
Kwade koning Duryodhana 

 

Er was eens een kwade koning die heette Duryodana. En hij was altijd jaloers op zijn neef die ook 

koning was, die Yudisthira heette. Nadat koning Yudisthira eens een heel mooi festival had gegeven, 

kwam koning Duryodhana op bezoek. Hij verbaasde zich over de rijkdom in het paleis van de andere 

koning. Daardoor werd hij nog alleen maar meer jaloerser. Op een keer zat koning Yudisthira op zijn 

troon omringd door zijn broers en andere familieleden, alsook zijn weldoener Krishna. Op dat 

moment kwam Duryodhana de troonzaal binnen samen met zijn eigen broers. Hij had een helm op 

en had een zwaard in zijn hand. Het paleis van koning Yudisthira had allemaal magische foefjes. Zo 

waren er vloeren die er uit zagen als waterpartijen, en andersom waterpartijen die er uitzagen als 

vloeren. Omdat Duryodhana niet zo bekend was met het paleis zag hij de waterpartijen aan als vaste 

vloer. En daardoor viel hij in het water en werd helemaal nat. En dit gebeurde allemaal terwijl koning 

Yudisthira en zijn gevolg dit allemaal gadesloegen, en tot hun grote vermaak. Dit tot grote ergernis 

van koning Duryodhana. Toen dit gebeurde brachten de lakeien meteen droge kleren voor 

Duryodhana. Heel kwaad verliet hij terstond het paleis, samen met zijn broers. En ging terug naar zijn 

eigen paleis. Onderweg nog steeds briesend van kwaadheid. 

 

Enkele vragen die de leerkracht over dit verhaal zou kunnen bespreken, om de verbinding te leggen 

met het thema Bloot: 

•        Ben je wel eens jaloers geweest op iemand? 

•        Is iemand wel eens jaloers geweest op jou? 

•        Hoe reageer je als je iets stoms doet voor de ogen van anderen? 

•        Hoe reageer je al iemand anders iets stoms doet in jouw aanwezigheid? 

  

De waarden/belangrijke aspecten van het hindoeïsme die in dit verhaal naar voren komen: 

•        Zelfbeheersing 

•        Woedebeheersing 

•        Het gevaar van jaloezie 

•        Koninklijke ijdelheid 

 

 


