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Naar aanleiding van mijn in de Bijdragen van 1918 (Deel 
7~, pp. 169-232) versehenen artikel, getiteld «The Yüpa inserip
tions of King Mülavarman from Koetei (East-Borneo). zonden 
mij enkeIe buitenlandsehe vakgenooten opmerkingen, die VOOi 

c1e interpretatie van die merkwaardige inschriften van belang zijn 
en die ik daarom hier \Vii samenvatten. Inzonderheid vermeid ik 
met dankbaarheicl cle bespreking van mijn artikel door den heer 
Louis Finotin het Journal A.siatique van het jaar 1919 (pp. 
::l~2-3~3). terwijl de heer G. Ccedes zoo vriendelijk was mij in 
een brief geclateercl ,"an Bangkok. 7 Juli 1919, zijn opmerkingen 
te eloen toekomen. 

Het door beide geleerden medegedeelde werpt vooral licht 
op het eigenaarclig karakter der giften, die Koning Mülavarman 
zieh beroemt aan de Brahmanen te hebben vereerd. De heer 
Finot verwijst hier tereeht naar het Sanskrit werk Ca t u rv a r
ga ein t ä mal) i van den eompilator Hemädri. Dit omvangrijke 
werk, dat OInstreeks 1300 A. D. moet zijn samengesteid, bevat 
llitvoerige aanhalingen uit de Pur 50 1) a' s. Het eerste der vijf deelen, 
clat in de te Ca\cutta versehenen uitgave der Bi bl i 0 t h e e a 
In die a niet minder dan 1056 blaclzijclen oetavo beslaat, is geheel 
gewijd aan ,'het Ge\'en». Daar worclt o. a. uitvoerig gehandeld 
over • c1e zestien gr,)ote giften., die een voor cen worden be
sehreven. Als eerste en voornaamste worelt het t III ä P II ru::; ad ä n a 
(lett. gift van den mensch in ele weegschaal) genoemd. waarbij 
cle milde ge\"er zijn eigen gewicht aan goud wegsehonk. L'it 

J) De namen der zestien groote giften "oIgeus het 1\:1 a t s y a pur ii l~ a zijn: 
1. tu·li\pllru~", 2 hiral)yagarbhn, ö. brahmftl.l'Ja, 4. kalpapäuapn . 
. j. gosahas1'a, ü. Itirnl.lyakämudhenu, 7. hiral.lyä'iva, 8. paiicaläil
gala, 9. dharädäna, 10. hiral)yä~varatha, 11. hemahastiratha, 12. 
Vi!?l) ucakra (of Vi \. v a cakra ?), 1ö. ka I p a latä, 14. s ap t a sä g a1' a, 15. 
1'atnad he u u, en 10. m a h ä b h ü ta g h a tao De passage uit het P uräl.la wordt 
ook geciteerd in het wool~denboek y·ab dakalp adruma i. V. ll1ah5.däna. 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:26AM
via free access



432 VE GIFTEN VAN :\füLAVARMAN. 

monumenten en inscripties van Voor-Indie blijkt, dat de Hindoe 
vorsten van het vasteland dezen eigenaardigen vorm van mild
dadigheid inderdaad in praktijk heb ben gebracht. Ja zelfs nog 
in de 17de eeuw vinden wij het gebruik in gewijzigden vorm in 
zwang aan het hof der Groot-Mögols 1). 

Hel is echter niet deze gift, die in de inscripties van ;Vlülavarman 
wordt vermeid. Wel zijn het. twee (of misschien drie) andere van 
de zestien cgroote> giften, waarvan in die inschriften sprake iso 
Als vijfde van de lijst vinden wij nl. gosahasra, «dl1izend 
runderen,. Nu wordt in Mülavarman's inscriptie B (Kern's N°. III) 
gezegd, dat de koning twintig maal duizend runderen aan de 
Brahmanen schonk. Het ge tal moge overdreven schiinen (in mijn 
vertaling verkoos ik het ietwat bescheidener aantal van «a thol1sand 
kine and a score»), de heer Finot heeft ongetwijfeld gelijk, wan
neer hij opmerkt, dat «het duizendtal runderen. nu eenmaal de 
klassieke gift iso «On sait., voegt hij er bij, «ql1e les auteurs de 
pra<;asti ne craignent pas de jongler avec les chiffres •. 

Van bijzonder belang is het, dat ook de «wenschboom» (kal
pa p ä da p a) als de vierde der groote giften in het M a t s y a
pur ä 1) a voorkomt. Hemädri beschrijft hem als een boom uit 
goud en edelgesteenten vervaardigd, die bij wijze van vruchten 
beeldjes van menschen en dieren draagt, en omgeven is door 
godenbeelden eveneens van edel metaal 2). Terecht clus dacht 
Kern aan een soort Kerstboom. 

Uit een mededeeling van den heer C. O. BIagden, die eveneens 
in de Bijdragen van 1918 (pp. 613-617) werd gepubliceerd, zagen 
wij reeds dat zl1lke (wenschboomen» ook in Achter-Indie, nl. in 
Pegu, bekend waren blijkens een Mon (Talaing) inscriptie van 
omstreeks 1100 A. D. 

Maar ook in Siam bestoncl het beduelde gebruik en nog heden 
ten dage vervaardigt men daar imitaties van den paradijsboom, die 
alle wenschen bevredigt. Ik laat hier volgen, wat de heer Ccedes 
mij daaromtrent heeft willen mededeelen. «A propos du k a 1-
pa vrk::;a., schrijft hij, «dont vous avez parle dans votre article 
sur les inscriptions de Mülavarman et au sujet duquel M. C. O. 

1) M. Haberlandt. Ueber tllläpllrusha. der Inder. Mitteil. anthrop. 
Gesellsch. Wien XIX, 3, pp. 160-164. Archl. Survcy Report 1\)12·'13. 
pp. 142-144. Epigraphia Indics. XIV, p. 197. Annual Report Rajpu
tana Museum for 1917-'18, pp. 3·6. F. Bernier, Voyages, Amsterdam 
1699, II, p. 55, Journal Panjab Hist. Society, 1I, p.6!. 

2) C:tturvargn.cintii.m:qli I, pp. :H5-252. 
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Blagden a publie une note dans la meme volume des Bijdragen 
(LX-,{[V, p. 615). je puis aussi vous signaler son existence au Siam. 

1) Dans l'inscription khmcre de Sukhodaya que j'ai publiee 
BEFE-O, XVII, H, p. 11, on lit (face B, \. 19): pre lal11tap 
si ä läj a cl y a 1"1. cl h ü pa pliS pak alp a b r k:;; a = <(le roi) fit 
prt!parer l'arec, le riz eclate, les cierges, l'encens, les fleurs et 

les kai pa vr1qa (eil I'honnel1r d'l1n saint religieux 4ui arrivait).~ 
Cette inscription est de 1361 A. D. 

2) Dans une autre inscription tha·j de meme provenance et 
cle la meme epoqlle, qui n'est pas encore publiee, on lit, a 
propos de preparatifs d'une fete religiellse: s Ö 11. k h 0 k ha n 
där'l flom tat'lli. kallpabrk!?a sai rarprval tok mai 
täm tai dran pradipa phao dhüpa horn tralap duk 
hen = <des deux c6tes du chemin on dressa des kalpavrk:ja, 
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on pla~a des guirlandes de Aeurs, on alluma des torches, des 
cierges, des lampes, on brula de l'encens parfume, en tous lieux •. 

Voila pour l'epoque ancienne. 
Actuellement, 
3) le kaI p a v r k ~ a est toujours connu au Siam sous le 110m 

de kai a (ou kar a) p h r u' k. Pallegoix, Dictionnaire Siamois, 
donne sous le mot kar a: - p h r u 'k, la glose suivante: c Arbre 
auquel sont attaches des citrolls renfermant de l'argent et que 
l'on jette au peuple les jours de f~te.~ - L'explication est 
parfaitement exacte. Les cremations siamoises et les ordinations 
princieres, par exemple, comprennent comme accessoires des 
arbres artificiels auxquels sont suspendus des citrons renfermant 
une piec-e de monnaye ou un numero de loterie que I'on 
distribue aux assistants. Ci-joint un dessin fait par un Siamois 1).» 

De heer Finot meent nog in de uitdrukking b h ü m i cl ä n a, 
die voorkomt in Mülavarman's inscriptie C (Kern's n°. 1) de 
negende der zestien groote giften te mogen herkennen. «Le 
meme compilateur (nI. Hemädri)>>. zegt hij, <cite plus loin 
(p. 294) diver.s extraits de Puräl.1as sur le <clon de la terre> 
(dharädänam): cette terre qu'on dünne n'est pas un terrain, 
mais une image en or du monde, avec le Meru au centre, les 
mont~gnes, les mers, les rivieres, les neuf var~as et les huit 
lokapälas. Le b h ü mi d ä n a m de Koetei, en raison du voisinage 
du kalpavrk~a, ne serait-il pas un cadeau de ce genre? 

De mogelijkheid van deze verklaring geef ik gaarne toe. Het 
ligt echter, dunkt mij, toch meer voor de hand aan een gewon~ 
landschenking te denken. Ook de juiste beteekenis -van de uit
drukkingen ba h u cl ä na en j iv a d ä na (ook in de eerste wil cle 
heer Finot den naam van een bepaald soort gift zien) blijft 
voorshands onzeker. In elk geval is ·door de mededeeling der 
beide Fransche geleerden de verklaring der ouclste Sanskrit 
inscripties van den Archipel weer een belangrijke schrede ge
vorderd en bestaat er alle reden om hun dankbaar te zijn voor 
datgene wat ik hier heb weergegeven. 

I) Gereproduceerd op blz. 4,3:3. 
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