόλλητον.
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» δείξας αύτοΐς τήν δδόν του φίλου 1 διά τού βέλους, 

» ω όνομα Γανδάρβα. ·

4. Δηλ. θανατώσας έζαπέστειλεν αύτούς ένθα έπορεύθη δ φίλος αύτών 
'Ρουκμαράτας.

2. Οί μεν θεοί έ'σειον τάς κεφαλάς έπι θαύματι, οί δέ βασιλείς έπι 
άλγει.

3, Δηλ. νέος.
4. Δηλ. εύμορφος.
5. Ο οόλιος εραστής, σκότους όντος, τήν μέν άγκαλίζεται, τήν δέ 

φιλεϊ. Δηλ. έν ταύτω ήθέλησεν άπολαΰσαι ερωμένων δύω, καρατομηθείς’ 
και το μεν σώμα αύτοΰ έπεσε κατά γής· ή δέ κεφαλή αύτοΰ άνεπηδησεν 
είς τόν αίθέρα.

39. «Τηνικαύτα οί μέν θεοί, εκπληττόμενοι τήν καρδίαν 

« τοΐς άνδρικοΐς τούτου πλεονεκτήμασιν, οί δέ βασιλείς, 

» πληττόμενοι τοΐς βέλεσι, σείοντες έτύγχανον τάς κεφα- 

» λάς αύτών  .*2
40. « Ηλθε δέ κατ’ αύτού, τού έχοντος βραχίονας, ώς οδύν

η τας τού έλέφαντος της ανδρείας, δ υίός τού Δουριοδά- 

* να Λαξαάνας, ό ών νεογνδν φύλλον  τού φυτού της 

«ωραιότητας , καί λωτός της λίμνης τού αγλαού 

• Ερωτος.

3

4

41. α Αποκρυπτομένου δέ τού ήλίου τοΐς συνεχέσι βέλεσι 

ο τού υίοϋ τού ’Αρζούνα, δ Λαξμάνας, ώς δόλιος έρα- 

» στης, έν ταύτω τω μέν σώματι ήγκαλίσατο τήν γήν, 
» τή δ’ άναρριφθείση κεφαλή έφίλησε τήν αγλαΐαν τού 

» αιθέρας .5

42. « Επε'δραμε δέ κατ’ αύτού σύν πολλοΐς Μαχαράταις 

ο άθρόοις δ Δουριοδάνας, ερυθρός ών τούς οφθαλμούς θυ- 
»μώ, ώς φλόξ πυρός, διά τόν θάνατον τού υιού αύτού.

43. · Εκ δέ τών χρυσών βελών τών έχθρών, τών έμπαγέν- 

η των παντί πόρω τού σώματος, έφαίνετο ούτος δ Αβη- 
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» μανιοϋς, οτι είχεν, ώς φρίκην, έκφυεΐσαν τήν εντός έαυ- 

» τοϋ χαίρουσαν γενναίαν ψυχήν.

44. "Τότε τούτου τοϋ μεγαλουογοϋ ό βραχίων εζαιε τώ πυ- 

» ρινω βέλει τά πλήθη τών έχθρών, τώ έκπεμπομένω 
»έζ τοϋ τόζου, ώς ό φαρμακερός τόν οφθαλμόν οφις  

» τή έζ οφθαλμού φαρμακερά βολή).

1

45. «Τότε τφ Ααςμάνα, τω τοϋ πρός πατρός θείου υίω, 
» χοήν μεν εδωκεν ούτος διά τοϋ αίματος τοϋ Αουριοδά- 

»να ' , τοϋ έλθόντος είς άμυναν, πόπανον δέ διά τής κε- 

β φαλής τοϋ Βριχατβάλα, βασιλέως τής Κοσσάλας.

12

46. «Τοϋ δέ Καρνά πιεζομένου λίαν τοΐς δηγμοΐς τών έκ 

» τών λωτίων χειρών τοϋ ’Αβημανιού βελών, καί δια- 

» ταραττομένου, η στρατιά- άπατα τών Καουραβών έτρε- 

» μεν έκ φόβου (έζ απορίας).

47. «Τότε ή γή, διά τό είναι μορφή τοϋ τριοφθάλμου Σί- 

» βα , λέλουται ύπό τούτου τώ αίαατι τών βασιλέων 

» της στρατιά; τοϋ Καρνά, ώς κροκωτό ύδατι, και τε- 

» τίμηται, ώς λωτοι;, ταΐς κάραις αύτών.

3

48. «Τρώσας δέ τόν βασιλέα Βόζαν, και τόν Ελέφαντα αύ- 

;> τοϋ, καί τόν βασιλέα Κετοϋν, νικήτας τε τόν υιόν τοϋ 
» Δουσσασάνα, καί τό άρμα τοΰ βασιλέως τής Μάδρας 

» καταθοαύσας. ώςπεο ώποκααών, έλούσατο έν τώ ώκεα- 

» νω τής εύκλειας .4

1. Τό τόξον, ώς ομμα τοϋ όιοεως Βασιλίσκου.
2. Ώς έθος έστι τοϊς νεκροϊς διδόναι χοός ύπατος καί πόπανα' δηλ. 

τόν μέν Δουριοδάναν ετρωσε, τόν δέ Βριχατβάλαν έκαρατόμησε.
3. ΤΙ γή έν τών πέντε στοιχείων έστιν, ά μορφαί είσι τοΰ Σίβα, αύ

τός γάρ έστι τό παν. ΤΙ γή ώς θεα, τό δ άγαλμα τής θεάς λούουσιν 
ϋδατι μετά κρόκου, ώς εύώδους, και τιμώσι προσφοραϊς άνθέων.

4. Καθώς όταν τις άποκάμη, λούεται είς άνάπαυσιν τοΰ σώματος, 
Μεγάλην εύκλειαν έλαβε.
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49. «Εφυγε δέ ζαΐ ό Σαζουνής, τρωθεΐς τό σώμα ύπό τού- 

» του, τοϋ διαφθείραντος τήν στρατιάν αύτοΰ, ζαι άνε- 

ι» λόντος τούς βασιλείς, τόν τε Μαγγαβεγαν, τόν Βιοου- 

» χετοϋν τόν Σουβάρσαν  , τόν Σαουριασατροϋν, ζαΐ 

» τόν Ζαϊαν.

12

50. «Επιόντος μέν ούν τούτου, ζαι βάλλοντας βέλη πολλά, 

» φωναΐ έλεειναΐ έγίνοντο μεγάλων ηρώων, φοβούμενων, 
» ζαΐ διαλελυμένην τήν κόμην έχόντων, «Χή ! χά! χα- 

» χαχά  !»3

51. «Καί ό Καρνάς, ό ηρως έν τοΐς τρισΐ ζόσμοις, ίδιον τά 

>ι δεινά ταΰτα, άπηλλάγη τοϋ πελέμου· δς, προσελΟών τω 
» Δρόνα, έλεξε λόγον άδιάρθρωτον, μέγα πνευστιών

52. «Ω τάτα, ό ύπέρχολος ’Αβχμανιοϋς, ό χολοφών τών 
« ηρώων, ό άλλος ϊνδρας χατά τά μεγάλα κατορθώματα, 

«ό δεινός έν πολέμω, ό καταβάλλων ζαι τόν Ιάμαν , 

« ερχόμενον εις πόλεμον, εις δειλίαν καί φυ-( ήν τρέπει ημάς.

4

53. « Τά βέλη τούτου ούχ όρώνται έν τή προσαρμεΌι, ζαΐ 

«έλκύσει, ζαΐ άφέσει έζ τοϋ ζαμπύλου τόξου, οιχ.ο'?: ' 
« πως έξιόντα ταχέως έζ τής φαρέτρας, είθισμένα γεύε- 

« σΟαι τοϋ αίματος τών έχθρών .5
54. « Μών ούτος, 8ν θάνατον έποίησεν άν^ράσι, στρατιωτι- 

« ζοΐς, ζαΐ ΐπποις, ζαΐ έλέφασι, 3ιά τούτου λαμπρόν ζαΐ 

1. Σηιχα'.οσέληνον.
2. Καλλίλαμπρον. Τά δυω λοιπά ονόματα δέν ετυμολογεί ό μεταφοα- 

στής. (Σ. τ. έζδ.)
3. Σχετλιασμός έπί φοβούμενων καί μή δυναμένων λαλήσαι, — Ό 

φοβούμενος καί κινδυνευων ούδεμίαν φροντίδα έχει έαυτοΰ.
4. Αυτολεξεί, ό ών Ίάμας κατά τοΰ Τάμα.
5. Δηλονότι, έπειδή έγεύσαντο πρότερον τής γλυκύτητος τοΰ αίματος 

των έχθρών, δ·.ά τοΰτο οΐ/,οθέν πως εξέρχονται. Τήν ταχύτητα δηλοϊτής 
άφέσεως τών βελών.
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« βασιλικόν ήθέλησε ποιήσαι τόν οίκον τοΰ θεοΰ ’ΐάμα,- εις 
« τό εχειν έλεφαντοστάσια, ιπποστάσια, καί ς-ρατόπεδα ;<>

55 « Βοή δ’ ήδη σύμμικτος έγίνετο τών βασιλέων, άπαλ- 

»λαττομένων έκ τοΰ πολέμου, καί βλεπόντων τούς οί- 

« κείους φεύγοντας, καί τοιαΰτα λεγόντων « Ούτος θάνατός 

« έστίν ! ούτος ’ΐάμας έστίν ! ούτος έστιν αρχή τής συν- 

«< τελείας τοΰ αίώνος! »

56. «Πάντως γε ή έφςσις τούτου πολλών φόνων ούκ έγένετο 
« πλήοης έκ τοσούτων έλεφάντων καί ηρώων διά τοΰτο 

« τά τούτου βέλη διήκουσι καί είς τά πέρατα τοΰ κόσμου, 

» διαταράττοντα τούς έλέφαντας τών μερών τοΰ κόσμου 

«καί τούς έφόρους αύτών θεούς ι.

57. «Επειδή ούν ούτος, ων πάθος φθοροποιόν της στρατιάς 

« ημών, ούκ άξιός έστι παραβλεφθηναι, διά τοΰτο είπε 

« τρόπον ταχέως, είς παντελή απαλλαγήν αύτοΰ. »

58. «Τοιαύτα τοΰ Καρνά είπόντος, ό Δρόνας έφη· «Ούτος ό 

«νεανίας, ό ων όμοιος τώ πατρί καί τώ πρός μητρος 

« θείω, άφανιεΐ τόν στρατόν ημών έν πολέμω έντός ό- 

« λίγου·.
59. «Ούτος δ θανατηφόρος υίωνος τοΰ ίνδρα, ό θαυμαστός 

« έν πολέμω, καί θαυμαστόν εχων θώρακα, καί άρμα, καί 
« τόξον, καί σημαίαν, ούκ άν νικηθείη ούδ’ ύπό θεών καί 
« δαιμόνων.

60. « Εί δέ γε τό άρμα, ή τό τόξον, ή δ θώραξ τούτου διαρ- 

« ραγείη, νικητός έστιν όπωσοΰν.» «Τοιαΰτα είπών δ Δρό- 
» νας, έντείνας τό τόξον, εδραμε μετά τοΰ υίοΰ τοΰ Ηλίου 

« κατά τοΰ υίοΰ τοΰ Αρζούνα.
61. «Εδραμε δέ καί ό ύπέρλαμπρος υίωνός τοΰ ίνδρα κατά 

» τοΰ Δρόνα, όντος μετά πολλών ισχυρών Μαχαρατών, 

4. Δηλονότι καί έκείνους άνελεΐν βούλονται.
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» καί έποίησεν αύτού; τρε'ψαιτά νώτα έκτων δεινών όϊστών, 

λ οΐ δάκνοντε; άνήρουν, ώ; δεινοί όδόντε; τοΰ ’ΐάμα.

62. «Αφέντε; δέ τόκατ’ οψιν τούτου τοϋ θυμωμένου, ώ; παι- 
» §ός οφεως, και έλθόντε; εί; τά πλάγια οί έχθροί, ό 

» μέν Κριταβάρμα; εί; λεπτά έποίησε τό άρμα αύτοΰ, 6 
» δέ Κριπά; τόν ηνίοχον, ό δέ Καρνά; τό τόξον.

63' « Φέρων δέ ό ’Αβημανιού; τή μέν ασπίδα χρυσήν, τή 

υ δέ ξίφος, καταρρήξα; τά; φάλαγγα; τών έχθρών έφέ- 

» ρ«το τη δε κακεϊσε, καί έφαίνετο ώ; τό ό'ρο; ή Μερόη 
» τό ε/ον έν μέν τώ έτέρω πλαγίω τήν ημέραν, έν δέ 

« θατέρω τήν νύκτα.
64. « Ανεπήδα δέ καί κατεπήδα τή δε κακεϊσε, ώ; κεραυνο

ί» φόρο; αστραπή, καταιθαλών τά πλήθη τών εχθρών, 
» ώ; δένδρα, καί καταρρηγνύων τού; ελέφαντα;, ώ; ό'ρη.

65. « Αναπηδών ούν προ; τού; έν αίθέρι θεού;, καί κατα- 
» πηδών προ; τού; έπί νή; στρατού; καί κατακλίνων 

» τήν γήν τοΐ; τών ποδών πατήμασι, φόβον παρείχε καί 

» τοΐ; ύπό γήν οφεσιν  12

66. «Επειδή δέ έγέλασαν αί Κοΰμβαι τών έλεφάντων, καί 
« τοι έπληγησαν τή οξεία ρομφαία τούτου, έξ ών πρου- 

« φάνησαν μαργαρίται, ώ; όδόντες, καί λευκαί έγένοντο, 

»διά τοΰτο άγάλλονται, τεθεΐσαι έν τώ στηθεί τών 

» θεαινών .3

1. Μυθολογοΰσιν, ώς τοΰτο τό όρος έν μέσω κεΐται τής γής, οπερ 
περιέρχεται ό "Ηλιος* και όπου μέν έστιν ό "Ηλιος, έκεϊ ήμέρα έστίν' 
όπου δ’ούκ εστιν, έκεϊ νυξ. Ό μέν λαμπρός "Ηλιος, ό ποιων τήν ημέραν, 
στρογγυλός έστι και περιφερής, ώς και ή χρυσή άσπίς* ή δέ μέλαινα 
νύξ, ή ^ομφαία έστί* μέλας γαρ καί ό σίδηρος.

2. Ού μόνον φόβον παρείχε τοΐς θεοΐς καιτοϊς στρατοϊς, άλλα καί τοΐς 
ύπό γήν όφεσι.

3. Καθώς ό πολεμώ/ γενναίας καί θνήσκων περιχαρώς, λευκός γί’ 
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67. « ΕπεΙ δέ τδ ξίφος αύτοΰ κατεάγτ, τοΐς βέλεσι τοΰ Δρό- 
» να, φέρων τδν τροχίσκον, ώς άλλος Βισνοΰς, καί διαρ- 

» ρηγνύων τά στίφη τών έχθρών, οΐ ήσαν φύσεις δαιμό- 

νων, ύμνεϊτο ύπδ τών θεών.
68. « Διατμηθέντος δέ ζαΐ τοΰ τροχίσκου είς λεπτά, δίκην 

» σησάμου τοΐς οπλοις τών πολεμίων, έωρκτο ούτος 
» ύπ’ αύτών, ταραττομένων ζαΐ έκπνεόντων έκ φόβου, 

» φέρων ζορύνην, ώς Βισνοΰς.
69. «Ανατρέψας δέ τδ άρμα τοΰ βασιλέως τής Κεκαϊας, 

» άνεΐλε τδν νεώτερον αδελφόν τοΰ Σαζουνή, Καλασέναν, 
» ζαΐ έβδομήζοντα έπτά υιούς .αύτοΰ, ζαΐ δέκα βασιλείς 

» εκ γένους Βρα/ματασατη
70. « Αγανακτήσας δ'ό υίδς τοΰ Δουσσασάνα έπί τή συν- 

» τειβή, τοΰ άρματος έαυτοΰ °, Ιχων ζορύνην, έπέδραμε 

» κατά τοΰ Αβημανιοΰ, ο, έύύχρανε το θερμόν τών έχ 
» θρών όιά τοΰ αίματος πολλών ε’λεοχντων, τών συνθλα- 

» σθέντων τη ζορύνή αύτοΰ.

νεται, καθαρός δηλ. αμαρτιών, ώς κηλίδων, και άξιοΰται θείας στάσεως, 
ουτω και αί κούμβαι τών ελεφάντων" επειδή, καί περ πληγεΐσαι τή ρομ
φαία τοΰ Αβημανιοΰ, έγέλασαν, τουτέστιν έγανώθησαν διά '.ώ/ άναφζ- 
νέντων μαργαριτών, (οί δέ λευκοί μαργαρίτα:, ώς οδόντες" ό γάρ γελών 
προβαίνει τούς όδόντας) και λευκαί έγένοντο, διά τοΰτο καί ήςιώθησαν 
θείας στάσεως, έτεθησαν δηλονότι έν τώ στηθεί τών θεαινών, καί έγέ
νοντο μαστοί αύτών. Κούμβαι λέγονται δύω όστώδη οιδήματα στρογγυ- 
λοειδή έν έκατέρω μέρει τοΰ μετώπου τοΰ έλίιραντος, ά καί συγκρίνον- 
ται, κατά τήν Φαντασίαν τών ποιητών, τοΐς γυναικείοι; μαστοϊς. Καί 
τοΰτο δέ ποιητική φαντασία, ότι έν τή κεοαλή τοΰ έλέφαντος έςαίρετοί 
εΐσι μαργαρίτα:. Δηλ. οί μαστοί τών θεαινών, αί Κοΰμβαί εΐσι τών έλε- 
φάντων.

2. Γένος Ξατρών.
3. Καί τουτου τδ άρμα διέρ^ηςε.
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71. «Λαμπρύνοντας δ’ ούτοι άμ.φοτεροι τόν αιθέρα τοΐς 

» σπινθήρσιν έκ τών συναρασσομένων άλλήλαις κορονών, 
» ώς σπινθήρες τοϋ πυρός τής εαυτών ανδρείας, καί ώς 

» πυγολαμπίσιν έν σκότει, έν τή έκ τών ποδών αύτών

72 » κόνει, καί διά πολλοΰ περιφερόμενοι έν τω σταδίω τοϋ 

» πολέμου, ώς δίναι έν τώ ύδατι τοϋ Ωκεανού, έπεσον έν 

» ταύτω κατά γής έκ τών πρός άλλήλους πληγών, ώς 

» αί βολαί τών οφθαλμών τών νεογάμων.

73. «Τόν μέν ούν Αβιμανιοϋν πεσόντα, άνείλεν ή σκληρο
ί» κάρδιος στρατιά τών Καουραβών πληγαΐζ όζέων όπλων, 
»» καθώς ή μοι/αλίς καί άστοργος γυνή τόν έαυτης άνδρα, 

» κοιμώμενον ήδέως.

74. « 0 δέ υιός τοϋ Δουσσασάνα, άναστάς, έπληττε τή κο- 

» ρύνη τήν κεφαλήν τοϋ Αβημανιοΰ, βλάσφημων καί 
« έκ μέν τοϋ Λύματος αΰτοϋ έρρεεν αίμα ποταμηδόν έκ 

» δέ τών όιθαλμών τών θεαινών, δάκρυα.
75. «Φωνή δ’ές ούρρινοϋ έ-ένετο, λέγουσα’ «Παΐς άν/,ρέθη 

«ύπ άνόρών, είς ύπό πολλών, πολέμων ώς Ξατρής, 
« ύπό μή πολεμούντων δίκην Ξατρών, ων άνευ άρματος, 

« ύπ’ έχόντων άρματα ! «
76. «Τότε αλαλαγμός μέγας ήρθη καί βοή ύφ’ έκαστου τών 

»> Μαχαρατών τών Καουραβών, ύφορωμένων αύτόν καί 
» φοβούμενων, μήπου πάλιν άνασταίη.

77. «Τών μέν ούν Πανδοϊδών καταδιωκομένων ύπό πολλών 

»» έπιϋραμόντων ήρώων τών Καουραβών, τοϋ δέ λαμπρού 

» ’Αβημανιοΰ πεσόντος, ό ίίλιος έπορεύθη έπί τόν Ωκεα- 
» νόν ι, ώς έπί προσφορά ύδατος  .*2

78. « Παύσαντος μέν ούν τοϋ πολέμου, ό τών έχθρών όλέ-

4. Νύξ έγένετο.
2. Τω γάρνεκρω χοάς ύδατος διδόασι.
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» τωρ ’Αρζούνας επέστη τώ στρατώ {, ύποπτεύων Ιλ 

ο δυσθυμίας (άθυμίας) όλεθρον αγαπητού * 2 3.

4. Ού γαρ παρήν, αλλ’ άλλαχοΰ ήν πολέμων.
2. Ή δυσθυμία, ήν είχε, κακόν σημεϊον ένομίζετο.
3. Καθώς έν ύπνφ βλέπει τις πολύτιμον λίθον, έςεγειρόμενος δέ ούδέν 

βλέπει* δηλ. ούκ οψομαι.
4. Πώς ήδύναντο δηλ. διαφυλάξαισε, 8ς έπεσες, ώς μεμ^νώς έλέφας,

ε’ις τό βάθος πολεμίων φαλαγγών;

79. « ΐδών δέ τούς τέσσαρας άδελφούς τεθλιμμένους, εφη· 
“ Μέχρι τούδε ό υίός μου ούχ ηψατο τών ποδών μου  

« μήπως δόλω άνηρέθη πρός τών εχθρών,  εΐσελθών γάρ 

« αύτός σήμερον είς την κυκλικήν φάλαγγα τών πολε- 
« μίων, άτεπιτήδειος ήν πάντως έξελθεΐν.»

*

*

80. «Ακουσθέντος δέ τοϋ θανάτου τοϋ υίοϋ, έφη τω ’Αρζούνα 

« ό Κρισνας, λειποθυμοϋντι· «Μή λυποϋ τόν ήρωα, τόν 
α λαμ,πρώς άνδραγαθήσαντα, κα'ι θεόν γενόμενον.»

81. « Ελθών δ' είς εαυτόν ό Αρζούνας, άναστάς, έφη· «Αρα 

« όψομαι τό πρόσωπον σου πάλιν, ώ υίέ, ώς πολύτιμον 

« λίθον έν ύπνω  ;5

82. « Ού διεφυλάχθης τότε ύπό τούτων τών περί τόν Βή- 
« μαν, καί περ όπλα δεινά έχόντων άλλα πώς άν κρα- 

« τηθείη ύπ’ ελεφάντων έλέφας μέγας, πίπτων έκ κορυ- 

« φης ορούς ;4
83. «Ο πρός μητρός θείος σου, ώ γενναίε, ούκ έπεκλήθη 

« τότε ύπό σοϋ· διά τούτο και ού διεφυλάχθης ύπό τού- 

« του, ος έστι κραταιός, Κύριος, και πανταχοϋ πάρεστι.
84. «Ω υίέ, ποϊ έπορεύθης; έλθέ, καί περίπτυξαί με σφο- 

« δρώς.» «Ταΰτα λέγων, έπεσε κατά γής, καί είς αίσθη- 

>> σιν έλθών, πάλιν άνέστη.
85. « Ακούσας δ’ ό ’Αρζούνας, ότι οί Μαχαράται, οί έξορ-
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» μήσαντες είς βοήθειαν τοϋ ’Αβημανιοϋ *,  τοϋ φοβερού 

« εν πολέμω, έκωλύθησαν ύπό τοϋ Ζαϊατράτα * 2 3, ελεξε 

» θυμω*

4. Ώς έφη πρότερον, δτι ο Ίουδισιίρας έξαπέστειλε/άρματηλάτας εις 
βοήθειαν τοΰ ’Αβημανιοΰ.

2, Γαμβρός ήν τοΰ Δρυταράστρα.
3. 'Ό έστιν ό Καϊλάσας.

86. «Εί μή άνέλοιμι αύ'ριον πριν τής δύσεως τοϋ Ηλίου τόν 

« βασιλέα τής Σινδοΰς Ζαϊατράταν, καίπερ φυλαττόμενον 

« ύπό τοϋ Σίβα, χρανθείην άν άμαρτίαις αμαρτωλών με- 

« γάλων, καί έμβαίην άν πυρί καιομένω.»

87. « Τοιαύτην γνώμην έσχηκώς ό ηρως, έποίησεν ήχον μετά 
« τοϋ Κρισνά διά τής κόγχου, δν λαβών καί ό Σίβας διά 

» τών ώτων, έναπεταμίευσεν έν τή καρδία αύτοΰ, ώς όρ

η γανον έσόμενον τής συντελείας τοϋ αίώνος.
88. « Εκ δέ τοιαύτης γνώμης καί απειλής τοϋ ’Αρςούνα ό 

» Ζαϊατράτας ετρεμεν, ώςπερ έκ χιόνος· βς καί ή/θη ύπό 
ο τοΰ Δουριοδάνα πρός τόν Δρόναν είς διαφύλαξιν.

89. «Τότε ή Σουβαδρά, κλαίουσα καί έλεειλογοΰσα έπί λύπη 
η τοιούτου υίοϋ, άκούσασα παρά τοϋ Κρισνά τήν δόξαν 

η τών άποιχομένων έν πολέμω, καί παρηγορηθεϊσα, εφη·
90. « Λάβοις, ώ υιέ τήν ένδοξον στάσιν έκείνων, οι είσιν εΰ- 

» σπλαγχνοι, ειδήμονες τοϋ θείου, ελευθέριοι, άληθοεπεΐς, 

»εύγνώμονες, δίκαιοι, καί οϊτινες άλλοι, άλλην τινα 

» εχοντες αρετήν.η
91. «0 δέ ύπε'ρθυμος καί αγαθοεργός ’Αρζούνας, τή προ- 

» τροπή τοϋ Κρισνά, έκοιμήθη μετ αύτοΰ μετά πολύ 
« έπί κλίνης καλής, φροντίζων νίκης· έν δ’ ύπνω έπορεύθη 

η εις την κορυφήν του ορούς του Σίοα , ον και προσεκυ- 
» νησεν.
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92. «Ενωσα; δέ τά; παλά μα;, υμνησεν εόθύμως αύτό; ό 

υ.φίλας τοΰ Κρισνά αύτόν τόν θεόν Σίβαν, τόν αγαθο

ύ δότην και στέφανον τών τριών κόσμων
93. « Προσκύνησις έστω τώ Σίβα, τώ Ρούδρα, τω μεγάλω 

« ηγεμόνι, τώ κρανιοφόρω, τώ γνωστικώ, τώ κτηνάρχη 

α τώ κόσμω, καί τώ τοΰ κόσμου όλέτορι.
94. « Ποοσκύνησι; σοι τώ δίδοντι πάν έφετόν, τώ μηδενί 

« έφιεμένω,τώ νομοδότη, τώ τήν θυσίαν άνατρέψαντι, καί 

« έπί μέν τοΰ μετώπου έχοντι την Σελήνήν, έπί δέ τοΰ 

« λαιμού τόν ιόν. »
95. « Οΰτωσί ύμνηθεί; ό θεό; Σίβα;, έδει^εν αύτω τώ Αρ- 

» ζούνα τό έαυτοΰ σώμα, μεγάλοι; οφεσι περιπεπλεγμέ- 

» νον, τό, τε τόζον, καί τήν τοςικήν επιστήμην.

96. « Λαβών όέ παρά τοΰ μεγάλου ήγεμόνο; τό θαυμαστόν 

» βέλο;, τό θηρεοβόλον, ο καί πρότερον έλαβεν, καί έπω- 

» δην αδελφήν νίκη; , έςηγέρθη εύθέω;, τυγών ών ήθελε.*2

97. « Γνού; δ’ έκ τούτου εύκατόρθωτον τόν κατά τών πο

υ λεμίων βασιλέων άθλον, τήν άναίρεσιν δηλονότι αύτών, 

υ ώ; έπηγγείλατο, πλήρεις χαρά; μεγάλης περί τήν έω 
» έποίησε τόν Ίουδιστίραν καί τόν Κρισνάν, διηγησάμενο; 

» αύτοί; τά καθ’ ύπνον.»

4. Τφ Κυρ'φ παντός έμψυχου.
2. Νικητικήν δηλ.

Τέλος του Δευτέρου Κεφαλαίου, 
τοΰ Έβδο'μου Βιβλίου

τ^ς
Βαλαβαράτας.
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κεΜλαιον τρίτον,
δ διάΛαρβάνει τον θάνατον τοΰ Ζαϊατράϊα 

εν τ(ί τέταρτη ημέρα Τ°ΰ ντοΛέμου 

τοΰ Αρχιστρατήγου Λ γόνα-

1 0 Χαεχς ,  ό άσζούμενος έν τώ σώματι τοΰ Βεάσα, 

ώςπερ βουλόμενος έξαλεΐώαι τό στίγμα, τό γεγονός 
έζ τή: αίτα άναιρέσεως τών εχθρών, διαφυλατ- 

τέτω ύμάς.

*

2. « ίζτελέσαντες οέ τά πρακτέα οί πολεμιζοί περί τήν 
» άρ/ήν τής ημέρας, έξήλθον λαμπροί, ώς ό ϊνδρας, σώ- 

» μα έχοντες χάρμόσίίνον ζαί πρόθυμον είς μάχην·
3. « 0 δέ Δρόνας είς σχήμ,α άμάξης άδιάρρηζτον έταξε τούς 

« ηοωας, τούς μή ύπνώσαντας έν νυζτί έζ φόβου τοΰ Αρ- 

» ζούνα, ζαί διά τοΰτο ραθυμοΰνΐας.
4. «Μέσον δέ ταύτης τζς άμαξοειδοΰς φάλαγγας, φάλαγ- 

» γα έτέραν έποίζσεν είς σγζρια 7ωτοΰ, έχουσαν άντί μέν 
» φύλλων τούς πεζούς, άντί δέ χνοός τούς βασιλείς, άντί 

» δέ όμφαλοΰ τοΰ λωτοΰ  , τά άρματα, τούς ίπτους, ζαί 

υ τούς έλέφαντας.

*2

5. «Ταύτζς δέ τζς λωτοειδοΰς φάλαγγος μέσον έταξεν είς 
«σχήμα βελόνζς τούς περί τόν Κριταβάρμαν άντί δέ 

« ράματος τής βελόνζς  έθετο τόν Ζαϊατράταν, περιε- 

« πόμενον ζ'εωσιν.

3

6. « Αύτός δέ ό Δρόνας έστζ είς το μέτωπον τής θαυμαστής

4. Χαρή; λέγεται ό Βισνούς.
2. Λέγεται τό μέσον τού λωτού, έ'νθα σπόρο: είσιν, ώς βάλανοι.
3. Δηλ. όπισθεν τής βελόνης.
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» ταύτης άμάζης, ώςε διακόψαι τήν πτέρυγα τού εχθρού ι, 

» καί τόν Ζαϊατράταν διασώσαι.
7. « ’Αναφανεί; δ’ έν ταύτω πρό τού στρατού ό ’Αρζούνας, 

η ών έφ’άρματος λιθοκόλλητου  , σώμα εχων φοβερόν, 

» καί μέλας ών, ώς νέφος, έφαίνετο ύπό πάντων, ώς 

» ίάμας , ών έν τω κόλπω τού Ηλίου.

*2

3
8. « Τηνικαύτα κόγχοι ένεπνεύσθησαν ύπό τού ’Αρζούνα καί 

» Κρισνά, φοβερόν ήχον έκπέμποντες, ό'λεθρόν τε τοΐς 

«έχθροΐς παρέχοντες, καί έκ τής άντανακλάσεως τών 
υ κυανοχρόων έκείνων σωμάτων έρίζοντές πως τώ λαιμω 

« τού κυανολαίμου  Σίβα, τού θυμουμένου έν τή φθορά 

υ τού παντός.

4

9. « ’Ανθώρμησαν μέν ούν οί μάχιμοι εκατέρωθεν, Οαρσα- 
» λέοι (εύτολμοι) ό'ντες· ύπό δέ τών τόζων κωκυτός έγί- 

» νέτο , ός έστιν ή κλαγγή τής χορδής, μή άνεχομένων 

« τής δράκος τών ήρώων.

5

10. <> Οί δέ άρματηλάται, ένθουσιώντες, συνεπλάκησαν έν 

» ροπή οφθαλμού, δια τής ταχείας φοράς τών άρματίων 

» τροχών, κυλιομένων, καί πάταγον, ώς θρήνον, άποτε- 
« λούντων, ώς μή δυναμένων τρέχειν ομοίως τοΐς τα

υ χέσιν ί'πποις, καί διά τούτο βία έλκομένων .6

4. Τουτέστι τήν δύναμιν τοΰ εχθρού.
2. Τό λιθοκόλλητον λαμπρόν άρμα ήν ώς "Ηλιος· δ δέ δίφρος τοΰ 

άρματος, ώς τοΰ Τίλιου κόλπος, τουτέστιν αγκάλη· ό δέ Ίάμας υιός 
έστι τοΰ 'Πλίου.

3. 'Ως ό Ίάμας έστιν έν τή τοΰ πατρός Ήλιου αγκάλη.
4. Ό γάρ κάλλος λαιμός παραβάλλεται κόγχφ.
ΰ. οι τοξόται άπρίξ εϊχοντο τής λαβής τών τόξων, καί διά τοΰτο 

έκώκυον, ώςπερ εί έπιέζοντο τά τόξα. .
6. 'Ως ό δεινά πασχών κυλίεται κατά γής καί θρηνεί, καί διά τοΰτο 

σύρεται.
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11. « Τοσαύτη δέ τότε πυκνή βολή όπλων έγένετο ταχέως 

» καί προθύμως ύπό τών άμυνομένων μαχίμων έν τώ 
» ταραττομένω σταδίω τοΰ πολέμου, ώστε καί τόν ίά- 

» μαν αύτόν μή δύνασθαι έμβαλεΐν τήν χεϊρα αύτοΰ έν 

η αύτοΐς .1
12. « Κύματα δέ τοΰ ποταμηδόν ρέοντος αίματος έφέροντο 

» επί τών κουμβών τών ελεφάντων, εις τό έντυπώσαί 
» πως έν αύταΐς βαφήν   , ήπερ έςεπλύνετο πολλώ ύ- 

» δρώτι τών αναβατών, τω έκ τοΰ καμάτου μεγάλου πο

υ λέμου.

*23

13. «0 δ’ Αρζούνας, σιτίζων τόν ίάμαν πληθυϊ ψυχών 

» βασιλέων, ώςπερ όρύζη κεκαθαρμένη τοΰ αχρήστου 

»φλοιού τώ αέρι τής χορδής, καί έψημέντ) τή φλογί 

» τών όπλων .4
14. « Ετρεχε κατά τοΰ Δρόνα, διαβαίνων ταχέως τήν γήν, 

» καί περ ανώμαλον ούσαν έκ τών πεπτωκότων σωμάτων 

» τών ελεφάντων.
15. «ίδόυν ούν τόν Δρόναν προσεκύνησεν αύτόν, τιμήσας  καί 

» κατακαλύψας τόν ζυγόν τοΰ άρματος αύτοΰ βέλεσιν, 
» άφείς τό πρόσω, παρεκδραμόυν αύτόν έκ τοΰ δεξιού, 

» είσέδυ ταχέως τήν φάλαγγα.

*

I Έκόπτετο άν, εί έμβαλεΐν αύτοΐς τήν χεϊρα αύτοΰ ήβούλετο, το- 
σοΰτον πυκνά έπιπτον τά βέλη καί τά ςίφη!

2. Βάφουσι τάς κούμβας κινναβάρει.
3. Πρώτον μεν κόπτουσι τήν ορυζαν έν ολμω, είτα δέ καΟαίρουσιν 

αύτήν τοΰ κεκομμένου φλοιοΰ, ούς άχρηστου. Τό σώμα έστιν ώς ό 
άχρηστος φλοιός.

4. Παίζει τροζ τήν λέςιν ό ποιητής* / α τ ή γάρ λέγεται τό δπλον 
και ή φλός.

ί 39

10. « Είσέδυσαν δέ μετ’ αύτοΰ δ,τε Ινδαμανιοΰς καί ό Ούτ- 

» ταμαουζούσας, οί φύλακες τών πλαγίων τοΰ άρματος
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« τού ’Αρζούνα, ονης ώς δύω αγλαοί οφθαλμοί της άν- 

. » δρείας.
17. «Τότε ό υίός τού ίνδρα κατέβαλλε βέλεσιν, ώς σκη- 

» πτοϊς, τούς έλέφαντας, ώς λόφους, τούς έχοντας ση- 
» μαίας σαλευομένας, ώς δένδρα.

18 «Φωνή δ’ έγίνετο ενταύθα τών βασιλέων τοιαύτη· 

« Αηφθήτω ούτος' άναιρεΟήτω ! Τίς τούτον κρατήσει; τίς 
« τούτον άναιρήσει ; ώ ! ημείς άναιρούμεθα  ! »1

19. «ό δέ πάταγος τού άρματος τούτου, ό γινόμενος έκ 
» της κοπτομένης γής ύπό τών τροχών, διερρήγνυεν, ώς 

» γήν, τότε τήν καρδίαν τού βασιλέως Ζαϊατράτα.

20. « ’Αποδείζας δέ μέλαν, ώς καπνόν ·ί, τό πρόσωπον τών 
» πεοί τόν Κοιταβάρμαν, έπιδοαοιόντων, κατεπυρπόλησεν, 

» ώς ύλην, τήν ίλην  τού βασιλέως τής Καμβόζας.3

21. « Καταβαλών δέ δια τής Βραχμάστρας  τήν Βραχμά- 

» στοάν, τήν άφεθεΐσαν ύπό τού Δρόνα, έπερχομένου, 

» έγένετο Ιάμας  τω στρατώ τού βασιλέως Βόζα.

1

3
22. 0 δέ Σρουταϊούδας (όπλοθρύλλητος), ύ υίός τού ύδρο- 

» μέδοντος Βαοούνα, ό γεννηθείς έκ τού ποταμού, Βαρ- 

» νασσας, άπέδειςε τοΐς βέλεσι τούς μέλανα; τούτους, 

η τόν Κρισνάν και τον Αρζούναν, ώς νέφη βαλλόμενα 

« ταΐς άκτίσι τοΰ Ηλίου.
23. «Αύτός, ού τό άρμα καί πάντα τά όπλα συνετρίβη 

» τοΐς βέλεσι τού ’Αρζούνα, έφαίνετο, ώς Σελήνη έστε-

4. "Αλλος μεν ελεγε τοΰτο, ά)λος δ’ έκεϊνο.
2. Καταιθαλώσας, τουτέστι καταισχύνας, νικήσας. Έν άψε: πυρός 

πρώτον καπνός άναδίδοται, είτα φλας τοΰ πυρός.
3. Παίζει πρός τήν λέςιν ό ποιητής.
4. Βραχμάστρα, θειον οπλον, οπερ άδιάρρ^ηκτόν έστι άλλφ όπλφ.
ΰ. θάνατος δηλ.
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» ρημένη αχτίνων έχ τών ακτινοβολιών τοΰ Ηλιου.
24. η Ηψατο δέ τότε τής κορύνης, ήν έδωκε πάλαι ό πα- 

» τήρ αύτοΰ Βαρούνας, είπών αύτώ· « Λύτη ριπτομ.ενη 
« κατά τοΰ μή πολεμοΰντος, αναιρεί τόν ρίπτοντα. »

25. « Είπόντος δέ τοΰ Κρισνα, « Ω δειλέ και μοορέ, άφες 

« τήν όδόν τί ήλθες ένθάδε; » ερριψεν έκεϊνος εκείνην 

« τήν κοούνην Ουμ.ω .1

26. « ίΐ δέ κορύνη, περιπτυξαμένη τόν Κρισνάν, και έπι- 
« στραφεϊσα εύθέως, άνεϊλε τον Σρουταϊουόαν, καθώς τι 

«γυνή τόν οΐκεΐον άνδρα, έπιθυμοϋσα περιπτυςασθαι 

» άλλον    .*234
27. « Επέστη τοίνυν μετά θυμού ό Αρζούνας έπι τόν Ζαϊα- 

« τράταν τή αναπεπταμένη σηααία, ώς ίστιω ° εκ τού 

» ό’πισθεν πνέοντος ανέμου, και τή τών ίππων ταχυτήτι.
28. « Τόν δέ Σουδαζινάν, τόν λαμπρόν βασιλέα τής Καμ- 

» βόζας, τόν ποιήσαντα πόλεμον θαυμαστόν, άπεπεμ- 

» ύεν εις τον οίκον τού Τάμα.
29. ” ΕπελΟόντες δ’ οί βασιλείς, ό ’Ασιουταϊοΰς, και ό 

» Σρουταϊοΰς, όλιγοΟυμ.ήσαι έποίησαν τόν ’Αρζούναν τοΐς 

« δόρασι  καί τοΐς βέλεσι.1
30. « Τή δε βολή τού πυροβόλου όπλου ° τοΰ ϊνδρα άνη- 

» ρέθησαν, έπαλαλάζοντες μετά τών ακολούθων άδελ- 

» φών εαυτών υπό τού ’Αρζούνα, άναλαβόντος εαυτόν έκ 

» τής λειποθυμίας.
31. «Εκ δέ τού πολλοΰ αίματος τών στρατών Αννας, Βάγ- 

!. Κατα μη πολεμού>τος έρ^ιψεν αύτήν, καί διά τοΰτο αύτη άνέΐ- 
λεν αύτόν, κατά τόν λόγον τοΰ πατρός.

2. Ο Κρισνάς ήρετεν αύτη, και διά τοΰτο αύτη άνεϊλε τόν κύριον,
3. Ώς πλοΐον ήν τό άρμα, ή δέ σημαία ώς ιστίο·/.
4. Είδος όπλου.
•ΰ. Τού κεραυνού.

39*



612 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

« γας, και Καλλίγγας, καί έκ τών λιθοκόλλητων κο- 
» σμημάτων τών πεπτωκότων ηρώων, όγδοον ωκεανόν 

» έποίησε 1.

1. Πηγή πολυτίμων πραγμάτων ό ωκεανός λέγεται, καθό γεννά καί 
μαργαρίτας καί κοράλλια.

2. Ταμραπαρνή, όνομα ποταμού, έν ω γεννώνται .μαργαρίτα:.
3. Ή νίκη ώς γυνή.
4. Είς τόν θάνατον τοΰ Ζαϊατράτα.
δ. Δηλ. έκ τοΰ πλησίον σου διέβη, καί σύ ούδέν έμποδών αύτω 

έγένου.

32. " Πολλαί δέ Ταμραπαρναί   έγένοντο έκ τών πολλών 

» αιμάτων καί μαργαριτών, τών έπφρευσάντων έκ τών 
>· Κουμβών τών ελεφάντων τη νύςει τού δόρατος αύτοΰ.

12

33. « Εκ δέ τών βελών αύτού ποταμός έγένετο αιμάτων, 

» φέρων σώματα νεκρά  δν ίδόντες οί αιμοχαρείς δαί- 

« μονές, επινον αίμα χαίροντες.

*

34. « Δούς δέ τή αγαπητή Νίκη  την κεφαλήν τού βασιλέως 

» της Αμβάσταε, ην ελαβεν ώς έπαθλον τοϋ κατά τον 
» πόλεμον άγώνος, εσπευδεν είς τόν κυρίως σκοπόν .

3

4

35. « Δραμών δ’ ό Δουριοδάνας πρός τόν Δρόναν, έφη  «0 

« ’Αρζούνας, διελθών έκ τού πλησίον σου, είσέδυ την 

« φάλαγγα, διότι αγαπητός σοι μαθητής έστι .

*

3

36. « Καί χθές μέν την νύκτα ό Ζαϊατράτας, άπελπιζόμενος, 

« έπηλπίσθη ύπό σου, έπαγ^ελλομένου αύτω σωτηρίαν  
«σήμερον δέ ό ’Αρζούνας έλαθέ σε παρεισδύς. Τούτο σου 

« τό εργον εναντίον έστι τών λόγων. »

*

37. «Πρός δν έφη ό Δρόνας  «Ο ’Αρζούνας είσέδυ την φά- 

«λαγγα, παρελάσας εμέ τω άραατι, έλαυνομένω ρύμη 

« ύπό τού Κρισνά.

*

38- «Εί δ’ έγώ παρηκολούθουν αύτω, καί ούτοι οί περί 

« τον Βημαν είσέδυον σύ μέντοι αύτός πολέμει αύτω,
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«εχων την έμην έπωδν,ν, ώς αδαμάντινου θώραζα.» 

39. «Τοιαΰτα είπόντος τοϋ Δρόνα, θωραζισθείς ό βασιλεύς

» ύπ’ αύτοΰ τη αδαμαντίνη επωδή, τη έλθούση ζατά 
» τάξιν, παρά μεν τοϋ Ρούδρα προς τόν ίνδραν, παρά δέ 

» τοϋ ίνδρα πρός τόν Παρασουράμαν, παρά δέ τούτου 

» πρός τόν Δρόναν,
40. «Επέστη δρομαίως έπί τόν ’Αρζούναν μετά στίφους δει- 

» νών τοξοτών, ποίν τοϋ έξελθεΐν την αναπνοήν έζ τοϋ 

» στόματος είς τά χείλη ι.

41. «Τότε ό Ιάμας είστιάτο φιλοφρόνως ζαί ζατά ζόρον ύπό 
» τών περί τόν Δουριοδάναν ζαί ’Αρζούναν έν μάχη, ώς 

« έν εύωχία, έπί τοϋ μεταιχμίου, ώς έπί τραπεζίου, εύ-

42 » φραινόμενος τοϊς τών τόξων ηχοις, ώς ασμασι, ζαί 
» ριπιζόμενος τοϊς παλμοϊς τών μαχαιρών, ώς ριπιδίοις 

» έζ πτερών ταώ.
43. «Πόλεμον δ’ έποίουν πρός άλληλους, οί μέν έλεφαντο- 

» βάται πρός τούς έλεφαντοβάτας τοϊς βέλεσιν, οί δ’ έλέ- 

» φάντες πρός τούς έλέφαντας τοϊς όδοϋσιν, οί δ’ έλε- 

ν φαντηλάται πρός τούς έλεφαντηλάτας τοϊς έλεφαντο- 
» πλν'ζτροις  .12

44. « Αί δέ ζάραι τών ηρώων ηλλοντο είς τόν αιθέρα, ζο- 

» πτόμεναι ταΐς μαχαίραις, ζαί έγίνοντο είς εύφροσύνην 
» τών θεωρούντων θεών, διασζεδάσασαι τά πτηνά  ταύ- 

» ταις ταΐς φωναϊς  «Παϊε! Παΐε !»

3

*
45. «Σώμα άζέφαλον, δεξάμενον ζεφαλην έλέφαντος, τί έζό-

1. Τό ταχύ δηλοΐ.
2. Έλεφαντοκέντροις.
3. Τά πτηνά άνεχώρησαν, φοβηθέντα έζ τών φωνών, άς έξηρευγοντο 

α\ κάραι, καί διά τούτο οί θεοί έΟεώρουν καλώς, μηοενός όντος εμ
ποδίου.



§14 ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ,

» τ,τ, ρομφαία, καί άναπηδήσασα εστη έπι τοϋ κεκομμε- 

» νου λαιμοϋ (τής σφαγής), έφαίνετο έν τω χορω τοϋ πο- 

* λέμου, καθώς ό Γανέσσας έν τω χορώ τοϋ Σίβα ι.
46. «Η κεφαλή τοϋ έχθροϋ, ή κοπεϊσα τώ ξίφει, έφήλλετο 

·· είς τόν αιθέρα, κεκοσμημένη ένωτίοις, φόβον έποίει 
»τοΐς θϊοΐς, νομιζομένη, ώς φοβερός Ραχοϋς έστι, κα

ν ταλαβών έν ταύτω καί τον Ηλιον καί τήν Σελή-
2<> νην .

47. «II κεφαλή τοϋ αγαπητού άνδρός, ή εχουσα αγλαόν και 

« καρδιοθελκτον πρόσωπον, κοπτομένη μαχαίρα έν πο- 

μ λέμω, άνίστατο ύφοΐ κατά ποώτον, άναπηδώσα είς 

» τον αιθέρα, είσ τό άπατήσαι τήν ούοανίαν νύμοην .3
48. · Καί τις ά'ριστος τών ταχυπόδων, ύπερβάς τή ταγυτήτι 

» τό βέλος, τό άφεθέν έν ταύτω υπό τοξότου έκ τοϋ 

» οικείου μέρους, άνεϊλε τον έχθρόν μαχαίρα, πριν τοϋ 
« ήκειν τό βέλος.

49. «Ετερός τις έφαίνετο, ώς Σίβας, φέρων έν μέν τή χειοι, 
» ώς κλινόποδα, κεφαλήν έχθροϋ, έμπεπχ  μένην τή αί/μή 

» τής ρομφαίας, έπί δέ τής κεφαλής μίτραν, ώς πλο- 

» καμίδα , τήν δέ λάμύιν τών πολυτίμων λίθων τής 

» μίτρας, ώς Γαγγάν, τό δέ έπί τοϋ μετώπου τραϋμα 

» Ημισελήνου βέλους, έξελθόντος ώς έξ ωκεανού, τοϋ πο

υ λέμου, ώς τό ή'μισυ τής Σελήνης, τό έπί τοϋ μετώπου 
~ Λ.·.//0

*

4

Έλεφαντοπρόσωπός έστιν ό Γανέσσας, ός έστιν υιός τοϋ Σίοα.
2. Τά στρογγυλά ένώτια, ώς ό 'Ηλιος καί ή Σελήνη.
3. Δηλ. ούκ έτύγχανε ταύτης ή θεά, άλλ’ ή γυνή αύτοΰ, πιπτουσης.
4. 'Ως καί ό Σίβας.

« του Σιοα.

50. « ’Ασπίς τίνος, χρυσότευκτος, κατατετρυπζμέν/] βέλεσι 

« κατά τό μέσον, καί πεπτωκυϊα, έδόκει ώς ό λαμπρός 
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» έστιν Ηλιος, πεσών κατά γης, ώς θλίβεις τε ζαι διαρ- 

» ραγείς τη εισόδου τών άθρόον οίχομένων ηρώων.
51 . « Αλλος, ίδών έμπροσθεν τον έαυτοΰ αδελφόν, φεύγοντα 

» δειλία, άγανακτήσας, πρώτον μεν άνεΐλεν αύτον ρομ-
, ζ Ζ >Ζ « ζ 1 τ ι > ζ» φαια, μηπου στίγμα ειη τω γενει , ειτα τον επιοιω- 

» κοντά εχθρόν.
52. « Αλλος, είς ούδέν λογισάμενος τόν θρήνον της γύναι

ο κός αύτοΰ, έλζύσας τό ίμάτιον, κρατούμενον ύπ’ αύ- 

» τής, είσεπεσεν εις τάς φάλαγγας τών έχθρών, πατών 
» έπί τοΰ σώματος τού έαυτοΰ αδελφού, Θανόντος.

53. «Αλλος, ού ή φαρέτρα έκενώθη, καί τά λοιπά όπλα 
>> κατεαγησαν, άνασπάσας οδόντα έλέφαντος έχθροΰ, ώρ- 

» μησε γενναίως εις μάχην, δρώμενος ύπό τοΰ πολεμίου 

μ στρατού μετά πολλού θαύματος καί φόβου, ώς άλλος 
» Μουσσαλης  .*2

54. «Τά πρόσωπα τών ηρώων, τά οντα όμοια τη έντελεΐ 

« Σελήνή, έρρίπτοντο εις τόν αιθέρα ύπό τών ημισελήνων 
» βελών τών εχθρών τό γάρ σκληρόν κατά την δύναμιν, 
» εί καί ατελές, φθοροποιόν σφοδρά γίνεται τού έντελοΰς, 

» ο απαλόν έστιν.

55. «Οί ήρωες, ών τά όπλα κατεάγησαν, πόλεμον έποίοον 

»τετμημέναις καί πεπτωκυίαις κεφαλαίς, ώς πέτραις, 
» πυγμαΐς, όδούσι, καί ονυςιν, ώς οί ηρωες έν τώ πο

υ λέμω τού Ράμα .3

56. «Ενταύθα έλαυνόμενον τό άρμα τού’Αρζούνα, έκωλύετο 

4. Οτι δειλόν εχει αδελφόν.
2. Μουσαλης λεγεται ό Βαλαδέβας, δς ε’χεν άνθ’ όπλου δοίδυκα, δι’ 

ου κόπτοντες καΟαίρουσι τήν όρυζαν* ό τοιούτος δέ δοΐδυξ καλείται 
Μουσσάλα.

3. 01 ΠίΟηκες.



61$ ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

« της είς τά πρόπω οδού, ού τοσοΰτον τοΐς πολεμοΰσιν 

» έχθροΐς, όσον τοΐς πεπτωκόσι σώμασιν.
57. »Τπερβ αίνον ό όμως τη ταχυτητι περίπου μίαν Γα- 

υ βιουτην  τά βέλη, τα άφιεμενα ύπό τοΰ Αρζούνα, 

» θαύμα παρείχε και τώ επί της σημαίας πιθηκω.

1

1. Γαβιουτη, μέτρον διαστήματος τεσσάρων δΐιλίων.
2. Τά κηρία αί μέλισσαι ποιοΰσιν έν 9νδία έπί δένδρων- είσι δε 

στρογγυλοΐίδή.

ό8. «Τούς δέ βασιλείς της ’Αβαντης, τον Βίνδαν καί ’Ανου- 

» βίνδαν, τούς θλίβοντας τοΐς βέλεσι, κατεβαλεν ό ’Αρ- 

» ζούνας εύθεως, ώς κηρία μελισσών 1 2.

59. « Είπών δ ό Αρζούνας τώ Κρισνά" « Πότισον τούς πε- 

« πονηκότας ίππους, καί έζελε αύτών τά έμπεπηγμένα 
« βέλη», κατέβη εύθεως άπό τοΰ άεματος.

60. « Εν όέ τούτω άπεϊργε τώ πληθει τών βελών την έπι- 

» τρέχουσαν τολμηρώς πληθύν τών πολεμίων, καθώς ό 

» ωκεανός τη άμπώτει την έπιόδέουσαν ροήν τοΰ ποταμού.
61, » Εν ταύτώ δέ ό άκαταπτόητος ’Αρζούνας κατάφραγμα 

» ε’κ βελών έποίησεν, ένθα ύδωρ έκ της γης άνέβλυσεν, 

» άνορυχ θείσης βέλει.
62. «Ποτίσας δ’ έκεϊ ό Κρισνας εύθεως καί λούσας τούς 

η ίππους, και θεραπεύσας αύτών τά τραύματα άφη 
» της χειρός, ύπέζευξεν αύτούς πάλιν.

63. « Οί μέν ούν ίπποι ^ιπλασίως θέοντες, έφεραν τούτους 

« τούς μέλανας, άναβάντας είς τό άρμα, εύκόμους όντας 
» καί άνασαλευομένους έν τη πρός τά πρόσω βιαία φορά 

» τοΰ άρματος.
64. π Μεγάλην δ’έπιδεζιότητα αείέας ό ’Αρζούνας, πολλούς 

» βασιλείς άνέστρεψεν έν τώ τελεί της ημέρας, καθώς ό 

» άνεμος τά όρη έν τώ τελεί τοΰ αίώνος.
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65. «Τεθωρακισμένος δ’ ό Δουριουδάνας τή έπωδή τοΰ δι- 

» δασκάλου, έπιστάς μετά θυμού, άντέστη τω ’Αρζούνα, 

» τώ κολοοώνι τών πολεμικών.
66. « Είπόντος δέ τού Κρισνά, « Ανάσπασον την ρίζαν τών 

«κακών, » πόλεμον συνεκρότησεν εύθέως κατ εκείνου 
>> ό Αρζούνας, είς θαμβός άγοντα θεούς τε καί δαίμονας.

67. « Προσήρχοντο μεν ούν οί όϊστοί τώ Δουριοδάνα, καθώς 

» οί ποταμοί τω ώκεανω  άλλ’ έστρεφαν εύθέως άπρακτοι, 
» καθώς οί επαίται, οί προσεοχόμενοι τω φειδωλω.

*

68. « Είπόντι δέ τώ Κρισνά, « Τί τούτο  } » άπεκρίνατο· 

« Γνωστόν έστιν έμοί, οτι επωδή αδαμαντίνη έτέθη επί 

« τού θώρακος τούτου ύπό τού Δρόνα·

1

69. « Αλλ’ έγώ οίδα την διάροηξιν τούτου. » Ταΰτα είπών, 

» οπερ βέλος έβαλίν ό Αρζούνας, τούτο έκωλύθη ύπο τού 
» βέλους τού Ασβατάμα, καθώς ή μεγαλοπρέπεια ύπό 

» της μικροπρέπειας.
70. « Εννοησας δ’ ώς ού προσήκει ριφθήναι δίς έν πολέμω 

« τό θειον δπλον, βάλλων βέλη κατά τού Δουριοδάνα, 
» διατεμών τό τόξον αύτού είς δύω, έρριψε κατά γης, ώς 

» δύω ώτα τής καλής αύτου ανδρείας.

71. « Διέτεμε δέ καί τόν ήνίο/ον τού Δουριοδάνα, τόν οντα 

» ώς πολύτιμον λίθον τού λαμπρού στεφάνου τής έφετής 
» Νίκης   αύτού, καί τούς τέσσαρας ίππους, τούς όντας, 

» ώς άγγέλους τής βασιλείας τών τεσσάρων μερών τού 
» κόσμου, ην έόαντάζετο ό Δουριοδάνας.

*2

72. « Εκοψε δέ καί τό λευκόν σκιάδιον, ώς κρανίον λευκού 

«έλέφαντος τού κλέους έκείνου, καί τήν κορυφήν τής ση- 

4. Ήπόρησεν, οτι τοσοϋτον χρόνον πολεμεΐ ό ’Αρζούνας καί τοσαΰτα 
βέλη βάλλει, άνευ τοϋ τιτρωσκειν τόν Δουριοδάναν.

2. Ή νίκη ώς γυνή.



618 ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ,

» μαίας, την χουσήν και διαυγή, ώς ρίζαν χρυσού δένδρου 

» της δυνάμεως έκείνου.

73. « Εβαλε δέ σπιθαμιαία βέλη και είς τάς άκρωνυχίας τού 
» Δουριοδάνα, τάς μή καταπεφραγμένας τή αδαμαντίνη 

»επωδή  ό δέ εφυγεν, έζάγων διά τοϋ αίματος τήν 

»λαμπρότητα τών θεών, τών οντων έν τω βασιλικό 

» σώυιατι . ι

*

1

74. «Κατέβαλε δέ τότε διαρρήζας τοΐς βέλεσι και τους χρυ- 

» σούς θώρακας τών περί τόν Ασβατάμαν, ώς πύρινα σώ- 
9 » ματα .

75. « Οί μέν ουν περ'ι τον Ασβατάμαν, καθγμαγμένοι τά 
υ σώματα τοΐς βέλεσι τού ’Αρζούνα, ησαν ώς στύλοι τοϋ 

» οίκου τής καλής νίκης αύτού, πεφοινιγμένοι κινναβάρει.

76. « 0 δέ Δρόνας    έκ τοϋ ετέρου μέρους ένησχολεΐτο πλήτ- 
» τειν τήν άπειρον στρατιάν τού ΐουδιστίρα, καθάπερ 
» χειρι, τω τόξω, συνηρμοσμένα βέλη εχοντι, ώς δάκτυλα.

*23

77. Τής μέν δή στρατιάς βαλλόμενης ύπό τού Δρόνα, τού 
« δ’άρματος τού ΐουδιστίρα συντριβέντο:, άπαντες άνέ- 

» κραξαν λύπη· « Ελήφθη, έλήφθη σήμερον ό Βασιλεύς ! »

78. «Τήν δέ ριφθεΐσαν λόγχην τού ΐουδιστίρα, ή/ούσαν τοΐς 

» προσηρμοσμένοις κωδωνίοις, διέτεμεν ό Δρόνας τή Βραχ

ύ μάστρα, ώς γλώσσαν τής ανδρείας έκείνου.

79. « ’Αναβάς δ’ έπ'ι τού άρματος τού Σαχαδέβα ό 
μ Ιουδιστίρας, άπιών ωχετο  τούτω δ’ ήκουλούθει*

4. Τό αίμα δηλ. δ ερρεεν, ήν ή λαμπρότης τών Θεών, ών άπό^οιά 
έστι τό βασιλικόν σώμα.

2. Οί χρυσοί θώρακες ησαν ώς πύρινα σώματα.
3. Ό Δρόνας κα'. ό Άγαστέας. Διφορεΐται τό νόημα παραβολικώς. 

Καθώς ό Άγαστέας κατέπιε τήν θα'λασσαν κοίλη χειρι, ουτω και ό Δρό* 
ν«ς κατέστρεψε τήν στρατιάν καμπύλφ τόξφ.
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»και ή στρατιά, ώςπερ δεικνύουσα σέβας τώ βασιλεϊ. 

80. « Μετέπειτα δ’ ό στρατός τοΰ Δρόνα, άγλαϊζόμενος τοϊς

« λάυ.πουσι ξίφεσιν, ώς ό ωκεανός τοϊς κύμασι, κατεξη- 

χ ράνθη ύπό τών ηρώων 1 τοΰ Ιουδιστίρα, ώς ό ωκεανός 

» ύπό τών πνεόντων έν τή συντέλεια άνεμων.

4. Έστράφησαν πάλιν εις πόλεμον οΐ περί τόν Ίουδιστίραν.
2. ΈψοβηΟη πάλιν μήπως έ’παθεν, δ.τι επαΟεν ό Άβημανιοΰς.
3. Ό γαρ ’Αρζούνας έδίδαξεν αύτόν τήν πολεμικήν.

81. «Και ό μέν Βριχατξάτρας, ό ήγεμών της στρατιάς της 
» Κεκαίας χώρας, κατέβαλε τον Ξεμαδουρτήν, τόν ύπα- 

» σπιστήν τοΰ Δρόνα, καθώς ό έλέφας τόν στύλον, έν ω 
« δέδεται.

82. «ό δέ Σαχαδέβας άνεϊλε τόν μαχαράταν Δριτακετοΰν, 

» τόν βασιλέα της Τιγάρτας· ό δέ Σατεκής τόν Αριμί- 
« τραν, και τόν Βεαγραδάτταν.

83. « Τόν δέ φοβερόν ’Αλαμβούσαν, 8ς ήν έτοιμος άνελεϊν 

» τόν Βημαν, και οΰ τό μαγικόν ό’πλον κατεάγη τή Τ6α- 

» στράστρα, έλκύσας άπό τοΰ άρματος ό Γατοτκασας, 

» άπέζτεινε, καταπατησας.
84. « Τηνικαύτα θόρυβος μέγας και τάραχος έγένετο έν έκα- 

>· τέροις τοϊς στρατοϊς, βαλλομένοις άμοιβαδόν ύπό τοΰ 

» Δρόνα και Γατοτκάσα, καθώς έν σκοπέλοις πληττομε- 

» μένοις ύπό θαλασσίων κυμάτων.»

Είσοδος του Αρζούνα.

85. «Μη άκούων δ’ ό βασιλεύς ’ίουδιστίρας της φωνής της 

» κόγχου τοΰ ’Αρζούνα, ό'ντος μακράν, τυπτόμενοι τή 

»συνειδησει έπι τω συμβάματι τοΰ ’Αβημανιού , εφη 

» τω Σατεκή ·

5

86. «Ω δίκαιε, ό διδάσκαλος    καί φίλος σου είσέδυ έν άν» *23
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» δρείοις καί σκληροκαρδίοις*  ούτος τοιγάρ τοι έστιν ό 

« καιρός σου 1 ίνα φρόντισες τής σωτηρίας έκείνου.

1. Ούτος έστιν ό καιρός τής ανταμοιβής,
2. Τφ Δρυσταδιούμνα.
3. Καθ’δ διδάσκαλος τοΰ διδασκάλου ’Αρζούνα.
4. Παίζει πρός τήν λέξιν ό ποιητής. Καθώς οί Γαροΰδαι άναιροΰσι 

τούς αίρεις, ουτω και οί όϊστοί τούς βασιλείς.
5. Τούς περί τόν Ιουδιστίραν εννοεί.

87. «Σου δ’ άπελθόντος, έφ’ ώ ϊδεϊν τον σύμπνουν σοι, ούδείς 

« φόβος έστιν έμ.οί έκ τοΰ Δρόνα, συνόντι τω υίώ τοΰ 
α Δρουπάδα  , καί τώ Βήμα ».12

88. « Ο δέ Σατεκής άκούσας, ύπακούσας, δωρησάμενος, 

θύσας καί προσκυνήσας τόν Ιουδιστίραν, εύ κοσμούμενος 

» καί στεφανηφορών,
89. Εξώρμ.ησεν άσμενος έφ’ άρματος παραυτίκα δι’ όδοΰ, μή 

» άνιστάσης κόνιν, ώς βεβρεγμένης τοϊς αΐμασι τών άπε- 

ιι κταμένων έχθρών τοΐς βέλεσιν.
90. « Είτα δέ πόλεμος έγένετο τω Δρόνα καί τω Σατεκή, 

»έν ω ό μέν Ηλιος έπεσκιάσθη τοΐς πυκνοϊς βέλεσι, τό 
» δέ σκότος διελύθη έκ τών σπινθήρων τών συναρασσο- 

» μενών άλλήλοις βελών.
91. « Είπόντος δέ τοΰ Σατεκή, « Ού δίκαιος  εί, έμποδών 

» έμοΰ γενέσθαι, όψείοντι τόν σόν μαθητήν, » ό Δρόνας 

» εφη· «Ούκ άφίη. »

3

92. « ’Αποφυγών δέ ό Σατεκης τή ρύμη τοΰ άρματος τόν 

» μεγαλόδοζον καί δυσνίκητον Δρόναν, λέγοντα ταΰτα, 

» είσέδυ τήν φάλαγγα.

93. « Αποφυγών δέ καί τούς περί τόν Κριταβάρμαν τή 
» έπιδεζιότητι, καί παρεισδύς, φθοράν έποίει τών βασι- 

« λέων τοΐς όϊστοΐς, ώς Γαρούδαις .4

94. « Οί δέ δεινότοςοι Πανδοίδαι , βουλόμενοι διαρρήζαι 5
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» τήν φάλαγγα τότε, έκωλύθησαν ύπό τού Κριταβάρμ,α, 

>> καθώς αί μαθήσεις ύπό της άμελείας.
95. « Καταζαλύψας δέ τότε τόν αιθέρα τοΐς ήχούσι βέλεσιν ό 

« Σατεκής, ό ών ερυθρός έζ θυμού, καί καλύψας τούς 

» οφθαλμούς τών αντικειμένων ηρώων, ερριψεν έζ τού 
» έλέφαντος τόν βασιλέα της Μαγάδας, ω ό'νομα Ζαλα- 

96. »σάνδας, καθώς ό εσπερινός καιρός, ό ών ερυθρός, κα
ν ταζαλύώας τόν αιθέρα τοΐς κελαδούσιν ορνισι, καί 

« κλείσας τούς λωτούς, ρίπτει τόν Ηλιον έζ τού δυτικού 

» όώους.
97. « Τέρπων δέ τά βέλη τή εύστοχία, έν έκάστω βήματι 

» εσπευδεν, άδημονών, όψόμενος τόν Νάραν καί Ναραϊά- 

« ναν ι, καθώς καί ό άνθρωπος, τέρπων τούς αΐτούντας έν 
» παντί μέρει μεγάλαις δωρεαΐς, σπεύδει άδημονών, όψό- 

» μένος τόν Νάραν καί Ναραϊάναν  .12
98. « Ο μέν ’ΐάμας κατεβίβρωσκε λάβρως καί ηδέως, κα

ν θάπερ δαζτύλοις, τοΐς βέλεσι τού Σατεζή πλήθη ή

ν ρώων γενναίων, ίππων και έλεφάντων.
99. « 0 δέ Σατεκής άποτέμνων άνέρριπτε τάς κάρας τών, 

» περί τόν Σουδαρσσάναν βασιλέων τοΐς βέλεσι, καί έποίει 

» δι’ αύτών ό'ρμον, ώς κόσμημα, τω αϊθέρι, ό'ς έστι μορ- 

» φή τού Σίβα .3

100. » Τηνιζαύτα ό Δουσσασάνας, ζατατρυχόμενος ταΐς βο-

1. Διφορεΐται τό νόημα· ό μεν ’Δρζουνας Νάρας, ό δέ Κρισνάς Να
ραϊάνας.

2. Νάρας καί Ναραϊάνας δυο όρη κατά τον ’Ιμαόν, άπερ σέβονται οί 
Ινδοί ε’ς όνομα τοΰ Νάρα καί Ναραιανα. Ναραϊάνας έστίν ή καθ’ δλου 
ψυχή, ό Θεός'Νάρας δέ, ή μερική ψυχή.

3. Όρμανθόν έκ κρανίων έχει, ώς όρμον περί τόν λαιμόν ό Σίβας, 
ου μορφή έστιν ό αιθήρ, καί τά λοιπά στοιχεία.· αύτός γάρ έστι τό παν.



622 Β Α Α Λ Β Α Ρ Α Τ Α,

» λαϊς τών βελών τοϋ Σατεζή, προσήλΘε τώ Δρόνα, με- 

« μαραμμένα έ/ων τά χείλη τώ πάθει, ώς φύλλα νέο

υ γνά τω καύματι.
101. «Προς δν έφη ό Δρόνας· «Διά τί ώ μωρέ, φοβή τον 

« Σατεζήν ·, Πού εστι σοι έκείνη ή ύπερηφανία, ή γεγε- 
« νημένη έν τή έλκύσει της κόμης της Δραουπαδής ·,

102. « ός γέλως έγένετο σοι έν τή κυβεία, ριπτομένων τών 

» κύβων, που ούτος νΰν έν τη κυβεία τη ζωής, ριπτομένων 

« τών βρόχων τοϋ Ιαμα 1

103. « Δλλ’ εί μέν εστι σοι φόβος έν πολέμω, ποίησον νυν γε 
ο είοήνην εί δέ μή, πολέμησαν διά τόν έτερον κόσμον   , 

<■ μηδαμώς φοβούμενος.»

I.23

104. «Τοιαΰτα είρηκότος τοϋ Δρόνα, σζυθρωπάσας^ό Δουσ- 

υ σασάνας, και κλίνας κάτω τό πρόσωπον, ήφίετό πως 

» ό Τιτάν κατελθεϊν πρός τούς έν Πατάλα Τιτάνας υπέρ 

» σωτηρίας.
105. « ’Αφίζετο δ’ ό'μως πρός τόν Σατεκήν ταχύτερον τής ρο- 

» πής τοϋ οφθαλμού, περιζυκλωυ.ένος ύπό ταγμάτων βαο- 
υ βάρων, όμοιογνωμόνων τοΐς ύπηρεταις τοϋ ίάμα.

106. «Εν τούτω τή χρό'.ω ό Βραχμάνκαί διδάσκαλος Δοονας, 
» έξάψας Θυμόν, ώς πΰρ, πολλούς γάμους παραδόξως 

» έτέλεσεν άνθροίπων καί θεαινών .3
107. Κατέβαλε και γάρ τέσσαρας κινητούς στύλους τής νί- 

υ κης τής χωράς Πανσάλας, τόν Δηραζετοϋν, τόν Σιτοα- 
υ ραταν, τον Κετουσίτραν, καί τόν Σουδαμβάνα ζΕύτοζον).

108. «Τότε ό γενναίος Δρυσταδιούμνας, λειποθυμήσαι ποιή- 

I. Παίζει προς την λεςιν ο ποιητης. Πάσσα γαρ λέγεται ό ζ,ύοος καί 
ύ βρόχος.

2. Πολέμησαν βηλ. ΐ7 άποϋα'νης, και τύχης τοΰ ούρανοΰ.
3, Γ. ς ε/.τελεπν γα'μου Βραχμάνος έστι χρεία και πυρός.
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» σας τον Δρόναν τοΐς βέλεσιν, έφώρμησε ξιφηφόρος, ώς 

η ό όαβδοοόρος ίάμας, είς τόν άνελεΐν αύτόν.
109. « 0 δέ έλΟών είς εαυτόν, έποίησεν αύτόν πλήρει βελών, 

» ώς κάλαμον πολύκλαδον, έκ τοΰ πλησίον βαλλόμενων, 

» βραχέων και σπιθαμιαίων.
110. « Τούτου δέ φυγόντος, είσδύς ό Δρόνας λαμπών τοΐς ο

υ πλοις, ώς θαλάσσιον πΰρ ταΐς φλοςΐ, έξήρανεν, ώς ώκεα- 

« νόν, τόν στρατόν τοΰ ’ίουδιστίρα, τον δυνατόν ζατα- 

» κλύσαι την γην.
111. « ό δέ Σατεκής, καταστρέψας τόν βαρβαρικόν στρατόν 

» βέλεσιν, ούκ άνεϊλε τόν Δουσσασάναν, ού ό θώρας καί 
» τά όπλα κατεάγησαν, διά τόν φόβον τοΰ Βήμα ι.

112. «Εμβάς τοίνυν τώ στρατώ τοΰ ’ίουδιστίρα ό Βραχμάν 

» Δρόνας, εκοπτε βασιλείς πολλούς, ώς λωτούς, ώςπερ 

»βουλόμενος ποιήσαι αύτούς προσφοράν τή καλή άν- 

» δρεία  .12
113. «Και πρός μέν τόν Βριχατςέτραν, τόν πρεσβύτερον 

» άόελφόν τοΰ βασιλέως τής Κεκαϊας γενόμενος, ώς πΰρ 
» πρός τό δένδρον, πρός δέ τόν Δρισταζετοΰν, υιόν τοΰ 

» Σισουπάλα, ώς ύδροβόλον νέφος πρός τό πΰρ .3

114. «Πρός δέ τόν Σαχαόέβαν, υιόν τόν Ζαρασάνδα, ώς αήρ 

» πρός τό νέφος ', πρός δέ τήν πνοήν τοΰ Ξατραδάρμα,

1. Έπειδή ό Βήμας ώμοσεν έπι συνόδου έν τή έλκύσει τής κόμης τής 
Δραουπαδής ή μην θανατώσειν αύτός αύτόν, διά τοΰτο ό Σατεκής ούκ 
άνείλεν αύτόν, φοβούμενος τόν Βήμαν.

2. Διφορεΐται ό στίχος ούτος· « Καθώς ό Βραχμάν, έμβάς τή λίμνη, 
» κόπτει λωτούς, βουλόμενος ποιήσαι προσφοράν τή Οεα Λαξμή.

3. Άνεϊλε δηλονότι.
ί. Καθώς ό αήρ διασκεδάζει τα νέφη, ουτω καί αυτός διεσκέδασεν 

αύτόν, δηλ. άνεϊλεν.
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» υίοϋ τοϋ Δρυσταδιούμνα, ώς οφις πρδς τδν αέρα \ 

115. «Καίων τή θερμότητι, βέλη βρέχων, έπιών ταχυτήτι, 

η καί άσθμαίνων θυμώI. 2, διετάραξεν ό Δρόνας την στρα- 

« τιάν τοϋ ’ίνδιστίρα.

I. ’Έπιε τήν πνοήν αύτοΰ, ώς ό όφις τον άέρα. δηλ. έθανάτωσεν 
αύτόν.

2. Καίων ώς τό πΰρ, βρέχων βέλη, ώς τό νέτος ύδωρ, έπιών ταχυ- 
τήτι, ώς ό αήρ, άσθμαίνων θυμω, ώς ό όφις, δς συρίζει.

3. Πλησίον τής δύσεως.
4. « Ό δέ Άρζούνας ού φονεΐ» εκφρασις τοΰ πρωτοτύπου.
5. Ινα μή εϊπη ό Βήμας « Εί έγώ πορευΟείην, τίς άντιστήσεται τω 

β Δρόνα», διά τοΰτο επιφέρει ό Ίουδιστίρας* α ούτος ό υιός τοΰ Δρουπάδα 
» βοηθός μου εσεται έναντίον τοΰ Δρόνα. »

Είσοδος τοϋ Σατεκή.

116. «Εν δε τούτω τω χρόνω, όντος τοϋ ΙΙλίου περί τδ τέρμα 
λ τοϋ αιθέρας , φοβηθείς την καρδίαν ό Ίουδιστίρας, 

» προσελθών τω Βήμα εφη·

3

117. « Ω τέκνον, ούτος έστιν ό καιρός της σής δυνάμεως  

« πορεύθητι πρδς τον ’Αρζούναν, τόν είσδύντα είς τούς 

« εχθρούς  η μέν γάρ κόγχος τοϋ Κρισνά έμπνεομένη 
« ακούεται, η δέ τοϋ ’Αρζούνα ούχί  .

*

*
45

118. « Σοϋ δέ πορευθέντος πρός τον ’Αρζούναν, τόν οντα έν 

« άπείρω πλήθει έχθρών, ώ τάτα, ούτος ό υιός τοϋ Δρου- 
» πάδα, ό Δρυσταδιούμνας, άφαιρέσει τόν έκ τοϋ Δρόνα 

• ' 'Ρ δ » εμον φοοον .»
119. «Τούτων! άκούσας ό Βήμας, άπεκρίνατο  « Ποϋ φόβος, 

«ώ Κύριε, τώ ’Αρζούνα έξ εκείνων τών έχθρών, άλλα 

« καί ούτω, τίθημι την σήν προσταγήν έπί κεφαλής, ώς 

« τίμιον πράγμα.»

*

120. «Τοιαϋτα είπών δ μεγαλοσθενής Βημας, βροντών τω
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• πατάγω τοϋ άρματος, μεγάλως γαυριών, ζαί βέ- 
» λη έλκων μέχρι τοϋ ώτός, καπειτα βάλλων αυτά1, 

121. «£5ραμεν, ώς μεμγ,νώς έλέφας, είς 5ιάρρηζιν τής άμα- 

» ξοει5οϋς φάλαγγος, τών πρόσθεν ανθρώπων φευγόντων 
» τή 5ε ζάκεΐσε, καί ό5όν ποιούντων.

1. Διφοροϋνται ό 120 καί ό 121 στίχοι. «Καθώς ό μεγαλοσθενής 
» καί φοβερός έλέφας μαινόμενος, φωνήν διαρρηγνύων, περιχεόμενος χυ- 

μφ, καί εχων περί τά ώτα σμήνη βομβυλίων, περιϊπταμένων καί ά©ι- 
» πταμενων,— ί ρεχει εις διάρ^ηξιν άμάξης, τών πρόσθεν άνθρώπων ωευ- 
» γοντων τή δε κακεϊσε, καί όδδν ποιούτων. »

2. ’Εκ τής περιπτύξεως έγθράνθη.
3. Ώς ό ’Αρζούνας περιήλθε πέριξ τοϋ Δρόνα, τιμήσας αύτόν.
4. Παίζει προς τήν λέςιν ό ποιητής· Δρόνας λέγεται καί ό κόρας.
ΰ. Ό Σάνζαίας λέγει πρός τόν Δρυταράστραν.

122. «Πρόςδν είπών ό Δρόνας, « Εμοϋ προϊσταμένου, όποία 
« αύτη σοι ή τόλμα, τοϋ 5ιαρρήζαι τήν φάλαγγα;» έπλή- 

» ρωσεν αύτόν πολλών σκληρών βελών.
123. «Καθημαγμε'νος 5’ ό Βήμας έζ τής τών βελών βολής; 

«καί πεφοινιγμένος, έφαίνετο, ώς ό Κάλας, κεχραμμέ- 
» νος κρόζω  , τώ έπί τών μαστών τής Καλής.12

124. «Είπών 5’ ό Βήμας, «Ούτ’ έγώ είμι μαθητής σοϋ, ούτε 

« συ 5ι5άσζαλος έμοϋ  άλλ’ ού5έ μήν τιμώ σε , ώς ό 
« ’Αρζούνας· ί5έ έμέ νικήσοντά σε, ζαί είσ5ύσοντα,»

* 3

125. «έρρινε τήν κορύνην, έλεφαντο5ύναμον ούσαν, καί 5ιά 

» τών κω5ωνίων ήχοϋσαν έζ ής τό μέν άρμα συντετρί- 

» βη, ό 5έ Δρόνας έφυγε, καθώς, συντριβέντος τοϋ 5έν- 
γ 5οου, ό έπ’ αύτοΰ κόοαζ Φεύγει .4

126. «Τότε ό υίός σου, ώ Βασιλεύ , περιπεπαρμένος τοΐς 

» βέλεσι τοϋ Βήμα μετά τών έαυτοΰ ά5ελοών, έσχεν 
«ομοιότητα 5άσους έκ Σαν5άνων, περιπεπλεγμένων 

» ό'φεσιν.

5

40
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127. «Οκτώ δέ υιούς σου εκείνος άπέκτεινεν, ών ταΐς κάραις, 

» ταΐς άλλομέναις έν τώ ζόπτεσθαι τοΐς βέλεσιν, έποίει 

» παίζειν τάς διαστάσεις τοϋ τόπου ώς σφαίοαις, τόν

128 » Βρινδαράκαν, τόν Δηργανέτραν, τόν Σουσέναν, τόν Δουρ- 
» βιμοσάναν (Δυσαπάλλαζτον), τόν Ραουδρακάρμαν, τόν 

» ’Αββαίαν, τόν Σιτρακάντην, καί τον Σουμαρσ^άναν 

» (Εύβουλον).
129. « ϊίδραμε δέ κατ’ αύτοΰ ό Δρόνας, βροντών, ώς διά νέ- 

» φους, τοΰ άρματος, καί όϊστούς βρέχων, ώς ράβδους, 

ο είλημμενας παρά τών ύπηρετών τοΰ Ιαμα.

130. «Ενταύθα πόλεμος φριζτός αύτοΐν συνεκροτηθη, πνευ- 
« στιώ>ντα ποιων έκ του άχθους τόν βαστάζοντα τη» γην 
« δράκοντα, καί αμαυρά άποδεικνύων τά εγκώμια τοΰ 

» πολέμου τοΰ Ράμα καί τοΰ Ραβάνα .

131. «Καταβάς δ’ εύθέως άπό τοΰ άρματος ό Βημας, λαβό- 

» μένος άκρα τη χειρί τοΰ άρματος τοΰ Δρόνα, ώς ό έλέ- 
» φας τη προβοσκίδι, έρριψεν αύτό πορρωτάτω.

132. « Τοΰ μέν ούν Δρόνα άφέντος τό άρμα, δ κατεκλάσθη είς 

» λεπτά, και φυγόντος, άναβάς ό Βημας τό έαυτοΰ άρμα, 
» είσηλασεν εις τόν πολέμιον στρατόν, άνδραγαθησας 3.

133. «Τέρπων δέ αναρίθμητοι: νέκυσι τούς έαυτοΰ όϊστούς, 
» ώς όδόντας τοΰ Ίάαα: πολλού διηκοντας, καί

» μη άποκάμνοντας της εις τά πρόσω φοράς,
134. «Είσέδυ τό στράτευμα τοΰ Καρνά, ό μενεπτόλεμος, 

» λίαν τεταραγμένον ον, αύτός ων καθώς ό
«λέων τό δάσος, ω διαιτώνται έλέφαντες.

4, Τάς διαστάσεις τού τόπου ποιείται ώς γυναίκας, αΐ παίζουσι ταΐς 
παιδικαΐς σφαίραις.

2. Δηλ. ύπερβαίνων και εκείνον τά πολεμικά.
3. Λευκός ών τά προτερήματα (Ι'κφρασις τοΰ πρωτοτύπου).
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135. « ’Ακούσας δ’ ό Βήμας της κλαγγής τοϋ τόξου τοϋ πο- 

» λεμοΰντος Σατεκή, έβόησεν έπί μ.έγα  άμα δέ ταύτη 

>> τη βοή ένέπνευσεν εύθέως ταΐς κόγχοις δ,τε Κρισνάς 
» και ό Αρζούνας, εύθυμίαν (εύφροσύνην) δούσαις τω Ίου- 

» διστίρα.

*

136. « Τοσοϋτος δέ τις σύμμικτος ήχος έγε'νετο, ώστε τούς

1. Δηλονότι κάκεΐνοι έΟαόμασαν.
2. Δηλ. ταχύτερος ήν τοΰ Άέρος έν τω φεύγειν.
3. Δηλ. έν δεινοϊς όντι τώ Άρζουνα σωτηρία έγένετο.

>> μέν έν ταΐς νήσοις φοβηθήναι έκ τής άναχαιτίσεως καί 
» άναβράσεως της θαλάσσης, το δέ σύνθετον σώμα τοϋ 

» Σίβα, τό έξ άρρενος καί θήλεως, διαλυθήναι, τον δέ 

« συνεχή άνεμον διασκεδασθήναι.

137. « Τότε ό Καρνάς, ΐδών τήν έαυτοϋ ςφατιάν, άναιρουμέ- 

» νην ύπό τοϋ Βήμα, καί ζαταβιβρωσκομένην τοΐς δια- 

» κόνοις τοϋ Ίαμα, όρμήσας, πλήρη βελών έποίησε τόν 

» ανθρώπινον κόσμον.
138. «Βέλη δέ υπερφυή έβάλλοντο έξ έκατέρων τούτων τών 

» υιών τής Κουντής, βουλομένων άλλήλους άνελεΐν, ών 

« έκ τοϋ έπιγινομένου άέρος έσείετο καί ή κεφαλή θεών 
» τε καί δαιμόνων .1

139. « Ενταύθα συντρίβεις ό Καρνάς - τό, τε άρμα και τά ο

υ πλα τοΐς άλλεπαλλήλοις δπλοις τοϋ Βήμα, και άμ- 
μ βλυνθεις τήν δύναμιν, καί περ φεύγων, ένίκησε τή 

» ταχυτήτι τόν Αέρα , τόν πατέρα έκείνου, έξ έχθρας.12
140. «Δυσθυμών δ’ ύ βασιλεύς Δουριοδάνας, προσελθών τω 

Δρόνα, έφη· « Προσφιλής σοι έστίν ό ’Αρζούνας  διά 

« τούτο δ Σατεκής και ό Βήμας άφέθησάν σοι είς βοή- 
« Οειαν έκείνου.

*

141. « Ω.' δύναμίς τις θαυμαστή έγένετο τοΐς άτυχοΰσιν " 3

40*
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ο ή γάρ έπαγγελία σου, ή ζαί τώ κεραυνώ δυσδιάρρηζτος 

« αδρανής έφάνη *.  β

1. Αυτολεξεί, διαλελυμένη έγένετο, είς ούδέν έφάνη.
2. "Οτι εγώ δηλ. ούκ άφησα τόν ’Αρζούναν είσελθεΐν είς τήν άμα- 

ξοειδή φάλαγγα, έπιφέρων εξής τόν λόγον.
3. Τφ ’Αρζούνα, τφ Βήμα καί τφ Σατεκή.
4. Μέλαινα ή δυσφημία, καθώς καί ή κόνις.
5. Έπί φόβου καί έπί θαύματός έστι τό, έσα'λευον τάς κεφαλάς.

142.  0 δέ Δρόνας εφη πρός αύτόν  · « Αρα  ταύτη τή βα- 

« ρυτάτη στρατιά πολεμητέον ή έκείνοιν, τω τε Βήμα 

« καί τώ Σατεζή, οΐ κινούσι ζαί τά επτά τής γης όρη 
« διά τού έζ τής τών βελών φοράς αέρος ·,

* 12 *

143. « Αυτός μέν τοι γ’ εγώ, εΐ ζαί είς, άντιστήσομαι ταυ- 
« ταις ταΐς έπτά ’Αξαουχιναΐς· σύ δ’ άντίστηθι έζείνοι; 

« τοΐς τρισί    μετά τών ηρώων τών ένδεκα Αζαουχινών.»345

144. « Τοιαΰτα εΐρηκότος τού Δρόνα, άπελθών ό Δουριοδά- 
« νας, κατέαξε τά άρματα τών δύω υιών τσύ βασιλέως 

» Δρουπάδα, οΐ ήσαν παραστάται εκατέρωθεν τών τρο- 

» χών τού άρματος τού Αρζούνα.
145. «Εν τούτω τώ μεταξύ ό μέγας τή γενναιότητι υίός τού 

» Ηλίου έθλιβε τόν Βήμαν πολλοΐς χρυσοΐς βέλεσιν, 

« ώςπερ άκτίσι, δοθείσαις παρά τού πατρός.

146. « Κατεαγείς δέ τό άρμα καί τά ό'πλα τοΐς σκληροί; 

» βέλεσι τού Βήμα, ζαί Φυγών, έποίησεν έαυτω δυσφη- 

» μίαν μέχρι τού ούρανού, ή έστιν ή κόνις, ή έξανιστα- 
» μένη έζ τών ποδών αύτού \

147. « Βασιλέων δέ πολλών πολλάς κεφαλάς τέμνοντος τού 

» Βήμα, ζαί οί θεοί έσάλευον τάς κεφαλάς εαυτών, ώς- 
» περ φοβηθέντες °.

148. « Πάλιν δ’ έλήλυθεν ό υίός τού Ηλίου, άρματος τυχών,
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» ζαι απέδειξε τον Βηριαν άλσος χρυσόδενδρον τοΐς χρυ- 

κ σοΐς αύτοΰ βέλεσι.
149. « Τοΰ δέ αΐθέρος καλυφθέντος ττολλοΐς τοΐς βέλεσιν

* οί στρατιώται βλέποντες ασκαρδαμυκτί, έδόκουν ώς 

» θεοί ήσαν 2, έλθόντες όψόμενοι τήν μάχην εκείνην.

4. Ό αιθήρ ήν άποτετειχισμένος έκ τών συνεχών βελών, καί διά 
τοΰτο οί θεοί ούκ ήδυναντο θεωρεϊν · οί δέ πολεμικοί, βλέποντες ασκαρ
δαμυκτί έδόκουν, ώς θεοί ήσαν.

2. 'ΐδιον γάρ τών θεών τό μή καμμύειν.
3. Δηλ. συντρίψαντος.
4. Κατεκάη έν τω πυρί τοϋ Βήμα, ώς ή πυραλίς, δηλ. άνηρέθη.
5. Δηλ. άνηρέθη καί συνεζεύχΟη θεαίνη.
6. Δηλ. πλήττοντας, κύπτοντας.
7. Δηλ. έφυγε.

150. « Τηνικαΰτα, καύσαντος υ τοΰ Βήμα δίκην πυρός τό 

« άρμα καί τό τόξον τοΰ Καρνά, ό υίός σου, ώ Βασι- 
» λευ, ώ ονομα Δουρζαίας, έπαθε τό της πυραλίδος .*

151. « Πάλιν δ’ ό Καρνάς, ού τά αγλαά βέλη ήσαν ταράτ- 

ι> τοντα τόν κόσμον, άπώλεσε τό άρμα, κατεαγός τη 

» κορύνη τοΰ Βήμα.
152. «Ενταύθα, ώ βασιλεύ, ό υίός σου Πραμάθας, έπιόρα- 

λ μ,ών, ένένετο ύπό τοΰ Βήμα βομ.βύλιος τοΰ λωτίου 

» προσώπου ούρανίας γυναικός °.
153. « Αναβάς δ’ έπί τού άρματος τοΰ Πραμάθα ό Καρνάς, 

» ά βέλη εβαλε κατά τοΰ στήθους τοΰ Βήμα, τούτοις 
» έξεκαύθη, ώς πύρ, ό θυμός αύτοΰ.

154. α ’ίδών δ' ό Καρνάς τούς όϊστούς τοΰ Βήμα, είσιόντας 

» και εις τόν ύπο/θόνιον κόσμον   , ώς ό'φεις, εΐσέόυ εις 

» τό πλήθος τών βασιλέων  ταχέως τή ρύμη τοΰ άρ- 

» ματος.

456

7
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155. «Τότε ό φερώνυμος Βήμας άνεϊλε τους πέντε υιούς 

» σου τούτους, τόν Δουρμαρσσάναν, τόν Δουργράχαν, τόν 

» Ζαίαν, τόν Δουσήλ.αν, και τόν Δουσά/αν.

1

156. « Πάλιν ^έ ^ιαρρήζαντος τού Βήμα τό άρμα και τό τό- 

» ξον τού Καρνά, δς έπήλθε πάλιν, καί άλαλάζαντος, οί 

» στρατιώται επεσον έπί γής φόβω, ώςπερ εύλαβεία.

157. « Επτά <5’ υιοί σου ούτοι, ό Σίτρας, ό Σιτραβάνας, ό 

» Σαρασάνας, ό Σαρουσιτράκας, ό Σιτράξας, ό Σιτραβάρ- 

» μας, καί ό Ούπασιτράκας  ,*2

158. « Τπερασπίσασθαι βουλόμενοι τόν Καρνάν, πεσόντες έκ 

» τών βελών τού Βήμα, έπορεύθησαν πρός τόν Ηλιον, 
« λέζοντες, ώς οίμαι, τάδε  « Σώσον έν πολέμω τόν 

« υιόν σου. »

*

159. « ΐδών δ’ ό Καρνάς εκείνους πεπτωκότας, δακρύων τούς 

» οφθαλμούς άνάπλεως, καίπερ πολλάκις ήττηθείς, έόρ- 
·· μχσε πάλιν κατά τού Βήμα  ή γάρ ελπίς ρίζα έστι 

» τής δόζης.

*

160. « 0 δέ Βήμας ήγλαΐζετο τώ καταρρέοντι αϊματι έκ τών 
» βελών τού Καρνά, ώς ορος καταρρέοντι ύδατι, μεμιγ- 

» μένω κρόκω, είς λουτρόν τής ανδρείας.

161. «0 μέν δή Καρνάς, περιπαρείς κατά πάν μέρος τού σω- 

» ματος πολλοΐς βέλεσιν, άφεΟεΐσιν έκ τής χειρός τού 

« Βήμα, έλειποθύμησεν.
162. «Οί δ’ υίοί σου ούτοι, ό Σιτραίού^ας, ό Σιτράσβας, ό 

» Σιτρασένας, ό Βικαρνακάς, ό Σατρούς, δ Σατρουνζαΐας, 

« καί δ Σατρουσάχας,
163. Επτά τόν αριθμόν, άν/ιρέθησαν ύπό τού Βήμα, ^ρα-

4. Αυτολεξεί, ό αληθές εχων όνομα* Βήμας γάρ λέγεται ό φοβερός.
2. Ό δμοιος παρδάλει.
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>■ μ.όντες εις έπικουρίαν τοΰ Καρνά, ών τοΐς ρείθροις τοΰ 
«αίματος ήγλαΐζετο ό Βήμας, καθώς ό Σαπταγοδα- 

» βάρας .
164. «Αναλαβών ό Καρνάς έκ τής λειποθυμίας, απέδειξε 

» τόν Βήμαν τοΐς χρυσοΐς βέλεσιν, ώς δένδρον, νεμόμενον 

» φλοξί πυρός.

165. «Τό δέ άρμα και τά ό'πλα πάντα τοΰ Βήαα, έπιόντος, 
» διέρργ,ξεν ό Καρνάς, καθώς ό Φευρουάριος μήν, διαρ- 

«ρηγνύων, ρίπτει τά φύλλα τοΰ δένδρου.

166. «Ο μέν ούν Βήμας, άπολωλεζώς τά ό'πλα, εβαλεν άντί 
» βελών, ίππους καί έλέφαντας πολλούς· ό δε Καρνάς 

» κατέζοπτε και αύτούς εύθε'ως συνεχέσι βέλεσι.

167. «Είρηκε δέ τω Βήμα, δς ήν κεκρυμ μένος έν σωροΐς έλε- 
» φαντών τεθνεώτων, μή άνελών, θίξας δέ μόνον αύτοΰ 
» τώ άζρω τοΰ τόξου, ένθυμηθείς τόν λόγον τής Πριτάς ·*2

168. «Ού δει σοι εις τό εξής πολεμεΐν τοΐς κροείττοσιν, όπλων 

« άπειρε· οΐκεΐόν δ’ έστι σοι τω παχυσώμω ζαί πολυφά- 

« γω, τό μαγειρεύειν.»
169. «Τοιαΰτα είπών ό Καρνάς, καί κεντήσας τόν Βήμαν τώ 

» άζρω τοΰ τόξου έφυγε, φοβηθείς έκτων μαζρόθεν άφιε- 
» μένων μεγάλων βελών τοΰ ’Αρζούνα, δειγθείς ύπό τοΰ 

» Κοισνά. ι
170. «Αναβάς δ’ έπί τό άρμα τοΰ Σατεζή ό Βήμας, μάλλον 

» θερμός ήν μετά τήν τών δεινών απαλλαγήν, καθώς ό 
» ΐίλιος έπί τής κορυφής τοΰ ανατολικού όρους, μετά τήν 

» τοΰ νέφους απαλλαγήν.

4. Έρυθροειδές γάρ τό ύδωρ εχει. Συντίθεται δέ ή λέξεις έκ τοΰ Σά- 
πτα, επτά, καί Γοδαβαρή, όνομα ποταμού, δς λέγεται Σαπταγοοαβάρας 
& τώ τόπω έκείνω, ένθεν εισρέει είς τόν Ωκεανόν δι’ επτά στομάτων. 
Τά όνόματα τών ποταμών συντιθέμενα, άρσενικώ γένει κλίνονται.

2. ’Ό είπε πρότερον τω Καρνα, ί'να μή άνέλοι τινά τών άδελφών.
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Είσοδος τοΰ Βήμα.

171. «Ενταύθα οί όϊστοί τού υίού τού Δρόνα κατέβαλαν τό 

» ύπέολαμπρον βέλος τού ’Αρζούνα, τό Φερόμενον κατά 

>' τού Καρνά, καθώς οί κρουνοί τού νέφους τό εγείρομενον 
» πύρ τού δάσους.

172. «0 δ' ’Αρζούνας, βιασάμενος τόν υίον τοϋ Δρόνα άπο- 

» στρέψαι τό πρόσωπον  έκ της λαμπρότατος τού βέ- 

» λους, άνεΐλε βασιλείς πολλούς, πολλοΐς βέλεσι, οί έγέ- 

» νοντο ερυθροί τω αϊματι, ώς ή ερυθρά εσπέρα.

1

173. «Τότε τό άρμα τού Αρζούνα, άνελεΐν βουλομένου τόν 
» Ζαϊατράταν έθεε, παρελαύνον τφ σφοδρά ταχυτήτι τάς 

« σταγόνας τών ποταμηδόν ρεόντων αιμάτων, τάς άνι- 

» σταμένας έκ τών ποδών τών ίππων  .*2

174. « Ενωμένη δ’ ή έκτεινομένη μαρμαρυγή τών λευκοχρόων 

» ίππων τού άρματος, καί τών μελανοχρόων, τούτε Κρι- 
» σνά και Αρζούνα, έφαίνετο τοΐς στρατιώταις είς χαράν, 

« ώς ή 'ένωσις της Γαγγάς καί της ’ίαμουνάς.
175. «Τοξεύων δέ ό ’Αρζούνας, ήνέωζεν ένθεν καί ένθεν την 

« λωτοειδή φάλαγγα , καθώς ό Ηλιος τόν κεκλεισμέ- 

» νον λωτόν · οί δ’ έπιφερόμενοι όϊστοί έφ’ έκαστον τών 

» τού στρατού ήσαν, ώς οί έφιπτάμενοι βομβύλιοι έφ’ εκα- 

» στον τών φύλλων τού Λωτοΰ.

3

4

176. « Οτε μέν ούν ό ’Αρζούνας είσέδυ τήν πολεμίαν στρα-

4. Τρέψαι τά νώτα, φυγεΐν δηλ.
2. Δηλ. έχ τής πολλής ταχυτήτος ούκ έμολύνετο τό άρμα ταΐς 

σταγόσι τών αιμάτων, ταΐς έκ τών ποδών τών ίππων.
3. Δηλ. ποιήσας οδόν διά τοΰ άνελεΐν τούς έν τώ μέσφ στρατιώτας, 

είσέδυ τήν φάλαγγα.
4. Καθώς ό 'Ήλιος βάλλων ταΐς άκτίσιν άνοίγνυσι τά κεκλεισμένα 

φύλλα τοΰ λωτοΰ.
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» τιάν, 3ιαρρήξαι βουλόμενος την λωτοειδή φάλαγγα, ώς 

» ό έλέφας εισδύει είς την λίμνην, διαρρήςαι βουλόμενος 
« τόν έκ λωτών λειμώνα \ οί βασιλείς έφυγον, ώς χήνες 1.

1. Ό ποιητής παίζει πρός τήν λέξιν.
2. Οϊ διαιτώνται έν τω λειμώνι τών λωτών.
3. Πολεμικός, επίθετου τού Σατεκή.

177. η Εντεύθεν δ’ είσέδυ είς τήν έν σχήματι βελόνης ένδο- 

» τέραν φάλαγγα, ένθα ήν όπισθεν φυλαττόμενος ό Ζαϊα- 

» τοάτας ύπό πολυαρίθμων Μαχαρατών.

178. «Τότε ό Βήμας, εχων έν χειρι τήν κορύνην, ώς πυρ, 
» κατέκαιε τά στίφη τών ένοπλων πολεμίων, ών τό έκ- 

« χεόμενον αίμα έφαίνετο, ώς πυρός φλόζ.
179. « Τό δέ τόξον τοΰ Σατεκή, άναιροϋντος τούς έχθρούς, 

« συστελλόμενον, καί έκτεινόμενον πολλάκις, έφαίνετο, 
>> ώς τό κλειόμενον καί άνοιγόμενον ομμα του θανάτου.

180. «Τότε ό μέγας στρατός τού βασιλέως τών Καουραβών, 

» Ολιβόμενος θυικοειδώς έν πολέμω ύπό του πολεμικού 

«τούτου Σατεκή, έθρήνει λέγων, «Οίμοι! οίμοι!»
181. «Τοξεύσας δέ, έρριψεν είς τόν αιθέρα τήν κεφαλήν τοϋ 

» βασιλέως ’Αλαμβρίσσα, ήν ίδούσα ή Σελήνη, έφοβήθη, 

» νομίσασα Ραχούν.
182. «Πρός δέ, πεντακόσιοι τόν αριθμόν ηρωες έν ταύτω έπε- 

» σον πρηνείς έπί γής έκ τών βελών τούτου, ώς άκτίνες 

» τού Ηλίου έξ ούρανού.
183. « Καταθραύοντος δ’ ώς δένδρα τούς βασιλείς, ώρμησε 

« κατ’ αύτού ό βασιλεύς Βουρισραβάς, εχων σημαίαν ώς 

» περ στήλην, καθώς ό λέων όρμα κατά τού αρχηγού τής 

» αγέλης τών έλάφων.
184. « Αμφότεροι δ’ ούτοι, λιθοκόλλητα λαμπρά τόξα έχον- 

» τες, βροντώντες τή βοή, καί τή βολή τών χρυσών βε-    123
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» λών άστράπτοντες, έπηεσαν θέοντες, ώς δύω νέφη, έρί- 

» ζοντα είς έκρόφησιν ύδατος τοϋ Ωκεανού *.

4. Τά νέφη ήγαγεν είς παράδειγμα, διότι μελάνες ήσαν άμφότεροι.
2. ΟΙ πολεμικοί άφήκαν τό είς τόν πόλεμον πρόθυμον, καί έτράπη- 

σαν είς θεωρίαν.
3. Ή καρδία, δηλ. ή διάνοια, λέγεται άτομον, διά τό λεπτόν και οξύ.
4. Δηλ. οί σπινθήρες, οΐ έξαγόμενοι έκ τών συναρασσομένων οπλών 

ησαν αι θερμαι καρδίαι τών πολεμικών (αΐ λέγονται άτομα), αΐ έςήλθον 
είς θεωρίαν.

5. Τό βούλημα τοΰ τοξότου ην τρώσαι τόν έχθρόν.
6. Έκ τούτου δηλοΐ, 6τι τά βέλη έπιπτον άπρακτα, άντέχοντος τοΰ 

θώρακος.
Τ. 'Η ρομφαία, ώς θερμότης, ή δε άσπίς, ώς σπόρος, έί ού άναφύ- 

σει, ώς φυτόν, ή ήττα τοΰ αντικειμένου.

185. <· Τών πολεμικών τό είς τόν πρός άλλήλους πόλεμον 
» πρόθυμον, ψυχρόν έγένετο , επειδή αί θερμαί καρδίχι 

» αύτών, αί είσιν ώς άτομα , έξήλθον είς θεωρίαν, οπερ 

» συμπεραίνεται έκ τών σπινθήρων     τών συναρασσομέ- 

» νων οπλών έζατέρων.

2

3

*234

186. « Τά δέ βέλη αύτοϊν, καίπερ εύστοχα της νύσσης είσέ- 

» δυον αίδοΐ πως είς γην, ώςπερ λέγοντα· « Ούαί ημϊν 

» τοΐς μη πληρώσασι σήμερον τό βούλημα τοϋ εαυτών 

» Κυρίου  ! Ούα'ι τη ημετέρα βολή, τη γνωστή παντι τώ 

» στρατώ ί ό γάρ έχθρός ούκ έβληθη  !

5

6

187. « Πεσόντων δέ τών ηνιόχων, τών ίππων, τών τόξων 

>> καί τών σημαιών τοΐς άλληλων βέλεσι, κατέβησαν άμ- 
»φότεροι άπό τών αρμάτων, χρυσάς άσπίδας καί ρομ- 

» φαίας έ'χοντες, ώςπερ εί είχον άνά χεΐρας την εαυτών 
» όξεΐαν θερμότητα , καί τόν σπόρον τοϋ δένδρου, της 

»ήττης τοϋ αντικειμένου.

7

188. « Τηνικαϋτα έν βραχεί ήδύ θέαμα έγένετο έκ τών πολε- 
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» μικών φωνών, διά τών συγκρούσεων τίον μαχαιρών, 

» διά τών σπινθηροβολιών, διά τών σωματικών στροφών, 

» καί διά τοΰ ήχου τών κωδωνίσκων 1.

'1. Οί παλαιοί ηρωες τής Ινδίας είχον κωδωνίσκους δεδεμένους περί 
τά γόνατα.

2. Κατεγέλα δηλ. τοΰ ’Αρζούνα. ώς άδιακρίτου* ού γάρ έστι νόμος 
βογ^Θεΐν τοΐς μονομαχοΰσιν.

3. Ή λευκή λάμψις τών μαργαριτών ήν, ώς γέλως" οί δέ μαργα- 
ρίται, ώς όδόντες' ό γάρ γελών προφαίνει τούς όδόντας.

4. “Ον είχεν είς το καρατομήσαι αύτόν.
5. Ούκ έστι νόμιμον άναιρεϊσΟαι ύπό τίνος άλλου τόν μονομαχοΰντα.

189. «0 δέ Βουρισραβάς, άψάμενος τοΰ Σατεκή ε’κ τής κο
κ μης, πατάςας αύτόν τω ποδί εις το στήθος, έπε'πεσεν 

» έπ’ αύτόν, άποτεμεΐν βουλόμενος τήν κεφαλήν αύτοΰ 

»’ μεγάλη μαχαίρα.
190. «Τότε ό Κρισνάς εφη τώ ’Αρζούνα· «Ω τής τύχης ! 

« ’ΐδέ ό μαθητής σου Σατεκής, ό νικητής ιόν τοΰ κόσμου, 

» ύπό χεΐρά έστι τού Βουρισραβά.»

191. » Ακούσας ό ’Αρζούνας, βάλουν, έκοψε διά βε'λους τήν 
» ξιφηφόρον χεΐρά τοΰ Βουρισραβά, τήν ούσαν έτοίμην βα- 

» λεϊν, καθώς ό Γαρούδας τόν άνιστάμενον οφιν.

192. «ή δέ χειρ αύτοΰ έπεσε κατά γής, ποιούσα ήχον διά 

« τών ψελλίων καί γελούσα τήν διάκρισιν τοΰ ’Αρζούνα ', 

» διά τών λάμψεων τών έν τώ δακτυλίω μαργαριτών, 

» οΐ ησαν, ώς όδόντες   .*23

193. «πεσούσής δή τής χειρός, τής συνεργούσες έν παντί 

» χρησίμω έργω, ό Βουρισραβάς έφη τώ ’Αρζούνα, άφείς 

» τήν κόμην τοΰ Σατεκή, άποτυχών τοΰ σκοπού .4

194. « Ο καρπός τής φιλίας τοΰ Κρισνά, τού πολεμοϋντος δο- 
» λίως, έδείχθη ύπό σοΰ σήμερον, δς έκοψας τήν χεΐρά 

» μου, ένασχολουμένου τή πρός άλλον μάχη .»5
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195. « Τοιαΰτα είπών, κατασκευάσας κλίνην έκ βελών τή άρι- 

» στερα χειρί, ζατεκλίθη έπ’ αύτής έπί θανάτω, νέκρωσα; 
» πάσα; τά; αύτοΰ αισθήσεις .1

196. «Θύσαντο; δέ τήν πνοήν έν τω πυρώδε: πνεύματι  , 

» έςήλθεν έκ τή; κορυφή; αύτοΰ φλός τι; λαμπρά   , πλη- 

» ρώσασα καπνού τόν αιθέρα.

*2

34

197. «Ο δ’ ’Αρζούνα; εφη προ; τού; βασιλείς, ονειδίζοντας 

» αύτόν « Τί όφελος έκ τών όπλων, εάν μή ρύσωνται φί- 
» λον έμπεπτωκότα δεινώ έχθρω ;

198. «Τί ονειδίζετε με, ώ αγαθοί, διασώσαντα φίλον έγκάρ- 

« δί,ον, οΐ έτοξεύετε κατά τοΰ ’Αβημανιού, λειποθυμή- 

« σαντο;  ·, »*
199. «Τοιαΰτα είπόντος τοΰ ’Αρζούνα, ό Σατεκής, αναλαβών 

» έαυτόν άνέστη έν τάχει, πλήρης ων θυμού, μή είδώς τά 

υ γεγενημενα .
200. « Καί περ δέ κωλυόμενο; ύπό τοΰ Κρισνά καί τοΰ ’Αρ- 

» ζούνα, άπέτεμε τήν κεφαλήν τοΰ προεκπνεύσαντο; Βου- 

»> ρισραβά, ώςπερ γελώσαν τή λαμπρότητι τοΰ προ- 

» σωπου.
201. «Οί δέ βασιλείς, οΐ έβούλοντο διαφυλάςαι τόν Ζαϊατρά· 

» ταν μέχρι τή; έλεύσεω; τής εσπέρας, αναιρούμενοι πρός 

Ί. Άνενεργήτους δηλ εχων τάς αισθήσεις.
2. 'Ο πυρώδης αήρ έστιν, ό καταναλίσκων καί πέπτων τά οιορω- 

σκόμενα.
3. Ή φλός ήν ή ψυχή- ο5, γάρ θεωρητικοί καί απαθείς έςάγουσι τήν 

ψυχήν έκ τοΰ βρέγματος, διαρραγέντος’ τοΰ δέ πυρός ίδιον τό έκφερειν 
καί καπνόν.

4. Προσκόψαντα καί πεσόντα, ή λειποθυμήσαντα έν μάχη άναιρεϊν 
νόμος ούκ έστι.

5. Ούκ ήδει οτι ό Βουρισραβάς άνηρέθη, καί διά τοΰτο άνέστη μετά 
-θυμού, είς τό μαχέσασθαι πάλιν αύτφ.
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» τοϋ ’Αρζούνα, θλίβοντες έβιάζοντο τόν Ηλιον 1 εις τα- 

» γειαν δύσιν 1 2.

1. Τον πατέρα τόν οωτων, αύτολεςεί.
2. Ό γαρ ’Αρζούνας ούτως ήπείλησεν, ή μην αυριον πριν τής έσπέ- 

ρας άναιρέσειν αύτόν. Εΐσδύοντες διά τοΰ Ήλιου άθρόοι είς τόν ούρανόν, 
έΟλιβόν πως τόν "Ηλιον είς ταχεΐαν δύσιν.

3. Έν τή ημέρα γάρ, δτε ό "Ηλιος λάμπει, παν καλόν ίργον γίνεται* 
έν δέ τή νυκτί παν κακόν, κλοπαί, μοιχεϊαι κ.τ.λ.

4. Δηλ. ήγλαΐζετο.

202. « 0 δ’Ηλιος έγένετο τότε ερυθρός, έρυθροΐς πως ομμασι 

» βλεπόμενός πως ύπό τών Καουραβών, ταΰτα λεγόντων· 
« Διά τί ούτος βραδύνει έπί τοΰ ούρανοΰ ; διά τί οΰ δύει. 

λ ταχέως; »
203. λ 0 δέ δίσκος τοΰ Ηλίου, καί περ ών έν τώ πέρατι τοΰ 

» ούρανοΰ, έβράδυνεν όπωσοΰν, ώςπερ έπεχόμενος της όδοΰ 

» τοΐς βαλλομένοις βέλεσι τοΰ ’Αρζούνα πανταχή τών 

» μερών.
204. «Βαβαί ! ος έστιν οφθαλμός και κόσμος τοΰ κόσμου, 

» καί καιρός τών καλών έργων , τούτου τοΰ θαυμαστόν 

» εχοντος φως, δύσιν ηύχοντο οί Καουραβαι, έπιθυμοϋν- 

» τες τοΰ εαυτών σκοποΰ.

3

205. « Τό δέ λώτιον ομμα τοΰ ’Αρζούνα, τό εύκίνητον, ώς 
»ψέλλιον, ένατενίζον συνεχώς αδημονία πρός τόν Ζαϊα- 

» τράταν, καί πρός τόν Ηλιον, καί ποός τους βασιλείς, 
» ποθητόν ήν κατοικηθήναι ύπό τής Λαζμής .4

206. αΤηνικαΰτα ό Κρισνάς έφη τώ υίώ τοΰ Ϊνδρα· «0 όσιος 

« Βριδαζάτρας, πατήρ έστι τούτου τοΰ Ζαϊατράτα  ήσθείς 

« δέ ποτέ, έφη τούτω τώ υίώ αύτοΰ· «Οςτις ρίψει τήν 

« κεφαλήν σου έπί γής, καί ή κεφαλή τούτου ωσαύτως 

« πεσεΐται. »

*

207. « Σκεψάμενος ούν, ύίψον βέλει τήν κεφαλήν τούτου τοΰ



638 ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ,

α Ζαϊατράτα είς την αγκάλην τοϋ πατρός αύτοΰ, τοΰ 
κ άσκουμένου έν τοΐς όρίοις της Κουρουζέτρας, ϊν ύπ εζεί- 
η νου ριφθή ή κεφαλή τούτου έπι γής' ακέφαλος & ών ό 

« Βριδαξάτρας, ού καταράσσεταί σου.»
208. « Σκοπήσας δ’ ό ’Αρζούνας, και ΐδών τόν εχθρόν ομματι 

μ πυροειδεΐ έκ θυρεού, ώσπερ μέλλων κατακαύσειν το σώ
ο μα αύτοΰ κατά την εσπέραν, έφώρμησε τοξοφόρος’ άλλ 

» έκωλύθη έν βραχεί ύπό τοΰ Δουριοδάνα, τοΰ’Κριπά, τοΰ 

» ’Ασβατάμα, τοΰ Καρνά, και ύπ’ άλλων.
209. « ’Αποδείξας δ’ αύτούς ό ’Αρζούνας εύθεως πολλοΐς τοΐς 

» βέλεσιν άνευ Θωράκων, και οπλών, και ίππων, και ρι- 
» ψας κατά γης κάρας πολλών βασιλέων, έπέδραμεν επί 

» τόν Ζαϊατράταν.
210. « 0 δέ βασιλεύς της Σινδοΰς Ζαϊατράτας, προτιρεών τον 

» έν πολέμω θάνατον, άντέστη, άγαν θυμωθείς, και 
« έθύμωσε λίαν τόν λίαν θυρεούρεενον Αρζούναν, έφιέμε- 

« νος της πόλεως της άθανάσιας.
211. Διατεμών δ’ ό Αρζούνας θείω βέλει την κεφαλήν τοΰ 

» Ζαϊατράτα, ερριψεν αύτήν έξ απροόπτου είς την άγκά- 

» λην τοΰ πατρός αύτοΰ, εσπερινήν εύχήν ποιοΰντος.
212. « 0 δέ, θαυρεάσας, καί είπών, « Τί τοΰτο ·, » άπέρριψεν 

» εύθέως την κεφαλήν εκείνην κατά γής, και έγένετο άζέ- 

» φαλος έκ της έαυτού άράς· είρεαρρεένον γάρ ήν.
213. « Τού ρεέν ούν Ζαϊατράτα άναιρεθέντος ύπό τοΰ οξέος Αρ- 

» ζούνα ρεετά τήν άναίρεσιν έπτά ’Αξαουχινών, ό Βήμας, 

» λίαν ένθουσιών, οϊαν βοήν έξηρεύξατο, τοιαύτην καί ό 
» Ιουδιστίρας έποίησε διά τυμπάνων καί σαλπίγγων.

214. «ήδέ στρατιά τών Καουραβών διεσκεδάσθη, διαλυθεί- 

” σης τής φάλαγγος, καθώς ή αγέλη τών έλεφάντων δια- 
" σκεδάζεται, τής ύλης καιομένης πανταχόθεν.

215. " Τρέψας δ’ είς φυγήν θρασέως ό ’Αρζούνας τόν Κριπάν,
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® ζαί τον ’Ασβατάμαν, έτίμησε τήν έσπέραν, ώς προσοο- 

» ραΐς λωτών, κεφαλαϊς βασιλέων, τμηθείσαις μακροΐς 

>· βέλεσιν.
216. «Ο δέ Σατεκής, άναβάς έπί τοϋ άρματος τοϋ Κρισνά, 

»οπερ ήχθη ύπό τοϋ ηνιόχου Δαρουζά, καί νικήσας τόν 
» Καρνάν, μάλλον έρυθράν τήν εσπέραν απέδειξε τοϊς έκ- 

» χεομένοις αίμασι πολλών βασιλέων, τρωθέντων βέλεσιν.
217. « όργιζόμενος δ’ ό αεί νικητής ’Αρζούνας έπί τή πρός 

» τον Βήμαν καταφρονήσει ,  είπών προ του Καρνά, ώς 

» αναιρέσει έν πολέμω τόν υιόν αύτοΰ Βρισσασέναν, έπο- 

» ρεύθη σύν ά'πασι τοΐς περί αύτόν, εις τό προσζυνήσαι 
» τόν ’ίουδιστίραν, ζαί συγχαρήναι αύτώ.

*

218. « 0 μέν ούν ’Αρζούνας καί ό Βήμας καί ό Σατεκής έπή- 
» νουν πρό τοΰ ϊουδιστίρα τά έν πολέιζω άλλήλων κατορ- 

» Οώματα, άγαλλόμενοι  ό δέ Ιουδιστίρας, άγκαλισάμε- 

« νως σύν χαρά τόν Κρισνάν και τόν Αρζούναν, τούς ήρωας, 

» έπαινον έποίει πρός τόν Κρισνάν, ώς αίτιον τής νίκης.»

*

Τέλος τοΰ Τρίτου Κεφαλαίου 

του Έβδομου Βιβλίου της Βαλαβαράτας, 

του μεγάλου ποιήματος, 

ο έποίησεν 

ό ΑΜΑΡΑΣΑΝΔΡΑΣ.

4. Εννοεί τήν καταφρόνησιν, ήν έποίησεν ό Καρνάς πρός τον Βημαν, 
δτε έκρυβη ύπό τούς έλέφαντας.
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει τόν θάνατον τοΰ 4ρότα.

1. 0 Βεάσας, ό φέρων πλόκαμον περί τήν κεφαλήν μέλανα 

καί ξανθόν , ώςπερ εί ήλθεν είς τήν κόμην αύτού νέφος 
άστραπηφόρον, καί άπόρροια ών τού Βισνού, διαφυλάτ- 

τοι ημάς.

1

2. « Ο μέν ούν Δουριοδάνας, πεπληρωμένος δακρύων τούς 
«οφθαλμούς, εφη τω διδασκάλω Δρόνα· «0 Ζαϊατράτας, 

• ω σωτηρίαν ύπέσχου, έτελεύτησεν. »
3. « 0 δέ χρυσάρματος Δρόνας εφη· « Εγώ σήμερον ούδ’έν 

« νυκτί έκδύσομαι τόν θώρακα, εάν μη άνέλω τούς σούς 

« έ/θρούς έν πολέμω. »

4. « Τοιαύτα είπόντος τού Δρόνα, οί ηρωες, ερυθροί όντες 
» τά ό'μματα έκ θυμού, έδραμον είς μάχην, καίπερ δύ

ο σαντος τού Ηλίου.
5. «Η δέ λαμπρά ήμέρα, διά τόν φόβον τών νυκτοπόρων 

» δαιμόνων καί τού σκότους, κατέφυγεν είς την σημαίαν 

» τού ’Αρζούνα, οπερ συμπεραίνεται έκ τής λαμπρότητας 

» τού σώματος τού δαιμονοστυγούς Χανουμάνος, τού έπί 

» τής σημαίας τού ’Αρζούνα.
6. « Κληθέντες δε ύπό τού Δρόνα διά τής κλαγγής τού τό- 

» ξου οί σαρκοφάγοι δαίμονες είς τήν μάχην, ώς είς εύω- 

» χίαν, εφυγον πορρωτάτω έκ τών φωνών τού Χανουμά- 
” νος, τού έπί τής σημαίας τού ’Αρζούνα.

7. « Τότε ή τρόμον ποιούσα τοΐς έχθροΐς φωνή, ή έκ στό-

1. Ξανθή έστιν ή αστραπή, καί ή θρίξ δέ περί τδ άκρον ύπέρυθρός 
έστιν' ή δέ θρίξ μέλαινα, καθώς καί τδ νέφος.
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» ματος τοΰ Βήμα, ώςπερ έκ σπηλαίου, ήν, ώςπερ ηχώ 

» της φωνής ίοΰ Χανουμάνος.
8. « Εμάχοντο δ’οί ηρωες έπειτα, αιματι περιρρεόμενοι, 

μ ώςπερ εί ήσαν περιεστιχισμένοι πολλαϊς άκτίσι τοΰ 

» Ηλίου, όρφαναϊς οΰσαις .1

9. " Τοϊς δ’ άναφερομένοις βέλεσι τών ηρώων τιτρωσκόμε- 

» μένος πως ό ουρανός, πλήρης έγένετο οπών, αι είσι 

» τά ά'στρα.
10. « Εκ τών φωνών δέ τών μαχητών, θυμουμένων, δϊαρ- 

» ραγείς πως ό ούρανός, έπεσεν, οπερ συμπεραίνεται έκ 
» τοΰ πολλοΰ σκότους, τοΰ καλύψαντος τήν επιφάνειαν 

~ 9 » τζς γζς ·
11. « Τά δ’ αγλαά πρόσωπα τών βασιλέων, τοΰτε Σιβή, ζαί 

» άλλων, ζοπτόμενα τοϊς βέλεσι τοΰ Δρόνα, άνήρχοντο 

» είς τόν ούρανον, ώς λωτοι   , γνωσόμενα, ποϊ έπορεύθη 

» ο φίλος Ηλιος.

I.23

12. « Τά δέ λευκά οστά τοΰ υίοΰ τοΰ βασιλέως τής Καλίγ- 

» χας, πληγέντος πυγμή τοΰ Βήμα, έπεσον, ώσπερεί τά 
» καλά αύτοΰ έργα, ών έμελλεν άπολαύσειν .4

13. Οί δέ περί τόν βασιλέα τής Καλίγκας κατεκόπησαν είς 
» λεπτά, ώς ύδροπέπονες, ύπό τοΰ μαγείρου τοΰ Βιράτα 

» Βήμα, είς τό γενέσθαι οψον νυκτερινόν τω ίάαα .5

I. Έπειδή δ πατήρ αύτών "Ηλιος εδυσε.
2. Κυάνεος ό ούρανός, μέλαν και το σκότος.
3. Τό άγλαόν πρόσωπον εικάζεται τφ λωτφ’ ό δέ "Ηλιος φίλος λέ

γεται τοϋ λωτοΰ, επειδή όταν έκεΐνος ανατέλλει, άναπετάννυται καί ό 
λωτός.

4. Ίά καλά έργα λευκά είσι, τά δέκαζα μέλανα, ών τήν ανταμοιβήν 
άπολαμβάνουσιν οί άνθρωποι.

5. Παίζει πρός τήν λέξιν ό Ποιητής. Καλίγζα γάρ λέγεται καί ό 
ύδροπέπων, δν έ^ουσι και οψον ποιοϋσιν, δταν ή άπειρος.
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14. « Τούς δέ λαμπρούς ήρωας, τόν Ζαϊαράταν καί τόν Δρού- 

λ βαν, κατέρριψεν ό Βήμας, καθώς ή άρχή τής νυκτός 

» τής Αμαβασιάς  τόν Ηλιον καί τήν Σελήνην.1
15. “ Κατακαλυφθέντος δέ τού Καρνά τοΐς βέλεσι τού Βή- 

» μα, Ορούς τις υπερφυής άνηγέρθη άνά πάσαν τήν στρα- 

» τιάν τών Καουραβών.
16. « Δύω δέ υιούς σου, ώ βασιλεύ, τόν Δουχκάρναν καί 

» τόν Δουρμάδαν, λακτίσας ό Βήμας, ερριψεν έν ταύτω 

» κατά γής, μετά τών αρμάτων αύτών, ύπερβάς τόν 

ι; Κρισνάν τή ανδραγαθία  .12

17. 0 δέ Σατεκής έσφαγιάσατο τόν Σάλαν, τόν αδελφόν 

« τού Βουρησραβά, καί υιόν τού Σομαδάτα, ποιων μάχην, 

» ώς θυσίαν    .3456

18. “ Αναρίθμητοι δέ λιθοκόλλητοι όίστοί τού ’Ασβατάμα 

υ έφέροντο κατά τήν νύκτα έπί τούς έχθρούς, ώςπερ οί 

» άπτόμενοι λύχνοι κατά τήν εσπέραν \
19. « ό δέ Γατοτζάσας έπέδραμε κατά τού θυμοειδούς Α- 

» σβατάμα, ώς νέφος, παγκοσμίου φθοράς αίτιον °, έκ- 
» πέμπων έκ στόματος φλόγα δεινήν, ώς αστραπήν, καί 

» φωνάς δειμαλέας, ώς βροντάς.

20. « Διατίμών δέ τήν κεφαλήν τού υιού τού Βήμα 0 ό 

» υιός τού Δρόνα τοΐς βέλεσιν, ερριψεν είς τόν αιθέρα, 
» καί ήμαύρωσε τήν λαμπράν έκείνου ανδρείαν.

1. Άμαβασιά λέγεται ή ενη καί νέα.
2. Ό Κρισνάς έν βρεφική ηλικία, κείμενος έπί κλίνης, λακτίσας ερ- 

ριψεν άμαξαν έπιχρεμαμένην.
3. Καθώς έν θυσία ζώα σφαγιάζονται, ουτω καί έν μάχη άνθρωποι.
4. Καθώς οί λύχνοι, άπτόμενοι κατά τήν έσπέραν, φέρονται άφ’ενός 

οίκου εις άλλον.
5. Ώς τό έν τή συντελεία τού αίώνος νέφος.
6. Διατμηθείσης τής κεφαλής αύτοΰ, άλλη έξεφύη.
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21. « Είτα δ’ ό υίός έκείνου Ανξαναπαρβάς άνζρεθη υπο τοϋ 

» Ασβατάμα , άναβοών καί έμών τήν καταποθεΐσαν λαμ- 

» πράν δύναμιν τών ήρώων ι, ή' έστιν ή έκ τοΰ στομα- 

» τος έζαχθ&ΐσα φλόξ.
22. « Τήν δέ δαιμονικήν και μαγικήν φοβέραν ’Αξαουχινήν 

» τοΰ υίοΰ τοΰ Βήμα, διεσκέδασεν ό υίός τοΰ Δρόνα, 

» καθώς ό Ηλιος τήν ζοφεράν και φοβέραν νύκτα.

23. « ’Αποκτείνας δ’ ό υίός τοΰ Δρόνα, τοΰ μέν βασιλέως 
« Δρουπάδα, οκτώ υιούς, τοΰ δέ Κουντιβόζα δέκα, φή- 

>’ μχν έλαβε λαμπράν έν ταΐς όκτωκαίδεκα μεγάλαις 

» νήσοις τής επιγείου σφαίρας.
24. « Κεφαλαι πολλών ήρώων, κεκοσμτμέναι πολυτίμοις 

» λίθοις, άναρριπτόμεναι τοΐς βέλεσιν έκείνου, έφοδον 

» έποίουν κατά τοΰ έν αίθέρι σκότους, ώς θεράποντες 

» τοΰ Ηλίου.
25· « Αί δέ πολύτιμοι λαμπραί λίθοι, αί πίπτουσι έκ τής 

» κεφαλής τοΰ βασιλέως τής Βαλχίκας, τοΰ συντριβέν- 

» τος τή κορύνη τοΰ Βήμα, έφαίνοντο, ώς σπυνθήρες τοΰ 
» πυρός, τής δυνάμεως τοΰ Βήμα.

26. « Δέκα δέ υιοί σου ούτοι έκαοατομήθησαν έν ταύτώ τοΐς 

» βέλεσι τοΰ Βήμα, ό Πραματής, ό Βχραζαγής, ό Να-
27. » γαδάτας (όφιόδοτος), ό Δριταράτας, ό Βχραβαχοΰς, 

» ό ’Αϊοβα/οΰς ΐ^Σιδτ,ροβραγίων', ό Σουχέστας, ό Σου- 
» δρίδας, ύ Ούρνανάβας, καί ό Κουνδασσαγής.

■ 28. « Εκ τών κεφαλών δέ τούτων, ώ βασιλεύ, τών άνι- 

» πταμένων έν ταύτώ είς τόν αιθέρα, οί θεοί άνεμνήσθη- 
» σαν τής ανδραγαθίας τοΰ Ράμα1 2.

1. Ιών ηρωων Οηλ. εκείνων, ούς άπέκτεινε.
2. Ός εκοψεν έν ταύτώ τάς δέκα κεφαλάς τοΰ 'Ραβάνα.

29. « Ριφθεΐσαι δ’ εις τόν αιθέρα ύπό τοΰ Βήμα έπτά κε- 
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» οαλαί τών αδελφών τοϋ Σακουνή, έφαίνοντο οτι έπι- 

» πτον αί ύδρίαι τών επτά οσίων, πτοηθέντων τώ βρη- 

» χύματι τοϋ Βήμα.
30. Η δέ δεινή μάχη τοϋ Δρόνα καί τοϋ Ιουδιστίρα, ή δια- 

» σχεδάσασα τό της νυκτός σκότος τή λάμψει τών λαμ- 

» πρών οπλών, εθεωρεΐτο μετά θαύματος ύπό τών ηρώων.
31. Απάσης δέ τής στρατιάς καταπιεζομένης τοΐς βέλεσι 

» τών Πανδοϊδών, ό Καρνάς, τοξεύων, εί'ρηκε τώ βασι- 

» λεΐ Δουριοδάνα, ελεεινολογούντο

32. « Μή φοβοϋ, ώ βασιλεύ· έπ’ έμοί έστι τό φορτίον τής 
« απώλειας τών έχθρών ή δέ βασιλεία τών Πανδοϊδών 

« είς έμέ ανήκει· τήν γάρ ανδρείαν τοϋ ’Αρζούνα σήμε· 

« ρον παοαλύσω. >> λ *
33. «Τοιαΰτα είπόντος τοϋ Καρνά, ό Κριπάς εφη· «Ούχ 

« ώράθη σοι, ώ υίέ τοϋ Σούτα , ό ’Αρζούνας έν τή τών 

« βοών αρπαγή ·, πολέμει, οση δύναμις, και μή μεγα- 

« λαύχει. »

1

34. « 0 δέ Καρνάς είπε μετά θυμού πρός τόν Κριπάν, εχων 
»ρομφαίανένχειρί’ «Εί ειποιςπάλιν τοιούτον λόγον, δια- 

« τμηθήσεται ή γλώσσα σου ύπ’ έμού ταύτη τή ρομφαία.»
35. « ’Αγανακτήσας δ’ ό Ασβατάμας έπι τή πρός τόν μη- 

» τρός θειον ατιμία, ταυρηδόν ίδων, και είπών, «Τί 
» βαύζεις, ώς κύων ς » σπασάμενος μάχαιοαν, έπέδρα- 

» μεν έπί τόν Καρνάν.
36. « Επέδραμε δέ καί ό Καρνάς έπ’ έκεΐνον. Επιδραμόν- 

» τες δ’ ούτοι ξιφήρεις, καί τόν ’ΐάμαν δούλον άποδεί- 

» ζαντες ·, κατεπραύνθησαν εύθεως ύπό τού Δουριοδάνα 

» καί Κριπά, έλθόντων είς τό μέσον.  *2

Ί. Σούδας λέγεααι ό άρματηλάτης.
2. Μάλλον ιταμοί τοϋ ’/άμα έφάνησαν δηλ.
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37. « Επειδή δε ό Καρνάς και ό Ασβατάμας καί ό Δουριο- 

» δάνας έθανάτουν, ώς τρεις θάνατοι, τοιούτοι λόγοι 

» έλέγοντο έν τοΐς έχθροΐς· « Αύτός άναιρεθήσεται ! έκεΐ- 

« νος άνγρέθη ! ούτος αναιρείται ! »
38. « Η μέν χορδή τού τόξου τού ’Αρζούνα, προσηρμοσμένη 

» τή χειρι, ήλθεν είς τό ούς 1φ ή δέ στρατιά του Δου- 
» ριοδάνα, ένώσασα τάς χεϊρας, ήλθεν είς τόν Καρνάν, 

» ώς είς καταφύγιον.

39. « Καταβληθέντος δέ τού τε ά'ρματος και τού φρονήμα- 
» τος τού Καρνά τοΐς βέλεσι τού ’Αρζούνα, ό Καρνάς, 

« ήσυχος γενέσθαι βουλόμενος, κατέφυγεν είς τόν διδά- 

» σκαλον Κοιπάν . ι 2
40. « 0 δέ ζόφος, ώς δαίμων, όρεγόμενος κρεωφαγίας, έφαί-

1. Παίζει πρός τάς λέξεις ό ποιητής* Κάρνα γάρ λέγεται και τό ούς.
2. Παίζει πρός τάς λέξεις ό ποιητης' ό δέ στίχος διφορεΐται. « Κα- 

» Οώς όταν τό φρόνημα τής σαρκός καταβληθή, ό άνθρωπος ήσυχος 
» γίνεται και εγκρατής, και έρχεται πρός τόν πνευματικόν πατέρα, μα- 
» Οητής και ακουστής γενησόμενος. »

3. ΤίνδραγάΟησεν ό ’Ιουδιστίρας.
4. Τόν στύλον έν ω δέδεται ό έλέφας.
5. Παίζει πρός τάς λέξεις ό ποιητής.

Γ/ > 5 £ ~ ~ Γ/ 5» νέτο, ωςπερ ει εζετανυε την εαυτου γλώσσαν, η εστιν
« ή ροή αιμάτων τών υιών τού Δρουπάδα, τών άναιρε-

» θέντων ύπό τού ’Ασβατάμα.
41. «Ο δέ ’ίουδιστίρας δραματουργός ήν τού δράματος, 

» τού φόβου της στρατιάς τού Δουριοδάνα  , εχων έξ έκα- 

» τερών τών πλευρών τόν Βήμαν καί τόν ’Αρζούναν, κα- 
» θώς ό δραματουργός δύω παραστάτας.

123

1

42. « 0 δέ Σατεκής κατέβαλε τόν Σομαδάταν, τόν ό'ντα στύ- 

» λον θυμού καί πλήρη οίησεως, καθώς ό μεμηνώς έλέφας 
» τόν στύλον έλέφαντος , άληλιμμένον μανικω χυμω .4 5
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43. « Εκείνη ή νύξ, ή άπολλύουσα λαούς και λάμπουσα τοΐς 

» λαμπροΐς οπλοις τού ’Αρζούνα καί τού Δρόνα ήν, ώς ή 

» Καλαρατρή, ή άπολλύουσα τούς λαούς, καί κατακαίουσα 

» τώ πυρί τού νηλεοϋς Σίβα.
44. « Τό μέν αίμα έν τω σταδίω τού πολέμαυ ήν, ώς χυ- 

» μός Ταμβούλας έν τω στόματι τού ’ΐάμα, τά δέ βέλη 

» ές έκατέρων τών στρατών, ώς όδόντες τού ’ΐάμα, τά 

» δ’ έν τοΐς στρατοίς ζώα λογικά καί άλογα, ώς τά 

» φύλλα τής Ταμβούλας, καί ή Πούγα .*

45. Εν έκείνω τώ τής νυκτός σκότει οί ήρωες έλαμπρόνοντο 
» έκ τών παρισταμένων πυρσών  , αΐ ήσαν, ώς φλόγες 
» τού πυροειδούς θυμού, έξερχόμεναι έκ τών ώτων .

12
3

46. «Ο ζόφος τής νυκτός, βαλλόμενος τοΐς βέλεσι τών ήρώων, 

» πολλά τραύματα είχεν αίματόρρυτα, οπερ συμπεραίνε
ι! ται έκ τών λάμψεων τών πυρσών .4

47. «Εν τούτω τώ θαυμαστώ πολέμω οί πυρσοί έπιπτον 
ο κατά γής τοΐς μέλασι σιδηροΐς βέλεσιν  τών ήρώων, 

» ώς ραπίσμασι τού σκότους.

5

48. <- Παράδοξον δέ τούτο, ότι ό ’ίουόιςίρας, δς ήν απόρροια 

» Θεού, ένίκησε τόν ισχυρόν έν νυκτί Δουριοδάναν, δς ήν 

» απόρροια δαίμονος !6

49. «0 δέ Καρνάς, έξαπολλύων πάντα τόν έντυγχάνοντα, 
» έφείσατο τού νεωτέρου αδελφού Νακούλα, τυχόντος είς 

» τό πρόσω, ένθυμηθείς τόν λόγον τής μητρός.

1. Παίζει πρός τας λέξεις ό ποιητής.
2. Έν έκατερα πλευρά τών ήρώων δύω ήσαν πυρσοφόροι.
3. Πυρσούς εχουσιν έν τή νυκτομαχία.
4. ΤΊ μέν λάμψις, ώς αίμα.
5. Μέλας ό σίδηρος, μέλαν καί τό σκότος* τό δέ σκότος εχθρόν τφ 

φωτί.

6. Οί γαρ Δαίμονες έν νυκτί ίσχυουσιν, ώί ν?κτοπορουντες.
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50. «όδέ άζυ.αττ^ά'τ,ς Δρυσταδιούμ.νας, έφιέμενος δράξα- 

« σθαι τής ανδρείας, τής ούσης εν τω μέσω, ανώμαλον 

» 1~0'\σϊ γήν, εκ κεφαλών βασιλέων, τοϋτε Δρουμα- 

» σένα, καί άλλων.
51. «Τπό δε τοΰ Δρόνα καί Καρνά κατάστρωτος εγένέτο ή 

« γή προσώποις βασιλέων ώς λωτοΐς, ριφθεΐσιν ύπ’ ε

ν κείνων, πορευομένων είς τόν έτερον βίον.
52. « Λαμψάσης δέ τής φήμης τοϋ Καρνά, ώς Σελήνης, έκ 

» τής τοοπής ζαί φυγής τοϋ Δρυσταδιούμνα καί άλλων 

» ηρώων, τό λιότιον πρόσωπον τών Πανδοϊδών έμαράνθη .12

53. « Διέτεφ.νε δ’ ό ήλιογενής Καρνάς και τήν στρατιάν τών 

«Πανδοϊδών καί τάς ελπίδας .τής νίκης αύτών βέλε- 

» σιν άναριθμήτοις, ώςπερ ποιηθεΐσιν έκ τών όδόντων 

» τοΰ ίαμα, χαριζομένου τώ άδελφώ .3
54. «Ο δ’ υίός τοϋ Βήμα Γατοτκάσας, προτραπείς ύπό τοϋ 

» Κρισνά, μεγαλόσωμος ών ζαί πολύχροον εχων τόξον, 
η επέδραμε ζατά τοϋ Καρνά, ώς όρος, εχον τό τόξον τοϋ 

» Ινδρα .4
55. Φοβερός δ’ ών έκ τών φλογών τών έξερχομένων έζ στό- 

» ματος, έξ όμμάτων, έκ μυκτήρων καί ώτων, ζαί άνα- 

» διδόμενων έκ τοϋ δεινού πυρός τής κοιλίας αύτοΰ,

56. «Εχων σπινθήρας πυρός, ξανθός ών τήν τρίχα τοΰ γε- 

» νείου, καί τών όφρύων, ζαί τής κεφαλής, ώςπερ όρος 
»ύψηλόν, εχον πΰρ έπί τής άζρωρείας έξημμένον,

1. Δηλ. ένιψαν τά αγλαά έαυτών κάρηνα, ώς άνθη, είς τιμήν τής 
γής, ώς θεάς, πορευόμενοι είς τόν ούρανον.

2. Καθίος ό λωτός συμμύει, όταν άνατέλλη ή Σελήνη, ουτω και ή 
επαρσις τών Πανδοϊδών πίπτωκεν, άναλαμψάσης τής φήμης τοΰ Καρνα.

3. Ό Ίάμας υιός τοΰ 'Ηλίου, ώς και ό Καρνάς.
£. Τό τό^ον τοΰ ’Ίνδρα, ή "Ιρις έστιν, ώς προείρηται.
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57. «Και τούς μέν δειλούς όλλύων τή έμφανεία τοϋ σώμα- 
» τος αύτού, τούς δέ γενναίους καταβάλλων τω θράσει, 

» τούς δ ανδρείους είς φυγήν τρέπων τή βροντοειδεϊ φω- 

» νή, έτόξευε τόν Καρνάν.
58. «Εν τούτω ό δαίμων ’Αλαμβάλας ήλθεν είς το μέσον 

» τοΰ Καρνά και τοΰ Γατοτκάσα ,  πλατύς ων και ύύη- 

» λός, και στόμα μέγα εχων, ώς πύλην.

*

59. « Ο δε Γατοτζάσας, ων έφ’ άρματος τετρακοσίων πή- 

» χεων το μάκρος και το πλάτος, ΐδών ενώπιον τον υιόν 

>> τοΰ Ζατασούρα ’Αλαμβάλαν, άντέστη αύτω.
60. «Ούτοι ούν οί δύω μάγοι έμάχοντο βέλεσι βροχηδόν, 

» μεγ'αλοβραχίονες ό’ντες, και μεγαλόσωμοι, ώς δύω ορτ> 

» μεγάλα, εχοντα κινουμένας πτέρυγας  .12

61. « 0 δέ Γατοτζάσας, πηδήσας ύπό τοΰ εαυτού άρματος 

υ είς τό τοΰ ’Αλαμβάλα, έπίεζεν αύτόν σφόόρα ταΐς χερ- 
» σι, καί τω στηθεί  ώσαύτως δέ κάκεϊνος τούτον.*

62. « Καταπιεσθέντος δέ τοΰ σώματος τοΰ ’Αλαμβάλα, 

» έξήλθον έκ τών οπών τών αισθήσεων αύτοΰ ήχος, καί 

» αίμα, καί φλόξ, καί άήρ .3

63. « Κόψας δ’ ό Γατοτζάσας τήν κεφαλήν τοΰ ’Αλαμβάλα, 
» έλθών, ειρηκε τω ’ίουδιστίρα  «’ΐδέ ταύτην! ουτω διά 

« τάχους δείξωσοι καί τήν κεφαλήν τού Καρνά.»

*

64. « Τοιαύτα είπών αύτός ό Γίγας, έλθών πρός τόν Καρ- 
» νάν όρμή μεγάλ/)  καί φωνή, κατετίτρωσκεν αύτόν βέ- 

>> λέσι μεγάλοις, ώς στύλοις.

*

1. Ώς προτείχισμα τοΰ Καρνά έγένετο.
2. Τά μέν σώματα, ώς όρη* οί όέ βραχίονες, ώς πτέρυγες* καί γάρ 

κατά τούς μύθους τά όρη πρότερον πτέρυγας είχον.
3. Ό ήχος ΐδιον τοΰ αίθέρος, τοΰ κενού* τό δ’αΓμα αντί τοΰ ύδατος, 

τό δέ σώμα άντί τοΰ χοός’ διελύθη δηλ. είς τά πέντε στοιχεία, έξ ών 
συνετέθη.
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65’. « Αλλά και ό Καρνάς, αύτός μέν μ ή τρέμων, τρέμειν 
» δέ ποιων τά χείλη ακίνητος ών, κινών δέ τάς χεΐ- 

» ρας, καί μή ταραττόμενος, ταράττεσθαι δέ ποιων την 

» χορδήν, έτίτρωσκεν αύτόν βέλεσι.
66. «Διέκοψε δέ, ώς είκός, ό υίός τοϋ χιλιοάκτινος Ηλίου2 

» τοΐς βέλεσι τόν φερόμενον δίσκον τοϋ Γατοτκάσα, τόν 

» χιλίας άκωκάς εχοντα, καί ύπερβαίνοντα τόν Ηλιον τή 

» ακτινοβολία.
67. « Αναβάς δ’ είς τόν αιθέρα μετά τοϋ άρματος αύτός ό 

» υίός τοϋ Βήμα, παντόμορφος γινόμενος, πολλάς πνοάς 

» τών έχθρών κατέπινε.
68. «Τή δέ γοητεία αύτοΰ ή μέν γη εκαιε φλογερω πυρί, ό 

» δ’ ούρανός έβρεχεν ορη, αί δέ διαστάσεις τοϋ τόπου 

» Ιζΐηον στίφη δαιμόνων κατά τοϋ στρατού τών πολε- 

» μ ίων.
69. «0 δ’ υίός τοϋ Ηλίου την μέν γοητείαν εκείνην καθελών 

» διά θείου βέλους, δαίμονας δ’ άναρίθμους καταβαλών 

υ διά δεινών βελών, ήγλαΐζετο, ώς άλλος Ράμας 3, 

« άνδραγαθών.

70. « Επτάκυκλος δέ κεραυνός, ον κατεσκευάσατο ό Σίβας, 

» ριφθείς ύπό τοϋ Γατοτκάσα, κατέθραυσε τό άρμα τοϋ 

» Καρνά.
71. «Ο δέ δαίμων Γατοτκάσας, ού τό άρμα κατεάρ τοΐς 

« βέλεσι τοϋ Καρνά, έπετάσθη είς τόν αιθέρα εύθέως, κα- 

» Οώς ό ορνις, καταρραγείσης της κίρτης.
72. « Τόν δε δαίμονα ’Αλαϊούδαν, φίλον τοϋ δαίμονας Βά-

- ■ --- - -- ■■ ., ■ ____

1. Έκ θυμού τρέμουσι τα χείλη.
2. ’Ών υίός τού ’Ηλίου, κατέβαλε τόν έρίζοντα τω Ήλίφ’. εικότως 

ο’ έποίησε.
3. Κακεϊνος γαρ πλήθη δαιμόνοιν άνεΐλεν.
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» ζα \ τόν όντα μάγον και έφ’ άρματος, καί πολεμοΰν- 

73 » τα τω Βήμα, όντι άνευ μανίας καί άνευ άρματος, προσ-
» εζαλέσατο εις μάχην ό Γατοτζάσας φωναΐς βροντοει- 
» δέσι, διαρρηγνυούσαις πάσαν διάστασιν τοΰ τόπου.

74. « ’Αμφότεροι δέ ούτοι, οΐ ησαν, ώς δύω βραχίονες τοΰ 

» ΐάμα, φρικτόν πόλεμον συνεζρότησαν καί άπηλλάγη- 
» σαν τοΰ κνισμοΰ  , 8ν είχον, διά τό μη εύρίσζειν τόν 

» ανταγωνιστήν.

12

75. « Εκ δέ τών γδούπων τών πρός άλλήλους πληγών τού- 

» των, ίσταμένων έν τω αϊθέρι, καί αί κορυφαί τών 
» όρέων συντριβεΐσαι επεσον είς γην, ώςπερ φοβηθεΐσαι.

76. « Κοπεΐσα δ’ η κεφαλή τοΰ ’Αλαϊούδα ύπό τοΰ Γατοτ- 

» κάσα, επεσεν έζ τοΰ αίθέρος, έχουσα λαμπρά ένοίτια, 
» ώςπεο ορος, έχον δύω λαμπράς πτέρυγας.

77. «Ήπανελθών δέ ό Γατοτζάσας, καί συντρίψας τό άρμα 

» τοΰ Καρνά, τοΰ άναιροΰντος τούς βασιλείς τοΰ στρατού 
» τών Πανδοϊδών, άνήλθε πάλιν είς τόν αιθέρα.

78. (' Βρέχων  δ’ ό δαίμων ούτος και δένδρα, καί λίθους, 

» καί πΰρ, άντηχεΐν έποίησε πάσαν διάστασιν τοΰ το

υ έκ τών ελεεινών φωνών.

3

79. « Ούτωσί άπολλύμενον τό στράτευμα τών πολεμίων, 
»έφευγεν είς πάν μέρος, διασκεδαζόμενον, καθώς τό 
» ύδωρ τής λίμνης, ής τό φράγμα διεκόπη.

80. « Καί άλλοι μέν κατέφευγον είς τόν στρατόντών έχθρών· 
» άλλοι δ’ έκρύπτοντο ύπό τούς πεπτωκότας έλέφαντας 

» καί ίππους, ώς ύπό σπήλαια μεγάλων όρέων;
81. «0 δ ήλιογενής Καρνάς έπλήρωσε τόν αιθέρα πολλών

1. Τούτον τόν Βάκαν άνεϊλεν ό Βήμας, ώς είρηται πρότερον.
2. Τής ψώρας δηλ.
3. Τουτέστι ρίπτων βροχηδόν.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ, ΚΕΦ. Δ'. 651

» βελών, βροχηδόν φερομένων κάτωθεν είς τά άνω, καί 

» έπεχόντων τήν φοράν τών οπλών τού Γατοτκάσα.
82. « Τά μέν ούν βέλη τού Καρνά καί τού Γατοτκάσα, συμ- 

» μιγνύμενα, καί έζ της προστριβής άπτοντα πύρ, ώς 
» Λέν^ρα, ζαί φλογίζοντα, εις φόβον μέγαν έγένοντο.

83. « Θυμωθείς δ’ ό αρχιστράτηγος τών δαιμόνων Γατοτ- 

» κάσας, παντοειδή όπλα έβρεχε, άνοίγοντα την κε- 
» ζλεισμένην δίοδον ύπό τών βελών τού Καρνά ι.

84. « Τηνικαΰτα έκ της συνεχούς τομής καί πληγής καί συν- 
» τριβής τών σωματικών μελών, άπας ό στρατός έςηρεύ- 
» γετο «ίου ! ούαί ! »

85. «Πύρ δ’ έξάγων ό Γατοτκάσας έζ παντός πόρου τού 

» σώματος, φοβεράς φώνάς έξέπεμπεν έπί τού αΐθέρος· 

» καί πηόών, περιεφέρετο άνά πάν μέρος.
86. « Κατεβίβρωσζε δέ άναβάτας, καί έλέφαντας, καί ϊπ- 

« πους σύν αύτοϊς τοΐς κοσμήμασι, ζαί έπινεν άοειδώς 

» αίμα ταΐς παλάμαις, αΐ ήσαν μεγάλαι, ώς λίμναι.
87. « Ούτως ό δαίμων, νυκτιπορών, άντίρει τόν στρατόν 

» πάντα δέ τά όπλα, τά ριπτόμενα κατ’ αύτού, ώκλα- 

» ζον άνωφελώς, διά τήν φοβεράν αύτού θέαν.

88. « Τών μέν ούν θεών ζαί τών θείων Βραχμάνων εύξαμένων 

» σωτηρίαν, ζαί άναχωρησάντων έζ τού ούρανού, τού δέ 
>> στρατού τού Δουριοδάνα άπολλυμένου, τού δέ κόσμου 

» ταραττομένου,
89. « Τών δ’ έλεφάντων βουλομένων κρύπτεσθαι ύπό τους 

» ίππους, τών δ’ ίππων ύπό τούς στοατιώτας, τών δέ 

» στρατιωτών ύπό τούς πόδας έκείνων,

90. Οί Καουραβαί, φυλάττοντες μόνας τάς κεφαλάς ύπό

1. Διερρήγνυον τά βέλη τού Καρνα.
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» κώδωνας τών ελεφάντων, προσελθόντες σκυθρωποί τώ 
» Καρνά, άσχολουμένω έν τη μάχη, ελεξαν ώδε*

4. Άνεΐλε καί τό σκότος, ώς φλογερά.
2. Καθώς οΐ Καουραβαι εχαιρον, ούτω και ό Κρισ.ας' διότι οΐ Καου- 

ραβα'., οί όντες μέλος τοΰ κόσμου, ό Κρισνάς έστιν, ώς ών τό όλον.

91. « Τών ψυχών ημών νϋν άπολλυμένων, ώ Καρνά,ύπό τού- 
« του τοϋ δαίμονος, ύπέρ τίνος ό ’Αρζούνας άναιρετε'ος 
« έστι τη λόγχη εκείνη, τη δοθείση σοι παρά τοϋ ϊν- 

« δρα ·, »

92. « Άκούσας ό Καρνάς, ερόιψε την φλογίνην λόγχην τοϋ 
» ϊνδρα, την φυλαττομένην διάτι μεγα δεινόν, καθώς 

» η φυλαττομενη χρηματολογία ρίπτεται, άναλισκομε'νη 

» εν καιρώ ανάγκης.
93. « Η δέ λόγχη εκείνη, διαπείρασα την καρδίαν, την ού- 

» σαν έδραν της μαγίας τοϋ Μάγου, καί μαγικά όπλα 

» εχοντος, καί άνελοϋσα έν ταύτώ καί τό σκότος τό 
» φιλικόν έκείνω, άνηλθεν εις τόν ούρανόν πρός τόν ίνδραν.

94. η Καί αναιρεθείς δέ ό δαίμων, τοΐς μέν οίκείοις έγέ- 

» νέτο είς ώφέλειαν, τοΐς δ’ έχθροΐς είς λύμην πεσών 

» γάρ έπί τοϋ στρατού τών Καουραβών, άνεΐλε μίαν Α- 
» ξαουχινην, διά τό ό είχε πελώριον σώμα.

9ΰ. « Πεσόντος δέ τούτου τοϋ μεγάλου ήρωος, οί Καουρα- 

» βαί έσκίρτων, χαίροντες· αλλά καί ό Κρισνάς έσκίρτα, 

« ώςπερ σημαίνων διά τούτου, ότι τό πάν αύτός έστιν .*2

96. « έρωτηθείς δέ τότε ό Κρισνάς ύπό τοϋ ’Αρζούνα, « Ω 

<' Θεέ, καί περ λυπηρού γεγονότος, διά τί άγαλλόμενος 

« χορεύεις·, » χορεύων άπεκρίνατο*
97. « Τών μεν Καουραβών μόνη ζωή έστιν ό μεγαλοσθενης 

« Καρνάς· τούτου δέ ζωη ήν ή λόγχη αύτη,. ή δοθεΐσα 

« παρά τοϋ ίνδρα.
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98. « Αύτη δ’ ή λόγχη, ή αναιρετική ενός μόνου άνδρός, 

« άνελοΰσα τόν υιόν τού Βήμα, έπορίύθη πρός τόν ϊνδραν, 

« λέξασα αύτώ, ώςπερ γελώσα διά τής λάμψεως· « ό 

« υιός σου ούκ άνηρέθη ύπ’ εμού. »

99. « ’Εκείνης τής λόγχης πορευθείσης εις τόν ούρανόν, ούκ 
« οίδας τούτους πάντας τεθνεώτας ; ή γάρ πνοή είσέρ- 
« χεται είς τό στόμα αύτών καί εξέρχεται, καθώς ό 

« αήρ εισέρχεται είς τήν φύσαν, και εξέρχεται .1

100. « Καθ’ έκάστην ό Καρνάς προύτρέπετο ύπό τών Καου- 
» ραβών ουτω· « Σήμερον άναιρετέος ό Αρζούνας τή λόγ- 

« χη· » άλλ’ αύτός επελανθάνετο τούτου, ένασχολούμε- 
α νος τώ πολέμω, καθώς έπιλανθάνεται τών δώρημά- 

« των, ών δωρεΐται.
101. «Πρότερον άνηρέθησαν ύπ’ ε’μού, ώς προειδότος τούτον 

« τόν πόλεμον, οί δυσνίκητοι εκείνοι, ό Εκαλαβέας, ό 

« Ζαρασάνδας, ό Σισσουπάλας, καί άλλοι ηρωες.
102. « Ταύτην τήν δυσκαταγώνιστον χορείαν τών εχθρών, 

<ι την ευζαταγωνιστον γεγενημενην υπ ε^ου , συντρι- 
« ψον, ώς τόν τής Ναρικέλας καρπόν   , τόν κεκαθαρμέ- 

« νον τού φλοιού.»

123

103. «Τοιαύτα είπόντος τού Κρισνά, άπαντες, ο,τε ’ίουδιστί- 

» ρας, ό Βήμας, ό Αρζούνας, καί οί λοιποί ηρωες είς μά- 
»χην εδραμον γενναίως, μετατρέψαντες τό πυροειδές 

» άχθος είς πυροειδή θυμόν.

104. «Επιφανείς δ’ έξαίφνης τότε ό Βεάσας, έφη τώ ’ίουδι-

1. Πνέοοσι δηλ. άνευ ζωής.
2. Δηλονότι εύκατόρΟωτον έποίησε τόν αγώνα ουτω πράξας.
3. Τό ινδικόν κάρυον, απαλόν έχον φλοιόν, ού συντρίβεται ριπτό- 

μενον κατά γής.
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» στίρα*  «Πολέμει όρθώς, καί μή άγανάκτει*  μετά δέ 

ο τέσσαρας ημέρας εσται σοι νίκη.»
105. «Βαθέος δέ σκότους οντος, τά βέλη τών μαχητών, τών 

» τοξευόντων κατά τήν φωνήν, επιπτον εις τά στόματα 

» άλλήλων έν τφ καιρώτής φωνής.
106. “Τά μέν δή βέλη τών πολεμίων έοαλον τά σώματα τής 

»στρατιάς, σκότους οντος βαθέος, λάμποντα τή λαμ- 
» πρότητι τών λαμπρών κοσμημάτων, ώςπερ δέικνύμενα 

» τώ έν τώ δακτύλφ δνυχι του θανάτου.

107. «0 δέ ζόφος, σφριγών τή έν τώ μέσω τής νυκτός ακμή, 

» έσκίρτα πως διά τών άναφερομένων βελών, καί έχόρευέ 
» πως διά τών κραδαινομένων ξιφών, καί έβόα πως διά 

» τής φωνής τών έλεφάντων.
108. « Έκ δέ τοιούτου χρονίου πολέμου καί αύτοί οί βασιλείς 

» άπέκαμον, οίς ούδ’ ολίγος κάματος γίνεται έν τώ βα

χ στάζειν τήν γήν άπασαν ι.

109. «όδέ φρόνιμος καί άκαματοχάρμης ’Αρζούνας, έλέει κι

χ νούμενος, είπε πρός τούς ήρωας  « ’Αναπαύθητε μι- 

« κρόν τι. »

*

110. « Οί δέ, έπαινέσαντες τόν λόγον τού ’Αρζούνα, έπί τών 

χνώτων τών ίππων καί τών έλεφάντων ύπνον έλαβον, 
» δς άναπαύει τόν πόνον, ώς Θεός.

111. «’Αμφότεροι ούν οί στρατοί, θωρακοφοροϋντες, καί λαμ- 

» προί όντες τοΐς διαφόρΟις λαμπροϊς κοσμήμασι, καί κοι- 

” μωμ,ενοι ακίνητοι, έφαίνοντο ώςπερ αγάλματα έν τώ 
» οϊκω τού ’ΐάμα.

112. « Ανετειλε δ ή Σελήνή, ώςπερ θίξουσα ταΐς άμβροσιο- 

” σταλακτοις άκτισιν, ώς χερσί, τών άτογόνων έαυτής

1. Ό βασιλεύς λέγεται γεοϋχος, τουτέστι κύριος καί κυβερνήτης 
γήί·
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» ήρώων, τών κοψΜρίνων καί θλιβομένων τοΐς τραυμασι.
113. «’Αντέλαμπε δ’ έν τοΐς ρείθρο^ς τών αίματων ή όιχότο- 

« μος Σελήνη, καί έφαίνετο, ώςπερ εί έδιχοτομήθη το 

» σώμα έν τώ φθοροποιώ πολέμω τών έαυτής άπογονων.
114. «Είσέδυ δ’ έπειτα ό ίίλιος είς τόν αιθέρα, ώς είς οίκον, 

» άγλαϊσθέντα πρότερον τή άγλαα Σελήνη, καί έποίησε 

» τήν γήν πλήρη άκτίνων ι,

115. «Λόγοις δ’έπιπληκτικοϊς έπιπληττόμενος ό Δρόνας ύπό 

» τοΰ Δουριοδάνα, θυμωθείς, έπληττε θείοις ό’πλοις καί 
« τούς οπλών άπειρους  .12

116. «0 μέν ούν Δρόνας, ώς ό οδούς τοΰ ’ΐάμα, όλεθρόν έποίει 

» περί τήν εω τή στρατιά τών πολεμίων, τών πολέμω 

» προσκειμένων, καί προθυμουμένων.
117. «’ίδόντες δ’ οί θεοί τό φλογερόν τόξου έκείνου, τό κατα- 

»ναλίσκον πολλούς τοΐς έξ αύτοΰ βέλεσιν, ώς δαυλοΐς 

» ήμμένοις, ελεγον φόβω ούτωσί·
118. « Μών τό προμετώπιον ομμα τοΰ τριοφθάλμου Σίβα ήλ- 

« θε παρά καιρόν τής παγκοσμίου φθοράς είς τήν παλάμην 
« νοΰ Δρόνα, έπί φθορά τής ζωής τών ζώντων,»

119. «Τών μέν ούν βελών τοΰ Δρόνα έμπιπτόντων καί διαρ- 

« ρηγνύντων ασπίδας, θώρακας, καί έλέφαντας, οί έμπει- 

» ροι άπέφευγον αύτά, εμβαπτιζόμενοι είς τό αίμα, ώς 

» είς τό πέλαγος.
120. «’Εκ δέ τών τετμημένων κεφαλών τών υιών τοΰ Δρου- 

» πάδα, αίματος ωκεανόν έποίησεν, ύπερβαίνοντα καί τόν 

» πλημμυροΰντα ώκεανόν έν τή πανωλεθρία.
121. « Επιδραμόντες δέ ό Βιράτας, καί ό Δρουπάδας, οί ον-

1. Πλουτοδότειραν (έ’κφρασις τοϋ πρωτοτύπου). Διφορεϊται δέ ούτος ό 
στίχος.

2. Τδ γαρ θειον ό'πλον ού ρίπτεται κατά τοϋ όπλων απείρου.
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» τες ώς δύω όδόντες τοΰ ώς έλέφαντος θανάτου, έπλητ

ταν σφόδρα, ώς ορος, αύτόν τον Δρόναν.
122. « Βουλόμενος δ’ ό Δρόνας καταπιεΐν άμα την τοϋ ’ίουδι- 

» στίρα θερμότητα και εύκλειαν, ώς Σελήνήν, καί ώς 
» Ηλιον, απέδειξε τάς κεφαλάς τοϋ Βιράτα καί τοϋ Δρου- 

» πάδα,ώςζεϋγος Ραχοϋ , τμηθείσας τοΐς αύτοϋβέλεσιν.1

123. «Επελθόντος δέ κατά τοϋ Δρόνα ό Βημας, καί ό Δρυστα- 

» διούμνας, καί άλλοι ηρωες, έπεσχέθησαν ύπό τε τοϋ 

» Καρνά, καί Σακουνή, καί άλλων ήρώων, ώς έλέφαντες, 

» ύπ’ έλεφάντων.
124. « Ενταύθα εξαίσιος φθορά έγένετο, καί βαθεΐα κόνις άνη- 

« γέρθη, ώς τό έν τή συντέλεια τοϋ αίώνος σκότος" οί δέ 

» στρατοί συνεμίγησαν, ώς οί ωκεανοί έν τή συντέλεια" 

» θροϋς τε ήν καί θόρυβος φοβερός.
125. « Ποταμοί δ’ αίματος έρρεον, εχοντες αντί μέν πηλού 

» σάρκας τεθνεώτων, άντί δ’ άμμου μαργαρίτας, διαρ- 

» ριπτομένους έκ τών πληττομένων μετώπων τών έλε- 
» φάντων.

126. « Κατέφθειρε δ’ ό Δρόνας τάς επτά Αξαουχινάς τοϋ ίουδι- 

» στίρα, καθώς ό ίίλιος κατά τήν εω τών επτά γεών 

» τό σκότος, καί τό θαλάσσιον πΰρ τάς επτά θαλάσσας.
127. « Ενταύθα ό Κρισνάς έλεξε πρός τούς Πανδοΐδας" « Ού- 

» τος ανίκητος έστιν, έν οσω οπλοφορεί" τότε δ’ αφήσει 

« τά όπλα, όταν άκούση τοϋ θανάτου τοϋ υίοϋ αύτού· εί- 

« ρήσθω ούν τρόπω ό θάνατος τού υιού αύτού. »
128. « Τοϋ μέν ούν ’Αρζούνα άκούσαντος, βύσαντός τε τά 

» ώτα, καί κλίναντος τήν κεφαλήν, τού δέ ΐουδιστίρα

4. Καθώς ή μυθευομε'νη κεφαλή τοϋ 'Ραχοϋ ποιεί εκλειψιν, κατ^πί- 
νουσα τόν Ήλιον καί τήν Σελήνην.
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» νυγέντος μέν τήν καρδίαν καί σιωπήσαντος, κατανεύσαν- 

» τος δέ όπωσούν,

129. « ό Βήμας, άνελών τόν ελέφαντα, ώ ονομα Ασβατάμας, 

» τοϋ βασιλέως τής Μαλάβας χώρας, έξεφώνησεν «’Ανγ- 

» ρέθη ό ’ Ασβατάμας. »
130. « ’Ακούσας δέ τούτο τό ά'χαρι ό Δρόνας παρά τοϋ Βήμα^ 

» κλίναντος τήν κεφαλήν αισχύνη, πάλιν έπολέμει, μή 
» πιστεύσας τω λόγω· ήδει γάρ, ώς ούκ άν νικηθεί·/) ύπό 

» τίνος ό υίός αύτοϋ.
131. « Ουαωθείς δέ, έξηκοντακισχιλίους ή'ρωας τοϋ βασιλέως 

» τής Πανσάλας χώρας άπέκτεινε, βουλομένους αύτόν άνε- 

» λεϊν, καθώς ό Καπίλας τούς έξηζοντακισχιλίους υιούς 

» τοϋ βασιλέως Σαγάρα.
132. «Κατέκαυσε δέ τή Βραχμάστρα έκατόν μυριάδας ήρώων, 

» καί ή'θλει ζαί ήνδραγάθει, ώς νέος, καίπερ ών τετρα- 

» ζοσίων ετών.
133. «Ποιων δέ τοσοϋτον φόνον, έζωλύθη, ύπό τών Θεών και 

» ύπό τών θείων Βραχμάνων καί άμφιβάλλων εί άλη- 

» θεύει ό λόγος τοϋ Βήμα, ότι ό ’Ασβατάμας άνηρέθη, 
ο ήρώτησε τόν φιλαλήθη ’ίουδιστίραν.

134. « Παρακληθείς δέ λίαν ύπό τοϋ Κρισνά ό ’ίουδιστίρας, 

« ινα παύσις γένοιτο τής μεγάλης φθοράς, έβεβαίωσε καί 

» αύτός τόν λόγον· προσέθηκεν όμως τελευταΐον, ύπο- 

» φωνήσας, « Ελέφας.»
135. «0 δέ Δρόνας, μή ακούσας τής λέζεως, έ.Ιέφας^ ε’κ τοϋ 

» ή'χου τής κόγχου τοϋ Κρισνά, διαταραχθείς, έστη έκ 

» λύπης έν άκαρεΐ ακλόνητος.
136. « Τηνικαύτα οί ποδήνεμοι ίπποι , οί φέροντες τόν βασιλέα 

» ΐουδιστίραν, μή θίγοντες πλέον τής γής, έπάτουν τότε
1

1, Δηλ. ή ψευδολογία τοϋ Ίουδιςίρα έποίησε τούς ίππους αύτοΰ βραδείς.
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» τήν γήν, καθώς οί όρνεις, οί δεδεμένοι τάς πτέρυγας.
137. «Νικήσας δ’ ό Δρόνας τδν Δρυσταδιούμναν, τόν έχοντα 

» λαμπράν ρομφαίαν, ώς τόν θάνατον, τόν έχοντα γλώσ- 
» σαν έκτεταμένην, άνεΐλεν έν άκαρεΐ δέκα μυριάδας 

» ήρώων.
138. «Ποοσελθών δ’ό Βήιοας τώ Δοόνα, τώ διδόντι φόβον τοΐς 

«έχθροΐς, έφη· « Ιού! του υίοΰ σου θανόντος, σύ πάλιν 
« θανατοΐς, ώς σαρκοβόρος δαίμων, καί περ ων Βραχμάν!»

139. « Αζούσας ύ Δρόνας, έρριύε τά όπλα, άφοβίαν δούς πάσι, 

» καί καθίσας, ώς θεωρητικός, έξήγαγε το πνεύμα έκ τού 

» βρέγματος.
140. «0 δ’ ελάχιστος Δρυσταδιούμνας έφώρμησεν έπι τό σώ- 

» μα τοϋ Δρόνα, παραδόντος πρότερον τό πνεύμα, καθώς 

» ό ζόφος εισδύει είς τόν αιθέρα, δύσαντος τού Ηλίου.

141. Καί περ δέ κωλυόμενος ύπό τού ’Αρζούνα, καί άποτροπια- 

» ζόμενος ύπό τών βασιλέων, λαβόμενος θυμω τής κε- 

» φαλής τού Δρόνα έκ τών τριχών, εκοψεν αύτήν μαχαίρα.
142. «Τού δέ στρατού τών Καουραβών φοβηθέντος, καί είς 

» φυγήν τραπέντος, έρωτήσαντι τώ Ασβατάμα «Τί τούτο·,■· 

» εΐρηκε τό παν ό Κριπάς εύθέως, προσταχθείς ύπό τοϋ 
» Δουριοδάνα.

143. «Ο δ ’Ασβατάμας, ό φοβερόν ομμα φέρων έπί τού με- 
» τόπου, ώς ών απόρροια τού Ρούδρα, θυμωθείς έπί τώ 

» θανάτω τού πατρός, φοβερόν είδος έσχεν, είς πάγκο

υ σμιον φθοράν.
144. «Ανάρθρους δ έζηρεύγετο λόγους θυμού, ώς δαυλούς 

μ πυρός, προστριβών τάς χεΐρας συνεχώς, καί καταπλήτ- 
« των τόν κόσμον τή έξάψει τής εαυτού θερμότητας·

145. « Αρα, ώς τεθνεώς ένομίσθην έγώ ύπ’ έζείνων, οΐ άνήγ- 

« γειλαν τω έμω πατρί τόν έμόν θάνατον, καί έλάβοντο 

« αύτοΰ έκ τής κόμης
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146. « Εί ό Ιουδιστίρας, ό λέγων αλήθειαν άπό γ^νε'σεως, 
« ψεύδος είρηζε σήμερον υπέρ τοϋ θανάτου τοΰ διδασζά- 

« λου, τίς πίστις εσται τοΐς ζώσι Ξατραϊς;
147. « Σήμερον διά της Ναραϊανάστρας, της δοθείσης παρά 

« τοΰ πατρός ριου, ποιήσω τόν κόσμον άμοιρον τών τοΰ 
« Δρουπάδα, καί τών τοΰ Πανδοΰ, καί αύτοΰ τοΰ Κρισνα.”

148. «Τοιαΰτα είπών, καθαρός γενόμενος, άνέλαβεν εύθέως 

» τήν Ναραϊανάστραν, έξ ής έτρεμον θεοί τε καί δαίμο- 

» νες, αναζοων και αναζεχυ^νην εχων την κόγχην.
149. «ΐδών δ’ ό ’Αρζούνας την στρατιάν ταραττομένην τή 

» βοή τοΰ ’Ασβατάμα, εφη δεινοπαθώς τώ ’ίουδιστίρα, 

» άνατείνας δεινώς τάς όφρύας·
150. <> Εί ό διδάσκαλος, βασιλεύ, άνηρέθη άοπλος, πιστεύσας 

« σοι τώ λέγοντι αλήθειαν εκ γενέσεως, ούτος ό υιός έκεί- 

« νου τίνι οίστός εσεται;
151. «Φεΰ τής έφέσεως δόξης καί βασιλείας ! μαθητής κακό- 

« τροπος άπέκτεινε γέροντα διδάσκαλον, ρίψαντα τά δπλα 

«απάτη!»

152. « Τοιαΰτα είρηκότος μετά θυμού τού υίοΰ τού Ινδρα, ό 
» Βήμας άπεκρίνατο, όργιζόμενος, ποιήσας τήν γήν άν- 

>> τιβοαν

153. « Σύ, ώ Αρζούνα, ό ων Ξατρής,. τουτε'στι πολεμικός, ού 

« ποιείς όρθώς, λαλών ώς απαθής καί θεωρητικός· τίς 
« γάρ άν Οεωρήσειε τό δίκαιον, καί τό όρθόν έν τρόπω 

« θανάτου σκληρού εχθρού;
154. «Τί δ  άν ποιήσειεν ό υιός τοΰ διδασκάλου, ουτω με- 

« γάλα βοών, δτε έγώ, και σύ, και ό Κρισνάς, πολε- 

·< μούμεν;»

*

155. “ Τού δέ Βήμα τόν λόγον έπιβεβαιώσας ό έκ τής θυσίας 

» γεννηθείς Δρυσταδιούμνας, έλεξεν, αγανακτών, πρός 
» τόν Αρζούναν, τόν υιόν τοΰ Τνδρα'
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156. «Ούτος ό ατάσθαλος και σκληρός Βραχμάν Δρόνας, δ 
« άναιρών διά της Βραχμάστρας ζαί τούς απείρους όπλων, 

« καί αδίκως καί άχαλίνως πολέμων, καί εχθρικός ών 

« τοϋ εμού πατρός, άνγρέθη ύπ’ ε’μοϋ.
157. «0 δέ προπάτωρ Βήσμας, καί ό γέρων Βαγαδάττας, ό 

« φίλος τοϋ σοϋ πατρός, οί πολεμοΰντες νομίμως, τίνι 

« τρόπω άνηρέθησαν ύπό σοϋ; είπε.»
158. « Τοιαΰτα είπόντος τοϋ Δρυσταδιούμνα, ό μέν ’Αρζούνας 

» ένητένισε πρός αύτόν άγριωπώς· ό δέ Σατεκής άπεκρί- 

» νατό, έουθοός ών τό ό'μμα θυμώ, ώς πυρί*
159. «Ούαί ήμϊν τοΐς κακοτρόποις, οΐ βλέπομεν ενώπιον σέ 

« τόν φονέα σεβασμίου άνδρός ήσυχοι, καί περ όντα ά'ξιον 

« θανάτου!»
160. «Πρός δν εφη ό Δρυσταδιούμνας· «0 Βουριδάτας  έζεΐ- 

« νος, ού ή χειρ έκόπη ύπό τοϋ ’Αρζούνα, ύπό τίνος 

« άνηρέθη, δτε ήν έν θεωρία, ό πολλάς θυσίας τελών, ζαί 

« σημαίαν εχων τήν έν τή θυσία στήλην;»

1

161. «0 μέν ούν Σατεκής, ζαί ό Δρυσταδιούμνας, έτοιμοι 

» ό'ντες άλληλοζτονήσαι, εφασαν πρός άλληλους· «Ω μιαι- 

« φόνε ζαί κακούργε, εί πάλιν είποις τοιοϋτον λ.όγον, 

« άποκτενώ σε.»
162. «Επεσχέθησαν δέ ξιφουλκοί οντες, ύπό τοϋ Βήμα, τω 

» λόγω τοϋ Κρισνά· ή δέ Ναραϊανάστρα τοϋ ’Ασβατάμα 

» έφέρετο, καταλάμπουσα καί καταφλογίζουσα πάσαν 
» διάστασιν τοϋ τόπου.

163. « Βλέπων δ ό Ιουδιστίρας τήν στρατιάν πάσχουσαν υπό 

» τών πολυειδών οπλών, τών έζερχομένων έζ τής Να-

1. Ό και Βουρνσραβάς. — Ό Σατεκής έκοψε τήν κεφαλήν αύτοΰ, 
δντος έν θεωρία.
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» ραϊανάστρας, άτενίσας πρός τόν ’ Αρζούναν, εφη τοΐς 

» βασιλεΰσιν

164. « Ούτος ύ Δρόνας ε’στιν, 8ς έκτεινε δόλςυ τόν έφηβον καί 

« αβρόν ’Αβηαανιούν ·  παρίημι τόν Σατεζίτην, καί άλ- 

» λους τοιούτους ηρωας.

*

165. «Ούτος ό Δρόνας έστιν, 8ς έδωκε τω Δουριοδάνα δυσ- 

« διαρρηκτόν θειον θώρακα· τούτου τοϋ γέροντος έπι τω 
« Οανάτω, όργισθείς, αδιάφορος έγένετο έν πολέμφ ό 

« Αρζούνας.

166. « Σωτηρία έστω τούτω τω ’Αρςούνα  φύγετε ύμεΐς' 
« έγώ δ’ αύτός έμπεσοϋμαι τω πυρί τοϋ ’Ασβατάμα" ύπό 

« τίνος γάρ νικηθείη άν ούτος, ό όμοιος τω Κάλα ·, »

*

167. « 0 δέ Κρισνάς, άνατείνας την χεϊρα, είπε πρός τούς 

» χατακαιοιζένους βασιλείς· « Ού κατακαυθησονται ύπό 
β τοϋ όπλου τοϋ ’Ασβατάμα, οιτινες άφησουσι τά όπλα 

« καί τά άρματα. >>
168. «’Αζούσας ό Βημας, έφη· «Μη φοβηθητε, βασιλείς  

» ϊδετε  έγώ τούτον τόν άσπλαγχνον Ασβατάμαν άπο- 

« ζτενώ ταύτη τη ζορύνη. »

*
*

169. « Τοιαϋτα είπών, ϊη εις τό πρόσω, θέων, καί άναβοών 
» ό δ’ Ασβατάμας, γελάσας, εφη· « Ούτος μωρός έστι· » 

» ζαι έπληρωβεν αύτόν βελών.
170. « Τό δέ πυροβόλον δπλον τοϋ ’Ασβατάμα άφηζε τούς 

» βασιλείς , τούς άφέντας τά όπλα καί τά άρματα, καί1

4. 'Ο ’Αρζούνας ές αιτίας τοϋ θανάτου τοϋ διδασκάλου Δρόνα περί
λυπος ην, καί άργδς καί ψύνρδς είς πόλεμον* διά τοΰτο ό’Ιουδιστίρας 
προτείνει ταΰτα, ε’ις έςαψιν τοΰ θυμοΰ αύτοΰ.

2. Τδ πυροβόλον εκείνο δπλον ην πρότερον διηρημένον είς φλόγας 
πολλάς, ίίς το κατακαϋσαι πολλούς* ηδη δε έν έγένετο εις τδ κατα- 
καΰσαι μόνον τδν Βι^μαν.
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» εν γογονός, ήλθε κατά τού Βήμα, τού φόβου τών 

» εχθρών.

171. « Τηνικαϋτα ό Βήμας, περιστοιχισμένος φλοςί πολλαΐς 
» τοϋ δπλου, έφαίνετο, ώς φλογερός Ηλιος \ περιεστοι- 

» χισμένος τώ έπι της συντέλειας τοϋ αίώνος πυρί.
172, «0 δ’ Αρζούνας ερριψε την Βαρουνάστραν ~ εις δία

ν φύλαξιν τοϋ Βήμα· αλλά κάκείνη αλυσιτελής  έγέ- 

» νέτο ύπό της ίσχυράς Ναραϊανάστρας.

3

173. «Πολέμων δ'ό Βημας σταθερώς, καίπερ καταφλεγόμε- 

» νος τή Ναραϊανάστρα, εις απορίαν ήγαγε τόν νοϋν και 

» αύτών τών ούρανοπόλων θεών.
174. «0 δε Κρισνάς καί ό ’Αρζούνας, άφέντες τό εαυτών άρ- 

» μα, τό έχον ϊππους βραδείς έκ της φλογός, εδραμον 

» πεζοί, καί έλκύσαντες τον Βήμαν άπό τοϋ άρματος, 

» έρριψαν βία καί τά όπλα αύτοϋ.
175. « Εσβέσθη δ’ έκείνο τό πύρινον οπλον σύν τώ πάθει τοϋ 

« στρατού τών Πανδοϊδών, καί τώ άχθει τοϋ κόσμου, 

» καί τή έοέσει  τοϋ ’Ασβατάαα.11

176. « Παρακληθείς δ’ ύπό τοϋ Δουριοδάνα ό Ασβατάμας εις 

* τό ρίψαι πάλιν έκείνο τό οπλον, καί εΐπών, ώς ού 
« ριπτέον δίς τό θειον οπλον, έφώρμησε τολμηρώς

177. Νικήσας δέ βέλεσι πολλοΐς, ώς κεραυνοίς, τόν Σατεκήν 

«καί τόν Δρυσταδιούμναν, έγκάτοιζον έποίησεν έν τή 

« πόλει τοϋ ’ΐάμα τόν βασιλέα Σουδαρσσάναν, τόν υιόν 

» τοϋ Πουρού.

Ί. Ό Βημας φλογερός ήν πρότερον, φλογερότερος δ’ ήδη έγένετο.
2. Βαρουνάστρα οπλον τοΰ Βαρούνα, δ έστιν ύδροβόλον.
3. Άνενέργητος.
4. “Ην είχεν είς τό κατακαΰσαι.

Υπερήφανος (εκφρ. τοΰ πρωτοτύπου).5.
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178. «ό μέν ούν ’ Ασβατάμας, επέδραμε ζατά της στρατιάς 

» τοΰ Ιουδιστίρα, φευγούσης φόβο»· έπισχεθεις δ’ ύπό τού 

« Αρζούνα, ερριψε τό θειον οπλον.
179. « Οί δέ στρατιώται, θίγόμενοι ταΐς φλοζ'ιν έζείνου τού 

» πυρίνου όπλου, έφαίνοντο ώςπερ εί έλείχοντο ταΐς 
» γλώσσαις τών διακόνων τού θανάτου.

180. « Καταζαϋσαν δ’ εύθέως έζεΐνο τό οπλον μίαν Αξαου- 

» χινάν, ού έζ τού βαθέως καπνού ό μέν Ηλιος έσκοτίσθη, 
» τά δ’ άστρα άνεφάνη, ήλθε ζατά τού Κρισνά ζαί Αρ

η ζούνα.
181. « Οί δέ δύω μελάνες, οί οντες έν τη κεφαλή της μά- 

» χης , έμπεριειλημμένοι ταΐς φλοξΐν έζείνου τού πυρί- 

» νου οπλου, έφαίνοντο, ώς ζυάνεοι λίθοι, εντεθειμένοι 
» έν μέσω χρυσών ενωτίων.

1

182. « Κατασβέσας δ’ό ’Αρζούνας τό πύρ έζεΐνο διά της ρι- 

» φθείσης Βρα^μά στρας, έφαίνετο λίαν έζλαμπρος, ώς- 
» περ χρυσός, δς εξάγεται έζ πυρός.

183. « Μη ποιησας δέ την γην άνευ τών Πανδοϊδών ό 'Α- 

» σβατάμας, άποσβεσθέντος τού πυρίνου όπλου, ψέγων 
ι> τά θεία όπλα, εΐδεν έξαίφνης τόν Βεάσαν.

184. « Καταβάς δέ άπό τού άρματος, ζαί προσζυνησας τόν 

υ οσιον, ήρώτησε’ « Τίνος ενεζα τό οπλον μου άνενέρ- 
» γητον έγένετο ζατά τού Κρισνά και ’Αρζούνα;

185. « Πρός δν άπεζρίνατο ό όσιος· « Γίνωσζε, τέκνον, ώς 
« ούτοι, ό Κρισνας καί ό Αρζούνας, εκείνοι είσιν οί ά- 

« σζούμενοι Νάρας και Ναραϊάνας, οι ένηνθρώπησαν.
186. «ό μέν Ναραϊάνας  , άσκησει χρησάμενος έβδομηκον-12

1. Δτ^. πρόμαχοι.
2. Ό Ναραϊάνας ό Κρισνας έστι.
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« τακισχίλια ετη, λατρεύων τώ φαλώ, και τιμών τόν 
« Σίβαν, όμοιος αύτω έγένετο 1.

4. Δηλ. ήττων εί τοΰ Κρισνά* έπειδή εκείνος μεν αύτός έστιν ό Σί.- 
βας, σύ δε μοίρα καί μέλος τοΰ Σίβα. Ό μεν φαλός αύτό έστι τό παν* 
ή δέ μορφή τοΰ Σίβα μέρος έστι τοΰ παντός. Έντεϋθεν Υποδεικνύεται, 
ώς ό φαλός, φύσις έστι τοΰ παντός.

2. Τήν αύτήν έχουσιν άμφότεροι φύσιν.
3. Ό πάντα πασι τα έφετα διδούς-

187. “ Σύ δέ, θεραπεύων καί τιμών τήν εικόνα τού Σίβα, 

« έτυχες μοίρας, έκείνου τοΰ Σίβα. Ο μέν γάρ φαλός, ή 
α φύσις έστι τοΰ παντός  ή δέ είζών τοΰ Σίβα, μέρος 

« έστι τοΰ παντός.

*

188. « Οθεν σύ, ό ών μοίρα τοΰ Σίβα, μ ή άντίστηθι τή δυ- 

« νάμει τοΰ ’Αρζούνα και τοΰ Κρισνά, οΐ είσιν αύτός δ 

“ Σίβας, καί αεί όμοφυεϊς   · »*2

189. « Τοιαΰτα είπόντος τοΰ Βεάσα, καί άφαντου γενομένου, 
» ό ’Ασβατάμας, προσκυνήσας τω νοί τόν Σίβαν, εγνω 

» τον Κρισναν καί τόν ’Αρζούναν μορφάς τοΰ Σίβα, καί 

υ άφήκε τόν θυμ.όν.
190. « Παυσαμένων δέ τών βασιλέων τοΰ πολεμεΐν, έπαύ- 

ι> σατο καί ό ’Αρζούνας  καί πορευόμενος είς κατασκη- 
ν νωσιν, έθεάσατο τόν Βεάσαν καθ’ οδόν.

*

191. « Προσκυνήσας δέ τόν όσιον, ήρετο  « Ωράθη ύπ’ έμοΰ 

« άνθρωπός τις, τρίαιναν εχων έν χειρί, καί άναιρών τούς 

» απογόνους τοΰ Κουρού ταΐς τρισίν αίχμαΐς, ώς τρισί 

« γλώσσαις, ίκαναΐς είς άνάλωσιν τών τριών κόσμων  

« τίς ούτος έστι · »

*

*

192. α Πρός ον άπεκρίνατο ό όσιος  « Ούτός έστιν ό Σίβας , 
« ό γαμέτης τής θυγατρός τοΰ όρους ’ίμαοΰ, ή Καλπαβρίξα 

« τών τριών κόσμων, δς έπί σοι έχάρη, χάριτι τοΰ Κρισνά.

* 3
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193. «Τούτον γίνωσκε αίτιον ,  άναίτιον ", δεσπότην, άδέ- 
» σποτον, γνωστόν, άγνωστον, έραστόν καί άνέραστον .

*
3

194. «Τοιαύτην θεολογίαν άναπτύξαντος τοϋ Βεάσα πρός τόν 
» ’Αρζούναν, καί άπελθόντος, οί ηρωες ήλθον έκαστος 

η είς τά εαυτών κατασκηνώματα περί την εσπέραν καί 

» ποιησαντες την νύκτα, ώς ημέραν, τή αγλαΐα τοϋ 

» εαυτών σώματος, όιηγούντο πρός άλλήλους τά τών 
υ αρίστων ηρώων ανδραγαθήματα.»

4. Αίτιός έστι καί άρχή τής δπάρςεως πάντων.
2. Αναίτιος, δηλ. μή εχων αρχήν τής έαυτοϋ δπάρςεως.
3. ’Εράται μέν ύπδ πάντων, αύτός δέ ούδενός έρα, άνενδεής οηΧ.

----------—ο --------

Σεβέσθω, ώς βομβύλιος, τόν λώτιον πόδα τοϋ σοφοϋ καί 
καλού διδασκάλου Ζηναδάτα ό εγκρατής ’Λμάρας, ού τής 

γλώττης έργον έστίν ή Βαλαβαράτα, τό μέγα Ποίημα, τό 

χαράν παρέχον τοΐς ποιηταϊς, καί πηγή ον αμβροσίας· ού ή 
Εβδομη Πάρβα, ή όνομα 4^οναπάρβα., ελαβε πέρας.

Εν ταύτη τή Πάρβα εμπεριέχονται τέσσαρα μέν Κεφάλαια, 
εξακόσιοι δέ καί έβδομήκοντα επτά στίχοι, κατά τό μέτρον 

τοΰ ’Ανουστούπα.

Τέλος του Τετάρτου Κεφαλαίου, 

του Έβδομου Βιβλίου 

τής 

Βαλαβαράτας.



ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ1,

I. Τό όγίοον Βιβλίου μουοχέφαλόν έστι.

δ διαλαμβάνει τδν θάνατον τον Καρνα.

1. Ο Βισνοΰς, ό γενόμενος Βεάσας, ώςτε είπεϊν τά έαυτοΰ 

κατορθώματα έπί σωτηοία τοΰ κόσμου, τά άρρητα καί 
τω λόγου της τοΰ λόγου εφόρου θεάς, διαφυλάττοι υμάς.

2. ό δέ Σανζαΐας, άποτείνας τό ομμα εις την Κουρουςε'- 

τραν, ζαί ΐδών τόν μένιστον πόλεμον, έφη τώ Δρυτα

ράστρα, άχθομένω διά τόν θάνατον τοΰ Δρόνα·

3. «Μετά τόν Δρόναν, ψηφισθείς αρχιστράτηγος τών Καου- 

« ραβών ό Καρνάς, τφ γνώμη τοΰ ’Ασβατάμα, ύπό τοΰ 
» βασιλέως Δουριοδάνα, έβλεπε τόν τριττόν κόσμον, ώς 

« άχυρου, ομματι φλογερω έκ θυμοΰ, ώς πυρός*
4. «Τάξας δ’ εις σχήμα κροκοδείλου τόν στρατόν ό Καρ- 

>> νάς, ώ βασιλεύ, ρίπτων βέλη νικητικά τοΰ κόσμου, ώς 
«άλλος Ερως, τίνος καρδίαν ούκ έτάραξεν,

5. « 0 δ’ ’Αρζούνας, κόσμησα; την γην, την μορφήν τοΰ 
« Σίβα, τω έαυτοΰ στρατώ, ταχθέντι εις σχήμα διχο- 

» τόμου Σελήνής, έκαιεν, έμπροσθεν τοΰ πολεμίου στρα- 
« τοΰ? ώς ό προμετώπιος οφθαλμός τοΰ Σίβα, δεινός ών 

>> καί φοβερός τοϊς φλογεροί; δπλοις.
6. «Αντεφώρμησαν δ’ οί μαχηταΐ, κοσμοΰντες τόν αιθέρα 

» σπινθηρσιν, ώςπερ θραύμασι συντετριμμένων άκτίνων 
>> του Ηλίου, τοϊς έζαγομένοις έκ τών συναρασσομένων 

» άλλήλοις βελών.
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Ί. «Εζ δέ τών χεομένων αιμάτων 1 ενθεν και ένθεν, έφαί- 

” νέτο, ώς ή γή έκοσμήθη μεμιγμένοις κρόκω ίδρώσιν 

» έζατέρας τής νίκης * 2, τής ίδρούσης έκ τής θερμότητας 

» τών βασιλέων έκατέρου τού στρατού.

4. Τό μέν αίμα έστιν, ώς ίδρώς, ή δέ Νίκη ώς γυνή* τής δέ γυναι- 
κός άληλιμμένης κρόκω, ό Ιδρώς ξανθός γίνεται.

2. Έκάτερος ό στρατός νίκην ηυχετο, καί διά τοΰτο δύω νίκας ό 
ποιητής ύποτίθησι.

3. Αί κεφαλαί, ώς λωτοί, τά δέ ζεύγη τών ένωτίων, ώς ζεύγη χη
ναλωπέκων.

4. Έφαίνετο, ώςπερ εί έποίουν δποδοχήν τοΰ άνατέλλοντος 'Ηλίου.
5. 01 λωτοί καί οί χηναλώπεκες' περί γάρ τήν έω, δτε ανατέλλει ο 

Ηλιος, καί οί λωτοί θάλλουσι καί οΐ χηναλώπεκες χαίρουσιν, ώς μι- 
γέντες μετά τήν νυκτερινήν διάζευξιν.

6. Όνομαστός ήν έπί τή κορύνη ό Κουλούτας.

8. «Περί δέ τήν έω, έκ τού έφάλλεσθαι είς ύψος τάς κε- 

» φαλάς  σύν τοΐς ένωτίοις, κοπτομένας τοΐς ςυροειδέσι 

» βέλεσι τών πολεμίων, έδόκει, ώςπερ εί προαπάντησις 

» έγίνετο  τού φίλου Ηλιου ύπο τών λωτών, καί ύπο 
» τού ζεύγους τών χηναλωπέκων .

3

4
5

9. «Υπο δέ τού Βήμα, εποχούμενου έλέφαντι, ό βασιλεύς 

» Κουλούτας  'άνηρέθη, καί ό έλέφας αύτοΰ, δς έρυΟράς 

» έποίει τάς κούμβας τών ελεφάντων τών μερών τού κό- 
» σμου, ώς κιναβάρει, τω διαγεομένω αίματι έζ τής πλη- 

» γής τής κορύνης.

6

10. «Τού δ’ Ηλίου καλυφθέντος πολλή κόνει, διηζούσφ με

ν χρις είς ούρανόν, ό υίός τού Ηλίου ζατέπαυσε τήν κόνιν 
» βροχή αιμάτων τών πολεμίων, άναιεουμένων τοΐς 

» δπλοις αύτού.
11. «’Ανελών δ’ ό υίός τού ϊνδρα φάλαγγας ριψοκινδύνων 

» άνδρών, έποίησε τήν γήν τού πολέμου πλήρη αίματος
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» έρυθροΰ ώςπερ βλέμματος τοΰ πυροειδοΰς αύτοΰ 

» θυμού.
12. α Δύω δέ βασιλείς ομομήτριοι, ό Δανδαδάρας, καί δ 

» Δάνδας, καταβληθέντες έκ τής θερμότητας τοΰ ’Αρ- 

» ζούνα. ήλθον εις τόν δίσκον τοΰ Ηλίου, ώςπερ αΐτήσον- 

» τες πολλήν θερμότητα.
13. «Εφώρμησε δέ καί ό βασιλεύς Πανδέας, ό ών τής μέν 

» στρατιάς τών Πανδοϊδών κορυφαίος πολύτιμος λίθος, 
» τής δέ τών Καουραβών ’Ρούδρας 2 έπί τής συντελείας 

β τοΰ αίώνος, καί βραχίονας εχων όμοίους τω όφιοβασι- 

» λεϊ, καί έπαιρόμενος, ότι κρείττων έστι παντός άλλου.

14. «Τούτου τήν κεφαλήν, τοΰ άνωτέρου καί αυτού τοΰ Καρ- 
» νά έν πολέμω, τήν κοπεϊσαν τώ ξυροειδεΐ βέλει τοϋ 

» ’Ασβατάμα, καί πεσοΰσαν, καί λαμπρύνασαν πάντα τά 
» μέρη τοΐς λαμπροΐς κοσμήμασι, τίς ΐδών, ούκ έτεινε 

» τό ομμα εις τόν Ηλιον ° $
15. «Τήν δέ κεφαλήν τοΰ βασιλέως τών Βαρβάρων, του έν 

ο μεγάλοις πολέμοις θρασέος, διατεμόν τό μέγα βέλος 

» τοΰ Νακούλα, είσέβη εί; τήν γήν, ώστε λούσασθαι έν 

» τή ύπό γήν Γαγγά \
16. «ό δ’ αγαθός καί μεγαλόφρων Καρνάς, ό νικητής τών 

ο έχθρών, καί περιβόητος έν παντι μέοει, ούκ άνεϊλε τόν 

1. Τό αίμα ήν τό -τυροειδές αύτοΰ βλέμμα.
2. Δηλ. φθοροποιός.
3. Πας τις ένόμισεν, οτι ό Ιίλιος επεσεν.
4. Ακάθαρτον έγένετο τό βέλος, επειδή εκοψβ τήν κεφαλήν τοΰ 

ακαθάρτου, και διά τοΰτο είσέδυ εις τήν γήν, πεσόν είς τό λούσασθαι έν 
τή υπό γήν Γαγγα, και καΟαρθήναι. Μυθολογείται, ώς ή Γαγγά είς 
τρεις ^ύακας διαιρείται, έζ ών ό μέν ρέει είς τον ούρανόν, ό δέ είς τόν 
έπιχθόνιον κόσμον, ό δέ είς τόν ύποχθόνιον.
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μ Νακούλαν, έλθόντα ζατά συγκυρίαν εις το πρόσω, ένθυ- 

" μούμενος τον λόγον τής μητρός.
17. α Εζ δέ τών διηζόντων μ.έχρι τοϋ ούρανοΰ συνεχών 

» βελών τών πολεμικών, τών πολεμούντων άλλήλοις, οί 

ο ίπποι τοΰ Ηλίου ήλθον ταχέως είς τό τέρμα τοϋ ούρα- 
» νανοϋ Χ, νομίσαντες, ότι τά βέλη ήσαν, ώς πανταχό- 

« θεν βάλλουσαι μάστιγες.

Πρώτη ήμερα τοϋ πολέμου τοΰ ΚαργΆ.

18. « Παυσαμένων τών ηρώων τοϋ πολέμου κατά τήν νύκτα, 
» περί δέ τήν έω καθοπλισθέντων πάλιν είς πόλεμον, 

» ό Καρνάς ήγλαΐσθη διά λόγου, δ; έπλήρωσεν ήδύτη- 
» τος τό ούς τοϋ Δουριοδάνα, ώς ποταμός αμβροσίας, 

» ρέων έζ ορούς.
19. « Οίαι, ώ βασιλεύ, εφη, χάριτες έγένοντο ύπό σού πρός 

»έμέ, τούς μέν εύμενεΐς εύφραίνουσαι, τούς δέ δυσμενείς 

« άνιώσαι, τούτων έγώ αμοιβήν ποιήσομαι σήμερον κα- 
« τακαύσω γάρ τήν εφεσιν τοϋ Αρζούνα, διακαής ών.

2(1. <■ Τή τε ανδρεία τής ψυχής καί τή δυνάμει τοΰ σώματος, 

« καί τή περί τά όπλα τέχνη κρείττων είμι έγώ τοϋ 
« Αρζούνα*  έκεΐνος δέ κρείττων έστιν έμοΰ, διότι έχει 

« άγαθόν ηνίοχον- όθεν δός μοι τον Σαλέαν, τον κρείττονα 

« τοΰ Κρισνά ηνίοχον έγώ δέ δώσω σοι σήμερον τήν κα- 

« λήν νίκην, χ

ί. Νύς έγένετο.

21. « Τούτων είρημένων, παρακληθείς ό Σαλέας είς τό γενέ- 

υ σΟαι ηνίοχος τοϋ Καρνά, έφη, ώσχάλλων ο Οί'μοι ! σύ 
« γάρ θέλεις με είναι ηνίοχον υίοϋ ηνιόχου, τόν οντα ίζα- 

« νόν νικήσαι πάντα τόν κόσμον. »
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22. << Πρός δν άπεκρίνατο ίλαρώς ό βασιλεύς· «ώ στέφανέ 
« τών ήρώων, μή άγανάκτει  έν γάρ τώ σταδίω μεγάλου 

«πολέμου ήνιόχους δει είναι ζρείττονας τών παραβατών.

*

23. « Οθεν άνάδεξαι γενέσθαι ηνίοχος τοϋ Καρνά, ζαθώς ό;ά- 

« νεμος τοϋ πυρός, ζαθώς ό Βραχμάς τοϋ Σίβα ι, ζαΐ 

« ζαθώς ό Κρισνάς τοϋ ’Αρζούνα. »

24. « Τοιούτοις λόγοις, ώς χυμοϊς ήδέσιν αμβροσίας, ήσθεΐς ό 

«Σαλέας, έφη προθύμως· «Γίνομαι έγώ ηνίοχος τοϋ υίοϋ 
« τοϋ Ηλιου, άν μή ζωλύωμαι λέγειν ο,τι προαιρούμαι  .12

25. « Τηνιζαϋτα ό Καρνάς, διάδημα εχων λευζόν, άνέβη έπί 

» λεύζιππον άρμα, δ έδόθη παρά τοϋ Παρασσουράμα, ήνίο- 

» χον εχων τόν Σαλεαν, ζαΐ εΐζόνα έλέφαντος επί τής 

» σημαίας.
26. « Τών δέ Καουραβών διαρρηξάντων πάντα τά μέρη έζ 

» τοϋ βροντοειδούς αλαλαγμού, ό Καρνάς, διατινάσσων 

» τό τόξον, έφη τώ Σαλέα  « Σήμερον έγώ ζτενώ τόν 
« ’Αρζούναν, ■ και φρούδος έσται ό λόγος ούτος  « Οπου 

« ό Κρισνάς, έκεΐ ζαΐ ή νίκη.»

*
*

27. « Υπ’ έμοϋ άναιρεθέντος τοϋ υίοϋ τού ϊνδρα, ό ϊνδρας θυ· 

« μώ οψεται τοΐς έν ποσίν όμμασιν τά πρόσωπα τών 

« θείων εικόνων  τών όπλων, ά έλεύσονται εις προσκύ- 

* νησιν, ζύπτοντα έξ αισχύνης .

3

4

1. Οτε ό Σίβας άπήλθε κατά τής Τριπούρας, ό μέν γή ήν άρμα, ή 
δέ Σελήνη καί ό "Ηλιος τροχοί, ό δέ Βισνούς βέλος, όδέΒραχμάς ηνίο
χος, ο δε Σέσσας δράκων ιμάς. Ούτος ό μύθος έστιν έν τή Μαχαβαράτα.

2. Καί ύβρεις δηλ.
3. Θεΐαι εικόνες, τουτέστιν ϊδέαι τών οπλών.
4. Αΐη δυνηθεντα σωσαι τά όπλα τον υιόν τού ’Ίνδρα, κύψουσι έζ αι

σχύνης· και διά τοΰτο οψεται ό ’Ίνδρας τά πρόσωπα αύτών τοΐς έν πο
ών όμμασιν* πανταχοΰ γάρ τοΰ σώματος όμματα έχει ό ’Ίνδρας, ώς 
χιλιόμματος.
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28. « Γελάσας δ’ ό Σαλέας, εφη  « Διά τί, ώ Καρνά, ούζ. 

« αισχύνη, λέγων, ο,τι επέρχεται σοι ; ύπο τίνος ούχ 
« ώράθη ήτε σύ, και ή τοϋ ’Αρζούνα δύναμις, έντε τή πρός 

« τούς Γανδάρβας μάχη, και έν τή τών βοών άλώσει ·,»

*

29. « Είπών δ’ ό Καρνάς πρός τόν Σαλέαν, « Σήμερον δψει 

« τήν έμ.ήν δύναμιν, » έφη τοΐς έαυτοϋ ύπηρέταις· « Ερευ- 

« νησατε πού εστιν ο νικήσας τον Ινοραν και τον Ρου- 
« δραν Αρζούνας, δι’ ον τά έμά βέλη άδημονούντά 

« είσιν.
30. « Οςτις δείξει μοι τόν ’Αρζούναν σήμερον, τούτω δωρή- 

« σομαι δώρα πολλά, πολυτίμους λίθους, γυναίκας, ϊπ- 

« πους, έλέφαντας, άγαθάς κώμας, ή ο,τι άλλο αγαθόν 

« αύτός θέλει. »
31. « Πρός δν έφη γελών ό Σαλέας· « Εγώ οίδα, ώ Καρνά, 

« ώς αληθής έσται σου ούτος ό λόγος" ό γάρ Αρζούνας 
« αύτός εαυτόν δείζας, λήψεται τό πνεύμα σου τό έπι· 

« Ουμητόν αύτώ.
32. « Σύ, ό τρεφόμενος, ώς δούλος, ύπό τού Δουριοδάνα, μή 

« έριζε έν πολέμω τφ Αρζούνα, τω ό'ντι κληρονομώ βα- 

« σιλείας, καθώς ό κολοιός, ό έόων τά άπορριπτόμενα 
« λείψανα τών βρωμάτων, ήριζεν έν πτήσει τώ χηνι, τω 
« έδοντι χρυσούς λωτούς.

33. « Εν τοσούτω πήδα είς ύψος μέγα, ώ Καρνά, ώς έλαφος, 

« έν όσω ό λίαν θρασυκάρδιος Αρζούνας ού πάρεστιν ώς 

ο ορμητικός λέων.»
34. « 0 δέ Καρνάς άπεκρίνατο, θυμούμενος" « Εγώ γινώ- 

« σκω εκείνον τον Αρζούναν, ώς έχει" κάκεΐνος γινώσκει 
«εμέ· σύ δέ διά τί τιτρώσκεις με λόγοις, ώς βέλεσιν, 

« έχθρός έον, άντΐ φίλου ·,

35. « Λέγε ο,τι θέλεις· σύ βασιλεύς ει τών κατοίκων τής 
« χώρας Μάδας, τών βαινόντων τά άβατα, και τών πι-
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« νόντων τά άποτα, και τών βιβρωσκόντων τά άβρωτα*  

π πόθεν άρα σύ αγαθός ·, »

1. Καθώς οί θνήσκοντες έν πολέμω είσβαίνουσιν είς τον Ήλιον καί 
λαμβάνουσι σώμα λαμπρόν, ούτω καί τά βέλη συντοιβόμενα έν πολέμω 
είσέβαινον είς τόν Ηλιον, και έλάμβανον σώμα λαμπρόν* τοΰτο δε εικά
ζεται έκ τών άκτίνων, τουτέστιν αί ακτίνες τά βέλη ήσαν εκείνα, άπερ 
έγένοντο λαμπρά, ώς συνθλασθέντα έν πολέμω.

2. Οί γάρ όδόντες πίπτουσιν έν τώ γήρατι.

36. «Διατί τοιαΰτα λέγεις προς έμέ, έφη ό Σαλέας, δτε σύ 
« βασιλεύς εΐ της Ανκας, ής ύπό τών κατοίκων ού&’ ή 

« μήτηρ άφίεται, και πωλείται ή τε γυνή καί τά τέκνα ·

37. α Σύ αγανακτείς, καίπερ φιλικά σοι έμοΰ λέγοντας  πό
α λέμει, σχέτλιε, τω Αρζούνα.» Τοιαΰτα είπών ό Σαλέας, 
■ ήλασεν εύθέως τούς ίππους, καταπλήττων τάς καρδίας 

»τών έχθρών.

*

38. « Εγώ νομίζω, οτι τά τών μαχητών βέλη, τά ^ιαρρη- 

» γνύμενα τότε έν τώ αίθέρι, έν τώ συγκρούεσθαι άλλή- 
» λοις, είσέβαινον τον Ηλιον , καί έλάμβανον σώμα λαμ- 

» ποών άκτίνων τοΰ Ηλίου.

1

39. « 0 εύσπλαγχνος ’Αρζούνας, έν τώ άναιρεΐν τούς 
»έχθρούς, σταγόνας ίδρώτος ρέων έκ τών όπών τοΰ βι- 

» κτυωτοΰ θώρακος, έφαίνετο ώςπερ εί έ^άκρυεν, οτι έκ 

» κακής τύχης ήχθη είς τοΰτο τό έργον.

40. « Τηνικαΰτα εφη ό Σαλέας τώ Καρνά  «Θέασαι θέαμα, 
« οτι τό έν πολέμω τοΰτο μικρόν άθυρμα τοΰ ’Αρζούνα, 

« αίρει ψυχάς μεγάλων ήρώων.

*

41, « Ελθόντος τοΰ θανάτου, ώ Καρνά, ί^ού τής τών Καου- 
« ραβών γηραλέας ^όζης οί όδόντες έπεσαν -, οΐ είσιν οί 

« πεσόντες μαργαρίται έκ τών βασιλικών καρήνων, τών 
« κεκομμένων τοΐς τοΰ ’Αρζούνα βέλεσιν.  12



ΒΙΒΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ, ΚΕΦ. Α'. 673

42. « ’ΐδέ, τά βέλη του ’Αρζούνα, καταβάλλοντα έν ταύτώ 

« εχθρούς άνά έπτά καί άνά οχτώ, λαβόμενα της κα- 

« λής νίκης \ είσδύουσι μετά χαράς είς σκοτιινάς ό- 

« πάς  , είς τό άναπαυθήναι.12

43. «Ο,τι ό Πριτοΰς , θαυμαστόν πρότερον κατόρθωσε, 
« καταστρέψας τά ορη, και έξισάσας την γήν τώ άκρω 

« του τόςου αύτοΰ , τοΰτο ούδέν έστιν, ώς πρός τό έρ- 

« γον τοΰ Αρζούνα, ού τοξοφόρου ό'ντος μόνον, καταστρα- 

« φέντες οί βασιλείς, αφανείς έγένοντο.

3

4

44. « Τίνι φορητός έσται, ώ Καρνά, ούτος ό υίός τοΰ ίν

α δρα, ό'ταν είς τόν στρατόν όρμήση έν άκαρεΐ, ού τώ 

« έκ τής ρύμης τών βελών αέρι αναπαυόμενοι, κόιμών- 
« ται  άπαντες οί ριψοκίνδυνοι ·, »5

45. « Είπών δ’ ό Καρνάς, άγαλλόμενος, « Αύτός ό ’Αρζού- 

« νας, όραθεΐς ύπ’ έμοΰ σήμερον, ποϊ φεύξεται } » πλη- 
υ ρώσας βελών τόν ούρανόν, ούκ έδωκε τόπον ούδέ τώ 

» φωτι τοΰ Πλίου .6

46. « Τό δέ στράτευμα τών Πανδοϊδών, κατασχεθέν φόβώ 
» σφοδρώ, έκλονεΐτο  ώς άλσος φυτών, καί περ άπω- 

« Οουμένου τοΰ άέρος ύπό τών συνεχών βελών τοΰ υίοΰ 

7

1. Ή νίκη έστιν ώς γυνή, ής ό έραστής λαβόμενος, εισδύει είς σκο
τεινόν τόπον, είς τό συνουσιασθήναι.

2. Είς όπάς τής γής, άς έποίουν τά βέλη πίπτοντα
3. 'Ο βασιλεύς Πριτοΰς έστιν, δς έδειξε πρώτος πήν γεωργικήν τέ

χνην.
4. Παίζει πρός τήν λέξιν ό ποιητής.
5. Κοιμώνται, τουτέστιν άποθνήσκουσι, καθώς ό (ϊιπιζόμενος κοίμα- 

ται ήδέως.
6. Δηλ. κατεσκίασε και τόν Ήλιον.
7. Ό κλόνος γίνεται ές άέρος’ ήδη δέ καί άέρος μή ό'ντος, διά τό 

άποτειχισθήναι τό κενόν του αιθέρας, κλόνος και τρόμος έγένετο.

43
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η τοΰ Ηλίου, τών άποτειχισάντων πάσαν διάστασιν τοΰ 

» τόπου.
47. « Κατασκεύασα; δ’ ό υιός τοΰ Ηλίου έν αϊθέρι τόπον ζα- 

» τάσζιον έκ βελών, είς τό έστιάσαι τόν πρεσβυτέραν 

» αδελφόν ’ΐάμαν εθετο σώματα νεζρά πολλά, ώς 

η βρώματα, έν τοΐς πεπτωζόσι σζιαδίοις, ώς τρυ- 

» βλίοις.

48. Οί δε πληττόμενοι έν τή γή τοΰ πολέμου ύπό τούτου 

» τοΰ υίοΰ τοΰ Ηλίου, πολλοΐς βέλεσιν άντέπληττον, 
» θλίβοντες έν ούρανω θυμω πως τόν Ηλιον     τοΐς τα- 

» χέως ζα'ι πυζνώς είσδύουσιν αύτών πνεύμασι

*234

49. Διαρρήξας δέ τά άρματα τών περί τόν Δρυσταδιούμναν, 

» και μυρίους ίππου; καί άναβάτα; κτείνας, άλαλάζων, 

» έγένετο και ό υίό; τοΰ Ηλίου, ώ; Ηλιος άζτινοβόλος, 
υ έζ τών χρυσών βελών  τοΰ ’ίουδιστίρα.1

4. Ό Ίάμας υιός έστι τοϋ Ήλιου, ώς και ό Καρνας.
2. Τοϋ γάρ υίοϋ σφάλλοντος, ό πατήρ παιδεύεται.
3. Οί έν πολέμω θνησκοντες εινδύουσιν είς τόν ούρανόν διά τοϋ ΤΗ 

λίου, ώς διά θύρας.
4. Τά έμπεπηγότα χρυσά βέλη τφ θώρακι τοΰ Καρνά, ώς ακτίνες 

ησαν λαμπραί.
5. Και όλίγω αέρι ευκίνητα έστι τά φύλλα τοϋ Πιππ«λα.

50/ σ Σχών δέ διερρηγμένα, τό τόξον, και τό άρμα, και 

» τόν θώρακα, πληγείς τε τό σώμα, και άπολέσα; τούς 
» θύλακας τών τροχών τοΰ άρματος έζ τών βελών τού 

» Καρνά ό ’ίουδιστίρας, έτρεμεν, ώς φύλλον δένδρου Πιπ- 

» πάλα 5.
51. « 0 δέ Βημας, έξάψα; θυμω, ένίζησε τόν Καρνάν τοΐς 

ι· βέλεσι  τί θαυματόν τοΰτο, οτε ένίζησε και τόν πα-*
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» τέρα αύτοΰ ίίΧιον τοϊς ομμασι, ζαί τον πρεσβύτερον 

» αδελφόν αύτοΰ ’ΐάμαν ταΐς όφρύσι1 ·,

1. Δηλ. ή μέν όψις αύτοΰ ην φλογερά, ώς ό "Ηλιος, ή δέ δφρύς 
φοβερά, ώς Ίάμας.

2. Ώς έν τω τελεί τοΰ αίώνος δώδεκα "Ηλιοι καταπυρπολοΰσι τό παν.
3. Καί οί έλέφαντες, οί θνήσκοντες έν πολέμω, είς τόν ουρανόν ποΐ 

ρεύονται’ ίδιον δέ τοΰ έλέφαντος, τό προστρίβειν τήν κάραν δένδροις» 
43*

52. « Πρός δέ οί ^ίάστ,υ.οι ούτοι, ό Νάνδας, ό Ούπανάνδας, 

<> ό Καβαζής, ό Σουπαρβάς, ό Παστής, ό Δανουργράχας, 
» ό Μα/αβούζας, ό Νιρδβάνδας, ό Διργατμάκας, ό Σαν

ό νισσάγκης, ό Κράτας, και ό Ζαρασάνδας,

53. « Ούτοι οί δώδεκα υιοί σου, ώ βασιλεύ, άνηρέθησαν έν 

» πολέμω ύπό τοΰ Βήμα, ών αί θερμότητες ήσαν, ώς 
«δώδεκα ΐίλιοι  , καί έσήμαινον παντελή όλεθρον τοΐς 

» Καουραβαΐς.

12

54. ·'·’Αγαλλόμενος δ’ό Βήμας τοΐς ήχοΰσι δώδεκα τόξοις 

» αύτών, ώς σάλπιγξιν, ήγλαΐζετο, ώς χορευτής, ού χο- 
« ρός μέν ήν τό κλέος, άνθη δέ, οί διαχεόμενοι μαργα- 

« ρίται έζ τών πληγέντων μετώπων τών έλεφάντων.

55. Οί πίπτοντες μαργαρίται έκ τών μετώπων τών έλεφάν- 

» των, τών πληττομένων ύπό τοΰ Βήκα, έφαίνοντο ώς- 
» περ εί επιπτον άνθη έζ τών ούρανίων δένδρων, τη 

» προστριβή τών έλεφάντων, πορευθέντων είς τόν ούρα- 
» νόν .3

56. « Εκατέρα δ’ η στρατιά ετρεμεν έκ τών αλλεπαλλήλων 

« βελών, τών άφιεμένων άμοιβαόόν ύπό πολλών δεινών 

» βασιλέων, καθώς ή δυάς τοΰ άνδρός ζαί της γυναικός 

β τρέμει έκ τών αμοιβαίων βολών τών όμμάτων.
57. « Εν τούτω τω πολέμω ό Καρνάς έφαίνετο, ώς διεδέξατο 

» την επιστασίαν καί έςουσίαν τοΰ άναιρεΐν πάσαν ψυχήν 
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» ζώσαν, δοθεϊσαν αύτω παρ’ αύτού τού πρεσβυτέρου ά- 

» δελφού ’ΐάμα, δς κτείνας έπί πολύ αφειδώς, αποχήν 

» έποιήσατο, καί εγκρατής έγένετο.
58. « ’Ανελών δ’ ό Καρνάς έπτακισμυρίους ίππους καί ελέ

η φαντας, έκόσμησε τούς έξ αύτών τών αιμάτων ώκεα- 

” νούς, ώς Σελήναις ι, ταΐς κεφαλαΐς τών βασιλέων, 
» τού τε Βεαγραδάτα καί άλλων.

59. « 0 δέ Κρισνάς, θαυμάσας τά αλλεπάλληλα βέλη τού 

» Καρνά, εφη τω ’Αρζούνα, τώ γεγονότι λαμπρώ έπί τή 

η νίκνι κατά τού θεοειδούς Ασβατάμα, καί κτείναντι τον 

« βασιλέα τής Τριγάρτας, τον έχοντα θεία βέλη·

60. « ’ΐδέ, ώ Αρζούνα  ό Καρνάς, κολυμβών, ώς έν ώκεανω, 

« έν τώ πολέμω τούτω, καί διατέμνων ταΐς χερσί    

« τάς χεΐρας τών ήρώων, ώς κύματα, αφορά προς σέ σή- 
« μερον, έρυΟρούς εχων οφθαλμούς, καθώς ό κολυμβών 

« αφόρα εις το του ποταμού πέραν μέρος .

*

123

61. « Ούτος, ορμών, ώς λέων, καί νηλεώς άνασπών ψυχάς 

« ήρώων πολλών, καί μεγάλων έλεφάντων, καί ίππων, 
« ύπό τίνος καταβληθήσεται, άλλ’ ύπό σού, δς ισχυρός 

« εί, ώς Σαράββας ;»4

62. « Τοιαύτα είπόντος τού Κρισνά, μαθώνό ’Αρζούνας παρά 

» τού Βήμα, ώς ό ’ίουδιστίρας έτρώθη βέλει ύπό τού 

» Καρνά, καί έστράφη είς τό στρατόπεδον, έπορεύθη με- 

» τά τού Κρισνά, όψόμενος αύτόν, σφόδρα Ουμούμενοι, 

» καί βαθέως λυπούμενοι.

1. Έκ γαρ τοΰ ωκεανού ή Σελήνή έγεννηθη.
2. Ό γαρ κολυμβών διατέμνει ταΐς χερσί τά κύματα.
3. Καθώς ό κολυμβών αποβλέπει είς τό πέραν μέρος, είς δ άφίξεται, 

καί άναπαυθήσεται, οΰτω καί αύτός, διαμαχόμενος, άποβλέπει πρός σέ, 
δν κτείνας, άναπαυθήσεται.

4. Σαράββας, μυθευόμενον θηρίον δκτάπουν, ίσχυρότερον τού λέοντος.
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63. «ΐδών δ’ αύτούς ό ’ίουδιστίρας, άνέστη έκ τής κλίνης, 
»χαίρων, καίπερ όδυνώμενος τώ τραύματι, διανοηθείς 

» ταΰτα· « Ανελόντες ούτοι τον Καρνάν τω έκ τοΰ έ[χοΰ 

» πάθους θυμω, έληλύθασι μηνύσοντες. »
64. «Μετά δέ τήν προσκύνησιν, καθεσθέντων και λυπηθέν  

» των έν τώ ίδεΐν το τραΰμα, είπεν ό ’ίουδιστίρας μετά 

» χαράς  «Χαίρω  αλλά πώς ό στρατώλεθρος Καρνάς, ό 

« μαθητής τοΰ Παρασουράμα, άπώλετο σήμερον}»

*

* *

65. «ό θάνατος τοΰ Καρνά, άπεκρίνατο ό ’Αρζούνας, έκω- 

« λύθη διά τήν καλήν νίκην κατά τοΰ ’Ασβατάμα Χ· 

« άφεις δέ τήν τοΰ πολέμου φροντίδα έπι τοΰ Βήμα, 

« ήλθον έπισκεψόμενός σε· ήδη δ’ άπελθών διά τής σής 

« προσταγής, Οανάτω παραδώσω αύτόν.»

66. « Πρός δν εφη ό ’ίουδιστίρας μετά θυμοΰ· «Διά τί, ώ 

« έλάχιστε τών Ξατρών, ήλθες εις τήν γαστέρα τής Πρι- 
« τάς   Ούαί μοι, δτι έπι σέ τόν δειλόν ελπίδα είχον 

« τής τών πολεμίων καταστροφής μετά δέκα καί τρία 

« ετη έν έςορία.

12

67. « Αφεις τοΰς σεαυτοΰ αδελφούς έν πολέμω, σύ μόνος 

« έφοβήθης, και έφυγες άπό τοΰ Καρνά, καθώς ή έλαφος 

« άπό τοΰ θηρευτού. Εγχείρισαν αύτό τό τόζον γενναίω 

« τινι, δ; ρύσεται ημάς άπό τοΰ έ^θροΰ.»
68. «0 δέ Κρισνάς έφη τώ ’Αρζούνα, τείναντι τό έαυτοϋ 

» ομμα είς τήν ρομφαίαν, έρυθρόν δν έκ θυμοΰ, και πλή- 
» ρες διακρύων, είς έκπλήρωσιν τής έαυτοϋ γνώμης, ήν 

» έθετο πρότερον .3

1. Ο'ιονε'. ελεγεν* επειδή έγώ ένησγολούμην τω κατά τοΰ ’Ασβατάμα 
πολέμω, διά τοΰτο ό Καρνατ άπέφυγε τόν θάνατον.

2. Δηλ. είς μάτην έγεννήθης.
3. Γνώμην εθετο, ώς, οςτις ε’πη τοιοΰτον λόγον, « Έγχε'ρισον άλλα» 

« τό τόξον,» τούτφ θάνατος εσται.
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69. «Ελκυσον εύθεως τόομμα άπό τής ρομφαίας, κρίνας 
« τούτο ανοίκειον, καί Ονείδισαν τόν ’ίουδιστίραν οί γάρ 

« σοφοί λέγουσιν, ώς δ πρός τόν ζρείττονα όνειδισμός, 

« θάνατός έστιν άνευ οπλου.»
70. «’Ακούσας ό υίός τοϋ Ινδρα, ελεξε πρός τόν ίουδιστίραν 

» αύθαδώς και προπετώς’ «Σύ αύτός πλήρης φόβου καί 

« δειλίας τυγχάνεις ων, καί μέγας αναίσθητος, ζαί φα- 

« νερός ατάσθαλο: έν γή βασιλεύς.»

71. «Πρός βν έφη ό Κρισνας, τοιαΰτα είπόντα, καί έλκύ- 
» σαντα τό ξίφος είς έαυτού άναίρεσιν  «Αφες, μωρέ, τό 

« οπλον, Οέλων αύτόχειρ γενέσθαι, έπειδή μετενόησας 
« έπί τή πρός τόν πρεσβύτερον αδελφόν καταφρονήσει  

« ποίησον δ'έ σαυτώ έπαινον, δς έστι θάνατος παρά τοΐ; 

«αγαθοί; άνδράσιν .»

*

*

*

72. «Εννόησα; ό ’Αρζούνας τούτο, έφη, καυχώμενος  « Ού- 

« δεί; έστιν όμοιος έμοί έν ταΐς ζατά τά όπλα άρεταΐς  
« κοι υφαϊός είμι πάντων τών διαπρεψάντων τοΐς κατά 

« τόν πόλεμον πλεονεκτήμασι καί ήίωϊκοΐς κατοοθώ- 
« μασιν,»

*

*

73. «Τού δέ ’ίουδιστίρα ερυθρού γενομένου τό πρόσωπον έκ 

» θυμού, ζαί έκφωνήσαντος’ «Ούτος έμέ μέν κακώς λέγει, 
« εαυτόν δ’ επαινεί,» έφη ό Κρισνας· «Σκέψαι, ώς ό ’Αρ- 

« ζούνας, σοι μεν αύτώ έπαινον, έαυτώ δέ ψόγον πε· 

« ποίηκε ^.»

74. «Τοιαΰτα είπών ό Κρισνας, έπεσε μετά τού ’Αρζούνα 
“ πρός τούς λωτίους πόδας τού ’ίουδιστίρα, ώς βομβύλιοι

1. Οίονεί ελεγεν  οςτις δβρ'ση τόν βασιλέα, θάνατος ε'σται τουτφ, 
ζατά τόν νόμον  εϊδ’έπαινον ποιήσεις σεαυτώ, δς εστι θάνατος παρά τοϊς 
φρονίμοις, βμοιον άν ειη, ώςπερ εί εΟανες.

*
*

'Ο γάρ έπαινώ; εαυτόν έπίψογός έστιν.
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» πρός τούς λωτούς· ό δέ, άγκαλισάμ.ενος αύτούς μετά 

« χαράς, ερρανε δάκρυα, ώςπερ εΐ έλουσε και έχρισεν αύ- 

« τούς βασιλείς διά τόν μέλλοντα θάνατον τοϋ Καρνά.

75. « Πορευθείς δ’ ό ’Αρζούνας μετά τοϋ Ιουδιστίρα εις τόν 

» πόλεμον, καί άνελών πολλούς βασιλείς, έποίησε τήν 

μ γήν πλήρη καρών αγλαών, ώς Σελήνών.
76. «0 δέ Βήμας τοσοϋτον συνέτοιύε τήν στρατιάν τών πο

υ λεμίων τή κορύνη, ώστε διάκρισιν μή γίνεσθαι τών έν 

» γή παρερριμμένων μελών τών βασιλέων, τών αρμάτων, 

» τών έλεφάντων, καί τών ίππων .1

77. «Μαινόμενος δ’ ώς έλέφας, καί προχωρών, έτρεψεν άπό 

» προσώπου αύτοΰ τούς εχθρούς, φοβηθέντας, καί άφείς 
» τό άρμα καί τά όπλα, κατεπήδησε, καί έλάβετο τοϋ 

» Δουσσασάνα, ος έτυχεν έμπροσθεν, τρέμων.

78. «Ελκύσας δ’ αύτόν πρός εαυτόν, λίαν θυμούμενος, ώς 

» περ προτρεπόμενος ύπό τής φιλτάτης Δραουπαδής, τής 

« πολλά παθούσης ύπ’ αύτοΰ, είπε μεγαλοφώνως, ώςπερ 
» κατακαίων πάντα τά μέρη ό'μμασι πυροειδέσιν

79. «ίδετε, ίδετε, ώ βασιλείς· τούτου τό στήθος έγώ διαρ- 

« ρήξας, πιοϋμαι τό αίμα  8ς εχαιρεν, έλκων έκ τοϋ ίμα- 

« τίου καί τής κόμης τήν Δραουπαδήν έπί συνόδου.»

*

89. «Τοιαϋτα είπών, διαρρήζας τό εύρύ στήθος τοΰ υίοϋ 

» σου, έπινε συχνάκις τοϋ αίματος αύτοΰ, καί έβόα συ- 
» χνάκις, καί ένητένιζε συχνάκις πρός τούς βασιλείς.

81. «Κρούων δέ τόν μυώνα χειρί καθημαγμένη, περιλείχων 

« τά καθγμαγμένα χείλη, ό'μματα έρυθρά έχων, καί βοών, 

» καί φρίττων, έωράτο ύπό τών ήρώων, οίς λυποθυμία 

» έγένετο.

1. ΣυνΟλοωΟέντα τα μέλη συνεμίγησαν, καί δια τούτο ού διεκρίνοντο.
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82. «Εκείνω τώ θυμω ό Βημας έποίησεν άν τον κόσμον 
» άνευ τού Καρνά και τού Δουριοδάνα, εί μή έρωτόλη- 

» πτος έγένετο ,  ενθυμούμενος τήν διακεχυμένην κόμην2 

» τής Δραουπαδής.

*

83. «Τηνικαύτα ό γενναίος Βρισσασένας, ό υιός τού Καρνά, 
» ό ων ικανός έρίσαι καί τώ Ινδρα, είς ούδέν τιθέμενος 

» τόν υιόν τού Ινδρα, έρριψεν είς τήν γήν τού πολέμου 

» πολλούς δεινούς βασιλείς.

84. «Είς δ’ ων, πολλούς έπέσχε τής ορμής, οίον τόν Να- 
» κούλαν, τόν Σαχαδέβαν, τόν Σατεκήν, καί άλλους, τούς 

» όντας ικανούς καταστρέψαι τόν κόσμον, καθαις ό αίγια- 

» λός έπέχει τής ορμής τά έπιφερόμενα κύματα τής θα- 

» λάσσης.
85. «0 δ’ ’Αρζούνας, διατεμών βέλεσιν, ερριψε τήν τε κε- 

» Φαλήν καί άμφοτέρας τάς χεϊρας τού Βρισσασένα, ού τό 

» μέν πρόσωπον έφαίνετο, ώς λωτός, ένθα έκάθητο ή 
» Λαξμή τού Δουριοδάνα 3, αί δέ χεϊρες, ώς λωτοί, κο- 

» σμήματα τών όότων.
86. « Εδραμε δ’ έπί τόν Αρζούναν ό καρτερόθυμ.ος Καρνάς, 

» θυμούμενος καί λυπούμενος έπι τώ θανάτω τού υιού, 

υ εχων ομμα έρυθρόν, καί μέλαν, ώς μέλαν φάρμακον έν 

» μέσω πυρός.
87. « Πόλεμος δή δεινός συνεκροτηθη, ος έκ γενέσεως έν μελέτη 

» ήν αύτοΐς, καί έν έφέσει μεγάλη, έ'νθα ό αιθήρ έπληρώθη 
» θεών καί Γανδαρβών, κεκλημένων φωνή τού Ναράδα \

Ί. Έρωτόληπτος έγένετο καί λυσιμελής, καί διά τοΰτο ούκ άνεϊλε 
τόν Καρνάν καί τόν Δουριοδάναν τότε.

2. Διελύθη ή κόμη, οτε είλκύσθη ύπό τοΰ Δουσσασάνα.
3. Έπί τούτου δηλονότι είρείδετο ή δόξα τοΰ Δουριοδάνα.-
4. Φιλεϊ γάρ τάς έριδας κςιι μάχας ό Ρΐαράδας.
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88. « Ερωτηθέντες δέ δ,τε Σίβας και ό Βραχμάς ύπό τών 

» θεών, διχογνωμούντων και φιλονεικούντων, «Πότερος; 

» ό υίός τοΰ Ηλίου ·, ή ό τοΰ ϊνδρα νικήσει·, » άπεκρί- 

» ναντο  « Οπου ό Κρισνάς, ε’κεϊ καί ή νίκη αεί. »*
89. « 0 δέ καιρός εκείνος, εν ω ήχος έγίνετο τών κόγχων 

» τοΰ Κρισνά, τοΰ Αρζούνα, τοΰ Σαλέα, και τοΰ Καρνά, 

» έφαίνετο, ώς ό καιρός τής συντέλειας, δτε τάραχος 

» μέγας γίνεται τών συρρηγνυμένων μεγάλων κομμάτων 
» τών συμμιγνυμμένων τεσσάρων θαλασσών .1

90. « Ούτως ούν τούτοιν τοΐν υίοΐν τής Πριτάς, όρμησάν- 

» τοιν κατ’ άλλήλων, ό μέν Σαλέας έτρεμε, πληγείς 
» τώ βλοσυρώ βλε'μματι τοΰ Κρισνά, ό δ’ έλέφας, ό έπι 

« τής σημαίας τοΰ Καρνά, ε’κλονεΐτο, πληγείς τω άκρω 

« τής τριχός τής ούράς τοΰ Χανουμάνος, τοΰ έπί τής 
» σημαίας τοΰ ’Αρζούνα.

91. <'Ενέτεινε δ’ ύ Καρνάς τό τόξον, ώ όνομα Βιζαία, οο- 

» θέν παρά μέν τοΰ Βραχμά τω ϊνδρα, είς τροπήν τών 

« Τιτάνων, παρά δέ τοΰ ϊνδρα τώ Παρασσουράμα, είς 

» όλεθρον τών Ξατρών, παρά δέ τοΰ Παρασσουράμα, τού- 

» τω τώ Καρνά.
92. « Οί δέ έκατέρωθεν τών πλαγίων βασιλείς έτιτρώσκοντο 

» καί άνγροΰντο συνεχέσι βέλεσιν ύπό τών υιών τοΰ Η- 
» λίου καί τοΰ ϊνδρα, οΐ έπεθύμουν μονομαχήσαι  .12

93. «Οί μέν ούν όϊστοί τοΰ Καρνά, ριπτόμενοι, έχοντες 
μ λευκά πτερά, ώςπερ σύμβολα τοΰ κλέους, κατέθλιβον 

1. Τέσσαρες οΰτοι οί ήρωες, τέσσαρες καί αί Οάλασσαι, ή έώα, ή 

εσπερία, ή νοτία, καί ή βορεία.
2. ’Πθελον μόνοι αύτοί μεΐναι είς μονομαχίαν, καί διά τοΰτο αί

ρουν τούς όντας περί τά πλάγια αύτών.
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» τό σώμα τοΰ Αρζούνα, καθάπεο χήνες πολλοί τόν κυά- 

» νεον λωτόν.
94. « Οί δ’ άφιέμενοι βιαίως όϊστοι ύπό τοΰ ’Αρζούνα, είς 

» τό ποιήσαι τόν κόσμον άνευ τοΰ Καρνά, νύττοντες τό 
» σώμα αύτοΰ, είσέδυον είς τήν γήν, ώςπερ νύζοντες τόν 

» Βαλήν .1

95. « Κατε'κοπτε δ’ ό Καρνάς τά έπί τής χειρός βέλη τοΰ 

» ’Αρζούνα, θαύμα ποιών πάσι, καθώς ό φρόνιμος άνε- 

» νέργητα ποιεί τά κατά πρώτον άναφανέντα δεινά τής 
' 2

1. Παίζει πρός τήν λέξιν ό ποιητής, διά τό ταυτόσημον τής Ινδι
κής λέξεως, σημαινούσης τόν τε Καρνάν και τόν Βαλήν. (Σ. τ. έκδ.)

2. ΟΤον νόσημα, ή άλλο τι.
3. Τά συνεχή βέλη ήν ώς διάφραγμα και άποτείχισμα τοϊς θεοΐς, 

δηλ. έμπόδιον τή θεωρία.

»τύχηςΖ.
96. « Θαυμάσαντες δέ τήν έπιδεςιότητα τοΰ Καρνά δ,τε 

» Βήμας και ό Κρισνας, είπον, τώ ’Αρζούνα· « Δυσνί- 

« κήτος ούτος, ώ γενναίε  δθεν πολέμει ένταΰθα μετά 
« πλείονος δυνάμεως, ή έν τω δρυμώ κατά τοΰ ίνδρα 

« και κατά τοΰ Κιράτα.»

*

97. “ ’Ακούσας ό ’Αρζούνας τών όρθώς ρηθέντων ρημάτων 

» τούτων, έποίησε τόν αιθέρα πλήρη βελών, ριπτομένων 

» ύπό τών χειρών, αΐ ήχον άπετέλουν τοΐς ψελλίοις, 
» ώςπερ εί έκάγχαζον.

98. « Ο δέ φιλότιμος Καρνάς κατέκοψε τω βέλεί τοΰ Πα- 

» ρασσουράμα, τό έκ τών βελών τοΰ ’Αρζούνα καταπέ- 

» τασμα    έν τώ αίθέρι, είς τό δεΐξαι τοΐς θεοΐς τήν έαυ- 

υ τοΰ μεγαλουργίαν.

123

99. « ’Απέδειξε δέ τοΐς συνεχέσι βέλεσι τά βαλλόμενα σώ- 

» ματα τοΰ Βήμα και τοΰ Κρισνά καί τοΰ ’Αρζούνα όμοια 
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» ταΐς τρισί κορυφαΐς τοϋ όρους Τρικούτα \ αΐ βάλλονται 

«ταΐς άκτίσι τοϋ ίΐλίου περί τήν εω.

100. « Πολλοί βασιλείς, παρατυγχάνοντες, άπώλοντο έν τή 
» φρικτή μάχη τούτων τών ηραίων έκ τών βελών, κα
ί» Θώς πολλά δένδρα συντρίβονται έν μάχη δύω αγρίων 

» έλεφάντων.
101. " Ετέθη δ’ ύπό τοϋ Καρνά έν τω τόξω άντί βέλους ό 

» οφις έκεϊνος, ος, άποκοπείς τήν ούράν έν τώ άλσει 
» Κανδάβα, γνώμ,ην εθετο, καί έφη άμφοτέραις ταΐς 

» γλώσσαις, ώς καταβρώσεται άμφοτέρους τούς μέλανας.

102. « Είς άναίρεσιν της Θερμότητας είπόντος τοϋ Σαλέα τώ 

» Καρνά, « Ω Καρνά, άνήκοε φιλικών λόγων, ούτος ό 
« άντί βέλους οφις ού κατευθυνθήσεται πρός τόν πολέμιον

103. « στρατόν έκ ταύτης τής προσαρμόσεως· οθεν προσάρ- 
« μοσον αύτόν έκ δευτέρου  εί δέ μή, ούκ είοήμων εί 

« τών τοϋ πολέμου, » ό Καρνάς άπεκρίνατο, « Δίς ού 
« προσαρμόζω τό οπλον », καί άφήκε τόν οφιν κατά τοϋ 

» Αρζούνα, άχθεσθείς τήν καρδίαν.

*

104. « Τοϋ δέ Κρισνά γενομένου βαρέος, δίκην ορούς, οί μέν 

» ίπποι ώκλασαν  , τό δ’ άρμα κατεκλίΟη  ό δ’ οφις 

» άφείλετο τό άκρον τοϋ διαδήματος τοϋ ’Αρζούνα.

12 *

105. « Περιστοιχισμένοι δ’ ούτοι οί μέλανες τοΐς βέλεσι τοϋ 

» Καρνά, τοΐς πολυχρωμάτοις έκ τών πολυτίμων λίθων, 

» έφαίνοντο, ώςπερ ταώνες, είς τερπωλήν τής νίκης τοϋ 
» ΐουδιστίρα .3

1. Τρικούτα, τουτέστι Τρικόρυφον, όνομα όρους περίφημου.
2. Έπεώή οί μεν ίπποι ώκλασαν, ή δ’ άμαςα κατεκλείσθη διά τό 

βάρος τοϋ σώματος τοΰ Κρισνά, διά τοΰτο ό όφειος όϊστός άπέτυχε 
τοΰ λαιμοΰ τοΰ ’Αρζούνα, ου έστοχάσατο ό Καρνάς.

3. Ή νίκη, ώς γυνή ή παίζει σύν άγλαοΐς όρνεσι.
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106. « Τα δέ τμήματα τοϋ χρυσού θώρακος τοϋ Καρνά, ον 
» κατέκοψεν ό Αρζούνας τοΐς βέλεσιν, έφαίνοντο, ώςπερ 

» εί ησαν άζτΐνες, άς έδωκε τώ υίώ ό Ηλιος, φιλοστορ- 

η γία κινούμενος.
107. « ό δ’ άφεθείς εκείνος οφις, ώς βραγιών τοϋ Ιαμα, συμ- 

λ μαχοϋντος τώ Καρνά, διότι ην υίός τοϋ Ηλίου, Θεών 
» μετά συρίγματος, καί μηνιν εχων διά τό έν Κανδάβα 

» πάθος, διετμηθη έν αίθέρι τώ τοϋ Αρζούνα βέλει.

108. « Κοπείσης δέ της χορδής τοϋ τόξου τοΰ ’Αρζούνα τοΐς 

« βέλεσι τοϋ Καρνά, τό τόξον άκαμπές έγένετο, και έξε- 

» τάθη, ώςπερ εί ηθελεν άνάπαυσιν, πονησαν έν τοιούτω 

» πολέμω.
109. σ Τό δέ πϋρ, ό έστι τό θυμοειδές, ύπερκαΐον διά την 

» τοϋ τόξου καταταστροφην ,  είσέδυ την καρδίαν τοϋ 

»υίοϋ τοϋ ϊνδρα, ώςτε είπεΐν « Νίκησον ταχέως τόν 

« μέγαν εχθρόν. »

*

110. «Εθετο δ’ ό ’Αρζούνας έν τώ τόξω χορδήν καί βέλος, 
» ικανόν ον κατακαϋσαι πάν μέρος τοϋ κόσμου· είσέδυ- 
» σαν δ’ είς την γην οί τροχοί τοϋ ά'ρματος τοϋ Καρνά, 

«ώςπερ θέλοντες κρυβήναι έκ φόβου.

111. «Θέλων δ’ ό υίός τοϋ Ηλίου έκβαλεΐν τούς τροχούς τοϋ 

» ά'ρματος, τούς έμπαγέντας έν γη, ώς έν ίλύϊ τοϋ άμπλα- 
« κηματος της βουφονίας Χ, έκραξε πρός τον ’Αρζούναν

112. «ό είδημων τών τοϋ νόμου, ανάβαλε την βολήν τοϋ 

« μεγάλου οπλου, ενόσω έκβάλω τούς τροχούς τοϋ ά'ρμα- 

ο τος, είς δ έλπίζει ό Κύριός μου Δουριοδάνας· οί γάρ 

«ηρωες ούκ είσιν ηρωες, τοϋ έχθροϋ ό'ντος έν δεινοϊς.»

4. Τό γάρ τόξον έκεϊνο έδόθη παρά τοϋ πυρός, ώς προείρηται.
2. ΊΙ βουφονία έστιν εκείνη, ην έποίησε πρότερον ό Καρνάς, ώ< 

έρ^έθη.
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113. «Προς δν εφη γελών ό Κρισνας  «Εύγε ! νόμους προ- 
» τείνειν οίδας  διά τί δέ ούκ ένθυμφ την σκευωρίαν τοΰ 

" φαρμάκου, καί τοΰ πυρός, ζαί την πρός την Δραουπα- 
« δήν καταφρόνησήν, καί τόν θάνατον τοΰ ’Αβημανιού ;

*
*

114. «Θυμωθείς δ’ ό Καρνάς ε’κ τοΰ λόγου τοΰ Κρισνά, νιζή- 

» σας τφ Βραχμάστρα τό οπλον τοΰ ’Αρζούνα, έποίησεν 
» έκ τών αλλεπαλλήλων βελών οδόν πως έν αίθέρι, είς 

» τό έλθεΐν πρός τόν δίσκον τοΰ Ηλίου ι.
115. «0 δ’ ’Αρζούνας ερριψεν εύθεως τό πύρινον βέλος, κατα- 

»καίον πάν μέρος  ού τφ μέν μελανότητι ήττήθη ό ΐά- 
» μας   , τη δέ θερμότητί ό ΐίλιος, ό πατήρ καί ό αδελφός 

» τοΰ Καρνά.

*
123

116. «Αντέρριψε δ’ό Καρνάς την Βαρουνάστραν, τουτέστι τό 

» ύδροφόρον ό'πλον, κατασβύον την φλόγα τοΰ πυρίνου βέ- 

» λους. Τότε τό κλέος αύτοΰ έγένετο, ώς τό χρώμα τοΰ 
» αργύρου, τοΰ έμπεπυρωμένου, καί έμβεβαπτισμένου τω 

3 « υοατι .
117. «0 μέν ούν Καρνάς, ού οί τροχοί  έ'δυσαν είς την γήν, 

« νικήσας τό πύρινον βέλος τοΰ ’Αρζούνα τώ έαυτοΰ ύδρο- 

» φόρω βέλει, ΐστατο απορών, καί έφαίνετο ώς ό έσπε- 

» ρινός καιρός, καθ’ δν ούθ’ Ηλιος, ούτε Σελήνη λάμπει, 
» μαράνας τό πρόσωπον τοΰ Δουριοδάνα, ώς ό εσπερινός 

» καιρός τόν λωτόν.

4

1. Εγγύς ήν θανάτου, καί διά διά τοΰτο έποίησε κλίμακα έν αίθέρι 
έκ τών συνεχών βελών, είς τό άνελθεϊν καί είσδύσαι είς τόν ουρανόν διά 
τοΰ Τίλιου.

2. Μελάντερον ήν τοΰ Τάμα, καί Οερμότερον τοΰ Ήλιου.
3. Ερυθρός γάρ ών ό άργυρος, έκ τοΰ πυρός λευκός γίνεται έμβα- 

πτισθεις υδατι* μέγα δηλ. κλέος ελαβεν ό Καρνάς.
4. 01 δύω τροχοί, ώς ό "Ηλιος καί ή Σελήνη.
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118. «0 δ’ Αρζούνας, λέξας ταύτην την μυστικήν εύχήν, «Εί 
«ό Ρούδρας καί οί λοιποί όπλοδιδάσκαλοι ήδονται ταΐς 

« άσκήσεσιν, άνέλοιμι τούτον διά τούτου τού όπλου,» 

» ερριψε το χρυσούν βέλος, ώ όνομα ΑτζαΛικά.

119. «ϊφ’ ού πληγείς ό Καρνάς κατά τόν λαιμόν, έπεσε, 
» πιέσας τόν ύποχθόνιον όφιοβασιλέα. ό δ’ Ηλιος έ'δειξεν 

» έν τώ στηθεί αύτού μέγα τρύπημα \ ώςπερ εί διερράγη 

» έκ της ύπερ τού υιού λύπης.
120. «Αύτός ό μεγαλόδωρος Καρνάς, δούς καί τό έαυτού σώ- 

» μα τοΐς βέλεσι τού Αρζούνα, ύπό τίνος ούχ ώράθη, ότι 

« έπορεύθη εις τάς άγκάλας τού πατρός αύτού ίΐλίου, 

» λαμπρύνων πάσαν διάστασιν τού τόπου·,

121. «Τού μέν ούν βρα/ίονος τού ’Αρζούνα γελώντας (άγαλ- 

» λομένου) έπί τή νίκη, ή στρατιά τών Καουραβών αίσχύ- 

» νη πως έστρεψε τό πρόσωπον , γεγενημένη άνευ τού 

»Καρνά, καί έστερημένη τού φρονήματος καί τής άν- 
» δρείας, ώς δύιο λαμπρών ενωτίων.

*2

122. «Καί περ δέ πεσόντος τού έταίρου, δς ήν ώς κεφα- 

« λή, ό υιός σου Δουριοδάνας, δραμών είς μάχην, πρώ- 

» τον αριθμόν, έν τοΐς ήρωσιν έλαβε  , θαύμα ποιών τοΐς 

« θεοΐς.

34

123. «Τού δ’ Ηλίου πορευθέντος πρός τόν τής δύσεως ώκεα- 

» νόν είς τό δούναι πως χοάς τώ άποθανόντι υίώ, οί 

» ηρωες έπαύσαντο πολεμούντες, οί μέν Πανδοίδαι, έχον- 

4. Ό "Ηλιος όταν δυη φαίνεται τετρυπημένος πως έν τω μέσω.
2. 'Ως γυνή άποστρέφει τδ πρόσωπον, μή εχουσα ώτα* παίζει δε 

προς τήν λέξιν δ ποιητής. Κάρνα γάρ λέγεται και τδ ούς* τδ δέ φρό
νημα καί ή ανδρεία, ώς ενώτια, ά έστι κοσμήματα* κυρίως γάρ κο
σμήματα τής στρατιάς έστι τδ μέγα φρόνημα καί ή ανδρεία.

3. Τά πρωτεία ελαβε.
4. Νύξ έγένετο.
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» τες όμματα χαρίεντα, ώ; Κουμού^αι οί Καουρα- 

» βαί πρόσωπα στυγνά, ώς Καμάλαι * 2. »

4. Κουμούδα, λωτός νυκτάνθης.
2. Καμάλα, λωτός ήμεράνθης.

124. «Σεβέσθω τόν λώτιον πόδα τού σοφού καίορθοδόξου ^ι- 

» δασκάλου Ζηναδάτα ό εγκρατής καί αγαθός Αμάρας, 

» ού τού σεληνιαίου προσώπου απαύγασμά έστιν ή χάρο
υ ποια Βαλαβαράτα, ής τό όγδοον βιβλίον πέρας είληφεν7 

>■ ω όνομα Καρναπάρβα.
125. «Εν τούτω τω όγδόω βιβλίω, ω όνομα Καρναπάρβα, 

«εμπεριέχονται εκατόν καί έβ^ομ.ήκοντα τρεις στίχοι, 

» κατά τό μέτρον ’Ανουστούπα.

Τέ)\ος του όγδο'ου Βιβλίου 

της 
Βαλαβαράτας.



ΒΙΒΑΙΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ >,

δ οια.Ιαμβάνει τηνυάχη/ τοϋ Σα.Ιέα χαί τοϋ Ίονδιστίρα,^ 

χαι τιρ' τοϋ Λουριοδάχα χαϊ τοϋ Βήμα.

1. Διαφυλάττοι ύμάς ό οσιος Βεάσας, ό ωκεανός της άμ- 
βοοσίας γαλήνης, ού τοΐς νομικοΐς βιβλίοις  , ώς κύμα- 

σι, τίς ούκ άν άπαλλάξειε τόν καύσωνα (τήν θερμότητα) ;

*2

2. Θεωρήσας δ’ ό Σανζαίας τω νοί τόν πολυπήμονα (όλε- 

θριον) πόλεμον, έλθών πάλιν πρός τόν Δρυταράστραν, 
λόγους έλεζεν άναρθρους έκ λύπης·

3. «Τοϋ μέν ούν Καρνά, ώ βασιλεύ, δς ήν λαμπρός περί 
ο την ανδρείαν, περί την φιλοδωρίαν, και περί την ωι- 

» λίαν, μείναντος έν τοΐς ώσί μόνον τοΰ κόσμου  ,34
4. «0 υίός σου Δουριοδάνας, ών άνευ ζωής, ού ζωη ήν ό 

» Καρνάς, καί παραπαίων, ώς δαιμονόληπτος, ήν εις φό- 

« βον τοΐς οΐκείοις.
5. «Παρακαλούμενος δέ σφόδρα ύπό τοΰ Κριπά, είς τό 

» ποιήσαι διαλλαγήν, είρηκεν «Τίς εύμενής μοι έστιν, 

« 8ς προτρέψειμε είς διαλλαγήν, άνευ μεγάλου πολέ- 
4

4 . Τδ εννατον Βιβλίον μονοκέφαλόν έστι.
2. Έστι καί νομικά βιβλία, ά συνέγραψεν ό Βεάσας.
3. Δηλ. άποθανόντος.
4. Τουτέστιν εύμενής μοι έστιν δς προτρέψει με είς πόλεμον καί ούχί 

είς διαλλαγήν.

-« μου , »
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6. « Σύν δεν τή γνώριη τοϋ ’Ασβατάρια αρχιστράτηγος έχει- 
» ροτονήθη ύπό τοϋ βασιλέως Δουριοδάνα ό Σαλέας ό 

« ων φερωνήζως κάρφος τοΐς έχθροΐς, καυχώριενος ταΰτα· 
<< Ο Κρισνάς καί ό Αρζούνας οΰκ είσιν όριοιοί μου. »

7. «Αντίστοιχος   δέ τοΰ Σαλέα έγένετο ό ’ίουδιστίρας, 

« κατά τόν λόγον του Κρισνά, είπόντος· «Σύ αύτός άν- 

« τίστηθι τω Σαλέα, ός έστι κρείττων τοϋ Δρόνα, καί 
« τοϋ Καρνά, καί τοϋ Βήσρ.α, καί δυσνίκητος καί αύτώ 

« τώ ’Αρζούνα.»

12

8. «Είπών δ’ ό Σαλέας, ώς πολεριητέον πολλούς πολλοΐς, 
» καί ούχί ένα ένί, συλλέξας την στρατιάν, εταξεν αύτήν 

« εις σχήαα τετράγωνον.
9. «0 δέ ’ίουδιστίρας διεριέρισε τόν στρατόν είς τρία σώ- 

» ριατα· καί τό ριέν δούς τω Σατεκή, τό δέ τω Δρυστα- 

« διούρινα, τό δέ τω Σικανδή, έξο>ρριησεν, άνατείλαντος 

« τοϋ Ηλίου.
10. «Ηρξατοδ’ ό πόλεριος, έν ώ άναρίθριητα βέλη έρρίπτον- 

» το· αί δ’ έρυθραί ακτίνες τοϋ Ηλίου πεοί τήν έώ έφαί- 

» νοντο ώς ροαί αίριάτων, έκ τών πληττοριένων διαστά- 

»> σεων τοϋ τόπου.
11. «Τό δέ στάδιον έκείνο τοϋ πολέρ.ου, έν ώ πολλοί έσφά- 

» γησαν, ήν, ώς ρ.αγειρεΐον τοϋ ’ΐάρ.α · ό δ’ άνιστάριε- 

» νος εις τόν αιθέρα κονιορτός, ώς καπνός.

3

12. «Αί δέ κοπτόριεναι κεφαλαί τών βασιλέων τοΐς ςίφεσι, 
«καί έφαλλόριεναι, ησαν, ώς τριήρ.ατα τής όρύζης τοΰ 
» ΐάρ.α, τής πτησσοριένης τοΐς δίδοιζι.

13. «Οί ρ,αχηταί, διαβάντες τό ποταριηδόν χεόχ.ενον αίρια 

1. Σαλέα λέγεται ό ήλος.
2. Ό Ίουοιστ'ρας Αρχιστράτηγος έχειροτονήθη.
3. Έν τφ μαγειρείω τω βασιλικφ πολλά ζώα σφάζονται.

44
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» επ’ έλεφάντων πεπτωκότων, άνήρουν τούς εχθρούς, καί 
» δόξης τυχόντες, ήδοντο, καθώς ό Ράμας, διαβάς τόν 

» Ωκεανόν έπί πετρίνης γεφύρας, ήδετο, άνελών τόν Ρα- 

« βάναν, καί τυχών τής Σητάς.
14. «Εμάχοντο δ’οί μάχιμοι γενναίως, καίπερ άπηλπισμένοι 

» τοΰ ζήν, ένεκα τοΰ θανάτου τών πρός πατρός καί μη- 

» τρός θείων, αδελφών, πάτερων, υιών, καί εταίρων.

15. «Καίτις σύμμιξις έγένετο άμφοτε'ρων τών στρατών, 
» λευκή μέν έκ τών γελώτων, μέλαινα δέ έκ τών μα- 

» χαιρών, ώς ή λευκομέλαινα σύμμιξις τής Γαγγάς καί 

» τής ’ίαμουνάς, ή έστιν είς λύτρωσιν καί αθανασίαν τών 
» βυθιζόμενων έν τοΐς ύδασιν

16. «Ο μέν δεινός καί θαυμαστός έν πολέμοις Νακούλας 

» άνεΐλε τόν Σατεσέναν, τόν Σουσσέναν, καί τόν Σιτρα- 

» σε'ναν, τούς υιούς τοΰ Καρνά, τούς λαμπρά ένώτια 

» φέροντας.
17. «0 δέ τής Μάδρας βασιλεύς Σαλε'ας, εχων έπί τής ση- 

» μαίας χρυσήν αύλακα, είς τό σημάναί πως, οτι τοιαύ- 

» την αύλακα ποιήσει έν τοΐς στήθεσι των έχθρών,
18. «Καί προξένων γνωσιμάχησιν   τώ Δουριοδάνα, λέγοντι, 

« Οΐμοι! επειδή ό Σαλε'ας ούκ έχειροτονήθη πρότερον 

" στρατηγός, διά τοΰτο ό Βήσμας καί οί λοιποί ήρωες 

« άν/ρέθησαν !»

*2

19. «Είσέδυ τόν πολέμιον στρατόν, άναιρών τούς εχθρούς,

4. Καθώς ό πίπτων είς τά συμμιγέντα ύδατα τής Γαγγας καί τής 
’Ιαμουνας, λυτροΰται τοΰ σώματος, ούτω καί ό πίπτων έν τοΐς συμμι- 
γεϊσι τούτοις στρατοΐς, αθάνατος έγίνετο.

2. Δηλονότι, εί έγώ έχειροτόνουν τούτον στρατηγόν, άνρροΰντο μέν 
&ν οί εχθροί, εζων δέ ό Βήσμας καί οί λοιποί.
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» οίονεί γλώσσαις τών διακόνων τοϋ Ίχ^α, αΐ έγένοντο 

» αίχμαί τών βελών είς πόσιν αίματος.
20. « Κτείναντος δέ τοϋ Σαλία αφειδώς πεζούς, έφιππους, 

» άο^.ατ7^άτας καί έλεφανττΑάτας, οί ίγθροί έφαντά- 
ι» ςοντο πανταχοϋ παρόντα τόν Σαλέαν ι.

21. π Βληθείς δ’ ύπό τούτου βέλει ό Βημας, κατέβη άπό 

» τοϋ άοματος, ώς λέων ύπό κορυφής οοους, καί εδοαυιε, 

» πληρώσας τόν αιθέρα φωνής.
22. « Συντρίψας δέ τό άρμα τοϋ Σαλέα τη κορύνη, όμοιος 

» έγένετο μεγάλω έλέφαντι, δς διαρρηγνύει τώ όδόντι 

« κορυφήν όρους.
23. «Κόνιος δ’ έξανισταμένης έκ τών ποδών, ό Βημας καί 

» ό Σαλέας, άνέχοντες τάς κορόνας, έφέροντο πε'ριξ, ως 

» περ ύπό στροβίλου, τοϋ θανάτου.
24. « Εβόων δ’ έπί μέγα, λαμπρύνοντες τόν αιθέρα τοΐς 

» σπινθηρσι, τοΐς έζαγαμένοις έκ τών συναρασσομένων 
» κορονών, ώςπερ Οραύσμασι τών έαυτών θερμοτήτων, 
» τών θραυομένων τη πληνη τών κορονών.

25. «Ιίληξαντες δ’ άλλήλους ούτοι, επεσον μετά ψόφου, 
» ώςπερ λίθοι ριπτόμενοι έκ σφενδονών, ό μέν ένθα, ό 

» δέ ένθα, μεταξύ τών μαχητών.

26. «Περιεκυκλώθησαν δ' εύθέως ύπό τών οικείων στρατών, 

» καί είς αίσθησιν έλθόντες, άνέβησαν έφ’ αρμάτων, κα- 

» πειτα έπορεύθησαν είς πόλεμον, φυλαττόμενοι.

27. «Τπό μέν ούν τών πολεμικών, τών έφιεμένων θεαΐς συ- 
» ζευχθηναι, ήγαπάτο ό πόλεμος, ώς τό ούράνιον δέν- 

<ι δρον, η Καλπαδρούμα, εχων τούς μέν ταχείς ίππους, 
» ώς φύλλα κινούμενα, τούς δέ λευκούς όδόντας τών 

>ι έλεφάντων, ώς άνθη λευκά.

44*
1' Ο,τι εβλεπον, ένόμιζον ώς ό Σαλέας έστί.
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28. «Τηνικαϋτα ό βασιλεύς Σεζιτάνας πρόδρομος έγένετο 
» τών πορευομένων έκ τών οπλών τοϋ Δουριοδάνα είς 

» τον Β^αχ^ιαίόχαν^ τόν γινόμενον εύκτητον διά τής 

υ ηρωικής ζαρδίας.

29. « 0 δέ ’ίουδιστίρας διπλασίως λαμπρότερος τοϋ λαμ- 

» προΰ έγένετο Ηλίου έκ τής λάμύεως, τής γεγενημένης 
» έκ τής άναιρέσεως δυσχιλίων βασιλέων.

30. « Εκ δέ τών λιθοκόλλητων περί τήν γλυφίδα βελών 

»τοϋ Σαλέα, ά είχεν ό ΐουδιστίρα; έμπεπηγμένα μέχρι 

υ τής γλυφίδος έν τω στηθεί, έφαίνετο ώς ήγκαλίσατο 

» αύτόν ή Λαζμή, νομίσασα, ώς Βισνοϋς έστιν, ό εχων 

» τόν Καουστοΰβαν  έπι τοϋ στήθους.1

31. «Τοϋ δ’ έκ τών βελών τοϋ Σαλέα ανέμου άνατινάζαν- 

» τος τούς έχθρούς, ώ; άχυρα, τά πρόσωπα τών έν ού- 
» ράνω θεών έσαλεύοντο  , ώς οί έν λίμνη λωτοί.I.2

32. « Τό δ’ άρμα τοϋ Δουριοδάνα, άπολέσαν τόν ηνίοχον 

μ έκ τών βελών τοϋ Βήμα, άπέφυγε τη ταχυτήτι τών 
» ίππων, διασαλεϋον τήν σημαίαν, ώς μέγαν δάκτυλον  .34

33. « 0 δ’ Ασβατάμας, ού τό άρμα συνετρίβη έκ τών βελών 

» τοϋ Αρζούνα, άνελών τόν Σουράταν βασιλέα, άνέβη εις 

« τό άρμα έκείνου, καθώς ό οφις, ζαταπιών τόν μϋν, 
« εισδύει είς τήν οπήν έκείνου.

34. « 0 δέ Σαλέας, έρυθρός ιόν έκ θυμοΰ, βάλλων βέλη 

» βροχηδόν, ποταμούς αιμάτων έποίησεν έκ τών βασι- 

» λέων, καθώς τό αίματοφόρον νέφος, βρέχον, ποταμού; 

» αιμάτων ποιεί, ρέοντας έζ όρέων .*

I. Καουστούββας, άδάμας, λίθος πολύτιμος.
2. Έσάλευον τάς κεφαλάς αυτών θαυμάζοντες.
3. Παραδειγματικός τοΰτο λέγεται, ώς οτε τις αποφεύγει ή άρνεΐ- 

ται δούναι, διασαλεύων δεικνύει τδν άντίχειρα τώ άντικειμένω.
4. Οτε βρέχει αίμα, κακόν σημεΐον.
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35. « Περιεπόμενος δ’δ ’ίουδιστίρας τοϊς τέσσαρσιν άδελ- 

8 φοϊς, καί τω Σατεζή, έπέδραμε κατά τού Σαλέα, καί 

«έφαίνετο, ώς αύτο'ς έστιν ό θάνατος, έ/ων τον μεν 
"ίουδιστίραν, ώς σώμα, τούς δέ τέσσαρας Πανδοί- 

» δας, ώς χειρας καί πόδας, τον δέ Σατεζήν, ώς κε- 

« φαλήν.
36. «Κατερρηγμένα δ’ έχοντες τά άρματα τοϊς άλλη· 

” λων οπλοις ό Ιουδιστίρας καί ό Σαλέας, έγένοντο έπί 
«γής ,  και έφαίνοντο, ώς δ Ηλιος καί ή Σελήνη περί 

1 ?/ ο
*

1. Κατέβησαν.
2. ’Εν τή πανσελήνφ, δ μεν "Ηλιος κατά τήν άνατολήν, ή δέ Σε

λήνη περί τήν δύσιν, λάμπει κατά τήν έω-
3. Παραδειγματικώς λέγει, καθώς ή Σελήνη, λάμπουσα κατά τής 

κορυφής τών όρέων, άποδιώζει το σκότος, καί πλημμυρεΐν ποιεί τήν 
θάλασσαν* παίζει δέ προς τάς λέξεις.

4. "Οςτις γελά, προφαίνει τούς όδόντας" ή δ’ εύκλεια, ό γέλως* δ 
δέ γέλως λευκός είκονίζεται, καθώς καί ή εύκλεια.

” την εω .
37. « έδραμε δ’δ Σαλέας κατά τού ίουδιστίρα, έλζύσας 

» τδν Θάνατον έζεϊνον, τουτέστι τήν ρομφαίαν, δς ήν 

» κεκρυμμένος έν τή χερί τή δεξιά, δ'περ συμπεραίνεται 

» έζ τής πρός τούς έχθρούς μεγάλης φθοράς.
38. « Εζ δέ τής λαμπράς δίκην Σελήνης ρομφαίας τού Σα- 

» λέα, τής πιπτούσης κατά τής κεφαλής τών βασιλέων, 
« καί διασζεδαζούσης έλέφαντας, ώς ζόφους , θάλασσα 

» αίματος έπλημμύρησε.

3

39. « Τγινιζαύτα ή ρομφαία τού Σαλέα, προφαίνουσα τούς 
» όδόντας, τουτέστι τούς προσζεζολλημένους μαργαρίτας 

» έζ τής τομής τών έλεφάντων, έγέλα διά τής εύ- 
ι> κλείας κατά τής ανδρείας τών Πανδοϊδών.
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40. » Οτε δ ούκ έγένετο σποδός ό Σαλέας, καίπέρ βλεπό- 

» μένος υπό τοΰ Ιουδιστίρα θυμω πυροειδεϊ, πώς άν ήδύ- 

« νατό θίξαι αύτοΰ τά δπλα του ’Αρζούνα, και τών λοι- 

» πών ·,
41. « Ερριψε δ’ό ΐουδιστίρας έπι τόν Σαλέαν τήν λόγχην 

» εκείνην, ην έτεκτηνατο πάση τέχνη ό Βισβακάρμας τω- 

» Σιοα, αναιρετικήν ουσαν των όαιμονων.
42. · Βληθείς δέ κατά τό στήθος ό Σαλέας εκείνη τη λόγ- 

» Χϊΰ $ ίανή  άνελεΐν χιλίους, πεσών κατά γης, ά- 
» χθος εδωκε ταΐς χιλίαις κεφαλαΐς τοΰ δράκοντος Σέσσα.

*

43. « Επιδραμών δέ θυμω ό νεώτερος άδελφός τοΰ Σαλέα, 

» ώ όνομα Βισιτρακαβάσας άζέφαλος έγένετο έκ τοΰ 
« ξυροειδοΰς βέλους τοΰ Ιουδιστίρα.

44. « Ού μην αλλά και τών θωρακοφόρων στρατιωτών τοΰ 
» βασιλέως Σαλέα έπιδραμόντων, τά χρυσά βέλη τοΰ 

» Αρζούνα έγένοντο αύτοΐς, ώς οί Γα^ονδαι τοΐς οφεσιν .*2
45. « II δέ γη τοΰ πολέμου έγένετο ύπό τοΰ Βήμα, ώς ή 

» έρημος γη, σωρούς νεκρών εχουσα, ώς όρη ούρανομηκη, 

» καί άμοιρος ούσα ανθρώπων.
46. « Μεμαραμμένοι δ’ έγένοντο οί σεληνοπρόσωποι Καουρα- 

» βαί εύθέως έκ τοΰ όραθέντος δίκην Ραχοΰ κρανίου τοΰ 

» βασιλέως Σάλβα, κοπέντος τώ βέλει τοΰ Σατεκή.

47. Αί κεφαλαί τών έχθρών, αί ριπτόμεναι ύπό τών βελών 
» τοΰ Δουριοδάνα, ησαν, ώς μοΐραι βρώματος, ριπτόμε- 

» ναι ύπό τών διακόνων τοΰ ϊχμα τοΐς κολοιοΐς .3
48. « Απασα δ’ η στρατιά τών έχθρών έσημειώθη τοΐς βέ-

4 . Ποιζιλοθώραξ,
2. Παίζει πρύς τας λέξεις ό ποιητης.
3. ’Έθος έστι ρ'πτειν μοίραν βρώματος είς τροφήν τών κολοιών..
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» λεσιν, ά ένεπάγησαν έν τοΐς σώμασιν αύτών ύπό τού 
» Δουριοδάνα, έχοντα τό ό'νομα αύτού έπι τής γλυφίδας, 

»εις τό δεΐξαί πως, ώς αύτός έστι νυν ό άντιστρά- 

υ τηγος.
49. «Επέπεσε δ’ό Δουριοδάνας κατά τών έχθρών, ώς χειρ 

» τού ΐάμα, εχων, ώς πέντε δακτύλους, τόν Σουσσαρ- 

» μάνα, τόν Κριπάν, τόν Κριταβάρμαν, τόν ’Ασβατά- 

» μαν, καί τόν Σάκουνήν.
50. « Εφώρμησαν ούν κατ’ άλλήλων οΐ τε Καουραβαί καί 

» οί Πανδοίδαι, φοβεροί ό'ντες καί νηλεεΐς, ώς ό επί τής 
« πανωλεθρίας χρόνος, καί σπεύδοντες καί άνδριζόμενοι 

» τέλος ποιήσαι τού πολέμου.
51. «Μεταξύ δέ τής βολής τών ό'πλων τοιούτοι λόγοι ή- 

» κούοντο τών πολεμικών· « Μή φεύγε ! έπίστρεψον I 
« στήθι ! έλθέ! σύ πρώτον βάλε, έπειτα δ’ έγώ I »

52. « Τότε έν έκείνω τώ πολέμω, έν ώ οί αΐθεροβατοϋντες 
» θεοί έφοβήθησαν, οΐ μέν στρατιώται καθφρούντο ύπό 
« τών ό'πλων, αί δέ φωναί τών στρατιωτών, ύπό τών 

» ήχων τών ό'πλων .1

53. « Κόνιος δέ διαχυθείσης σκοτεινοτέρας τού σκότους, τού 

» έπί τού τέλους τού κόσμου, τό σύνθημα τών πόλε- 
» μούντων διάκρισις έγίνετο, τίς έστιν οικείος καί τίς 

» άλλότριος.
54. « Λόγοι δέ τών Πανδοϊδών τοιούτοι έπλήρωσαν τόν αΐ- 

» θέρα τότε· « Ποΰ ό Σουσσαρμάν; Πού ό Κριταβάρμας; 
« Πού ό Δουριοδάνας; Ποΰ ό Σακουνής  ; »*2

55. β Δεκατρείς δέ υιοί σου ούτοι έφονευθησαν τότε ύπό τοΰ

4. Δηλονότι ούκ ήκούοντο δ,τι ελεγον.
2, Διεσκορπίσθη ή στρατιά.
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» Βήμα, ώ βασιλεύ, ό Ζαί'ασένας (Νικόστρατος), δ Μα- 
56. »/αβαχοΰς, ό Ζαΐτρας, ό Δουρβισσάχας, ό Σάχας, δ

» δ Βιβινσσατής, ό Δανδαδάρας, δ Σαμανσάχας, ό Σου- 

» βάρτσας, ό Σουζάτας, δ Σρουταβάν, ό Βαλαβέγας, καί 

» ό Βουριβάλας.
57. «Τούτων τών δεκατριών έν τοϊς αϊμασιν άντιλαμπού· 

» σης της μορφής τού Βήμα, έφαίνετο, οτι δεκατέσσα- 
» ρας μορφάς έσχεν εις διατήρησιν τών δεκατεσάρων 

» κόσμων.
58. « Τηνικαΰτα έκράτησέ με, ώ βασιλεύ, δ Σατεκής, λέ- 

» γων, ταΰτα  «Απαντες σήμερον σπεύδουσιν εϊς νίκην 

« ύπ’ έμοΰ δ’ έκρατήθη ό Σανζαΐας  .»

*

*2

59. « 0 δέ μεγαλουργός ’Αρζούνας έξαπεστειλε πρός την έν 

«ούρανώ τρυφήν  καί άνεσιν  τόν Σουσσαρμανα, καί τόν 

» αδελφόν, καί τόν υιόν,- καί τούς λοιπούς προασπιστάς 

» αύτοΰ καί ακολούθους.

3 4

60. « Τηνικαΰτα καί δ ύπέρφρων υίός σου Σουδαρσσάνας,έζα- 

» πεστάλθ'/ι παρά τού Βήμα, είς τό άναπαυθήναι έν τώ 
» στηθεί θεάς, ώς έλε'φαντα έν τώ στύλω. έν ώ δεοεταιν

61 . « 0 δ’ ισχυρός υίός τοΰ Σουβάλα Σακουνης, άναιρών οπι- 

« σθεν δολίως πολλούς, άνηρε'Οη καί αύτός όπισθεν άφα- 

» νώς ύπό τοΰ Σαχαδε'βα.

62. « Ανεϊλε δ ό Σαχαδέβας καί τόν Ούλούκαν, τον υιόν τοΰ 

» Σακουνή σύν πάσι τοϊς προασπισταϊς αύτοΰ καί άκο- 

4. Δεκατρείς Βήμαι έφαίνοντο έν τοϊς αΐμασι τών δεκατριών* δέκα
τος δέ τέταρτος ό αληθής, δ ζών.

2. Παίζει προς τάς λέξεις* Ζαΐα γάρ λέγεται ή νίκη* Σανζαΐ» δέ- ή 
καλή νίκη.

3. Ηδονήν, αύτολεξεί* παίζει δέ πρός τάς λέξεις.
4. Έξαπέστειλεν αύτούς είς τον ούρανον άνελών.
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» λούθοις, δεικνύων, ώς τήν πολεμικήν τέχνην έμαθε 

» παρά τοϋ Δρόνα.
63. π Βουλομένου δε τοϋ Σατεκή άνελεΐν με  τω λόγω τοϋ 

» Δρυσταδιούμνα, εμφανείς ό Βεάσας, ό πάντα βλέπων, 

» έρύσατό με.

1

64. « 0 δέ Δουριοδάνας, ό κύριος ενδεκα ’Αξαουχινών, ώρά- 

» θη μοι μόνος φεύγων πεζός άπό τοϋ πολέμου, έν ώ πε- 

» ριελείφθησαν ζώντες ό ’Ασβατάμας, ό Κριταβάρμας, 

» καί ό Κριπάς.

65. «Καί είπε πρός με, αίσχυνόμενος  «Είπε τω πατρί μου 
« ταΰτα  ό δυστυχής καί άθλιος υιός σου, άπολέσας 

« τούς φίλους, καί πάντα τόν στρατόν, έζρύβη έν λίμν/]. 

« κεκαηκώς.»

*
*

66. « Ούτως είπών μοι, στήσας την ένέργειαν τοϋ ύδατος    
» μαγία τών έν ύδατι οίκούντων δαιμόνων, είσέδυ την 

» λίμνην κατά την έσπέραν, καθώς ό Ηλιος τόν Ωκεανόν.

*23

67. « Πλανωμένων δ’ εις την Κουρουξέτραν έκείνων τών τριών, 

» τοϋ Ασβατάμα, τοϋ Κριπά, καί τοϋ Κριταβάρμα, καί 
» πυνθανομένων ποϋ είη ό βασιλεύς, εύρέθη διά τοϋ έμοϋ 

«λόγου ή λίμνη έκείνη.
68. « Τή δέ προσταγή τοϋ ΐουδιστίρα ό υιός σου ’ίουϊτσοϋς

4. Ό Σατεκήςέζράτησε τον Σανζαΐαν, ώς προείρηται, καί ήβούλετο- 
αύτον άνελεΐν, επειδή ήν έκ μέρους τών εναντίων.

2. "Εστησε τήν ένέργειαν τοϋ ύδατος, ήν εχει είς το καταπνίγειν τον 
είσδύοντα.

3. Ούτος ηύτομόλησε προς τον Ίουδιστίραν κατά τήν άρχήν τοϋ πολέ
μου, ώί έρ^έΟη πρότερον.

>> παραλαβών τάς γυναίκας τοϋ Δουριοδάνα καί τών λοι- 

» πών, έπορεύθη είς την πόλιν Χαστιναπούραν.
69. « Εχων δ’ ό ’ίουδιστίρας χιλίους άρματηλάτας, καί μυ-
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» ρίους πεζούς, και έπτακοσίους έλεφαντηλάτας, και πεν- 

» τακισχιλίους Ιππείς,
70. α Απέστειλε κατασκόπους πανταχόσε, ταραττόμενος φό- 

ο ζω και ύπονοία, είς τό σκοπήσαι, ποϊ έπορεύθη μετά 
» τόν πόλεμον ό Δουριοδάνας, ή ρίζα τής έχθρας.

71. « 0 δ’ ’Ασβατάμας, ό Κριταβάρμας, και ό Κριπάς, 
» εύρόντες τόν Δουριοδάναν έν λίμνη, είπον χθαμαλή τη 

» φωνή· ο Ανάστα, γενναίε, και νίκα μεθ’ ημών τούς έχ- 

« θρούς, ών κεφαλή έστιν ό ’Αρζούνας.»

72. 4 Επαινε'σας δέ τούτους ό βασιλεύς, έφη· «Εγώ άπέκα- 
<« μον άναπαύθητε δέ καί ύμεϊς μικρόντι  αύριον δέπρωί 

« θανάτω παραθοθήσονται οί έχθροί.»

*

73. « Ακούσαντες δέ θηρευταί έν τω δάσει, φιλοκερδείς 

» όντες, ανήγγειλαν τω Βήμα, ώς ό εχθρός έστιν έν τη 
» λίμνη· ό δέ Βημας τώ ’ίουδιστίρα.

74. « Χαρεις δ’ ό ’ίουδιστίρας, ήλθε μετά μεγάλων ηρώων 
» έπί την λίμνην εκείνην, βοήν ποιων διά τοΰ στρατού, 

» ύπερβαίνουσαν την τών ελεφάντων τών τοΰ κόσμου 

» μερών.
75. « Οί δέ περί τόν ’Ασβατάμαν άνεπαύοντο μακράν ύπό 

» δένδρον Βάταν τοΰτο δ’ έγένετο διά της προσταγής 

• τοΰ Δουριοδάνα, ίνα μή γνωσθείη ύπό τών έχθρών.

76. «Προτραπεις δ’ύπό τοΰ Κρισνά ό κορυφαίος τών τοΰ 
» Πανδοΰ ’ίουδιστίρας, προσελθών τη λίμνη, είπε μεγάλη 

» τη φωνή πρός έκεϊνον τόν έχθρόν

77. « Διά τί, ώ βασιλεύ, ιόν έν μέσω τής λίμνης, έςαλεί- 
« φεις τό κλέος, ώς χρίσμα έκ Σανδάνου, τό γενόμενον 
« αίτιον τής έξουσίας τών τριών κόσμων

4. 'Εκ τού οΰ είχε μιγάλου ονόματος ό κόσμος άπας ΰπετάγη.
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78. « Διά τί, ώς έμαθες την έν ύδατι άβλαβή μονήν, ούκ 

« έμαθες καί την έν καρδία σταθεράν μονήν τού μεγάλου 
« φρονήματος; σού γάρ είσδύσαντος εις τούτο τό ύδωρ, 

* τό μέγα εκείνο φρόνημα εξέδυσεν έκ της σής καρδίας.

79. « Τό ώς κάτοπτρον κλέος, ώ στέφανε ηρώων, τό άμαυ- 
« ρόν γενόμενον έν τί) είς τό ύδωρ είσδύσει άποστίλ- 
« βωσον διά της κόνιος, της έζανισταμένης έκ τού πο- 

« λέμου. ’Ανάστα! ανάστα!
80. «0 πόλεμος τοϊς πολεμικοϊς πάνδωρός έστιν άδάμας, 

« μάλλον δέ, υπέρτερος έκείνου  ότέ μέν γάρ δίδωσι γήν 

« τοϊς αίτούσιν, ότέ δ’ ούρανον  .

*

*2

81. "0 δέ Αουριοδάνας, ών έτι έν ύδατι, είπε πρός τόν 
»ίουδιστίραν, καί έφαίνετο, ότι έξήγαγε πραγματικώς έκ 

» τού έαυτού σώματος καί τήν έπαρσιν, άπόγε τών πομ- 
» φολύγων, ών έποίησε τό ύδωρ  ·34

82. «Αρμοδίως εφης, ώ γενναίε  τί δ’ό'μως πρός έμέ σή- 
α μερον ή έπίγειος βασιλεία; δι’οΰς γάρ παν χρήμα συλ- 

« λέγεται, ούτοι τεθνεώτές είσιν, οϊτε φίλοι καί οί συγ- 

«γενεϊς»

41

83. « 0 πόλεμος δίδωσι πάντως ούρανον τω θανόντι  ή χα- 
« ρά δ’ όμως αύτού άμαυρούται έκ τής χαράς τών νιζη- 
« σάντων εχθρών δθεν έγώ τεύξομαι τού ούρανού διά 

« τής οδού τών έγκρατών καί ησυχαστών, τής έπαινετής 

« παντί τώ κόσμω.

*

4. Ό ύαλος έκ τής ύγρότητος άπολλύει τήν λάμψιν* καθαιρόμενος- 
δέ διά τοΰ χοός, λαμπρύνεται πάλιν.

2. "Οταν γάρ ζήση έν πολέμω, τυγχάνει έπιγείου βασιλείας* δταν 
δ’ άποΟάντρ, έπουρανίου.

3. Λαλοΰντος έκ μέσου τοΰ ύδατος, πομφόλυγες έγίνοντο* οί πομφό
λυγες έφαίνοντο, ώς ή επαρσις αύτοΰ ήν και άφοσίωσις.

4. ΌρΟώς έ'φης, οτι δ πόλεμος δίδωσι βασιλείαν.
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84. «Εμού άποπλύναντος τό στόμα διά τοΰ χυμού της 

« ησυχίας, τρύφα σύ τής γής, τής ληφθείσης ύπ εμού, 

« άφ’ ού έγώ αύτής έτρύφησα.
85. « Πρός ον έφη ό ’ίουδιστίρας  «Διά τί θέλεις σώσαι σεαυ- 

β τόν διά τής δόσεως άπάσης τής γής, οτε πρότερον 

« ούδ’ ολίγον μέρος γής ήθελες δούναι είς παγγενή ά- 

« πώλειαν ;

*

86. « Πρότερον μέν άποφαινόμενος, οτι ούδ’ ολίγη γή δοτέα 

«έστι τοΐς Πανδοίδαις, νύν δέ, διδούς άπασαν τήν γήν, 

« ό ιά τί ούκ αισχύνη, άναιρών τόν σεαυτού λόγον ·,
87. « Ανάστα τοίνυν, ινα γένηται διά τού πολέμου ή γή ήτοι 

« έμή, ή σή· μή δ’ έστω αμφιβολία νίκης, ζώντων εμού 

« και σού. »

1. Εμού βασιλεύσαντος και ήσυχάσαντος, λάβε σύ τήν ληφΟεϊσαν 
ύπ’ ίμοΰ βασιλείαν* καί ό δούλος γάρ, άφ’ ού φάγη ό δεσπότης, και 
άποπλύνει τό στόμα, έσθί$ι τά λείψανα τών βρωμάτων.

83. « Θυμωθεΐς δ’ ό Δουριοδάνας, έφη  « Εγώ άπαντας ύμάς 

β άποκτενώ, γενναίως πολέμων ένΐ έκάστω διά τής κο- 

« ρύνης. »

*

89. " Εγώ έχάρην έπι τή σή γενναιότητι, εφη ό Ιουδιστίρας  

α νικήσας ούν ενα γε έζ ήμών τω ώ θέλεις δπλω, βασίλευε 

• τής γής. »

*

90. « Πρός δν εφη ό υιός τής Γανδαράς Δουριοδάνας  « Οςτις 

« πολεμήσαι έμοΐ βούλεται, ούτος άναστάς εύθέως, πολε- 

« μείτω μοι διά τής κορύνης. »

*

91. «Τοιαΰτα είπών, έξήλθε παραυτίκα έκ τής λίμνης, εχων 

» τήν κορύνην έν χειρί, ζαΐ έρυθρούς τούς οφθαλμούς, 

» καθώς ό Βισνούς έκ τής θαλάσσης, εχων τήν Ααζμήν.
92. « 0 δέ Ιουδιστίρας, περικεφαλαίαν δούς αύτώ ζαϊ θώρα-
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* κα, εφατο· α Σύ ούζ άναιρεθήση ύφ’ ημών, ώς ό Α,βη- 

• μανιούς άν/ιρέθη ύφ’ ύμών.
93. β Πρός ον τινα δέ αρεστός σοι έστιν ό πόλεμος, τούτον 

« κάλεσον. » Τοιαύτα φαμένου τού ’ίουδιστίρα, έφη ό Κρι- 

« σνάς άγαναζτησας·
94. « Πάλιν μωραίνεις, παίζειν Θέλων έν πολέμφ, ώς έν παι- 

·< δια κύβων; εί γάρ ούτος καλε'σειέ σε είς μάχην, όποια 

« κατάστασις έσεταί σοι  ;1
95. « Ούτος ό Δουριοδάνας έπιδεξιός έστι κορυνήτης, έπειδή 

«έν τρισΐ και δέκα ετεσι γύμ,νασιν έποίησε περί τήν ζο- 

« ρύνην έπι σιδηρού ανδριάντας· διό αμφιβάλλεται, εί 

» νιζήσειεν αύτόν ζαΐ αύτός ό Βήμας.
96. «Αναστάς δ’ό Βήμας, έφη  «Μή ούτω λέγε, ώ Κρισνά’ 

« εγωγε γάρ άφαιρήσω τήν πνοήν τού εχθρού ταύτφ τή 

« κορύνη έν άζαρεϊ.»

*

97. « ’Αναβοήσας δ’ ό όπέρφρων Δουριοδάνας, έζάλεσεν είς 
» μάχην τόν Βήμαν ό δ’ εδραμε διαρρηγνύων τόν αιθέρα 

« κραταιά τή φωνή.
98. « Εν τούτω ό Βαλαδέβας, 8ς διέτριβε παρά τή όχθη τής 

« Σαρασβατής, μαθών παρά τού Ναράδα,οτι εκείνοι οί δύω 

» μαθηταί αύτού μονομαχήσαι θέλουσιν, ήλθεν όψόμενος  .12

1. Τί ποιήσεις τότε, μή ε’ιδώς πολεμεΐν κάρυνη ;
2. 'Ο Βαλαδέβας διδάσκαλος ήν αύτοΐς τής κορύνης.
3. Λέγουσιν, ώς οί πέρδικες χαίρουσιν άναφανείσης τής Σελήνης, καί 

άνεγε'ροντες τήν κεφαλήν, βλέπουσιν είς αύτήν.

19. «Ανέστησαν δέ ο,τε Κρισνάς καί οί Πανδοίδαι, καί άλ- 

»λοι όσοι παρήσαν, άναφανέντος τού Βαλαδέβα, καθώς οί 

» πέρδικες, άναφανείσης τής Σελήνης .3

100. « Είπόντος δέ τού Δουριοδάνα, ώς ή μάχη άρέσκει αύτω 

» έν χώρα Σαμανταπαντσάζα, τή οΰση άγια, παραλαβόντες
101. » τόν Βαλαδέβαν οί περί τόν ’ίουδιστίραν, έπορεύθησαν
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» κατά τό δεξιόν τής Σαρασβατής είς τόπον άγιον, ω 6νο- 

» μα Σαϊάνα, θεωρήσαντες τήν μοναμαχίαν.
102. « Ελθόντες ούν δ,τε Βήμας,καί ό Δουριοδάνα; πεζοί, κο- 

» ρύνα; άνά χεΐρα; εχοντες, έστησαν, καταπλήττοντες 
χ άλλήλους βροντοειδεΐ φωνή.

103. « ΐΐφώρμησαν δ’ εί; μάχην ούτοι, οί ό'ντε; ίσοστάσιοί, 

» βλεπόμενοι ύπό θεών, Σιδδών, Ρισσών, καί Γανδαρβών, 

» οΐ ήλθον ταχέως εί; θεωρίαν.
104. «Επερχόμενοι δ’ έλαμπρύνοντο ταΐς ε’κ τών συγκρού- 

>> σεων τών κορονών λάμύεσιν, ώςπερ έρυγαΐ; τής δια- 

» πόρου ανδρεία; τών έχθρών, ήν κατέβρωσαν πρότερον.

105. «Τερπωλήν δέ παρείχαν τοΐς ομμασι τών θεαινών διά 

» τή; πολυειδού; κινήσεως (χρήσεως) τών κορονών έν τή 

» πληγή, έν τή αποφυγή, έν τή στάσει, έν τή κινήσει, 
>> έν τή στροφή καί έν τή περιστροφή τού σώματος  .I.2

106. « Βαθέο; δέ σκότους οντο; έκ τής κόνιος, ή κόνις αυτή, 

» ή έξανισταμένη έκ τών ποδών αύτών, έδείκνυε τοΐ; 

» θεοΐς τά αθλητικά αύτών κινήματα , τήν έκ δεξιού ή 

» έξ άριστού περιφοράν, τό λοξοειδέ; κίνημα, καί άλλα 

» τοιαΰτα.

3

107. « Πληγείς δέ σφοδρώ; τήν πλευράν ό Βήμας τή κορύν/) 

» τού Δουριοδάνα, έμεινεν ακλόνητος , καθώς ά Γαρού- 
» πληγείς τώ κεραυνω τού Ινδρα.

4

I. Αί κορύναι πολλών έχθρών τό διάπυρον κατέβρωσαν, άνελοΰσαι 
αύτούς- αί δέ λάμνεις έκ τής συγκρούσεως ήσαν ώςπερ έρυγαι έζείνου 
τοΰ καταορωθεντος διάπυρου τών έχθρών* άφ’ ού γάρ φάγη τις, έρεύγεται.

2. Τρόποι κινήσεως τοΰ σώματος έν τή μονομαχία.
3. Οί θεοί ούκ ήδύναντο βλέπειν, ένεκα τής βαθείας κόνιος* αλλ’ ή 

έξανισταμένη κόνις έδείκνυεν αύτοΐς πάντα τά είδη τών κινημάτων* κατά 
γάρ τά σχήματα τής κινήσεως άνήρχετο καί ή κόνις.

4. Ούδέν επαθεν.
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108. « Περιστρέύας δ’ άνω σφοδρώς τήν κορύνην ό Βήμας, ής 

» έκ τής περιστροφής άδηλον ήν πόθεν, ή είς ποιον μέρος 

» τοϋ σώματος τοΰ άνταγωνιστοΰ κατενέγκοι αύτήν, καί 
» άναπηδήσας ταγέως, αύτήν βία κατά τοΰ

» υίοΰ σου.
109. «ό δέ υιός σου, αποφυγών τήν φοράν τής κορύνης, επλη- 

» ξε τον Βήμαν κατά τήν κορυφήν· ό δέ έμεινεν άκλόνη- 

« τος, καθώς τό όρος, πληττόμενον κατά τήν κορυφήν 
» όδόντιέλέφαντος.

110. « Κατενεχθεΐσα δ' ύπό τοΰ Βήμα ή κορύνη, ής τήν φοράν 
» άπέφυγεν ό Δουριοδάνας, επληξε τήν γήν, καί άνέσεισεν 

η αύτήν, καί άνετάραξε τήν θάλασσαν και πάντα τά ορη.
111. « Πληγείς δέ τό στήθος ό Βήμας ύπό τοΰ έπιδεξίου Δου- 

» ριοδάνα, τρέμων καί καμμύων τούς οφθαλμούς, έλυποθύ- 

» μησε κατά βραχύ.
112. « ’Αναλαβόντος δέ τοΰ Βήμα, πληγείς ύπ’ αύτοΰ ό Δου- 

» ριοόάνας, επεσεν, έρείσας τάς χεϊρας και τά γόνατα 
» κατά γής, καί έφάνηούτω κείμενος έμπροσθεν τοΰ έχθροΰ, 
« ώς λέων .

113. « Τών δέ περί τόν Δρυσταδιούμναν άναβοησάντων χαρα,

■> άναστάς ό Δουριοδάνας, επληξε θυμω τόν Βήμαν κατά 
» τόν κρόταφον, διαρρήξας τόν αιθέρα, βροντώδει φωνή.

114. <> Ερυθρός δ’ ων ό Βήμας έξ αίματος, καί τρέμων, έφαί- 

» νέτο έν τω Οεάτρω τοΰ Κάλα   καθώς ό άντιλάμπων 
» ίίλιος έν τή λίμνη .

*2
3

4. Ούτως ό λέων κάθηται, έκτείνων τούς έμπροσΟίους πόδας, καί 
έρείδων τά γόνατα τών οπισθίων ποδών κοίτα γής.

2.©έατρον τοΰ Κάλα, τουτέστι του θανάτου, τό στάδιόν έστι τοΰ πο
λέμου.

3. Ό Ήλιος έν τή λίμνη έρυθρός φαίνεται καί τρέμων, ταραττομέ- 
νου τοΰ ύδατος.
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115. « Πληγείς δ’ ό υίός σου ύπδ τοΰ Βήμα, έπεσε χατά γής' 

■ άναστάς δ’άνυπερθέτως, κατέβαλε καί αύτός τδν Βήμαν, 

« πλήςας.
116. « Καίτοι ό υίός σου έτιμήθη ύπδ τών θεών άνθοβολία, 

»ένόμισαν όμως, οτι ό Βήμας ύπέρτερός έστιν άναμφιβό- 

» λως έν πολέμω.
117. «Τοϋ δέ Βήμα άποσμήςαντος τδ αίμα, και πάλιν έτοί- 

υ μου γενομένου εις μάχην, έρωτηθείς ό Κρισνάς ύπό τοϋ 
» Αρζούνα, « Πότερος έσται ύπέρτερος ς » άπεκρίνατο 

* ούτως·
118. <■ 0 μέν Βημας ισχυρός έστιν, ό δέ Δουριοδάνας τεχνι- 

« κός' ό δέ ισχυρός νικάται ύπό τοϋ τεχνικού. Αν μέντοι 

« ό Βημας πλήξη τόν μηρόν τοϋ Δουριοδάνα απάτη, νΐ- 

« κήσει αύτόν.
119. «’Ακούσας ό όςύς ’Αρζούνας, έκρουσε χειρί τόν μηρόν έαυ- 

υ τοϋ, βλέποντος τοϋ Βήμα, ώςπερ διδάσκων την νί- 

» κην  την ορχηστικήν τέχνην.1

1. Ή νίκη ώς γυνή.
2. ’Ο διδάσκων τήν χορεύτριαν κρούει τόν μηρόν αύτοΰ" ή δε χορεύει 

κατα το κρούσμα- ό δέ διδάσκων τήν μουσικήν κρούει τάς παλάμας.
3. 'Όν είπε πρότερον, β ότι συντρίψει τόν μηρόν τού Δουριοδάνα.»

12) . « Γνούς τοΰτο τό σύμβολον δ Βημας, καί άναμνησθείς 
« τοϋ έαυτοΰ λόγου   , πολ)ούς τρόπους έμηχανησατο καί 

» μεΟόδους, εις τό συντρίψαι τόν μηρόν τοϋ εχθρού.

123

121. « Τρωθείς δ’ ό Βημας ύπό τοϋ υίοϋ σου, άποφυγόντος 

» ταχέως την φοράν τής εναντίας κορύνης, εστη λυποθυ- 

» μήσας, εχων τήν κορύνην έν χειρί προ τοϋ στήθους.
122. « 0 δέ Δουριοδάνας, νομίσας ώς ό Βήμας βούλεται 

» πατάςαι, ούκ έπέπεσεν έπ’ αύτόν· εί δ’ έπληττε τότε 

» τόν Βήμαν, ούτως έχοντα, ό Βήμας ούκ άν έζη.
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123. « Αναλαβών δ’ ό Βήμας, ηρε τήν κορύνην, βλέπων είς 
» τόν πόδα τοϋ Δουριοδάνα Ε τοϋ δέ άναπηδήσαντος είς 

» τό διαφυλάξαι τόν πόδα, κατέαξε τόν μηρόν αύτοΰ τη 

» κορύνη ό Βήμας,
124. «Καί έθετο εύθεως τόν πόδα έπί της κεφαλής τοϋ κυ- 

» ρίου ένδεκα ’Αξαουχινών, πεσόντος έκ τής συνθλάσεως 

η τοϋ μηρού, καί άναβοών, άνεμίμνησκεν αύτόν τών ών 

» έποίησε κακών
125. « Εγώ λέγω, έλεγεν, ώς σύ αληθώς νϋν βοϋς εί  , νικη- 

« θείς νόμω πολέμου, 8ς έλεγες, ώς ή Κρισνά βοϋς έστι, 

« νικήσας ήμας έν κυβεία απάτη.»

12

126. « Καί περ δέ κωλυόμενος ό Βήμας ύπό τοϋ ’ίουδιστίρα, 

» πάλιν έθετο τόν πόδα έπί τής κεφαλής τοϋ Βασιλέως 

» Δουριοδάνα, είπών μεγαλοφώνως· « Κακούργε ! »
127. « Είρηκε δέ, κλαίων, ό Ιουδιστίρας πρός τόν Δουριοδά- 

» ναν’ «Ω αδελφέ, ή τύχη άφευκτός έστιν ή γάρ εχθρα 

α έμού τε καί σοϋ, οϊ έσμεν υιοί θείων πρός πατέρων, 

« παγγενής όλεθρος έγένετο.»

128. «Ενταύθα ό Βαλαράμας, είπών τω Βήμα, «Ω αχρείε, 
« νικήσας τόν βασιλέα δόλω, διά τί τίθης τόν πόδα έπί 

«τής κεοαλής·,» έφώρμησε κατ’ αύτού.

129. « Πρός ον έφη ό Κρισνας· «Καί περ γινώσκων δ Βήμας, 
« ώς ού δει παί'ΐν τή κορύνη κάτωθεν τής όσφύος , κα' 
« τέαξεν όμως τόν μηρόν τού Δουριοδάνα, είς τό κυρώσαι 

« τόν εαυτού λόγον.

3

130. « Πρός δέ έπληρώθη καί ή άρα τοϋ οσίου Μαϊτρεγή, ήν 

1. Αλλαχού βλεπει και αλλαχού βάλλει, άπατων τόν άντικείμενον.
2. Βούς δηλ. αιχμάλωτος.
3. Κάτωθεν τής όσφυος νόμος ούκ έστι παίειν τή κορύνη.

45
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π είπεν είς συντριβήν του μηροϋ τούτου. » Τοιούτοις λό· 

» γοις κατεπραυνθη ό Βαλαράμας ύπο τοϋ Κρισνά*

!. ’Ήθελε μαΟεΐν τήν γνώμην αύτοΰ.
2. Ούκ ήδύνατο στήναι, συντετριμμένος τδν πόδα.

131. « Εοη δ’ δ'μως  «Τοιοϋτος Τζόγος έστω εν κόσμω, ώς οί 

β μέν Πανδοίδαι (πολέμησαν δολίως, οί δέ Καουοαβαι 

λ όρθώς καί νο[άϊμως.» Ούτως εΐπών θυμω, έπορεύθη είς 

» τήν Δοαρακάν.

*

132. « Ρρωτηθείς δ’ δ Κρισνάς περί τούτου τοϋ λόγου ύπδ 

» τοϋ ’ίουδιστίρα, λυπουμένου \ άπεκρίνατο· «Εν πολέμω 

« άδίκω άδκία έγένετο· οί δέ Πανδοίδαι έτυχον τοϋ 

« έφετοϋ. »
133. « Επαινούμενος δ’ ό Βήμας ύπδ τών περί τδν Δρυστα- 

» διούμναν, λεγόντων ουτω  «Καλώς έτέθη ό ποϋς σου 

« έπι τής κεφαλής τοϋ κακοϋ έχθροϋ,» έπγ,νέΟη καί ύπδ 
» τοϋ ’Ιουδιστίρα έπί τή ανδρεία.

*

134. «Προς ούς είπεν ό Κρισνάς· «Ούτος πάλαι μέν άνγρέθη 
« ύπδ τών έαυτοϋ αδικημάτων σήμερον δέ έπλήγη οπλω 
« ύπδ τοϋ Βήμα  διά τί δέ νυν παίεται λόγοις σκληροί;;»*

135. « Ο δ’ υιός σου, έρείσας τδ μέν σώμα έπί τών γλουτών, 

» τάς δέ χεϊρας έπί γής  , καί ποτέ μέν τήν κεφαλήν 
» κατακλίνων, ποτέ δ’ άνακλίνων, είπε πρδς τον Κρίσ

η νάν θυμωδώς καί άγριωπώς

*2

*

136. «Υιέ δούλου τοϋ Κάνσα, ύπδ τής έμαυτοϋ αδικίας άν/(- 

« ρέθην έγώ, ό δικαίως πολέμων $ ούκ άνρρέθην ύπο τής 
«αδικίας, τής διδαχθείσης ύπδ σοϋ;

137. «Υφ’ ύμών τών αδίκων καί κακούργων δολίως εις γήν 

« κατεβλήθησαν, ούχί μόνον ό Βήσμας, ό Βουρησραβάς, 

« καί ό Δρόνας, άλλα καί έγώ αύτδς τελευταϊον.
1 38 « Ούδείς μέν τοι γ’ άλλος έν πολέμω επεσεν, ώς έγώ,
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11 δς τούς μέν εχθρούς απέδειξα αόνον τό σώμα έχοντας, 

“ τά δέ πρέποντα πάντα επραξα, ζαΐ έν χαρά ζαΐ τρυφή 

« ήν άπό γενέσεως.»
139. « Ταΰτα τούτου τοΰ ήρωος είρηκότος, στέφανοι έξ άν- 

« Οέων έρρίπτοντο ύπό τών θεών· οί δέ Πανδοίδαι, τα
υ λανίζοντες εαυτούς, είσέδυσαν είς τήν παρεμβολήν τών 

» έχθρών.
140. « Καταβάντος δ’ έζ τοΰ άρματος τοΰ τε ’Αρζούνα, σύν 

» τή φαρέτρα ζαΐ τοΐς δπλοις, ζαΐ τοΰ Κρισνά, ό μέν 
β έπί τής σημαίας Χανουμάν άφαντος έγένετο, τό δ’άρμα 

» ζατεζάη σύσσωμον σύν τοΐς ϊπποις.
141. « Ερωτηθεΐς δέ περί τούτου ό Κρισνάς ύπό τοΰ Αρζούνα, 

» άπεκρίνατο  «Τό άρμα τοΰτο πάλαι μέν κατεβρωθη 

« ύπό τών όπλων τοΰ Δρόνα ζαΐ τοΰ Καρνά· άλλ’ έφυ- 
« λάττετο ύπ’ έμοΰ· ήδη 3ε ζαταλειφθέν ύπ’ έμοΰ, κα- 

«τεζάη.»

*

142. « Ενταύθα ό ’ίουδιστίρας εφη τώ Κρισνά - «Απαντα ήμΐν 
« έγένετο διά τής σής χάριτος, ζωή-, νίζη, ζαΐ πλούτος.» 

» Καπειτα παρέλαβε τήν αποσκευήν τών έ/θρών.
143. « Είπών δ’ ό Κρισνάς, «Καλόν έστι πορευθήναι είς τόν 

« ποταμόν Σαρασβατήν,» παραλαβών τούς Πανδοίδας ζαΐ 

» τόν Σατεκήν, άνεχώρησεν έκ τοΰ στρατοπέδου.
144. « Εν τούτω τώ μεταξύ, ώ βασιλεύ, ό υίός σου έφη μοι, 

» λίαν άχθόμενος· «’ΐδέ, ή έμή δόξα δόλω ζαθγφέθη ύτΛ 

« τών Πανδοϊδών.

145. « Εί ό φίλος μου έζεΐνος, ό θαυματουργός μοναστής Σαρ- 
« βάζης  ζή έπι γής, έζδίκησιν πάντως νε ποιήσεται 

« τής πρός έμέ άπεχΟείας τών Πανδοϊδών.

1

1. Περί τούτου έρεΐ μετέπειτα.
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146. « Εγώ μέν όλβιός είμι, διότι πορεύσομαι είς ούρανόν  

« πώς δ’ άρα διατεθήσονται έκεΐνοι οί γέροντες, ή μή- 
« τηο αου, καί ό πατήρ μου, και ή μικρά μου αδελφή 

« Δουσσαλά;»

*

147. «Τοιαΰτα τοϋ Δουριοδάνα λέγοντας, καί κακώς έχοντας, 
« ώ βασιλεύ, καί αύτά τά δένδρα εκλαιον τί εΐπω περί 

« έμαυτοϋ ·,
148. « 0 δέ ’Ασβατάμας, ό Κριταβάρμας, καί ό Κριπάς, μα- 

» θόντες παρ’ άγγελιαφόρων, ώς ό βασιλεύς κακώς εχει, 

» ήλθον είς την Σαϊάναν, οπού ην κείμενος.

149. « Ενθα ώράθη ύπδ τούτων έκεΐνος ό κύριος της γης, 

» κυλιόμενος κατά γής, «όςπερ περιπτυσσόμενος αύτην 
» και άδειαν λαμβάνων εις τό πορευθήναι είς τόν ούρανόν.

150. « Συμπλέζας δέ τήν διαλελυμένην κόμην τοϋ βασιλέως 

» δ Ασβατάμας, έφη, δακρύων τούς οφθαλμούς άνάπλεως’

151. «Φεϋ! είς ποιαν κατάστασιν έλήλυθας σήμερον, ώ βα- 

« σιλεϋ, ος έσάλευσας πάσαν τήν σφαίραν τής γής τώ 

« άχθει τών στρατευμάτων,
152. «Φεϋ! σύ, δς πρότερον έρριπίζου ριπίσι βασιλικαΐς, νϋν 

« διαλελυυ,ένην εχων τήν κόμην, ριπίζη πτέρυζιν έφιπτα- 

« μένων όρνέων σαρκοβόρων !
153. « ίΐ γή, ή πρότερον ούκ έθίγετο ούδέ τώ ποδίσου, ώς 

« γυνή μισητή, σήμερον θίγεται άπασι τοΐς σοϊς μέλεσιν, 
« τ > <9

I. Καθώς ό αποδήμων περιπτύσσεται τήν έαυτοΰ γυναίκα.
2. Δηλ. κυλιόμενος τυγχάνεις κατά γής.

« ως γυνή αγαπητη .

154. <· Ποϋ εστι σοι σήμερον ό βασιλικός έκεΐνος ούρανίσκος, 
« ος πρότερον έτίθετο, ώς άποτείχισμα, μεταξύ σοϋ τε 

« καί τοϋ Ηλίου, έριζόντων άλλήλοις έπί τή λαμπρότητά
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155. «Η γή, ήν πρότερον κατεπάτεις διά τών ίππων, τών 

« θεόντων δίκην άνέμου, ώ βασιλεύ της γής, σήμερον 

« καταπατεί σε διά τής κόνιος.

156. « Σύ, 8ς πρότερον έβλέπου θυμω ύπδ τών ωραίων γυ? 
« ναικών, άπτόμενος τών κουμβών τού έλέφαντος ι, νύν 

« βλέπη ήδέως ύπδ τών νυκτερινών κυνών  , κείμενος 

« έπί γής.

12

157. « Πρότερον μέν κορεννύμενος τών ασμάτων, ήλαυνες τδ 
« άρμα, και ήκουες ήδέως τών τροχών τετριγότων" νύν 

« δ’ ακούεις νυκτερινών κυνών ύλακτούντων.
158. « Πρότερον μέν οί περί σέ ένδοζοι και ηρωες έλεγον 

« έπεϋχόμενοι, «Ζήθι!» νύν δέ τά σαρκοβόρα ζώα κρά- 

« ζουσι καταρώμενα· θάνε !»
159. « Π χει'ρ σου, ή άποκάμνουσα έκ τών διδόμενων δωρεών 

•ι έν ημέρα, ά'νεσιν έλάμβανε, τιθεμένη έπί τών γύναι
ο κείων μαστών κατά τήν νύκτα, νύν άνεσιν ού λαμβά- 

« νει, περιφερόμενη έπί γής! »
160. « 0 δέ Δουριοδάνας, καταφέρων συχνάκις τάς χεϊρας 

» κατά γης, καί άπομάσσων συχνάκις τούς οφθαλμούς 

» δακρύοντας, καί περισείων συχνάκις τήν κεφαλήν, έφη·

161. « Χαίρω ότι, βασιλείαν εχων, ούκ άπεστρεψα τδ πρό- 
« σωπον ούδέποτε, ούτε άπδ τών πολεμίων, φοβούμε- 

« νος, ούτε άπδ τών αίτούντων, φειδόμενος

162. « Χαίρω, οτι καί τοΐς σπουδαίοις καί τοΐς φαύλοις λίαν 

« εύάρεστος ήν άεί, διδούς αύτοΐς, ών χρείαν είχον, κτή- 

« ματα, χρήματα, καί τέχνας, καί έπιστήμας.
163. « Χαίρω, ότι συνέντευξις άεί έμοί έγίνετο ήρώων

1. Αί κοΰρ,βαι παραβάλλονται τοΐς μαστοΐς* διά τοΰτο αΐ γυναίκες 
φΟονοΰσι.

2. Οΐ κυνόλυκοι σαρκοβόροι είσίν.
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« ζαί σοφών άνδρών, οι φόβον παρείχαν τοΐς έχθροΐς. 

164. «Χαίρω, οτι έν παντί ζαιρω, και δαμάλεις μετά μό-

« σχων, καί Βραχμάνες μετ’ αγαθών τρόπων καί έργων 

« έ'τιμήθησαν ύπ’ έμοΰ, οί οντες ώς πορθμεία τοΰ πελά- 
« γους τοΰ κόσμου .1

4. Διαβιβάζουσι τούς ανθρώπους άπό τοΰ πέλαγους τούτου τοΰ κό
σμου εις τον ούρανόν.

2. Καθώς ή θεωρία τών θεών αγαθόν δίδωσι.
3. ’Απέθανον δηλ. έν πολέμφ.

I 6ό. « Χαίρω, οτι ζαί ή έμή βασιλεία λαμπρά ήν, ζαί ό έμός 

« θάνατος, δς έγένετο έν τγ Κουρουξέτρα, άντωπον τοΰ 

«Βήμα.
166. « Χαίρω, ότι μετά τοσοΰτον όλε'Θριον πόλεμον, ζώντες 

« ώράθητε ύπ’ έμοΰ ύμεΐς οί τρεις άγαθοδόται, ώς ό 

« Βραχμάς, ό Βισνοΰς, ζαί ό Σίβας  .*2

167. « Μή τοίνυν έχετε λύπην έπ’ έμοί θνήσκοντι, δς έτέ- 

« λεσα τό εργον τοΰ Ξατρή , ζαί αγαθά έποίησα παντί 

« τω κόσμω. »

3

168. « Τοιαΰτα είπόντος τοΰ βασιλέως, ζαί σιώπήσαντος, ό 

» εύτολμότατος Ασβατάμας, έρυθρός ιόν τούς οφθαλμούς 
» έζ θυμου, καί προστριβών τάς χειρας, έφη·

169. « Ού τοσοΰτον έγένετο μοι είς λύπην, ώ βασιλεΰ, ό πα-. 

« ράλογος θάνατος τοΰ έμοΰ πατρός, οσον αύτη ή κατά- 

» στάσίς σου τιτρώσκει με καιρίως.
170. « Εγώ θανάτω παραδώσω σηαεοον τούς πέντε υιού: τοΰ 1 ί Γ I ι 7

« Δρουπάδα, καί τούς πέντε υιούς της Δραουπαδής, ζαί
« τούς πέντε Πανδοίδας, άν έμπροσθεν μου έλθωσι.

171. «Κέλευσον ούν, ίνα πορευθώ έγώ, δς έπιθυμώ διαφθεϊ- 
« ραι τήν στρατιάν τών Πανδοϊδών, ποιων τόν κόσμον 

« άντιβοαν τή έμ-£ βοή. »
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172, «'Ακούσαντος τοϋ βασιλέως, καί προστάξαντος μετά χα- 

» ράς, ό Κριπάς, δς ήν Βραχμάν, έλουσε τδν ’Ασβατάμαν 

» αύθωρδν ύδατι τής Σαρασβατής, καί έχρισεν αύτόν 

» Στρατηγόν.
173. « ’Αγκαλισάμενος δε τόν βασιλέα ό ’Ασβατάμας, ζαΐ 

» λεόντιον φωνήν έξεοευξάμενος, άνεχώρησεν άφόβως μετά 

» τοϋ Κριταβάρμα ζαΐ τοϋ Κριπά ζατά τό μεσημβρινόν 

» μέρος.
174. « Ελθόντος δέ τοϋ II) ίου εις τόν οίκον τοϋ Βαρούνα !, 

» ήλΟον ζαΐ ούτοι εις δάσος πυκνόν, εγγύς τής παρεμ- 
« βολής τοϋ Ιουδιστίρα, ένθα ζαΐ έμ-νον, έπιθυμοϋντες 

» τής ανατολής τοϋ Ηλίου. »
175. ’Επιστάντος τοϋ Βεάσα είς τδ παραμυθήσασθαι τόν 

Δρυταράστραν ζαΐ τήν Γανδαρήν, οι ήνιώντο σφοδρά, 

άκούσαντες παρά τοϋ Ζανζαΐου τά συμβάντα, επέστη έν

176. ταύτώ ζαΐ ό Κρισνάς, προσταχθεΐς ύπό τοϋ Ιουδιστίρα, 
διά φόβον τής άράς αύτών ζαΐ άψάμενος τών ποδών 

τοϋ βασιλέως Δρυταράστρα, κλαίων, κλαίειν έποίησε τήν 
σύνοδον πάσαν.

177. ’Ανεγείρας δ' εαυτόν ό περίφρων Κρισνάς, ζαΐ άποσμή- 
ξας τά δάκρυα, λόγους έ'λεξεν άδιαρθρώτους έκ λύπης 

πρός τήν Γανδαρήν, και πρός τόν Δρυταράστραν·

178. « Παντός τοϋ γένους ημών απολωλότος κακή τύχη  , 

» οί Πανδοίδαι ούκ είσιν άξιοι οργής άμφοτέρων ύμών, 

» φύλακες όντες τών τοϋ νόμου.

*2

179. « Παρασζευαζομένου είς πόλεμον έκείνου τοϋ υίοϋ ημών, 

»ζαΐ παρ’ ύμών αίτοϋντος εύχήν νίκης, ούτως έρρε'Οη 
» ύφ’ ύμών « όπου νόμος, εκεί και νίκνι. »

4. Ό οίκος του Βαρούνα ό ωκεανός έστιν.
2. ΑύτοήεξίΙ, ύπδ τής τύχης δηχθέντος.
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180. « Οθεν οί Πανδοίδαι άξιοι είσι βλέπεσθαι ύφ’ ύμών, ώς 

» ύπηκοοι οντες ύμΐν. » Ταΰτα είπών ό Κρισνάς, άνέστη 

εύθέως.
181. Είπόντος δέ τοΰ Κρισνα, «’Εγώ πορεύομαι διαφύλαξών 

» τούς Πανδοϊδας, επειδή η γνώμη τοΰ Ασβατάμα έστίν 

” εις νυκτομαχίαν,» ό Δρυταράστρας εφη  « Διαφύλαςον 
» τούς υιούς. » ό δέ Κρισνάς άνεχώρησε.

*

182. Παραμυθητικούς δέ λόγους είπόντος τοΰ Βεάσα, καί 

άφαντου γενομένου, ό Δρυταράςφας έζαπέστειλε τόν Σαν- 
ζαΐαν είς τό γνώναι ο,τι γίνεται ε’ν νυκτί.

183. Άναπολών δ’ ό Δρυταράστρας τάς ζαταφρονηθείσας έκεί- 

νας συμβουλάς τοΰ Κριπά, τοΰ Δρόνα, καί τοΰ Βησμα, 
και ταραττόμενος την καρδίαν επί ττί πτώσει τοΰ Δοο- 

ριοδάνα έν πολέμω, καρτερίαν ούκ είχε.

181. Σεβέσθω, ώς βομβύλιος, τόν λώτιον πόδα τοΰ σοφοΰ 
καί ορθοδόξου Ζηναδάτα ό καλός ’Αμάρας. Ελαβε τέλος 

ή έννάτη Πάρβα, η επικαλούμενη ΣαΛέα, Βαλαβα

ράτας, τοΰ καλού καί μεγάλου Ποιήματος, δ καρπός έστι 

της πρός τό θειον έκτενοΰς θεωρίας τοΰ ’Αμάρα.
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ \

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει, την Σαουπτικάν, τοντέστι την ΰπνοφο- 

νΐατ, ως την Ισσικάν^ τοντΐστι τό κάπρος 
{Βζ’αχμανσσί^αν}.

185. Ο μέν ούν Κριταβάρμας καί ό Κριπάς, οντες ύπό Βά- 
ταν δένδρον, διηκον μέχρι τοϋ ούρανοΰ, υπνου έλάβοντο7 

πλήν τοΰ ’Ασβατάμα,

186. Ος, άυπνος ών, ά'τε σκεπτόμενος, όπως άπολεσθήσονται 
οί εχθροί, περιήρχμτο τό δάσος, ώς ό τροχός τοΰ κεραμέως.

187. Είδε δ’έζεΐ κολοιούς πολλούς, οΐ έζοιμώντο έπί κορυφής 

δένδρου, πληττομένους υπό μιας τίνος γλαυκός, καί κρά

ζοντας .*

188. Εννοήσας μέν ούν, ώς είς ιόν αύτός, ού ζατισχυσει πολ

λών έχθρών έν πολέμω κατά την ημέραν, έμελέτησε τρό
πον θανάτου τών έχθρών έν νυκτί, κατά τό παράδειγμα 

της γλαυκός.
189. ’Αφυπνίσας δ’ εύθεως τόν Κριταβάρμαν, καί τόν πρός 

μητρός θειον Κριπάν, εφη χαίρων «Εγώ άποκτενώ τους 

» εχθρούς κοιμωμένους.»

1. Τοΰτο τό Δέκατον Βιβλίον συμπεριέχεταί πως τώ Έννάτφ, καί 
διά τοΰτο κεϊται ανευ τοΰ επαινετικού στίχου ε’ς τόν Βεάσαν.

2. Ό κολοιός και ή γλαυξ φυσικήν εχθραν εχουσι  και ό μέν κο- 
λοιός πλήττει τήν γλαύκα τήν ημέραν, ή δέ τόν κολοιόν τήν νύκτα.

*
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190. Προς δν εφη ό Κριπάς· « Ο άποκτείνας τούς εχθρούς 
υ κοιμωμένους, καί μή φυλαττομένους Οώραξι και δπλοις, 

«κατ’ εύθεΐαν είς τόν αδην πορεύεται.

191. β Οθεν, πράζαντες ημείς κατά τον νόμον τών Ξατρών, 
» άμυναν ποιήσωμεν, και καταβάλωμεν τούς πολεμίους, 
ο μάρτυρος οντος τοΰ παντεπόπτου Ηλίου .1

192. «Λάβωμεν ούν νΰν ύπνον, τόν άναπαύοντα τόν πόνον, 

»και αύριον περί την έω, έρωτήσαντες τούς περί τόν 

» Δρυταράστραν, πορευθώμεν εναντίον τών έχθρών.
193. «Είς τά πρακτέα οδηγούμενος ό άνθρωπος ύπό γερόν- 

» των, αγαθόν εζει· τούναντίον δέ ποιών, εσεται ώς ό 

» Δουριοδάνας  . »*2

194. Πρός δν εφατο ό ’Ασβατάμας, ερυθρούς εχων τούς 
οφθαλμούς έζ αϋπνίας καί έκ θυμού, και στενών έκ βά

θους, καί τόν κόσμον έκδειματών τοΐς λόγοις·

195. « Τίς βλέπει νόμον έν Οανάτω εκείνων, οΐ άνεϊλον άνό- 
«μως τόν Βησμαν, τόν Βουρησραβάν, τόν πατέρα μου 

» Δρόναν, και τόν Καρνάν ·

196. « Πόθεν δ’ έμοί, ώς ύμϊν, ύπνος καί άνεσις έσοιτο άν, 

» άναπολούντι τόν παράνομ,ον θάνατον τοΰ πατρός μου έν 

» πολέμω ·,

197. « Παρά τοΐς ηρωσι διατηρησις τών τοΰ νόμου έστιν, ή 
» διατηρησις της, ής έποιήσαντο, γνώμης· έμοΰ δέ γνώ- 

» μην ποιησαμένου άποκτεΐναι τούς έχθρούς, τί δει έρω- 

» ταν γέροντας ·,

198. « Νΰν ούν έν νυκτί εγωγε άποκτενώ τούς έχθρούς κοιμω- 
» μένους  τί δέ δει φροντίζειν τών τοΰ νόμου ·, »*

199. Πορευομ.ενω δέ τούτφ κατά τήν έαυτοΰ γνώμην, ήκο- 

4 · Τουτέστιν έν ημέρα.
2. Ός μή άκούσας λόγων γερόντων, άπώλετο.
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λούθησαν κάκεΐνοι, ο,τε Κριπάς, και ό Κριταβάρμας, κα

θώς ό νοΰς και ή πράζις τοϋ ανθρώπου παρακολουθοΰσι 

τη ανάγκη της ειμαρμένης *.

1. Ώς άναγκαίως έκ τύχης γενησεται, οΰτω καί ό άνθρωπος διανο
είται καί πράττει" συμπαρομαρτεΐ γάρ καί ό νους καί ή πράξις τορ αν
θρώπου τη άφεύκτφ τύχη.

2. Τοϋ ούρανοΰ.

200. Γενόμενοι δ’ ούτοι πρός τη είσόδω της παρεμβολής, ει- 
δον, θαυμάζοντες, θαυμαστόν τινα άνδρα, μεγαλόσωμον, 

αίματόφυρτον, όπλα έχοντα έν πολλαΐ; χερσί,
201. Βέλη πολλά και φοβερά έκπέμποντα έζ οφθαλμών, πΰρ 

άναδιδόντα έκ στόματος, ώς λέοντος, νεκρά σώματα 

ακέφαλα έζηρτημενον, καί δέρματα ένδεδυμένον.
202. Ενταύθα ό περίφρων ’Ασβατάμας τοιαΰτα διενοεΐτο" «Ού- 

» δεν οφελο; έσεται έζ οπλών εναντίον τοιούτου σώματος, 

» ο εχει, άντί βραχιόνων οφεις περιπεπλεγμένους, καί 
>> λαμπρόν έστιν, ώς ό ίίλιος καί ή Σελήνή.

203. «Εγώ, καταφρόνησα; της συμβουλή; τών γερόντων, τοϋ 
»> Κριπά, καί τοΰ Κριταβάρμα, καί πεισθεϊς τη έμαυτοΰ 
» γνώμη, εΐ; τοΰτο τό δεινόν πέπτωκα" νύν ούν καταφυ- 
» γεΐν δει είς τόν Σίβαν. ο

204. Τοιαΰτα διανοηθείς, ύμνησε τόν Σίβαν είδε δ’ έμπρο

σθεν λάκκον πυρός, καί γνώμην εθετο καταρρίψαι εαυτόν 

είς τό πΰρ.
205. Θεωρών ούν τώ νοί άδιστάκτως τόν Σίβαν, έρριψεν εαυ

τόν ά.δεώς είς έκεΐνον τόν λάκκον τοΰ πυρός, τόν έκπέμ

ποντα καπνόν πολύν, καί αίτιον όντα της άπολαύσεως 

του άκρου εφετου .
206. Είδε δ’έμπροσθεν τόν>Σίβαν, καί ούδέν έτερον καί οψιν 
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εχων πλήρη θαύματος καί χαράς, ήκουσε παρά τοϋ Σίβα 

λέγοντας·
207. « Αύτη, ώ τέκνον, ή τερατουργία έγένετο ύπ’ εμού, είς 

» το διαφυλαχθήναι άβλαβη την στρατιάν τοϋ βασιλέως 
» ’ίουδιστίρα, χάριν τοϋ Κρισνά.

208. « Εγώ ησθην έπί ταυτη τή σή γενναιότητΓ νΰν ούν νί- 
» κησον πάντας τούς εχθρούς.» Τοιαΰτα είπών, και δούς 

αύτώ νικητικόν ξίφος, άφαντος έγένετο.
209. ’Αφείς δ’ ό Ασβατάμας παρά τή είσόδω της παρεμβο

λής τον Κριπάν, καί τόν Κριταβάρμαν, καί είπών αύ- 
τοΐς άναιρεΐν τόν έξιόντα, αύτός είσέδυ άλλαχόθεν.

210. Αακτίσας δέ τόν Δρυσταδιούμναν, κοιμώμενον ήδέως, 

άνέστησε καί ηψατο αύτοΰ έκ της κόμης, άναστάντος, 

λίαν θυμούμενος.
211. Είπόντος δέ τοΰ Δρυσταδιούμνα, « Ανελέ με δπλω, » ό 

’Ασβατάμας άπεκρίνατο' « Τά έμά δπλα ού θίγουσι τοΰ 
» άνελόντος τον διδάσκαλον,» καί έκτεινεν αύτόν, ώς τό 

έν τη Ουσία σφάγιον .1
212. ’Ανελών δέ τοιουτοτρόπω καί τόν Ούτταμαουζάσαν, άνέ- 

βη είς τό άρμα· ού έκ τοΰ πατάγοΐ) Οέοντας  τούς ήρωας 

εκτεινε διά τοΰ ξίφους, ο έλαβε παρά τοΰ Σίβα.

12

213. Καταβάς δ’ άπό τοΰ άρματος, έκράτησε τον άρειμανη 
καί δεινόν ’ίουδαμανιοΰν , έχοντα κορύνην καί έπερχό- 

μενον, καί άνεΐλεν αύτόν άνευ όπλου .

3

4

214. Καί άλλους δέ πολλ.ούς ηρωας κοιμωμένους, καί έλε*

1. Άποπνίγουσι τό έν τή Ουσία σφάγιον, κλείοντες τό στόμα αύτοΰ.
2. Έφορμωμένους.
3. Άρειμανη.

καί πλήττοντες είς τήν καρδίαν πυγμή.
4. ’Ανεϊλεν αύτόν πνίξας.
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φαντας όμοϋ, καί ίππους έκτεινεν, εχων χειρί ρομφαίαν.
215. Ανεΐλε δέ ρομφαία καί τούς πέντε υιούς της Δραουπα- 

δής, δεινά δπλα φέροντας, καί έπερχομένους, πρδς δέ 

καί τόν Σικανδήν, καί τόν Ζαναμεζαίαν.
216. Μεγάλην δέ φθοράν έποίησε τοΐς τε υίοϊς, καί τοΐς υίω- 

νοΐς καί τοΐς έταίροις τοΰ Δρουπάδα, καί τοΐς έκ της χώ
ρας Πραβαδράκας καί Ματσέας.

217. ό δέ Κριπάς καί ό Κριταβάρμας, ά'ψαντες πΰρ εις πυρ- 

πόλησιν τών έχθρών, ίς-άμενοι προ της εισόδου της παρεμ
βολής, άνήρουν τούς έξιόντας έκ φόβου.

218. Οί δέ, κατακαιόμενοι ύπό τοΰ πυρός, καί αναιρούμενοι 

ύπό τοΰ Κριπά καί Κριταβάρμα, φωνάς έξέπεμπον έλεει- 

νάς, λέγοντες, « Τίς αναιρεί $ τί τοΰτο ; »
219. ’Αναιρούμενοι δέ, είδον την Καλαρατρην ι, (η προηγείτο 

τοΰ ’Ασβατάμα, ώς τοΰ Σίβα έν τή συντέλεια τοΰ αίώ-

220. νος) εχουσαν έρυθρόν χρίσμα έπί τοΰ μετώπου, καί όρ
μον έξ ερυθρών άνθέων, καί έρυθρά ίμάτια, καί έρυθρούς 

οφθαλμούς καί πρόσωπον, κρατούσαν βρόχον τή χειρί, 
καί φθοράν ποιούσαν διά τοϋ βρόχου.

221. Τά δ’ όνειρα έκεΐνα, έν οίς εβλεπον οί μαχηταί άπό τής 

πρώτης ήμέρας τής μάχης τόν ’Ασβατάμαν, συνόντα τή 

Καλή, καί κτείνοντα, έφάνησαν τότε άληθή.

222 Οί γάρ άναιρούμενοι πρότερον καθ’ έκάστην έν όνείροις 
ύπό τοϋ ’Ασβατάμα καί ύπό τής Καλής, διά τόν φόβον 

τού Κοισνά καί τού ’Αρζούνα, ήδη άνηροΰντο πραγματι- 

κώς, έπειδή ήσαν έστερημένοι τοϋ Κρισνά καί τού ’Αρ

ζούνα  .*2

4. *ΙΙ Καλή λέγεται καί Καλαρατρή' έστι δέ ή δυναμις τοΰ θανάτου.
2. Πρότερον μέν άνηροΰντο έν όνείροις, κατά φαντασίαν, επειδή ήσαν 

παρόντες ό Κρισνάς καί ό ’Αρζούνας, ούς έφοβοΰντο ό Ασβατάμας και 
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223. Τηνικαϋτα στίφη δαιμόνων σαρκοβόρων, οΐ ακόλουθοί 
είσι της Καλαρατρής, κατεβίβρωσχον ήδέως σώματα ζών- 

τα καί νεκρά.
224. Ούτως ουν ουτοι οί τρεις, ζαταφθείραντες εκείνην τήν 

στρατιάν κατά τό μέσον τής νυκτός, συνελθόντες περί 
τόν ό'ρθρον διηγούντο πρός άλλήλους άσμενοι τά ίδια 

κατορθώματα.
225. Ελθόντες δέ πρός τόν βασιλέα Δουριοδάναν, αναίσθητου 

όντα, και αίμα έκ στόματος αίμούντα, παριστάμενοί 

έκλαιον καί έλυπούντο τήν κατάστασιν αύτού.

226. Και « Βασιλεύ, έλεγον, εί έστι σοι αίσθησις, άκουσον 

» τούτου τού έφετού’ πάντες οί εχθροί άνηρέθησαν, έκτος 
« τών Πανδοϊδών, τού Κρισνά, καί τού Σατεκή. »

227. Ελθών δ’ εις εαυτόν ό βασιλεύς έζ τοιαύτης ήδείας αγ

γελίας , εφη, χαίρων « Ού τοσούτον έμοΐ πεποίηται 
» ύπό τού Βήσμα, καί Δρόνα, ζαΐ Καρνά, όσον υφ’ ύμών.

1

228. « ΙΝΰν μέν ούν έγώ άφίημι τό πνεύμα άσμενος  πάλιν δέ 

» συνέλευσις γενησεται ήμΐν έν ούρανώ. » Τοιαύτα είπών, 
άπέπνευσεν· οί δέ άγκαλισάμενοι αύτόν, άνεχώρησαν.

*

229. Περί δέ τήν ανατολήν τού Ηλίου, φοβούμενοι τόν ’Αρ

ζούναν, ό μέν Κριταβάρμας βουλήν έθετο πορευθήναι είς 

τήν έαυτού χώραν Δοαρακάν, ό δέ Κριπάς είς τήν Χαστι- 
ναπούραν, ό δέ ’Ασβατάμας είς τήν μονήν τού Βεάσα.

230. Ανεχώρησε δ’ εύθέως καί ό Σανζαΐας, μηνύσων τω βα- 

σιλεΐ Δρυταράστρα τόν κατά τήν νύκτα φόνον τής στρα

ή Καλή" ήδη δέ άνηρουντο πραγματικώς, επειδή ούκ ησαν παρόντες ό 
«νρισνάς και ό Αρζούνας. Ο Κρισνάς καί οί περί τόν Ίουδιστίραν ούκ 
ησαν εν τφ στρατοπέδφ έν έκείνη τή νυκτί.

4. Εύαγγελίας.
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τιάς τών Πανδοϊδών, καί τόν θάνατον 1 τοϋ βασιλέως 

Δουςιοδάνα.

1. Αυτολεξεί, εκπνευσιν.
2. 'Ο Κριταβάρμας ήν μετά τοΰ Κριπά παρά τή είσόδφ τής πα- 

ρε^βολής, παρατηρών καί άνα'.ρών τόν έξιόντα, ώς έρ^εθη ανωτέρω.

231. ό όέ τοϋ Δρυσταδιούμνα ηνίοχος, δς έσώθη άπό τοϋ 

όπλου τοϋ Κριταβάρμα   έν νυκτί έκ τύχης, έλθών ανήγ
γειλε τώ ίουδιστίρα τήν νυκτοφονίαν.

12

232. Ως δ’ ήκουσεν ό Ιουδιστίρας, στενάςας, δακρυρροήσας καί 

λειποθυριήσας, έπεσεν άναληφθεις δ’ ύπό τοϋ Κρισνά, 

καί τών αδελφών, καί τοϋ Σατεκή, καί έλθών είς εαυ

τόν εφη·
233. « Σήμερον ή Δραουπαδή λούσεται έν άμβροσίω λουτρώ 

» χαράς τοϋ θανάτου τών έχθρών άλλα φεϋ! τό λουτρόν 

» τοΰτο θολερόν έγένετο έκ λύπης τοϋ θανάτου τών έαυτής 
» αδελφών καί υιών ! ■>

234. Ταΰτα είπών ό ’ίουδιστίρας, έξαποστείλας τόν Νακούλαν 

είς κου.ιδήν τής Δραουπαδής, αύτός έπορεύθη είς τό στά- 

διον τοϋ πολε'μου, ένθα έ'κειντο οί νεκροί.
235. ΐδώνδέ τούς άναιρεθε'ντας ήρωας, λυποθυριήσας, αναψυχήν 

έλαβε παρά τών αδελφών ίδών δέ καί τήν Δραουπαδήν έλ- 

Οοϋσαν έκ τής πόλεως Ούπαπλαβέας, είς άκρον έλυπήθη.

233. II δέ Δραουπαδή, ίδοϋσα εκείνον τόν όλεθρον, έλειποθύ- 

μησε, καί αναψυχήν λαβοϋσα παρά τοϋ Βήχ.α, εφη τώ 
’ίουδιστίρα· « Απολέσας τούς υιούς, τρύφα βασιλείας 

» χαίρων.
237. » όταν, άνελών τόν Ασβατάρεαν, δείζγς ρ/.οι εκείνην τήν 

» έπί τής κορυφής αύτοΰ πολύτψ.ον λίθον, τότε έγώ γεύ- 

» σομαι. » Ούτως είποϋσα, έκάθησεν έπί γωνίας, σιτίων 

άπέχουσα.
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238. Νουθετούμενη δ’ ύπο τοϋ Ιουδιστίρα, είπε θυμω πρδς 

τδν Βήμαν « Σύ, φιλότιμε, καί στέφανε τών Ξατρών, 
» λύτρωσαν με εκ τοϋ δεινοϋ. »

239. Τοιαϋτα λεγούσης της γυναικός, άκούσας δ Βημας έξώρ- 

μησε παραυτίκα ε’φ’ άρματος, κατά τοϋ πολυλάμπρου 

Ασβατάμα, ηνίο/ον εχων τόν Νακούλαν.
240. Ο δέ Κρισνάς έφη τώ ’ίουδιστίρα' «Πάλαι ό διδάσκαλος

» Δρόνας έδωκε τό ό'πλον, ώ ό'νομα Βραγμασσίρα ούχί 
« τω σκληρώ υίώ αύτοΰ ’Ασβατάμα, άλλα τώ ’Αρζούνα.

241 . «ϊμών δέ άνα/ωρησάντων είς έρημον, ό σκληροκάρδιος 

» Ασβατάμας, έλθών εις την πόλιν Δβαραβατην, ητησέ με 

» τόν δίσκον.
•242. « Είπόντος δ’ έμοϋ, « Λάβε, » εκείνος ούκ ηδυνήθη άραι 

» τόν δίσκον, ούτε τη δεξιά, ούτε τη αριστερά, ούτε μην 

» άμφοτέραις.
243. « Καπειτα είπε πρός έμέ· « Εί ηδυνάμην άραι τόν τρο- 

>> χίσκον, γνώμην εί/ον, πόλεμον ποιήσαι κατά σοϋ 

» αύτοϋ.
244. « Δός μοι ούν, έφη, την Βραχμασσίραν, μη δυναμένω 

ι> άραι τόν δίσκον. » Τοιαϋτα είπόντος, έδωκα αύτω 

» έκεΐνο τό δπλον, την Βραχμασσίραν.
245. ’'Ων δ’ ό Ασβατάμας φύσει δειλός, άσταθης, καί σκληρο- 

» κάοδιος, αναιρέσει τόν Βημαν έκείνω τω δπλω, καίτοι ού 

» ριπτέον έστιν έπ’ άνθρωπον

216. «Διαφυλακτέος (άπαλλακτέος) ούν ό Βημας σήμερον 
«,άπ έκείνου τοϋ όπλου. » Ούτως είπών ό Κρισνάς, άνα- 
βάς έπί τό άρμα, ηλαυνε κατόπιν τοϋ Βήμα.

4. Ούχ. ην πρίπον ρίπτεσθαι έπ’ανθρώπους, άλλ’έπι δαίμονας, ώς 
φθοροποιόν.
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247. Ελθόντες δ’ ουτοι είς την μονήν του Βεάσα, εΐδον τον 

Ασβατάμαν, εχοντα δεδευμένα βουτύρω ίμάτια περί 
τό σώμα, και άσκούμενον εν υδατι, πλησίον τοϋ 

Βεάσα.
248. ΐδών ούν αύτόν ό Βημας, εδραμε θυμω, λέγων « Στήθι, 

» στήθι, σκληρέ ζαΐ ελάχιστε Βρα/μάν. »
249. 0 δέ ’Ασβατάμας, ΐδών τόν Βήμαν γνώμην έχοντα μά

χης, έφοβήθη· ων δ’ άνευ ό'πλων ζαΐ άρματος, ηψατο τή 

αριστερά χειρι ενός ζάρφους.
250. Θεΐς δ’ έπ’ έκείνου τοϋ ζάρφους επωδήν τής Βραχμασ- 

σίρας, καί είπών, « Τοΰτο πέμπω είς όλεθρον τών Παν- 
» δοϊδών, » έρριψεν αύτό εύθέως.

251. Φοβηθείς δ’ό Κρισνάς, εφη τώ Αρζούνα έν αδημονία.· 

« Τρόπον ποίησαν, ώ Αρζούνα, ταχέως, ινα μή μείνη ό 
» κόσμος άνευ τών Πανδοειδών. »

252. 0 δ’ ’Αρζούνας, καταβάς άπό τοϋ άρματος, μνησθεΐς 
τοϋ Θεοϋ καί τοϋ διδασκάλου, έφη· «Σωτηρία έστω τω 
» υίώ τοϋ διδασκάλου καί πάσι τοΐς Πανδοίδαις.

253. « Εκείνο τό δεινόν οπλον ζαταβληθήτω υπό τούτου τοϋ 

» έμοϋ. » Ταΰτα είπών, και άννός γενόμενος, έρριψε τό 

οπλον, ώ όνομα Παραμάστρα.
254. Τούτων τών δύω οπλών καιόντων, καί φλόγας έκπεμ- 

πόντων είς τόν αιθέρα, ούδ’ ό ίίλιος διεκρίνετο έν τοΐς 

μεγάλοις αύτών σπινθήρσι.
255. Τούτων τών όπλων τούς μεγάλους σπινθήρας ίδόντες 

δ,τε Σίβας και οί λοιποί θεοί, ήπόρουν, ταΰτα διανοού
μενοι" « Και έν τή συντελεία τοΰ αίώνος δώδεκα ϊίλιοι 

» γίνονται  σήμερον δέ πόθεν μυρίοι ·, »*
256. Οί δέ τρεις κόσμοι, ίδόντες ταΰτα τά όπλα, όμοια όν

τα τω θαλασσίω πυρί και τω ί’ούδρα, μέγαν τρόμον 

έσχο , νομίζοντες οτι συντέλεια έστι τοϋ αίώνος.

46
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257. ϊδόντες δέ πόρρωθεν καί οί άνεμοι τό φίλον πΰρ ,  
εχον σκληρότητα, σκληρότητα έλαβον καί αύτοί, διασκορ- 

πίσαντες τά δρη, ώς χάλικας.

*

258. 11 δέ θάλασσα, ίδοΰσα τό έζ τών όπλων πΰρ έν τώ αί

θέρι, ζαί νομίσασα, ώς τό θαλάσσιόν έστι πΰρ, ύψώθη   

εις τό λαβεϊν πως αύτό έν έαυτή.

*2

259. Εν τή επιδρομή έκείνων τών οπλών θόρυβος καί θροΰς 

τις φοβερός έγίνετο· ή μέν γάρ θάλασσα άνεταράττετο, 

τά δ’ ορη κατερρήγνυντο, ή δέ Βραχμάνδα διεσχίζετο, 
ή δέ γή διετε'μνετο.

260. Τηνιζαΰτα οί περί τόν Βεάσαν άγιοι άνδρες εφασαν 

« Ω ’Ασβατάμα καί ’Αρζούνα, ειδήμονες τών τοΰ νόμου, 

» καλέσατε εύθεως έκαστος τό ίδιον οπλον, τό ανοίκειον 

» ρίπτεσθαι έπ’ άνθρώπους. »
261. ’Αλλά καί ό Ναράδας, καίπερ ών φίλερις, φοβούμενος 

όμως, μή πως όλεθρος παγκόσμιο; γένοιτο, ήλθεν είς τό 

μέσον αύτών μετά τοΰ Βεάσα, είς τό κωλύσαι τά πολε

μικά αύτών όπλα.
262. Βλέπων δ’ ό ’Αρζούνας τό έαυτοΰ οπλον όρμώμενον με

γάλη ταχυτήτι, έπέσχεν αύτό , ίνα μή γένοιτο μηδ’ 

ολίγη άνάλωσις τής αρετής αύτών τών αγίων άνδρών 

έκ τής έπισχέσεως τοΰ όπλου .

3

4

263. Τό δ’ οπλον έκεΐνο τοΰ ’Ασβατάμα έπέσχον, κατισχύ- 
σαντες μεγάλη δυνάμει τής έαυτών αρετής οί όσιοι έκεΐ- 

νοι, ό Ναράδας καί ό Βεάσας.

264. Τηνιζαΰτα ό ’Αρζούνας, ό ωκεανός τής εύτολμίας, είπε

4. ’Εκ τοΰ άνεμου αυξάνει τό πΰρ, και διά τοΰτο φιλίαν εχουσι.
2. Κύματα υψηλά άνήγειρε,
3. Άνεκάλεσεν αύτό δι’ έπφδής,
4. Αναλίσκεται ή δύναμις τής αρετής όταν ένεργήται.
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πρός τού; άγιου; έκείνου; άνδρας· « Τπ έμοϋ έρρίφθη τό 

» δπλον, εί; ζαθαίρεσιν τοϋ όπλου τοϋ ’Ασβατάμα.

265. « Τοϋ δ’ έμοϋ οπλου έπισχεθέντος ύπ έμοϋ έζουσίως, ού- 
» το; αύτό; αύτω τώ οίκείω δπλω, οπερ ήδη έπε'σχετε, 

η άναιρήσει ήμάς μετε'πειτα ·  οθεν ο,τι αγαθόν έστι και 

» ήμϊν καί τω κόσμω, τοΰτο ποιήσατε. »

*

266. Αζούσαντες οί δσιοι, εωασαν τώ ’Ασβατάμα ίλαρώς· 

« Ω άριστε τών Βραχμάνων, τί τοΰτο έποίησας, 8 ούζ 
» εί; αγαθόν σοι εσεται, ούτ’ έν τώ νϋν, οΰτ έν τώ μέλ

η λοντι βίω
267. « Κατά τών Πανδοϊδών έρρίφθη ύπό σοϋ ή Βραγμασ- 

η σίρα, ή ούσα άνοίζειο; όίπτεσθαι έπ ανθρώπου;· οθεν 
» εί; ζαθαίρεσιν έζείνου σου τοϋ όπλου έρριψεν ό Αρζούνα; 

» τό οπλον, ω όνομα Παραμάστρα.
268. « Εί δέ καθαίρεσις γε'νοιτο τής Βραχμασσίρας ύπό της 

» Παραμάστρα;, πώς άπό τοϋ θυμώδους Βήμα άπαλλα- 

η γηση συ, ο ων ουτω σκληρός τοις εργοις ;
269. «’Ανακάλεσαν ούν ές άπαντο; τό δπλον θεληματικώς καί 

» ταγέως. Ιόέ έζ μόνης τη; θέας ήμών τό έαυτοΰ δπλον 
» άνεζάλεσεν έζουσίως ό ’Αρζούνας.

270. « έγχείρισον δέ τοΐς Πανδοίδαι; ζαΐ την έπί τής ζορυ- 

η φή; σου πολύτιμον λίθον, ώς λύτρον τής σεαυτοϋ ζωής  
» ούτω γάρ άπαλλαγηση τούτων ζών, ζαίπερ έργα σζλη- 

» ρά ποίησα;. »

*

1. Έπειδή πρός καιρόν έπεσχέθη τό δπλον έκείνου, πάλιν έκεΐνος κι
νήσει αύτό, καί άναιρέσει ήμας.

2. Καί ζών οηλ. επονείδιστος όφΟήση καί θανών καταζριθήση.
3. Δηλονότι εί ή μεν Παραμάστρα, τό δπλον τοΰ ’Αρζούνα, ύπερι- 

σχύσει, ό δ Αρζούνας ούκ άναιρέσεισε, έλέει κινούμενος, άλλ’ ό θυμώ
δης Βήμας ούκ άφήσει σε.

46*
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271. ό δ’ ’Ασβατάμας είπε προς τούς δσίους ταπεινώς καί 
εύλαβώς· « 0 Αουριοδάνας αδίκως άνρρέθη ύπό τοΰ Βήμα· 

» διά τοΰτο έρρίφθη ύπ’ έμοΰ τοΰτο τό φθοροποιόν οπλον.
272. « Ω Κύριοι, ή έμή καρδία καθαρά έγένετο τής πρός τούς 

η Πανδοίδας εγθρας, ού μόνον κατά τό παρόν, αλλά και 

« είς τό εξής· ή γάρ θέα ήμών απαλλακτική έστι τής διη- 

» νεκοΰς έχθρας.
273. « Εγώ ούκ είμί, ώς δ γενναίος Αρζούνας, φιλοδιδάσζα- 

» λος, φιλαλήθης, καί φιλοβραχμάν, ζαί διά τοΰτο ού 

η δύναμαι άνακαλέσαι τό ο ερριψα οπλον.

274. « Οςτις γάρ, μή ποιων έργα όσια ζαί αγαθά ι, άφείς 

» τοΰτο τό ό'πλον, βούλεται άνακαλέσαι, τούτου ή κεφαλή 

» μετά τών οικείων πεσεϊται εύθέως ύπ’ αύτοΰ τοΰ όπλου.

275. “ Τοΰτο ούν τό οπλον, δ ούκ εστιν άνεμώλιον, ινα μή ποιή- 
» σζ παγγενή απώλειαν, πεσέτω κατά τοΰ έμβρύου τοΰ 

« έν τή μήτρα τής Οΰτταράς, τής γυναικός τοΰ ’Αβη- 

» μανιοΰ.
276. “ Λυτή δ’ ή πολύτιμος λίθος άπαλλάτει εύθέως τόν 

κίνδυνον, τόν γινόμενον έκ δαιμόνων, έκ θείων όπλων, 
» έκ παθών, ζαί έξ άλλων δεινών, ζαί διά τοΰτο ού δο- 

» τέα έστίν.
277. « Αλλά καί ουτω, πειθόμενος τω λόγω ύμών, δίδωμι 

» ταύτην τήν λίθον τοΐς Πανδοΐδαις, τοΐς μαθηταΐς τοΰ 
« έμοΰ πατρός, ί'να μή παντελώς φθορά γένηται  .12

278. Είπόντων δε τών οσίων, «Ούτω ποίησον », ό Ασβατά

μας έρριψεν έζεΐνο τό οπλον κατά τοΰ έν τή γαστρί τής 

Ούτταράς.
279. Πρός ον έλεξεν ό Κρισνας· «Μή ζαταζαυθήτω τό έμ-

1. Αύτός έαυτόν κατηγορεί.
2. ' Ινα μή γένηται πόλεμος έμοί κάκείνοις, έκ όέ τοΰ πολέμου φθορά
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» βρυον έζεΐνο, ίνα γένηται ζώπυρον τής άπωλεσθείσης 

» γενεάς τού Κουρού.
280. « Πάλαι γάρ Βραχμάν τις εγκρατής εφη τή Ούτταρά· 

« Απολεσθέντων τών τού Κουρού, υιός σοι, γενησεται, Πα- 

« ριζίτας τοΰνομα, εις αύςησιν τού γένους.»
28 ί. «Μή γενέσθω ούν ψευδής ό λόγος ούτος τού Βραχμά- 

» νος έκείνου, ώ ά'ριστε Βραχμάν αύζηθείτω δέ το γέ- 
» νος τού Αρζούνα, τού αγαπητού μαθητού τού πατρός 

μ σου.»

282. Πρός 8ν εφη ό ’Ασβατάμας· «Μή λέγε ταύτα φιλίας χά- 
» ριν, ώ Κρισνά· έστω δ’ ε’κεΐνο τό έμβρυον παρανάλωμα 

» τού δραστήριου μου όπλου.»

283. «Αφες τό δραστήριόν σου οπλον, εφη ό Κρισνάς, εις θά- 
» νατον τού εμβρύου  ε’γώ δέ ζωώσω αύτό τή έμή δυ- 

« νάμει.

*

284. « Συ δέ, πλημμελής γενόμενος έκ τοιούτου σκληροτάτου 

» έργου, περιελεύση εις γήν έ'ρημον τρισχίλια ετη. Μόνος 
« δ’ ών καί ρυπαρός τό σώμα, καί δζών έζ ελκών, ούδενί 

« ούδαμού συντεύζη καί συλλαλήσεις.»

285. Συναινέσας δέ καί ό Βεάσας, έφη· « έστω αληθής ό λό- 

» γος τού Κρισνά, διότι σκληρόν έργον πέπρακταί σοι, 

» ανοίκειον ήρωϊ, ώ ’Ασβατάμα .»

286. ό μέν ούν ’Ασβατάμας, τοιαύτην άράν λαβών, καί δους 

τόν πολύτιμον λίθον τοΐς Πανδοίδαις, άνεχώρησεν εις 

έρημον οί δέ Πανδοίδαι ήλθον πρός τήν Δραουπαδήν με

τά τού Βεάσα καί Ναράδα.

287. Τή δέ προσταγή τού ’ίουδιστίρα, δεικνύων ό Βήμας τή 
Δραουπαδή, μειδιών, τήν πολύτιμον λίθον, τήν λάμπου- 

σαν δίκην Ηλίου, έφη·
288. «Εκείνος ό εΐδήμων τής δπλικής ’Ασβατάμας, νικηθείς 

»έν πολέμω, καί άφείς τά όπλα καί τήν πολύτιμον λί-
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» θον, ούκ έπορεύθη σήμερον είς τον ούρανον \ επειδή ήν 

» υίός τοΰ διδασκάλου.»
289. Εφη δέ χαίρουσα ή Δραουπαδή· «0 μέν υίός τοΰ διδα- 

»σκάλου, άξιος ων τιμής, ώς ό διδάσκαλος, πρεπόντως 

» έλήφθη ζών· ταύτην δέ τήν λίθον, τήν εφετήν αύτοΐς 

» τοΐς θεοΐς καί πανέκλαμπρον, φερέτω ό βασιλεύς ’ίου- 
» διστίρας έπί τής κορυφής αύτοΰ.

29-0. « Εμοί απαλλαγή τής θλίψεως έγένετο έκ τής άπωλείας 
» τών άδικων Καουραβών, καί χαρά μοι έπεγένετο έκ τίς 

» πρός τόν ’Ασβατάμαν συγγνώμης· έγώ μέν ούν, τυ- 

» χοΰσα τών ών ήθελαν έκ τής φιλίας τοΰ Κρισνά, καί 
» έκ τής αγάπης ύμών, ού λυπούμαι τούς οικείους * 2, τούς 

» τυχόντας τοΰ ούρανοΰ.»

Ί . Ούκ άνηρέθη ύφ’ ημών δηλ.
2. Τούς πέντε υιούς καί τόν αδελφόν Δρυσταδιούμναν.
3. Ώς έρρέθη πρότερον.
4. Οτι λαμπρού θανάτου ετυχον καί τόπου, θανατωθέντες ύπό τοϋ 

Σίβα.

291. Είπόντος δέ τοΰ Κρισνά, «Εκείνοι οί υιοί σου, ούκ άνη- 
“ ρέθησαν ύπό τοΰ ’Ασβατάμα, αλλ’ ύπό τοΰ Σίβα  , ος 

«ή'σθη έπί τώ τολμήματι τοΰ ’Ασβατάμα· διό ή λαμ- 

» πρότης αύτών τών ένδοξων ούκ. έστιν άζία λύπης, » 
ή Δοαουπαδή μεγάλην χαράν έλαβε, γνοΰσα τήν λαμ

πρότητα τών οικείων πάντων .

34

*
292. Σεβέσθω, ώς βομβύλιος, τόν λώτιον πόδα τοΰ σοφού δι

δασκάλου καί ορθοδόξου Ζηναδάτα ό λίαν έγκρατής καί 

αγαθός ’Αμάρας. Ελαβε τέλος τό δέκατον Βιβλίον, ώ ό'

νομα Σαουπτικά, τής Βαλαβαράτας, τοΰ Μεγάλου Ποιή- 
μ,ατος, ένθα διατρίβει ή Σαρασβατή, καί ένθα ό νους τοϋ 

Αμάρα γνωρίζεται.
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293. έν ένί Κεφαλαίο &ύο Βιβλίων, οίς ό\οαα Σα.Ιέα^ καί 

Σαονπτικά^ ε’ριπεριέχονται τριακόσιοι στίχοι πρδς τω ενι, 

κατά τδ ρέτρον του ’Ανουστούπα.

Τέλος τοΰ Έννάτου καί τοΰ Δέκατου Βιβλίου

της
Βαλαβαράτας.



«»»·&·»«Μ»

ΒΙΒΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ.

ΚΕΦ ΑΑΑ1ΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ',

8 διαλαμβάνει θρήνον γυναικών.

1. Εστω μοι εις αγαθόν έκεϊνος ό υιός τοΰ Παρασσάρα, ου 
είς την καθαράν καρδίαν, ώς είς άλσος άσκησεως, είσέδυ 

ό Βισνούς είς άσκησιν, άφείς την Λαξμην καί τόν Ερωτα, 
επειδή άνεϊλε δόλιο τούς έχθρούς έν πολέμω.

2, θδέ Σανζαΐας εντεύθεν έπανήλθεν είς την πόλιν Χαστι- 

ναπούραν, κράζων μεγαλοφώνως και όδυρόμενος. «Ω! ώ! 

» ιού ! ίου ! άπαντες άπεθανον !» καί είσέδυ την βα- 

σιλικην οικίαν.
3. ’Ελθών δ’ό Σανζαΐας, εφη γλώσση άδιαρθρώτιρ πρός 

τόν βασιλέα Δρυταράστραν, συνόντα τγ εαυτού γυναικί, 

καί ταΐς νύμφαις, ττί τε Βανουματτί καί ταΐς λοιπαΐς, 
καί τοΐς οίκείοις, τω τε Βιδούρα καί τοΐς λοιποΐς·

4. « Πρότερον καθ’ έκάστην ερχόμενος, έλεγόν σοι άνέρα- 
» στα, θανάτους δηλονότι τών οικείων2· νυν δ’, ώ βα- 
» σιλεύ, δ λέγω σοι άνέραστον, άκουσον, αδαμαντίνην 

» ποιήσας την καρδίαν.
5. «0 υιός σου Δουριοδάνας, ό κύριος ενδεκα ’Αξαουχινών,

4. Έν τω παρόντι βιβλίφ ώς και έν τοΐς προηγηθεΐσι, δεν υπάρχει 
έτερον τοϋ παρα του άοιδίμου μεταφραστοΰ Πρώτου σημειωθέντος Κε
φαλαίου. (Σημ. τ. έκδ.)

% 'Ότι τοσοΰτοι υιοί σου άντφέθησαν.
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» άκούσας περί τήν εω την εραστήν ύπνοφονίαν ι, τήν 

» ρηθεϊσαν ύπό τών περί τόν ’Ασβατάμαν, έλθόντων, 

. «Οτι ανεΐλον εν νυκτί τόν στρατόν τών πολέμιων σύν 
» τοΐς υίοϊς τού Δρουπάδα καί τών Πανδοϊδών, εκτός 

» τού Κρισνά, καί τού Σατεκή καί τών Πανδοϊδών, άνα- 

» πνεύσας, καί εύθυμος γενόμενος, έπορεύθη είς τόν ού- 
» ρανόν. >»

7. ό δέ βασιλεύς Δρυταράστρας, καί οί περί αύτόν, επεσον 

κατά γής λειποθυμία, κατασχεθέντες ε’κ τού λόγου τού
του, δς ήν ώςπερ εκρευσις ίού θυμώδους όφεως.

8. Πολλάκις δ’ ούτοι, καταπίπτοντες λειποθυμία, καί πολ

λάκις άνεγειρόμενοι, έδάκρυον έλεεινώς, καί έλεγον πρός 

άλλήλους· «Ποΐ πορευθώμεν ·, πώς ςήσωμεν, τί ποιή- 
» σωμεν ;»

9. Διεχύθη δ’ άθρόον ή λύπη άνά πάσαν εκείνην τήν σύνο
δον, έν ή κόμαι διαλελυμέναι έφαίνοντο, καί τρόρκος σω

μάτων έλεεινώς έγένετο, καί δακρύρροια έξ οφθαλμών.
10. Εκείνη ή σύνοδος τού Δρυταράστρα, ής τό έδαφος κα- 

τάβροχον ήν αϊματι, έκ κρούσεως κεφαλών κατά γής, 

έφαίνετο ώς γή άλσους, κατάστρωτος έκ νεογνών φύλλων, 
ούκ είς εύθυμίαν, άλλ’ είς δυσθυμίαν.

11. Η σύνοδος εκείνη έκλαιε σφοδρά, μή εχουσα έν μνήμη 

τά άποτελέσματα τού κλαυθμού, μή ποιούσα δηλονότι 

μήτε μεμύιμοιρίας, μήτε έλεεινολογίας, μήτε στερνοτυ- 
πίας  .12

12. Απαντες ώδύροντο μεγαλοφώνως, άναισθητούντες, κλεί- 

οντες τους οφθαλμούς, κάμπτοντες τάς ζεφαλάς, έκ τών 

1. Τον έν ύπνω φόνον.
2. ’Εκ τούτου δηλοϊ τον βυθισμον εις τήν λύπην, δτε κλαίει τις ρ.ο- 

νον, άνευ μεμψιμοιρίας, ζτλ.
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στόνων άνακλίνοντες τό σώμα. και κατακλίνοντες, έκ- 

τείνοντες τούς πόδας, καί τάς χειρας καταφέροντες κατά 

γης.
13. ή δέ καρδία τοϋ Δρυταράστρα, ή λειποθυμοΰσα έκ πολ· 

λής λύπης, έτυχεν αναψυχής, ώςπερ έκ ραντίσματος, τοϋ 
ΰδατος τών δακρύων εΐσδύντος εις τόν λάρυγγα , τοϋ 

■στόματος ήνεωγμένου
14. Καί, «Ω Βιδούρα, είπε, σύ μόνος ών ή παραμυθία έμοΰ 

» τοϋ όρφανοϋ, ού οί παΐδες έπορεύθησαν είς τόν ούρανόν, 

» φρόντισόν μου.» Τοιαΰτα είπών πάλιν έλειποθύμησε.
15. Δεινοπαθών μέν ούν ό Βασιλεύς, έξαπέστειλεν οίκαδε 

τάς γυναίκας καί τούς λοιπούς οικείους, καί διαμερισά- 
μενος τήν λύπην τω Βιδούρα, καί τώ Σανζαία, καί τή 

έαυτοΰ γαμετή, εφη·

16. «Φεϋ! οί μέν έμοί υιοί, οί έχοντες στρατεύματα πολλά, 
» άνφρέθησαν τοΐς δέ Πανδο'ίδαις, τοΐς έχουσιν ολίγον 

» στρατόν, ούδέ μικρόν τι τραϋμα έγένετο !

17. «Ποϋ έκείνη ή πολλή στρατιά; ποϋ έκείνη ή δύναμις; 

» ποϋ εκείνοι οί εύγενεΐς, δ,τε Καρνάς καί οί λοιποί; ποϋ 
» έκεΐνος ό Αουριοδάνας ; ούδέν άλλο έν γή ίσχυρότερόν 

»έστι τής τύχης !
18. «Πάντως ή έμή καρδία έποιήθη ύπό τοϋ Βραχμά σκληρά 

» καί αδαμαντίνη, και διά τοΰτο ού διερράγη, καί τοι 

» τό άχθος τοΰ θανάτου τών υιών μου έπέπεσεν, ώς όρος 

» μέγα.»
19. Ο δέ Σανζαίας, καταβρέχων τό πρόσωπον δάκρυσι, καί 

μόλις φωνήν έξερευγόμενος, καί βράγχιών, έφη είς πα
ραμυθίαν τώ βασιλεΐ, ούτω θρηνολογοΰντι*

ί. θτε κλαίει ό άνθρωπος ανοίγει τό στόμα, και δτε λείποθυμεΐ, 
Ραντίζεται υδατι και άναλαμβάνει έαυτόν.



ΒΙΒΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ, ΚΕΦ. Α'. 731

20. « Διά τί θρηνείς σύ, 8ς είδήμων εί της Βέδας, και τών 

» τοΰ νόμου, καί γνώστης τών οντων, οί γάρ υιοί σου 
« έτυχον δόςης θείας και ύπερφυούς διά τοϋ έν πολέμω 

» θανάτου, ο

2 1. Εφη δέ και 6 Βιδούρας μετ’ εύλαβείας· « Ω βασιλεύ, 

» τών υιών σου έλθόντων ποθεν, καί πορευθέντων ποι, ώς 
» οδοιπόρων, σύ λύπην έχεις, ώς ό κοινός καί χυδαίος 

»λαός.
22. « Καί οί σοφοί λέγουσι τούς υιούς ά'λλους έαυτούς· σύ 

» όμως μη λυποΰ’ πώς γάρ άν σχοίη λύπην ό παντόμΐ- 
» μοί, ό πολλάς μορφάς λαμβάνων, άφείς έκείνας τάς 
» μορφάς  ;1

23. « Πρότερον αγαθού τίνος γιγνομένου τοΐς υίοΐς σου, έχαι- 
·> ρες άεί· νύν δέ, πορευθέντων έκ γης είς τόν ούρανόν, 

» τό άκρον αγαθόν, διά τί λύπην έχεις, ώ φρόνιμε ;
24. «Μηδ’ έστω σοι τοιαύτη έννοια λυπηρά, δτι οί υιοί σου 

» άνηρέθησαν ύπό τών Πανδοϊδών· ούτοι άνρρέθησαν ύπό 

» τών οικείων έργων ό γάρ άνθρωπος απολαμβάνει κατά 

» τά έργα έαυτού. »
25. ’Ελθών δέ καί ό Βεάσας, ό ών ή Σελήνή τού πέλαγους 

» της γνωσεως , εφη· « Τι ανοηταίνεις ·, εκείνοι οι υιοί 

» σου, πορευθέντες είς τόν ούρανόν, έν άνέσει είσι, καί 
» διά τοΰτο ούδέ μέμνηνταί σου   .123

26. «Αί τού θανάτου δυνάμεις, αί είσιν ώς δμωαί τοΰ ζό- 

» σμου, μεταζομίζουσιν άεί τόν άνθρωπον, ώς βρέφος τού 

1. Ού λυπεϊται ό παντόμιμος, άφείς τάς διαφόρους μορφάς, άς ελα
βε, καί σγών πάλιν εκείνην τήν πρώτην, ήν είχε, δηλ. σκηνη έστι και 
δράμα ό βίος ούτος.

2. Ή Σελήνη πλημμυρεΐν ποιεί τήν θάλασσαν.
3. Ό γάρ μεμνημένος άντιμιμνήσκεται.
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» κόσμου, άπό μιας αγκάλης εις άλλην 1' ματαίως ούν 

»ό άνθεωπος λέγει τοΰτο· «Ούτος έμός ε’στιν υίός. »

1. Δηλο-ότι άφιΰ άποθάνη ό άνθρωπος, μετασωματοΰται έν άλλω ο’ί- 
κω, καί ύπ άλλων έν άγκάλαις φέρεται.

2. Πρώτη μετάφρασις* « Πόθεν άρα λυπηρόν γένοιτ’ άν ό θάνατος τοΰ 
ανθρώπου ;»

3. Ιστορίαν λέγει ό Βεάσας.
4. Π γή πρότερον προσανεκλαύσατο διά τό βάρος τών τυράννων* ό 

δε Βραχμάς ύπέσχετο αύτη άνεσιν.

27. « Τίς τίνος οικείος ούκ έγένετο, ή ού γενησεται έν ταύτη 
» τή κυκλική φορά τοΰ κόσμου $ πάντες δ’ οί άνθρωποι 

» οΐκεΐοί εΐσι μόνον τοΰ κόσμου  πώς άν άρα λυπηθείησαν 
» οί άνθρωποι, έλθόντος τοΰ θανάτου   ·,

*
12

28. « Τοιγαροΰν μή λυποΰ, ώ Βασιλεύ  πρός δέ τούτοις έκεΐ- 

» νος ό δύστροπος υίός σου έγεννηθη έπί γής, απόρροια ων 

» τοΰ Καλή αΐώνος, κατά τήν προσταγήν τοΰ Βραχμά.

*

29. «Πάλαι έγώ  έπορεύθην εις τήν σύνοδον τοΰ ϊνδρα, έν- 
» θα καί ή γή έλθοΰσα, εφη τοΐς θεοϊς  « δ,τι έπηγγεί- 

» λατό μοι έπι συνόδου ό Βραχμάς , τοΰτό μοι γενέσθω.»

3
*

4

30. Πρός ήν έφη ό Βραχμάς  «Απιθι, ώ γή, και βάσταζε 
« τόν κόσμον έν άταοαζία  ό γάρ υίός τοΰ Δουταράστρα 

« Δουριοδάνας ποιήσει τό έφετόν σοι ταχέως.

*
*

31. « Εκείνος γάρ, ό ών απόρροια τοΰ Καλή αΐώνος, βοη- 

« θούμενος ύπό πολλών ανθρώπων, οί είσιν άπόρροιαι 
« δαιμόνων, αίτιος θανάτου εσεται πολλών Ξατρών έν 

« Κουρουξέτρα.»

32 « Ούτως έγώ οίδα, ώ Βασιλεύ, ώς ό υίός σου, ό ών αύ- 

» τός ό Καλής αιών, έτυχεν απώλειας σύν πάσι τοΐς έπι- 
• κούροις τών οικείων άμπλακημάτων, τών γεγενημένων 

» έκ τοΰ ού ήγειρε πολέμου.
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33. « Τοΰτο ούν τδ μυστικόν μαθών, μή λυποΰ, άλλ’ έ'χε 

» καρτερίαν, ώ είδημονέστατε τών τοΰ νόμου· καί ό ίου— 
• διστίρας γάρ ε’κ τής σής λύπης ού ζήσεται, πολύ σέβας 

ο εχων προς σέ.
34. «Εχε ούν ύπομονήν, ώ γνωστά τών τής αρετής, καί 

ι> φροντίδα τής σεαυτου ζωής, πειθόμενος τοΐς έμοΐς λό- 

« γοες, καί έννοών, ώς έκ τής φοράς τής τύχης ταΰτα 
» έγένετο  ό γάρ ’ίουδιστίρας έλεος εξει προς σέ, νομίζων 

» σε πατέρα  φρόντισαν ούν σήμερον έκείνου. »

*

*
35. Αναχωρήσαντο; δέ τοΰ Βεάσα, δ βασιλεύ; Δρυταράστρας, 

πεισθεί; τω λόγω έκείνου, ήψατο εύθέως τής είς Κου- 
ρουξέτραν όδοΰ, θρηνήσων τού; άποιχομένους οικείους.

36. 0 δέ φρόνιμο; ’ίουδιστίρα; τοιαΰτα διελογίζετο  «01 

» κατάσκοποι είπόν μοι, ώς οί μέν περί τόν ’Ασβατά- 
« μαν, διαχωρισθέντες, άπήύθον τή δε κακεϊσε· ό δέ 

» Δρυταράστρας έξήλθε τής Χαστιναπούρας.

*

37. « Πριν ούν έλθη είς τήν Κουρουξέτραν, δει μοι πορευθή- 

« ναι πρός αύτόν, ϊνα μή καταράσηταί μου, όργιζόμενος 

» έπί τω θανάτω τών υιών αύτοΰ. »
38. Τοιαΰτα διαλονισάμενοτ ό Τουδιστίοας, συνών τώ Κρι- 

» σνα, καί τω Σατεκή, καί τοΐς αδελφοί; αύτοΰ, προσελ- 

» Οών τώ Δρυταράστρα, προσεκύνησεν, είπών  « Ω πάτερ, 

« ό έχθρδς τών υιών σου προσκυνεΐ.»

*

39. Εξεφώνησε δέ καί τά ονόματα τοΰ Κρισνά καί τοΰ Σα- 

τεκή, καί τών αδελφών, προσκυνούντων ή δέ φωνή αύ
τοΰ ήν βραγχώδης έκ τής άκοοάσεως τών θρήνων τών 

γυναικών τών Καουραβών.
40. Περιπτυζάμενο; δ’ ό τυφλός Δρυταράστρας τόν ’ίουδι- 

στίραν, έκάλεσε καί τόν Βήμαν, τόν άναιρέτην τών υιών 
αύτοΰ είς περίπτυξιν, βουλόμενος αύτόν άνελεΐν, κατα- 

θλ/ψας έν τή περιπτύξει.
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41. Τπό δέ τού Κρισνά, είδότος την γνώμην τοϋ Δρυταρά
στρα, άνδριάς πρότερον σίδηρους κατεσκευάσθη, 8; κα- 

θλιβείς έν τη περιπτύζει ύπό τοϋ Δρυταράστρα, νομίσαν- 
τος ώς ό Βημας έστί, κατεθλάσθη .1

42. ’Ατονησας δ’ ό Δρυταράστρας έκ της σφοδράς θλίψεως, 

έμών αίμα έκ στόματος, έπεσε κατά γης, λειποθυμησας· 
άναληφθε'ις δ’ εύθέως ύπό τοϋ ηνιόχου, άνέπνευσεν.

43. ’Αφείς δέ την μηνιν έκ τοϋ καταπιεσθέντος σιδηοοϋ αν
δριάντας, δς ένομίζετο αύτός ό Βημας, και κρίνας, οτι 

κακώς έ'πραξεν, έκλαιε, λέγων, « Οιμοι.' διά τί ούτος ό 

» Βημας άνηρέθη ύπ’ έμοϋ   ; η12
44. Προσκυνησας δ’ ό Κρισνάς, έφη  « Μη άχθου’ ούκ άνη- 

» ρέθη ό Βημας  σύ δέ, δς έχεις δύναμιν δεκακισχιλίων 

» ελεφάντων, ήπατηθης ύπ’ έμοϋ, θέντος ύποβολιμαϊον 
» σιδηροϋν ανδριάντα »

*

*

45. Ακούσας ό Δρυταράστοας, έχάρη, και άπέσμηςε τά δά

κρυα. Πρός δν εφη πάλιν ό Κρισνάς· « Σύ αύτός άπώ- 
» λεσας τούς σεαυτοϋ υιούς, μη άκούσας συμβουλευτικών 

» λόγων- τί ούν όργίζη κατά τοϋ Βήμα ·,

46. «Γίνωσκε, ώ βασιλεύ, ώς οί υιοί σου άνηρέθησαν έκ τών 
«ιδίων άμπλακημάτων · έχε δέ καί διά μνημης άεί κατά 

«πάντα τρόπον, ώς εύγνώμων, ώς εγωγε εργον δυσκα- 

« τόοθωτον κατώοθωσα . » ν ι 3

47. Τοιαϋτα φαμένου τοϋ Κρισνά, ό Δρυταράστρας, θαυμάσας 
κατά την καρδίαν, έφη  « Ορθώς έγω γε άνωρθώθην ύπό *

1. Δυνατός ην λίαν τό σώμα ό Δρυταράστρας.
2. Ένόμισεν, ώς άνεΐλε τον Βημαν, καί διά τοΰτο μετενόησε.
3. Δηλ. εθεμην σιδηροϋν ανδριάντα άντι τοΰ Βήμα, καί ούκ έγένου 

φονεύς.
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» σοΰ, πίπτων έκ τοΰ νόμου, ένεκα τοΰ μεγάλου άχθους 

» του θανάτου τών έμών υίών. »
48. Ουτως είπών ό λίαν φιλόστοργος, άγζαλισάμενος πάν- 

τας, καί άφείς τήν μνησικακίαν, ελεξε λόγον εύκτικόν  
«Νικάτε, μηδαμώς νικώμενοι ύπ’ έχθρών ! »

*

49. Παραυτίκα δέ οί περί τόν ’ίουδιστίραν, τή γνώμη τοΰ 

Δρυταράστρα, έπορεύοντο προσχυνήσοντες τήν θυγατέρα 
τοϋ Σουβάλα Γανδαρήν, ή ήβούλετο καταράσασθαι τοΰ 
’ίουδιστίρα, καιομένη τή έζ τών υίών λύπη.

50. Γνούς δέ τούτο ό Βεάσας, καθαρθείς έν τώ Γάγγη, έπι- 
στάς έζαίφνης, εφη τή θυγατρί τού Σουβάλα  « Μή λέ- 

" γε λόγον, ώ άγαθή, είς άράν τού βασιλέως ’ίουδι- 

»> στίρα.

*

51. «Σύ, παρακληθεΐσα ύπο τοΰ Δουριοδάνα είς ευχήν νίκης, 

» εφης  « όπου νόμος καί δικαιοσύνη, έζεϊ έστω καί νί- 
« κη. » Νΰν δέ, του διαστρόφου υίοΰ σου άναιρεθέντος, 
« διά τί θέλεις καταράσασθαι τοΰ ’ίουδιστίρα ς ■>

*

52. Η δ’ άπεκρίνατο  «Οί έμοι υιοί, άδικοι ό'ντες, άνηρέθη- 

» σαν  ό Βήμας ό'μως κακόν θάνατον έποίησε τώ Λουριο
ύ δάνα καί Δουσσασάνα.»

*

*

53. Πρός ήν έφη ό Βήμας  « Σύγγνωθί μοι, μήτερ, τούτο 

» τοΰ πταίσματος. Μών ή μήτηρ άνελεΐν έφίεται τούς 

» υιούς, καί πταίσαντας ·,

*

54. « Επειδή γνώμην έποίησα έπί συνόδου, ό μέν μηρός τοΰ 

» Δουριοδάνα κατεάγη ύπ’ έμοΰ  διά δέ τοΰ χεομένου αϊ- 
« ματος τοΰ Δουσσασάνα, ούδέ τό χεΐλός μου έβράχη

*

55. Εφη δ’ έπειτα ή Γανδαρή θυμω  «Ποΰ ό υιός τοΰ Δάρμα 
« ’ίουδιστίρας, ό εχων άπέραντον φθόνον·, καί γάρ έζ αί- 

*

1. Ούκ έ’πιον δηλ. του αίματος αύτοΰ, καί τοι υπεσχομην.
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» τίας αύτοΰ ούδέ γε είς τών υιών μου έλειφθη ζών, εις 

« ζώπυρον τόΰ γένους. »
56. Παραστάς δ’ ό ’ίουδιστίρας, ηνωμένας εχων τάς παλά- 

μας, καί τρένων, εφη· «’ίδού εγώ· Δός, μήτερ, άράν 

η έμοί τώ άνηφηκότι τούς υιούς σου, ζαί λίαν πεπλημ- 

» μεληκότι.
57. «Η γάρ άρά σου, ή ούσα, ώς ύδωρ καθαρτικόν της Γαγ- 

» γάς τω λουομένω ι, άγαπάται έκ ψυχής ύπ’ έμοΰ, τοΰ 

» άποζτείναντος πολλούς συγγενείς, καί μεμολυσμένου 

» πλημμελήμασι. »
58. Τοιαΰτα εΐρηκότος τοΰ ’ίουδιστίρα, ή Γανδαρή ούδέν 

απεκρίνατο, στεναγμούς έζπέμπουσα έζ στόματος  οδέ, 

προσζυνών, ώράθη ύπ αύτής, έντοσΟεν τοΰ έπί τών 
οφθαλμών όθονίαυ  , καί εσχεν αΐθαλώδεις  τούς ονυ- 

χ«ζ·

*

*2 3

59. Τοΰτο ίδών ό ’Αρζούνας, έζρύβη όπισθεν τοΰ Κρισνά  

οί δέ λοιποί εφευγον έκ φόβου. ΙΧΙεγαν δέ φόβον έχον

τες, ιλαροί έγένοντο υπο τής Γανδαρής, έλεος σχούσης.

*

60. Προσκυνήσαντες δ έπειτα αύτην, ζαί λαβόντες άδειαν, 

ήλθον πρός τήν Πριτάν, ζαί προσεζύνησαν αύτην, ή τά 
έκ τής φθοράς τοΰ γένους δάκρυα λύπης μετέστρεψεν είς 

δάκρυα χαράς.

4. Καθώς τδ ύδωρ τής Γαγγάς καθαίρει τά κεχραμμένα, ούτω καί 
ή άιοη σου καθαρόν ποιήσει έμέ τδν πλημμελήσαντα.

2. Επειδή ό άνήρ αύτής, ό Δρυταράστρας, ήν τυφλός, διά τοΰτο καί 
αυτή έθετο επ' τών οφθαλμών εν οθόνιον, ίνα μή βλέπη, κατά μίμησιν 
τοΰ άνδρδς, ώς φίλανδρος καί σώφρων* ή δέ σωφροσύνη αύτής ήν, ώς 
πΰρ, καθ ών ώργίζετο* εί δ’ είχεν ανοικτούς τούς οφθαλμούς, έκαίετο 
δλον τδ σώμα ό Ιουδιστίρας.

3. Κοίταζε Παύμένους, μελανας, (πρώτη γραφή), (Σημ. τ. έκδ.)
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61. Ααβούσα δ’ έν άγκάλαις, καί παρηγορήσασα τήν 
Δραουπαδήν, λυπουμένην έπί τοΐς υίοΐς, ήλθε μετ’ 

αύτής καί μετά τών υιών, καί προσεζύνησε τήν Γαν
δαρήν,

•62. II καί έφη τή Δραουπαδή· « Διά τί, τέζνον, θρηνείς 
» τοσοϋτον ·, ΐδέ έμέ· τούτο έγένετο έκ τής τύχης 

» άμφοτέραις ήμϊν, αΐ άπωλέσαμεν καί οικείους, καί 
» υιούς.

63. «Ο θάνατος άφευκτος έρχεται πρός τούς ανθρώπους έκ 

» τής ανάγκης τής ειμαρμένης· οί άνθρωποι δμως ού λυ- 
« πούνται έπί θανάτω, συμβάντι έν τή Γαγγά ι, ή έν 

» τώ πολέμω. »
64. Η μέν ούν Γανδαρή, ή εχουσα γνώσιν καί φρόνησιν, 

λαβοΰσα παοά τού Βεάσα οαιζα θειον , είδεν, έλθού- 

σα, τό στάόιον τού πολέμου, έν ώ έκειντο σώματα 
Ξατρών (πολεμικών), ά ήσαν άλύμαντα, καί ώςπερεί 

πρόσφατα.

*2

65. ΐϊλθον δέ τω λόγιο τού Βεάσα καί οί περί τόν Δρυτα
ράστραν καί ’ίουδιστίραν εις τήν γήν τού πολέμου, ένθα 
ήν κλαυθμός καί όδυρμός θλιβομένων γυναικών τών πε~ 

πτωκότων ήρώων.

66. ’ίδούσα δ’ ή Γανδαρή τό στάδιον τού πολέμου, ένθα 
ήσαν γυναίκες θρηνούσαι, ζώα σαρκοβόρα, καί σώματα 

κείμενα, ών τά μέλη διεκρίνοντο, άσηπτα ό'ντα, έφη τώ 

Κρισνά·

67. « Θεώρησαν, ώ Κρισνά· αύτη ή γή τού πολέμου, ένθα 
» κεΐνται ηρωες λαμπροί έκ χρυσών κοσμημάτων καί έλέ- 

ΊΙ Γαγγά Ιερά και καθαρτική κρίνεται.
2. Έπειδή ούκ έβλεπε τοΐς τοΰ σώματος δφθαλμοΐς, οΐ ήσαν κεκλει- 

μέγοι, έβλεπε τφ τοΰ νοός όμματι, δ έδωκεν αυτή ό Βεάσας.
47
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» φάντες μέλανες, φαίνεται ως γή πολέμου τού σκό- 
• τους καί τοϋ φωτός τοϋ Ηλίου 1.

1. Τό μέλαν τοΰ έλέφαντος άναφέρεται είς τό σκότος, τό δέ λαμπρόν 
του ηρωικού σώματος είς τήν λάμψιν τού Ήλιου.

2. Τό καλόν πρόσωπον, ή καλή χειρ καί ό καλός πούς εικάζεται τω 
λωτω* έν δέ τω οίνφ λωτοί τίθενται είς ευωδίαν.

3. Λευκόν τό σκιάδιον καί στρογγυλή ή Σελήνη.
4. Τό καλόν πρόσσωπον εικάζεται τή Σελήνη, καί διά τοΰτο φιλίαν 

εχουσι πρός άλληλα.
5. Οί όδόντες ώς κλάδοι, οί μαργαρίται ώς άνθη, αί σημαΐαι ώ; 

φύλλα, τό κλέος ώς δένδρον.
6. Κυάνεά είσι τά πτερά τοΰ ταώ, ώς καί τά ύδροφόρα νέφη.
7, Βροχή αίματος έστίνότε γίνεται* τοΰτο δέ τέρας έστι καί κακόν 

σημεΐον.
8. Αί Νίκαι, ώς γυναίκες* αΐ δέ γυναίκες τής Ινδίας χήραι γενόμε·

68. «Η κοίλη γή, πλήρης ούσα αίματος, καί εχουσα ζεφα- 
» λάς, καί χεϊρας, καί πόδας επιπολάζοντας, φαίνεται 

» ώς βαθεΐα φιάλη, εχουσα οίνον ερυθρόν, καί έπιπολάζον- 

» τας λωτούς εις πόσιν τοϋ ίάμ.<χ  .12

69. - Εν ταύτη τή γή τά πεπτωκότα λευκά σκιάδια φαίνε- 

» ται, ώς πολλαΐ παμφαεΐς Σελήναι , αΐ έλειποθύμη- 

» σαν, λυπηθεϊσαι επί τη πτώσει προσώπων βασιλε'ων, 
ώς φίλων .

3

4

70. » Ενταύθα οί πεσόντες όδόντες τών ελεφάντων, καί μαρ- 

» γαρίται, καί αί σημαΐαι φαίνονται, ώς κλάδοι, καί ά'νθη, 
» καί φύλλα τοϋ δένδρου τοϋ κλέους τών έχθρών, τών 

» άναιρεθέντων ύπό τών ήρώων .5

71. «Εν τούτω τώ έξ αιμάτων πελάγει, τά έπιπολάζοντα 

» σκιάδια, συμπλεχθέντα έκ τών πτερών τοϋ ταώ, φαί- 

» νονται ώς νέφη  , έλθόντα είς τό πιεΐν, ώςτε βρέξαι 
» αίμα είς τινα χώραν, ώς άπαίσιόν τι σημεΐον \

67

72. « Αί έν πολλοΐς τόποις νίκαι  πολλών βασιλέων, ένταΰθα8
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άναιρεθέντων, χήραι γεγενημέναι, ερριψαν, ^ιατεμούσαι, 

« τού; πλοκάμους, και τά ώέλλια, καί τά ενώτια, άπερ 
» έστί τά παρερριμ.ένα ξίφη ι, οί άκινάκαι καί οί πολεμι- 
»κοί Μίσχοι.

73. < Οί ηρωες, οί κατατετμημένοι το σώμα, κείμενοι έπί 
» θωράκων οιερρηγμένων, φαίνονται, ώςπερ εί έτέθησαν 
» ύπό τού ’ΐάμα είς βρώσιν έπί φλοιών ^έν^ρου Κρα- 

* 2

74. « Χαρά γίνεται τοΐς περί τον ΐάμαν έκ τών πεπτωκυϊών 

» ζιφηφορων χειρών των ηρωων, ωςπερ τοις εν τω οι- 

» κω έκ μυγάλών όφιοφόρων.
75. « Εν τούτω τώ έξ αιμάτων πελάγει κεφαλαί τών ηρώων 

» φαίνονται, ώς πολλαί κολοκύνθαι, παρεσκευασμέναι ύπό 
« τών παίδων, τών διακόνων τού ’ΐάμα, είς γύμνασιν 

» κολυμβήματος τών πρωτοπείρων καί νεο^ιΐίάκτων παι- 

» δίων

76. » Ταύτα, άρματα τά όκλάζοντα είς τούπίσω, καί τόν 

» ρυμόν έχοντα είς τά ά'νω, φαίνονται, ώςπερ εί βούλονται 

47*

ναι άποβάλλουσι τά ένώτια, διατέμνουσι τούς πλοκάμους και διαρρη- 
γνύουσι τά ψέλλια, άπερ είσι πεποιημένα έκ λακκίου, ινδικού κηροΰ.

1. Τά ξίφη είσιν, ώς πλόκαμοι" οί άκινάκαι, μαχαιρίδια στρεβλά, 
ώς τά ήμίτομα ψέλλια* οί δέ δίσκοι, ώς ένώτια* στρογγυλά γάο είσι 
καί ταΰτα.

2. Κραμούκα, κοινώς Σουπαρή, ής ό καρπός, ώς βάλανος.
3. Το μέν ξίφος, ώς οφις, ή δέ χειρ ώς μυγαλή, ή έρυθρά έστι κατά 

τό στόμα, ώς καί ή χειρ κατά τήν παλάμην. Ή μυγαλή μυοκτόνος 
έστι, καί όφιοκτόνος* καί δτε κρατεί τδν όφιν έν τω στόματι, χαίρουσιν 
οί έν τω οϊκω, βλέποντες οτι έ^Ορόν άνεΐλε.

ί. ’Εν Ινδία οί πρωτόπειροι κολοκύνΟας δέουσι περί την όσφύν, είς 
γύμνασιν τοΰ κολυμβνα
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» άκολουθήσαι καί αύτά τοΐς εαυτών άναβάταις, τοΐς 

» άναβάσιν εις τον ούρανόν.
77. « Τά τύμπανα, άνω εχοντα τό στόμα καί &ιερρηγμένον 

« τό δέρμα, φαίνονται ώς πολλά τρυβλία, πεποιημένα 
»ύπό τών δαιμόνων, είς θέσιν κρεάτων.

78. « Θεώρησαν, ώ Κρισνά, οίτινες τροπαιούχοι και σκηπτοΰ- 

»χοι ησαν επί γης, ούτοι κατά γης πεπτωκότες ε’κ τής 
» ανάγκης τής ειμαρμένης, γίνονται βρώμα τών σαρκο- 
» βόοων ζιόων, φευ ! ιού !

79. « Ούτος ό νεκρός, πεπαρμένος πάντα πόρον τού σώματος 
» βέλεσιν, άφίεται πολλάκις ύπό τών κυνολύκων άπο- 
» στρεφόντων τό πρόσωπον, επειδή νύττονται τό ρόγχος 

»έν τω όσφραίνεσθαι .1

80. « 0 κύων ούτος, θείς έν τω εαυτού στόματι τήν ακίδα 

» τού έν τω σώματι τούτου τού νεκρού βέλους, έρυΟράν 

» ούσαν έζ αίματος, νομίσας, δτι κρέας έστι, νυγείς τό 
«στόμα, τέρπεται έκ τού ίδιου αίματος .12

81. « Ούτοι οί κυνόλυκοι, οί γύπες, καί οί κόρακες, φοβούμε- 

» νοι, φεύγουσι ταχέως μακράν τούτου τού πεσόντος, 
» ος κρατεί, τή μέν βέλος, τή δέ τόζον.

82. « Εκείνος ό νεκρός, ού τό σώμα έγένετο είς λεπτά ύπό 
» τών τού εχθρού βελών, καταβιβρώσκεται ύπό κυνολύ- 

υ κου, δς ήλΟεν άσμενος μετά τών εαυτού σκυλάκων, καί 

» διεμερίσατο αύτόν έαυτώ, καί αύτοΐς.

83. « Ούτος ό κόραζ, έζορύσσων τόν οφθαλμόν τούτου τού 

1. ’Ίδιον τών σαρκοβόρων τδ όσφραίνεσθαι πρώτον τοΰ πτώματος, 
καί έπειτα βιβρώσκειν" όσφραινόμενοι ούν, ένύττοντο ύπδ τών έμπεπηγ- 
μένων βελών τω σώματι, καί δια τοΰτο άπέστρεφον τδ πρόσωπον.

2. Θέλων φαγεΐν τήν καθημαγμένην ακίδα τοΰ βέλους, νομίσας κρέας, 
ένύγη τδ στόμα, καί γευόμενος τοΰ ίδίου αίματος ήδύνετο.
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χ νεκρού, έμπαγεϊς τόν ετερον πόδα έν τώ ώτί αύτού, 
» κράζων και άνατινάσσων τά πτερά, ύπο τίνων άλλων 

» κοράκων κραζόντων ού βλέπεται 1 ;

Ί. 'Ο όνυζ τοϋ ποδος ένεπάγη τψ ώτί τοΰ νεκρού σώματος, και μή 
δυνάμενος έςελεΐν τούς όνυχας, έκραζε καί άνετίνασσε τά πτερά.

2. Μετά τήν βρώσιν δει καί πόσεως.
3. Δαίμων ήν ό άναιρεΟείς Γατοτκάσας καί άλλοι.

84. « Εκείνοι οί σαρκοβόροι δαίμονες, κορεσΟέντες έκ της 
»> σαρκοβορίας, πίνουσι το ύγρόν τών γαστέρων τών έλε- 
« φάντων  , αΐ διετμήθησαν εις δύο> οξεία ρομφαία τών 

» πολεμικών.

*2

85. « Ούτοι οί νυκτερινοί κύνες, καί άλλοι σαρκοφάγοι θή- 
» ρες, άποδιωχθέντες άπό τών νεκρών ανθρώπων, ύπό 

» τών Δαιμόνων, έλθόντων εις σαρκοφαγίαν, θυμωθέντες, 
» έρχονται πρός τούς νεκρούς δαίμονας .3

86. « Οί άρρενες καί θήλυες δαίμονες, έσθίοντες ό'ρχεις τών 
» νεκρών, πίνουσιν ήδέως κρανίοις, ώς ποτηρίοις, αίμα 

» ώς οίνον νέον, έρωτομανεΐς γενόμενοι.
87. « Αύτη ή θήλεια δαίμων, τρώγουσα αύτη τό κρέας τών 

» νεκρών, δίδωσιν άσμένη τω έαυτής άνδρί και τοΐς τέ- 

» κνοις φαγεΐν τόν έν τοΐς όστέοις μυελόν και τόν έγκέ- 
η φαλον.

88. « Βαβαί ! τά οξέα ό'πλα τών πεπτωκότων, δηλονότι τά 
·· ξίφη καί τά εγχειρίδια, σύνεργά έγένοντο τοΐς σαρκο- 

» φάγοις δαίμοσιν, εις τό κατακόπτειν τάς σάρκας κα, 

« καταβιβρώσκειν.

89. «Ούτοι οί Δαίμονες, δίψη κατεχόμενοι έκ τών βεβρω- 
» μενών σαρκών, πίνουσιν ύδωρ, έκ τών όμμάτων τών 

»> νεκρών, ά έξορύττουσι τοΐς εαυτών ό'νυξιν.

90. « Αί γυναίκες τών δαιμόνων, κεχρισμένον έχουσαι τό
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»σώμα αΐματι, καί φέρουσαι άντερα τών νεκρών^ ώ; 
>> όρμους, αδουσιν έν χοροί; τήν ανδρείαν τοΰ Αρ- 

» ζούνα.
91. «Είσί δέ τινες, οΐ, καίπερ νεκροί οντες, φαίνονται ώ;

·> ήδέως ύπνοΰσι*  λαμπρότατοι δ’ οντες έξ ών έπραξαν 

» αγαθών έργων ότε έζων, δυσαντίβλε^ϊτοί είσι καί αύ- 

» τοϊς τοϊς δαίμοσι *.

4. Δηλ. έκ τής λαμπρας αύτών αρετής καί οί σαρκοφάγοι δαίμονες 
ού δύνανται προσέγγισα:.

2. Δηλονότι τό νεκρόν σώμα τοΰτο λαμπρότερον ήν τοϋ θείου σώμα
τος, δ ελαβε μετά θάνατον- μέλας δέ ό οφθαλμός, μέλας καί ό βομβύ
λιος.

3. Τό ευοσμον χρίσμα, δ εΐχεν ό νεκρός οτε έ’ζη.
4. Κινούνται τά ριπίδια σαλευόμενα' κινούνται καί οί βομβύλιοι πε

τάμενοι.
5, Κυκλοειδές έστι καί τδ σκιάδιον.

92. «Πάντως γε θεά τις, άγκαλισαμένη έν αίθέρι τό θειον 

» σώμα τούτου, έτεινεν έπί λαμπρότατον νεκρόν σώμα   
» τόν όξύν αύτη; οφθαλμόν, ό'ς έστιν ό έπιφοιτών βομβύ- 

» λιος εις τό εύοσμον χρίσμα .

*2

3

93. «Τά σμήνη (στίφη) τών βομβυλίων, έπιφοιτώντα έκατέ- 

» ρωθεν είς τό πρόσωπον τοΰ βασιλέως τούτου, καί περ 
λ νεκρού ό'ντος, νομίζοντα αύτό, ώς λωτόν, λευκανθέντα 

« τη μαρμαρυγή τών έκ μαργάρων καί άδαμάντων ένω- 

» τίων, φαίνονται ώς κινούμενα λευκά ριπίδια .4

94. «Ούτος πεσών έν μέσω λευκού σκιαδιού, λάμπων λαμ- 

η προϊς κοσμημασιν έκ μαργάρων, φαίνεται, ώς ό Βισ- 
» νους, ό αναπαυόμενος έπί κυκλοτερούς οφεως  έν τή 

» γαλακτική θαλάσση.

5

95. «Εκεΐνοι οί πεσόντες ηρωες, άφίενται ταχέως ύπό τών
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” σαρκοφάγων δαιμόνων, φοβουμένων τήν λαμπρότητα 

» τής σωφροσύνης τών γυναικών αύτών, αΐ ήλθον πρός 
» αύτούς.

96. « Σκεψαι, ώ Κρισνα, τί λέγουσι, καί τί πράττουσιν, έμ- 
” βυθιζόμεναι τή λύπη, έκαστη τών γυναικών, διακρίνα- 

” σαι εύθεως τούς ίδιους άντρας τοΐς έν τοΐς σώμασιν 
«αύτών διακριτικοί; σημείοις.

9^. «Διά τί , ώ κύριε, ανέραστος εί έμοϋ, οτε, ζαΐ ίδιον 

« εμε, ούχ έλκεις την άπαλη'ν σου χεΐρά έκ τής κούρβας 
» τοΰ έλέφαντος, ώςπερ έκ μαστού τής μάχης    ;

1

123
98. «Διά τί , ώ ομόψυχε άνερ, δεικνύει; έμοΐ έναντιότητα, 

«οτε καί νΰν ούκ άφίης έκ τής χειρός σου τήν μάχαιραν, 
« ώςπερ πλεξίδα τής μάχης

2

99. «Εί καί νενυγμένος εΐ βέλεσι τοϋ έχθροϋ, ώς όνυξι τοΐς 
« ανδρείας  , περίπτυξαι έμέ, ώ αγαπητέ, ταχέως· έγώ 

» γάρ ούκ είμΐ άτεγκτος πρός σέ.

45

100. «Εί άσκαρδαμύκτω ομματι  βλέπεις τήν θεάν έκ τοϋ 

« πρός αύτήν νέου φίλτρου, διά τί ού βλέπεις και έμέ 
« τήν πρώτην γυναίκα, ώς προσήκει σπουδαίω και εύπρο- 

« σηγόρω άνδρί }

6

1. "Αλλη μέν λέγει τοΰτο.
2. Ή μάχη, ώς γυνή' ό δέ έραστής έλκει τήν χεΐρά έκ τοΰ μαστού 

έτέρας γυναικός, οτε βλέπει ή αντίζηλος.
3. "Αλλη δέ τοΰτο.
4. Ή μάχη, ώς γυνή' ή δέ πλεξΐς εικάζεται τή μαχαίρα. 'Ο άνήρ 

κρατών τήν γυναίκα έκ τής κόμης, καταβάλλει αύτήν εις συνουσίαν' 
άφίησι δέ τήν πλεξίδα έτέρας γυναικός, οτε βλέπει ή αντίζηλος,

5. Ή άνδρεία, ώς γυνή* δηλ. εΐ ένύγης όνυξιν άλλης γυναικός, 
άλλ’ έγώ πάλιν έρώ σοι.

6. Τοΰτο λέγει ίδοΰσα τόν έαυτης άνδρα, ήνεφγμένους έχοντα τούς 
όφθαλμούς, καί τοι ήν τεθνεώς, ώς άκολουθεϊ ένίοτε.
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101. «Ο,τι χρεωστεϊς, νικηθείς ΰπ έμοΰ έν παιδιά κύβων, 

» τοΰτο δός μοι εύθέως σήμερον, ασπασμόν ζαΐ φίλημα· 
«διά τί υπνώττεις ήδέως, ώςπερ μή ων ύπόχρεως ·,

102. «Ω αγαπητέ, εί ζαι κεχρισμένος εί τό σώμα αϊματι 
• ζαΐ κάνει, διά τί ού ποιείς μοι σήμερον, ώς καί πρότε- 

« ρον, ήόεϊαν περίπτυξιν, είς αναψυχήν τοΰ έκ πολέμου 

>> καμάτου ; ι 5
103. "Σύ άτεγκτος ε? πρός έμέ, έπειδή κάνω άτεγκτος ήν 

« πρός σε, πταίσαντα, καί συγγνώμην αίτησαντα' νΰν 
« δ έγώ πίπτω πρό τών ποδών σου- ανάστα ταχέως· 

" ποίησον έλεος, κύριε.

104. «Πρότερον μέν έλεγες· «Εγώ άφυπνώσω καί έν ολίγη 
« κινήσει·» νΰν δ’ ερυθρούς έχων τούς οφθαλμούς \ ώς 

« ό έξεγερθείς έξ ύπνου, πώς ού φιλεϊς έμέ, κλαίουσαν, 

< έλκων έκ τής κόμης ·,

105. «Η καλή χειρ σοΰ τοΰ άτέγζτου, ή, καί περ ένασχολου- 
« μένη συνεχώς τή έν οπλοις γυμνάσει, ήπτετό μου προ- 
« τερον ήδέως, πώς νΰν αμελής έστι καί άνενέργητος, 

« καί τοι βλέπεις με, πλησίον ούσαν ς

106. «Η χειρ σου, η, πεπονηκυϊα έν ημέρα έκ τοΰ πολλά 
α δωρεϊσθαι, έν νυκτί τιθεμένη έπί τών μαστών μου 

η άνεπαύετο, πώς νΰν κεΐται κατά γής, πεπονηκυϊα τώ 

« πολέμω ;
107. «Τό ό'μμα σου, ό πρότερον έτεινες είς έμέ συχνάκις, πα- 

« ροΰσαν, καί τοι ύπήρχες έν άζροάσει λόγων  σοφών 12

1. Ερυθρούς είχε τούς οφθαλμούς, ή έκ θυμού, ον είχε περί τήν μά
χην, ή ές αίματος. Καί ό έςεγειρόμενος ές υπνου έρυθρούς έχει τούς 
οφθαλμούς.

2. Ό άκουων τοιούτων λόγων, ού τείνει τούς οφθαλμούς εις άλλο τι 
υποκείμενον.
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« άνδρών, πώς νΰν κεκλεισμένον έστιν, ώ κύριε, έν τή 

« έμή έλεύσει ;
108. «Επειδή ούτε ήδέως λαλεΐς μοι, ούτ’ έξεγείρη έκ τοιού- 

" των καί τοσούτων φωνών, διά τοΰτο δοκεΐς μοι, οτι 

« πλατώς ύπνώττεις είς αστειότητα· δός μοι άπόζρισιν. »
109. «Αύται μεν ούν αί γυναίκες, τοιαΰτα λέγουσι πρός τούς 

“ εαυτών ά'πνοας άντρας, βαρέως άχθόμεναι, θρηνουσαι, 

» και ζαταβρέχουσαι τάς παρειάς δακρύρροια.
110. « Θεώρησαν δέ, ώ Κρισνά, καί τί ποιοΰσιν ά'λλαι  αύτη 

» μέν θρηνούσα καί λέγουσα, «Αρα ού διακρίνεις τούτους 

« τούς έμούς μαστούς άπό τών κουμβών τού έλέφαν- 
« τος  ·, » εθετο εύθέως τήν χεΐρα τού άνδρός έπί τοΰ 

» στήθους αύτής.

*

1

111. « Αύτη δέ, τοιαΰτα λέγουσα' « Μών μακρόθεν ήλθες πρός 

« έμέ, πρός περίπτυξιν; η έθετο έπί τοΰ στήθους αύτής 

» τήν άποκεκομμένην χεΐρα, καί πεπτωκυΐαν πέραν τοΰ 
» σώματος τοΰ άνδρός.

112. «Αύτη δέ ή άλλη, Οεϊσα έπί τής έαυτής κορυφής τήν ά- 
» ποκεκομμένην κεφαλήν τοΰ άνδρός, ήν αύτός έδωκε τώ 

» έχθρω, έφίλησεν αύτήν, φρίττουσα, καί έξέπνευσεν.
113. « Εκείνη δέ, άρμόσασα τά άποζεκομμένα μέλη τοΰ άν- 

» δρός, ώς είχεν αρμογής, καί άγκαλισαμένη αύτόν ήδι- 

» στα, ήν λ’ίποθυμίαν εσχεν, αύτη ήν θάνατος  .»12

114. Η μέν ούν Γανδαρή, ή θεωρούσα τήν γήν τοΰ πολέμου, 

ΐδοΰσα τόν υιόν Δουριοδάναν, πεπτωκότα, έλειποθύμη- 

σεν έλθοΰσα δ’ εις έαυτήν, έφη αύ τώ Κρισνά·

115. « Επειδή έγώ έν τή παρασκευή τοΰ πολέμου ούκ ειπον, 
» εύζαμένη, τω Δουριοδάνα, «Εστω σοι νίκη,» διά τοΰτο 

1. Τήν χεΐρα αύτού είχεν έπί τής κούμβας τού έλέφαντος.
2. Λειποθυμήσασα, έναπέψυξεν.
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υ ούτος βεβαίως τοιαύτην στάσιν έλαβε μετά τών υιών 

» και αδελφών αύτοΰ ι.

116. «Αύτη ή Βανουματή  , πολλούς Θρήνους ποιούσα, καί 
» πολυειδώς ελεεινολογούσα, λούει αύτη μετά θάνατον τό 

» σώμα τοΰ άνδρός αύτής τοΐς έζ οφθαλμών ρέουσιν 

» ΰόασιν.

*2

117. « Αύται αί νύμφαι μου άποκαθαίρουσι τοΐς ά'κροις τών πε- 
« ριβολαίων τήν ε’ν τοΐς σώμασι τών οικείων άνδρών κόνιν, 

» και άφαιροΰσι τοΐς δακτύλοις έκ τών προσώπων τά έπι- 

» πεσόντα κάρφη, καί τοΐς δακρύοις έπιπλύνουσι τό αίμα.

118. <ι Αύτη ή νέα Ούτταρά, ώ Κρισνά, θεϊσα έν άνκάλαις 
» τήν κεφαλήν τού άνδρός αύτής ’Αβημανιού, καί τείνασα 

»τά ελεεινά ό'μματα πρός σέ τόν συγγενή, τάδε λέγει 

» θρηνούσα*
119. «Ούτος ό υίός τής αδελφής σου, ό ποθητός σοι, καί ο

ι· μοιός σοι ζατά τήν μορφήν, ζατά τήν ίλαρότητα, κα- 
« τά τήν πολιτικήν επιστήμην, καί κατά τήν ανδρείαν, 

* « διά τί μόνος άνηρέθη ύπό πολλών δολίων, καί πονηρών, 

« σού βλέποντας ; σύ γάρ πανταχού εϊ παρών, ώς Θεός. »
120. «Φιλούσα δ’ αύτη, ώ Κρισνά, τό πρόσωπον τού άνδρός 

« πολλάκις, ίδούσα αύτό κατάβροχον τοΐς δάζρυσιν, άνα- 
» μνησθεΐσα τού έζ έρωτος γινομένου ίδρωτος, θρηνούσα, 

« λέγει, εζω ούσα έαυτής· « Παίζε φιλότητι σύν έμοί.

121, « Εγώ άχαρί τι έπραζα πρός σέ ·, ή σύ πρός έμέ ; σύ 

« γάρ ταχέως είς πόλεμον έλήλυθας, μή έρωτήσας με' 
α διά τί ούν ού συλλαλεΐς έμοί, καί περ λαλούση, νομί- 

« βων, ώς άχαρί τι έπραζα πρός σέ ς

122. «ή φίλτατε, εί καί έδωκας τό στήθος σου τή Θεά, λέ- 

4. Εί έγώ ηύχόμην αύτφ νίκην, ούκ άν ήττάτο, ούδ’ άπέθνησκε.
2. Γυνή ήν τοΰ Δουριοδάνα ή Βανουματή.
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“ ζον λόγον, ερυθρούς τρεψας τούς οφθαλμούς προς εμέ 

« θυμω· εί γάρ καί πικρά ειποις προς έμέ θυμω, καί τοΰ- 

« τό μοι χαρά έστιν.
123. « Τοιοΰτος σύ ανδρείος έπεφύκεις, ώςτε καί είς ων, δει- 

« νοτατος έτύγχανες έν πολέμω· εί γάρ συνήν σοι Α 

« εμη κακή τύχη, ούκ άν άνγρέθης ούδ’ύπό χιλίων έχθρών.
124. «Εγώ νομίζω, άγαπητέ, δτι έπελάθου δλως τοΰ θυμοΰ, 

« διότι άεί ιλεως έτύγχανες πρός έμέ· πώς γάρ άν ήδύ- 

« ναντο οί έχθροι στήναι έμπροσθέν σου, εί καί ολίγον 
» θυμόν είχες ;

125. «Ω χαρά τών οφθαλμών, πόσοι έχθρο', διά την πρός σέ 

« τόν υιόν έ'χθραν, ούκ άνηρέθησαν οπό τοΰ σου πατρός ·, 

« άλλ εί καί πολλοί άνηρέθησαν έ/θροί, σύ όμως, ώ έρά- 

« σμιε, ούκ έστράφης
126. «Εί έγώ έγίνωσκον έκείνας τάς αρετάς, δι’ ών αί 

« θέαιναι έκτησαντό σε, διπλασίονας ταύτας έκτελέσα- 

«σα, μετεκόμισά σε άν έζ έκείνων τών θεαινών πρός 

«έμαυτην.
127. «Αρα, έπειδή ασκαρδαμυκτί έ'βλεπον έγώ τό πρόσωπον 

« σου, διά τοΰτο έπορεύθης είς τάς θεάς, τάς έχούσας 

« άκοίμητον τόν οφθαλμόν, νομίζων αύτάς έμέ ·, άπό- 

» βλεψον πρός έμέ  .12
128. « Οί σοφοί λέγουσιν, ώς ή μετ’αγαθών άνδρών ομιλία, 

« καί έν επτά βημασι διαρκής έστιν  · έγώ δέ η γυνή 

« σου, ή συνοϋσά σοι έζ μήνας \ διά τί έγκατελείφθην 

« εύθέως ύπό σοΰ ; »

34

1. Ούκ έζωώθης δηλ.
2. Ίδέ δηλ., ώς άλλη έγώ είμι, καί άλλαι έκεΐναι.
3. Ή καθ’οδόν δηλ. συνέντευξις, καί δι’όλίγου χρόνου αρκεί εις διαρ-? 

κή φιλίαν.
4. "Εξ μήνες διήλθον άφ’ ού έγήματο τόν Άβημανιοΰν.
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129. Αφελκύσασα δ’ ή Γανδαρή εκείνην τήν Ούτταράν, ούτω 

περιπαθώς θρηνούσαν, άφίκετο ένθα εκειτο ό Βιράτας, 
καί εφη τω Κρισνά  « Αρα ή Σουδεσνά  ού πληροί φω- 

« νών ελεεινών τόν ούρανόν καί την γην

* 1

130. « Αί μέν θείαι νύμφαι έκεΐναι έν ούρανώ, αί δέ γύναι

ο κες αύται έπί γής άγκαλίζονται τόν Δρουπάδαν, κατε- 

» χόμεναι φρίκη, ίδρώτι, φωνή βρογχώδεί, τρόμοι, λει- 

» ποθυμία, ακινησία, καί αλλαγή χρώματος  .I.2

131. « Οί Βραχμάνες ούτοι, άφελκύσαντες τήν Κριπήν, λειπο- 
» θυμη'σασαν, καί παραδόντες τό σώμα τοϋ Δρόνα τώ 

«πυρί, ού ό φαινόμενος καπνός, ή δυσφημία έστι _ τοϋ 

» ’ίουδιστίρα, πορεύονται άπολουσάμενοι έν τή Γαγγά.
132. « II γλώσσα τούτου τοϋ βασιλε'ως τής Μάδρας Σαλέα 

» θύει έαυτήν έν τώ πυρί τής πείνης τών σαρκοφάγων όρ- 
» νέων, εις έζάλειψιν τοϋ άμπλακήματος, δ έποίησε, λα- 
«λοϋσα κατά τής ανδρείας τοϋ Καρνά .3

133. «Η θυγάτηρ μου Δουσσαλά, κομίσασα πόρρωθεν τήν κε- 
» φαλήν τοΰ άνδρός Ζαϊατράτα, καί προσμίξασα αύτήν 

» τώ σώματι, τά δε λέγει" « Αύτη γή έστιν ένταΰθα 

κ καϋμά έστιν έλθέ οικαδε εις άνάπαυσιν. »

134. « Θεώρησαν, ώ Κρισνά  αύται αί πέντε γυναίκες, άφεΐ- 
« σαι τήν ζηλοτυπίαν, πάοεισιν άθρόαι τώ Βουρησραβά, 

»κειμένω κατά γής, καί τόν έσχατον ύπνον ύπνοϋντι, 

» καί λέγουσι ταΰτα

*

*
135. «Αύτη ή προκειμένη χειρ, τοΰ άνδρός ήμών έστιν, ή

I. ΤΙ γυνή τοΰ βασιλέως Βιράτα.
2. Ίό'ια τής χαράς και τής λύπης ταΰτα τα πάθη- αί μέν θεαί είχον 

αυτά έξ έρωτος και χαράς* αί δέ γυναίκες έκ πάθους και λύπης.
3. Οί δρνεις εφαγον τήν γλώσσαν τοΰ Σαλέα, καταλαλούσαν τοΰ Καρνά.
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" πολλάς Θυσίας ποιούσα, ή έλκουσα είς άγκάλας τάς 
β ωραίας γυναίκας, ή πολλάς βοϋς διδοϋσα τοΐς Βραχ- 

β μάσι, ζαΐ αναιρούσα τούς εχθρούς. »
136. ο Αύται, άναλαβοϋσαι έκ της γής τήν χεϊρα τοϋ άνδρός, 

» ήν άπέκοψεν ό ’Αρζούνας, ώς κλάδον τοϋ δένδρου, τοϋ 

«οικείου κλέους , ζαταφιλοϋσαι τούς δακτύλους, θρη- 

« νοΰσι λίαν.

1

137. « Αύτη ή γεννήτρια τοϋ Βρισσασένα καί Σουσσένα θρηνεί 
« τούτον τον πεσόντα Καρνάν, τόν έαυτής άνδρα, ος, ά- 

» νατινάσσων τούς βραχίονας αύτοΰ, αίτιος έγένετο τώ 

» υίώ μου Δουριοδάνα τοϋ ποιήσαι τοσαύτας κακουρ- 

» γιας ζ.
138. «Ούτος ό πεπτωκός έστιν ό Σαζουνής, ού τή συμβουλή 

« πεισθέντες οί έμοί εκατόν υιοί, θύματα έγένοντο ύπό 
« τοϋ ’ίουδιστίρα έν τώ φλογερω πυρί τοϋ θυμού τοϋ Βή- 

» μα    , ώςτε τυχεϊν βασιλείας. »1234
139. Αυποθυμήσασα δέ πάλιν αύτη ή Γανδαρή τή έκ τών 

υιών λύπη, καί άναλαβοϋσα έφη τώ Κρισνά· «Διά τί ού- 

» τοι οί απόγονοί μου ούκ έφυλάχθησαν ύπό σού, ος ίκα- 

« νός εί ζωώσαι καί άπολέσαι ;

140. «Ούτως ούν παροραθεϊσα ύπό σού ή έμή γενεά, άπώλετο 
» όλη  άλλα καί ή σή γενεά άπολεσθήσεται μετά τριάκον- 

» τα χα - εζ ετη .«

*

1
141. Πρός ήν άπεκρίνατο ό ΚρισναςΓγελών· « Τής έμής γενεάς 

» ή φθορά έκ τύχης γενήσεται (εσεται)· διά τούτο έγώ 

1. Δυσκλεια έγένετο^ τώ ’Αρζούνα.
2, Ο Καρνάς ήν ό παραΟαρρυνων τον Δουριοδάναν, και καυχωμενος, 

οτι πάντας τούς Πανδοΐδας δυνατός έστιν άνελεΐν.
3. Ό Βήμας άνεΐλε πάντας.
4. Άράν δίδωσι.
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« ού λυπούμαι*  καί σύ ούν αύτη μή λυποΰ τούτους άναι- 

» ρεθέντας έκ τύχης.

4. Μέχρι τοΰδε εληξεν ό θρήνος καί ή έν τή γή τοΰ πολέμου θεωρίχ 
τής Γανδαρής.

2. 'Έν Κότιον έστι χίλιαι μυριάδες.
3. Ενταύθα λέγει τήν δόξαν και τδν βαθμόν, δν ελαβον μετά θάνα

τον, όσοι ένόμισαν, ώς τδ στάδιον τοΰ πολέμου λίαν άγνιστικόν έστιν, ώί 
τδ πΰρ έκατδν θυσιών.

142. « Σύ θλίβη δίψη, ήν ούδε'ις δύναται άπαλλάξαι (φέρειν)· 

»έλθέ ταχέως είς την Γαγγάν, άφεΐσα την λύπην, καί 
» πίε ύδωρ διειδές, διδοΰσα καί χοάς ύπατος τοΐς υίοΐς.»

143. Φανερωθεΐσα δ’ αύτη ύπό τοϋ πάντα εΐδότος Κρισνά, 

οτε διψά, εφη αίσχυνομένη  « Ω ! τί ποιήσω ; δυσφό- 

·> ρητός γάρ έστιν ή δίψα μάλλον, η η έκ τών υίών 

« λύπη . »

*

1

144. Ερωτηθείς δέ ό Ιουδιστίρας ύπό τοΰ Δρυταράστα τότε, 

πόσος εϊη ό άριθμος, καί οποία ή μέλλουσα στάσις τών 

άναιρεθεντων ηρώων έν πολέμω, άπεκρίνατο, θειον ό'μμα 

εχων·
145. « Εξήκοντα οκτώ Κότια   καί δώδεκα μυριάδες άνδρών 

» ανδρείων καί κραταιών άνηρέθησαν έν τούτ<^ τώ συγ- 

» κροτηθέντι πολέμω.

*2

146. « Πρός δέ τούτοις άνηρέθησαν καί εκατόν έβδομήκοντα 

» πέντε μεγάλοι καί πανέκλαμπροι βασιλείς, δυνατοί όν- 

» τες νιζήσαι καί τόν ϊνδραν.

147. « Εκατόν δέ καί δεκατέσσαρες χιλιάδες ηρώων φοβερών 

» καί δεξιών έν πολέμω έπεσον, οΐ κατέβαλαν έχθρούς 

β πολλούς.
148. « Οϊτινες έθυσαν τά εαυτών σώματα έν τω σταδίω τοΰ 

« πολέμου, ώς έν ά'γαν άγνιστικώ πυρί εκατόν θυσιών, 
«ούτοι έγένοντο ό'μοιοι τώ Ινδρα .3
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149. « Οί μέν είπόντες μετά χαρά; « Θνητέον, » ετυχον τού 
» βαθμού τών Γανδαρβών" οί δέ τρέψαντες τά νώτα και 

" άναιρεθέντες, ετυχον τοϋ βαθμού τών Γουχεκών.
150. ·< Οΐ εθανον έν πολέμω ού διά τήν προς τούς δέσποτας 

” εαυτών ύπακοήν, ούτε διά τόν ούρανόν, άλλ’ έπειδή έν- 
» θουσιώδεις έγένοντο, ούτοι ετυχον της βόρειας χώρας .1

151. " Οι δ’ εθανον έξ ηρωικής φωνής και φοβέρας μορφής 

» τών πολεμίων, ή έκ συμπλοκής, ή ε’κ βυθισμού έν τοϊς 
« ποταμηδόν ρέουσι ρεύμασιν, ούτοι ετυχον τής βόρειας 

» χωράς ζ.
152. « Βλέπω δ’ εγωγε ταΰτα πάντα δι’ έκείνου τού θείου 

» ομματος, ο έλαβον πρότερον χάριτι τοΰ οσίου Δομάσσα, 
» π=ριερχόμενος τούς αγίους τόπους   . »123

153. Ταΰτα είπών ό ’ίουδιστίρα;, επέταξε τω ΐνδρασένα, τω 

Βιδούρα, τώ ’ίουϊουτσού, καί τώ Σανζαΐα, τά νομιζόμενα 
τελέσαι τοϊς τεθνεώσιν .4

154. Η δέ φήμη τών τεθειμένων ηρώων έπι πυράς έκ ξύλων 

Σανδάνου καί άγαλλόχου, ή εκτεταμένη έν αίθέρι, <ος 
οθόνη, εύώδης έγίνετο έκ τοΰ άναδιδομένου καπνού.

155- Τηνικαύτα τοσοΰτος κλασθμός καί όδυρμός ήν τών γυ

ναικών, άγκαλιζομένων άλλήλας, ώστε καί τάς θεάς 
αύτάς δακρυρροεΐν, καί περ συ/ούσας τοϊςάνδράσιν εκείνων.

156. Βουλόμενος δ’ ό ’ίουδιστίρα; ποιήσαι τά νόμιμα  τοϊς 5

1, Ού δ ά χάριν τού δεσπότου δηλ., ούδέ δι’άπόλαυσίν τίνος φήμη; 
ή δόξης, άλλα διότι ενθουσιώδεις έγένοντο, ούτοι έτυχον κρείττονος βαθ
μού" καθώς καί ό ποιών αγαθά έργα, ού δι’ άλλο τι τέλος ταύτα ποίίΐ, 
αλλά διά τδν Θεόν.

2. ΊΙ βορεία χώρα έστί τδ κατάλυμα πολυειοών θεών ηττονων.
8· Περί τούτου εϊρηται πρότερον.
4. Κατακαύσαι. ώς έθος, τά νεκρά σώματα.
5. Χοάς δούναι. ,



752 ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ,

τεθνεώσιν, -ήλθε μετά τού Δρυταράστα καί τών λοιπών 
οικείων είς τήν έξ ούρανοΰ ρε'ουσαν Γαγγάν, ώςπερ πευσό- 

μενος καί μαθησόμενος περί τών συγγενών, τών πορευ- 

Θέντων είς τόν ούρανόν.

157. Οί μέν ούν περί τόν Δρυταράστραν, λουσάμενοι, χοάς 

έποίουν, λέγοντες  « Οΐ έν ταύτη τή γή Ξατραί έΟανον, 
» τούτοις τοΰτο τό ύδωρ έστω ά'φθιτον. »

*

158. 0 δε ’ίουδιστίρας, άκούσας παρά τής μητρός Πριτάς τό 

κατά τόν Ηλιον άπόρόητον εκείνο καί ταραχθείς τήν 
ψυχήν λύπη, άπένειμεν ύδωρ καί τώ άδελφώ Καρνα, δά- 

κουσι κατάαικτον. ι I

1. 'Ότι δηλ. αύτη έστιν ή γεννήσασα τόν Καρναν έκ τοΰ 'Πλίου.
2. Σημείωσαι, ότι τό επιθυμητικόν ερυθρόν είκονίζβται παρ’Ίνδοϊς, τό 

οέ θυμικόν, μέλαν, τό δέ λογικόν λευκόν· ό δέ ποιητής παίζει πρός τήν λέ- 
ςιν. 'Ράγα γαρ λέγεται ή επιθυμία, καί ήέρυθρότης, Ή δέ Πραϊάγα ιερός 
και άγιος τόπος κρίνεται, ένθα συμμίγνυνται ή Γαγγά, καί ή Ίαμουνά' 
αφανώς δε συμμίγνυται, λέγουσι, καί ή Σαρασβατή, τρίτος ποταμός 
ίερος και σεβάσμιος. Και ή μεν Γαγγά λευκή έστι κατά τό ύδωρ, ή δέ 
Ιαμουνα μέλαινα, η Οε Σαρασβατή ερυθρά" δθεν ή έξελθοΰσα έπιθυμία 

τοΰ ΐουδιστίρα, ή έρυθρά λέγεται, ή Σαρασβατή έστιν έκ δέ τούτου συμ- 
περασματικώς αποοεικνυει ό ποιητής, οτι καί έκείνη ή ό’χθη άλλη Πραϊά
γα εγενετο' καί Σαρασβατή γάρ ήν έκεϊ, καί Ίαμουνά, καί Γαγγά.

3. Στίμμις, βαφή μέλαινα, όμματογράφος.

159*.  Εξελθοΰσα δ’ έκ πολλής λύπης ή τών τοΰ κόσμου έπι- 
θυμία 1 2 3 τοΰ ’ίουδιστίρα, ίεράν έποίησε, καί άλλην ΙΊραϊ- 

άγαν άπε'δειξε τήν όχθην εκείνην τής Γαγγάς, έχούσης 

συρρέουσαν καί τήν ’ίαμουνάν, ή έγένετο έκ τών μεμιγ- 
μ,ένων τη στίμμιι ° δακρύων τών γυναικών, αΐ έκλαιον 
έπί τή διαζεύξει τών οικείων άνδρών, τών θείας φύσεων 

τυχόντων διά τής ηρωικής ανδρείας.

160. Σεβε'σθω ό Αμάρας, ώς βομβύλιος, τόν λιότιον' πόδα τοΰ
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σοφού καί όρΟοδόζου διδασκάλου Ζηναδάτα. Ειληφε τέλος 
Ζ ένδεκάτη Πάρβα της Βαλαβαράτας, τού μεγάλου ποιή

ματος, ένθα γνωρίζεται γνώσις πολλή καί εύγλωττία 

έκείνου τού Αμάρα

161. Κατά ταύτζ,ν την Πάρβαν έν ένί κεφαλαία» έμπεριέχον- 
ται διακόσιοι καί οκτώ στίνοι κατά τό μέτρον τού 

Λνουστουπα.

Τέλος τοΰ Ενδεκάτου Βιβλίου, 

δ ονομάζεται Στρηπάρΰα, 

ώς διαλαμβάνον θρήνον γυναικών, 

της Βαλαβαράτας, 

ης τεσσαράκοντα Κεφάλαια, ενός δέοντος, 

άπ’ αρχής συναριθμουνται.

48
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*. Τδ χειρόγραφον, αντί τοΰ Βιβλίου, κατά λάθος ίσως φέρει Κεφά- 
λαιον' ημείς όμως ένομίσαμεν καλόν νά έξακολουθήσωμεν την αυτήν 
διαίρεσιν, τήν οποίαν καί έν τοΐς προηγουμένοις βιβλίοις διετήρησεν δ 
Μεταφραστής, ώς σύμφωνον και τή Μαχαβαράτα. (Σημ. τ. έκδ.).

1. Άίνεσιν διδόασι τή ψυχή τοΰ ανθρώπου, καθώς τδ ΰδροφόρον νέ
φος τοΐς φυτοΐς τοΰ κήπου.

2. Ως νέφος ήν, καί διά τοΰτο έβρεξεν αμβροσίαν, έ^εφώνησε δηλ. 
λόγον ήδύν τή άκοή.

ΒΙΒΑΙΟΝ*  ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ,

ί διαλαμβάνει περί τών προσηκόντων τώ βασιλεϊ, 
κα'ι περί τών προσηκόντων πράττεσθαι εν δεινοΐς, 

καί περί της θείας γνώσεως.

1 · Εστω είς χαράν ό Βεάσας ό τετραμερή ποίησα; την Βέ- 
δαν, ή; έν τή αρχή τό Ομ, καίπερ μονοσύλλαβον ον, 

περιεκτικόν ύπάρχει τών τριών προσώπων της θεότητος^ 

και πανταχοϋ έστι τοϋ κόσμου.
2. Οί περί τόν Ναράδαν, οί όντες ώς νέφη τοϋ κήπου τής 

άνεσεως , ήλθον εις την όχθην τής Γαγγάς, η πηχή έστι 

παντός άναθοϋ τών τριών κόσμων.

1

3. 0 δε ΐουδιστίρας, ϋδατα χέων έζ οφθαλμών, καίτοι 
έπαύσαντο αί πρός τούς άποιχομένους χοαι, και μηδέν τι 

ποιων έκ λύπης, καίτοι τά νόμιμα πα'ντα έτελέσθησαν,

4. Σύννους δ’ ων, καθώς ό ταχύς έλέφας, ένθυμούμενος 

τό ό'ρος Βινδέαν, ένθα διέτριβεν απολύτως, ήκουσε παρά 
τοϋΊΝαράδα, βρέχοντο; αμβροσίαν, ήν πίνει ή άκοη ήδέως   ,*12

5. «Χαϊρε ώ βασιλεύ, καλώς έχεις ·, σύ δέ, καί τούς
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υ εχθρούς πάντας άνελών, ολίγον λαμπρός φαίνη, καθώς 

» τό πΰρ άφ’ ού χατακαύση τά ξύλα.
6. « Νικήσας ώ βασιλεύ, πολεμίους, ών έν τή έφόδω καί 

» ό ϊνδρας αδρανής ήν, ζαί κτησάμενος τήν έφετήν βασι- 

« λείαν μετά τοσούτου πόνου, μή λυπού. »
7. Στενάξας δ’ ό Βασιλεύς τού κόσμου, εφη· « Φεύ ! άνη- 

» ρέθησαν ύπ’ έμού διά κτήσιν βασιλείας εκείνοι οί συγγε- 

» νεΐς, ύπέρ ών βασιλεία ποθεΐται.
8. «Η δύσκλειά μου, ώς δ καπνός τού πυρός, πανταχού 

» διεσπάρθη, ο; κατέκαυσζ τό οίκεΐον γένος, έν ώ έγενό- 
» μην ,  είς τό τυχεΐν λαμπρότητας.*

9. «Καί τοι αδελφή έστι τού φαρμάκου ή Λαξμή  , άνω- 

χ τέρα όμως πέφυκε τή δυνάμει· μόνη γάρ ή επιθυμία 

» τής άπολαύσεως αύτής τής Ααξμής α, είς φθοράν έγέ- 

« νέτο παγγενή. ’ίού !

123

10. «Οςτις ήμάς τούς όμαίμονας διεφύλαξεν έλθόντας είς 

» ακμήν θανάτου, ένθυμούμενος τόν λό^ον τής μητρός, 
» καί περ πολέμων είς τό εύαρεστήσαι τώ Δουριοδάνα,

11. « Ούτος, άδελφός ών, καί νικητής τών τριών κόσμων , 

» άνηρέθη ύφ’ ήμών τών ά/αρίστων, δτε τό άρμα αύτού 
* έβυθίσθη είς τήν γήν, καί ήν έν δεινώ-

4

1. Καί τό πΰρ γάρ κατακαίει τά ξυλά έξ ών γίνεται, εις τό τυχεΐν 
λαμπρότητας.

2. Εκ τοϋ Ωκεανού έγεννήθησαν ήτε Λαξμή καί τό φάρμακον* ύπερ- 
τέρα όμως ή Λαξμή' τό μέν γάρ φάρμακον ούκ αναιρεί πριν τοϋ βρω- 
Οήναι' ή δέ βασιλεία καί πριν τοϋ κτηθήναι αναιρεί τόν έπιθυμοΰντα’ 
ούχί δέ μόνον ένα απολύει, ώς τό φάρμακον, άλλ’ όλον τό γένος.

3. Λαξμή, θεά* μεταφορικώς δέ καί βασιλεία καί πάσα άλη δόξα 
καί όλβος.

4. Ό Καρνάς ήν ουτος.
48 ’
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12. ο Ενώ ανάξιός είμι θίγεσθαι ι, μιανθείς τή προσπτύξει 
» τοιαύτης μιαρας πλεονεξίας· και διά τούτο πορεύομαι 

» ζήσων ε’ν γή έρήμω ανθρώπων.
13. « Τά άλκιμα βέλη τού ’Αρζούνα φυλαττέσθωσαν ταύτην 

» την γην, η ούσα αιτία εχθρας, και πρό τη; κτήσεως, 
* και μετά την κτήσιν   , ανοίκεια εστϊν έμοί, τω έλομένω 

» τοιαύτην ήσυχον ζωήν.

123

14. «Εγώ οίκήσω ε’ν έρήμω, ήσυχάζων, ιχονάζων, έσθίων τά 

» πίπτοντα ξηρά φύλλα, δι’ ολου αμέριμνων, καί κατα- 

» πανών τον κνησμόν τη πρστριοη των ελαφων .»
15. Τοιαύτα είπόντος τού ’ίουδιστίρα, ό Αρζούνας έλεξε λό« 

γον σύμμικτον όργή καί ήμερότ/,τι, καί πικρότητι, καί 

γλυκύτητι*

16. « Οί άνθρωποι τού μέν άπόντος έρασταΐ γίνονται, τού 
® δέ παρόντος ανέραστοι  έν μέν τω χειμώνι έφίενται θερ- 

* μότητος, έν ϋέ τω θέρει ψύχους.

1

17. « Πρότερον μέν, ων έν έρήμω, έπεθύμεις βασιλείας νυν 

» δ’ ιόν ε’ν βασιλεία, επιθυμείς έρημου ώς παράφρων άρα 
» καταγελασθηση ύπό τού κόσμου, ώ βασιλεύ τού κόσμου.

1

1

18. «0 ποιητής Βραχμάς, εύσπλαγγνία κινούμενος, διττήν 

» πράξιν αρετής διέταξε τώ άνθρώπω, άπαλάττουσαν αύ- 

» τόν τού κόσμου τω μέν πλουσίω θυσίας καί όωρεάς, 
» τω δέ πτωχω έγκράτειαν καί θεωρίαν.

1

19. « Εΐ έγκράτειαν ούκ έποίησας, ώ Κύριε, έν πτωχία ών,

1. Καθώς ό θίγων ακαθάρτου μιαίνεται, και λούεται επειτα είς κάθαρσιν.
2. Δι’ εχθρας καί πολέμου ταύτην ελαβον, καί δι’ εχθρας καί πολέ

μου πάλιν ταύτην φυλάξω, άν έπέλθη τις έχθρός.
3. Οίονεί ελεγεν1 ούτως ακλόνητος έσομαι έν σκληραγωγώ, ώςτε τά 

ζώα νομίζειν τό ψωραλέον μου σώμα, ώς λίθος έστίν, ή δένδρον, καί 
προστρίβειν τό εαυτών σώμα1 τά γάρ ζώα είώθασι προστρίβειν τό σώμα 
λίθω, ή δένδρω.
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» καί έν έρημία, νΰν τυχών τής βασιλείας, τρέψον την 
” διάνοιαν είς θυσίας ζαί δωρεάς. »

20 Ο δε Βήμας, άφείς την ταπείνωσιν και την αίδό), λό

γον έλεξεν έκ θυμοϋ, δς ήν δυσφόρητος, ώς τό ύπέρθερ- 

μον γάλα τω πίνοντι .1
21 · " Σύ άχρηστος ων, είς μάτην έποιήθης άνιότερος μεταξύ 

” ήμών τών τεσσάρων ύπό τοϋ Βραχμά, καθώς ό μέσος 
» δάκτυλος μεταξύ τών λοιπών τεσσάρων .*2

22. « Κ,αί τοι ένικήσαμεν τοϋ κόσμου τούς ήρωας, ούδείς τρό- 

» πος έστιν ήμϊν, δι’ ού έξαλειφθείη άν τό αίσχος τοΰτο, 

■ τό, οτι νεώτεροί έσμεν σοΰ τοϋ μικρόψυχου καί άχρή- 
» στου.

23. « Εί έφετή σοι ήν ή μοναστική ζωή έκείνη , ής γνώρι- 
» σμά έστιν ή διατη'ρησις καί σωτηρία ζαί τών έχθίστων 

» ζαί κακίστων, διά τί ό Βήσμας ζαί άλλοι τοσοΰτοι 

χ αγαθοί άνδρες άνηρέθησαν ύπό σοΰ ·,

3

24. «Εί δέ έκ δειλής καρδίας δυσθυμεϊς καί έν βασιλεία, 
μ δυσζόλω ούση, τί ποιήσεις, δταν δυσθυμής, κατατρυ- 

»χόμενος τή έν έρήμω σκληραγωγία ·,
25. β Άρα τά δένδρα, ά είσιν άνευ φρενών καί αισθήσεων, 

χ νικώσι τόν κόσμον, τουτέστιν απαθή γίνονται, έπειδή 

4. Καλός ήν ό λόγος, αλλά σκληρός και πικρός καί δυσανάσχετος’ 
καθώς καί τό γάλα καλόν μέν έστι καί γλυκύ, άλλ’ ύπέρθερμον ον, δύσ- 
ποτόν έστι.

2. Ό μέσος δάκτυλος ανώτερος έστιν' άλλ’ αύ χρησιμεύει τοσοΰτον· 
ό γάρ άνθρωπος δύναται ποιήσαι παν διά τών λοιπών τεσσάρων.

3. Τοΰτο λέγει ώς πρός τόν λόγον έκεϊνον, δν είπεν ό Ιουδιστίρας, 
ότι πορεύεται είς έρημον, καί οτι ή τής γής έπικράτεια, ώς ουσα αίτια 
έχΟρας, καί προ τής κτήσεως καί μετά τήν κτήσιν, άνοικεία έστιν αύ- 
τφ, έλομένφ ήσυχον βίον.
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υ πίνουσιν ΰδωρ άνευ τοϋ αΐτεϊν, ζαΐ φλοιούς έχουσι, ζαι 
μ ρίζας, καί επί τής κορυφής έαυτών ζαριάς 1 ·,

I. Καί οι άσζηταί πίνουσι καί έσθίουσιν άνευ τοΰ αΐτεϊν, Θεού αύτοΐς 
διδόντος, ή ανθρώπου τίνος, μή αίτουμένου, καί φλοιούς δένδρων έχουσιν 
αντί φορεμάτων, καί πλοκάμους, ζαθώς καί τά δένδρα ρίζας, καί κα
λιάς έπί τής κορυφής έαυτών, ας οί όρνεις πηγνύουσι,νομίζοντες αύτούς 
ώς λίθους ή δένδρα ακίνητα, όντας έν θεωρία. Οίονεί έλεγε* καί σύ ού 
νικήσεις τόν κόσμον, τουτέστιν ούκ έση άπαθής, εί καί λάοοις τό ασκη
τικόν σχήμα, έπειδή ούζ εχεις ούτε φρένας, ούτε κρίσιν, ομοίως τοΐς 
άψυχοις δένδροις.

2. Μή όντος βασιλέως καταπατηθήσεται ύπό κακών ανθρώπων, ή πα
ρανόμων* αυτή δέ ή αμαρτία πεσεϊται έπί σέ.

3. Ό ξενίζων πρώτον σιτίζει τούς ξένους, καί έπειτα αύτός σιτεΐται 
τά έναπολειφθέντα.

4. "Επαινος τής κοσμικής ζωής, ή ύπερτέρχ κρίνεται τής μοναδικής 
καί ασκητικής.

26. « Οί μεν βασιλείς της γής, ώ βασιλεύ, πρότερον άνγφέ- 
» Οησαν σύ δέ νΰν ποίησον εποχήν τού κόσμου  ημείς 

» δέ οί νεότεροι αδελφοί άζολουθήσομέν σοι, ώς πρεσβυ- 

» τερω  η όε γεωζτονια πεσετω επι σε .»

*

*
27. Παύσαντος λε'γειν τού Βήμα, οί φρόνιμοι δίδυμοι, ο,τε 

Σαχαδέβας ζαΐ ό Ναζούλας, λόγον ελεξαν, ος ήν ήδύς, 

ώς ή φωνή τού ταώ μετά τήν βροντήν τού νέφους*

28. σ Η μέλλουσα στάσις τών 6ντων έν κόσμω, οΐ έσΟίουσι 
» τά λείψανα τών εδεσμάτων, ά εφαγον οί έλθόντες έν- 

» δεεΐς ζαΐ αγαθοί ζαί σεβάσμιοι άνδρες   , έφετή έστι 

» ζαί τοΐς μεγάλοις άσκηταϊς .

I.23

4
29. « Οί μέν γάρ άσζηταί αίτούσιν ένωθήναι τώ Βισνού δ.ά 

« σκληραγωγιών ό δέ Βισνούς έρχεται εις τόν οιζον τών 

» οίζούντων έν κόσμω, έπιθυμών μοίρας θυσίας.
30. « 0 μέν δίκαιος βασιλεύς απολαμβάνει τό έζτημόριον
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11 αρετής πάντων τών έν κόσμω ασκητών ό δ’ άσκη- 

” της απολαμβάνει τόν καρπόν μόνης της έαυτού αρετής· 

» κρίνον ούν, πότερος εύδαιμονέστερος.
31. « Βασίλευε, βασιλεύ, ταύτης τής γής, φρονών τά τών 

» ασκητών, καί απολάμβανε έξ ίσου τόν καρπόν τής βα- 

” σιλειας καί τής άσκήσεως, ομοίως τώ Ζανάκα ι. »
32. II δε Δραουπαδή έκίνησε τήν Σαρασβατήν   έπ’ ά'κρας 

τής γλώττης, ώς έπί αιώρας (κρεμαστής), τήν άγλαϊζο- 
μένην τή λαμπρά σειρά τών όδόντων, ώς ορμω έκ μάρ

γαρων

12

33. « Τί όφελος εσται έκ τής άσκήσεως σοι τώ άχαρίστω, 
« οτε οί έχθροκτόνοι αδελφοί σου, οΐ θίλουσί σε είναι πε- 

» ριχαρή, ούκ εσονται περιχαρείς ;
34. «Τού μέν δυσεξάλειπτου χρίσματος έξάλειψις άν γένοι- 

» το, καί τού ακαθάρτου καθαρισμός· ούδέποτε όμως έξα- 

» λειψις άν γε'νοιτο τού έγκλήματος τοϋ άχαρίστου.

35. « Εκ μέν τής εύχαριστίας τών εύμαρίστων ή γή τά τοϋ 
«ούρανοΰ αγαθά καταγάγοι άν πρός έαυτην· έκ δέ τής 

» ά/αριστίας τών άμαρίστων ή γή, εί καί μένει, ά'χαρις 

» αν ειη.
36. « Χαιρέτωσαν ούν, ώ εύχάριστε, οί όλβιοι αδελφοί σου 

« ήδε'σι λόγοις καί περιπτύξεσί σου, καί τρυφή τών τής 

» βασιλείας αγαθών, άπολαύοντες τοϋ καρπού τών έαυ· 

«τών πόνων.»

37. Τοιούτοις τούτων άλλεπαλλήλοις, ώς κύμασι, ρήμασιν 
ούκ άνεψύχθη ή τοϋ βασιλέως καρδία, ή κατακαιομένη, 

ώς πυρί, τω έκ τού θανάτου τών συγγενών πάθει.

1. Ό Ζανάκας καί βασιλεύς, και θεωρητικός ήν.
2. Σαρασβατή, ή θεά τοΰ λόγου, καί αύτός ό λόγος* τουτέστιν ήόύν 

λόγον ϊλεξε.
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38. Ο οί Βεάσας, είς κατάσβεσιν τοϋ πυρός της λύπης έζεί
νου τοϋ ’ίουδιστίρα, λόγον έξηρεύζατο, άφρόν έχοντα την 

μαρμαρυγήν τών όδόντων, και κύματα τοϋ ωκεανού της 

αμβροσίας της γνώσεως*

39. «'Ω τινι έστι θάνατος πεπρωμένο:, ούτος θνήσκει· και ό 
» μικρός γάρ κώνωψ ούκ άν άναιρεθείη ούδ’ ύπ’ έλέφαντος 

μ μεγάλου, θέλοντος, εί μη ειη πεπρωμένον.

40. « Οθεν, ώ Κύριε της γης, μή άχθου, νομίζων, ότι τό 

» γένος σου άνφρέθη ύπό σού  τίς γάρ άλλος, εκτός τής 
»ειμαρμένης, άνελεϊν δύναται εκείνους τούς ένδοξους 

» ήρωας ζαί νικητάς τοϋ κόσμου -,

*

41. « Καθώς συντυχία δι’ ολίγου χρόνου γίνεται καθ’ όδόν 

» που τοϊς όδοιπορούσιν, ούτω καί τοϊς έν κόσμω ούσι  

μ τις ουν Λύπην εςει εν οιε,ευςει τοιαυτης συντυχίας ;

*

42. «Ποϋ δ’ άν γένοιτο άρμοδία λύπη ή χαρά, όπου ό χρό- 

» νος, ώς τερατουργός, δεικνύει τά πράγματα καθ’έκάςην 

» ώοαν κατ’ άλλον καί άλλον τρόπον ι

43. « Τί λυπή, ώ βασιλεύ, τούς συγγενείς, τούς καταβρω- 
» θέντας υπό τοϋ χρόνου, ύφ’ ού καί οί δημιουργοί τοϋ ζό- 

» σμου καταβρωθήσονται εύχερώς ·,

44. « Αφες τήν λύπην νϋν γάρ καιρός σοι έστί κυβερνάν τόν 

» λαόν άλλη γάρ αρετή ούκ εστι τής κυβερνήσεως τοϋ 

» λαού έν τή νεότητι τοϋ βασιλέως.
45. «Τούς μέν ζώντας συγγενείς εύφρανον μεταδόσει τών τής 

» βασιλείας αγαθών, τούς δέ κατοιχομένους τή πρός τούς 

» Βραχμάνας βρώσει καί πόσει  έκ γάρ τής σής λύπης 

«περίλυποι γίνονται άμφότεροι, οϊτε έν τώ κόσμω τούτω 

» καί οί έν τώ έτέοω «

*

• I *
46. Λήξαντος τοϋ Βεάσα λέγειν, ό Κρισνας διά νεύσεως τοϋ 

Αρζούνα έξηρεύξατο λόγον έκ στόματος γλυκύν, ώς μέλι 

έκ λωτού, είς απαλλαγήν τής πικρίας τοϋ βασιλέως*
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> * Τίς φρόνιμος έχει λύπην, ώ βασιλεύ, θλίύιν διδοϋσαν 
» τοΐς περί αύτόν ; Ιλ 8 ε τής λύπης ζαΐ οί άπελΟόντες 
» τών τήδε ούτ’ έπιστρέφουσιν, ούτε μην οίδασιν, ο,τι 

« γίνεται έν τούτω τώ κόσμω.

1. Ό Έλέφας κρατών τή προβοσζίδι τήν βοράν, παίζει, περιφέρων αυ
τήν, καί έπειτα καταβιβρώσκει.

2. Αί καταμυσεις.
3. Καθώς ό αργυρώνητος δούλος διά τής συνεχούς είσελεύσεως καί 

έςελεύσεως έπελπίζει τον δεσπότην καί άπατα, τελευταίου δε, καιρού 
τυχών, έξαίφνης φεύγει, οϋτω καί ή πνοή, διά τής συνεχούς εισπνοής, 
καί έκπνοής, έπελπίζει τδν άνθρωπον, καί άπατα, τελευταίου δε οΐχεται 

άπιούσα.
4. Εί έ/.εϊνοι αμφιβάλλονται, εί έγένοντο, πόσω μάλλον άλλοι ταπει

νοί ; πάντες δηλ. είς το μη ον ελίσσονται.

48. « Εί ή άζουσθεΐσα δόξα τινός φίλου, όντος μαζράν, χα- 

» ραν προξενεί ζαΐ εύφροσύνην, πώς οί συγγενείς σου, οί 
» δοξασθέντες έν ούρανώ, λύπης είσιν άξιοι ς

49. «Ο Θάνατος, ζρατών τή χειρί τόν άνθρωπον, ώς ό έλέφας 
ο τή προβοσζίδι την βοράν, παίζει, ζαί όταν θέλη, ζατα- 

» βιβρώσζει ' τίς άρα τεθνεώς, λύπης έστιν άξιος ς1

50. «Αί ταχείς ροπαί   τών βλεφάρων έρχονται συνεχώς, 

» ώς ζατάσζοποι τοϋ θανάτου, ζατά την οδόν τών όφθαλ- 

» μών, είς τό σζέψασθαι τόν καιρόν της παραλήψεως της 

» ψυχής.

12

51. «II πνοή, η έφίεται φυγεΐν ποτέ ποι έξαίφνης, έπελπί- 
» ζει πως τόν άνθρωπον, ζαΐ άποβουζολεΐ διά της συνε- 

ν χοϋς εισπνοής ζαί έζπνοης  .34
52. « Καί έζεΐνοι οί ένδοξοι, δ,τε Ράμας, ζαΐ ό Βαράτας, ζαί 

» άλλοι ημίθεοι, οί όντες ζωαί τοϋ κόσμου, ήλθον διά 

» τοϋ χρόνου είς τόν ζυγόν της αμφιβολίας, είτε έγένον- 

» το, είτε ούχί .*
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53. «Η ζωή τών ανθρώπων όξεΐά έστιν, ώς τι ροπή τού 
» οφθαλμού  τίς δέ λόγος τής ηδονής, τής δόξης, τής 

» νεότητος, και τών λοιπών αγαθών, ά ήττονά έστιν 

» εκείνης  ·,

*

1
54. « Παρούσης τής ασταθούς ζωής, ή έστιν όπωσούν είς 6- 

» φελός τι, ποιητε'ον έστιν αγαθόν τι έργον, καθώς λαμ- 

» πούσης τής αστραπής, άναληπτέον έστιν εύθέως το πε- 
> ~ 5 ~ / 2

Α. "Οτε ή ζωή έστι πρόσκαιρος, πόσιρ μάλλον τά λοιπά έφετά ;
2. Πρόσκαιρος καί ολιγοχρόνιος ή ζωή, καθώς καί ή αστραπή* ευ

θέως έρχεται, καί εύθέως απέρχεται.
3. Ώς τό δένδρον καιόμενον, άκαρπον γίνεται.
4. Βασίλευε νϋν, νέος ών* δταν δε γηράσης, άσκησιν ποίησον.
»). Κυάνεός έστιν ό αιθήρ.

» πτωκος /ρ’ψα εν σκοτεινή νυκτί .
55. « Αύτη ή ζωή, ή ούσα, ώς Κα.Ιπα^οΐψα^ δίδωσιν, ώς 

» καρπόν, τέσσαρα αγαθά, πλούτον, τρυφήν, αρετήν, καί 

» αθανασίαν άλλ’ οί άφρονες άκαρπον αύτήν ποιοΰσιν, ώς 
» διά πυρός    , τής λύπης, καί άλλων παθών.*234

56. « Αφες ούν τήν λύπην ταύτην, ώ βασιλεύ, γνώθι σαυ- 

» τόν, και λάβε τόν καρπόν ταύτης τής ζωής, τόν άρμο

υ ζοντα έκάστω καιρώ .*
57. « Ελθούσης τής βασιλείας, επικερδή ποίησον τήν νεότητα 

» θυσίαις και άλλαις άρεταϊς  έλθόντος δέ τού γήρατος, 

η ποίησον άσκησιν πρόσφορον είς κτήσιν αθανασίας.»

*

58. Τοιούτοις λόγοις και άλλοις παραδείγμασιν όμού προγε

νεστέρων βασιλέων συμ.βουλευθείς ό ’ίουδιστίρας ύπό τού 

Κρισνά, καί ύπ’ εκείνων, τού τε Βεάσα, καί τού Βήμα, 

εφη λυπηρώς*
59. « Οιμοι ! οί γάρ ποιηταί άνοίσουσι τήν αϊθέρι μελανότη- 

» τα  εις τάς έμάς αμαρτίας, τάς έκ τού φόνου τών5
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“ συγγενών γενομένας, καί είς τον αιθέρα διασπαρείσας.
60. « Πώς δ άν τό έκ τοΰ φόνου τοΰ Βησμα έμόν άμπλά- 

» ζημα λάβοι έζάλειψιν, εί καί έν χιλίοις γεννήσεσι τό 

υ έμαυτοΰ σώμα θΰσαιμι έν πυοί ·, »
61. Προς ον άπεζρίνατο ό Βεάσας, παρηγορών αύτόν γλυζέσι 

λογοις, Ολιβομενον έζ λύπτ,ς την ζαρδίαν καί Ορηνω- 
δοΰντα*

62. «Οςτις ούζ αναιρεί έν πολέμω ζαι τούς σεβασμίους άν- 
χ δρας, όπλοφόρους έργοσένους, ζαί άναιρεϊν βουλομ,ένους, 

” ούτος ένοχός έστιν, ώς μή ποιήσας τόν νόμον τοΰ Ξα- 
» τρή .1

63. « Αμφότεροι ούτοι, δ,τε άναιρών έν πολέμω ζατά τόν 

» νόμον τοΰ Ξατρή, και ό αναιρούμενος, αγαθοί όντες, τι- 

» μώνται καί ύπό τών θεών άνθοβολίαις.
64 « Σύ ανεύθυνος εί  διό χαίρων κυβέρνα τήν γήν εί δέ σοι 

» ψευδής υπόνοια έστιν, ώς ύπεύθυνος εί, ώ βασιλεύ, τέ- 

» λεσον ίπποθυσίαν.

*

65. « Αναδεξάμενος τήν βασιλείαν, ζαι χαροποιήσας τόν 

» λαόν, έπίσκεψαι τόν υιόν τή; Γαγγάς, τόν γέροντα Βή- 

» σμαν, κείμενον έπί κλίνης έζ βελών. »

66. Ούτω νουθετηθείς ό ’ίουδιστίρας υπό τοΰ μεγάλου οσίου 
Βεάσα, καί ύπό τοΰ Κρισνά, είσέδυ εις τήν πόλιν Χα- 

στιναπούραν, προηγουμένου τοΰ Δρυταράστρα. -
67. Κοσμήσας δ’ έπειτα τήν γήν τοΰ Βουλευτηρίου διά τής 

έαυτοΰ λαμπρά; παρουσίας, έδεξιώσατο καί έφιλοφρονήσα- 

το διά τοΰ επιστάτου Δαουμέα τούς συνελθόντας Βραχ- 

μά^ας.

1. Νόμος καί ίδιον τοϋ Ξατρή έστιν, άναιρεϊν τδν έπερχομενον μεθ 

όπλων.
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68. Ενταύθα είσήλθεν είς τό βουλευτήριον εκείνος ό μάνος 
Σαρβάκας, ό φίλος τού Δουριοδάνα, εχων ασκητικήν στο

λήν, και φαινόμενος ώς πολύτιμος λίθος λαμπρός, ών 
δ’ ά'νθραζ καυστικός.

69. Ού έκ τού στόματος, ώς έκ Σελήνής ιός, τοιούτος λό
γος έζήλθε κατά τού βασιλε'ως ’ίουδιστίοα· «Επικατάρα- 

» τος σύ, τό οίκημα της κακίας, και τό καυστικόν πύρ 
» τού γε'νους.η

70. Γνόντες δέ τούτον οί Βραχμανες, και είπόντες τώ βα- 

σιλεΐ τά κατ’ αύτόν, ώς μάγος έστι, και φίλος τού Δου- 
ριοδάνα, κατεπυρπόλησαν αύτόν τω έκ καρδίας αύτών 

έζενεχθέντι θείω πυρί.
71. Χαρείς δ’ ό Κρισνας έπί τω θανάτω τού Σαρβάκα, έ/α- 

ροποίησε τόν βασιλε'α, είπών «Εκτός τού θυμοΰ τών 

» Βραχμάνων ούκ άν ούτος άνηρεΐτο ούδ’ ύπό τού Σίβα.»

72. Οί.δέ Βραχμανες έζ ύδάτων άγιων τόπων λουτρόν 

έποίησαν τω βασιλεΐ, απαλλακτικόν τής έντός καί έκ

τος θερμότητος έκ τοιούτου πολε'μου.
73. Καθήμενος δ’ ό ’ίουδιστίρας έπί καλού θρόνου προγενε

στέρων βασιλέων, καί δόζτι λαμπρυνόμενος, έλάμπρυνε 

πάσαν την επιφάνειαν τής γής.
74. Τιμώμενος δ’ ύπό τών οικείων, έτίμα τόν Δρυταράστραν 

καί τήν γυναίκα αύτού Γανδαρήν, νομίζων, ώς ήσαν Ιν 

τώ οίκω αύτού αύτός ό Σίβας καί ή Παρβατή.
75. Ων δ' είδήμων τής διαταγής, διέταζε τόν Βημαν έπί 

τής ύπατείας, τόν δέ Βιδούραν έπί τής Βουλής, τόν δ’ 

’Αοζούναν, έπί τού κατά των έχθρών θριάμβου, τόν δέ

76 Σανζαΐαν έπί τών ποοσόδων καί άναλωμάτων, τόν δέ 

Νακούλαν έπί τής φροντίδας τού στρατού, τόν δέ Δαου- 

μέαν έπί τής πρός τούς Βραχμάνας τιμής καί δεζιώσεως, 

τόν δέ Σαχαδέβαν, έπί τής παρεδρίας (συνεδρίας).
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77. Τοιαύτην διαταγήν διατάξας ό ’ίουδιστίρας, ζαΐ έπαι- 

νέσας τόν Κρισνάν, παρέδωζε τούς πολυτίμους οίκους τοΰ 
Δουριοδάνα ζαΐ Δουσσασάνα, τω Βη'μα ζαΐ τω ’Αρζούνα.

78. Διαμερισάμενος δε και άλλοις φίλοις ζαΐ οίκείοις τούς 

οίκους τών Καουραβών, ε’κυβέρνα καλώς την βασιλείαν 

κατά τόν λόγον τοΰ Κρισνά, ολιγαρκής ών.
79. Τελέσας δέ έναγίσματα τοΐς συγγενέσι Καουραβαΐς, ώς 

νομος, έποίησεν έπ όνοματι αύτών ζαΐ ά’λλα ψυχωφελή, 
τόπους υδατοποσίας, και σιτοδοσίας, ζαΐ φρέατα.

80. ’Εν δέ μια τών ήμερων περί τό λυκόφως έπορεύθη ό 
Ιουδιστίρας, όψόμενος τοΐς όφθαλμοΐς τόν Κρισναν, δν 

έβλεπε τω τής ψυχής ό'μματι άεί, οΐκοΰντα έν τω οί'ζω 

τοΰ ’Αρζούνα.
81. ’ίδών δέ τον Κρισναν, ζαθήμενον έπί καθέδρας έν βα- 

θεία θεωρία, ώς νέφος με'λαν έφ’ ορούς, έξηρεύςατο φω
νήν, χαίρων ώς ταώς  ·1

82. « Καλώς σοι παρήλΟεν, ώ Κύριε, ή νύξ αύτη, ή διατρί- 

χ βει ε’ν τω άριστερω όφθαλμω σου άεί  , καθώς ό βομ- 

« βύλιος έν τφ λωτω ·, »

12

83. Αφασίαν δέ έ’χοντος τοΰ Κρισνά, πάλιν ήρετο ό βασι

λεύς· « Τίνος, ώ ύπό παντός τοΰ κόσμου θεωρούμενε έν 
« τω νοϊ, θεωρίαν ποιείς } τοΰτο γάρ δμοιον άν εϊη, ώς 

» περ εΐ δ Ηλιος λύχνου δέεται είς φως. »
84. Ούτως έρομένου τοΰ βασιλέως, άπεκρίνατο ό Κρισνάς,

1. Ό Κρισνάς μέλας, καθώς καί τό υδροφόρου νέφος" ό δέ ταώς, 
βλέπων υδροφόρου νέφος χαίρει, καί φωνήν έξερεύγεται.

2. ΊΙ μέν ημέρα έν τώ δεξιφ τοΰ Θεού όφθαλμω οΐζεϊ' ή δέ νύξ έν 
τω άριστερφ" δθεν, δταν ό Θεός άνοιξη τόν δεξιόν οφθαλμόν, ημέρα γίνε
ται, όταν δ’ άνοιξη τον αριστερόν, νύξ. Μυθευεται καί τοΰτο, δτι ό μέν 
’Ήλιος, ό δεξιός έστιν οφθαλμός τοΰ Θεοΰ, ή δέ Σελήνη, ό αριστερός.
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άνοίξας τούς οφθαλμούς· « Οςτις εμέ θεωρεί, τούτον 
» ζάγώ θεωρώ" ό δέ τοιούτος, άλλος έγώ έστιν ι.

85. « 0 Βήσμας, ος έφιεμενος αθανασίας, θανεϊν θέλει, δταν 
»ελθγι ό Ηλιος είς τροπάς θερινάς   , θεωρεί νύν έμέ' διά 

» τούτο ζάγώ έπορεύθην ήδη πρός αύτόν νοερώς.»

*23

86. Πρός ον εφη μετά χαράς ό ’ίουδιστίρας  « Αγε πορευθώ- 
» μεν πρός τόν Οεωρούντά σε Βήσμαν, Κύριε, δς διδάξει 

μ με πάντα τά τού νόμου. »

*

87. Ούτως είπών, έπορεύθη έφ’ άρματος τού Κρισνά μετά 

τού Βήμα, ζαί Αρζούνα, ζαί Σατεζή, ίδεϊν βολούμενος 

τόν Βήσμαν.

88. Εν τούτω ό Βήσμας, ήρεμος την ζαρδίαν ων, ζαί πολ

λοΐς όσίοις συνών, ύμνον είς τόν Κρισνάν έποίει νοερώς, 

ος ήν ώς άνθινος στέφανος νοερός, είς προσφοράν ζαί "λα- 

τρείαν αύτοΰ τού Κρισνά*

89. « Προσκύνησις τω Βισνού ”, τω άύλω, τω ύπερφυεΐ, τώ 

» παντογνώστη, δς έστι τό παν, ζαί έν ω έστι τά πάντα.

90. « Σέβομαι αεί τον Χάρην , δ'ς έστιν αύτός ό Χρόνος, 
» σώμα λαβών, ζαί εχει τό μέν ζροζωτόν περιβόλαιον ώς 

» ημέραν, τό δέ μέλαν χρώμα, ώς νύκτα .

4

5

91. «Είς έζεϊνον καταφεύγω, δν σεβόμενοι εύλαβώς οί άν- 

» θρωποι, οί πίπτοντες είς τό πέλαγος τούτου τού ζό- 

» σμου, γίνονται αθάνατοι, ζαθώς οί σταλαγμοί τού νέ-

■1. Ούτος όμοιος μοι έστιν.
2. Ίΐν χειμεριναΐς τροπαϊς Οανών ό αγαθός άνθρωπος, τυγχάνει τοΰ 

ουρανού* έν 3ε Οεριναϊς, τυγχάνει αθανασίας, δηλονότι ού μετασωματοΰται.
3. Ούτός έστιν ό ύμνος.
4. Ο Κρισνας λέγεται καί Χάρης, εστι δ’όνομα τοΰ θεού.
5. Διά τής ημέρας και νυκτός ό χρόνος μετρεΐται.
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» φου; γίνονται μαργαρίτας εΖσδύοντε; εί; χόχλον *.

4 Τό πρωτότυπον χάριέν έστιν, επειδή παίζει πρός τήν λέξιν ό ποιη
τής. Μουκτα γαρ λέγεται ό τυχών λυτρώσεως τοΰ σώματος, τουτέστιν 
άθανασίας, καί ό μαργαρίτης.

2. Κεκλεισμένοις τοΐς δφθαλμοΐς έποίει θεωρίαν· άνοίξας δ’ αύτούς 
είδε σωματικώς τόν θεωρούμενον νοερώς Κρισναν, καί φρίκη συνεσχέθη 
έκ χαράς* αί δ’ άνεστηκυΐαι τρίχες τοΰ σώματος έκ φρίκης, οςυτεραζ 
ήσαν τών βελών.

3. Τοΐς θεωροΰσί σε.
4. Δηλ. καί οί έν ούρανφ θεοί ούκ είσί τοσοϋτον καρτερικοί, δσον συ* 

92. «Ο;, θεραπευόμενο; άνυποζρίτως, άθανασίας έστι πρόξε- 

« νο; τοΐ; άνθρωποι;, ούτος έστω μοι προ οφθαλμών, ό 
» ών ή φύσις καί σύστασις τοΰ παντός, καϊ ή αμβροσία 

» στίμμι; τών οφθαλμών. »

9) . Ούτως ύμνών τόν Χαρήν νοερώς, και προσκυνών καί 
θεωρών, εΐδεν έζαίφνης αύτόν σωματικώ; ό Βησμα;   , 

ού τά έμπεπηγμένα τώ σώματι οξέα βέλη, ηττονα έγέ- 

νετο τή; ε’κ τή; χαρά; φρίκη;.

*23

94. 0 μέν ούν Κρισνά;, ό Ιουδιστίρα;, ό Βήμα;, και ό Σατε

κή;, καταβάντες άπό τών αρμάτων, καί προσκυνήσαν- 

τε; τόν Βησμαν, παρεκάθησαν.
95. Σκεψάμενο; δ’ ό Χαρής τόν Βησμαν, πάσχοντα έξ ά'λ- 

γους, ήρετο’ « Μήτοι γε διεπάρη τοΐ; άλγεσι, καθώ; τό 

» σώμα τοΐ; βέλεσι, τό θειον σου φρόνημα ; »
96. ό δ’ εφη· «~Ω θεέ, φύσι; τοΰ παντός, όποια διαφο- 

»ρά έστι τοΰ στρώματο; τοϋ έκ βελών σκληρών και 
“ τοϋ ε’ξ ομαλή; βύσσου τοΐς άφοσιωμένοις τήν διάνοιαν 

» προ; σε ° ;»
97. Προ; βν είπεν ό Κρισνά;· «ΤΩ καρτερικώτατε, έγώ νο- 

» μίζω, ώ; ή γή ή φέρουσά σε, καταφρονεί καί αύτοΰ τοϋ ού- 

» ρανοϋ , έν ώ είσιν ό Ϊνδρας καί άλλοι καρτερόφρονες θεοί.4
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98. «Καί σύ αύτδς, ώ πάντων γνωστά, νουθέτησον λόγοις 
« όρθοΐς τδν Ιουδιστίραν, δς άχθεται, καί άνεσιν ούκ εχει 

« ούδεμίαν, σού πάσχοντος ύπδ βελών. »

99. Τοιαϋτα είπών ό ε’πί τοϋ γαλακτικού ωκεανού αναπαυό
μενος, καί τδν Γαρούδαν εχων επί τής σζμαίας, εποίησε 
τδν Βησμαν άνάλγητον διά τής δψεως (όράσεως), ώς διά 

ψεκάδος αμβροσίας.

100. ϊπδ δέ τών θεών άνθοβολία ε’γένετο ε’πί τών κορυφών 

τοϋ Κρισνά, καί τοϋ Βησμα, καί ύμνολογία, οι ήσαν 
άξιύμνητοι, ενεκα τής μεγάλης γνώσεως, ύψηλου βαθ

μού δόξης, καί χάριτος, ήν εί/ον.

101. Είπών δ’ ό Κρισνάς τω Βησμα, · Ω σοφέ, αύριον λέγεις 
» τώ Ιουδιστίρα τά δέοντα », άπήλθεν οίκαδε μετά τών 

Πανδοϊδών, καί πάλιν ήλθε, παρελθούσης τής νυκτός.

102. Είπόντος δέ τοϋ Κρισνά, « Εί ούκ άλγεϊς τδ σώμα, ώ 
» σοφέ, δίδαξον τδν Ιουδιστίραν τά καθήκοντα, » δ υίδς 

τής Γαγγάς Βήσμας εφη·
103. « Εγώ, χάριτι σγ, καλώς εχω· κατά δέ τδν σδν λόγον 

» λέζω τω Ιουδιστίρα τά καθήκοντα. ’Ερωτάτω δ’ δμως 

» αύτός· τίς γάρ αισχύνη αύτω, πράξαντι τά προσήκοντα 

« τώ Ξατρή ·, »
104. Τώ λόγω τοΰ Κρισνά ήψατο ό ’ίουδιστίρας τών ποδών 

τοϋ Βήσμα· ό δέ, όσφρανθείς τής κορυφής αύτού ι, εΤ- 
πεν « Ερώτησόν με. » 0 δέ ΐουδιστίρας ήρώτησε περί 

τών προσηκόντων τω βασιλεΐ.

105. Προσκυνήσας δ’ δ Βήσμας νοερώς τδν Κρισνάν καί τδν

διά τοΰτο ή γή, ή φέρουσα σέ τδν καρτερικώτατον, κρείττων έστι τοΰ 
ούρανοΰ.

1. Ίδιον φίλτρου μητρικού καί πατρικού τδ δσφραίνεσδαι τής κεφα
λής, κατά μίμησιν τής δαμάλεως, ή δσφραίνεται τού μόσχου.
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Νόμον, και τούς Βραχμάνας πάντας, έλεζε λόγον πλήρη 

χάριτος καί ηθικής φιλοσοφίας*

1. Ό αμελών τών τοΰ νόμου.
2. 'Ο γόρτος έν χρήσει άλλων έστι καί έπωφελής' ό δ’άφροντις βα

σιλεύς άχρηστος πάντη καί ανωφελής.
3. Ουκ ακούει δηλ., ά πάσχει ό λαός, καί τήν πνοήν πίνει τοΰ κό

σμου, αρπάζει δηλ. καί τυραννεΐ, καί δίγλωσσός έστι, δηλ. ότέ μεν τοΰτο 
λ'γει, ότέ δ’έκείνο. Ό οφις, λέγουσιν, ούκ εχει ώτα' ακούει δέ διατών 
οφθαλμών.

106. « Οί βασιλείς αγλαΐζονται τή πρός τούς σεβασμίους τι- 

» μή, τω πρός πάντας οΐκτω, και τή καλή διοικήσει, 
» καθώς οί χορευταί καί οί αφροδίσιοι τοΐς χρυσοΐς φελ~ 

β λίοις, βραχιονίοις, καί δρμοις.
107. «0 βασιλεύς, ό ών φιλόγελως καί φιλοσκώμμων κατα- 

» πατεΐται καί ύπό τών έαυτού υπηρετών, οΐ κατεσθίου- 

» σι τόν πλούτον αύτού, καθώς τό γαννύμενον άνθος κα
ι» ταπατεΐται ύπό τών βομβυλίων, οΐ έκμυζώσι τόν γλυ- 

» κύν χυμόν αύτού,
108. « 0 βασιλεύς, δ ών άφροντις πάντων τών προσηκόντων  

» ατιμότερος έστι καί τού χόρτου. 8ς τροφήν δίδωσι τοΐς 

·> βουσί καί πάσι τοΐς λοιποΐς ζώοις, διά τής φθοράς τού 

λ έαυτού σώματος   .

1

123

109. «Τίς πιστεύσειεν άν τω βασιλεΐ, ος έστιν άνήκοος, καί 
» δίγλωσσος καί τάς πνοας πίνει τού κόσμου, καί 
» στρεβλώς οδεύει, καθώς καί ό οφις, 8ς άωτός έστι, 

η καί δίγλωσσος, καί άνεμον έσθίει, καί στρεβλώς περί- 

» πατει ° ;
110. «0 βασιλεύς, 8ς θερμουργός έστι καί εύφημος, ώς ό 

» Ιίλιος καί ή Σελήνη, καί άλλος Χρόνος, δηλονότι ότέ 

« μέν ιταμός, ότέ ό ΐλεως, ύπό τίνος άν καταπατηθείη ς

49
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111. « Οί Βραχμανες, οΐ λατρεύουσιν έν ταΐς Ουσίαις τω ©εω, 

» τω παρακοίτη τής Ααξμής, ζαί τω πυρί, ού παροργι- 
» στέοι είσιν ύπό των βασιλε'ων δύνανται γάρ δούναι καί 

υ Ααζμήν, ζαί πΰρ .1

112. «Καί είς τις παραβάτης ων τών τοΰ Νόμου, ού παρα- 
» βλεπτεος υπο τοΰ βασιλεως' έν γάρ αύτώ πόία θεϊσα, 

» ζαί στερεωθεΐσα η παρανομία, τίνα άλλον κατ’ άζο- 
» λουθίαν ού παραλαμβάνει

113. « 0 Νόμος ή^έως αναπαύεται έν έκείνη τή γη τοΰ βα- 

» σιλέως, ένθα εύνομία έστί, καί ελλειψις κακίας, ζαί 
” κακών ανθρώπων, ώςπερ έν κήπω, ένθα σκιά έστι, ζαί 

» ελλειψις ίλύος, ζαί άκανθών   .123

114. « Εζεϊνός έστι τώ οντι βασιλεύς, ού τη προσταγή ύπεί- 

» ζουσιν αί τέσσαρες φυλαί, ζαί αύξάνουσαι, ούκ άφιάσι 

υ τόν εαυτών ορον, ώς αί τέσσαρες θάλασσαι.
115. ■■ Εί ό βασιλεύς ού ^ί^ωσιν αμβροσίαν θυσίας τοϊς έν 

» ούρανώ, άρα οί έν ούρανώ θεοί φρε'ατα αμβροσίας άνο- 
» ρύςουσι, πείνη θλιβόμενοι  ·,4

116. « Εί έν τω βασιλεΐ ούκ έστιν εύνομία, ή γή, πιεζομένη 
μ τώ βάρει τής ανομίας αύτοΰ, καταβυθισθείη άν είς τήν 

» Ρασατάλαν · πώς γάρ άν βασταχθείη ύπό τής χελώ- 

» νης, η υπο του Σεσσα ;

5

1. Καί δόξαν δηλ. ζαί πλούτον, καί απώλειαν.
2. Καί άλλοι δηλ. πολλοί μιμούνται αύτόν.
3. Τδ πρωτότυπον χάριν εχει μεγάλην, έπειδή παίζει προς τάς λέξεις δ 

ποιητής.
4. Οί θεοί τρέφονται έζ. τών θυσιών. —· Έν Ινδία τοΐς δδασι τών φρεά- 

των ποτίζουσι τήν έσπαρμένην γήν κατά τδ θέρος.
5. 'Ρασατάλα λέγεται, ό καταχθόνιος κόσμος.
0. Μυθευεται, δτι χελώνη βαστάζει τήν γήν, ή οφις, Σέσσ«ις τυύνομςι,
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117. «ό βασιλεύς, ό πράττων τά τοϋ νόμου, φαίνεται, ώς είς 

» μόνος Θεός, κρατών τούς τρεις κόσμους, καί την δύνα- 

» μιν (λαμπρότητα) τών Θεών πάντων εχων.
118. «0 βασιλεύς, ό ων αύτός μέν λίαν αγαθός, κακούς δ’ 

» εχων περί εαυτόν, ώς τό Άνδρον Σάνδανον, τό Γχον 

» ό'φεις περιπεπλεγμένους, ύπό τίνος άν άγαπηθείη ;
119. « 0 λαός ζαταράται τοϋ βασιλέως, θλιβόμενος ύπό πλεο-

>> νεκτικών διοικητών καί επιστατών, ώς καταρώνται τοϋ 

» αγίου τόπου οί άνθρωποι, Ολιβόμενοι ύπό κακών έπι- 

» στατών έκείνου τοϋ αγίου τόπου.
120. « Ο βασιλεύς, ό εχων ύπηρέτας μέν καλούς ζάγαθούς, 

>> αύτός δ’ ιόν κακός, αποτρόπαιος παρά τοΐς άνθρώποις 

ο ζρίνεται, καθώς ό ό'φις, ό εχων πολυτίμους λίθους.

121. « Οί νόμοι, οί τιμώμενοι έν τοΐς τρισί κόσμοις, φρουράν 
* ποιοϋσι τώ βασιλεΐ, δς αγαθά πράττει, ζαί ύπηρέτας 

» έχει, αγαθά πράττοντας.
122. « Ο σκοπός τής εξόδου η εφόδου τής στρατιάς, άλυσιτε- 

» λής γίνεται, εί ούζ. έ'στι παρά τοΐς βασιλεϋσιν ιερουργός 
» καί θεοπρόπος, είδήμων τών προσηκόντων τοΐς έπιχει- 

» ρήμασι.
123. « Διά τοϋ φωτός τοϋ διάπυρου τής ψυχής τοϋ βασιλέως, 

■ καί διά τοϋ ερείσματος τής ράβδου, ό γέρων Νόμος όδεύ- 

» σειεν άν ασφαλώς καί έν τώ σκοτεινώ τούτω αΐώνι ι.

49*

1. Τό πρωτότυπον χάριέν έστιν, έπειδή παίζει πρός τήν λέξιν ό ποιη
τής" Δάνδα γαρ λέγεται καί ή ράβδος και ή παιδεία, καί ή ποινή. Κα
θώς ό γέρων, εχων φως καί βακτηρίαν, δυναται έν σκότει βλέπειν και 
περιπατεΐν ορθώς, οϋτω καί ό Νόμος ού καταπατεϊται,ώςγέρων και αδύ
νατος, άλλα τιμαται καί φυλάττεται έν τφ έσχάτψ τουτω κακω αιώνι 
διά τής Οερμουργίας τοΰ βασιλέως", καί βιά τής προς τούς κακούς ποινής 

καί τιμωρίας.
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124. «ό θερμουργός βασιλεύς, δς άφαρπάζει δόξαν άπό 

» τών κακοφρόνων, και μετακομίζει αύτην πρός τούς φι- 
■ φιλόφρονας, αγλαΐζεται, ώς ό Ηλιος, δς άφαιρεΐται τήν 

» χάριν άπό τών ανέραστων νυκτερινών λωτών, καί με- 

» ταφέρει αύτην πρός τούς ε’ραστούς ήμερινούς.
125. « Οΐ θερμουργοί βασιλείς βλέπουσι τά εν κόσμω πάντα 

» διά τών μακράν πορευομένων κατασκόπων, καθώς οί 

» λαμπροί οφθαλμοί εν ήμερα διά τών ηλιακών άκτίνων.

126. « Μυστική έστω ή βουλή τών βασιλέων, ή δυνατή άνοο- 

» θώσαι, ή άνατρέψαι τό παν ταύτης δέ τής βουλής ή 

» υπαρξις συμπεραίνεται έκ τών άποτελεσμάτων, καθώς 

» ή τοϋ Θεοϋ εκ τών ποιημάτων.
127. « Εύδαιμονεΐ ό βασιλεύς, δς ούκ εστιν ούτε λίαν άνΰπο- 

» πτος καί άφοβος, ούτε λίαν ύποπτος καί δειλός· ποϋ 

» γάρ δόξα, ή πλούτος τώ λίαν άνυπόπτω ; πού δέ άνε- 

» σις τφ λίαν ύπόπτω^

128. « Τεσσαρές είσιν οί θάλαμοι τοϋ οΐκου, ένθα οίκεΐ ή βα- 
» σιλική δόξα· ή πρός τούς άτακτους παιδεία, ή πρός 

» τούς εύτακτους προτασία, ή πρός τούς σπουδαίους στορ- 

« γή, καί ή πρός -ούς Βραχμάνας τιμή.
129, « Αχώριστος έστιν ή δόξα τών βασιλέων εκείνων, οΐ καί 

»έν αιτία θυμού ού θυμούνται, καί έν ένδεία (απορία) 

» ού πλεονεκτούσε, καί έν χαρα ούκ άλλοιοϋνται .1
130. « Ούδ’ ύπό τοϋ ίνδρα νικάται ό βασιλεύς έκεΐνος, ού οΐ 

» έταΐροι έν καιρώ πολε'μου άνίστανται   έκ χαράς, κα- 

» θώς αί τρίχες τοϋ σώματος .

12

3
131. « Οςτις τών βασιλέων δικαίως καί νομίαως κυβέρνα τήν

1. Οΐ αυτοί είσιν έν παντί περιστάσει.
2. Πρόθυμοί είσι δηλ.
3. Και έκ χαρας φρίκη γίνεται.
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» γήν, τούτου ή αρετή έλκει καί τών θεωρητικών την όιά- 

» νοιαν, ώς ύπερβαίνουσα την χαράν της εις τόν Θεόν θεω- 
» ρίας 1.

1. Ό θεωρητικός είς ούδέν άλλο εχει τήν διάνοιαν, άλλ’ή είς μόνον 
τδν Θεόν- δταν δε ό βασιλεύς όρθώς διοική τδν λαδν, ή διάνοια τών θεω
ρητικών ελκεται πρδς τδν τοιοΰτον άγαθδν βασιλέα, καί διανοείται αύτόν.

2. Τδ έκτημόριον τών αγαθών έργων τών άνθρούπων λαμβάνει ό βα
σιλεύς, ό διοικών καλώς" ό δε διοικών κακώς, τδ έκτημόριον τής κακίας 
τών ανθρώπων.

3. Εύνομίας ούσης, ή γήεύφορεϊ" έκ δέ τής ευφορίας τής γής, οί άν
θρωποι εύτυχοΰσι καί πλουτοϋσι, καί θυσίας τελοϋσι καί άλλα πολλά 
άγαθά' ό δέ βασιλεύς λαμβάνει, ώς φόρον, όχι μόνον τδ έκτημόριον τών 
τής γής γεννημάτων, αλλά καί τών λοιπών αγαθών, ά πράττουσιν οι άν
θρωποι, καί έκ τούτων ωφελείται καί έν τώ νύν αίώνι, καί έν τφ μέλ- 
λοντι. Σημείωσαι δτι ό βασιλεύς λαμβάνει τδ έκτημόριον, ού μόνον τών 
αγαθών έργων, ών πράττουσιν οί άνθρωποι, άλλά καί τών κακών" ουτω 
φρονοϋσι καί λέγουσιν ο'ι Ινδοί" όρθώς οε και φρονοϋσι και λέγουσι.

4. Μέχρι τούδε είρηκεν ά προσήκει τιρ βασιλεϊ ποιεϊν, οτε εν ανεσει 
έστι, καί θύημερίφ.

132. «Ο,τι μέρος της αρετής τών άνθρώπων λαμβάνει ό δί- 
» ζαιος βασιλεύς  , διά τούτου ή αρετή εκείνων ούκ έλατ- 

• τούται, καθώς ούδέ ή μάθησις τοΰ διδασκάλου ελατ
ή τοϋται διά τοΰ ού μέρους λαμβάνει ό μαθητής.

12

133. « Ούδέν άλλο εργον επωφελέστερου έστι τώ βασιλεϊ, 

» άλλ’ η ή φροντίς τών της γης καί προστασία· εκ γάρ 

» τούτου και κτησις χρημάτων γίνεται τοΐς άνθρώποις, 
» καί αρετή, ών τό έκτημόριον αποδίδεται τώ βασιλεϊ  , 

» ό'περ ώφέλιμόν έστιν αύτώ καν τούτω καν τώ μέλλοντι 

» βίω »

34

134. Ούτως ό Βήσμας είρηκε τώ βασιλεϊ ’ίουδιστίρα τά προ
σήκοντα τω βασιλεϊ, παραδείγματα φέρων πολλών προ

γενεστέρων βασιλέων έργα χρηστά.



ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

135. Επί τούτοις ήρώτησεν δ Ιουδιστίρα; τόν Βησμαν, 8; 

ήν κήπος φυτών πάσης αρετής, ο,τι δέοι τοΐς βασιλεΰσι 

πράττειν, ών ή δόξα ήφανίσθη ύπ’ έχθρών.

136. Πρός δν άπεκρίνατο ό Βήσμας, έκφωνήσας φωνήν, διή- 

κουσαν μέχρι του ούρανοΰ, ώς βροντήν έκ πολλών νεφών, 
ά έστιν, ώς κόμη τοΰ έν τή καρδία τοΰ Βησμα οντος 

Βισνοΰ ι·

137. η ό στερηθείς τής έαυτοΰ δόξης βασιλεύς   , προσελθών 

» καί τώ έχθρω είς βοήθειαν, έπαναλαμβάνει τήν έαυτοΰ 
« δόξαν, καθώς ή Σελήνη, προσελθοΰσα τω Ηλίω, αύξά- 

» νει κατά μικρόν, καί έπαναλμβάνει τήν έαυτής λαμ- 
ζ $

*23

4. Μυθολογοΰσιν, ώς τό παν τοΰτο σώμα έστι τοΰ Βισνοΰ* ό μέν 
καταχθόνιος κόσμος, ώς πόδες, ή δέ γή, ώς όσφύς,ό δ’ούρανός, ώς κε
φαλή, ό δ’ Ηλιος και ή Σελήνη, ώς οφθαλμοί, τά δέ νέφη, ώς τρίχες.

2. ίΝΰν δέ λέγει ά προσήκει τω βασιλεΐ ποιεΐν, οτε έν δυσημερίφ έστι, 
καταδιωκόμενος ύπ’έχθρών.

3. Τοΰτο θεωρείται οτε συνοδός έστι τοΰ 'Ηλίου και τής Σελήνης έν 
τή ενη και νέα* τότε γάρ άρχεται ή Σελήνη έπαναλαμβάνειν τήν στερη- 
θεισαν λαμπρότητα, και άναπληροΰσθαι.

4. Τής μέν έχθρας Σελήνης άνατελλουσης, ό ήμεράνθης λωτός συμ- 
μύει’ τοΰ δέ φίλου 'Ηλίου άνατέλλοντος, διεκπεταννυται.

« προ τη τα °.
138. «Αδυνάτου ό'ντος τοΰ φίλου καί συμμάχου, βλέπων ό 

>> φρόνιμος βασιλεύς τόν έχθρόν άνιστάμενον, συστελλέσθω, 

» προσμένων καιρόν, καθώς ό λωτός, δύσαντος τοΰ φίλου 

» Ηλίου, συστέλλεται, προσμένων τήν ημέραν .4

139. « ’ίσχυροΰ έχΟροΰ έπερχομένου, ό φρόνιμος ούτε προσέρ- 

» χεται, ούτε φεύγει, άλλα ταλαιπωρεί αύτόν, καθώς ή 
» νεόνυμφος τόν άνδρα.

140. « Ο βασιλεύς, ού αί βουλαί αλυσιτελείς καί άχρηστοι
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«έγένοντο πόλεμον ποιείτω και πρός δυνατόν εχθρόν 

«νικήσας μεν γάρ τρυφα τής γής· Οανών δέ, εφάμιλλο; 
« γίνεται τώ ίνδρα.

141. «Θησαυρό; εναποταμιευέσθω τώ βασιλεΐ έκ παντός τρό- 

” που, έκτο; τών χρημάτων τών Βραχμάνων καί τών ίε- 
" ρών τόπων  · ό γάρ θησαυρός καταπαύει τά δεινά, κα- 

» θώ; τό έν ύλη πΰρ κατακαίει τά δένδρα.

12

142. «Ο εχων πλούτον, καί έν μεγάλοι; δεινοί; ούκ έγκατα- 
» λιμπάνεται ύπό τών έαυτοΰ υπηρετών  · παραδείγμα- 

» το; χάριν, ό βομβύλιος συγκλείεται τω λωτω πλεονεξία 

« τοΰ γλυκέος χυμού.

3*

1. Ούκ εμεινεν αποφυγή ή καταφυγή, ή άλλος τις τρόπος σωτηρίας.
2. Ή περιουσία Βραχμάνος, δς άπέΟανεν άνευ κληρονόμου, ού σφε

τερίζεται ύπό τού βασιλέως, άλλα δίδοται άλλω τινι Βραχμανι’ εί δέ 
Βραχμάν ούκ εστιν έν έκείνη τή χώρα, ή τοιαύτη περιουσία ριπτεται εις 
πΰρ, ή είς ποταμόν* νόμου δέ κεφάλαιόν έστι τοΰτο.

3. "Οτε ό βασιλεύς εχει θησαυρόν, ο5, στρατιώται Ουουσι τάς ψυχάς
αύτών, έλπίζοντες λήψεσθαι πλείω χρήματα.

143· “Οί θεράποντες έγκαταλείπουσι τόν δεσπότην, δς ούκ 

» έχει πλούτον, καθώς ή μέν λάμψις τόν λύχνον, ού τό 
» έλαιον κατεπόθη (κατηναλώθη), ή δέ φλόξ τό πύρ, ού 

» τά ξύλα κατεκάη, ή δ’ αγλαΐα, τόν μή έχοντα πνοήν.

144. «Πάντος οί έν κόσμω συνδεδεμένοι είσι πρός άλληλους 
ν έλπίσιν, ώς δεσμοί;· ού τίνος δέ αί έλπίδες, άς είχε 

» πρός τινα, διελύθησαν, ώς δεσμοί, ούτος έγκαταλείπει 

« εκείνον έν καταφρονήσει.

145. «Οςτις καί έν ανάγκη ούκ άφίησι τά όρια, άπό τούτου 
• άπαλλάττεται αισχύνη πως ή ανάγκη, ώς μή δυνηθεί- 

» σα κατανανκάσαι αύτόν εί; τό άφεϊναι τά όρια.
146. «Εν δεινοί; ων ό βασιλεύς, άφέτω τήν έαυτοΰ δόξαν, καί 

» τήν χώραν, καί τάς γυναίκας όμοΰ, καί διαφυλαξάτω 



'ΊΟ ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ-,

» εαυτόν 1, καθώς ή Σελήνη άφίησι την έαυτης λαμπρό- 
»τητα, καί αφανής γίνεται2- ό γάρ χρόνος πάλιν οί- 

» όωσι πάντα.

4. Τό πρωτότυπον πάνυ χάριέν έστιν, έπειδή παίζει πρός τάς λέςεις 
σ ποιητής.

2. Τό τής Σελήνης θεωρείται έν τή σκοτομηνία- εΐ γάρ ζαΐ σκοτίζε
ται, ζαΐ αφανής γίνεται, άλλα πάλιν μετά ταΰτα όλολαμπής γίνεται. 
Και ό βασιλεύς μετά χρόνον, καιρόν ευρών, έπαναλαμβάνει τήν άπολε- 
οθεΐσαν δόξαν, άν φυλάςη εαυτόν.

3. Διά τής άσκήσεως καί σκληραγωγίας άπαλλάττονται τά δεινά.
4. Έν καιρώ άναφανήτω, δταν ΐδη τόν έχθρόν άδύνατον, καθώς το 

πάθος, δταν Γόη τό σώμα άδύνατον, άναρ^ήγνυται.

147. «0 φρόνιμος βασιλεύς, ζατατρυχόμενος ύπό πολλών 

ν εχθρών, καταφευγέτω είς ισχυρότερου εκείνων, καθώς ό 

» αγαθός άνθρωπος, κατατρυχόμενος ύπό δεινών, ζατα- 

» φεύγει εις σκληράν άσκησιν    .*234
148. «Μή πιστευέτω ό βασιλεύς τοΐς πρός ηδονήν καί χάριν 

» λεγομένοις λόγοις, μάλιστα οέ τοΐς τών εχθρών, άνα- 

■ λογιζόμενος τό ήίύ άσμα τών θηρευτών, τό άπολλύον 

« τό γένος τών έλάφων.
149. «Ισχυρού οντος τού εχθρού, ό βασιλεύ; ζήτω, εντός οΐ- 

» ζών, ζαΐ μηδαμού φαίνων εαυτόν, καθώς τό πάθος ούκ 

» αναφαίνεται, δυνατού οντοσ τού σώαατος- εν ίέ ζαιοώ 

» φανερωθείς, έπιτεθήτω τώ εχθρώ \
150. π Εστω αεί ό βασιλεύς, ύποκριτής, ώ; λάρος, διάοτρο- 

» φος, ώς οφις, άνόρεΐος, ώς λέων, ύποπτος, ώς κολοιός, 

» ζαΐ όςυοεοκής, ώς νύύ.
151. « Ο εχων όλίγην δύναμιν, ©ερόμενος ύπό τής έαυτού ά· 

» γνοίας ζατά δυνατού εχθρού, όλεθρον λήψεται, ζαθώς 

» ό ζηρός χόρτος, φερόμενος ύπό του ανέμου εις τό πΰρ.
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152. «Των ατυχιών οίκημα ού γίνεται  έζεΐνο; ό βασιλεύ;, 

”δ; περιεπεται ύπό εταίρων άπλεονέκτων, άξιων, γεν- 
“ ναίων, φιλόκαλων, ζαί άδολων ούτως οΐδασιν οί σοφοί.»

1

153. Γοιουτοις λόγοι; ορθοί;, ζαί πολλά παραδείγματα έχου- 

σιν, εύφρανε τόν Ιουδιστίραν ό Βησμα;, δίδαξα; αύτόν 

τα προσήκοντα πράττεσθαι έν δεινοί;.

4. Δηλ. άά ευτυχεί.
2. Τριοάργα λέγεται ή Τριττύς τών αγαθών, ό πλούτος, ή τρυφή, ζαι 

] αρετή.
3. Μέχρι τοΰδε εϊρηται ο,τι δει ποιεϊν τον βασιλέα εν οεινοΐς οντα. 

Νΰν δέ έρωτα περί γνώσεως, ές ής γεννάται ή Μ ο ς α, τουτέστιν ή λυ- 
τρωσις τής ψυχής άπό τοΰ σώματος, ή άγεννησια, και αθανασία.

151. Απήλθε ό έπειτα οίζαδε σύν τοΐ; άζολούθοι; ό ’ίουδι- 

στίρας, ού τό σώμα έφριττε συχνάζι; χαρα, έζ τή; άνα- 

μνήσεω; τών λόγων τοΰ Βησμα.
155. Ού μόνον δε τηνιζαΰτα οί Πανδοίδαι ύπερήσθησαν, άλ

λα ζαι αύτό; ό Βιδούρα;, νομίσαντε;, ότι πόμα αμβρο

σία; έπιον· έζ τή; άζροάσεω; τοιούτων ήδε'ων λόγων περί 

τή; Τριβάργας^.
156. Ελθών δέ πάλιν ό ’ίουδιστίρας, ήρώτησε τόν Βησμαν 

α Πώς ό ά'νθρωπο; καρτερίαν εξει, άπολέσα; συγγενείς τε 
» ζαι δόξαν   ς*23

157. ό δέ Βησμα;, ό ων όμοιο; τω Βριχασπατή ζατά τόν 
νοΰν, λόγον έξηρεύξατο, ο; ήδύ; ήν, ώ; ερευγμό; τή; πο- 

θείσης άμβροσία; τή; άπαθείας·

158- « II σζεψι; αύτη, εί τά τοΰ κόσμου τούτου ρε'οντά έστιν, 

»ή άϊόια, αιτία έστι τή; καρτερία; τών άνθρώπων, τών> 
» παραφερομενων ζατά τόν νοΰν, ώ; σφοδροί; άνεμοι;, 

» τοΐ; δεινοί;.

159. «Η φροντίς τών τοΰ κόσμου πρόσκαιρο; έστιν, ωσαύτως



ΊΊΖ ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

» δέ ζαί ή λύπη, καί ή ζωη, καί τί) σώμα1 εύκλεεϊς ούν 

• καί εύδαίμονες γίνονται οί εΰφρονίς εκείνοι, οί καταφρο- 

» νησαντες ταχέως τοιούτων λυμαντικών καί θυμοφθό- 
» ρων 1.

4. Λυμαντικά είσιν οτε νομίζονται ώς άίδια' όταν δέ νομισθώσιν ώς 
φθαρτά, καί καταφρονηθώσίν, εύδαίμονες γίνονται οί άνθρωποι.

2. Ό χρόνος παίζει μετά τών ανθρώπων, άγων αύτούς έξ ανυπαρ
ξίας, και μετάγων είς ανυπαρξίαν, καθώς δ πατήρ παίζει μετά τού έαυ-

160. «0! οί μωροί λυπούνται, διότι ό πλούτος αύτών κατα- 

» ναλίσζεταΓ ούδαμώς μέν τοι λυπούνται, διότι η ζωη 

» αύτών έλαττούται, ης ούδέ μικρόν τι μέρος προστεΟείη 
»άν είς αΰξησιν, καν δώσι την βασιλείαν τών τριών 

» κόσμων.

161. «Πώς άν σχοίη λύπην έπι τώ άπολωλότι ό φρόνιμος 
» έκεΐνος, ος φρονεί το μέν σώμα ψευδές καί μάταιον, 
» την δέ ψυχήν ισοδύναμον τω χρόνω, δς αεί έστι, καί 

» πανταχού έστιν ·,

162. «Οίτινες ηρνησαντο τό της σαρκός φρόνημα, τό, « Τοντό 

» εστιν ούτοι αεί οίκημα της χαράς είσιν· ή γάρ

» άρνησις τού της σαρκός φρονήματος, τμητικη έστι της 
» λύπης, ώς ή άξίνη τού δένδρου.

163. «Εί ό ά'νθρωπος χαράν έχει μεγάλην, τού οικείου αύξά- 

»νοντος τη ηλικία έκ της μειώσεως της ζωής, διά τί 

»λυπεΐται, τελειωθείσης τελευταίου της ζωής έκείνου;
164. « Απαντες οί ζωήν έχοντες, έκ της ανυπαρξίας έρχονται, 

» καί είς την ανυπαρξίαν απέρχονται· εί ούν τις άπέλθοι 
» πρότερον, διά τί έπί τούτω λύπην έχουσιν οί μωροί ;

165. « Τίς λυπηθείη άν έπί τινι άποθανόντι, δτε δ χρόνος 
» παίζει ένθεν κακεΐθεν μετά τών ανθρώπων, ώς έαυτού 
» παίδων, έν άμφοτέραις ταΐς άνυπαρξίαις, ώς έν χερσί  ;*2
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166. « Καί τοι έστίν, ούκ εστι πλούτος εκείνος, 8ς, συναχΟεις, 

» ούκ έγένετο ε’ν χρήσει, ούτε τρυφή, ούτε μεταδόσει  τοϋ 

»γεμήν τοιούτου εύχρηστου πλούτου άπολεσθέντος έκ 

* τΌ7^·> άφρονες λυπούνται.

*

167. « Την αρετήν, τήν άεί χαράν διδοϋσαν, άγοράζουσιν οί 
» ευφρονες διά τών χρημάτων ι, ά λύπην άεί δίδουσιν έν 

* τή κτησει, έν τή φυλακή, καί έν τή άπωλεία.

168. «Τίς εύφρανθείη άν έν τή συντυχία τούτου του κόσμου, 
» ένθα διάζευξές έστιν αναγκαία ·, ούδέ γάρ έν κήπω ά- 

» γλαώ τις εύφρανθείη άν, ένθα πύρ έστι, καταφλέγον τά 
» δένδρα.

169. « Εΐ μέν έστι στοργή περί το σώμα τοϋ οικείου, διά τί 

» ζαίουσιν αύτό μετά θάνατον·, εΐ δέ περί τήν ψυχήν,οποία 

» λύπη έπ’ αύτή, ή αίσιός έστι, καί ούοέποτε ώράθη ;

170. «Τά οντα έρχονται εις τό μή ον τούτων ή μέν οίκείω- 
» σίς έστιν είς λύπην   , ή δέ προσπάθεια, είς φθοράν τής 

» τετρακτύος τών άγαθών   άφέτω ούν ταΰτα ό εύφρων

*12

34*

171. « Τά προσήκοντα γενέσθαι μή άναβαλλέσθωσαν είς τό 
» μέλλον τίς γάρ οίδε πότερον ποιήσει βέβαιον ό χρόνος ς 

» τήν άναπέτασιν τοϋ οφθαλμού τού ανθρώπου ·, ή τήν 

η κάμμυσιν ° ·,

τοΰ παιδός, φέρων αυτόν άπό μιας χειρός είς έτέραν* οΐονεί ελεγεν* εί 
ό χρόνος ποιεί τούς οικείους, ώς βούλεται, τί σοι μέλλει τούτου, 8ς 
ε? ξένος;

1. Διά τής δόσεως δηλ. τών χρημάτων.
2. Τό νομίζειν αύτά οικεία «Τούτο έστιν έμόν», προξενεί την λύπην* 

παν γάρ τό οίκείον πιέζει.
3. Ίί τετρακτύς τών αγαθών έστιν, ό πλούτος, η τρυφή, ή αρετή, 

καί ή άΟανασία.
4. ’Αφέτω τήν οικείωσιν και τήν προσπάθειαν.
δ. Ζήσεται; ή Οανείται;



780 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

172. «ό ποιητής Βραχμάς δίδωσι τόν μέν πλούτον είς μετά- 

» ^οσιν, τήν δέ πτωχείαν είς άσζησιν άλλ’ οί μωροί 

« ούζ άπολαμβάνουσι τόν ζαοπόν τού πλούτου  διά τής 
» μεταδοσεως, ούτε τά τής πτωχίας, διά τής άσκήσεως, 

» δηλονότι τόν ούρανόν ζαί τήν αθανασίαν.

1

173. «Οτε, είτε πλούσιος, είτε πτωχός, ος έν άνέσει έςί, διά 
» τό μή εχειν φροντίδας καί περισπασμούς τών τού ζό- 

" σμου  , ούζ άσχολεϊται περί τό πραζτέον , τί ποιή- 

» σειεν άν άλλος ταλαίπωρος  ;

12 3

4
174. «Η πλεονεξία, ή αύξανομένη τή προσθέσει τού πλούτου, 

» ζαί πάσχειν ποιούσα τόν έχοντα, παύεται διά τής όλι- 

υ γαρζείας, καθώς ή φλόξ τού πυρός, ή αύξανομένη τή 

» επιθέσει των ξύλων, σβέννυται διά τού ύδατος.

175. «Η λαμπρά άνεσις αφανής γίνεται διά τής πλεονεξίας, 

» ώς διά καταπετάσματος °· όσον δ’ άφαιρεϊται ή πλεο- 
» νεξία, τοσοϋτον καταφανής γίνεται ή άνεσις.

176. « Οςτις αποβλέπει είς τήν πλεονεξίαν, ούτος ού βλέπει 
ι» τήν άνεσιν, καί έμποοσθεν ούσαν  όταν δ’ έζ τής πλεο- 

>ι νεςίας άποστραφή ό άνθρωπος, τότε βλέπει τήν άνεσιν.

*

177. «Οΐ σπουδήν ού ποιούνται ούτε είς έπίτευξιν τού αγαθού, 

υ ούτε είς αποφυγήν τού έλθόντος κακού, ούτοι, καί περ 
υζώντες, λελυτρωμένοι εΐσι τού δεσμού τού σώματος, ώς 

1. 'Ο μεν καρπός τοΰ πλούτου, διά τής μεταδοσεως, έστιν ή άπόλαυσις 
τοϋ ούρανοΰ* ό δέ καρπός τής πτωχείας, διά τής άσκήσεως, ή αθανασία.

2. Ούκ έχει γυναίκα και παιδία.
3. Ούκ άσχολεϊται περί τό πρακτίον, ό μέν πλούσιος δηλ. περί τήν 

μετάδοσιν, ό δέ πτωχός περί τήν άσκησιν.
4. Ός έχει φροντίδας καί περισπασμούς τών τοϋ κόσμου, δηλ. γυ

ναίκα καί παιδία.
ο. Καθώς το λαμπρόν δωμάτιον αφανές γίνεται διά τοϋ καταπε- 

τα'σματος.
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" τήν αύτήν διάθεσιν έχοντες ι, είτε αγαθά, είτε κακά 

» πάρεισιν.
178. «όλβιοί είσιν εκείνοι, οΐ άφήκαν τά νόμιμα και έθιμα 

” εργάτης ιδίας φυλής, καί τά κτήματα τοΰ οίκου· ό γάρ 

» νους αύτών, ώς λύχνος εστιν, οδηγών εις τήν θείαν 
μ γνώσιν, τήν κεκαλυμμενην τω σκότει τής άγνοιας.

179. «Η ψυχή, ή διαλύσασα διά τής θείας γνώσεως τον δε- 

" σμον τής άγνοιας, καθαρά γίνεται, και ένοΰται τω Βι- 
» σνοϋ, τω πρωταιτίω τοΰ κόσμου.

180. «Ο φρόνησιν εχων βλέπει τόν εντός ό'ντα Θεόν τω έσω- 

» τερικω όφθαλμφ, τω φωτισθέντι ύπό τοΰ φωτός τής 
» θείας γνώσεως, δ διεσκέδασε τό σκότος τής άγνοιας.»

181. Ούτως ό άριστος τών ηρώων, καί είδήμων τών τοΰ Νό
μου Βήσμας, έδίδαξε τόν ’ίουδιστίραν έν τω σταδίω τοΰ 
πολέμου τά τής θείας γνώσεως, λόγοις πολυειδέσι, ρη- 

Οεϊσιν έν τοΐς άρχαιολογικοΐς βιβλίοις.
182. Σεβέσθω, ώς βομβύλιος, τόν λώτιον πόδα τοΰ σοφοΰ και 

ορθοδόξου διδασκάλου Ζηναδάτα ό καλός καί εγκρατής 

Αμάρας. Ελαβε τέλος τό δωδέκατον βιβλίον τής Βαλα

βαράτας, ή οδός έστιν ήδεΐα, είς ήν ρέει μέλι έκ τοΰ 

λωτίου στόματος τοΰ Αμάρα.
183. Εν τούτω τφ βιβλίω, δ διαλαμβάνει περί τών προσηκόν

των τω βασιλεΐ, καί περί τών προσηκόντων πράττεσθαι 
έν δεινοΐς, καί περί τής θείας γνώσεως, έμπεριέχονται 
έν ένί Κεφαλαίο εκατόν όγδοήκοντα καί εξ στίχοι, κατά 

τό μέτρον τοΰ Ανουστούπα.

Τέλος του Πρώτου Κεφαλαίου, 
του Δωδεκάτου Βιβλίου 

τής Βαλαβαράτας.

4. Αδιάφοροι είσιν.
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1. Νενομοθετημένον έστι θυειν βοϋν’ νυν δ’ ού γίνεται τοιαύτη θυσία, 
επειδή έςέλιπε τοιοΰτον έθος, καί διά τοΰτο δυσάρεστόν έστι καί ά'τοπον 
είτις πράττει. Νενομοθετημένον έστιν άναιρεΐν έν πολέρ,φ· άναιρεΐν δμως 
συγγενείς δυσάρεστόν κρίνεται καί άχαρι.

2. "Η πρόξενός έστι τοΰ αδου.

ΒΙΒΛ. Δ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ,

δ διαλαμβάνει την πρός τον ' Ιουδιστίραν παρηγοριάν, 

καί την τίς ουρανόν άνοδον τοϋ Βήσμα.

1. Διατηροίη έμέ ό Βεάσας, ό ων μέλας, ώς το δένδρον, ή 

Ταμάλα, καί απόρροια τοΰ Βισνοΰ, ού έν τω λωτίω στό- 
ματι γλώσσα έγένετο ή Σαρασβατή, είς τό έζερεύξασθαι 

λόγους πρός όφελος τοΰ κόσμου.
2. Ακούσας τών παρά τοΰ Βήσμα ό ’ίουδιστίρας, άναλα- 

βών την λύπην, έποίει έλεεινολογίας, σκυθρωπός ων, καί 

μετανοών έπι τοΐς πλημμελημένοις.
3. « Εί και νενομοθετημένον έστι πράττεσΟαί τι, τοΰτο ού 

» δει πράττεσθαι, οτε δυσάρετόν έστι καί ά/αρι  τοΐς 

« άνθρώποις. Οίμοι! ότι ύπ’ έμοΰ άνηρέθησαν οί καθ’ αί- 
» μα προσήκοντες διά την βασιλείαν, ής τέλος έστίν ό 
» ^Α-δης  .

1

12

4. <· Ού τό γένειον είλκύετο ύπ’ έμοΰ μετά χαράς, παιδιού 

»0ντος, είς τό έκμυζήσαι τόν έν τώ στόματι αύτοΰ χυ-
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» μον τής Ταμβούλας, ούτος ό προπάτωρ 1 άνηρέθη ύπ’ 
υ εμού τού διεστραμμένου την καρδίαν, βασιλείς έπιθυ- 

» μία. Ίου ! ίου !

4. Δηλαδή σύ.

5. Ού ταΐς χερσίν έγώ έκοσμούμην κοσμήμασι ζατά πάντα 

» τα μέλη, καί έν άγζάλαις έφερόμην, ούτος τετρωμένος 
« βελεσι κατα παν μέλος, έρρίφθή ζατά γης ύπ’ έμοϋ τού 
«διεστραμμένου την καρδίαν, βασιλείας έπιθυμία.

6. «'Ω άνεσις ούκ έγίνετο άνευ έμοΰ, ούτος ό προπάτωρ, 
» ό ανίκητος τοΐς θεοϊς ζαί τοΐς δαίμοσιν, έοωτηθείς 

» ύπ έμού κατά την νύκτα, τόν τρόπον τού θανάτου αύ- 
» τού, κατά την ημέραν άνηρέθη ύπ’ έμού τού διεστραμ- 
» μένου την καρδίαν, βασιλείας έπιθυμία.

7. « Υφ’ ού έγώ έδιδάχθην την περί τά δπλα μάθησιν είς 
» ήδεϊαν θεωρίαν τής τών έ/θρών άναιρέσεως, ούτος ό 

» προπάτωρ, διά τής αύτής μαθήσεως άνηρέθη ύπ’ έ- 
» μού τού διεστραμμένου τήν καρδίαν, βασιλείας έπιθυ- 

» μία, »
8. 0 δέ Βήσμας, ό όδυνώμενος τοΐς τραύμασι, χαρείς τήν 

καρδίαν διά τό σέβας τού Ιουδιστίρα, εφη αύτω όδυρο- 

μένω, έςάγων ρήματα αγλαά, ώς τά κύματα τής μη

τρός αύτού Γαγγάς*
9. « Μή καταλυμαίνγς, ώ τέκνον, τήν κρίσιν τού νοός διά 

« τής λύπης, καθώς τό πύρ τήν άναδενδράδα, διά τής 

ν φλογός  ούτε σύ άνεΐλες έμέ, ούτ’ό θάνατος, οΰθ’ό 
«χρόνος· άνηρέθημεν δ’ημείς αύτοί ύπό τών έαυτών 

» έργων.

*

10. « Τά έ'ργα παίζουσιν άμόχθως μετά τών ψυχών, αΐ λαμ- 
» βάνουσι διάφορα σώματα κατά καιρόν, γεγενημένα έκ· 
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» έκ τής είς τά τοϋ κόσμου προσπάθειας 1, καθώς τά παι- 
» δ'ία παίζουσι μετά διαφόρων πηλίνων πλασμάτων * 2, 

» ά πλάττουσιν είς παιδιάν.

4. "Οταν ό άνθρωπος εχει προσπάθειαν είς τά τοΰ κόσμου, πάλιν εις 
τον κόσμον έρχεται έν τή παλιγγενεσία.

2. Ποτέ μέν τοΰτο τό σχήμα πλάττουσι, ποτέ δ’έκεϊνο.
3. Στερεά, δηλ. πολυχρόνιος.
4. Ούκ ενάγει έκ τοΰ στόματος αύτοΰ τό άρνγ,τικον ο ύ.
5. Τά μη δοτέα, τουτέστι τά τιμιώτατα, ή πάντα τά όντα, ά ού δει 

διδόναι, δτε έχει κληρονόμους.
6. Απαθής δηλ. έστίν’ απαθής δέ ών ού μετασωματοΰται, άλλ’αθά

νατος γίνεται.

11. π Ζωή στερεά  γίνεται τω τοιούτω άσυγκρίτω άνθρώπω, 

η 8ς έν νομίμοις έργοις αεί άσχολεϊται, και είς καρπόν 
» τών έργων ούκ αποβλέπει· πρός δέ, όλβος τω τοιούτω 

» γίνεται, τό,τε γένος αύτοΰ καί ή μάθησις αγλαΐαν λαμ- 
η βάνει. »

3

12. Ερωτήσαντος δέ τοΰ βασιλέως ’Ιουδιστίρα, « Τίνι άγαθω 

■ έργω ό άνθρωπος γνωρισθήσθεται, οτι αγαθά πράττει ;» 

ό υίός της ούρανίας Γαγγάς απεκρίνατο·
13. «Οςτις δωρεϊται δωρεάς είς παντελή απαλλαγήν τοΰ 

« άχθους τών αίτούντων, και φυλάττει την άρνησιν έν τη 
η έαυτοΰ καρδία , ώς έν ειρκτή, καί τά μη δοτέα  δί- 

» δωσι, ζαί ούδεμίαν διαφοράν βλέπει τοΰ οικείου καί 

» άλλοτρίου, άρα ό τοιοΰτος ού τιμάται ύπό της άπα- 
» θείας 0 ·,

4 5

14. « όστις καί τοΰ καταφεύγοντος έ/θροΰ τά δεινά άφαι- 

» ρεϊται τή έγκαταλείψει της οικείας αρετής καί τοΰ σώ- 

» ματος, καί τοΰ πλούτου, ούτος ό ακένωτος θησαυρός 
« της αγαθότητας πάντα τόπον λαμπρύνει διά της λαμ- 

» πράς αύτοΰ φήμης.
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15. » 0 αγαθός τήν καρδίαν καί άνεξίκακος ών, γελών 

» βλέπει τόν ποιήσαντα κακά, ταΰτα διανοούμενος· 

« Ούτος μέγας εύεργέτης έστίν έμοΰ, έπειδή τά προγεγε- 

« μένα μοι αμαρτήματα έξήλειψε διά της πρός εμέ κα- 
α ζοποιΐας. »

16. «Καθαρός την καρδίαν έστιν έκεϊνος, 8ς, όργιζόμενος 
» κατ’ εχθρού, χιλιάκις μεγάλα πταίσαντος, άφίησιν αύ- 

» τόν μετά τιμής, καίτοι εχει έν χερσιν είς άναίρεσιν, 

»εύσπλαγχνος γινόμενος πρός αύτόν, ταπεινώς ίκε- 

ι» τεύοντα.

17. « 0 Φιλαλήθης, ό ων εΰφρων καί καρτερικός, ού λέγει 
» την αλήθειαν, καί περ βιαζόμενος \ έξ ής άλλος με- 

« γάλα κακά πείσεται, καί έξ ής μικροπρέπεια καί εύτέ~ 

• λεία φανήσεται.

18. « Οςτις, ένθυμούμ,ενος τά τής προτέρας γεννήσεως, καί 
» γινώσκων, ού λαμβάνει τόν έαυτού πλούτον, τόν άπο- 

» ταμιευθέντα έν τή προτέρα ζωή, καί περ οντα εΰκολον 

» ληφθήναι, ούτός ε’στι σοφός, καί αγαθός άπλαστος.
19. « Ού τίνος ή καρδία ού σκανδαλίζεται ύπό γυναικών, 

» ερωτι κατεχομένων, καί βιαζομένων αύτόν είς συνου- 

β αίαν, ώς είς θεραπείαν τοΰ ού εχουσι πάθους, τούτου 
«ούδέ τό Λολλοστημόριον αρετής έχει, ούτε ό κατά νόμον 

η γήμας γυναίκα, ούτε ό άγαμος καί παρθένος.
20. « Οςτις ανέραστος υ.έν έστι γυναικός, τής ποοξενούσης 

« μεγάλην παράνοιαν, εραστής δέ τοΰ ποιεΐν εύεργεσίας 

» πρός άλλους, καί ούδαμώς φροντίζει τών ήδονών καί 

η τρυφών, ούτος απολαμβάνει κυρίως άνεσιν.

1. Ού λέγει άλήθειαν έπ’άνΟρώπου, δς κινδυνεύει είς τήν ζωήν, ούδε 
λέγει, ώς ατιμίαν παρά τίνος ϊλαβεν, ή λιτόν βρώμα εφαγε.

50
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21. ■ Μεγαλόφρων έστιν εκείνος, ζαΐ χαράν χαίρει άνείκα· 

» στον, 8ς άφήκε πάν εθιμον, καί πάσαν άσκησιν, ζαί 
» πάσαν ηδονήν και τρυφήν, κα'ι έγνω εαυτόν εικόνα τοΰ 

» Θεού Σίβα .1

22. ο Οσοι οΰτ’έπαινοΰσιν εαυτούς, ούτε ψέγουσιν άλλους, 

» ούτε τούς αίτοΰντας άποβάλλουσιν, ούτε αύτοί αΐτοΰσιν 

» άλλους, και δσων τά κλέη αγλαΐζονται, καθώς τά κύ- 
» ματα θαλάσσης αμβροσίας, ούτοι υπέρτεροι εΐσι πάντων.

23. · Οςτις ένίκησε τά εξ πάθη  , τούς έχθρούς τής ψυχής, 

» νουνεχής ών και ανδρείος, ούτος αναπαύεται ύπό τήν 

» ίλαρότητα, ώς ύπό σκιάν δένδρου, και αναψύχεται, ώς 

» ριπιδίοις , τοΐς ζινουμένοις κύμασι τής Γαγγάς καί 

» τής ίαμουνάς .

*2

3

4

4. Γινώσκει, ώς ή ψυχή αύτοΰ αύτός έστιν ό Θεός, καί αμαθής, καθώς 
καί εκείνος.

2. "Εξ πάθη τής ψυχής είσιν, ή έπιθυμία, ό θυμός, ή πλεονεξία, ή 
άγνοια, ή υπερηφάνεια, καί δ φθόνος.

3. Καθώς ό βασιλεύς, νικήσας τούς έχθρούς, ?χει σκιάοιον έπί κεφα* 
λής, καί ^ιπίζεται ^ιπιδίοις.

4. Ησυχάζει ένθα μιγνύεται ή Γαγγά, καί ή Ίαμουνά,
5. Εΐρηκε δηλ. μεγαλοφώνως.

21. «Εύκλεής και εύδαίμων γίνεται εκείνος, 8ς δωρεΐται ζα- 

» τά τήν εντολήν τοϋ νόμου, και έναγίζει κατά τήν έν- 

» τολήν, καί πορεύεται είς αγίους τόπους ζατά τήν έντο- 

«λήν, καί γινώσκει τήν τοϋ κόσμου ματαιότητα.
25. «όλβιοί είσιν, οΐ, εύλαβεΐς όντες, σέβονται τόν Σίβαν, 

» τόν έχοντα, ώς στέμμα, τήν διχότομον Σελήνην, ού 

» τήν δύναμιν ικανός έστιν είπεΐν ό ύπερένδοξος Βισνοϋς, 

» ος έστιν δμοιος έκείνω. »
26. Τοϋ μέν βασιλέως Ιουδιστίρα έρωτώντός, τοϋ δέ Βησμα 

άποκρινομένου, ό Κρισνάς λόγον έξηρεύξατο βαθύν , ώς5



ΒΙΒΛ. ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΙ, ΚΕΦ. Α'. 787

τον ήχον τών έπτά θαλασσών, τών έν τή κοιλία αύτού ι· 

27. « Και οί θειορητικοί πάντες, οί πάντα γινώσκοντες, ζαί 

β αεί αύξάνουσαν την της γνώσεως δύναμιν έχοντες, ούκ 
» είδον τό πε'ρας τοϋ αΐθέρος, δς έστι τό όγδοον μέρος 

» του σώματος του Σΐυα .

28. « Τούτου τοϋ Θεού Σίβα έν έκαστη τριχί τοϋ σώματος 
η πολλαί τοιαΰται Βραχμάνδαι  ένεισιν ή δέ μεγαλειό- 

" της αύτοΰ ανεκδιήγητος έστι καί τώ Βραχμα καί τώ 

» Βισνοϋ, οΐ κατά μέρος είσιν έν έκείναις ταΐς άπείροις 
» Βραχμάνδαις .

3

4

29. «Ο,τι ύποκείμενον βλέπει ό οφθαλμός, ο,τι διανοείται 
» ή διάνοια, ζαί ο,τι ή γλώσσα λέγει, τούτο αθανασίας 

» έστί πρόξενον διά της θεωρητικής γνώσεως, δτι τό παν 

« αύτός έστιν ό Σίβας .5

30. « Ο Βισνούς, ού έν μέν τώ έκ τοϋ όμφαλοϋ λωτώ κάθη- 
« ται ό Βραχμάς, έν δέ τη γαστρί έστιν ό τριττός κό- 

» σμος, αναπαύεται που έν τώ ώκεανώ, τώ συνιστάντι

4. Μυθολογοΰσιν, ώς έπτά γαΐαί είσι, πέριξ δέ τών γαιών έπτά θά- 
λασσαι’ καί ό μέν Θεός έστιν έν τω παντί, τό δέπάν έν τω Θεώ.

2. Τά πέντε στοιχεία, ό "Ηλιος, ή Σελήνή, καί ή καθόλου ψυχή, 
δκτώ είσιν, ές ών συνίσταται τό σώμα τοΰ Σίβα, δηλ. αύτός έστι τό πάν' 
δτε δέ ό αιθήρ, δς έστιν εν τών οκτώ συστατικών του σώματος τοΰ Σίβα, 
απέραντος έστι καί άπεριόριστος, καί άγνωστος καί τοΐς θεωρητικοϊς, πό- 
σω μάλλον αύτός ό Σίβας ;

3. Βραχμάνδα έφερμηνεύεται θειον ώόν, δ έστι τό παν, ό ουράνιος, ό 
έπιχθόνιος, καί ό καταχθόνιος κόσμος.

4. Έν έκαστη Βραχμάνδα Βραχμάς έστι καί Βισνοΰς" απαντες δ’ ένω- 
θέντες ού δύνανται έκφράσαι τήν μεγαλειότητα τοΰ Σίβα. Έκ τούτου 
άποδεικνύεται, ώς ό μέν Σίβας κρείττων, ό δε Βισνοΰς καί δ Βραχμάς 
ήττονες. ’Έπαινος τοΰ Σίβα.

5. Διά τής δυνάμεως δηλ. αύτοΰ έκαστον τών οντων τό είναι έχει» 
50*
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# έκ τοΰ ρεύσαντος ίδρώτος της κεφαλής τοΰ Σίβα *.  

31. «ϊπερτερεΐ πάντων ό τριόφθαλμος (χέγας θεός Σίβας, δς
» καταβάλλει τό σκότος καί τό φως 2, καί διά της Οε- 

» λήσεως, ένεργείας καί γνώσεως ποιεί, τρέφει, καί όλλύει 
η τό παν 3.»

32. Ουτω λέγοντας τοΰ Κρισνά, ό Βήσμας, θείς έν καοδία 
τόν Σίβαν, έθεώρει αύτόν νοερώς έν ησυχία  οί δέ περί 
τόν ίουδιστίραν, Θέντες έπί τοΰ μετώπου τάς χεϊρας μετά 

φρίκης, έβυθίσθησαν καί αύτοί είς θεωρίαν.

*

33. Ανανηψάντων δέ πάντων μετά τό τέλος της πρός τόν 

Σίβαν θεωρίας, ό Βήσμας έξηρεύξατο φωνήν, καθώς ό 

αλέκτωρ μετά τό τέλος της βαθείας νυκτός, έξεγερθέντων 

τών ανθρώπων·
34. «Οπου ή διάνοια πορεύεται, έστω καί είς χόρτον, έκεΐ 

» οί φρόνιμοι μετά χαράς άναπλάττοντες θεωροΰσι τό σώ- 

» μα τοΰ Σίβα, κεκοσμημένον τοΐς όφεσι, καί τή Γαγγά, 

» καί τή ήμισελήνω.

35. « Οςτις εχει μίαν μόνην τών αρετών, ήν ειπον, ούτος 

» εχει παντα τα έργα οουλα ·  οςτις ο εχει πασας τας 
» άρετάς, οσας ειπον, ούτος οίκός έστι τοΰ θεοΰ Σίβα.

*

36. « Ω ννώστα τών τοΰ νόμου, καί άγαθουργέ βασιλεύ, άναι- 

» ρεθέντων τών συγγενών σου ύπό τών οικείων έργων, μή

1. Μυθολογοΰσιν, ώς ό ωκεανός συνέστη έκ τοϋ ίδρώτος τοΰ θεοΰ 
Σίβα.

2. "Εμπροσθεν αύτοΰ ούδέν έστι τό σκότος καί τό φώς, έπειδή ύπέρ- 
φωτός έστιν.

3. Διά μέν τής θελήσεως ποιεί, διά δέ τής ένεργείας τρέφει, διά δέ 

τής γνώσεως όλλύει τήν ματαιότητα τοΰ κόσμου.
4. Δηλ. άπαλλάττεται τών αμαρτημάτων, ού δ»δ«μένος έστι τοΐς 

έ'ργοις.
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» λυποϋ, ματαίως ύποπτεύων κυβέρνα δέ τήν γήν, ποιων 

» παν αγαθόν και νόμιμον εργον. «
37. Ελθών δέ τηνικαΰτα ό έφορος τού λόγου Βριχασπατής, 

όψόμενος τόν πάσχοντα μαθητήν, προσκυνηθείς τε καί 
έρωτηθείς, διηγήσατο τήν λαμβάνει στάσιν έκ τών 

έργων μετά Θάνατον τό σώμα, καί ή ψυχή, καί άπήλθεν 

εις τόν ούρανόν.
38. Προσκυνηθείς δ’ ό Βήσμας ύπό τού Ιουδιστίρα, καί έρω- 

τηθείς περί της φύσεως τού κόσμου, διηγήσατο πάντα, 

τέλειος ών είς την μάθησιν τής Βέδας καί πάσης έπι. 

στήμης.
39. έξαποσταλθεντες δέ οί περί τόν Ιουδιστίραν παρά τοΰ 

Βήσμα, τή προσταγή τού Βεάσα, είς τό βουλευτήριον, τό 

όν '^ζ^ προστάτου, ήλθον είς τήν πόλιν έφ’ άρμάτι ν, 
< Ρ Λ XV Α/ Α>υπεροαινοντων τον άνεμον τη ταχυτητι.

40. Τηνικαΰτα ό καθαρός τήν καρδίαν Βήσμας, περικυκλού- 

μενος ύπό Βραχμάνων, καί πεπαρμένον εχων τό σώμα 
βέλεσι πολλοϊς, έφαίνετο ώς λωτός, περικυκλούμενος ύπό 

χηνών καί βομβυλίων.
41. 0 δέ ’ίουδιστίρας ήγλαί’ζετο έν τή πόλει, αδιάφορος ών 

πρός οικείους καί άλλοτρίους, δωρητικός, κυβερνητικός, 

αγαθοεργός, εύθυμος καί απαθής.
42. Είς θερινάς δέ τροπάς τρεπομένου τού Ηλίου, ό βασιλεύς 

ΐουδιστίρας, παραλαβών τόν Κρισναν καί τούς αδελφούς, 

παρεγένετο είς τήν γήν έκείνην, ένθα εκειτο ό Βήσμας.
43. Προσκυνήσας δέ τόν Βήσμαν, ος είχε κεκλεισμένους τούς 

οφθαλμούς, ών έν Θεωρία, καί λαμπρός ήν κατά τό κλέος, 
ώς ή Σελήνη, εφη  «0 ΐουδιστίρας προσκυνεΐ σε  » καπει- 

τα έκάθισεν ενώπιον αύτού.

* *

44. 0 δέ Βήσμας, άνοίξας τούς οφθαλμούς, ού είς τό λώτιον 

πρόσωπον άπέβλεπον πολλοί δσιοι Βραχμάνες, ό'ντες έν
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αφωνία, χαί ΐδών τήν σύνοδον, εφη τώ ’ίουδιστίοα· 

45. «Είς καλόν έφάνης σήμερον έγώ δύω μήνας κείμαι έπι

» βελών νύν δε, τοϋ Ηλίου έλθόντος έπι τροπάς θερινά;, 

» άπειμι είς χώραν αγαθήν, υ

46. Τοιαύτ’άττα είπών ό Βήσμας, στρέύας τούς έφθαλμούς, 

είπε προς τον Δρυταράστραν «Μή εσο άθυμος  εύθυμος 
» δ’ ών, εύφρανε, ώς υιόν, τόν βασιλέα ’ίουδιστίραν.»

*

47. ϊμνήσας δ’ έπειτα τόν Κρισναν, και προσκυνήσας αύτόν, 

καί λαβών άδειαν παρ’ αύτού, άφήκεν ό μεγαλόφρων τό 

σώμα, έζ ού έζήλθον τά βέλη πάντα τή έπισχέσει τής 

πνοής \
48. Τό δέ πνεύμα, διαρρήζαν τήν κορυφήν τοϋ Βήσμα, έξήλ-. 

Θεν, ώς φώς, καί λάμψιν ηλιακήν περί τό σώμα έποίη
σε τοσαύτην, όση ούδέποτε πρώην έγένετο· καπειτα 

άνήλθεν είς τόν ούρανόν.
49. Ετοιμάσαντος δέ τοϋ ’ίουϊουτσοϋ κλίνην λαμπράν, τε

θείς έπ’ αύτής ό νεκρός, έκομίζετο έπί τήν πυράν τήν έκ 
ξύλων Σανδάνου  καί ό μέν ’ίουδιστίρας έκράτει σκιάδιον 

έπί τοϋ νεκρού· ό δέ Βήμας καί ό ’Αρζούνας έρρίπιζον 

εκατέρωθεν ριπιδίοις.

*

50. Τοϋ μέν ούν σώματος τοϋ Βήσμα έν άγκάλαις τού πυρός 
τεθέντος   διά τήν ομοιότητα τής λάμψεως, ήν είχον 
άμφω, οί περί τόν ίουδιστίραν έλούσαντο έν τοΐς υδασι 

τής Γαγγάς.

12

51. Η δέ Γαγγά, λαβοϋσα τήν προτέραν έκείνην μορφήν , 

μεγάλως έθρήνει λέγουσα  «ίού! ίου! σύ, υιέ, αναιρεθείς 

3

*

1. ’Επέσχε τήν πνοήν* έκ δέ τής έπισχέσεως τής πνοής έζήλθον τά 
βέλη έκ τοϋ σώματος, καπειτα έξέπνευσε.

2. Δηλ. κατακαυθέντος.
3. Δηλ. έκείνην τήν γυναικείαν μορφήν, έξ ής έγεννήθη ό Βήσμας.
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« ύπό τού Σικανδή, ώς έλέφας ύπό κώνωπος, ποϊ έπο- 

« ρεύθης · » Παρηγορουμένη δ’ ύπό τοϋ Κρισνά ούτωσί*  
α Ο υίός σου ανίκητος ήν καί αύτώ τώ ίνδρα· εθανε δέ 

« τή οικεία θελήσει, είς τό λαβεΐν θειον σώμα*  μή ούν 
« θρήνει,» ησύχασε καί αύτη καί πάντες οί ί/Θύες ι.

52. Προσκυνήσας δ’ ό ’ίουδιστίρας τό τής Γαγγάς ύδωρ, 8 

ρέει έκ τοϋ πλοκάμου τοϋ Σίβα, ώς έκ στάμνου, είς ωφέ

λειαν τοϋ κόσμου, έπανέζευξεν είς τήν πόλιν μετά τών 

ακολούθων, αύξάνων τή ήρωί’κή ανδρεία καθ’ έκάστην.

53. Σεβέσθω ώς βομβύλιος, τόν λώτιον πόδα, κ.τ.λ. ελαβε 
τέλος αύτη ή δέκατη τρίτη Πάρβα, ή διαλαμβάνει Περί 

παρηγοριάς τοϋ μεγάλου Ποιήματος τής Βαλαβαράτας, 

ή συνετάχθη ύπό τής γλώττης έκείνου τοϋ Αμάρα.

54. Εν ταύτη τή Πάρβα έν ένί κεφαλαίω εμπεριέχονται στί
χοι όγδοήκοντα καί εξ, κατά τό μέτρον τοϋ ’Ανουστούπα.

Τέλος τοΰ Δεζάτου Τρίτου Βιβλίου 

τής 

Βαλαβαράτας.

4. Ταραττομένης τής Γαγγάς, έταράττοντο καί ο! ιχθύες.



ΒίΒ/ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΩΤΟΝ,

θ διαλαμβάνει περί της ίπποθνσίας.

1. Είς χαραν υμών έστω ό Βεάσας, ό ών ώς δένδρον πέ

ραν τοΰ ώζεανοΰ τούτου τοΰ κόσμου, ού το άνθος, ό λό- 

γος, ούκ ερχεται είς άπόλαυσιν τοΰ άτυχούς ζαι ζαζοδαί- 
μονος .*

2. Πεσών δ’ έπειτα δ βασιλεύς ’ίουδιστίρας είς πέλαγος 

ανίας επί τώ θανάτω τοΰ Βησμα, άνεληφθη εύθέως ύπό 

τοΰ Δρυταράστρα, Κρισνά, και Βεάσα,
3. ήν έζ της συμβουλής γνώμην έ'θετο τελεσαι ίπποθυσίαν, 

η ζαταπυρπολεΐ τά αμαρτήματα, καθώς ή φλόξ τοΰ πυ
ρός τά δένδρα.

4. Αμοιρος δ ών πλούτου, δν ζατηνάλωσεν είς πόλεμον, 

πολλην είχε λύπην και απορίαν έν τελεσιουργία τοιαύτης 

μεγάλης θυσίας, ζαθώς δ άμοιρος νοός έν ζτησει παιδείας.

5. Πρός δν εφη ό Βεάσας· « Πολύς χρυσός, δς άπελείφθη

* Τό χειρόγραγον φέρει Κ εφάλαιον.
1. Άτυχης έκεϊνός έστιν., δς ούκ ακούει τοΰ λόγου τοϋ Βεάσα, τοϋ 

όντος £ςω τοϋ πολυτάραχου κόσμου, τοΰ άπαθοΰς δηλ. και αγίου, καθώς 
δυστυχής έστιν εκείνος καί άπορος, δς ού δύναται άπολαΰσαι τοΰ άνθους 
δένδρου, τοΰ δντος πέραν τοΰ ώκεανοΰ, δηλ. μακράν* πτωχός γάρ ών, 
ού δύναται ώνησασθαι, ώς πολύτιμον.
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• έζ της θυσίας τοϋ βασιλέως Μαρούττα, κεϊται, ώς παΐς,

• έν τώ κόλπω τοϋ ορούς ίμαοϋ.

6. « Τοϋτον τόν χρυσόν λαβών, βασιλεύ, τέλεσον μεγάλην 
» θυσίαν και τόν μέν κόσμον έξω όφειληματος ποίησον ,  
» τά δέ πληθη τών έγκλημάτων έξάλειψον. »

*

7. Ταΰτα είπών τω βασιλεΐ ό Βεάσας, ό προσκυνούμενος ύπό 
τών θεών, λαβών άδειαν, άνήλθεν εύθέως, ώς αστραπή, 

είς τόν ούρανόν μετά τών οσίων.
8. ΠαρακληθεΙς δ’ ό Κρισνας ύπό τοϋ Αρζούνα έν τη κατ’ 

οίκον διατριβή, είς τό είπεΐν την Γητάν εκείνην, εΐπε πά

λιν αύτην έν ά'λλοις λόγοις  · ποϋ γάρ ή φράσις έκείνη ;*2

9. Η δέ Δβαρικά  χαροποιά έγένετο ύπό τοϋ Κρισνά, έλ

θόντος, δς ύπέσχετο τώ ’ίουδιστίρα άναστρέψειν έν άρχη 

της τελεσθησομένης θυσίας.

3

10. Βουλόμενος δ’ ό βασιλεύς ’ίουδιστίρας Θυσίαν τελέσαι, 

έκόμισεν έκ τοϋ όρους Ιμαοϋ εκείνον τόν χρυσόν, δς ην 
καρπός τοϋ δένδρου της πρός τόν Σίβαν θεραπείας.

11. Επειδή δ’ ό Θεός Κρισνας ην αεί έν τη καρδία τοϋ ’ίου- 
διστίρα, διά τοΰτο επανήλθε ταχέως, έννοών την περί της 

θυσίας γνώμην έκείνου.

12. Εν τούτω τώ χρόνω έγέννησεν ή Ούτταρά υιόν, κεκαυμέ- 
νον έκ τοϋ βέλους τοϋ Ασβατάμα, καθώς τό δένδρον γέν

να καρπόν άχρηστον έκ της θερμότητος τοϋ ανέμου.
13. Ελεησας δ’ ό Κρισνας θρηνούσας, την Πριτάν, και την 

Σουβαδράν, καί τάς λοιπάς γυναίκας, έζώωσε τόν παϊδα 

εύθέως τη όράσει, καθώς τό νέφος τόν βάτραχον τη βροχή.

14. Ωνόμασε δ’αύτόν Παριξίταν έτυμολογικώς, διότι έ-

4. Δηλ. πάντας πλουσίους ποίησον διά τών δωρεών.
2. Ην τό αύτό μεν νόημα, ά'λλαι δέ λέξεις.

3. Λέγεται και Δβαρακά.
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γεννήθη έν τώ διεφθαρμένη γένει τών Καουραβών *.

4. Ούδεις γαρ εμεινεν έν τώ γένει* και οί υίοΐ γαρ τοΰ Δρυταράστρα
άπεθανον, και οί υ'ο'ι τών Πανδοϊδών.

2. Ό Ζαϊμινής, δς γράφει είς πλάτος περί εκείνης τής θυσίας, λέγει

ώς 4 ΐππος ήν πολυχρώματος.
8. Ό Ζαϊατράτας άνήρ ήν τής Δουσσαλας, δς άνηρέθη πρότερον έν 

τφ πολέμφ ύπό τοΰ ’Αρζούνα.
4. Δηλ. άπέθανε.
9. Ού μεταγεννώνται δηλ.

15. Ττί δέ προσταγή τοΰ Βεάσα παρασκευή πολυτελής καί 

πολυθαύμαστος έγένετο ύπο τοΰ βασιλέως ’ίουδιστίρα) είς 

τελεσιουργίαν της θυσίας.
16. Απολύσας δ’ό βασιλεύς’ίουδιςίρας ίππον μέλανα , ουλατ- 

τόμενον ύπο τοΰ ’Αρζούνα,ήρξατο της θυσίας κατά τον νόμον, 

έν τώ τελεί της πληρουμένης σελήνής τοΰ Μαρτίου μηνός.

2

17. Επειδή δέ έπετάχθη ύπό τοΰ ΐουδιστίρα ό Αρζούνας, 

ΐνα μή τις τών βασιλέων άναιρεθείη, διά τοΰτο έταπείνου 

μόνον τούς βασιλείς, καθώς ό άνεμος τούς θάμνους.

18. Ακολουθών δέ τώ ϊππω ό Αρζούνας, νικήσας έν τρισίν 

ήμέραις τόν βασιλέα τής Πραγγεοτίσσης χώρας Βαζραδά- 

ταν, άφίκετο είς τήν χώραν Σιδοΰν.

19. Η δέ Δουσσαλά, ή αδελφή τοΰ Δουριοδάνα, ελεεινή ου- 
σα, δακρυρροοΰσα, έν άγκάλαις εχουσα παϊδα, ώς λωτός 

εχων ρανίδας δρόσου, και χήνα πλησίον, έλθοϋσα πρός τόν

20. εύσπλαχνου Αρζούναν, δς έγένετο όλεθρος, ώς τό ύδρο- 

φόρον νέφος τοΰ πυρός, τοΰ θυμοΰ τοΰ βασιλέως τής Σιν- 
δοΰς Ζαϊατράτα , έφη·3

21. « Ω αδελφέ, ό έμός υιός έκ μόνου τοΰ άκουσθέντος όνό- 

» ματός σου ελαβεν ανυπαρξίαν  , καθώς ή γένεσις τών 
»ανθρώπων λαμβάνει άνυπαρξίαν έκ μόνου τοΰ άκου- 

• σθέντος ύνόματος τοΰ Σίβα    

4*

6*89
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22. » Ούτος, ό παΐς υίωνός έστι τοΰ Ζαϊατράτα, καΐυίός τοΰ 

» υίοΰ μου· γενοΰ ουν τούτου προστάτης είς κτήσιν τής 
» βασιλείας. ®

23. Ακούσας δ’ ό Αρζούνας τόν θάνατον τοΰ έαυτοΰ συγγε

νούς, έμέμψατο τη έαυτοΰ άφίξει κατ’ εκείνα τά μέρη· 

καί χειροτόνησα; βασιλέα τόν παΐδα, παρηγόρησεν εκεί

νην τήν Δουσσαλάν.
24. Ξηραίνων δέ τή έαυτοΰ θερμότητι τό κλέος τών έ/θρών, 

ώς ό ίίλιος τό ύδωρ, άφίκετο εις τήν πόλιν Μανιπούραν, 

καθώς δ Ηλιος είς τήν πόλιν Πασσαπανιπούραν .1
25. Ο δέ βασιλεύς εκείνης τής χώρας, Βαβρουβαχάνας  

τούνομα, ήλθε μετά παντός τοΰ στρατού, και προσεκύ- 

νησεν τόν Αρζούναν ύϊκώς και εύλαβώς.

12

26. Επιθυμών δ ό Αρζούνας ίδεϊν τήν ανδρείαν τού υιού, 
έλεξε λόγον, είς θαύμα φέροντα τάς καρδίας τοΰ στρατού*

27. « Ούκ έστιν ήδεΐα μοι καί αρεστή ή πρός ε’μέ σου προ- 

» σκύνησις, ή ούσα άνευ πολέμου· παρά μέν γάρ τοΐς 
» Σούδραις τό μεγαλείου καί τό σέβας θεωρείται έκ τής 

«ηλικίας, παρά δέ τοΐς Ξατραΐς έκ τής ανδρείας.»

28. Τηνικαΰτα ή όφιογενής Ούλουπή, ή σύνευνος τοΰ Αρ
ζούνα, διαρρήξασα τήν γήν, έξήλθε καί είπε πρός τόν 

μεγαλοβραχίονα Βαβρουβαχάναν

29. « 0 σός πατήρ, τέκνον, ό τών εχθρών όλέτωρ, έπιθυ- 

» μών θεωρήσαι τήν σήν ανδρείαν, μάχην θέλει, ώς ξενίαν 

» καί ύποδοχήν. »
30. Ακούσας ό Βαβρουβαχάνας, άφήκε τά τής ξενίας και ύπο- 

δο/ής, καί άναβάς τό άρμα, έκαμψε τό τόξον έαυτοΰ καί 

τήν όφρύν όμοΰ.

1. Πασσαναπούρα, ή πόλις του Βαρούνα, ή έστι κατα την συσιν.
2. Τίός ήν τοΰ ’Αρζούνα έκ τής Σιτραγκάδας.
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31, Πόλεμον ουν συνεκρότησαν ό πατήρ καί ό υίός, έπισκιά- 

σαντες τόν Ηλιον τοΐς βέλεσιν, ώςπερ μή ανεχόμενοι έζ 
αισχύνης δεΐξαι εαυτούς τω κόσμω.

32. Τούτων τά βέλη ανιόντα είς τόν ούοανόν, καί κατιόντα 

είς την γήν, καί διά τής γής είσδύοντα είς τόν καταχθό

νιον κόσμον, έδείκνυόν πως τόν τόπον τής φήμης αύτών ,1

33. Ο μέν ούν Βαβρουβαχάνας, ού ό ηνίοχος άνηρέθη ύπό 

τοϋ ’Αρζούνα, κατέβη άπό τοϋ άρματος, Θυμούμενος, 

ώςπερ λέων άπό κορυφής όρους.
34. Τά δέ βέλη τοϋ ’Αρζούνα, διαρρηγνύμενα τοΐς βέλεσι 

τοϋ Βαβρουβαχάνα, επιπτον άπρακτα, καθώς αί φλόγες 

τοϋ πυρός τοΐς έκ τοϋ νέφους ύδασι.
35. Γανωθείς δέ λ.ίαν τήν καρδίαν ό ’Αρζούνα; έπί τώ δεινώ 

πολέμω τοϋ υίοϋ, έβαλλε βέλη άτόνως καί χαύνως.
36. Βληθείς δέ τό στήθος καφίως βέλει τοϋ Βαβρουβαχάνα, 

διαταραχθεις, έπεσεν, ώς ορος βληθέν σκηπτω.

37. Τοϋ μέν δή ’Αρζούνα, τοϋ νικητοϋ τών τριών κόσμων, 

καί άνίκήτου και αύτώ τώ Σίβα έν πολέμω, τρωθέντος 

βέλει, φωνή έγένετο έζ ούρανοϋ' « Ιού ! ιού ! »
38. 0 δ υίός, τής Σιτραγκαδάς, ίδών τόν πατέρα πεσόντα, 

ώλιγοθύμησε, καθώς τό τοϋ ήλιολίθου πΰρ σβέννυται, δταν 
ό Ηλιος δύη.

39. Ελθοϋσα δ’ ή Σιτραγκαδά καί ίδοϋσα τόν άνδρα έαυτής 

άναιρεθέντα ύπό τοϋ υίοϋ, ώδύρετο, άθυμίαν εχουσα καί 

μελαγχολίαν

40. « Οίμοι! τί έγένετό σοι, αγαπητέ καί καλοκάγαθε, έλ- 

» θόντι είς τήν έμήν οικίαν τής σεαυτοϋ γυναικός-,

41. «Καίπερ μετά πολύ έλθών, ώ Κύριε, ούδέν είπες έμοί

1. Ότι έν τοΐς τρισί κόσμοις έστιν ή φήμη αύτών.
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» τη δούλη σου είς θεραπείαν προσήκουσα*/·  άρα υπνώττεις, 

» εύφρανθείς τή ξενία τοϋ υίοϋ σου ·, »
42. Τοιαΰτα μεγαλοφώνως όδυρομένη, καί κλαίειν ποιούσα 

καί τούς όρνιθας, άγκαλισαμένη σφοδρώς τήν σύνανδρον 

Ούλουπήν, έκυλίετο κατά γής.
43. Ελθών ϋ είς αΐσθησιν ό Βαβρουβαχάνας, έθρήνει κατήγο

ρων έαυτοϋ, καί γνώμην εθετο θανεϊν, λίαν άχθόμενος.
44. ίπο δέ τής Ούλουπής τεθείς έν τω στηθεί τοΰ άνδρός 

λίθος πολύτιμος, ήνεγκε τήν ψυχήν αύτοΰ, νικήσας τόν 

θάνατον.
45. 'Αναστάς δ’ ώςπερ έξ ύπνου ό ’Αρζούνας, εΐδε τούς περί 

εαυτόν, ών τά έξ οφθαλμών δάκρυα τής λύπης άπεπλύ- 

θησαν τοΐς τής χαράς δάκρυσι.

46. Πρός δν είπεν ή Ούλουπή, ένώσασα τάς παλάμας, ή 
ήν πηγή άμβροσίων λόγων « Μακάριος εί, άνερ· τοΐς 

» γάρ μακαρίοις ήττα γίνεται ύπό υίοϋ.

47. ο Οτε ό Βήσμας άνηρέθη, τοιαύτη άρά σοι έόόθη παρά 
» τών θεών Βασαβών « ’Αναιρεθήτω ό ’Αρζούνας ύπό τοϋ 

« οικείου υίοϋ  » ά'λλως γάρ, τίς άν εϊη νικητής κατά σοΰ·, 
48. « ίκετευθέντες δ’ έκεΐνοι οί θεοί ύπό τοϋ ε’μοϋ πατρός, 

·■ διά τε τήν πρός σέ αγάπην, καί διά τήν πρός έμέ εύ- 

» σπλαγχνίαν, έδωκαν αύτώ τούτον τον πολύτιμον λίθον, 

» ος έστιν αναιρετικός τοΰ θανάτου, καθώς ο ίίλιος τοϋ 

»ζόφου. »

*

49. Τοιούτοις λόγοις ήσθη ό ’Αρζούνας  άσπασάμενος δ’ έ

πειτα άμφοτέρας τάς συνεύνους καί τόν υίον, άνεχώρησε, 

καί παρακολουθών τώ ϊππω, έχειρώσατο πάσαν τήν γήν, 

μέχρι τών ορίων τοϋ ώκεανοϋ.

*

50. Προστάξας δέ πάσι τοΐς βασιλεϋσι συνελθεΐν είς την θυ

σίαν, έπανέζευξε, χαίρων, είς τήν πόλιν Χαστιναπουραν, 

παρατείνας τό κλέος αύτοΰ.
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51. Θυσιαστήριον δέ δι  όλου χρυσούν (όλόχρυσον) ύπδ τοΰ 
βασιλέως Ιουδιστίρα έποιήθη, καί έφαίνετο ώς Ηλιος 

αναιρετικός της νυκτός, ή άνάρμοστός έστι ταΐς δωρεαΐς .

*
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52. Η μέν θυσία αρχήν έλαβε, χαράν ποιούσα ταΐς καρδίαις 

πάντων, και έφαίνετο ώς άγιος τόπος, ένθα συνέρχονται 
βραχμάνες καί βασιλείς.

53. Εις δέ χάριν τοΰ βασιλέως Ιουδιστίρα} ό Βεάσας αύτός 

ίεργδς ην πρώτος έκείνης της θυσίας, έπιστατών τοΰ τε- 

λεσθήναι αισίως.
54. Τό σκότος τοΰ κόσμου διεσκεδάσθη τριχή, τω τε φωτί 

τής καθαράς καρδίας τοϋ βασιλέως,και τήλάμψει τοΰ πυ

ρός τής θυσίας, καί τή μαρμαρυγή τοΰ χρυσού τών δωρεών.
55. Μεταξύ δέ τοΰ έργου τής Ουσίας, οί μέν Δεβαρσσαί, καί 

οί Σίδαι, καί οί Γανδάρβαι, και οί Κ,ιννάραι ήδον αίσια· 

αί δέ ΑψαραΙ έχόρευον ήδέως.

56. Οί μέν Βραχμάνες τέλος έποίησαν τοΰ έργου τής θυσίας, 

ώς νόμος, τέρψαντες τό πύρ, δ έζήλειψε τό τού βασιλέως 

αμάρτημα, οπερ συμπεραίνεται έκ τοΰ άναδιδομένου κα- 
~ ο πνου Ά.

57. 0 δέ μεγαλόδωρος βασιλεύς έδωρήσατο τώ Βεάσα πάσαν 

τήν γήν, ή κεΐται έν τω μέσω τών τεσσάρων θαλασσών, 
ώς ό λωτός ε’ν μέσω τών ύδάτων.

58. Δωρησάμενος δέ καί τοΐς Βραχμάσιν άναρίθμητον χρυ

σόν, έλαβε πάλιν τήν γήν, ήν έδωκε, τοΰ Βεάσα παρα- 

καλέσαντος και οΰτω Οελήσαντος.

59. Τηνικαΰτα οί Βραχμάνες εύφραίνοντο, όντες έν μεγάλοις 

4. Έν γάρ νυκτί δωρεαι ού γίνονται, έκτος εί μή έν έκλείψει σελή* 
νης, ή έν γεννήσει υίοΰ.

2. Δηλ. ό καπνός ήν τδ έςαλειφΟεν άμέρτημα' τδ γάρ αμάρτημα καί 
ΤΛ') κακόν, μέλαν έστί.
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σωροί; χρυσού, καθώς οί θεοί έν ταΐς κορυφαΐς τής χρυ
σής Μερόης.

60. Μετά ταύτα ό βασιλεύς, ό ποιων πάντα τά προσήκοντα, 

ποίησα; την προσήκουσαν τιμήν τοΐς βασιλεϋσιν, άπέπεμ- 
ψεν αύτούς, οΐ καί άπήλΟον οϊκαδε, έπαινοϋντες αύτόν.

61. Μεγάλη δ’ εύωχία έγένετο ύπό τού βασιλέως τοΐς συνελ- 

θούσι Βραχμάσιν ένθα ήν βουτύρου και γάλακτος ποτα
μοί, και λιπαρών εδεσμάτων σωροί.

62. Ετίμησε δ’ ό βασιλεύς, ώς έδει, και τόν Δρυταράστραν, 
καί τήν Γανδαρήν, καί τόν Βιδούραν, και τόν Σανζαί’αν, 

ώς θεούς, έμφανισθέντας έκ τής αρετής αύτού.

63. Ενταύθα έξήλθεν έκ τής γής τού Θυσιαστηρίου είς ίχνεύ- 

μων, χρυσούς κατά θάτερον πλάγιον τού σώματος, καί 

περιήρχετο είς τό μέσον τών Βραχμάνων.
64. Τούς δέ περί τόν βασιλέα θαυμάζοντας έπί τώ χρυσώ 

χρώματι, είς Θαύμα μεΐζον ήγαγεν ό ίχνεύμων αύτός, φω- 

νήν άνθρωπείαν μετά θάρρους έξερευξάμενος·

65. « Αύτη ή Θυσία, εφη, ή τελεσθεΐσα ύπό τού Βεάσα καί τών 
« λοιπών βραχμάνων, καί τέρψασα τόν ϊνδραν, καί τούς 

» λοιπούς θεούς, πώς άν όλίγην γούν όμοιότητα λάβοι χοί- 

» νικι πτισσάνης ·,
66. «Αύτη ή εύωχία, πολυδάπανος μέν έστιν είς εύφροσύνην 

» πω; τών οφθαλμών, όλιγόκαρπος δέ, καθώς τό δένδρον 

• Βάτα, μέγα μέν σώμα έχει ζαί σκιάν, μικρόν δέ τόν 

η καρπόν. ·
67. Ερωτηθείς δέ ό ίχνεύμων, τί; ειη αύτη ή χοίνιζ πτισσά- 

νης, « Πάλαι, έφη, έτύγχανεν ών έν τή Κουρουξέτρα Βραχ- 

« χμάν τις ένάρετος.
68. « Επειδή δέ ούχ εύρισκε σταχυολογίαν, καί καρπολογίαν, 

» δι’ ής εζη ούχί μόνον αύτός, αλλά καί οί λοιποί, οί γι- 
»νώσκ,οντες αύτόν, ήσαν πασχοντες' τι παραδοζον
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« και οί έχθροι γάρ πάσχουσι τω πάθει τών άγαθών.

69. «’ Αφορίας γάρ οΰσης, και μή οΰσης σταχυολογίας καί 
» καρπολογίας έν άπάση τη γη, περιερχόμενος, εΰρηζεποτε 

» μίαν χοίνικα πτισσάνης.
70. « Ποιήσας δέ τάς νενομισμε'νας προσφοράς τω πυρί καί 

» τοΐς κατοιχομε'νοις, έκάθησε φαγεΐν, καί ΐδών έπαίτην 

υ έλθόντα, εφη μετά χαράς τη έαυτοϋ γυναικί*
71. «ΐδού, γύναι, ό θεός Νόμος έχάρη σήμερον έκτης πολ- 

« λής έγκρατείας, δείςας έν τούτω τφ χρόνω τοϋ άρίστου 

« τόν παρόντα έπαίτην, οτε πάρεισιν άλφιτα.
72. « ό βραδύνων δούναι τω άγαθώ έπαίτη, εί καί επαινεί 

·< αύτόν, ποία εγκράτεια έςαλείψειεν άν τό γεγονός εγκλη- 
« μα, διότι μετά τοσαύτην βραδύτητα άχθος αύτώ έδω- 

« ζε ; »1

73. « Πληρώσας ούν τά όμματα δακρύων χαράς, έδωκε πει- 

» νών, τώ πεινώντι επαίτη την έαυτοϋ μοίραν της τροφής.

74. ι Η δέ γυνή αύτοΰ, καί ό υιός, καί ή γυνή τοϋ υίοϋ, 
» ουτω διελογίσαντο « Δώμεν καί ήμεΐς τήν οίκείαν μοί- 

« ραν τοϋέδέσματος, ϊν’ό ζε'νος ούτος, ζορεσθείς, εύφρανθή.»

1

75. <· Τοιαύτα ούτοι διαλογισάμενοι, έπειδή ή πείνα έκείνου 

» ού ζατέπαυσεν έκ τής μοίρας τού γέροντος, έ’δωκαν αύ- 

» τω καί αύτοί πάντες τήν ιδίαν μοίραν χαίροντες.

76. « Τούτων ούν τών άγαθουργών τη πτισσάνη εύφρανθείς 

» ό ςε'νος, εφη· « ώ μεγαλόψυχε καί έννομε, έγώ ήσθην 

« "λάζε τό άζρον αγαθόν. «

77. « Τοιαύτα είπόντος τοϋ θεού Νόμου, καί άφαντου γενο- 

» με'νου, οί περί τόν Βραχμάνα πάντες, ών τά άμαρτήμα- 

» τά ζατεκάησαν, ώς ςύλα έν πυρί, άνήλθον είς τόν ούρα- 
« νόν έπ’ ούρανίων οχημάτων, λαμπρών δίκην Ηλίου.

4. Εί και επαινεί τον έπαίτην, αμαρτάνει όμως, διότι βραδύνει δούναι.
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78. » Επορεύθην δέ καί ενώ είς εκείνον τόν τόπον έκ της 

» όσμης της πτισσάνης, ένθα χρυσούν έγένετο τό πλάγιον 
η τοϋ σώματός μου, θίξαν τοϋ άπονίπτρου τών χειρών 
« τοϋ νευσαμένου ξένου.

79. « Θέλων δέ γενέσθαι χρυσούν και θάτερον πλάγιον τοϋ 

» σώματός μου, πολλούς τόπους, ένθα οί Βραχμάνες εί- 
» στιώντο, περιηλθον  ηδη δ’ ηλθον και ένθάδε.*

80. « Ούδ’ ολίγον όμως τού ετέρου μου πλαγίου έγένετό που 

» χρυσούν είς χαράν έμην  πώς ούν αυτή ή Ουσία όμοιο
υ τητα λάβοι χοίνικι πτισσάνης ·, »

*

81. Τοϋ μέν ούν ίχνεύμονος τοιαϋτα φαμένου, και άφάντου 
γενομένου, τοϋ δέ ’ίουδιστίρα άπορησαντος, και έξεστη- 

κότος, έφη ό Βεάσας*
82. « Εν άλλη μέν θυσία καρδία έστί καθαρά, έν άλλη δέ 

» πλούτος, έν άλλη δέ ούδέτερον αύτη δέ ή Ουσία σου, 

» ή πάντη καθαρά, άπασών έστιν ύπερτέρα.
83. « Της μεν ούν θυσίας σου τού Ίουδιςάρα άγιωτέρας ουσης 

η καί τών Ουσιών θεών τε καί δαιμόνων, ούτος ό ανάξιος 
»ίχνεύμων ανάξια είρηκε διά τινα αιτίαν, συμφέρουσαν αύτω.

84. « Πάλαι ό Θυμός, ίνα γνοίη την άνοχλν τού δσίου Ζαμα- - 
» δαγνη, μορφήν κυνός έλαβε, καί έλάφυξε τό έν τη χύ- 

3 τρα όρυζόγαλα, τό άνηκον είς λοιβην ζαί ένάγίσμα έν 

» ημέρα νεκρωσίμω.
85. «0 δέ μέγας τόν νοϋν Ζαμαδαγνής, ού κατηράσατο τοϋ ζυ- 

η νός, διαλογησάμενος ταΰτα· « Τούτο σφάλμα έμόν έςιν, 
υ άλλ’ ού τού κυνός· ίδιον γάρ τών κυνών, το λαφύσσειν.

86. « Ούτος ούν ό λίαν ατάσθαλος θυμός, μη λαβών άράν 

μ παρά τοϋ οσίου, έφο ηθη' Ζ γάρ άρα τού αγίου άνδρός 

υ άπαλλακτικη έστι τού μεγάλου εγκλήματος.
87. « Ελαβε δ’ άράν παρά τών πατρικών νεκρών τού όσιου 

» τοιαύτην « Σύ, λαφυξας το γαλα, τό άνηκον, είς 

51
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» ήμετεραν χρήσιν, ίσο ίχνεύμων λίαν περιφερόμενος. « 
88. » Ελαβε δέ και ταύτην την χάριν παρ’ αύτών, είπόντων

σ Οτε ζαταφρόνησιν ποιήσεις της τελούμενης θυσίας τοϋ 
« ’ίουδιστίρα, τότε άπαλλαγήση πάντως γε· της άράς. » 

89. <*  Αύτός ούν ό Θυμός, ό και ίχνεύμων, ό ποιησας ενταύθα

* Έν ω μέχρι τοΰ ΙΓ'. Βιβλίου ό συγγραφεύς διήρεσε τό Ποίημα 
είς Π ά ρ β α ς, ήτοι βιβλία, δποδιαιρέσας αύτά είς Κεφάλαια, ένταΰθα, 
έναντίον τής πρώτης διαιρέσεως, ένώσας τά μονοκέφαλα Βιβλ. ΙΔ', ΙΕ7, 
Ιζ·ζ, ΙΖ' καί ΙΗ' είς ένΚεφάλαιον, δπερ επιγράφει τεσσαρακοστόν 
δεύτερον, εννοεί άντιστρόφως ύποδιαίρεσιν τοΰ Κεφαλαίου τά Βι
βλία. (Σ. τ. έκδ.).

» ζαταφρόνησιν, άπαλλάςας την μεγάλην οιησιν τοΰ Ιου· 
ο διστίρα, την εκ τής Ουσίας γεγενημενην, άπηλλάγη και 

«αύτός εκείνης τής αλόγου φύσεως. »
90. Οί μεν ούν Βρα/μάνες, ζαί οί βασιλείς πάντες, άζού- 

σαντες τήν περί τού ίχνεύμονος ιστορίαν, εθαύμασαν, καί 
ε’χάρησαν ζατά τήν καρδίαν.

91. Ούτως ή ίπποθυσία τού βασιλε'ως ’ίουδι^ίρα έγενετο, ή 1~ 
φημίσθη, επειδή πολλοί άγιοι Βραχμανες έ/άρησαν, καί 

πολλαί λοιβαί καί σπονδαί έγένοντο, καί μεγάλαι δωρεαί 

πρός άζίους, καί πολλώνπρός τούτοις αμαρτημάτων έζάλει- 

ψις, ζαί τών μεν αγαθών αύςησις, τών δέ δεινών παύσις.

92. Σεβέσθω, ώς βομβύλιος, τόν λώτιον πόδα τού σοφού ζαί 
ορθοδόξου διδασκάλου Ζηναδάτα, ό λίαν εγκρατής καί 

άναθός Αμάρας. Ειληφε τε'λος τό Δεκατον Τέταρτον Βε- 
βλίον, δ διαλαμβάνει τήν ίπποθυσίαν, τού μεγάλου Ποιή

ματος τής Βαλαβαράτας, ή ε’στιν ωκεανός τής μαθήσεως 

αύτοΰ τού Αμάρα.

Τέλος της Πάρβας, 
άλλ’ ού τοΰ Κεφαλαίου*.



ίχ,ί&^ϊς^ίόίδίβίώίί ίΟίδίέίθίβς^ί1*»;»

4. Τοσαότη ήν ευφορία, ώστε μηδέ έπαίτην είναι* διό καί έλυποϋντο, 
μηδέν δίδοντες, επειδή ούδείς είχε χρείαν.

ΒΙΒ. ΔΕΚΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ,

θ διαλαμβάνει την έν τή έρήμω διαγωγήν τών περί 

τδϊ 4ρυταράστραν.

93. Τούτου τού Βασιλέως ’ίουδιστίρα κυβερνώντας τήν γήν 

νομίμως καί όρθώς, λύπη ανίατος ήν τοΐς ε’ν κόσμω άν- 
Ορώποις, επειδή ούδείς ήν επαίτης ,*

94. Επειδή δέ το ονομα αύτοΰ, μόνον άζουόμενον, ή μνημο- 

νευόμενον, άνή,ρει τά αμαρτήματα, διά τοΰτο αί τελεται 

πάσαι, κατά τήν ε’ντολήν τής Βέδας και τοΰ Νόμου, έγί- 
νοντο εις ένδειξιν, ώς έθος, καί ούχ'ι εις απαλλαγήν τών 

αμαρτημάτων.
95. Προσκυνών δέ άεί τον Δρυταράστραν ό Ιουδιστίρας, καί 

σέβας δεικνύων άδολον έκ καρδίας, έπέταττε τοΐς έπι- 

στάταις διδόναι αύτώ τά άνήκοντα είς τροφήν καί τρυ

φήν, ώς προσήζει τοΐς βασιλεΰσιν.
96. ό δέ Δρυταράστρας μετά τής γυναικός έαυτού διήγεν 

αεί, ώς ασκητής, αγνώριστος τω βασιλεϊ, χαμευνών, 

οπώρας έσθίων, καί σαρκικής συνουσίας άπε’χων.
97. Ουτω μέν ούν τοΰ Βασιλέως ’ίουδιστίρα διοικοΰντος, ό 

51*



804 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

λαός, έν εύπαθεία καί άνέσει έμβεβυθισμένος, ούκ ήσθά- 

νοντο την ζωήν έαυτών, τεμνομένην ύπδ τοΰ χρόνου.

98. Μετά δε παρέλευσιν δεκαπέντε ετών ό Βημας διηγή- 

σατο τάς αδικίας τών Καουραβών ακούσας δ’ ό Δρυτα

ράστρας, κρείττων θυμού γενόμενος, γνώμην εθετο άνα- 

χωρήσαι είς έρημον.
99. Τούτο μαθών δ ΐουδιστίρας, προσπεσών τοΐς ποσί τού 

Δρυταράστρα, εφη, δακρυρροών « Μή αφής με μόνον, ώ 

» πάτερ, καθώς η ελαφος φοβηθεισα άφίησι τδν νεβρόν. »
100. Πρδς ον είπεν δ Δρυταράστρας  ·- Δίδωςμοι, εί τι αιτώ; η 

Τού· δέ κατανεύσαντος, δ Δρυταράςρας ήτησεν οίκεϊν γήν 

έρημον, προσήκουσαν γέρουσι.

*

101. Τού δέ βασιλέως ’ίουδιστίρα παρακαλούντος ταπεινώς 

τδν Δρυταράστραν, άκυρον ποιήσαι τοιαύτην γνώμην, έπι- 
στάς ό Βεάσας, έλεξε λόγον άμβρόσιον

102. « Σύ, καί περ έμφρων ών, ώ βασιλεύ, διά τί ανοηταίνεις; 

» ή ταχύτης είς τά πρακτέα επωφελής ε’στιν ίδέ, ή ζωή 

» τού σώματος αναλίσκεται, καθάπερ τδ τού λύχνου 

» έλαιον.
103. «Διά τί ε’μποδών γίγνη τώ γέροντι, έπιθυμούντι λα- 

" βεΐν τδν καρπόν τοϋ σώματος, τουτέστι τήν αρετήν, 
« τού ό'ντος εγγύς θανάτου ; Τούτο δ’ άν είη ό'μοιον, ώς 

» περ ειτις εμποδών γίγνοιτο τώ θέλοντι λαβεϊν τδν 

» καρπόν δένδρου, τού ό'ντος ε’γγύς τοϋ πυρός .1

104. β Εν δσω άναλωθή   ό καρπός τοϋ σώματος, τουτέστιν12

1. Μωρός έστιν, δς έμποδών γ'γνεται τφ θέλοντι λαβεϊν τδν καρπόν 
τού δένδρου, τοΰ μέλλοντος κατακαυθήσεσθαι.

2. ’Εν δσφ δηλ. ζή ό άνθρωπος, δει έργα αγαθά ποιεΐν, εις τδ τυχεϊν 
θείου σώματος, είς τδ άπαθανατισθήναι. Οΐ Ινδοί φρονοΰσιν, ώς ό ποιή- 
σας και έργα αγαθά έν τή προτέρα γεννήσει, ανθρώπου πάλιν σώμα 
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’ ή αρετή, εν τοσούτω άλλη αρετή συνάγεται ύπό τών 

" φρονίμων εις κτήσιν άλλου κρείττονος σώματος, καθώς 
” εν οσω πληρωθή ή προθεσμία τοϋ δοθέντος ε’νοικίού, άλ- 

” βΉ&γΝτοΛ ύπό τών φρονίμων είς τό τυ-
» χεΐν ζαλλίονος οίκου. »

105. Εκ τοιούτων λόγων τοϋ Βεάσα κατένευσεν ό ’ίουδιστίρας 

μετά λύπης, έννοών, ώς ή πρός τούς κρείττονας ύπακοή, 
αγαθόν εστιν ό δέ Δρυταράστρας έχάρη.

106. Ποιήσας δ’ εναγίσματα και δείπνα νεκρώσιμα τοϋ Βήσμα 

καί τών υιών αύτοΰ, ό Δρυταράπρας συναινεσει τοϋ ’ίουδι- 

στίρα, πολλά έδωρήσατο, και κατέπαυσε τήν πενίαν τοϋ 

κόσμου ι, καθώς τό ύδωρ κατασβέννυσι τό πΰρ.

107. Πολλού δέ πλούτου καταναλωθέντος έν νωκρωσίμοις δείπνοις 

τοϋ Δουριοδάνα ζαί τών λοιπών, ό ’Αρζούνας ύδροβόλον 

νέφος έγένετο τώ έξαφθέντι πυροειδει Θυμώ τοϋ Βήμα 2.
108. Λαβών δ’ έπειτα άδειαν ό Δρυταράστρας παρά πάντων 

τών οικείων καί τών πολιτών, άνεχώρησεν είς έρημον 
μετά τοϋ νεωτέρου αδελφού Βιδούρα καί τής εαυτού γα

μέτης, καθώς ό Ράμας μετά τοϋ νεωτέρου αδελφού Λαξ- 

μάνα καί τής εαυτού γαμέτης.
109. Ηκολούθησε δέ τούτους ζαί ή Πριτά, ζαί περ κωλυομέ- 

λαμβάνει* ό δέ μή ποιήσας έργα αγαθά, αλόγου ζώου φύσιν λαμβάνει 
έν τή παλιγγενεσίας, και κατ’ αναλογίαν τής ής έποίησεν αρετής ζή' 
ό μέν ποιήσας δηλ. πολλήν αρετήν, πολύν χρόνον ζή, ό δέ ποιήσας όλί- 
γην, όλίνον. "Οστις ούν ελαβε σώμα άνΟρώπειον ές αιτίας τών έν τή 
προτέρα γεννήσει αγαθών έργων, τούτοι δει πλείονα αγαθά ποιεΐν, εις το 
τυχεΐν θείου σώματος μετά ταΰτα, είς τό γενεσΟαι αΟανατος.

1. Οί ενδεείς άνενδεεΐς έγένοντο διά τών δωρεών.
2. Ό ’Αρζούνας κατέπαυσε τόν θυμόν τοΰ Βήμα οια τά πολλά ανα-

λώματα.
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νη λίαν ταπεινώς ύπό τών υίών, πρός δέ καί ό Σανζαΐας· 

ή δ' έρημος έφαίνετο έκ τούτων τών πέντε, ώςπερ εί είχε 

πέντε αισθήσεις.
110. Ενθα άσκησιν ήσκει διά πολλοΰ ό Δρυταράστρας μετά 

πάντων τών ακολούθων, συνών τω βασιλεϊ Σαταϊούπα, 

ό'ςτις έμόναζε καί ήσύχαζεν εκεί.

111. Τών μέν ούν περί τόν Δρυταράστραν έν θεωρία ό'ντων 
τοιαύτη, ώς ή ψυχή αύτός έστιν ό Θεός, ό δέ Θεός αύτη 

ή ψυχή, τά σώματα αύτών έκ τών άναφανέντων νεύρων 

τή λειποσαρχία, έφαίνοντο, ώςπερ εί είχον οφεις περιπε

πλεγμένους.
112. Ελθόντες δ’ οί περί τόν Ναράδαν, έφασαν, ώς έκεϊνος δ 

τόπος άγιός έστι, καί εύφράναντες έπί πολύ τόν Δρυτα
ράστραν άρχαίαις ίστορίαις ,  άνήλθον είς τόν ούρανόν.*

113. Αφίκετο δ’ είς έκείνην τήν γήν καί ό βασιλεύς ’ίουδι- 

στίρας μετά τών γυναικών τών Καουραβών καί άλλων 

ακολούθων, βουλόμενος προσκυνήσαι τούς περί τόν Δρυ

ταράστραν.
114. Είσέδυ δέ τό άσκητήριον ό καλοκάγαθος βασιλεύς μετά 

πάντων τών οικείων, καταλιπών εζω τά βασιλικά παρά

σημα καί πάντα τόν στρατόν.
115. Προσκυνησας δ’ εκείνους τούς σεβασμίους, ηΰξησε τήν 

εαυτού αρετήν, καί ράνας δάκρυα χαράς, έζήλειψε τά πά

θη πάντα τοΰ κόσμου.
116. Οί δέ περί τόν Δρυταράστραν, οί εχοντες σώμα μέλαν 

καί ισχνόν, έδωκαν εύλογίας τώ βασιλεϊ, τώ εχοντι σώ

μα αγλαόν, εύρωστον, καί αγαστόν.
117. Ερωτηθείς δ’ύπό τοΰ βασιλέως ό Δρυταράστρας, «Ποΰ 

μ ό Βιδούρας ·, «έκεϊνος, έφη, ώ τέκνον, πορεύεται, ένθα

1. "Οτι καί άλλο·, παλαιοί βασιλείς ασκήσει έχρήσαντο.
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11 εφιεται, περιπολών τό δάσος, άνεμόσαρκος ών, καί πο- 
« τε μεν θεατός, ποτέ δέ αθέατος. »

118. Εν τούτω ήλθεν έξαίφνης ό Βιδούρας, πλανώμενος είς 

την έρημον καί ΐδών μακρόθεν ανθρώπους πολλούς, 
εφευγεν, ώς έλαφος, είς τό δάσος.

119. Εόραμε 3ε κατόπιν αύτού ό βασιλεύς ’ίουδιστίρας μόνος 

μετά δακρύων ό δέ εφευγεν απ’ έκείνου πορρωτέρω, κα

θώς ό πλούτος άπό τοΰ άτυχους.
120. Προσκυνήσας δέ τον Βιδούραν ό ’ίουδιστίρας, στάντα 

έπί ρίζης όε'νδρου Σάλα, είπε πρός αύτόν, έφιεμενος άπο- 

κρίσεως  « Εγώ είμι ό ΐουδιστίρας.»*

121. Ενατενίζων δέ, καί βλέπων ασκαρδαμυκτί πρός τόν ’ίου- 

διστίραν ό Βιδούρας, είσήλθεν είς αύτόν μετά της έαυτοΰ 

πνοής καί της όράσεως, καί τών λοιπών αισθήσεων, κα- 

,θώς ό Ηλιος έν τη έλεύσει τής νυκτός είς τό πΰρ μετά 
τών έαυτοΰ άκτίνων .1

122. ό μέν ούν ΐουδιστίρας πλήρης θαυμαστής γνώσεως τών 

ό'ντων έγένετο, είσδύσης είς αύτόν όλης εκείνης τής με

γάλης ψυχής τοΰ Βιδούρα.

123. Επειδή δέ έξ ούρανοΰ φωνή έγένετο, κωλύουσα τήν κα- 
τάκαυσιν τοΰ σώματος τού Βιδούρα, διά τούτο ούδ’ ύπό 

του πυρος της ασχησεως χατεχαη το σώμα αυτου .
124. Αναγγείλας δέ τοΰτο ό βασιλεύς τώ Δρυταράστρα, ήλθε  12

1. Λέγουσιν, ώς ό "Ηλιος έν τη νυκτί εισδύει είς τό πΰρ" διά τοΰτο 
έν νυκτί τό πΰρ μάλλον λαμπρόν έστιν.— Ό Δάρμας, άράν λαβών, έ
λαβε τό σώμα τοΰ Βιδούρα, έκ δούλης γεννηθέντος' διά τοΰτο ό Βιδού- 
ρας, ών αύτός ό Δάρμας, είσήλθεν είς τόν ^Ιουδιστίραν, δς ην υιός τοϋ 
Δάρμα, δηλ. άπέθανε.

2. Λέγουσιν, ώς πολλοί άσκηταί κατεκάησαν έν θανάτφ ύπό τοΰ πυ
ρός τής άσκήσεως, άφθέντος αύτομάτως.



808 ΒΑΑΑΒΑΡΑΤΑ,

μετά των έαυτοΰ τεσσάρων αδελφών πρός τήν Πριτάν, 

καθώς αί πέντε αισθήσεις είς τήν άπάλαυσιν τών ε’φετών. 
125. Οπώρας δέ φαγών, καί χαμευνία χρησάμενο; καθ’ όλην 

την νύκτα, δωρεάς έβρεξεν αγαπητά; τω κόσμφ περί την 

έω, καθώς ό Ηλιο; ακτίνας.
126. Ελθών δέ προ; τόν πατράδελφον Δρυταράςραν, τόν πολ

λοί; άγίοις βασιλεΰσι συνάντα, και άνευ αμαρτιών όντα, 

προσεκύνησεν αύτόν, είπών τό έαυτοΰ ό’νομα.
127. Επέστη δέ προ τών οφθαλμών αύτών ό Βεάσας, δ ών η 

αμβροσία στίμμις τών οφθαλμών της γνώσεως τών έν 

τοΐς τρισί κόσμοι;.
128. Προσκυνηθείς δ’ύπό πάντων, καί ύμνησα; την τελευτήν 

τοΰ Βιδούρα προ τοΰ βασιλέως ’ίουδιστίρα, είπε πρός τόν 

Δρυταράστραν «Εστι τις θλίψις έν τή καρδία σου ;»
129. 0 δέ άνήρ της θυγατρός τοΰ βασιλέως τή; Γανδάρας 

χώρας Δρυταράστρας, λόγον έζηρϊύξατο, δς ήν έρυγή τοΰ 

ού έπιεν άμβροσίου λόγου*
130. «Διά πολλοΰ καί οί αγαθοί ζαί σπουδαίοι άνδρες εύ- 

» φράνθησαν ύπ’ έμοΰ μεγάλαις δωρεαΐς, καί τό σώμα 

» μου πολλαί; τρυφαίς.
131. «Εγώ είδον τόν κόσμον καί τά έν κόσμω πάντα άκρι- 

» βώς διά τών τεσσάρων αισθήσεων, αΐ έλαβον μοίραν 

» τής δυνάμεως τή; δράσεως .4

132. « Εγώ ύπό τής σής χάριτος, τής ποιησάσης με άνόρεκτον 
» πάσης ήδυπαθείας, ή/θην είς ταύτην τήν έρημον, τόν 

» τόπον τής άπαθείας καί τής αγιότητας.
133. «Ούδέν ούν θλίβει έμέ· άλλ’έπειδή ή άγλαΐα παντός

I. Εϊοον, είπε, καί δια τούτο έπήνεγκεν, ότι αί τέσσαρες αισθήσεις 
έλαβον μοίραν τής δυνάμεως τής όράσεως' τουτέστιν έτρύφησα τών τοΰ 
κόσμου διά τών τεσσάρων αισθήσεων.
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Β πΡαγμ«"ος καταλαμβάνεται διά όράσεως, διά τοΰτο 
» θλιοει με ή μή βλεπομένη λαμπρότης τών τοΰ γένους 

» μου. π
13-4. Τοιαΰτα ειρηζότος τοΰ Δρυταράστρα, εδωζεν αύτώ ό 

Βεασας θειον όμμα, ζαθώς ό Θεός τόν Σινταιιανην 1 τω 
έζ γενέσεως ό'ντι πτωχω.

1. Λίθος πολύτιμος, δς δωρεΐται πάντα τά έφετά τφ άνθρωπο/ έστι 
δέ παρά τφ "Ινδρα έν ούρανω προς τοΐς άλλοις πανοώροις.

2. Τοϋ Δουριοδάνα καί τών λοιπών, οϊ ώράΟησαν έπι τών ύδάτων 
τής Γαγγας, ώς είρηκεν ανωτέρω.

135. Απαλλαγείς δ ό Δρυταράστρας τοΰ κωλύματος τήςδρά- 
σεως, είδε μετά τής έαυτοϋ γυναικός τήν αγλαΐαν τών 

περί τόν Ιουδιστίραν, καί χαράν ελαβε μεγάλην.

136. Είδε δέ τή προσταγή τοΰ Βεάσα τόν τε Δουριοδάνα ν^ζαί 

τόν Αβημανιοΰν, ζαΐ τούς λοιπούς ή'ρωας άμφοτερων τών 

στρατών έπι τών ύδάτων τής Γαγγάς, λίαν έζλάμπρους.

137. Καί περ βλέπων αύτούς αύτός ό εΰφρων, ούζ εσχε πάθος 

φίλτρου  παρά γάρ τοΐς Οεόφροσιν ο,τι έστίν αίτιον τής 
αθανασίας, τοΰτο έστιν αίτιον χαράς.
*

138. Είπών δέ τω όσίω Βεάσα, « Τί ό'φελος έζ τής όράσεως, 

» ή όρα τά ορατά, ζαΐ έμπόδιον γίνεται τής θεωρίας ; » 

ελαβε πάλιν τήν τυφλότητα.
139. Τή δέ προσταγή τοΰ Βεάσα αί σώφρονες γυναίκες, άφεϊ- 

σαι τά άνθρώπεια σώματα, άνήλθον είς τόν ούρανόν επί 
θείων οχημάτων μετά τών εαυτών άνδρών  .12

140. Ενταΰθα μείνας ό ’ίουδιστίρας ένα μήνα, άνεχώρησεν έζ 

τής έρημου είς τήν πόλιν, τή προσταγή τοΰ Δρυταράστρα, 

καθώς πάλαι τή προσταγή του πατρός ό Ραμας έζ τής 

πόλεως είς τήν έρημον.
141. Διδασζομένη δ’ ή γή ύπό τοΰ’ίουδιστίρα, τήν διά χει- 
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ρών πλεύσιν έν τη θαλάσση τής δικαιοσύνης, έλαμπρύνθη 

τοΐς έπαίνοις αύτοΰ, ώς λευζοϊς άφροΐς 1.

1. Έκ τών πατάγων τών χειρών τοΰ κολυμβώντος γίνεται άφρός, δς 
έστι λευκός, ώς ό επαινο<’ δηλ. ή γή διφκεϊτο δικαίως.

2. Λευκή έστι καί ή φήμη.
3. Λέγεται δτε τις θεωρεί τόν Θεόν καί ούδεμίαν διαφοράν βλέπει τής 

ψυχής καί τοΰ Θεοΰ, δτε δηλ. αύτη ένοΰται τω Θεφ.

142. Καίποτε ό πλανώμενος Ναράδας, ό λευκός, ώς υδράρ

γυρος, -ήλθεν είς τό βουλευτήριον τοΰ ’ίουδιστίρα, ώς 

ενσώματος φήμη  .12
143. Τποδεξάμενος δ’ εύλαβώς ό ’ίουδιστίρας τόν γεγανω- 

μένον τό σώμα Ναράδαν, ήρώτησεν αύτόν περί τών γερόν

των συγγενών, τών έν έρήμφ διαγόντων.

144. Βλεπόμενος δ’ άτενώς είς τό πρόσωπον αύτός ό θεσπέ- 

σιος ύπό πάντων τών παρόντων, είς τό άζοΰσαι τί άρα 

έρεΐ, ειρηκε σκυθρωπώς·

145. « Ηγάλλετο εκείνος ό Δρυταρά^ρας, ώ βασιλεύ, μεγάλην 
»άσκησιν ποιών, κα'ι δι’ ολον έτος έσθίων άνεμον, άφείς 

» πάσαν άλλην τροφήν.

146. «’Αθανασίας δ’ έπιθυμών, καί μηδέν εργον ποιών, έρ- 
»ριψεν είς τό δάσος καί τό πΰρ της λατρείας, είπών 

« Τί ό'φελος έκ τούτου·, έστω μοι μόνη η άσκησις, ή κα- 
« τακαίουσα τά πάθη. »

147. « έξαφθέντος δέ τοΰ πυρός έκείνου έν μέσω ξηρών δέν- 
« δρων τοΰ δάσους, ό Δρυταράστρας μετά της έαυτοΰ γα- 

» μετης καί τής Πριτάς, έβυθίσθη είς Θεωρίαν Θεού, ώς 

» είς άβυσον αμβροσίας.

148. « Τυχόντων δ’ έκείνων τοΰ ύψίστου Θείου, διά τής πρός 

»> τόν Θεόν θεωρίας , τά άφεθεντα σώματα κατέκαυσε3
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" τό καΐον πΰρ, και μέγαν βρώμον άποτελοΰν, 8 διά πολ- 
» λοΰ έσέβοντο.

14=9. ο 0 δε Σανζαΐας, ύ ών ισχνός έζ άσκήσεως, μή δυνά- 

» μένος φερειν τό επί τή στερήσει τών περί τόν Δρυταρά- 
” στραν δεινόν πάθος, έπορεύθη εις τόν ’ίμαόν. »

150. Τοιαΰτα τοΰ Ναράδα άγγείλαντος, καί άναχωρήσαντος, 

ό βασιλεύς Ιουδιστίρας, είς βυθόν λύπης επεσεν έκ τοΰ 

ού είχε φίλτρου· τοΐς δέ κατοιχομένοις χοάς και έναγί- 

σματα έποίησε.
151. Πολλοΐς δέ Βραχμάσι δωοεάς πολλάς, πολλής αρετής 

προξένους, εδωκεν έπ’ όνόματιτών κεκοιμημένων, ιλαρός ών 
την καρδίαν.

152. 0 μέν ούν διακριτικός βασιλεύς, άφείς την λύπην, ήν 
είχεν έξ αιτίας εκείνων, ών τά σώματα άφέθησαν διά 

της πρός τόν Θεόν θεωρίας έν έρημω, έβασίλευεν έπι πολύ, 
χαίρων, εχων τήν διάνοιαν αύτοΰ προσηλωμένην τοΐς ποσι 

τοΰ Βραχμά, τοΰ Βισνοΰ, και τοΰ Σίβα.
153. Σεβέσθω, ώς βομβύλιος, τόν λώτιον πόδα τοΰ σοφού 

καί ορθοδόξου διδασκάλου Ζηναδάτα ύ αγαθός καί εγ

κρατής ’Αμάρας. Ελαβε τέλος τό Δέκατον Πέμπτον Βι- 
βλίον, δ διαλαμβάνει τήν έν τή έρημω διαγωγήν τών περί 

τόν Δρυταράστραν, τοΰ μεγάλου Ποιήματος τής Βαλαβα

ράτας, ή άνασκάπτει τήν άγνοιαν, καί οίκησίς έστι τής 
μαθήσεως έκείνου τοΰ ’Αμάρα.

Τέλος τής Πάρβας,

ούχί δέ τοΰ Κεφαλαίου
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ΚΦΑΑΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ, 

δ διαλαμβάνει περί τοΰ ύπερου.

154. Εννοήσας δ’ ό ’ίουδιστίρας το πρόσκαιρον τοΰ σώματος 

και τοΰ πλούτου, εθετο μεγάλην κλίσιν είς την πράξιν 
τών τοΰ νόμου, καί είς τήν πολυδωρίαν.

155. Ούτος ούν ό μόνος ών φίλος τοΰ Νόμου, τω μεν Νόμοι · 
εδωκε τε'σσαρας πόδας  διά δέ τής πολυδωρίας έποίησε 

πάσαν τήν γήν άνευ επαιτών.

11

156. Τριάκοντα δέ καί έξ έτη έγε'νοντο τούτω βασιλεύοντι, 

ος, βρέχων είς τήν γήν άεί δωρεάς πολλάς, έλάμβανε 

τον καρπόν αύτών, τήν αρετήν.
157. Εν τούτω τω χρόνιο ήλθον είς τήν πόλιν Δοαραβατήν, 

ώς άγγελοι θανάτου, οί περί τόν Καουσσικάν όσιοι άν- 
δρες  , οίς καί ό μένας ϊνδρας τόν αύχε'να έκλινε.12

158. Οί δ’ απόγονοι τοΰ Βρισνή , πάροινοι ό'ντες, σχηματί- 

σαντες τόν Σάμβαν , ώς γυναίκα έγκυον, ήρώτησαν 

εκείνους τούς οσίους, « Πότερον έκ ταύτης έσεται ς υιός , 

»ή θυγάτηρ ; »

3

4

1. Ή άλήθεια, ή ευσπλαχνία, ή ανοχή, καί ή δόσις, τέσσαρες είσι 
πόδες, έφ’ ών ΐσταται ο Νόμος.

2. Ό Βισβαμίτρας ήν ούτος.
3. ’Εκ τούτου κατάγεται ό Κρισνάς.
4. Τίδ; ήν ούτος τοΰ Κρισνα, πάγκαλος.
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159. Είπόντες δ’  έκεΐνοι οΐ δσιοι άνδρες, ώς «ύπερος εσεται σι- 

“ όηρούς, ώς ράβδος τοΰ Βραχμά, φθοροποιός τοΰ γένους,» 
άνεχώρησαν  έκ δέ τοΰ Σάμ,βα έγένετο τοΰτο δή έζεΐνο .

5

* 1

160. Υπό οε τίνος Αλουκα τοΰνομα, αποτεφρωθείς έκεϊνος ό 
ύπερος έκ φόβου, έρρίφθη εις τό ΰδωρ. Γνούς δ’ ό Κρισνάς 

έρχόμενον τό τέλος τοΰ γένους, έπορεύθη εις προσκύνησιν 
αγίων τόπων.

161. Τούτου δέ τό άρμα, ό πολεμικός δίσκος, ζαί ό έν ττί 

σημαία Γαρούδας, άπαντα ταΰτα άφαντα έγένοντο, κα

θώς ύ φειδωλός φίλος έν τή δυστυχία τοΰ φίλου.
162. Πολλαί δέ Σελήναι πανταχόθεν άνεφάνησαν έξαίφνης 

έπί της πόλεως καυςτκαί, ώς ούδέποτε πρότερον, καί άλλα 

σημεία κακά, αρχικά αίτια καταπτώσεως είς θάνατον.

163. Ο μέν ούν Κρισνάς, περιερχόμενος τούς αγίους τύπους, 
ήλθε καί είς τήν Πραββάσαν έν δέ τούτω τώ χρόνω 
καί οί απόγονοι τοΰ ’ΐαδοΰ   ήλθον είς έκεϊνον τόν τό

πον, έλζυσθέντες ύπό τοΰ θανάτου.

*2

164. Ενθα ηύφραίνοντο καί ήγάλλοντο έν λειμώσι χαρίεσι, 
πίνοντες οίνον, καθώς οί βομβύλιοι έν λωτοΐς, έζμυζών- 

τες μέλι.
165. Τηνικαΰτα λίαν καθηόυπαθοΰντες, καί έκ παροινίας παρα- 

νοοΰντες, ούκ έγίνωσκον εαυτούς, όντας έν ταΐς μύλαις 
τοΰ θανάτου  ώς έν χειρομύλαις.3

166. Γνώμη δ’ έγένετο αύτοΐς πολεμήσαι άλλήλοις έν έκείνω 
τώ τόπω, δ; ήν πλήρης φυτών, ά έξέφυσαν έκ τής σπο

δού έκείνου τοΰ υπέρου.

4, Εύρέθη έν τοΐς ίματίοις αύτοΰ ύπερος σίδηρους.
2. Έκ τούτου κατάγεται ό Κρισνάς.
3, Ότι άναιρεΟήσονται έκ τής άρας τών οσίων.
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167. Μεταξύ δέ τού Σατεκή καί τού Κριταβάρμα λόγοι έγέ

νοντο τοιοΰτοι· ό μέν Σατεκής έλεγε πρός τόν Κριταβάρ- 

μαν· σ Σύ εί ό φονεύς ύπνούντων έν νυκτί· » ό δέ πρός 

τόν Σατεκήν  Σύ ει ό φονεύς ήρωος, όντος έν αγωνία 
»> Θανάτου και έν Θεωρία . »

*
1

168, Τοιούτων λόγων εΐρημένων, οί απόγονοι τού ’ΐαδού πο- 
λεμεΐν ήρξαντο άλλήλοις, μηδενός οντος τού κωλύοντας, 

οί μέν έκ μέρους τού Σατεκή, οί δέ έκ με'ρους τού Κριτα- 

βάρμα, δπλοις χρώμενοι τοΐς φυτοΐς.
169. Τά μέν ούν φυτά, δι’ ών έβαλλαν άλληλους, έγένοντο 

εύθέως ύπεροι, και έπλήρωσαν άμφότερα τά μέρη αιμά

των, όστέων, και σαρκών.
170. 0 δέ Κρισνας έβλεπεν άδιαφόρως άναιρουμένους έν Θαλία 

έκείνους τούς ηρωας, τόν Πραδιούμναν, τόν Σάμβαν, τόν 

Σατεκήν, τόν Κριταβάρμαν, καί άλλους.

171. Ούαί ! ή γη έκείνη, ή ήν πρότερον γή θαλίας καί χο
ρού, έγένετο τότε γή ήδεΐα νεκροφάγων ζώων άκαθέκτων !

172. ϊϊ γενεά τού ’ΐαδού, ής οί μέν άνδρες άπώλοντο, ή δέ 

φυλή τών γυναικών έλειποΘύμει, έγένετο,· ώς λίμνη έν 
νυκτί, έν ή οί μέν βομβύλιοι αφανείς γίνονται, ή δ’ ά- 

γλαΐα τών ήμερανθέων λωτών μαραίνεται.
173. 0 δέ Κρισνας τόν μέν Δαρούκαν   άπέστειλεν είς τό άγ- 

γεϊλαι ταΰτα τώ Αρζούνα, τω δέ Βάζρα  έπέταξε φυ- 

λάττειν τάς γυναίκας άπό τών κλεπτών.

*2

3

174. Αύτός δέ, έπιθυμών ΐδεΐν τόν Βαλαδέβαν, έπορεύθη είς 

τήν Δβαρακάν, έν ή ή βοή γυναικών ύλολυζουσών, ύπερέ- 

βαινε τόν τάραχον τής Θαλάσσης.

4. Ό Βουρισραβας ήν ούτος ό ήρως.
2. Δαροόκας, ηνίοχος τοΰ Κρισνά.
3. Βάζρας, υιός τοΰ’Ανιρούδα, ιάοΰ τοΰ Πρζδιούμνα, υίοΰ τοΰΚρισνα.
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175. Συντυχών & 6 Κρισνάς τω πατρι Βασουδέβα, και λαβών 

αόειαν, επορεύθη πρός τόν Βαλαδέβαν ού έκ τοΰ στό

ματος λευκός οφις έξήλθε  , βλέποντος τοΰ Κρισνά.12
1ϊ6. Ούτος ούν ό χιλιοκέφαλος ό'φις ώρμησεν εις τήν θάλασ

σαν, ως δ Ιμαός, ίδεΐν βουλόμενος τόν Μαϊνάκαν  .34
117. Εισεδυ όε την θάλασσαν σύν τοΐς περί τόν Βασουκήν $ 

ό'φεσιν, οΐ ήλθον εις άπάντησιν, ώςπερ βουλόμενος βα- 

στάςαι την γην, ή άπελείφθη ύπό τών ήρώων .5

178. Τοΰ μέν ούν Βαλαδέβα άπελθόντος  εις τόν τόπον τοΰ 

Σέσσα, και τιμηθέντος ύπό τοΰ Βαρούνα, ό Κρισνάς, άρ- 

νησάμενος τόν κόσμον, εΐσήλθεν εις τό δάσος, ένθα και 

άνεπαύετο έν θεωρία.

6

179. Ενωθείς δέ τω άύλω έαυτοϋ φωτί διά τής θεωρίας, τρω- 

Οεις κατά τό πέλμα βέλει όζει ύπό θηρευτού, νομίσαν- 

τος έλαφον μέλανα,
180. Είσέδυ τό άίδιον φώς, ω όνομα Ναηαϊάνα^ τιμώμενος 

πάσι τοΐς Οεοΐς, τοΐς Σίδαις, τοΐς Γανδάρβαις, καί αύ- 

τη τη Ααξμη.

181. Τοΰ μέν ούν Κρισνά, δς έφώτιζε τό πάν, δύσαντος δί

κην Ηλίου, άπας ό κόσμος τεταραγμένος καί ζεζοφωμέ- 

νος έγένετο.
182. Εν τούτω άκούσαντες οί Πανδοίδαι παρά τοΰ Δαρούκα 

1. Ό Βαλαδέβας, αδελφός τβΰ Κρισνά. λευκόχρους.
2. 'Ο Σέσσας ήν ούτος ό οφις, ού απόρροια ήν ό Βαλαδέβας* ούτος ό 

Σέσσας μυθεύεται, ώς βαστάζει τήν γήν.
3. Μαϊνάκας, υιός τοΰ όρους ’ίμαοΰ, δς έφυγε καί κατέφυγεν είς τό 

βάθος τής θαλάσσης έκ φόβου τοΰ "ίνδρα.
4. Βασουκής, έτερος οφις, βασιλεύς τών οφεων, οΐ ούκ είσι Ιίαρεΐαι’ 

ό δέ Σέσσας, βασιλεύς πάντων τών οφεων.
5. Οί γάρ ηρωες έβάσταζον τήν γήν, οΐ άνηρέθησαν.
6. Άποθανόντος δηλ. δ γάρ έξελθών οφις ήν ή ψυχή αύτοΰ.
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τδν όλεθρον τών Ικ τοϋ ’ΐαδοϋ, λύπην, αμηχανίαν, και 

φόβον έσχον, ώς μείναντες απροστάτευτοι.
183. Τή δέ προσταγή τοϋ ’ίουδιστίρα έπορεύθη ό Αρζούνας με

τά τοϋ Δαρούκα είς την Δβαρακάν, όψόμενος τόν πατε'ρα 

τοϋ Κρισνά, περίλυπον οντα.
184. Ελθών δέ, καί ΐδών την πόλιν, ούσαν άνευ ήρώων, ώς 

σώμα φίλου άνευ αισθήσεων, έσχάτην λύπην έλαβε.
185. Περιεκυκλώθη δέ ύπδ τών γυναικών τών έκ τής γενεάς 

τοϋ Βρισνή, αΐ θρηνουσαι, ελεγον «Ω άνερ τής Σουβα- 
» δράς, ήμεΐς αί άθλιαι πώς ζήσωμεν ·,»

186. ’ίδόυν δέ τδν Βασουδε'βαν, κείμενον κατά γής, καί έλεει- 

νώς λε'γοντα, «Ω υιέ ! υίέΐ εκλαιε και αύτός, πεσών κα
τά γής, και έλεγεν

187. «Ούαίήμΐνί καί ύπδ τοϋ τυχόντος γάρ καταβληθησό- 

» μέθα, όντες άνευ έκείνου τοϋ Κρισνά, ου τή χάριτι έχθροί 

» κραταιοί ένικηθησαν ύφ’ ημών, ώς λέοντες ύπ’ έλάφων.

188. «Φεϋ, Κρισνά! φεϋ, Ραμα 1 φεϋ, Σατεκή ! φευ, Πρα- 
» διούμνα ! ποΐ έπορεύθητε ύμεϊς ; διά τί ού συλλαλεΐτε 

» έμοί, έλθόντι ·,«
189. Κείμενος δέ κατά γής ό Αρζούνας, Ορηνεϊν έποίησε καί 

τούς αθέατους θεωρητικούς  τοΐς Θρήνοις, ών ηχώ έγί- 

νετο έν παντί μέρει.

1

190. Οπου δ’ ό Αρζούνας πρότερον διήνυε τήν νύκτα έν ήδέσιν 

ά'σμασιν, ένταϋθα τότε διενυκτεύρευεν έν γυναικείοις θρή- 

νοις  φεϋ τής τύχης !*
191. Περί δέ τήν έω άφήκε τό σώμ.α ό Βασουδέβας  , ένεκα *2

Ί. Καί αί απαθείς έπαθον έκ τοιούτφν θρήνων, καί περ όντες αθέα
τοι, τουτέστι πο^ρωτάτφ.

2. Ό μέν Βασουδέβας πατήρ, ή δέ Δεβακή μήτηρ τοϋ Κρισνά.
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της διαζεύξεως τοϋ υίοϋ· ήκολούθησε δ’ αύτώ και ή Δεβα- 

κη, καί ά'λλαι όμοϋ γυναίκες αύτοϋ.
192. Τελεσας δ ό Αρζούνας τά νόμιμα τοϊς κατοιχομένοις, 

χοάς τε και έναγίσματα, παραλαβών τόν Βάζραν, τόν 

εγγονον του Κρισνά, και τας γυναίκας, ανεχωρησε.
193. Τηνικαύτα ή πόλις τοϋ Κρισνά, ώςπερ λυπουμένη έπί 

τή στερήσει τοϋ κυρίου έαυτής, κατεβυθίσθη είς τόν ωκεα
νόν, θρηνούσα διά τών φωνών τών άνιπταμένων όρνέων 

έκ φόβου Χ.
194. Πορευόμενος δ’ είς τήν ’ίνδραπράστραν δ ’Αρζούνας διά 

δάσους δυσκόλου, άπείρχθη τής όδοϋ υπό τών έκεϊ οί- 

κούντων αγρίων βουκόλων, βουλομένων συλήσαι τάς γυ

ναίκας καί τά κοσμήματα.
195. Απιδών δ’ είς έκείνους τούς βουκόλους μετά Θυμού, με

γάλα καί δεινά ρόπαλα έχοντας, μόλις έκαμψε τό τόξον, 

Οεις τήν χορδήν.

196. Και οί μέν όϊστοι αφανείς έγένοντο έκ τής φαρέτρας, 
καθώς οί χρεώσται άπό προσώπου τοϋ δανειστοϋ· ή δέ 

χορδή, καί περ έλκομένη, ού προσήρχετο τω προσώπω, 
καθώς ούδέ ή νεόγαμος τω άνδρί  .12

197. Ού μήν άλλα καί αί έπωδαί έν λήθη έγένοντο αύτώ ά- 

Ορόως έν τούτω τώ πολέμω, καθώς αί τής μαστρωπού 
διδασκαλίαι έν λήθη γίνονται πρωτοπείρω εταίρα έν τή 

μετ άνδρός ομιλία .3
198. Διαλογιζομένου δέ τού ’Αρζούνα ταΰτα· « Μών ονειρον 

1. Δηλ· “· φωναί τών ορνέων, θρήνοι ήσαν τής πόλεω;.
2. Κατ’ άρχάς ή νεόνυμφος ού προσέρχεται τώ άνδρί, διά τήν ήν 

έχει αιδώ.
3. Διδάσκονται πώς δει προσφέρεσθαι τοϊς έρασταϊς, και όποιους άκ- 

κ.σμυύς δει ποιεϊν.
52
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«τούτος ή άΧλος έγώ είμι; » και βλέποντος, πολλάς 
» γυναίκας ήρπαζαν οί κλέπται.

199. Αλλ’ αί έκλεκταί καί εύειδεϊς γυναίκες, φυλαχθεΐσαι 

έκ τύχης, ούχ ήοπάγησαν ύπό τών κλεπτών, καθόις αί 
χρυσοποιαί βοτάναι, ούκ έρχονται εις χεϊρας τών ατυχών.

200· 0 δ’ ’Αρζούνας, νομίζων την έαυτοϋ ζωήν ανωφελή, 

έκλινε την κεφαλήν, ώςπερ ποοσκυνών την γην, καί δεό- 
μένος αύτής δούναι αύτώ δίοδον είς τό δύσαι.

201. ’Αναχωρησάντων δέ τών κλεπτών, οί άνθρωποι έλεγον 
λυπούμενοι' « Βαβαι τής δυνάμεως τής τύχης ! ό ’Αρ- 

» ζούνας ό νικητής τοϋ κόσμου, ένικήθη ύπό βουκόλων ! »

202. Τοιούτων λόγων άκούωνό’Αρζούνας, άφίκετο είςτήνΐνδρα- 

πράστραν πόλιν, μετά τών έζαιρέτων γυναικών τών ήρώων 

τής γενεάς τοϋ Βρισνή, καί μετά τοϋ Βάζρα καί Δαρούκα.
203. Στήσαντος δ’ έπί τοϋ θρόνου τής ’ίνδραπράστρας τον 

Βάζραν, καί άπελθόντος σύν λύπν), ή Σαττεβαμά καί 
άλλαι γυναίκες τοϋ Κρισνά, είσέδυσαν τό πΰρ έκ λύπης.

204. Επιστάς δ’ ό Βεάσας, εφη τώ ’Αρζούνα, δντι έν όδώ, 

τή είς Χαστιναπούραν άγούση, καί λίαν λυπουμένω έπί 

τε τφ θανάτω τοϋ Κρισνά, καί έπί τή ήττη, ήν έλαβε 
παρά τών βουκόλων*

205. «Μή έχε μελαγχολίαν, ώ τέκνον τίςγάρούκαταβάλλεται 

» ύπό τοϋ χρόνου, ος άφαιρεϊται καί φίλους, καί συγγενείς, 
» καί εύμορφίαν, καί πλούτον, καί ανδρείαν. καί κυριότητα

206. «0 χρόνος κλέπτης έστίν αναφανδόν, εχων δύω λύχνους 

» λαμπρούς, τόν Ηλιον, καί τήν Σελήνην ι, καί άφαι- 
» ρεΐται πάντων πάντα, καί ού καταδαμάζεται ούδ’ ύπό 

» τοϋ Σίβα, ή άλλου ύπάτου Θεού.

1. Ό μέν κλέπτης κρυφίως αρπάζει καί έν σκότει’ ό δέ χρόνος άνα- 
φανδόν καί έν νυκτί καί ένήμέρα’ τοΰτο γάρ δηλοϊ ό "Ηλιος και ή Σελήνη,
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207. «ό χρόνος, ού το μέν θίον άομΛ έστι, τό πρόσκαιρον 

“ τοϋ κόσμου, οί δέ τροχοί, ό Ηλιος καί ή Σελήνή, έρχό- 
» μένος έξαίφνης, ώς κλέπτης, αρπάζει πάντων καί την 
» δόξαν καί τήν πνοήν.

208. «Ο φρόνιμος άνθρωπος γελών, θεωρεί, ώς θεωρός, τόν 

» χρόνον, δς έστι δραματουργός τών συνεχών δεινών τοϋ 

«κόσμου, καί άνήρ τής όρχηστρίας, τής φθοράς ι.

209. « Εί τά έν κόσμω πράγματα μή ήσαν αηδή καί λυπηρά έν 
» τώ τέλει , τίς έποίει άν άσκησιν καί σκληραγωγίαν, ή 

» τήν μέν άνεσιν έχει μέλλουσαν, τόν δέ πόνον παρόντα-,»

12

210. ’Αφίκετο δέ τελευταΐον ό ’Αρζούνας είς τήν Ελεοαντό- 

πολιν, κατακαιόμενος μέν τώ θανάτω τών απογόνων τοϋ 
’ΐαδοϋ έκ τής πληγής τών υπέρων, καί τή έαυτοΰ ήττγ, 

ήν ελαβε παρά τών βουκόλων, άναψυχόμενος δέ τή αμ

βροσία τών λόγων τοϋ μεγάλου Βεάσα.
211. . Σεβέσθω, ώς βομβύλιος, τόν λιοτιον πόδα τοϋ σοφοϋ 

καί ορθοδόξου διδασκάλου Ζηναδάτα, ό έγκρατής καί 

αγαθός ’Αμάρας. Ελαβε τέλος ή δεκάτη έκτη Πάρβα, ή 

ό'νομα Μουσσά^α , τής Βαλαβαράτας, ή έστιν ώς μει

δίαμα τής Σαρασβατής, τής σαλευομένης έπί τής άκρας 
τήςγλώττηςτοϋ Αμάρα, ώς έπί παιδιάς αιώρας (κρεμαςής).

3

1. 01 δραματουργοί εχουσι καί γυναίκας χορεύτριας. — Αίτιος δηλ» 
τής φθοράς, πανδαμάτωρ.

2. Κατά μέν τήν άρχήν χαράν εχει ό άνθρωπος, όταν έ'χη υιόν, ή 
δόξαν, ή άλλο τοιοϋτον νομιζόμενον άγαθόν’ όταν δέ τελευταΐον στερηθή 
τούτων, τότε λύπην εχει.

3. Μουσσάλα λέγεται ό ύπερος δλμου μεγάλου.

Τέλος της Πάρβας, 
ούχί δέ τού Κεφαλαίου.

52*
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ,

δ δια,Ιαιιβάνει περί της έζόδου.

212. ’Ακούσας ό ’ίουδιστίρας Ιλ τοϋ στόματος τοϋ ’Αρζούνα 

τόν Θάνατον τών έκ της γενεάς τοϋ Βρισνή, φοβηθείς την 
δύναμιν τοϋ πανδαμάτορος χρόνου, γνώμην εθετο έγκα- 

ταλιπεΐν πάντα.
213. Την αύτην δέ γνώμην έχόντων καί τών αδελφών αύ- 

τοϋ, τό μ,έν έπιβάλλον τοΐς υίοΐς τοϋ Δρυταράστρα μέ
ρος της γης έδωκε τώ Ιουϊουτσοΰ ,  την δέ έαυτοΰ γην 

τώ Παριξίτα.

*

4. 'Ο Ίουϊτσοΰς υιός ήν νόθος τοΰ Δρυταράστρα.
2. Ερυθρόν τό επιθυμητικόν, ώς τό πΰρ, λευκόν δέ τό απαθές, ώς τό 

ΰδωρ’ ερριψε δέ τόΙερόν πΰρ είς τό ύδωρ, επειδή ούκ έϊχεν έτι τούτου 
χρείαν.

.214. Επέταξε δέ τή Σουββαδρα φροντίζειν τοϋ Παριξίτα, ή 

ην καλοκάγαθος φύσει, καί ηγαπάτο ύπό τών Βραχμά
νων, καί ύπό τών βουλευτών.

215. Χοάς δε ποιήσας καί δείπνα νεκρώσιμα τοΐς κατοι- 

χομένοις, καί σπονδάς τώ άσβέστω πυρί, ερριψεν αύτό 

το πΰρ είς τό ύδωρ, ώς τό επιθυμητικόν είς τό άπαθές  .*2

216. Παρηγορησας δέ τούς πολίτας, λυπουμένους, καί άσπα- 
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σαμενος τήν γήν, έγζαταλιπών πάντα, έξήλθε μετά τών 
άδελφών και τής Δραουπαδής.

217. Ελθόν δε το πυρ, ώςπερ θυμωθέν, επειδή έρρίφθη είς 
το ύδωρ, αίτησε καί ελαβε παρά τοϋ ’Αρζούνα τό τόξον 

και την φαρέτραν, ώς αχρείος φίλος, ά εδωκε πρότερον ι.
218. Εζελθοΰσι δε τούτοις τοΐς έξ, ήκολούθησεν εν κυνάριον, 

και περ κουλυομενον, καθώς τό εργον ακολουθεί τώ νοϊ και 
ταΐς πε'ντε αίσθήσεσιν  .12

219. Επορεύοντο δ’ ούτοι μέσον τοϋ δυτικού καί νοτίου μέ

ρους σχολαίως· και ίδόντες βεβυθισμένην έν υδασι τήν 

Δβαραβατήν , ούκ επαθον τήν ψυχήν, ώς απαθείς.3

220. Περιελθών δέ τήν γήν μετά τών έαυτοϋ ακολούθων αύ

τός ό λαμπρός βασιλεύς, άφίκετο είς τό βόρειον μέρος, 

ώς ό λαμπρός Ηλιος μετά τών έαυτοϋ άκτίνων.
221. Διαβάντες δέ τόν χιονώδη ’ίμαόν, καί ύπερβάντες αύ

τόν τώ κλέει , άφίκοντο είς τό αμμώδες πεδίον κα> 
πειτα είδον τήν Μερόην , και τόν Νανδάναν , τόν λει

μώνα τοϋ ίνδρα.

4
5 6

222. Εν εκείνη τή όδώ, τή ούση άνευ ερείσματος και άντι- 
λήψεως , πεσοϋσα ή Δραουπαδή, καθώς ή γνώσις τοϋ 

μωρού καταπίπτει έν τω πρακτέφ , άφήκε τό πνεύμα.

7

8

223. Ρρωτήσαντος δέ τού Βήμα, «Τίνος ένεκα αύτη ή πάντη

1. "Οτε ό ’Αρζούνας κατέκαυσε το δάσος.
2. Ένθα νους καί α’σθησις, έκεΐ καί εργον.
3. Ή πόλις τοΰ Κρισνα Δβαρικά, λέγεται καί Δβαραβατή.
4. Λευκή ή χιών, λευκόν καί τό κλέος.
3. ’Όρος μυΟευόμενον όλόχρυσον, ένδιαίτημα τών θεών.
6. Νανδάνας λέγεται ό Παράδεισος τοΰ "Ινδρα, δς έστιν έπί τής Με- 

ρόης.
7. ’Εν τή είς ούρανόν άναβάσει διά τοΰ αιθερος.
8. Ανοηταίνει δηλ. είς 8 δει πράττεσθαι κατά τον νόμον.
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» καθαρά, καί έν θαυμαστή ούσα ασκήσει, υπνώττει ύπνον 
» μακρόν, καθώς ή Κουμουδβατή 1 έν ημέρα·,»

4. Κουμουδβατή, ό νυκτάνθης λωτός, δ; συμμύει έν ήμερα.
2. ’Έδει τήν αύτήν αγάπην έχειν πρός τούς πέντε" διό άδικος ήν.
3. Οΐηματίας ήν καί υπέροφρυς.
4. Κάμας, ό ’Έρως, δς έστι πάγκαλος.
5. Πάντων δηλ. τών ήρώων κατεορόνει.

224. 0 ΐουδιστίρας άπεκρίνατο, μηδαμώς στρέψας τό πρόσω

πον· «Πέπτωκε, καί τέθνηκεν, επειδή πλείονα κλίσιν εί- 

» χε πρός τόν υιόν τοΰ Ϊνδρα ’Αοζούναν .»*2

225. Πεσόντος δέ τοϋ Σαχαδέβα, ό ’ίουδιστίρας άπεκρίνατο 

τω Βήμα, έρωτησαντι τήν αιτίαν « Ούτος πέπτωκε διά 
» τήν ήν είχε δοκησισοφίαν  , νομίζων πάντας άνοας.» 

226. Πεσόντος δε τοϋ Νακούλα, έρωτηθείς πάλιν ό βασιλεύς 

ύπό τοϋ Βήμ,α, έφη· «Πέπτωζεν ούτος, έπειδή έφρόνει, 
» ώς εύειδής ήν, καί ούκ ήνείχετο παραβληθήναι ούδέ τω 

» Κάμα .

34

227. Πεσόντος δέ ζαί τοϋ Αρζούνα, άπεκρίνατο ό ’ίουδιστί- 

ρας, έρωτηθείς ύπό τοϋ Βήμα· « Πέπτωκεν, επειδή, νομί- 

» ζων εαυτόν ήρωα, ήρχετο είς τό στάδιον τής μάχης 

» άφροντίστως °.»
228. Είπόντος δέ τοϋ Βόμα, «ΐδού έγώ πίπτω, » δ ’ίουδι- 

στίρας έφη  «Σύ τω πολυφάγου έπαρσις ήν έπί τή δυνά- 
» μει τοϋ σώματος· διά τούτο καί σύ πίπτεις. »

*

229. Αναβαίνων δ’ είς τόν ούρανόν αύτός ό σταθερός έν τοΐς 

τοϋ νόμου, ούκ έστρεψε τούς οφθαλμούς πρός τούς αδελ

φούς, καί περ πίπτοντας.
230. Επακολουθοϋντος δέ μόνον τοϋ κυνός, ό στερεόφρων ΐου- 

διστίρας ειδεν έμπροσθεν τόν ϊνδραν, οντα έφ’ άρματος.

231. Κληθείς δ’ ύπό τοϋ ϊνδρα φωνή ήδεία ζαί άςία άκούε- 
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σΟαι ύπό μακαρίων, «Ελθέ μόνος είς την έμήν πόλιν με- 

” τά τοΰ σώματος, » εφη·
232. « Ούκ ελευσομαι είς τόν ούρανόν άνευ τούτου τοΰ κυνός’ 

ν ουαι εκεινω, δς εγκαταλείπει έν ευτυχία τόν υπηρετούν- 
» τα έν δυστυχία !

233. “ό οομβυλιος, ό έπιφοιτών τοΐς άνθεσιν έν λειμώνι, ούκ 
>> αποδιωκεται, εί και μέλας, ύπό τών άνθέων, όντων 

” επι τής κορυφής τών Θεών '.
234. «Π Γαγγα ού καθαίρει τώ λουτρω τόν άνελόντα βοΰν, ή 

» Βραχμάνα, και τόν διατεμόντα τόν φαλόν τοΰ Σίβα, 
» ούδε μην έκεΐνον, δς εγκαταλείπει τόν άγαπώντα και 

» συνήθη ό'ντα.
235. «Πού δέ δικαιοσύνη έμοι, έάν άφώ τόν κύνα ·, Πόθεν δ’ 

«ούρανός έμοί, άνευ δικαιοσύνης; Ούχΐ δέ μόνον έμοί 

» εκπτωσις τοΰ ούρανοΰ γίνεται, έάν άφώ τόν κύνα, άλλα 
«και σύ αύτώ, δς λέγεις ταΰτα.»

236. Τοιαΰτα είπόντος τοΰ βασιλέως, ό ϊνδρας έφη· «Πώς 
» δ’ άν έλθοι είς τήν έμήν πόλιν ό κύων ούτος, δς ούδέν 

» έπραςεν αγαθόν ;»

237. «Εστω, έφη, και τούτω τω κυνι μετά τοΰ σώματος ού- 
« ρανός διά τών έμών άγαθών έργων. « Τοιαΰτα είπών, 

έτιμήθη ύπό των θεών, θαυμαζόντων.

238. ΑφεΙς δέ τήν έαυτοΰ μορφήν ό κύών, δς ήν αύτός ό Δάρ

μας, και λαβών άγλαάν και θείαν μορφήν, ήγκαλίσατο 

τόν βασιλέα, και έφη, χαίρων
239. «Χαίρω, ώ τέκνον, έπειδή ώράθη ύπ’ έμοΰ έν τώ κυνείω 

» σώματι ή άγαθότης σου καί δικαιοσύνη σου· άναβα 
» τοΰτο τό θειον όχημα· έστω σοι ούρανός άίδιος. »

1. Διότι ήν συνήθης αύτοΐς.
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240. Κατά τήν προσταγήν ταύτην τοϋ πατρός, άναβάς τό όχη

μα, δ ήν κλίμα; τής αρετής, αύτός ό δικαιότατος, ήλθεν 

εις τον ούρανόν ενσώματος.
241. Τιμηθείς δ’ύπό τών θεών καί ύπό τών όσιων Βραχμά

νων, τοϋ τε Ναράδα καί τών λοιπών, ήγλαιζετο έν τοΐς 

όσίοις βασιλεΰσιν, ώς ή Σελήνη έν τοΐς άστρασιν.
242. Ελθών δ’ εις τόν ούρανόν, εφη τώ Ινδρα· «Οπου εΐ- 

» σίν οί έμοί αδελφοί, καί ή έμή γυνή, έκεΐσε άγαγέ 

« με.» — «Μή φρονεί άνθρώπειαέν ούρανω, » εφη ό Ϊνδρας. 
0 δέ, καί περ κωλυόμενος, διϊσχυρίζετο.

243. Σεβέσθω, ώς βομβύλιος, τόν λώτιον πόδα τοϋ σοφοϋ 

καί ορθοδόξου διδασκάλου Ζηναδάτα ό αγαθός καί έγ- 

κρατής Αμάρας. Ελαβε τέλος ή δεκάτη έβδομη Πάρβα, 

ή καλούμενη Πρασθάγα τής Βαλαβαράτας, ή άπαλ-

λάττει τήν άγνοιαν, καί είκών έστι τής μαθήσεως έκεί

νου τοϋ Αμάρα.

Τέλος τής Πάρβας, 

ούχΐ δέ του Κεφαλαίου.

4. ΠρασΟάνα λέγεται ή έξοδος, ή άναχώρησις.
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ΚΕΦΑΑΑ.ΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ,

Περί της αναβάσεις είς

244. ’ίδών δ’ ό ’ίουδιστίρας έν ούρανώ ένδοςον τον Δουριο- 
δάναν σύν τοΐς άδελφοΐς αύτοΰ, εφη τω ϊνδρα, θυμού- 

μενος·
245. « Προσκύνησις τφ ούρανώ ένθα ούτος ό Δουριοδάνας, ό 

» κακούργος, καί τοΰ κόσμου τύραννος, τιμάται άνεπηρεά- 
» στως, έπί θρόνου υψηλού καθήμενος.

246. «Τί δεϊμοι τούτου τοΰ ούρανοΰ, ένθα ούκ έστι σκέψις 

» καί κρίσις ; έστω μοι εκείνος ό ούρανός, ένθα πάρεισιν 
» οί έμοί αδελφοί. »

247. 0 δ’ Ϊνδρας έφη ένί θείω διακόνω, ταχυτέρω καί τοΰ 

νοός· «Δεΐςον τούτω τω βασιλεΐ τούς αδελφούς, τούς ον- 

» τας έν άνε'σει.»
248. Ηκε δ’ό ’ίουδιστίρας δι’όδοΰ, ή έδείχθηύπό τοΰ θείου 

διακόνου, εις τόν αδην, ένθα ήν μεγάλη δυσωδία, κολά

σεις, δεσμά, όδύναι, καί αλλα τοιαϋτα δεινά.

249. Ενταύθα ή'κουσε φωνής θλιβεράς, καί πίκρας είς τήν 

ακοήν, έζερχομένης έκ στόματος τών συγγενών, οΐ ήσαν 
πεπεδημένοι, καί έκολάζοντο κολάσεσι πολυειδε'σιν.

1. Είρωνικώς τοΰτο λέγει.
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250. «Ημείς έσμεν οί περί τον Βημαν· έγώ είμι ή πολύπαθης 
» Δραουπαδή· ημείς αναψυχήν λαμβάνομεν τω αέρι τής 

«αρετής σου· άνάμεινον μικρόν τι. »
251. Στάς δ’ ό βασιλεύς ακίνητος τοιούτοις λόγοις, ώςπερ 

δυνάμει επωδής ι, προζενούσης ακινησίαν, κατήγορων τών 

κακών αποτελεσμάτων τής τύχης, έφη τώ θείοι διακόνω*

252. «Εγώ ένταΰθα μένω σύν τοΐς οίκείοις· ό μέν αδης ούτος, 

» ώς ούρανός μοι έστιν, ή δέ Βαϊταρινή  , ώς Γα γά, οί 
« δέ πόνοι, ώς άνέσεις.

*2

253. « Εύ σοι γένοιτο  άπιθι. Προσκύνησις  τω ούρανώ καί 

«τοΐς έν ούρανώ θεοΐς, ένθα οί μέν κακούργοι τιμώνται, 
» οί δ’ αγαθοί τήν φύσιν ατιμάζονται. »

* 3

254. Τοϋ μέν ούν θείου διακόνου άκούσαντος, καί άναχωρή- 
σαντος, ό βασιλεύς εΐδεν ένώπιον τόν Ινδραν, καί ούχί 

τόν αδην, ούδέ τούς έν τώ αδη.

255- Καθιλαούνας δ’ ό τών θεών αρχών αύτόν τόν βασιλέα, 
άποροΰντα τί εϊη τοΰτο, καί άνα ψυχόμενου ήδεΐ αέρι, 

έφη*
256. «Ο,τι ολίγον ψεύδος είρηκας εις θάνατον τού διδασκά- 

•· λου Δρόνα, τούτου ό καρπός, ό τόπος τής κολάσεως, 
» έδείχθη σοι διά τής έμής γοητείας.

257. « Νΰν δ’ ΐδέ έν ούρανώ τούς αδελφούς, ό'ντας έν πελάγει 

» αμβροσίας χαράς, καί τήν Δραουπαδήν πρός τούτοις 

« άγλαί’ζουσαν τόν ούρανόν. »
258. ίίσθη δέ τοΐς λόγοις τού Ινδρα ό ’ίουδιστίρας, καί προσ- 

ταχθείς ύπό τού Δάρμα, είσέδυ είς τό καθαρόν καί κα- 

4. ’Έστι καί έπφδή, ή καταπαύει καί βροχήν, καί πΰρ, καί πάν άλ

λο δεινόν.
2. Βαϊταρινή, ποταμός εν "Αδη έξ αΐματος καί πύου.

3. Ειρωνεία τοΰτο.
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Οαρτιζον ύδωρ τής ούρανίας Γαγγας, ώςπερ είς τήν εαυ

τού αρετήν, ή τακεΐσα, μετετράπη είς ύδωρ.
259. Είς δε χαραν τοϋ βασιλέως, άντί τών βομβυλίων, οί 

περί τόν Τουμβαροϋν  Γανδάρβαι, αφανείς ό'ντες έν συνε- 

Ζεσι Ζ?υσ°ΐ’ λωτοΐς , έβρεχον άμβροσίαν είς τάς άκοάς 
τοϋ βασιλέως διά φωνών ήδέων.

1

12

260. Αντί δε φωνών τών έν ύδασιν έλεφάντων, ήχοι μουσι

κών οργάνων, κρουομένων ύπό θείων μουσικών άτανών, 
ήκούοντο είς χαράν εκείνου τοϋ βασιλέως.

261. Αντί δέ λωτών, τών σαλευομένων τω άε'ρι, ’Αψαραι  

χορούς έποίουν είς χαράν τοϋ βασιλέως, έμβεβυθισμέναι 
τοΐς ύδασιν, ών τά πρόσωπα και αί χεΐρες μόνον εξω ή- 

σαν τοϋ ύπατος, ώς λωτοί .

3

4

262. II μέν ούν Γαγγά, έκδύσασα τόν ’ίουδιστίραν τήν άν- 
θρωπείαν φύσιν, ένέδυσεν αύτόν τήν θείαν · ό δε, προσ

κείμενος τοΐς έν υδασι χαροποιοϊς άσμασι καί χοροΐς, ού
δέν τι έγνω .

5

6

263. Ηγλαίζετο δ’ αύτός ό ’ίουδιστίρας, ώςπερ λαβών σώμα, 

ποιτίΟέν έζ τών καθαρωτάτων λειψάνων Ηλίων καί Σε- 

λχνών, καί Ερώτων άπειρων αιώνων, ους ό χρόνος ανέλυσε, 
καί έκάθηρεν, ώς πϋρ .7

1. Τουμβαροϋς, πρώτος τών Γανδαρβών, οΐ είσι μουσικοί θεοί* λέγε
ται και Τουμβουροϋς.

2. Έν τοΐς υδασι λωτοί φύονται" έν δέ τοΐς τής ουρανίας Γαγγας 
χρυσοί είσι λωτοί" περί δέ τούς λωτούς βομβύλιοι βομβοϋσιν" έκεΐ δέ μου
σικοί θεοί ήδον είς χαράν τοϋ βασιλέως.

3. ’Αψαραι, θεϊαι νύμφαι.
4. Ό μέν καυλος τοϋ λωτοϋ ένδον έστι τοϋ ύδατος, τδ δ’άνθος έξω.
5. Το άνθρώπειον σώμα έξέδυσε, καί ένέδυσεν αύτον το θειον.
6. Προσέχων τοΐς Οείοις άσμασι καί χοροΐς, ούκ ήσθετο δ'πως, ίκδυ- 

θείς τήν άνθρωπείαν φύσιν, ένεδύθη τήν θείαν.
7. Καθώς το πϋρ αναλύει καί καθαίρει τον χρυσόν, ουτω και ο χρονος
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264. Πορευόμενος δέ μετέπειτα είς την όμήγυριν τών θεών, 

ο,τι άξιον δώρον ήθελε /αρίζεσθαι τοΐς καθ’ οδόν ποιοΰ- 

σιν άξια θεωρίας και τέρψεως, τοΰτο εβλεπεν είς τάς χεΐ

ρας αύτοΰ ερχόμενον αύτομάτως ι.
265. ’Αφίκετο δ’ είς την σύνοδον τών θεών, οδηγού οντος 

τοΰ "ϊνδρα, πίνων ύπερηδιστα διά της άκοής τό εκ τής 

Ραζασσουΐας θυσίας κλέος αύτοΰ, ύμνούμενον ύπό τών μου

σουργών θεών   .*I.2
266. Ενταύθα είδε τούς αδελφούς αύτοΰ, /αίροντας τοΐς 

άσμασι καί τοΐς χοροϊς θείων Νυμφών, ύπερβαίνοντας τη 
λάμψει τόν Ηλιον, καί αγλαΐζοντας τήν θείαν σύνοδον.

267. Αιά δέ τής προσταγής τοΰ ϊνδρα είδε τόν μέν Καρνάν 

καί ’Αββιμανιοΰν ενόντας τώ Ηλίω, τόν δέ Κρισναν έν- 

όντα τω φωτί τοΰ Βισνοΰ, τόν δέ Δρυταράστραν τω 
βασιλεΐ τών Γανδαρβών, τόν δέ Δρόναν τώ σώματι τοΰ 

Βριχασπατή, τόν δέ Βησμαν τω όγδόω Βασοΰ, καί άλ

λους πρός τούτοις ήρωας ενόντας άλλοις θεοϊς, ών άπόρ- 
ροιαι ήσαν έπί γής, είς τό άφελεΐν τό βάρος αύτής.

268. Ενταύθα ήγάλλετο αύτός ό ’ίουδιστίρας, ό μέγας βα

σιλεύς, ομοιος ων κατά τήν δόξαν τω Χαρισσάνδρα , 3

ανέλυσε καί έκάθηρεν απείρους Ήλιους καί Σελήνας, και "Ερωτας άπειρων 
αιώνων, εζ ών, άναλυθέντων, καί καθαρθέντων, συνέστη τδ σώμα λαμ
πρότατου καί ευειδέστατον" ό γάρ ’Έρως ευειδής. Σημείωσαι, ώς απεί
ρους αιώνας δοςάζουσι, κατά τάς απείρους κοσμογονίας" έν δ’έκαστη 
κοσμογονία, νέος Ιίλιος καί νέα Σελήνη, καί νέος ’Έρως γίνεται.

I. Τούτο έστιν ούρανδς, τδ τυγχάνειν εύθέως ου τίνος επιθυμεί ό άν
θρωπος. ’Έθος δ’έστί δώρα χαρίζεσθαι τοϊςποιοΰσι παιδιάς, εις θεωρίαν 
καί τέρψιν.

2. Οί μέν θεοί ύμνουν, αύτδς δ’ ήκουεν ύπερηδιστα.
3. Χαρισσάνδρας, μέγας βασιλεύς τής Άϊοδδεαί, δς 'Ραζασσουίαν 

θυσίαν έτέλεσε, καί τδν κόσμον ήρνήσατο.
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και εχων περί έαυτόν τον Βαγηράταν, τόν ί’άμαν, τόν 
Δηλίπαν, καί άλλους τοιούτους θαυμαστούς ηρωας.

269. Σεβεσθω, ώς βομβύλιος, τόν λώτιον πόδα τοϋ σοφού και 
ορθοδόξου διδασκάλου Ζηναδάτα ό αγαθός καί εγκρατής 

Αμάρας. Ε’ίληφε τε'λος ή Δέκατη όγδοη Πάρβα, η καλού

μενη Σβαργαροχάνα 2, της Βαλαβαράτας, η έστιν αύτη 
ή γνώσις, καί ανατολή τού λαμπρού νοός έκείνου τού 
’ Αμάρα.

Εν τούτοις τοΐς πέντε Βιβλίοις δι’ ενός Κεφαλαίου έμ- 
περιέχονται διακόσιοι όγδοηκοντα καί είς στίχοι, κατά τό 

μέτρον τού ’Ανουστούπα.

Τέλος τοϋ Τεσσαρακοστού Δευτέρου Κεφαλαίου

της Βαλαβαράτας, δ διαλαμβάνει περί 

της ίπποΟυσίας, περί της έν έρημω διαγωγής, περί 

τοϋ ύπέρου, περί τής εξόδου, 

καί περί τής άναβάσεως είς ούρανόν.

4. Σβαργαροχάνα, άνάβασις είς ούρανόν.



Ι*·*····»·*·····»···».»·»··*.*»·.·*·»·,·..,»,.,

* Τοΰτο έν τή Μα/αβαράτα τέθειται ύπό τοΰ Βεάσα κατ’ άρχάς' ό 
θέ Αμάρας άραρότως τίθησιν ένταΰθα, έπειδή διαλαμβάνει τήν βασι
λείαν τοΰ Παριξίτα, δς έβασίλευσε μετά τόν Ίουδιστίραν.

1. Ώς ή γυνή έρα άνδρός άξιου καί νέου.
2. Τό πρωτότυπον χάριν εχει μεγάλην, έπειδή παίζει πρός τ«ςλέξεις 

ύ ποιητής.

Β1Β. ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ.
Η

ΚΕΦΑΑΑ1ΟΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ*,

δ διαλαμβάνει την βασιλείαν τοϋ Παρι^ίτα^ 

τί]ν όγιοθυσίαν του Ζα> αμεζαία, κτλ.

1. δοίη ίμΐν εκείνος ό ό'σιος Βεάσας γνώσιν, επαγωγόν τής 

αθανασίας  ού τήνέν τη Μαχαβαράτα αμβροσίαν τής γλωσ- 
σης οί πίνοντες έκ καρδίας, ούκ έφίενται τής χώρας τών 

θεών, ένθα έστίν ή θεία αμβροσία.

*

2. ΐί δέ γή, ή πάσχουσα πάθος τής διαζεύξεως τών πέντε 

υίών τοϋ Πανδοϋ, ίδοϋσα τον Παριξίταν, λαμπρά έχοντα 

πλεονεκτήματα, καί νεανίαν οντα, εμμανώς ήράσθη αύ- 
τοϋ ι, άφεΐσα τό πάθος.

3. Πώς ούτος ό βασιλεύς έπαινεθείη άν, ος τό κλέος τών 
προγενεστέρων τ^ΤιΠζ τη πολυδωρία, καί τή θερμουργία, 

καθώς ό χρόνος αύξάνει τό δένδρον τώ ΰδατι, καί τή 

Θερμότητι τοϋ Ηλίου    ;*12
4. Τούτου τοϋ δεινωποϋή θερμότης, ή έκ τών βελών, έφερεν
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εζ πρόσωπα, 8ώ τών εξ βασιλικών τρόπων 1 ώς ό υίός 
τοΰΣίβαΣκάνδας1 2. Οί δέ δώδεκα Ηλιοιήσαν ώς ε’νώτια 3.

1. "Εξ τρόποι είσι προσήκοντες τφ βασιλεϊ" ειρήνη, πόλεμος, εκστρα
τεία, άστρατεία, διχόνοια περί τούς εχθρούς, και συμμαχία. Ού μόνον 
δηλ. πολεμικός ήν, αλλά καί πολιτικός.

2. 'Εξαπρόσωπος έστιν ό Σκάνδας.
3. ΤΙ έξαπρόσωπος θερμότης αύτοΰ είχεν, ώς δώδεκα ένώτια τους 

δώδεκα ΤΙλίους. Οί Ινδοί λέγοντες δώδεκα Ήλιους, αίνίττονται τάς έν 
τοΐς δώδεκα ζωδίοις ι&οράς τοΰ Ήλιου κατ’ έτος.

4. Μυθολογοΰσιν, οτι ή έν τή Σελήνη μελανότης ελαφος έστιν’ οθεν 
πλάττει ό ποιητής, ώς ή έλαΦος, ή φίλη έστί τών ασμάτων, έρχεται είς 
τήν Σελήνην, θελγομένη τοΐς περί τοΰ Παριξίτα ασμασι, μηδαμώς φο
βούμενη καίπερ βλέπει τήν κυρτότητα αύτής, ούσαν ώς όνυχα λέοντος" 
κυρτή γάρ έστιν ή διγότομος Σελήνη, ώς καί ό όνυξ τοΰ λέοντος.

5. 'Ο ποιητής παίζει προς τάς λέξεις" Δάνδα λέγεται ή βακτηρία 
καί ή παιδεία" ή βακτηρία δίδοται είς άντίληψιν τοΰ πεσόντος.

6. Δηλονότι έν απάντων ταΐς καρδίαις ήν, καί διά τοΰτο ού μόνον 
Ιργφ, άλλ’ ούδέ διανοίφ κακόν τις έποίει.

5. Ιουτου τό λευκόν κλέος αδει αεί ή Σελήνή, καί περ πλή- 

ρχς ούσα λευκών καί άμβροσίων άκτίνων διά τοΰτο έρ
χεται ή ελαφος είς τήν αγκάλην αύτής, καί περ έχούσης 

την κυρτότητα, ώς ό'νυχας λέοντος   .456
6. Ούτος ό εΰσπλαγχνος έξήγε διά τής προσηκουσης παι

δείας τόν πεσόντα είς βόθρον αμαρτημάτων, επειδή έστε- 

ρήΟη τοΰ λογικού, ένεκα τοΰ επιθυμητικού καί θυμικοΰ, 
καθώς ό άνθρωπος εξάγει διά τής βακτηρίας τόν πί- 

πτοντα εις βόρβορον, επειδή ού βλέπει, ένεκα τής κόνεως, 

η του σζ,οτουςΛ
7. Ούτος ό φιλοδίκαιος τίνος τήν καρδίαν οίκον ούκ έποίη

σεν, ήν ήγόρασε διά τών έαυτοΰ αρετών · διά τοΰτο ού- 

δείς έν καρδία κακόν τι διενοεϊτο, δι’ ύποψίαν, ότι τοΰτο 
5 ~ ' 6εκείνος γινωσκεί .
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8. Τούτου εν τή γή ούκ έγινώσκετο έξ άπο^είξεως, ούδ’ υπό 
σοφών άνδρών, οτι κλέπται είσί ,  καθώς γινώσκεται 

ύπ’ εκείνων τών σοφών, οτι Ποιητής έστι τοΰ παντός, 
άπο^εικνυόμενος έκ τών καθόλου, καί κατά μέρος αυτού 

ποιημάτων.

*

9. Ούτος, λατρεύων καθ’ έκάστην περί την έω, έ^έετο τού 
Σίβα   , δούναι πολλούς έπαίτας· ό £έ μη 3υνάμενος 

ποιήσαι τοΰτο τό αίτημα, λαβών μορφήν επαίτου έπί γης, 

ήλθεν αύτός πρός αύτόν.

123

10. Τούτω τώ βασιλεΐ Παριξίτα γυνή έγένετο, Μα^ραβατή 

τοΰνομα  ην ΐόοΰσα πάνυ εύειοή ή θυγάτηρ τοϋ βασιλέως 
τών όρέων ’ίμαοΰ, Παρβατή, συνέ^ησε τώ έαυτής σώμα- 

τι το του Σιοα, του ανόρος αυτής .

*

11. Συνευφραινομένου ^έ τοϋ βασιλέως ταύτη τή λαμπροτέρα 

άπασών, οί Οεοί,οί εύφοροι τών τοϋ κόσμου μερών, μεγά
λην χαράν έλαβον, ταΰτα έννοοϋντες· «Ούτος ό βασιλεύς, 
» ό ών ήμετέρα είκών , έγένετο έκ τής ήμετέρας αγαθής 

» τύχης. »

4

1. Κλοπή ούκ έγίνετο, καί διά τοΰτο ούκ άπεδεικνύετο, ότι κλέπται 
ήσαν.

2. 'Ο Σίβας δοτήρ έστι τών έφετών' αλλά καί ούτως ούκ ήδυνήθη 
δούναι αύτω, 8 ήτησεν, επειδή άπαντες ήσαν άνενδεεϊς.

3. Ενίοτε γράφουσι το σώμα τοΰ Σίβα έξ ήμισείας θήλυ, αίνίττοντες 
διά τούτου τήν φύσιν, οτι έξ άρρενος καί 0ήλεος τό παν συνίσταται. Εν
ταύθα δ’ ό ποιητής πλάττει, ώς έξ έκείνου τού χρόνου έγένετο τό σώμα 
τού Σίβα άρρενόθηλυ, καί έν ταύτώ δηλοϊ οτι ή εύείδεια τής Μαδραβα- 
τής ύπερέβαινε τήν τής Παρβατής, καί διά τοΰτο έφοβήθη ή Παρβατή 
μήπως άπατηθείη ό Σίβας.

4. Λέγουσιν οτι, δτε χρίεται βασιλεύς, εϊσδύουσιν είς τό σώμα αύτοΰ 
οΐ έφοροι τών μερών τοΰ κόσμου θεοί" διά τούτο χαράν ελαβον οΐ θεοί, 
νομίζοντες οτι καί αύτοί συνευφραίνονται.
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12. Εν δέ καιρώ αυτή ή βασιλική γυνή εσχεν έν γαστρί 

έμβρυον, καθώς ή Βραχμάνδα έχει έν εαυτό) τον ποιητήν 

Βραχμάν, πάσαν χάριν έχον, καί ικανόν δν εύφράναι τούς 
τρεις κόσμους.

13. Ταύτης τό τών μαστών ζεύγος, τό ον παχύ, και με- 

λαίνας Οηλάς εχον περίλυπον ήν καί περιχαρές· περί

λυπον μεν, ώς μή άπολαΰσον τής περιπτύξεω; τοΰ άν
δρός  ’ περιχαρές δέ, ώς μέλλον θρέψειν ηρώα, μόνον κυ

βερνήτην τοΰ κόσμου.

12

14. Επειδή δέ ό μητροπάτωρ Ηλιος, καί ό πατροπάτωρ φω- 

στήρ τής νυκτός, ή Σελήνη, ένέσταξαν τω έμβρύω τήν 
ιδίαν εαυτών λάμψιν , διά τοΰτο τό σώμα ταύτης εσχε 

θερμότητα και ωχρότητα .

3

4

15. Αυτή, άποβαλοΰσα μέν τά λοιπά κοσμήματα, διά τήν 

ασθένειαν καί ίσχνότητα τοΰ σώματος, φέρουσα δέ μόνα 
δύου λιθοκόλλητα χρυσά ψέλλια, έφαίνετο ώς ή έωθινή 

ώρα, οτε ό μέν Ηλιος καί ή Σελήνη εμφανείς είσιν , οί 
δ’ αστέρες αφανείς.

5

16. Εγκυος δ’ ούσα, περιεπάτει σχολαίως· τοΰτο δ’ έποίει, 

1. "Οταν ή γυνή έγκυος γίνεται οί μέν μαστοί παχυνονται, αί δέ θη- 
λαί μελαίνονται.

2. "Οταν ή γυνή έπίτεζ ή, δ άνήράπέχει τοΰ συνεΐναι αυτή.
3. Ή ΛΙαδραβατή εΐλκε τό γένος έκ τοΰ Τίλιου" ό δέ Παριςίτας έκ 

τής Σελήνης.
4. "Οταν ή έγκυος έπίτεξ ή, ασθενής γίνεται καί ωχρά" καί ή μέν 

θερμότης άναφέρεται εις τον θερμόν "Ηλιον, ή δέ ώχρότης είς τήν λευκήν 
Σελήνην.

5. Ό μέν "Ηλιος κατά τήν ανατολήν, ή δέ Σελήνη κατά τήν δύσιν, 
μή δντων αστέρων. Ό μέν ' Ηλιος καί ή Σελήνη τά ψέλλια είσι" τά 
δ’άστρα, τά κοσμήματα, οι μαργαρίται, καί οί άδάμαντες.

53
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ΐνα μή θλίβοιτο λίαν ή γή διά τό βάρος, ή ούσα σύν- 

ανδρος, κα'ι ' Ρατναγάρβα, ώς και αύτη *.

1. Ό βασιλεύς λέγεται άνήρ τής γής άλληγορικώς* τής δέ γής όνο
μά έστι καί τούτο 'Ρ ατναγάρβα, δ έστι μεθερμηνευόμενον, εχουσα έν 
ναστρί κειμήλια" και ή βασίλισσα γάρ είχεν έν γαστρί κειμήλιον το εμ- 
βρυον,ώς και ή γή έχει έν γαστρί κειμήλια, χρυσών καί άργύριον, και λί
θους πολυτίμους.

2. Ή έγκυος γυνή δρεξιν εχει παντοίου βρώματος, και παντοίας 
θεωρίας.

3. Κουμουδβατή λέγεται ό νυκτάνθης λωτός.
4. Αί διαστάσεις τοΰ τόπου, ώς γυναίκες.

17. Ούτινος δ’ ορεξιν είχε  , τούτο ήν εύπόριστον καί πρό

χειρον διά τού πλούτου, διά τού κράτους, και διά τής 

έπωϋής, τού άνδρός αύτής ιόντος είς τούς τρεις κόσμους, 

καί φίλου ό'ντος τών θεών, τών Βραχμάνων, καί τών ύπό 
γήν ό'φεων.

12

18. Ηγλαΐζετο δ’ αύτη, λαμπρά ούσα τό σώμα τή πληρώσει 

τής όρέξεως, καθώς αγλαΐζεται ή Κουμουδβατή , Οάλ- 

λουσα τή ανατολή τής λαμπράς Σελήνές.

3

19. Εγέννησε δ’ υίον, καθώς ή γαλακτική θάλασσα τήν Σε

λήνην, έν αγαθή ώρα είς θεωρίαν τών αγαθώνόφθαλμών 

τού κόσμου, λαμπρύνοντα πάντα τά μέρη τή άκρα λαμ- 
πρότητι τού σώματος.

20. Γεννησασα δέ τούτον τόν λαμπρόν υιόν, έγένετο ή πρώτη 

άπασών τών γυναικών έν ώ γάρ μέρει ό Ηλιος ανατέλ

λει, ά:α έκεΐ>ο ού καλούσι πρώτον πάντων τών αεοών ·, 7 ι ί Γ Γ 7
21. Γεννηθέντος τούτου τού έκλαμπρου παιδιού, τού εχοντος 

απόρροιαν πάντων τών θεών, τών έφορων τού κόσμου, 
πάσαι αί διαστάσεις τού τόπου χαράν ελαβον, έλπίζου- 
σαι οτι συμπαίζουσι νέω γεννηθέντι άνδρί .4

22. Τούτου έν τώ σώματι όντων τών θεών, τών εφόρων τού
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κοσμου, ο Κουβέρα; μόνος έκαυχάτο, ος είχε τά πρω
τεία, επειδή ό έν οϊκςο τοϋ βασιλέως θησαυρός ούκ έξεκενώ- 

θη, καί περ γενομένων πολλών δωρεών έπί της γεννήσεως 
τούτου.

23. Ονομα δ έτέθη τώ παιδίω τούτω ύπό τοϋ βασιλέως 

Ζαναμεζαϊας, δ δηλοΐ, ώς παρά μέν τοΐς εύμενέσιν εσται 

είς τιμήν τοϋ πατρός, τοΐς δε δυσμενέσιν έσεται όλεθρος.
24. Πώς δ’ άν έπαινέσαιμι τό γλυκύτατον γάλα τών μαστών 

αύτής τής γυναικός τοϋ βασιλέως, δ έπινε καί αύτη ή αμ
βροσία Σελήνη, λαβοΰσα τό πρόσωπον τούτου τοϋ παι- 

δ ίου;
25. Αύτό τό βρέφος έπινεν ήδέως διά μέν τών όμμάτων τά 

μειδίαμα τής μητρός, διά δέ τής τής ρίνός τήν εύωδίαν 

τοϋ στόματος αύτής, διά δέ τοϋ στόματος τό γάλα, διά 

διά δέ τών ωτων τάς ηδυλογίας, διά δέ τοϋ σώματος 

τάς έν άμφοτέραις ταΐς χερσΐν αύτής παιδιά; ’.

26. Ων δ’ ό παΐς ούτος έπι κινητής κλίνης (βαβαλίου) καί 

καί βλέπων τό παν κινούμενου, έβυθίζετο είς ύπνον, 

ώςπεο εις χαράν Θεωρίας βαθείας, τοϋ μόνου ακινήτου 

Θεού  .12
27. ίίοπετο δέ διά τοϋ στήθους, κινών χεϊρας καί πόδας 

έπι γής, λαμπρώς (στρωμένης έκ μαρμάρων, ώςπερ κο- 

λυμβών έν τή γαλακτική θαλάσση τοϋ κλέους τής ύπερ- 

φυοϋς εύειόίας αύτοΰ.
28. Βλέπων δέ τούς οικείους άνισταμένους, άνιστάμενος 

καί αύτός ομοίως έκείνοις, ούχ ήπτετο τών δακτύλων 

1. Τάς άπδ τής μ.ΐας χειρός είς την ετεραν μεταφοράς.
2. 'Ως ό θεωρητικός, έννοών τά πάντα άστατα, βυθίζεται εις θεωρίαν 

μόνου τοϋ Θεοϋ, ος έστιν άεί διαμένων.
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αύτών, μήπως, κλείσας την χεΐρα φανείη, δτι σκνιπός 
έστι καί φειδωλός.

29. Ο,τι δέ ποιων τις έφαίνετο, τοΰτο εύθέως ύπό τούτου 

κατά μίμησιν έπράττετο 1φ δθεν ύπό τών Οεωρούντων 

είκάζετο, ώς άνείκαστον έχει δύνααιν νοός.

30. ’Αληθές έστι τό ρηθέν έν τή Βέδα, οτι ό υίός άλλος έστί 

γεννητωρ  πώς γάρ άν άλλως άπεδίδοτο τοσαύτη στορ

γή τοϋ Παριξίτα καί της Μαδραβατής πρός τούτον τόν 

υιόν  

*

12
31. Απασαι δ’ αί μαθήσεις, ίδοΰσαι τώ τοϋ νοός όφθαλμώ 

τούτον τόν άριστον, έσπευσαν άθρόαι έλθεΐν πρός αύτόν 
έν ταύτω, έρίζουσαι άλλήλαις  .34

32. Τών δ’ έχθρών άπολεσθέντων καί ύποταγέντων έκ τής 

αγαθής τύχης τούτου τοϋ παιδός, ό βασιλεύς, αμέριμνος 

ών, έπορεύθη είς Θήραν, πιεΐν θέλων τό κλέος τών βε

λών αυτού
33. Θηρεύων δ’ έν μέσω δρυμού, καί διώκων ρ/ίαν έλαφον, 

φεύγουσαν μετά τό τρωθήναι βέλει, έφέρετο τή δε κάκεΐ- 

σε διά πολλού, καθώς ό έπιθυμών μέν πλούτου, ών δ’ ά

μοιρος τύχης.
34. ΐδών δ’ ένα ησυχαστήν, Σαμήκαν τουνομα, έν Θεωρία 

καί έχεμυθία όντα, καί έρωτήσας αύτόν περί τής έλάφου, 
έθετο διά τού κέρατος τοϋ τόξου περί τόν λαιμόν αύτού, 

μή άποκρινομένου, ώς όρμον, ένα ό'φιν τεθνεώτα.
35. ’Αναχωρήσαντος δέ τοΰ βασιλέως, ό τού άνα/ωρητού

1. Τό μιμητικόν δηλοΐ καί τό αντιληπτικόν.
2. Έκ τούτου δηλοϋται, ώς λίαν ήγαπατο ύπό τών γονέων.
3. Ώς γυναίκες πολλαί, ίδοΰσαι πάγζαλον άνδρα, έρχονται άθρόαι 

προς αύτόν έν ταύτω' δηλ. άπάσας τάς μαθήσεις έν ταυτω έμαθεν.
4. Το κλέος ώς νέκταρ.
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υιός, ώ όνομα Σρηγγης, έλθών, και ΐδών, έρυθριάσας έκ 
Θυμοΰ, ηράσατο ούτως· <« Οςτις εθετο έπι τοΰ πατρός μου 

» τόν οφιν, τούτον δακέτω μετά επτά ημέρας ό οφις 
» Ταςάκας. »

36. Εύσπλαγχνία δέ κινούμενος ό όσιος Σαμήκας, ανήγγειλε 

τα της άράς τοΰ υίοΰ τω βασιλεϊ  ό δε, συγκαλέσας πάντας 
τούς έπαοιδούςκαί φαρμακεϊς, έφρόντιζε τρόπων της εαυ

τού σωτηρίας.

*

37. Συμβουλευθείς δέ τοΐς έπιλέκτοις έπαοιδοΐς, και φαρμα- 

κευσι, ζατεσκευάσατο εύθέως ύψηλόν οίκημα έπι της κο

ρυφής ενός στύλου, και έλθών, ωκησεν έκεΐ, παντός άλ

λου κωλυόμενου είσελθεΐν.
38. Πέριξ δέ τούτου τοΰ οικοδομήματος τριπλοΰν τείχος 

έποίησεν έκ λίθων άλεξιφαρμάκων, επωδών, και βότανών, 
άδιάβατον ίοβόλοις ό'φεσιν, ούσιν έν τοΐς τρισί κόσμοις.

39. Εν δέ τη ρητη ημέρα , έκεϊνος ό ό'φις, διεγερθείς ύπό 

της άράς τοΰ οσίου, άφίκετο είς την Ελεφαντόπολιν, ιός 
περ λαβών μορφήν τοΰ πυροειδούς θυμοΰ αύτοΰ τοΰ 

ίαμα, παροξυνόμενος και ύπό της πρός τόν Αρζούναν άπεχ- 

θείας  .

1

*2

40. Είδε δ’ έν όδώ έκεϊνος ό ό'φις Βραχμάνά τινα, Κασσέ- 
παν όνόματι, ος έγίνωσκεν έπωδην, άντίδοτον τω ίώ τοΰ 

ύ'φεως, και ηρχετο σπουδαίως είς σωτηρίαν τοΰ βασιλέως, 

πτωχός ών, καί πλούτου δεόμενος.

41. Τούτου δέ τοΰ Βραχμάνος βλέποντας, καύσας ό ό'φις 
δένδρον Βάταν τω ίώ, ώς πυρί, έφη αύτώ  «Εγώ είμ.ι ό 

» Ταξάκας  εί δέ σύ δύνασαι σώσαι τόν βασιλέα, άνα- 

» ζώωσον τοΰτο τό δένδρον. »

*

*

4. ’Εν τη έβδομη.
2. "Οτε εκαυσε τό δάσος Κανδάβα.
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42. ό δε Βραχμάν εδωκεν άπόκρισιν τώ όφει, την άναήώω- 
σιν τοΰ δένδοου διά τής όράσεως, ώς ψεκάδος αμβροσίας· 

ύπό γάρ τών μεγαλοφρόνων έκτέλεσις τών αγαθών έργων 

γίνεται άνευ λόγων. * I
43. Αποπεμφθεις δ’ ό Βραχμάν παρά τοΰ όφεως, δς εδωκεν 

αύτω πλούτον τοσοϋτον, οσον ούχ οίόν τε ήν δοθήναι 

παρ'ανθρώπων, και οσον ήθελεν, έπορεύθη οΐζ.αδε, γνούς 

έκ τών γεγονότων, ώς τό τέλος τοΰ βασιλέως έλήλυθεν.
44. Εν δέ τούτω διά τής προσταγής τοΰ Ταξάκα ήλθον ζαί 

άλλοι οφεις πρός τόν βασιλέα, λαβόντες μορφήν καί σχή
μα ασκητών καί μοναστών, μηδαμώς φοβούμενοι καί ύπο- 

κρινόμενοι, οτι έχουσιν άλεζιφάρμακον.
45. Εδέςατο δ’ ό βασιλεύς παρ’ αύτών πρός ταΐς εύλογίαις, 

καρπούς και άνθη, ώςπερ έπιθυμών προσενεγκεϊν αύτά τώ 

Ιαμα, τω μετ’ ολίγον έμφανισθησομένω.
46. ΐδών δ’ εντός μιας οπώρας σκώληκα έρυθρόν τά ομματα 

και ζιρρόν τό χρώμα, εφη τω βουλευτή· « Δακέτω με 

«ούτος ό σκώληζ, ον έγώ πλαστώς καλώ Ταζάκαν, ινα 

» λυτρωθήσομαι τής άράς. »
47. Τοιαϋτα είπόντος τοϋ βασιλέως, κατέκαυσεν αύτόν μετά 

τοϋ οίκου, ώς πυρί, τώ ίώ εκείνος ό Ταζάκας· ζαί άφείς 
μέν τήν μορφήν τοϋ σκώληκος, λαβών δέ τήν έαυτοΰ, 

άνέπτη είς τόν αιθέρα εύθέως.
48. 0 δέ υίός τοΰ Παραξίτα Ζαναμεζαίας, ζαί περ παΐς ών, 

βασιλεύσας, λαμπράν έποίησε τήν γήν, λαμπρός ών, ώς 

ό Ηλιος.
49. Τάς δέ μαθήσεις, άς έ’μαθε παρά τοΰ διδασκάλου, ήάυ- 

τέρας  έποίησεν, εις χρήσιν ζαίωφέλειαν τών ανθρώπων  ,1 *2

4. Αύτολεςεί, άλλοίας.
2. Δηλ. εύμαθής ζαί εύπαίδευτος ήν.
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καθώς τό νέφος ήδύ ποιεί το ύδωρ, δ έλαβε παρά της 

θαλάσσης, είς χρήσιν καί ώφέλειαν τοϋ κόσαου.

50. Εγζμε ό αύτός ό βασιλεύς την Θυγατέρα τοϋ βασιλέως 

της Κασσής, Βαπουσταριάν τουνομα, γάμους λαμπρούς 
τελέσας.

51. Οί όε Θεοί καί αί θεαί, βλέποντες τούτον τόν καλόν, 

καλή τοιαύτη συνάντα, γλυκόν ύπνον ούκ έλάμβανον ,  

καθώς οί πάσνοντες καί Θλιβόιζενοι.

*

52. Ηγλαϊζετο ό’ ώς ό Ηλιος, εχων ύπό τούς πόδας αύτού 

πάντας τούς βασιλείς, καί είς πάσαν την γην διήκων τή 

έαυτού Οερμουργία  , καί δυσαντίβλεπτος πάσιν ών .12 2

53. Υπό τίνος δ’ ούκ έτιμάτο καί ήγαπατο, βρέχων άμβρο- 

σίαν δι’ ήδέων λόγων, καί άγλαίζων τήν γήν, καθώς ή 

Σελήνη, ή βρέχει αμβροσίαν δι’ άκτίνων, καί άναΘάλθ,ειν 

ποιεί τήν Κουμουδύατήν ;3
54. Συνούσα δέ τούτω τω καλώ ή καλή Βαπουσταμά, έτε

κεν υιόν, Σατανείκαν  τουνομα, νικητήν τών πολεμίων 

στρατών.

4

55. Ακούσας δ' ό νικητής τών εχθρών Ζαναμεζαίας παρά τοϋ 
Βαϊσαμπαϊάνα  , ώς ε’κ τής Βαϊδεχής μετά τήν ίπποθυ-56

56 σίαν υίός, ώςπερ αύτή ή ανδρεία ενσώματος, εσεται τω Σα- 

τανείκα, Σαχασρανείκας 0 τουνομα, έχάρη χαράν μεγάλην.

1. 01 μέν θεοί έφθόνουν πως, οτι εχει γυναίκα πάγκαλον" αί δέ θεαί, 
διότι εχει άνδρα πάγκαλον.

2. Καθώς ό "Ηλιος εχει υπό τους πόδας αυτού πάντα τά ορη, καί 
είς πάντα τόν κόσμον διήκει τφ έαυτοΰ φωτΐ, και δυσαντίβλεπτος έστι. 
Τό πρωτότυπον εχει χάριν, επειδή παίζει πρός τάς λέξεις ό ποιητης.

3. "Η βρέχει αμβροσίαν και άναπεταννύει τήν Κουμουδβατήν.
4. Πολυστρατος, κατ’ετυμολογίαν.
5. Ό Βαϊσαμπαϊάνας ήν Βραχμάν, δς προεφητευσεν.
6. Χιλιόστρατος κατ’ ετυμολογίαν.
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57. Καί ποτέ οντος έν κήπω τοϋ βασιλέως Ζαναμεζαια, τοϋ 

εύφυοϋς και εύμηχάνου εις νίκην τοϋ τριττοϋ κόσμου, 
προσελθών αύτώ ό οσιος Ούττάνκας, έφη·

58. «Πάλαι ό διδάζας με την Βέδαν, ητησέ με, χάρτν της 

» έαυτοϋ γυναικός, ώς διδασκαλία, δύω ένώτια, ά έφόρει 

» ή Μαδαϊαντή, η γυνή τοϋ βασιλέως Παουσσέα.

59. «Αίτησας δ’έγωγε, και λαβών τά ένώτια χάριν τοϋ 

» διδασκάλου, έσπευδον οικαδε’ θέντος δέ ταΰτα τάένώ- 

» τια παρά τό χείλος τοϋ ποταμού, και έμβάντος εις το 
» λούσασθαι, ό Ταςάκας άφείλετο αύτά.

60. « Ηκολούθησα δέ παραχρήμα τω Ταζάκα διά της οδού, 

» πορευομένω εις την Πατάλαν, καί νικήσας αύτόν χάριτι 
» τοϋ βραχμανικοϋ πυρός, έπανέλαβον τά ένώτια.

61. « Μνησικακίαν  δ’ έκτοτε εχων κατ’ έκείνου τοϋ άρπα- 

» γος τών ενωτίων Ταζάκα, ούδένα εϊδον βασιλέα κρα- 

» ταιόν, ύφ’ ού έκεϊνος καταβληθήσεται.

1

62. «Οραθέντος δ’ύπ’ εμού σήμερον σοϋ τοϋ περίφημου έπι 
» τη νίκη κατά τών τριών κόσμων, ούτως η έμη καρδία 

» έχάρη, ώςτε τό έζ έκείνου τοϋ Ταζάκα άχθος άνακου- 

» φισθήναι.
63. « Ανελε, ούν, ώ βασιλεύ, εις χαράν τοϋ κόσμου αύτόν τόν 

» Ταζάκαν, τόν πατρικόν εχθρόν αύτός γάρ, δακών, 

» άνεϊλε τόν σόν πατέρα Παριζίταν.»
64. ’Ακούσας ό βασιλεύς παρά τού Ούττάνκα, ότι ό Ταζά- 

κας πατρικός έστιν έχθρός, ήρώτησε και τούς συμβού

λους· και μαθών παρ’ αύτών τήν αιτίαν τής έχθρας, έζε- 

καύθη θυμω.
65. Καλέσας δ’ εύθέως Βραχμάνας, θείαν έχοντας δύναμιν,  4

4, Αύτολεςεί, απέχθειαν-



ΒΙΒΛ. ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΑΤΟΝ, ή ΚΕΦ. ΜΓ'. 841

καί ικανούς όντας κατακαΰσαι τούς τρεις κόσμους, τελε- 
σαι ήθέλησεν όφιοθυσίαν.

66. Εφλεγε δ’ ό θυμός τοΰ βασιλέως, δς έστιν ή φλόζ τοΰ 
ττυρός, είσδύς σωματικώς πως είς τδ θυσιαστήριον, είς τδ 

καταφλεζαι τό γένος τών οφεων.
67. Τίνες δ ό'φεις, ικανοί ό'ντες βαστάζειν την γην ούχ 

είλκύσθησαν ύπό τών Βραχμάνων, τών αδόντων έκφώνως 
επωδάς τής Βέδας   ;*2

68. « Ω θεέ Σίβα, (έλεγον οί ό'φεις)  , ήμεΐς έσμεν φυσικά  

» κοσμήματα σου- διάσωσον ούν ήαάς έκ τού πυρός  πεί- 

" θεταί σοι γάρ, ώς ένόν τώ έπι τοΰ μετώπου ό'μματί σου.

34 4

*

69. « Ω Βισνοΰ Κύριε τής Ουσίας, σύ υπηρέτη ύπό τοΰ βασι- 
» λέως ημών Σέσσα , ώ σύ χρή, ώς κλίνη, άπό καταβο- 

» λής κόσμου· διά τί ούκ άπαλάττεις ημάς άπό τής θυ- 

» αίας ταύτης ς

5

70. « Ω ποιητά Βραχμά, διά τί ού διαφυλάττεις ήμάς, τρυ- 

» χομένους και κακουμένους ύπό τών Βραχμάνων, τδ τρι- 
» τημόριον τής ποιήσεώς σου  άπόλλυται, σοΰ βλέποντος.6

71. « Ω πανόπτα Ηλιε, πότε ήμεΐς ούκ έγενόμεθα αντί ίμάν- 
» των έν τω άρματί σου ' ·, διά τί ού διαφυλάττεις ή- 

« μάς άπό τούτων τών Βραχμάνων ·,

4. Πελώριοι δηλ. ώς δ Σέσσας.
2. 'Άπασαι αί λοιπαι έπωδαί μυστικώς λέγονται, αί δέ τής Βέδας έκ- 

φωνβϋνται.
3, Οί ό'φεις έπικαλοϋνται τους θεούς.
4. Αχειροποίητα δηλ.
5. Έπι τοϋ Σέσσα, ώς έπι κλίνης, αναπαύεται ό Βισνοϋς επι τών 

ύδάτων τοϋ ώκεανοϋ.
6. 'Ο Καταχθόνιος κόσμος, έν ψ ό'φεις ένδιαιτώνται.
7. Αντί ιμάντων ό'φεις εχει τδ άρμα τοΰ ’Ηλίου, ώς έν τή Βεοα δη- 

λοϋται.
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72. «Ω θεοί, οί ένδιαιτώμενοι τη Μερόη, εί ή γή, άφεθεΐσα 

» ύφ’ ημών, καταβυθισθείη  σύν τοϊς ορεσ;, πού ύμΐν σω- 

» τηρία  ; Διατηρήσατε ούν ημάς, κλείσαντες τό εαυτών

1

2

4. Έπειδή ύπό γήν είσιν οί οφεις, διά τοΰτο μυθολογείται, ώς αύτοι 
αύτην βαστάζουσι.

2. Δηλονότι ημείς καταβυθισθήσεσθε, ώς οίκουντες έντώόρει Μερόη.
3. Τό πΰρ λέγεται στόμα τών Οεών' επειδή τά τής Ουσίας διά του 

πυρός έσθίουσιν οί θεοί. ·
ί. Εύφραίνετο δηλ. ό δέ ευφραινόμενος γέλα και καγχάζει.
5. Μέλας ό καπνός, ώς και τό σώμα τών όφεων* λαμπροί οί πολύ

τιμοι λίθοι, ώς καί οί σπινθήρες.
6. Τά μετά θάνατον νόμιμά έστί, τό κατακαίεσθαι τό σώμα του τε- 

Ονεώτος. Τό πυρ δηλ. κατέκαιε καί ζώντας καί τεθνεώτας οφεις.

/ <7 > » \ ~« στόμα, ο εστιν αυτό το πυο . »

73. Τοιαΰτα ελεεινά λέγοντες οί ό'φεις, και βλεπόμενοι μετά 
δακρύων ύπό πάντων εκείνων τών θεών, μή δυναμένων 

διαφυλάςαι αύτούς, έπιπτον εις τό ζαΐον πΰρ.

74. Τό δέ πΰρ εκείνο, κατεσθίον τούς ό'φεις, τούς κατεσθίον- 

τας τόν αέρα, τόν φίλον αύτοΰ, έφαίνετο, ώςπερ εί έκάγ- 
χαζε  διά τών ήχων τών διαρρηγνυόμενων πολυτίμων 

λίθων, τών έν ταΐς κορυφαΐς τών οφεων.

4

75. Μελανόχροες δ’οντες οί οφεις, καί λαμπρούς λίθους έπί 

κορυφής εχοντες, πηδώντες είς τόν αιθέρα έκ τοΰ πυρός, 

ού διεκρίνοντο έν τω μετά τών σπινθη'οων καπνω .5

76. Καταφλεγόμενοι δ’ οί οφεις έκ τών φλογών τοΰ πυρός 

τής θυσίας, καί νέον σώμα λαμβάνοντες, έπορεύοντο εύ- 

Οέως είς τόν ούρανόν, οπερ συμπεραίνεται έκ τοΰ ανιόντος 

πυκνού καπνού.
77. Καί τινι ό'φει, δς έξέπνευσε πριν τοΰ πεσεΐν είς τό πΰρ, 

διαρραγείς τήν καρδίαν, έκ τού βλέπειν τούς ομογενείς ό'φεις 

καιομένους,έγένετο τά μετά θάνατον νόμιζα ύπό τού πυρός .6
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78. Ετερος δέ τις μέγας οφις έςήπτε μάλλον το πΰρ διά 

τοΰ ίοΰ, 8ν ερριπτε, και τοΰ συρισμοΰ, ον έποίεΓ τοΐς γάρ 

μή εχουσιν ώτα ποΰ γνώσις ·,
/9. Τηνικαΰτα καιομένων τών οφεων αφειδώς, ή ζαρδία 

τών οχημάτων τοΰ Σκάνδα και τοΰ Βισνοΰ έφοβήθη άφο- 
/ 2ριαν .

80. Φοτος δε τοΰ πυρός ούκ έγένετο τοΐς δφεσιν, οΐ ησαν ώς 

ιμάντες τοΰ ά'ρματος τοΰ Ηλίου, καί ώς κοσμήματα τοΰ 
Σίβα  · έπειδή ύπέφερον, οί μέν τήν θερμότητα τοΰ Ηλίου, 

οί δέ, τήν τοΰ πυρίνου οφθαλμού τού Σίβα.

3

81. Ποταμοί δέ πολύρρειθροι έγένοντο έκ τών ερυθρών αιμά

των τών οφεων, ών είσβαλλόντων  ό Ωκεανός φίλτρον 

εσχε .

4

3
82. Τών μέν ούν Βραχμάνων θυσάντων πολλούς οφεις, ό βα

σιλεύς Ζαναμεζαΐας επέταξε μετά θυμού, καί τών μεγά

λων ό'φεων όλοζαύτωσιν.
83. Εκφωνησάντων δέ τών Βραχμάνων τήν επωδήν είς όλο- 

καύτωσιν τού Ταξάκα, φοβηθείς ό όφιομέδων Βασουκής, 
έφη τω Αστείκα, τω υίώ τής εαυτού αδελφής·

84. « Πάλαι ή Καδρού, ή μήτηρ ημών τών οφεων, παροξυν-

1. Τόμένφάρμακον,ώςελαιον, ό δέ συρισμός, ώς φύσημα ήν. Λέγου- 
σιν, ώς ο' οφεις ούκ εχουσιν ώτα.

2. Τοϋ μέν Σκάνδα όχημά έστιν ό ταώς, τοϋ δέ Βισνοΰ δ Γαρούδας 
(αετός), άμφότεροι δφιοφάγοι.

3. Γεγυμνασμένοι ησαν είς ανοχήν τοϋ πυρός, καί διά τοΰτο ούκ 
έφοβήθησαν.

4. 'Ως γυναίκες τοΰ ωκεανού λέγονται οί ποταμοί, οί είσβάλλοντες 
εις αύτόν.

ΰ. Καθώς προσερχομένων τών γυναικών φίλτρον καί έρως γίνεται τφ 

άνδρί.
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» θεΐσα έζ τής παρακοής ημών, ήράσατο ούτωσί· « Κατά- 

« καυσις εΐη ύμΐν έν όφιοθυσία. »
85. « Ερωτηθείς δ’ ό Βραχμάς ύπό τών θεών, « Αρα άπαντες 

« οί ό'ρεις εξίτηλοι γενησονται έζ της μητρικής άράς ; » 

» άπεκρίνατο·
86. βII γυνή τού όσιου Ζαρατκαροΰ, ή ονομάζεται Ζαρατκαρού, 

« καί άδελφή έστι τού Βασουκή, γεννήσει υιόν, ώ όνομα 

« έσται ’Αστείκας.
87. « Ούτος ό είδημων της Βε'δας ’Αστείκας σώσει τούς 

« ορεις, τούς άπολειφθέντας έκ της κατακαύσεως, ώςπερ 

« σώζεται τό άπολειφθέν ύπό τού Ηλίου σκότος πάσης 

« σκιάς. «
88. « Ταύτ’ άρα, ώ μεγαλουργέ υιέ της έμης άδελφής, έλ- 

« θών ήδη, ώς αγαθή τύχη ημών, διαφύλαζον τούς δρεις· 

» ούτος αύτός έστιν ό καιρός σου. »

89. Ακούσας ό μεγαλουργός ’Αστείκας τού λόγου τού μη
τραδέλφου, έπορεύθη μόνος έπι τήν όφιοθυσίαν, εις λύτρω- 

σιν τών οφεων.
90. Οί δέ πρόκριτοι τών έν κόσμω Βραχμάνων, έπισχόντες 

τάς χεΐρας, άς άνεΐχον εις τό έλκύσαι τόν Ταξάκαν, εΐ- 

πον τώ βασιλεΐ*
91. « ό Ταξάκας κατέφυγεν εις τόν ϊνδραν, τόν πάππον τού 

π παππού σου ι· τί ούν ·, έλκυστέος και ούτος σύν έκείνω 
η τώ Ταξάκα ·, ή άφετέος ; »

92. α Πρός ους άπεκρίνατο ό βασιλεύς μετά θυμού· « Θύσατε 
» εύθέως έν τώ τής θυσίας πυρί τόν Ταξάκαν σύν έκείνω, 

» πρός δν κατέφυγεν. »

4. Ό μέν ’Ινδρας, πάππος έστι τού ’Αβημανιού, ό δ’ Άβημανιούς 
πάππος τοΰ Ζαναμεζαΐα.
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93. Οί δε Βραχμάνες βλοσυρόν καί φοβερόν βλέμμα εχοντες, 

εζεφώνησαν έν τή άρχή της επωδής τό ό'νομα του ίνδρα 
καί τοΰ Ταξάκα.

94. Δυνάμει δε τής επωδής εκείνης κατήχθη άπό τοΰ ούρα
νοΰ ό ϊνδρας μετ αύτοΰ τοΰ Ταξάκα, θρηνολογούντων 

πάντων τών θεών.
95. Ιόον δε τό πΰρ κατερχομ.ένους τόν Ϊνδραν καί τόν Τα- 

ξάκαν, διαφυλάττοντας τό άλσος Κανδάβαν άπό τής 

πυρκαϊάς, έξήγαγε γλώσσαν ούρανομήκη

96. Τηνικαΰτα ή μέν Σακή    ελεγε, θρηνούσα  « όποια άν- 
δραγαθία έσεται, εί ούτος ό ϊνδρας κατακαυθείη, δς 

έστιν είς τών οκτώ θεών, τών έφορων τής γής, οι ένεισι

123 *

1. Φλόγα δηλ. είς τό κατακαΰσαι αύτούς.
2. Ή παράκαιτις τοΰ "Ινδρα.
3. Δηλ. σεαυτόν κατά μέρος καταπαύσεις.
4. Δηλονότι ήτοι σοι έ'σο "ϊνδρας, ή έτερός τις, δν θέλεις.

5. Ώς γυνή έστιν ή φήμη.

Λ, / /τω σώματι σου »
97. Οί δέ θεοί τάδε έλεγαν  « Αφες τούτον, ώ Ζαναμεζαία  

»εί δέ σοι έφεσίς έστι δεσποτείας τοΰ ούρανοΰ, έστω αλ

ί» λος ϊνδρας κατά τήν προσταγήν σου  . »

* *

45

98. Τοιαύτα λέγοντας έλεεινώς τοΰ ομίλου τών θεών, ό Τα
ξάκας άπελύθη εύθέως έκ τής χειρός τοΰ ίνδρα, τή προ

σταγή τών Βραχμάνων.
99. Πίπτοντας δέ τοΰ Ταξάκα είς τό τής θυσίας πΰρ, ό 

Αστείκας έστησεν αύτόν έν τώ μέσω τοΰ αίθέρος, είπών  
« Μή πέσης. « Κατα ύμνησε τόν βασιλέα

*
*

100. « Ευ γένοιτο σοι τώ έκ τού γένους τού Πανδοΰ καταγο- 

» μένω, ού τό τής φήμης πρόσωπον ό έστιν ή Σελήνη 

» άντιλάμπει έν ούρανώ, ώς έν κατόπτρω έκ σαπφείρων.
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101. «Εν δσω αύτη ή γή μένει, ή φέρουσα πολλά υψηλά όρη, 

.·> έν τοσούτω, ώ βασιλεύ τής γής, βασιλεύων εί'ης διά τών 

» αναρίθμητων άγαθουργιών τοΰ κόσμου  ! ό γάρ γεοϋ- 

» χος οφις ταύτην τήν γήν έπι τής σής χειρός έθετο, ίμ- 
8 βυθισθείς τόν νοΰν τήΐδία ακοή τής φήμ,ηςσου, τής άδο- 

>> μένης ύπό τών γυναικών τών οφεων.

1

102. «Εν δσω ή Βέδα, ώς δάμαλις γαλακτοτροφεΐ, ώς μόσχους 

» τούς νεκρούς, τούς θεούς, τούς ανθρώπους, καί τούς 
» οσίους Βραχμάνας, ώς τέσάρσι μαστοΐς τώ Σοαδδά, 

” Σβαχά, Χάντα καί Βασσάτα, έν τοσούτω, ω βασιλεύ, 

« εύφραινε έπί γής τιμαϊς καί δωρεαΐς, ώς βουκόλους 
» τούς ειδήμονας τής Βίδας, τούς χαίροντας έφ’ οίς έλα- 

» βον παρά τών προγενεστέρων σου  .12

103. «Καί έν τώ στόριατι σου αεί έστιν ή έφορος τοΰ λόγου 
>> Σαρασβατή, καί έν τω Βραχμα  καί άγλαός σύ Παδ- 

^ιασ^αίας  ει, καί ό Βραχμάς  καί έν τή σή χειρί έστιν 
» ή τών τριών κόσμων διοίκησις, καί έν τή τοΰ Βραχμα, 

» ώ κόσμημα τής κορυφής πάντων τών βασιλέων. Διά 

» μέν ούν τούτων τών αρετών δμοιος εί τω Βραχμα  ειη 
» δέ σοι ζαί ή πολυχρόνιος ζωή τοΰ Βραχμά διά τών 

» έμών εύχών.

*

3 *

*

104. « Εν δέ τή συντέλεια τοΰ αίώνος, ό μέν Βισνοΰς ανα- 
» παυθήσεται έν τώ κλέει σου, ώς έν γαλαζτώδει ώκεα-

1. "Οταν γάρ αγαθά πράττη ό ύπό χεΐρα λαός, στερέωσίς έστι τώ 
βασιλεϊ.

2. Είτε γήν, είτε άλλο τι κτήμα έλαβον, μή άφελε, αλλά προσεπί- 
θες δηλ.

3. Παίζει πρός τήν σημασίαν τής λέξεως ό ποιητής* Παδμασραΐας 
γάρ λέγεται ό Βραχμάς, διότι έδραν έχει τόν λωτόν, δς λέγεται Πάδμα. 
Παδμασραΐας λέγεται καί ό βασιλεύς, διότι ή Αα£μή, ή λέγεται Γίαδμά,
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» νω ι· ό δέ Μαρκάνδας 1 2, λούσεται έν τω κλέει σου, 

* ώς εν τή ούρανία Γαγγά· εΐ δέ μή πιστεύοις είς τούτον 

» μου τον λόγον, νομίζων, ώς ποιητική ύπερβολή εστι, 
» ζωής επι μ,ήκιστον, ώ άναιρέτα τών έχθρών, καί ε?η σοι 

» προύπτον ο λέγω 3.

1. Τύ κλέος λευκόν έστιν, ώς τό γάλα, καί τό ύδωρ τής Γαγγάς.
2. Ό Μαρκάνδας μαθεύεται φείζωος.
3. Τό κλέος δηλονότι άΐδιον εσταΓ εί δ’άμφιβάλλοις, ζήσας οψει δ 

λέγω.
4. Ζήθι, δηλ., έως ού διαμένει ό "Ηλιος και ή Σελήνή.
5. Έν Ίνδίφ τά φορτία έπί κεφαλής φέρουσιν.
6. Είκονικώς λέγουσιν, ώς ό νόμος, ώς βοΰς, έν μέν τφ πρώτω αίώνι, 

τετράπους ήν, οτε αλήθεια και οικαιοσυνη ην εν τφ οευτερφ τριπους, 
δτε ή αλήθεια καί δικαιοσύνη έμειώθη- έν δέ τφ τρίτφ δίπους* έν δέ τφ 
τετάρτφ αίώνι τφ παρόντι μονοπους' άνομια γαρ κυριεύει.

105. (ΐ Εν οσω εν τώ κόσμω, ώς έν κριτηρίω, λογομαχούντες, 
” έρίζουσιν, ό μέν Ηλιος τή Θερμότητί σου, ή δέ Σελήνη 

" τή εύκλεια σου, έν τοσούτφ μένε στερεός , ώ βασιλεύ· 

» σύ γαρ ύπό τού Βραχμά έποιήθης μόνος κριτής τού όρ- 
» 0ού, καί τού μή ορθού.

4

106. «Πού άν πορευθείη τό δίκαιον άνευ σού; Πού δέ σοι 

«χαρά άνευ τού δικαίου; Μή τοίνυν έστω χωρισαός άμ- 

» φοτέρων ύμών, ώ βασιλεύ τής γής.
107. « Φέρε τόν Νόμον έπί τής κεφαλής σου , δς ού δύναται 

» περιπατήσαι ένί ποδί, έως ού λάβουν αύτός ό Νόμος 
« τέσσαρας πόδας, περιπατήσει έλευθερως .

5

6

108. «Εως ού ό Νόμο; έστιν, έστι και ό τριττός κόσμος  έως 

» ού σύ εί, έ~ι καί ό Νόμος  ζήθι ούν είς αιώνας αιώνων, ώ 

» άγαθοπάροχε,ό ών τό μόνον έρεισμα τών τριών κόσμων.

*

*

109. « Εν τούτω τώ κόσμω, τώ ποιηθέντι ύπό τού ποιητοΰ 

« Βραχμά, ό δίσκος τής Σελήνης περιττός ήν έμπροσθεν 
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β τού σοΰ αγλαού προσώπου *,  καί διά τοΰτο παρεχαρά- 

» χθη, ώς γραμμή έκ μελανός, οπερ συμπεραίνεται έκ της 
υ ής έχει μελανότητας. Αλλά και ό Θεός Ερως αμελής 
» έγε'νετο 1 2, ώς ων περιττός 3 4, σοΰ ύποτάξαντος ταΐς οΐ- 

» κείαις άρεταΐς τούς οίκητάς τών τριών κόσμων, ώ ά- 

» αγλαόν κόσμημα τής γής.

1. Το πάγκαλον τούτου δηλοΐ' τό γαρ αγλαόν πρόσωπον παραβάλλε
ται τή Σελήνη, καί ό ευειδής τώ "Ερωτι, ούτος δέ υπερτερεί καί τής 
Σελήνης καί τοΰ "Ερωτος, καί διά τοΰτο ή μέν Σελήνη παρεχαράχθη ώς 
περιττή, οπερ συμπεραίνεται άπό τοΰ ού εχει σπίλου, καθώς τό γεγραμμένον 
παραχαράττεται, ώς περιττόν καί άχρηστον, διά γραμμής τοϋ μελανός.

2. Ό δ’ "Ερως αμελής γίνεται ζαΐ αύτός, ώς περιττός* αμελής γάρ 
λέγεται ό "Ερως, ώς κατακαείς υπό τοΰ Σίβα.

3. Ό "Ερως νικητής έστι κατά πάντων, θεών έπουρανίων, ανθρώπων 
επιχθονίων, καί δαιμόνων υποχθονίων* τούτου δέ νικήσαντος πάντας, ούκ 
έστι χρεία τοΰ "Ερωτος.

4. Καθώς ό ασκητής, οίκων έν μονή λούεται συνεχώς έν τή συμμί- 
ξει δύω ποταμών, καί θεωρών τόν έν πάσιν όντα Θεόν, τοιαύτην έγκρά- 
τειαν ποιεί, ώστε νομίζει τόν κόσμον ώς εαυτόν, ούδεμίαν διαφοράν εχει 
εαυτοΰ τε καί τών λοιπών, καί ένοΰται τώ Θεώ.

ο. 'Ως τά άνθη φέρονται τή δε κακεΐσε ύπό τών πνεόντων ανέμων* 
λευκόν δέ τό κλέος, ώς τά άνθη.

110. «Αύτη ή δικαιοσύνη σου, οίκοΰσα έν γή, λούεται συνε- 

» χώς, ώς ό ασκητής, έν τή συμμίξει δύω ποταμών, γε- 

» γενημένων έκ τών δακρύων τών μοιχαλίδων, καί τών 
» γυναικών τών καταδικασΟέντων κλεπτών καί θεωροΰ- 

» σάσε, τόν όλ-τα έν δικαιοσύνη, τοιοΰτόντι κατόρθωμα κα- 

» τώρθωσεν, ώςτε καί τόν κόσμον όλον δίκαιον έποίησεν \
111. II δικαιοσύνη σου, ώ βασιλεύ, άναβάσα τήν ανδρείαν 

σου, ώς ή άναδενδράς τό δε'νδρον, εύώδη ποιεί τόν κό

σμον τοΐς σοΐς κλε'εσιν, ώς ά'νθεσι , τοΐς φερομένοις ύπό 

τών αναστεναγμών τών έχθρών.

5
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112. « Επειδή ή Λαξμή  ούτε παράνοιαν προξενεί ούδενί, ούτε 

»έχθραν εχει πρός τήν έφορον τοϋ λόγου Σαρασβατήν  , 
» ούτε αστάθειαν, ήν έχει έκ φύσεως, διά τούτο δοκεΐ,ώς 
» έόιδάχθη ύπό σού τήν φύσιν σου, και έγενετόσοι υπεξού  

» σιος, ώς καί ό κόσμος.

1
12

*

113. « Τοιοΰτος λόγος κοινόςέστιν έν κόσμω, ώς τό παν τοΰτο 
» ούκ έσοιτο άλλοΐον, ούδέ ποτέ· δθεν σύ έν έκαστη κο- 

» σμογονία  χαροποιείς τήν γήν, λαμβάνων μορφήν τής 
» αρετής· έκ δέ τοϋ μετά. τών δωρεών σου ύπατος, γίνομε- 

ο νου παταριού, και ρέοντος είς τόν ώκεανόν, πάλιν γίνον- 
» ται τό πάνδωρον δένδρον, ή πάνδωρος δάμαλις, καί ό 

» πάνδωρος άδάμας .

3

4

114. «Ω απόγονε τής Σελήνης, καί αγλαέ θησαυρέ τών αρετών, 
» έπειδή σύ καθ ήμέραν δίδως δωρεάς , διά τούτο ά'πε- 

» χε τοϋ διδόναι ύδωρ σύν ταΐς δωρεαΐς, ώς νενόμισται’ 
« πιόντες γάρ έν όδώ οί ένδεεΐς ύδωρ ποταμών, γεγενημέ- 

5

1. Λαξμή λέγεται ό πλούτος και ή δόξα* έστι δέ καί άστατος φύσει, 
έν ούδενι δηλ. μένει έπί πολύ, καί παράνοιαν προξενεί τω εχοντι, καί 
έχθραν πρός τήν μάθησιν. Σύ δέ, Ι'χων τήν Λαξμήν, πλούτον δηλ. καϊ 
δόξαν, ούτε ύπέρφρων τυγχάνεις, ούτε μισομαθής, και διάμονον έχεις 
πρός τούτοις τόν όλβον και τήν δόςαν* είς δέ τοΰτο έμιμήθησάν σε καί 
οΐ λοιποί.

2. Σαρασβατή, θεά έφορος τού λόγου και πάσης μαθήσεως καί έπι- 
στήμης.

3. Δόγμα έστιν, ώς όϊα και όσα έστιν έν τή παρούση κοσμογονία, 
τοιαΰτα και τοσαΰτα έσονται και έν τή μελλοΰση, πάλιν δηλονότι σύ ό 
άγαθός Ζαναμεζαΐας γινόμενος, ευφραίνεις τήν γήν έν έκάστη κοσμογονία.

4. Ταΰτα τά τρία πάνδωρα έγεννήθησαν έκ τής θαλάσσης.
5. Τό πολύδωρον δηλοϊ* τό γάρ άργύριον ή τα χρυσίον, τό διδόμενον 

τοΐς Βραχμασιν, έν τω ύδατι τιθέασι, και μεθ’ύδατος αύτό διδόασι τοϊς 

Βραχμάσι.
54
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β νων έζ εκείνου το ΰμετά τών δωρεών σου υδατος, έκβακ- 

» χευθέντες, καί πόρρω γενόμενοι τής ταπεινής δεήσεως, 

·■ ούκ αίτήσουσί σε.

115. «0 μέν Σίβας, ό άριστος τών φιλόκαλων, φερει αεί έπί 
» της κεφαλής πήν λεπτήν Σελήνήν ό δ’ Ηλιο-, ό ών κο- 

» λοφών τών δοτηρων, αύςάνει καί παχύνει αύτήν τήν Σε· 

» λήνην ταΐς έαυτοΰ άκτίσι, καί κατά πρώτην εντευζιν  · 

» ταΰτα δέ τά δύω αγαθά προτερήματα υπάρχει καί ένσοί.

*2

116. «Η Λαζμή , ή δοθεΐσα παρά σοΰ μετά μεγάλης καί προσ- 

» ηκούσης τιμής τοΐς κινητοΐς οί'κοις τής Σαρασβατής , εις 
β άπόσμηζιν τής κόνιος , τής πενίας, ούόε'ποτε άφίησιν, 

β ώς θεράπαινα τό παρίστασθαι αύτοΐς .

3

4
5

6

117. «Υπερτερεί εν γήή καλή σου χειρ, ώ βασιλεύ, ή δωρουμε'νη 
» δωρεάς πολλάς πολλοΐς ένδεε'σι σοφοΐς, χαράς προζε'νους· 

β ταύτην δέ τήν πολύδωρόν σου χεϊρα μιμούμενη, ώς ό

4. Τήν λεπτήν Σελήνην, οτε δηλ. κεραή έστι και μηνοειδής.
2. Ευθύς δηλ. έν τή πρώτη έντεύςει καί ούχί μετά πολύν χρόνον, 

δτε δηλ. γίνεται σύνοδος τοΰ Ηλίου καί τής Σελήνης" έκ τών ακτινών 
γάρ τοΰ Ήλιου λαμβάνει τό φως ή Σελήνη. Καθώς δηλονότι ό μεν Σί
βας φέρει έπι τής κεφαλής έαυτοΰ μετά τιμής τήν λεπτήν, τουτέστι τήν 
μηνοειδή Σελήνην, ό δ’"Ηλιος αύςάνει καί παχύνει αύτήν ταΐς έαυτοΰ 
άκτίσιν, οΰτω και σύ τιμάς τούς λεπτούς, δηλ. τούς πτωχούς Βραχμά- 
νας, και παχύνεις ταΐς δωρεαϊς, δηλ. πλουτίζεις αύτούς εύθύς. Παίζει 
δέ πρός τάς λέξεις ό ποιητής" Δβιζαπατή γάρ λέγεται ή,τε Σελήνη 

καί ό Βραχμάν.
3. Ή τοΰ πλούτου δωρεά δηλ., ή έδόθη ώς θεράπαινα.
4. Κινητοί οΐκοι τής Σαρασβατής είσιν οί σοφοί καί ελλόγιμοι άνδρες.

5. Καθώς ή θεράπαινα καθαίρεί τόν οίκον, καί ΐσταται ένώπιον τών 

δεσποτών καί υπηρετεί.
6. Οΰτω πολλά δηλονότι λαμβάνουσιν οί σοφοί παρά σοΰ, ώστε 4^ 

«νινδεεϊς είσιν.
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■ ύποζριτής εν δράριιατι, ή Καλπαδρούιζχ, το ούράνιον 
• δένδρον, πλαστά δωρήματα δωρεΐται τοΐς πλαστώ; 

» αίτοϋσι θεοΐς 1.

I. Έπειδή ώς ύποκριτής υποκρίνεται, διά τοΰτο πλαστά δωρεΐται* 
παν γάρ τό καθ’ύπόκρισιν γινόμενον πλαστόν έστι. Δηλονότι ή πολύδω
ρός σου χειρ αμίμητος έστι καί ασύγκριτος* καί τό πολύδωρον ούράνιον δέν* 
δρον κατώτερόν έστιν, έπειδή ο,τι δωρεϊται, κατά μίμησιν τής χειρός σου 

δωρεϊται, καί καθ’ύπόκρισιν.
2. Τά λευκά άνθη τής Καλπαδρούμας τά λευκά σου είσι κλέη.
3. Ό ένεστώς αιών ονομάζεται Καλής, έν ω ανομία καί αδικία κυ

ριεύει.
4. Σύ δηλ. εννομος εί καί δίκαιος, καί φιλομαθής, καί φιλόδωρος.
5. Ού μόνον έπιγείων δένδρων, άλλ ούδέ ούρανίων. Καθώς ό ταύρος 

άναπαύεται ύπό σκιάς δένδρων* δηλ. ούκ άνεσιν ζητείς»
6. Καθώς ό ταύρος κερατίζει είς όχθον, ώς εις παιδιάν* δηλ. ού ζη

τείς παιδιάς καί τρυφάς.
7. Καθώς ό ταύρος συμμίγνυται δαμάλεσιν, είς γένεσιν όμοζύγου 

ταύρου* δηλ. ού ζητείς ομιλίας, ού μόνον επιγείων γυναικών, άλλ’ ούδέ 

ούρανίων Νυμφών.

118. « Σύ, ού τά έζ τών δωρεών κλέη τά λευκά, ώς ριαργα- 
” ριται, παίζουσιν έπί της κορυφής τής Καλπαδρούριας, 

» ά είσι τά αγλαά άνθη  , σύ πώς άν ειης ΰ^Λνητός, ώ 
» βασιλεύ, ό ων άναιρέτης τοϋ Καλή  αίώνος, ώς ά λέων 

- τοϋ έλέφαντος, καί τρέφων τάς τέχνας καί έπιστήμας, 
« ώς ή γή τά φυτά, καί βρέχων δωρεάς τοΐς αίτοϋσι, 

» καθώς τό νέφος ΰύωρ τοΐς λεψ.ώσι  ;

I.2
3

4

119. Σύ ό γενναίος ταύρος φέρεις έπί γής μόνος καθ’έκά- 
» στην τόν ζυγόν τής δωρεάς· ούδ’ αφοράς είς άνεσιν καί 
» έν άλσει ούρανίων δένδρων  · ούδ’ έπιθυμεϊς κερατίζειν  

» καί είς μέγαν σωρόν ούρανίων άδαμάντων. Ποϋ δ’άν 

« έπιθυμήσειας συναγελάζεσθαι καί ούρανίαις δαμάλεσιν , 
» είς γένεσιν άλλου όμοζύγου ταύρου ;

5 6

7

5Γ
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120. « Εί ίί'τεοι τις, οτι άλογα ήσαν καί άναίσΟ/.τα ταΰτα τά 
» πανδώρα, ή Σουραράτνα \ ή Σουραγαβή   καί ή Κάλ

υ πουδρούμα , καί διά τούτο έξήλθβν έκ τής γαλακτώ- 

» δους Θαλάσσης, όντος τού μεγαλοδώρου Βαλή, πώς, ώ 

« βασιλεύ, γνόντα πως σέ γεννηθησόμενον έπί γής  , άνε

υ χώρησαν πρότερον είς τήν κορυφήν τής Μερόης δ ·,

12

3

45

121. « Τίνι συγκρίνω σε, ώ βασιλεύ  ς ό μέν γάρ μεγαλόδω- 
» ρος Βαλής τοιαύτας δωρεάς έδωρήσατο ', δι’ ών κατή- 

» χΟη είς τον Τάρταρον πού δέ διάκρισις τών αρετών  
υ κατά τήν δωρεάν τή Σουραγαβή, τή Σουραράτνα, καί 

υ τή Καλπαδρούμα ·, άλλα ζαί ό φιλόδωρος Καρνάς ούκ 
» εδωκεν άσφάλειαν τώ ’Αρζούνα, χάριν τής μητρός, καί 

» περ αίτησάσης.

67

8

122. « Ω Οεοσεβεστατ», ώ χαριτόβρυτε πρός τους ευμενείς, ώ 
» δένδρον, 8 περιπτύσσεται, ώς άναδενδράς, ή Λαζμή, 
υ ό διαρρηγνύω  τώ άριστερω ποδί τάς πύλας τών πο

υ λέων τών πολεμίων βασιλέων, καί ών μόνη θύρα τής 

» πόλεως τών σοφών ζαί αγαθών άνδρών , πού τά κλέη 

» σου ούκ άφίκοντο, τά λαμπρύνοντα τόν ούρανόν καί τήν

*

9

1. Σουραράτνα, ούράνιος άδάμας πάνδωρος.
2. Σουραγαβή, ούρανία δάμαλις πάνδωρος.
3. Καλπαδρούμα, ούράνιον δένδρον πάνδωρον. Παρά τοϊς θεοΐςείσι 

ταΰτα τά τρία πάνδωρα.
4. Δηλονότι σύ μεγαλοδωρότερος εϊ καί τοΰ μεγαλοδώρου Βαλή.
5. Μερόη, όρος χρυσοΰν, ενδιαίτημα τών θεών.
6. "Ασύγκριτος δηλ. εϊ ταΐς δωρεαΐς.
7. Άλόγως δηλ. έδωρεϊτο.
8. Κατά τάς άρετάς δηλονότι ού δωροΰνταΓ άπασι γάρ δωροΰνται 

έξ ίσου.
: -9. Προστατεύεις δηλ., αύτών, καί διά τοΰτο σοφίαν καί αρετήν μετέρ

χονται.
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υ γίν, καί λευκότερα οντα τών ΰδάτων τής Γαγγάς;
123. « ί2 κόσμημα της κορυφής τών βασιλέων, ή φήμη σου 

” περιερχομένη την σφαίραν τής γής, πηλώδους γενομέ- 

’ νης εκ των όακρυων τών γυναικών τών έ/θρών σου, 
» ελΟοΰσα εις τον οίκον τών Θεών, έπλυνε τούς πόδας αύ- 

" εν τή πηγή τής αμβροσίας τής Σελήνης- έκ δέ τού- 
” του έγένετο ή έν τή Σελήνη φαινομένη κηλίς.

124. Μηύεΐς ειπη, ώς ή Γαγγά άφείλετο μοίραν όλίγην τής 

υ ολίγης αγλαΐας τοΰ σοΰ κλέους   ’ αύτη γάρ, άψαμένη 
» τοϋ ποδός τοΰ Βισνοΰ, ορκον έποίησεν, ώς αθώα έστί· 

» διά τοΰτο καί έθετο αύτήν έπί τής έαυτοΰ κορυφής περι- 

» χαρώς ό Σίβας.

12

125. «Ώ άριστε τών τής Σελήνης απογόνων, τοΰ λαμπρού σου 

• κλέους όιελΘόντος πάντα τά μέρη, ή μέν πλησιφαής Σε- 
» λήνη έλαχίστη έγένετο, ό δέ οφις Σέσσας άτυφος, ό δέ 
υ Καϊλάσας ταπεινός, ό δέ ούράνιος έλέφας εύτελής, ή 
« δέ έπί τής κορυφής τοΰ Σίβα Γαγγά μικροπρεπής, δ 

» ό δέ ϊαμαός άχαρις .3

126. « Τοΰ πολλού σου κλέους λαμπρύναντος πάντα τά μέρη, 
» τοΰ μέν ’ίμαοΰ καθαίρεσις έγένετο, τής δ’ αμβροσίας 
μ παΰσις , τής δέ Σελήνης έγκρυψις, τοΰ δέ Καϊλάσα 4

1. Ή φήμη ώς γυνή- α' δέ γυναίκες τής Ινδίας άπαξάπασαι μικραί τε 
και μεγάλαι ανυπόδητοι όδεύουσιν.

2. Οίονεί ελεγεν, άλλοι μέν λέγουσιν, ώς ή Γαγγά άφείλετο μέρος 
ολίγον τής αγλαΐας τοΰ σοΰ κλέους, καί διά τοΰτο αγλαά καί λευκή 
έγένετο- έγώ δ’ού λέγω τοΰτο-αυτή γάρ άψαμένη τοΰ ποδδς τοΰ Βισνοΰ, 
(καί γάρ έκτοΰ ποδδς τοΰ Βισνοΰ, ώς έζ πηγής, εξέρχεται) όρκον έποίη
σεν, ώς αθώα έστιν, ούκ άφείλετο δηλ.—Δηλονότι τά κλέος σου λευ- 
κότερόνέστι τής λευχυδρου Γαγγάς.

3. Πάντα ταΰτα λευκά, λευζότερον όμως τόσον κλέος.
4. Αύτολεξεί, άργία.



854 ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ,
«τελευτή1, τή; δέ γαλακτώδους θαλάσσης κάλυμμα, 
» τοϋ δέ άνλαοϋ σώματος τοϋ θείου έλέφαντος άναίρεσις 2, 

» τής δέ Γαγγας άπόκρυψις \

4. Αυτολεξεί, θάνατος.
2. Αυτολεξεί, άντίρρησις.
3. Τό νόημα τούτου τοΰ στίχου όμο'.όν έστι τω ανωτέρω* διαφέρει 

όμως τοΐς λέξεσι. Πάντα δηλονότι τά λευκά ταΰτα ούδέν έστιν ώς πρός τό

σον λευκόν κλέος.
4. Δηλ. αί λευκαί σου εύφημίαι πάντα ταΰτα ύπερελεύκαναν,
5. Τήν Γαγγάν δηλ. ή λευκή έστι.

6. Τό κλέος σου δηλ. υπερτερεί πάντων τών λευκών, και άμαυροϊ αύτά.
7. Τά κλέη σου πανταχοϋ έστι.

127. «Ώ άνερ τής γής, ό τριττος κόσμο; παντα/όθεν έλαμ- 
» πρύνθη τοΐ; λαμπροί; σου κλέεσιν, ά την μέν Γαγγάν 
«έκόσμησαν, τοϋ δέ Σίβα την λευκότητα ύπερηύξησαν, 

» τό δέ Σάνδανον έκαλλώπισαν, την δέ αγλαΐαν τοϋ βα- 

» σιλέω; τών οφεων Σέσσα μάλλον ήγλάϊσαν, την δέ Σε- 
» λήνην έφώτισαν, τάς δέ κορυφά; τών μαρμάρινων όρέων 
» έφαίδρυναν \

128. ο Αί συνεχεϊ; σου εύφημίαι λαμπρύνουσι τό παν, τόν 
» μέν λευκόν Σέσσαν άφανίζουσαι, τά; δέ κορυοάς τοϋ 

» άργυροϋ όρους Κ.αϊλάσα ύπερβαίνουσαι, την δέ Καλπα- 
» δρούμαν ζαταβάλλουσαι, τόν δέ έκρέοντα ε’κ τοϋ ποδός 

» τοϋ Βισνοΰ ποταμόν 0 ύπερβάλλουσαι, την δέ Καφούραν 
■ έξευτελίζουσαι, τό δέ νάλα της θείας βοός άμαυροϋσαι    .4567

129. · Ω πϋρ τοϋ δένδρου της θλίψεως τών ενδεών, ο,τι λε

ν γεται ύπό τών θεολόγων, ώς ό θεός Σίβας πανταχοϋ 
«έστι παοών, τοΰτο ούκ έστι ύ·υδές· οίς νάο άνθεσι τι- 

« μας τοϋτον τόν Θεόν, τόν πανταχοϋ παρόντα, ταΰτα 
» ευωδίαν παρέχουσιν έν ταυτω παντί τω κόσμω, άέστι. 

« τά παντα/οϋ διηκοντα λευκά σου κλέη
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130. β Ιδε, ςν τώ τέλει τοϋ κόσμου και ό Βραχμάς, και ό Βισ- 

» νους και ό Σίβας ύπνώττει έξ ανάγκης, κατά την φυσι- 
" κήν διάθεσιν τοϋ ημερονυκτίου ι ή ση δ’ δμως φήμη 

» και =ν τή πανωλεθρία ούχ ύπνώττει  · ποϋ γάρ άν είη 
” ήμερα, ή νύξ αύτη τή φήμη σου, ή φροντίζει, «Πότερον, 

« μενει είς οίκησιν ό στενόχωρος αιθήρ ή ου ; »

*

12

131. « Τής θερμότητός σου πανταχοϋ παρούσης, ώ απόγονε 

» τής Σελήνης, έγώ νομίζω, οτι τό,τε έν τή θαλάσση, 

« καί τό έν τή Οφιοπόλει καυστικόν πΰρ έν τή συντελεία 

« τοϋ αΐώνος, τό πύρινον ομμα τοϋ έν ούρανώ Σίβα, ή 
» έν τοΐς νεφέλεσιν αστραπή, και τό τοϋ ϊνδρα δπλον, ό 

«κεραυνός, και ό Ηλιος, ταΰτα  διανοούνται  «Τίς χρεία 

« ήμών τό γε νΰν εχον  ·, »

3 *

4

1. Καθώς ήμερα έστί και νύξ παρά τοΐς άνθρώποις, ούτω καί παρά 
τοΐς θεοϊς* μία δέ περίοδος τών τεσσάρων αιώνων, ή συνίσταται έξ έτών 
432,000,000 μία έστιν ήμερα τών θεών* έρχομένης δέ τής νυκτός, δτε 
οί θεοί αναπαύονται, γίνεται τό τέλος τοΰ κόσμου.

2. Τώ εχοντι φροντίδας ούκ επεστιν ύπνος έν νυκτί, οτε ύπνωτέον 
έστί* τουτέστι καί έν τή πανωλεθρία ή φήμη σου διαμένει, καί αχώρητος 
έστι τώ αίθέρι, δς έστιν άπειρος.

3. Πάντα ταΰτα τά καυστικά κατακαίουσι τό παν έν τή πανωλεθρία, 
καί έκ τοΰ στόματος τοΰ όφεως Σέσσα πΰρ έξέρχεται.

4. Δηλολονότι καυστικώτερος εί πάντων τών καυστικών.
5. Αΐυθολογοΰσιν, ώςέντιρ'Ηλίφ χρυσούς άνδριάς έστιν, ος έστιν αύ

τός ό Θεός, καί ώς οί ήρωϊκώς έν πολέμω Οανόντες, είς τόν Ηλιον είσ- 
δ,ύουσι’ διά δέ τοΰ 'Ηλίου, ώς δι’εισόδου, έρχονται πρός τόν Θεόν.

6. Αφανής δηλ. γίνεται ή λαμπρότης τών έχθρών σου ώς πρός τήν σήν.

132; ο Ω βασιλεύ τής γής, τό μέν θερμόν σου ό Ηλιος έστιν*  
» ό δ’ έν τώ Ηλίω χρυσοειδής άνδριάς 5 σύ αύτός ει*  

« οθεν αί λαμπρότητες τών κραταιών έχθρών σου έν σοι 
» βυθίζονται 6.
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133. « Ω απόγονε τής Σελήνης, τής θερμότη-ςός σου περίεργο

υ μένης τόν κόσμον γαύρως, τό μέν πύρινον βλέμμα τοϋ 
» Σίβα έγένετο αδρανές, ό δέ κεραυνός άπέβαλε τό θερ- 

» μόν, τό δέ δεινόν πΰρ τοϋ δάσους άπώλεσε τό ιταμόν, 

» ό δ’ Ηλιος άφήκε τήν δεινότητα, τό δε πΰρ τής θα- 

»λάσσης ούκ εχει τό μεγάλαυχον ι.
134. - ό απόγονε τών έκ τοϋ Πουρού, ό έν ούρανώ Ηλιος, ή 

» έν τοϊς νέφεσιν αστραπή, τό,τε έν δάσει φλογερόν, καί τό 
» έν θαλάσση δεινόν πύρ, ταΰτα πάντα, στεοηΟέντα τής 

» οικείας θερμότητος έκ τής σής, έβυΟίσθησαν είς δυσφη- 

» μίαν  , ώς είς ίλύν μεγάλην καί βαθεΐαν.*2
135. » ή λαμπρότης σου λάμπει έν κόσμω, ώ βασιλεύ, ώςπερ 

» μία λυχνοκαία (λυχνοστοιχία), δι’ ής φώς λαμπρόν 

» εσεται καί έν τή νυκτί τού Βραχμα .3
136. « Βν τή σή βασιλική μορφή πάντως γε ήλθεν έπί γής 

» έζεΐνο τό εν καί αδιαίρετον Θειον, ού κινούμενου μέν, 

« τό παν τούτο κινείται, ίσταμένου δέ, ισταται.

137. « Τά ό'ρη πάντα, φοβούμενα καί τρέμοντα έκ τών όπλών 

» των ίππων, τών παροξυνόμενων, ώς ράβδοις, ταΐς προ- 
» βοσκίσι τών έλεφάντων  έν τή εκστρατεία είς πάγκο

υ σμιον νίκην, έξήγον, ώς οίμαι, διά τών πιπτόντων λί- 
» Οων καί διά τών φωνών τών όρνεων τούς καταφυγόντας 

μ είς τά σπήλαια πολεμίους βασιλείς .

4

5

4. Τά θερμά δηλ. ταΰτα ούδέν έστιν ώς πρός τήν σήν θερμότητα.
2. 'Η δυσφημία μέλαινα λέγεται* μέλαινα δέ καί ταΰτα, δ κυάνεος 

ούρανός, τουτέστιν ό αιθήρ, ή θάλασσα, καί τό νέφος, καί τά δένδρα τοΰ 
δάσους.

3. Καί τότε δηλονότι εσεται διαμένουσα καί λάμπουσα, δτε ό Βραχ- 
μας υπνώττει, δτε δηλ. τό παν όλλυται.

4. Ό ήμισυς στίχος εχει συλλαβάς 42.
. 5. Τών όρέψν περισειομένων έπιπτον λίθοι, καί τά όρνεα.έκελάδαυν,
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138. « Εν τή εκστρατεία σου είς νίκην κατά τοϋ κόσμου, ό 

“ μεν Ηλιο; κατεκαλύφθη κάνει, ό 3’ ό’φις Σέσσας κατε- 
* καμφθη εκ τοϋ βάρους τοϋ στρατοϋ, ό 3’ Ιν3ρας έγένετο 

» Σανκρανοανας το 3ε πΰρ θερμόν, ό 3’ ίάμας μ,έλας, ό 
» 3α ηγεμων τών 3αιμάνων Νιρριτής, νυκτιπόρος    ό 3έ 

» Βαρουνας είσε3υ είς τό ύ3ωρ· ό 3 άνεμος, ού3αμοϋ ίστα- 
« το ° · β 3ε Κουβερας έγενετο πλουτο3ότης, ό 3έ Σίβας 

« όρεσίοικος.

*23*

139. “Ώ κραταιε, ό εχων βραχίονας ισχυρότερους κα'ι τοϋ κε- 

» ραυνοϋ, αίμα έσταζαν ή γή, 3ιάβροχος γεγενημένη μέ- 

>ι χρι βάθους, έκ τών ποταμη3όν χεομένων αιμάτων τών 

» άναιρεθέντων ύπό σοϋ έχθρών  έκ 3έ τών σταλαγμών 

» τοΰ αίματος φαίνεται αύτη ή έρυθρότης, ή έστιν οί 

» πολύτιμοι λίθοι, οί έπί τής κορυφής τοϋ βαστά- 
» ζοντος τήν γήν ό'φεως , τοϋ βασιλέως τής Πα

ν τάλας .

*

4

5
140. « Εί καί ή άπό3ειζις ές ιερών καί νομίμων βιβλίων 

« στέργεται ύπό τών σοφών, ούκ έστιν όμως βεβαία  ού 
» γάρ ό 3ίσκος τοϋ Ηλίου 3ιερράγη ύπό τών άναιρεθέντων 

» έχθρών σου, καί άνελθόντων εις τόν ούρανόν, άλλ’ ο τής

*

έκ δέ τούτων φοβούμενοι οί είς τά σπήλαια καταφυγόντες εχθροί σου, 
έξήρχοντο, καί εφευγον πάλιν.

4. Σανκρανδάνας, δ έστι θρηνητικός, όνομα τοΰ’Τνδρα' πλάττει δ’ έν- 
ταΰθα ό ποιητής ώς έζ εκείνης τής ήμέρας έλαβε τοΰτο τό όνομα* και 
τό πΰρ θερμόν έγένετο, κτλ. έφοβήθησαν δηλ.

2® 01 δαίμονες νυκτιπόροι λέγονται.
3. Έφοβήθησαν δηλ.
4. Τουτέστιν οΐ πολύτιμοι λίθοι, οί άνθρακες, οΐ έπί κεφαλής τοΰ βα

στάζοντας τήν γήν όφεως, οί σταλαγμοί εΐσι τής διαβρόχου γής έκ τοΰ 
αίματος τών άναιρεθέντων έχθρών σου.

5. Πατάλα λέγεται ό υποχθόνιος κόσμος.
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• Σελήνης *·  καί γάρ έν αύτή διάρρηγμά τι μέλαν ©αίνε- 

■ ται, δ έστιν ή μελανότης ήν εχει.

1. Οίονει έλεγεν' άλλοι μεν λέγουσιν, δτι ο’ ήρωϊκώς Βανόντες έν πο
λέμω, δια τοΰ (Ιλίου ανέρχονται είς τον ούρανόν* έγώ δέ λέγω άποδει- 
κνύων, δτι δια τής Σελήνης.

2. 'Ο μέν φρίττων ορθοί τάς τρίχας* τά δ’ όρη ώς τρίχες είσι τής 
γής" ό δέ Βαυμάζων σείει τήν κεφαλήν.

3. 'Οταν προσπέσωσι τοΐς ποσίσου, πάλιν βασιλεύουσι καί τότε γί

νεται ή γνώμη τοΰ Βραχμα, τδ προωρισμένον* τοΰτο δέ δηλοΐ, οτι συγ
γνώμών έστι τοΐς πταίσασιν, δταν μετανοήσωσι.

4. Μέλαινα ή δυσφημία.
δ. Μέλανόχροες οι έλέφαντες.
6. Κυανά τά ©ύλλα τών δένδρων.

141. α Εν έκάστν) κοσμογονία σύ βασιλεύ; γίνη τής γης πάνυ 
» αγαθός, και λαμπρός, καί απαράμιλλο; κατά τά; άρε· 

» τάς, εί; όλεθρόν πάντων τών εχθρών δθεν ή μέν γή 
« φρίκην εχει τών ορίων, ώ; διά τριχών  · ό δ’ ού- 

« ρανό; σείει τήν κεφαλήν, οπερ συμπεραίνεται έκ τών κι- 

« νουμένων, τοϋ τε Ηλίου καί τή; Σελήνης, ά είσιν ώς 

υ ένώτια.

123

142. ο Τώ Βραχμα και σοι αύτώ τοιαύτη έστι γνώμη καί βου

ή λή  έκεΐνο; μέν γάρ τοιαύτην έχει γνώμην  <· Ούτοι οί 

■ βασιλείς βασιλείαν μεγάλην ποιήσουσι  » σύ δέ τοιαύ- 

» την εχεις βουλήν «Ιγω αναιρέσω τούτους τού; πολε- 

α μίους βασιλείς  « άλλ’ ό Βραχμά; άκυρον ποιεί τήν 
» εναντίαν γνώμην σου, διδούς αύτοΐς τοΐς έχθροΐς σύνε- 

» σιν του προσπεσειν τοις ποσι σου .

* *

*

*

143. « Ω άριστε τών άπό τής Σελήνης καταγόμενων, ό τριτ- 

« τός κόσμος πλήρης έγένετο τών διεσπαρμένων δυσφη- 

» μιών  τών έχθρών σου, αί είσιν αύται ελέφαντες  α
χ νευ όδόντων, δένδρα , άνευ άνθέων, νύκτες άνευ άστέ- 

4 5
6
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» ρων, όφεις άνευ πολυτίμων λίθων 1, καί θάλασσαι άνευ 
» άφρών * 2.

4 . Είσι καί τινες ό'φεις μελάνες* έννοεΐ δέ τούς έν τώ καταχθονίφ κόσμφ.
2. Κυανή ή θάλασσα, λευκός ό άφρός.
3. Καθώς ή δυσφημία, ουτω και ή κακόνοια μέλαινα* ένεκα δέ τών 

κακών, ας έμελέτων, μελάνες έγένοντο.
4. Μέλαινα ή σκιά, ώς και ό οφις* όφιοφάγος δέ δ ταώς.
ϋ, Στίμμις, μέλαινα βαφή, δι’ής βάφουσι τά ό'μματα.

144. « Ω άνερ τής γής, οί εχθροί σου κατα^ιωχθέντες είς την 

» έρημον υπό σου, φαίνονται, ώς κατακεκαυμένοι τή θερ· 

» μοτητί σου, καί ώς έωραμένοι τώ βλοσυρώ βλέμματι 

» της ατυχίας, καί ώς έμπεπυρισμένοι τοϊς θερμοΐς άνα- 
«στεναγμοΐς τών έαυτών γυναικών, καί ώς κεχραμμένοι 
“ τό σώμα ταΐς δυσφημίαις, καί ώς μελάνες ταΐς έαυ- 

» τών κακονοίαις .3

145. α Προτερον μ.εν, οικουμένης τής τών έχθρών σου πόλεως, 

» οί τρεφόμενοι καί ήμεροι οντες ταώνες, έπλητταν £ιά 
» τοϋ ράμφους τάς σκιάς  τών ύψηλών δωμάτων, νο- 
« μίζοντες ό'φεις πολλούς, καί έκ τούτου έπασχον  νΰν ^έ, 

«κενής οϋσης καί έρημου, καί πολλών ό'φεων έρπόντων, 

" οί ταώνες ού τείνουσι τό ράμφος κατ αύτών τών ό'φεων, 
» μή έχοντες αντιπάθειαν, ένεκα τής άπαθείας, ήν έχουσι 
» £ιά τήν φυγήν τών έαυτών κυρίων.

4
*

146. « Ω κυβερνήτα τής γής, αί όρειάδες θεαί, Θλιβόμεναι τή 

» απουσία τών θεών, τών έαυτών συςύγων, γράφουσι γράμ- 
« ματα έρωτικά καί ευνοϊκά κατά συνέχειαν §ιά τών με- 
» μιγμένων τή στίμμει  δακρύων τών γυναικών τών 

» έχθρών σου, ά έγένοντο λίμναι έν ό'ρεσιν, εις ά κατέ- 

« φυγον.

5

147. Οί Ποιηταϊ, οί όδεύοντες είς ξένην γήν, λαμβάνοντες
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. » τά φύλλα των Ταλών, τά τιθέμενα ύπο τών γυναικών

» αύτών έν τοΐς ώσΐν είς κόσμον, λέγοντε; έκαστος έκά- 

» στη, « Τί τούτο *, έγώ ποιήσω σοι χρυσούν ένώτιον, έ-. 
« παινε'σας τόν δισέγγονον τού ’Αρζούνα,« γράφουσί σοι 

«έπαινον 1 θαυμαστόν καί έν έρήμω διά τών συμμίκτων 

« τή στίμμει δακρύων τών γυναικών τών έχθρών.

1. Τουτέστιν ύμνους γράφουσί σοι οί Ποιηταΐ ου μόνον έν πόλεσιν, 
άλλα και έν έρήμφ, ένθα εδρίσκουσι φύλλα Τάλας αντί χάρτου, και αντί 
μελανός σύμμικτα τή στίμμει δάκρυα τών γυναικών τών φυγόντων 
έχθρών. Τάλα, δένδρον δψηλδν, ώς Φοίνιξ, ού έπί τών φύλλων γράφουσιν 
έν Ινδία* αί δέ γυναίκες χρώνται αύτοΐς τοΐς φύλλοις αντί ένωτίων.

2. Ό κραταιδς καί μάκρος βραχίων άπεικάζεται τή προβισκίδι τοΰ 
έλέφαντος καί τώ δ'φει.

3. Δηλ. ό μέν βραχίων σου διοικεί τδν επίγειον κόσμον* ό δέ Σέσσας 
δφις τδν υποχθόνιον, ή δέ προβοσκίς τοΰ έλέφαντος Άϊραβάτα τδν ουρά
νιον. Δολιχδς ό δφις, δολιχή ή προβοσκίς, δολιχδς καί ό βραχίων* διδ 
καί συγκρίνονται άλλήλοις.

148. « Οί έχθροί σου, αφέντες τά πέρατα της οικουμένης, είς 
»α κατέφυγον, διά τόν φόβον της προβοσκίδας τών έλε- 

» φαντών, τών βασταζόντων την γήν, νομίζοντες αύτήν 
» ώς χειρά σου  , κατέδυσαν διά τών σπηλαίων, ώς δι’ ό- 
» δών, είς τήνύπό γήν Οφιόπολιν αλλά κάκεϊ, βλε'ποντες 

» τόν βασιλέα τών ό'φεων δμοιον τή χειρί σου, φοβούμε- 
» νοι, διηπόρουν οί πανάθλιοι, ποΐ τράπωνται.

12

149. «Τρία ταΰτα τά νικητικά, ό βραχίων σου, ό τών ό'φεων 
» βασιλεύς, καί ή προβοσκίς τού έλέφαντος τού Ϊνδρα, 
» διαμερισάμενα, ώς αδελφοί, τόν τριττόν κόσμον, διοι- 

« κούσιν αύτόν ,3

150. «Τού Βισνού αναπαυόμενου έν τοΐς υδασι, τόν τριττόν 
» κόσμον διοικεί ό τών ό'φεων βασιλεύς, ή τών γεούχων
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» ελεφάντων προβοσκίς, καί ό δόλιχός κεραυνός τοϋ ίνδρα, 

" “ εχουσιν ολίγην τινα ομοιότητα τω βραχίονί σου *.

4. 'Ότε δ’έκεΐνα διοικοϋσι, πολλώ μάλλον ό σός βραχίων.
2. Τριττή δόναμίς έστι τοϋ βασιλέως, ή βουλή, ή στρατιά, καί ή γάζα.
3. Τουτέστι καταγέλα και καταφρονεί* δταν δέγελα δάνθρωπος, άνοί- 

γει τό στόμα, καί ούτως έκ βίας τοϋ γέλωτος έκρίπτει τμήματα τής Ταμ
βούλας, ήν μασσάται. Ταμβούλα δέ λέγεται μία άνδενδράς, καί τό ψύλ
λον αύτής. Έν τουτω τω φύλλφ τιθέντες όλίγην άσβεστου καί τμήματα 
Ινδικής βαλλάνου, ή ονομάζεται Πούγκα, κοινώς δέ Σουπαρή, μασσών- 
ται ά'νδρες τε καί γυναίκες έν Ίνδίφ, καθώς έν Έλλάδι τήν μαστίχην" & 
δέ χυμός γίνεται έρυΟρος.

151. «Πώς άν όμοιοτητα σχοίη τω βραχίονί σου ό βασιλεύς 

» τών όψεων, δς πάσχες καί έκ τοϋ άχθους της γής, τής 
11 κατακαμ.φθείσης υπο τών πεσόντων έν πολέμω άναριθ- 
» μήτων έχθρών σου \

152. α Ουτω λέγουσιν οί άνθρωποι" «Τίς δύναται βαστάζαι 

« τήν γήν, τήν βασταζομένην ύπό τών οφεων, ών ή δύ- 

« ναμις άπόλλυται νϋν έν τώ πυρί τής θυσίας ·, » Ούτοι 
“ όμως ούκ οίδασιν, ώς αύτη ή γή κρατείται τή χει- 

» ρί σου.

153. « Θυέσθωσαν ούτοι, δ,τε τοϋ ούρανοΰ δεσπότης ϊνδρας, 

» καί ό τών οφεων Ταςάκας· καί γάρ σύ, ό εχων τριττήν 
» δύναμιν !, δυνατός εί διαφυλάςαι τόν τριττόν κόσμον.

154. «Πάσας τάς θυσίας θεών τε καί Τιτάνων καί βασιλέων 

λ γέλα αύτη ή θυσιάσου, ή έκρίπτει, ώς έκ στόματος, 
» πολλά τμήματα τής Ταμβούλας , ά έστι τά πολύτιμα 
» λιθάρια, τά έπί τής κορυφής τών οφεων, τά έξαλλόμενα 

» έν τω καίεσθαι.

3

155. « ίλ στέφανε τών απογόνων τής Σελήνης, σύ τά πρωτεία 

» έχεις πάντων τών έν τοΐς τρισί κόσμοις κατά τάς εύερ-
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« γεσίας 1# τόν μεν γάρ μολυσμόν της Σελήνης άποκα- 

» θαίρεις ταΐς οίκείαις εύφημίαις*  το δέ έκ τής γής ά/θος 

» του ό'φεως Σε'σσα ελαφρύνεις ταΐς κόνισι, ταΐς έξανι- 

» σταμέναις έκ τής κινήσεως τοϋ στρατού σου· τήν δ’ έν- 
• δειαν τών ανθρώπων αποβάλλεις ταΐς δωρεαΐς.

1. Ή μέν Σελήνη έν τώ ούρανώ, ό δέ Σέσσας έν τώ ύποχθονίω κοσμφ, 
-οι δ άνθρωποι έν τω έπιχθονίψ.

2. Πέντε είσι τά ουράνια πανδώρα δένδρα" Μανδάρα, Παριζάτα, Σαν 
τάνα, Καλπαβρ'ςα, καί Χαρισανδάνα.

3. Δηλ. σύ λαμπρόν εί δοχεΐον πασών τών αρετών.
4. Το πλήθος τών τριχών τοΰ σώματος το σκότος έστί" μέλαινα δέ 

ή θρίξ, ώς και το σκότος.

5. Τουτέστιν ό αθάνατος.

156. « Ω βασιλεύ τής γής, φιλόστοργε πρός τους οικείους, 

« στε'φανε τών ένδοξων έν λόγοις, έν πολε'μοις, κα'ι έν δω- 

» ρεαΐς, καί άναιρέτα τών έχθρών, τίς συγκριθείη άν πρός 
>· σε' ; τά μέν γάρ ουράνια πέντε δε'νδρα   έν τή άκρα τής 

» χειρός σου έστιν, ά είσιν οί δάκτυλοί σου· οΐ δέ θεοί 
« ωκησαν έν τή καρδία σου διά φόβον τών αντίθεων δαι- 

» μόνων.

12

157. ■ Αί άρεταί πάσαι, είσδϋσαϊ έν ταύτώ εριστικώς εις τό 
β σώμά σου διά τών πόρων, ώς διά θυρών  , λίαν άγλαΐ- 

« ζουσι πάντα σου τά μέλη· διά δέ τούτων τών είσδυσών 

» αρετών, ώ βασιλεύ, ώς διά Σελήνών, έλαμπρύνθης τά 

« εντός  τό δ’ έντός σκότος, έζελθόν, φαίνεται έπί τών 

« πόρων τού σώματος, δ έστι τό πλήθος τών τρι- 
~ 4 » χων .

34

*

*

158. Καί ό Σίβας, ό νικητής τού θανάτου , είς τό βεβαιώ- 

» σαι τό δ εχει ό'νομα, τό, Παντογνώστης·, αριθμών τάς 
■ άρετάς σου, ποιεί διά τής έτέρας έαυτού μορφής, τού

5
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•άέρος, έπί τοΰ ώκεανοΰ, ώς έπι πίνακος, γραμμάς, αϊ 
» εΐσι τά κύματα 1.

1. Ό αριθμών γραμμάς σχεδιάζει* ένταΰθα δέ γραμμαί εΐσι τά κύ
ματα, ά άνίστανται ύπό τοΰ άέρος, δς έστι μορφή τοΰ Σίβα, καθώς καί 
τά λοιπά στοιχεία" αύτός γάρ έστι τό παν. Δηλ. αί άρεταί σου, ώς τά 
κύματα άπειροί εΐσι, και αύτφ τφ Σέβα άγνωστοι, καί διά τοΰτο άριθμεΐ 
αύτάς καθ’ έκάστην.

2. Ώς έρ^έθη πρότερον.

159. « Οί Ποιηταΐ, ώ πανάριστε, ούδαμοΰ άνεσιν εύρίσκουσιν, 

» ούτε εν κατ οικον παιοιαις, ουτ εν υπερωοις χρυσών 
>- οί'κων, οΰτ έν κλίναις άγλααϊς, ούτε έν κοσμήμασιν, 

» ούτ έν κήποι; εύηνέμοις· σκεπτόμενοι γάρ εύρεΐν λέξεις 
» καί νοήματα αρμόδια ταΐς άρεταΐ; σου, διά κενή; περι- 

» φέρονται, ώς παράνοες.
160. «Ω ένδιαίτημα της άνδρ-ίας, ώ ανώτερε πάντων ταΐς 

• άρεταΐς, ό μονω τώ βλέμματι καίων τού; άξιου; καίε- 
■ σθαι, τίς δυναμίν ποθεν έρανισάμενο;, έπαινον ά'ν σοι 

» συμπλέξειεν ·, Και ό Σίβας αύτός, ό πάντα είδώς, ού 

» δύναται συνεΐραί σοι εγκώμια· τίνι δ’ ά'λλω ούκ άν γέ- 

» νοιτο αισχύνη μεγάλη έν ποιήσει ύμνων είς σέ ; «
161. Τοΰ μεν ούν Ζαναμεζαία έμβυΟισθέντο; χαρά, καί έξε- 

ρευζαμένου, «Τί χαρίσωμαί σοι ; είπε, » ό Ασ'τείκας, δς 
έβρεςεν άμβροσίαν εύχής καί επαίνου  , τοσαύτην χαράν 

έσχεν έν καρδία, ό'σην έχει ό τριττός κόσμος· καί λυτρώ- 

σας τόν Ταξάκαν, καί τούς λοιπούς ό'φεις, χαοάν έποίησεν 
αύτω τώ ϊνδρα.

12

162. Αύτός ό Αστε'ίκας, ό υίός τοΰ Ζαρατκαροΰ, διαφυλάττοι 

άπό τοΰ χρόνου, ώς άπ’ ό'φεως, τοΰτό μου τό άςιόλογον 

Ποίημα, έν ω έστι τό ό'νομα αύτοΰ τοΰ Αστείκα, δς έλα
βε ταύτην την μεγάλην χάριν παρά τών ό'φεων πάντων, 
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λίαν χαρέντων «Ακουσθέντος τοΰ χαριτωνύμου ονόματος 
» σου καί χρησίμου είς έπωδήν, τό φάρμακον ημών ού 

» κατισχύσει τοΰ ανθρώπου ι. »

163» Στεργέτω, ώς τέκνον έαυτης τοΰτο μου τό Ποίημα ή 
ιστορική Μαχαβαράτα, ής άκούσας ό ύμνολόγος Ούγρασ- 

ραβάς παρά τοΰ Βαϊσαμπαϊάνα 2 έν τή όφιοθυσία τοΰ Ζα- 

ναμεζαία, άφηγήσατο αύτήν έν τή Ουσία τοΰ Σαουνάκα, 

τοΰ αρχηγού πολλών οσίων, έν τώ άλσει Ναϊμίσσα.
164. Σεβέσθω ό Αμάρας, ώς βομβύλιος, τόν λοίτιον πόδα τοΰ 

σοφοΰ καί ορθοδόξου διδασκάλου Ζηναδάτα. Διαμενέτω 

ές άεί αΰτη ή Βαλαβαράτα, τό μέγα Ποίημα, τό ποιηθέν 

ύπ’ έκείνου τοΰ ’Αμάρα, και άγλαϊσθέν είς χαράν τής 
καρδίας τών σοφών άνδρών, έν οίς οίκεΐ ή θεά τοΰ λόγου.

Εν ταύτη τή Σκργα, ή ονομάζεται Ά στ είχα εμπεριέ

χονται διακόσιοι πεντήκοντα οκτώ στίχοι, κατά τό μέ- 

τρον τοΰ ’Ανουστούπα.
Τέλος τοΰ τεσσαρακοστού τρίτου Κεφαλαίου, ο ονομάζε

ται Άστείχα, τής Βαλαβαράτας, τοΰ μεγάλου Ποιήμα

τος, τοΰ ποιηθέντος ύπό ίοΰ σοφοΰ Αμάρα, μαθητοΰ τοΰ 
σοφοΰ Ζηναδάτα.

1. Δηλονότι, δςτις έπικαλέσεταί σε, ού βλαφθήσεται ύπδ φαρμάκου 
Οφεων. Τούτου τδ όνομα επικαλούνται οί Ίνδο'ι δταν τρέπωνται έφ’ ύπνον 
έν νυκτί.

2. Ό Βαϊσαμπαϊάνας άφηγήσατο τά τής Μαχαβαράτας έμπροσθεν 
τοϋ βασιλέως Ζαναμεζαία έν τή δφιοθυσίφ.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑΣ.



ΠΙΝΑ

ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

Σελ.
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ...................................................................... α'
ΒΙΒΑ. Α'. Κεφ.

— — Κεφ.

— — Κεφ.

— — Κεφ.

— — Κεφ.

— — Κεφ.

— —■ Κεφ.
— · — Κεφ.

— — Κεφ.

— — Κεφ·
— — Κεφ.

— — Κεφ.

ΒΙΒΛ. Β'. Κεφ.

Α'., ενώ ιστορία έστί βασιλέων τεσσάρωνέν τή 
άρχαιογονική δυναστείφ..............  · 1

Β'., έν ω ιστορία έστιν δκτωκαίδεκα βασιλέων 
έν τή άρχαιογονική δυναστείφ .... 27

Γ'., έν ώ ιστορία έστιν οκτωκαίδεκαβασιλέων έν 
τή άρχαιογονική δυναστεία · · ο . . · 47

Δ '., έν ω έστιν ή γέννησις τών υιών του Πανδοΰ 
καί τοΰ Δρυταράστρα *··..·., 74

Ε'., διαλαμβάνον περί τοΰ αίρετοΰ γάμου τής
Δραουπαδής.........................................  405
έν φ ιστορία έστι τής είς αγίους τόπους 
περιηγήσεως τοΰ ’Αρζούνα 426

Ζ'., δ διαλαμβάνει περί τοΰ εαρος...................... 444
Π'., β » περί άνθολογίας καί ύδρο-

παιδιάς · · ........................458
Θ'., β » περί τής άνατολής τής Σε

λήνης ..472
Ι'., » » περί συνουσίας........................490
ΙΑ., » » τον καθοπλισμδν τοΰ Κ ρισ-

νά καί τοΰ’Αρζούνα · · · 202
ΙΒ'., » » περί τής πυρπολήσεως τοΰ

δάσους Κανδάβα · · · · 216
Α', » » τδνθάνατον τοΰ Ζαρασάνδα · 231



866 ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

ΒΙΒΛ. Β'. Κεφ. Β'., δ διαλαμβάνει
Σελ»

την νίκην κατά τών τεσσά
ρων μερών τής γής · . . 248

— — Κεφ. Γ'., » > τήν βασιλικήν θυσίαν · · 268
— — Κεφ. Δ'., » »
— — Κεφ. Ε'., ® "

ΒΙΒΛ. Γ'. Κεφ. Α'., » »

— — Κεφ. Β'., » »

τήν μήνιν τοΰ Δουριοδάνα. 280 
τήν έςορίαν (έξοίκησιν) τών
Πανδοϊδών........................... 294
τήν τών αγίων τόπων προσ- 
κύνησιν τοΰ ’Ιουδιστίρα · 311 
τήν εις τδν Ίμαδν άνάβασιν 
τών Πανδοϊδών . . · · 325

— — Κεφ. Γ'., » η τήν ελευσιν τοΰ ’Αρζούνα 340
— — Κεφ. Δ'., » »

ΒΙΒΛ. Δ. Κεφ. Α',, η »
τήν έμφάνειαν τοΰ Δάρμα 356 
τήν άπόκρυψιν τών Παν- 
δοϊδών................................372

— — Κεφ. Β',, β »
— — Κεο. Γ'., β »

τδν θάνατον τοΰ Κησάκα · 388 
τήν νίκην τών Πανδοϊδών 
κατά τών συλησάντων τάς 
έκ βορρά και νότου βοΰ;
τοΰ Βιράτα........................... 397

— — Κεφ. Δ'., β »> τδν γάμον τοΰ Άβημανιοΰ 423
ΒΙΒΛ. Ε'. Κεφ. Α'., β β

— — Κεφ. Β'., β β

— — Κεφ. Γ'.. » »

— — Κεφ. Δ'., ί β

τδν σύλλογον τών ς-ρατών 438 
τδ δυσθιάΟετον τοΰ Δου- 
ριοδάνα ......· 458 
τήν εκστρατείαν τών Παν-

τήν κατασκήνωσιν τής ςρα- 
τιάς τών Πανδοϊδών · · 488

— — Κεο. Ε'. » β

ΒΙΒΛ. <7'. Κεφ. Α'. » »

— — Κεφ. Β'., ι »

ΒΙΒΛ. Ζ'. Κεφ. Α'., β »

τήν εναρζιν τοΰ πολέμου · 498 
τδν πόλεμον τής πρώτης

................................517
τάς ανδραγαθίας καί τδν 
θάνατον τοΰ Βήσμα, μετά 
δέκα ημερών πόλεμον · · 532 
τδν έν δυσιν ήμέραις πόλε
μον τοΰ Δρόνα · · · · 5)3

— — Κεφ. Β'. » » · τδν θάνατον τοΰ Άβημανιοΰ. 590



ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. 867

ΒΙΒΑ. Ζ . Κεφ. Γ'. δ διαλαμβάνει τδν θάνατον τοΰ Ζαϊατράτα.
— — Κεφ. Δ'. β >

ΒΙΒΑ. Η'. Κεφ. Α'., » »
ΒΙΒΑ. Θ'. Κεφ. Α'., > ,

ΒΙΒΑ. Γ. Κεφ. Α'., >

ΒΙΒΑ. ΙΑ'. Κεφ. Α'. β β 
ΒΙΒΑ. ΙΒ'. Κεφ. Α'.

ΒΙΒΑ. ΙΓ'. Κεφ. Α'., » »

ΒΙΒΛ. ΙΑ'. Κεφ. Α .β η η

ΒΙΒΑ. ΙΕ'. Κεφ. Α'., » »

ΒΙΒΑ. Ι<7'. Κεφ. Α'., » β

ΒΙΒΑ. ΙΖ'. Κεφ. Α'., » >
ΒΙΒΑ. ΠΓ. Κεφ. Α'., » »

Β1ΒΛ. ΙΘ'.ήΚεφ.ΜΓ'., > »

τδν θάνατον τοΰ Δρόνα . 
τδν θάνατον τοΰ Καρνά · · 
την μάχην τοΰ Σαλέα και 
και τοΰ ’Ιουδιστίρα, και τήν 
τοΰ Δουριοδάνα και τοΰ 
•Βήμα...............................  
τήν Σαουπτικαν, τουτέστι 
τήν ύπνοφονίαν, ώςτήν’Ισ- 
σικάν, τουτέστι τδ κάρφος 
(Βραχμανσ'ραν) . . · · 
θρήνον γυναικών · · . · 
περί τών προσηκόντων τώ 
βασιλεΐ, καί περί τών προσ
ηκόντων πράττεσθαι έν δει
νοί; καί περί τής θείας γνώ
σεως ....................................  
τήν πρδς τδν Ιουδιστίραν 
παρηγοριάν καί τήν είς ού- 
ρανδν άνοδον τοΰ Βησμα · 
περί τής ιπποΟυσίας · · · 
τήν έν τή έρήμω διαγωγήν 
τών περί τδν Δρυταράςραν · 
περί τοΰ υπέρου . . · · 
περί τής έςόδου · * · · 
περί τής άναβάσεως είς ού
ρανόν ................. .... · ·
τήν βασιλείαν τοΰ Παριςι- 
τα, τήν δφιοΟυσ'αν τοΰ Ζα- 
ναμεζαΐα, κτλ. ...................

Σελ. 
607
640
666

688

713
728

754

782 
792

803 
8Ι2
820

823

830


