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Inleiding en verantwoording 

 
Deze thesis is geconcipieerd rond de vertaling van de Pràkçta-Sarvasva, ‘Het geheel 

van de Prakrit talen’, van Màrkaõóeya. Na enig opzoekwerk bleek het noodzakelijk en 

interessant om naast deze tekst ook fragmenten uit twee andere werken op te nemen.  Deze 

werken vertonen grote gelijkenissen met de Pràkçta-Sarvasva. Het gaat om de Pràkçta-

Kalpataru, ‘De wensboom van de Prakrit talen’ van Ràma÷arman, en de Pràkçtànu÷àsana, 

‘Het onderricht in de Prakrit talen’, van Puruùottama.1 Op deze manier werd er met behulp 

van de vergelijking van deze drie teksten een vertaling en een aanzet tot tekststudie gemaakt. 

De drie werken ontstonden tussen de 11de en 17de eeuw en handelen over de 

verschillende Prakrit dialecten. Zij vormden een grammatica van die Prakrit talen, die 

gebruikt werden door de toenmalige schrijvers. Ze zijn opgesteld in het Sanskrit, aangevuld 

met voorbeelden uit het Prakrit. Ze geven een reeks van grammaticale regels, die echter niet te 

vergelijken zijn met de hedendaagse wetenschappelijke grammatica’s, daarvoor zijn ze te 

specifiek en te weinig generaliseerbaar. Toch hebben deze oude grammatica’s hun waarde, 

want ze bieden ons een kijk in het taalwetenschappelijk denken van de vroegere Indiërs, en 

daarnaast laten ze ons ook toe een glimp op te vangen van talen die tot op heden ons nog 

onbekend zijn. Door de aanpak van de schrijvers om al van het begin de talen met elkaar te 

vergelijken, zijn deze werken ook waardevol voor de historisch comparatieve taalkunde. 

 

De omvang van het onderwerp heeft me gedwongen verscheidene zaken buiten 

beschouwing te laten. Het was onmogelijk om de drie werken volledig te vertalen. Met de 

hulp van mijn copromoter Eva De Clercq heb ik in de hoofdstukken een selectie gemaakt. 

Hiervoor richtte ik mij vooral op de mate waarin de talen mij bekend waren, en uit 

nieuwsgierigheid genoten de wat onbekendere dialecten mijn voorkeur voor vertaling.  

Zo heb ik gekozen om de grote hoofdstukken over Mahàràùñrã en øaurasenã Prakrit niet 

te vertalen. Deze hoofdstukken geven vooral grammaticale regels die al  vaak vertaald of 

gebruikt zijn geweest ten behoeve van hedendaagse Prakrit grammatica’s. Deze talen zijn 

relatief bekend. De blik werd wel gericht op de onbekendere talen uit de toneelliteratuur, 

waaronder Pràcyà en âvantã. Ook het hoofdstuk over het Màgadhã werd vertaald, want 

hoewel deze taal bekendheid geniet door haar gebruik in de religieuze literatuur, is haar rol in 

                                                 
1 Voor deze laatste twee teksten heb ik beroep kunnen doen op de vertalingen van Nitti-Dolci (1938), Ghosh 
(1954) en Grierson (1927-1928). 
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het toneel minder gekend. Ten slotte koos ik er voor om ook de twee laatste hoofdstukken 

over het Pai÷àcã Prakrit te vertalen, en daarmee het werk af te sluiten. 

Deze vertaling vormt deel II van deze thesis. Elk hoofdstuk over een dialect wordt 

ingeleid door een kort overzicht van de taal en haar betekenis. Ook over de talen waarvan het 

hoofdstuk niet vertaald werd, heb ik dergelijke korte inleiding geschreven. 

 

Naast deze vertaling wordt dit werk vervolledigd met een inleiding, dit vormt deel I. 

Ook hier heb ik enkele toegevingen aan tijd en pagina’s moeten maken. Er werd getracht een 

ruim overzicht te geven van de Indische grammatische traditie, met de nadruk op de Prakrit 

grammatica en de Prakrit auteurs. 

Het eerste hoofdstuk star t  met een chronologisch overzicht van de Indische 

grammatica, vanaf de Vedische tijd tot de late Prakrit grammatica. De belangrijkste en 

opvallendste werken worden hierin behandeld, de grote lijnen met andere woorden. 

In het tweede hoofdstuk wordt het Prakrit behandeld. Een taal laat zich echter niet 

vatten in enkele bladzijden, laat staan een dergelijke complexe taal als het Prakrit. Daarom 

heb ik een selectie gemaakt van een viertal thema’s aangaande het Prakrit. Het gaat hier over 

de verschillende indelingen van de Prakrits, over hun gebruik als volkstaal of als literaire taal, 

over de betekenis van het Prakrit, en over de indeling van één Prakrit in verschillende soorten 

woorden. Voor  mij  zijn dit  topics waarover ik geen consensus heb gevonden in de 

geraadpleegde literatuur, en daardoor boeiden ze mij. 

Ten slotte wordt er dieper gefocust op de Oosterse School van de Prakrit grammatica, 

dit is de School waartoe de drie vertaalde auteurs behoren. In een korte biografie worden de 

weinige gegevens over deze drie auteurs op een rij gezet. 

Met deze drie hoofdstukken hoop ik een basis te bieden voor het begrijpen en 

waarderen van de Sanskrit tekst met zijn vertaling. 

 

Daarnaast nog enkele praktische zaken. Ik heb er naar gestreefd zoveel mogelijk de 

juiste transcriptie van de Indische woorden te geven, zowel in de vertaling ( a l s  

vanzelfsprekend), als in de inleiding. De enige uitzonderingen hierop zijn de woorden 

‘Sanskrit’ (Saüskçta) en ‘Prakrit’ (Pràkçta), waarvan ik de schrijfwijze naar westerse normen 

heb aangepast wegens hun vele gebruik. Ook voor plaatsnamen als bijvoorbeeld ‘Kashmir’, 

heb ik de westerse schrijfwijze aanvaard. Voor ‘Mahàràùñrã’ heb ik consequent deze spelling 

gevolgd, in overeenkomst met Màrkaõóeya, hoewel de spelling ‘Màhàràùñrã’ ook hier en daar 

in bepaalde werken voorkomt.  
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Wat betreft de vertaling, doordat ik drie auteurs met elkaar vergelijk, zag ik me 

gedwongen om sterke aanpassingen te doen aan de klassieke lay-out van tekst gevolgd door 

vertaling. Ik heb er voor gekozen om telkens één ÷loka2 van Màrkaõóeya met de 

commentaartekst te vertalen,3 en daarna de overeenkomende verzen van Ràma÷arman en 

vervolgens deze van Puruùottama te geven. Op die manier zijn er twee voordelen: er is een 

consequente lectuur van Màrkaõóeya, en de vergelijking tussen wat de drie teksten over 

hetzelfde onderwerp zeggen, is duidelijk. Nadeel is wel dat de tekst van Ràma÷arman en 

Puruùottama niet meer zo vlot leest, maar dit is geprobeerd opgelost te worden door een 

nummering te hanteren. Er werd ernaar gestreefd zoveel mogelijk herhaling te voorkomen. 

Soms was dit echter onvermijdelijk, wanneer bijvoorbeeld een vers van Ràma÷arman bij twee 

verschillende ÷loka’s van Màrkaõóeya past. Dan wordt de tweede maal slechts de 

desbetreffende regel(s) herhaald. 

 

Tot slot wens ik mijn promotor Prof. Dr. Frank Van den Bossche te bedanken, en ook 

mijn copromoter Dr. Eva De Clercq, voor het aanbrengen van de teksten en voor de 

uitgebreide hulp. Ik breng hen ook mijn dank over voor de interessante lessen, vier jaar lang, 

en ook Prof. Dr. Eddy Moerloose, Prof. Dr. Klaas Willems, Christine Everaert en Manoj 

Kumar wil ik daarvoor bedanken. Hartelijk dank ik ook Mevr. Hilde de Keukelaere, die mij 

immer hielp in de zoektocht naar boeken. Uiteindelijk wens ik ook mijn familie en mijn 

vriend te bedanken, voor de morele en technische steun.  

                                                 
2 Vers. 
3 Hiervoor volg ik de nummering van de ÷loka’s zoals die achteraan in appendix bij Acharya (pp. 218-232) wordt 
gegeven. Ik volg niet de nummering volgens de uitgegeven tekst van Acharya, want dit zou problemen opleveren 
door de combinatie met de teksten van de andere auteurs. 
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DEEL I:  ALGEMENE INLEIDING 

 

 

1. Historisch overzicht van de grammatische traditie in het oude India 

 

In dit hoofdstuk wordt een ruim chronologisch overzicht gegeven van de ontwikkeling 

van de grammatica in India. Deze wetenschap werd al eeuwenlang beoefend in Zuid-Oost 

Azië. De literatuur erover is bijzonder uitgebreid. Daar een behandeling van de gehele 

Indische grammatische literatuur buiten het opzet van deze thesis valt, beperken wij ons in 

deze inleiding tot een synopsis van de belangrijkste werken, met als richtlijn de studie van 

Hartmut SCHARFE’s ‘Grammatical Literature’ (1977), aangevuld met opmerkingen van andere 

auteurs. Hierbij handhaven wij de traditionele opeenvolging van taalstadia: het Vedisch 

Sanskrit, het klassiek Sanskrit en het Prakrit. 

 

1.1. Vedische tijd 

 

1.1.1. Grammatica in de Veda’s 

 

Men trof in India al literatuur aan vanaf het tweede millennium v.o.t..4 De teksten 

werden mondeling overgeleverd, maar de inhoud en structuur ervan lagen niettemin vast. 

Deze oude teksten vormden de Vedische literatuur.5 Ze werden gebruikt voor religieuze 

doeleinden, daarom was het van belang dat men ze goed en correct begreep.6 In de Veda 7, ‘de 

wijsheid’ (1500-1000 v.o.t.) zijn er al verwijzingen naar grammatica.8 Er zijn verzen die er op 

                                                 
4 Bachrach IV p. 147  
5 Onder Vedische literatuur moet begrepen worden de verzameling van alle hymnen, religieuze formules en 
commentaarteksten die ontstonden vanaf 1500 v.o.t..  M e n  verdeelt deze teksten onder in vier groepen: 
Saühità’s, Bràþmaõa’s, Araïyaka’s e n  Upaniùaden.  De  Saühità, ‘Verzamelingen’ bestaat eveneens uit vier 
groepen: ègveda, Yajurveda, Sàmaveda e n  Atharvaveda.  Bachrach IX pp. 48-49; VII p. 491, IV p. 146. 
Klostermaier pp. 67-68.  
6 Men maakt in de Vedische traditie onderscheid tussen de smçti en de ÷ruti literatuur. Onder ÷ruti literatuur 
vallen de teksten die, naar men zegt, rechtstreeks van de goden aan de schrijvers gedicteerd werden. Dit zijn de 
Vedasaühità, Bràþmaõa’s, Araïyaka’s en  Upaniùaden. Klostermaier pp. 66-71. De andere Vedische literatuur 
valt onder smçti, ‘overlevering’. Door het goddelijke karakter van vooral de ÷ruti literatuur, mochten er geen 
afwijkingen op de tekst plaatsvinden. Klostermaier pp. 71-73. 
7 Veda wordt hier en verder in zijn strikte betekenis gebruikt, namelijk als de oudste boeken van de Vedische 
literatuur, ègveda, Yajurveda, Atharvaveda en Sàmaveda. Bachrach IX pp. 48-49. 
8 Scharfe p. 77. 
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duiden dat men nadacht over taal, haar ontstaan en haar gebruik.9 Men zag taal als een 

goddelijke kracht, die gerespecteerd moest worden. De woorden moesten correct uitgesproken 

worden.10 Als gevolg van deze houding met betrekking tot taal, gaat men op zoek naar 

technische middelen om de juistheid van de woorden te behouden.11 Zo begint men 

bijvoorbeeld de woorden in syllaben onder te verdelen.12 

 

Bij de Veda hoort de Pada-pàñha, ‘de woord-tekst’.13 De eerste grammatici zagen de 

Veda als één lange doorlopende tekst, die ze Saühità-pàñha, ‘de continue tekst’ noemden. Ten 

dienste van het begrip van deze Saühità-pàñha schreven ze Pada-pàñha’s. In deze werken 

werd de tekst van de Saühitàveda herhaald, maar men splitste hem op in de verschillende 

woorden. De woorden werden op verscheidene manieren gereciteerd en in een andere 

volgorde. De sandhi14 werd opgelost, uitgangen werden van stam gescheiden. Op die manier 

zouden de latere toehoorders (of lezers) blijven begrijpen van welke stam elk woord 

afkomstig was, en zou de betekenis duidelijk blijven. De schrijvers van deze werken15 

toonden een groot analytisch vermogen en inzicht in de taal, maar ze legden zich enkel toe op 

het streven naar het behoud van het juiste begrijpen van de Vedische teksten. 

 

In de Bràhmaõa’s16 (1000-800 v.o.t.) merkt men een groeiende interesse voor taal. 

Men kan er voorbeelden van etymologieën van woorden lezen, alhoewel deze meestal op 

religieuze leest geschoeid zijn, en niet naar een zuiver grammaticale afleidbare oorsprong 

zoeken.17 

 

 

                                                 
9 Scharfe (p. 77) geeft als voorbeelden van dergelijke vedische verzen »V I 164 45cb en Tait. S. III 2, 9, 1. Dit 
laatste vers vertaalt hij als “When speech was visualized as the cosmic cow, her steps were first taken as the lines 
of the verse...” Taal was bijgevolg iets goddelijks. 
10 Itkonen p. 6. 
11 Het belang dat men hecht aan de juistheid van de benamingen, en bijgevolg ook aan het behoud van de juiste 
woorden (conservatisme in de taal) vindt men ook terug bij de Chinese taalwetenschap, zoals bijvoorbeeld bij het 
principe van Confucius van de cheng ming, de ‘rectificatie van namen’, of de terugkeer naar de oude ‘juiste’ 
namen. De motivatie voor dit gedrag verschilt natuurlijk onderling. In de Indische cultuur werd er meer nadruk 
gelegd op het religieuze aspect. Itkonen p. 91 ff. 
12 Scharfe p. 77. 
13 Klostermaier p. 68. 
14 Sandhi is de set van klankregels die gebruikt worden om combinaties tussen opeenvolgende klanken te maken. 
Whitney p. 37. 
15 Scharfe (p.80) vermeldt volgens de traditie Vedamitra øàkalya als schrijver van de Pada-pàñha van de »gveda. 
16 De Bràhmaõa’s behoren tot de Vedische ÷ruti literatuur. Ze vormen een commentaar op de Veda’s. 
Klostermaier p. 69. 
17 Scharfe p. 78. 
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1.1.2. De Vedàïga’s: øikùà, nirukta en vyàkaraõa 

 

Geleidelijk aan ontstonden de werken over de zogenaamde ‘hulpwetenschappen’ van 

de Veda’s, de Vedàïga’s.18 Hierin werden zes verschillende wetenschappen voorgesteld, die 

nodig waren om de Veda’s goed te begrijpen. Drie ervan hadden met taalwetenschap te 

maken. Dit waren de wetenschappen van de (1) de ÷ikùà, ‘fonetiek’,  ( 2 )  vyakàraõa, 

‘grammatica’ en (3) nirukta, ‘etymologie’. Deze onderverdeling van de taalwetenschap zou 

gedurende de hele Vedische tijd nageleefd worden door elkeen die zich bezig hield met taal 

en taalwetenschap.  

 

1.1.2.1. øikùà en de Prati÷àkhya’s 

 

øikùà o f  ÷ãkùà19, ‘fonetiek’,  is  één van de oudste vormen van taalwetenschap in de 

Indische traditie. De letterlijke betekenis van ÷ikùà i s  ‘onderricht, leer’. Fonetische 

verklaringen van woorden vindt men al terug in de Pada-pàñha’s. Daarnaast zijn er de werken 

die behoren tot de Vedàïga en die handelen over ÷ikùà. Dit zijn de Pràti÷àkhya’s.20 Ze vormen 

de handleiding om van de Saühità-pàñha over te gaan naar de Pada-pàñha, en omgekeerd. Ze 

verklaren bijgevolg de sandhivormen, klankveranderingen, composita enz. Ze geven ook een 

handleiding aan de student voor de goede uitspraak van de Vedische teksten. 

Het is onmogelijk er een juiste datering voor te geven. Door hun lange mondelinge 

overlevering is elke poging tot een exacte situering giswerk.21 Bovendien verwijst elke 

Pràti÷àkhya naar een andere Veda, en ook die Veda’s hebben geen vaste datering. Men zou de 

Pràti÷àkhya’s vroeger kunnen plaatsen dan Pàõini. Hun manier van het beoefenen van 

grammatica lijkt ouder en primitiever. Ze zijn in eerste plaats gecomponeerd om de Veda’s te 

begrijpen, niet om taal te begrijpen. Pàõini en andere latere grammatici stelden hun 

grammatica daarentegen op om een levende taal te beschrijven.22 Dit was niet het doel van de 

Pràti÷àkhya’s. Toch merkt SCHARFE op, samen met anderen, dat sommige Pràti÷àkhya’s 

duidelijke verwijzingen vertonen naar het werk van Pàõini. Met andere woorden, ze zouden 

Pàõini gekend hebben en na hem zijn ontstaan. Men is het ook nu nog niet eens over de 

                                                 
18 Bachrach IX p. 49. 
19 Scharfe p. 78. vn 12. 
20 Bachrach VII p. 34. 
21 Scharfe p. 127. 
22 Cardona p. 238. 
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relatieve datering van beide werken.23 Toch kan men in elk geval  beweren dat qua benadering 

van taal, de Pràti÷àkhya’s als primitiever of tenminste als conservatiever beschouwd moeten 

worden.24 

Heel wat jonger zijn de zogenaamde øikùà’s.25 Deze teksten dateren van ten vroegste 

de 5de eeuw o.t., en staan opnieuw in verband met de Veda’s. Ze geven richtlijnen voor de 

juiste uitspraak van de Veda’s, wat van belang is als men het verschil in tijd tussen de Veda’s 

en de øikùà’s in overweging neemt. Deze werken zijn echter belangrijker voor de Vedische 

studie, dan voor de grammatica. 

 

Volgens SCHARFE bereikte de ÷ikùà als eerste het statuut van een onafhankelijke 

wetenschap.26 Er moeten dan ook werken over geweest zijn, die los stonden van de teksten 

van de Veda’s of van de Vedàïga’s. Men kan zich afvragen of Pàõini een voorganger had die 

zich enkel bezig hield met fonetiek.27 Jammergenoeg is veel van het vroege werk over 

taalkunde verloren gegaan of niet teruggevonden. 

 

1.1.2.2. Nirukta 

 

Nirukta, ‘etymologie’, is de tweede grote tak in de vroege grammaticaleer. Er kwamen 

al etymologische verklaringen voor in de Veda’s. Etymologie staat in direct verband met 

betekenisleer. Nirukta werd dan ook de wetenschap die de precieze betekenis van de Veda’s 

moest ophelderen.28 Deze etymologie was niet exact zoals wij ze nu zouden beoefenen. Vaak 

herleidde men woorden naar een goddelijke oorsprong, of paste men de betekenis van een 

woord aan naar eigen wens. Er is een belangrijk werk overgeleverd dat over de etymologie 

van woorden handelt. Dit is de Nirukta van Yàska. De taal van dit werk balanceert tussen het 

Vedisch Sanskrit en het klassiek Sanskrit. Daarom wordt de Nirukta hier uitgebreider 

behandeld onder het hoofdstuk over klassiek Sanskrit. 

 

                                                 
23 Scharfe p. 128. Cardona (pp. 273-275) geeft een uitgebreide bibliografie van deze discussie. 
24 Scharfe (p.128 ff.) geeft enkele voorbeelden betreffende dit conservatisme. Het gaat hier vooral over de 
verschillende terminologie en accentregels. 
25 Scharfe pp. 176-177. 
26 ib. Deze stelling leidt Scharfe af van de benaming ÷ikùà. Met een betekenis als ‘onderricht, leer’, zou dit hèt 
eerste onderricht zijn, de andere takken kwamen pas later, na deze leer.  
27 Cardona (pp. 179-182) verwijst nog naar de Pàõiniya-÷ikùà. Deze ÷ikùà zou de fonetische kenmerken van het 
Sanskrit behandelen, niet van het Vedisch. Cardona behandelt de discussie of Pàõini de auteur zou zijn van deze 
÷ikùà. 
28 Scharfe p. 84. 
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1.1.2.3. Vyakàraõa 

 

Vyakàraõa, ‘grammatica’, was een tak in de taalwetenschap waarbij semantiek werd 

geweerd, dit in tegenstelling met nirukta. Hierbij gaat het om het zoeken van de precieze 

vorm, zonder rekening te houden met betekenis. Of zoals SCHARFE het stelt: de etymologisten 

zoeken de verwante woorden op basis van hun betekenis, en dragen dan hun resultaat over 

aan de grammatici, die de juiste grammaticale vorm zoekt om bijvoorbeeld de vormen uit de 

Pada-pàñha’s te reconstrueren.29 Onder vyakàraõa valt de studie van onder andere vibhakti 

(verbuiging), vacana (getal) en van andere puur morfologische of syntactische onderdelen.30 

 

Deze onderverdeling in drie verschillende takken is strikt. Iemand die de nirukta 

beoefent, is geen grammaticus. Iemand die zich interesseert voor de ÷ikùà, kan geen 

etymologie beoefenen.  Yàska noemt zijn werk ‘Nirukta’, wat duidelijk illustreert uit welke 

richting hij komt. In de Nirukta zullen er bijgevolg geen sporen zijn van grammaticale of 

fonetische verklaringen, enkel etymologie wordt behandeld. 

 

1.2. Klassiek Sanskrit 

 

1.2.1. Pre-paniniaanse grammatici 

 

De oudste teruggevonden grammatica toegewezen aan een individu, is de Aùñadhyàyã 

van Pàõini.31 Pàõini is een bekende naam in de linguïstiek, zowel vroeger als nu. Was Pàõini 

nu de eerste schrijver die de waarde van grammatica op zich besefte, naast het nut dat deze 

wetenschap had voor het lezen van de Veda’s?  

Al voor Pàõini waren geleerden onafhankelijk met grammatica bezig. Bij het zoeken 

naar grammatica’s die ouder zijn dan Pàõini stoot men op verschillende namen.  

 

 

 

                                                 
29 Scharfe p. 84: “Looking at the noun forms kartre ‘doer’ (dat.sg.), karma ‘deed’ (nom.sg.) and kçtim ‘doing’ 
(acc.sg.) the etymologist would be satisfied to ‘explicitly mention’ the verb karoti ‘does’ in order to settle the 
basic meaning of the nouns; the task of the grammarian would just have begun - but his interest in the notion of 
‘doing’ would be small.”  
30 Banerji p. 18. 
31 Scharfe p. 88. 
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1.2.1.1. Yàska 

 

Naast Pàõini vindt men in werken over grammatica ook de naam Yàska terug. Max 

MÜLLER geloofde dat de Nirukta van Yàska ouder was dan de grammatica van Pàõini, en vele 

wetenschappers geloofden dat later met hem.32 Deze visie werd echter te niet gedaan door 

SCHARFE. Men beschouwde Yàska als ouder op basis van zijn methode en schrijftechniek, die 

nog niet zo ontwikkeld waren als die van Pàõini. De Nirukta was een commentaar op een 

Vedische tekst, en het behandelde enkel etymologie. Het was dus geen volledige grammatica. 

Op basis van een vergelijkende studie van beide werken lijken er echter weinig argumenten 

over te blijven voor deze theorie. Pàõini nam niets over van Yàska. Beiden leefden in een 

ander gebied, en waren voorzien van andere bronnen.33 Meer nog, Scharfe stelt zelfs dat 

Yàska meer dan waarschijnlijk op de hoogte moet zijn geweest van Pàõini’s werk.34 Dus de 

Nirukta is geen oudere grammatica.35 

 

1.2.1.2. øàkalya, Gàrgya, øàkañàyana e.a. 

 

In het werk van Yàska worden verschillende namen vermeld van vroegere grammatici, 

zoals Gàrgya en øàkañàyana. Het is niet duidelijk of deze grammatici nog behoorden tot de 

Vedische traditie, en bijvoorbeeld de auteurs van een Pràti÷àkhya waren, of dat zij ook andere 

werken hebben geschreven.36 Naast deze moeten er nog meerdere grammatici zijn geweest. 

Pàõini citeert zelf in zijn werk enkelen van dezen, hij verwijst bijvoorbeeld naar øàkalya.37 

Deze naam wordt ook bij enkele Prakrit grammatici teruggevonden. Het schijnt dat øàkalya 

ook school gesticht heeft.38 Maar van al deze geciteerde grammatici i s  geen enkel werk 

teruggevonden.  

                                                 
32 Scharfe p. 118. Hij geeft ook een weerlegging van deze theorie. 
33 Sköld p. 34-35: Does Pàõini quote the Nirukta? 
34 Scharfe p. 119. 
35 Cardona (pp. 270-273) besluit echter  na een vergelijking van het werk van alle moderne onderzoekers dat 
beide mogelijkheden nog open zijn. 
36 Scharfe p. 84 
37 Men vraagt zich af of deze øàkalya dezelfde is als Vedamitra øàkalya, de auteur van een Pada-pàñha volgens 
Scharfe. zie vn. 15. Cardona (p. 146) geeft een volledig overzicht van alle grammatici die door Pàõini genoemd 
worden. 
38 Banerji p. 21 
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Als één van de grote ontwikkelingen in deze eerste grammaticale verhandelingen moet 

de ontdekking van het fenomeen wortel, of dhàtu, geweest zijn.39 Bij Pàõini was dit al een 

vaste waarde. 

Deze eerste grammatici zouden ook een zekere taalfilosofie ontwikkeld hebben,. Dit 

leidt men af uit de citaten van latere auteurs, zoals van Pàõini. Deze visie op taal, die eerder 

naar een soort wijsbegeerte dan naar technisch onderzoek neigt, brengt men vaak in verband 

met de Griekse traditie.40 

 

1.2.2. Pàõini 

 

1.2.2.1. Leven 

 

Pàõini lijkt bijgevolg nog steeds de oudste bekende grammaticus. Hij werkte 

onafhankelijk. Qua datering situeren de meeste auteurs Pàõini nu in de vierde eeuw v.o.t.41 De 

taal die hij beschreef, ligt dicht bij de taal van de Laat-Vedische periode, o.a. van de 

Bràhmaõa’s en van de Såtra’s42. Men situeert hem meestal in het plaatsje øalàtura in 

Kashmir, in het noord-westen van het Indisch subcontinent.43 Dit leidt men af uit zijn taal, en 

uit de werken die hij vermeldt. Zo lijkt hij de Witte Yajurveda44 uit het oosten niet te kennen. 

Het taalgebruik uit het Noord-Westen wordt in de Bràhmaõa’s als het beste ervaren, dus 

misschien is het geen toeval dat een grammaticus net uit deze contreien moest komen.45 

 

1.2.2.2. Werk 

 

Pàõini’s boek heet Aùñàdhyàyã, ‘Het achtvoudige’, en is verdeeld in acht delen, zoals in 

deze titel wordt aangekondigd. Het bestaat uit korte enigmatische såtra’s, 4000 van aantal.46 

Pàõini slaagt er in een bijzonder ingewikkelde materie op een ongezien precieze manier te 

behandelen. 

                                                 
39 Scharfe p. 85. 
40 id. pp. 124-127. 
41 Bachrach VI, p. 372. Scharfe (p. 88) situeert hem in de 6de-5de eeuw v.o.t.. Cardona (p. 268) plaatst Pàõini 
zeker niet later dan de midden 4de eeuw v.o.t., en ook Itkonen (p. 5) dateert hem rond 400 v.o.t.. 
42 Bachrach VIII p. 289. De Såtra’s behoren tot de smçtiliteratuur. 
43 Bubenik (1996)  p. 2. Scharfe p. 88. 
44 De Witte Yajurveda is een bepaalde recensie van de Yajurveda, waarin enkel de offerformules en de spreuken 
opgenomen zijn, zonder de verklarende teksten. Bachrach IX, p. 420. 
45 Scharfe p. 108 
46 Cardona p. 142. 
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Zowel morfologie als syntaxis komen voor. Fonetiek en fonologie worden in mindere 

mate behandeld. Semantiek vindt men eerder onrechtstreeks in deze grammatica, bijvoorbeeld 

bij de bespreking van de toepassing van de naamvallen.47 Pàõini hecht meer belang aan het 

gesproken taalgebruik dan aan het correct reciteren van de Veda’s. Hij maakt een onderscheid 

tussen bhàùà, de spreektaal, en chandas, de taal van de Veda’s. Het is de bhàùà die hij meestal 

beschrijft. Nu en dan vermeldt hij ook regels voor de Veda’s, maar deze zijn slechts 

supplementair.48 Dit vormt het grote verschil tussen Pàõini en de Pràti÷àkhya’s. 

 

Het taalgebruik van Pàõini is heel concies. Hij hanteert de såtra s t i j l 49.  Zijn 

grammatica is in såtra’s opgesteld, korte krachtige zinnen, die ook gebruikt werden voor 

andere wetenschappelijke traktaten. De såtra’s waren bedoeld om uit het hoofd te worden 

geleerd. De student moest ze eerst kennen, vervolgens kon hij door middel van commentaar 

ook de betekenis vatten. Het ligt voor de hand dat alle teksten eerst mondeling werden 

overgeleverd vooraleer ze opgetekend werden.  

Pàõini maakt heel veel verwijzingen naar de verzen onderling. Hij schrijft over taal in 

een metataal, bestaande uit nieuwe termen die in latere grammatica’s zullen worden 

overgenomen.50 Alhoewel het een formele descriptie van taal is, toch is het duidelijk een 

grammatica bedoeld voor iemand die de taal spreekt, en niet enkel begrijpt. Dat valt af te 

leiden uit de synthetische aanpak van de grammatica. De regels van Pàõini vertrekken vanuit 

de wortel en voegen er vervolgens de suffixen bij. Hij vertrekt met andere woorden niet uit 

het woord dat men te zien krijgt, hij vertrekt vanuit het begrip dat men uitgedrukt wil 

hebben.51 Pàõini richt zich op een geleerd publiek dat op een correcte manier Sanskrit wil 

begrijpen en spreken.  

 

Bij de Aùñàdhyàyã hoort ook een lijst met wortels, de Dhàtu-pàñha, ‘De tekst met de 

wortels’, die heel bekend is geworden en vaak als symbool is genomen voor het volledige en 

uitgebreide van het werk van Pàõini.52 

 

                                                 
47 Cardona pp. 224-225. Misschien is dit nog een erfenis van het oude ÷ikùà-vyàkaraõa-nirukta systeem, waarbij 
in de vyàkaraõa geen enkel betekenisaspect behandeld werd. 
48 Scharfe p. 106-108. Cardona p. 226. 
49 Såtra’s zijn korte verzen, bedoeld om uit het hoofd te worden geleerd. Deze stijl wordt vaak gehanteerd voor 
wetenschappelijke werken. Bachrach VIII p. 289. 
50 Cardona pp. 193-206. 
51 Scharfe p. 109. 
52 Cardona p. 161. 
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1.2.2.3. Latere recepties van Pàõini 

 

Na Pàõini volgden andere bekende grammatici, zoals Katyàyana en Pata¤jali. Alle 

volgende grammatici kenden het werk van Pàõini helemaal of deels, en het systeem dat zij 

gebruikten om hun grammatica’s te schrijven was gebaseerd op Pàõini. Men noemde dit later 

het Paniniaanse systeem.53 

Toen men in het Westen Pàõini in de negentiende eeuw ontdekte, verbaasde men zich 

geleidelijk aan over de moderniteit van zijn werk. Eens Pàõini vertaald was door BÖHTLINCK 

begreep men zijn waarde.54 De historisch vergelijkende taalwetenschap haalde veel van zijn 

materiaal uit het Sanskrit, en Pàõini vormde hier de ideale hulp voor.55 

 

1.2.3. Sanskrit grammatica na Pàõini 

 

1.2.3.1. Kàtyàyana 

 

Kàtyàyana schreef een commentaar op de Aùñàdhyàyã, zijn zogenaamde Vàrttika’s 

‘regels’. Deze zijn opgenomen in het werk van Pata¤jali, de Mahàbhàùya. Scharfe meent dat 

Kàtyàyana iemand uit het zuiden was, en dat zou ook misschien verklaren waarom zijn 

Sanskrit soms anders is dan het Sanskrit van Pàõini.56 Hij leefde ook later dan Pàõini, men 

situeert hem rond 250 v.o.t.57 Kàtyàyana’s werk vormde een commentaar op Pàõini. Hij vulde 

de såtra’s van Pàõini met zijn eigen såtra’s aan. Dit was vaak noodzakelijk door de evolutie 

van het Sanskrit.58 Hij corrigeerde ze ook op sommige punten. Het was een delicaat werkje, 

want Pàõini was toen al op weg om een çùi, ‘een ziener’, te worden genoemd. En zieners 

hebben het meestal bij het rechte einde, dus Kàtyàyana moest heel subtiel zijn bij het 

verbeteren van Pàõini.59  

                                                 
53 Scharfe pp.174-175. 
54 id. pp. 114-116. 
55 Itkonen pp. 83-84. 
56 Scharfe p. 137. Laddu (pp.13-14) beschouwt deze verschillen tussen Pàõini en Katyàyana als een gevolg van 
de ontwikkeling van het Sanskrit. Men moet rekening houden met de periode wanneer het Sanskrit zich al tot een 
artificiële, onveranderlijke taal ontwikkeld heeft. Als gevolg van de datum die men als overgangsperiode 
beschouwt, kan men de theorie van Scharfe of van mensen als Laddu volgen. 
57 Scharfe p.88. Bachrach IV p. 365. 
58 Cardona pp. 251-253. 
59 Itkonen p. 70. 
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Kàtyàyana was mogelijk ook de auteur van de Vàjasaneyi Pràti÷àkhya bij de Witte 

Yajurveda, en dit kan men ook merken in zijn taalgebruik in de Vàrttika’s. Hij gebruikt soms 

andere technische termen, en had soms meer conservatievere opvattingen dan Pàõini.60 

 

1.2.3.2. Pata¤jali 

 

Pata¤jali schreef zijn Mahàbhàùya als commentaar op Kàtyàyana’s Vàrttika’s.61  Hij 

beperkte zich daar echter niet toe. Hij bekeek ook Pàõini’s Aùñàdhyàyi. Vaak vond hij zo de 

oplossing voor een meningsverschil tussen Kàtyàyana en Pàõini.62 Hij schreef goed, en het 

werk werd sterk gewaardeerd. Het was één van de laatste auteurs voor wie Sanskrit nog de 

werkelijk gesproken taal was.63 Hij was hoogst waarschijnlijk afkomstig van Mathurà, en 

leefde daar omstreeks 150 v.o.t.64  

Pata¤jali volgde Pàõini meer dan Kàtyàyana qua gebruik van termen en het 

vasthouden aan de regels. Pata¤jali had ook een ander doelpubliek. In de tijd van Pàõini was 

Sanskrit een veel levendigere taal dan in de derde eeuw v.o.t. Pata¤jali schreef in eerste plaats 

voor de pandits en edelen, die het Sanskrit nog in ere hielden. Het doel van grammatica was 

dan ook volgens hem op de eerste plaats de Veda’s begrijpelijk te houden.65 Ook zijn werk 

vormde een waardevolle bijdrage voor Sanskrit grammatica. 

 

1.2.3.3. Andere post-paniniaanse grammatici 

 

Na deze grote grammatici volgden nog anderen. Het Sanskrit moest in het dagelijkse 

taalgebruik toen echter meer en meer plaats ruimen voor het Middelindisch, dat aan belang 

begon te winnen sinds de 4de eeuw v.o.t..66 Toch bleef men grammatica’s over Sanskrit 

opstellen. Sanskrit bleef ook de cultuurtaal bij uitstek. Ze werd gebruikt voor zowel religieuze 

als literaire teksten. Het was de taal die een Kàlidàsa67 bijvoorbeeld nog hanteerde.  

                                                 
60 Zo gebruikte hij een meer conservatievere terminologie: bv. svara in plaats van a voor ‘klinker’, hij spreekt 
ook nog over vikàra, ‘verandering’, in plaats van over àde÷a, ‘substitutie’. Scharfe pp. 140-141. 
61 Bachrach VI p. 406. 
62 Cardona p. 250. 
63 Scharfe p. 152. 
64 id. p. 153. 
65id. p.152-161. Voor een behandeling van het Sanskrit en de evolutie ervan tussen Pàõini en Pata¤jali, zie 
Laddu.  
66 Bubenik (1996) p. 4. 
67 Kàlidàsa is een bekende Sanskrit dichter, die uitblonk qua stijl, taal en verhaal. Hij schreef verschillende lange 
gedichten en enkele drama’s. Hij leefde, naar men vermoedt, in de 7ste eeuw o.t.. Bachrach IV p. 334. 
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Eén van de bekende grammatici uit de tijd na Pata¤jali is Bhartçhari. Hij leefde in de 

5de-6de eeuw o.t. en maakte nog een uitgebreide analyse van het Sanskrit.68 

 

Naast de hindoe-geleerden uit de hoge kasten ontstonden er nog andere groepen die 

een noodzaak voelden voor een Sanskrit grammatica. Daaronder vielen bijvoorbeeld de 

boeddhisten, die voor de verspreiding van hun canonieke teksten deze graag in een algemeen 

begrijpbare taal opstelden. Voorbeelden van boeddhistische grammatici zijn Kaumàralàta, 

øarvavarman en Candragomin. Het is opvallend hier opnieuw te merken dat het Sanskrit 

duidelijk aan het veranderen is. Kaumàralàta neemt bijvoorbeeld al vormen die duidelijke 

Prakrit kenmerken hebben, en die worden aangeduid als ârùa.69  

 

Ook vanuit de hoek van de jains werden grammatica’s over het Sanskrit opgesteld. De 

jain geleerden volgden beter Pàõini’s en Pata¤jali’s grammatica voor hun werken.70 Zij 

hielden zich ook bezig met het componeren van nieuwe Prakrit grammatica’s. Vaak vormden 

de werken over Prakritgrammatica een onderdeel van een Sanskritgrammatica.  

 

1.3. Prakrit 

 

Onder de Prakrit grammatica’s verstaan we alle werken, al dan niet als appendices van 

Sanskrit grammatica’s, die handelen over de Prakrits en hun kenmerken. Deze werken 

situeren zich vanaf het begin van onze tijdrekening tot de 19de eeuw (zonder rekening te 

houden met de 20ste eeuwse en hedendaagse grammatica’s).71 Dit is een zeer ruime tijdspanne. 

Bijgevolg kan men niet zeggen dat de Prakrit grammatica’s zich chronologisch na het Sanskrit 

gemanifesteerd hebben, integendeel, ook Sanskrit grammatica’s bleven uitgebracht worden, 

eveneens tot na de 10de eeuw en later. 

Hier geven we een synopsis van de belangrijkste Prakrit grammatici. De bekendste en 

beste onder hen werkten vanuit een Paniniaans standpunt.  

 

 

                                                 
68 Scharfe p. 175 ff. Volgens Cardona (pp. 295-297) legde Bhartçhari zich wel meer toe op het filosofische en 
semantische aspect van taalwetenschap. 
69 Scharfe p. 162-167. 
70 id. p. 168. 
71 Scharfe (p. 191) geeft Bharata als oudste Prakrit grammaticus en dateert deze als zeker niet later dan de eerste 
eeuwen o.t.. Als bovengrens geeft hij het werk van Rishikesh Sastri, de Pràkçta-vyàkaraõa, uit 1883. 
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1.3.1. Bharata 

 

Men vermeldt als eerste bron over de Prakrit dialecten het Bhàratãyanàñya÷àstra 

‘Onderricht over het toneel’ van Bharata.72  Bharata wordt beschouwd als een mythologisch 

figuur.73 Men weet niet of hij echt bestaan heeft; bijgevolg weet men ook niet of hij de 

werkelijke auteur of compilator was van het Nàñya÷àstra. De datering zou opheldering kunnen 

brengen, maar deze blijft vaag. De tekst zoals we die nu kennen bestond in de 2de eeuw, maar 

men neemt aan dat dit een compilatie is. Dat zou betekenen dat er oudere stukken werden in 

opgenomen, men dateert de oudste fragmenten rond de 1ste eeuw v.o.t.. 74 

 

1.3.1.1. Taal in het Indische drama 

 

Het Nàñya÷àstra vormt een handleiding tot het spelen van toneel. Bharata behandelt 

alle aspecten van het drama, van mimiek tot decor.75 Voor de taalwetenschap is het 

Nàñya÷àstra echter in het bijzonder belangrijk voor zijn behandeling van de verschillende 

Prakrits.  

In het Indische toneel werd er gebruik gemaakt van verschillende talen. Sommige 

karakters spraken Sanskrit, anderen een vorm van Prakrit.76 Prakrit moet men hier echter niet 

begrijpen als de volkstaal of de gesproken taal van één bepaalde regio. Het toneel moest voor 

het publiek overal verstaanbaar blijven.77 Daarom werd er gebruikt gemaakt van een soort 

‘literair’ Prakrit, een taal gebaseerd op het Sanskrit, gecombineerd met elementen uit de 

volkstaal, voor ieder begrijpelijk. Dit afwisselende gebruik van Sanskrit en Prakrit vond al 

plaats in de drama’s voor Bharata.78 He t  Nàñya÷àstra institutionaliseerde deze vorm van 

dramataal.  Prakrit is voor Bharata een gesproken vorm van het Sanskrit, die er wat van 

afwijkt. Het gaat voor hem hier niet over twee verschillende talen, slechts over verschillende 

varianten van dezelfde taal.79 

                                                 
72 Scharfe p. 191. Bubenik (1998) p. 33. 
73 Bhat (p. III) bespreekt  het historische al dan niet mythologische statuut van Bharata. Hier in deze tekst wordt 
Bharata beschouwd als auteur van het Nàñya÷àstra. 
74 Bubenik (1998) p. 33. 
75 Tarlekar geeft in zijn boek een uitgebreide beschrijving van deze aspecten. 
76 Konow p. 16. 
77 Bhat p. XXVII. 
78 Keith (p. 81) dateert de boeddhistische toneelauteur A÷vaghoùa in dezelfde periode als Bharata. Het 
afwisselend spreken in Sanskrit en Prakrit lijkt al volledig aanvaard bij A÷vaghoùa. Keith e.a. leiden hieruit af 
dat er al voor A÷vaghoùa andere toneelauteurs moeten geweest zijn, die dit gebruik in het drama hebben 
binnengebracht.  
79 Bhat p. XXVII-XXVIII. 
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1.3.1.2. De verschillende bhàùà’s 

 

Bharata vermeldt in hoofdstuk XVII80 de dialecten die men op scène kan gebruiken. 

Hij onderscheidt hierin vier variante talen: atibhàùà, àryabhàùà, jàtibhàùà e n  

yonyantarãbhàùà.81 De atibhàùà is de taal van de goden, de àryabhàùà is de taal van de edelen. 

In het gebruik zijn de atibhàùà en de àryabhàùà  Sanskrit. De jàtibhàùà is de taal van het volk, 

en dit is Prakrit. Yonyantarãbhàùà is de taal van de dieren en de planten, en die taal was 

bekend bij de toneelspelers.82 

Vervolgens noemt hij ook enkele dialecten van verschillende bevolkingsgroepen, zoals 

de Kiràña’s, de Andhra’s, enz. Hij vermeldt ook de dialecten op basis van verschillende 

regio’s, zoals Màgadhã, âvantã enz. Al deze dialecten kunnen op scène gesproken worden.83 

Bharata geeft vooraf ook enkele opvallende kenmerken van deze talen, zodat de acteurs weten 

hoe ze hun tekst moeten uitspreken. Het gaat hier dus niet om grammaticale regels, maar 

eerder om een leidraad voor de uitspraak. 

 

1.3.1.3. Belang van de Nàñya÷àstra voor de grammatica 

 

Bharata’s Nàñya÷àstra is duidelijk geen grammatica, daarvoor is er te weinig uitleg 

over de taalkundige kenmerken van de verschillende talen.84 Toch is dit werk van belang. Ten 

eerste, omdat de volkstaal hier voor het eerst uitdrukkelijk besproken wordt. Bharata neemt in 

enkele regels Prakrit woorden op met hun Sanskrit equivalenten.85 Ten tweede, omdat de 

grammatici van de Oosterse School86 Bharata’s indeling van de talen overnamen.  De  

belangrijkste dialecten, die zich waarschijnlijk in een bepaalde regio gesitueerd hebben, zoals 

                                                 
80 In sommige uitgaves is dit hoofdstuk XVIII. Ghosh (1967) p. lx 
81 Nitti-Dolci (1972) p. 75. 
82 Chatterji (1983, p. 31) meent dat àryabhàùà verwijst naar alle Middel-Indische talen, en jàtibhàùà verwijst 
naar de niet-Indo-Arische talen. Deze regels van Bharata ontkennen dit:  
atibhàùà tu devànàü àryabhàùà tu bhåbhujàm 
saüskàrapàñhayuktà samyaïnyàyapratiùñità || 27 || 
De hoogste taal is van de goden, de edele taal is van de koningen. Ze is verbonden met een gecultiveerde 
recitatie, en steunt op de correcte regels. 
jàtibhàùà÷rayaü pàñhyaü dvividhaü samudàhçtam 
pràkçtaü saüskçtaü caiva càturvarõyasamà÷rayam || 30 || 
De recitatie steunend op de taal van het volk is als tweevoudig beschouwd: Prakrit of Sanskrit afhankelijk van de 
vier standen. (tekst: Nitti-Dolci (1972) pp. 67-68, eigen vertaling naar het Nederlands) 
83 Ghosh (1967) p. vii. 
84 Scharfe p. 191. 
85 Nitti-Dolci (1972) p. 74. 
86 Zie p. 20. 
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øaurasenã en Màgadhã, noemen ze de bhàùà’s, de echte talen. De talen van de verschillende 

bevolkings- of kastegroepen, die werden gebruikt op de scène, noemen ze de vibhàùà’s. 

Daarnaast was er ook nog Apabhraü÷a en Pai÷àcã.87 Dit onderscheid maakten ze in navolging 

van Bharata. 

 

1.3.2. Vararuci 

 

Als de oudste Prakrit grammatica wordt tegenwoordig de Pràkçta-Prakà÷a, ‘De 

verklaring van de Prakrits’, van Vararuci aanvaard.88  De datering ervan is niet zeker. Men 

situeert hem tussen de 2de en 7de eeuw.89 Deze vage datering toont niettemin aan dat Vararuci 

één van de oudste Prakrit grammatici was. Hij leefde vroeg genoeg om nog contact te hebben 

met het Prakrit als een levende taal.90 

Als gotra naam91 gaf Vararuci in zijn werk de naam Kàtyàyana op. Dit leidde bij de 

westerse onderzoekers (Westergaard, Bloch) tot speculatie over de gelijke identiteit van 

Vararuci en de Kàtyàyana die de auteur van de Vàrttika’s92 was. Deze visie heeft het echter 

niet gehaald.93 Sommigen dan weer menen dat Kàtyàyana een commentaar op Vararuci 

opgesteld heeft, maar ook deze theorie heeft geen ingang gevonden.94   

Men weet wel zeker dat er in de zevende eeuw een commentaar op de Pràkçta-

Prakà÷a verschenen is, opgesteld door Bhàmaha.95 Na Bhàmaha volgden nog verschillende 

andere commentaren. 

 

 

 

                                                 
87 Voor een verdere bespreking van de verschillende dialecten, zie p. 39 ff. Voor de volledige tekst met vertaling 
over de Prakritdialecten uit de Bhàratãyanàñya÷àstra, zie Nitti-Dolci (1972)  pp. 65-78. 
88 Pischel (§ 34-36) haalt Hoernle aan, die de Pràkçtalakùaõa van Caõóa als ouder beschouwde dan Vararuci. 
Pischel ontkrachtigt Hoernle’s argumenten. Jain (p. 344) haalt nog een bijkomende discussie aan. Men vroeg 
zich af of Caõóa wel deze Pràkçtalakùaõa opgesteld had. Men noemde soms Pàõiõi als de auteur. In de uitgave 
van de Pràkçtalakùaõa door Hoernle ontkende Hoernle dit, hij noemde Vararuci als auteur. Misschien werden er 
twee grammatica’s  verward. Banerji (p. 44) noemt de Pràkçtalakùaõa, die misschien door Pàõini is geschreven 
volgens hem, en de Pràkçtalakùmaõa, waarvan Caõóa de auteur is. In andere werken echter is het de 
Pràkçtalakùaõa die door Caõóa werd geschreven. 
Nitti-Dolci (1972, p. xi) verklaart dat het werk van Caõóa in mindere mate bestudeerd is. 
89 Scharfe p. 192. Bubenik (1998) p. 33.  
90 Grierson (1925) p. 123. 
91 Familienaam. 
92 Zie p. 12. 
93 Pischel § 32. Nitti-Dolci (1972) pp. 1-2. 
94 Sircar p. 3. 
95 Scharfe p. 192. 
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1.3.2.1. De Pràkçta-Prakà÷a 

 

De grammatica van Vararuci bestaat uit acht boeken, en behandelt slechts één Prakrit, 

namelijk het Mahàràùñrã. Bhàmaha voegde er nog twee boeken bij, over het Pai÷àcã en over 

het Màgadhã. Nog later splitste men het vijfde boek in twee, en een onbekende auteur voegde 

er nog een boek over øaurasenã aan toe.96 Zo bestaat de grammatica van Vararuci nu uit twaalf 

boeken, volledig opgesteld in såtra’s97. 

Vararuci zelf heeft zich dus beperkt tot het beschrijven van één Prakrit. Deze taal 

noemde hij ook kortweg ‘Prakrit’. Voor hem was dit de belangrijkste literaire taal naast 

Sanskrit. Volgens SCHARFE baseerde Vararuci zich voor zijn grammatica vooral op de lyriek 

uit Hàla’s Sattasaã98, of uit een soortgelijk (verloren gegaan) werk in Mahàràùñrã.99 Het Prakrit 

van Vararuci vertoont ook alle kenmerken van het Mahàràùñrã. Hij noemde het echter niet zo. 

In een vers uit het laatste hoofdstuk komt de naam Mahàràùñrã wel voor, maar men gelooft dat 

dit hoofdstuk een latere toevoeging is.100 Het feit dat Vararuci zijn Prakrit niet aanduidt met de 

naam Mahàràùñrã heeft bij Westerse auteurs voor heel wat discussie gezorgd over de vraag of 

het Mahàràùñrã in de tijd van Vararuci als autonome taal eigenlijk wel bestond, en wat de 

relatie was met het øaurasenã.101 

 

In de acht hoofdstukken door hem opgesteld, bespreekt Vararuci alle grammaticale 

kenmerken van het Mahàràùñrã. Hij behandelt fonetiek, morfologie en partikels. Deze indeling 

wordt later overgenomen door de grammatici van de Oosterse School.102 Hij vertrekt voor de 

beschrijving van het Prakrit vanuit het Sanskrit. Hij geeft m.a.w. de Prakrit equivalent voor 

elk Sanskrit woord of woordbouw. Dit getuigt er volgens BUBENIK van dat hij kennis had van 

de grammatica van Pàõini.103 Bovendien zette Vararuci met deze werkwijze de toon voor alle 

volgende grammatici, want ook zij volgden deze methode. 

                                                 
96 Scharfe p. 192. 
97 Såtra’s zijn korte verzen, bedoeld om van buiten te leren. Veel wetenschappelijke literatuur werd in såtra’s 
opgesteld. Bachrach VIII p. 289. 
98 Dit werk bestaat uit een honderdtal verzen, vooral handelend over de liefde. Het is in Mahàràùñrã opgesteld. 
Bachrach IV, p. 152. 
99 Scharfe p. 192. 
100 Chatterji (1983) p. 33. Nitti-Dolci (1972) p. 6. 
101 Voor een uitgebreidere discussie van deze vraagstelling, zie p. 52. 
102 Zie p. 31 ff. 
103 Bubenik (1998) p. 33: “Vararuci’s Pràkrit grammar presupposes knowledge of Pàõini’s Sanskrit grammar. Its 
descriptive technique consists of transfer rules that convert the Sanskrit ‘underlying’ forms into their ‘surface’ 
Màhàràùñrã forms.” 
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In feite gaf Vararuci een handleiding aan de Sanskrit kenner om een tekst naar het 

Prakrit om te zetten. In de inleiding op zijn uitgave van Vararuci zegt RAJA het nog anders: 

“To Ràmapàõivàda, Prakrit is not a language. It is only a metamorphosis of Sanskrit.”104 

 

1.3.3. De Oosterse en Westerse School 

 

De indoloog George A. GRIERSON stelde in een artikel vast dat de Prakrit grammatici 

na Bharata in twee groepen ingedeeld konden worden.105 Hij merkte op dat sommige groepen 

auteurs elkaar volgden voor de indeling van hun grammatici, en zelfs soms letterlijk regels 

van elkaar overnamen. Hij splitste daarom de Prakrit grammatica op in twee scholen: de 

Oosterse en de Westerse School. Tussen deze twee scholen was er een duidelijk verschil qua 

benadering in het geheel, en, volgens GRIERSON, vooral qua benadering van het Pai÷àcã.106 Als 

oudste auteur van de Westerse School noemde hij Vàlmãki.107 De Vàlmãki-såtra’s werden 

enkel overgeleverd in commentaarliteratuur van Trivikrama, Lakùmãdhara en Siüharàja.108 De 

grammatica’s van deze auteurs, die zij op basis van dit commentaar opstelden, behoren op die 

manier ook tot de Westerse School. Daarnaast wees GRIERSON ook de belangrijke Prakrit 

grammaticus Hemacandra toe aan de Westerse School, alhoewel deze onafhankelijk van 

Vàlmãki werkte. Bovendien baseerde Hemacandra zich ook sterk op Vararuci (van de 

Oosterse School!).109 

De belangrijkste auteur van de Oosterse School was, volgens GRIERSON, Vararuci. Hij 

wordt vergezeld van Màrkaõóeya, Ràma÷arman en Puruùottama. Zij volgden Vararuci’s 

indeling en zijn behandeling van het Pai÷àcã.110 

Deze opsplitsing van GRIERSON uit 1925 houdt nog steeds stand, en steeds meer 

auteurs werden er verder onder ingedeeld.111 Soms leidt dit ook wel eens tot tegenspraak. Zo 

deelt SIRCAR de auteur Kramadã÷vara (die niet genoemd wordt door GRIERSON) in bij de 

Oosterse School, maar KATRE heeft daar een andere menig over.112 NITTI-DOLCI hanteert dan 

                                                 
104 Raja, Sarma p. xv. Ràmapàõivàda is een commentator van Vararuci. 
105 Grierson (1925) pp. 120-124. 
106 Zie p. 110 ff. 
107 Deze Vàlmãki is niet de auteur van het grote Ràmàyaõa-epos. Grierson (1925) pp. 120 vn. 2. 
108 Scharfe (p. 194) spreekt tegen dat Trivikrama commentaar geeft op de såtra’s van Vàlmãki. Hij zegt dat 
zowel tekst als commentaar zeer sterk op Hemacandra teruggaan en bijgevolg beide door Trivikrama geschreven 
zijn. De naam Vàlmãki zou dan op een legende gebaseerd zijn. 
109 Scharfe p. 193. 
110 Vararuci was echter niet de auteur van het hoofdstuk over Pai÷àcã in de Pràkçta-Prakà÷a. De auteurs volgden 
de onbekende auteur van het hoofdstuk over Pai÷àcã. 
111 Jain p. 345. 
112 Sircar p. 3. Katre p. 29. 
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weer een voorzichtigere aanpak, door onder de Oosterse grammatici enkel Puruùottama, 

Ràma÷arman en Màrkaõóeya te plaatsen.113 Deze grammatici vertonen inderdaad in hun werk 

een nauwe verwantschap. 

Het is een feit dat zowel Vararuci en Hemacandra met hun werk bijzonder veel 

grammatici beïnvloed hebben, niettemin is het onnodig om de scheiding tussen Oosterse en 

Westerse School heel strikt te handhaven. De auteurs haalden hun bronnen uit verschillende 

richtingen, en sommigen lieten zich niet vatten voor één benadering. 

 

1.3.4.  Oosterse grammatici 

 

De werken van drie bepaalde grammatici vertonen wel bijzonder veel gelijkenissen 

met elkaar en met het werk van Vararuci. Deze werken zijn de Pràkçtànu÷asana van  

Puruùottamadeva (12de eeuw), de Pràkçta-Sarvasva van Màrkaõóeya (17de eeuw), en de 

Pràkçta-Kalpataru van Ràma÷arman (17de eeuw). Deze auteurs baseerden zich voor hun 

grammatica op Vararuci, maar ook op het Bhàratãyanàñya÷àstra.114 De indeling van hun 

grammatica’s vertoont grote gelijkenissen met die van Vararuci: de eerste acht hoofdstukken 

handelen over Mahàràùñrã, en de volgende hoofdstukken gaan over de andere dialecten. Deze 

laatste hoofdstukken wijken wel enigszins af van Vararuci’s grammatica. De grammatici 

voegen er hoofdstukken aan toe over de dialecten die op scène gesproken worden. Dit is een 

duidelijke invloed van het Nàñya÷àstra.115 Net als Bharata verdelen ze de Prakrits in bhàùà en 

vibhàùà, en ze diepen de talen die hieronder vallen dieper uit. Naast deze nieuwe 

hoofdstukken voegen ze ook nog een deel over Apabhraü÷a en Pai÷àcã in.116 De bhàùà en 

vibhàùà indeling is typisch voor de Oosterse School, net zoals de aandacht van de grammatici 

voor de verschillende dialecten van het Pai÷àcã.117 

Naast Vararuci vernoemen de oosterse grammatici nog meer namen als bronnen, zoals 

øàkalya en Kohala. øàkalya werd ook al door Pàõini vermeld. Waarschijnlijk gaat het hier dus 

om een zeer vroege grammaticus.118 Dit alles doet vermoeden dat er meer Prakrit 

grammatica’s geschreven zijn dan er bekend is.119 Deze moeten echter verloren gegaan zijn. 

                                                 
113 Nitti-Dolci (1972) p. 93. 
114 Scharfe p. 192. 
115 ib. 
116 ib. 
117 Grierson (1925) p. 121. 
118 Voor øàkalya, zie p. 9. 
119 Banerjee (1977) p. 7. 
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In tegenstelling tot Vararuci hadden deze oosterse grammatici niet de mogelijkheid 

meer om zich te baseren op werkelijk gesproken Prakrit. Zij haalden hun informatie uit oudere 

grammaticawerken en uit literaire Prakritwerken.120 

 

1.3.5. Hemacandra en zijn opvolgers 

 

De belangrijkste auteur van de Westerse School is de jain Hemacandra Såri (11de-12de 

eeuw)121. Hij schreef een Sanskrit grammatica, de Siddhahema÷abdànu÷àsana, 

‘Hema(chandra)’s woordleer’. In het achtste hoofdstuk hiervan behandelt hij de Prakrits.122 

Hij richt de aandacht vooral op het Standaard Prakrit (hiermee bedoelde hij net als Vararuci 

Mahàràùñrã), maar hij sprak ook over Màgadhã, Pai÷àcã, øaurasenã en Apabhraü÷a. Het 

Ardhamàgadhã kreeg ook een plaats in zijn grammatica, hij beschouwde het als hetzelfde als 

ârùa.123 Volgens KATRE ontstond er later een verschuiving in deze benamingen. ârùa bleef de 

taal waarin de teksten van de jains werden opgesteld, Ardhamàgadhã werd een seculiere taal 

die op het toneel werd gebruikt.124 

Hemacandra voegde zelf een commentaar toe aan zijn grammatica, de Bçhadvçtti, ‘Het 

grote commentaar’, en een kortere versie daarvan, de Laghuvçtti ‘Het korte commentaar’.125 

Hij is ook bekend voor zijn uitgebreide lijst van de÷ã-woorden, de De÷ãnàmamàlà, ‘De krans 

van streekwoorden’.126 

Hemacandra Såri was een jain, en na hem volgden nog verschillende andere jain-

grammatici. Zo was er bijvoorbeeld ook de grammaticus Kramadã÷vara. Eveneens in het 

achtste hoofdstuk van zijn Saükùiptasàra, ‘De korte samenvatting’,127 beschreef hij de 

Prakrits. Meestal neemt men aan dat hij behoort tot Oosterse School.128 Ook Trivikrama stelde 

een Prakrit grammatica op, de Pràkçta-øabdànu÷àsana, ‘Onderricht in de Prakrit woorden’, 

die vooral op Hemacandra gebaseerd is.129 

 

 
                                                 
120 Scharfe p. 192. 
121 id. p. 193. 
122 ib. 
123 ib. 
124 Katre pp. 15-17. Met enige nuancering: in hedendaags onderzoek gebruikt men de benaming Ardhamàgadhã 
voor Jain teksten. ârùa wordt slechts weinig gebruikt. 
125 Bachrach III, p. 574. 
126 Voor een uitgebreidere bespreking van de÷ã Prakrit, zie  p. 29. 
127 De vertaling van deze titel is onder voorbehoud. 
128 Sircar p. 3. 
129 Scharfe p. 194 
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1.3.6. Pàli grammatica 

 

Naast deze grammatica’s die vooral over talen zoals Mahàràùñrã en øaurasenã gaan, 

dialecten die zich op een bepaalde plaats ontwikkelden, zijn er ook grammatica’s over het 

Pàli. Het Pàli was een taal die men gebruikte voor het bewaren van de boeddhistische canon. 

Voor een correcte overlevering van die teksten had men een grammatica nodig. Pàli-

grammatica’s bestaan al vroeg en beschrijven de taal van de canon. Ze baseren zich wel op de 

Sanskrit grammatica, maar geven geen transformatieregels om van het Sanskrit naar het Pàli 

over te gaan, en omgekeerd.130 

Pàli werd meestal niet behandeld door de auteurs die over de literaire Prakrits 

schreven. Door het religieuze gebruik van het Pàli bezet het ook een wat aparte plaats in de 

groep van de Prakrits. Men gebruikte het niet in toneelwerken, er bestaat geen seculiere 

literatuur in. Bovendien genoot deze taal langzaam meer bekendheid buiten dan binnen 

India.131 Pàli zou ook ouder zijn dan de toneeldialecten.132 Daarom zijn het meestal helemaal 

andere grammatici die zich op het Pàli richten.  

Grammatica’s o ver het Pàli zijn de Kaccàyana-vyàkaraõa, ‘De grammatica van 

Kaccàyana’, die zich op Pàõini en vooral op Katyàyana baseert, de Saddanãti, ‘De leer over 

de woorden’, van Aggavaüsa en de Saddalakkhaõa, ‘De kenmerken van de woorden’, van 

Moggallàna.133 

                                                 
130 Nitti-Dolci (1972) p. 93, Scharfe p. 195. 
131 Upadhye p. 7. 
132 Bubenik (1996) p. 4. 
133 Scharfe p. 195. Voor meer informatie over Pàli grammatici: Banerji (1996) pp. 39-44. Bubenik (1996) pp. 4-
6. 
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2. Prakrit en zijn bijzonderheden 

 

De verzamelnaam ‘Prakrit’ omvat bijzonder veel betekenissen. Het is een feit dat men 

vandaag heel veel verschillende meningen kan vinden over hoe en wanneer het Prakrit nu 

werkelijk gerealiseerd werd, en wat dat ‘Prakrit’ nu precies inhoudt. 

In dit hoofdstuk wordt er geprobeerd enkele opvallende kenmerken van het Prakrit aan 

bod te laten komen, die in de literatuur soms aanleiding gaven tot discussie. De nadruk wordt 

vanzelfsprekend gelegd op het belang van deze kenmerken voor de grammaticica. Het is niet 

de bedoeling een volledige en uitgebreide behandeling van het Prakrit in al zijn 

verscheidenheid te geven. 

 

2.1. Wat is Prakrit? 

 

Prakrit is moeilijk te definiëren. Het is de verzameling van Indo-Arische talen die het 

volk sprak vanaf de 4 de eeuw v.o.t. op  het Indische subcontinent.134 Ze wijken af van het 

klassieke Sanskrit in alle aspecten: fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek.135 Volgens 

de traditionele grammatici zou dit taalstadium de verdere evolutie van het Sanskrit 

belichamen.136 De afstamming van het Sanskrit is echter niet rechtlijnig. Ook Vedische 

invloeden zijn merkbaar in het Prakrit.137 Hierdoor beweren sommigen dat het Prakrit 

eigenlijk afkomstig is van een Vedisch dialect waarvan er geen geschriften zijn 

teruggevonden.138 Men verklaart deze evolutie soms ook door te wijzen op het contact met 

niet-Indo-Arische talen.139 Bij een situering tussen de Indo-Arische talen noemt men het 

Prakrit Middel Indo-Arisch.140 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134 Bubenik (1996) p. 4. 
135 id. p. xx-xxi. 
136 Acharya p. 38. 
137 Pischel § 7. 
138 Bubenik (1996) p. 1. 
139 Chatterji p. 6. 
140 Bachrach IV, p. 146. 
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2.2. De verschillende Prakrits 

 

2.2.1. Chronologische indeling 

 

Chronologisch gezien verdeelt men de periode van het Prakrit vaak in drie evoluties 

onder.141 Men onderscheidt (1) het Oud Middel Indo-Arisch, dit bevat het Prakrit van de 

inscripties en het Pàli; (2) het Middel Middel Indo-Arisch, dat bestaat uit de Prakrits van de 

literaire werken, zowel uit de jainliteratuur als uit de toneelwerken; en (3) het Laat Middel 

Indo-Arisch, ofwel Apabhraü÷a. Met andere woorden, het gaat hier over een zeer lange 

ontwikkeling, van de de 4de eeuw v.o.t. (Pàli en de inscripties) tot ca. 1100 (Apabhraü÷a).142 

Bovendien moet het Prakrit als Middelindisch ook gesitueerd worden tussen de Oudindische 

en de Nieuwindische talen. Voor de hedendaagse diachrone linguïstiek vormt deze lange 

periode van verandering een grote uitdaging. 

De contemporaine Indische grammatici vertrekken vanuit het Sanskrit om een 

verklaring voor de Prakrit vormen te geven. Door deze talen, in een verschillende periode 

ontstaan en voor andere doeleinden gebruikt, naast elkaar te zetten, beoefenen ze in feite een 

vroege vorm van historisch vergelijkende taalkunde.  Toch hebben ze weinig aandacht voor 

het tijdstip van het ontstaan van de talen.143 Voor hen gaat het natuurlijk om talen (zowel 

Sanskrit als Prakrit) die nog in gebruik zijn, alhoewel vaak enkel nog in literaire taal.  

Over de inscripties van het Oud Middel-Indoarisch bestaat er geen grammatica. Over 

het Pàli werden er wel verschillende grammatica’s geschreven.144 De literaire Prakrits en het 

Apabhraü÷a werden door vele grammatici beschreven, te beginnen met Vararuci.145  

 

2.2.2. Culturele indeling 

 

Naast de chronologische verdeling van de Prakrit periode, bestaan er nog andere 

nuttige indelingen. Een voorbeeld van een indeling gebaseerd op de toepassing van het Prakrit 

is te vinden in het boekje ‘Prakrit Languages and their Contribution to Indian Culture’, 

geschreven door S.M. KATRE.146 KATRE verdeelt de Prakrits in in zeven soorten: (1) religieus 

                                                 
141 Bubenik (1996) p. 4. 
142 ib. 
143 Zie p. 39 ff. 
144 Zie p. 22. 
145 Zie p. 17. 
146 Katre pp. 9-40. 
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Prakrit, (2) literair Prakrit, (3) het Prakrit uit de drama’s, (4) het Prakrit zoals het door de 

grammatici beschreven wordt, (5) het Prakrit buiten India, (6) het Prakrit van de inscripties en 

(7) het populair Sanskrit, namelijk het Sanskrit zoals het op een Middelindische manier werd 

uitgesproken, bijvoorbeeld het Boeddhistisch Sanskrit. In de rest van het boek maakt hij 

verder geen gebruik meer van deze indeling. Bij het beschrijven van de linguïstische 

kenmerken van het Middel Indo-Arisch beperkt hij zich tot het beschrijven van het Prakrit, 

waarbij hij het als één geheel neemt. Enkel voor het stuk over de woordenschat neemt hij zijn 

indeling uit het eerste hoofdstuk weer op.  

Het onderscheid zoals hij het maakt, is geen strikt onderscheid, maar vormt eerder een 

continuüm. Toch is het van belang voor het begrijpen van de evolutie van het Prakrit. Zo treft 

men vaak in werken de discussie over het Mahàràùñrã aan.147 Men vraagt zich af of deze taal 

ooit gesproken werd, en of dat dat dan in de regio van Mahàràùñra was; men vraagt zich af 

waarom Mahàràùñrã meer afwijkt van het Sanskrit dan øaurasenã en toch als belangrijkste 

Prakrit wordt beschouwd.148 Als men er rekening mee houdt dat er een verschil moet worden 

aanvaard tussen het Mahàràùñrã uit de lyrische werken als bijvoorbeeld Hàla’s Sattasaã, het 

Jain Mahàràùñrã uit de jainwerken, het Mahàràùñrã dat op scène wordt gesproken, en het 

Mahàràùñrã dat op basis van de toneelwerken beschreven wordt door de grammatici; dan wordt 

de discussie aan de ene kant misschien nog complexer, aan de andere kant verwart men niet 

de verkeerde zaken met elkaar.149 Bij elke Prakritstudie zou men dus duidelijk moeten 

omlijnen welke Prakrit dialecten men bespreekt, zonder dat de grenzen te discreet getrokken 

worden. 

 

2.3. Prakrit als volkstaal en als literaire taal, gerecipieerd in de grammatica 

 

In iedere cultuur die over geschreven of mondeling overgeleverde teksten beschikt, 

bestaat er een onderscheid tussen hoe men spreekt in het dagelijks leven en hoe men dicht of 

schrijft. Van zodra een auteur ook nog bekend is met de verschillende dialecten die rondom 

hem gesproken worden, heeft hij een ruime keuze aan mogelijke literaire talen voor zijn werk. 

 

 

                                                 
147 Upadhye p. 12. 
148 Acharya p. 77 ff. 
149 Pischel (§12-16) beschrijft de verschillende gebruiken van het Mahàràùñrã. Voor een uitgebreide behandeling 
van het Mahàràùñrã, zie p. 48 ff. 
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2.3.1. Het oudste Prakrit 

 

Aangezien Prakrit vandaag niet meer gesproken wordt, is het vaak moeilijk om een 

goed beeld te krijgen over hoe men deze taal tussen alle andere dialecten gebruikte. Wat 

vandaag gekend is van het Prakrit, is de tekst die op schrift is gesteld. Deze teksten zijn 

meestal literaire werken, daarom moet er rekening mee gehouden worden dat de taal daarin 

waarschijnlijk niet geheel gelijk is aan de taal zoals ze gesproken werd. Dit merken we 

bijvoorbeeld al als we de inscripties in het Prakrit ten tijde van A÷oka150 bekijken. De taal van 

deze inscripties verschilt van het literaire Prakrit. Het gaat hier om een tekst in de volkstaal, 

want A÷oka’s edicten moesten voor ieder begrijpbaar zijn. Het lijkt alsof deze inscriptietaal 

ook de werkelijke gesproken taal weerspiegeld.151  

Over deze inscriptietaal werd er geen grammatica gemaakt. Waarschijnlijk was dat 

ook niet echt nodig, want iedereen begreep de inscripties, en het was niet de bedoeling dat een 

leek in deze taal zou beginnen schrijven. De keizer verordende enkele zaken, en door ze in de 

volkstaal op te schrijven, zorgde hij ervoor dat iedereen deze bevelen begreep. De literaire 

kwaliteit ervan was minder belangrijk. 

 

2.3.2. Het literaire Prakrit 

 

De Prakrit grammatici behandelen de Prakrits van de drama’s, en het Apabhraü÷a. Dit 

laatste is niet zo vreemd, als men weet dat er ook in Apabhraü÷a een literatuur bestaat. De 

grammatici bespreken m.a.w. de literaire talen, de talen waarin gedicht en verhaald werd. 

Door de principes van het kàvya152 was het van groot belang dat de dichter een grondige 

grammaticale kennis van zijn schrijftaal had. Voor dit spelen met taal, en voor het toepassen 

van vele stijlfiguren, moest men een goed besef van grammatica hebben. Dit is niet enkel het 

geval voor het Sanskrit. Ook in het Prakrit (vooral in Mahàràùñrã) werden er kàvyawerken 

gecomponeerd.153 

De taal uit deze literaire werken wijkt af van het Prakrit van de inscripties, en 

bijgevolg waarschijnlijk ook van de gesproken volkstaal. Men kan veronderstellen dat deze 

                                                 
150 Keizer uit de 3de eeuw v.o.t. die grote expansie maakte, edicten uitvaardigde en aan de grenzen van zijn rijk 
stenen of zuilen liet graveren met deze edicten. Bachrach I, p. 200. 
151 Bubenik (1996) p. 5. 
152 Kàvya is een bijzondere stijl in de Indische literatuur. Men noemt het ook wel kunstdichten, of belletrie. In 
deze stijl gebruikt men zeer veel stijlfiguren en taalspelletjes. Bachrach IV, pp. 367-369. 
153 Hàla’s  Sattasaã was bijvoorbeeld zo’n kàvyawerk. Bachrach IV, p. 152. 
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literaire taal een zekere mate van artificialiteit vertoont, net zoals het Sanskrit.154 Men weet 

dat het klassiek Sanskrit, zoals het bijvoorbeeld werd gebruikt in de 8ste eeuw door de bekende 

dichter Kàlidàsa, vastligt op basis van grammaticale en lexicale regels. Prakrit kwam in 

mindere mate voor (of is minder bestudeerd), en meestal beschouwde men deze taal in de 

teksten als dichter bij de gesproken taal. Toch gaat het hier, vooral bij de latere werken, 

eveneens over vastgelegde regels in grammatica’s die men toepast bij het dichten in het 

Prakrit.155  

De Indische grammatici zeggen dat Prakrit duidelijk afgeleid is van het Sanskrit, en 

bovendien cultiveren ze die afleiding.156 Voor Prakrit teksten gebruikt men sinds ca. 900 o.t. 

een chàyà157, en het wordt als een kunst beschouwd de juiste oorsprong in het Sanskrit te 

vinden.158 P rakr i t  grammatica’s zoals die van Hemacandra en Kramadã÷vara worden 

geïncorporeerd in een Sanskrit grammatica.159 De grammatici vertrekken ook vanuit het 

Sanskrit om de Prakrit vorm te verklaren.160 De oorzaak van dit gedrag ligt in het statuut van 

het Sanskrit in de Indo-Arische gemeenschap. Sanskrit was (is) de taal van de hoogste klasse, 

die werd gebruikt voor rituelen en belangrijke onderhandelingen. Het was een bijna heilige 

taal.161 Daarnaast sprak men in gewone conversaties een Prakrit. Toen deze taal ook in teksten 

gebruikt werd,  dan werd er geëist dat ook het Prakrit aan bepaalde regels zou  voldoen. 

ACHARYA zegt daarover: “Just as the dialect of the people of Pre-Sanskrit age was raised to a 

literary status after being regulated by Sanskrit grammar of Pàõini, so also the Pràkrit was 

raised to a literary status after being regulated by Pràkrit grammar.”162  

Het Mahàràùñrã uit de Sattasaã van Hàla kan gesproken geweest zijn. Maar nadat 

Vararuci een grammatica over een dergelijk werk geschreven had die hij baseerde op het 

Sanskrit, veranderde ook dat Prakrit in latere werken naar een geliteraliseerde vorm. 

ACHARYA beweert dat bij in Bharata en Vararuci nog geen aanduidingen te vinden zijn dat zij 

Prakrit afleidden van Sanskrit. Pas later, wanneer Sanskrit steeds belangrijker werd in drama 

                                                 
154 Acharya p. 48. 
155 Pischel § 6. 
156 Acharya p. 47. 
157 lett. ‘schaduw’. Een vertaling van de Prakrit tekst naar het Sanskrit. 
158 Keith p. 337. 
159 Acharya p. 39. 
160 id. p.47. 
161 id. pp. 48-49. 
162 id. p. 48. 
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en poëzie, dan gingen ook de grammatici Prakrit deduceren uit Sanskrit.163 Toch hield het 

Prakrit in vergelijking met het Sanskrit heel wat minder lang stand als literaire taal.164 

 

2.3.3. Prakrit in de drama’s 

 

Men beschouwt de Nàñya÷àstra als eerste werk waarin een basis is teruggevonden van 

een Prakrit grammatica.165 De Nàñya÷àstra is echter niet bedoeld als een handleiding voor het 

taalgebruik, wel als een handleiding voor het toneelspel. In het toneel werden verschillende 

Prakrits gebruikt. Deze talen beschreef Bharata. Deze dialecten zijn niet de talen die werkelijk 

teruggevonden zijn, maar het zijn talen die in het toneel gebruikt werden, of die volgens 

Bharata gebruikt moeten worden, ten dienste van de levendigheid en volksheid van het 

theater. Ze hangen sterk samen met de personages. Men kan het taalgebruik in het toneel als 

een gestileerde versie van het werkelijke leven zien, met verschillende dialecten die door een 

persoon of karakter gebruikt werden. 

De vraag rijst hierbij natuurlijk hoe dicht deze talen eigenlijk aanleunen bij de 

dialecten die in de streek waarnaar ze genoemd zijn gesproken worden. Zo is er het dialect 

âvantã, dat amper verschil vertoont met øaurasenã, maar door Bharata toch apart vernoemd 

wordt. Is dit dialect zoals hij het beschrijft, of ook zoals de latere grammatici beschrijven, 

gelijk aan de taal die rond de streek âvantã (Ujjain) gesproken werd?166  

De grammatica van Vararuci was in tegenstelling tot de Nàñya÷àstra in  eerste plaats 

niet bedoeld voor het toneel. Ten tijde van Vararuci werd er waarschijnlijk nog wel in het 

Middel Indisch gecommuniceerd. Toch werd ook zijn grammatica vooral gebruikt door 

auteurs van toneelwerken en andere literaire werken. In latere tijden, zoals in de eeuwen van 

de Oosterse grammatici, is dit gebruik het enige doel van Prakrit grammatica. Zij baseren zich 

op vroegere grammatica’s en op oudere teksten. De gesproken taal behoort niet meer tot hun 

bronnen.167 

 

 

 

 

                                                 
163 Acharya pp. 50-51. 
164 Bubenik (1996) p. 3. 
165 Scharfe p. 191. Bubenik (1998) p. 33. 
166 Zie p. 67 ff. 
167 Acharya p. 49. 
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2.4. Prakrit en zijn betekenis 

 

In hedendaagse werken buigt men zich vaak onderzoekend over de betekenis van het 

woord ‘Prakrit’. De term die door de grammatici gebruikt wordt is pràkçta.168 Prakçti- 

betekent oorsprong, pràkçta- zou dan ‘oorspronkelijk, van oorsprong, van nature,’ 

betekenen.169 KATRE vertaalt het als “coming from or arising out of the basis”.170 De basis zou 

dan Sanskrit zijn, en de Prakrits zouden er van afgeleid zijn. Dit is de verklaring van 

Hemacandra en andere grammatici.171 Het zou echter logischer zijn dat men Sanskrit de naam 

‘oorsprong, oorspronkelijk’ (dus Prakrit) geeft. KATRE geeft echter nog een andere verklaring, 

waarbij Prakrit voor de natuurlijke taal van het volk staat, zonder strikte grammatica of regels. 

Dit lijkt hem overtuigender. Hij haalt deze verklaring bij Jain Namisàdhu.172 Sanskrit is dan 

gebaseerd op de volkstaal, maar door toevoeging van allerlei grammaticale regels is het 

Sanskrit ‘verfijnd’ geworden.173 

 

2.5. Tatsama, tadbhava en de÷ã 

 

Traditioneel verdeelden de Indische grammatica het Prakrit in tadbhava, tatsama en 

de÷ã-Prakrit. Hemacandra maakte deze indeling in zijn grammatica. Hij vermeldde hierbij dat 

hij het tatsama Prakrit al had beschreven in zijn Sanskrit grammatica. Tatsama betekent gelijk 

aan het Sanskrit, dus de regels die voor het Sanskrit opgingen, zijn ook geldig voor het 

tatsama Prakrit. Het de÷ã Prakrit behandelde Hemacandra in zijn De÷ãnàmamàla. In deze lijst 

nam hij alle Prakrit woorden op die niet onmiddellijk voorzien waren van een Sanskrit 

afkomst. Men noemde deze woorden de÷ã, ‘afkomstig van het land’, ‘streekwoorden’. Bij later 

Westers onderzoek bleek dat deze woorden vaak wel afkomstig waren van een Indo-Arische 

taal, in vele gevallen van het Vedisch.174 De oude Indische grammatici namen het Vedisch 

niet in overweging tijdens hun behandeling van het Prakrit. In dit bijzondere geval keken ze 

dus enkel naar het klassiek Sanskrit, dat voor vele werken toen nog werd gebruikt, en het 

Prakrit, dat ook nog werd gebruikt. Het Vedisch, de taal die enkele eeuwen voorheen 

                                                 
168 Acharya p. 38. 
169 Pischel § 1. 
170 Katre pp. 1-2 
171 Acharya p. 39. 
172 Jain Namisàdhu schreef een commentaar op Rudraña’s Kàvyàlaükàra, eveneens een werk over grammatica. 
Hij leefde in de 11de eeuw o.t. Scharfe p. 193. 
173 Acharya pp. 40-41. 
174 id. pp. 51-52. 
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gesproken werd, viel buiten het bereik van de grammatici. Wat Hemacandra dan in het achtste 

hoofdstuk van zijn grammatica behandelde, was het tadbhava Prakrit. Dit Prakrit was afgeleid 

van het Sanskrit, maar had een zekere verandering in vorm ondergaan. Hemacandra besprak 

deze veranderingen. Ook Màrkaõóeya behield deze indeling, en concentreerde zich vooral op 

het tadbhava. 

Hier wordt er over tadbhava, tatsama e n  de÷ã prakrit gesproken. Uit hedendaags 

oogpunt gaat het hier natuurlijk niet om drie verschillende dialecten, het gaat om woorden in 

een Prakrit.175 Sommige woorden zijn origineel, anderen zijn afgeleid. 

                                                 
175 De Apabhraü÷a auteurs noemden de taal waarin ze schreven soms ook wel de÷ã. In dit geval gaat het 
natuurlijk wel om een taal. 
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3. De Oosterse School der grammatici 

 

3.1. Puruùottama 

 

3.1.1. Leven 

 

Puruùottamadeva is de oudste van de drie grammatici die behoren tot de Oosterse 

School, en wiens werken hier voor een stuk vertaald worden. Zijn grammatica heet de 

Pràkçtànu÷àsana, ‘Onderricht in het Prakrit’. Het enige manuscript dat is teruggevonden, 

situeert men in de 12de eeuw. Het werd gevonden in Nepal, en deze datering was er op 

vermeld.176 Daaruit volgt dat Puruùottama een tijdgenoot van Hemacandra was, of vroeger 

leefde, en dus niet in staat was zijn werk te raadplegen.177 

De meeste onderzoekers schakelen de auteur van de Pràkçtànu÷àsana gelijk aan de 

boeddhistische Puruùottama uit Bengalen, die een commentaar op Pàõini heeft geschreven, de 

Bhàùàvçtti, ‘Commentaar over de taal’.178 Er zijn overeenkomsten in stijl tussen beide werken. 

Daarnaast is er o o k  een Puruùottama bekend als de auteur van verschillende andere 

grammatica’s, als lexicograaf en zelfs als prozaïst. Er bestaat een lichte discussie of deze 

werken allemaal aan dezelfde Puruùottama kunnen toegeschreven worden. 179 

 

3.1.2. Werk 

 

3.1.2.1. Bronnen 

 

Puruùottama baseert zich grotendeels op Vararuci. Dit is vooral te merken aan de 

indeling, beiden verdelen het stuk over Mahàràùñrã in acht delen. Daarnaast was hij ook 

bekend met het werk van Bharata, want van hem haalt hij de verdeling in bhàùà en vibhàùà. 

                                                 
176 Nitti-Dolci (1972) p. 93. 
177 Nitti-Dolci (1938) p. xxi. 
178 Cardona p. 282. 
179 Sircar p. 106, Scharfe pp. 192, 174, Dash pp. 47-54, Nitti-Dolci (1938) pp. xi-xvi stellen de lexicograaf en de 
Sanskrit- en Prakritgrammaticus gelijk. Kritiek door Banerjee (pp. 43-44). De voornaamste argumenten van 
Banerjee tegen een gelijkschakeling zijn het feit dat het manuscript uit 1265 dateert, en dat de auteur van de 
Bhàùàvçtti rond 1170 leefde, tijdens de regeerperiode van Lakùaõasena; en dat een tijdgenoot, Sarvanànda wel 
uit de Bhàùàvçtti citeerde, niet uit de Pràkçtànu÷àsana. 
Abhyankar (p. 236) zegt dat er de grammaticus en de lexicograaf dezelfde zijn, hij spreekt echter niet over een 
Prakritgrammatica. 
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Hij citeert daarnaast nog twee namen. Dit zijn øàkalya en Hari÷candra.180 Het valt af te leiden 

uit de vele citaten bij de Oosterse grammatici dat deze øàkalya de auteur van een grammatica 

moet zijn gewesst. Anderzijds kent men wel een øàkalya die de ègveda heeft samengesteld, 

of men kent hem als de auteur van de Pada-pàñha erbij. NITTI-DOLCI gelooft niet dat het hier 

om dezelfde persoon gaat.181 Ook wie Hari÷candra was, is niet duidelijk. ACHARYA noemt 

hem een retoricus.182 

 

3.1.2.2. Indeling 

 

De Pràkçtànu÷àsana is ingedeeld in twintig hoofdstukken. De eerste twee zijn 

verloren gegaan, en deels ook het derde.183 

Puruùottama verdeelt zijn grammatica onder in hoofdstukken over de bhàùà’s 

Mahàràùñrã, øaurasenã, Pràcyà, âvantã en Màgadhã; de vibhàùà’s øàkàrã, Càõdàlã, øàbarã en 

òakkade÷ã; de Apabhraü÷a’s Nàgaraka, Vràcaóà en Upanàgara en andere varianten; en over 

de Pai÷àcika’s Kaikeya en øaurasena. In de acht eerste hoofdstukken over Mahàràùñrã 

vermeldt hij de kenmerken die deze taal onderscheiden van het Sanskrit. Dit stuk is dan ook 

redelijk uitgebreid.184 Hij heeft het hier over de fonetiek van de klinkers en medeklinkers en 

ove r  de  sandhi. Daarna gaat hij over naar de morfologie, met de verbuigingen en 

vervoegingen. Het gaat over de vervanging van wortels, en over partikels. Na dit grote 

taalkundige stuk gaat hij in op de kenmerken die de andere Prakrits onderscheiden van het 

Mahàràùñrã. Het is duidelijk dat Mahàràùñrã ook voor Puruùottama het belangrijkste Prakrit 

vormt. NITTI-DOLCI geeft hiervoor als uitleg dat het Mahàràùñrã het belangrijkste literaire 

Prakrit is. De oude uitleg dat Mahàràùñrã nauwer verwant zou zijn met het Sanskrit lijkt niet 

meer te kloppen.185  

                                                 
180 Nitti-Dolci (1972) p. 96 stelt øàkalya gelijk aan Màõóavya, op basis van vermeldingen in Ràma÷arman’s 
Pràkçtakalpitaru. In de vertaling daarvan vertaalt Ghosh het compositum ÷àkalya-màõóavya-matànugàni ‘de 
mening van øàkalya en Màõóavya volgend’ echter als een dvandva. Beide manieren van vertaling zijn mogelijk. 
Ghosh (1954) pp. 52, 116. Voor andere voorbeelden uit Ràma÷arman, zie Nitti-Dolci (1972) p. 98. In zijn 
inleiding meent Ghosh echter ook dat deze namen op één persoon slaan. Ghosh (1954) p. XVII.  
181 Nitti-Dolci (1972) p. 96. 
182 Acharya p. 145, Nitti-Dolci (1972) p. 101. 
183 Voor deze indeling: zie de uitgave van Nitti-Dolci (1938). 
184 Jain (p. 347) meent dat de eerste vijf hoofdstukken gaan over algemene kenmerken van het Prakrit. Men kan 
zijn redenering volgen wanneer men ziet dat slechts op het einde van hoofdstuk 6 de naam Mahàràùñrã expliciet 
vermeld is. Toch begint Puruùottama hoofdstuk 6 niet met zijn typische begin atha mahàràùñrã. Of hoofdstuk 1 
daarmee begint, weet men niet, aangezien dit stuk verloren is gegaan. Wanneer men Jain’s indeling aanvaardt, 
dan opent men hier opnieuw de discussie of men het Mahàràùñrã al dan niet als Standaard Prakrit aanvaardt. Zie 
p. 48. 
185 Zie p. 48. 
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3.1.2.3. Kenmerken 

 

In vergelijking met Markaõóeya en Ràma÷arman schrijft Puruùottama in een compacte 

stijl. Zijn såtra’s zijn kort en bondig, hij vermijdt lange verzen. Hij gebruikt minder 

metatalige termen. Wanneer Ràma÷arman een groep klanken tracht te omschrijven, somt 

Puruùottama eenvoudig alle klanken na elkaar op. De Pràkçtànu÷àsana mist hierdoor soms de 

generalisatie die nodig is voor een toepasbare grammatica. Bovendien, door de compactheid 

is het begrijpen v a n  een zin soms een moeilijke aangelegenheid. Er zijn ook geen 

commentaren beschikbaar voor verdere duiding. Maar Puruùottama bouwt wel altijd op vanuit 

de vorige zinnen, en met behulp van een vergelijking met de grammatica’s van Markaõóeya 

en Ràma÷arman komt er helderheid in. Meer zelfs, door zijn gebrek aan technische termen is 

de grammatica van Puruùottama vaak een handig hulpmiddel voor een duidelijk begrip van 

een bepaalde duistere formulering uit de andere grammatica’s.  

Puruùottama geeft geen voorbeeldzinnen uit teksten als illustratie bij zijn regels. Men 

moet er ook rekening mee houden dat de grammatica van Puruùottama slechts door één 

manuscript aan ons overgeleverd is, en dat dit ook nog niet volledig was. We missen alle 

commentaarliteratuur waarin er misschien wel voorbeeldzinnen opgenomen waren. 

 

3.2. Ràma÷arman 

 

3.2.1. Leven 

 

Ràma÷arman is de auteur van de Pràkçta-Kalpitaru, ‘De wensboom van het Prakrit’. 

Men verwijst ook wel naar hem met de namen Ràma Tarkavàgi÷a, of Ràma÷armà 

Tarkavàgi÷a. Grierson toonde aan dat zijn werkelijke naam Ràma÷arman Bhaññàcàrya is.186 

Meestal situeert men deze auteur eind 16de, begin 17de eeuw187, aangezien er een manuscript 

dat teruggevonden is, uit 1686 dateert. Er zijn meerdere manuscripten van de Pràkçta-

Kalpitaru voorhanden, men hoeft zich dus niet tot één handschrift te beperken zoals bij 

Puruùottama. Toch is het bronnenmateriaal beperkt. In de uitgave van GHOSH (1954) werden 

er twee manuscripten gebruikt.  

                                                 
186 Grierson (1927-1928) p. 3: “But the word “Tarkavàgã÷a” is merely a scholastic title.” Banerjee (p. 46) wijst er 
op dat er ook iemand bestaat met de naam Ràmacandra Tarkavàgã÷a, en dat deze niet verward mogen worden. 
187 Scharfe p. 192, Katre p. 29. Ghosh (1954, p. XV) dateert hem op basis van Màrkaõóeya en Puruùottama 
tussen de 12de en 16de eeuw. 
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Ràma÷arman zou in Bengalen geleefd hebben. GHOSH wijst op de vele voorbeelden uit 

de volksliteratuur die in de Pràkçta-Kalpitaru aan bod komen, vooral in verband met Ràdha 

en Kçùõa.188 Hoogstwaarschijnlijk moet Ràma÷arman dan ook in een hindoeïstisch viùõuïtisch 

brahmanenmilieu gesitueerd worden. 

Men is het erover eens dat hij naast de Pràkçta-Kalpitaru ook nog andere werken 

geschreven heeft, vooral commentaren.189 

 

3.2.2. Werk 

 

3.2.2.1. Bronnen 

 

De voornaamste bron voor Ràma÷arman’s grammatica is opnieuw Vararuci.  Hij  

vernoemt hem twee maal. Ràma÷arman was ook op de hoogte van Pràkçtànu÷àsana van 

Puruùottama, hoewel hij dit niet vermeldde. De inhoud loopt grotendeels gelijk, slechts enkele 

regels van Puruùottama neemt Ràma÷arman niet op. Dit kan veroorzaakt zijn doordat 

Ràma÷arman een andere recensie van Puruùottama in handen had, of wegens een 

meningsverschil.190 Hoe de relatie tussen Ràma÷arman en het werk van Màrkaõóeya is, is nog 

niet duidelijk.191 Wat wel opvalt, en wat Ràma÷arman enigszins onderscheidt van de andere 

twee grammatici, is dat hij duidelijk ook toegang had tot Hemacandra.192  

Ràma÷arman vermeldt in de inleiding nog een naam, namelijk Laïke÷vara. Het is niet 

duidelijk op welk werk of auteur deze vermelding slaat.193 In de rest van het werk komt deze 

naam niet meer voor. 

Hij noemt wel enkele andere auteurs, zoals øàkalya-Màõóavya, Kàtyàyana, Kapila, 

Harai÷aïkara enz. 

 

3.2.2.2. Indeling 

 

De indeling van de Pràkçta-Kalpitaru verschilt enigszins met die uit de 

Pràkçtànu÷àsana. Ràma÷arman nam de indeling van de dialecten van Bharata over, namelijk 

                                                 
188 Ghosh (1954) p. XX. 
189 Banerjee, p. 46. Grierson IA p. 3. 
190 Ghosh (1954) p. XIV 
191 Zie p. 36. 
192 Nitti-Dolci (1972) p. 106. 
193 Pischel §41, Ghosh (1954) p. XVII, Jain p. 347, Banerjee p. 48. Er bestaat een discussie of deze naam terug 
slaat op de Pràkçtakàmadhenu van Ràvaõa of Laïke÷vara, of op een nog onbekend werk. 



 35 

in bhàùà en vibhàùà. Hij verdeelde zijn grammatica in drie takken, ÷àkhà genoemd. Elk van 

deze takken werd op zijn beurt in hoofdstukken of stavaka’s onderverdeeld. Deze stavaka’s 

bestaan uit verschillende kusuma’s, ‘bloemen’. De eerste tak beslaat de bespreking van de 

kenmerken van het Standaard P rakrit of Mahàràùñrã. Sommigen zeggen dat deze tak uit tien 

stavaka’s bestaat, anderen zeggen negen.194 Het is opmerkelijk dat Ràma÷arman een 

hoofdstuk meer heeft dan de acht van Vararuci en Puruùottama. Hij verdeelt het hoofdstuk 

over consonantclusters namelijk in twee, hij maakt een onderscheid tussen samengevoegde en 

verdubbelde consonanten. 

De tweede tak gaat over de bhàùà’s øaurasenã, Pràcyà, âvantã, Bàhlikã, Màgadhã, 

Ardhamàgadhã en Dakùinàtyà, en over de vibhàùà’s øàkàriki, Càõóàlikà, øàbarã, âbhãrikà, 

òàkki, en andere. De derde tak is gewijd aan de Apabhraü÷a’s Nàgara en Vràcaóa en andere, 

en aan de Pai÷àcika’s Kaikeya en øaurasenã en andere.  Ràma÷arman vermeldt dus veel meer 

dialecten dan Puruùottama. Mahàràùñrã beschrijft hij het meest uitgebreid, maar hij wijdt ook 

veel tekst aan øaurasenã. Dit zijn de twee dialecten waarop de anderen gebaseerd zijn.  

Het belang van de Pràkçta-Kalpitaru ligt vooral op het gebied van deze behandeling 

van de verschillende talen. De hoofdstukken over Apabhraü÷a en Pai÷àcika bleken volledig 

en interessant. Bovendien maakt hij ook een totaal anders onderscheid in de Pai÷àcã’s dan 

Màrkaõóeya en Puruùottama.195 

 

3.2.2.3. Kenmerken 

 

De tekst van Ràma÷arman is veel uitgebreider dan de compacte grammatica van 

Puruùottama. Hij schrijft meestal in verzen met een vaste versvoet. Hij heeft zelf een 

commentaar in proza toegevoegd, dat vooral bestaat uit voorbeelden.196 Er is echter geen 

informatie waaruit hij de voorbeelden gehaald heeft. GHOSH meent dat hij ze vooral uit nu 

verloren gegane Prakrit gedichten haalde197.  

                                                 
194 Jain p. 347 spreekt over tien, Banerjee p. 47 spreekt over negen. Ràma÷arman geeft zelf als negende 
hoofdstuk de stavaka over de nipàta ‘partikels’ a a n. In zijn besluit echter spreekt hij over tien stavaka’s. 
Misschien is dit te wijten aan een vergissing, ten gevolge van het vermelden van tien kusuma’s, in de stavaka 
over de nipàta. De tekst is terug te vinden in Ghosh (1954) p. 54. 
195 Zie p. 110. 
196 Nitti-Dolci (1972) p. 100 gelooft niet dat het commentaar door Ràma÷arman zelf is toegevoegd. Ze vermoedt 
een andere commentator. 
197 Ghosh (1954) pp. XX-XXI 
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De taal van Ràma÷arman is moeilijk, in vergelijking met Puruùottama en Màrkaõóeya. 

Hij gebruikt veel technische metataal, en ook de metriek maakt de constructie er niet 

eenvoudiger op. 

 

3.3. Màrkaõóeya 

 

3.3.1. Leven 

 

Màrkaõóeya is de jongste van de Oosterse School. Hij is de auteur van de Prākçta-

Sarvasva. Men dateert hem meestal rond de 16de-17de eeuw, en men situeert hem in Orissa. Hij 

vermeldt in zijn werk koning Mukundadeva, een koning die toen in Orissa leefde.198 Hij was 

waarschijnlijk hindoe. In de colophon verwijst hij bijvoorbeeld naar Ràma199, en in het 

beginvers maakt hij toespelingen op øiva en Viùõu.200 Hij noemt zichzelf kavãndra, ‘prins der 

dichters’. Dit zou een titel zijn die hem werd toegewezen door deze koning Mukundadeva. Op 

basis van de betekenis van kavãndra nemen velen aan dat hij ook literaire werken schreef. Jain 

schrijft hem het werk Vilàsavatã toe.201 Dit is verloren gegaan, maar er komen citaten voor in 

de Prākçta-Sarvasva. Het zou hier gaan om een saññaka, een toneelwerk volledig in een 

Prakrit opgesteld. In de Pràkçta-Sarvasva komen er ook enkele dichterlijke citaten voor 

waarvoor Màrkaõóeya geen afkomst geeft. Deze kunnen misschien ook aan hem of aan een 

werk van hem toegewezen worden. Het epische gedicht Da÷agrãva-vadha-mahakàvyaü (in 

het Sanskrit) is volgens JAIN ook van de hand van Màrkaõóeya.202 Anderen trekken de 

literaire realisaties van Màrkaõóeya in twijfel. Het woord kavi kan ook ‘wijs man’ betekene, 

bovendien schreef Màrkaõóeya zijn grammatica in versvoet. Misschien was dat al genoeg om 

de titel van dichter te verkrijgen?203 

 

 

 

 

                                                 
198 Ghosh (1954) p. XIII. Nitti-Dolci (1972, p. 95) vertoont een opmerkelijk verlangen om Màrkaõóeya vroeger 
te dateren. Zij wijst erop dat er meerdere Mukundadeva’s in de geschiedenis van Orissa zijn. Maar zowel Ghosh 
(1954, p. XIII) als andere auteurs hebben haar argumenten ontkrachtigd. Zie p. 41. 
199 Acharya p. 17. 
200 id. p. 36. Zie p. 41. 
201 Jain p. 348. 
202 ib. Acharya pp. 19-29. 
203 Acharya p. 19. 
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3.3.2. Werk 

 

3.3.2.1. Bronnen 

 

Màrkaõóeya baseerde zich op Vararuci en Puruùottama. De relatie tussen Màrkaõóeya 

en Ràma÷arman is onduidelijk. Men dateert Màrkaõóeya soms ten tijde van Ràma÷arman, 

soms later.  JAIN zegt uitdrukkelijk dat Màrkaõóeya uit het werk van Ràma÷arman 

overgenomen heeft.204 B eider werken vertonen in elk geval opmerkelijke overeenkomsten. 

Toch kan het hier misschien gaan om een parallelle ontwikkeling. In het begin van zijn werk 

vermeldt Màrkaõóeya zelf de auteurs op wie hij zich baseerde. Dit zijn øàkalya, Bharata, 

Kohala, Vararuci, Vasantaràja en andere.205 Op andere plaatsen noemt hij ook Bhàmaha, 

Pàõini en Kapila. NITTI-DOLCI vraagt zich af of men Kohala en Kapila gelijk kan 

schakelen.206 In het Nàñya÷àstra komt Kolàhala voor. M isschien is dit dezelfde persoon als 

Kohala.207 Màrkaõóeya vermeldt Puruùottama niet, maar uit zijn werk blijkt dat hij zeker 

toegang heeft gehad tot de Pràkçtànu÷àsana. De indelingen vertonen parallellen die niet 

genegeerd kunnen worden. Men twijfelt of Màrkaõóeya ook Hemacandra heeft geraadpleegd. 

Het is opvallend dat de zaken die Ràma÷arman uit Hemacandra haalt, helemaal verschillen 

met wat Màrkaõóeya zegt. Het is misschien waarschijnlijker dat Màrkaõóeya slechts 

gedeeltelijke kennis van Hemacandra had.208 

 

3.3.2.2. Indeling 

 

Màrkaõóeya heeft zijn werk in twintig pàda’s of hoofdstukken verdeeld. Hij volgt de 

indeling van Bharata in bhàùà e n  vibhàùà, en voegt er volgens de Oosterse School ook 

Apabhraü÷a en Pai÷àcã aan toe. De eerste acht hoofdstukken handelen over het Mahàràùñrã, en 

over de kenmerken van het Prakrit. In het negende hoofdstuk bespreekt hij øaurasenã, het 

tiende gaat over Pràcyà. Over øaurasenã geeft Màrkaõóeya meer detail dan de andere twee 

grammatici. In het elfde hoofdstuk behandelt hij net als Ràma÷arman zowel âvantã en 

Bàhlikã .  H et twaalfde hoofdstuk gaat over Màgadhã, Ardhamàgadhã en Dàkùiõàtyà. 

Màrkaõóeya wijdt de volgende vier hoofdstukken aan vibhàùà’s. Hij bespreekt øàkàrã, 

                                                 
204 Jain p. 25. 
205 Nitti-Dolci (1972) p. 96, pp. 102-103. Zie p. 41. 
206 Nitti-Dolci (1972) p. 103. 
207 Acharya p. 127. 
208 Nitti-Dolci (1972) p. 106 
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Càõóàlã, øàbarã, âbhãrikà en òàkkã. Daarnaast haalt hij ook Auóhrã en Dràvióã aan. Hoofdstuk 

zeventien en achttien handelen over Apabhraü÷a: Nàgara, Vràcaóa, Upanàgara, en 

vierentwintig andere dialecten. In de laatste twee hoofdstukken over Pai÷àcã haalt 

Màrkaõóeya het Kaikeya, øaurasena en Pa¤cala Pai÷àcã aan. Hij vermeldt er nog acht andere, 

die hij niet erkend. Hoewel Màrkaõóeya veel verschillende dialecten vermeldt, waarschuwt 

hij er vaak ook voor dat deze talen sterk met elkaar verwant zijn, en dat niet allen een aparte 

plaats innemen. Zo zijn Auóhrã en Dràvióã slechts varianten van andere vibhàùà’s, zij mogen 

niet als zelfstandig beschouwd worden. Ook Bàhlikã verdient bijvoorbeeld niet de status van 

bhàùà.209 

 

3.3.2.3. Kenmerken 

 

De Pràkçta-Sarvasva is een duidelijke grammatica. Màrkaõóeya schrijft in verzen, en 

voegt er prozacommentaar aan toe. Màrkaõóeya staat bij de westerse onderzoekers bekend 

voor zijn betrouwbaarheid inzake voorbeelden. Hij citeert uit werken als de Mçcchakañika, 

Setubandha, Ratnàvalã, øakuntalà, Kàvyàdar÷a en andere.210 Dit geven van traceerbare 

voorbeelden onderscheidt hem van de andere twee grammatici. Hij is ook de jongste 

grammaticus, en het lijkt alsof hij heel wat literatuur tot zijn beschikking had. Zijn 

hoofdstukken over Apabhraü÷a en Pai÷àcã zijn zeer waardevol gebleken voor verder 

onderzoek naar deze talen. 

 

                                                 
209 Voor verdere bespreking van de behandeling van de verschillende dialecten, zie p. 39 ff. 
210 Voor een volledig overzicht van alle citaten uit toneelwerken, z. Nitti-Dolci (1972) p. 108. 
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DEEL II:  DE VERSCHILLENDE DIALECTEN. VERTALING. 

 

Inleiding 

 

De drie grammatici van de Oosterse School die hier centraal staan zijn Màrkaõóeya, 

Ràma÷arman en Puruùottama. Zij delen hun grammatica in volgens de verschillende dialecten. 

Ze volgen hierbij de indeling uit het Nàñya÷àstra van Bharata,  waar de Prakrits in  bhàùà, 

‘taal’, en vibhàùà ‘bijtaal’ verdeeld worden.211 De Oosterse grammatici beschouwen daarnaast 

ook de verschillende Apabhraü÷a’s en de Pai÷àcika’s .  

Als eerste behandelen de grammatici het Mahàràùñrã. Ze bespreken alle kenmerken van 

deze taal, gaande van fonetica en morfologie tot lexicale kenmerken. Ze vertrekken hiervoor 

vanuit een vergelijking met het Sanskrit. De kenmerken die vermeld worden bij de andere 

dialecten zijn meestal afwijkingen op het Mahàràùñrã, of afwijkingen op de taal waarvan het 

dialect afkomstig is. 

Na het Mahàràùñrã komt het øaurasenã aan de beurt, gevolgd door het Pràcyà, âvantã 

en Màgadhã. De grammatici beschouwen deze vijf talen als de bhàùà’s. Vooral het øaurasenã 

krijgt bij deze talen nog veel aandacht.  

Na de bhàùà’s, de grote, belangrijke talen, volgen de vibhàùà’s. Hieronder vallen de 

kleinere, minder bekende dialecten, die soms wel eens opduiken in een toneelwerk, maar niet 

frequent zijn.  

Wanneer de vibhàùà’s afgewerkt zijn, gaan de grammatici over op het Apabhraü÷a en 

de verschillende vormen ervan. Ze beschouwen niet dezelfde talen als Apabhraü÷a. 

Vervolgens wijden ze nog in een beperkte mate enkele woorden aan het Pai÷àcã, en 

ook daarvan bespreken ze de verschillende varianten. Het aantal daarvan durft nogal eens 

uiteen te lopen. Vooral Ràma÷arman geeft een uitgebreide beschrijving van vele Pai÷àcã’s, een 

beschrijving die wel grondig afwijkt van wat Puruùottama en Màrkaõóeya erover zeggen. 

De drie grammatici streven duidelijk naar volledigheid.  

Alle dialecten vallen onder de noemer Indo-Arisch. Er worden wel dialecten 

behandeld waarin bijzonder veel kenmerken van het Dravidisch vermeld worden, maar dit 

                                                 
211 Voor een uitgebreidere behandeling van vibhàùà en zijn betekenis, zie p. 105. 
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zijn vooral opmerkingen in verband met de uitspraak. Men kan het dus even goed verklaren 

door een lichte Dravidische invloed op een Indo-Arische taal voor te stellen.212  

Voor de bespreking van de verschillende dialecten werden de grote lijnen uit een 

studie van het boek  ‘History and Development of the Prakrit Literature’ van Jagdish Chandra 

JAIN gehaald, aangevuld met andere auteurs. 

 

Als inleiding op de vertaling van de hoofdstukken over Pràcyà, âvantã, Màgadhã en 

Pai÷àcã, wordt hier de vertaling van het begin van het eerste hoofdstuk uit de Pràkçta-

Sarvasva van Màrkaõóeya gegeven. Dit hoofdstuk handelt voornamelijk over het Mahàràùñrã, 

maar als inleiding op het gehele werk geeft Màrkaõóeya hier ook een overzicht van zijn 

bronnen en van de talen die hij gaat bespreken. De grammatica wordt traditioneel 

voorafgegaan door een hymne aan de godheid. 

                                                 
212 Grierson (1918 p. 510-514) geeft een vertaling van het hoofdstuk van Màrkaõóeya dat handelt over de 
vibhàùà’s, in het bijzonder over òàkkã. òàkkã zou een taal zijn die dicht bij en soms door Dravidiërs gesproken 
werd. Zie p. 105. 
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Mk: prathamaþ pàdaþ | 

 Hoofdstuk 1 

 

 

÷a÷i-khaõóa-mauli sa-÷ikhaõóa-mauli và 

sita-megha-càru ÷iti-megha-càru và | 

umayà vilàsi ramayà vilàsi và 

mama kiücid astu hçdi vastu saütatam || 

 

yat kànti-pãyåùa-rasa-pravàhà 

nidhyàyatàü cetasi saüpravi÷ya | 

bahir-mahàkàvyatayà sphuranti 

vàg-devatà sà mayi saünidhattàm || 

 

÷àkalya-bharata-kohala-vararuci-bhàmaha-vasantaràjàdhyaiþ | 

proktàn granthàn nànàlakùyàõi ca nipuõam àlokya || 

avyàkãrõaü vi÷adaü sàraü svalpàkùara-grathita-padyam | 

màrkaõóeya-kavãndraþ pràkçta-sarvasvam àrabhate || 

 

Ofwel [øiva] met de maansikkel op zijn hoofd, ofwel [Kçùõa] met de pauwenveer op zijn 

hoofd, 

ofwel [øiva], mooi als een witte wolk, ofwel [Kçùõa], mooi als een donkere wolk, 

ofwel [øiva], minnaar van Umà213, ofwel [Kçùõa], minnaar van Ramà214, 

moge hij op één of andere manier de eeuwige realiteit in mijn hart zijn! 

 

Moge de stroom van helder en zoet sap in mijn geest binnentreden, 

moge ze mij in het oog houden! 

Ze laten dit werk over het Mahàkàvya215 schitteren, 

Moge deze godin van het woord216 in mij aanwezig zijn, 

                                                 
213 Umà = Parvatã, de echtgenote van øiva. 
214 Ramà = Lakùmã, de echtgenote van Viùõu-Kçùõa. 
215 De werken die Mahàkàvya genoemd worden, zijn lange dichtwerken, mooi en erudiet geschreven. Deze 
grammatica handelt over de taal die in deze werken gebruikt wordt. 
216 De godin van het woord is Sarasvatã. Dit is ook de naam van een rivier. Acharya p. 36. 
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Màrkaõóeya, de prins der dichters, heeft op een intelligente manier de verzen onderwezen 

door øàkalya, Bharata, Kohala, Vararuci, Bhàmaha en Vasantaràja, en andere, en hun 

verschillende kenmerken overschouwd;  

en nu begint hij de Pràkçta-Sarvasva, ‘Het geheel van het Prakrit’, [een werk] met een 

onverwarde en heldere betekenis en in versvoet, opgesteld in een bondige stijl.217 

 

 prakçtiþ saüskçtaü tatra bhavaü pràkçtam ucyate | 

 tadbhavaü tatsamaü ceti dvedhà 

tadbhavaü tatra saüskçte bhavaü lakùaõa-va÷àd råpàntara-pràptaü rukkha-ghara-

peraütàdi | tatsamaü tarala-taraïga-mantharàdi || 

 de÷yaü ca kecana || 1 || 

lakùaõair asiddhaü tat-tad-de÷a-prasiddhaü mahàkavi-prayuktaü laóaha-peñña-tokkhàdi |  

yad àha bhojadevaþ : 

 de÷e de÷e narendràõàü janànàü ca svake svake | 

 bhaïgyà pravartate yasmàt tasmàd de÷yaü nigadyate || iti || 

 

Er wordt gezegd dat Sanskrit de basis is waarvan het Prakrit afkomstig is. Er zijn 

twee soorten [woorden], tadbhava, ‘ervan afkomstig’, en tatsama, ‘eraan gelijk’. 

De tadbhava waarvan de afkomst in het Sanskrit ligt, hebben een verschil in vorm verworven, 

door middel van [bepaalde] kenmerken. Bijvoorbeeld rukkha-218, ‘boom’, ghara-219, ‘huis’, en 

peraüta-220, ‘einde’, enz. De tatsama zijn bijvoorbeeld tarala-, ‘bevend’, taraïga-, ‘golf’, en 

manthara-, ‘traag’. 

En volgens sommigen is er ook de÷ya221, ‘streekwoorden’. 

Ze zijn niet onderhevig aan de regels, ze zijn bekend in dit of dat land en ze worden gebruikt 

door de grote dichters. Bijvoorbeeld laóaha-222, ‘knap’, peñña-223, ‘buik’, tokkha-224 enz. 

                                                 
217 Lett.: …opgesteld met weinig lettergrepen. 
218 rukkha < vçkùa- (Pischel § 320): Volgens Mk en R÷ is in øaurasenã vç = ru. 
219 ghara = gçha- (PSM 306.) 
220 peraüta < paryanta- (Pischel § 176.) 
221 Er is een afwisselend gebruik van de÷ã en de÷ya, zonder een noemenswaardig betekenisverschil. 
222 laóaha: MW ‘handsome’ (lañabha-, lañaha-). 
223 peñña- = peq (PSM 614.) 

224 Voor dit woord werd er geen betekenis teruggevonden. Mogelijk evolueerde het later naar het Hindi taeoª dat 

‘tevredenheid’ betekent. 
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Zoals Bhojadeva zei: 

Het de÷ya wordt zo genoemd omdat het groeit uit een manier van spreken, die eigen is aan elk 

land van koningen of volkeren. 

 

 tac ca bhàùà-vibhàùàpabhraü÷a-pai÷àca-bhedataþ | 

 catuviüdhaü225 tatra bhàùà vibhàùàþ pa¤cadhà pçthak | 

 apabhraü÷às trayas tisraþ pai÷àcya÷ ceti ùoóa÷a || 2 || 

bhàùà iti ÷eùaþ || 

nanu 

mahàràùñrã tathàvantã ÷auraseny ardhamàgadhã 

bàhlãkã màgadhã pràcyety aùñau tà dàkùiõàtyayà || 

÷akàràbhãra-càõóàla-÷abara-dràvióauórajàþ | 

hãnà vane-caràõàü ca vibhàùà nàñakà÷rayàþ || 

vràcaóo làña-vaidarbhàv upanàgara-nàgarau | 

bàrbaràvantya-pà¤càla-ñàkka-màlava-kaikeyàþ || 

gauóauórahaiva pà÷càtya-pàõóya-kauntala-saiühalàþ | 

kàliïgya-pràcya-kàrõàña-kà¤cya-dràvióa-gaurjaràþ || 

àbhãro madhya-de÷ãyaþ såkùma-bheda-vyavasthitàþ | 

saptaviü÷atyapabhraü÷à vaitàlàdi-prabhedataþ || 

kà¤cã-de÷ãya-pàõóye ca pà¤càlaü gauóamàgadham | 

vràcaóaü dàkùiõàtyaü ca ÷aurasenaü ca kaikeyam | 

÷àbaraü dràvióaü caiva ekàda÷a pi÷àcajàþ || 

iti vadanti, tat katham ucyate militvà ùoóa÷eti | tatràha 

 

En eveneens maakt men het onderscheid tussen bhàùà, vibhàùà, Apabhraü÷a en 

Pai÷àcã.226 Er zijn er zestien, namelijk: daar zijn er elk vier [vijf] bhàùà’s en vijf 

vibhàùà’s. Er zijn drie Apabhraü÷a’s en drie Pai÷àcã’s. 

Deze zijn aldus bhàùà.227 

Inderdaad: 

                                                 
225 Het onbekende catuviüdha-  zou men kunnen lezen als caturvidha-: vierdelig. Deze betekenis past echter 
niet in de optelsom die Mk hier maakt. De som moet zestien zijn, dus moet catuviüdha- eigenlijk vijf zijn. 
226 lett.: En daarom zijn er ten gevolge van een onderscheid bhàùà, vibhàùà, Apabhraü÷a en Pai÷àcã. 
227 lett.: De rest is aldus bhàùà. 
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Deze acht zijn er: Mahàràùñrã, âvantã, øaurasenã, Ardhamàgadhã, Bàhlãkã, Màgadhã en Pràcyà, 

met Dàkùiõàtyà. 

De vibhàùà’s, die in het toneel gebruikt worden, zijn øakàra, âbhãra, Càõóàla, øabara, 

Dràvióa, en Odrajà, zonder [de taal] van de woudbewoners. 

Er zijn Vràcaóa, Làña en Vaidarbha, Upanàgara en Nàgara, Bàrbara, âvantya, Pà¤càla, òakka, 

Màlava en Kaikeya. 

Er zijn Gauóa en Odraha, Pà÷càtya, Pàõóya, Kauntala en Saiühala; Kàliïgya, Pràcya, 

Kàrõàña, Kà¤cya, Dràvióa en Gaurjara. 

âbhãra, Madhyade÷ãya en Såkùmabheda, ‘de taal gebaseerd op een klein verschil’, en de soort 

Vaitàla etc.. Dat zijn de zeventwintig Apabhraü÷a’s. 

Kà¤cãde÷ãya en Pàõóya, Pà¤càla, Gauóa, Màgadha, Vràcaóa en Dàkùiõàtya en øaurasena, 

Kaikeya, øàbara en Dràvióa, dit zijn er elf afkomstig van de Pi÷àca’s. 

Aldus zeggen ze, maar hier wordt er gezegd dat er al te samen zestien zijn. Hier legt hij dit 

uit.228 

 

 mahàràùñrã ÷aurasenã pràcyàvantã ca màgadhã | 

 iti pa¤cavidhà bhàùà yuktà na punar aùñadhà || 3 || 

tenaiva 

÷aurasenyà adåratve màgadhyevàrdhamàgadhã | 

ity ukta-tvàt, dàkùiõàtyàyà÷ ca lakùmaõàkaraõàt, bàhlãkyà÷ ca rephasya latva-màtreõa 

bhedàt, àvantyàm evàntarbhàvàd iti bhàvaþ | rephasya latvam api lakùaõam asty eveti 

cet, saüskçte’pi keùàücid ralayor aikya-smaraõam iti na doùaþ || 

 

Mahàràùñrã, øaurasenã, Pràcyà, âvantã en Màgadhã, deze vormen de vijf bhàùà’s, er 

zijn er geen acht. 

Want: 

Het Ardhamàgadhã is als het Màgadhã, dat niet ver verwijderd is van het øaurasenã. 

Ten gevolge van [dezelfde] uitspraak, worden zowel het Dàkùiõàtyà als het Bàhlãkã 

inbegrepen in het âvantã: Dàkùiõàtyà ten gevolge van de afwezigheid van onderscheidende 

kenmerken, Bàhlikã ten gevolge van het feit dat er enkel een klein verschil is, er wordt 

                                                 
228 Hoewel deze uitspraak waarschijnlijk terugslaat op Mk zelf, staat het werkwoord hier in de derde persoon 
singularis. Dit is te verklaren doordat het om commentaar gaat, hoewel Mk als auteur van het commentaar 
beschouwd wordt. 



 45 

namelijk voor ra enkel la gebruikt.229 Hoewel er een verschil is tussen ra en la, toch is dit niet 

bepalend. Er is namelijk in het Sanskrit de herinnering aan een eenheid tussen deze ra en la.230 

 

 ÷àkàrã caiva càõóàlã ÷àbaryàbhãrikà tathà | 

 ñàkkãti yuktàþ pa¤caiva vibhàùà na tu ùaóvidhàþ || 4 || 

oóryàs tu oóra-deùa-bhàùànugàminyàü ÷àbaryàm evàntarbhàvàd iti bhàvaþ | nanu | 

kathaü dràvióãm apy apàsya ñàkkã pratipàdyate | tenàpi ñàkkãü pratipàdya 

ñakka-de÷ãya-bhàùàyàü dç÷yate dràvióã tathà | 

atraivàyaü vi÷eùo’sti dràvióenàdçtà param || 

iti ñàkkyàm eva dràvióyà antarbhàvasya ukta-tvàt ñàkkã-pratipàdanam eva nyàyaþ || 

 

øàkàrã, Càõóàlã, øàbarã, âbhãrikà en dan òàkkã, deze vormen de vijf vibhàùà’s, er 

zijn er geen zes. 

De werkelijke toestand is zo dat Oórã helemaal inbegrepen wordt in øàbarã, dat eveneens 

behoort tot de talen van de Oórastreek.231 Inderdaad.  

Hoe dan ook, het òàkkã wordt behandeld als het Dràvióã, namelijk als wat uitzonderlijk. Want 

zo moet het òàkkã behandeld worden: 

Het Dràvióã wordt beschouwd bij de talen van de òakkastreek. Deze bijzonderheid is hier 

vooral gerespecteerd door het Dràvióa.232 

Aldus is Dràvidã inbegrepen in het òàkkã. Zo gezegd is deze regel de uitleg voor het òàkkã.233 

 

 nàgaro vràcaóa÷ copanàgara÷ ceti te trayaþ | 

 apabhraü÷àþ pare såkùya-bhedatvàn na pçthaï-matàþ || 5 || 

eùu triùv anyeùàm antarbhàvaü tatraiva vakùyàmaþ || 

 

 

 

                                                 
229 lett.: Dit gezegd zijnde, zowel van het Dàkùiõàtyà ten gevolge van een afwezigheid van onderscheidende 
kenmerken, als van het Bàhlãkã ten gevolge van een klein verschil nl voor een ra enkel een la, is er voor hen die 
toestand, nl. ten gevolge van het inbegrepen zijn in het âvantã. 
230 lett.: Hoewel er een [verschillende] kwaliteit is tussen ra en la, toch is er geen schade: namelijk, in het 
Sanskrit is er de herinnering aan een eenheid tussen deze twee ra en la. 
231 lett.: Van het Oórã is de toestand aldus ingevolge het inbegrepen zijn in het øàbàrã, die volgend is de talen van 
de Oórastreek. 
232 Acharya p. 96. 
233 lett.: door het gezegd zijn van het inbegrepen zijn van het Dràvióã in het òàkkã is deze regel de uitleg voor het 
òàkkã. 
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Deze drie zijn Apabhraü÷a: Nàgara, Vràcaóa en Upanàgara. De anderen worden 

niet apart beschouwd, door het kleine verschil. 

We zullen de anderen als inbegrepen beschouwen bij deze drie. 

 

 kaikeyaü ÷aurasenaü ca pà¤càlam iti ca tridhà | 

 pai÷àcyo nàgarà yasmàt tenàpy anyà na lakùitàþ || 6 || 

tathà ca sa evàha apare lokataþ avadhàraõãyà ity arthaþ | såkùma-bhedatvàt teùàü bhedaþ 

kartuü na ÷akyate | tathà  

 ikùu-kùãra-ghçtàdãnàü màdhuryasyàntaraü mahat | 

 tathàpi naitad àkhyàtuü sarasvatyàpi ÷akyate || iti || 

 

Deze drie zijn Pai÷àcã: Kaikeya, øaurasena en Pà¤càla. Waardoor de [Pai÷àcã] 

Nàgara’s anders zijn, dat wordt niet bekeken. 

Zo zegt hij het: anderen moeten afgeleid worden uit de volkstaal, dat is de betekenis. Er kan 

geen verschil tussen hen gemaakt worden wegens een klein verschil. Aldus. 

Tussen suikerriet, melk, ghee, enz. is er een groot verschil van zoetheid, toch kan ook dit niet 

Sarasvatã beschrijven.234 

 

 ataþ ùoóa÷adhà-bhinna-bhàùà-lakùma pracakùmahe | 

 vedyà vidagdhair parastàt tad de÷ànusàrataþ || 7 || 

tatra sarva-bhàùopayogitvàt prathamaü mahàràùñrãbhàùà anu÷iùyate | yathàha paramàcaryo 

daõóã 

 mahàràùñrà÷rayàü bhàùàü prakçùñaü pràkçtaü viduþ | 

 sàgaraþ såkti-ratnànàü setu-bandhàdi yanmayam || iti || (Daõóin) 

 

We vertellen nu het kenmerk van de zestien verschillende talen. Volgens de wijzen 

moeten deze apart gekend worden volgens de streek. 

Nu wordt eerst de Mahàràùñrã taal onderricht ten gevolge van zijn toepasbaarheid op alle talen. 

Zo zegt Daõóin, de Langlevende: 

 

                                                 
234Böhtlingk (1890) p. 18, Daõóin’s Kàvyadar÷a 102. Variatie in de tekst: 
ikùukùãraguóàdãnàü màdhuryasyàntaraü mahat | 
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De taal die gesproken werd in Mahàràùñra kent men als het voornaamste Prakrit. Daarin 

ontstond de Setubhandha235 en andere, een zee van juwelen van mooie gezegdes.236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235 Setubandha, ‘Het bouwen van een brug’, is een bekend Prakrit werk, geschreven door Pravarasena. Bachrach 
IV, p. 153. 
236 Böhtlingk (1890) p. 7, Daõóin’s Kàvyàdar÷a 34. 
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1. De bhàùà’s 

 

De Oosterse grammatici behandelen in hun eerste hoofdstukken de talen die ze bhàùà 

noemen. Deze term wordt door NITTI-DOLCI vertaald als “widely known languages”.237 Ze 

staan in contrast met de vibhàùà, de talen die volgens GRIERSON enkel gebruikt werden in het 

toneel voor een personage, en niet op zichzelf een werkelijk gesproken taal vormden.238 De 

bhàùà’s zouden dus talen moeten zijn die gekend waren in de wereld, en niet alleen door hun 

gebruik op het toneel. Toch nemen de grammatici onder bhàùà ook enkele talen op waarvan 

we geen andere literaire werken naast het drama teruggevonden hebben. Zonder kennis van 

het gesproken taalgebruik in de toenmalige wereld kunnen we enkel gissen naar hun motieven 

hiervoor. 

 

1.1. Mahàràùñrã 

 

Mahàràùñrã wordt beschouwd als het Prakrit bij uitstek, het Standaard P rakrit als het 

ware.239 De dichter Daõóin noemde het Mahàràùñrã prakçùñaü, ‘superieur’.240 Mahàràùñrã 

wordt vaak samen besproken met øaurasenã. Het Mahàràùñrã is vandaag goed gekend, want er 

zijn verschillende werken in deze taal voorhanden.  

 

1.1.1. Werken in het Mahàràùñrã 

 

1.1.1.1.  Prozawerken 

 

De werken die in het Mahàràùñrã zijn teruggevonden, zijn meestal grote werken lyrisch 

van aard. Het bekendste voorbeeld is Hàla’s Sattasaã, uit de 2de eeuw o.t., waarop Vararuci 

zijn grammatica mogelijk baseerde.241 Dit werk bestaat uit zevenhonderd korte lyrische 

verzen, het onderwerp is meestal de liefde. Daarnaast werden ook de Setubandha van  

Pravarasena en de Gauóavaho van Vàkpatiràja in het Mahàràùñrã geschreven.242 Ook 

                                                 
237 Nitti-Dolci (1972) p. 77. 
238 Grierson (1918) p. 517. 
239 Jain pp. 38-41. 
240 Böhtlingk (1890) p. 7. Bubenik (1996) p. 12. Pischel § 2. 
241 Zie p. 17. 
242 Bubenik p. 12. Pischel § 15. 
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prozawerken in deze taal komen voor, zoals de Vasudevahiõói, ‘De omzwervingen van 

Vasudeva’, van Saïghadàsa Gaõin.243 

 

1.1.1.2. Mahàràùñrã in het drama 

 

Ondanks zijn statuut als ‘beste’ Prakrit verschijnt Mahàràùñrã toch pas later in het 

drama.244 Bharata noemt geen Mahàràùñrã bij zijn opsomming van de zeven bhàùà’s.245 Bij 

Kàlidàsa komt het wel voor, misschien onder invloed van de Sattasaã.246 Deze Indische dichter 

gebruikt het voor lyrische fragmenten in zijn toneelwerken, net zoals het ook vooral bij 

lyrische werken in de literatuur voorkomt. Vooral de vrouwelijke personages spreken of 

zingen in het Mahàràùñrã.247 Bij Kàlidàsa spreken de vrouwen in het øaurasenã, maar ze  

dichten in het Mahàràùñrã. In de rest van de dramaliteratuur is dit ook de manier waarop 

Mahàràùñrã vooral gebruikt wordt, namelijk voor de lyrische tekstlijnen.248  

 

1.1.2. Jain Mahàràùñrã 

 

Naast Mahàràùñrã bestaat ook het Jain Mahàràùñrã, dat vooral voor religieuze teksten 

gebruikt is geweest. Moderne taalkundigen hebben deze naam uitgevonden om het 

onderscheid tussen het Mahàràùñrã uit de seculiere literatuur en dat uit de religieuze literatuur 

te maken.249 Jain Mahàràùtrã is de jongere vorm van het ârùa van Hemacandra, dat hij ook wel 

Ardhamàgadhã noemde.250 De latere teksten van de ÷vetàmbarajains251, zowel religieuze niet-

canonieke teksten als verhaalliteratuur, werden in het Jain Mahàràùñrã geschreven.252 Men 

maakt niet altijd onderscheid in de benamingen Mahàràùñrã en Jain Mahàràùñrã. Doordat de 

Vasudevahiõói bijvoorbeeld door een jain geschreven werd, moet men strikt genomen de taal 

waarin het geschreven werd Jain Mahàràùñrã noemen. Ook de Vajjàlagga van Jayavallabha 

                                                 
243 Bachrach IV, p. 153 
244 Konow p. 17. Mahàràùñrã komt bijvoorbeeld niet voor in de werken van A÷vaghoùa, of in de oude werken die 
teruggevonden zijn in de Turfanopgravingen. Konow vermeldt ook dat Mahàràùñrã wel voorkomt bij de 
toneelauteur Sådraka. Sådraka zou in Mahàràùñra als koning geheersd hebben, en daarom zou hij dan ook zijn 
eigen volkstaal Mahàràùñrã gebruiken. 
245 Nitti-Dolci (1972) p. 70, 77, Nø 17. 47. 
246 Keith p. 166. 
247 Pischel § 12. 
248 Bachrach V, p. 255.  
249 Pischel § 16. 
250 Upadhye (1975) p. 40. 
251 Het ÷vetàmbarajainisme is één van de twee soorten van de jainistische religie in India. De volgelingen van 
deze leer dragen witte kleren. http://www.britannica.com/eb/article-9070558?query=svetambara&ct=. 
252 Bubenik (1996) p. 15. 
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werd geschreven door een jain in het Jain Mahàràùñrã.253 Beide werken behandelen nochtans 

seculiere onderwerpen.  

Er is bovendien geen opvallend verschil tussen Mahàràùñrã en zijn jain variant in 

verband met grammatica. Men ziet bijvoorbeeld wel dat in het Jain M ahàràùñrã de uit het 

Sanskrit weggevallen medeklinkers met een zogenaamde ‘pseudo-¼a’ worden geschreven.254 

De regel over wanneer men dergelijke ¼a invoegt en wanneer niet, zou zijn vastgelegd door 

Hemacandra. Latere schrijvers hielden echter niet altijd rekening met deze regel.255 Het Jain 

Mahàràùñrã zou ouder zijn dan het Mahàràùñrã uit de toneelwerken, zo beweert men soms. 

JACOBI dateert het tussen 500-800 o.t..256 De taal van de religieuze teksten en van de verhalen 

komt natuurlijker over dan de gekunstelde toneeltaal.257 Waarschijnlijk lag deze taal dichter 

bij het gesproken taalgebruik. Het Mahàràùñrã werd pas in latere drama’s gebruikt, en deze 

dramataal was bovendien een geliteraliseerde versie. De latere dramaturgen baseerden zich op 

het Mahàràùñrã zoals Kàlidàsa en de grammatici het hadden vastgelegd, ze hadden geen kennis 

van het gesproken Mahàràùñrã.  

De grammatici van de Oosterse School spreken niet over Jain Mahàràùñrã, het is dan 

ook slechts een latere wetenschappelijke benaming. 

 

1.1.3. Afkomst 

 

Men neemt nu aan dat Mahàràùñrã afkomstig is uit Mahàràùñra, want de dichter Daõóin 

vermeldt dit zo i n zijn Kàvyàdar÷a.258 Deze streek ligt relatief ver af van Surasena, waar 

øaurasenã afkomstig van zou zijn. 

BUBENIK zegt over de oorsprong van het Mahàràùñrã: “it was based on a living tongue 

of the north-western part of the Deccan (along te river Godàvarã) and the beginnings of its 

literary cultivation go back to the 4th C. A.D.”259 De reden dat deze taal zo snel uitbreiding en 

prestige verworf, ligt volgens hem aan het feit dat het Mahàràùñrã de taal was van de machtige 

dynastie van de Sàtavàhana’s. Samen met de uitbreiding van de macht van die heersers, 

                                                 
253 Pischel § 14. Bachrach IV, p. 153. 
254 Bubenik (1996) p. 16. 
255 Jain p. 26. 
256 Bubenik (1996) p. 15. 
257 Jain pp. 38-41. 
258 Böhtlingk (1890) p. 7. Pischel § 12. Daõóin’s Kàvyàdar÷a, ‘Blik op de dichtkunst’, is een theoretisch werk 
over de ars poëtica. 
259 Bubenik (1996) p. 12. 
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verspreidde ook het Mahàràùñrã zich, in zoverre dat het zelfs bekend ging staan als het 

Standaard Prakrit.260 

 

1.1.4. Mahàràùñrã bij de Oosterse grammatici 

 

In de oudste grammatica’s, bij Vararuci en bij Bharata, wordt Mahàràùñrã niet vermeld. 

Het woord mahàràùñrã komt slechts één maal voor bij Vararuci, om het onderscheid aan te 

duiden met het øaurasenã, maar deze passage lijkt later ingevoegd.261 Men heeft daaruit 

geconcludeerd dat het Mahàràùñrã in de eerste eeuwen van onze tijdrekening niet bekend stond 

onder die naam, maar dat deze taal toen simpelweg Prakrit werd genoemd. Onder Prakrit 

verstond men dan het Standaard Prakrit, het Prakrit dat voor allerlei literaire werken werd 

gebruikt.  

Mahàràùñrã neemt een centrale plaats in bij de Prakrit grammatici. Deze taal is de basis 

waarop ze hun grammatica bouwen. Ze wordt dan ook behandeld in de eerste hoofdstukken, 

daarin geven de Oosterse grammatici de regels van de fonetiek, morfologie, wortels en van de 

partikels. Van de andere Prakrits geven ze slechts de kenmerken die afwijkingen zijn op het 

Mahàràùñrã. Zonder kennis van het Mahàràùñrã, kan men ook de andere Prakrits dus niet 

begrijpen.262 

Uiterlijke kenmerken van het Mahàràùñrã zijn in de eerste plaats het doorgedreven 

wegvallen van de intervocalische medeklinkers en het veranderen van de stemkleur van 

sommige medeklinkers. Geaspireerden worden h, stemloos wordt stemhebbend, enz.263 Er 

vallen ook verschillende naamvallen samen, en bepaalde werkwoordstijden verdwijnen. Deze 

syntactische regels lijken echter minder belangrijk voor de Indische grammatici. Zij 

beklemtonen eerder de fonologie en morfologie. Door zijn doorgedreven vereenvoudiging van 

klank en vorm lijkt het Mahàràùñrã sterk af te wijken van het Sanskrit, veel meer bijvoorbeeld 

dan het øaurasenã.  

 

 

 

 

                                                 
260 Bubenik (1996) p. 12. 
261 Acharya p.60 
262 Pischel § 2. 
263 Bubenik pp. 12-13. 
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1.1.5. Mahàràùñrã en øaurasenã 

 

Door het opmerkelijke gegeven dat Mahàràùñrã pas later in de grammatica’s met naam 

en toenaam zo werd genoemd, ontstond er een discussie over de plaats van het Mahàràùñrã 

tussen de andere Prakrits.264 Zo is er de theorie dat het Mahàràùñrã later dan het øaurasenã 

ontstaan is, sommigen beweren zelfs dat het een afgeleide vorm is van het øaurasenã, een 

verdere evolutie.265 Mahàràùñrã beschikt echter over meer Vedische vormen dan het øaurasenã; 

het øaurasenã ligt dichter bij het Sanskrit. Ook de regio’s waarvan beide talen oorspronkelijk 

afkomstig waren, liggen uit elkaar.266  

Soms vermoedt men een gelijke oorsprong van beide dialecten, en men meent dat ze 

pas later uit elkaar groeiden. CHATTERJI beweert dat de grammatici later mogelijk een 

omwisseling maakten tussen het Mahàràùñrã en het øaurasenã, en dat wat men vroeger 

øaurasenã noemde in feite Mahàràùñrã was, en omgekeerd.267 Hij zegt ook dat op het moment 

dat beide dialecten in het drama gebruikt worden, ze zich samen met het toneel door heel 

India verspreidden. De grammatici die in hun werken de verschillende dialecten beschreven, 

maakten soms het onderscheid tussen beide talen niet zo duidelijk, en hun regels werden op 

een verkeerde manier gebruikt. In latere dramawerken merkt men dan ook vaak talen op met 

zowel kenmerken van het øaurasenã als van het Mahàràùñrã.268 

Soms is het ook onduidelijk wat de auteurs bedoelen met Prakrit (wat men nu noemt 

Standaard P rakrit). Spreken ze over Mahàràùñrã of øaurasenã, of spreken ze over een Prakrit 

dat aan beiden voorafgaand bestond?269 Bij vele moderne auteurs is er blijkbaar een trend om 

de Prakrits zoveel mogelijk naar elkaar toe te trekken en gelijk te schakelen; zo willen ze de 

Prakrits laten teruggaan op één enkel ‘oer-Prakrit’. De discussie omtrent Mahàràùñrã en 

øaurasenã lijkt nog niet beëindigd te zijn. 

 

1.2. øaurasenã 

 
øaurasenã is vooral bekend als een toneeltaal, omdat ze in dit genre relatief vaak 

gebruikt werd. Wegens haar belang in het toneel, behandelen de Oosterse grammatici deze 

                                                 
264 Acharya p. 77. 
265 Acharya (p. 77) geeft als aanhangers van deze theorie M. M. Ghosh en S.K. Chatterji op. Bij Chatterji (1983, 
p. 35) werd deze theorie teruggevonden. 
266 Acharya (pp. 79-84) geeft hier een grondige weerlegging van deze theorie. 
267 Chatterji (1983) p. 36. 
268 ib. 
269 Upadhye (1975) p. 12. 
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taal ook uitvoerig, alhoewel minder in detail dan het Mahàràùñrã. Van zowel het Mahàràùñrã als 

van het øaurasenã zijn enkele dialecten afgeleid, volgens hen, en daarom wordt er toch een 

behoorlijk aantal såtra’s aan het øaurasenã besteed. 270 

 

1.2.1. Werken in het øaurasenã 
 

1.2.1.1. øaurasenã in het drama 
 

øaurasenã komt al in de vroegst bekende drama’s voor. Bij A÷vaghoùa, een dichter die 

men meestal rond de 1ste-2de eeuw v.o.t. situeert, spraken de vrouwen øaurasenã.271 Deze taal 

wordt ook gebruikt door Kàlidàsa, en tot in de jongste drama’s blijven de vrouwen øaurasenã 

spreken. Bharata noemde øaurasenã de taal van de heldin en haar vriendinnen, als ze niet in 

moeilijkheden zijn.272 JAIN verklaart dit gebruik van het øaurasenã door te wijzen op de plaats 

waar het øaurasenã als volkstaal in gebruik zou geweest zijn.273 Dit is de streek Sårasena. Daar 

zou het toneel ontwikkeld zijn, zo zegt Bharata volgens JAIN. Men schreef het toneel in het 

Sanskrit, maar men voelde de noodzaak om voor sommige karakters een andere taal te 

gebruiken. Vrouwen bijvoorbeeld, waren in het werkelijke leven vaak helemaal ongeletterd 

(uitgezonderd enige courtisanes en koninginnen). Het zou dan ook bijzonder onrealistisch 

zijn, mochten vrouwen als personages zich vlot in het Sanskrit kunnen uitdrukken. Daarom 

werd voor vrouwenfiguren de volkstaal ingevoerd, en dit was dan øaurasenã. 

De andere Prakrit dialecten zouden pas later in het drama ingevoerd worden. Door de 

verspreiding van de theatercultuur doorheen heel India, voelde men de noodzaak om ook 

andere volkstalen op te nemen, voor de levendigheid en ook wel ten dienste van de humor.274 

øaurasenã bleef heel vaak gebruikt worden in het toneel, ook voor andere personages 

dan vrouwen. De vidåùaka, ‘de nar’, spreekt ook øaurasenã, alhoewel Bharata hem het Pràcyà 

toewijst.275 

 

                                                 
270 Jain pp. 33-35. 
271 Keith, p. 58, pp. 80-90. 
272 Konow p. 17. Nitti-Dolci (1972) p. 70, 77; Nø 17,50. 
273 Jain pp. 33-35. 
274 id. pp. 33-35. 
275 Pischel § 22. 



 54 

1.2.1.2. Jain øaurasenã 
 

De literaire werken in het øaurasenã die los staan van het drama, zijn in hoofdzaak 

religieuze jain werken. Zoals voor het Mahàràùñrã gebeurde, heeft men ook hier een 

onderscheid tussen øaurasenã en Jain øaurasenã gemaakt. De canon van de digambarajains276 

is in het Jain øaurasenã opgesteld. Deze taal vertoont slechts hier en daar een gelijkenis met 

het øaurasenã uit de drama’s.277 Deze beide dialecten lijken veel minder op elkaar dan dat 

Mahàràùñrã gelijkt op Jain Mahàràùñrã. De benaming van Jain øaurasenã is dan ook enigszins 

misleidend.278 

 

1.2.2. Afkomst 
 

øaurasenã zou de taal zijn van de streek Sårasena in het midden van Noord-India, ook 

wel Madhyade÷a genoemd, de streek tussen Ganges en Yamuna.279 Men situeert het ontstaan 

van het toneel in de regio øauràùtra of Sårasena, en daar zou øaurasenã de volkstaal geweest 

zijn.280 Dit is niet zeker, want er zijn geen bewijzen teruggevonden dat deze taal daar 

werkelijk zou gesproken zijn. Men gaat enkel af op de gelijke naam. Mogelijke evidentie zou 

men kunnen vinden in inscripties, maar deze werden daar niet teruggevonden.281 

 

1.2.3. øaurasenã bij de Oosterse grammatici 
 

De Oosterse grammatica behandelen het øaurasenã slechts in één hoofdstuk, maar het 

is wel een lang hoofdstuk in vergelijking met de hoofdstukken over de andere dialecten die 

erop volgen. De bijzonderste kenmerken van het Prakrit werden al behandeld onder het 

Mahàràùñrã. In het hoofdstuk over het øaurasenã vermelden de grammatici enkel de elementen 

die afwijken van het Mahàràùñrã.  

                                                 
276 Het digambarajainisme is één van de twee groepen binnen in de Indische jainistische religies. De monniken 
ervan lopen naakt en schuwen elk bezit. http://www.britannica.com/eb/article-9030423?query=digambara&ct=. 
277 Bubenik (1996) p. 16. 
278 Pischel § 21. 
279 Bubenik (1996) p. 13. Pischel § 22. Konow p. 17. 
280 Jain pp. 33-35. 
281 Bubenik (1996) p. 13. 
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øaurasenã behoudt meer gelijkenissen met het Sanskrit dan het Mahàràùñrã. De 

intervocalische consonanten vallen bijvoorbeeld niet allemaal weg.282  

øaurasenã is ook het sterkst geüniformiseerde Prakrit. In tegenstelling tot het 

Mahàràùñrã en het Màgadhã is er hier één vaste vorm van de taal, die overal herkenbaar is. 

Blijkbaar ontstond er dus vlug een consensus in het gebruik van het øaurasenã, misschien 

veroorzaakt door het vroege gebruik in het drama.283 De taal die we in de toneelwerken 

ontmoeten, is waarschijnlijk literair wel wat veranderd, en is niet helemaal gelijk aan de 

spreektaal. Door de gelijkenissen met het Sanskrit wordt øaurasenã wel eens als het oudste 

literaire Prakrit aanschouwd, maar dit staat ter discussie.284 

 

1.3. Pràcyà 

 

Pràcyà is een taal die enkel bekend is uit de korte hoofdstukken die de grammatici er 

aan wijden, want er zijn er geen uitgebreide teksten in het Pràcyà terug gevonden. Op basis 

van de grammaticale regels lijkt het een dialect van het øaurasenã te zijn. 

 

1.3.1. Pràcyà in het drama 

 

Bharata vermeldt het Pràcyà voor het eerst in de betekenis van een toneeltaal. Hij wijst 

het Pràcyà toe aan de figuur van de vidåùaka, ‘de nar’285 en beschouwt het als één van de 

zeven bhàùà’s.286 In hedendaags onderzoek echter merkt men zeer weinig verschil op tussen 

de taal van de vidåùaka en øaurasenã. De dichter Kàlidàsa gebruikt uitdrukkelijk øaurasenã 

voor zijn vidåùaka.287  Enkel in het commentaar op het toneel Mçcchakañika, ‘Het lemen 

wagentje’, van Sådraka, wordt expliciet gezegd dat de schrijver Pràcyà gebruikt voor de 

vidåùaka. Aangezien het taalgebruik uit de Mçcchakañika als illustratie dient bij de regels van 

                                                 
282 Bubenik (1996) pp. 13-14. 
283 Jain pp. 33-35. 
284 Chatterji pp. 36-37. 
285 Bachrach IX, p. 123. 
286 Nitti-Dolci (1972) p. 70, 77; Nø 17,47; 17,50. De betreffende verzen van Bharata gaan als volgt: 
màgadhyavantijà pràcyà ÷aurasenyardhamàgadhã | 
bàhlãkà dàkùiõàtyà ca sapta bhàùàþ prakãrtitàþ || 47 || 
Màgadhã, Avantã, Pràcyà, øaurasenã, Ardhamàgadhã, Bàhlãkà en Dàkùiõàtyà zijn genoemd als de zeven talen. 
pràcyà vidåùakàdãnàü dhårtànàm apy avantijà |  
Pràcyà is van de vidåùaka enz., Avantã is van de schurken. 
287 Konow p. 17, Keith p. 336. 
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Bharata, is dit niet meer dan logisch.288 Wanneer men de taal van de viduùaka in de 

Mçcchakañika echter van dichtbij beschouwt, dan merkt men ook hier geen bijzonder verschil 

op.  

 

1.3.2. Afkomst 
 

Men weet niet waar het Pràcyà gesproken geweest zou kunnen zijn. Pàõãni vermeldde 

in zijn grammatica als eerste het Pràcyà. Dit Pràcyà, ‘oosterse dialect’, stond in tegenstelling 

met het Udãcyà, ‘westers dialect’. Voor Pàõãni was Pràcyà de verzamelnaam voor alle talen 

van het oosten. Hieronder viel dus het onder andere het Màgadhã. CHATTERJI wijst erop dat er 

een verandering is gekomen in het gebruik van de namen.289 Màgadhã is de verzamelnaam van 

de dialecten van het oosten geworden, en Pràcyà werd de naam van een taal die volgens de 

Prakrit grammatici afkomstig is van het øaurasenã.  

Sylvain LÉVI noemde Pràcyà een “dialect oriental” dat gelijk is aan het Gauóãyà. 

Waarschijnlijk bedoelt hij hiermee dat Pràcyà afkomstig is van het gebied Gauóa. Hij 

beschouwt het dus als een dialect dat in een bepaalde streek ontstaan is, en dus wel degelijk 

verschillend is van het øaurasenã.290 Ook KEITH verwijst naar de oosterse afkomst van het 

Pràcyà. Hij beschouwt het als een oostelijk dialect van het øaurasenã.291 Op die manier zou het 

Pràcyà niet al te veel van het øaurasenã verschillen, maar toch beschikken over enkele andere 

woorden in het lexicon, ten gevolge van geografische afstanden. 

 

1.3.3. Pràcyà bij de Oosterse grammatici 
 

De Oosterse grammatici beweren dat Pràcyà een dialect is dat zou afgeleid zijn van het 

øaurasenã.292 Hun hoofdstukken over Pràcyà zijn relatief kort. Puruùottama bijvoorbeeld 

behandelt Pràcyà in een twaalftal regels. Daarin beschrijft hij enkele afwijkingen op het 

øaurasenã. Deze zijn echter miniem, en zijn niet voldoende om een groot verschil te zien 

tussen Pràcyà en øaurasenã in de theaterteksten. De grammatici vermelden vooral woorden die 

                                                 
288 Keith p. 141. 
289 Chatterji p. 30. 
290 Lévi p. 129. 
291 Keith p. 336. 
292 Zie p. 60. 
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vervangen moeten worden.293 Dit is niet genoeg om een goed beeld van een aparte taal te 

krijgen. Màrkaõóeya en Ràma÷arman wijzen er verder wel uitdrukkelijk op dat het de taal van 

de vidåùaka is. 

 

                                                 
293 Pischel § 22. 
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1.3.4. Vertaling 

 

Mk:  da÷amaþ pàdaþ 

 Hoofdstuk 10  

 

R÷:  dvitãya-stabake pràcyàdi-vidhànam 

Tweede hoofdstuk: De regelgeving voor het Pràcyà en andere 

dialecten.294 

 Pràcyà 

 Pràcyà 

 

Pu:  da÷amo’dhyàyaþ pràcyà295 

 Hoofdstuk 10: Pràcyà 

 

 

                                                 
294 lett.: In het tweede hoofdstuk [is er] de regelgeving voor het Pràcyà enzoverder. 
295 Ghosh (1954), p. 163. Nitti-Dolci (1938, p. 17) geeft als titel pràcyàsåtra.  
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Mk: atha pràcyà | pràcyà vidåùakàdi-hàsya-pàtra-bhàùà | pràcyà vidåùakàdãnàm iti 

bharataþ |296 

 pårvàpara-hataü kvàpi kvacic chekokti-sundaram | 

 gràmyàbhyàm upamoktibhyàü yuktaü vakti vidåùakaþ || 

iti ca || 

 

Nu volgt het Pràcyà. Pràcyà is de taal die wordt gebruikt door de komische rol van de 

vidåùaka297 enz..  

Volgens Bharata is het Pràcyà van de vidåùaka’s. 

De vidåùaka spreekt defectief door tegengestelde [uitspraken], aangenaam door het geestige 

taalgebruik, en met vulgaire en hoge uitspraken.298 

Aldus. 

 

R÷: pràcyàü vivicyàya299 bhaõàmi bhàùàü 1a 

 

 pare’pi lokàt sukham åhanãyàþ 

lokoktayo’syàü bahulaü prayojyàþ | 

vàkyaü ca pårvottarayor viruddhaü 

bodhyaü tathà vakratayà nirukteþ || 3 || 

 

bhàùaiùà tu vidåùaka-prabhçtibhir vàcyàtra nàñyàgame | 4d 

 

Vervolgens vertel ik de details van de Pràcyà taal. 

 

De andere [regels] van hun kant worden gemakkelijk afgeleid van het [taalgebruik] van het 

volk. In deze [taal] worden vaak volkse uitdrukkingen gebruikt. 

Een zin is tegengesteld aan een vorige of een volgende.300 

                                                 
296 Nitti-Dolci (1972), pp. 70, 77; Nø 17, 50. 
297 vidåùaka: ‘nar, kameraad van de koning’. De vidåùaka is een figuur eigen aan en typisch voor het Indische 
drama. Daarom verkies ik deze term onvertaald te laten, en geen westerse term in het leven te roepen. Bachrach 
IX, p.123. 
298 Jain, p. 36. De dualis van gràmyàbhyàm upamoktibhyàü is enigszins ongewoon. Het lag meer voor de hand 
dat gràmya- in compositum zou staan met upama-. 
299 Deze vorm werd niet teruggevonden. Ghosh (1954, p. 126) vertaalt met “details”. Bij Mylius is vivici- terug te 
vinden in de betekenis van ‘sondernd, unterschiedend’. 
300 G hosh (1954, p. 126) vertaalt dit vrij als: “and so are to be used sentences contradicting one another”. 
Grierson (1927-1928, p. 27) vertaalt het als: “A sentence is against [the rules for] the orders of words.” 
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Dit moet worden begrepen door de ambiguïteit in de verbuiging. 

 

Deze taal wordt in de dramatische traditie vooral door de vidåùaka enz. gesproken. 

 

Pu: atha pràcyà || 1 || 

 

Nu volgt [de behandeling van] het Pràcyà. 

 

 

Mk: pràcyà-siddhiþ ÷aurasenyàþ 

÷aurasenãtaþ pràcyàyàþ siddhir veditavyà || 

okkhamàõo bhaviùyati |  

bhaviùyacchabde | paüóido okkhamàõo paóhedi ( = paõóito bhaviùyan pañhati)301 || 

mårkhe murukkhaþ 

syàt | murukkha õa jàõàsi ( = mårkha na jànàsi)302 || 

bhavatyàü bhodi 

syàt | bhodi sàarie ( = bhavati sàgarike)  303 strã-liïga-nirde÷àt jaü bhavaü bhaõàdi ( = yad 

bhavàn bhaõati) || 

vakre tu vaknu ca | 

vaknu bhaõàmi | cakàràt vaükaü ca || 

vaükubhaü kecid icchanti      

vakra ityeva | - dujjaõa-kàmiõã-hiaavaü-kubheõa imiõà daüóa-kaññheõa ( = durjana-kàminã-

hçdaya-vakreõa anena daõóa-kàùñhena) |304 

prakçte vahaõaü bhavet || 168 || 

spaùñam || 

 

Pràcyà is afgeleid van het øaurasenã.305  

Men moet weten dat het Pràcyà een afgeleide taal is afkomstig van het øaurasenã.306 

                                                 
301 eigen chàyà. paóh- = pañh. (PSM 529). 
302 eigen chàyà. 
303 Lehot, pp. 51, 96; Ràtnavalã III. 
304Lehot, pp. 28, 89; Ràtnavalã II. Variante lezing 
imiõà pisuõajaõahiaakuóileõa daõóaaññheõa  
anena piùunajanhçdayakuñilena daõóakàùñhena 
« avec ce bâton, retors comme un coeur de chêne » 
305 lett.: Het resultaat van het Pràcyà is van het øaurasenã. 
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Voor bhaviùyat-, ‘zullende zijn’, is er okkhamàõa-. 

Dit geldt voor het woord bhaviùyat-.307 ‘Iemand die een wijze wil worden, studeert.’ 

Voor mårkha-, ‘dwaas’, kan er murukkha- zijn. 

‘Dwaas, je weet het niet.’ 

Voor bhavatã-, ‘edele', kan er bhodi zijn. 

Ten gevolge van de bijzonderheid van het vrouwelijke genus is er: ‘Edele Sàgàrika’; [maar]: 

‘Wat u edele (m.) zegt.’ 

Voor vakra-, ‘gebogen', is er ook vaknu-. 

Ik gebruik vaknu-. Het woord ca, ‘ook’, wijst ook op vaüka- . 

Sommigen wensen vaükubha-. 

Dit woord [wordt] dus ook [gebruikt] voor vakra-. 

‘Met die staf, gekromd als het hart van een bedrieglijk minnaar.’ 

Voor prakçta- kan er vahaõa- zijn.308 

Dat is duidelijk. 

 

R÷: pràcyàü vivicyàya bhaõàmi bhàùàü 

sà ÷aurasenã prakçtiþ pradiùñà |  

bindus tu sau to bhavata striyàs tu309 

tasyaiva sau jàyata od ava÷yam || 1 || 

 

mårkhe murakkho khalu hotthamàõo 

bhaviùyati syàd kvacid otthamàõaþ | 

nihãna-sambodhana àd ataþ syàt  

dhãdàü pravãõà duhitary u÷anti || 2 || 

 

 

 

                                                                                                                                                         
306 lett.: Het resultaat van het Pràcyà moet worden gekend als afkomstig van het øaurasenã. 
307 Men voegt dit commentaar toe om duidelijk te maken dat bhaviùyat- hier niet gebruikt wordt met de betekenis 
van ‘futurum’, maar met zijn letterlijke betekenis, nl. als part.fut. zullende zijn. 
308 De betekenis van dit vers is niet duidelijk. Zie vn. 310. 
309 Grierson (1927-1928, p. 7) voert hier enkele aanpassingen door: bindus tu sau ‘to bhavataþ, striyàs tu. Hij 
vertaalt als volgt (p.27) “The nominative singular of the word bhavat-, Your Honour, ends in anusvàra preceded 
by a (so that we have bhabaü).” Ghosh (1954, p. 126) neemt deze vertaling over, zonder aanpassingen te doen in 
de tekst. De aanpassing van Grierson van sau to naar sau (a)to komt niet overeen met de regels van de sandhi. 
Zij zouden sàv ato vereisen. 
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hã hã bho paritoùaõe nigaditaü hã màõahe vismaye  

nirvede avida dvirukti-sahitaü vakre tathà vaïkuóaþ | 

bodhyaü copakçte budhair avahadaü klãvedamaþ syàd iõaü 

bhàùaiùà tu vidåùaka-prabhçtibhir vàcyàtra nàñyàgame || 4 || 

 

Vervolgens vertel ik de details van de Pràcyà taal.  

Het is bekend dat øaurasenã de basis [ervan] is. 

In de nominatief singularis van bhavat-, ‘Edele’, wordt ta  anusvàra. 

In de nominatief singularis vrouwelijk wordt er daarvoor zeker -od gecreëerd.310 

  

Voor mårkha-, ‘dwaas’, kan er  murakkha- zijn, voorwaar, voor bhaviùyat-, ‘zullende zijn’, 

kan er hotthamàõa- zijn, of soms otthamàõa-. 

Voor -a in de vocatief gericht tot een inferieur persoon kan er -à zijn.  

De wijzen wensen dhãdà- voor duhitç-, ‘dochter’. 

 

Hã hã bho wordt gezegd bij tevredenheid, hã màõahe bij verwondering. 

Bij afschuw [zegt men] avida, gepaard met herhaling;  voor vakra-, ‘gebogen’, is er zo 

vaïkuóa-. 

Door de geleerden wordt voor upakçta-, ‘gunst’, avahada- begrepen; voor het neutrum idam, 

‘dat’, zou er iõaü zijn. 

Deze taal wordt in de dramatische traditie vooral door de vidåùaka enz. gesproken. 

 

Pu:  bhavataþ sau bhavaü || 2 ||  

bhavatyà bhodã || 3 ||  

duhitari dhãdà || 4 || 

iõaü vedam-arthe || 6 || 

vakre vaïkuïa÷ ca || 7 || 

 

 

 

 

                                                 
310 Deze od- kan ook vertaald worden als de klank o-. Naar analogie met Mk en Pu verwijst R÷ hiermee echter 
waarschijnlijk naar od- uit de vorm bhodi. 
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avahato ‘pakçte || 8 ||311 

hokkhamàõo bhaviùyati || 9 || 

 

Voor de nominatief singularis van bhavat-, ‘Edele’, is er bhavaü. 

Voor bhavatã-, ‘Edele Vrouwe’, is er bhodã-. 

Voor duhitç-, ‘dochter’, is er dhãdà-. 

Iõaü wordt soms gebruikt in de betekenis van idam, ‘dat’. 

In plaats van vakra-, ‘gebogen’, is er ook vaïkuïa-.312 

In plaats van apakçta-, ‘misdaan’, is er avahata-. 

In plaats van bhaviùyat-, ‘zullende zijn’, is er hokkhamàõa-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
311 Mk: prakçte vahaõaü bhavet || 
R÷: bodhyaü copakçte budhair avahadaü 
Pu: avahato’pakçte 
Deze drie zinnen lijken apart beschouwd een enigmatische betekenis te hebben.  
Ghosh (1954, p.126) vertaalt R÷ als:  “The intelligent must understand that avahada is used in the sense of 
upakçta (favoured).”  
Grierson (1927-1928, p. 27) vertaalt R÷ als: “... and the intelligent must understand that abahada- is used in the 
sense of upakçta-, a favour.” Maar hij vermeldt bij de tekst wel in voetnoot (p. 7, vn. 93): “We must probably 
read càpahçte (taken away, stolen).” 
Nitti-Dolci (1938, p. 81) vertaalt Pu als: “Au lieu d’apakçta- on dit avahata-.” avahata- bestaat ook in het 
Sanskrit, en betekent ‘thrown away’.  
Bovendien geeft Ghosh (1954, p. 163) de variante lezing: avahato ‘prakçte. 
aprakçta- heeft volgens MW de betekenis: “not principal, not relevant to the main topic under discussion, not 
chief; occasional or incidental; not natural”. Daarmee kan men dan de tekst van Mk vergelijken: prakçte 
vahaõaü,. Mogelijk bestaat er een verband tussen het prakçta- van Mk en het apakçta- van Pu, en tussen het 
vahaõa- van Mk en het avahata- van Pu, en kan de tekst van Mk mogelijk geëmendeerd worden naar  
aprakçte’vahataü bhavet | Voor verdere conclusies is meer onderzoek nodig. 
312 Nitti-Dolci (1938, p. 84) vertaalt hier vakre als ‘au lieu de vakru’. Deze vorm zou dichter bij het Prakrit staan. 
Vakru- is echter niet terug te vinden in MW, bovendien is de uitgang -e onmogelijk bij een woord op stamklinker 
-u. Ze merkt op dat vaïkuïa- onmogelijk is, en stelt de emendatie tot vaïkuóa- voor, waardoor de vorm 
overeenstemd met de vorm van R÷ 4.  
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Mk: ata àn nihãna-saübuddhau 

hãhãbho parãtoùe | 

arthàt sau pare | osara re ceóaà osara ( = apasara re ceñaka apasara) | anyatràjja  

paõamàmi ( = àrya praõamàmi) || 

avyayo’yaü nipàtaþ, vakùyamàõà÷ ca | hãhãbho kosaübã-rajja-làbheõa vi pia-vaassassa ãdiso 

parioso õa bhavissadi ( = aho, kau÷àmbã-ràjya-làbhenàpi priya-vayasyasya ãdç÷aþ paritoùaþ 

na bhaviùyati ) ||313 

dvau syàtàm | so jjea | cakàràt jjeva ca | bindu-paratve kàryaü mahàràùñrãvad eva | taü jjea | 

taü jjeva | taü jjea | ta¤jjeva | taü jjia | ta¤jjea || 

hãmàõahe | adiññha-puvvaü assuda-puvvaü khu ãdisaü råvaü ( = aho, adçùña-pårvam a÷ruta-

pårvaü khalu ãdç÷aü råpam ) || 

abhidhànàd vãpsayà prayogaþ | avida avida bho kiü khu jàdaü ( = avida avida bho kiü  

khalu jàtam ) || 

jjeja jjia caivàrthe 

adbhute hãmàõahe 

avida viùàde || 169 || 

 

Voor a bij de vocatief gericht naar inferieure personen, is er à. 

In de nominatief singularis is het anders wegens het [andere] doel. ‘Afstand, dienaar, afstand.’ 

Maar anderzijds: ‘Ik buig neer, Edele Heer.’ 

Bij tevredenheid zegt men hãhãbho. 

Dit partikel is overanderlijk, en zo zal het worden uitgesproken.  ‘Ach, zo'n tevredenheid zal 

er niet aan [mijn] geliefde vriend zijn door het verkrijgen van het koningschap over 

Kau÷àmbã!’ 

In de betekenis van eva kunnen er jjeja, jjia enz. zijn. 

 

 

 

                                                 
313 Lehot, pp. 45, 94; Ràtnavalã III. Volledige lezing: 
hã hã bho! kosambãrajjalàheõàvi õa tàdiso piavaassassa paritoso àsi jàdiso mama sàsàdo piavvaõaü suõia 
bhavissaditti takkemi 
hã hã bhoþ! kau÷àmbãràyjyalàbhenàpi na tàdç÷aþ priyavayasyasya paritoùa àsãd yàdç÷o mama sakà÷àt 
priyavacanaü ÷rutvà bhaviùyatãti tarkayàmi. 
« Hi! hi!... hé! là! Son avènement même au trône de Kau÷àmbã n’a pas fait à ce cher ami, je parie, plaisir... » 
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Er zijn twee mogelijkheden. sa eva: ‘Zo is hij.’  Het gebruik van ca, ‘en’, wijst op jjeva. Het 

hangt er van af of eva volgt op een anusvàra, net zoals in het Mahàràùñrã.314 tad eva: ‘Zo is 

dit.’ 

Bij verwondering zegt men hã màõahe. 

‘Ach, voorwaar een dergelijke schoonheid is nooit eerder gezien of gehoord!’ 

Bij wanhoop zegt men avida. 

Men gebruikt het vaak met herhaling, want het gaat om een uitroep. ‘Ach ach, waarom is dit 

voorwaar gebeurd!’  

 

R÷: nihãna-sambodhana àd ataþ syàt 2c 

 

hã hã bho paritoùaõe nigaditaü hã màõahe vismaye 4a 

 

Voor -a in de vocatief gericht naar een lager persoon is er -à.  

 

Hã hã bho wordt gezegd bij tevredenheid, hã màõahe bij verwondering. 

 

Pu: hãna-sambuddhàv àt || 5 || 315 

evàrthe’py316 eva cia-ceàþ || 10 ||  

avida avida nirvede317 || 12 || 

 

In de vocatief singularis gericht tot een inferieur persoon is er à. 

In de betekenis van eva is cia of cea. 

                                                 
314 lett.: Het is de zaak dat eva in de nabijheid staat van een anusvàra. 
315 Nitti-Dolci (1938, p. 17) geeft de variante lezing are voor àt. Sircar (p. 110) aanvaardt deze lezing -are voor 
de juiste. Dit zou men kunnen opsplitsen in de uitgang -a met het partikel re dat een misprijzen uitdrukt. Deze 
uitgang -a zou in tegenspraak zijn met de regels bij Mk en R÷ (zij geven à als uitgang), dus ga ik akkoord met 
haar voorkeur voor àt.  
Merk ten tweede op dat Pu. hãna- verkiest in plaats van nihãna-. hãna- heeft een minder negatief geconnoteerde 
betekenis en zou men ook kunnen vertalen als ‘achtergelaten, arm’. In overeenstemming met de andere auteurs 
heb ik hier gekozen voor een betekenis als ‘inferieur’. 
316 Nitti-Dolci (1938, p. 17) geeft evàrthe pyeva, en ziet pyeva als Prakrit voor eva. Dit wordt echter nergens 
geattesteerd. Ik heb pyeva veranderd naar api eva met een weggevallen sandhi a. De voorkeur om pyeva toch als 
een subsituut voor eva te aanvaarden, vindt een argument in de pluralisuitgang -às aan cea. Er wordt geen dualis 
gebruikt. 
317 Pu gebruikt nirveda- als omschrijving van de gemoedstoestand bij het gebruik van avida, Mk daarentegen 
noemt deze toestand viùàda-. Deze woorden hebben een verschillende betekenis, bijgevolg is er hier ook een 
andere vertaling. 
Sircar (p. 110) geeft hier avida aveda. 
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Bij afschuw zegt men avida avida. 

 

 

Pu318: lokoktayo bahulam || 13 || 

 àre sambuddhy-upekùayoþ || 11 ||  

÷eùe ÷aurasenã || 14 || 

 

Er zijn veel volkse uitdrukkingen. 

In de vocatief en in het neutrum is er àre. 

Voor de rest is het [als] øaurasenã. 

 

 

Mk: iti ÷rã-màrkaõóeya-kavãndra-kçtau pràkçta-sarvasve bhàùà-vivecane 

 pràcya-bhàùànu÷àsanaü da÷amaþ pàdaþ || 10 || 

 

Aldus het tiende hoofdstuk, een instructie in de taal Pràcyà, in de behandeling van de bhàùa’s 

in de Pràkçta-Sarvasva, samengesteld door de prins der dichters ÷rã Màrkaõóeya. 

 

Pu: puruùottama-deva-kçtau pràkçtànu÷àsane pràcyà-nàma-bhàùà-såtram samàptam. 

 

Aldus is beëindigd het hoofdstuk over de taal met de naam Pràcyà in de Pràkçtànu÷àsana, 

gecomponeerd door Puruùottamadeva. 

                                                 
318 Deze verzen zijn niet terug te vinden bij Mk. 
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1.4. âvantã 

 

âvantã is een taal waarover weinig terug te vinden is. Ze werd enkel gebruikt in het 

drama. Toch wordt ze, net als het Pràcyà, behandeld onder de bhàùà’s.319 

 

1.4.1. âvantã in het drama 

 

âvantã is vooral bekend uit het drama. Het belangrijkste karakter dat âvantã zou 

moeten spreken is volgens Bharata de dhårta, ‘schurk’, of ‘schelm’.320 Enkel in de 

Mçcchakañika van Sådraka werd er een voorbeeld gevonden van het âvantã. Daar spreken 

twee politiemannen âvantã.321 Deze taal vertoont weinig tot geen verschil met het øaurasenã. 

In andere werken is er geen aanwijzing dat men het register van het âvantã gebruikt voor de 

personages zoals die worden opgegeven in het Nàñya÷àstra. 

 

1.4.2. Afkomst 
 

Het is onduidelijk of het âvantã uit de drama’s dezelfde taal is als het dialect dat in de 

streek rond âvanta wordt gesproken. Waarschijnlijk gaat het ook hier om een geliteraliseerde 

vorm van een streektaal. De streek van âvanta wordt bevolkt door Ujjayini, zo vertelt 

Màrkaõóeya.322 KEITH stelt dat âvantã afgeleid zou zijn van Ujjayinã, een dialect uit de streek 

rond Ujjain.323 Hij verklaart het dus, net als bij het Pràcyà, als een øaurasenã dialect dat door 

regionale verschillen ietwat anders klinkt. Hij leidt dit af uit de tekst van Màrkaõóeya, waar 

deze auteur stelt dat het âvantã afgeleid is van het øaurasenã én het Mahàràùñrã. Ujjain zou 

tussen beide talen liggen, en de taal van Ujjain zou bijgevolg onderhevig geweest zijn aan 

invloeden uit beide talen. 

 

                                                 
319 Jain pp. 35-38. 
320 Nitti-Dolci (1972) p. 70, 77; Nø 17, 50: 
dhårtànàm apy avantijà | 
Avantã is van de schurken. 
321 Keith p. 141. Het lijkt wat tegenstrijdig dat hier de politie-agenten in plaats van de schurken âvantã spreken. 
Bij de Oosterse grammatici staan de agenten echter ook vermeld onder de rollen die âvantã mogen spreken. 
Acharya (p. 71-72) behandelt een discussie die gaat over de tweede agent. In het drama verklaart dit personage 
dat hij een zuiderling is. Keith (p. 141) en Pischel (§ 26) geloven op basis daarvan dat hij Dàkùiõàtyà spreekt. 
Acharya geeft tegenargumenten. 
322 Zie p. 71. 
323 Keith p. 336. 
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1.4.3. âvantã bij de Oosterse grammatici 
 

Màrkaõóeya en Puruùottama beschouwen het âvantã als afgeleid van het øaurasenã en 

het Mahàràùñrã. Ràma÷arman houdt er een afwijkende mening op na, hij beschouwt het als 

afgeleid van het øaurasenã en het Pràcyà. Aangezien er weinig bijzondere kenmerken zijn van 

het Pràcyà en deze taal al afgeleid is van het øaurasenã, lijkt dit een loze bewering.324 Op basis 

van Ràma÷arman zou men hier kunnen vermoeden dat het âvantã naast kenmerken van het 

øaurasenã en van het Mahàràùñrã ook bepaalde oosterse typiciteiten zou overnemen, maar dit 

lijkt niet het geval. De regels voor het Pràcyà gaan niet op voor het âvantã. 

Bovendien zijn de kenmerken zo beperkt en vaag gegeven in de grammatica’s, dat er 

weinig expliciet onderscheid is met het øaurasenã. Vaak geven de grammatici zeer concrete 

voorbeelden, zoals één woord dat moet worden vervangen. Op die manier creëert men geen 

algemene grammatica voor een taal. Het lijkt er bijgevolg op dat âvantã, net als Pràcyà, een 

vorm van øaurasenã is die wegens regionale verschillen over enkele andere woorden beschikt. 

 

1.4.4. Bàhlãkã 

 

Samen met het âvantã behandelen de grammatici ook het Bàhlãkã325. Voor Bharata was 

het Bàhlãkã één van de zeven bhàùà’s. Hij noemde het de taal van de gokkers.326 Het Bàhlãkã is 

in geen enkel bekend werk aangetroffen.327  

Màrkaõóeya verwierp in zijn inleiding het Bàhlãkã als een bhàùà. Als verklaring gaf hij 

het ontbreken van een groot verschil met het âvantã. Het enige andere kenmerk was dat het 

Bàhlãkã ra soms met la verwisselde.328 Ràma÷arman noemt het Bàhlãkã, maar geeft geen enkel 

afzonderlijk kenmerk ervan. Volgens hem is ook het Bàhlãkã een mengeling van øaurasenã en 

Pràcyà. Puruùottama behandelt het Bàhlãkã in het geheel niet.  

                                                 
324 Acharya p. 76. 
325 Door de ongewone -hl- ligatuur leest men bij de verschillende auteurs soms Bàhlãkã en soms Bàlhãkã 
(bijvoorbeeld bij Keith p. 336.).  
326 Nitti-Dolci p. 70, 77. Het vers van Bharata gaat als volgt: 
yaudhanàgarakàdãnàü dàkùiõàtyàtha dãvyatàm | 
bàhlãkabhàùodãcyànàü khasànàü ca svade÷ajà || 51 || 
Het Dàkùiõàtyà is van de soldaten, de stadswacht, enz. De Bàhlãka taal is van de gokkers en van de 
noorderlingen, en van de inwoners van Khasa is er hun eigen streektaal. 
Keith (p. 336) en Konow (p. 18) vertalen het anders. Ze wijzen Dàkùiõàtyà toe aan de soldaten, de stadwacht, en 
aan de gokkers. Het Bàhlãkã is volgens hen dan de taal van de noorderlingen en van de Khasa’s. 
327 Keith p. 337. 
328 Zie p. 76. 
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Het Bàhlãkã zou afkomstig zijn van de streek Bàhlãka. Volgens ACHARYA is dat 

misschien de huidige streek Balkh.329 

 

 

                                                 
329 Acharya p. 76. 
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1.4.5. Vertaling 

 

Mk: ekàda÷aþ pàdaþ | 

 Hoofdstuk 11 

 

R÷: àvantã bàhlãkã ca 

 âvantã en Bàhlãkã 

 

Pu: ekàda÷o’dhyàyaþ àvantã330 

 Hoofdstuk 11 âvantã 

 

 

                                                 
330 Ghosh (1954), p.164. Nitti-Dolci (1938, p. 18) geeft àvantãsåtra als titel. 
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Mk: athàvantã-bhàùànu÷iùyate | 

àvantã syàn mahàràùñrã-÷aurasenyos tu saükaràt | 

anayoþ saükaràd àvantã bhàùà siddhà syàt | saükara÷ ca ekasminn eva vàkye boddhavyaþ |  

cedi-màlavojjayinyàdir àvantã-de÷aþ | tadbhavà àvantã dàõóikàdi-bhàùà, yad àha bharataþ 

|331 

 dàõóika-pàõika-paõóika332-nagaràdhipa-dàõóa-pàõika-sadçkùeùu 

 madhyama-pàtreùu sadà yojyàvantã tu nàñayavidhau || iti || 

esa kiràdo maam aõusaraüto vedasa-laà-gahaõaü paiññho ( = eùa kiràtaþ mçgam anusaran 

vetasa-latà-gahanaü praviùñaþ ) 333 | atra kiràdo vedasa iti ÷aurasenã | anyàni padàni 

mahàràùñrã || 

 kùa÷ chaþ sadçkùe 

kùa÷ chaþ syàt | sariccho | anyatra khaõo, khamà, khàraü || 

 ktvas tåõaþ 

tåõa eva syàt | laükaü gaütåõa sãà diññþà || 

 tiïà334 jja jjà bhaviùyati || 170 || 

bhaviùyat-kàle vihitànàü t i ï à ü  j j a  j j à iti dvau syàtàm | bhojja,  bhoj jàü |    

nànyessahyàdayaþ || 

 

Vervolgens wordt de taal âvantã onderricht. 

âvantã kan een vermenging van Mahàràùñçã en øaurasenã zijn. 

Ten gevolge van een vermenging is de taal van het âvantã het resultaat van beiden. Deze 

vermenging wordt enkel in deze ene taal waargenomen. De streek van het âvantã is [bevolkt] 

met de Cedi, de Màlava en de Ujjayini.  Het âvantã, dat tadbhava is, is de taal van de straffer 

enz. Dat is wat Bharata zegt. 

Volgens de regels van het toneel wordt âvantã steeds gebruikt door minder belangrijke 

rollen335 zoals de straffer, een koopman, de stadshouder, de politie-agent enz.. 

‘Deze jager, die een hert achtervolgde, kwam binnen in het dichte woud van rietplanten.’ 

Hier is kiràdo en vedasa øaurasenã. De andere woorden zijn Mahàràùñrã. 

 

                                                 
331 Mk zegt Bharata te citeren, maar in het Nø is enkel dit vers i.v.m. het âvantã te vinden: dhårtànàm apy 
avantijà: ‘Het âvantã is van de schurken’. Nitti-Dolci (1972) p. 70, Nø 17, 50. 
332 Voor paõóika- is er geen betekenis gevonden. Mogelijk gaat het hier om paõóita-, ‘wijze’. 
333 onbekend citaat. 
334 Dit is één van de benamingen overgenomen van Pàõini. Itkonen p. 17. 
335 Konow pp. 13, 16: De karakters in een toneelvoorstelling worden ingedeeld naargelang van belangrijkheid: er 
zijn hoge (uttama), middelste (madhyama) en lage (adhama) rollen.  
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In het woord sadçkùa-, ‘gelijkend’, wordt kùa een cha-.  

Kùa kan dus cha worden. sariccha-, ‘gelijkend’. In het andere geval is het khaõa- (< kùaõa-: 

ogenblik), khamà- (< kùamà-: aarde, grond), khàra- (< kùàra-: scherp). 

Het suffix voor het absolutivum, -tvà, wordt tåõa. 

lankaü gatvà sãtà dçùñà : ‘Na gekomen te zijn naar Lanka, zag hij Sita.’ 

In het futurum kunnen de uitgangen -jja of -jjà gebruikt worden. 

In de tijd van het futurum kunnen er twee bepaalde uitgangen zijn, namelijk -jja en -jjà. 

bhaviùya-: ‘zal zijn’. Er is niets anders als [bijvoorbeeld] -issa- enz. 

 

R÷ : àvanti-bhàùà pratipadyate’sau 

bàhlãka-bhàùà ca vibhinna-pàtrà | 

siddhiþ samunmãlati ÷aurasenã- 

pràcyà-dvayã saükarato yadãyà || 5 ||  

 

pràyas takàre svara-÷eùatàpi 

dre repha-lopo’tra vikalpitaþ syàt | 

evàrthake ccea iha ccia÷ ca 

tathà sadçkùe kathitaþ saricchaþ || 6 || 

 

syàt ktvas tu tåõo‘tha bhaviùyati dvau 

 jja-jjà niruktau ta-tipor ihàpi 

madhye’pi ho eva bhuvo då÷as/dç÷as tu 

pekkho õici336 syàd darisas tu tasya || 7 || 

 

eùà tu bhàùà nagaràdhipasya 

tathaiva dvàþ-sàdhaka-dhårtayo÷ ca | 

saüyojità madhyama-pàtrakàõàü 

nàñyàgame dàõóika-pàõikànàm || 10 || 

 

 

                                                 
336 Uit de context blijkt dat õic- causatief betekent. Niet terug gevonden, wel voor causatief õiï. Grierson (1927-
1928; p. 8) lost het op als õi[ci]. 
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Nu wordt die taal van âvanti behandeld, en de taal van Bàhlãka, gebruikt voor verschillende 

rollen, die bestaat uit het tweetal øaurasenã en Pràcyà dat zich als resultaat van een 

vermenging vertoont. 

 

De ta blijft vaak ten gevolge van het accent.  

De verdwijning van de r-klank in het woord dri/tri is optioneel.337 

In de betekenis van eva is er hier ccea en ccia. 

Sadçkùa- wordt gezegd als sariccha-. 

 

De absolutivum uitgang -tvà zal -tåõa- worden. In het futurum zegt men -jja en  -jjà  als 

uitgangen van de derde persoon singularis, en ook in het midden [komen -jja en -jjà voor].  

De wortel bhå. kan ho. worden en de wortel dç÷./då÷. kan pekkh. worden, in het causativum 

ervan kan het daris- worden. 

 

Deze taal wordt volgens de regels van het theater door middelste rollen zoals de stadhouder, 

de poortwachter en de schelm, en door politiemannen en koopmannen gebruikt. 

 

Pu: athàvantã || mahàràùñrã-÷aurasenyor aikyam || 1 || 

 dre repha-lopo và || 2 || 

 takàro bahulaü svara-÷eùaþ || 3 ||338 

 tatipor jja jjà bhavati bhavità bhaviùyatãti càrthe || 4 ||339 

 

Nu volgt het âvantã. Het is een mengeling van het Mahàràùñrã en øaurasenã. 

Soms verdwijnt de ra in dra. 

                                                 
337 Zie vn. 338. 
338 Vers 2 en 3 zijn te vinden bij Ghosh (1954, p. 164). De versie van deze verzen volgens Nitti-Dolci (1938, p. 
18)  is    de repha-lopo và || 2b ||  

tkàro bahulaü svara÷eùaþ || 3 ||  
Ze emendeert echter naar de versie van Ghosh. dre zou mogelijk ook vervangen kunnen worden door tre. (p. 85) 
Deze verzen staan in verband met R÷ 6ab. Hiervoor geeft Grierson (1927-1928, p. 8) een andere lezing, nl.: 
pràyas takàre svara÷eùatàdi 
dasyàpi lopo’tra vikalpitaþ syàt | 
Ghosh (1954, p. 62) geeft deze lezing in een voetnoot, naast de varianten doratha en drevekùa. De betekenis van 
6b (‘er is een verdwijning van de da’) komt niet overeen met de verzen van Pu. 
339 Voor dit vers heb ik de versie van Ghosh (1954, p. 164) overgenomen. 
Nitti-Dolci (1938), p. 19: titipor jja jjà bhavati bhavattà bhaviùyati ticàrthe  
p. 85 : « je ne comprends pas le sens de bhavattà et de ticàrthe (ityarthe ?) R÷ et Mk n’emploient les désinences 
jja et jjà qu’au futur, mais cf. Pu. VI. 28. »  
Dit is ook de versie die Sircar (p. 110) van Nitti-Dolci heeft overgenomen. 
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In vele gevallen blijft de klank ta behouden. 

jja en jjà zijn de uitgangen voor het futurum, in de betekenis van een omschreven futurum.340 

 

 

Mk: madhye ca 

dhàtu-tiïor madhye ca jja jjà syàtàm | dejjau, dejjàu || 

 ho bhuvaþ 

bhuvo ho syàt | hoi || 

 peccho dç÷aþ syàt 

nànye mahàràùñrã-siddhàþ | pecchadi341 || 

 dariso õiïi | 

dç÷er darisaþ syàt | darisedi342 | darasa iti ka÷cit | darasedi || 

 ÷çõotyàder yakà suvvàdyàþ 

syuþ | suvvaï, lijjaï, bhaõõae343, gammae344, duvvaï345, dubbhaï346 ityàdayaþ || 

 pràgvat socchamàdayaþ || 171 || 

pràgvat mahàràùñrãvat | ÷çõotyàdeþ socchamàdayaþ syuþ | socchaü, vocchaü, rocchaü  

ityàdayaþ ||   

 

En ook in het midden.  

Temidden van de wortel en de persoonsuitgang kunnen e r  -jja- en  -jjà- gebruikt worden. 

dàsya-: ‘zal geven’. 

bhå., ‘zijn’, kan ho. worden. 

bhavati: ‘Hij is.’ 

Dç÷., ‘zien’, kan pecch. worden. 

Er zijn geen andere [woorden] die hun basis in het Mahàràùñrã hebben. pa÷yati: ‘Hij ziet.’ 

De causatieve vorm is daris-. 

Voor dç÷aya- kan er daris- zijn. dar÷ayati: ‘Hij toont.’ In sommige gevallen wordt ook daras- 

gebruikt.  dar÷ayati: ‘Hij toont.’ 

                                                 
340 lett.: in de betekenis van een presens met een nomen agentis = omschreven futurum. 
341 uitg. -adi voor de 3p. sg. a-stammen in ø en Mg. Van Den Bossche p. 63 
342 uitg. -edi voor de 3p. sg. e-stammen in ø en Mg. Van Den Bossche p. 64 
343 Pischel § 548: bhaõ. 
344 Pischel § 537. 
345 Deze vorm werd niet teruggevonden. 
346 Turner 6175: dabhnoti: ‘hurts, deceives’  RV. [dabh.] * druhyati > dubbhati > dåbhaï 
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De passiva van ÷çõoti, ‘hij luistert’, enz. kunnen suvv- enz. worden. 

÷råyate: ‘er wordt gehoord’, likhyate: ‘er wordt geschreven’, bhaõyate: ‘er wordt genoemd’, 

gamyate: ‘er wordt gegaan’, dabhyate: ‘er wordt gepijnigd, enz. 

Zoals in het vorige deel347 wordt [het futurum] soccham- enz.348 

Zoals in het vorige deel als in het Mahàràùñrã.  Voor [het futurum van] ÷çõoti, ‘hij hoort’ etc. is 

er soccham- etc.. ÷roùyati: ‘hij zal horen’, vakùyati: ‘hij zal spreken’, rokùyati: ‘hij zal stijgen. 

 

R÷: (...) ho eva bhuvo då÷as/dç÷as tu 

pekkho õici syàd darisas tu tasya || 7cd 

 

 suvvaü ÷ruvo jer iha jippam àhur 

bhaõõaü bhaõer gammam atho game÷ ca 

kijjaü kç¤o j¤as tu muõijjam itthaü 

yakà sahà de÷am u÷anti dhãràþ || 8 ||  

 

tipà samaü và¤chati socchamàdãn 

bhaviùyati ÷ru-prabhçtiùv ihàpi | 

ceùàü349 kilodàharaõa-prapa¤co 

bodhyo mahàràùñra-giràü vicàre || 9 ||  

 

De wortel bhå., ‘zijn’, kan ho. worden en de wortel dç÷./då÷., ‘zien’, kan pekkh. worden, in 

het causativum ervan kan het daris- worden. 

 

De wijzen wensen als regel dat het passivum zo is: Ze zeggen suvv- voor ÷ru., ‘horen’, jipp- 

voor ji., ‘winnen’, bhaõõ- voor bhaõ., ‘spreken’, gamm- voor gam., ‘gaan’, kijj- voor kç., 

‘doen’, en muõijj-350 voor j¤à., ‘weten’. 

 

Evenzo wenst men hier in het futurum met als uitgang de derde persoon singularis voor de 

wortels zoals ÷ru., ‘horen’, soccha- enz.  

                                                 
347 Hiermee verwijst Mk naar het deel over Mahàràùñrã. 
348 We leidden af dat het hier om de vorm voor het futurum gaat uit vers 9 van R÷. 
349 ca eùàm (L.m.sg. idam) zou in sandhi caiùàm geven. Andere opties zoals ãùà-: ‘ploeg’ o f  ãùa-: ‘maand’, 
passen hier niet in de context. 
350 Pischel § 489: manyate > M. AMg. JM. A. muõaï. PSM 693 muõia =  j¤àtva. Het gaat hier om een 
betekenisverschuiving van man. ‘denken’, naar een vorm die de betekenis krijgt van j¤à. ‘kennen’. 
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Voor deze moet de diversiteit van de regels van de talen uit Mahàràùñra wel in overweging 

worden genomen. 

 

Pu: dhàtu-tiïor351 madhye ca || 5 || 

 ÷çõotyàder yakà saha suvvàdayaþ || 6 ||  

 bhaviùyat-kàle ÷çõotyàder mipà saha socchamàdaya÷ ca || 7 ||  

 bhuvo ho hoi || 8 ||  

 

En te midden van de wortel en de persoonsuitgangen. 

De passiva van ÷çõoti, etc., ‘hij luistert’, zijn tegelijkertijd suvva- enz..  

In de tijd van het futurum in de eerste persoon van ÷çõoti, ‘hij luistert’, enz is er socchaü 

enz.. 

bhå., ‘zijn’, wordt ho of hoi. 

 

 

Mk: dhàtånàü dve pade syàtàü 

parasmaipadam àtmanepadaü ceti | bhanaï, bhanae | vaóóhaï, vaóóhae || 

 ccia ccea ivàrthakau | 

caüdo ccia muhaü, caüdo cea muhaü | evàrtha’pi syàtàm eva | atrokta-vi÷eùàd anyatra 

mahàràùñrã-÷aurasenyor aicchikaþ saükaraþ || 

 àvantyàm eva bàhlãkã kiü tu rasyàtra lo bhavet || 172 || 

salasi-luha-solaha-õibbhalo màludo vahaï (  =  sarasi-ruha-saurabha-nirbharaþ màrutaþ 

vahati) |   

dhårtàdi-bhàùà bàhlãkã iti bharataþ ||352 

 

Van de wortel kunnen er twee wijzen zijn. 

Dit zijn de mediale wijs en de actieve wijs.  bhanati, bhanate: ‘Hij spreekt.’ vardhati, 

vardhate: ‘Hij groeit.’ 

In de betekenis van iva, ‘als’, zijn er ccia en ccea. 

                                                 
351 Nitti-Dolci (1938, p. 18) geeft dhàtu-tiïo. De uitgang -o verschilt met uitgang -or uit Mk. Daarom verkies ik 
de versie van Ghosh (1954, p. 164). 
352 Dit is niet te vinden in Bharata. 
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canda iva mukhaü: ‘een gezicht als de maan.’ Dezelfde twee kunnen er echter ook in de 

betekenis van eva zijn. Zo is de vermenging tussen Mahàràùñrã en øaurasenã op  plaatsen 

willekeurig ten gevolge van een bijzonderheid in uitspraak. 

Het Bàhlãkã valt onder het âvantã, maar toch kan ra een la worden. 

‘De wind draagt de felle geur van de lotus.’ 

Bàhlãkã is de taal van de bedriegers, aldus Bharata. 

 

R÷: evàrthake ccea iha ccia÷ ca 6c 

 

In de betekenis van eva is er hier ccea en ccia. 

 

Pu: vi÷eùato ‘nantaraü vakùyate tady athà || 9 || 

 tava-mamayos tuhu353 mahu ca || 10 || 

 

Men zal zo zonder onderbreking spreken ten gevolge van een specifiek kenmerk.354 

Voor tava, ‘voor jou’, en mama, ‘voor mij’, gebruikt men soms tuhu en mahu. 

 

 

Mk: iti ÷rã-màrkaõóeya-kavãndra-kçtau pràkçta-sarvasve bhàùà-vivecane 

 àvantã-bàhlãkyor anu÷àsanam ekàda÷aþ pàdaþ || 11 || 

 

Aldus het elfde hoofdstuk, een instructie in de taal âvantã en Bàhlãkã, in de behandeling van 

de bhàùa’s in de Pràkçta-Sarvasva, samengesteld door de prins der dichters ÷rã Màrkaõóeya. 

 

 

Pu: puruùottamasya pràkçtànu÷àsana àvantã-bhàùà-såtraü samàptam. 

 

Het hoofdstuk over de taal âvantã in de Pràkçtànu÷àsana van Puruùottama is beëindigd. 

                                                 
353 Nitti-Dolci (1938, p. 18) geeft hier tuddhu i.p.v. tuhu zoals Ghosh (1954, p. 164). 
354 Nitti-Dolci (1938, p. 86) heeft over dit vers hetvolgende commentaar: « Cette phrase a l’air d’une remarque 
scholiaste qui s’est glissée dans le texte. On ne voit plus à quoi elle peut se référer. »  
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1.5. Màgadhã 

 

Màgadhã is een bekend Prakrit dat in de grammatica’s echter pas na onbekende 

dialecten als Pràcyà en âvantã wordt behandeld. Het dankt zijn beroemdheid vooral aan het 

feit dat het de taal van de Boeddha was, en op die manier een grote verspreiding kende. 

 

1.5.1. Werken in het Màgadhã 
 

BUBENIK vermeldt het Màgadhã als taal van sommige inscripties van A÷oka.355 Deze 

inscripties zouden dan de oudste voorbeelden zijn van een Màgadhã tekst. Deze inscriptietaal 

staat echter ver af van het Màgadhã dat de grammatici bespreken. Zij behandelen het Màgadhã 

uit de drama’s. Het Màgadhã komt frequent voor in dit genre. Volgens BUBENIK gaat het hier 

om een gestileerde literaire variant van het Màgadhã dat een gesproken dialect uit Oost-India 

was.356 In de oudste toneelwerken vertoont het Màgadhã soms ook andere kenmerken dan in 

de latere drama’s. Zo is er een verschil tussen het Màgadhã bij de vroege toneelauteur 

A÷vaghoùa en dat bij de latere dichter Kàlidàsa.357 Het Màgadhã heeft altijd al verscheidene 

vormen uitgedragen, dus misschien is dit verschil te verklaren door een geleidelijke 

standardisatie van bepaalde kenmerken en het verdwijnen van andere vormen, zodat 

Kàlidàsa’s Màgadhã heel wat verder ontwikkeld was. 

Bharata noemde het Màgadhã de taal van de mannen die in de harems vertoeven, van 

zij die holen of tunnels graven, van bewakers, en van de held als hij in nood is.358 Màrkaõóeya 

baseerde zich op de onbekende Kohala voor het opsommen van de personages die Màgadhã 

spreken. Hij noemde demonen, nonnen, jainamonniken en slaven.359 Deze personages lijken 

erg uit elkaar te liggen, maar eigenlijk kan men ze samenvatten als mensen die zich laag in de 

sociale rangorde bevinden.360 

Het Màgadhã was ook de taal van de Boeddha, en enkele boeddhistische werken 

werden in het Màgadhã opgesteld. Deze taal werd later echter verlaten voor het Pàli. 

 

                                                 
355 Bubenik (1996) p. 14. 
356 ib. 
357 Jain pp. 43-45. 
358 Keith p. 336. Nitti-Dolci (1972) p. 70, 77; Nø 17, 49. 
359 Zie p. 83. 
360 Bubenik (1996) p. 14. 
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1.5.2. Afkomst 
 

Màgadhã is ontstaan in de streek Magadha, met zijn hoofdstad Pàñaliputra. De oudste 

geschreven resten van het Màgadhã zijn volgens sommigen de inscripties van A÷oka (3de eeuw 

v.o.t.). 361 De Mauryadynastie zou deze taal voor hun administratie gebruikt hebben.362 Als 

oudste voorbeeld van Màgadhã wijst JAIN op de inscriptie in de Jogimaragrot op de Ramgarh 

heuvel in Magadha.363 Màgadhã zou bijgevolg als enige van de hier besproken Prakrits ook 

voorkomen in inscripties.364 

Ook na de Mauryadynastie bleef Màgadhã een belangrijke taal. De Boeddha leefde in 

Magadha, en hij preekte in de volkstaal, het Màgadhã. Voor de verspreiding van de woorden 

van de Boeddha deed men echter een beroep op een andere taal, namelijk het Pàli. Dit Pàli 

zou voor een klein deel afgeleid zijn van het Màgadhã, maar met heel wat Sanskrit-elementen 

erin. Het zou in Midden-India ontstaan zijn, artificieel samengesteld met als doel de teksten 

ook voor niet-Màgadhã sprekers verstaanbaar maken.365 Het Pàli wordt door de Oosterse 

grammatici niet behandeld. 

 

1.5.3. Màgadhã bij de Oosterse grammatici 
 

Het Màgadhã is veel minder eenvormig dan het øaurasenã.366 Door de verspreiding van 

de taal door de Boeddha ontstonden er heel wat verschillende vormen van Màgadhã. Voor de 

verspreiding was het Màgadhã dialect ook op geen enkele manier gestandaardiseerd, door 

middel van bijvoorbeeld een grammatica.367 Pas bij de aanvullingen op Vararuci vindt men 

het Màgadhã terug, maar dan gaat het al om het Màgadhã uit de dramaliteratuur, en niet om de 

taal van de inscripties. 

De Oosterse grammatici menen dat het Màgadhã een dialect is afgeleid van het 

øaurasenã. Voor het oudste Màgadhã kan dit niet kloppen, want Màgadhã ontstond in het 

oosten, terwijl øaurasenã meer een westerse taal was. In een latere evolutie echter verspreidde 

het Màgadhã zich naar het westen en kwam het ongetwijfeld onder invloed van het øaurasenã. 

Daar de Oosterse grammatici de talen beschrijven op basis van de literatuur, zonder rekening 
                                                 
361 Bachrach I, pp. 200-201. 
362 Bubenik (1996) p. 5-6. 
363 Jain pp. 43-45. 
364 Bubenik (1996) p. 11. 
365 id. p. 4-5. Jain pp. 43-45. 
366 Pischel § 24. 
367 Jain pp. 43-45. 
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te houden met de chronologie, ligt het voor de hand dat ze die gelijkenissen met het øaurasenã 

opgemerkt en zo geïnterpreteerd hebben. 

 

1.5.4. Ardhamàgadhã 

 

Het Màgadhã werd ook gebruikt door de jains. Deze taal staat bekend als 

Ardhamàgadhã, ‘half Màgadhã’.368 In het Ardhamàgadhã werden de oudste jain såtra’s 

opgesteld. Dit is de canon van de ÷vetàmbarajains.369 Het Ardhamàgadhã was dus een relatief 

belangrijke taal bij het ontstaan van het toneel. Daarom werd deze taal ook opgenomen in 

sommige dramawerken. 

Volgens Bharata behoorde Ardhamàgadhã tot de bhàùà’s. Deze taal werd volgens hem 

door de slaven, koningszonen en gildemeesters gebruikt.370 De Oosterse grammatici 

daarentegen besteedden slechts enkele woorden aan Ardhamàgadhã. Màrkaõóeya rekende 

deze taal niet onder de bhàùà’s.371 Samen met zijn collega’s is hij het er over eens dat de 

kenmerken niet veel anders zijn dan bij het Màgadhã. Hij beweert dat het Ardhamàgadhã 

slechts in zeer weinig opzichten van het øaurasenã (dat hij ook de basistaal van het Màgadhã 

noemt) verschilt.  

Hemacandra stelde ârùa gelijk aan Ardhamàgadhã.372 Nu neemt men aan dat ârùa een 

oudere vorm is van Ardhamàgadhã. Maar het gaat om dezelfde taal, die werd gebruikt voor de 

canon van de ÷vetāmbarajains. Later merkte men op dat het Ardhamàgadhã van de religieuze 

teksten eigenlijk meer gelijkenissen met het øaurasenã dan met het Màgadhã vertoonde. De 

verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk bij de verspreiding van de canons naar het westen. 

Bijgevolg kwam er steeds meer invloed van westerse dialecten in de kopieën van de canons.373 

Bij het drama behield men het oorspronkelijke Ardhamàgadhã, namelijk de taal die 

meer gelijkenissen met Màgadhã vertoont. In latere dramawerken verdwijnt het 

Ardhamàgadhã echter langzaam. Het lijkt alsof deze taal naast de jain canon niet veel meer 

werd gebruikt. Men laat het Ardhamàgadhã in het drama dan ook helemaal vallen, en in de 

latere grammatica’s wordt het slechts vluchtig behandeld.374 

                                                 
368 Jain pp. 29-33. 
369 Bubenik (1996) p. 15. 
370 Konow p. 17. Nitti-Dolci (1972) p. 70, 77; Nø 17.49 
371 Zie p. 44. 
372 Upadhye p. 8. 
373 id. p. 40. 
374 Acharya p. 69. 
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1.5.5. Dàkùiõàtyà 

 

Onder het hoofdstuk Màgadhã behandelen de grammatici ook Dàkùiõàtyà. Volgens de 

naam zou deze taal enkele kenmerken van een zuiders dialect moeten bezitten. LÉVI stelt het 

om één of andere reden gelijk met Vaidarbhã, de taal van de stad Vaidarbha. Hij noemt het 

een ‘dialecte du midi’.375 

Bharata noemt het Dàkùiõàtyà onder de bhàùà’s. Het wordt volgens hem gebruikt door 

soldaten en stadswachten.376 Màrkaõóeya verwerpt Dàkùiõàtyà a ls  bhàùà. Samen met zijn 

collega-grammatici is hij het er over eens dat het Dàkùiõàtyà geen opvallend verschil met het 

Màgadhã vertoont. Hij haalt een onafhankelijke geleerde aan, die het Dàkùiõàtyà een taal van 

de poëzie noemt, vermengd met Sanskrit. ACHARYA concludeert uit dit vers dat er een rijke 

literatuur in het Dàkùiõàtyà bestaan heeft.377 Vandaag e chter is er niks teruggevonden van 

literaire werken in een taal die men als Dàkùiõàtyà zou kunnen beschouwen. Dit wil echter 

niet zeggen dat dergelijke poëzie nooit gemaakt is geweest. 

 

                                                 
375 Lévi p. 131. 
376 Konow p. 18. Nitti-Dolci (1972) p. 70, 77; Nø 17.51. Het vers gaat als volgt: 
yaudhanàgarakàdãnàü dàkùiõàtyàtha dãvyatàm | 
bàhlãkabhàùodãcyànàü khasànàü ca svade÷ajà || 51 || 
Het Dàkùiõàtya is van de soldaten, de stadswacht, enz. De Bàhlãka taal is van de gokkers, van de noorderlingen 
en van de inwoners van Khasa is hun eigen streektaal. 
Keith (p. 336) en Konow (p. 18) vertalen het anders. Zij wijzen Dàkùiõàtyà toe aan de soldaten, de stadwacht, en 
aan de gokkers. Het Bàhlãkã is volgens hen dan de taal van de noorderlingen en van de Khasa’s. 
377Acharya pp. 73-74. 
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1.5.6. Vertaling 

 

Mk: dvàda÷aþ pàdaþ | 

 Hoofdstuk 12 

 

R÷: màgadhã ardhamàgadhã dàkùiõàtyà ca 

 Màgadhã, Ardhamàgadhã en Dàkùiõàtyà 

 

Pu: dvàda÷o’dhyàyaþ màgadhã378 

 Hoofdstuk 12: Màgadhã 

 

 

                                                 
378 Nitti-Dolci (1938 p. 18) geeft als titel màgadhãsåtra. 
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Mk: atha màgadhã-bhàùànu÷iùyate || 

 

Vervolgens wordt de taal Màgadhã onderricht. 

 

 màgadhã ÷aurasenãtaþ 

sidhyatãti ÷eùaþ | ràkùasa-bhikùu-kùapaõaka-ceñàdyà màgadhãü pràhuþ, iti kohalaþ || 

 ùasoþ ÷aþ 

syàt | màõu÷a-muüóeõa ÷oõiaü pia÷i ( = mànuùa-muõóena ÷oõitaü pibasi )379 || 

 rasya lo bhavet | 

luhilappià ido ehi ( = sadhir380 apriya itaþ ehi )381 

 kkhasya ÷kaþ382 

syàt | amhàõaü la÷ka÷àõaü kel i÷e  aõukko÷e ( = asmàkaü ràkùasànàü kãdç÷aþ  

anukro÷aþ)383 || 

 na kkhu-÷abdasya384 

kkhasya ÷ko na syàt | e÷e khu la÷ka÷e 385 || 

 vasatau tasya dho bhavet || 173 ||  

haddhã ÷uvele làme va÷adhiü kaledi ( = hà dhik, suvele ràmaþ vasatiü karoti )386 || 

 

Het Màgadhã is afgeleid van het øaurasenã. 

Het is afgeleid, de overige kenmerken [worden hierbij toegevoegd]. Volgens Kohala spreken 

demonen, nonnen, jaina-monniken, slaven enz., Màgàdhã. 

ùa kan ÷a worden. 

‘Je drinkt het bloed uit het kale hoofd van een man.’ 

ra kan la worden. 

‘Rudhirapriya, kom hier.’ 

kkha kan ÷ka worden. 

‘Wat een medelijden hebben wij voor demonen!’ 

                                                 
379 onbekend citaat. Qua inhoud vertoont het wel sterke gelijkenissen met fragmenten uit Veõ. III. 
380 De chàyà in Kale, Veõ. III (p.53) geeft hier Rudhirapriya. Het is onduidelijk van waar Acharya (p. 127) 
sadhir haalt.  
381 Kale, Veõ III., pp. 53,  29. 
382 Deze regel vertrekt niet uit het Skt, maar vanuit het ø. De evolutie van het voorbeeld is dan ook de volgende: 
ràkùasa- > *ràkkhasa- in ø (PSM 703) > *la÷kasà- in Mg. 
383 onbekend citaat. Opnieuw vertoont het qua inhoud sterke gelijkenissen met de inhoud van Veõ. III. 
384 Men vertrekt hier opnieuw van het ø: khalu > kkhu. 
385 onbekend citaat of voorbeeld.  
386 onbekend citaat.  
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Dit is niet zo in het woord kkhu. 

De kkha kan hier niet ÷ka worden. eùaþ khalu ràkùasaþ: ‘Voorwaar, dit is een demon.’ 

In het woord vasati-, ‘woonplaats’, kan de ta een dha worden. 

‘Ach, Ràma maakt op de berg Suvela zijn woning.’ 

 

R÷: atheha màgadhy anu÷iùyate yà 

kravyàda-bhikùu-kùapaõàdikànàm | 

asyà mahàràùñraka-÷aurasena- 

 bhàùe pravãõaiþ prakçtã nirukte || 11 || 

 

tàlavya evàtra sa-ùayor bhavet ÷o 

mårdhanya-ùaþ kvàpi mataþ prakçtyàþ | 

eùe hage a(y)jja vihuùide kkhu 

bhaved id àtas tv adhunà-sva-råpe || 13 ||  

 

hage õa e÷e ahuõi kkhu yàmi 

sarvatra ro laþ kaluõe vicàle | 

vargasya yasyàtra bhaved yakàro 

 ya÷e yathà yàõadi yàva ya÷÷a || 14 || 

 

kkhasyodità ÷kaþ punar atra pe÷ka 

du÷keõa la÷ke viõivàóide ÷e |  

na kkhor mahante puli÷e kkhu bhãme  

bhavet kùakàre yuta-vaiparãtyam || 15 ||  

 

vila÷keõe ÷e vayaõammi ya÷ke 

ñña-ññhasya tu ÷ña-÷ñha anukrameõa | 

kaha õu bha÷ñàlaa õi÷ñþåle÷i 

 tta-thasya tu ÷ca kathitaþ pravãõaiþ || 16 || 

 

Nu wordt er hier het Màgadhã van de aaseters, de nonnen, de jains enz., onderricht. 

Volgens de wijzen ligt de oorsprong ervan i n  d e  gesproken talen van Mahàràùñra en 

øaurasena. 
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Sa en ùa kunnen hier de palatale ÷a worden. 

De cerebrale ùa wordt soms behouden.387 

eùo’ham adya vibhåùitaþ khalu388:  ‘Ik hier ben vandaag voorwaar opgetut.’ 

In de vorm adhunà, ‘nu’, is er echter een i voor de à. 

 

ahaü naiùo adhunà khalu yàmi389 : ‘Voorwaar, ik ga nu niet.’ 

Overal wordt ra la. karuõo vicàraþ: ‘ellendige gedachte.’390 

De [klanken uit] de klasse van de palatalen kunnen ya worden. 

zoals ya÷as-, ‘schoonheid’, jànàti, ‘hij weet’, yàvat, ‘tot daar’, en yasya, ‘van de welke’.391 

 

Voor kkha zegt men hier ÷ka.392 

prekùasva duþkhena rakùo vinipàtitaþ saþ393: ‘Kijk, deze demon is met moeite gedood.' 

[Deze regel geldt] niet bij kkhu: mahàn puruùaþ khalu bhãmaþ394: ‘Voorwaar, Bhãma is een 

groot man’.395 

Bij de klank kùa396 kan er een omkering van de consonanten in de cluster zijn. 

 

vilakùaõaþ sa vacane yakùaþ397: ‘Deze Yakùa398 is anders in het spreken.' 

ñña en ññha worden respectievelijk ÷ña en ÷tha. 

kathaü nu bhaññàraka niùñhuro‘si399: ‘Waarom, grote heer, bent u zo streng?’ 

Door de wijzen wordt er voor tta en ttha ÷ca gebruikt. 

 

                                                 
387 lett.: ...wordt soms beschouwd als van nature. 
388 Ghosh (1954), p. 128. Uitgezonderd  eùo in plaats van eso, en aham in plaats van ahaü (Scharpé p.7). 
389 ib. Uitgezonderd naiùo in plaats van na eùo. 
390 ib. 
391 ib. Onder ‘palatale klasse’ begrijpt men de klanken ja, jha, ca en cha, die ya worden. Bij de voorbeelden 
merkt men echter dat er bij ya÷as-, yàvat en yasya geen verandering optreedt: ya blijft ya. Het behouden van de 
ya is hier dus ook inbegrepen in deze regel. In het M blijft de beginconsonant onveranderd, tenzij het gaat om na, 
ya, ÷a of ùa. ya verandert in het M naar ja. Van Den Bossche pp. 25, 74. 
392 Afwijking op ø. De Skt oorsprong is kù-, en dit wordt in het ø kkh. 
393 Ghosh (1954), p. 129. Uitgezonderd duþkhena in plaats van duþkheõa en vinipàtitaþ in plaats van viõipàtitaþ. 
394 ib. 
395 Ik geef de voorkeur aan een vertaling met bhãma als persoonsnaam in plaats van als ‘vreeswekkend’, zoals 
Grierson (1927-1928, p. 29), rekening houdend met het feit dat R÷ vaak voorbeelden met terminologie uit het 
Màhabhàrata gebruikt. zie vb. vers 17. De voorbeelden die R÷ geeft zijn van een onbekende oorsprong. 
396 Deze kùa komt hier wel uit het Skt, in tegenstelling tot de eerste regel. Zie vn. 392 
397 Ghosh (1954), p. 129. 
398 “a class of semi-divine beings, attendants of Kubera” MW. 
399 Ghosh (1954), p. 129. Uitgezonderd bhaññàraka voor bhaññàrakaþ, aangezien de naamval vocatief is. 
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Pu: atha màgadhã | ÷aurasenãtaþ pràyaþ || 1 ||  

 sarvatra sa-ùoþ ÷aþ || 2 || 

ùaþ prakçtyà kvacit || 3 || 

 ro laþ || 4 ||  

ja-jhayor ya-yhau || 5 || 

 kkhasya ÷kaþ || 6 ||  

 na kkhoþ || 7 || 

 kùasya saüyoga-vaiparãtya¤ ca || 8 || 

adhunàrthe‘huõiþ || 19 ||400 

 vasatau va÷adhã || 20 ||401 

 

Nu [volgt] het Màgadhã. Het is hoofdzakelijk afgeleid van het øaurasenã. 

Overal worden sa en ùa ÷a. 

Soms blijft ùa behouden.402 

Ra wordt la. 

Voor ja en jha is er ya en yha. 

Kkha wordt ÷ka. 

[Deze regel geldt] niet voor kkhu. 

Van de kùa is er ook een omkering in de consonantcluster. 

In de betekenis van adhunà, ‘nu’, is er ahuõi. 

Vasati-, ‘woonplaats’, wordt va÷adhã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
400 Ghosh (1954, p. 164) geeft hier ahuõi. 
401 Ghosh (1954, p. 164) geeft hier vasadhã met een dentale s. In gevolge vers 2 van Pu. klopt dit niet. De lange ã 
wordt door zowel Nitti-Dolci (1938, p. 19) als Ghosh behouden, hoewel ze moeilijk te verklaren is. 
402 lett.: Soms is er een ùa van origine. 
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Mk: tta-ttha-ñña-ñ(h)ñha-cchànàm uparisthaþ ÷aþ 

syàt | vi÷taüto403 | uva÷thidaü404 | pa÷ñaõaü405 | ni÷ñhulaü406 | pe÷chadi407 || 

 bu-lug-bubhukùàyàm |  

bhu÷kà || 

 dho haþ 

syàt | anàdàv eva | luhilaü | mahulaü | thasya haþ kvacid iti vaktavyam | mahulà-talaü  

ga÷cha ( = mathurà-talaü gaccha)408 || 

 gauravite gomikaþ 

eùe gomike puóhumaü a÷ãadu ( = eùaþ bhadraþ prathamam a÷nàtu)409 || 

 vayasye vaaü÷aþ syàt || 174 || 

eùe vaaü÷e àa÷chadi ( = eùaþ vayasyaþ àgacchati)410 || 

 

tta, ttha, ñña, ñ(h)ñha, ccha kunnen voorafgegaan worden door ÷a. 

vçttànta-: ‘einde'; upasthita-: ‘aanwezig'; pattana-: ‘stad’; niùñhura-: ‘streng’; prekùati/ 

pa÷yati: ‘hij ziet.’ 

In bubhukùà-, ‘honger’, verdwijnt bu-. 

[Bijgevolg wordt het] bhu÷kà. 

dha wordt ha. 

Aldus valt de stemhebbende klank weg.411 rudhira-: ‘bloed’; madhura-: ‘zoet’. Er wordt 

gezegd dat tha soms ha wordt. ‘Ga naar de vlakte van Mathura.’ 

Voor een hoog geëerde gebruikt men gomika-. 

‘Dat U Edele hier eerst ete.’ 

In plaats van vayasya-, ‘vriend’, is er vaaü÷a-. 

‘Deze kameraad komt aan.’ 

 

 

 

                                                 
403 ø. vittaüta- < Skt. vçttànta-. (PSM 785). 
404 ø. uvatthiya- < Skt. upasthita-. (PSM 176). 
405 ø. paññaõa < Skt. pattana-. (PSM 518). 
406 zie R÷. vers 16: Skt niùñhura-. 
407 ø. pecchae < Skt. prekùate. Van den Bossche, p. 63. 
408 onbekend citaat 
409 onbekend citaat 
410 onbekend citaat 
411 lett.: bij een afwezigheid van geluid.  
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R÷: ñña-ññhasya tu ÷ña-÷ñha anukrameõa | 

kaha õu bha÷ñàlaa õi÷ñþåle ÷i412 

tta-thasya tu ÷ca kathitaþ pravãõaiþ || 16bcd ||             

 

àõa÷ca mo÷ce padha-õà÷a-ka (y)jje 

hàlu÷cie yemmadha ÷e kkhu e÷e 

kvacit tu na syàt ÷amale÷u a÷÷a- 

tthàmeõa maõõuü daliaü kulåõaü || 17 ||  

 

÷caþ pràya÷ cchasya tu ga÷cadi kkhu 

õa pa÷cime dhamma-pala÷÷a÷a413 hoyjja | 

cavargakàõàm upari prayojyo  

yukteùu càntaþstha-yakàra eva || 18 ||  

 

mitre vaaü÷o lidaõaü tu ratne 

(pi÷allao) ‘pyatra pi÷àcake syàt | 

likkhà ca bhukkhà gaõanà-bubhukùvi- 

tyasmin pade syàt tu vañau vaóuvvaþ || 23 || 

 

udãritau gauravite ca koùõe 

manãùirbhir gomika-ko÷iõau dvau | 

syàt kukùimatyàm iha kuycchimàdã 

tathà matà màtari màãà ca || 24 || 

 

ñña en ññha worden respectievelijk ÷ña en ÷tha. 

kathaü nu bhaññàraka niùñhuro‘si414: ‘Waarom, grote heer, bent u zo streng?’ 

Door de wijzen wordt er voor tta en ttha ÷ca gebruikt. 

 

anyatra mustaþ patha-nà÷a-kàryaþ415 : ‘Anders zorgde het gras416 voor de vernietiging van de 

paadjes.’ 

                                                 
412 In tegenstelling tot ni÷ñþula- bij Mk staat er hier ni÷ñþåla-. 
413 Grierson (1927-1928; p. 10) geeft dhammapala÷÷a. 
414 Ghosh (1954) p. 129. Uitgezonderd bhaññàraka voor bhaññàrakaþ, aangezien de naamval vocatief is. 
415 Ghosh (1954) p.129. 
416 musta-: MW cyperus rotundus = nutgrass. http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=CYRO (19/04/06) 

http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=CYRO
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hàlotthitaü jemata sa khalu eùaþ417: ‘Eten jullie wat van de ploeg ontsprongen is, voorwaar 

dit is het.’ 

Soms echter kan het niet zo zijn: samareùu a÷vatthamnà manyur dalitaü kuråõàü418: ‘In de 

gevechten is de woede van de Kaurava‘s verdreven door A÷vatthaman.’ 

 
Meestal wordt een ccha een ÷ca. gacchati khalu419: ‘Hij gaat voorwaar.’ 

na pa÷cime dharma-parasya bhavet420 : ‘Moge hij niet later dan deze vrome zijn.’ 

De halfvocaal ya wordt voor clusters van palatalen ingevoegd. 

 

Voor mitra-, ‘vriend’, kan er vaaü÷a- zijn, en voor ratna-, ‘juweel’, lidaõa-. 

In plaats van pi÷àcaka-, ‘demon’, kan er pi÷allaa- zijn. 

In dit geval kan e r  likkhà- voor  gaõanà-, ‘berekenen’ zijn,  en  bukkhà voor  bubhukùu-, 

‘hongerig’, en vaóuvva voor vañu-, ‘jongeman’.421 

 

Door de wijzen worden voor gauravita-, ‘geacht’,  en koùõa-, ‘warm’, de twee [woorden] 

gomika- en ko÷ina- gebruikt. 

Hier wordt kukùimatã-, ‘zwanger’, kuycchimàdã-422;  

en dan wordt màtç-, ‘moeder’, màãà-. 

 

Pu : ttha-ññhavoþ ÷ta-ùtau || 9 ||  

 tta-ññayoþ kvacit || 10 || 

 cchasya ÷caþ || 11 ||  

 dhasya haþ kvacit || 12 ||423 

 

Voor ttha en ñtha is er ÷ta en ùta. 

Soms [ook] voor tta en ñña. 

Voor ccha is er ÷ca. 

Soms is er voor dha ha. 

                                                 
417 Ghosh (1954) p. 129. 
418 ib. 
419 ib. 
420 ib. 
421 Merk het verschil op met Mk: R÷ verkiest mitra in plaats van vayasya in het Skt., en voor het adjectief 
bubhukùu- geeft hij de vorm bhukkhà, waarbij de regel dat kkha ÷ka niet wordt toegepast. 
422 Pischel § 321. 
423 Nitti-Dolci (1938, pp. 19, 88) geeft dhasya laþ kvacit. Ze emendeert la- naar ha-, volgens Mk. De tekst van 
Ghosh (1954, p. 164) geeft eveneens haþ. 



 90 

Mk: syàlasya ÷iàlaþ syàt 

eùe làa-÷iàle ( = eùaþ ràja-÷yàlaþ ) || 

 koùõàdeþ ko÷aõàdiþ syàt | 

ko÷aõaü | maüdo÷aõaü | kadu÷aõaü | kavo÷aõaü || 

 hçdayasya haóakkaü syàt màtuþ syàn màãkà bañau vaóuvvaþ || 175 || 

 

syàla- kan ÷iàla- worden 

Dit is de broer van de concubine van de koning. 

Voor woorden zoals koùõa-, ‘warmte’, kan er ko÷aõa- gebruikt worden.424 

koùõa-; mandoùõa-; kaduùõa-; kavoùõa-: warmte. 

Hçdaya-, ‘hart’,  kan haóakka- worden. Màtç-, ‘moeder’,  word t  màãkà. Bañu-, 

‘jongeling’, wordt vaóuvva-. 

 

R÷: avàpayor uc ca u÷anti (dhãràþ) 

khaõaü pi govã u÷aladi pà÷à | 

nipàtyate‘tho puli÷o pum-arthe 

tathà hióakko hçdaye pravãõàþ || 22 ||  

 

ityasmin pade syàt tu vañau vaóuvvaþ || 23d 

 

udãritau gauravite ca koùõe 

manãùirbhir gomika-ko÷iõau dvau | 

syàt kukùimatyàm iha kuycchimàdã 

tathà matà màtari màãà ca || 24 || 

 

De wijzen wensen u- voor ava- en apa-. 

kùaõam api gopy apasarati pàr÷vàt425 : ‘Een ogenblik slechts gaat het herdersmeisje weg van 

zijn zijde.’ 

In de betekenis van puüs-, ‘man’, wordt puli÷a- geplaatst. 

De wijzen wensen ook hióakka-, ‘hart’, voor hçdaya-. 

 

                                                 
424 M.a.w. het gaat hier over samenstellingen met uùõa-: hitte. De betekenissen van de verschillende woorden 
zijn gelijklopend. 
425 Ghosh (1954), p.130. Uitgezonderd gopy in plaats van gopã. 
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Voor het woord vañu-, ‘jongeling’, is er vaóuvva. 

 

Door de wijzen worden voor gauravita-, ‘geacht’,  en  koùõa, ‘warm’, de twee [woorden] 

gomika en ko÷ina gebruikt. 

Hier kan kukùimatã-, ‘zwanger’, kuycchimàdã426 worden; 

en dan wordt màtç-, ‘moeder’, màãà. 

 

Pu : koùõàdãnàü ko÷inàdayaþ || 22 ||  

 

Voor koùõa-, ‘warm’, en dergelijke is er ko÷ina- enz. 

 

 

Mk: gaõanàyàü gaõõà syàt pi÷àcake pivvavaþ proktaþ | vçkùe va÷co ratne ladanaü 

spaùñàni | kukùimatyàü kucchimadãtyeke || 

 ca-jayor upari yaþ syàt || 176 || 

yakàràgamaþ | yciraü | yjàà 

 

In plaats van gaõanà-, ‘berekenen’, kan e r  gaõõà- zijn. Men zegt in plaats van 

pi÷àca(ka)-, ‘demon’, pivvava-.  Voor  vçkùa-, ‘boom’, is er va÷ca-, voor ratna-, 

‘juweel’, is er ladana-. 

[Deze voorbeelden zijn] duidelijk. Sommigen zeggen dat er voor kukùimatã-, ‘zwanger’, 

kucchimadã- is. 

Voor ca en ja kan er een ya komen te staan. 

De klank ya verschijnt. ciraü: ‘lang’; jàtà: ‘ze is gekomen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
426 Pischel § 321. 
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R÷ : cavargakàõàm upari prayojyo  

yukteùu càntaþstha-yakàra eva || 18cd 

 

maü yca õa ÷ampuycchadi la(y)jjamàõe 

õiuïja mayjjhe ycaóule mulàlã | 

niùedha-bàhulyam iha prayojyaü 

mà mà mulàliü õa pali÷vaï÷vam427 || 19 || 

 

mitre vaaü÷o lidaõaü tu ratne 

(pi÷allao) ‘pyatra pi÷àcake syàt | 

likkhà ca bhukkhà gaõanà-bubhukùvi- 23abc 

 

syàt kukùimatyàm iha kuycchimàdã 24c 

 

De halfvocaal ya wordt voor clusters van palatalen ingevoegd. 

 

màü ca na sampçcchati lajjamàno 

niku¤ja-madhye dañulaþ muràriþ428 : ‘En de bevende Muràri, verlegen, ondervraagt mij niet, 

te midden van een buiging.’ 

Hier worden meerdere negaties gebruikt. 

mà mà muràriü na pariùvajiùye429: ‘Nee, nee, ik zal Muràri niet omhelzen.’ 

 

Voor mitra-, ‘vriend’, kan er vaaü÷a- zijn, en voor ratna-, ‘juweel’, lidaõa-. 

In plaats van pi÷àcaka-, ‘demon’, kan er pi÷allaa- zijn. 

In dit geval kan e r  likkhà- voor  gaõanà-, ‘berekenen’ zijn,  en  bukkhà voor  bubhukùu-, 

‘hongerig’. 

 

Hier wordt kukùimatã-, ‘zwanger’, kuycchimàdã430;  

 

 

                                                 
427 Grierson(1927-1928, p. 10) vermeldt hier de variant pali÷÷aï÷÷am.  
428 Ghosh (1954) p.130 
429 ib. 
430 Pischel § 321. 
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Pu : cuþ spaùña-tàlavyaþ || 13 || 

niùedha-bàhulya¤ ca || 14 || 

 

ca wordt een heldere palataal431. 

Er is ook een veelheid aan ontkenningen.432 

 

 

Mk: ke dãrgho và  

ka-pratyaye pare pårvo dãrgho và syàt | làu÷tàke, làu÷take ||433 

 ktvo dàõi÷ ca 

syàt | ga÷chadàõi | pakùe ga÷chia, gadua || 

 kvacid it 

ktvà-sthàne syàt | pa÷umàli kaledi ( = pa÷umàraü karoti [kçtvà?])434 

 ud avàpayoþ sthàne | 

syàt | umaõõadi | u÷aladi || 

 sau puüsy ad-ed-itau 

puüsi sau pare‘kàra ed-itau syàt | ÷ili muüóide ( = ÷iraþ muõóatam )435 || 

 ed-otau saübodhane pràyaþ || 177 || 

puüsi saübodhane akàra e d -otau syàt | he vaaü÷e, he vaaü÷o | pràyo-grahaõàt h e  

gomikà436, he bha÷ñiaàlaà437 || 

 

Bij -ka is er soms een lange klinker. 

Bij het suffix -ka kan de voorafgaande klinker soms lang zijn. ràja-putra: ‘koningszoon’. 

-tvà, het suffix van het absolutivum, kan ook -dàõi worden. 

gatvà: ‘na te zijn gegaan’. Langs de andere kant is er ook ga÷chia438 en gadua439. 

Soms kan er -i zijn op de plaats van -tvà. 
                                                 
431 Dit kan een omschrijving van de klank ya zijn. 
432 Nitti-Dolci (1938, p. 89) en Sircar (p. 111) vertalen dit anders als ‘er zijn ook vele overtredingen op deze 
regel.’ Hier wordt er vertaald in overeenstemming met vers 19 van R÷. 
433 M. làutta < *laautta < ràjaputra (Pischel § 168); met tt > ùta (Mk 174). 
434 Devadhar, p. 161, øak. VI. Volledige regel: pa÷umàlaõakammadàluõe. In het voorbeeld zou hier echter een 
absolutivum moeten voorkomen, maar dit is niet het geval. 
435 Oliver, p. 149, Mçcch. VIII. 
436 R÷ vers 24. 
437 ba÷ñiaàlaa <   bhartç-dàraka- : kroonprins; bhartç- > bhaññà, bhartç-dàraka- > AMg bhaññidàraya, ø 
bhaññidàraa (Pischel § 289); Mg.ñña > ÷ta (Mk 174), ra > la (Mk 173). 
438 gatvà > gacchia/ga÷chia (Pischel § 581) 
439 gadua < *gaduvà  (Pischel § 113) 
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‘Hij doodt de dieren.’ 

In plaats van de praeverbia ava- en apa- kan er u- zijn. 

avamanyate: ‘hij veracht’; apasarati440: ‘hij gaat weg’. 

De mannelijk nominatief op -a kan twee uitgangen, -e en -i, hebben. 

In het mannelijk zijn er deze twee uitgangen, -e en -i voor -a. ‘Het hoofd geschoren.’ 

In de vocatief kan men meestal -e of -o hebben. 

In de mannelijke vocatief kunnen er in plaats van -a -e of -o zijn. he vayasya: ‘hé vriend’. Ten 

gevolge van het gebruik van ‘meestal’: he bhadre: ‘U edele’; he bhartç-daràke: ‘O 

kroonprins’. 

 

R÷ : ktàpratyaye dàõi pali(y)cchie ÷e 

govaïgaõàhiü ha÷idàõi kaõhe | 

kvacid bhaved i÷ ca ia÷ ca tasya 

pali(y)cchide ÷e ha÷i goviàhiü || 20 || 

 

paliycchidào ha÷ià kkhu tào 

(tamà)la-ku¤jamhi kudåhaleõa 

dãrghaþ kaõi syàt kvacid atra eõhiü 

yaõàddaõàkaü puliõe kkhu yàmi || 21 || 

 

avàpayor uc ca u÷anti (dhãràþ) 

khaõaü pi vi govã u÷aladi pà÷à | 22 ab 

 

àrdràrdram ollollam udàharanti 

kavi-prayogair aparaü subodham | 

atas tv id-etàv iha puüsi sau dvau 

õa e÷i di÷ñhi ycchivie õa e÷e || 25 || 

 

 

 

 

 

                                                 
440 R÷. vers 22. 
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ed-od ihàmantraõa ãritau (dvau)  

he bha÷ñake kiü bhukkha bha÷ñako và | 

àkùepa àd và puli÷à ale‘nyad 

dçùñaü mataü vismaya-tàpayor hã || 27 || 

 

In plaats van het suffix -tvà441 is er -dàõi.  

pratãkùitaþ s a  gopàïganàbhiþ hasitvà k çùõaþ442: ‘Nadat Kçùõa, verlangd door de 

herdersvrouwen, had gelachen.’ 

Soms kan er daarvan i of ia gemaakt worden. 

pratãkùitaþ sa hasitvà gopikàbhiþ443: ‘Nadat hij, verlangd door de herderinnen, had gelachen.’ 

 

pratãkùitàþ hasitvà khalu tàþ  

tamàla-ku¤je kutåhalena444:   ‘Nadat zij, verlangd, in het donkerschorsige prieeltje met 

verwondering hadden gelachen. 

Soms kan er hier een lange klinker bij -ka zijn. 

idàniü janàrdanaü puline khalu yàmi 445: ‘Voorwaar, nu ga ik naar Janàrdana op de 

rivierbank.’ 

 

De wijzen wensen u- voor ava- en apa-. 

kùaõam api gopy apasarati pàr÷vàt446 : ‘Een ogenblik slechts gaat het herdersmeisje weg van 

zijn zijde.’ 

 

Voor àrdra-àrdra-, ‘helemaal nat’, zegt men ollalla-. 

Het volgende is gemakkelijk te begrijpen uit het gebruik door de dichters.447 

In de nominatief mannelijk singularis op -a- zijn er twee [uitgangen] -i- en -e-. 

na eùo dçùñaþ spçùñaþ na eùaþ448: ‘Deze is niet gezien, deze is niet gevoeld.’ 

 

                                                 
441 De tekst leest ktà, maar er wordt verondersteld dat het hier gaat om ktvà, het suffix voor het absolutivum. 
Ghosh (1954) p. 130. 
442 Ghosh (1954) p.130. 
443 ib. 
444 ib. 
445 ib. Uitgezonderd idàniü in plaats van idànim. 
446 ib. Uitgezonderd gopy in plaats van gopã. 
447 Een mogelijke uitleg voor deze regel is dat men in normaal spraakgebruik slechts één mogelijke nominatief 
heeft, maar dat er bij de dichters nood is aan een afwisseling tussen de uitgang -e en -i voor redenen metri causa. 
448 Ghosh (1954) p. 131. Uitgezonderd eùo in plaats van eùaþ. 
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In de vocatief kunnen er twee [uitgangen] gezegd worden, -e of -o. 

he bhartar, kiü bubhukùuþ: ‘Heer, hebt u honger’; ofwel bha÷ñako [met uitgang -o]. 

Ofwel anders [wanneer men spreekt] tegen een mindere, wordt er -à- gezien. puruùàre: hé 

man. 

Bij verwondering of verdriet wordt hã  overwogen. 

 

Pu: ktvo dàõi÷ ca || 15 ||  

 kvacid it || 16 ||  

 kani dãrghaþ || 17 ||  

 ud avàpayaþ || 18 || 

puruùe puli÷aþ || 21 || 

hã vismayopahàsa-ku÷aleùu || 23 || 

 ad-anta-sor id-etau puüsi || 25 ||  

luk ca cchaüdo-va÷àt || 26 || 

 sambuddher ed-otau || 29 ||  

 

Voor -tvà als suffix van het absolutivum is er ook -dàõi. 

Soms wordt [dit] -i. 

Voor -ka is er een lange klinker. 

Voor ava- en apa- is er u-. 

Voor puruùa-, ‘man’, is er puli÷a-. 

Hã wordt gebruikt bij verwondering, vreugde en geluk. 

Bij de nominatief mannelijk eindigend op -a is er -i of -e [als uitgang]. 

Ten gevolge van de regel van het metrum is er soms een verdwijning [van de  

nominatiefuitgang]. 

Bij de vocatief is er -e en -o [als uitgang]. 

 

 

 

 

 

 



 97 

Mk: àd và”kùepe449 

puüsi saübuddhau akàra àt syàd àkùepe | ale le ycelaà ( = are re ceñaka ) | cakàràt ycelae, 

ycele || 

 ho và ïaso bhavet pràk ca dãrghaþ syàt | 

ata iti vibhakti-vipariõàmena pa¤camy-antam anuvartate | jàha | tàha | la÷ka÷àha || 

 aham ity artha hakke hake ca hagge hage hagà ceti | 

pa¤ca syuþ | hakke ghaóukkae || 

 yuùmàn arthe tumhaü tumhe syàtàm 

tumhaü pu÷chàmi, tumhe và || 

 ciññhasya tu ÷ciõñaþ || 178 || 

syàt | ÷ciõña le vàõale ÷ciõña || 

 

Bij een verwijt is er mogelijk een -à. 

In de mannelijke vocatief  kan er in ruw taalgebruik in plaats van -a ook soms -à  zijn. 

‘Hé slaaf!’ Ten gevolge van ca450, ‘en’, kunnen er ook  -ae of -e zijn in plaats van -a of -à. 

-ha kan soms de uitgang van de genitief enkelvoud zijn en kan voorafgegaan zijn 

door een lange klinker.451 

Het volgt het woordeinde van de vijfde naamval met een verandering van de casusuitgang, 

namelijk -a.452 yasya: ‘van dewelke’; tasya: ‘van deze’; rakùasasya: ‘van de demon’. 

In de betekenis van aham, ‘ik’, is hakke en hake, hagge, hage en hagà. 

Er kunnen dus vijf mogelijkheden zijn. aham ghañotkacaþ: ‘Ik ben Ghañotkaca.'453  

In de betekenis van yusmad-, ‘u’, kan er tumhaü en tumhe zijn. 

yuùmàn pçcchàmi: ‘Ik vraag het u’. Ofwel is er tumhe. 

Voor ciññha-, ‘gestaan’, kan men ÷ciõña- gebruiken.454  

tiùñha, are vànara, tiùñha: ‘Sta op, aap, sta op.' 

 

 

                                                 
449 Met opgeloste sandhi: và àkùepe 
450 cakàra verwijst letterlijk naar het woord ca. Dit is echter niet vermeld in het vers, daardoor moet men cakàra 
in een ruimere figuurlijke betekenis zien en verwijst het naar và uit het vers. 
451 -àha G. < asya > assa (Pischel § 366) 
452 Deze vertaling van deze zin is onder voorbehoud. pa¤camã- zou hier gebruikt kunnen zijn in de betekenis van 
‘vijfde naamval’, namelijk de ablatief. Het vers gaat echter over de genitief. Mogelijk bedoelt Mk hiermee de 
versmelting van de uitgangen van verschillende naamvallen. 
453 Pischel § 150.  
454 Merk op dat Mk. hier vertrekt uit het ø, nl. ciññhai i.p.v. tiùñhati. Opvallend is dat Pu. wel uit het Skt. vertrekt. 
R÷ geeft de Skt wortel sthà., maar geeft een heel ander alternatief in het Mg. 
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R÷: chando ‘nurodhàt bahulaü lug atra 

kuóaïgae màhava dã÷ae ÷e | 

ho và ïasa syàt prakçte÷ ca dãrghaþ  

pupphaü mae õiyjjadi màhavàha || 26 ||  

 

ed-od ihàmantraõa ãritau (dvau)  

he bha÷ñake kiü bhukkha bha÷ñako và | 

àkùepa àd và puli÷à ale’nyad 27abc 

 

sambodhane kçta ale ca le le 

àhaü ca hakke ca hage‘ham arthe | 

tupphe ca tumhe jasi yuùmadaþ syàt  

dvau sthà-vçùor atra (ca) yciõña-va÷÷au || 28 || 

 

Ten gevolge van de regel van het metrum is hier vaak een verdwijning van de uitgangen. 

kuñaïgake màdhavo dç÷yate saþ455:  ‘De lente wordt gezien in het prieel.’ 

Soms kan [de uitgang van] de genitief singularis - ha worden, en [met] een lange stamklinker. 

puùpaü mayà nãyate màdhavasya456: ‘Door mij wordt een bloem van de lente gedragen.’ 

 

In de vocatief kunnen er twee [uitgangen] gezegd worden, -e of -o. 

he bhartar, kiü bubhukùuþ: ‘Heer, hebt u honger?’; ofwel met uitgang -o. 

Ofwel anders, bij ruw taalgebruik, -à. puruùa are: ‘hé man.’ 

 

In de vocatief worden er ale en le le gebruikt. 

In de betekenis van aham, ‘ik’,  zijn er àhaü, hakke en hage. 

In de nominatief pluralis van yuùmad, ‘jij’, kan er tupphe en tumhe zijn. 

Voor de twee [wortels] sthà., ‘staan’, en vçù., ‘kiezen’, is er yciõñ. en va÷÷..  

 

Pu: lele ale càkùepa-saübhàùaõayoþ || 24 || 

 ïaso hatvaü và dãrgha÷ càtaþ || 27 ||457 

                                                 
455 Ghosh (1954) p. 131. Uitgezonderd kuñaïgaka i.p.v. kuñaõkaka- 
456 ib. 
457 Nitti-Dolci (1938, p. 19) leest ïase het vakùàdãrgha÷ càtaþ, maar geeft geen vertaling. Dit is de versie van 
Ghosh (1954, p. 131). 
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pakùe ïasaþ ssa e ca || 28 || 

 àd vàkùepe || 30 ||  

 aham-arthe hake hage hu¤ ca || 31 ||  

 yuùman ity arthe tumha¤ ca || 32 ||  

 tiùñhate÷ ciññhaþ || 33 ||  

vçùer va÷÷a÷ ca || 34 || 

kçteþ kappaþ || 36 || 

 

Lele en ale worden gebruikt bij verwijten en in conversatie.458 

In de genitief singularis van de a-stammen is er een -ha met een lange klinker.  

Aan de andere kant zijn [de uitgangen van] de genitief singularis -ssa of -e. 

Bij onbeschoft [taalgebruik] is er een -à. 

In de betekenis van aham, ‘ik’, is er hake, hage en huü. 

In de betekenis van yuùmad, ‘jullie’ is er ook tumhaü. 

In plaats van tiùñhati, ‘hij staat’, is er ciññha. 

Voor vçù., ‘kiezen’, is er va÷÷.. 

Voor kç., ‘doen’, is er kapp.. 

 

 

Mk: bhaviùyati bhuvaþ syàtàü bhavissadi bhuvãadi | kçï-mçõ-gamãnàü kto óas te ka-

ma-gà÷ ca  

eùàþ kto óaþ syàt, te ka-ma-gà÷ca syuþ | kaóe | maóe | gaóe || 

 kvacic ca daþ || 179 || 

kto daþ syàt | te ka-ma-gà÷ca | kade | made | gade || 

 

Voor bhå., ‘zijn’, in het futurum is er bhavissadi- en bhuvãadi-.459 Het suffix van het 

verbaal adjectief, -ta460, van de wortels kç., mç.  en gam. wordt óa en de wortels 

worden ka-, ma- en ga-. 

                                                 
458 Nitti-Dolci (1938, p. 90) vertaalt àkùepa- a l s  ‘l’indifférence’. Bij de R÷ of Mk vindt men echter geen 
bevestiging in voorbeelden voor het gebruik van lele en ale om het neutrum aan te duiden. 
459 Pischel (§ 521) geeft als futurum van bhå. in het Mg. bhavi÷÷a÷i, en in het øau bhavissadi. Hij (§ 536, 550) 
geeft voor het passivum van bhå. in het Mg bhavãadi en huvãadi. De vorm bhuvãadi van Mk is dus morfologisch 
ook een passief, maar het gaat niet om een passief naar betekenis. Deze vorm wordt gebruikt in de betekenis van 
een actief futurum (fut. parasmaip.). Daarom plaatst Mk waarschijnlijk deze vorm onder futurum. 
460 De k voor het werkelijke suffix -ta is afkomstig van het ww. kç. dat als prototype wordt genomen. Abhyankar 
p. 120.  
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Deze -ta kan -óa worden, deze [wortels] kunnen ka-, ma- en  ga- worden. kçta-: gemaakt, 

mçta-: gestorven, gata-: gegaan. 

In sommige andere gevallen wordt het een da. 

[Het suffix] -ta kan -da worden. En deze [wortels] worden ka-, ma- en ga-. kçta-: gemaakt, 

mçta-: gestorven, gata-: gegaan. 

 
R÷: bhuvo huva÷ càtra lçñi prayojyaþ 

kçte mçte càtra gate ca råpam | 

kaóaü maóaü càtra gaóaü vadanti 

kaaü muaü càtra gaaü tathà‘nye || 29 ||  

 

Voor bhå., ‘zijn’, in het futurum, is hier hå. gebruikt. 

Hier zeggen ze kaóa-, maóa-, en gaóa-,  

voor de vorm kçta-,‘gemaakt’, mçta-, ‘gestorven’, en gata-, ‘gegaan’; 

Daar [zeggen] anderen kaaü, muaü en gaaü. 

 

Pu : lçñi bhuvo huva÷ ca || 35 || 461 

kç-mç-gamàü ka-ma-gàþ ktasya óatva¤ ca và || 37 || 

vocyate óa-lopa÷ ca462 || 38 || 

 

In het futurum van bhå., ‘zijn’, is er hå.. 

Voor kç., mç. en gam. is er ka-, ma- en ga-, en voor -ta van het verbaal adjectief is er soms óa. 

Er wordt ook gezegd dat -óa wegvalt. 

 

 

                                                 
461 Ghosh (1954, p. 164) en Sircar (p. 111) vermelden voor luñi van Nitti-Dolci lçñi in hun versie van Pu. Op die 
manier is de tekst van Pu in overeenstemming met die van R÷. MW geeft voor luñi: N.of the terminations of the 
First Future or N. of the tense itself; en voor lçñi: N. of the terminations of the Second Future or N. of the tense 
itself. Chatterji (1948, pp.  9-11) geeft  als verklaring voor lçñ: simple future (of remote future) en luñ als 
periphrastic future. Zo worden de termen door Pàõini gebruikt.  
462 Dit vers is moeilijk leesbaar. Nitti-Dolci (1938, p. 92) stelt hier vocyate dalopa÷ c a  voor. Hier werd dit 
veranderd naar vocyate óalopa÷ ca, omdat in vers 37 ook sprake was van -óa en niet van -da. Ghosh (1954, p. 
164) geeft echter rocaterla ca lopa÷ ca. Hiervoor werd geen adequate vertaling gevonden. 
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Mk: lug-vyatyaya÷ ca bahulaü supàü  

syàt | pa÷umàla kaledi dàluõe ( = pa÷umàraü karoti dàruõam)463 | pa÷umàla ity atra amo luk 

| dàluõe ity amaþ suþ || 

 dãrghas tiïàü kvacit | 

o÷aladhà464 le o÷aladhà | evam anyatra || 

 

athàrdhamàgadhã | 

 ÷aurasenyà adåratvàd iyam evàrdhamàgadhã || 180 || 

spaùñam | ràkùasã-÷reùñhi-ceñànukampyàder ardhamàgadhã iti bharataþ465 | yathà ayja vi õo 

÷àmiõãe hilimbà-devãe pu÷ta-ghaóukkaa-÷oe õa uva÷amadi ( = adyàpi naþ svàminyàþ putra-

ghañotkaca-÷okaþ na upa÷àmyati) ||466 

 

In de naamvallen kan er vaak een verandering met een verdwijning zijn. 

‘Hij slacht gewelddadig de dieren.’ Er is hier een verdwijning van de uitgang -m, namelijk bij 

pa÷umàla- . Er is een nominatief zonder -m, namelijk bij dàluõe.467 

Soms is er in de uitgangen een lange klinker. 

o÷aladhà. Aldus is het anders. 

 

Nu [volgt] het Ardhamàgadhã. 

Dit Ardhamàgadhã is [afkomstig van] he t  øaurasenã omdat het er niet ver van 

verwijderd is. 

Dat is duidelijk. Het Ardhamàgadhã is van de demonen, van de leiders, dienaren en asceten, 

aldus Bharata. 

Bijvoorbeeld: ‘Ook nu is het verdriet van onze meesteres voor haar zoon Ghañotkaca niet te 

bedaren.’ 

 

 

                                                 
463 Devadhar, p. 161, øàk. VI. Volledige regel: pa÷umàlaõakammadàluõe 
464 Voor o÷aladhà werd er geen gepaste chàyà gevonden. 
465 Nitti-Dolci (1972) pp. 70, 77; Nø, XVII, 49: 
ceñànàü ràjaputràõàü ÷reùñhinàü càrdhamàgadhã || 
Het Ardhamàgadhã is van de dienaren, prinsen en leiders. 
466 Kale, pp. 55, 30; Veõ. III: 
ajjavi ÷àmiõãe hióimbàdevãe ghaóukkaa÷oe õa upa÷amaï 
adyàpi svàminyà hióimbàdevyà ghañotkaca÷oko nopa÷amyati 
467 dàluõe vervult in deze zin echter niet de rol van de nominatief. 
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R÷: eùàrdhamàgadhyapi kintu tatra  

rahasyam etat kavayo vadanti 

hage‘ham-arthe yadi màgadhã syàt 

yathàrdhamàgadhy aham eva råpam || 12 || 

 

kçntes tu kappo na ca hrasvatà syàd 

ãd-åta àta÷ ca ad eva kvàpi | 

syàd vyatyayaþ kvàpi supo vibhakte - 

r dãrghas tiïaþ kutracid evam anyat || 30 || 

 

Dit is hier ook in elk opzicht Ardhamàgadhã. 

De dichters bespreken dit apart. 

Als het Màgadhã voor de betekenis van aham, ‘ik’, hage is,  

dan is de vorm in het Ardhamàgadhã enkel aham. 

 

Voor kç., ‘maken’, kan er kapp. zijn, voor ã en å  kan er geen verkorting zijn. 

Soms wordt à een a. 

Er kan soms een omkering in de verschillende naamvallen zijn. 

De persoonsuitgangen zijn voorzien van een verlenging soms, en soms is het anders. 

 

 

Mk: dàkùiõàtyàyàs tu na lakùaõaü nodàharaõaü ca kutracit dç÷yate | kevalam aniruddha-

bhaññena -  

 dàkùiõàtya-padàlambi saüskçtàïgaü vijçmbhitam | 

 kàvyaü pãyåùa-niùyandi dàkùiõàtyam itãritam || 

ityuktam || 

 

Er wordt in geen geval een opvallend verschil met het Dàkùiõàtyà gezien. 

Enkel door Aniruddhabhañña [is gezegd]: 

De poëzie, neerdruppelend als nectar, rustend op woorden uit het Zuiden en bloeiend met een 

lichaam als Sanskrit, aldus, is het Dàkùiõàtya genoemd.468 

Aldus is gezegd. 

                                                 
468 Acharya pp. 72-73. 



 103 

R÷: dàkùiõàtya-pada-sambalitaü yat 

saüskçtàdibhir abhicchuritaü ca | 

svàdu-sàram amçtàd api kàvyaü 

dàkùiõàtyam iti tat kathayanti || 32 || 

 

Men noemt deze poëzie, met een essentie zoeter dan nectar, die vermengd is met woorden uit 

het Zuiden en die ingekerfd is met Sankrit enz, aldus het Dàkùiõàtya. 

 

  

Mk: iti ÷rã-màrkaõóeya-kavãndra-kçtau pràkçta-sarvasve bhàùà-vivecane 

 màgadhy-ardhamàgadhyor anu÷àsanaü dvàda÷aþ pàdaþ || 12 || 

 

Aldus het twaalfde hoofdstuk, een instructie in de taal Màgadhã en Ardhamàgadhi, in de 

behandeling van de bhàùa’s in de Pràkçta-Sarvasva, samengesteld door de prins der dichters 

÷rã Màrkaõóeya. 

 

 samàptaü bhàùà-vivecanam | 

 

De uiteenzetting van de bhàùà’s is beëindigd. 

 

R÷: kasyàpi paiü÷acikadhãr ihaiva  

na vetti yo lakùaõa-bhedam atra | 

pai÷àcikànàü punar agra eva 

niråpaõãyaü sa-vi÷eùam atra || 31 || 

 

iti pràkçta÷àsane kalpa-tarau dvàtriü÷at-kusumair dviütãya-÷àkhàya 

(pràcyà)màgadhy-ardhamàgadhã-dàkùiõàtyà-bhàùà-nirõayo469 nàma d v i t ã y a -  

 stabaka || 

 

Voor iemand die de soorten kenmerken niet kent; hoort Pai÷àcikà enz hier. 

Het grootste deel van het Pai÷àcika moet echter tot in detail bediscussieerd worden. 

 

                                                 
469 Grierson (1927-1928) p. 12. Ghosh (1954, p. 66) geeft àpà-nirpayo. 
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Aldus in de wensboom van het onderricht in de Pràkrits is beëindigd het tweede hoofdstuk 

over de talen Pràcyà, Màgadhã, Ardhamàgadhã en Dàkùinàtyà, met tweeëndertig bloemen op 

de tweede tak. 

 

Pu: ÷rã puruùottama-devasya pràkçta-såtre màgadhã-bhàùà samàptà | 

 

De Màgadhã taal is beëindigd in de såtra’s over de Prakrits van ÷rã Puruùottamadeva.  
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2. Vibhàùà 

 

2.1. Betekenis van de benaming vibhàùà 
 

Na de bhàùà’s behandelen de Oosterse grammatici de vibhàùà’s. Voor deze benaming 

zijn er verschillende verklaringen opgeworpen.  

De naam vibhàùà verschijnt voor het eerst in het Bharatiyanàñya÷àstra. Bharata geeft 

daar een opsomming van de dialecten die volgens hem vibhàùà zijn.470 NITTI-DOLCI geeft in 

een voetnoot bij haar vertaling van het Nàñya÷àstra een definitie van vibhàùà uit het 

commentaar van Abhinavagupta: “bhàùà saüskçtàpabhraü÷aþ |  bhàùàpabhraü÷astu 

vibhàùà - “a bhàùà is a corruption of Sanskrit and a vibhàùà is a corruption of a bhàùà.” ”471  

Volgens MONIER-WILLIAMS betekent vibhàùà “an alternative, option, optionality, one 

of two ways”.  

GRIERSON gaf enkele mogelijke verklaringen: de vibhàùà’s zijn talen die sommige 

kenmerken optioneel overnemen van een groter dialect, van een bhàùà dus.472 Een andere 

verklaring van hem was dat vibhàùà de taal van een laag, inferieur personage was,  en 

bijgevolg ook zelf een minderwaardige taal was, zoals het praeverbium vi- in het woord 

aangeeft.473 Hij besloot echter na de vertaling van het hoofdstuk van Màrkaõóeya over de 

vibhàùà’s,  da t  vibhàùà zoiets als ‘bijtaal’ betekende. Het waren talen die niet werkelijk 

werden gesproken, maar enkel functioneerden op scène. Een vibhàùà zou een taal zijn die als 

deel van een personage uitgevonden werd. Ze verschilde slechts in enkele kenmerken van een 

bhàùà, en die kenmerken moesten voldoende zijn om de toehoorder het gevoel te geven dat 

het personage een ander dialect sprak. Het voorbeeld bij uitstek is natuurlijk øàkàrã, dat enkel 

gebruikt werd door de ÷àkara474.475 ACHARYA gaat in tegen deze theorie, door te wijzen op het 

bestaan van het øakavolk. Volgens hem waren zij de originele sprekers van het øàkàrã.476 Hij 

meent dat elke vibhàùà gegrond was op een werkelijk gesproken dialect, en geeft ook de 

namen van de volkeren die zo’n dialect zouden gesproken hebben. 

                                                 
470 Nitti-Dolci (1972) pp. 70, 77; Nø 17.48. 
471 id. p. 77 vn. 1. 
472 Grierson (1918) p. 490. 
473 id. p. 515. 
474 Keith p. 311. De ÷àkara is de broer van een koninklijke concubine. Meestal is dit een eerder onsympathiek 
personage. 
475 Grierson (1918) pp. 515-517. 
476 Acharya pp. 87-88. 
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2.2. De vibhàùà’s bij de Oosterse grammatici 

 

Het wordt duidelijk uit de behandeling van de vibhàùà’s bij de grammatici dat het hier 

gaat om kleine dialecten, door een beperkt aantal mensen gesproken, en afgeleid van een 

groter dialect, meestal Magàdhã. Màrkaõóeya aanvaardt vijf vibhàùà’s: øàkàrã, Càõóàlã, 

øàbarã, âbhãrikà en òàkkã. Daarnaast zijn er ook Oórã en Dràvióã, maar hij beschouwt deze 

twee niet als onafhankelijke dialecten.477 Ràma÷arman vermeldt er nog enkele meer, 

Puruùottama beperkt zich tot vier, âbhãrã komt bij hem niet voor. De opsomming van Bharata 

is wat uitgebreider.478 Zowel Bharata als de Oosterse grammatici vernoemen bij hun 

behandeling van de vibhàùà’s ook de personages aan wie deze talen toegewezen zijn. 

ACHARYA geeft  een opsomming op basis van Màrkaõóeya, de auteur die ze veruit het 

uitgebreidst en meest nauwgezet behandelt. ACHARYA vermeldt er ook telkens de 

bevolkingsgroep bij die volgens hem een bepaalde vibhàùà  sprak.479 

øàkàrã is de taal van de ÷àkara ‘de broer van de concubine van de koning’ uit het 

drama. Dit is het enige personage dat dit dialect spreekt. Càõóalã is de taal van de Caõóala’s 

en van de Pukkasa’s. Het gaat hier om bevolkingsgroepen die wat lager op de sociale ladder 

stonden. øàbarã is de taal van de bevolkingsgroep van de øabara. Meestal worden de 

vibhàùà’s toegewezen aan kleine bevolkingsgroepen, die we nu stammen zouden noemen. 

Màrkaõóeya neemt Oórã niet op als een vibhàùà, maar hij vermeldt het wel. Het Oórã lijkt 

teveel op het øàbarã om apart behandeld te worden. Het was het øàbarã zoals het in de streek 

Oóhra (het huidige Orissa) gesproken werd.480 âbhãrã zou de taal van de âbhãra’s geweest 

zijn, een stam die vooral vee hoedde. òàkkã is de taal van gokkers, knechten en kooplui. 

Dràvióã is dezelfde taal als òakkã, met enkele kenmerken van een zuiderse taal.481 Onder 

Dràvióã wordt hier heel duidelijk niet een Dravidische taal zoals Tamil bedoeld, wel een vorm 

van Indo-Arisch met enkele Dravidische elementen aan toegevoegd. De uitspraak en de 

woordenschat kan typische Dravidische kenmerken bevatten, doch qua structuur en 

grammatica zou Dràvióã / òàkkã een Indo-Arische taal moeten zijn. 

                                                 
477 Zie p. 45. 
478 Nitti-Dolci (1972) pp. 70, 77. 
479 Acharya pp. 86-97. 
480 Zie p. 45. 
481 Jain p. 309. Zie p. 45. 
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3. Apabhraü÷a 

 

Apabhraü÷a wordt beschouwd als de latere fase van de Prakrits. Men noemt het nu 

Laat-Middel-Indisch. Er werd een literatuur in opgesteld die naar men zegt zeer dicht bij de 

gesproken volkstaal blijft.482 

 

3.1. Betekenis van de benaming Apabhraü÷a 

 

De betekenis van apabhraü÷a is ‘afval, wat weggegooid is’. Deze term is afkomstig 

van Pata¤jali.483 Hij zou hiermee bedoelen dat het Apabhraü÷a een dialect is dat afgeweken is 

van de correcte en normale taal, een soort ‘corruptie’ van de taal die verscheen in het 

gesproken taalgebruik. Het Apabhraü÷a zou dan al in de 2de eeuw, de tijd van Pata¤jali, 

bestaan hebben. BUBENIK geeft als periode van het Apabhraü÷a als literaire taal de data 500 

tot 1100. Daarna werd Apabhraü÷a volgens hem een klassieke (dode) taal.484 In die periode 

na 1100 kwamen de Nieuw-Indische talen op. 

 

3.2. Werken in het Apabhraü÷a 
 

Het Apabhraü÷a is een literaire taal, en er werden enkele belangrijke werken in die 

taal opgesteld. Bekende werken zijn onder andere het Paümcariu van Svayambhådheva, 

Bhavisattakahà van Dhaõavàla, Pàhuóadohà van Muni Ràmasiüha, enz.485 BUBENIK verdeelt 

de taal van deze werken en van de jain werken in Apabhraü÷a onder in twee groepen: een 

westers en een oosters Apabhraü÷a. Hij zegt dat er ook een zuiderse variant bestond.486 

Hoewel er zeer weinig voorbeelden van bewaard zijn gebleven, moet Apabhraü÷a ook 

gebruikt zijn geweest in theaterteksten. Zo vindt men in Vikramorva÷iya van Kàlidàsa enkele 

regels in Apabhraü÷a. Men vermoedde vroeger dat deze regels latere toevoegingen waren, 

maar vandaag is de gangbare opinie dat ze oorspronkelijk zijn.487 Als dit zo was, dan is het 

aanvaardbaar dat Apabhraü÷a ook nog in andere dramawerken gebruikt is geweest. 

                                                 
482 Acharya p. 111. 
483 Bubenik (1996) p. 16. 
484 ib. 
485 id. p. 17. 
486 ib. 
487 Upadhye (1975) p. 17. 
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3.3. De Apabhraü÷a’s bij de Oosterse grammatici 

 

Màrkaõóeya onderscheidt drie grote vormen van Apabhraü÷a, alhoewel hij er 

zevenentwintig noemt in zijn inleiding.488 Deze zijn Nàgara, Vràcaóa, en Upanàgara. 

Ràma÷arman volgt hem hierin. Puruùottama breidt deze lijst uit met nog zes andere 

Apabhraü÷a en met de Apabhraü÷a-talen gesproken door nog eens vijf volkeren. Met het 

materiaal dat we vandaag ter beschikking hebben, zijn we nog niet in staat het onderscheid 

tussen deze verschillende varianten te maken. BUBENIK w ees op het verschil tussen het 

Westers, Oosters en Zuiders Apabhraü÷a, maar dit onderscheid komt niet overeen met het 

onderscheid dat de grammatici maken.489 Uit wat de grammatici zeggen, kunnen we opmaken 

dat er slechts één hoofdvariant was, en dat de andere niet zo heel sterk daarvan afwijken. 

 

3.4. Apabhraü÷a of vibhàùà 
 

In de Pràkçta-Kalpataru van Ràma÷arman komt er in het hoofdstuk over de vibhàùà’s 

een merkwaardig vers voor met betrekking tot het statuut van een taal als vibhàùà of als 

Apabhraü÷a.490 Hij zegt namelijk dat enkele vibhàùà’s bij de andere grammatici ook onder 

Apabhraü÷a gerekend kunnen worden.491 Hij geeft hier als reden voor het feit dat deze talen 

niet in het toneel gebruikt worden. Hij noemt øàkàrã, Oórã en Dràvióã. Van øàkàrã is dit wat 

vreemd, want dit is de taal van de ÷àkara492, een bekend personage, alhoewel ACHARYA meent 

dat deze taal terug gaat op een bevolkingsgroep.493 Màrkaõóeya verwerpt Oórã en Dràvióã als 

onafhankelijke vibhàùà’s, maar plaatst ze niet onder Apabhraü÷a. Het is hier opmerkelijk dat 

                                                 
488 Zie p. 43 ff. 
489 Bubenik (1996) p. 17. 
490 Ghosh (1954) pp. 71, 140. 
÷akàrakauóra-dravióàdi-vàco’ 
pabhraü÷atàü yady api saü÷rayanti | 
syàn nàñakàdau yadi  samprayogo 
naità apabhraü÷atayà tatheùñàþ || 31 || 
Hoewel de talen van  øakàra, Oóra en Dravióa enz. behoren tot de Apabhraü÷a’s, als ze gebruikt worden in het 
toneel of iets dergelijks, dan worden deze niet beschouwd onder de Apabhraü÷a’s. 
Ghosh voegt er nog aan toe “ [but are to be looked up as vibhàùà’s] ”. 
491 Jain p. 309. 
492 Keith p. 311. De ÷àkara is de broer van een koninklijke concubine. Meestal is dit een eerder onsympathiek 
personage. 
493 Acharya p. 98. 
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een taal van statuut verandert zodra ze in een andere context, in dit geval het drama, gebruikt 

wordt.494 

                                                 
494 Acharya (pp. 105-110) gaat hier nog verder op in, vooral met betrekking tot het statuut van het òàkkã. 
Màrkànóeya noemt namelijk dit dialect zowel onder vibhàùà als onder Apabhraü÷a. Acharya besluit hieruit dat  
de vibhàùà's gesproken talen moeten geweest zijn, die later naar toneeltalen zijn overgegaan. 
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4. Pai÷àcã 

 

Deze taal is een unicum in de indologie, want hoewel men uitdrukkelijk weet dat ze 

bestaan heeft, is er geen enkele tekst in het Pai÷àcã teruggevonden.  

 

4.1. Werken in het Pai÷àcã 
 

Men weet dat het legendarische boek Bçhatkathà, ‘Het grote verhaal’ van Gunàdhyà 

compleet in het Pai÷àcã zou moeten opgesteld geweest zijn. Het gaat hier om een 

verhalenbundel waarvan de inhoud heel wat gekopieerd en verwerkt werd in de 

verhaalliteratuur die vandaag ons wel bekend is.495 Het Pai÷àcã was dus een literaire taal.  

Pai÷àcã wordt niet vermeld door Bharata als een dialect uit de drama’s. Hij vernoemde 

ook niet Apabhraü÷a. Dit dialect kwam echter wel voor bij Kàlidàsa.496 In een ander 

theoretisch werk over het toneel, Da÷aråpa, wordt het Pai÷àcã de taal van de laagste klassen 

genoemd.497 In sommige toneelwerken merkt men fragmenten op die misschien Pai÷àcã 

zouden kunnen zijn, maar dit wordt nergens bewezen. Het is echter niet onmogelijk dat 

Pai÷àcã ooit gebruikt is geweest voor sommige rollen, bijvoorbeeld die van de laagste klassen, 

of voor de rollen van de Pi÷àca’s, een soort volkstam die men vaak ook dwergen noemt.498 

 

4.2. Afkomst 
 

Op basis van de kenmerken gegeven door de Indische grammatici, beweerde 

GRIERSON dat het Pai÷àcã uit het noordwesten van India afkomstig was.499 Men zegt ook wel 

dat het Pai÷àcã de taal van de Pi÷àca’s was, een soort dwergen of demonen.500 De naam Pi÷àca 

kan echter ook slaan op een volk dat in het noorden leefde.501 Of Gunàdhyà tot de Pi÷àca’s 

                                                 
495 Bachrach I, pp. 561-562. 
496 Upadhye p. 17. 
497 Keith p. 336. 
498 Konow p. 18. 
499 Grierson (1913) p. 391. 
500 Lévi p. 130. 
501 Pischel § 27. 
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behoorde, dat weet men niet. Daõóin noemde het Pai÷àcã de bhåtabhàùà, ‘de taal van de 

demonen’.502  

GRIERSON merkte gelijkenissen op tussen Pàli en Pai÷àcã. Hij verklaarde het westerse 

(hoewel het afgeleid is van het oosterse Màgadhã) karakter van Pàli aan de hand van 

invloeden van het Pai÷àcã.503 Deze theorie heeft echter geen ingang gevonden in latere werken. 

Nu wijdt men deze westerse karakteristieken aan de invloed van het øaurasenã. 

 

4.3. De Pai÷àcã’s 

 

De Oosterse grammatici geven verschillende varianten van het Pai÷àcã. Màrkaõóeya 

vermeldt er elf in zijn inleiding, in de twee hoofdstukken over Pai÷àcã behandelt hij er slechts 

drie.504 Dit zijn de belangrijkste: Kekaya, øaurasena en Pà¤càla Pai÷àcika.505 Puruùottama 

volgt hem hierin. Bij Ràma÷arman is er hier echter een opmerkelijk verschil in behandeling.506 

Hij geeft meer varianten, waaronder bijvoorbeeld het Gauóa P ai÷àcika; deze taal wordt ook 

vermeld in de inleiding van Màrkaõóeya. Maar het grootste verschil is dat hij een 

onderverdeling tussen de Zuivere e n  Gemengde Pai÷àcika’s maakt.  Onder de Zuivere 

Pai÷àcika’s vallen de dialecten die ook Màrkaõóeya en Puruùottama behandelen. Met 

Gemengd Pai÷àcika doelt hij op de literaire talen waarbij blijkbaar verschillende dialecten 

door elkaar gebruikt werden. Dit zijn dus artificiële talen, enkel gebruikt in literaire 

dichtwerken.507 Ràma÷arman geeft daar enkele voorbeelden van. Deze indeling verschilt sterk 

met de andere Oosterse grammatici.  

Uit de weinige voorbeelden bij de grammatici valt er niet zoveel op te maken. Hun 

regels bestaan vaak uit Pai÷àcã-equivalenten voor Sanskrit woorden. De Oosterse grammatici 

geven geen algemene taalkundige kenmerken van het Pai÷àcã.  

Grierson wijst er op dat Màrkaõóeya een voorbeeld uit de Bçhatkathà aanhaalt. Hieruit 

concludeert hij dat er wel degelijk nog een recensie van de Bçhatkathà aanwezig moet 

                                                 
502 Jain pp. 41-42. Pischel § 27. Volgens Acharya (p. 120) was het Pai÷àcã oorspronkelijk het dialect van het volk 
van lage afkomst van de Pi÷àca’s uit Noord-West-India. Later verspreidde deze taal zich, en werd ze ook 
bhåtabhàùà genoemd, de taal van de demonen. 
503 Grierson (1925) p. 119. 
504 Zie p. 46. 
505 De grammatici hebben het meestal over Pai÷àcika en niet over Pai÷àcã wanneer ze de verschillende vormen 
van Pai÷àcã voorstellen. 
506 Acharya p. 118. 
507 Grierson (1925) p. 124. 
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geweest zijn in de 17de eeuw.508 Het voorbeeld van Màrkaõóeya is echter kort en enig in zijn 

soort. Wanneer een dergelijk recensie nog aanwezig was, en in het bezit van Màrkaõóeya was, 

dan was het misschien logischer te veronderstellen dat Màrkaõóeya meerdere voorbeelden 

eruit zou halen. Ofwel was het zo dat er nog vele recensies aanwezig waren, en dat het Pai÷àcã 

voor de lezers van Màrkaõóeya bijgevolg geen geheimen meer kende, uitgezonderd de enkele 

equivalenten met het Sanskrit die hij als voorbeeld vermeldde. Als dit het geval was, dan 

moet de Bçhatkathà bijzonder snel uitgestorven zijn tot onze eeuw. Ook Hemacandra geeft 

voorbeelden bij zijn uitleg over het Pai÷àcã, maar hij vermeldt geen bron, in tegenstelling tot 

Màrkaõóeya. 

 

In hedendaags onderzoek is van al deze verschillende varianten weinig overgebleven. 

Men weet niet in welk Pai÷àcã exact de Bçhatkathà is opgesteld. Aangezien er geen lange 

teksten in het Pai÷àcã beschikbaar zijn, is het moeilijk het onderscheid tussen de varianten te 

onderzoeken. Daarbij komt nog dat de zogenaamde Westerse School, slechts één 

Pai÷àcãvariant naast het basis P ai÷àcã geeft, en dit is het Culika P ai÷àcã. Deze naam en de 

kenmerken ervan komen dan weer niet voor bij de Oosterse grammatici.509 Dit zorgt natuurlijk 

voor verwarring. Voor een opheldering van het Pai÷àcã wordt het wachten op een ontdekking 

van de Bçhatkathà. 

 

 

                                                 
508 Grierson (1913) p. 391. 
509 Grierson (1925) p.121. 
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4.4. Vertaling 

 

Mk: ånaviü÷aþ pàdaþ | 

 Hoofdstuk 19 

 

R÷: tçtãya-stabake pai÷àcika-vidhànam 

 Derde hoofdstuk: De regelgeving voor Pai÷àcika [Deel I]510 

 

Pu: ånaviü÷o’dhyàyaþ kaikeya-pai÷àcikam511 

 Hoofdstuk 19: Kaikeya Pai÷àcika 

                                                 
510 lett.: In het derde hoofdstuk [is er] de regelgeving voor het Pai÷àcika enzoverder. 
511 Titel van Ghosh (1954) p. 168. Nitti-Dolci (1938, p. 27) geeft de titel Kaikeyapai÷àcika. 
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Mk: atha pai÷àcy anu÷iùyate | 

 pai÷àcikãnàü bhàùàõàü prathamà kekayàbhidhà | saüskçte ÷aurasenyàü c a  

siddhasyaivàtra vikriyà || 213 || 

vikriyà lakùaõa-va÷àd råpàntaram || 

 

Nu wordt het Pai÷àci onderricht. 

De belangrijkste van de Pai÷àcikã talen heeft de naam Kekaya. Er is een verandering 

van wat bekend is in het Sanskrit en het øaurasenã. 

De verandering bevindt zich binnen in de vorm door middel van [bepaalde] kenmerken. 

 

R÷: pai÷àcikàni dvividhàni ÷uddha- 

saükãrõa-bhedena tv athoditàni | 

tattvàdimaü saptakam atra ÷uddhaü 

saükãrõam anyat tu catuùkam àhuþ || 1 || 

 

kaikeya-pai÷àcam athocyate‘sya 

siddhiþ smçtà saüskçta-÷aurasenyoþ |  

sarvatra varge prathama-dvitãyau 

tri-turyayor atra niyojanãyau || 2 || 

 

Men noemt de Pai÷àcika’s tweevoudig, door het verschil tussen de Zuivere en de Gemengde 

vorm. Ze zeggen dat er hier eerst zeven werkelijke Zuivere [Pai÷àcika's] zijn en aan de andere 

kant vier Gemengde.512 

 

Daarvan wordt er hier het Kaikeya Pai÷àca besproken. 

Dit is het resultaat overgeleverd vanuit het Sanskrit en het øaurasenã. 

Overal moeten de eerste en tweede [klank]klassen worden gebruikt voor de derde en de vierde 

hier. 

 

Pu : athàtaþ pai÷àcikam || 1 ||  

tatra kaikeyam || 2 ||  

                                                 
512 Dit vers komt niet overeen met het beginvers van Mk. Opdat het duidelijk zou zijn dat het hoofdstuk van R÷ 
over het algemeen afwijkt van Mk en Pu, wordt het toch hier als eerste vermeld. 
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saüskçta-÷aurasenyor vikçtiþ || 3 ||  

 

Nu [wordt] het Pai÷àcika [onderricht]. 

Daar is er het Kaikeya. 

Het is afgeleid van het Sanskrit en het øaurasenã. 

 

 

Mk: pa¤casv àdyàv itarayoþ 

pa¤casu vargeùu itarayos tçtãya-caturthayoþ sthàne àdyau prathama-dvitãyau syàtàm | kaükà 

| mekho | calaü | chaüchànilo | ñiütimo | kàñhaü | tathi | piphàvarã | pa¤casv iti kim | tevo || 

÷a-ùoþ saþ 

syàt | piseso513 || 

õasya no bhavet | 

nàràano514 || 

ryasya riaþ pràg-ghrasvo515 và 

ryasya riaþ syàt, pràk hrasva÷ ca và syàt | bhàrià, bharià || 

kàrye kaccaü ca dç÷yate || 214 || 

kaccaü | cakàràt kàriaü, kariaü ca || 

 

In de vijf komen de eerste op de plaats van de volgende. 

In de vijf [klank]klassen kunnen [de klanken uit] de eerste en tweede klasse op de plaats van 

[de klanken uit] de volgende derde en vierde klasse komen. gaügà-: ‘Ganges’; megha-: 

‘wolk’; jala-: ‘water’; jhaüjhànila-: ‘wind met regen’; óiüóima-: ‘drum’; gàóha-: ‘heel erg’; 

dadhi-: ‘zure melk’; vibhàvarã: ‘schitterend’. Aldus zijn dit er uit de vijf. Maar ook: deva-: 

‘god’.516 

÷a en ùa kunnen sa- worden. 

vi÷eùa: ‘object’. 

õa- kan na- worden. 

nàrayaõa-: ‘Viùõu-Kçùõa’. 

                                                 
513 Pischel (1900) p. 408. 
514 nàràana- < Skt. nàràyaõa- (PSM 683). 
515 Merk de vreemde sandhi op tussen -k en hr-. In het commentaar wordt de vorm gesplitst. 
516 Bij deze regel komt het erop neer dat de stemhebbende klanken vervangen worden door hun stemloze 
tegenhanger. tevo van deva- vormt hier een uitzondering op. 
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rya- kan ria- worden, soms met een korte klinker ervoor. 

rya- wordt ria-, optioneel zou het ook met een korte klinker kunnen.  bhàryà-: ‘echtgenote’. 

In de plaats van kàrya- wordt er ook kacca- en andere gezien. 

kàrya- : ‘plicht’. Als gevolg van ca, ‘en’, is er ook nog kàriaü en kariaü. 

 

R÷: sarvatra varge prathama-dvitãyau 

tri-turyayor atra niyojanãyau || 2 || 

 

dantyo‘tra saþ syàt ÷a-ùayoù ña-vargya-517 

õasyàpi dantyaþ kathito nakàraþ | 

bhàryàdiùu ryasya riaþ sana÷ ca 

snànàdiùu snasya niråpaõãyaþ || 3 || 

 

kàrye ka¤caü tånaü àdi÷yate ktvaþ  

õya-j¤a-nyànàü ¤¤o bhaven nityam atra | 

ràj¤o ràciù ñà-ïasi-ïas-ïiùu syàt 

tasmin ra¤¤à ràcinà caivam anyat || 6 || 

 

Overal moeten de eerste en tweede [klank]klassen worden gebruikt voor de derde en de vierde 

hier. 

 

De dentaal sa komt op de plaats van ÷a en ùa. 

Men gebruikt de dentale na voor de cerebrale õa. 

In bhàryà, ‘vrouw’518, enz. wordt rya- ria-,  

In snàna, ‘bad’, enz. moet er worden gezien dat sna- sana- wordt. 

 

Voor kàrya-, ‘plicht’, wordt ka¤ca- genoemd, voor -tvà als uitgang van het absolutivum -

tånaü. 

õya, j¤a en nya kunnen hier gewoonlijk ¤¤a worden. 

ràjan-, ‘koning’, kan  ràci worden in de instrumentalis, ablatief , genitief en locatief 

singularis.  

                                                 
517 Er is een niet veel voorkomende sandhi tussen -où en ña-. 
518 Ik vertaal en maak deze chàyà in overeenstemming met het vers van Mk. Hier zou even goed bhàrya-  
‘dienaar’ als voorbeeld kunnen worden gebruikt. 
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Daarvoor is er anders ook ra¤¤à en ràcinà. 

 

Pu: ayuktànàü ga-ja-óa-da-bànàü ka-ca-ña-ta-pà bahulam || 4 ||  

gha-jha-óha-dha-bhànàü kha-cha-ñha-tha-phàþ || 5 ||  

ka-kha-ca-ña-ñha-ta-tha-pa-phàþ prakçtyà || 6 || 

ka-khàdãnàü cànyatra || 7 ||519 

õo naþ || 8 || 

ryasya riaþ || 12 || 

 

Voor de losse ga, ja, óa, da en ba is er vaak ka, ca, ña, ta en pa. 

Voor de gha, jha, óha, dha en bha is er vaak kha, cha, ñha, tha en pha. 

ka, kha, ca, ña, ñha, ta, ta, pa en pha blijven.520 

Voor ka en kha enz is het dus ook anders. 

õo wordt na. 

rya wordt ria. 

 

 

Mk: yukta-vikarùo bahulaü pràgac ca syàt 

bàhulyàt ùña-snor nityam | kasañaü, sanànaü | tharama-patanã, thamma-pattã | cihamako 

cimhako ityàdau vikalpaþ | ñiüñimo, paüñito, ityàdau niùedhaþ || 

kihaü ca gçhe | 

syàt | kihaü | cakàràt kharaü ca || 

kupaci kvacit 

kvacit ity etasmin kupaci syàt | bçhat-kathàyàm kupaci pisàlaü (= kvacit vi÷àlam) || 

pçthivyàü pçthuõã 

pçthuõã-nàtho || 

hçdaye hitapakaü syàt || 215 || 

hitapakaü kaüpati | 

 

 

 

 
                                                 
519 Nitti-Dolci (1938, p. 113) geeft geen vertaling. 
520 lett. ... zijn van nature. 
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Vaak kan er een scheiding van de verbonden medeklinkers zijn. 

Dit is in vele gevallen gebruikelijk bij ùña en sna. 

kaùña-: ‘slecht’, snàna-: ‘bad’.   dharma-patnã-: ‘trouwe echtgenote’. cihnaka-: ‘teken’. 

Enzoverder zijn er voorbeelden. óiüóima-:  d r u m ’ e n  paõóita-: ‘wijs’, dit zijn 

tegenvoorbeelden. 

gçha- kan ook kihaü of iets anders worden. 

gçha-: ‘huis’. Door het gebruik van ca, ‘ook’, is er ook nog khara-. 

kvacit kan kupaci worden. 

kvacit, dat ‘op een of andere plaats’ betekent, kan kupaci zijn. In ‘Het grote verhaal’: Ergens 

naar Vi÷àla. 

pçthivã-, ‘aarde’, wordt pçthuõã. 

pçthivã-nàtha-: ‘heer van de aarde’. 

hçdaya- kan hitapaka- worden. 

hçdayaþ kampati: ‘het hart beeft.’ 

 

R÷: bhàryàdiùu ryasya riaþ sana÷ ca 

 snànàdiùu snasya niråpaõãyaþ || 3cd 

 

 ratnàdike yukta-vikarùam àha 

gçhe kihaü tadvad ive pivaü ca | 

kaùñe tathà ùñasya sañaþ pçthivyàü 

nipàtyate [vai] pçthumãti521 råpam || 4 || 

 

hitapakaü hçdaye prathame punaþ 

pçthumam icchati vismaya-såkùmayoþ | 

pisumaaü sukhamaü kvacid arthakaü 

kupaci pakùma-pade pakhamaü matam || 5 || 

 

In bhàryà, ‘vrouw’522, enz. wordt rya- ria-,  

In snàna, ‘bad’, enz. moet er worden gezien dat sna- sana- wordt. 

 

                                                 
521 Ghosh (1954, p. 80) vermeldt in voetnoot ook de variant pçthunãti, zoals Mk. 
522 Ik vertaal en maak deze chàyà in overeenstemming met het vers van Mk. Hier zou even goed bhàrya-  
(dienaar) als voorbeeld kunnen worden gebruikt.  
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Men zegt dat er een scheiding van verbonden medeklinkers is in ratna-, ‘juweel’, enz. 

Gçha-, ’huis’, wordt kihaü, en iva ‘zoals dat’ wordt piva. 

 In kaùña-, ‘slecht’, wordt ùña saña; voor pçthivã-, ‘aarde’  komt vaak de vorm pçthumã  voor. 

 

Voor hçdaya-, ‘hart’, is er hitapaka-, voor prathama-, ‘eerste’, wenst men echter pçthuma-, 

voor vismaya-, ‘verwondering’,  en såkùma-, ‘klein’, is er pisumaa- en  sukhama-. Voor de 

betekenis van kvacid, ‘ergens’, is er kupaci. Voor het woord pakùman-, ‘wimper’, wordt 

pakhama- gebruikt. 

 

Pu: yuktànàü vikarùaþ || 9 ||  

pçthivyàþ puthumã || 14 || 

gçhasya kihakaü || 16 || 

hçdayasya hirapakaü523 || 18 || 

kvacit kupaciþ || 20 || 

 

Er is een scheiding van verbonden medeklinkers. 

Voor pçthivã-, ‘aarde’, is er puthumã.524 

Voor gçha-, ‘huis’, is er kihaka-. 

Voor hçdaya-, ‘hart’, is er hirapaka-. 

Voor kvacit, ‘ergens’, is er kupaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
523 Nitti-Dolci (1938, p. 114) emendeert naar hitapaka- zoals in Mk en R÷.. 
524 u- in puthumã lijkt misschien plausibeler dan de varianten van Mk en R÷, die pçthumã geven. Sircar (p. 120) 
geeft de vorm prathumã. 
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Mk: pakùmaõi pakhamaþ 

 syàt | pakhamala-naanà || 

såkùme sukhamaþ syàd 

sukhama tarisã525 || 

vismaye pisumaaþ syàt | 

karuko526 me pisumao || 

prathame pçthumam 

pçthuma-sineho527 || 

 ivasya piva 

syàt | caüto piva || 

ktvas528 tånam eva syàt || 216 || 

nànye tåõaü-àõàdayaþ | hasitånaü | phanitånaü || 

 

Voor pakùman-, ‘wimper’, kan er pakhama- zijn. 

pakùmala-nayanà: ‘het oog met de lange wimpers’ 

Voor såkùma-, ‘klein’, kan er sukhama- zijn. 

såkùmaþ tarhi: ‘klein op dat moment’ 

Voor vismaya, ‘verwondering’, kan er pisumaa- zijn. 

guruko me vismayaþ: ‘Groot is mijn verwondering.' 

Voor prathama- is er pçthuma-. 

prathama-snehaþ: ‘de eerste liefde’ 

Voor iva kan er piva zijn. 

canda iva: ‘als de maan.’ 

Voor -tvà als suffix van het absolutivum kan er enkel -tånam zijn. 

Er zijn geen andere vormen zoals -tånaü o f  -àõà enz. hasitvà: na te hebben gelachen. 

phaõitvà529: ‘na te hebben bewogen.’ 

 

 

                                                 
525 tarisã = M. tarihi < Skt. tarhi (PSM 429). 
526 karuko = M. garua < Skt. guruka- (PSM p. 288).  
527 sineho < Skt. sneha- (PSM p. 902). 
528 De oorsprong van deze benaming voor het suffix van het absolutivum ligt bij het werkwoord kç.. Net zoals bij 
andere werkwoordsvormbenamingen is de vorm kçtvà de algemene benaming voor het suffix tvà, maar de ç valt 
wel weg. Abhyankar p. 121. 
529 phan. < Skt. phaõ. (PSM 621). 
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R÷: gçhe kihaü tadvad ive pivaü ca | 4b 

 

hitapakaü hçdaye prathame punaþ 

pçthumam icchati vismaya-såkùmayoþ | 

pisumaaü sukhamaü kvacid arthakaü 

kupaci pakùma-pade pakhamaü matam || 5 || 

 

kàrye ka¤caü tånaü àdi÷yate ktvaþ 6a 

 

Gçha-, ‘huis’, wordt kiha-, iva ‘zoals dat’ wordt piva. 

 

Voor hçdaya-, ‘hart’, is er hitapaka-, voor prathama-, ‘eerste’, wenst men echter pçthuma-, 

voor vismaya-, ‘verwondering’,  en såkùma-, ‘klein’, is er pisumaa- en  sukhama-. Voor de 

betekenis van kvacid, ‘ergens’, is er kupaci. Voor het woord pakùman-, ‘wimper’, wordt 

pakhama- gebruikt. 

 

Voor kàrya-, ‘plicht’, wordt ka¤ca- genoemd, voor -tvà -tånaü. 

 

Pu: pakùma-såkùmayoþ pakhama-sukhamau || 11 || 

vismayasya pisumaaü || 15 || 

ivasya piva || 19 || 

ktvà530 tånaü || 21 || 

 

Voor pakùman-, ‘wimper’, en såkùma-, ‘klein’, is er pakhama- en sukhama-. 

Voor vismaya-, ‘verwondering’, is er pisumaa-. 

Voor iva, ‘zoals’, is er piva. 

Voor -tvà is er -tånaü. 

 

 

 

 

 

                                                 
530 Abhyankar p. 121. 
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Mk: nya-õya-j¤eùu ¤¤o và 

syàt | ka¤¤akà,  kannakà | sara¤¤aü, sarannaü | pi¤¤àtaü, pinnàtaü | j¤asya õatve kçte 

natvam || 

ñà-ïasi-ïas-ïiùu ci và ràj¤aþ | nà-no-naya÷ ca teùàm 

eùu ràj¤o j¤asya cikàro và syàt | ñàyà nà ïasi-ïasor no ïer ni÷ ca syuþ || 

ràcinà, rannà | ràcino, ranno | ràcini, ranni | pakùe ra¤¤à, ra¤¤o, ra¤¤i ca || 

iha ÷eùaü ÷aurasenãvat || 217 || 

÷eùaü sarvaü sup-ti¤-àdi-kàryam || 

 

In plaats van nya-, õya- en j¤a- kan er ¤¤a- zijn. 

kanyaka-: ‘jong meisje’. saraõya-: ‘hulpzoekend’. vij¤àta-: ‘beroemd’. In het geval van j¤a is 

er ook õa of na. 

In de instrumentalis, ablatief, genitief en locatief singularis is er van rajan-, 

‘koning’, soms ci. Soms heeft het ook nà, no of ni. 

In deze [naamvallen] kan de j¤a van ràj¤aþ soms ci worden. Voor de instrumentalis kan er nà 

zijn, voor de ablatief en genitief kan er no zijn en voor de locatief ni. 

ràj¤à: door de koning, ràj¤as: van de koning, ràj¤i: bij de koning. Aan de andere kant is er 

ook de vorming met ¤¤. 

Hier is de rest zoals in het øaurasenã. 

Al de rest zijn de zaken i.v.m. verbuiging en vervoeging. 

 

R÷: õya-j¤a-nyànàü ¤¤o bhaven nityam atra | 

ràj¤o ràciù ñà-ïasi-ïas-ïiùu syàt 

tasmin ra¤¤à ràcinà caivam anyat || 6 bcd 

 

õya, j¤a en nya kunnen hier gewoonlijk ¤¤a worden. 

ràjan-, ‘koning’, kan ràci in de instrumentalis, ablatief , genitief en locatief singularis worden. 

Daarvoor is er anders ook ra¤¤à en ràcinà. 

 

Pu: nya-j¤a-õyànàü ¤¤aþ || 10 || 

ñà-ïasi-ïas-ïiùu ràj¤o ràcir và || 22 || 

 

nya, j¤a en õya worden ¤¤a. 
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In de instrumentalis, ablatief, genitief en locatief is rajan-, ‘koning’, soms ràci. 
 
 
 

Mk: màgadhã-sadç÷aü råpam iùyate yuùmad-asmadoþ | kevalaü tvetayor bhasya 

phatvaü necchanti sårayaþ || 218 || 

tumaü, tuübhe | hakke, aübhe ityàdayaþ || 

 

Men wenst dat de vorm van yuùmad- en asmad- gelijk is aan het Màgadhã. De 

wijzen wensen niet dat bha (enkel) pha wordt in de dualis.531 

yåyaü: ‘jullie twee’. vayaü: ‘wij twee’. Aldus ook de andere. 

 

Pu: yåyaü-vayam arthe tuppha apphe ca || 23 || 

 

Voor yåyaü, ‘jullie twee’, en vayaü, ‘wij twee’, is er tuppha en apphe.  

 

 

Pu532: ghasya pikkà || 13 ||533 

tira÷ ca tiriaü ca || 17 || 

bhavater ho-huvau || 24 || 

 

(Van gha- is er pikka) 

tiras, ‘over’, wordt tiriaü 

bhå., ‘zijn’, wordt ho of hå. 

 

 

Mk: iti ÷rã-màrkaõóeya-kavãndra-kçtau pràkçta-sarvasve 

kekaya-pai÷àciky-anu÷àsanam ånaviü÷aþ pàdaþ || 19 || 

 

                                                 
531 Met deze regel reageert Mk op Pu 23. 
532 Dit zijn extra regels die geen correspondent hebben in de regels uit R÷ en Mk. 
533 Nitti-Dolci (1938, p. 113) heeft geen vertaling. pikka < Skt. pakva (Pischel § 101): ‘gebakken’. Sircar (p. 119) 
geeft als tekst pakvasya pikka, maar het is onduidelijk of hij dit zelf heeft geïnterpoleerd, of dat hij het 
geattesteerd heeft teruggevonden. 
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Aldus het negentiende hoofdstuk, een instructie in de taal Kekaya-Pai÷àciki, in de Pràkçta-

Sarvasva, samengesteld door de prins der dichters ÷rã Màrkaõóeya. 

 

R÷: samàptam idaü kaikeyaü nàma pai÷àcikam || 

 

Hier is beëindigd dit Pai÷àcika met de naam Kaikeya. 

 

Pu: samàptam idaü kaikeyaü nàma pai÷àcikam || 

 

Hier is beëindigd dit Pai÷àcika met de naam Kaikeya. 
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Mk: viü÷atitamaþ pàdaþ | 

 Hoofdstuk twintig 

 

R÷: tçtãya-stabake pai÷àcika-vidhànam 

 Derde hoofdstuk: De regelgeving voor Pai÷àcika [deel II] 

 

Pu: viü÷o‘dhyàyaþ ÷aurasena-pai÷àcikam534 

Hoofdstuk twintig: øaurasena Pai÷àcika 

                                                 
534 Dit is de titel van Ghosh (1954, p. 169). Nitti-Dolci (1938, p. 29) geeft de titel øaurasenapai÷àcika.  



 126 

Mk: atha ÷aurasena-pai÷àcikã 

 ÷aurasenàbhidhà tv asyàh 

asyàþ kekaya-pai÷àcikãtaþ siddhiþ ||  

sasya ÷aþ 

mànu÷e ha÷ati | pi÷une535 || 

rasya lo bhavet | 

luhilaü || 

ca-vargasyopariùñàdyaþ 

syàt | ychale536 || 

kçtàdiùu kaóàdayaþ || 219 || 

syuþ | kaóe | maóe | gaóe || 

 

Nu volgt het øaurasena Pai÷àcikã. 

De naam van dit [Pai÷àcikã] is øaurasena. 

Het resultaat hiervan is afkomstig van het Kekaya Pai÷àcikã. 

sa wordt ÷a. 

mànuùa hasati: ‘de man lacht.’ pi÷una-: ‘verraderlijk’. 

ra kan la worden. 

rudhira: ‘rood’. 

Van de palatale groep begint [de uitspraak] bovenaan [in de mondholte]. 

chala-: ‘bedrog’. 

kçta enz kan kaóa enz. worden. 

kçta-: ‘gemaakt’. mçta-: ‘gestorven’. gata-: ‘gegaan’. 

 

R÷: pai÷àcikaü yat kila ÷aurasenaü 

tasmit ùa-soþ syàt prathamaþ ÷akàraþ | 

sarvatra rephasya lakàra eva 

÷kaþ kùasya kaukùeyaka-ràkùasàdau || 7 || 

 

 

 

                                                 
535 pi÷una- = M. pisuõa- < Skt. pi÷uõa- (PSM 533). 
536 ychala- = M. chala- < Skt. chala- ( PSM 336) 
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ahuni budhair matam adhunà 

bhavati piaü tipi pibateþ | 

kçta-mçtayoþ kaóa-maóa-vad 

gata uditaü gaóa mànavaiþ || 8 || 

 

Het Pai÷acika dat øaurasena is, daarin kunnen ùa en sa meestal een ÷a worden. 

ra wordt overal enkel la . 

kùa wordt ÷ka in kaukùeyaka, ‘zwaard’, en in ràkùasa, ‘demon’, enz. 

 

Door de wijzen wordt ahuni voor adhunà, ‘nu’, voorgesteld. 

In het presens derde singularis van pibati, ‘hij drinkt’, is er pia. 

Voor kçta-, ‘gemaakt’, en mçta-, ‘gestorven’, zijn er de vormen kaóa en maóa. 

De mensen zeggen gaóa, voor gata-‘gegaan’. 

 

Pu : atha ÷aurasenam || 1 || 

ro laþ || 2 ||  

ùa-soþ ÷aþ || 3 || 

cur vyakta-tàlavyaþ || 4 || 

pibateþ ptantaþ || 10 || 

kçta-mçta-gatànàü kaóa-maóa-gaóàþ || 11 || 

 

Nu volgt het øaurasena. 

ra wordt la. 

ùa en sa worden ÷a. 

Van ca is er een palatale uitspraak. 

Van pibati is de pa een ta (op het einde?).537 

Kçta-, ‘gedaan’, mçta-, ‘gestorven’, en gata-, ‘gegaan’, worden kaóa, maóa en gaóa. 

 

 

 

 

 

                                                 
537 Zie R÷. 8. Nitti-Dolci (1938, p. 115) vertaalde dit vers niet. Deze vertaling is onder voorbehoud. 
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Mk: kùasya cchaþ 

syàt | laycchane | paycche || 

sthà-vikçte ññhasya538 ÷taþ 

syàt | yci÷tati | anyasya tu laññhã539 || 

tta-tthayoþ ÷a årdhvaü syàt | 

àgamo ‘yam | ma÷tte | i÷thã540 || 

ddhasya tthaþ kvacid iti kecit 

atthà÷anaü | kvacid-grahaõàt paññhati541 || 

ataþ sor et 

ato‘d-antàt | mànu÷e | pane542 || 

amo và syàt || 220 || 

ed ity eva | mànu÷e, mànu÷aü và | pane, panaü và || 

 

kùa kan ccha worden. 

lakùana- : ‘teken’. pakùa- : ‘vleugel’. 

In de afgeleide vormen van sthà., ‘staan’, kan ññha ÷ta worden. 

tiùñhati: ‘hij staat’. Anders is er yaùñi: ‘hij offert’. 

Voor tta en ttha kan er ÷a komen te staan. 

Deze komt er bij.  matta-: ‘vreugdevol’. strã- : ‘vrouw’. 

ddha wordt volgens sommigen ttha, en ook op andere plaatsen. 

ardhà÷ana-: ‘een halve maaltijd’. Ten gevolge van het gebruik van ‘op andere plaatsen’: 

vadhate: ‘hij slaat’. 

In de nominatief singularis van de stammen op a is er e. 

Ten gevolge van het eindigen op een a: mànuùya- : ‘mens’; pa¤c- : ‘vijf’. 

Soms kan dit ook in de accusatief gebeuren. 

Daar komt dus ook een e. mànuùyaü : ‘mens’; pa¤cam: ‘vijf’. 

                                                 
538 Acharya (p. 169) aanvaardt niet de lezing ùñhasya, omdat deze vorm volgens hem niet voorkomt in het 
Prakrit. Zijn reconstructie als ùññha is vreemd, want dit komt noch in het Skt. tiùñhati voor, noch in het øau 
ciññhadi. Dus ofwel dient men te reconstrueren als ññhasya, ofwel als het Skt. ùñhasya. Wanneer men vers 9 van 
R÷ bekijkt, dan lijkt een reconstructie naar ññhasya het meest relevant, want R÷ geeft ook deze vorm. Nitti-Dolci 
p. 115. 
539 laññhã < laùñhati < yaùñi  (Pischel § 255, Nitti-Dolci (1938) p. 115). 
540 itthã < Skt. strã  (Pischel § 146, Masica p. 172). Deze voorbeelden zijn onduidelijk doordat de taal waaruit Mk 
vertrekt, het Kaikeya Pai÷àcika, ons onbekend is. 
541 vadhate > vaddhai / paddhati / pçùñ (PSM 514). Acharya (p. 270 vn. 13) hierbij dat paññhati waarschijnlijk 
afkomstig zou zijn van het Skt vadhate, dat in het Pkt vaóóhai zou zijn.  
542 pana > Skt. pa¤ca (PSM 537). 
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R÷: mataü bhàrià-ryàdikaü pårva-tulyaü 

tathà tv atthi àdau punas tthasya yadvat | 

iha sthà-vikàre ññhakàrasya ca õñaþ 

sthite tu tthia ÷ciõñadãty àdi bodhyam || 9 || 

 

nindàdike syàd ata ã ÷iàlã 

anyatra ed eva [pale manu÷÷e] | 

ama÷ ca và e kathayanti gàme 

gàmaü [tu và] kekayavat prayojyam || 10 || 

 

Men beschouwt bhàrià, ‘vrouw’, en ryà enz. gelijk aan het voorafgaande.543 In atthi, (= asti: 

‘hij is’, enz. blijf de ttha ook zoals ze is. Hier in de afgeleide vorm van sthà., ‘staan’, moet er 

opgemerkt worden dat ttha õña wordt, zoals in ÷ciõñadi (= tiùñhati: ‘hij staat’) en  sthita- 

wordt tthia. 

 

Bij verachting en dergelijke kan de a van de a-stammen ã worden, bv. syàla: ‘schoonbroer’. 

Anders is er ook e, bv. paraþ manuùyaþ: ‘een andere man’. 

Ze gebruiken e optioneel ook voor de accusatief singularis, bv. gàmin- : ‘gaande’. 

Ook gàmam zoals in het Kekaya wordt nog gebruikt. 

 

Pu: kùasya ÷kaþ || 5 || 

thasya ÷taþ || 7 || 

sthà-vikçteþ ùñasya ÷taþ || 8 ||544 

stasya tha ity eke || 9 || 

ad-antàt sor et || 14 || 

amo và || 15 || 

luk ca || 16 || 

 

kùa wordt ÷ka. 

tha wordt ÷ta. 

De afgeleide vorm van sthà., ‘staan’, ùña, wordt veranderd naar ÷tà. 

                                                 
543 R÷ verwijst hier naar het eerder behandelde Kaikeya Pai÷àcãka vers 3. 
544 De oorspronkelijke zin was stasya ÷ñà-vikçtiþ ùñaþ. Hier werd gekozen voor de emendatie van Nitti-Dolci 
(1938, p. 115). 
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sta wordt volgens enkelen tha. 

De nominatief singularis van de woorden eindigend op -a is e. 

Optioneel is er [e] bij de accusatief singularis. 

Soms is er een wegvallen [van de uitgang?]. 

 

 

Mk: adhunetyàdiùv artheùv ahuõãtyàdyà÷ ca dç÷yante | 

ahuõi, hake, tume, ityàdayaþ || 

÷eùaü tu pràkçtavad vadanti kecit tu màgadhãvad và || 221 || 

 

iti ÷aurasena-pai÷àcikã || 

 

In de betekenis van adhunà, ‘nu', ziet men hier ook ahunã, enz. 

adhunà: ‘nu’. aham: ‘ik’. tvam: ‘jij’, enz. 

Voor de rest spreken ze zoals in het Prakrit545, sommigen echter zoals het in het 

Màgadhã. 

 
Aldus het øaurasena Pai÷àcikã. 
 
 
R÷ : ahuni budhair matam adhunà 8a 
 

Door de wijzen wordt ahuni voor adhunà, ‘nu’, voorgesteld 

 

Pu : adhunàder ahuõàdayaþ || 12 || 

÷eùaü pràkçtavac ca || 17 || 

 

adhunà, ‘nu’, wordt ahuõà, enzoverder. 

De rest is zoals in het Prakrit.546 

 

 

 

 

                                                 
545 We kunnen aannemen dat men hier het Standaard Prakrit Mahàràùñrã bedoelt. 
546 We kunnen aannemen dat men hier het Standaard Prakrit Mahàràùñrã bedoelt.  



 131 

Mk: ra-layo viparyaya÷ cet pà¤càlã nàma pai÷àcã | 

kerimaütilaü || 

iti pà¤càla-pai÷àcã || 

iti ùoóa÷adhà bhàùà mayà proktàþ prayatnataþ || 222 || 

icchà ced itaràd bodhyam atrànya-mata-varõitam | 

kiü ca | 

 

saüskçta-saükãrõàbhyàü sahità aùñàda÷ety àhuþ || 223 || 

bàhlãkã-pà¤càlyor antarbhàvàc caturda÷ety apare | 

saüskçta-saükãrõàbhyàü saha ùoóa÷a kevalaü mate teùàü || 224 || 

iti 

 

Soms is er een omkering van ra en la in het Pai÷àcã met de naam Pà¤càlã. 

kelimandira- : ‘plezierhuis.’ 

Aldus het Pà¤càla Pai÷àcã. 

Aldus zijn door mij de zestien talen met grote inspanning uitgelegd. Omdat iemand 

het wenst547 kan de opinie van anderen beschouwd worden.548 

Namelijk: 

 

[Sommigen] zeggen dat er achttien zijn, met Sanskrit en het Gemengde [Pai÷àcã] erbij.  

Anderen zeggen dat er veertien zijn doordat ze Bàhlãkã en Pà¤càlã niet apart beschouwen549 In 

hun opinie zijn er dan enkel zestien samen met het Gemengde [Pai÷àcã] en het Sanskrit.550 

 

R÷: pai÷àcikàni dvividhàni ÷uddha- 

saükãrõa-bhedena tv athoditàni | 

tattvàdimaü saptakam atra ÷uddhaü 

saükãrõam anyat tu catuùkam àhuþ || 1 || 

 

 

                                                 
547 lett.: ten gevolge van één of andere wens. 
548 Mk verwijst hier naar zijn inleiding. Daar noemt hij zelf maar elf Pai÷àcika’s, maar hij vermeldt wel dat het er 
ook zestien kunnen zijn. 
549 lett.: ingevolge het inherent nemen van het Bàhlãkã en het Pà¤càlã.  
Dit is vreemd want Mk neemt het Bàhlãkã ook als inbegrepen. 
550 Acharya pp. 122-123. 
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 ra-loþ punaþ paryayatve vadanti 

pà¤càla-pai÷àcikam atra taj-j¤àþ | 

tad gauóa-pai÷àcikam iùyate [tu] 

syàtàü ra-lau rasya ca lasya ca dvau || 11 || 

 

Men noemt de Pai÷àcika’s tweevoudig, door het verschil tussen de Zuivere en de Gemengde 

vorm. Ze zeggen dat er hier eerst zeven werkelijk Zuivere [Pai÷àcika’s] zijn, en aan de andere 

kant vier Gemengde. 

 

Zij die dit [onderwerp] kennen zeggen dat het Pà¤càla Pai÷àcika een omkering heeft van ra en 

la. Men wenst dat er in het Gauóa Pai÷àcika  ra en la beiden gebruikt kunnen worden voor la 

en ra. 

 

Pu : pà¤càlàdayaþ svalpa-bhedà lokataþ || 18 || 

lakàrasya rephaþ || 19 || 

 ÷eùaü pårvavan neyam || 20 || 

 

De kleine verschillen van het Pà¤càla en andere zijn af te leiden uit de lokale spreektaal. 

De ra is er voor la. 

De rest is af te leiden zoals het voorgaande. 

 

 

R÷:551 mataü màgadhaü nàma pai÷àcikaü tu 

yadà màgadhànàü prajàyet bhàùà | 

atha vràcaóaü nàma pai÷àcikaü tat 

padànàü yadà saüskçtair mi÷raõà syàt552 || 12 || 

 

 

 

 

                                                 
551 De inhoud van de volgende verzen komt niet voor bij Mk of Pu. Ze typeren het verschil in behandeling van de 
Pai÷àcã’s bij R÷. 
552 mi÷raõa-:  n.  ‘mengeling’. Hier meervoud zonder congruentie met syàt. syàt congrueert met het verzwegen 
bhàùà, of met pai÷àcikaü. 
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jaj¤e ÷a-bhedàd aparaü ca pai÷à- 

cikaü bhavet tat kila såkùma-bhedam | 

gåóekùu-màdhurya-vadasya tàvan 

na vidyate nirvacanàya ÷aktiþ || 13 || 

 

saükãrõa-pai÷àcikam atra ÷uddhà- 

÷uddha-prabhedàt prathamaü dvibhedam | 

÷uddhaü tu bhàùà pada-÷uddha-bhedàd 

dvidhà vibhaktaü kavayo vadanti || 14 || 

 

dvividhaü pada-÷uddham iùyate 

matam ekaü punar ardha-÷uddhakam | 

aparaü tu nirucyate catu- 

ùpada-÷uddhaü tad idaü vivicyate || 15 || 

 

yady eka-bhàùàm ayam ardham anya- 

bhàùàm ayaü càparam ardha-÷uddham | 

caturùu pàdeùu yadà catasro 

bhàùà÷ catuùpàda-vi÷uddham553 etat || 16 || 

 

tila-taõóulavad yadà tu bhàùàþ 

pravi÷antãha bahu-prakàra uktàþ | 

tad a÷uddham udàhataü tu kàvyaü 

tad iha tv asya ca [kàritaü] krameõa || 17 || 

 

yathà mama - 

kamalà-kàma-[saü]lola-kàmakalàkula-komalàlikàþ | 

kali-kàla-kàla-kalilaü mu¤ca [tà]mu moha-kal-lolam || 18 || 

 

atra pà¤càla-pai÷àcikàvilàþ saüskçtàþ [÷abdàþ] | sarvà eva pa¤capa¤cà÷ad bhàùàþ |  

saükãrõaþ ÷aurasenã-saüskçtayoþ saükaro yathà màlatã-màdhave - 

 

                                                 
553 vi÷uddha- i.p.v. ÷uddha- m.c. 
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sarale sàhasa-ràgaü parihara rambhoru mu¤ca saürambhaü | 

virasaü virahàyàsaü soóhuü tava cittam asahaü me || 19 || 

 

evaü bhàùàd vaya-saükaro draùñavyaþ | tac ca ardha554-÷uddhaü yathà - 

bhàveõa viraha-sihiõo555 maõãsu saaõe556 phuóia557-paóiesu558 | 

kaõñhe kevala-såtraü virahiõyàþ kàla-pà÷a iva || 20 ||559 

 

yathà và kasyacit - 

[jayati janatàbhivà¤chita-phala-pradaþ kalpa-pàdapo giri÷aþ] 

jaai maóam560 àruhantã giri-taõaà561 paõaï562-kappalaà563 || 21 || 

 

evaü lakùma dçùñyà sarvàsàü bhàùàõàü saükaro draùñavyaþ | 

 

Het Pai÷àcika met de naam Màgadha is beschouwd als de taal die eertijds ontstaan zou zijn in 

Màgadha. 

Daarnaast is er het Pai÷àcika met de naam Vràcaóa, dit zou bestaan uit mengelingen van 

woorden met Sanskrit. 

 

Men weet dat ten gevolge van een verschil [in gebruik] van ÷a er nog een ander Pai÷àcika zou 

zijn, namelijk het Såkùmabheda, ‘het kleine verschil’564.  Men kent geen mogelijkheid om het 

[verschil] helder uit te leggen, zoals bij het spreken over [het verschil in] zoetheid bij ghee of 

suikerriet. 

 

                                                 
554 -ddha- moet waarschijnlijk als een fout in de uitgave gezien worden. 
555 sihiõa- < Skt. ÷ikhin- (PSM 906)  
556 saaõe: saa- < Skt. sadas (PSM 828). MW: ‘seat, residence, abode’. Ghosh (1954, p. 154) vertaalt dit woord 
met “in the bed”. Dit zou betekenen dat -õe de uitgang is van de L.sg. Deze uitgang werd echter niet terug 
gevonden, de gangbare uitgang voor de L.sg. in het ø is -e. Van Den Bossche p. 72. 
557 phuóia = M. phuria < Skt. sphurita (PSM 624-625). 
558 paóia < Skt. patita- (PSM 515). 
559 In dit vers merkt men de vermenging van Sanskrit met øaurasenã aan de øaurasenã woorden sihiõo, saaõe, 
phuóia, paóiesu. Waarschijnlijk is het eerste vers øaurasenã, en het tweede vers Sanskrit. 
560 maóa < Skt. mçta- (PSM 668). 
561 taõaà < Skt. tanayà- (PSM 426). 
562 paõaï < Skt. praõayin- ( PSM 530). 
563 kappa < Skt. kalpa- (PSM 222). 
564 Deze naam doet enigszins raar aan. In letterlijke vertaling is het natuurlijk een vorm van bahuvrihi-
compositum: de [taal] die voorzien is van een klein verschil. Grierson (1925 pp. 125, 137) is er van overtuigd dat 
men de taal met deze naam als een apart Pai÷àcã dialect dient te zien. 
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De eerste afsplitsing565 is hier het Gemengde Pai÷àcika ten gevolge van het verschil zuiver en 

onzuiver. De dichters spreken over een tweede afsplitsing in het Zuivere [Pai÷àcika], ten 

gevolge van het onderscheid in de zuiverheid tussen de verzen. 

 

Er wordt gezegd dat er een tweedeling is bij het Zuivere [Pai÷àcika] in de verzen, één [vers] 

wordt er beschouwd als Half Zuiver, het ander wordt beschouwd als voor Een Vierde Zuiver. 

Daarom wordt dit gescheiden. 

 

Als de helft bestaat uit de ene taal, en als de andere helft bestaat uit een andere taal, dan is het 

Half Zuiver. Wanneer er in de vier versvoeten vier talen zijn, dan is het voor Een Vierde 

Zuiver. 

 

Wanneer talen, zoals sesam en rijst, hier [in een vers] binnengaan en op velerlei manier zijn 

uitgesproken, dan wordt het gedicht Onzuiver gevonden. Daarvan is er hier nu een compositie 

op die manier. 

 

Namelijk van mij : 

 

De tere Prakrit dichters zijn verward door Rati en verward door het verlangen naar Lakùmi. 

Laat los de illusie van vreugde, ondoordringbaar als de duisternis van de Kali tijd.566 

 

Hier zijn er Sanskritwoorden vermengd met Pà¤cala Pai÷àcika. Er zijn in totaal 55 talen.567 

Het Gemengde is een samenraapsel van øaurasenã en Sanskrit, zoals in Màlatãmàdhava, 

‘Màlatã en Màdhava’.568 

 

Eenvoudig [meisje], geef [deze] overhaaste passie op, lieflijk [meisje], laat [dat] vurig 

verlangen los; mijn hart is niet in staat de pijnlijke last van een scheiding van jou te dragen.569 

                                                 
565 lett.: dvibheda-: ‘tweedeling’. 
566 Deze vertaling is onder voorbehoud. Ghosh (1954, p. 154) vertaalt als volgt: “O you, who longest for the love 
of Lakùmã, and whose hairs are out of order due to love-sport, leave you the turmoil of delusion caused by the 
black confusion of the Kali Age.” 
567 Acharya (p. 123) geeft voor dit aantal een verklaring: acht bhàùà’s,  negen vibhàùà’s, zevenentwintig 
Apabhraü÷a’s en elf Pai÷àcika’s. 
568 Dit is een werk van de drama-auteur Bhavabhåti. 
569 Karmarkar, p. 120, MM. VI, 10. In de noten vermeldt Karmarkar (p. 288): “The verse is so composed that it 

reads the same both in Sanskrit and Prakrit. This is called àak«tsmkm!.”. 
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Aldus moet men door [het gebruik van] de taal een verwoven vermenging zien. Dan is er ook 

het halfzuivere [Pai÷àcã], zoals:  

Toen de parels trilden en op het bed vielen, veroorzaakt door de aanwezigheid van de hitte 

van de scheiding, toen was het alsof het eenzame koord rond de hals van de verlaten vrouw 

het snoer van de Dood was. 

 

Of zoals van deze : 

 

øiva die de bergen bewoont, de wensboom die aan het volk de vruchten geeft die zij wensen, 

hij zegeviert; zij die oprijst naar de dood, dochter van de bergen, de wensliane voor haar 

aanbidders, zij zegeviert.570 

 

Aldus na deze definitie gezien te hebben, kunnen we een vermenging van alle talen zien. 

 

 

Mk:  ÷rã-mad-vãra-mukundadeva-nçpatau doþ-stambha-kumbhãnasa - 

krãóà-grasta-samasta-÷àtrava-kula-pràõànile dharmataþ | 

÷àsaty utkala-medinãü raghu-patau sàkùàd ayodhyàmiva 

gràme vãra-vara-pratàpa-nçpateþ pårõo nibandho navaþ || 

 

Toen de edele en mannelijke heer Mukundadeva, die met zijn adem als de wind een hele 

groep van vijanden greep, als in een spel een slang als een arm [stevig] als een boomstam, 

rechtvaardig het land Orissa regeerde, zoals Raghupati het land Ayodhya in levende lijve 

regeerde, toen is er in het dorp van de grote heldhaftige koning Pratàpa deze nieuwe literaire 

compositie voltooid.571 

 

 

iti ÷rã màrkaõóeya-kavãndra-kçtau pràkçta-sarvasve pai÷àciky-anu÷àsanaü 

viü÷atitamaþ pàdaþ || 20 || 

                                                 
570 Dit is een lofvers aan øiva-Giri÷a, øiva die in de bergen woont, en aan Parvatã, zijn gemalin. De eerste regel, 

gericht aan de mannelijke øiva, staat in het Sanskrit, de tweede regel aan de vrouwelijke Parvatã staat in het 
øaurasenã. Ghosh (1954, p. 155) verwijst naar Grierson die het eerste vers geïdentificeerd heeft als voorkomend 
in de Sarasvatãkaõñþàbharaõa, II 9. 
571 Acharya (p. 17) verwijst naar dit vers om Màrkaõóeya te situeren. Zie p. 36. 
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Aldus het twintigste hoofdstuk, een instructie in de taal Pai÷àcikã, in de Pràkçta-Sarvasva, 

samengesteld door de prins der dichters ÷rã Màrkaõóeya. 

 

|| samàpta÷ càyaü granthaþ | 

 

Deze compositie is zo beëindigd. 

 

R÷ : iti pràkçta-kalpa-tarau pa¤cada÷a-kusumais tçtãya-÷àkhà niruktà || 

 

Aldus is hier de derde tak met de vijftien bloemen in de Pràkçta-Kalpataru uitgelegd. 

 

iti ÷rã-ràma-tarkavàgã÷a-bhaññàcàrya-viracitaþ saptapa¤cà÷at-tri÷atã-vinirmita-÷àkhà-trayeõa 

phalavàn (pràkçta)kalpa-taruþ sampårõaþ 

 

A l d u s  i s  de vruchtdragende wensboom van het Prakrit, met drie takken die uit 

driehonderdzevenenvijftig [bloemen] bestaan, samengesteld door de grote leraar ÷rã Ràma 

Tarkavàgã÷a beëindigd. 

 

Pu: samàptam ÷aurasenaü pai÷àcikaü såtram 

 

Het hoofdstuk over het øaurasena Pai÷àcika is beëindigd. 

 

iti puruùottama-devasya pai÷àcikaü såtraü samàptam || 

sam 385 jepå likhitam uttama-÷rã-j¤ànena saptativarùàdhika-vayasà || 

 

Zo is het deel van Puruùottamadeva over Pai÷àcika beëindigd. 

Het werd geschreven in het jaar 385 met de kennis van de hoogste heer, met een leeftijd van 

meer dan zeventig jaar.572 

                                                 
572 Nitti-Dolci (1938), p. IX. Het jaartal slaat op de Nepalese tijdrekening. 
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Besluit 

 

Dit werk is tot stand gekomen vanuit een interesse voor taal en voor de regels van de 

taal. Aan de hand van dit werk hoopte ik een overzicht te geven van de Indische taalkunde tot 

aan de late Prakrit grammatica, met een illustratie van de Prakrit grammatica door de tekst 

van drie grammatici. Mijn bedoeling was om een blik te gunnen op de werkwijze van deze 

grammatici, hoe ze hun werk opvatten, en hoe ze zichzelf plaatsten tegenover de 

aanwezigheid van vele verschillende talen in India. Met de inleiding heb ik geprobeerd daar 

iets meer duiding bij te geven.  

Hier, in dit besluit, kan ik tot mijn spijt niet zeggen dat ik een grammatica opgesteld 

heb. In de geest van het hele werk heb ik de vertaling eerder letterlijk dan interpreterend 

opgevat. Dit werk gaat over grammatica, maar het is geen grammatica. Daarom werden de 

regels van de grammatici niet weergegeven als was dit een handgrammatica klaar voor 

gebruik. Ik heb getracht de tekst voor zich te laten spreken. Het was mij ook niet de bedoeling 

om voor elk Prakrit woord dat de grammatici aanhalen een hedendaagse wetenschappelijke 

verklaring te geven, want deze verklaringen zijn meestal gebaseerd op wat de Indische 

grammatici zelf zegden. De teksten van de auteurs spraken voor zich, en hadden geen nood 

aan verdere interpretatie van mijn hand. 

De intentie van de grammatici zelf spreekt volgens mij uit hun werk. Ze wilden een 

leidraad vormen voor de literaire auteurs, een praktische handleiding tot het schrijven van een 

mooi en correct proza, poëzie of dramawerk.  Dat hun grammatica’s ook nu nog gelezen en 

gebruikt worden, toont aan dat zij dat doel overstegen hebben. Voor ons zijn zij getuigen van 

het verleden, die ons niets vertellen over het leven of de cultuur, maar die wel iets laten zien 

van één van de belangrijkste typisch menselijke fenomenen. Zij schreven over de taal, in al 

zijn vorm en kleur. 

 

In de loop van het werk ontstond de behoefte om vanuit een vergelijking te werken. 

Het naast elkaar leggen van de werken van met elkaar samenhangende grammatica’s biedt 

verschillende voordelen. Het vergemakkelijkt ten eerste de vertaling, want bepaalde regels 

met duistere omschrijvingen worden duidelijk aan de hand van dezelfde regels bij de andere 

grammatici. Ten tweede, de gelijkenissen en verschillen tussen de inhoud van de drie werken 

zijn interessant voor verder onderzoek. Bij een studie van een Prakrit werk kunnen de van 

elkaar afwijkende regels misschien uitkomst bieden voor bepaalde anomaliën in de 
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grammatica. Ten derde is het natuurlijk ook een interessante oefening om de verschillen van 

stijl in de grammatica’s te onderzoeken. De vergelijking hoeft zich ook niet te beperken tot 

deze drie grammatica’s, ook de werken van andere grammatici als bijvoorbeeld Vararuci 

zouden hier in gevoegd kunnen worden. 

 

De Indische grammatica is een interessant en veelomvattend onderwerp dat open staat 

voor meer onderzoekswerk. Verschillende problemen uit de sociolinguïstiek en de algemene 

taalkunde vinden hier een illustratie. Zo is het heel interessant om de verschillende 

toepassingen en gebruiken van het Prakrit in de vorige eeuwen te bekijken, en algemener, het 

statuut van een taal als literaire of als gesproken taal. Ook het strenge conservatisme van het 

Sanskrit dat soms ook overgenomen wordt door de latere Prakrit auteurs is een bijzonder 

fenomeen. 

Daarnaast zou men in de vergelijkende taalkunde de blik kunnen verruimen en het 

Prakrit uit de Indo-Arische sfeer te halen en zo een grensoverschreidend taalonderzoek te 

verrichten, naar bijvoorbeeld de Dravidische of Munda - invloed. In verband met hedendaags 

cognitivistisch onderzoek is het interessant om met behulp van deze ‘inheemse’ grammatica’s 

de ontwikkeling van een strenge nominatief-accusatief taal als het Sanskrit naar een taal als 

het Hindi, die eerder tot het ergatief-absolutief type behoort, te bekijken, evenals de manier 

waarop de Indische grammatici daarmee omgaan. 

Op deze onderwerpen ben ik vaak gestoten tijdens deze thesis, maar zij vielen buiten 

het bestek van het werk. 

 

Hierbij is dit werk beëindigd. Desalniettemin hoop ik dat het geen eindpunt betekent 

voor het onderzoek naar Indische grammatica.  
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Afkortingen 

 

BSOS: Bulletin of the School of Oriental Studies 

GOS: Gaekwad’s Oriental Series 

JRAS:  Journal of the Royal Asiatic Society 

MW:  Monier-Williams 

PSM : Pàia-Sadd-Mahaõõavo 

 

Mk: Màrkaõóeya 

Pu: Puruùottama 

R÷: Ràma÷arman 

 

AMg : Ardhamàgadhã 

JM : Jain Màhàràùñrã 

Jø : Jain øaurasenã 

M : Màhàràùñrã 

Mg : Màgadhã 

Pkt: Prakrit 

ø : øaurasenã 

Skt:  Sanskrit 

Ap: Apabhraü÷a 

Pai: Pai÷àcã 

 

Veõ: Veõãsamhàra van Bhañña Nàràyana 

øak: øakuntalà van Kàlidàsa 

Mçcch: Mçcchakañika van Sådraka 

Nø: Nàñya÷àstra van Bharata 

MM: Màlatãmàdhava van Bhavabhåti 
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