
ZANG LXXV TOT LXXXTII VAN DEN
NAGARAKRTAGAMA '.

DOOH H. KEEN.

ZANG LXXV.

Deze Zang ts in een soort Krti-maat, die in niets van een
£ardülawikridita verschilt dan door de toevoeging van één
lettergreep.
Ndan sang mantri wïneh wruha rika kabeh sang aryya Wtra-

dhikara j
dharmmadhyaksa rumaksa sahvïr ikanang dharmme dalëm tan

pramada j
dhtrotsaha nitya kuminkini swastba pararttha sang crï-narendra ~ j
tan mukti phala ning swakaryya ri gënga ny utpatti sang hyang

stïdharmma jj 1 ||

D. i. «De beambte nu,'belast met het toezicht op dat alles,
was Arya Wïradhikara. Als superintendant van heiligdommen
waakte hij over de heiligdommen in den Dalëm zonder nalatig-
heid. Ernstig en onverdroten behartigde hij steeds het welzijn
en 't belang van anderen. Hij genoot niet (voor zich) de vruch-
ten van zijn ambt, hoe groot de opbrengst der heiligdommen
ook was».

De tweede strofe luidt als volgt:

Len tang dharmma lëpas padekana rinaksadëgnya de crï-na-
rendra |

(^aiwfidhyaksa sirang * wineh wruha rumaksa parhyangan mwang
kalagyan |

Boddhfidhvaksa sireki raksaka ri sakweh ning kuti mwang wïhara |
inantrï her-haji tang karësyan iniwönyan raksakc "• sang ta-

• paswï | |2 | |
' Voortzetting van Bijdragen D. 68. blz. 421.
2 Deze rogel wijkt, in de maat af van do ovorigo verzen. Do oorspronkelijke

lozing moet door eon onbevoegde liand gfwijzigd zijn.
* De tekst heeft si r a , doch do maat eiseht een lange tweede lettergreep.

In 't gehoelo vers is er geknoeid.
• Zoo loze men voor rak se ka.

Dl. 6<J. q
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34 ZANG LXXV TOT LXXXIII VAN DEN NaGARAKrTaGAMA.

D. i. «Ook de andere met vrijdom begiftigde stichtingen
worden door Z. Maj. den Vorst in hun staat beschermd: de
superintendant der Qiwaieten werd belast met het toezicht en
de hoede van de bedehuizen en kluizen ' ; de superintendant
der Buddhisten, die waakt over alle monnikshutten en kloosters;
de Mantri Her-haji * is degene die zorg draagt voor de brah-
maansche kluizenarijen, als beschermer der heremieten».

ZANG LXXVI.

De maat is een specie van Abhikrti.

Lwir ning dharmma lëpas pratista Qiwa mukya kuti balay i Kaiïci
len Kapulungan |

Roma mwang ^ Wwatan Icwaragrha Palabdhi Tajung i Kuta
lamba len ri Taruna |

p'arhyangan Kuti-jati Candi lima Nïlakusuma Harinandanotta-
masuka |

mwang prasada hajl Sadang muwah i Panggumulan i Kuti
sanggrahe Jayacika || 1 ||

D. i. «De voornaamste C,iwaietische met vrijdom begiftigde
stichtingen zijn als volgt: Kluizen en hallen te Kaiïci en Kapu-
lungan; Roma en Wwatan, Icwaragrha, Palabdhi, Tajung, te
Kuta lamba en te Taruna, het bedehuis van Kuti-jati, de Vijf
Candi's, Nila, Kusuma (of: Nïlakusuma), Harinandana, Utta-
masuka, en de Konings-toren te Sadang, en te Panggumulan,
te Kuti sanggraha, te Jayacika».

Bij de onbekendheid der eigennamen, is de woordscheiding
hier en daar onzeker. Hetzelfde geldt van de volgende namen.
Tan karyya Spatikeyang i Jaya manalw i Haribhawana Candi

Pungkal i Pigit |
Nyü dante Katude Srangan Kapuyuran Dayamuka Kulanan-

dane Kanigara |
Rembut lan Wuluhen muwah ri Kinawöng mwang i Sukawija-

yathawa ri Kajaha |
Campen mwang Rati-Manmathacrama Kula Kaling i Batu

putih teka pamëwëh || 2 ||
D. i. «Niet onvermeld te laten: Sphatikeyang(P), te Java ma-

' Knlagyan sehijnt eigenlijk een tijdelijk kluizenaarsverblijf te zijn.
» De ooi-sprong van don titel van dezen beambte is mij onbekend.
» Do gednikto tekst heeft wwang, doch het HS. heeft terecht mwang.
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ZANG LXXV TOT LXXXIII VAN DEN NaGARAKrTaGAMA. 35

nalu, Haribhawana, Candi Fungkal, te Pigit, Nyü danta, te
Katuda(?), te Srangan, Kapuvuran, Daj-amuka, Kulanandana,
te Kanigara, Rëmbut, YVuluhën, en te Kinawöng, en te Suka-
wijaya, voorts te Kajaha, Campën , de kluizenanj van Rati en
Manmatha (den Minnegod), Kula kaling, daarenboven te Batu '
putih».

Na deze opsomming van allerlei ^iwaietische gewijde oorden,
volgt die van Buddhistische heilige plaatsen.
Lwir ning dharmma kasogatan kawinayanu lëpas i YVipula-

rama - len Kuti haji
mwang Yanatraya rajadhanya Kmvu natha Surayaca Jarak La-

gundi Wadari |
Wewe mwang Pacëkan Pasarwwan i Lëmah surat i Pamanikan

Srangan Pangikëtan |
Panghapwan Damalang Tëpas jita Wanacrama Jënar i Samu-

drawela Pamulung || 2 ||
D. i. «De met vrijdom begiftigde heilige plaatsen der reguliere

Buddhistelijke geestelijkheid zijn als volgt: Wipularama * en
Kuti haji, en Yanatravarajadhanya ", Kuwu natha (eig. Konings-
kamp), Surayaca, Jarak, Lagundi, Wadarï, Wewe, Pacëkan,
Pasaruwan , te Lëmah surat, te Pamanikan, Srangan, Pangikëtan,
Panghapwan, Damalang, Tëpas jita, Wanacrama (cl. i. YVoud-
kluizenarij) jënar, te Samudrawela, Pamulung».

K a w i n a y a n , eigenlijk z. v. a. «YVinayaschap» of «Wina-
yisme» is een afleiding van w i n a y a , tucht, meer inzonderheid
't geheel der regelen van monnikentucht. De Buddhistische
geestelijken die van ouds overgeleverde regelen der tucht volgen,
leden zijn der monnikenorde, vormen een tegenstelling tot de
afdeeling die in den volgenden Zang k a b a j r a d h a r a n ge-
noemd wordt; waarover straks meer.

De meesten onder de boven opgesomde gewijde plaatsen zijn
genoemd naar boomsoorten. Er komen ook benamingen van
anderen aard voor, waarvan de oorsprong ons onbekend is.
Y a n a t r a y a of T r i y a n a is de Drievoudige weg of middel
om 't Buddhaschap te bereiken; zie Lassen, Zts. f. d. Kunde

i De 6 instcde van to is verdacht.
- Wipuln" is tegen de maat, daar het één korte lettergreep to veel heoft.

Ook de beteekenis is onbegrijpelijk. W i p u l a r a m a zou bnteeknnen: ruim
klooster; doch ook dit is tegen de maat.

• Oogensehijnlijk te vertalen met: hoofdplaats der drie Yana's.
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36 ZANG LXXV TOT LXXXIII VAN DEN NaGARAKrTaGAMA.

des Morgenlandes IV, 494. R aj a d h a n y a (voor Rajadhanï) is
eigenlijk «hofstad, vorstelijke residentie». Het einddoel van
't Yanatraya wordt soms figuurlijk voorgesteld als een stad van
zaligheid.

De opsomming wordt voortgezet in de nu volgende strofe.

Baryy angng Amrëtawarddhanï Wëtiwëtih Kawinayan i Patëm-
wan ing Kanuruhan |

Wëngtal Wëngkër i Hantön ing Banu jikën Batabata Pagagan
Sibok Padurungan |

mwang Pindatuha len Tëlang Surabha mukya nika ri Sukalïla
ta pwa pamëwëh |

tan warnnan tikanang manganwaya ri Pogara ri Kulur i Tangkil
adi nika sön || 4 ||

D. i. «En dan Amrtawarddhanï, Wëtiwëtih, Kawinayan ' , te
Patëmwan ing Kanuruhan ^, Wëngtal, Wëngkër, te Hantën,
te Banu jikën(?), Batabata, Pagagan, Sibok, Padurungan, en
Pindatuha, en Tëlang, Surabha; deze zijn de voornaamste er van,
waarbij nog te voegen Sukalïla. Niet vermeld zullen worden die
volgen, te Pogara, te Kulur, te Tangkil enz. •"".

ZANG LXXVII.

De maat is een soort van Krti, die in Sanskritgeschriften
niet aangetroffen wordt. Zang XXIX van 't Bharata-yuddha is
in dezelfde maat.

Nfihan * mmvah kasugatan kabajradharan akrameka wuwusën |
Ic,ünabajra * ri Nadï tada mwang i Mukuh ri Sambang i Tajung j
lawan tang Amrëtasabha ri Bangbang irï Boddhimüla Waharti j
Tampak duri Paruha tandare Kumuda Ratna Nandinagara jj i jj

D. i. «Voorts zullen nu * achtereenvolgens de (gewijde plaat-
sen) der seculaire Buddhistische geestelijkheid vermeid worden:
Iganabajra, Nadï, dan ook te Mukuh, te Sambang, te Tajung,

' Do beteekenis van deze zonderlinge samenstelling is mij duister. Mis-
schien is bedoeld: de gezuiverde korrels van «Wina.ya-beHjdonisa, z. v. a.
't zuivere Winayisme.

* D. i. letterlijk: plaats van ontmoeting met deu Kannruhati.
* Sön vemioedeiijk schrijffout voor sok , in menigte.
* X S h a n is hier onjuist gebruikt voor n i h a n .
* Zoo leze men voov 1^0 ka».
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ZANG LXXY TOT LXXXIII \"AN DEN NaGARAKrTaGAMA. 37

en Amrtasabha, te Bangbang, te Boddhimüla, Waharu, Tam-
pak duri, Paruha tandara(?), Kumuda, Ratna, Nandinagara».

Onder kaba j rad h a r a n heeft men te verstaan de aanhan-
gers van het Tantrische Wajrayana, gewoonlijk in Nepal en
Tibet Wajracarya's geheeten. Dezen zijn getrouwd, dus geen
monniken, en vormen de klasse van wereldsche geestelijken ' .

Icanabajra komt voor in de staeninscriptie van Koning Er-
langga, door mij behandeld in deze Bijdragen, D. 67, en wel
als een heiligdom, waar een der voorzaten van Erlangga be-
graven was. Op blz. 622 van bedoeld artikel heb ik de redenen
ontwikkeld, waarom ik Iganabajra meende te mogen vereenzel-
vigen met Mpu Sindok.

Len tang YVungafïjaya Palandi * Tangkil Asahing Samïcy
Apitahën |

Nairanjane Wijayawaktra Magënëng i Poyahan Bala masin
ri Krat Lëmah tulus i Ratnapankaja Panumbangan Kahuripan |
mwang Ketaki Talaga jambale Jungul i Wisnuwala pamëwëh || 2 ||

D. i. «En Wungaiïjaya, Palabdhi, Tangkil, Asahing, Samicï,
Api-tahen, Nairanjana, te Wijayawaktra, Magënëng, te Poyahan,
Bala masin, te Krat, Lemah tulis, Ratnapankaja, Panumbangan,
Kahuripan, en Ketakï, Talaga jambala, te Jungul, te Wisnuwala
daarenboven».

Nairanjana, oorspronkelijk de naam eener rivier in Magadha,
welke uit de geschiedenis van Buddha vermaard is, was ook
de naam van een heilige plaats op Java, waar de zoo even
genoemde Mpu Sindok in een giftbrief van £aka 861 ( = 939 A. D.)
aan een voornamen Buddhist, met den titel van Mpuku i
Neranjana, d. i. Monseigneur van Neraiijana, privilegies verleent
over gronden, erfelijk in 's mans afstammelingen =" , waaruit
blijkt dat Monseigneur getrouwd was. Hiermede strookt de
vermelding van Nairanjana als heiligdom der wereldsche gees-
telijken.

J a m b a l a in Talaga jambala zal wel een verkeerde spelling
wezen voor jambala . T. j . beteekent dan eigenlijk: Moddermeer.

De derde strofe heeft den volgenden inhoud:

' Vgl. WADDELL, Lamaism, p. 151, HODGSON, Essays, pp. 41, 52, 63
69 j 99.

3 Vermoedelijk foutief voor P a l a b d h i ; vgl. Z. 76, 1:
' Kawi-Oorkonden XXII.
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38 ZANG LXXV TOT LXXXIII VAN DEN NaGARAKrTaGAMA.

Len teng ' Buclur Wwirun i Wungkulur mvvang i Mananggung
ing * Watu kura |

Bajrasana mvvang i Pajambayan ri Samalantën ing Simapura |
Tambak laleyan i Pilanggu (?) Pohaji(?) ri Wangkal mwang i Bëru |
Lëmbuh Dalïnan i Pangadwan adi nika ring pacarccan * apagëh || 3 ||

D. i. «En te Buclur, Wirun, te Wungkulur, en Mananggung,
Watu kura, Bajrasana, en Pajambayan, te Samalantën, Sima-
pura, Tambak laleyan, te Pilanggu, Pohaji, te Wungkal en
Bëru , Lëmbah, Dalïnan (?), Pangadwan , (deze) zijn het vooral
die voor een getrouwe opsomming (in aanmerking komen).»

Het blijkt dat op verschillende plaatsen die in dezen en den
voorgaanden Zang opgesomd worden, heiligdommen van meer
dan één gezindte bestonden; o. a. was er te Palabdhi een heilig-
dom der Qiwaieten, en een der Wajradhara-sekte. De Buddhis-
tische Orde had een heiligdom te Srangan, dat ook voor Qiwaieten
een gewijd oord was. Lëmah surat, waar de Orde een heiligdom
had, is natuurlijk dezelfde plaats als Lëmah tulis, een gewijd
oord ook voor de Wajradharas.

ZANG LXXVIII.

Deze Zang is in (Jardülavvikrldita-maat.

Lwir ning dharmma lëpas karësyan i — — * Sumpud rupit
mwang Pilan |

len tekang Pucangan Jagaddhita Pawitra mwang Butun tankasah j
kapwateka hana prati.sta sabha len Hngga pranalapupul |
Mpungku sthapaka sang mahaguru panëngguh ni sarat kottama;j 1 j j

D. i. «De vrijstichten van de brahmaansche heremieten zijn
als volgt: —, Sumpud rupit, en Pilan, en Pucangan, Jagaddhita,
Pawitra, alsmede Butun. Op al deze plaatsen zijn vergader-
zalen * gesticht, en Lingga's, benevens waterleidingen. Mijnheer
de superieur is hij die de hoogste Grootmeester in de geheele
wereld heet.»

Pucangan is de beroemde door Erlangga gestichte kluizenarij.

* De tekst heeft tegen de mant tekang.
* Gedrukt ».
* Verbeterd uit pncnöcnn.
* Er ontbreken twee lettergrepen, zonder dat dit in den tekst is aangegeven.
* Of «wandelparken». Hot woord sabha (eigenlijk sabha) laat beide

vertalingen toe.
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ZANG LXXV TOT LXXXIII VAN DEN NaGARAKrTaGAMA. 39

Yeking dharmma lëpas rinaksa mapagëh ring swakramanyeng
dangïi

mihv ang sTma ta — ' pratista pinakadinya'n swatantra stliiti |
Bangwan Tungkal i Siddhayatra - Jaya len SiddhahajöngLwah kali |
Twas Wacista Palah Padar Siringan adinyang kacaiwangku-

ran || 2 [|

D. i. «Deze met immuniteit begiftigde heiligdommen zijn
beschermd en gehandhaafd in hun eigen wijze van doen van
oudsher; mitsgaders de dorpsgemeenten — gesticht als begin
er van dat ze als vrijmachtig bevestigd werden. Bangwan,
Tungkal, Siddhayatra, Jaya en Siddhahajóiig, Lwah kali, Twas
Wasistha, Palah, Padar, Siringan zijn de voornaamste van de
erfelijke bezittingen der Ciwaieten.»

A n g k u r a , spruit, is hier gebruikt in den zin van «na-
komeling». K a c e w a n g k u r a n is blijkbaar parallel met ka-
b o d d h a n g g a n in de volgende strofe.

Zeer opmerkelijk is de naam Twas Wasistha, d. i. Hart van
Wasistha (verondersteld dat de lange a onjuist is; anders zou
het «Hart van een Wasisthide» beteekenen). Zulk een naam is
mij in de Indische bronnen nooit voorgekomen.

Wanjang Bajrapure W'anora Makëduk Hantën Guhfi mwangjiwa |
Jumput Cobha Pamiintaran Baru kaboddhangcan prakficottama |
Kajar ' Ddana haiïar + Turas Jalagiri Cënting Wëkas Wandira |
Wandayan * Gatawang Kulampayan i Taladinya karsyangku-

ran « || 3 j |

D. i. «Wanjang, Bajrapura, Wanora, Makëduk, Hantën, Guha
en Jïwa, Jumput, Cobha, Pamiintaran, Baru hecten de voor-
naamste erfelijke bezittingen der Buddhisten. Kajar, Dana haiïar
(Xieuwgift), Turas, Jalagiri ' , Cënting, Wëkas, Wandira, —,
Gatawang, Kulampayan , Tala zijn de voornaamste van de erven
behoorende aan de Brahmaansche heremieten.»

' Er ontbreekt één lange lettergreep.
* "Vermoedelijk y a t r a foutief voor y a t ra.
' Do tekst heeft Kajar .
< Conjectuur voor 't metrisch onmogelijke ha na.
' Corrupt, zooals uit het metrum blijkt.
• Zoo leze rnen voor k a s y a n g k u r n .
" Een soortgelijke naam als Wanagiri.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:54:33AM
via free access



40 ZANG LXXV TOT LXXXIII VAN DEN NaGAKAKrTSGAMA.

Dharmmarsï Sawungan Bëlah Juru Siddha[ng] Srangan Wa-
duryy Agëlan |

GandhatrapHaracalan Ampu Kkakadang hajyan, Gahan ringjagat |
Slrna Nad)- Abhaye Tiyang Pakuwukan sïma Kiyal mwang Cuci |
tankaryy ang Kawiii Barat Kacapangan ywanggëhnya sïma

pageh • Ij 4 jl

D. i. «Heiligdommen (of stichten) van Brahmaansche here-
mieten zijn Sawungan , Bëlah , Juru siddha , Srangan , Waduri,
Agëlan , Gandha, Atrap, Haraciilan , Ampu, Kakadang hajyan,
Gahan ring jagat. Dorpsgronden te Nadï, Abhaya, Tiyang,
Pakuwukan; dorpsgronden te Kiyal en Cuci, alsmede Kawiri,
Barat, Kacapangan: deze zijn in de positie van vaste dorps-
gemeenten.»

Het is mij niet duidelijk welk onderscheid er is tusschen de
«Dharma's van Rsi's» in deze strofe en de «Dharma's Ie'pas
karësyan» in strofe 1; en tusschen de sïmas hier en in de voor-
gaande strofe.

Len sangkerika wangc.a Wisnu kalap * ing Batwan Kamangsyan
Batu |

Tanggulyan Dakulut Galuh Makalaran mukya swatantrapageh |
len tang deca Mëdang Hulun hyang i Parung Lungge Pasajyan

Këlut |
Andël Mad(?) Paradah Gënëng Pangawan adinya nluput ri dangü || 51|

D. i. «Afgescheiden daarvan» is de Wisnuietische familie-\ de
bezittingen heeft te Batwan , Kamangsyan , Batu , Tanggulyan ,
Dakulut, Galuh, Makalaran, de voornaamsten van hun be-
vestigd vrijgebied; en de Desa's Mëdang, Hulun hyang, Parung,
Lungga, Pasajyan, Këlut, Andël —, Paradah, Gënëng, Panga-
wan , zijn de voornaamste van die eertijds met immuniteit be-
giftigd zijn.»

Tan warnnan tikanang kalagyan anëlat ring sarwwadegeng Javva |
lawan tang kuti sapratista ng ilu tanpratistapagëh |
ndan bhedanya kacandikan sthiti kabhuktyan\'an sake nagara |
mwang kasthapakan unggwan ing lumagilagy amrih kri)-a mwang

brata 11 6 11

* Do tekst heeft "magöh.
* Conjectuur voor Jcalat.
* Namelijk familie in geestelijken zin.
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D. i. «Wij zullen niet beschrijven de k a l a g y a n genoemde
verblijven ' , verspreid over alle plaatsen van Java; noch de
monnikshutten, zoowel de vast gevestigde als de niet vastge-
vestigde; noch de soorten van tempelgebieden waaraan inkomsten
verzekerd zijn van wege den staat; noch priorieën, plaatsen
waar men tijdelijk verblijft voor godsdienstige ceremoniën en
geloften. *

Len tang mandala müla sagara kukub pürwwasthitinyeniwö j
tankaryy ang sukayajfïa kasturi caturhhasmeka ling sang rsi |
katvagan caturacramePacirabuhvan mwangLinvan nwe- Kupang |
akweh Iranya mangacrayeng thani lawan jangan prasiddhcng

jagat ü 7 j{

D. i. En de (gewijde) kringen, boomwortels, zeetempels (?),
grafbedekkingen (?), die in hun vorigen staat onderhouden zijn;
alsmede de vreugdeoffers ", zooals de Rsi's zeggen; de kluize-
narijen der 4 Acrama's * te Facira buhvan en Luwan, — Kupang.
Een groote menigte ervan leeft van landbouw en groenten, hetgeen
algemeen bekend is,»

ZANG LXXIX.

De maat hiervan is een Sragdhara.

Sampun tang sarwwadeceng Javva tinapak adëgnyeki ngüni n-
linakwan |

dharmma mwang slma len wangca hilahila huluntyang (?) kuti
mwang kalagyan |

sakweh ning sapramana pinagëhakën asing nispramfinaginëgwan |
mantuk ring deca bhrtya n-sinalahakën ingg = Arya Ramadhi-

D. i. «Reeds is de staat van alle desa's op Java nagegaan;
dit is 't eerste wat verricht werd. De heiligdommen en (vrije)
landerijen en familiegronden (?) , monnikshutten en «ka-

' Vgl. boven blz. 34.
' Corrupt.

» Wat met k a s t u r i bedoeld wordt, is mij niet bekend; het KB. Wdb.
geeft geen lielij. Ook c a t u r b h a s m a is Onverklaarbaar.

• Met de «4 Afi-atna's, kan hier niet bedoeld zijn de 4 leefwijzen. Volgens
KB.Wdb. I, 619 verstaat men onder c a t u r a c r a i n l : Brahmanen, Rsi's,
Caiwa's en Saugata's.

* Conjectuur voer t s a n g n g .

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:54:33AM
via free access



42 ZANG LXXV TOT LXXXIII VAN DEN NaGARAKrTaGAMA.

lagyan» genoemde verblijven: alle die bewijzen (van bezitrecht)
hadden, werden daarin bevestigd; alle die ze niet hadden,
werden er van voorzien (?). De onderhoorigen die door A n a
Ramadhiraja schuldig (?) verklaard waren , keerden terug naar hun
desa's.

£rï-natheng Wëngkër otus manapaka rikang ' deca sakwehnya
warn nan |

£rï-natheng Singhasaryy otus anapaka [ri] göiig ning dapur
saprakara |

kapwïïgëgwan patik gundala sira miwö - karyva tanlambalamba |
hetunya ng Yawabhïimy atutur ing ulah anüt casana ' crï-

narendra || 2 ||

D. i. «Z. H. de Vorst van Wëngkër gaf opdracht om de desa's
op te nemen en alle te beschrijven; Z. H. de Vorst van Sing-
hasari gaf last om 't aantal kookplaatsen (haardsteden) van
allerlei aard op te nemen. Die gemachtigde (?) dienaren, allen
even gehoorzaam, volbrachten onverflauwd hun taak. Dien ten
gevolge leerde (de bevolking van) Javaland zich gedragen
volgens de bevelen van Z. Maj. den Koning.»

Ngka tang nïisantare Baly amatëhan * i sacara ring Yawabhïimi |
dharmma mwang crama lawan kuwu tinapak adëgnyeki sampun

tiningkah |
sang Boddhadhyaksa munggw ing Badahulu Badahalw ing =

Gajah tanpramada |
wruh ri kweh ning sudharmme kasugatan inutus crï-narendran

rumaksa || 3 ||

D. i. «En 't andere eiland, Bali, was conform in alle ge-
bruiken met Javaland. De staat der heiligdommen, kluizenarijen
en tijdelijke verblijven (kuwu's) werd nagegaan; dit is geheel
in orde gebracht. De Superintendant der Buddhisten, gezeteld
te Badahulu, Badahalu, Gajah, niet nalatig, is door Z. M. den
Vorst gezonden, om kennis nemende van de Buddhistische
heilige gebouwen, daarvoor te waken.»

' Verbeterd uit ï n a n a p a k ü r i k a n g .
* De tekst heeft si r a n umiwö .
* In den tekst <; a $ ïi n a.
* Zoo leze men voor °h a t.
* De tekst heeft ang.
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ZANG LXXX.

Maat Madraka.
Lwir nikanang kasogatan i Bali Kadhikaranan muwah Kuti hanar |
lawan i Pïirwwanagara muwah Wihara bahu ng Adirajya Kuturan |
nëm tikanang kabajradharan uttama nghing i Wihara tang

kawinayan |
klrnna makadi ng Aryya-dadi rajasanmata kutinya tan wica-

ritan || 1 ||

D. i. «De bezittingen der Buddhisten op Bali zijn als volgt:
Kadhikaranan ' en Kuti haiïar (Nieuwkluis) eri Pürwanagara en
Wihara bahu (Nieuwmunster), Adiraja Kuturan-, de zes voor-
naamste plaatsen der Bajradhara-sekte; slechts de Wihara (cl. i.
Klooster of Munster) behoort aan de reguliere geestelijkheid.
Overal verspreid zijn de met 'skonings goedkeuring gevestigde
kluizen, Aryadadi enz. Daarover zal niet uitgeweid worden.»

Milw atikang sudharmma ri Bukit Sulang Lëmah i Lampung
anyavasudha j

khyiity angaran Tathagatapura Grëhasthadhara •"• supracasti n-
amatëh |

bhyoma'* rasïirkka (,'aka diwaca-nya suk nrpati Jiwanecware dangü
wrddhasumantry upasaka ng abhïimi cuddha tëliër apratista n-

inutus || 2 ||

D. i. «Alsmede het heiligdom te Bukit, Sulang, Lëmah (grond)
te Lampung, Anyawasirdha * ; wat bekend is onder den naam
Tathagatapura Grhasthadhara " is door een goeden giftbrief be-
vestigd: in datum van £aka 1260 ( = 1338 A. D.) heeft de vorst
van Jïwana * in der tijd het gesticht. De Mantri sëpuh, een
Upasaka (Buddhistische leek) was het, die afgevaardigd werd
om den grond te wijden en daarna ('t heiligdom) op te richten ".

» De gewono betookonis vau Skr. adl i i k a r a i i a is «gereclitliof». Ik ver-
moed echter dat mot Kndhiknrnnnn bedoeld is de hoofdzetel van geestelijk
bestuur.

a Vgl. Zang Zang XVI, 3 en KBWdb. onder K u t u r .
* Conjectuur voor "swüdharn .
* Wanspolling voor wyoma.
* U. i. eigenlijk «andere aarde». Het is de vrang of een eigennaam ge-

meend is.
e Wegens de onzekerheid der spelling is moeiclijk to zeggen wat met

d h a r a gemeend is. Grrhas tha is «een familievader».
' De vader van Hayain Wuruk.
s De constructie van den tekst is zeer vreemd, doch ik kan er niets anders

jiit maken.
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Salwir ikang swatantra tuhu sapramana pagëh tëkap narapati |
kfrtti sang adi-sajjana sakawakanya ya rinaksa mogha tinëngöt |
mangka juga swabhawa sang inuttama prabhuwicesa digjaya

wibhuh |
nyama muwah rinaksa sahana ni kirtti nira de ning sang prabhu

hëlëm j | 3 | |
D. i. «Al de vrijstiften. die ware bewijzen hadden, bevestigd

door de vorsten; de vrome stichtingen van vroegere deugdzame
menschen, met hun vertegenwoordigers (?) worden behoed en
voor onschendbaar verklaard. Zóó was de aard der uitnemendste
voortreffelijke, wereldverwinnende, grootmachtige heerschers.
Zoo ook mogen voorts al hun vrome stichtingen door latere
heerschers behoed worden.»

Mwang makadon katona taya ni diiratmaka rikang sabhümi kacaya |
hetu nikang pradeca tinapak tinüt ' sawalër samudra jinajah |
sthitya nirang tapaswi sahaneng pasir wukir alas pradeca kasënët |
trptya miwö tapa brata samadhy anambyakën i haywa ning su-

bhuwana || 4 ||
D. i. «En hij * stelt zich ten doel, dat er geen booswichten

in 't (door hem) behoede land te zien zullen wezen. Uit dien
hoofde werden (alle) streken onderzocht, voortgaande totdat
men aan de zee stuitte (?) doorkruist, tot gerust verblijf aller
asceten in strand , gebergte, wouden , afgelegen oorden , zoodat
zij met voldoening zich aan ascese, gejoften , en vroom gepeins
kunnen overgeven, daardoor tevens het heil der geheele wereld
bevorderende.»

ZANG LXXXI.

De maat is een specie van Atyasti.

Gong ny arambha ' narecware pagëha sang tiïpakse Jawa |
pürwwacara nireng pracasty alama tang rinakse^niwö |
kotsahan haji yatna don ira wineh patik gundala |
tan wismrtya nireng caradhigama ciksa len casana * || 1 ||

D. i. «Veelvuldig was de bemoeienis des Konings om de 3

' Gedrukt, t i n u t a.
' Het onderworp staat in don zin niet uitgedrukt. Ik veronderstel dat de

dichter den Koning op 't oog heeft.
' Verbeterd uit Éïramka.
* Zoo leze men voor r i n a k s a .
* De tekst heeft ij
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godsdienstige gezindten op Java (in hun rechten) te bevestigen.
Zijn eerste gedragslijn ten opzichte der oude giftbrieven was,
dat zij behouden en gerespecteerd werden. De vaste wil des
Konings, zijn streven en doel, maakte dat de gemachtigde (?)
dienaren niet zouden vergeten de lessen van goed gedrag,
de voorschriften der zedelijkheid en der leer.» *•

Nahan karana sang caturdwija padangusir kottaman |
wipra mwang rsi Caiwa Boddha tëtép ' ing swawidya tutur |
sakvveh sang caturacrama pramuka sang caturbhasma - sök |
kapwateka tumungkul ing brata widagdha ring swakriya || 2 ||

D. i. «Dat is de reden dat de vierderlei geestelijken * allen
uitstekendheid nastreven: Brahmanen, Rsi's, Ciwaieten, Buddhi-
sten zijn vast in de hun eigen wetenschap en leer. Al de vier
Agrama's, voornamelijk de talrijke Caturbhasma's, onderwerpen
zich aan geloften, ervaren in hun eigen ritueele handelingen.?

Tusschen w i p r a en rsi bestaat, naar ik veronderstel, het
onderscheid dat de eersten niet leven als heremieten , de tweeden
wel. Wie onder de «Vier agrama's» bedoeld zijn, begrijp ik niet.
In KBVVdb. I, 619 vindt men opgegeven dat de «Caturagrami's»
zijn: de Brahmanen, Rsi's, C.aiwa's en Saugata's, maar deze
vier klassen zijn reeds genoemd. De term Caturbhasma, ety-
mologisch z. v. a. «Vierasschig» , is mij uit Indische bronnen on-
bekend. Mogelijk heeft men daaronder zekere sectarische bedel-
orden te verstaan. Ciwaietische asceten plegen zich met asch
te besmeren, doch de C,aiwa's zijn al genoemd.

Ngka sakweh nira sang caturjjana pada sthitïng gasana |
mantrï mukya sang Arya karwa nipuneng kabhüpfdakan |
kryankryan ksatriyawangga len wali suglla yatneng nay a |
milu ang waigya sabhümi godra jënëk i swakaryyapagëh || 3 ||'

D. i. «Xu zijn alle vier klassen van 't volk gehoorzaam aan
de bevelen. De voornaamste Mantri's, de twee Ana ' s , zijn
ervaren in 't landsbestier. De Grooten, van Ksatriyageslacht
en Pairs zijn deugdzaam en zorgvuldig in hun gedrag. Ook de
Waigya's over 't heele land, en de gadra's hebben behagen
in hun vaste bezigheden.»

' Gedrukt boddhntgëp.
- De tekst heeft cat ubhasmn. V^l. Zang 78, 7.
» Dwija betoekent, gelijk men weet, gewoonlijk «brahmaan.., maar dat

past hier niet.
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VVali heb ik vertaald met «pair», op grond van Makassaarsch
b a l i , ambtgenoot, pair. Dezelfde zin van «een gelijke» ligt in
Malagasi v a d y, gade ; v i n a d v , getrouwd ; Mota q a I i g a ,
maagschap, maag. Het Oudjav. wali heeft natuurlijk niets te
maken met Nieuwjav. aan 't Arabisch ontleende wali .

Yekang janma ' catur sujanma n-umijil sakeng hyang Widhi |
ling ning castra wënang sagatya nika de narendreng pura |
kapwekapagëh ing swaglla kimuta tang kujanmatraya |
nang candfila mëleca tuccha pada yatna ring swakrama || 4 ||

D. i. «Van de vier welgeboren kasten die hun ontstaan te danken
hebben aan den goddelijken Albestierder, wordt de heele toestand
beheerscht door den vorst in den staat: zij zijn vast in hun
zedelijk gedrag. Zelfs de drie lage volksklassen , namelijk Candala's,
Mleccha's en Tuccha's nemen zorgvuldig hun fatsoen in acht.»

M l e c c h a is in 't Skr. «barbaar"; hier echter is het de be-
naming van een zekere lage kaste; zie KBWdb. IV, 585. Ook
Tuccha, nietig, laag, komt in Indië voor als benaming eener
bepaalde menschenklasse. Men zou het kunnen vertalen met
«schooier.»

ZANG LXXXII.

In Suwadana-maat.

An mangka lwir nikang bhümi Jawa ri pangadëg grï-natha siniwi |
norang sandeha ri twas nira n-umulahakën kïrttyanukani rat |
tëkwan grï-natha karw amwangi haji n-agawe shad dharmma

kucala j
mwang penak - gri-narendra pratuha * tumut i buddhi grïnara-

pati || 1 ||

D. i. «Zoodanig is de gesteldheid van 't land Java onder de
regeering van den heerschenden vorst. Hij weifelt volstrekt niet
in zijn gemoed om vrome werken tot stand te brengen tot
vreugde der wereld, terwijl de twee vorsten * den Koning aan-
vuurden om de zes deugden uit te oefenen ' ; en de oude

' Gedrukt j a n m i .
* Verbeterd uit p e n a n .
' Zoo loze men voor p r n n u h n .
* Namelijk 's Kouings ouders.
* Omirpiit kut; al a vgl. men KBWdb. onder kuvi i la , een verkeerde

spelling van k uva la.
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hooge vorstelijke personen zijn bevredigd, daar zij de gezind-
heid van Z. Maj. den Vorst deelden.»

(,'rï-nathe Singhasaryy anariika ri Sagada dharmmaparimita |
(,'rï-nathe Wêngkër ing (,'ürabana Pasuruhan lawan tangi Pajang
Biiddhadhistana tekang Rawa ri Kapuliingan mwang Locanapura |
£rï-nathe Watsarïkang 'f igawangi magawe tu.steng parajana || 2 ||

D. i. «Z. H. de heerscher van Singhasari legde te Sagada
onmetelijke D ha r ma's aan; Z. H. de heerscher van WëngkCr
te (^ürabana, Pasuruhan en Pajang, Buddhadhisthana "te Rawi,
Kapuliingan en Locanapura; Z. H. de heerscher van Watsari
te Tiga-wangi, hetgeen de lieden vreugde gaf.»

Met die «onmetelijke Dharma's» zullen wel Dharmasïma's,
d. i. vrije landerijen, bedoeld wezen. Ook de vrome giften van
den heerscher van Wëngkër, 's Konings oom, zullen in gronden
bestaan hebben, en daarenboven uit een heiligdom, Buddha-
dhisthana, d. i. hoofdplaats van Buddha; voorts te Kapuliingan
en Locanapura, zeker wel een onnauwkeurige spelling voor
Locanapura, d. i. Stad van Locana, want Locana is een bekende
Buddhistische godin, de wederhelft (£akti) van den Dhyani-
buddha Aksobhya (of van Wairocana).

Wie als vorst van Watsari wordt aangeduid, heb ik niet
kunnen opsporen. De vorm van den naam lijkt eenigszins ver-
dacht, In de derde strofe gaat het aldus voort:

Sakweh ning mantri sampun krtawara sinungan sïmasirasiran |
caitva prasada ta pwang ginaway ika lawan linggadi ' satata |
bhaktïng hyang bhakti ri pitrëgana samasamatwang ring muni-

wara |
dana mwang kïrtti punj-enulahakën ika solah sang prabhu

tinüt || 3 ||

D. i. «Al de Mantri's hebben gunstbewijzen ontvangen, zijn
begiftigd met tal van dorpsgronden. Tempels, torens werden
clan opgericht, en voortdurend lingga's, enz. Men bracht gods-
dienstige hulde aan de goden, hulde aan de Voorvaderschare;
allen betoonden eerbied jegens de Wijzen. Milde schenkingen
en heilige monumenten werden uitgevoerd in navolging van 't
gedrag des heerschers.

' In don tekst, l i n g g a d h i .

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:54:33AM
via free access



48 ZANG LXXV TOT LXXXIII VAN DEN NaGARAKrTaGAMA.

ZANG LXXXIII.

In Sragdhara.

An mangka kottaman crï-narapati siniwlng Tiktawilwaikanatha |
saksat candreng carat kastawan ira n-agawe tusta ning sarwwaloka |
lwir padma ng durjjana lwir kumuda sahana sang sajjanasih ' têke

twas |
bhrtya mwang koca len wahana gaja turagadinya himpër sa-

mudra || 1 ||

D. i. «Zoo is de voortreffelijkheid van Z. Maj. den Vorst,
die te Majapahit als alleenheerscher regeert. Gelijk aan de Maan
in den herfst wordt hij geprezen, daar hij de geheele wereld
met vreugde vervult. Als waterrozen zijn de boosdoeners, als
witte lotussen de goeden , welke hem allen hartgrondig liefhebben.
Zijn dienaren , geldmiddelen , wagens, olifanten , paarden enz.
zijn (onmetelijk) als de zee.»

De prachtige helderheid der Maan in de herfstmaanden ,
inzonderheid in Karttika, waarin de volle maannacht bekend is
als Kaumudï, is in Voor-indië spreekwoordelijk. Natuurlijk past
de vergelijking niet voor Java, doch zulks neemt niet weg dat
de Javaansche dichter slaafsch het Indische voorbeeld navolgt.

De roode lotussen (pad ma's) bloeien bij dag en sluiten
hun kelken 's nachts; omgekeerd openen de ku m u d a 's zich
's nachts en prijken zij als de Maan schijnt; de Maan heet dan
ook, in beeldspraak, hun geliefde. De boosdoeners worden ver-
geleken met de pad ma ' s , omdat deze voor den maneschijn als
het ware schuil gaan, kwijnen, terwijl de k u m u d a ' s dan zich
ten volle ontplooien en bloeien. Hetzelfde c o n c e t t o , eenigszins
anders uitgedrukt, hebben wij reeds aangetroffen in Zang VII, 1.

Mangkin rabdhekanang Yawadharani kapawitranya ring rat
prakaga |

nghing Jambudwipa lawan Yawa këta ng inucap kottamanya
sudeca |

dening kweh sang widagdheng aji makamuka sang dhyaksa sap-
topapatti |

mwang paiijy ang jïwalekan(?) tangara sing umungup karyya
kapwatidaksa || 2 ||

D. i. «Hoe langer zoo meer begint de gezegende toestand

' Gedrukt s a i a n a s i h.
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van 't Javaansche land in de geheele wereld bekend te worden.
«Slechts Jambudwïpa (Voor-indië) en Java», heet het, worden
bij uitstek goede landen genoemd , wegens de menigte van mannen
ervaren in de leer, met de opperrechters en de zeven Upapatti's,
aan 't hoofd, en de Panji's, Tangara's, alwie, uitstekend in
hun werk, zeer bekwaam zijn.»

R a b d h a , dat ik elders niet aangetroffen heb, houd ik voor
een uit misverstand ontstane verminking van a r a b d h a . — Met
j i w a l e k a n , dat er verdacht uitziet, weet ik geen weg. —
T a n g a r a is vermoedelijk een synoniem van Tanda.

Mukva ng C.rï-Brahmaraja dwija parama ' mahakawya anindya-
gamajna |

hënty ang tarkkadi kawruh nirang nipuna mahakawya naiyayi-
kadi ^ |

mwang danghyang Bhamanatibrata kucala tameng Weda sat '
karmma cuddha |

ast.Tm crï-Wisnu sakte cama * japa makadon wrddhya ning rat
subhiksa || 3 ||

1). i. «Vooraan staat C,rï-Brahmaraja, de uitstekende brah-
maan , onberispelijke groote dichter en kenner der godsdienstige
overlevering; hij heeft een volkomen kennis van de skcptische
en andere philosophieën , is knap in de poëtiek, in 't stelsel
der dialektiek, enz. En de Danghyang (Brahmaansche leeraar)
Bhamana, zeer vroom, deugdzaam, ervaren in de Weda's en
de 6 reine werkzaamheden =. En ook C,rï-Wisnu, die heil zoekt
in kalmte des geestes en prevelgebeden , met het doel dat het
land toeneme in welvaart.»

Hetunyanantara sarwwajana tëka sakeng anyadeca prakïrnna |
nang Jambudvvipa Kamboja Cina Yavana len Cëmpa Karnnatakadi |
Goda mwang Syangka tang sangkan ika makahawan potra milw

ing wanik sök |
bhiksu mwang wipra muk\an hana tëka sinungan bhoga tusta

npanganti || 4 ||
' Verbeterd uit w ara ma.
2 Zoo leze men voor n a i y e y ikii dl.
* Gedrukt sad.
* In den tokst (,-akto sama. Qnk ta betenkent „bekwaam".
" Deze (i geoorloofde werkzaamheden eens brahmaans, zijn: studie, onder-

wijs, offeren voor zich zelf, offers verrichten voor anderen, aalmoezen geven,
aalmoezen ontvangen.

Dl. G9. ^
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D. i. «Dientengevolge kwamen onophoudelijk allerlei lieden
uit andere landen, in menigte: zooals uit Jambudvvïpa, Kam-
boja, China, Yawana, Campa, Kamataka, enz. Gauda en Siam, —
kwamen zij per schip met talrijke handelaars; monniken en
voorname brahmanen; die er kwamen, werden onthaald en ver-
bleven er gaarne.»

Y a w a n a hebben wij reeds ontmoet in Zang XV, 1. In mijne
vertaling opperde ik, niet zonder aarzeling, de gissing dat daar-
mede 't gebied van een Mohammedaansch vorst in Voor-indië
zou kunnen bedoeld zijn, doch op grond van een bericht van
Hiouen-Thsang ' ben ik nu geneigd, Yawana te vereenzelvigen
met Y e n - m o - n a - t c h e o u , een rijk gelegen ZO. van Maha-
campa. Julien teekent daarbij aan, dat in de Encyclopedie Fa-
you en - t c h o u l i n «les Y a van as sont appelés Ye-mei-ni .»
De omstandigheid dat ook in onzen tekst Yawana onmiddellijk
door Campa gevolgd wordt, verhoogt de waarschijnlijkheid dat
inderdaad een gebied in Achter-indië bedoeld is. Ik hoop dat
anderen iets meer bevredigends zullen vinden.

Moeielijkheid baart ook S y a n g k a , dat eveneens in Zang XV
voorkomt en een van elders onbekende bijvorm van S y a m
schijnt te wezen, en niet in twee woorden gescheiden mag
worden, zooals ik in mijne vertaling van Zang XV gedaan heb.
Maar wat is dan t a n g ?

Goda is Gauda in Oostelijk Hindustan.
De o"*' strofe luidt als volgt:

Ndan angkën Phalguna Q'rï-nrpati pinaripüjeniwö ring swarajya |
prapta ng mantrï sabhümï Jawa juni kuwu len dhyaksa sanv-

wopapatti |
milw angBalyadi nusantara sahana saha prabhrëti n-tanpëgat sok |
byapari mwang wanik ring pëkën angëbëk atëp sarwwabhanda-

nya klrnna || 5 ||

D! i. «En in ied'ere maand Phalguna wordt Z. Maj. de Vorst
geëerd en gevierd in zijn heerschappij. Dan komen de hooge staats-
dienaren van geheel Java, de districtshoofden , de dorpshoofden ,
en de rechterlijke ambtenaren met de Upapattis; mede komen de
(lieden van de) andere eilanden, Bali, enz., allen met eergeschenken,
die oneindig talrijk zijn. Neringdoenden en kooplieden vullen
in dichte menigte de markt met al hun uitgespreide waren.»

' Mémoires sur los contrées occidentales (vert, van St. Julien), III, 83.
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Tingkah ning püja n-idran bhrisadi saha mrdanggenarak ing
wwang akeh |

ping pitw angkën dinembuh sasiki saha niwedya n-dun ung
ring wanguntur |

homa mwang brahmayajnenulahakën ira sang (,'aiwa Boddha
n-pamüja |

amwït ingng astainï krsna makapliala rikang swastha ni ' crï-
naren dra || 6 ||

D. i. «De wijze waarop de feestelijke ommegang geschiedt is
zóó, dat een b h r i s a d i " met trommelgeschal door veel volks
in plechtigen optocht rondgeleid wordt. Zevenmaal wordt het
dagelijks herhaald (?); ieder begeeft zich met offeranden naar
den Wanguntur (Sitinggil). Offers aan den Vuurgod en Brah-
mayajna's * worden door de £iwaietische en Buddhistische geeste-
lijken ter vereering verricht, te beginnen met den 8*"" dei-
donkere maandhelft, voor het welzijn van Z. Maj. den Vorst.

' Conjectuur voor s was t ha na.
' De betcekenis van dit woord, dat ondanks de onjavnnnsehe bh geen

Rkr. is, ken ik ni«t. Het herinnert aan p r i s a t l i in Zang LXIV, 1, waarvan
hot misschien een andere uitspraak is. Vermoedelijk is bedoeld een reus-
achtige» |>0j«, voorstellende een of ander mythisch wezen.

* D. i. een godsdienstige handeling bestaande in 't opzeggen van heilige
teksten.
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