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Aryyawangadhirajena
Manjucrïs supratisthitah /
pancasaddwigagaiikabde
dharmmawrddhyai Jinalaye / /

Rajye £riwararajapatniwijite[h] tadbaiicajah suddhadhïh
cakre Jawamahïtale waragunair Adityawarmmapy asau /
mantri praudhataro Jinalayapure prasadam at}'5dbhutam
matStatasuhrjjanan samasukham netum bhawat tatparah / /

II i caka 1265//

Aldus de tekst der inscriptie aangebracht op de voor- en
achterzijde van het ruggestuk van het bekende, zich thans te
Berlijn bevindende Mafijugrï-beeld,' door Kern als volgt vertaald: *

«De oppervorst uit Aryastam heeft (het beeld van) Manjugrï
en rtgle opgericht, in 't jaar vijf, zes, twee, een (d. i. 1265 £aka)
tot vermeerdering van de Dharma (d. i. wet en geloof in Buddhis-
tischen zin) in den Buddhatempel.

Ook heeft hij Adityawarman, in 't rijk beheerd door hare
majesteit de opperkoningin, (hij) uit haar geslacht afstammende,
met zuiveren zin (d. i. vroom), (begaafd) met uitstekende eigen-
schappen, zeer voornaam staatsdienaar op Javaanschen bodem
in de stad van den Buddha-tempel een verwonderlijk schoonen
tempel gebouwd, met het doel om zijn ouders en verwanten
uit het ondermaansch bestaan te voeren tot de vreugde van
't Nirwana».

' Over dit beeld laatstelijk Rouffaer in Monografie tj. Singosari (1909)
p. 99 sq.

» Not. Bat. Gen. 1880 p. 106 sq.
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In het bovenstaande zouden wij J ina layapura naar analogie
van de beteekenis van het woord p u r a in soortgelijke samen-
stellingen in den Nagarakrtagama, _ de Pararaton en de oud-
Javaansche inscripties * liever vertalen met «Jinalaya-heiligdom»
en daarbij denken aan een ommuurd tempelplein, op de wijze
der Balische poera's, waar naast den hoofdtempel nog plaats is
voor allerlei bijtempeltjes, godenzetels, bale's, beelden e. d.

Maar dit is bijzaak. Het is allereerst onze bedoeling de
aandacht te vestigen op den hoogst zonderlingen vorm, waarin
de inscriptie-inhoud gegoten is.

Waarom, vraagt men zich af, wordt het jaartal 1265, dat
toch in de eerste strophe in een tjandra sengkala volkomen
duidelijk is uitgedrukt, nog eens aan het slot van het tweede
vers in cijfers herhaald?

En waarom wordt ook de naam van het heiligdom, die reeds
in het eerste vers is opgegeven, nog eens in het tweede genoemd
en dan met een veel uitvoeriger plaatsaanduiding (rajye enz.)?

Eindelijk: welke dichter — hoe weinig meesterschap hij ook
over het Sanskrit bezitten moge — zal een eenvoudige gedachte
van dezen inhoud: «de oppervorst Adityawarman heeft in het
Jinaïaya-heiligdom een beeld opgericht en een tempel laten
bouwen» op de volgende, niet alleen onbeholpen, maar ook
volmaakt onbegrijpelijke manier uitdrukken: «Door den opper-
vorst is in het Jinalayaheiligdom een beeld opgericht. Ook
Adityawarman heeft in het J. -heiligdom een tempel laten
bouwen», dus de eene schenking in een passief-constructie met
's vorsten titel als (logisch) subject en de andere schenking in
een actieven zin, die grammatisch — op het voegwoord api na —
geheel los van den voorgaanden staat, met 's vorsten eigennaam
als onderwerp, vermeldend?

Ons vermoeden, dat hier iets aan de gangbare verklaring der
verzen hapert wordt versterkt door aanwijzingen van anderen aard.

Het letterschrift van de eerste anustubh-strophe, die op de
voorzijde van het beeldruggestuk is aangebracht, is onmisken-
baar van een andere hand dan dat van de tweede cardülawi-
krïdita-strophe, die op de achterzijde staat. Buiten beschouwing
blijft natuurlijk, dat de beeldhouwer aan den voorkant minder

' Bv. Tathfigatapura (Nfig. kyt. 80, 2), Wivesapura (G9, 2), Wismibliawana-
pura (Pararaton 30, 20 en Register p. 219) Prapancasarapura (Oud. Jav.
Oork. LXXXIV).
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ruimte had dan aan de achterzijde en daardoor waarschijnlijk
de letters van het tweede vers bijna dubbel zoo groot zijn uit-
gevallen als van het eerste. Wij hebben hier het oog op duidelijke
verschillen in lettervormen. De o e l o e ' s aan den voorkant zijn
geheel gesloten, terwijl die aan den achterkant van onderen wijd
open zijn; de e 's van de voorzijde hebben een zeer kleinen
krul geheel beneden aan den stok, die aan de achterzijde lijken
op het cijfer 6; de pada lingsa's van het eerste vers vertoonen
overeenkomst met het Sanskrit-cijfer 2, die van het tweede met
het Sanskrit-cijfer 1 enz. enz.

Ook in de spelling is een merkwaardig verschil tusschen de
beide verzen aan te wijzen. In de eerste strophe wordt ge-
schreven wan ca, overeenkomstig het Sanskrit- en Javaansche
taaleigen, en in de tweede ban ga, hetgeen een Malaisme is,
evenals s u d d h a in plaats van c u d d h a.

Voordat wij uit het bovenstaande onze conclusies trekken
nemen wij den inhoud der inscriptie nader in beschouwing en
beginnen met de tweede strophe.

Adityawarman noemt zich hier m a n t r ï p r a u d h a t a r a .
«Praudha» beteekent «rijp», «volwassen», dus de comparatief
p r a u d h a t a r a is zooveel als «op rijpen leeftijd», een synoniem
van w r d d h a ; m a n t r i p r a u d h a t a r a is dus een fraaie
omschrijving — metri causa — van w r d d h a m a n t r i . Daar
dit de ambtsnaam is van een bepaalde categorie van hoog-
waardigheidsbekleeders aan het Majapahitsche hof, die in de
ambtenaren-lijsten der officieele edicten en in den Nagarakrta-
gama herhaaldelijk genoemd worden ' , is ons eerste werk na te
gaan of Adityawarman als ambtenaar op een dezer lijsten voor-
komt. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. In de oorkonde,
welker uitvaardiging het dichtst bij het jaartal van de Manjucrl-
inscriptie valt, nml. de steen-inscriptie van Xglawang * (te
dateeren tusschen 1256 en 1272 Qaka) treffen wij als eerste
mantriwrddha aan: sang arvya Dewaraja pu Adi tya . Het is

' Nml. op de oork. van Nglawang (Oud Jav. Oork. LXXXIV), van Bendoaari
(O. J. O. LXXXV, waarbij te vergel. Nag. krt. 72, 1) van Sidotëka (O. J. O.
LXXXIII) en van Singosari van 1273 (Vgl. Krom, Epigr. Bijdragen III, De
Singosari-inscr. van 1273, Bij dr. Kon. Inst. 75, 1919, p. 19 sq. en zie Nag.
krt. Uitgave Krom (1919) Register p. 320.

' Over deze oorkonde zie Krom, De inscriptie van Nglawang, Tijdschr.
Bat. Gen. LUI (1911) p. 411 sq. en Epigr. Aant. IX, Do inscriptie van Pra-
paücasarapura, Tijdschr. Bat. Gen. LVI (1914) p. 484 sq.
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duidelijk, dat hiermede niemand anders dan de Adityawarman
der Manjugrï-inscriptie, de latere Maharajadhiraja van het rijk
Malayu, bedoeld kan zijn.

Door het aan het licht komen van dit feit worden de groote
door Kern * en Krom ^ getrokken lijnen, die de wording van
het Maleische rijk en zijn verhoudig tot het Javaansche aan-
geven, niet gewijzigd, alleen een weinig verscherpt. Er blijkt
uit, dat, als Adityawarman zich «mantri» noemt dat niet ge-
schiedt om op Oostersche wijze als vazal zijn aanhankelijkheid
en onderdanigheid aan de vorstin te betuigen, maar om de
eenvoudige reden, dat hij inderdaad als mantri bij het corps
hoogwaardigheidsbekleeders was ingelijfd.

Uit andere historische bronnen weten wij, dat de hooge be-
trekkingen aan het Javaansche hof grootendeels eereambten
warend, die bij voorkeur door vorstelijke familieleden werden
bekleed. Ook Adityawarman was van koninklijken bloede (tad-
bangaja) en het vermoeden rijst, dat hij aan deze omstandig-
heid zijn hooge ambtelijke positie te danken heeft gehad.

Vier jaren na de op het Manju^ri-beeld vermelde stichting
noemt Adityawarman zich in den tekst van de wij-inscriptie op
het achterstuk van het bekende Amoghapaca-beeld van Padang
Tjandi * maharajadhiraja, een titel, waaruit geen spoor van
ambtelijke ondergeschiktheid blijkt. Hieruit volgt dat de steen-
inscriptie van Nglawang, die hem nog als wrddhamantri ver-
meldt, vóór de Amoghapac.a-inscriptie moet zijn uitgevaardigd
en dus de terminus ad quem dezer oorkonde van 1272 tot 1269
vervroegd mag worden.

Wenden wij ons nu tot de eerste strophe van de Maiïjucrï-
inscriptie.

Wij hebben gezien, dat Kern aryyawancadhirajena als een
bijstelling van den in het tweede vers genoemden Adityawarman
opvat en letterlijk vertaalt met «door den oppervorst uit Arya-stam».

Behalve de boven reeds geopperde bedenkingen van logisch-

» Not. Bat. Gen. 1880 p. 106 sq. Verspr. Geschr. VI p. 244 sq., 265 sq.,
VII p. 163 sq- en 215 sq.

' Een Sumatraansche inscriptie van koning Krtanagara, Versl. on Meded.
Kon. Ak. v. Wet. Afd. Letterk. 5= reeks Dl. II (1916) p. 306 sq., vooral p. 333 sq.

* Vgl. Krom, Epigr. Bijdr. I, Een koperplaat vlan 848 (,;aka? Bijdr. Kon.
Inst. 75 (1919), p. 10.

* Kern, De wij-inscriptie op het Amoghapaea-beeld van Padang Candi van
1269 £aka, Verspr. Geschr. VII p. 163 sq.
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syntactischeii aard kan een ernstiger bezwaar tegen deze opvatting
aangevoerd worden.

Uit den Nagarakrtagama noch uit de inscripties is één voorbeeld
bekend, dat een beeld door een vorst of wereldlijk heer zelven
wordt opgericht of gewijd (pratisthita); wel wordt herhaaldelijk
melding gemaakt van de vervaardiging van een beeld op last
van zoo iemand — gewoonlijk uitgedrukt door het causatief van
een verbum als kr of s t h a — maar de eigenlijke ceremonieele
oprichting of wijding geschiedt zonder uitzondering door een
priester. Dit in aanmerking genomen is het zonderling, dat in
onze inscriptie het Maiïjucri-beeld door den oppervorst in hoogst
eigen persoon gewijd heet te worden, te meer waar Adityawarman
in 1269 bij de wijding van het reeds genoemde Amoghapaca-
beeld van Padang Tjandi wel degelijk van de diensten van een
priester gebruik maakt. '

Het zoo juist genoemde bezwaar wordt uit den weg geruimd
en alle vroeger aangewezen moeilijkheden worden verklaard als
men aanneemt, dat de inscripties op de voor- en achterzijde
van het Manjucrï-ruggestuk niets met elkaar hebben uit te staan
en betrekking hebben op twee verschillende schenkingen van
verschillende personen, die in hetzelfde jaar en ten behoeve van
hetzelfde heiligdom plaats hadden.

Deze hypothese staat of valt met de mogelijkheid om aan
te toonen, dat het a ry yaw an cad h iraj a der eerste strophe
niet op Adityawarman maar op een ander persoon slaat.

Welnu, in de reeds genoemde ambtenaren-lijsten der oor-
konden komt steeds een groep functionarissen ^ met den titel
pamgët (of samgët) voor, die, zooals uit de epigraphie en den
Nagarakrtagama blijkt, met de priesterlijke waardigheid bekleed
waren en toezicht hadden uit te oefenen op de handhaving van
den Dharma in den meest uitgebreiden zin van het woord.

De functionaris, die steeds als eerste op de lijst genoemd wordt,
de pamgët i Tinvan, voert vanaf de oorkonde van Nglawang den
toenaam sang aryya Wancadhiraja^, denzelfden naam dus, die

i Str. 3 en 4, Kern, I.e. p. 170.
* Over doze ambtenaren wordt uitvoerig gehandeld in een opstel over de

inscr. van Gondang Lor, dat in afl. 5 Dl. LIX Tijdschr. Bat. Gen. verschijnen zal.
' Een zuiveren titel kunnen wij in het op het praedicaat sang arya volgende

woord niet zien (Krom, De inscr. v. Nglawang, 1. c. p. 424 en Nag. krt. uitg.
Kr. p. 295). Sang arya Patipati, s, a. Wïraraja. s. a. "Wangfadhiraja, s. a.
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wij in het eerste vers onzer Manjucrï-inscriptie hebben aan-
getroffen. De volledige naam en titulatuur van den geestelijken
ambtenaar in functie bij de uitvaardiging der Manjucrï-inscriptie
luidt: sang arryya Wancadhiraja dang acaryya Qiwanatha. Door
hem moet het Maiïjucrï-beeld zijn opgericht en gewijd.

Vervolgen wij nog iets verder den draad, dien wij door het
vinden van 's wij priesters naam in handen gekregen hebben.

In de oorkonden na de steeninscriptie van Nglawang worden
de namen der zoo juist genoemde pamgëts doorgaans gevolgd
door epitheta, die waardevolle gegevens voor de kennis van hun
ambt en persoonlijkheid bevatten. In de oorkonde van Bendosari *
wordt van denzelfden pamgët i Tirwan dang acaryya £iwanatha
gezegd, dat hij is hrhairawapaksa nyayawyakaranagastra-
parisamapta d. i. belworend tot de Bhairawa-secte, doorkneed
in de logica en de grammatica.

De betrekking van Wancadhiraja tot Maiïjucrl wordt ons hier-
door duidelijk. Immers, Bhairawa is in het Lamaistische pantheon
de hoogste manifestatie van Manjucri, in zijn vreesverwekkende
gedaante (krodha) een van" de afzichtelijkste godheden van het
Tantrische Buddhisme-, uitgebeeld met 16 voeten, 34 armen
en 9 hoofden (waarvan het onderste een stierenkop), onder
zijne voeten vertrappend goden, menschen, viervoeters en vogels,

Bajaparakrama e. a. fungeeren in deu Pararaton en don Nag. kit. als gewone
persoonsnamen. Daartegenover staat, dat deze namen aan liet ambt verbonden
blijven — wat zij met den titel gemeen hebben —, zoodat bv. de toenaam
(dit is misschien het beste woord) Wangcadhiraja door alle opvolgende pamgëts,
i Tirwan gedragen wordt. Ook de toenaam Dewaraja van Adityarman op den
steen van Nglawang keert een dertig jaar later terug (inscr. v. Sëkar) door
een ander gevoerd.

Den vorm Wangcadhiraja treft men aan op den rechterkant van den steen
(O. J. O. p. 206), elders in dezelfde oork. Wangcaraja. Vgl. ook Nag. kit. 25, 2.

' O.J. O. LXXXV. Over deze oorkonde zie Krom, De inscr. v. Nglawang,
1. c. p. 418 en laatstelijk Epigr. Aant. XV, De dateering der koperplaten van
Bendosari, Tijdsehr. Bat. Gen. LIX, p. 422 sq , waar de uitvaardiging tusschen
1272 en 1280 gesteld wordt.

* Grünwedel, Mythologie des Buddhismus in Tibet und der Mongolei (1900),
p. 101: Die komplizierteste und furclitbarste Gestalt unter den Yidam, ja
vielleicht der ganzen Mythologie des Lamaismus, ebenfalls eine Manifestation
des Manjucrï ist Vajrabhairava, Vajrabhayankara oder Yamantaka, Yamari.
In dieser form bandigte Manjucrï den Yama, einon damonischen König des
Todes, welcher Tibet entvölkerte." Uitvoerige iconographische beschrijving
op p. 102. Vgl. verder Waddell, The Buddhism of Tibet (1895) p. 363, 62
en 131.
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verblijf houdend op een kerkhof bevolkt met lijken, veroordeelden,
spoken, gieren, honden en jakhalzen.

Niet in dezen vorm heeft Wancadhiraja het beeld van den
hoofdgod zijner secte opgericht en gewijd, maar in de milde
gedaante (c.anta) van Manjucrï, de god van de Wijsheid, toe-
gerust met boek en zwaard.

Recapituleeren wij nu het bovenstaande en trachten wij tegelijk
den gang van zaken ten aanzien der beide Manjucrï-inscripties
te reconstrueeren.

In 1265 £aka wijdt de pamgët i Tirwan genaamd Arya
Wancadhiraja dang acarya Ciwanatha een beeld van Bhairawa,
den hoogsten god van zijn secte, in de gedaante van Maiïjucrï,
waartoe hij als priester volkomen de bevoegdheid bezit. Of die
wijding op eigen initiatief of in opdracht van zijne geloofs-
genooten of van den Buddhistischen Adityawarman of van de
eveneens Buddhistische vorstin in wiens dienst hij stond ge-
schiedde, blijkt uit het inschrift niet. Een een ander heeft plaats
dharmmawrddhyai «ter bevordering van de Wet», natuurlijk,
want de handhaving van den Dharma is speciaal aan de pamgëts
toevertrouwd.

In hetzelfde jaar 1265 laat Adityawarman van zijn kant (Aditya-
warmapi) een «verwonderlijk schoonen tempel> op hetzelfde
tempelterrein bouwen. Of deze tempel bestemd was voor het
Manju^rï-beeld en of er eenig ander verband tusschen deze en de
voorgaande schenking bestond, blijft in het duister. Zooals wij reeds
opmerkten worden het jaar en de naam van het heiligdom in
de tweede strophe herhaald en staan de beide verzen zoowel
logisch als grammatisch — op het voegwoord a p i na — ge-
heel los van elkaar. Men krijgt dus den indruk met twee geheel
zelfstandige stichtingen te maken te hebben, die alleen het jaartal,
de plaats en het ruggestuk van het Manjucrï-beeld gemeen
hebben. In dezelfde richting wijst ook het feit, dat het doel
door Adityawarman met zijne schenking beoogd een ander is
dan dat van Wangadhiraja. Streeft de priester de bevordering der
Wet na, de vorst laat den «verwonderlijk schoonen tempel» bouwen
«om zijn ouders en verwanten uit het ondermaansch bestaan te
voeren tot de vreugde van het Nirwana». Tot die verwanten
behoorde de vorstin in wiens dienst hij stond. Adityawarman
betoont zich hier een even vroom als handig politicus!
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Ten slotte merken wij nog op, dat de eenigszins vreemd-
soortige handelwijze — het gebruiken van een bestaand beeld
voor de vereeuwiging van een eigen vrome stichting — door
Adityawarman vier jaren later herhaald wordt: Ook dan laat
hij op den achterkant van een door een ander geschonken
beeld — de meermalen genoemde Amoghapaca van Padang
Tjandi — dat evenals het Manjugrï-beeld reeds een inscriptie
droeg, een vrome daad van hem zelven in Sanskrit-verzen ver-
heerlijken. *

' Krom, Een Sumatr. inscr. v. kg. Krtan. 1. c. p. 331.

Weltevreden, Nov. 1920.
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