
ZANG LXXXIV TOT XCI YAN DEN
NAGARAKRTAGAMA.

DOOR H. KERN.

De maat hiervan is een soort Krti.

1. lVapta ng diwaca kaping padbëlas i wijil (,'ri-narapati warnnan j
tingkah nira midër ing ' nagara marasuk bhüsana kanakfuiï |
cöbhabhra piniktil ing jampana mahawan lantaran atuntun j
mantri sagiwabhujanggadi nika manganggo dadar angiring*

sök (I 1 ||

D. i. «Er worde beschreven hoe op den 14***" Z. Maj. de
Vorst naar buiten kwam en in de stad rondging getooid met
sieraden van gucrd errz. .Lcrrsterrijk pralend werd hij gedragen
in een palankijn, terwijl wegberijders aan beide zijden gingen
ten geleide. Man tri's met geleerde geestelijken der (,'iwaieten
enz., de hun geschonken (kleedij) dragende, vergezelden hem
in grooten getale.»

2. Ghürnna ng padahi •" mrdangga trutika dudïi ng cangka tara
van atri |

sinrang ni pasëlur ing bhattagana mangiiccarana ng abhiwada |
c.loka stuti nira sang parapura de sang nipunakawlndra |
cihna nrëpati gahan lwï Raghusuta Krsnanjaya (?) subha-

g e n g r a t | | 2 | |

D. i. «Daverend was 't geluid der feestmuziektrommen *;
anderzijds weerklonken de schelphoornen helder, opgedrongen *
door de lange rij van een troep lofzangers die een begroeting
uitspraken; lofgedichten komen uit andere steden van dichter-

' Gedrukt m i d ë r e n g , doch de conjunctiof is hier niet op zijn plants.
* Zoo leze men voor ingir i i ig .
* Pad ah a is do lezing van 't HS.; p a d a h i is mijn conjectuur.
* T r u t i k a is onvindbaar. Misschien hooft men t r u t i t a te lezen, in welk

geval men zou kunnen vertalon: „afgebroken floor."
* Er zal bedoeld wezen: „waarop onmiddellijk volgde."
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298 ZANG LXXXIV TOT XCI VAN DEN NaGAKAKfTSGAMA,

vorsten, als blijk dat de Vorst luisterrijk is nis Kama en—(zoo)
bemind in de wereld.»

Een naam als Krsnanjaya is feitelijk ongerijmd. Het zal wel
een fout wezen voor Karnanjaya, Overwinnaar van Karna, d. i.
Arjuna.

3. Sampun nrpati manek ring manimayasinghasana suminabhra |
£oddhodani sakala hvir nira wahti sangke jinapada cobha j
byakta trisura Su rend rang umarëk i himbang nira.n-apüja hyang
apan pada Hnëwih bhüsana nika sotan wwangadhikamülya jj 3 j)

D. i.: "Reeds had de Vorst den troon van edelgesteente be-
stegen . met luister schitterende. Hij leek als (, uddhodhana's
zoon (de Buddha) in persoon, zoo even uit het prachtige Jina-
verblijf (Buddhahemel) gekomen. Zichtbaar waren de 3 goden '
en de heer der Goden (Indra) tegenwoordig aan Zijne zijde,
terwijl hij devotie verrichtte. En allen hadden een uitstekend
tooisel; geen wonder, dewijl zij hoogaanzienlijke personen waren.»

Het dient bijzonder opgemerkt te worden dat de dichter zich
(^akyamuni voorstelt als verblijvende in Jinapada, een woord
gevormd naar 't model van Wisnupada, YVisnu's verblijf. Die
voorstelling is niet vreemd aan Mahayanisten, ofschoon ze lijn-
recht in strijd is met de oude, rechtzinnige leer.

Ik begrijp niet recht wat de dichter in de twee laatste vers-
regels eigenlijk te kennen geeft. Er kan toch geen sprake wezen
van de werkelijke tegenwoordigheid van Indra enz., in eigen
persoon! Hoe dan 's mans woorden te verklaren ? Wellicht op
de volgende wijze. Uit de beschrijving die de Chineesche pel-
grim Hiuen Thsang geeft van een groot feest hetwelk Koning
(yïladitya (al. Harsa) bij zekere gelegenheid aanricht, blijkt dat
een gouden beeld van den Buddha plechtig op een olifant werd
rondgedragen, terwijl de koning zelf, in 't kostuum van Indra,
ter linkerzijde een prachtig zonnescherm ophield, en koning
Kumara van Kamarüpa (Assam), onder de trekken van den
god Brahma, met een witten vliegenwaaier in de hand zich aan
den rechter kant hield *. Hieruit ziet men, dat hooggeplaatste
personen bij een feestelijke gelegenheid den Buddha in eff igie
vereerden door de rollen op zich te nemen van godheden die
den Meester bij diens leven als nederige dienaren hulde plachten

' D. i. Brahma, Wianu en Qiwa? Onzeker.
- Zie Stnn. Julion, V o y a g e s des P è l e r i n s b o u d d h i s t o s , TT, 2-1S.
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ZANG LXXXIV TOT XCI VAN DEN NaGARAKrTaGAMA. 299

te bewijzen. Hun rol bracht mede, dat zij het kostuum der door
hen voorgestelde goden aannamen. In ons gedicht neemt de
Koning zelf de plaats van den Buddha in, die aan zijne zijde
aanzienlijke personen heeft welke gedienstige godheden voor-
stellen. Wie die personen zijn, wordt niet gezegd. Dit is de
eenige verklaring die ik van de alles behalve duidelijke plaats
weet te geven. Doch gaan wij verder.

4. Tingkah ni laku nira crï-nrpati Pajang sapriya pinakagra |
singhasana nira sampun lëpas inarak ning balagana kïrnna |
mantrT Pajang athawa mantri ri Paguhan rowang ika sapanta |
laksarwuda marasuk bhüsana sahabhrëtyadhwajapatahadi || 4 ||

D. i.: In den tocht vormde Z. Hoogheid de Vorst van Pajang
met zijne geliefde gade de voorhoede. Zijn troon was reeds
vooruit, statig begeleid door een wijdverspreide menigte troepen.
De Mantri's van Pajang en de Mantri's van Paguhan, hun
gezellen, (volgden) in groepen: lak sa, a r b u d a ' , gekleed in
prachtkostuum, niet dienaren, vlaggen, trommen enz.»

5. Mangka nrpa ri Lasëm sapriya ri wugat lampah ira sabhrtya
mwangcrï-nrpari Kadintën sayugala samatyabala riwiintat saqri
crï-Jïwanapararajfïi ri wuri saha bhrctyagana sabhartta
crï-bhüpati pamëkas mantrv adhika sa Yawawani mangiring

s»k || r, ||

D. i.: «En de vorst van Lasëm met zijne vrouw trok daar
achter met zijne dienaren, en daarachter Z. Hoogheid de vorst
van Kadiri met gade , met ministers en leger, met pracht. H. Maj.
de opperkoningin van Jïwana (Kahuripan) daarachter met de
schare van dienaren, met haar echtgenoot. De overige lands-
heeren en voorname Mantri's van geheel Javaland volgden in
groote menigte.»

6. Ton tang parajana sarsök pënuh ariwëg tanpasëla manonton |
pinggir nikanang lëbuh ajajar cakata - pinanggung * |
dwaranapis * awawa lwir dhwaja nguniweh panggung ika

rinëngga |
sök stry anwam atuha dudw ang mangëbëk umunggw ing

bacingah atimbun || 6 ||
• Ik heb deze telwoorden onvertaald gelaten. Zelfs nis meu .aan die ge-

tallen eon veel geringer waarde toekent dan ze in 'tSankrit hebben, zijnde
cijfers van den dichter belachelijk overdreven.

3 Verbeterd uit s aka t l i a .
» Het vers is niet in orde; or ontbroken drie lettergrepen.
* Lezing vordaiht en daardoor de woordsclieiding onzeker.
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300 ZANG LXXXIV TOT XCI VAN DEN NaGARAKrTËGAMA.

D. i. «Men zag een talrijk publiek, in volte samengeschoold
zouder tusschenruimte, toeschouwende. Aan den rand der hoofd-
straat (o f Alon-alon) stonden op een rij wagens als tribunen
ingericht ' . De deuren — als (?) vlaggen * en de kijktribunes
waren versierd. Een menigte jonge en oude vrouwen vulden de
plaatsen op het buitenplein bij hoopen.»

7. Buddhinva daradaran kapwa suka bangun wahuwahu manonton
tan warnnan ulah ikenjing nrpati kinastryan mijil i wanguntur |
wipradi sira maweh amrëtawarakundyadi wawan ikapnëd j
mantrï paramëgët kapwa marëk amuspanjali parëng asrang || 7 ||

L). i. «Benieuwd in hun geest schepten zij allen evenzeer ver-
maak alsof zij het nu pas toeschouwden. Wij behoeven niet
te beschrijven wat zij deden, toen den volgenden dag de Vorst
gehuldigd uitkwam aan den Mangantur. Brahmanen enz. gaven
gewijden drank, en sierlijk waren de kruikjes die zij aanboden.
Mantri's en notabelen maakten hun opwachting in dichten drom
hulde betoonende met aaneengesloten handen.»

ZANG LXXXV.

In de maat Suwadana.

l.Tanggal ning Caitra tekang balagana mapulung rahv ahëm
apupul |

mantrï mwang tanda gusti sahana nguniweh wadwa haji tumïit |
milw ang mantry akuwu mwang juni buyut athawa wvvang ring

~~ parapurï |
astam sang ksatriva mwang wiku haji karuhun sakweh dwi-

jawara || 1 ||

D. i. «Op den dag der nieuwe maan van Caitra •' vergaderde
het heir en hield gezamentlijk raad. De Mantri's en hoofdoffi-
cieren en Gusti's alle: alsook het gevolg des konings, namen
er deel aan; alsmede de dorpshoofden en dorpsoudsten en
lieden van andere steden, om niet te spreken van de Ksatriya's
en koningsmonniken, voorafgegaan door alle voorname Brah-
manen. »

De beteekenis van m a p u l u n g ra hi is mij onbekend. Mis-

' Do zin loopt oogcuschijnlijk good af; toch moot in don'oorspvnnkclijknn
tokst. iets anders gestaan liebbon; want do maat is gestoord.

* Onverstaanbaar.
* Cnitra is de eerste lentemaand ia 't begin van 't jaar.
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schien is het een uitdrukking die in eigenlijken zin te vergelijken
is met onze uitdrukking: «de koppen bij malkaar steken.»

Onder de genoemde waardigheidbekleeders zijn er eenige,
waarvan 't karakter ons slechts onvolkomen bekend is.

2. Don ing höman ri tan lamlama ni sabala sang crïnatha ring ulah
kapwanïitajar ing Rajakapakapa sadangkën Caitra winaca |
ha\"\vangambah ri tan lakwa nika manëkëteng wastradvarana(?) |
dewaswadinya tatan purugën ika maran swasthang pura sada j 2 ||

D. i.: «Het doel van de beraadslaging was, dat al de troepen
des konings in hun gedrag niet hebzuchtig zouden wezen , en
dat zij de lessen in 't Rajakapakapa, hetwelk altoos elke Cai-
tramaand wordt voorgelezen, zouden volgen; opdat zij niet een
weg zouden betreden die verboden is, terwijl zij zich moeten
in acht nemen ' . Zij mogen zich volstrekt niet vergrijpen aan
godeneigendommen enz. -, opdat het den staat steeds welga.»

K a p a k a p a is blijkbaar een soort geschrift. In 't Jav. Wdb.
vindt men opgegeven een « L a y a n g K a p a k a p a » , naam van
een boek dat gezegd wordt door dien Adipati geschreven te zijn ;
en Adipati Rajakapakapa is, volgens hetzelfde Wdb. «naam en
titel, door Daniswara aan Bëgdja gegeven», Daniswara, d. i.
l)hanec.wara is welbekend als een naam van Kubera. Blijkbaar
is het hier genoemde Rajakapakapa een geschrift uit den Hindu-
tijd en dus zeker wel identisch met het door l'rapanca bedoelde.

ZANG LXXXVI.

In Mandakranta.

1. Akara rwang dina mmvali ikang karyya kewwan narendra I
wwantën * lor ning pura têgal anama ng Bubat kaprakaca |
cri-nathangkën mara makahawan swana "• singhapadudwan |
sabhretyanoraken idëran atyadbhuta ng wwang manontan || 1 ||
D. i. «Na een tijd van twee dagen was door den Vorst op

nieuw voor een feest zorg gedragen. Er is ten Noorden van de
stad een veld, bekend onder den naam van Bubat. Z. Maj. de
Vorst gaat telkens daarheen, terwijl hij als voertuig gebruikt

' W a s t r i i d y a r a n a is corrupt: or ontbreekt één lettergreep. Ik weet. geen
zeker geneesmiddel. Mogelijk, doch geenszins zeker, is: W n s t r a d y a h a r a n a ,
d. i. „kleederen enz. niet te roovon."

* Onder enz. versta men, in de eerste plaats, 't eigendom van brahmanen.
' Conjectuur voor wawwan.
* De tekst heeft s than;i .

Dl. 69. 20
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302 ZANG LXXXIV TOT XCI VAN DEN NaGARAKrTaGAMA.

honden en leeuwen die niet met elkaar harmonieeren. Al de
dienaren rondom houden die onder bedwang; met de grootste
verbazing zien de menschen liet aan.»

2. Ndan tingkah ning Bubat arahararddharatatandës alwa |
madhyakrogakara nika n-amürwwanutug rajamargga |
madhyakroca këta pang&lornya nutug pinggir ing lwah |
kedran de ning bhawana kuwu ning mantri sasök mapanta || 2 ||

D. i. «En Bubat doet zich voor als een woeste grond, zeer
vlak, niet begroeid , ruim. Een halve Kroc,a strekt het zich uit
Oostwaarts tot aan den koningsweg; meer dan een halve Kroc,a
Noordwaarts tot aan den rand der rivier. Het is rondom omgeven
door huizen en optrekken van Mantri's in menigte gegroepeerd.»

3. Bwat-bvvat munggvv ing tëngah aruhur atyadbhutadëgnya cobha
stambhanyakvveh inukiran athaparvvwa tingkah nikapnëd |
skandhaware nikata nika kulwan raket lwir pure jro |
nggwan crï-naranatha n-dunung i tëka ning Caitramasa n-pa-

manggung| |3 | |

D. i. «Verwonderlijk schoon staan daar te midden hooge
bouwwerken, waarvan vele zuilen met beeldwerk versierd zijn
en met geledingen die er fraai uitzien. Het koninklijk hoofd-
kwartier in de nabijheid daarvan ten Westen, gelijk de hof burg,
is de plaats waarheen de Vorst zich begeeft wanneer de maand
Caitra gekomen is, als wanneer hij op een Panggung ' stijgt.

ZANG LXXXVII.

De maat is (,'ikharinï.

1. Pratingkah ning panggung majajar angalor pagcimamuka |
ri sanding lor mwang daksina haji paraksatriya pinik |
sumantrï dharmmadhyaksa këta ng umarëp wetan atata |
harëpnyfirddhalwa lwir nika sadavvata ning lëbuh agöng || 1 ||

U. i. «De tribunes stonden op een rij naar 't Noorden, met
de voorzijde in 't Westen. Aan de Noord- en Zuidzijde waren
de koning en uitgelezen Ksatriya's. De hoofdmantri's en de
Dharmadhyaksa zaten in rangorde met het aangezicht naar
't Oosten gericht, Het daarvoorliggende is zeer ruim, zoodat
het zich uitstrekt over de geheele lengte van den grooten weg.»

* Panggung is oen op hooge stijlen rustende toren of koepel, of een
tribune, om naar een vermakelijkheid te kijken.
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2. Rika nggwan grï-natha n-parahita maweh netrawisaya |
hanan prang tanding prang pupiih ikang atombokan ' inadu |
akanjar len prëp mwang matalitali moghangdani ^ suka |
hanan pat mwang trïkang dina lawas ira c.Ighra n'umulih || 2 ||
D. i. «Daar was het dat Z. Maj. de Vorsf aan 't algemeen

een weldaad bewees door het iets te geven wat een oogenlust
was. Er waren er die een wedstrijd hielden; met strijdhamers
vochten; (anderen) die tegen elkander gesteld werden om te
botsen; die met dolken vochten en met vuisten, en met touwen
(lasso's?); wat niet naliet vermaak te wekken. Het duurde soms
vier of drie dagen. Daarna keerde hij huiswaarts.»

3. Ryy * ulih gri-nathekang Bubat sëpi panggungnva dinawut |
samangka tang prang-tandingan inura mangkin sukakara |
ri panglwang ing Caitra nrëpati n-umiwö crama sahana |
wineh wastra mwang bhojana pada suka n-mamwit umulih || 3 ||
D. i. «Na den terugkeer van Z. Maj. den Vorst was Bubat

verlaten en werden de tribunes opgeruimd. Toen werden de
wedstrijden ontbonden, hetgeen nog meer vreugde veroorzaakte •*.
In de tweede maandhelft van Caitra onthaalde de Vorst alle
kampioenen(?), die, begiftigd werden met kleeding en voedsel,
verheugd afscheid namen en huiswaarts keerden.»

ZANG LXXXVIII.

In Madraka-maat.

1. Salwir ikang buyut wadana teki tanwawang u man tuk amwit i
dalëm |

Aryya Ranadhikara dinulur nikadhipati ring enjing humarCk |
Aryya Mahadhikara juru panca tanda pinakadi ring padëlëgan |
rowang ika n-padamwit i sëdang naregwaran tinangkil apupul ||1||
D. i. «Al de dorpsoudsten (en) Wadana's keerden weldra

huiswaarts na afscheid genomen te hebben van 't Hof. Arya
Ranadhikara, vergezeld van den Adhipati, maakte 's morgens
zijn opwachting. Ana Mahadhikara, de dorpshoofden, de 5
ouderlingen (van het dorpsbestuur), de hoofdbeambten in de
Padëlëgan, waren hun gezellen bij 't afscheidnemen toen de
Koning met gemalin audiëntie verleende.»

i Gissing voor atembokknn.
* DR tekst hoeft eon overtollig ni.
> Gedrukt Yyulih.
• Dit is mij niet recht duidelijk.
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Bij 't vertalen der titels heb jk mij met gissingen moeten
behelpen. Mijn vertolking van pa i ïca tanda berust op de ver-
onderstelling dat het een synoniem is van Nieuwj. pancakaki ,
de leden van 't dorpsbestuur (eig. de 5 Ouden), in verband
met het feit dat in het Tagalog tanda de beteekenis heeft
van «Oudste».

De beteekenis van padëlëgan is onbekend, maar zóóveei
is duidelijk dat het samenhangt met pandë lëgan , volgens
Jav. Wdb. onder dëlëg: naam van een soort van beambten
in den ouden tijd.

2. Ngka n-pa\vii\vus naregwara ri Wëngkër ojar i parandyanadi
wadana |

he ' kita havwa tan tuhu susatyabhakty asih aniwya natha
ri haji |

sthitya kiteng kawecyan i singangdane - hajënga ning pra-
deca va gëngën |

setu damargga wandira grhadi sahvir ikanang sukïrtti pa-
hayun || 2 ||

D. i. «Daar nam de vorst van Wëngkër 't woord. Hij sprak
tot de Edele heeren •"• enz. en Wadana's: O, gij lieden! wacht
u om niet oprechtelijk zeer waarachtiglijk trouw en met liefde
den Koning als uw heer te dienen! Weest ferm in uw land-
schap om u toe te leggen op alles wat strekken kan om het
heil der streek te bevorderen! Draagt zorg voor bruggen, groote
wegen, Waringins, huizen en al de gewijde monumenten!»

8. Mukya hikang gaga sawah asing tinandur ika wrddhya raksan
amërën |

yawat ikang lëmah pinakaramakën pagëha tanpadadya wa-
luha (?) |

hetu nikang kulïna tan atundung ng aparadeca * >an pataruka |
nang pratigundalan\-a tuten ri gönga nikanang pradeca n-u-

sirën || 3 ||

D. i. «De voornaamste hoogvelden en sawahs, al wat geplant
wordt, moge gedijen. worde beschermd en gekoesterd! Voor

' Gedrukt e.
* In den tekst foutief s ingangdene.
* Pariindyaii bostaat uit para-f-andynn, waarvoor Z. 89, 3 hnndyan

heeft. Het is m. i. een bij vorm van hadynn. Vgl. Malngasi andrinna.
* Conjektnur voor nmarade^a.
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zoover de grond strekt om ingedijkt (?) te worden, worde die
bevestigd, opdat het niet een doorbraak ' ten gevolge hebbe,
opdat de huish'eden niet naar andere oorden verjaagd werden
om zich daar te vestigen; in zoo'n geval heeft men het koninklijk
rescript ^ te volgen bij (de bepaling van) de grootte van 't
gebied waarheen men de toevlucht wil zoeken.»

4. £rï-Krta\varddhanecwara hamaywani kagëngan ing pradeca ga-
wayën |

ndan wilangën mahanasa rika' pramada nika ring pëjah caci sada
rnilwa ta yomapeksa hana ning duratmaka makadva aiiidra

lavvana |
wrddhya ni drwya sang prabhu phalanya sadhana niran ru-

maksa bhuwana || 4 ||

D. i. «Z. Hoogh. Krtawardhana * verordent hoe groot het
te bebouwen dorpsgebied zal wezen , en de haardsteden " moeten
geteld (d. i. opgeschreven) worden bij nalatigheid op den laatste
van elke maand. Tevens zal hij acht geven op de boosdoeners,
te beginnen met de overspelers (?); (en toezien) dat de in-
komsten des Konings toenemen , die dienen als middelen voor
Hem, om het land te beschermen.»

5. (^rï-nrpa Tiktawilwanagarecwarangüpasama n-sumantën * am-
muwus |

somya " ngaranya rakwa kadadinya teki katëkanya haywa vvi-
sama | *

van hana rajakaryya palawang makadi nika tan hana n-lëwata * |
van pasëgëh muwah wruh anaha swadeha nika somya ' " la-

ksana gëgën || 5 ||
D. i. «Z. Maj. de Vorst van de stad Majapahit, de alleen-

heerscher, deed hem ophouden, terwijl hij 't woord nam.

* Ik gis dat, voor w.alulia gelezen moet worden, walaha, oonjuncticf van
walah (wëlah), volgens Jav. Wdb. synoniem van pëcali.

2 Do beteekenis van dit woord is moeiclyk nauwkeurig te bepalen; vgl.
vs. I van don volgenden Zang.

' Conjectuur voor r ikan.
* De vader des Konings.
* Skr. mahanasa is „keuken"'; hier blijkbaar vertaling van da pur.
* Gedrukt snmintën.
' Conjectuur voor samya.
' Conjectuur voor wisamma.
* Gedrukt nlwata.
" Conjectuur voor samya.
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«Wiens wezen is wat men noemt «saumya» (d. i. Latijnsch
faus tus ) , moet men niet bemoeilijken wanneer hij (tot ons)
komt. Als er bij den koning dienst gedaan wordt, in de eerste
plaats door deurbewaarders, moet het niet voorkomen dat
(iemand die toegang verzoekt) afgewezen wordt (?). Als hij bij 't
onthaal verder weet zich zelf schroomvallig in acht te nemen,
wordt het gehouden voor een gunstig teeken.»

ZANG LXXXIX.

De maat is een species van Krti. In dezelfde maat is Bha-
rata-yuddha, Zang VI, gedicht.

l.Mwang rasa ning pratigundala pangadëg irebu hajïka tuten |
enjinga van padangangratëngana sabhinukti nikan pasëgëh |
van hana mürkka tikang sinëgëhan agawe lara sahasika |
tut sasinambut ' ika sing avvaka nika tajarakën ri kami || 1 ||
D. i. «En de inhoud van het koninklijk rescript onder de

regeering van de Moeder des Konings worde gevolgd. Des
ochtends moet men koken en gaar maken al wat genuttigd
wordt door hem dien men onthaalt. Indien soms de onthaalde
zoo dwaas is dat hij leed veroorzaakt, brutaal is, dan behoort
al wat door hem ondernomen wordt, van welken aard het ook
zij, aan ons bericht te worden.»

2. Apan ikang pura len swawisaya kadi singha lawan gahana |
van rusaka ng thani milwa ng akurang upajïwa tikang nagara |
van taya bhrtya katon waya nika paranüsa tëkangrëwëka
hetu nikan padaraksan apagëha kalih phalaningmawuwus || 2 ||
D. i. «Want de hoofdstad en 't daarbij behoorende gebied

is als de leeuw en 't dichte woud. Als het bouwland verwust
is, zal het ook der hoofdstad aan levensonderhoud ontbreken.
Als er geen dienstdoenden (d. i. weerbare manschappen) zijn,
is het duidelijk dat er andere eilanden zijn die een invasie
zullen wagen. Daarom bescherme men beide, opdat ze verzekerd
zijn, als vrucht (mijner) rede.»

3. Nahan ujar nira ring para wadana sahur nika sapranata |
eka hatur nika tan salah anuta saling naranatha kabeh |
mantry upapatty anangkil * athaca parahadyan ateki marëk |
tog •"• tumibang ghatita traya panadah ireky apupul caritan.|| 3 ||

' Gedrukt si nam bat,
* Gedrukt a na ng kal.
* Verbeterd uit thog. Vgl. Jav. tuk.
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D. i. «Zoo sprak Hij tot de Wadana's. Zij antwoordden,
nederig gebogen; eenstemmig verklaarden zij , tonder falen
al wat de Vorst gezegd had te zullen opvolgen. Pe Mantri's
en Upapatti's maakten hun opwachting, alsook de Ed.ele heeren
aldaar. Tik, de klok sloeg drie.

Wij zullen nu hun gezamenlijken maaltijd beschrijven,»

4. Uttarapürwwa witana ' kahanan ira cobha rinangga huwus |
ring tri witana matüt padu para - wadanady apupul tinata |
prapta tikang tadah uttama wavvan ika sarwwa suwarnnamaya |
cïghra tikang humarëp-harëpakën atitah ri harëp nrpati || 4 ||

D. i. «De feesttent ' in 't Noordoosten, waar hun plaats was,
was prachtig versierd geworden. In drie feesttenten langs de
hoeken waren de Wadana's enz. bijeen geschaard. De kostelijkste
spijzen werden aangebracht; de presenteerbakken waren alle
van goud. Fluks schaarden degenen die (de spijzen) aldoor
voorzetten, zich voor den Vorst.»

5. Lwir ni tadah nira mesa mahisa wihaga mrëga wök madhupa |
mina lawan tikang anda haja ring aji lokapurana tinüt |
cwana kara krimi müsika hilahila len wiyungng alpa dahat |
catrw awamana hurip-ksaya cala nika rakwa yadi purugën || 5 ||

D. i. «De spijzen bestonden uit (vleesch van) schapen, buffels,
vogels, herten, uit honig, visch en eieren, geiten, volgens het
godsdienstig voorschrift der oudheid*. Verboden zijn honden,
ezels, wormen, muizen, en nietswaardige kikvorschen. Verachting
bij den vijand (of: vijanden, verachting), levensverlies, be-
schimping komt er van, als men ('t voorschrift) overtreedt.»

De opsomming welke in deze strofe gegeven wordt van ge-
oorloofde en verboden spijzen is wel niet volledig, maar anders
geheel in overeenstemming met de voorschriften der Indische
wetboeken. Ze geeft tevens eenig denkbeeld van de spijzen die
bij gastmalen opgedischt werden. Van vegetarisch dieet is geen
sprake. Een uitvoerige beschrijving van een maaltijd wordt ge-
geven in den volgenden Zang.

- ' In den tokst witanna.
2 Gedrukt para.
' Mogelijk 't meervoud bedoeld.
• D. i. de Indische wetboeken, o. a. Manu V, 11 vgg.
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ZANG XC.

De maat hiervan heet Praharsanï.

1. Prapta ng bhojana makadon rikang wwang akweh |
sangkèp sanvwarajasa ' bhojananva cobha |
matsyasangkya sahana ring darat mwang ing wwai |
raprëp drak rumawuh anüt kramanuwartta || 1 ||

D. i. «De spijzen, bestemd voor 't algemeen, werden aange-
braeht. Volledig waren de prachtige spijzen van allerlei smaak (?);
ontelbaar allerlei visschen van 't land en van 't water *. Roef,
roef! gezwind kwamen ze (d. i. werden aangebracht) achter-
eenvolgens. »

2. Mandüka krimi kara mïisika crgala |
kweh sakterika * winahan tamahnya tusta |
deni wwang nika dudu ring sadecadega |
sambëknyeki tinuwuk dumeh va tusta 11 2 j |

D. i. «Kikvorschen, wormen, ezels, muizen en honden, aan
velen die daaraan gehecht waren werd toegegeven, zoodat hun
vraatzucht (kwade neiging) bevredigd werd. Omdat de menschen
verschillen naar gelang van de verschillende streken, wordt
dcnzulken toegegeven naar hun zin, opdat zij tevreden zullen
wezen.»

Uit het hier gezegde blijkt, dat velen onder 't gemeene volk
zich niet aan de spijsVoorschriften der wetboeken stoorden.

3. Lwir ning pana surasa tan pëgat mawantu
twak nyü twak siwalan arak * hano kilang brem |
mwang tam po sing adhika tang hane harëp sök |
sarwwamas wawan ika dudvv anekawarnna || 3 ||

D. i. «Soorten van lekkere dranken volgden zonder ophouden
op elkaar: kokospalwijn, toddy, arak, sap van de Arènpalm ' ,

' Onzekere oonjootuur voor 't oninogolijkc rfi jatha van den ^drukten
tekst.

* Wat mot „landvisschcn" bedoeld wordt, is mooielijk te zoggen. Alleen
2'j opgemerkt dat de Indiërs den term tna t sya toepassen op dieren welke
in 't geheel geen visschen zijn, zooals k u d v a m a t s y a , huishagedis.

* In den tekst vak t e r ika .
* Gedrukt ha rak .
' Of a r a k (gegiste drank) van de Arènpalm.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:54:32AM
via free access



ZANG LXXXIV TOT XCt VAN DEN NaV.AKAKrTaGAMA. 309

Kilang ' , Brem - en Tape. Die (dranken) zijn de voornaamste
van die in menigte voorgezet (opgediend) werden. De schalen
waren alle van goud of anders veelkleurig (of: veelsoortig).»

4. Rombeh mwang guci tikanang prakïrnna lumra |
arddhakweh sajëng ika dhatu anekawarnna
tanpantya ng larih aliwër bangun wway adres |
sambëknyanggapan umutah wuneh byamoha || 4 ||

D. i. «Kannen (?) en aarden kruiken stonden er overal ver-
spreid. Zij bevatten zeer veel bedwelmende dranken en waren
van verschillende grondstoffen. Zonder einde ging de (ingeschon-
ken) drank rond alsof het stroomend water was. Volgens neiging
te gretig (drinkende), braakten (sommigen); anderen verloren
hun bezinning.»

5. Prahprah nrpati n-aweh kasukan pamukti |
van wwang sakta pada pinaran larihnya limpad |
tan dadyamidhi ring alah tëlas kasëngkwan |
ring wwang mana lagi wërö wërö ginuywan || 5 ||

D. i. «De Koning placht, als hij een feestmaal gaf, Ie vragen
of men drinkebroers aantrof, wier beschonkenheid te veel gevor-
derd was. Het zou niet aangaan, degenen die al te zeer beneveld
waren, uit te noodigen (zich bij hem te zetten). Wat overmoe-
dige^) menschen betreft welke steeds * dronken zijn, die worden
uitgelachen.-••

6. Ramya ng gïtada pangidung nikan maganti |
klrtti crl-nrpati linakwakënya n-angras |
mangkin tusta sang anginum samenake twas |
sowenyalah awëkasan maguywaguywan || 6 ||

D. i. «Lustig (aan te hooren) waren de zangers die een beurt-
zang aanhieven "*. De roem van Z. Maj. den Vorst werd door
hen bezongen, hartverrukkend. Hoe langer hoe meer waren de
drinkenden vergenoegd, zoo zeer als men van harte blijde
kan wezen. Nadat het lang genoeg geduurd had, eindigde men
met allerlei schertsen te maken.»

• Tegenwoordig verstaat men daaronder verdikt suikerrietsap, stroop;
volgens K.B.Wdb. is liet een bedwelmende drank.

- Een zeer bedwelmende uit rijst bereide drank. Hot woord is merkwaardig
overoud, daar 't Formosaansoh borom hetzelfde beteekent.

* L a g i kon ook „pas" beteekenen.
• Wij zouden ons anders uitdrukken en zeggen: Zangers hieven lustig een

beurtzang aan.
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Het zonderlinge woord g ï t a d a , dat ook in st. 5 van den vol-
genden Zang voorkomt, beteekent letterlijk «een gezang gevende»,
doch komt in 't Skr., hoewel de bestanddeelen der samen-
stelling Skr. zijn, niet voor. Denkelijk zijn degenen die «een
gezang (ten beste) geven» personen uit het gezelschap, welke,
zonder zangers van beroep te wezen, door 't zingen van liedjes
een bijdrage leveren tot de algemeene vroolijkheid.

ZANG XCI.

In de maat Warhcapatrapatita.

l.Jurw iy angin cucud saha buyut nikana macëmacëh |
prapta manrtta ring gwara(?) n-umambili sadulur ika |
solahulah nikamuhara guyw anukani lumihat |
hetu nikan wineh wasana tang parawadana kabeh || 1 ||
D. i. ' J u r u ' s iy a n g i n ' , grappenmakers met hun hoofden

maakten groote pret (?). Zij kwamen dansende, terwijl ze hun
genooten kozen. Al hun doen verwekte gelach en gaf den
toeschouwers genoegen, weshalve alle Wadana's met kleederen
begiftigd wetden.»

In de vertaling is uitgelaten de vertolking van de verdachte
lezing r i n g gwara. Misschien heeft men te lezen r i n g swara
en is bedoeld «op bevel». Zeer onzeker.

2. Ri wëkasan kinon marëka milu alariha ri harëp |
man try upapatti kapwa dinulumya n-alarih angidung |
manghuri kandamohi pangidung ira titir inalëm |
c,rï-nrpati n-widagdha manulanggapi rësëp alangö || 2 ||
D. i. «Ten slotte werden zij uitgenoodigd om voor den Vorst

te komen en mede zich in te schenken. De Mantri's en Upa-
patti's (of de Upapatti genaamde Mantri's) van hen vergezeld
schonken zich in en zongen een liedje. Het gezang van den
Anghuri en Kandamohi werd herhaaldelijk toegejuicht. Z. Maj.
de Koning, die ervaren is in de kunst, deed mede aan de
verrukkelijke uiting van blij gevoel.»

K a n d a m o h i , in K.B.Wdb. K a n d a m u h i , is hetzelfde als
Nieuwjav. o n d a m o h i , volgens Jav. Wdb. «benaming van een
mannelijken bediende in de Kraton in vroeger tijd.» Een «be-

• Wat. voor liedon zoo lieeton, heb ik niet kunnen opsporen. Mogelijk is
er eenig verband tussohen do uitdrukking in den tekst en Jav. a n g i n a n ,
een benaming van 't beheer (reh) der Goenoengs, doch welk?
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diende > is hij zeker niet, maar een voornaam beambte, zoo als
op te maken is uit de aanhaling in KBWdb. onder cl harm ma-
d h y a k s a, waar hij betiteld wordt met s a n g a r y y a. —
A n g h u r i is zeker wel hetzelfde als m a n g h u r i , zie KBWdb. i.v.

3. Gïta narendra manghëlangdani jëngër angani |
mrak manawuwwang ing padapa tulya nika ring alangö |
lwir madhu len gula drawa rinok ring amanis aiïëiïër |
wangca maghasa tulya nika ring rës angungër i hati || 3 ||

D. i. «Het verrukkelijke gezang van den Vorst verwekte (hart)
treffende bewondering. Het geleek in 't liefelijke als het kweelen
van een pauw op een boom; als honig en gesmolten suiker
gemengd, in 't aangenaam zoete; als riet met een schurend
geluid in aandoenlijkheid, hartroerend '.»

4. Aryya Ranadhikara lali van haturi narapati |
aryya Mahadhikara ta dulur nika parëng amuwus |
an parahandyan apti mihate sjra n-arakërakët |
a juga ling niratëhër umantuk adadadadakan || 4 ||
D. i. «Arya Ranadhikara vergat den Koning een verzoek te

doen- doch Ana Mahadhikara, zijn metge/.el, zeide dat de
Edellieden hem wenschten te zien terwijl Hij een maskerspel
vertooning gaf. «Jab zcide Hij maar-'. Onmiddellijk keerde hij
(Mahadhikara) terug en maakte haastig de noodige toebereidselen.»

5. £rï-Krtawarddhanecwara mamanjaki sira rumuhun |
ngkïina rikang witana ri tëngah rinacana dinadak |
cori nireki gïtada lawan tëkës ira rahajëng |
sotan ulah karamyan ikanang guyu juga winangun || ö ||
D. i. Z. Hoogh. Krtawardhana begon met als dilettant de

gamelan te bespelen in de feesttent, die in 't midden geïmpro-
viseerd in orde gebracht werd. De koningin zong een lied met
een mooie t ë k ë s •* op. Door die manier van doen tot amuse-
ment, werd vroolijkheid gewekt.»

Bij de vertaling van m a m a n j a k i heb ik mij laten leiden

' Do vertaling van 't onvindbare a n g u n g ë r berust louter op gissing.
* Naar ik veronderstel, doordat bij zoo weggesleept was door 't solioono

gezang des Konings.
' A neem ik hier in den zin van Skr. am; misschion is dan ook iïng de

ware lezing.
* Tëkës is volgens Jav. Wdb.: „een soort van pruik, hooge muts van

gekroesd haar, een hoofdsieraad bij liet Topèngspel.
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door 't Sundaneesch taalgebruik, want wat in KBWdb. onder
pafijak gegeven wordt, is onbruikbaar. Intusschen zou ik ge-
neigd zijn, afgaande op de beteekenissen van pa i ï jak , te
gelooven dat m a m a n j a k i den zin heeft van «als regisseur
optreden.» In allen gevalle moet wat 's Konings vader doet
dienen als inleiding tot de volgende mimische vertooningen.

6. Ndaluwaran sireki ri datang narapati n-angadëg |
gïta niranyat angdani girahyasën ing umulat |
cori ' nireki sucrama nirukti lituhayu waged |
gïta nikanghiribhirib aweh rësëpan ing umulat || 6 ||

D. i. «Er werd door haar uitgescheiden bij de komst van den
Koning, die opgestaan was. Een ander gezang van haar bracht
de toeschouwers in geestverrukking. De koningin was flink,
onberispelijk(P) schoon van voorkomen en knap. Het mimisch
gezang gaf den toeschouwers behagen.»

De vertaling van deze strofe is, vooral door de dubbelzinnig-
heid van de genitieven n i r a en n i r e k o , onzeker.

7. (^rï-naranatha tansipi wagus nira tëlas arasuk |
asta tëkës nireki n-upabharyya rahayu sawala |
tus ning amatyawangc.a wicaksana tëtës ing ulah |
hetu niranpabafial anibakën ucapan angëne || 7 ||

D. i. «Z. Maj. de Vorst had zich met niet geringe handig-
heid gekostumeerd. Acht was 't getal van tëkës, schoon, —
die hij —, afstammelingen van ministersfamiliën, verstandig,
door en door wetende hoe zich te gedragen. Daarom maakten
zij grappen en lieten treffende gezegden vallen.»

Ook in deze verzen is veel diiisters. U p a b h a r y y a is gevormd
uit Skr. bestanddeelen, maar als woord van elders onbekend.
Misschien beteekent het «medespeler» of «helper». De beteekenis
van sawa la is hier niet te bepalen. B a n a l , hoewel nergens
anders voorkomende, kan niet anders zijn dan een andere vorm
van ba nol. — T ë k ë s beschouw ik hier als een elliptische
uitdrukking voor «iemand die met een t ë k ë s getooid is», even-
als wij spreken van «een masker» en daarmee bedoelen «een
gemaskerde.» — Ondanks onzekerheid op ondergeschikte pun-
ten, is het duidelijk dat verhaaln wordt hoe Hayam Wuruk,
met acht jongelieden van aanzienlijken huize als tooneelspeler

Conjectuur voor <;<> i'

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:54:32AM
via free access



ZANG LXXXIY TOT XCf VAK DEN NaOARAKrTaGAMA. 313

optreedt. Dit bevestigt wat de Pararaten ' omtrent Hayam Wuruk
als Dalang en als liefhebber-tooneelspeier ïn kluchten vermeldt.

8. Nang nawanStya * fcapwa tinapak nira tinëwëkaken |
haxya makadi tanpëgat * ikang gttyu parCrsg asciur j
mwang karuna mangun tangis aweh sekfil apuhara luh j
heta n ikang turaoii pada kamanusan angënangën J| 8 ||

D. i, Zoo dan — —- — — —. Een klucht vormde het
begin; onafgebroken duurde 't gelach ai voort. En medelijden
verwekte geween, veroorzaakte een droefheid die tranen ontlokte,
doordat de toeschouwers alle geroerd waren in hun gemoed.?

Den eersten versregel heb ik onvertaald gelaten, dewijl ik
uit het verband niet kan opmaken wat bedoeld is met t i n a p a k
en t i n e w ê k a k ë n . Onduidelijk is ook n a w a n a t y a . Dit zou
kunnen beteefcenen «negen tooneelspeiers» , doch zulks is niet
zeker. Zeer zonderling is ook de plotselinge overgang van den
tweeden en derden versregel, ofschoon de twee laatste regels
anders duidelijk genoeg zijn. De voorstelling begon — zóó
althans schijnt het — met een boertig stuk, om gevolgd te
worden door tooneden van aandoenlijken aard.

9. Singhit ing arkka lingsir irika nrpati n-atëlasan |
ngka parahandyan amwit umusap ri padatala haji |
ling nika mukta papa sinungan suka kadi tanirat |
tan wuwusën stutinya haji sampun umulih i dalëm || 9 ||
D. i. «De zon neigde ten Westen. Toen maakte de Vorst

een einde (aan 't feest). Alsdan namen de Edellieden hun af-
scheid met 's Konings voetzolen te vegen ; in 't bewustzijn dat
zij zondenvrij * waren, werden zij vervuld van een onuitspreke-
lijk gevoel. Wij zullen niet spreken over den lof dien de Koning
ontving, toen hij in zijn paleis was teruggekeerd.»

Niettegenstaande het vele dat in de beschrijving van 't
feestmaal en de daarop volgende tooneelvertooning niet zoo
duidelijk is als wij wel zouden wenschen, levert ze toch een
belangrijke bijdrage tot onze kennis van de wijze waarop aan
't hof van Hayam Wuruk feest werd gevierd, alsook van zijne
jovialiteit en kunstzin als liefhebber van tooneelvertooningen,
waarbij hij zelf een rol vervulde.

• Blz. 27, en 118.
2 Gedrukt n a t y a .
' In den tekst pa t .
* D. i. dat. zij „hun plicht gedaan hadden".
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