
ZANG XXXIII TOT XXXVI, EN XXXVIII,
XXXIX, L, LI VAN DEN NAGARAKRTAGAMA.

noon H. KERN.

ZANG XXXIII.

In dezen zang, in Narkutaka-maat, worden bijzonderheden
medegedeeld omtrent het verblijf van Hayam Wuruk in de
kluizenarij te Sahara ' .

Nrpati mahas ring acrama wawang sinëgëhsëgëhan |
tëkap ira sang maharsi mapalinggih acabda rësëp |
asung upabhoga salwir i bhinukti nire patapan |
nrpati malës yathakrama ring arttha lëwës kasukan || 1 |j

D. i. «De vorst ging rond in de kluizenarij en werd daarna
op allerlei wijze onthaald door de gezeten Maharsi's, die met
innemende woorden alle genotmiddelen gaven die zij in de
hermitage bezaten. De Vorst vergold die naar behooren met
geld, ten zeerste vergenoegd».

Pangucapucap niran gumunita rasa ning kawikun |
pada mawarah ri sesi ni manah tan tinëngöt |
wëkasan acangkramalëngëng asing kalangwan pinaran |
muhara ri tusta sang tapa tapi n-lumihat kawëngan || 2 ||

D. i. «In hun verschillende gesprekken beredeneerden zij de
beteekenis van 't kluizenaarschap; zij deelden mede wat hun
gemoed vervulde zonder achterhoudendheid. Ten slotte maakte
hij een wandeling, bekoord door alle mooie plekken die bezocht
werden, hetgeen de vreugde wekte der kluizenaars en kluize-
naressen, die met bewondering toekeken».

Ri huwus iranglëngöng inajar i sang sutapan muliha |
ri wijil iralaris hëlahëla lumihat kawëkas |
tapitapi sing raranwam ahajöng pada karyy angarang |
Smara manurun mabancana sireki hidëpnya n-aküng || 3 ||

* Vervolg van blz. 202.
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368 ZANG XXXIII TOT XXXVI, EN XXXVIII, XXXIX,

D. i. «Nadat hij zich vermeid had, gaf hij aan de goede
kluizenaars te kennen dat hij huiswaarts wilde keeren. Toen
hij buitenkwam om zijn tocht voort te zetten, zagen de achter-
blijvenden opgetogen toe; de verschillende jonge en schoone
kluizenaarsmeisjes bleven smachtend achter: verliefd, hielden
zij hem voor den Minnegod die nederdaalde om hen te ver-
leiden».

ZANG XXXIV.

Deze zang, in de maat Wasantatilaka, begint aldus:

Ryy antuk narendra kari süksëka ' ng acramoruk |
pringnyakucangëh abalut n matalupa ken |
anggöng tangis sërëh ikayam alas njkagrit |
angluh - tus ing tal angalëh syung ikanpasambat || 1 ||

D. i. «Bij de terugreis des Vorsten bleef de kluizenarij be-
droefd achter, in rouw. De bamboes treurden, * gezwollen aan
de oogen , met afgevallen bedekking; de betel weende * al door;
de boschhoenders schreeuwden; op tranen leek het uitvloeiende
sap der wijnpalmen ; droevig klonk er het geweeklaag der beo's.»

In deze schildering van verschijnselen aan planten en dieren
zien wij een voorbeeld te meer van de neiging der Oudjavaan-
sche dichters om verband te leggen tusschen 't wel of wee
des menschen met de omringende natuur, die door uiterlijke
teekenen als het ware deelneming toont aan 's menschen aan-
doeningen. Een klassiek voorbeeld van die dichtermanier geeft
de uitvoerige natuurbeschrijving in Bharatayuddha I, 10—16.

In de tweede strofe zet de dichter zijn verhaal aldus voort:

Asrët lari nrëpati n-aglis apan tumampa j
kweh ning yagarêja kamargga tëlas kalalwan |
cighrandatang sira ring Aryya saratry anganti |
enjing manguttara bhawisva datang ri Gënding || 2 ||

D. i. «De voortgang van den tocht des Konings werd (voor
een tijd) gestuit, omdat hij dien (te) snel vond. Tal van prach-

' De gedrukte tekst heeft sükska. Eldera vindt men gespeld aukska;
vgl. KBWdb.

* De tekst hoeft tegen de maat aluh.
' Het woord angëh heb ik onvertaald gelaten, daar de bcteekenis ervan

mij onbekend is.
* Op welk eigenaardig verschijnsel aan de betel dit doelt, ontgaat mij.
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L , LI VAN DEN NaGARAKrTaGAMA. . 369

tige bouwwerken werden bezocht; na die voorbijgekomen te
zijn, kwam hij weldra te Aryya, waar hij een nacht bleef. Den
volgenden morgen trok hij noordwaarts en kwam daarna aan
te Gënding».

De ligging van Aryya is mij onbekend. Daar Gënding ooste-
lijk van Panaraga ligt, kan niet Aryya Blitar in Këdiri ' be-
doeld zijn.

Sang mantry amancanagarf karuhun sang aryya |
singhadhikara * nguniweh para Caiwa-Boddha |
kapwahatur ttadah anindita sopacara |
mas wastra nama pamalës nrpati n-suke twas || 3 ||

D. i. »De Mantri's van de buitendistricten, voorafgegaan door
den Aryya Singhadhikara, alsmede de Ciwaietische en Bud-
dhistische geestelijken, boden onberispelijke spijzen aan met
verschuldigde plichtplegingen. De Vorst vergold die met goud
en kleedingstoffen, blij van zin».

Arddhalawas nrpati tansah anganti masa |
solah nireng sakuwukuww atika ng linolyan |
ryy angkat niranhawan i Loh-gaway ing Sumanding |
Borang Bangor Barëmi tut hënu büny angulwan || 4 ||

D. i. «Vrij lang vertoefde de Vorst, een maand aan één stuk.
Zijne gedragingen in alle kampementen waren zóó dat men er
meê ingenomen (?) was. Na opgebroken te zijn, nam hij den
weg over Loh-gaway, Sumanding, Borang, Bangör, Barëmi,
langs een — ' weg Westwaarts.»

Van geen der hier genoemde plaatsen heb ik met de mij
ten dienste staande bronnen de ligging kunnen opsporen. Men
zal ze moeten zoeken tusschen Gënding en Pasaruhan.

ZANG XXXV.

De maat hiervan is een specie van Akrti. De eerste strofe
geeft het volgende te lezen:

' Zie VEBBEEK, Oudheden van J a v a , blz. 267.
* De gedrukte tekst heeft s inga° tegen de maat. Mijne conjectuur is

onzeker; mogelijk is bedoeld: s ingng a', d. i. „de ambtenaren".
' Büni is onvertaald gelaten, daar de beteekenis van „geheim", die van

't Jav. buni wordt opgogovon, kwalgk past.
Dl. 67. 24
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370 ZANG XXXIII TOT XXXVI, EN XXXVIII, XXXIX,

Tuhun i datëng nire Pasuruhan manimpang angidul ri Kapana-
ngan |

anuluy atüt damargga madulur tikang ratha datëng ring Andoh-
wawang |

muwah i Këdung-pëluk * lawan i Hambal antya nikang pra-
decenitung |

jhatiti ri Singhasari-pura rajadharmma dinunung narendra-
niëgil || 1 ||

D. i. «Maar te Pasuruhan gekomen, sloeg hij een zijweg in
naar Kaparïangan; vervolgens den hoofdweg * volgende met de
karossen, kwam hij te Andoh-wawang, voorts te Këdung-pëluk
en Hambal, 't einde van de opgenomen plaatsen. Onmiddellijk
begaf de Vorst zich naar de residentie Singasari-stad. waar hij
zijn verblijf betrok.»

Tot afwisseling vertelt de dichter in de volgende verzen iets
van zijn eigen verrichtingen.

Kunang ika sangPrapanca kari kulvvan ing Pasuruhan pijër lalana |
kuti mangaran rin Darbaru ri bhüh pradeca nikanang pradece

Hujung |
yata pinaran tinakwanakën angca punpunan ika ri sang sthapaka |
likita tinonakën rasika supracasti winacamangun waspada || 2 ||

D. I. «Doch Praparïca bleef achter ten Zuiden van Pasuruhan,
niets doende dan wandelen. Hij begaf zich naar een klooster,
genaamd Darbaru, op den dorpsgrond van de desa Hujung,
waar hij aan den opzichter inlichting vroeg aangaande de door
't klooster bezeten grondstukken. Bedoelde persoon gaf hem
inzage van schrifturen, schoone charters, wier lezing licht ver-
schaften.»

Ikang i lëpit •' yathaswa salëbak wukirnya wisayangga sang
hyang kuti |

satëngah i Markkaman sawah i Balunghura sawah muwah ring
Hujung |

rasa nikang pracasti magawe hyun ing kawi madohasangkeng pura |
ri taya nikang purakrta* tëhërdaridra musira ngkutin Darbaru || 3 ||

' D a , de oorspronkelijke vorm van ra, behouden na de /, evenals na
neusklanken.

' De gedrukte tekst heeft Kdu pluk.
* Conjectuur voor hëpit.
* De lange a dient alleen om de lettergreep prosodisch lang te maken.

Evengoed ware purakrë ta .
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L , LI VAN DEN NaGARAKrTaGAMA. 371

D. i. «Het in de gevouwen bladen (vervatte), was (een opgave
van) 't gebied behoorende aan 't heilige klooster, met de hooge
en lage gronden ervan, afzonderlijk, gedeeltelijk te Markaman,
de sawahs te Balunghura, voorts de savvahs te Hujung. De
inhoud der charters wekte den lust op van den dichter om van
de stad verwijderd te blijven; daar hij in de stad niets te maken
had, gevoelde hij behoefte om het klooster van Darbaru op te
zoeken.»

Karana ning acru mangkat huwus nira Mpu masëgëh bhawi-
syalaris ' |

malu}' i kasewakan datëng i Singhasari matutur manangkil marëk |
nrpati huwus mamuspa ri dalëm sudharmma sakatusta ning

twas ginöng |
hanan i Këdung-biru ri kasurangganan mwang i Burëng lan-

gönyenitung || 4 ||

D. i. «Daar ik reden had om spoedig (weer) te vertrekken,
zette ik, nadat de Hoogeerwaarde mij onthaald had, de reis
voort, en keerde tot mijn dienstplicht terug. Te Singhasari
gekomen, maakte ik, indachtig (aan mijn plicht), mijne eerbiedige
opwachting. De Vorst, na lof gebracht te hebben in den graf-
tempel * , gaf zich over aan al de geneugten zijns harten, of
te Këdung-biru in 't Hemelnimfenhof * ; en te Burëng werden de
bekoorlijkheden der plaats beschouwd (?).»

De genoegens welke de jeugdige heerscher smaakte, waren,
naar men veronderstellen mag, meestal van erotischen aard.

ZANG XXXVI.

Deze Zang, in de maat Acwalalita, verhaalt van 't bezoek
des Konings aan den graftempel te Kagënëngan , waar, gelijk
men weet, de stichter der dynastie van Tumapël, Rajasa, na
zijn dood in £aka 1169 werd bijgezet en aan zijne nagedach-
tenis goddelijk eer bewezen. Het tijdstip waarop dat bezoek
plaats had, wordt niet bijzonderlijk vermeld; maar wij mogen
de gebeurtenis stellen kort na de terugkomst van den jeugdigen
heerscher in de hoofdstad na zijne rondreis.

> De gedrukte tekst heeft oyanglaris.
' Hiermede; schijnt bedoeld te wezen dat de Koning in 't heiligdom eer-

biedig dank brengt voor zijn behouden terugkomst.
* Dit Hemelnimfenhof doet denken aan 't „Pare aux cerfs" van Lodewijk XV.
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Krama gubhakala sah nira ri Singhasari mangidul mare
Kagënëngan |

humaturakën kabhaktin i Bhatara dharmma sawatëkwatëk
nira tumQt |

dhana paribhoga bhojana dulur ni puspa nira sopacara mahalëp |
saha wasanawawan watang apangruhiin pada magarjjita ' ng

wwang umulat || 1 ||

D. i. «Vervolgens op een gunstig tijdstip vertrok hij uit
Singasari Zuidwaarts naar Kagënëngan. Hij bracht met de
talrijke scharen die hem volgden hulde aan den Bhatara (ver-
goddelijkten heerscher) van den graftempel. Geld, voorwerpen
ten gebruike, spijzen volgden zijn staatsiekoets * met prachtige
insigniën, met doeken uitgespreid op staken en voorloopers (?);
alle toeschouwers juichten.»

Ri huwus iranpangarccana mij il ri heng pinupul ing balakrama
marëk |

para wiku Qaiwa-Sogata sang aryya n a l i g i h •' iniring nireki
tan adoh |

awicaritan sëdëng ni panadah narendra tumëkani sesta ri hati |
bala haji sing sasambhawa wineh suwastra magawe rësëp ning

umulat || 2 ||

D. i. «Nadat hij zijne vereering gebracht had, trad hij naar
buiten, waar hij omstuwd werd door onderdanen die in volg-
orde hun opwachting maakten: £iwaietische en Buddhistische
geestelijken, die op korten afstand A n a — vergezelden. On-
noodig te zeggen, dat ten tijde van 't maal de Vorst voldeed
aan wat zijn hart begeerde. De koninklijke troepen, voor zoover
tegenwoordig, werden begiftigd met mooie kleederen, hetgeen
de toeschouwers aangenaam aandeed.»

Van den volgenden Zang, (XXXVII) waarin een beschrijving
van 't heiligdom te Kagënëngan gegeven wordt, vindt men
een vertaling in Dl. 65, blz. 128, dezer Bijdragen. Uit het
laatste vers van dien Zang blijkt dat de dichter rust hield in
Barëng, hetgeen hem aanleiding geeft een beschrijving te

' Zoo leze men voor hagar j j i t a .
* Puspa kan hier kwalijk iets anders wezen dan een wan vorm ontstaan

uiteen verkeerd gelezen Skr. pusya- ra tha , Pali phusaa- ra tha . Trouwens
ook in Skr. teksten is puspaka voor pus yak a zeer gewoon.

* Corrupt; één korte lettergreep te veel.
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L, LI VAN DEN NaGARAKrTaGAMA. 373

geven van de omstreken dier plaats in 't begin van den vol-
genden Zang.

ZANG XXXVIII.

De maat hiervan is welbekend in de Indische prosodie onder
den naam van Wamcapatrapatita.

Ramya nika(ng) Burëng talaga mumbul ahëning abiru |
candi cila minekala ri madhya nika rinacana |
sök yaca munggwi i pinggir ika len kusuma caracara |
lot paran ing macangkrama lanangjënëki ring umara || 1 ||

D. i. «Het liefelijke van Burëng is de heldere, blauwe vijver
die (als uit den grond) opwelt; een Tjandi van natuursteen
voorzien van een m e k h a l a (gordel) is in 't midden er van
gebouwd; talrijke gebouwen staan aan den zoom en allerhande
bloemen. (De plaats) is zonder ophouden 't doel van wandelaars
en vervult degenen die er heen gaan steeds met behagen.»

Tan wuwusën langö nika tuhun narapati caritan |
tistis ing arkka mangkat ahawan tëgatëgal aruhur |
ramya dukut nikatëtël atandës akiris ahijo |
lwanya sasagaranak angalun ju rang ika dinëlö || 2 ||

D. i. «Wij zullen niet (meer) over de bekoorlijkheden daar
spreken, maar van den Vorst vertellen. Bij 't afnemen der
hitte van de zon , vertrok hij, den weg nemende over de hooge
tëgalvelden, waar dicht, schoon, effen, groen gras prijkte, en
waarvan de uitgestrektheid als een kleine zee bedriegelijk scheen
te golven.»

Van de volgende verzen is reeds bij een andere gelegenheid
een vertaling gegeven. De korte inhoud er van is deze, dat de
Vorst na zijn uitstapje naar Singasari terugkeerde, terwijl onze
dichter van de gelegenheid gebruik maakte om een bezoek af te
leggen bij een voornamen Buddhistischen monnik, den hoog-
bejaarden Sthapaka van den graftempel. Deze eerwaardige,
bijna honderdjarige grijsaard, die, — zooals wij uit Zang 49, 5
vernemen — Ratnangca heette, had onder zijn berusting ge-
slachtsregisters of kronieken. De dichter, begeerig om zijne
geschiedkennis te vermeerderen, verzocht zijn gastheer dat deze
hem een overzicht zou geven van de voorvaderlijke geschiedenis,
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374 ZANG XXXIII TOT XXXVI , EN XXXVIII, XXXIX ,

te beginnen met de regecring van Rajasa (Ken Angrok) '. Het
antwoord van den ouden heer leest men in den volgenden Zang.

ZANG XXXIX.

De verzen zijn in de dichtmaat Bhujangaprayata. De eerste
strofe luidt aldus:

Tuhun paduka Mpunkwi mungguh sirojar |
udü diwya, takwan rakawy angëne tvvas |
mahotsaha singgih kawi wrëddhabuddhi
purih ning kagastrajnan * angde stuting rat || 1 ||

D. i. «Doch Zijne Eminentie de waardige Monseigneur zeide:
«O, voortreffelijk! de vraag van U, groote dichter, treft het
hart. Van grooten ijver, inderdaad, zijn de dichters van ont-
wikkelden geest. Het streven naar wetenschap bezorgt roem in
de wereld.»

De oude man gaat met zijn vriendelijke toespraak aldus voort:

Nda sangtabya teki nghulun majarosën |
mac.ucya wwaj" ing saptatirtthwe swacitta |
namas te Girïndraya sambah ri sang hyang |
nda tan dadya kotpata teki mpac.abda || 2 ||

D. i. «Nu met Uw verlof zal ik aanstonds spreken. Moge het
water der zeven heilige badplaatsen in 't eigen gemoed rein
wezen! Hulde aan Girindra (£iwa)! vereering aan de goden!
En moge er geen (ongunstig) voorteeken plaats hebben terwijl
ik het woord voer!»

De inhoud van deze strofe geeft aanleiding tot ettelijke op-
merkingen. Ten eerste zij de aandacht gevestigd op den bijzonder
beleefden toon dien zulk een voornaam personage als Rat-
nangca — hij was van vorstelijke familie — tegenover zijn gast
aanneemt, waarbij hij zich bedient van een nederig voornaam-
woord dat men in onze taal zou kunnen weergeven met «Uw
dienaar». Voorts is het kenmerkend dat hij zijn verhaal laat
voorafgaan van een man g a l a , een heilbrengend begin, zooals

* Het ia karakteristiek dat voor Prapafica do „oude" geschiedenis begint
met Qaka 1104. Van wat er vóór dien tijd gebeurde, verlangt hij niet iets
te vernemen. Het is alsof de geschiedkundige overleveringen van den vroegeren
tijd waren uitgewischt of opzettelijk aan do vergetelheid werden prijsgegeven.

' Verbeterd uit °s t r a j a n van den gedrukten tekst.
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gebruikelijk is in den aanhef van geschriften. Wat met de «zeven
heilige badplaatsen» in 't gemoed bedoeld is, weet ik niet te
verklaren. De uitdrukking s a p t a t i r t h a wordt toevallig ook
vermeld in KBW. d. b. onder s a p t a , maar zonder dat we
daardoor iets wijzer worden. Misschien hebben wij te doen met
een rhetorische figuur, waarvan de zin hierop neerkomt: «moge
mijn gemoed bij de mededeeling welke ik doen zal zóó rein
wezen als het water der zeven heilige badplaatsen» — welke
die zeven dan ook zijn. Merkwaardig, eindelijk, is het, dat de
spreker, hoewel een Buddhist, hulde brengt aan £iwa en de
(overige) goden, vermoedelijk omdat de persoon met wien zijn
verhaal begint, de stichter van de dynastie van Tumapël,
Koning Rajasa, als zoon van £iwa te boek staat.

De eerwaarde heer gaat aldus door:

Ksamatah manah sang kawïndran rumëngö |
ikang wwang rëngö sugyan akweha mithya |
ndan anggëgwane jana sang wrddha teka |
pilih nyüna sugyadhika tan calana || 3 ||

D. i. «De dichtervorst zij bij 't aanhooren toch vergevings-
gezind. Van wat men hoort ' is er mogelijk veel dat valsch is;
edoch, men stelle vertrouwen in lieden die vroed zijn, in dat
geval. Misschien ontbreekt er iets; mogelijk is er iets te veel;
dat worde niet kwalijk genomen. >, •

In Zang XL tot XLXI volgt dan 't geschiedverhaal, te be-
ginnen met de regecring van Rajasa tot aan de troonsbestijging
van Hayam Wuruk. Het geheel is vertaald in deze Bijdragen
D. 61, 403 en D. 63, 1 , vgg. Wij gaan dus over tot Zang L,
waar het jachtvermaak van den jongen Koning beschreven wordt.

ZANG L.

De verzen zijn in Praharsant-maat.

Warnnan Cri-nrpati mahas mareng paburwan |
mankat sayudha saha bhrtya len ratha<;wa |
ngkaneng Nandanawana * kananatidurgga |
kaywanyadbhutatara kaca munja kïrnna || 1 ||

» De constructie van wwang rëngö is mij niet recht duidelijk. Wellicht
is het een samengestelde uitdrukking voor „overlevering."

' De tekst heeft nandaka", stellig een schrijffout.
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D. i. «Er zal beschreven worden hoe de Vorst er op uitging
naar zijn jachtgebied '. Hij maakt zich op met wapens, met
dienaren en wagens en paarden, naar 't Nandanawana, een
zeer moeielijk begaanbaar woud, met zeer verbazend (zwaar)
geboomte en overal begroeid met kaca- en munja-gras» '-.

Nandanawana is de bekende naam van Indra's hemelschen
lusthof, doch hier blijkbaar toegepast op een koninklijk jacht-
gebied.

Medran tang bala balabar huwus manëngkö |
lawan syandana madan angrapët rangköt |
kedran tang wana wanaranya kagyat awri |
awrëg paksi nika mapaksa mïira kegu || 2 ||

D. i. «De troepen maakten een omtrekkende beweging: van
alle kanten sloten zij 't veld af •' , en de wagens stonden gereed
dicht aaneengesloten •*. Het bosch werd omringd, de apen
waren onthutst en bevreesd; de vogels, in beroering, besloten,
ontsteld, weg te vliegen.»

Deze strofe vertoont als stijlsieraad eenige voorbeelden van
klankspeling, nl. b a l a bala° in den eersten regel; da na
dana° en ra° ra" in den tweeden; wana wana° in den derden
en pak° pak° in den vierden. De geheele Zang draagt blijk
dat de dichter zich beijverd heeft om met zijne schildering van
de jacht een litterarisch kunstwerk te leveren.

Hüng ning bhrtya mawurahan matunwatunwan |
ghürnnawarnna pasurak ing tasik gumëntër j
untab nj- agni nika dudug ring antarala |
saksat Kandawawana de hyang Agnï ngüni || 3 ||

D. i. «Het geschreeuw der dienaren weergalmde, terwijl zij

* Een meer letterlijke vertaling volgens 't idioom onzer taal ware: „ging
in 't jaaggebied zwerven".

' K ï ( a is Sacoharum spontaneum, dus Jav. glagali; rnufija
rietgras.

* Manëngkö, waarvan 't hedendaagsoh Tav. anëngkër eon bijvormis,
heeft tot stam sëngkö, niet séngkë , zooals KBWd. heeft; ook de aldaar
opgegeven beteekenissen zijn verkeerd. Natuurlijk is sëngkö, niet sëngkë
de ware spelling; men vergelijke o. a. rëngö met Mal. dëngar , Bis.
dongog, Tag. d ingig , enz. De juiste spelling komt ook in proza voor,
o. a. in Wira^aparwa, blz. 35, in kasëngkö.

* Rangköt komt overeen met Jav. rëngkët ; bij vormen zijn rëngkëd,
rungkud. Het woord ontbreekt in KBWdb.
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den brand er in staken; daverend als het donderend geloei des
oceaans. Het opvlammende vuur bereikte de tusschenruimte,
evenals (toen) 't Khandawa-vvoud voorheen door den god Agni
(verbrand werd)."

Tonton tang mrga malayü ndatan wri ratnya |
kewran wibhrama marëbut harëp marampak |
apan minggat abalabar kkarës nikenggi |
hetunyakukud umusï tëngah matimbun || 4 ||

D. i. «Men zag de herten (of: wilde dieren) vluchten, niet
wetende waar zich te bergen. Radeloos liepen zij her en der-
waarts , zich beijverende om de voorsten te zijn in dichte
drommen. Daar zij in hun bange vrees van alle kanten zich
uit de voeten maakten, weken zij naar 't midden, bij hoopen.»

Kwehnya lwir ggawaya ri gobrajaprameya |
lwir goh ring wrsabhapurangëbëk praktrnna |
wök sënggah gawaya lulaya calya cihna |
godhe}-a plawaga vvidala gandakadi || 5 ||

D. i. «Hun menigte was als van tallooze Gawaya's ' in Go-
wraja ' ; van runderen in Wrsabhapura * tot stoppens vol. (Er
waren) evers, reeën, Gawaya's, buffels, stekelvarkens, hazen*,
leguanen, apen, katten, neushoorns enzoovoorts.»

Satwasing sahana rikeng alas pralabdha |
kapwatüt manah ika tan hana wirodha |
kadyahëm pinaka jurunya tang mrgendra |
ngkane sanding ika ciwS marëk tan enggf || 6 ||

D. i. «De dieren, zooveel als er in 't woud waren, waren in
de klem. Zij waren allen eensgezind; geen was er die een
tegenstrijdig gevoelen had. Als om raad te houden werd de
leeuw als hun voorzitter gekozen; aan zijne zijde bevond zich
de jakhals, onvervaard.»

' Bos Gavaeus.
* Gowraja is is een „koekraai", doch hier schijnt een mythische plaats

bedoeld.
* Dezelfde opmerking als in voorgaande noot. De eigenlijke beteekenis is

„Stierenstad."'
* Mijne vertaling van cihna berust op louter gissing; de haas, <;a<;a

<;aca, is namelijk het teeken van de Maan, ca^arika.
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Ter opsmukking van zijne beschrijving van 't jachtvermaak
des Konings, ontwerpt de dichter in zijne vruchtbare verbeelding
een fantastisch beeld van de beraadslaging der in nood ver-
keerende wouddieren , die den inhoud vormt van den volgenden
Zang.

ZANG LI.

De verzen zijn in de dichtmaat Prthwi. — De jakhals neemt
het woord.

Ksamakëna patakwan inghulun i sang mrgendradhipa |
gati nrëpati n-angrarah gahana toh naya ndya ng gëgën ' |
angantva juga maty ring pangadëgan malaywa kunëng |
mwang anglagana ^ denya tulyahayuyun * dinon"* tan murud || 1 ||

D. i. «Het zij mij vergund een vraag te richten tot den vorst,
heerscher over de wilde dieren *: nu de Koning het woud
afjaagt, welaan , zeg, welke gedragslijn er gevolgd moet
worden.

Zullen wij maar afwachten om op de plaats waar wij staan
te sneven? of zullen wij vluchten? of ook zullen wij tegenstand
bieden, wanneer allen gelijkelijk daartoe gezind zijn, en. aan-
gevallen wordende, niet terugdeinzen?

In toh ligt dikwijls de beteekenis van «welaan zeg!» Daar
wat in 't KBYVdb. er van opgegeven wordt, ten eenenmale
onvoldoende is, mogen hier eenige aanhalingen volgen waaraan
in de beteekenis duidelijk genoeg uitkomt. Zoo leest men in
Sutasoma f. 94, b : toh n d y a n u n g n 11i; Smaradahana: to h
n d y ang d u h k a s ake r iva ; Bharata-Y. 33, 4: toh ndya-
n u ii g naya n g e n a k e k i t a; Bhoma-K.: t o h , r a k r y a n
a p a t i, t a p a r a n t i k a n g u I a h a n i n g w a n g a m a w a b h u-
vvana. Vaak kan men het vertalen eenvoudig met «welaan»
of «komaan». Bijv. Bhoma-K. 110, 12: p r a b h u , toh h a y w a
s a n d e h a ; Ramay. V, 7: va ta wa lë sën ta , toh ki r ak i r an
p ë j a h a n y a h u w u s . Niet zelden ook past de vertaling: »eilieve!

' Beter gëgön.
" Voor "t foutieve ala° in den godrukten tekst.
' Deze vorm voor mayuyun zeer verdacht.
* Conjectuur voor dinoh.
' D. i. de Leeuw.
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och toe»; zoo Arjuna-W. str. 149: ibu , t o h , r u m u h u n a
k i t a ; eilieve! of «zeg eens!» str. 176: i n d u n g , t oh s y a p a
t a k i t a r i m a s k u . ^

T u l y a is eigenlijk slechts een vertaling van p a d a , maar
hier gebruikt op een wijze als in 't Skr. niet mogelijk is.

De rede van den jakhals vindt geen algemeene instemming,
gelijk blijkt uit de nu volgende strofe.

A warn na kadi mangkanojar ikanang cj/galomarëk |
ikang harina krsnasara ruru cihna mojar wawang |
)-an i bwat i patikta tan hana muwah nayanung ' gëgën |
kalena saka ring malaya amalarolihang ungsirën || 2 ||

D. i. «Zóó * sprak de jakhals ter audiëntie. De reebok, de
zwartbonte antilope, het hert, de haas zeiden daarop: «Naar
het gevoelen van (ons), Uwe nederige dienaren, is er geen
andere gedragslijn te volgen dan te vluchten, in de hoop iets
te vinden waar wij heen kunnen gaan.»

Met het gevoelen dezer vreesachtige dieren, konden andere
zich niet vereenigen, zooals zij in de volgende strofe onver-
holen te kennen gaven.

Ikang gawaya serabha •' wrësabha len taraksamuwus |
ada wipatha kong kënas tuhutuhun mrgalpadhama |
ndatar lëkasa ning sudhtra ng alayü mangantya kunëng |
si manglawana dharmma gëgwana malar tumëmwa ng hayu || 3 ||

D. i. «De Bos Gavaeus, de buffel, de stier en de hyena
zeiden: «Schande! gij hebt het mis, reebok; gij zijt inderdaad
een nietswaardig, gemeen wild dier. Het moet niet de handel-
wijze van den moedige zijn om op den loop te gaan of stilletjes
af te wachten. Te kampen is een plicht die men vervullen
moet, in de hoop van 't geluk te bejagen.»

Nu vat de leeuw 't woord op:

• Conjectuur voor 't metrisch onmogelijke nayiigëgün.
' Awarnna kadi mangkana is een omslachtige uitdrukking, schijnt

het, voor anmangkana.
* Bedoeld is Skr. s a i r ibha ; de a in de tweede lettergreep zal wel een

afschrijversfout wezen.
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Mrgendra sumahur ' kali pada wuwus ta yuktfka gëgën |
nda yan wruha mabhedakën sujana durjjananung - dëlön |
yan ing kujana wahya solaha malaywa mangswa kunëng |
apan wiwal angangga patyana tëkapnya tanpadon || 4 ||

D. i. «De leeuw antwoordde: «Uw beider rede is geschikt
om daar gevolg aan te geven. Doch indien men verstandig is,
maakt men onderscheid tusschen de braven en de minder
waardigen die men heeft gade te slaan. In 't geval van de
minderwaardigen, is het openbaar hoe zij zich zullen gedragen *
of zij zullen vluchten of ten strijde rukken; immers zij zijn
ongezind om te verdragen dat zij gedood worden, doordat het
noodeloos is.»

De leeuw gaat aldus voort:

Tuhun pwa yan i sang tripaksa rësi (^aiwa Boddha tuwi |
malavwa juga ng enakangiringane siran pandita |
kunang pwa kita vat kapanggihana tëkap * narendraburu |
angantya pati kewalawwata huripta haywagigu || 5 ||

D. i. «Wat nu echter de geestelijken van de drie secten:
Rsi's, £iwaietische en Buddhjstische, aangaat, laat maar vluchten
die lust heeft om hen te volgen, als zijnde geestelijke personen;
of wel, indien gij door den Koning op jacht gevonden wordt,
wacht dan slechts den dood af en biedt uw leven aan zonder
weerzin.»

T r i p a k s a beteekent eigenlijk: «tot de drie secten behoorend».
Onder 't substantivisch gebezigde woord, verstaat men, vol-
gens een verklaring in KBWdb.: s a n g m u n i Qewabud-
d h a r s i , d. i. «de (^iwaietische, Buddhistische asketen en Rsi's»,
of wiku Q iwab u d d h a r s i , d. i. «monniken, £i\vaietische,
Buddhistische en Rsi's». In ons gedicht Zang 81 , 1 wordt ook
gesproken van «de Tripaksa's in geheel Java» , voor wier vaste
positie de Koning groote zorg droeg. Vergelijkt men nu vs. 2
van denzelfden Zang, waar sprake is van w i p r a m w a n g
Rsi £ a i w a B o d d h a , Brahmanen en Rsi's, £aiwa's en
Boddha's, dan komt men tot het besluit dat de Rsi's een zeker

* Gedrukt sumawur.
* Conjectuur voor 'nannung.
* Met andere woorden: het is niet twijfelachtig welk alternatief zij zullen

kiezen.
* De tekst heeft tkan nare".
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slag van asceten zijn en wel, heremieten en sannyasins, anders
genoemd b h i k s u , monnik, welke de oud-brahmaansche leef-
regels volgden en ook in hun godsdienstig-wijsgeerige denk-
beelden zich van Ciwaietische en Buddhistische geestelijken
onderscheiden. Eigenlijk is de term Rsi alleen toepasselijk op
de Wijzen uit den voortijd.

Zeer eigenaardig is de wijze waarop de leeuw zijn uitspraak
motiveert, zooals de nu volgende strofe te lezen geeft:

Apan nrpati yogya panghanutane ' hurip ning * dadi |
Bhatara Giripaty amürtti ri siran wicesaprabhu |
awas hilanga papa ning pëjaha de niramatyana |
lëwih saka ri kottaman ing alabuh ri sang hyang ranu || 6 ||

D. i. «Want de Koning is bevoegd om aan 't leven der
schepselen een einde te maken. God Giripati (Ciwa) is in hem
als opperste heer belichaamd. Voor zeker zal de zonde van
den stervende te niet gedaan worden wanneer men door Hem
gedood wordt, eerder dan ten gevolge van de hooge daad van
zich te storten in een heilig meer.»

Hier ziet men in den eersten regel zeer kras geformuleerd
de stelling dat de Koning volstrekt meester is over leven en
dood van zijne onderdanen, van alle schepselen. Dat recht
ontleent de vorst aan de omstandigheid dat hij een god in
menschengedaante is. Het is een niet onbekende theorie van
absolutisme, zeer gepast in den mond van den hofdichter
Prapanca, maar minder in dien vari den leeuw. Zeer eigen-
aardig is de voorstelling dat zonde wordt uitgewischt wanneer
men door den heerscher gedood wordt, en voorts dat zelf-
moord , als men zich in een heilig meer verdrinkt, als een
uitstekende daad wordt beschouwd, waardoor men zich van
zonde schoon wascht. Trouwens ook in Indië heerscht een
soortgelijk geloof.

De leeuw zegt vervolgens:

Syapeka musuha kwa ri bhuwana yanpade medhani |
tathapi ri sira tripaksa mariris ngwang andoh wawang |
pitowi haji yan ta katëmwa niyataku kawwat hurip |
ndatan muwaha satwajati phala ning pëjah de nira || 7 ||

D. i. «Wie zou dan als vijand willen optreden, ter wereld,

• Men verwacht m a n g h a°.
' Zoo loze men voor wing .
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wanneer . . . .• ' . Nochtans, bij de geestelijken der drie secten
mij aanstonds te verwijderen daarvan ben ik afkeerig -. Ik zal
dan ook, indien ik met den Koning samentref, beslist mijn
leven aanbieden; de vrucht van door Hem gedood te worden,
zal wezen dat ik niet meer als dier zal geboren worden.»

' Do woorden pade medhani . of "dani versta ik niet. De lezing blijkt
zeer verdacht.

^ Die redeneering is mij niet recht duidelijk.
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