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ΜΑΧΑΜΠΑΡΑΤΑ 

Δέν είναι περίεργον, δταν άναλογισθώμεν τήν κοινήν πρωταρχικήν κοιτίδα 

των λαών, ή συγγένεια, ή όποια εμφανίζεται και εις το μυθικον πνεύμα τών Ί ν -

δοευρωπαίων ή Άρείων, συναπτόμενη ενίοτε και προς το σημιτικόν. Ή κοινό-

της αοτη έκ του άλλου έδημιούργησεν αυτοτελείς συγκριτικάς έπιστήμας. Έ ν 

τη παρούση μελέτη μέ άφετηρίαν το Ίνδικον έπος «Μαχαμπαράτα» έσταχυολο-

γήσαμεν παραδείγματα τίνα ενδεικτικά του ενιαίου πνεύματος τών λαών. Κατά τον 

18 αι. πρώτος ό Θεόφιλος Μπάγερ (1694—1738) έπεσήμανεν ομοιότητα της ινδι

κής και περσικής γλώσσης προς τήν έλληνικήν και άπέδωκεν αυτήν εις έπίδρασιν 

τής επεκτάσεως τής ελληνικής υπό τών Μακεδόνων. Οΰτως είναι λίαν ευλογοφα

νές να σκεφθώμεν δτι επιδράσεις έκ τής κοσμοκρατορίας του 'Αλεξάνδρου ενδέ

χεται να ενυπάρχουν εις τα ύποσημαινόμενα ύφ' ημών στοιχεία. 

Ή Μαχαμπαράτα1 (Μεγάλη Barata ή Μεγάλη ιστορία2 τών Bharata 

Kauravas Pandavas) έγράφη υπό του Μπαγκαβάν Βυάσα, του Μεγάλου Αγίου άλλω? 

K r s n a Dvaipâyana υίοΰ του μάντεως Parâsâra καΐ μιας ϊχθυοπώλιδος Satyavat1 

εις σανσκριτικήν γλώσσαν, περιλαμβάνει δε πλήθος δοξασιών και παραδόσεων 

κοσμογονικών, ιστορικών, θρησκευτικών, φιλοσοφικών και διδακτικών. 'Αποτε

λείται άπο 18 βιβλία, άσματα ή ραψωδίας (Πάρβα), είναι δε πενταπλάσια τής 

Ίλιάδος. Ό αρχικός πυρήν της χρονολογείται τον δον π.Χ. α ι . 3 . Ή επεξεργα

σία της έτερματίσθη τον 13 μ.Χ. αϊ. 

Πρώτον θα σταθώμεν εϊς το ση μείον : Ή Κούντι γνωστή ως Πρίτα θυ-

γάτηρ του Σούρα καΐ θετή κόρη του εξαδέλφου του Κουντιμπόγια, μέ τήν 

«μάντρα» (=λέξις σανσκριτική έν χρήσει εϊς τάς 'Ινδίας σημαίνουσα τήν μαγείαν 

ή γοητείαν, λέξεις προφερόμεναι μεγαλοφώνως) τήν οποίαν έδιδάχθη υπό του θεοΰ 

Ντουρβάσα έκαμνε τον "Ηλιον να τήν πλησίαση. 

Προς τήν «μάντρα» παραβλητέα ή επωδή (Ίων. και ποιητ. τύπος έπαοιδή) 

ήτοι μαγική ωδή ψαλλομένη ή άπαγγελομένη επί τίνος προς άποτροπήν έπαπει-

λοΰντος κακοΰ ή χάριν θεραπείας, κοινώς «ξόρκι». 

1) Μπαγκαβάν Βυάσα, Μαχαμπαράτα, 'Απόδοση στην 'Αγγλική Κ. Ρατζαγκοπαλα-
χάρι, Μετάφρ. Κ. Στεφανίδη, 'Αθήναι 1959. 

2) Ό Adolf Holtzmann «Indischen Sagen> οοτως αποκατέστησε τον πυρήνα. 
3) Ένθ. άνωτ. σ. 44—5. 
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Μαγικά μέσα ι προς έπίτευξιν του ποθούμενου «"έπαοιδαί, έπφδαί;; είναι 

γνωστά ήδη έκ του Όμηρου. Ούτω δι' αναλόγου γοητείας (τ 457—8) οι υίοί 

του Αύτολύκου εμποδίζουν την ροήν του αίματος έκ της πληγής του 'Οδυσσέως 

(τ 457—8) «έπαοιδή δ' αίμα κελαινόν | ίσχεθον». Έ κ τών Ευμενίδων του Αισχύ

λου 649: «τούτων έπωδάς ούκ έποίησε πατήρ». Έ κ του Α'ίαντος του Σοφοκλέους 

582 : «ου προς Ιατροί) σοφού θρηνεΐν έπωδάς προς τομώντι πήματι» δέν είναι 

ίδιον σοφοΰ Εατροΰ νά θρηνολογή έπωδάς έπί έλκους απαιτούντος έντομήν. 

Παρά Πλάτωνι. Πολιτεία 426β : «οΰτε φάρμακα... ούδ' αδ έπωδαί» είς 364β: 

«θυσίαι και έπωδαί», είς Συμπόσιον 202 ε: «τάς τελετάς και τάς έπωδάς». Εις 

Λουκιανού Φιλοψευδή 11—18 (έκδ. Lipsiae 1853) ή επωδή ως καΐ άλλαι μα-

γεΐαι εθεωρούντο τελεσφόροι προς έξέλασιν του ίου έκ του σώματος, έμψύχωσιν 

τών άψυχων, Ιγερσιν τεθνεώτων και έξημέρωσιν αγρίων θηρίων, κατ' εξοχήν 

6φεων. 

Ή μεσαιωνική incantatio, excantatio xcd praecantatio είναι διαδεδομένη σχε

δόν εις δλους τους λοούς της γης Άσσυρίους, Βαβυλωνίους, Αιγυπτίους, 'Ιου

δαίους. ΟΊ πατέρες της εκκλησίας, ως οί Ρωμαίοι άλλοτε διά του νόμου της Δω-

δεκαδέλτου, άπηγόρευσαν τάς τοιαύτας προλήψεις 3 . Πρβλ. και τά Γερμανικά 

Merserburger Zaubersprüche 4. 

Εις βίον μετά προσευχών του έκ Συρίας άλλοτε μάγου Αγίου Κυπρια

νού 2 (3 μ.Χ. αι.), δστις κυκλοφορεί εις φυλλάδια παρά τφ άγνω άπλοϊκψ Έλλη-

νικω λαω, βλέπομεν πλήθος μαγικών επενεργειών μεταξύ τών οποίων ύπήρχον 

μαγικά μέσα, συντελοΰντα εις τήν άπομάκρυνσιν συζύγων. Οΰτως άναγινώσκομεν: 

«δτι έποίει τους άνδρας και ούκ έσμίγοντο μετά τών γυναικών αυτών, τάς γυναί

κας καΐ ούκ έτεκνοποίουν» 5 . Διά τής έκ βαθέων προσευχής του 'Αγίου, ως ή 

«μάντρα» τής Μαχαμπαράτα έ'φερε τήν προσέγγισιν του Ηλίου προς τήν Κούντι, 

αιτείται ή διάλυσις τούτων. 

Ό "Αγιος κατά το κείμενον τής παραλλαγής του Άμβροσιανοΰ 6 κωδικός 

1) Ίδ. ύπο Ι Γ.Κούμαρη, άρθρον, Μαγεία, εν Έγκυκλ. Λεξικον 'Ηλίου σ. 692' επίσης 
Reallexicon der Vorgeschichte, λ, Zauber* F. Lexa, Ή μαγεία είς τήν άρχαίαν Αϊγυπτον 
(1925) κ.α\ 

2) Σ. Εύστρατιάδου, Άγιολόγιον της ορθοδόξου εκκλησίας, Έκδ. Άποστολ. Διακ. 
Έκκλ. Ελλάδος, σ. 260-1. Lexikon für Theologie und Kirche, 2 Aufl. Freiburg 1959. 
VI σ. 701—2. Περί του μαρτυρίου του 'Αγίου Κυπριανού ίδ. Acta Sanctorum Septembres 

3) Ί δ . Άνδριακά Χρονικά 5 Ι. Κ. Βογιατζίδου. Γλώσσα και Λαογραφία της νήσου "Αν
δρου τομ. Β σ. 247 και 200. 

4) Διά τήν πληροφορίαν ταύτην ευχαριστώ τήν κυρίαν Minakuli (Νοεμβρ. 1969). 
5) Το κείμενον ϊσως ελήφθη έκ κωδίκων δημοσιευθέντων είς μή υπάρχοντα èv Ελλάδι 

βιβλία ώς του Α. Grohmann, Griech. Kept. u. arab. Texte z. Religion u. rei. Lit. in 
Aegyptens Spätzeit, Hei 1934, 231—326 καΐ Α. Grohmann, Wiener Zeitschrift für die 
Kunde des Morgenlandes, Wien (30) 1916, 121—150. 

6) (Cod. Ambr A 56) Ί δ . Dr. Th. Schermann, Die griechischen Kyprianosgebete» 
Oriens Christianus (3) 1903, 313 Ποικιλία επωδών είναι γνωσταί και έκ τής Νεο-Έλληνι-
κής παραδόσεως. Οΰτως είς Λαογραφίαν τομ. Α 698—700, εύρίσκομεν Κυπριακάς έπωδάς 
ύπο Χρ. Παντελίδου) διά το «δήμμαν του άλουποΰ, τοϋ πόνου, διά το Έβκαρμαν τοϋ φόου» 
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(16 αι.) ικετεύει καΐ παρακαλεί τον Θεόν, δια της έπαναγνώσεως της προσευχής 

του, ίπως «αί κοιλίαι γεννώσι καί αί μητέρες συλλήψονται» «ΚαΙ πας άνθρωπος 

εάν δεθη παρά δαίμονος ή παρά άνθρωπου κακοΰ, δταν άναγνωσθη ή ευχή αΰτη 

ενώπιον αύτοΰ, £να λυθή άπο παντός δεσμού και κρατήματος καί μαγίας». 

Καθ' έτερα στοιχεία του 'Ινδικού έπους ή Κούντι εκ του Ήλιου έφερεν 

εις τον κόσμον Ιν ό λ ό λ α μ π ρ ο ν βρέφος, το όποιον έγεννήθη μέ μίαν θεϊ-

κήν π α ν ο π λ ί α ν, είχε δέ είς τάς άκρας των ώτων του δύο ολόχρυσα 

λ α μ π ρ ά ένώτια. 

'Ενταύθα δυνάμεθα να ένθυμηθώμεν τήν θεάν Άθηναν, ή οποία έγεννήθη 

π ά ν ο π λ ο ς εκ της κεφαλής του Διός, δια τής επεμβάσεως του "Ηφαίστου, 

ώς απεικονίζεται εις το Άν. αέτωμα του Παρθενώνος, α π α σ τ ρ ά π τ ο υ σ α 

εις το φως τής Ήοΰς. Τα λαμπρά σκολαρίκια του έπους πιθανόν νά έχουν σχέ-

σιν μέ τον Όμηρικον χαρακτηρισμον έν ωτίων ώς «έρματα τ ρ ί γ λ η ν α μο

ρόεντα» 1. Ή γέννησις ο λ ό λ α μ π ρ ο υ βρέφους εις το Ίνδικον έ'πος άναμι-

μνήσκει δτι εις τον τρίτον λάκκον του Α κυκλικού περιβόλου των Μυκηνών8, 

περιείχοντο τρεις γυναίκες καί δύο παιδία εντός ελασμάτων χρυσού, ήτοι ολό

λαμπρα μέ διατήρησιν του σχήματος τών δακτύλων εις τάς χείρας καί τους πόδας. 

ΆρκεταΙ χρυσαΐ πλάκες του στήθους, άλλαι άπλαΐ, άλλαι διακεκοσμημέναι ευρέ

θησαν επί του στήθους ανδρών τών λάκκων IV καί V. Χρυσαΐ προσωπίδες έκτος 

τών εκ τών Μυκηναϊκών περιβόλων είναι γνωσταΐ έκ προσώπων νεκρών του αρ

χαίου Μεξικού ώς καί έκ τής Φαραωνικής Αιγύπτου. 

Έ ν συνεχεία το Ίνδικον έπος λέγει δτι μετά τήν γέννησιν του παιδίου ή 

Κούντι ανέκτησε πάλι τήν παρθενίαν της, δια ν' απόκρυψη δμως τήν έντροπήν 

της έτοποθέτησεν αυτό εις έσφραγισμένον κιβώτιον και το έ'ρριψεν εις τον ποτα-

μόν. Εις άτεκνος άρματηλάτης κατά τύχην είδε το κιβώτιον, το όποιον έπλεε, το 

«τον σταφυλίτην» «το πιτταροΰιν» (=μαντεία προς εΰρεσιν του κλέπτου) είς Λαογραφί α ν τομ 

Α σ. 698-700 (υπό Ή ρ ώ δ ο υ Δ. Ροδοπούλου) «Άχαϊκήν έπωδήν τών κάμπων καί τών έντόμων> 

είς Λαογραφίαν τομ. Β σ. 464 κ.έξ. « Έ π ω δ ά ς έκ Φθιώτιδος» συμπεριλαμβάνουσας « Ή τ ε μ α ) 

γ ι ' ανεμοπύρωμα» «Για το καλό σπυρί» «Για το δάγκασμα του φιδιού» «επί βασκανίας» (ζώω 

«"Οταν ματιάζονται τα μικρά παιδιά», είς Λαογραφίαν τομ. Β ύπο Σ. Δ. Παγώνη σ. 466 

471 «Κεφαλληνιακάς έπωδάς» μέ Ξόρκι σκορπιού, επωδή κλήδονος (του "Αη Γιαννιού) Ξόρ 

γιά το κόψιμον, Ξόρκι μυρμήκων, Ξόρκι είς το τρίχωμα τοϋ βυζιού. Ξόρκι 'ς τό μάτι, ε ίς 

Λαογραφίαν τομ Β. Σ π . Α. Κοσμάτου «Έπωδαί Κεφαλληνιακαί» Ε π ω δ ή της βασκανίας-

έπωδή του δήγματος αράχνης, επωδή της έπισχέσεως γάλακτος θηλαζούσης γυναικός, είς Λ α 1 

ογραφίαν τομ. Β σ. 191—3, Σ . Δ. Παγώνη, Κεφαλληνιακαί έπωδαί, Ξόρκι παγανών, Ξόρκ1 

θερμόργιον (θέρμη-(-ρίγος), Ξόρκι του σφαλαγγιοΰ, Του έρυσιπέλατος, είς Λαογραφίαν τομ. Γ . 

υπό Γ. Θ. Χατζιώτη σ. 4 9 4 - 5 « Έ π ω δ α ί έξ Αιγίου καί Άργαλαστης» Ξόρκιο πού δέ μ π ο " 

ρεΐ να κατουρήση το ζώ, Ξόρκιο για το κριθαράκι, "Οταν κουβετιάζη ή φωτιά. 

1) Ί δ Καλλιόπης Γιαννουλίδου, « Έ ρ μ α τ α τρίγληνα μορόεντα» Π Λ Α Τ Ω Ν Έ τ . ΙΑ 

1959 σ. 457—459, C h r y s o u l a Kardara, Έ ρ μ α τ α τρίγληνα μορόεντα έν Α JA 1961, 62—64 

Γ. Σ τ . Κορρέ, Τά 'Ομηρικά ένώτια, ΠΛΑΤΩΝ ε*τ Ι Σ Τ ' 1964 2 4 6 - 2 5 8 . 

2) Σ π . Μαρινάτου—Χίρμερ, Κρήτη καί Μυκηναϊκή Ελλάς, 'Αθήναι 1959 σ. 55—5θ' 

επίσης G. Ε. Mylonas, Mycenae and Mycenaean Age, Princeton New Jersey 1966 σ' 
9 0 καί 131. 
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άπεμάκρυνε του ύδατος καί Οτε τό ήνοιξε ηύχαριστήθη βλέπων το ώραιότατον 

βρέφος. "Εσπευσε λοιπόν να το φέρη εις την σύζυγόν του καί εκείνη το ήγάπη-

σεν ώς 'ίδιον τέκνον. Αύτας τάς πληροφορίας δίδει το έπος περί του Κάρνα του 

υίοΰ του θεοΰ 'Ηλίου καί της Κούντι. 

"Ως προς τήν άνάκτησιν της παρθενίας της Κούντι μετά τήν γέννησιν του 

Κάρνα, εκ της Ελληνικής μυθολογίας δύναται να παραβληθή ή θεότης "Ηρα, ή 

όποια κατ' έτος λουομένη είς τήν πηγήν Κάναθον της Ναυπλίας ώς πληροφορούν 

οι Άργεΐοι τον Παυσανίαν 1 έγίνετο παρθένος : «Έν Ναυπλία, καί πηγή Κάναθος 

καλούμενη* ενταύθα τήν "Ηραν φασίν Άργεΐοι κατά έτος λουμένην παρθένον 

γίνεσθαι». 

Ό Αιλιανός2 αναφέρει Συριακόν ζεύγος ύπό το Ονομα του Διός καί της 

"Ηρας, μετά τον γάμον του οποίου, ή "Ηρα έλαβε το λουτρόν εις πηγήν της Με

σοποταμίας. Οι Σύροι ιθαγενείς έμυθολόγουν Οτι το σημεΐον ήτο πάντα ευώδες, 

δ άήρ πεπληρωμένος γλυκείας εύωδίας καί εξημερωμένοι ίχθύες έσκίρτων εντός 

του ύδατος. Αϊ Συριακαί θεότητες, τάς οποίας ό Αιλιανός καλεί Δία καί "Ηραν 

ήσαν πιθανόν ή Άτάγαρτις καί è Βήλος 3 . «Καί έν τη γη δε τη τών ποταμών 

του τε Εύφράτου καί του Τίγρητος μέση πηγή υμνείται, καί είς βυθόν [κάτω] 

διειδής είναι, καί έκβάλλειν ύδωρ ίδεΐν λευκόν, καί γίνεται ποταμός τό έκπΐπτον 

δνομα Άβόρρας· έπάδουσί τε τω ονόματι οι έπιχώριοι καί λόγον Ιερόν, καί έστιν 

ό λόγος· ή "Ηρα μετά τους γάμους του Διός ενταύθα άπελούσατο, ώς φασιν οι 

Σύροι, καί εις νυν ό χώρος εύωδίαν άναπνεΐ, καί πας ό άήρ κύκλω ταύτη κίρνα-

ται' καί ενταύθα σκιρτώσιν ιχθύων πράων άγέλαι». 

Προς τήν άπόκρυψιν του βρέφους υπό τής Κούντι εντός κιβωτίου έκ τής 

Ι Ελληνικής μυθολογίας παραλληλίζομεν, τήν ένθεσιν υπό του 'Ακρισίου του Περ-

σέως μετά τής θυγατρός Δανάης εντός λάρνακος καί τήν άπόρριψιν τούτων εις 

τήν θάλασσαν. Ή λάρναξ έφθασε μέχρι Σερίφου, ένθα παρελήφθη υπό του Δί-

κτυος, ό όποιος καί ανέθρεψε τον Περσέα. 

Κατά τον Άπολλόδωρον 4 «ώς δέ ένιοί φασι, Ζευς μεταμορφωθείς εις χρυ-

σόν καί δια τής οροφής εις τους Δανάης είσρυείς κόλπους συνήλθεν αίσθόμενος 

δέ 'Ακρίσιος ύστερον εξ αυτής γεγεννημένον Περσέα, μή πιστεύσας υπό Διός 

έφθάρθαι, τήν θυγατέρα μετά του παιδός εις λάρνακα βαλών έρριψεν εις θάλασ

σαν, προσενεχθείσης δέ τής λάρνακος Σερίφω Δίκτυς άρας άνέτρεφε τούτον». 

Ό μΰθος τής μητρός του Περσέως Δανάης ήτο ύπόθεσις έργων 5 του Σοφοκλέους 

καί του Εύριπίδου. 

Ό Περσεύς ώς γεννηθείς έκ του λαβόντος τήν μορφήν χρυσής βροχής Διός» 

ή οποία είσέρρευσεν εις τους κόλπους τής Δανάης, ενδέχεται ώς ό υιός τής Κούν-

1) Παυσ. 2. 38, 2—3. 
2) Αίλιαν. Περί ζφων ιδιότητος (^=De natura animalium) Xl l 30, Parisiis 1858. 
3) W. Robertson Smith, Religion of the Semites9, σ. 172. 
4) Άπολλδ. 2.4.1. 
5) Trag. iGraec. Fragni. ίχ8 NaucK2 143 κ. εξ, 168 κ. εξ. 453 Α. C. Pearson, 

Fragments of Sophocles τομ. Ι σ. 38 κ. εξ., 115 κ.έξ. 
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τι Κάρνα να ήτο απαστράπτων, αν και δέν έχομεν περί αύτοΰ ούδεμίαν μαρτυρίαν. 

Κατά την Άγίαν Γραφήν 1 διαταγή του Φαραώ έλεγε: «παν άρσεν, δ έάν 

τεχθή τοις Έβραίοις, εις τον ποταμον ρίψατε». Οΰτως εκ της φυλής του ΛευΙ 

έγεννήθη άρρεν, το όποιον διεφυλάχθη επί τρεις μήνας* επειδή δέ δέν ήδύναντο 

να αποκρύπτουν αύτο περαιτέρω, ή μήτηρ του έλαβε «θΐβιν» ήτοι πλεκτον κιβώ-

τιον, θήκην, καλάθιον, ('Ησύχιος, Φώτιος) Έβραϊστί thêbah, το έχρισε μέ άσφαλ-

τόπισσαν, ένέβαλον το παιδίον εις αύτο και το έτοποθέτησαν είς το έλος παρά 

τον ποταμόν. Ή «θίβη» παρελείφθη υπό τής ακολουθίας τής θυγατρος του Φα

ραώ μετά τής όποιας κατέβη δια νά λουσθή είς τον ποταμόν «άνοίξασα δέ ópqt 
παιδίον κλαΐον έν τη θίβει, και έφείσατο αύτοΰ ή θυγάτηρ Φαραώ... Μωϋσήν... 

έκ του ύδατος αυτόν άνειλόμην». 

Λάρναξ μετ' άνθρωπου ριφθεΐσα εις τον ποταμόν είναι γνωστή και έκ τής 

Αιγυπτιακής μυθολογίας 2 . Έγένετο υπό τάς εξής περιστάσεις: Ό "Οσιρις δια 

τής βοηθείας τής αδελφής και συζύγου του "Ισιδος ένεκαινίασε τήν βασιλείαν του 

υπό αισίους οιωνούς και έφρόντιζε μέ ζήλον δια τήν εύημερίαν των ανθρώπων, 

διαδίδων είς αυτούς χρησίμους γνώσεις, δπως τήν γεωργίαν, άμπελουργίαν καΐ 

τάς τέχνας. Έφθονήθη βμως ύπο του αδελφού του Σήθ (Τυφώνος), ό όποιος 

είχε σύζυγον τήν Νέφθυν, ούτος δέ έζήτει εύκαιρίαν να τον εξόντωση. Κατά τήν 

διάρκειαν ενός συμποσίου, είς το όποιον τον είχε προσκαλέσει ύπούλως, επέτυχε 

να κλείση αυτόν εντός λάρνακος και να τον ρίψη εις τον ποταμόν. Ή ΤΙσις επέ

τυχε να τής τον δώσουν οπίσω και μετέφερεν αυτόν πάλιν είς Αϊγυπτον. 'Επα

κολουθεί ή άνάληψις του υπό του Σήθ, δ τεμαχισμός του είς δεκατέσσαρα τεμά

χια και ή διασκόρπισίς του καθ' άπασαν τήν χώραν. 

Αναλογίας του "Ινδικού έπους προς το Έλληνικον εύρίσκομεν είς το'^Σβα-

γιαμπάρα τής Ντρωπάντι 3 : Τέλος έφθασε και ή μεγάλη ημέρα του Σβαγιαμπάρα. 

Έ ν χονδρον χαλύβδινον τόξον έτοποθετήθη εν τφ μέσω τής μεγάλης αιθούσης 

τής υποδοχής. Ό υποψήφιος δια τήν χείρα τής πριγκηπίσσης έπρεπε να ρίψη 

μέ το τόξον εν χαλύβδινον βέλος και να δυνηθή να το περάση δια τής οπής ενός 

περιστρεφόμενου δίσκου σημαδεύων ένα στόχον, ό όποιος είχε τοποθετηθή είς 

τήν όροφήν τής αιθούσης. Το αγώνισμα αυτό άπήτει ύπεράνθρωπον δύναμιν και 

τέχνη ν και ό Ντρουπάντα εδήλωσεν 6 τι ό ή ρω ς ό όποιος θά τό έπετύγχανε θα 

έκέρδιζε τήν χείρα τής θυγατρός του. 

Πλήθος γενναίων και ένδοξων ηρώων είχον συναχθή εξ όλων των μερών 

τής Μπουραρβάσα, μεταξύ αυτών και οι υιοί του Ντριταράστρα, όμοΰ μέ τους 

Κάρνα, Κρίσνα, Σισουπάλα, Ζαρασάντα και Σαλύα. Έκτος των υποψηφίων μνη

στήρων υπήρχε μέγα πλήθος θεατών και επισκεπτών. 

(σ. 84) Ό Άρτζούνα.-.ετοποθέτησεν έν βέλος είς τήν τεταμμένην χορδήν... 

1) "Εξοδ. Β. 

2) Πλούταρχος, Περί "Ισιδος και Όσίριδος § 15. Πάπυρος Λαρούς, Παγκόσμιος Μυ
θολογία, τομ. Α σ. 37. 

3) Ί δ . σ. της παραπεμφθείσης εκδόσεως τοΰ έπους σ. 82, 84, 85 
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άδΊακόπως ή ά&ιστάκτως, έξηκόντισε διαδοχικώς πέντε βέλη εντός του περιστρε

φόμενου μηχανισμού και ισαρίθμους φοράς επέτυχε τον στόχον. (σ. 85) Ή Ντρω-

πάντι... έπέρασε το περιδέραιον εξ ανθέων εις τον λαιμον του νικητοΰ. 

Ό "Ομηρος είς την μνηστηροφονίαν της 'Οδύσσειας περίγραφε τήν σκη-

νήν κατά τήν οποίαν δ 'Οδυσσεύς κατά το περίφημον άρχαΐον κείμε ν των στί

χων 416-423. 

Αυτά τα ολίγα διαδεδομένα στοιχεία τά οποία είναι μάλλον Αλεξανδρινά 

συνελέξαμεν έκ της εκδόσεως, τήν οποίαν εϊχομεν άνά χείρας. Ό ώς boule de 

neige δια της παρόδου των αιώνων άνακυκλισθείς πυρήν της Μαχαμπαράτα ι 

ηύξήθη είς 214 778 στίχους, άργότερον δέ προσετέθη και το ποίημα «χαριβάνσα». 

Ταΰτα χρήζουν ιδιαιτέρας έρεύνης. Θά συμπληρώσωμεν δέ δια της έπισκοπήσεως 

ετέρας σχετικής Ευρωπαϊκής βιβλιογραφίας. "Αλλωστε είναι γνωστόν δτι ή Βραχ-

μανική αστρονομία οφείλει πολλά είς τους "Ελληνας. 

ΓνωσταΙ καί έλληνικαί επιδράσεις επί της γλυπτικής τών 'Ινδών ένθα κυ

ρίως αί έλληνικαί παροικίαι Γκαντάραν καί Παντζάμπ. Ή λιθοδομία οΰτως αντι

κατέστησε τήν ξυλοδομίαν καί πλινθοδομίαν είς τους ναούς. Έλληνικον κράτος 

ίδρύθη μετά τον θάνατον του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου υπό του Χαντραγκούπτα 

(Σανδροκόττου), δστις ένυμφεύθη τήν θυγατέρα του Σέλευκου Έλένην. Έλληνο-

Ίνδικά κράτη ίδρύθησαν μετά τον θάνατον του εγγονού του Άσόκα (272—232), 

τά όποια επέζησαν μέχρι του 50 π.Χ. 
Έπικοινωνίαν Μυκηναϊκών χρόνων προς 'Ανατολάς δυνάμεθα νά σκεφθώ-

μεν καί έκ του μυθικού κύκλου του Περσέως δστις ήράσθη της 'Ινδής 'Ανδρομέ
δας, τήν οποίαν καί άπηλευθέρωσεν έκ του κήτους είς δ τήν είχεν εκθέσει προς 
βοράν ό πατήρ της Κηφεύς. 

Είναι τυχαία άραγε καί άνευ βαθυτέρας σημασίας διά τήν άλληλοεπίδρασιν 
καί διαμόρφωσιν κοινής saga είς αμφότερους τους λαούς ; 

1) «'Επιτομή της Μαχαμπαράτας» άλλως Βαλαβαράτα κατέστη γνωστή εν Ευρώπη το 

πρώτον το 1847 ύπο τοϋ Δημ. Γαλανού, του 'Αθηναίου, είτα Λ. Μαβίλλη καί Κ. Θεοτόκη Ή 

προσθήκη είς το έπος «ΤΑσμα τοϋ Ύψηλοΰ: Bhaçavad Gita» μετεφράσθη είς τήν Εύρώπην είς 

τήν Λατινικήν υπό του Α. W . ν. Schlegel. Ό W. ν. H u m b o l d t θεωρεί αυτό ώς «το ώραιό-

τερον ίσως το μοναδικον αληθές ποίημα ..» ιδ. Xnaurs, Geschichte Her Welt l i teratur, Mün
chen, 1953 σ. 179 Κ ά ζ ι Ρ α μ Ν τ ά ς επιτυχής μεταφραστής της Μαχαμπαράτα τον 17 αί· 

Έ τ ε ρ α ι μεταφράσεις Η. Fauche, Paris 1863, P. C. Roy Calcutta 1884, M, Ν Dut t ' 

Calcutta 1895. Έκλογαί επίσης υπό Holtzmann, Karlsruhe 1845, Indische Sagen ύπο 

R. C, Dutt , London 1899. T h . Pavie, Paris 1844, Ph. E. Fouceaux, Paiis 1862, Ί τ α λ . 

Pavoünl 1902. Πρβλ. επίσης τήν concordàcia με το εύρετήριον περιεχομένων του Η. Jacobi, 

«Das Μ» Bonn 1903, I n d e x to the names of t h e M. v. s. Soerensen, L o n d o n 1904 

«The Cambridge History of Indi ι» (Cambridge 1922, Δ. Γαλανού «'Ινδικών μεταφράσεων 

πρόδρομοι» 1845, «Βαλαβαράτα» 1847, «Καλιντάσα», «Σακούνταλα» μετάφρ. Κων/τίνου Θεο

τόκη, J. Garcia di Ja?sy «Histoire de la l i terature h indouie et h i n l o u s t a n i t » (3 Bde 

Paris 1870—1), F. E. Keay History of H i n d . Li terature (London 1920) M. Winternilz 

« j a schichte der Indischen L ; t e r a t u r » (3 Bde 1905—1922 engl. Bombay 1927), A. B. 

Keith «The Sanskrit Drama> Oxford 1924, «A History of Sanskrit Literature» L o n d o n 

1928, E. W. Hopkins , Epic, Mythology, St rassburg 1915, H e l m u t h v. Glasenapp Die Li

tera turen In l iens von ihren Anfängen bis zur Gegenwar t , Wild p a r k - Potsdam 1929 
σ. 81 καί 91 δπερ «Τδον». 


