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In eeii van de vroegere jaargangen van deze Z?«.)V̂ râ e« (Zesde
Volgr., I I I , 1 , 49—56) heeft Prof. KERN mededeeling gedaan
van de ontdekking van den Petersburgschen hoogleeraar SERGEI

OLDENBURG dat de verhalen van de Jatakamala in dezelfde volgorde,
waarin zij in dat heilige boek voorkomen, op het beeldhouwwerk
van den Boro Boedoer zijn voorgesteld. * Behalve deze samenhan-
gende serie heeft dezelfde geleerde nog eenige andere Buddhistische
vertellingen op de reliefs aan den tempel aangetroffen. Ik wensch
hier stil te staan bij een van die losse avadanas, en wel bij de
nrs. CXXIII—CXXVII, 216, 218, 220 , 222, 224, die de geschie-
denis van Maitrakauyaka behelzen (zie KERN'S opstel t. a. p., bldz. 55).

De aanwezigheid van dat avadana ouder de afgebeelde verhaaltjes
kan niet bevreemden. Het geniet eene groote mate van populariteit
bij de Buddhisten. In het Pali Jatakaboek komen verschillende
verzen voor, die er op zinspelen, en de uitvoerige commentaar
(Atthakatha) geeft er dan ook een omstandig relaas van. In de
geschriften der zoogenaamde Noordelijke Buddhisten staat het in
vrij wat bundels van heilige verhalen. Bij de laatstgenoemden is
het ook een merkwaardig geval dat daar behandeld wordt, eene
z o n d i g e daad van den Bodhisattva, die later in zijne existentie
als Qakya-prins, het Buddhaschap zou deelachtig worden. Qakyamuni
zou ze aan de schare zijner geloovigen verteld hebben, om door aan
eigen ervaring ontleend voorbeeld op des te indrukwekkender wijze
te doen zien de wrange vruchten van oneerbiedigheid tegenover

' In het JbumaZ <>ƒ <fce AnwWcan Oriental Society, XVIII, 184 vgg., heeft
de heer WIENER van het geheele, in het Russisch gestelde artikel van OLDEN-
BURG eene Engelsohe vertaling gepubliceerd.

7' Volgr. V. 12
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zijne moeder, en met te meer klem in te scherpen het gebod:
Eert uwen vader en uwe moeder, opdat het u welga.

Ondanks eenig verschil tusschen de Pali en de Sanskrit redacties
van ons verhaal, een verschil waarop wij later zullen terugkomen,
bestaat er alleszins grond om aan te nemen dat het tot de oudste
en aan alle secten gemeenschappelijke herinneringen van de Buddhis-
tische Kerk behoort, even goed b.v. als dat van het zelfopofferende
haasje dat tot belooning van zijn heldenmoed eu vroomheid eeue
plaats in de maan kreeg.

Tot nadere opheldering van de reliefs van den Boro Boedoer die
op de Maitrakanyaka-geschiedenis betrekking hebben, moeten wij
natuurlijk uitgaan van de voorstelling, zooals die in de geschriften,
in het Sanskrit opgesteld, van dat verhaal gegeven wordt. Het zal
blijken dat die teksten met de afgebeelde tafereelen in volkomen
overeenstemming zijn. Met de redactie, zooals die ons door den
commentaar op Jataka wordt verteld, is dat niet het geval; iets
wat a priori te verwachten was.

In de litteratuur van het Buddhistische Sanskrit zijn mij vier
teksten bekend, die de Maitrakanyaka-legeude bevatten, misschien
bestaan er nog meer. Van deze zijn er twee uitgegeven , Divya-
v a da na, ed. Cowell and Neil, nr. 38 (bldz. 586—609) en
A vad an a? a tak a, nr. 36 (I, 193—2Ü5 mijner uitgave). De twee
andere zijn slechts in handschrift voorhanden, nl. Ksemeudra's
A v a d a n a k a l p a l a t a , nr. 92 en het B h a d r a k a l p a v a d a u a ,
nr. 28. Op de Universiteitsbibliotheek te Cambridge, waar hdss.
van beide werken zijn, heb ik die teksten leeren kennen, zij zijn
te vinden MSS Add. 1306, f. 843a—347 a (A v a d a n a k a p a l a t a )
en Add. 1411, f. 225b—234 b (Bhadrak.) Van deze bronnen is
het relaas in A v a d a n a c a t a k a ongetwijfeld de oudste. In ver-
taling is zij reeds lang bekend, zie PEER, ^«». <2u ^f/w/e Gtó»«tf,
XVIII, "Avadana-pataka, cent légendes (bouddhiques) traduites du
Sanskrit//, Paris, p. 131—137.

In dezen oudsten ons bereikbaren vorm luidt dit Buddhistisch
verhaal als volgt:

Lang, heel lang geleden * woonde er in de stad Benares een
opperkoopman en karavanenleider, die overzeeschen handel dreef.
Zijn naam was Mitra. Hoewel gelukkig gehuwd en rijk, had hij

- In de Pali teksten wordt de gesohiedenis gesteld in de dagen van den
Buddba Kassapa (= Kaïyyapa).
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kommer. Niet omdat zijn huwelijk kinderloos bleef, zelfs bracht
zijne vrouw hem steeds zonen ter wereld; maar zoo was er een
geboren, zoo stierf hij weder, telkens en telkens •'. Die regelmatig
terugkeerende tegenspoed drukte hem neer, de hoop op mannelijk
nakroost scheen voor goed verloren. En, zooals in soortgelijke ge-
vallen van kinderloosheid met stereotiepe gelijkluidendheid in de
Buddhistische avadana-buudels vermeld staat, op raad van bloed-
verwanten en vrienden wendde hij zich met gebed en offer tot
allerlei godheden en hoogere wezens om ze gunstig voor zich te
stemmen. Hij bad tot Qiva, tot Varuna, Kubera, Qakra, Brahma
enz., tot de beschermgoden van tuinen , bosschen, wegen, pleinen,
tot de godheden die dagelijks hun aandeel van zijne maaltijden
genoten, tot zijne persoonlijke genii. Natuurlijk was dit alles
vruchteloos. Want, zoo heet het, in de vaste bewoordingen van
dezen rationalistisch getinten locus classicus, de menschen maken
elkander wel wijs dat het krijgen van zonen en dochters van
gebeden afhankelijk is, maar in de werkelijkheid is het niet zoo.
Volgt de aanwijzing van de natuurlijke oorzaken van de procreatie,
ten getale van drie: hartstocht van man en vrouw; r t u der vrouw;
gereedstaan van den g a n d h a r v a [vrijwel gelijk aan //de ongeboren
menschenziel//, of, omdat de Buddhisten van eene //ziel// ( a tman)
niet weten willen, //den op een nieuwe existentie wachtenden
p u d g a l a (individu)//] *. Een beteren raad ontving onzen Mitra
van een vriend. //Geef aan den eersten zoon die u geboren
wordt een meisjesnaam. Doet gij dit, dan zal hij lang leven.//
Mitra deed aldus, en noemde den knaap, die hem weldra geboren
werd, Maitrakanyaka; als zoon van Mitra moest hij 'Maitra' en als
meisje k a n y a k a heeten. * Het middel bleek probaat, want deze
zoon bleef in leven.

Al wordt in ons avadana de beweegreden van die schijnbare ge-
slachtsverandering niet vermeld, de bedoeling er van is duidelijk.
Zoodoende moesten de booze demonen, die pasgeboren kiuderen
rooven, en die in ous geval het blijkbaar op zuigelingen van het

* Doordat de handschriftelijke overlevering hier corrupt is, geeft FEER'S
vertaling hier den zin niet juist weer. Hij heeft: „il ne lui naissait pas
d'enfants". In mijne uitgave heb ik betoogd dat in plaats van het overge-
leverde pu t r a j a y a n t e ca te lezen is p u t r a j a y a n t e m r i y a n t e ca.

* Vgl. FersZ. en Afeifed. ier JsTon. A*od., A/a. £e«., Vierde Keeks, IU, 379.
* Bij Ksemendra heet hij soms met feinininumuitgang Maitrakanyaka. In

Avadanac. en Divyav. is de naam een maseulinum.
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mannelijk geslacht voorzien hadden, op een dwaalspoor gehracht
worden. De gevaarlijkste dag is de zesde levensdag, waarop het
huiselijke ritueel der Hindoes dan ook de ceremonie genaamd
S a s t h i p ü j a verricht wil hebben. ' Doch hoe dit zij, het behoud
van den knaap was te gelukkiger, omdat uit de lichamelijke ken-
teekenen, die Maitrakanyaka bij zijne geboorte medebracht, mocht
afgeleid worden dat in hem een bijzonder begaafde persoonlijkheid,
een hooger wezen ter wereld was gekomen. '

Maitrakanyaka was nog een klein kind, toen zijn vader op een
overzeesche reis het leveu liet. Toen hij zelf volwassen was, vroeg
hij zijne moeder: "Moeder, waarmede verdiende vader zijn geld,
dan zal ik datzelfde beroep gaan uitoefenen.'/ Maarzij , die bij zich
zelve bedacht dat, wanneer zij de waarheid sprak, ook haar zoon
groot overzeesch koopman zou worden en zij ook hem op dezelfde
wijze zou verliezen, zeide, dat hij in leven tokohouder geweest was.
En zoo zette Maitrakauyaka een winkel op, en verdiende den eersten
dag vier karsapanas. Hij bracht dat geld aan zijne moeder, zeggende:
//Doe dat geld, moeder, ten goede komen aan cramanas, brahmanen,
behoeftigen, bedelaars.// Maar zie, uu zeide hem iemand dat zijn
vader geen tokohouder geweest was, hij had in parfumerieën gehan-
deld. Aanstonds sloot Maitrakanyaka den toko, en opende een
parfumerieënwiukel. Op den eersten dag verdiende hij acht karsapanas.
Ook die som gaf hij aan zijne moeder, om evenals het vorige bedrag
aau aalmoezen te besteden. Maar nu kwam al weder iemand hem
vertellen: »uw vader handelde niet in parfumerieën, hij handelde
in goud." Zoo gaf hij ook zijn parfumerieëuwinkel op, en begou
een goudhandel met dit voorspoedig gevolg, dat hij den eersten dag
zestien, deii tweeden twee-en-dertig karsapanas maakte. Ook dat geld
bracht hij zijne moeder om er monniken, brahmanen, behoeftigen
mede te ondersteunen.

De goede zaken die hij maakte hadden intusschen bij het koop-
mansgilde naijver en wangunst doen ontstaan. Er waren er die wisten
dat de oude Mitra overzeescheu handel gedreven had. Dezen, be-

* Sa§5,lu is de naam van de kinderroovende godheid. In een verhaal van
den Kiitlia-iaritsagara (55. 186 vgg.) wordt op den zesden levensdag door eene
vervaarlijke Raksasï het kindje uit het kraambed weggehaald.

' Die keuteuktmen worden opgenoemd in A v a d a n a p . I , bldz. 197, 10.
In B h a d r u k a l pa v a d a n a wordt uitdrukkelijk vermeld dat de conceptie
van onzi'u held gepaard ging met de nederdaling van een deva in den

Si'hoot. van Mitra's vrouw.
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grijpende dat door hem dat te vertellen zij een gevaarlijken concurrent
konden kwijt raken, zeiden hem dat hij een verkeerd en hem niet
passen'd beroep uitoefende; «uw vader is geen gewone winkelier
geweest, maar een opperkoopman, een karavanenleider ( s a r t h a vaha)
die handel dreef over zee.'/ Maitrakauyaka ging hierop tot zijne
moeder eu vroeg haar of dat waar was. Zij kon het niet ontkennen,
maar smeekte haar zoon om zijns vaders beroep niet te willen uit-
oefenen. //Je bent mijn eenigst kind, zeide zij, och verlaat me niet,
ga niet naar zee." Maar de jonge mau had zich nu eenmaal voor-
genomen te worden wat zijn vader geweest was, iets wat op zich
zelf, eu zeer zeker van eeu Indisch standpunt, niet anders dan
loffelijk moest geacht worden. Dan, slechte vrienden stijfden hem in
het verzet tegen zijne moeder. En zoo gebeurde het dat hij na eenigen
tijd in Benares, op de gewone wijze met de schel*, liet omroepen:
//Aan de heeren kooplieden van Benares wordt het volgende bekend
gemaakt. De s a r t h a v a h a Maitrakanyaka zal eene overzeesche han-
delsreis ondernemen. Wie van ulieden gezamenlijk met den s a r t h a -
v a h a Maitrakanyaka in zee wil steken, vrij van tollen, heffingen
en vrachtgelden », die moet zorgen de waren voor dien handelstocht
bestemd [te bekwamer tijd] gereed te hebben.// Aan die oproeping
gaven vijfhonderd kooplieden gehoor. En zoo ging de lange stoet
van vrachtwagens, kameelen, rundereu , ezels, beladen met kisten,
manden, balen of hoe overigens de koopwaar vervoerd werd, op weg. Op
dat oogenblik stortte zich Maitrakanyaka's moeder, met tranen op het
gelaat en teederheid in het hart, voor haren zoon ter aarde, en
smeekte: //verlaat mij niet, mijn kind, ga «tetf naar zee//. Maar
hij, vast besloten om te gaan, werd driftig over die door snikken
onderbroken uiting van smart eu liefde, schopte zijne moeder uit
den weg eu ging heen. Eu zij sprak: //Kind, moogt gij nooit de
vrucht van die daad ervaren!//

Het verhaal gaat voort met de beschrijving van den tocht der
karavaan tot zij aan de zeehaven komt van waaruit de zeereis
zal ondernomen worden. Maitrakanyaka huurt een schip, werft

* Zie KERN, Gescfc. i>. A. .BtttMAtsme in Intfië, I , 38 noot 1: „Alle publieke
bekendmakingen geschieden bij de N. Buddhisten bij klinkende schel, bij
de Zuidelijke met trommelslag."

• Ik vat dit zoo op, dat de bijdrage door elk der medevarende kooplieden
aan den s a r t h a v a h a te betalen, alle tollen enz. insloot, zoodat zij zich
ieder afzonderlijk daarmede niet te bemoeien hadden en als vrijgesteld
konden beschouwen.
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scheepsvolk aan, en aanvaardt de zeereis. Een zeemonster doet het
schip omslaan. Bij de schipbreuk weet Maitrakanyaka een plank te
bemachtigen, waarop hij aan land drijft. Op den vasten wal ge-
komen , gaat hij landinwaarts en komt aan eene stad, die den naam
draagt van de "Bekoorlijke// ( R a m a n a k a ) . En zie, vier Apsarasen
(hemelnimfen), welgevormd, schoon en lieftallig, treden hem aan
de poort van die stad te gemoet en spreken hem aldus toe: //Kom,
Maitrakanyaka, gij zijt hier welkom, hier vindt gij ons eetvertrek,
ons drink vertrek, onze kleedkamer, onze si aapsalet, alles is er vol
van zilver, goud en alle soorten van edelsteeneu, kom mede, laat
ons genieten.'/ En hij bleef een aantal jaren bij haar, geuot met
haar smakend als een vrome [in den hemel] tot loon van deugd
en goede werken. Zij willen hem altijd bij zich houden en hem
niet verder zuidwaarts laten trekken. Als hij verhinderd wordt zuid-
waarts te trekken, wordt hij hoe langer hoe meer verlangend daar-
naar. Eindelijk weet hij zich los te maken en zet zijn tocht
naar het Zuiden voort. Zoo komt hij aan een tweede stad, "Altijd
dronken'/ ( S a d a m a t t a ) geheeten. En zie, als hij voor de poort
staat, treden hem acht Apsarasen tegemoet, nog schooner en lieftal-
liger dan de eersten; ook zij spreken hem op gelijke wijze toe:
//Kom, Maitrakanyaka enz.'/ Ook aan hare uitnoodiging, die in juist
dezelfde bewoordingen vervat is als bij de vorige stad, geeft hij
gehoor; ook bij haar verwijlt hij vele jaren; ook zij beletten hem
verder zuidwaarts te trekken; ook hier wordt hem de begeerte om
toch verder te gaan te machtig. En zoo gaat hij dan in dezelfde
richting voort. Hij komt nu aan eene derde stad. Zij heet //Vreugde//
(N a n d a n a). Daar herhaalt zich hetzelfde spel. Nu zijn het zestien
Apsarasen, die hem meetroonen, ook deze nog mooier, nog liever
dan de vier en de acht van vroeger. En als hij ook hier jaren
achtereen gewoond heeft, drijft hem op dezelfde wijze als de vorige
keeren eeu onbedwingbaar verlangen van haar weg, altijd verder in
zuidelijke richting. Thans komt hij aan een paleis, dat den naam
draagt van B r a h m o t t a r a . Daar stellen zich twee-en-dertighemel-
nimfen , nog mooier, nog liever dan de vorige, te zijner beschikking.
Ook met dezen geniet hij vele lange jaren hemelsch genot, maar
zijne zucht om verder te trekken komt boven, wordt hem te machtig,
en hij gaat.

Hoe verder hij zuidwaarts komt, des te sterker wordt zijne begeerte.
Daar ziet hij , voortgaande, de //IJzeren Stad// (Ay o m a y a). Hij treedt
er binnen, maar nauwelijks binnen gekomen, valt de poort achter
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hem dicht. Hij gaat voort, komt in het midden van de stad, al weder valt
eene poort achter hem dicht. En daar iu het hart der «Ijzeren Stad//
ziet hij een persoon, groot van gestalte, die een draaiend ijzeren
wiel op het hoofd torst. Het wiel straalt licht af, vlamt, is een
en al vlam. Onder het draaien snijdt het wiel het hoofd open, en
het bloed en de etter, die er uit druipt, strekt dien persoon tot
voedsel. Toen nu Maitrakauyaka hem zag, vroeg hij: /'Wie zijt
gij, man?// En de ander antwoordde: "iemand die zijne moeder
mishandeld heeft.// Nauwelijks had hij dit gezegd, of Maitrakanyaka
stond de daad die /«)' tegen zijne moeder bedreven had voor den
geest. //Ook ik", dacht hij, //heb slecht gehandeld tegenover moeder,
voorwaar door dat karma ben ik hier gebracht.'/

Op dat oogenblik weerklonk eene stem uit de ruimte roepende:
//Die gebonden zijn, zijn vrij, en die vrij zijn, gebonden.» Onmid-
dellijk na die woorden verdween het wiel op het hoofd van den man
en vertoonde zich op het hoofd vau Maitrakanyaka, die geweldig
pijn begon te lijden. Toen de man Maitrakanyaka in dien staat zag,
sprak hij hem met deze strofe aan:

1. Zeg, gaaft gij op Samanaka, Sadamatta en Nandaua,
En ook 't paleis Brahmottara ? waarom zijt gij hferheen gegaan?

Maitrakanj'aka sprak:
2. Ja, ik gaf op Kamanaka, Sadamatta en Nandana,

En ook 't paleis Brahmottara. Begeerte dreef mij voort hierheen.
3. Ver weg sleept ons het Karma voort, van verre werkend altijd door,

En daarheen sleept het Karma ons, waar 's Karma's vrucht ge-
worden zal.

4. De rijpheid van mijn Karma maakt dat op mijn hoofd het
gloeiend wiel

Met vlammentongen lichtend draait, tot helsche pijn voor 't
levend lijf.

De man zeide:
5. Haar die 't onmogelijke deed voor u, hebt gij in euvelmoed

Gehoond, uw moeder weggeschopt; van deze daad ziehier de vrucht.
Maitrakanyaka sprak:
6. Zeg, hoeveel jarenduizenden zal op mijn hoofd het gloeiend wiel,

Zijn vlammentongen draaiend, staan, tot helsche pijn voor 't
levend lijf?

De man sprak:
7. Wel zestig jarenduizenden en zestig honderden daarbij
Zal 't vlammentongend gloeiend wiel ronddraaien blijven op uw hoofd.
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Maitrakanyaka sprak: '/Zeg, man, zal dan nog iemand anders
hier komen?//

De man zeide: //Die hetzelfde gedaan zal hebben als gij.//
Toen, hoe ook door felle pijn overmand, koesterde Maitrakanyaka

een gevoel van medelijden voor de schepselen en sprak tot den man : wik
wensch dit wiel ten behoeve van de schepselen altijd door op mijn
hoofd te blijven dragen; moge niemand anders, die zoo iets gedaan
heeft, hier komen!'/ Nauwelijks waren die woorden gesproken, of het
wiel ging ter hoogte van zeven t a l as omhoog en bleef in de lucht
staan. En de bodhisattva Maitrakanyaka stierf en werd opgenomen
in den hemel der Tusita-goden.

Hier eindigt ons verhaal. Ook zonder dat de verhaler aan het slot
zijn held met den term //bodhisattva'/ had bestempeld, zou de aan-
dachtige lezer dat wel begrepen hebben. Wie anders dan de tot de
grootst mogelijke zelfopoffering en zelfverloochening steeds bereide
strever naar >de tot het Buddhaschap voorbereidende Volkomenheden
van deugd (para mi t a s ) , zou zulk eene verklaring hebben kunnen uit-
spreken? Ten overvloede doet, in onze bron, de Buddha, na zelf
het verhaal van Maitrakanyaka aan de luisterende schare van zijn
monniken en aanhangers ten beste gegeven te hebben, deze identificatie
volgen: //Wat denkt gij wel, monniken? Degeen die in dien tijd,
ouder die omstandigheden, Maitrakanynka was, die beu ik. Dat ik
aan mijne moeder het geld dat ik met koophandel verdiend had ter
hand stelde, door de uitwerking van dat karma heb ik in de vier
groote steden groot geluk gesmaakt; maar omdat ik mij aan mijne
moeder, al was het ook nog zoo weinig, vergreep, heb ik, ten
gevolge van het rijp worden van de vrucht van die handeling, zulk
een ongeluk ondervonden.// Volgt eeue predicatie over den plicht om
vader en moeder te eeren, opdat het iemand welga, waaruit ik
alleen het karakteristieke slot zal aanhalen. //Wie zijn vader op den
eeneu arm, zijne moeder op den anderen honderd jaar lang zou
koesteren of ze in het bezit stellen van wat er aan zilver, goud
en edelsteenen op aarde gevonden wordt, zou daarmede aan zijue
ouders nog niet behoorlijk dank vergolden hebben; maar wie zijne
ongeloovige ouders in het heerlijke Geloof invoert, onderwijst, inwijdt,
bevestigt, hen, zoo zij in zedelijk gedrag te kort schieten, in de
heerlijke Zedelijkheid, zoo zij van goed of geld niet scheiden kunnen,
in de heerlijke deugd der Mildheid, zoo zij door waan verblind zijn, in
de heerlijke deugd der Wijsheid invoert, onderwijst, inwijdt, bevestigt,
zulk een zoon zou daarmee aan zijne ouders behoorlijk dank vergelden.//
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Wat de drie andere Sanskrit redacties betreft, die van het
D i v y a v a d a n a leert ons niets nieuws. Dat spreekt van zelf, wanneer
men weet dat zij niets anders is dan eene rhetorische paraphrase van
A v ad a nay. nr. 36. Legt men de beide teksten naast elkander,
dan wordt die verhouding van beide evident. Men ziet, hoe de be-
werker van Divy. nr. 38 den ouderen tekst op deu voet volgt eu
er eeue recensio elegantior et ornatior vau bereidt, door hetgeen iii
de overlevering eenvoudig weg verteld was klaar te maken met een
dikke saus van naar de regelen der kunst plichtmatig toebereide
finesses van a i ankara . Dit pronkstuk van professioneele dicht- en
stelkunst, of om het modewoord van de hedendaagsche Nederlandsehe
geestverwanten van onzen stilist te gebruiken, van 'smans «woordkunst'/,
is in de uitgave van Cowell en Neil uiet geheel tot ziju recht gekomen.
Hoezeer de handschriftelijke overlevering van dit avadana vrij slecht
is en het daarom meermalen uiet mogelijk was den juisten tekst te
herstellen, toch hadden er meer fouten der overlevering verbeterd
kunnen worden. Om die reden voeg ik een Aanhangsel aan dit
opstel toe met eeuige proeven van tekstverbetering.

Is deze stijlproeve gemengd uit poëtisch proza eu metrische gedeel-
ten, de relazen van Maitrakanyaka die in het B h a d r a k a l p a v a -
dana eu bij Ksemendra voorkomen zijn geheel in dichtmaat.
De beide laatstgenoemde redacties zijn onafhankelijk zoowel van
elkander als van Avadanaca t aka . Toch verhalen zij de gebeurte-
nisseu, zooals die boven zijn medegedeeld, met zoo weinig verschil,
zelfs in bijzonderheden, dat wij gerustelijk mogeu verklaren dat zij
fefe^/ife verhaal inhouden als boven is naverteld. Hunne zelfstan-
digheid blijkt 1". hieruit, dat wat bij deu een uitvoerig is behandeld
bij deu ander soms in weinig woorden wordt afgemaakt eu omge-
keerd , 2°. uit hun stijl eu wijze vau uitdrukking. Wat de dateering
der werken betreft, Ksemendra is betrekkelijk laat; hij leefde in
de 11*® eeuw, maar hij heeft ongetwijfeld geput uit werken en
overleveringen, die ons verloren zijn gegaan. Hij moet iemand van
groote belezenheid geweest zijn, en heeft zich op heel wat gebieden
bewogen. Daarom is zijne getuigeuis, oudauks zijn laten leeftijd,
van gewicht. ' " Wanneer het B h a d r a k a l p a v a d a n a opgesteld is,

i' SARAT CASDRA DAS, die in de Bibl io theca Ind ica eene uitgave
van d e A v a d a n a k a l p a l a t a begonnen is, heeft die niet voortgezet. Nadat tien
afleveringen verschenen waren, schijnt zij gestaakt te zijn. Dat is wel onge-
lukkig. Voor de voortzetting van de uitgave van dit belangwekkend en, naar
zijn vorm, schoone product van de klassieke Sanskrit litteratuur mocht wel
eens gezorgd worden.
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weten wij niet. Het zou mij om de volgende reden niet verwon-
deren, zoo die bundel nog jonger zou blijken te zijn. Ik vond nl.
de volgende verzen, waarin de Bodhisattva verklaart ter wille van
alle schepselen, nu en later, het rad te willen blijven torsen, iu
beide teksten volmaakt gelijkluidend:

adhuna ye samesyanti narah patakakarinah
tesam arthe mamevedaïi cakram tisthatu mastake ||
katliam sahante te tivram dïrgham evamvidham vyatham
ekasya ca vyatha me 'stu sarve tisthantu nirvyathah ||
pararthe dharayisyami cakram bhuktva nijam phalam
sparavyatham ca janati na janah svavyatham viiia ||
"Moge dan dit wiel op mijn hoofd blijven tot boete (ook) van

degenen die van nu af, na eene hoofdzonde te hebben bedreven,
hier zullen komen! Hoe zouden zij zulk eeue lange en felle pijn
doorstaan? Laat ik het alleen wezen die pijn lijd en alle anderen
vrij van smart zijn! Ter wille van anderen zal ik het wiel blijven
dragen, (ook) nadat ik mijn eigeu kwaad geboet heb. Niemand
kent eeus anders leed, die niet zelf geleden heeft.'/ ** Het komt
mij uiterst onwaarschijnlijk voor dat een dichter als Ksemendra deze
nobele taal en die niet deel kan uitgemaakt hebben van den over-
geleverden vorm van het avadana, van een ander zou hebben
overgenomen. Een dergelijk gebruik van vreemd eigendom laat zich
veel beter verklaren voor den samensteller van een zoo middelmatig
werk als het B h a d r a k a l p a v a d a n a .

Het beeldhouwwerk op den Boro Boédoer vertoont op de eerste
vier van de door OLDENBURG gedetermineerde bas-reliefs de schip-
breuk en Maitrakanyaka's aankomst en onthaal achtereenvolgens
bij de vier, bij de acht, bij de zestien en de twee-en-dertig nimfen,
al zijn om praktische redenen er van de 16 maar elf en van de 32
niet meer dan dertien afgebeeld. Het laatste nummer bevat in drie
tafereelen de ontknooping, die eindigt met het overspringen van
het rad. Maar als ik goed zie, moet men ook het aan die vijf
voorafgaande nummer CXXII, 214 bij de Maitrakanyakageschiedenis
betrekken. Wij vinden daar in het rechtsche vak een manspersoon,
met allerlei figuren om hem heen, die bezig is waren met de
weegschaal af te wegen. Het is Maitrakanyaka iu den winkel, zijn
klanten bedienende. Maar ook de linksche scène moet erbij behooren.

« Vgl. wat Bido bij Virgilius zegt (Aeneis, 1, 630)
non ignara mali miseris succurrere disco.
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Twee personen, rijzig van gestalte, een aanzienlijk man met zijn
begeleider zijn in staande, vóór hen eene figuur in liggende houding
afgebeeld. Hier mag men ouderstellen dat Maitrakanyaka bedoeld is,
op het punt te vertrekken, maar weerhouden door zijne moeder.
Evenwel, de liggende figuur blijkt door den teekenaar bij Leemans
als een manspersoon te zijn opgevat. Hadden wij eene fotografie
van dit nummer, dan zou deze wel geen snorbaard dragen! Dat
hier inderdaad eeue voorstelling te zien is van de moeder, als zij
haar zoon te voet valt, blijkt uit de haarvlecht, de e k a v e j i ï ,
die haar duidelijk genoeg als weduwe aanwijst. Beide tafereelen
zijn gescheiden door de afbeelding van een hoog, groot gebouw.
Kan daarmee soms een stadspoort bedoeld zijn, ter aanduiding dat
het tafereel links buiten en dat rechts binnen de stad geplaatst
wordt? Misschien ging aan de afbeelding van den winkel nog een
relief vooraf, waarop de zoon was voorgesteld, als hij zijne moeder
vraagt naar het vak van zijn vader. Maar CXXI, 212 is grooteu-
deels verloren gegaan, en de onmiddellijk daaraan voorafgaande
CXX, 210 en CXIX, 208 zijn bij Leemans leege vakken. Deze
omstandigheid is mede ongunstig voor een eventueel onderzoek
naar het werk, dat de kunstenaar hier kan hebben geïllustreerd. Dat
dit het A v a d a n a c a t a k a niet is, blijkt voldoende.

Daar wij al de hoofdmomenten van ons verhaal in beeld nauw-
keurig terugvinden, is het vreemd dat de kwijtschelding van de straf
ten gevolge van de zelfopofferende gedachte van den Bodhisattva
ontbreekt. Misschien ontbrak dit pakkende slot in het verhaal, dat
de beeldhouwer geïllustreerd heeft. In eeue ons alleen uit de Chineesche
vertaling bekende redactie van ons avadana blijft Maitrakanyaka zijne
straf tot het einde toe oudergaan. BEAL, die het hoogstbelangrijke
werk, waarin deze voorkomt, het M a h a b h i n i s k r a m a n a s ü t r a (Fo-pan-
hhih-tsi-^iri bij BUNYIU NANJIO, Ca*!«%w.e, nr. 680) * * vertaald
heeft onder den titel: 7%e üWawfec ü«7e«rf o/tfa/fcya .SwdöMa, geeft
aldus het einde van de geschiedenis weer (p. 345 in "the Story of
the Merchant who Struck His Mother//):

//Then a certain Yaksha, who kept guard over that city, whose
name was Viruka ' ' , suddenly came to the spot, and removing the

•• Zie hierover WASSILJEW, p. 123 van de Duitsche uitgave van zijn werk:
.Der .BwddfctsTOUs.

>* Of Virüdhaka (het hoofd der Kumbhandas, regent van het Zuiden) of
Virüpaksa (het hoofd der Nagas en regent van het Westen) zal wel bedoeld
zijn. In Buddhiatisohe vertelselboeken worden de termen yaksa, raksasa,
naga en derg. wel eens dooreen gebruikt; al dezen zijn gelijkelijk a m a n u s a h .
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fiery wheel from off the head of Govinda [zoo heette de man, dien
M. aantrof], he placed it on the head of Maitri. Then the wretched
man cried out in his agony and said, 'Oh, what have I done to
merit this torment?' '•* to which the Yaksha replied, 'You! wretched
man, dare to strike (kick) your mother on the head as she lay on
the ground; now, therefore, on your head you shall wear this fiery
wheel, through 60.000 years your punishment shall last; be assured
of this, through all these years you shall wear this wheel.'

//Now, Bhikshus! I was that wicked Maitri, and for 60.000 years
I wore that wheel for disobedience to my mother; so be ye assured that
disobedieuce to your religious superiors will be puuished in the same way!//

Behoudens dat aanmerkelijke verschil aan het slot valt deze redactie,
voorzooverre het uit BEAL'S onvolledige vertaling is na te gaan, met
de andere Sanskrit teksten samen. Of het begin van de geschiedenis
door BEAL is uitgelaten, dan wel in het Chineesch niet voorkomt,
blijkt niet; het verhaal, zooals hij het geeft, begint eerst met het
plan van den koopman (die bij hem steeds Maitri heet) om over-
zeeschen handel te drijven. Het is tamelijk omstandig, en enkele
van de namen der verblijven, waar de held zich na de schipbreuk op-
houdt , zijn onder het Chineesch-Eugelsche omkleedsel te herkennen.
Het is wel jammer, dat wij den Sanskrit tekst niet bezitten; die
zou waarschijnlijk ook ouder zijn dan het A v a d a n a c a t a k a .

De overleveringen in de Pali litteratuur wijken hier van de door
ons behandelde in sommige opzichten nog al sterk af. Het is de
moeite waard hierbij even stil te staan. Tot vijf maal toe komt de
persoon van Mittavindaka — zoo heet Maitrakanyaka in de Pali-
teksten — in jatakas voor, en wel nr. 4 1 , 82, 104, 369 en 439.
Maar wij hebben hier te onderscheiden. Het door FAUSBÖLL uitgegeven
Jataka-boek bestaat uit verzen en proza. De verzen (met uitzondering
natuurlijk van die in het proza geciteerd worden) zijn de oude,
heilige tekst, het proza is de commentaar daarop, en een commen-
taar, die vele eeuwen later is opgesteld. Die afstand tusschen beide,
die zich duidelijk in het verschil van taal uitspreekt, komt somwijlen
hierin uit, dat de prozavertelling van den commentaar ' * met het

'* In het Chineesch volgen hier gathag, die BEAL oversloeg, zooals hij te
kennen geeft.

*• Over dit punt wordt wel wat heengegleden in het overigens goed ge-
schreven hoofdstuk over de Jatakas in RHYS DAVIDS' BuddAist India (Chapter
XI). Om er enkele te noemen, in de jatakas nr. 11, 29, 47,57, 72, 164,466,
475 heeft het prozaverhaal met de verzen, die het heet te commenteeren,
eigenlijk niet veel uit te staan.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:01AM
via free access



DE KOOPMAN, DIE TEGEN ZIJNE MOEDER MISDREEF. 193

gecommenteerde jataka-vers of verzen niet te best klopt. Ik ga
hier op dit punt niet nader in , en heb het alleen opgemerkt om te
motiveeren, waarom ik de twee verschillende klassen van getuigenissen
uit elkander houd.

Van de gathas dan, d. i. het metrische gedeelte, hebben op den
man met het rad betrekking: 1". de ééne gatha van nr. 82 ( = dl. I ,
209 van de Engelsche vertaling), 2°. de ééne gatha van nr. 104
(ibid. I , 246), 3 ' de vijf gathas van nr. 369 (Eng. vert, I I I , 136)
4". de tien gathas van nr. 439 (Eng. vertaling IV, 3). Onder die
zeventien zijn enkele doubletten. De gatha van nr. 82 komt ook
voor onder de vijf van nr. 369, die van nr. 104 staat ook ouder
nr. 369 én nr. 439; en van de vijf van nr. 369 zijn er slechts twee
die alleen daar te vinden zijn. Eekent men de herhalingen niet mede,
dan heeft men 13 stanza's in het Jataka-boek, die met ons verhaal
hebben uit te staan. Daar de enkele gathas van de 7iummers 82 en
104 in 869 en 439 herhaald worden, kunnen wij die ter zijde laten.

Nrs. 369 en 439 bestaan elk uit wisselzangen van twee personen.
In eerstgenoemd jataka is de verdeeling over de twee als volgt:
A zegt ééne gatha, dan B ééne, dan A ééne, dan B twee. In 439
is het schema: A 2 , B 6 , A 1, B 1, Dr. ROUSE heeft ter aange-
haalde plaatse van de laastgenoemde tien de volgende, hier en daar
wel wat vrije, maar fraaie en vloeiende vertaling gegeven, die ik
hier, als beste en kortste middel tot kennismaking met den inhoud,
afschrijf:

(A) Four gates this iron city hath, where I am trapt and caught:
A rampart girds me round about: what evil have I wrought?

Now fast are closed the city gates: this wheel destroyeth me:
Why like a caged bird am I caught? why, Goblin, should it be?

(B) An hundred thousand thou, good Sir, didst own, and twenty eke:
Yet to a friend thou wouldst not lend thine ear, when he would speak. ••

Swift didst thou flee across the sea, a perilous thing, I ween;
The four, the eight, didst visit straight, and with the eight, sixteen,
And with sixteen the thirty-two; and lust didst ever feel:
See now, the meed of utter greed upon thy head, this wheel.

Who tread the highway of desire, that spacious thoroughfare,
That highway great, insatiate — 't is theirs this wheel to bear.

Who will not sacrifice their wealth, nor to the Path repair,
Who do not know this should be so, — 't is theirs this wheel to bear.

" Letterlijk staat er: gij hebt het woord van uwe verwanten niet opgevolgd
(nat ïnam vacanam nakari).
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Ponder the issue of thy deeds, and see
How great thy wealth, and do not crave to be

Master of ill-got gains; what friends advise
Do, — and the wheel shall never come nigh thee.

(A) How long, O Goblin , shall this wheel upon my head remain?
How many thousand years? reveal, nor let me ask in vain.

(B) The wheel shall roll, and on shall roll, no saviour shall appear,"
Fixt on thy head till thou be dead — O Mittavinda, hear.

Het is vooreerst duidelijk dat wij hier te doen hebben met eene
samenspraak tusschen iemand, die Mittavinda heet, en een demon.
Wat ROUSE door //Goblin// weergeeft, luidt in het origineel y a k k h a .
Dan is evident dat wij te doen hebben met den man met het wiel,
die in de IJzeren Stad gevangen zijn straf ondergaat. De oorzaak
van zijn lijden is blijkbaar wat anders dan in het boven door ons
uitvoerig medegedeelde verhaal. Maitrakanyaka boet eeue daad van
oneerbiedigheid tegenover zijne moeder, Mittavinda draagt het wiel
als straf voor zijne onverzadelijke hebzucht. De drie stanzas in echt
Buddhistischen preektoon (6—8), die dit uitdrukkelijk uitspreken,
en die eigenlijk niet gericht zijn tot den gefolterden man, maar tot
den lezer, die gesticht moet worden, hadden best kunnen ontbre-
ken, zooals zij wel oorspronkelijk zullen ontbroken hebben. Ik heb
zelfs een sterk vermoeden dat met de vier, de acht, de zestieu en
de twee-en-dertig geldswaarde, en niet hemelnimfeu bedoeld worden;
ROUSE'S vertaling is misschien een weinig onder den invloed van het
prozaverhaal, zie beneden; en de meest natuurlijke opvatting van de
betreffende gatha is deze, dat M. met 4 niet tevreden, daa rmede
8 verkreeg enzoovoorts. Doch hoe dat zij, dat wij hier eene andere
motiveering voor de straf hebben, staat vast. Ook dat de uitweiding
in 6—8 het allegorisch-ethische karakter van het verhaaltje wil doen
uitkomen. Opmerking verdient ook dat Mittavinda op zijne vraag,
hoelaug hij het rad zal moeten dragen, (vs. 9) geen behoorlijk antwoord
krijgt.

Ter verklaring van deze gathas vertelt de commentaar een ver-
haal, dat, als gewoonlijk, allerlei bevat dat uit de verzen alleen
niet geweten kan wordeu. Zoo dat Mittavindaka zijn vader vroeg
verloren had en aan zijne moeder van jongs af ongehoorzaam was,
ook dat hij ze op de onbeschaamdste wijze bedroog. Dat hij geldgierig

i? Eene zeer vrije vertaling van een versregel, waarvan het begin duister
is, en ook door den commentator niet begrepen. Er zal wel iets dergelijEs
staan, als in de Engelsche vertaling gezet is, maar de woorden „no saviour
shall appear" zijn er door Dr. KOÜSB bijgedicht.
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was, wordt in bijzonderheden aangetoond; eerst voor 1000 geld-
stukken wil hij naar het klooster gaan om de preek te hooren, ea
op stuk van zaken slaapt hij, in plaats van naar het stichtelijk
woord te luisteren! Hoewel hij schatrijk is, wil hij toch haudel
drijven over zes, oin al meer te hebben, en als zijne moeder hem
smeekt om niet te gaan, slaat hij haar en werpt haar ter aarde. ' *
Niet een schipbreuk doet hem bij de nimfen belanden, maar hetgeen
volgt. Op den zevenden dag, nadat het schip zee gekozen heeft,,
blijft het plotseling stil liggen. Nu wordt hetzelfde gedaan, als ia
een soortgelijk geval gebeurde op het schip, waarop de profeet Jona
voer; het lot wordt geworpen om uit te maken wie van de opvarenden
de schuld is dat men niet vooruit kan. Het lot wijst M. aan, die-
wordt in zee geworpen, redt zich op voorbij drijvend hout en
komt zoo aan wal, van waar hij naar het paleis van de eerste vier
komt, enzoovoorts. Tot hier toe is er niets in dit aanvullende proza-
verhaal dat in strijd mag heeten met de gathas. Ook niet, waar
aan het slot uitdrukkelijk gezegd wordt, dat hij zijne straf lijdt
in de Hel. Maar wel is dit zonderling, dat de commentaar het ge-
sprek laat voeren niet met een demon, maar met den Bodhisattva
zelf, bij gelegenheid dat die met een groot gevolg in dien uithoek
van de hel de ronde doet (mahautena pa r iva reua ussadacarikaih.
c a r a ma no). Hier legt de commentator zijn metrischen tekst
averechts uit, dat is onmiskenbaar.

Opmerking verdient ook dit. De gestrafte man is niet de Bodhi-
sattva in eeue vroegere existentie, zooals in de overlevering der
Noordelijken, maar een geheel ander individu. In alle vier de
nummers identifiëert de commentaar hem met een ongenoemdea
monnik in des Buddhas dagen, en wel een monnik behept niet met
geldzucht, zooals men misschien denken zou, maar ougezeggelijk-
heid ( d u b b a c a b h i k k h u a h o s i ) . Eindelijk, de geschiedenis van
Mittavindaka wordt overal geplaatst in de dagen van den voor-
laatsten Buddha, Kacyapa (Kassapasammasambuddhakal ikar i i ) .
• Het verhaal, zooals het uit den versvorm te reconstrueeren is,
vertoont hier geen tegenstrijdigheid. Die komt er eerst in, wanneer
de 4 , de 8 enz. als hemelnimfen worden opgevat, wat de com-
mentaar doet. Want elke aanleiding of verklaring van de hemel-
vreugde, tot vier malen toe bij de jonkvrouwen gesmaakt, ontbreekt
hier ten eenenmale. Dat Maitrakanyaka, die tot viermaal toe al de

*• IV, 2, 19 van het origineel: Matara hatthe gahito kattham
vissajjapetva mataram paharitva patetva etc.
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gemaakte winst voor liefdadig doel aan zijne moeder afstond, zoo
beloond wordt, verstaan wij; maar de gemeene en in-slechte Mitta-
vindaka heeft hoegenaamd niets verricht, wat belooniug verdiende.
Toch moet de ontmoeting met de nimfen in de overlevering van
de Pali boeken van ouds te huis behooren. Yan de gathas in
nr. 369 wijzen vs. 2 en 3 er op. In 1 vraagt de man met het wiel:
//Wat heb ik tegen de goden misdreven. wat voor kwaad gedaan,
dat het vlijmend wiel op mijn hoofd ronddraait?// — Met 2 volgt
de wedervraag, die nagenoeg gelijk is aan het boven (bldz. 187)
uit Avadanacataka geciteerde vers 1. De namen der nimfenverblijven
Ramanaka en Sadamatta zijn dezelfde, in plaats van Nandana heet
het derde verblijf hier Dübhaka, en het vierde b r a h m a t t a r a n ca
p a sad am zal wel eene foutieve lezing zijn voor b r a h m o t t a r a n
enz. i». — Gatha 3 luidt in vertaling: //Ik meende, hier zouden
nog meer genietingen te vinden zijn. Zie, door die meening ben
ik in mijn ongeluk gekomen.// Gatha 4 en 5 vallen dan weer samen
met 4—6 van nr. 439.

Ten slotte nog een kort woord over het prozaverhaal in nr. 41.
Dit staat niet in verband met het daarbij behoorende vers-jataka, en
maakt slechts een deel uit van het geheele verhaal (Losakajataka) .
Allerlei trekken uit het verhaal van Mittavindaka zijn daar met
trekken uit andere vertelsels dooreengemengd. Dit verhaal, het meest
onoorsproTikelijke van al de ons bekende redacties, kunnen wij veilig
ter zijde laten.

Ter bepaling van den oudsten bereikbaren vorm van de sage is
het — het zal uit het bovenstaande voldoende gebleken zijn —
noodig de oude gathas van de Pali teksten te leggen naast een
soortgelijk gegeven in de litteratuur der Noordelijkeu. Welnu, dat is
niet moeielijk. De oudste Sauskrit tekst, die ons verhaal bevat, die van
het A v a d a n a c a t a k a , dien wij boven (bldz. 182—188) naverteld
hebben, bestaat ook uit proza en gathas. Deze laatsten vormen ook
hier een dialoog tusscheu den man met het rad en een ander. Ook
hier moeten de verzen ouder zijn dan het prozaverhaal, dat ze in
zich opneemt; alleen is dat prozaverhaal beslist eenige eeuwen ouder
dan de Jataka-commentaar. Vergelijken wij nu de uitvoerigste en
meest homogene redactie in het Jataka-boek, die van nr. 439 met
de zeven gathas in A v a d a n a c a t a k a , dan zien wij het volgende:

1. In den Pfili dialoog zien wij Mittavinda gestraft om zijne

'• De gatha van nr. 82 heeft een geheel andere lezing in de tweede vershelft.
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onverzadelijke hebzucht, in dien van A v a d . om oneerbiedigheid
tegenover zijne moeder.

2. Hier hebben wij een opzettelijk Buddhistischen tint, daYir ont-
breekt alles wat men specifiek Buddhistisch kan noemen.

3. Hier vraagt de man naar den duur van zijne straf, en krijgt
•daarop een ontwijkend antwoord; ddir vraagt hij insgelijks en ver-
neemt den duur precies.

4. Hier blijkt alleen van straf; daar is er duidelijk sprake van
•straf, die volgt na het verbruikte genot van vroegere belooning.

Laten wij voorloopig aannemen, dat het niet uit te maken is, welke
van die twee voorstellingen de oudste is. Maar dat de overlevering
•der Noordelijken hare voorstelling der legende zuiverder bewaard
heeft dan die van het Pali Jataka de hare, zal wel duidelijk zijn.
Denzelfden indruk krijgen wij bij eene vergelijking van de proza-
verhalen aan beide kanten, die natuurlijk óók oude traditie (alleen
zooveel later vastgelegd) vertegenwoordigen. In de Sanskrit teksten is de
figuur van den hoofdpersoon konsekwent volgehouden. In de Pali boeken
vindt men nu en dan tegenstrijdigheid, eene tegenstrijdigheid die
in nr. 369 zelfs in de gathas zich vertoont. Het schijnt dat daar
de figuur van den booswicht en geldwolf, die ten slotte om zijne
•onverzadelijke hebzucht het wiel op het hoofd krijgt, niet zuiver
•volgehouden is, maar trekken heeft overgenomen van de andere
voorstelling, waarin alleen het verblijf bij de nimfen en de daar
•gesmaakte zaligheid behoorlijk passen.

Nu is het merkwaardig dat beide variëteiten van de legende van
den Man met het Wiel ook buiten de Buddhistische wereld in de
Sanskrit litteratuur worden aangetroffen. Als straf voor geldgierigheid
vinden wij ons verhaal in het vijfde boek van Paiicatantra, als straf
'voor ongehoorzaamheid aan ouders in den Kathasaritsagara.

Het Pancatantraverhaal is welbekend. Vier arme brahmanenzonen
.gaan op weg om fortuin te zoeken. Een beroemd toovenaar, dien zij
aantreffen, Bhairavauanda -", maakt vier tooverlampen voor hen, en
zegt dat zij daarmede naar den Himalaya hebben te gaan; daar
gekomen moeten zij, wanneer zoo eeue lamp valt, maar graven gaan,
want op die plaats ligt een schat. //Neemt die, zeide hi j , en keert
dan terug.// De eerste lamp, die valt, stelt hen in het bezit van
-een schat aan koper. Een van de vier is er tevreden mede, de drie
anderen gaan verder. Nummer twee blijft achter, als het vallen van

-° Bhairavananda is ook de naam van den grooten toovenaar in het tooneel-
.stuk Karpiïramanjarï. Hij is natuurlijk een <^aiva.

7* Volgr. V. 13
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een tweede lamp een schat aan zilver ontsluit. De twee overigen, die
daarmede niet tevreden ziju, vinden verder op den schat van goud.
Het goud bevredigt den een, de ander verlangt naar meer, //verder
op zal ik zeker juweelen vinden, en van deze is een enkele al
genoeg om van armoe te bevrijden.// Zoo sprekend, trekt hij nog^
verder en vindt in plaats van edelsteenen den man met het vlammend
rad en onmiddellijk daarop zijne straf. In VAN DER WAALS' vertaling
vindt men deze geschiedenis, dl. I I I , bldz. 70 vgg.

In den Kathasaritsagara komt de Man met het Wiel voor iu tar.
56, vs. 140—168. De gang van zaken is in dit korte verhaal geheel
anders. In de Witte Stad ( D h a v a l a k h y e . . . . p u r e ) woont een
koopman, Wiel (Cakra) geheeten. Deze gaat, tegen het verbod van
zijne ouders, handel drijven over zee in Goudland. Na vijfjaar lang
daar rijkdommen te hebben verzameld gaat hij naar zijn land terug,
maar lijdt schipbreuk. Van alles beroofd wordt hij levend door de
golven op het strand geworpen, waar een man met een net hem
vangt en naar een zaal brengt, alwaar een man op deu rechterstoel
gezeten - ' , zijn vonnis wijst. Nu wordt Wiel naar een ijzeren kerker-
gebracht. Daar ziet hij een man met een gloeiend ijzeren wiel, dat
in onophoudelijke beweging is, op het hoofd. Hij vraagt hem naar
zijn naam en wat hij gedaan heeft, waarom hij zoo gefolterd wordt.
//Zwaard (K had ga) is mijn naam, ik ben gestraft wegens onge-
hoorzaamheid aan mijne ouders. Hun vloek treedt in vervulling.
Eene maand lang zou ik dit rad te dragen hebben, zoo verwenschten
zij mij.'/ //Ook ik, herneemt Wiel, heb tegen het verbod van mijne
ouders gehandeld ; zij vervloekten mij dat ik alles verliezen zou wat
ik met overzeeschen handel verdiend had. Ook dit is in vervulling
getreden/', en hij biedt grootmoedig aan het wiel van hem over te
nemen: //geef mij het wiel op het hoofd, o Zwaard, uw vloek zij'
geëindigd!» Nauwelijks had hij zoo gesproken, of een stem uit den
hemel weerklonk: //Zwaard, gij zijt verlost. Draag uw wiel over op
het hoofd van Wiel.'/ Zoo geschiedde, en onzichtbare handen tilden
Zwaard op en brachten hem naar het ouderlijke huis. Wiel intusscheu,
toen hij het wiel gekregen had, riep uit: //o, mogen ook alle andere
zondaars op de aarde van hunne zonden verlost worden ! laat dit rad
op mijn hoofd ronddraaien tot aan de verdelging der Zonde!// Op
deze taal volgt nu een bloemenregen uit den hooge. De devas zijn
verrukt over zulk een heilig voornemen. Het ijzeren wiel verheft
zicht en gaat de lucht iu, en een Vidyadhara komt hem van wege

" Blijkbaar Yama zelf.
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Indra zelven een aantal edelsteenen brengen. In TAWNEY'S uitmun-
tende vertaling ^ a staat dit verhaal I , 554—556.

Volledigheidshalve vermeld ik dat elk van de beide behandelde
vertellingen, die in Pancatantra en die van Somadeva, kunnen be-
hooren tot latere toevoegsels bij de oorspronkelijke verzameling,
waarin zij zijn opgenomen. Van het Pancatantra-verhaal van de vier
schatgravers is dit vrij wel zeker; zie de tabellen in het opstel van
Dr. J . HERTEL in J?«&cAr. rf. i)i?«i!jeA. jïfor^. £?«*., LVIII, 65 ,
en het is mogelijk dat het vertelsel van Cakra (Wiel) niet stond
in Gunadhya's B r h a t k a t h a , want ik heb het in Ksemendra's
uittreksel uit laatstgenoemd werk, de B r h a t k a t h a m a n j a r ï , niet
aangetroffen. Voor de beoordeeling van den inhoud is die betrekkelijke
laatheid van opneming in eene reeds bestaande collectie somtijds van
weinig verschil. De vertelsels kunnen toevoegsels wezen en toch op zich zelf
oude overlevering bevatten. In ons geval is dit zelfs zeer waarschijnlijk.

Zonderen wij van de verschillende vertellingen, waarin de man
met het wiel voorkomt, alles af wat de zucht om //la morale de
la fable// te doen zien er bij gevoegd zal hebben, dus de diverse
en uiteenloopende trekken van zedekundigeu aard of sectarische
strekking, dan houden wij over een kern van het verhaal, die
overal en onveranderlijk terugkeert: den man met het vlammend
wiel op het hoofd. Dit is zonder twijfel het meest wezenlijke en
oorspronkelijke bestanddeel. Hoe zonderlinger en absurder een legen-
darische voorstelling is, des te grooter kans is er dat men met een
mythe te doen heeft. Zoo ook hier. Het vlammend rad dat zich steeds
beweegt, wijst op een zonnesymbool. De enkele radvorm zou op zich
zelf reeds zoodanige opvatting toelaten (zie OLDENBEKG , iÜg^ww
<fe» Ferfa, 88 ; MACDONNELL, F«<ftc -ftfytóofo^y, 155), hoeveel te
meer klemt de interpretatie van het rad als de zonneschijf, wanneer
het vlammen schiet en onophoudelijk zich voortbeweegt. Dat de
ethische tint van het verhaal niet fundamenteel is, maar dat wij in
den grond der zaak met eene natuurmythe te doen hebben, volgt
hieruit, dat er steeds iemaud wezen moet, die het Vlammend Wiel
draagt. De een lost den ander af. Buddhistische vervorming heeft
den Bodhisattva als drager van het wiel natuurlijk in zijn rol van
Verlosser ook hier laten uitkomen; hij verlost, zooals dat meer door
hem gedaan wordt, tegelijk met de schepselen, zichzelven.

" The Katha Sarit Sagara or Ocean of the Streams of Story transl. from
the original Sanskrit by C. A. Tawney, M. A. Calcutta, 1880 (vol. I), 1884
(vol. II). Zij maakt deel uit van de .BtiWoi/ieca Jndtca.
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De voorstelling van de Noordelijke Buddhisten, zooals het Ava-
danacataka ze ons bewaard heeft, houd ik voor het dichtst staande
bij den oorspronkelijksten vorm van de mythe. - * De drager van het
wiel is niet de eerste de beste. Wat is hij anders dan een c a k r a v a r t i n ?
Hij maakt dat het rad rond wentelt: c a k r a m v a r t a y a t i . Met andere
woorden: wij hebben hier alweder een staaltje van mythologische
voorstelling, die niets is dan eene grove, materieele opvatting van een
term die eigenlijk alleen symbolisch bedoeld is. De c a k r a v a r t i n ,
het hoogste ideaal van Koning en Wijze beide (zie K E E N , <?£«;/<.
Mw« tó 2fa<fó£*m«, I , 268. 177. 22) is in dezen lageren vorm
vau uitbeeldiug even onmiskenbaar, als in den discus zwaaienden
"Visnu, in den Grooten Meester en Alwetenden Buddha, in de
fabelachtige tooverkoningen van het grijs verleden, een Mandhatr,
Hariccandra, Supriya, Nabhaga, Bharata enz.

De c a k r a v a r t i n-figuur heeft, zooals men weet, zijne plaats in
den kring van denkbeelden en begrippen eigen aan het Buddhisme,
maar zij is niet door het Buddhisme geschapen. Ook in de gedaante,
waarin wij haar hier vinden, de Man met het Rad, zal zij wel
buiten het Buddhisme om bestaan hebben, voordat zij dienstbaar
werd gemaakt aan Buddhistische stichtelijke leering. Ook in dezen
gedachteugaug moet men aan den vorm, waarin het verhaal bij de
Noordelijke Buddhisten is overgeleverd, de prioriteit toekennen boven
dien van de Zuidelijken. In het Jatakaboek toch heeft de Man met
het Ead het verband met den c a k r a v a r t i n , waaruit hij is voort-
gekomen, geheel verloren; hij is een simpele booswicht geworden,
die bauale slechtigheden doet en daarvoor welverdiende straf krijgt
met eene preek van den Bodhisattva op den koop toe.

Deze conclusie stemt overeen met den indruk dien de vergelijking
van den versdialoog in het Avadanacataka met de gathas in
het Pali Jataka te weeg brengt. Naar vorm en naar inhoud beide
moet de overlevering der Noordelijken, dezelfde die op het beeldhouw-
werk van den Boro Boedoer haar aanschouwelijke voorstelling ge-
kregen heeft, voor de meest oorspronkelijke gelden.

Gaan wij nu nog eeuige bijzonderheden na in dat oorspronkelijke
verhaal. Wij zullen er eene bevestiging in vinden van ons resul-
taat: 1°. Maitrakanyaka verdient als koopman eerst 4, dan 8, dan

'̂ Het boven vermelde verhaal van de heeren Zwaard en Wiel zal wel niet
buiten den invloed van de Buddhistische atmosfeer gebleven zijn. Daarentegen
valt er in het. Paficatantra-verhaal hoegenaamd niets Buddhistisoh te ont-
dekken. Zooals het daar staat, is het Qivaïetisch gekleurd.
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16, dan 32 karsapanas, die hij achtereenvolgens aan zijn moeder
geeft om aan cramanas, brahmanen, behoeftigen weg te schenken.
Als belooning hiervoor smaakt hij later, na zijne schipbreuk, hemel-
vreugde bij j uist evenzoovele nimfen, als hij geldstukken heeft weg-
geschonken. Die 4 , 8, 16, 32 jonkvrouwen zijn niets auders dan
de verpersoonlijkte hemelstreken, de d i c a s en v i d i c a s , die als
woorden een grammaticaal vrouwelijk geslacht hebben en daarom in
de Indische rhetorica regelmatig als vrouwen worden voorgesteld. ^ +

2°. De naam Mitra of (Maitra) " van des Bodhisattva's vader
wekt op zich zelf reeds het vermoeden, geeft althans eene aanwijzing
in die richting, dat de zoon een zonueheros zal zijn, een «Maitreya//,
een kind van den daghemel, en dan moet men verwachten dat zijne
moeder //Aarde// zal heeten. Nu wordt de moedersnaam niet ver-
meld in het A v a d a n a c a t a k a , evenmin in de Chineesche bron,
die BEAL toegankelijk heeft gemaakt, maar hij staat in de A v a d aua-
k a l p a l a t a . Toen ik de betreffende plaats in het Cambridge hds.
er op nalas, vond ik mijne verwachting inderdaad bevestigd.
De moeder van Maitrakanyaka heette //Aarde//. V a r a n a s y a m
g r h a p a t i r M a i t r o n a m a p u r a b h a v a t / p a t n ï V a s u n d h a r a
na ma t a s y a b h ü d a t i v a l l a b h a -". Mocht men hiertegen aan-
voeren dat Ksemendra's getuigenis zoo laat is, immers uit de elfde
eeuw, en dus weinig waarde kan hebben om het stilzwijgen der
andere en oudere bronnen aan te vullen, bij nader inzien zou men
bemerken dat die tegenwerping niet veel afdoet. Ksemendra heeft
dien naam er niet zelf bij gefantaseerd, maar eene oude overleve-
ring gevolgd die wij niet meer bezitten. Evenmin als hij den vorm
Milindra, den Milinda der Paliteksten, den Grieksch-Baktrischen
koning Menander, een vorm, die alleen bij hem is aangetroffen,
zelf verzonnen heeft. " Iu dergelijke heilige overleveringen houdt
ook eene jongere bewerking de essentieele trekken niet alleen, maar
ook de namen angstvallig vast. — Dat de kinderen van Hemel
en Aarde als ééndags schepselen kunnen worden voorgesteld, als
wezens die zoo geboren zoo sterven, is niet moeielijk te begrijpen. De
hemellichten, uit beider vereeniging te voorschijn gekomen, gaan in
minder tijd dan een etmaal, voor een goed deel veel spoediger, al
weder onder de kim.

'* Vgl. LANMAN'S aant. 4, p. 272 zijner vertaling van Karpiïramanjarï (flar-
d Orientei &rtes, IV).

" Zoo in A v a d a n a k a l p a l a t a , zie volgende noot.
*• Cambr. Sanskrit MSS. Add. 1306, f. 344a.
* Vgl. KERN, Jfonuoï o/" indi'a?! jButfdAism, p. 9 noot 5.
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3°. De schop, dien Maitrakanyaka zijne moeder geeft, als hij
zijn tocht over de groote zee gaat beginnen, heeft mythologische
beteekenis. Hetzelfde woord pad a beteekent //voet« en //straal//,
en het ontbreekt in de Indische mythologie niet aan soortgelijke ge-
vallen, waar eene gewilde woordspeling het substraat is van mythe
of legende. De Zonneheros bestraalt de Aarde, zijne moeder, met zijne
pada's, die hij op haar neer doet dalen, wanneer hij op marsch gaat. - *

4°. De drang, die Maitrakanyaka telkens en telkens van de
nimfen en het heerlijke leven in hare paleizen voortdrijft, is een
onbedwingbaar verlangen om in zuidelijke richting te trekken.
Steeds trachten de jonkvrouwen hem bij zich te houden, maar
eene onweerstaanbare begeerte ^ * jaagt hem voort naar het Zuiden:
d a k s i n a g a m a n a c cainam varayau t i . sa yato d a k s i n a y a h
p a d d h a t e r u i v a r y a t e t a t a h s u s t h u t a r a m u t k a n t h i t o
gan tum. •"' De zonnegod in zijn jaarloop moet, of hij wil of niet,
van zijn hoogsten stand in zuidelijke richting wegtrekken. Zijn
laagste stand, het winterzonnesolstitium, de tijd van zijne onmacht
en waarin hij het langst onder den horizont vertoeft, is het
rechtstreeksche gevolg vau zijn trekken in zuidelijke richting, zijn
d a k s i n a y a u a . Ook Eama's vermaarde tocht, waarbij hem Sïta
geroofd werd en hij zooveel leed en ontberingen had te doorstaan,
het Ramayana is een echt daks inayana . In het Indische ritueel
en in allerlei daarmee samenhangend bijgeloof wordt het daksi-
nayana van de zon als een ongunstige, het uttarayaij ta (de
tijd van het lengen der dagen, als de zon Noordwaarts tijgt) als
een gunstige factor aangemerkt.

5°. In Beal's Chineesche bron heet de man met het wiel, dien onze
held aflost, Govinda. Gelijk men weet, is Govinda een naam van
Krsna-Visnu. De eene zonneheros lost den anderen af altijd maar door.

Op zich zelf en ieder afzonderlijk beschouwd zijn die aanwijzingen
niet sterk, dat geef ik grif toe. Bij 2°. zou men b.v. kunnen in het
midden brengen, dat een naam als Vasuudhara (Aarde) als
heusche vrouwenaam niets ongewoons is, en dat in het tooneelstuk
Malavikagnimitra b.v. de koningin den synoniemen naam Dharinï

2* Eene parallel vindt men in mijn opstel over Nahusa, Acies <*u FX«"«
Omjrès (fes 0rien<aZ4S*es (1884) I I , 24.

•» Bij de Noordelij ken wordt dat verlangen ( u t k a n t h a of iocha) met het
Karma geidentifieerd. In het Pali Jataka is het de uiting van Mittavindaka's
hebzucht.

»» Avadanap. I , bldz. 202.
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draagt. Maar in de opeenhooping van zulke trekken, die alle in ééne
richting wijzen, ligt wel degelijk bewijskracht. Hunne onderlinge
incongruentie levert geen tegenbewijs. Een groot deel, zoo niet het
meeste, van de zouderlingheden en onzinnighedeu, waarvan mytho-
logische verhalen overvloeien, komt hiervandaan dat onderling ver-
schillende vergelijkingen, beelden, symbolen, raadselmystiek, die
elk op zich zelf als product van de fantasie allicht herkenbaar zijn
en verklaring toelaten, aaneeugeschakeld zijn en in ruimte en tijd
geprojecteerd. Eerst hun onderling verband schept de absurditeit.

Volledigheidshalve behoort hier nog melding gemaakt te worden
van den tegenhanger van den Man met het Wiel in de Grieksche
mythologie, en wel hierom omdat bij mijn weten door hen die over
de Indische sage geschreven hebben van Ixion niet gerept wordt en
ik bij ROSCHEE geen enkele aanwijzing heb gevonden, waaruit men zou
kunnen zien dat door iemand bij de verklaring van de Ixion-figuur
rekening is gehouden met hare Indische parallel. Omtrent Ixion,
den door Zeus om zijne ondankbaarheid gestraften man, die met
slangen aan de spaken van een wiel is vastgeketend, dat in gesta-
dige beweging verkeert, is de algemeene overtuiging van de beoefe-
naars van Grieksche mythologie deze, dat zijn wentelend wiel het
zonnerad voorstelt. Inderdaad, in de oudere phase van het verhaal
boet hij zijne straf in de lucht, waar hij, zooals het bij Pindarus
heet (Pyth. 2 , 40—42) //op het gevleugeld wiel [gebonden] steeds
rond wentelt,// eene eeuwigdurende straf (Diodorus IV, 69). Dat hij
zijne straf in de onderwereld ondergaat, eene uit betrekkelijk jonge
bronnen bekende en later heerschend geworden voorstelling, schijnt
een gewijzigde vorm van het oorspronkelijke verhaal te wezen.

De vraag mag rijzen , of de Ixiou-mythe en die van den Indi-
schen Man met het Wiel gemeenschappelijkeu oorsprong hebben,
die in dit geval tot in overoude tijden is terug te plaatsen; alsdan
zou op Indischen bodem de invloed van het zuiver Indische c a k r a -
var t in-begrip ze in eene bepaalde richting vervormd hebben. Zulk
eene vraag kan gemakkelijker gesteld dan beantwoord worden. Wij
hebben geene feitelijke gegevens voor de oplossing, en evenmin
een waarschijnlijkheidsgrond a priori. Het is zeer goed mogelijk
dat de voorstelling van de eeuwigrollende zonneschijf en die van
den steeds ronddraaienden hemelbol bij Hellenen en Hindoes, onaf-
hankelijk van elkander, aan verwante mythologische verhalen het
aanzijn heeft gegeven.
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