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Inleiding.

Het verhaal «Calon-arang» wordt genoemd naar de weduwe
Calon-arang van Girah, die in de eerste helft van het verhaal een
groote rol speelt. Zij zou uit toorn een groote epidemie ver-
oorzaakt hebben onder de regeering van Koning Erlanggha. Van
hekserij beticht, werd zij vervolgens door Koning Erlanggha,
met behulp van een heilige, Mpu Bharadah, uit den weg geruimd.

De tweede helft van het verhaal bevat een uitvoerig relaas
van de bekende deeling van Java door denzelfden vorst ten
behoeve van zijn twee zoons. Ook het, eveneens bekende, verhaal
van het kluizenaar worden van Koning Erlanggha vindt men er
uitvoerig in verteld. Daar het een en ander zal blijken uit het
verhaal zelf, dat hier in tekst en vertaling wordt aangeboden,
meenen wij ons tot het bovenstaande te kunnen beperken.

De volgende handschriften hebben wij geraadpleegd:
Cod. Or. 4562 (Catalogus Dr. H. H. Juynboll, II p. 301),

een uitstekend MS. op folio-papier. Het is betrekkelijk goed
geschreven met Balineesche letters en blijkt geheel volledig te
zijn. Om verschillende redenen kunnen wij constateeren, dat dit
MS. een welhaast getrouw afschrift moet zijn van een ouder
exemplaar, dat, naar wij gelooven, tevens de oorspronkelijke
redactie bevatte.

Hoewel de taal in het algemeen genomen wel Oud-Javaansch
is, komen er toch reeds typisch Middel-Javaansche, nu en dan
zelfs Nieuw-Javaansche, woorden en vormen in voor. Trouwens,
bij den tegenwoordigen stand van onze kennis van de Javaansche
taal is het heel moeilijk om grenzen te trekken tusschen Oud-,
Middel- en Nieuw-Javaansch.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:56:31AM
via free access



DE CALON-ARANG. I l l

De stijl van het verhaal is zeer eenvoudig, naief, soms zelfs
kinderlijk, doch het is prettig leesbaar. Overbodige woorden en
zinnen, zooals men er vindt in de hieronder te bespreken jongere
bewerkingen, komen hier nog niet voor. Het verhaal is zeer beknopt,
zonder d'at daarbij aan de levendigheid te kort wordt gedaan.
O.a. op grond hiervan gelooven wij, dat het een getrouwe weder-
gave moet zijn van de oorspronkelijke redactie, ergo van de
feiten zelf. Immers, als wij dit verhaal in zijn tegenwoordigen
vorm als een uitbreiding van het origineel beschouwen, moet het
origineel zelf nog beknopter dan ons MS. geweest zijn, en dit
kan o. i. het geval niet zijn; want een beknopter verhaal dan
hetgeen wij nu voor ons hebben, zou nauwelijks een verhaal te
noemen zijn; het zou een kroniek of een inhoudsopgave dan
wel een verminkt verhaal zijn.

De andere handschriften, die wij geraadpleegd hebben, zijn cod.
5279 en cod. 5387 (Cat. Juynboll, II p. 300). Deze MSS. echter
hooren bij elkaar, hetgeen reeds uit de beschrijving in genoem-
den Catalogus blijkt. Immers het eene bevat het begin en het
andere het einde van hetzelfde verhaal. Ook de lontars zijn in
beide gevallen 42 cM. lang. Het zou wel een groote toevalligheid
zijn, indien verschillende lontar-MSS., die hetzelfde verhaal bevat-
ten, precies even lang waren.

Bovendien, als men de MSS. zelf ziet, kan men reeds op een
afstand van vijf meter zien, dat zij werkelijk bij elkaar behooren,
doordat de lontars dezelfde kleur enz. hebben. Bekijkt men ze
van naderbij, dan ziet men in een oogopslag, dat het schrift van
een en dezelfde hand is. Wij zijn er dus geheel zeker van met
twee helften van een en hetzelfde MS. te doen te hebben.
Hoe de beide helften van elkaar zijn geraakt, weten wij niet.
Uit den Catalogus blijkt echter, dat beide uit de Lombok-collectie
afkomstig zijn.

In geen van beide helften sluiten de lontars doorloopend aan
elkaar aan. Zoo bestaat de helft in cod. 5387 uit de folios 1
(aan een kant beschreven), 2 en 8 tot en met 31. Cod. 5279 bevat
dè folios 4, 5, 6, 7 en 32 tot en met 52, waarvan folio 51 aan
een kant met twee regels beschreven is, met een slotteeken,
terwijl folio 52 geheel onbeschreven is gelaten. Zooals men ziet,
ontbreekt folio 3 geheel. In den tekst worden het begin en het
einde van dit ontbrekende folio aangeduid met sterretjes. Verder
is folio 7 aan den rechterkant beschadigd ; er ontbreken aan ieder
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112 DE CALON-ARANG.

van de vier regels, waarmee de lontars beschreven zijn, gemiddeld
8 syllaben.

Ook folio 37 is aan den linkerkant stuk; er ontbreken aan
iederen regel ca. 4 syllaben. Evenzoo is folio 47 aan den linker-
kant defect; aan elk der drie bovenste regels ontbreken ca.
7 syllaben, terwijl er in den laatsten regel slechts één syllabe
is weggevallen.

Dit MS. draagt, zooals men reeds in den Catalogus vermeld
vindt, het jaartal 1462 Caka. Het is dus een betrekkelijk oude
redactie. Maar toch, als men ze vergelijkt met cod. 4562, ziet
men dadelijk, dat dit lontar-MS. reeds eenige uitbreiding heeft
ondergaan. Want hoewel de zinnen doorgaans parallel loopen
met die van cod. 4562, vindt men in het lontar-MS. overbodige
woorden, soms ook volzinnen, die men in de oudere redactie
nog niet aantreft. Wij geven echter gaarne toe, dat deze over-
bodigheid nauwelijks opgevallen zou zijn, indien wij cod. 4562 niet
gehad hadden. Nu echter vergelijking met een ongetwijfeld oudere
redactie mogelijk is, wordt die overbodigheid soms tot hinderlijk-
heid, en hinderlijk is ze stellig in de volgende te bespreken
redactie, die van cod. 4561. Van deze redactie heb ik door
tusschenkomst van den heer Schwarz, oud-assistent resident van
Bali, van diens Balineeschen brahmaan een exemplaar ter leen
ontvangen. Hiervoor betuig ik zoowel den brahmaan als den
heer Schwarz gaarne mijn dank.

Deze redactie nu bevat een zeer langdradig, vervelend verhaal
en is niets anders dan een sterke uitbreiding van het hierboven
besproken lontar-MS., dat op zijn beurt al, zooals reeds gezegd
is, een uitbreiding is van de oudste redactie. Terwijl het lontar-
MS. in vergelijking met het oude reeds langdradig genoeg is,
is cod. 4561, de jongste redactie dus, een verhaal om er beu van
te worden. Op het eerste gezicht maakt deze jongste bewerking
een archaïstischen indruk, tevens dien van schijngeleerdheid. Er
zijn nl. zinnen, soms heele passages, uit oudere wel bekende
Kawi-werken in opgenomen. Zoo worden er b.v. voor de ont-
moeting van Koning Erlanggha en Bharadah woorden uit de
beschrijving van de ontmoeting van Krsna en Narada in het
Bhomakawya gebezigd. Aan Bharadah worden epitheta ornantia
gegeven, die in de Bharata-yuddha door Drona, Bhïsma e.a. ge-
voerd worden. Groote historische onzin is verder, dat aan de
beide zoons van Koning Erlanggha, die tot vorsten zouden worden
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DE CALON-ARANG. 113

verheven, en die in de beide oudere redacties niet met name
genoemd worden, de namen Jayabhaya en Jayasabha worden
gegeven. De eerste van deze twee namen is zeer bekend. De
tweede komt voor als naam van een Kadirischen koning, een tijd-
genoot van Ken Angrok, en wel in den Nagarakrëtagama (zang 44,
strophe 2). Ook worden naast elkander genoemd, bij het offer
door Koning Erlanggha gegeven, bekende dichters van verschil-
lende tijden alsof zij tijdgenooten waren. Verder heeft het o. i. geen
nut de andere onmogelijkheden van deze jonge bewerking op te
sommen.

Tot dusver spraken wij steeds van een oudere en een jongere
redactie. Eigenlijk is dat hier minder juist, want in werkelijkheid
kunnen wij slechts spreken van één redactie, waarvan de jongere
teksten uitbreidingen zijn. Zij zijn niet onafhankelijk van elkaar,
maar loopen, behalve dan een gedeelte van het lontar-MS. en
de oudste bewerking, ook niet parallel. De hier afgedrukte tekst
berust weliswaar slechts op één MS., maar daar het ons meer
te doen is om het verhaal dan om een critische tekstuitgave,
hebben wij niet geaarzeld van dat ééne MS. een transcriptie en
vertaling aan te bieden. Bovendien, wanneer wij moesten wach-
ten tot er meer exemplaren van de oudste redactie zouden ge-
vonden zijn, vreezen wij, dat het steeds bij wachten zou blijven.

Voor de transcriptie hebben wij dus de oudste bewerking min
of meer getrouw gevolgd. De overtollige woorden en zinnen
van het lontar-MS. hebben wij stilzwijgend weggelaten, terwijl
wij de jongste bewerking geheel terzijde gelegd hebben. Deze
laatste helpt ons bij de oplossing van moeilijke plaatsen, die er
gelukkig weinig in voorkomen, in het geheel niet. Moeilijke
woorden, soms ook woorden, die voor ons duidelijk genoeg
zijn, doch blijkbaar den bewerker vreemd waren, worden in de
jongste bewerking weggelaten, en het is niet overal duidelijk,
welke woorden daarvoor in de plaats gekomen zijn.

Ook hebben wij afgezien van het geven van variae lectiones,
omdat hetgeen in de oude bewerking onduidelijk was, in het
lontar-MS. evenmin duidelijk geworden is. Wij hebben naar
beste weten de waarschijnlijke lezing gekozen op grond van het
verband, dat bijna nergens iets te wenschen overlaat. Wij heb-
ben dat aangedurfd, omdat wij ons hier bezig houden met een
Mal.-Polynesische taal. Anders zou het geval geweest zijn, als
wij te doen hadden met één van de Indo-Germaansche talen,

Dl. 82. ' 8
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114 DE CALON-AKANG.

bepaaldelijk het Sanskrit of het Pali, waarin een letter of zelfs
verschil in lengte van een klinker verschil in beteekenis kan
geven. In het Javaansch daarentegen kan — om een voorbeeld
te noemen — phrabu, phrabhu, prabu of wel het, volgens de
Skt. orthographie, juiste prabhu niets anders dan k o n i n g be-
teekenen, terwijl rata zoowel wagen (Skt. ratha) als vlak
(Mal. datar) beteekenen kan. In de Mal.-Polynesische talen
speelt o. i. de klank van het woord de hoofdrol, en in de Indo-
Germaansche talen de spelling. Dat het Oud-Javaansch in zijn klas-
sieke stadium in dit opzicht eenigszinsaan het Sanskrit doet denken,
behoeft geen verwondering te baren, gezien de groote invloed,
dien het Sanskrit op het Oud-Javaansch moet hebben uitgeoefend.

Op deze wijze komen wij vanzelf te spreken over de spelling
van onze transcriptie. Het is inderdaad een moeilijke kwestie.
In het Javaansch, hetzij Oud-, Middel- of Nieuw-Javaansch, is
het gebruik van de aspirata en vooral van de drie s-en geheel
in de war. Dat een uitgegeven Oud-Javaansche tekst in Javaansche
of Latijnsche letters er, wat de spelling betreft, keurig uitziet,
is een gevolg van de restauratie van den bewerker, waarbij met
betrekking tot de aspirata en de drie s-en het gebruik in het
Sanskrit zooveel mogelijk gevolgd wordt. Een on gerestaureerde
weergave van een Javaanschen tekst zou o.i. geheel ongeniet-
baar, zelfs onleesbaar zijn. Als voorbeeld hiervan zouden wij kun-
nen noemen de uitgave van de Kunjarakarna door Prof. Kern.
De tekst van dit werk, die het oorspronkelijke handschrift weer-
geeft, is voor beginnenden geheel onbruikbaar en voor men-
schen, wier kennis van de Oud-Javaansche taal slechts matig is,
nog niet genietbaar. Voor hen echter, die het zoover hebben
gebracht, dat zij bij het lezen van corrupte woorden of zinnen
de goede lezing in het geharrewar van letters kunnen onderschei-
den, is het lezen van werken als de Kunjarakarna en van hand-
schriften in het algemeen inderdaad een genot, waarmee, althans
voor mij, alle andere genietingen nauwelijks te vergelijken zijn.
Met deze ervaring hebben wij daarom het ongenietbare van
een ongerestaureerde uitgave genietbaar willen maken, door
zooveel mogelijk uniformiteit in de spelling te brengen. Deze
uniformiteit of regelmatigheid is tot op zekere hoogte o.i. nood-
zakelijk om de moeilijkheid, die door het feit, dat de Balineezen
het verschil van de linguale t en cl en de dentale t en d niet
meer kennen, ontstaan is, geheel weg te nemen.
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DE CALON-AKANG. 115

Hoe gaarne wij ook het verhaal van den taalkundigen-, histo-
rischen- en Buddhistisch-ethnologischen kant zouden willen be-
spreken, ons ontbreekt voorloopig de tijd daartoe.

Verder mag niet onvermeld blijven, dat er van de Calon-arang
nog vele jongere omwerkingen bestaan, alle in nieuw Balineesch
en meestal in kidungvorm.

Ten slotte betuigen wij onzen dank aan het Kon. Instituut
v. d. Taal-, Land- en Volkenkunde v. Ned.-Indië, dat de uitgave
van dit werk mogelijk heeft gemaakt.

Moge dit werk beschouwd worden als een materiaalvermeer-
dering voor de beoefening van de Oud-Javaansche taal.

C a l o n a r a n g .

HOOFDSTUK 1.

«Aum awighnam astu». Hana ta wuwusira sang mahatuwa
umajarakën ri katatwanira sira cri mpu Bharaclah ri sëdëngira
haneng ac.ramanira ing kana Lëmah-tulis. Tanpopama ri kagak-
tinira, makanguni denira angrasani dharmma. Tëlas sireng pang-
rasa, wruh pasuk-wëtuning bhuwana kabeh; antyanta denira
umulahakën kasutapanira.

Ya ta maputra pwa sira sasiki mangaran sang Wedavvati, kanya
sëdëng papangkas; antyanta hayunira.

Ri huwus mangkana agëring pwa sira swaminira c,rï mpu
Bharadah, renanira sang Wedawatï, ya ta paratra sira. Alara pwa
ya manangis (sang) mangaran Wedawatï akusa ta ya ri gawani-
kang renarrya, sambat-sambatnya mëlasharsa: «Uduh, indung-
hulun kita, sapa pwa ya asiheng hulun kasyasih».

Ya ta kinon usungën mareng sëma ikang lay wan, tununën
pwa ing sëma; huwus pwa siddha mëntas ta ya. Tan caritanën
pwa ya.

Ya ta sang mpu Bharadah mamet swami muwah, ya tika
manak sira sasiki laki-laki. Huwus pwa mangkana atuwa saka-
wayahnya tëkaning bisa ta yabëbëd.

Ya ta c,rï mpu Bharadah mareng patapanira ri unggwanirapë-
ningan kana mangaran ring Wicyamuka; ing kana pwa sira
umulahakën yajiïa, siniwi dening cj.syanira makweh. Ndah hënëng-
akëna sakarëng.

Sang Wedawatï ucapën. Ya teka ingalpan wuwus dening
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116 DE CALON-ARANG.

kavvalwanira, tandwagëng wuyungira sang Wedawatï. Manangis
pwa ya tan këneng pahyas, ya ta umara pwa sira ri cawanyen-
dungnya, ri tunwaning renanira, haneng sëma ngkana. Tëka pwa
ya ri hëbning wandira magëng amanggih pwa sira kunapa gawa-
ning mati sinëngguh anëluh; papat kwehning kunapa. Hana ta
yanaknya milu tumutur, manusu pwa yanaknya ri gawanyen-
dungnya, pinarëbutan denikang sëmut gatël. Antyanta wëlasira
sang Wedawatï tumon i ri)'a. Lumaku siralon, kesah sangke
rika, anuli mareng tunwani renanira. Malungguh pwa sire hëbning
këpuh, masambat ya ibunira: «Ibu, dudut mami gïghra-gïghra»,
mangkana lingnya sang Wedawatï. Tan lingën ta sang Wedawatï.

Caritanën grï mpu Bharadah. Umantuk pwa sira sakeng maya-
jnabyasa, sakeng Wigyamuka, malinggih pwa sira ring yasa
pasewan. Umarëk ta yestrinira, aturnyangling ri wihangny anak-
nya Wedawatï. Amupu sëkar lawan arinyeka, ya tika * rinë-
butnya ikang sëkar. Parëng pwa }'a padanangis, anuli pwa ya
lungha; rinuruh ing kadang-kadangnya, tan katëmu pwa ya.

Umujar ta sang muniwara: «Nghulun mangky angulatanerij'a».
Lës wiyang ta sang munïndra tumut angulati ri anaknira. Tëka
pwa ya ri tëgal-tëgal, hana ta rare angwan tinëmunira; matakwan
ta sang mahamuni lingniralus. «Hih, rare angwan, wruh ta kita
putringkw aran Wedawatï, hana ya rika tinëmunta mwang ndi
paranya?»

Umajar ta rare angwan matur ing sang jatiwara: «Hanestri
hajëng antyanta rupanira, manangis pwa ya masambat ibunika,
yeka makudung-kudung angidul-ngulwan lakunira».

Menggal ta lampah sang mrëdu umiku atmajanira, gïghra
datang pwa sira ri tunwani patninira. Tinëmunira tampaking
akuganangis ring iringani tunwaning istri. Umulat lwar kidul
kulwan vvetan sang munïndra, katon ta sang putrï manangis
alungguh ing watu mahalingan tambining këpuh. Mojar ta sang
rësi: «Uduh, anaking hulun, antyanta kakarttalantilnaku, denta
mareng gmasana ngke, umara ri tunwaning renanta. Huwus, ibu,
hayvva mangkana, apan kramaning mahurip, pati wëkasanika.
Lah ta, ibu, pamulih, haywa sari, masku».

Umujar ta sang putrï: «Nghulun tumuta pëjah juga ring rena-
mami; malara tëmën ajnananing hulun, tan saha mami madu-
lureng ibungku».

Angling ta sang munïndra: «Ibu masku, idëpën nghulun
mangke kewala». -
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DE CALON-ARANG. 117

Anuli ta ya lumampah sang putrl kinen umulih, kasurupan
sang h)'ang prabhangkara ta tëkanireng Lëmah-tulis; pinituturan
ta va saratri sang WedawatI de sang munïndra, laku mareng
kayogyan. Mamintuhu ta sang WedawatI ring ling sangmahamuni.

Ri huwus pwa mangkana* awëkasan datang pwa sang maharësi
rauwah mayajnabyasa mareng Wigyamuka. Irika ta sira sang
munïndra ingayap de gisyanira kabeh, ingatur-aturan pwa sire
ngkana. Mawarah-warah sang munïgwara ring nitiyogya mareng
gisj-anira kabeh. Tan katakëna sang munïndra.

Mwah caritakëna sang WedawatI. Ingalpan wuwus de sang
bibi kawalwan muwah; manangis pwa sang putrï, kepwan ri
polahanira; magëng sungsutira. Ya ta sira mareng tunwaning
renanira muwah. Tan lingën lakunireng hawan, gïghra prapta
ta yakugeng tunwan manangis, lingnya masambat: «Indung-
hulun, tinghali kasyasih-mami denta; anghing paminta-nghulun
i ri kita, dudut mami gïghra-gïghra. Tan saha mami dumulureng
kita, ibu>.MangkanapanangisirasangWedawati. Tan katakëna sira.

Lingën ta sang rësi. Datang pwa sira sakeng mayajna hayu,
malinggih ta sireng patani sewan. Sinyangnira tanayanira: «U
putrï atmaja nghulun, para ngke kita, masku WedawatI, karwa-
rinta». Nda tan hana mangling. Dadi umarëk bibi kawalwanika
makata, lingnya: «Pukulun sang jatiwara, ranak sang munïndra
wihang manih, marëbut pwa ya tëka arinyeka, nghulun manayuti
tanpolih, kagyat pwa ya lungha. Rinuruh ing kadang-kadangnya,
tan katëmu pwa ya*.

Umajar ta sang maharësi: «Uduh, kalud ika mareng tunwaning
renanya ngka». Nahan tumëdun sang munïndra sakeng salu,
umulatana ry anaknira, datangeng pangëlahan prayanira. Menggal
laku sang jatiwara, sadatangireng sëma sang mahamuni, kolaran
tana)'anira. Nihan ling sang rësi: «Uduh, tanayangku Wedawati,
masku mirahing hulun, lah ta, ibu, umantukeng agrama, nghulun
iringakën kita». Tan sahur pwa sang WedawatI, kepwan ta sang
mahaganta tumon ri polahaning atmajanira. Malinggih ta sang
mrëdu ri hëbning këpuh, mawarah-warah ta sira nitiyogya ing
sang putrï. Masuwe pwa denira makata sang prawara ry atma-
janira; ri wëkasan mojar pwa sang Wedawatï: «Aturinghulun,
sang jatiwara, malëmëh nghulun mantukeng agrama Lëmah-tulis.
Matiya ngke gmasana juga nghulun, tumutura ibuninghulun.
Mami masilunglunga ri hëbning këpuh. Sapëjah-pëjahamami,
nghulun matiya ngkene juga».
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118 DE CALON-ARANG.

Umajar pwa grï Bharadah ing gisyanira, makon umusungeng
patani-wegma, maka pangëbanireng gmasana. Dadi mangkana
praya sang mrëdu, gawenën agrama ikang sëma tunwan. Mang-
ratarata pwa va lëmah, bhumisuddhanën, madëgakën patani
patamwan, pakulëm-kulëman, makadi bukur mwang lawang.
Pagër suru-suru jinajarira. Pëte-pëtetan: anggoka, andul, surastri,
kumuning, campaka, angsana, jring, bhujagapuspa, tan lingën
kang sarwwa sëkar cabol-atuwa: gambir, malati, kuranta, wunga-
vvari, wungatali, cina, tëlëng, mayana. Gënëp kang sarwwa sëkar
mwang sarwwa sari, pandan-janma. Sampun apagëh tingkahing
agrama, antyanta langënika. Enak tambëk sang Wedawatï ri
huwusning dady agrama ikang sëma tunwaning renanva; apagëh
pwa linggihnira grï munïndra, lianeng patapanireng kana. Tan
lingën ta sira sang mahaganta.

HOOFDSTUK II.

Katakëna pwa sang natheng Daha. Inak denira amraboni,
mahaiïakrawati; landuh ikang rat ring pamawanira. Maharaja
Erlanggyabhisekanira, antyanta buddhi hayu dahat.

Hana pwa ya rangda lingën, umunggw ing kana ng Girah,
Calwanarang pwa ngaranya. Manak ta ya strï sasiki mangaran
ratna Manggalï, listu-hayu rupanira. Masowe pwa tan hana
wwang lumamare riya. Mvvah wwang ing Girah, makanguni ing
Daha, tan katakëna deseng paminggir, pada tan hana wani lu-
mamara irikananak sang rangda, mangaran ratna Manggalï ing
Girah. Apan karengë dening rat, yan hadyan ing Girah lakw
agëlëh. Madoh wwang lumamareng sang Manggalï.

Samangkana umojar ta sang rangda: «Uduh, mapeki ta ya
anakinghulun dumeh ya tan hana wwang lumamare riya, hayu
pwa rupanya, paran denya tan hana tumakwani riya. Sëngit juga
hatimami denya. Xghulun mangke manggangsala pustaka-pina-
kanghulun; yan mami huwus gumangsal ikang pustaka, nghulun
umarëka ing padanira paduka grï Bhagawatï; nghulun amintanu-
graha ri tumpuraning wwang sanagara>.

Ri huwusira gumangsal ikang gastra, umara ta sireng gmasana,
anëcla ta siranugrahawidhi ring paduka bhatarï BhagawatI, iniring
dening gisyanira kabeh. Kunang araning gisya: si Wökgirsa,
si Mahisawadana, si Lënrlë, si Guyang, si Lamng, si Gandi. Ika
ta kang umiring sang rangdeng Girah, samy angigël pwa yeng
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gmasana. Mijil ta paduka bhatarï Durgga kalawan wadwanira
kabeh, sami milu umigël.

Mangastuti ta mangaran Calwanarang ri paduka bhatarï Bha-
gawati, umojar pwa bhatarï: «Uduh, anaku kita Calwanarang,
apa sadhyanta marëkeng hulun, matangyan kita dinuluring para
Cjisyanta kabeh, parëng manëmbah ing hulun?»

Umatur pwa sang rangda manganjali: «Pukulun, atmajanira
mahyun anëda tumpuraning wwang sanagara, mangkana gatining
hulun».

Mangling pwa bhatarï: «Lah maweh ingong, ang'ning haywa
pati tëkeng tëngah, haywa paty agëng wuyungtanaku».

Mintuhu pwa sang randa, mamit mangaiïjali ta sireng bhatarï
Bhagawatï. Sang Calwanarang iniring dening cisyanira kabeh
umigël ta ngkaneng wawala sëdëng tëngah wëngi. Muni tang
kamanak kangsi, parëng pwa ya sama umigël. Ri huwusnya
mangigël, mulih ta yeng Girah pada wijah-wijah pwa ya tëkeng
wegmanya.

Tan suwe agëring tika wwang sadesa-desa, makweh pëjahnya.
Animpal-tinimpal. Tan lingën iking Calwanarang.

HOOFDSTUK III.

Wacananën grl natheng Daha, tinangkil sireng wanguntur, grï
maharaja Erlangg}-a.

Umatur ta ken apatih, yen wadwanira makweh pëjah, gëring-
nya panas-tis. Magëring sadina rong dina, paratra. Ikang kating-
halan mangaiïjali, rangdeng Girah, mangaran Calwanarang, umigël
ngkaneng wawala tëkaning gi.syanira kabeh. Akweh wwang tumon
iriya. Samangkana aturira ken apatih, samyak wwang ring panang-
kilan; samy aninggihakën van tuhu mangkana kady ature ken
apatih.

Mojar ta sang prabhu: «E, kawulaningong brëtya, cidra pateni
Calwanarang denta; haywa kita dawak, pakanti kita para brëtya».

Kapwamwit ta kawula-brëtya mangastuti jëng sang prabhu:
«Atëda patik haji cumidraheng rangdeng Girah». Lumampah ta
kawula-brëtya. Tan katakëneng hawan; gighra prapteng Girah,
cumunduk tang brëtya ing wegmanikeng Calwanarang sëdëng
sirëping wwang nidra; tan hana swabhawaning wwang matanghi.
Tandwa sang brètya humulëng kega sang rangda, lumiga kadga-
nya umahyun tumuwëkeng sang randa; abwat pwa tangan sang
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brëtya, kagyat matanghi Cahvanarang, mijil bahni sakeng mata,
irung, tutuk mwang kupingnika, murub muntab gumësëngi sang
brëtya. Paratra ikang brëtya kalili siki. Waneh tikang madoh
magëlis palaywanikang brëtya. Tan lingën lakunyeng hawan,
gïghra prapta pwa \'eng kadatwan, umatur pwa sang brëtya
cesanikang paratra: «Pukulun, tanpa guna. Paratra kalih siki
brëtya paduka grï paramegvvara dening drëstinira randeng Girah.
Mijil bahni sakeng garbha, muntab gumësëngi brëtya paduka
bhatara».

Mojar pwa sang prabhu: «Kepwan si ngong van mangkana-
turta». Lës umantuk sang prabhu sakeng panangkilan. Tan ka-
wacanaha sang naranatha. Lingën sang rangdeng Girah. Magëng
awuwuh pwa wuyungnira dera kapareng brëtya, tur ta wadwa
sang prabhu. Mojar ta sang Cahvanarang masyangeng gisyanya
majak mareng <;masana; lagi pwa ya ginangsal ikang (jastra.
Ri huwusnya gumangsai ikang lëpihan, iniring pwa ya dening
gisyanira kabeh, tëka pwa ye tambinging sëma unggwan ri
hëbning këpuh winilëting karamyan, rwanya marëntëp rumëmbe
tëkeng kagyapï i sornika maradin. I rika ta randeng Girah ma-
linggih pinarëk dening gsyanira kabeh. Umajar pwa sira Lënclë
umatur: <E, sang randa, punapa pukulun rehe kadi mangke
ri dukani sang amawa-rat? Yan pwa inakaning lampah lëhëng
umungsiya ulah rahayu, sumambaheng sang maharsi tumuduh-
akëna swargga».

Dadi umojar pwa si Larung: «Apa kasangsayaninghulun ri
duka sang prabhu? Balik ta binangët ikang ulah den tëkeng
tëngah».

Samy aninggihakën ta sira kabeh sojarira Larung, tumurut
ni Cahvanarang, nëhër mojar ta sira: «Ya dahat denteku, Larung.
Lah unyakën kamanak kangsinta, lah ngwang pada umigëla
sasiki sowang, ndak tinghalan\-a ulahta siki-siki. Mëne lamun
tëkeng kanya, lah parëng kita umigëla».

Sak.sana umigël pwa si Guyang, pangigëlnya dumëpa-dëpa,
angëpyak, angëdëpëk ahosyan karwa sinjang; matanya lumirik,
panolihnj'a ngiwa-nëngën.

Umigël ta si Larung; tandangnya kadi sang mong umahyun
dumëmaka, caksunyasëmu mirah, mawuda-wuda ya. Mure ram-
butnya mangarëp.

Umigël si Gandi; lumumpat-lumpat pwa denyangigël; umure
kecanya mangiringan. Abang na}ananyasëmu mangganitri.
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Mangigëi si Lëndë ; pangigëlnya ngijig-ijig karwa kenya. Aksinya
dumilah kadi bahni meh murub. Umure romanya.

Mangigël si Wökgirsa; mangunduk-unduk pwa va denya
umigël, lëwih tolih ; netranya dumëling tan akëdep. Mure umi-
ringan keganya, mawuda-wuda ya.

Si Mahisawadana umigël masuku-tunggal; ya ta manungsang
meled-meled lidahnya ; tanganya kady ahyun manggrëmusa.

Suka ta manahira sang Calvvanarang ri huwusnya sami umigël.
Adum sira bobohan yatanyan tëkeng nagara. Amafïcadesa deni-
radum: si Lëndë kidul, si Larung lor, si Guyang wetan, si Gandi
kulwan. Calvvanarang i tëngah kalawan si Wökgirsa mvvang si
Mahisawadana.

Huvvusnikadum amafïcadesa, umareng tëngahing gmasana sang
Calwanarang, amanggih pwa ya ^awaning kadadak ing tumpak
kaliwon. Ya tikadëgakëna, ingikët pwa yeng këpuh, ya tika
huripakëna, binaywan-baywanya; si Wökgirsa mangëlekakën
drësti mvvang si Mahisawadana. Maluy ahurip tikang vvangke,
dadi inojar tikang ?awa: «Syapa pwangkulun humuripakëning
hulun? Antyanta gunge hutanginghulun ; tan wruh panahuraning
hulun. Mami angawulaheng sira. Cinuculan pukulun sakeng
witning këpuh, nghulun mangabhaktya mangarcana».

Mojar ta si Wökgirsa: «Demu sangguh ko maweta mahurip?
Mangko ko ndak prang ing badama gulumu». Sak.sana pinrang
gulunikeng badama, mësat tënggëknikang byasu hinuripakënya.
Mumbul ta rahnya, va teka karamasakëna kang rudira de sang
Calwanarang; magimbal pwa kecanira dening rudira. Ususnira
makasawit mvvang kinakalungakënya. Lawayanya ingolah kina-
basang kabeh, makacaruweng bhuta kabeh sahananhig gmasana,
makanguni paduka bhatarï Bhagawati adinikanang cinarwan.

Umijil ta sira bhatarï sangkeng kahyanganira, nëhër mojar ta
sirengCalvvanararig:«Uduh, anakmami Calwanarang, apa kalingan ta
mangaturi caru ing hulun, bhakti mangarcana? Atarima nghulun
ri pangastutinta».

Umatur ta rangdeng Girah: «Pwangkulun, sang amawa rat
dukeng tanayanta; mami anëda sih bhatarï, suka paduka bhatarï
ri tumpuranikang wvvang sanagara, depun tëkeng tëngah pisan».

Angling pwa bhatarï: «Lah, suka ingong, Calwanarang, anghing
pwa kita haywa pepeka».

Mamwit ta randeng Girah mangastuti bhatari. Cïghra lëpas
lampahira mangigël ta sireng catuspatha.
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Magëring banget ikang sanagara ; magëring sawëngi kalih wëngi,
panas-tis laranya, paratra ikang wwang. Cawa haneng setra
tumpuk, lyan haneng tëgal, lyan haneng lëbuh, waneh lungkrah
haneng wegmanya. (^rëgala ambahung mamangan kunapa. Gagak
humung asëluran mamangan kunapa, pada pwa )-a manucuk
gawa. Lalër mëngëng ing grëha mangrëng; pomahan suwung.
Waneh wwangn\"a lungha mareng doh, mamet desa kang tan
kamaranan umungsi. Ikang wahw agëring tinanggungnya, waneh
hanangëmban anaknya mvvang tinuntunika mapunclut-pundut
pwa ya.

Mulat tang bhutanguwuh : «Ha\-\va kita lungha, desanta huwus
makrëta, maryy agëring kamaranan, wangsul ta kita mara ngke,
mahurip ta kita». Ri huwusnya mangkana makweh paratreng
hawan ikang wwang miyang apundut-pundut. Ikang bhuta haneng
pomahan suwung pada wijah-wijah mpincul-piiïcul masiwo-siwo
ya, lyan i lëbuh mwang i marggagung.

Si Mahisawadana umanjinging wegma mahawan ing kikis,
magëring tang wwang sagrëha. Si Wökgirsa manjing ing patur-
waning wwang, mahawan ing wire-wire, angungkab-ungkabi pa-
ngërët, maminta caru gëtih mantah daging mantah: «Iku kapti-
ning hulun; haywa ta masowe», lingnya. Tan katakëna ikang
pëjah lyan magëring mwang tingkahing bhuta.

HOOFDSTUK IV.

Lingën ta sang prabhu ring nagara, tinangkil ta sira woyeng
manguntur, tan prana-suka, kepwan ri polahanira, deni wwang
sanagara makweh palatra; lyan tekang magëring makweh. Mojar
ta sang prabhu motus mundangeng sang dwija, sang rësi, brah-
mana gewa-sogata mwang para mpungku guruloka, kinonira samy
angulah tinghal mwang mahoma denikang wwang sanagara ma-
kweh paratra kamaranan. Mahoma ta sira para guruloka kabeh
mwang sang dwija mangaradhana sang hyang Agni, awatara
sëdang tëngah wëngi. Umijil ta sang hyang Caturbhuja sangkeng
sang hyang Agni, nëhër mojar ta sira: «Om, om, hana ta sira
mangaran grï Bharadah umungwing agrama haneng gmasaneng
Lëmah-tulis, siddha yogï^wara. Yeka rumuwateng nagaranta,
humilangakën kalëngkaning bhuwana. Kawaga denya andadekën
makalanduhanikang rat, dening <;rï Bharadah.» Ri liuvvusnj*a-
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wacana, moksa namu-namu sira. Enak rumëngë kabeh ta sang
rösi sakwehikang mahoma ri ling sang Caturbhuja.

Dadi umëtu ng rahina sama matur ta va ri sang prabliu
ri sojar sang Caturbhuja. Tinangkil ta sang narendra, umojar
ta sang mahadwija : «Pwangkulun sang prabhu, haneki
Caturbhuja umijil sakeng sang hyang Agni, nëhër mawacana,
}-an sang grï Bharadah rumuwata nagareng aji; ««sang agrameng
gmasaneng Lëmah-tulis, sira humilangakën kalëngkanikang rat»>.
Mangkana ling sang Caturbhuja».

Mamintuhu la sang grï narapati ri aturira grï guruloka kabeh,
mandika ta sang prabhu, motus umarëkeng hyang munïgwara
haneng gmasana ngka: «E, kanuruhan, lampah pwa kite ng agrama
ing gmasaneng Lëmah-tulis, umundangeng sang jatiwara grï yogï-
gwara mpu Bharadah, ndak kwan rumuwateng nagara kamaranan;
haywa ta kita tan menggal».

Amvvit ta sang kanuruhan sumambahing grïnaranatha. Mahawan
pwa sira syandana mwang kuda, magëlis lampahikang kanuruhan.
Kawëngyan sireng hawan, lumaku juga ta siramajang lek. Kajinë-
man ta va, amrëgil ta sireng hawan. Enjang lumaku sang kanuru-
han, gïghra datëng pwa sireng agrama. Tumurun ta ken kanuruhan
sakeng sakata, umanjing pwa sire gopuraning agrama, panggih
sang munïndra haneng patapanira. Sumambhrama ta sang rësi
manape sang atithi: «Lah, bahagya ta kita laki, katanwruhan
pinaka nghulun i kita. Apa kunang prayanta matang yan jumug-
jug kiteng agrama?».

Sahurnikeng kanuruhan umatur i grï munlgwara: «Pwangkulun,
nghulun sakeng nagara Kadiri, pun kanuruhan ngaraning hulun.
Kinon umarëkeng lëbu-talampakanira sang mahaganta, umunda-
ngeng sang muniwara. Ingutus denira sang amawa-rat. Kunang
praya sang mrëdu van pareng nagara, sira sang prabhu aminta
kasihaneng sang mahamuni, anëda huripanikang rat i sang mrëdu;
sang yoglcwara ta rumuwata nagara, dening magëring kamaranan
makweh paratra. Wontën rangdeng Girah mangaran Calwanarang ;
yeka pinalëh; manak teka strï mangaran Manggalï, }-eka nimit-
taning duka mangaran Calwanarang, i rehani tan hana lumamareng
anaknira».

Mangling pwa sira sang jatiwara: «Nghulun, tan wihang mami;
mangke hana gisyaning hulun sasiki den milweng kita, kanuruhan,
mangaran mpu Bahula; ika ta lumamareng sang Manggalï. Umatura
kita sang kanuruhan ing sang amawa-rat, van mpu Bahula lumama-
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reng Manggalï; sapamalakunya tukwan tëkani cle <jrï narendra.
Mangkana pawëkasing hulun; nghulun pwa hëlëm tumutureng
mpu Bahula, yen huwus saharseng ratna Manggalï».

Mamisinggih pwa sang kanuruhan, mojar muwah sang muni-
<;wara, makon mabwata ikang bhoga, umivvvveng sang kanuruhan.
Tan masowe datang ta ikang pupundutan: tok, sëkul, ulam,
tampo, brem, kilang lyan tekang srëbat-budur. Mabhojana ta
sira kanuruhan sarowangnika kabeh; ramya samanginum tok,
kilang. Akulëm ta sireng agrama sawëngi. Efïjing pwa ken
kanuruhan amiteng sang jatiwara; katuhur pwa sira mpu Bahula.

Tan katakëneng hawan ken kanuruhan mwang mpu Bahula,
<;ïghra datang pwa sireng kadatwan, kapanggih ta grï narapati
tinangkil woyeng manguntur. Anuli ta sira mareng panangkilan
ken kanuruhan mwang mpu Bahula, sumambah pwa ken kanu-
ruhan i jëng sang natha. Nëhër aturnyeng sang prabhu: «Pu-
kulun, tan bonten katuhur grï munïgwara de patik-aji; punika
g.sya, mangaran mpu Bahula, marëkeng paduka grï naranatha,
kinon lumamareng pun Manggalï. Manawi pinalampah den}-a
tukon, sapamalampahing tukwan tinëkanana ugi rëke de paduka
bhatara. Wëkasira sang jatiwara, yan huwus saharsa mpu Bahula
kalawan ratna Manggalï hëlëm, samana ta sang mrëdu lumawa-
deng mpu Bahula».

Mojar ta sang natha: «Mamintuhu nghulun ri aturta, kanu-
ruhan. Lah, kon atërën denta mpu Bahula mareng Girah luma-
mareng si Manggalï. Nghulun panangkaning tukwan».

Mangkana ling sang narendra, amwit ta sang mpu Bahula
umareng Girah, iniring deni rowangira ken kanuruhan. Tan lingën
pwa sireng hënu; gïghra datang ta sireng Girah, cumunduk
ta sireng karangira Calwanarang. Malinggih ta mpu Bahuleng
palangka patithen, kancit umëdal ta Calwanarang masambhrama
sumapeng sang tamvvi: «Om, om, bahagya kita laki sang pina-
katithining hulun. Sangkeng ëndi pinakanghulun, muwah uma-
hyuneng ëndi rasanghulun? Katanwruhan nghulun sumapeng
sang atithi".

Tumurun pwa sira mpu Bahula sakeng salë, mwang lungsur
babasahan, nëhër lingiralus: «Pukulun rika tan salah pasambhrama
sanghulun mambag\'akëneng hulun. Lah asuruda pinakanghulun
ri pambagenireng hulun. Doning hulun datang amalampah
kasudenana nghulun ri pinakanghulun». Umajar ta rangdeng
Girah: «Lah kaki, samy alinggih karihinx. Sam\" alinggih ta sira
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mpu Bahula kalavvan sira randeng Girah. Mojar ta sira mpu
Bahula: «Nghulun mahyun anëda sukanira randeng Girah, aminta
kasihsihana nghulun. Kaptining hulun lumamareng anak-pina-
kanghulun, mangaran Manggalï. Sug}-an tan wruha pinakanghulun
ri panangkaning hulun, bhujangga nghulun sakeng Lëmah-tulis;
anak de <jrï mahamunïgwareng Lëmah-tulis, mpu Bahula puspa-
taning hulun. Sang jatiwara makon lumamareng ratna Manggalï.
Tan salah pwangkulun, sira umawarangeng sang munlndra?.

Dadi ginoraweng dalëm hati de sang Calwanarang. Harsa dahat
pwa sira umantuvva mareng mpu Bahula, nguniweh vvawarangeng
sang munïcwara. Suka dahat rasani hatinira sang randeng Girah,
mawacana ta sira: «Apa pwa tan sukaha mami, yan mpu Bahula
lumamareng anakmami; makanguni pakonira sang munïndra.
Anghing haywa tan tuhu kiteng ratna Manggalï».

Angling pwa mpu Bahula: «Punapa ta pwangkulun ri dumeh
tan tuhweng pun Manggalï pun mpu Bahula. Anghing savvalanya
jugeka. Makanguni, pukulun, dening tukvvan, sapamalampah sang
"hulun, hulun tumëkanana».

Mojar Calwanarang: «Niskarana gëngikang tukwan, yan tuhuwa
kewala kita, sapawehta nghulun tumanggap».

Sinrahakën pwa sëdah panglarang, lyan sphatika sadhananing
pawegma dera mpu Bahula, katanggapan dera Calwanarang.

HOOFDSTUK V.

Adawa yan katakëna; siddhy apanggih ta sira mpu Bahula
kalawan ratna Manggali; enak patëmwanira asilihasih rahineng-
kulëm.

Wacananën ta sang randeng Girah. Yan mangayunakën sore,
gumangsal ikang lëpihan. Huwusnya gumangsal ikang patra,
umojar ta rangdeng Girah i sira mpu Bahula: «Lah, kaki samy
alinggih karihin». Samy alinggih ta sira randeng Girah, dady
angling sira randeng Girah: «Kariya, laki, rasun mareng gma-
sana». VViyang ta ya mareng gmasana; datëngira sakeng gmasana
awyatara mad}-a ratri. Mangkana pwa va sari-sari.

Umojar ta mpu Bahula ri sira sang Manggalï: «Rari, kita
antëninghulun, umapa karih sy andikanira bibi dumeh ya lungha
lumakwa ring wëngi juga, sandeha ngulun. Tumuta juga mami;
mat}' ahuripa parënga nghulun ing andikanira bibi. Jateni ng
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hulun, maskw inciting, punapa karvya tëmën sy andikanira ibu
van sëdëng mangkana. Sandeya dahat nghulun».

Umojar ta Manggalï ing lakinira: «Kakaning hulun, mami pajare
kita, sajati nghulun haywa wera. Tan wënang kakaning hulun
milu-mihv ing kana. Sy andikanira ibu lakw anëluh linakwakën,
va marmmaning nagara tumpura. Ya teka nimittaning wwang
makvveh paratra, kunapa angëbëking tëgal, mwang wegma grëha
makweh suwung. Mangkana prayanira ibu».

Mangling pwa sira mpu Bahula ing arinira: «Mas mirah rari
juvvitaning hulun, mahyun wruha kakanta ing lëpihan ikang
ginangsal denira ibu. Nda nghulun manggangsala».

Ya teka sëdëngira wiyang Calwanarang, sinungakën ikang
pustaka mareng sang kaka dyah sang Manggalï. Aris winaca
de sang mpu Bahula, nëhër 'pinamwitakën kang pustaka, van
mahyun pintonakëna ing sang mahacjanta. Lumampah ta sira
mpu Bahula mareng Lëmah-tulis. Tan warnnanën pwa ing
hawan, gïghra datang ta sireng acrama ngka, jumugjug ta
siromarëkeng sang jatiwara, kapanggih ta linggiheng bukur sang
munïndra, kagyat i datëng mpu Bahula mawa pustaka, manam-
baheng sang mrëdu. Suka ta manah crï yogïgwara tumon ri
cisyanira datang. Mangling pwa sira: «Om, om, tëka pwa sira
mpu Bahula, mamawa pustaka kiteng hulun ; bilih pustakanikeng
Calwanarang».

Umatur pwa mpu Bahula ing sang mahaganta yan tuhu
pustakeng Calwanarang. Ginangsal pwa ikang patra de sang ma-
hamuni, ulihaning gastra, panglaku dahat mareng ka)-ogyan.
Antyanteng hayunya umareng kasiddhyan; tëlas pweng agama
pangisining pustaka; tëka pweka mareng du du linakwakën de
sang Calwanarang, dady angiwa mareng gëlëh. Mojar ta sang
munïgwara: «Pamulih kiteng Girah, mpu Bahula, wawa pustaka
denta, kon simpënane si Manggalï. Beiïjang enjang hulun tumu-
tureng kita. Kunang hawananmami ing desa kang kamaranan
mwang ing sëma, ing tëgal; laku kita dihin».

Amwit anganjali umusapi jëng sang munïndra sang mpu
Bahula mantukeng Girah, makon sumimpën ikang patra ing
sang Manggalï. Tan warnnanën ta mpu Bahula.

HOOFDSTUK VI.

Wacanan sang munïgwara. Enjing ta siralaku sakeng a^rama,
iniring pwa sira dening gisyanira katrini. L'menggal ta lampah
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sang jatiwara Bharadah, tan warnnanën ing hënu. Datang ta
sireng desa kang kamaranan, margganya samun dukutnyangrëm-
bën. Amanggih pwa sira wwang mangdadyakën bahni, mahyun
tumunuweng gawa. Dadi kolaran tikang gawa de sang yogïgwara,
kinuga dening swaminya manangis, ikang kunapa rinuruban pwa
ya tayan pëtak. Mangling pwa sang jatiwara: «Uduh, kapiwë-
lasën nghulun tumon ri kita manangis makugeng layvvane lakinta.
Nghulun tinghalane». Ingungkaban pwa ikang lay wan, dadi
hana këkëtëgnika. Kengkab ping rwa, hana ambëkanika; awatara
rwang sëpah, dadi lungguh ikang huwus paratra, matur ing
sang jatiwara: «Pukulun, mantyante gunge hutanging hulun ing
pada sang jiwatma; tan bisa nghulun sumahura hutanging hulun
ing talampakanira sang mahamuni». Mojar ta grï Bharadah:
«Niskarana iku wuwusta, haywa mangkana. Lah, pakari kita ing-
ke, nghulun lumampaha».

Lumampah pwa sang jiwatma, amanggih ta sira kunapa tigang
siki majajar. Ikang rwa lagi wutuh, ikang sasiki huwus rusak.
Siniratan pwa ya tirtha kang wutuh, siddha mahurip tekang gawa.

Sah ta sira sakerika umara sireng grëha natarnikasamun
dukutnyangrëmbën. Umaiïjing pwa sireng wegma anëmu wwang
magëring kalih siki huwus paratra. Kunang vvaneh ing tatang-
ganya samy agëring; ikang sasiki lagy angintih-intih, kang sasiki
lagy akëkëtëg. Siniratan pwa ya tirtha de sang munïgwara, sid-
dha mahurip teka kabeh, samangastuti ya mangarcana pwa
yeng sang munïndra.

Mojar ta sang yogïgwara Bharadah makoneng gisyanira kalih
siki umantukeng agrama, i rehanika masëpi patapanireng gmasana.
Umantuk pwa gisya kalih siki, amwit ta sireng ?rï munïgwara
mangaiijali. Magëlis ta lampahikang gisya, tan katakëneng hawan.

Kawarnnana sang yogi Bharadah. Kesah ta sake rika sira
angidul-angulwan laku sang jatiwara, mahawan pwa sireng setra
tëgal-tëgal, dukutnya kakajar mwang pakis, waduri kaywanya.
Crëgala ambahung mamangsa kunapa haneng sukët pakis. Wa-
)-asan>-a muny angalok-alok haneng tahën. Wus rawuh pwa si-
reng kana sang jiwatma Bharadah, umënëng tang gwanambahung
mwang gagak muni tumon ri sang mahacjanta datang. Sakwe-
hanikang kahawan de sang mahaganta, prapa yan lagi wutuha
kewala, siddha mahurip tikang paratra satinghalire sang munï-
gwara.

Ngkaneng madyaning sëma haneki strï manangis pwa ya
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sasiki mangalor-mangidul tan wruh ri polahanika. Kolaran pwa
ya den)'a yan sang yogïgwara datang, umara pwa ya mangastuti
ing jëng sang jatiwara. Nihan aturnyeng sang mrëdu: «Pukulun,
anëda kasihana nghulun de lëbu-talampakanira sang munïgwara.
Nghulun mahyun tumuture swamining hulun ; malara juga pwa
hatining hulun; sinung widhi ta pukulun depun katëmweng laki-
ning hulun».

Mangling pwa sang yogïcwara: «Tan kawaga yan mangkanaha;
yan durung rusaka laywane ng lakinteku, bilih kita katëmu
malih. Rusak pwa ya huwus ikang laywan, tan katëmwa kita
muwah. Kapanggih kita, yan mahawan pati. Nghulun tumuduheng
swarggane lakinta mvvang kita. Mwah iki paranti sakeng hulun,
tanggapi, haywa pepeka. Muwah warah mami iri kita kengë-
takëna; kapanggih kiteng lakinta».

Sumambah tang strl tumanggapeng wacana sang mahacanta.
Tan lingën tekang strï.

HOOFDSTUK VII.

Lumampah ta sang jatiwara ring madyaning cmasana, kapanggih
pwa ya si Wök^irsa kalawan Mahisawadana, cisyanikang Ca-
lwanarang. Satinghalnya sang jatiwara datang umarëk ta yeng
sang maha^anta, kalih mangastuting jëngnira, si Wökgirsa mwang
Mahisawadana.

Mojar ta sang qrï Bharadah: «E, wong wong paran kitasumam-
baheng hulun, kalawan sapeki namanta; katanwruhan ngulun,
jateni mami».

Umatur pwa ya si Wökgirsa kalawan si Mahisawadana: «Puku-
lun, ature si Wökgirsa mwah si Mahisawadana sumambaheng
talampakanira. Kagisya pinaka nghulun de sang randeng Girah.
Ngulun anëda sihira sang mahamuni, lukataning hulun».

Mangling pwa sang yogïgwara: »Tan kawaga pwa kita lukata
dihin, van tan Calwanarang lukata dihin. Pamangkat kiteng Ca-
lwanarang, majara kita, nghulun mahyun mawacana».

Amwit anganjali si Wökgirsa tur anikël, mwang Mahisawadana.
Sang Calwanarang sëdang mangayapeng kahyangan ing gma-

sana, wahu mantuk paduka bhatarï Bhagawatr sakeng sapocapan
kalawan randeng Girah. Mawëkas bhatarïnguni: «Eh, Calwanarang,
haywa pepeka, meh surupanta», mangkana ling bhatarï.

Saksana datang si Wökgirsa mwang Mahisawadana umatur
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dumuhun i sang Calwanarang; aturnyeka yan sang yogïijwara
Bharadah datang. Mangling pwa Calwanarang: «E, kalinganya
warang Bharaclah pwa ya datang; nghulun mangke sumapahe
riya». Lumampah ta sang Calwanarang, rawuh pwa )'eng ayunira
sang maha vvawal, sumapeng sang jiwatma, sang randeng Girah,
lingnira: «Pwangkulun, bahagya sang jatiwara waranging hulun,
sang yogïgwara Bharadah. Manëda nghulun pitutiiraneng rahayu».

Mangling ta sang munïndra: «Lah, nghulun mawarahe ng
nitiyogya; hayvva ta kita pinahagëiig wuyungta, warang. Nghulun
katakëna dihin denta mati-mati janma lakw agëlëh, maweh
kalëngkaning bhumi, magawe dukaning rat mwang amamati
sarat. Pira-pira denta anadahi mala patakaning rat. Makweh ika
wwang magëring. Kadalwan dentamawa mala pataka, amatyani
wwang sanagara. Tan kawaga kita lukata yan tan mahawan pati
kalinganya. Iwa mangkana, yan durung wruh pasuk-wëtuning
lumukat, masa kita lukata».

Mojar ta Calwanarang: «Kalinganyagëng dahat patakamami
ing sarat; yan mangkana lukatën nghulun, sang jatiwara; sihanta
mawarangeng hulun».

Mawacana ta sang munïndra: «Tan bisa nghulun lumukateng
kita kadi mangke».

Mojar teki Calwanarang, krodha, magëng dukanira randeng
Girah: «Ndya doning hulun mawarangeng kita, van kita tan
wruh manglukateng hulun. Lëmëh pwa kita nglukateng hulun,
lah pisan-pisan nghulun angëmasana papa pataka. Ndak tëluh
kita rësi Bharadah>. Nëhër umigël Calwanarang sumungsang
umure kega, matanya lumirik, karanya tumuding i sang munïndra:
«Pëjah si kita mangke dening hulun, yogïgwara Bharadah. Sugyan
tan wruha kita, warang, iki groda magëng, nghulun tëluhe,
dëlëngën denta, mpu Bharadah». Saksana rëmëk tikang wrëksa
groda deni sangèt drëstinikeng Calwanarang.

Mangling pwa sang mahamuni: «Lah, ni warang, tëkakcn manih
panËluhta den asangët, masa nghulun gawoka».

Nëhër binangët denira tumëluh, mijil tang bahni sakeng aksi,
ghrana, karnna, tutuk, murub muntab ry angga sang jatiwara.
Tan wighani pwa sang yogïgwara, enak denira rumëgëp huriping
sarat. Mangling pwa sang maha wawal: «Tan pëjah nghulun
denta tëluh, ni warang; kakukud huripta dening hulun. Mogha
kita mati yeng pangadëganmw ika». Yateka paratra sang Ca-
lwanarang. Dadi rumasa sang mahamuni Bharadah: «Uduh, durung

Dl. 82. 9
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mami mawaraheng kalëpasan mareng ni warang. Lah wastu ni
warang kita huripa manih». Ya teka mahurip Calwanarang;
runtik manguman-uman iking Calwanarang, lingira: «Nghuliin
huwiis paratra, apa pwa pukulun denta huripakën manih?»

Masama pwa sang munlndra: «Eh, warang, doning hulun
humuripakëneng kita muwah, durung hulun mawarah kiteng
kalëpasanta mwang tumuduheng swargganta, kalawan maka-
hilanganing wighnanta».

Mojar Calwanarang: «Uduh, kamahyangan si yan mangkana
wuwus sang yogïcwara, lumukateng hulun; nghulun sumara-
baheng lëbu-talampakanira sang jatiwara, yan kita lumukateng
hulun». Umuhun ta Calwanarang i jëng sang munïndra, inuhut-
akën kalëpasanira mwang tinuduhakën swargganya. Ri wusira
winarahan de sang <;ri yogïgwara Bharadah, amvvit sira Calwan-
arang mangastuti jëng sang prawara. Ling sang mahamuni:
<Lah, mëntas kita lukat, ni warang». Paratra ta Calwanarang
siddha lukat, tununën gawa sang rangdeng Girah de sang
jiwatma.

Kunang si Wökgirsa mwang Mahisawadana samy asurud hayu,
amalaku winikonana de sang mahamuni, i rehanika tan kawaga
tumuta lukat sarëng kalawan rangdeng Girah. Sami winikwan
ta kalih de sang munïcwara. Tan warnnanën sang Calwanarang.

HOOFDSTUK VIII.

Sang jiwatmaka mareng Girah tumilikeng mpii Bahula, mapa-
jara yan Calwanarang huwus paratra. C_ïghra datang ta sira
sang yogïcwara ing Girah, cumundukeng kabuyutaning wwang
ing Girah.

Umarëk ta sira mpu Bahula i sang jatiwara, atur sëmbah
anuhun jëng sang mahamuni. Mangling pwa sang yogïgwara:
'(Om mpu Bahula, nghulun umuhuta ri kita, ni warang Calwan-
arang huwus paratra; siddha lukat dening hulun. Laku kiteng
nagara matura grï narendra, yan Calwanarang huwus pëjah. Si
Wökgirsa mwang si Mahisawadana huwus arurud hayu, angawasi
amarëkeng hulun. Aturanta yan nghulun hana ngke».

Amwit anganjali ta mpu Bahula ri jëng sang mahamuni,
lumampah ta sireng nagara. Tan katakëna sireng hawan mpu
Bahula, gïghra datang pwa sireng rajya, panggih grï narapati
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tinangkil. Umatur mpu Bahula: «Pukulun, sahaturane mpu Bahula
ing pada bhatara: pun Calwanarang sampun paratra de sang
muniwara; pun YVökgirsa mwang pun Mahisawadana sampun
asurud • hayu, angawasi ing sang yogigwara. Sang munïndra
mangke woyeng Girah». Majar ta sang natha: «E bahagya si
yan mangkana wuwusta mpu Bahula; eh apatih Dharmmamurtti,
pada dandana syandana mwang liman kita, ingong marëkeng
sang mahaganta; lavvan yaylgwarï mihva i ri ngong mareng
Girah. Kita apatih mwang kanuruhan haywa pepeka denta
umikwa ri ngong».

Tan amwas unimba sang prabhu Erlanggya mareng Girah,
akrigan. Humung gumuruh swaraning gong gëncling atarung,
pangrikning kuda krëbëtning dhwaja. Lampahnikeng wadwa
sësëk; supënuh ikang hawan. Tan lingën laku sang natha ring
hënu, gïghra pwa va prapteng Girah ; jumugjug kahananira sang
yogi Bharadah, haneng kabuyutaning wong Girah. Sadatëngireng
kana maharaja Erlanggya sinapa de sang jiwatma. «Om, om,
pwangkulun sang prabhu, bahagya van datangeng hulun. Sang
prabhu, nghulun katakëna ri pëjahniking Calwanarang. Si Wök-
girsa mwang si Mahisawadana huwus samasurud ha)'u, milu n
umilageng hulun».

Mangling pwa grï naranatha: «Bahagya si pukulun van pëjah
iking Calwanarang. Antyante tusta manahing hulun. Mur mangke
kalëngkaning bhuwana, gëlëh-gëlëhning sarat, karësrësing jagat.
Pira-pira hutanging hulun ing lëbu-talampakanira sang yogigwara;
tan këna hulun sahur. Anghing hulun hëlëm sumahura ing lëbu-
talampakanira sang yogigwara, dening tan sipi-sipi gënge hutang-
ing hulun».

Mawacana pwa sang munlgwara: «E niskarana wuwus sang
prabhu ikang mangkana. Du rung tëlas pwa dening hulun
umuhutakën iking Calwanarang. Ri huwus pwa va pëjah, ya
teka kahyuning hulun gawenën hayu muwah, ikang banaspati
gëlah-gëlahiking Calwanarang. Dadyakëna dangka iking Girah,
prayagcitanën».

Amintuhu ta sang narendra sotusira sang yogïgwara. Mangling
muwah ta sang mahaganta: «Sang prabhu umantuka juga kari-
hin mareng rajya; nghulun lagy amravagcitta talëtëhiking Calwan-
arang. Yan nghulun huwus mrayagcitta ikang Rabut-Girah,
nghulun mareng rajya-nagara, umikweng sang prabhu». Mojar
ta sang prabhu Erlanggya: «Pukulun, amit raputu lëbu-talam-
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pakanira sang jatiwara umantuka karihin mareng kadatwan.
Raputunira pun kanuruhan kantuneng riki, umiringeng lëbu-talam-
pakanira mareng rajya-nagara».

Tan amwas mantuk ta sang prabhu. Tan warnnanëning hawan,
gïghra datang pwa sireng kadatwan.

HOOFDSTUK IX.

Lingën sang yogïgwara Bharadah haneng Girah amrayagcitta
Calwanarang. Beya pwa sakeng sang natha; ken kanuruhan
angarwani ri sang mahamuni. Ri huwusira amrayagcitta, siddhye-
ngaranan Rabut-Girah, pinaka kabuyutaning vvong Girah.

Ri huwus sang mahamuni kanyanira tan amwas umilag pwa
sira madampa syandana, ken kanuruhan mahawan agwa, umiku-
weng sang jatiwara lakwa mareng nagara. Tan kantun sira mpu
Bahula. Tan katakëneng hawan, gtghra datang ta sireng nagara.

Umijil sang prabhu Erlanggya sakeng kadatwan, amapageng
sang mahamuni Bharadah, ing jaba-kutaniking manguntur. Hu-
mung swaraning gong gënding pereret tanpa parungwan.

Katon sang jatiwara de sang natha, tumurun ta sang narendra
sakeng sakata, turriuly angiringakën sang mahamuni mareng
kadatwan. Lininggihakën pwa sang munïcwareng patani danta,
kunang sang natha linggih woyeng palipir. Mojar ta sang narendra
matureng sang mahaganta: «Pukulun sahature pun Erlanggj'a
kahatureng lëbu-talampakanira sang jatiwara. Mahyun nghulun
umikuweng jëng sang mahamuni.. Anëda sih sang jatiwara tumuta
mataki-taki sang hyang dharmma ; asurud-hayuwa tuminggalakën
buddhi mahala: ikang drëmba, moha, lobha, krodha, matsaryya,
trësna, sungsut. Sadhaka gorawa pwa dening hulun. Huwus
prabhu anakrawati nghulun, suka pradhana wahakawarahan, wayo
sarwwa makweh. Kaptininghulun mangke wruha tingkahing kapa-
tin mwang kang ungsinën, wruha iking papa-swargga».

Mangkana aturira maharaja Erlanggya ing sang mahamuni,
mangling pwa crï maha Bharadah: <;Uduh rahayu dahat wuwus
sang prabhu; antyanta \'uktinikang sarat van mangkana. Kita
pwa rumëgëpeng sang hyang dharmma».

Mojar ta sang natha muwah umatur tingkahing sasari: «Pukulun
pira gëngikang sasari katureng lëbu-talampakanira punang pirak?
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Winarah jugeki putunira ring nista-madyamottama ikangsasantun».
Mandika ta sang mrëdu ing sang prabhu: «Niskarana rëko

tingkahing beya. Yadyan tanpa beyaha van atëguh tuliuwa
kewalaguru, pada kalawan abeya. Ring abeya van tan atëguh
tuhu ring sang guru, pada kalawan tanpa beya. Nghulun mangke
waraheng beya. Ikang pirak sabhuwana ngaranya, pongkab sabda
ngaranya. Baturing sasari gung 1600 kanista; baturing sasari gung
4000 madya; baturing sasari gung 8000 uttama; baturing sasari
gung 80000 uttamaning uttama ngaranya. Yeka gung-liting
sasari. Iwa mangkana van tan atëguh tuhu denya magurwan-
gurwan pada kalawan tanpa sasantun. Kang atëguh tuhu juga
maka sasari; bota tan bota, angel, nora udan nora panas, van
pangutusing guru, linakwan juga. Tan wënang manikëlakën sapa-
tuduhing guru. Ya teka maka sasari. Uttama yan agung sasantun
tur atëguh tuhu mwang tanpa nikëlakën tuduh; uttama dahat
yan mangkana. Kita pwa sang prabhu yan pajënging karyya
moyahharëngan, sakahyun grï narapati juga doning sasari>.

Mojar ta crï narendra: «Ikang wwalung iwu pukulun kalakwan
de ranak lëbu-talampakanira, katureng qn paduka munïndra».

Mangling ta sang jatiwara: «Lah amangidëpakën nghulun ri
wacana sang naranatha. Nghulun mawarah tingkahing puspa:
sëdah pitu-likur ingapvvan, wadahi ing sanggan linggany rukma,
pucaki sotya mirah. Sëkar-uranika kancana mwang salaka luru,
palu den anipis-gunting ika; wijanya mirah sahananya. Hana
pwa sasar-sasaranta atapa, satiba-tibanta kinamulen ing rat mwang
kinatonganing bhuwana jagat». .

Amintuhu ta sang natha ring sapawarah sang mahamuni.
Saksana motus ta sira mangdandani puspa mwang sëkar-ura,
wija. Sampun pwa ya adan papajangan antyante langënika.
Sang prabhu sampun malih siradus akajamas, kalih sira parame-
gwarïnira. Sampun malih sangkëp ikang saji-saji. Marëk ta maharaja
Erlanggya ing sang mahamuni Bharadah ngkaneng papajangan,
tan sipi-sipi lalëhnika. Kumutug kukusing asëp-asëp mwang dhupa-
dïpa. Humung tang tabëh-tabëhan mwang gong sangka pereret
umuni.

Mangandika pwa sang jatiwara: «Eh para ngke kitanaku sang
prabhu. Mangke kinon sang hulun angomani ri kita, kita ngong
sëdëpi basaja ing kene juganakinghulun. Ngong sëdëpi kita
Jatiningrat puspatanta».

Sumambah ta sang prabhu kalih paramegwarïnira ri sang
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yogi Hharadah. Ingisar ikang pu.spa ing sangku dinasaran pasthan
kancana. Kesar ping tiga ikang puspa, sinëdëpan pwa sang
prabhu kalih paramecwarïnira de sang mahacanta.

Nahan winarah-warah ta sira lwiring sang hyang dharmma.
Tëias pwa denirawarab, }'a tika n umuhutakën ring nitiyogya
rahaywanikang lampah linakwanira. «Ikang atapeng rajya mwang
atapeng giri-wana, lyan tingkahing caturacrama, Ivvirnya: grëhas-
tana, wanapastra, biksuka, brahmacarika. Artinya: agrëliasthana
ngaranya vviku arabi, anak-anak, aputu. Wanapastra ngaranya,
wiku aclukuh tëngahing alas gëng; wana ngaraning alas, patra
ngaraning gogodong mwang susukët; many amangan. van tan
olihnya ngrënggut sukët-godong ngkaneng dukuhnya. Ikang
biksuka ngaranya ikang mahapandita mukti; wënang mama-
tyani, wënang adrëwya kawula sakalwira, mwang sakawo-
nganing wwang maka huluna; mapatni, mangjajamaha, tan
sikaranën de sang prabhu, apan huwus linggihanya mangkana.
Brahmacari pwa ngaranya: hana cukla-brahmacari, hana tan-
trësna-brahmacari, hana sawala-brahmacari, hana brahmacari tëmën.
£ukla-brahmacari pwa ngaranya: anaking alëbu-guntur durung
wruh rasaning sëkul ulam mwang rasaning salaki-sapatni durung
wruh; ajar-ajar sangkan rare, }'eka gukla-brahmacari ngaranya.
Ikang tan-trësna-brahmacari ngaran\-a: anëmu warah hayu
mwang rasa sasiki tur karasa denya, atinggal kadadin mwang
atmaja, patni, tanpa karana, anuh- ajar-ajar; \-eka tan-trësna^
brahmacari ngaranya. Sawala-brahmacari ngaranya: hawan atukar
tëka swaminya katitihan pwa ya merang; makanguni ingadu
dening tuhanya tanpa ngënoh, merang pwa ya anuh' ajar-ajar,
sawala-brahmacari ika. Ikang brahmacari tëmën pwa ngaranya,
sarupa-rupaning wiku, van wruh ring rasa kabeh mwang wruh
pasukAvëtuning jagat, unggwanya, }-eka brahmacari tëmën nga-
ranya. Yeka linggih sang pandita sowang-sowang.

Kalawan kitanaku sang prabhu, haywa kita tan umiring ting-
kahikang kuna-kuna; haywa ngurangi mwah nglëwihi sita-sitan-
teng bhuwana; karig hana ing kuna den hana mangke, ikang
nora ing kuna den nora ing mangke; ikang katama-katëmu den
maksih denta humiring. Haywa tan gama-gamanta weksa. Hana
Dewacasana, Rajacasana, Rajaniti, Rajakapa-kapa, Manucasana,
Rësicasana, Adhigama, jënëngakën ika kabeh. Inak pwa pamuk-
tyanteng sarat manakrawati kiteng bhumi Jawadi ngke, tapi
tëkeng nusantara kawaca. Inak tambëknikang sarat kabeh denta;
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makanguni kita huwus watëk sang hyang dharmma; wruh
kramaning pati kalawan hurip; wruh ing swargga-naraka; was-
pada tëkeng kahulihanta; wruh kita pasuk-wëtuning rat ka-
beh; tan hana kasangsayanteng bhuwana. Engët-engët haywa
lupa».

Matur pwa sang natha ing sang munïndra: «Atëda tanuja lëbu-
talampakanira sang mahaganta ri pitutur sang yoglgwara, tëlas
ta inuhutakën kabeh de sang muniwara. Antyante sih sang
satwika ing ranak sang dharmmatma. Padang mawingang-wingang
rasani hatining ranak sang wagcitta».

Huwus pwa mangkanaluwaran karyya sang bramila. Iniwë ta
sang gramanerika; pinupundutan tarlah, tan ilang takonakëna;
ingayap de sang natha. Wus andalu dumunung sireng yaga-dan-
tamrëgil sang mahamuni.

Eiïjing amwit ta sireng sununira, mandika pwa sira sang maha
waksa: «E sang prabhu, amwit ramantanaku, kaki bramila, nghulun
umantukeng agrama».

Matur pwa sang bramila : «Singgih pukulun, lëbu-talampakanira
atoliheng agrama. Mangke atmaja sang mahamuni lagy angatur-
aturi i jëng sang jatiwara».

Mojar ta muwah sang natha n umutuseng apatih mvvang ken
kanuruhan, umiringeng sang mahaganta, muliha mareng agrama;
samy adandana s)'andana, aliman, kuda.

Ingaturan ta sang yogïgwara de sang prabhu yatra limang
këti, ta\-an sekët pangadëg, hema l_\-an nawaratna sarwwa makweh;
mwang kawula juru-sawah satus, këbo lyan sapi-pagawe makweh,
katureng sang mrëdu. Mangling pwa sang mahamuni: «Atarima
nghulun ri atur-aturta, sang prabhu. Hana pawëkas mami i ri
kita, hayvva tan wilaseng kasyasih, makanguni ring sang pandita
haywa tan mule».

Atur sëmbah ta sang narendra i sang mahamuni, musapi jëng
talampakanira sang \ogi Bharadah, ingënahakën ring wunwunan
de sang natha.

Mangling ta sira muwah sang jatiwara: «Lah kantuna anaking-
hulun, ha)-wa tan mengët sapawarahing hulun».

Lumampah ta sang }-ogïgwara munggweng sakata, iniring
dening apatih mwang kanuruhan, tumënggung. Tan katakëneng
hënu, gïghra datang pwa }'eng agrama gmasana. Amwit manga-
stuti ing jëngnira ken apatih mwang ken kanuruhan, tumëng-
gung, samy atolih sireng kadatwan. Tan warnnanën ken apatih
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mwang ken kanuruhan, ken tumënggung sampun kesah sang-
keng agrama.

Sang yogïgwara sira lingën. Sinungsung ta sira dening putri-
nira mangaran Wedawati, pinapag ta sireng gopura. Suka ta
manah sang yogïgwara, parëng sira mantukeng agramanira.

HOOFDSTUK X.

Wuwusën poiahira qrï narendra haneng nagaranira; suka
wiryyakrëta manahira. Inak ikang rat kabeh ri pangadëgira; tuwi
ewëh tan hana. Kunang hawan ikang nggwanya ahrit, pambe-
galan, ingënahan pwa ya wvvang, dinad)-akën desa. Hënu ikang
katëgalan tinanëman groda mwang wudhi jinajar-jajarnira. Ahëb
ikang wwang lumiwat hawan. Tan lingën pwa wong nusantara,
samy ahidëp mangawula ring sang natha. Sabrang: Palembang,
Jambi, Malaka, Singapura, Patani, Pahang, Siyëm, Cëmpa, Cina,
Koci, Këling, Tatar, Pego, ing Këdah, Kutawaringin, Kute, Bangka,
Sunda, Madura, Kangayan, Makasar, Goran, Wandan, Peleke,
Moloko, Bolo, Timur, Dompo, Bima, Sambawa, Sasak; samang-
kana kwehikang nusantara asrah upëti marëkeng sang prabhu,
apuspata Jatiningrat, maharaja Erlanggyabhisekanira. Brahmana,
bhujangga, rësi, samyanglinggihi gasananira sowang-sowang. Inalc
pwa l<abeh tëkaning tana}'anthani. Landuh ikang hudan, dadi
ikang tahun, amurah kang sarwwa tinadah. Ikang wadwa samy
atata, anut tingkaliing alawas.

Hana ta putranira kalih siki, sarri}' anom pëkik ikang rupa.
Sira ta jagadëgakëna prabhu. Anganti lagi kepwan prënahani-
rangadëg. Mahyun adëgakëneng nusantara sasiki, sasiki manga-
dëgeng Jawadipa. Lagi sandeya daya sang prabhu. Apa karananya
mangkana ? I rehanika putranwam tan wruhing reh. Manawi
kirang dana awasana tanpa wadwa ring wëkasan. Marmaning tan
sinung mangadëga ring doh. Anghing kaptining sang natha,
mangadëgeng Bantën sasiki, mwang ing Jawa sasiki. Apan Bali
maparëk pada kalawan maksiheng Jawa.

Angrambang ta sang narendra ing ken apatih, tumënggung,
rangga, kanuruhan mwang ri mantrinira kabeh, mojar ta grï
narendra: «Kaptininghulun, apatih, hana kita mantrininghulun
kabeh mwang kanuruhan sadaya; nghulun mangadëgakëna ratu
putraning hulun ing Bali sasiki mwang ring Jawa sasiki. Angapa
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denta ngrasani? Nghulun malih lagy aken amarëk tumariyeng
lëbu-talampakanira guruninghulun».

Umatur pwa ken apatih mwang mantrinira kabeh, samy aning-
gihakën yan matura mareng sang yogïgwara. Mandika ta sang
prabhu motuseng kanuruhan marëkeng agrama. Amwit anganjali
ken kanuruhan ing sang natha, lumampah ta sira ken kanuruhan
munggweng syandana. Lëpas ta lampahikeng kanurahun; tan
kawarnneng havvan, gïghra datang pwa yeng agrama. Tumurun
ta ken kanuruhan sakeng sakata, umanjing ta sireng gopura,
panggih ta sang mahaganta sinevva dening gisyanira. Sumam-
brama siranapeng sang kanuruhan: «Om, om, bahagya kita laki
kanuruhan. Apeki karyyanteng hulun mareng agrama?»

Umatur ken kanuruhan: «Pun kanuruhan ingutus de ranak
lëbu-talampakanira pukulun, kinen tumariya sang yogïgwara,
dening putra kalih siki mahyun adëgakëna ratu ring Bali sasiki,
ratu ing Jawa sasiki. Mangkana pataryy anak lëbu-talampakanira
ing sang mahamuni. Sandika sang wagcitta tinurut de ranak
sang dyaya».

Mangling ta sang wicaksana: «Kalingane mangkana karsa sang
prabhu. Tan kawaga yan mangkana. Apan ikang i Bali tuliu
tan hana ratunj-a ngadëg mangke, anghing hana sira sang
yogïgwara umunggwing agrameng Cïlayuktidesa, kaprënah tuwa
dening hulun. Antyanta deni kagaktinira, sira mahamuni Kuturan
puspatanira. Nghulun mareng Bantën dihin marëkeng sang maha-
muni ing Sukti, anëdaha nugraha sang mahaganta. Kita pwa ken
kanuruhan, pamulih mareng nagara, aturakëneng sang prabhu
sapakataning hulun i kita. Yan rawuh nghulun sangkeng Bantën,
anuli mareng nagara amarëkeng anaking hulun umuhutakëna
saulihing hulun kata sakeng Bantën».

Amwit anganjali pwa ken kanuruhan, mantuk ta sireng nagara.
Kesah ta sira sakeng agrama, tan katakëna ikang kanuruhan.

HOOFDSTUK XI.

Wacanan sang mahamuni Bharadah. Mawëkas-wëkas sireng
putrinira sang Wedawati: «Eh putrininghulun, haywa ta kitage
lëpas dihin. Heren hulun datang sakeng Bantën. Kalawan durung
huwus lagi karyyani nghulun. Hëlëm kita parëng kalawan nghu-
lun». Mamisinggih pwa ya sang putri.
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Liimampah ta sang mahaganta Bharadah mareng Bantën datë-
ngeng acrama Sukti. Kunang desa kang kaliawan sakeng acra-
meng cmasana ing Lëmah-tulis: ri Watulanggi, ri Sangkan,
Banasara, ring Japan, Paydawa, Buburmirah, kapering deseng
Campaluk, ring Kandi-kawiri, Kuti-kuti, i rika ta siramrëgil.
Enjing lumampah ta sira kadungkap tang Kapulungan, ring
Makara-mungkur, ring Bayalangu, Ujung-alang, Dawëhan, Pa-
bayëman, ring Tirah, ring Wunut, ring Talëpa, We-putih, mwang
ing Genggon, Gahan, Pajarakan, ring Lesan, Sëkar-rawi, ring
Gading mingër mangalor sang mahamuni alaku, ring Momorong,
Ujung-widara, ring Waru-waru, ring Dalëman, Lëmah-mirah,
ring Turapas, Banu-langu, Gunung-patawuran, sang hyang Dwara,
Lagundi, Pabukuran, Alang-alang-dawa, Patukangan, ri Turayan,
Karasikan, Balawan, Hijin, ring Blaran, ring Andëlan, cighra
datëng sireng Sagara-rupëk sang jatiwara Bharaclah. Manganty-
akën wwang manambangi. Tan hana kadiryya de sang maha-
muni; dadi hana nvanikang kalancang ngkaneng kikisik, yeka
ta kambangakëna ing samudra, titihana denira sang mahamuni
Bharadah. Tëka ngadëg ta sireng rwanikang kalancang, mangetan
laku sang yogïcwara anujw ing aranikang Kapurafïcak. Ing kana
ta sang yogïcwara Bharadah tumurun saking rwaning kalancang,
singidakëna ikang rwaning kalancang de sang mahamuni. Lu-
mampah ta sira mareng acrama Cilayukti. Tan wacanan teka
lampah sang mrëdu, cïghra pwa va prapteng Suktidesa, alinggih
ta sireng kana yaca patamwan.

Ya teka sang mahamuni Kuturan sëdëngnira mayoga. Masowe
tan mijil sira sakeng dalëm acrama, pijër angulahakën \oganira.
Saranta bilala sang mahacanta Bharadah mangantyakën ri kang
patamwan; ya teka mangënangën toya sira, wangen gulu sang
maha Kuturan ikang wwe. Maksih juga sira mangulahakën
yoga, tan wikara. Ingangën-angën muwah sëmut-gatël; kumam-
bang ring to}"a angrëbut, angëbëki kanta sang jatiwara mpu
Kuturan. Maksih juga denira mayoga. Dadi ilang asat ikang
er, kadi ingusap ikang sëmut-gatël. Sampun mulat ta sira yan
hana datëngan palibhayanira sakeng Lëmah-tulis, anghing sira
lag)' api tan wruh. Awasana masowe umëdal pwa sira mareng
patamwan sang yogïcwara mpu Kuturan. Tumurun ta sira mpu
Bharadah sakeng salë patamwan, binagyakën ta sira mpu Bha-
radah de sang mahamuni Kuturan: «Om, om, bahagya laki
pantënbhayaning hulun. Apeki karyyante nghulun, dingarj'j-an
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datëng? Lah si palibhaya samy alinggih. Malawas kita tan
tam wen g hu hm».

Manëmbah ta sang grï Bharadah anuly alinggih. Nëhër atu-
rireng grï mpu Kuturan; lingnira sang Bharadah: «Asuruda
nghulun ri pambage sang munindra. Muwah sadhya pantën-
bhaya sang mahamuni marëkeng sang yogïcwara, palibhayanira
mahyun anëda sukanira sang jatiwara, dening gisyaning pan-
tënbhayanira, pukulun ratw ing Jawa, bhiseka maharaja Erlang-
gya, apuspata Jatiningrat, maputra pwa ya kalih siki. Punika
ta jagengadëgakëneriking Bali sasiki, sasiki malëra haneng Ja-
wadipa. Enak tumuli Bali mwang Jawa tunggala; mangkana
kapti pantënbhaya lëbu-talampakanira».

Mandika ta sang grï munindra Kuturan: «Kalinganya mangkana
pwa kahyunta para ngke, robhaya. Tan paweh nghulun van mang-
kanaha. Nggulun tan wruh rika umadëgakëna ratu ring ke
Bali; ya riki apan hana jaga pakawaniya, kaprënah putu dening
hulun. Yeka jagengadëgakëna ratw ing Bali».

Angling pwa grï Bharadah muwah: «Pukulun, umatur juga
manih palibhava sang jatiwara ing lëbu-talampakanira. Ikang
nusantara kabeh ta pukulun, ikang bhumi agung-agung samy
aedëp mareng Jawa, sami asrah upëti kabeh».

Mawacana sira gri Kuturan: «Niskarana ika kabeh asrah upëti-
edëp mareng Jawa kabeh. Yan ing kene ng Bali tan paweh
nghulun van mangkana. Suka ingsun yan lurugën sabhumekëna;
lah saantuk-antuking hulun lëkasa. Yan nghulun huwus paratra,
samana ta sakahyuning ratu Jawa areha iking Bali».

Nëhër tumurun ta grï Bharadah anuli mëtu ing jabaning agrama.
Ya tika ngënakën lindu sira, tan sipi-sipi gëngikang lindu. Wrëksa
sëmpal lyan tang rëbah. Wvvang haneng tëpinikang wwe tiba
kelëlëping toya. Patani wegma akweh rëbah. Kagyat ta wwang.
sanagareng Bali, makon tumakwaneng sang maha Sukti. Matur:
wwang utusan ing sang jatiwara: «Pukulun, punapa rëke ajaripun
punang lindu, antyante bangët gungikang lindu?»

Mandika ta sang <jrï yogïgwara mpu Kuturan: «Haywa kita
sangsaya, pada apagëha juga kiteng nagara. Atithining hulun
sakeng Jawa ambancaneng mami; yeka mangënakën lindu».

Amwit anambah ikang utusan sakeng kadatwan, lumaju
umantuk, tan kacarita ika.

Lingën sang grï Bharadah. Anuli kesah ta sira sakeng agrameng
(^ilayuktidesa, (jïghra prapta sireng Kapurancak. Saksana pinet-i
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nira rwanikang kalancang, titihana mangke ing tuya. Ya tika
kalëlëp ika rwanikang kalëwih. Akarana pwa sira muwah tumitih
ikanang rwaning kalancang, kalëlëp ta sira muwah. Sandeya ta
sira ri angganira sang maha Bharadah, angling pwa sira: «Bholi
umapa karananing hulun kayeki; kaya tan rawuheng Jawadipa
muwah nghulun». Tandwa mengët-ënget sira ri twasira: «E du-
rung amwit pwa nghulun ing uni ri sang yogigwareng Sukti.
Lah nghulun malwi amiteng sira». Lumampah ta <jrï Bharadah
datangeng sang yogïgwara Kuturan. (.̂ ighra prapta pwa sireng
acjrama panggih c.rï mahamuni Suktidesa. Sumëmbah ta sang
C.rï Bharadah amwit: «Pukulun, amwit pantënbhava lëbu-talam-
pakanira sang jatiwara».

Mangling ta sang yogïcwareng Sukti: «Lah pamangkat ta
kitantëninghulun, hayu lumastariya».

HOOFDSTUK XII.

Kesah ta sang mpu Bharadah sakeng agrama, lëpas lampahira
cïghra prapteng Kapuraiïcak. Tumitih ta sireng rwaning kalëwih,
enak denira n umilag angulwan, datang ring Sagara-rupëk;
mëntas ta sireng kana sang yogïcwara Bharadah. Tan lingën ta
yeng hënu lampah sang mahamuni, Qlghra datang sireng nagare
Daha; panggih ta sira atmajanira sang naranatha Erlanggya,
sëdëng tinangkil. Rawëh sang \'ogïgwara Bharadah mahawan
gagana. Kag)*at van mangadëg ta sireng madyaning pahëman,
pinëkul haryanira de maharaja Erlanggya, ingënahakën ring
ëmbun-ëmbunanira.

Mangaksama ta sira sang munïgwara: «Uduh putraninghulun,
kita laki sang prabhu ; tan pantuk don nghulun mareng Bantën.
Tan suka sira sang agrame ng Cilayuktidesa, yan putra sang
prabhu mangadëgeng Bantën sasiki. Bëndu dahat sira tan paweh.
Kaprënah putunira jagengadëgakën ratu. Mangke angaywani
yaga-manira. Nghulun meh tan datanga ing Jawadipa malih.
Tumitih nghulun ing rwaning kalancang, kalëlëp».

Mangling pwa sang prabhu nëhër manganjali ing jëng sang
waccitta, umatureng katwangira: «Pukulun, sampun pati kudu
lëbu-talampakanira, }'an mangkana. Apan tan sipi-sipi kacaktinira
sira sang \-ogïgwareng Bali. Yan kudwakëna awasana amigraheng
angga. Punang ke riking Jawa juga kang pinarwa». Mojar ta
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sang nibrata: «U iya iku wuwusta prananing hulun, sang bhupati;
arananeng Janggala mwah Kadiri. Haywa masowe, dandani tumuli,
mupung hulun lagi hana ngke; nghulun umantukeng dunungan
dihin».

Iniringakën ta sira sang kogali mantuk mareng dununganira
de gri narendra mareng yaga-danta. Irika ta sirengaturan daharan
de sang naranatha. Tan kavvacanaha sang maha Bharadah.

Wacitanën sang natha. Mijil ta sira muwah tumuduh magawaya
pusadhi kalih siki, kalavvan magawaya taratag unggwaning manges-
trenana putranira, dera adëgakëna aghani kalih, makanguni ikang
papajangan antyante lalëhnika, ikang saka ingulësan palisir.

Tan vvarnnanën ikang sarwwa kafïcana mwang nawa-ratna,
mantyanta kabhina-bhina dahat. Ikang pusadhi ingadëgakën wetan
sasiki, kulwan sasiki. Ikang para guruloka, sang brahmana, bhu-
jangga, sang rësi sama cumadang sira kabeh jaga mangastwakëna
ing pangastren.

Sang putra, sampuning abhusana, mijil ta sira ingestren kalih,
sami munggah ta sireng papajangan. Pinasilih ta sireng kana.
Winastvvakën denira brahmana, bhujangga, rësi, denikang samy
angadëgakën ratu kalih. Humung svvaraninggong, gënding, pereret
mwang tabëh-tabëhan kabeh muni.

Ri huwusira sama ingastwakën sami munggah ta sira ing singa-
sananira sowang-sowang. Mantyante halëpnira tininghalan. Ikang
munggwing singasana wetan ingaranan prabhvv ing Janggala, ikang
munggw ing singasana kulwan ingaranan prabhu ing Kadiri.

Ri sampuning mangkana samy agawe kadalwan sira atingkah
kalanganira sowang-sowang, ingaranan Janggala-Kadiri. Dadi mang-
kana samy enak ta sira denira samy angadëg ratu.

HOOFDSTUK XIII.

Ya teking wëkasan umidëpakën pisunaning nitinira sang natheng
Kadiri. Dady amangun yuddha. Lurugën sira rakanira sang natheng
Janggala, dera sang natheng Kadiri. Adan pwa sira wajendra
lumurugeng Janggala.

Rumëngë ta sira sang natheng Janggala van sira linurug de
sang natheng Kadintën, manangkil sireng bhra ramanira, matur
sireng sang natha tuwa, nëhër aturira: «Bhra rama haji, patik-
haji linurug de ranak-haji ing Kadintën».

Mojar ta sang prabhu Erlanggya: «Hih angapeki kalingan)'a
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mangkana. Hayvva kitage lumawan, Nghulun lagy angenkena
mareng Kadiri. Pamulih juga kite Janggala dihin».

Amit pvva sang natheng Janggala mantuk gïghra prapteng
Janggala.

Sampun umintar totusan sang prabhu tuwa mareng Kadiri,
sumayuteng natheng Kadintën, sumapiheng yuddhanira. Tan
iniclëp pwa va deni sang natheng Kadintën; lumurug jugeki
ugranira mareng Janggala. Asrang ta swaraning tabëh-tabëhan
mwah pereret lyan gong gënding humung ambarung tanpa paru-
ngwan avvor lyan pangrikning a^wa, liman mwang krëbëtning
tunggul. Lampahning kuda umiku sësëk supënuh.

Sira sang ing Janggala manih sampun adan raksa amapageng
wajendra Kadiri. Sësëk supënuh kvvehning wadwanira. Humung
swaraning tabëh-tabëhan. Dening saiïjata n umilag, kadi guntur
wahu datang. Ikang cucuk sampun apagut, rame anglwangi
linwangan. Tan katakëneka.

Wacitanën prabhu Erlanggya. Matur ta sireng sang yogïgwara,
makon sumapiheng yuddha. Lumampah ta sang mahaganta,
jumugjugeng sang natheng Kadintën. (Jïghra datang pwa sireng
kana, panggih ta sang natheng Kadiri alungguh ing patani, ti-
nangkil dening wadwanira. Umulat ta sira yan sira sang yogï-
gwara datang, tumurun ta sang natheng Kadiri, atur sëmbah i
sang munïgwara, nëhër sumapeng sang krëta mambhagyakën.

Mandika ta sang nibrta: «Asuruda nghulun ri pambagenta,
natha putu. Doning hulun mara ngke sumapiheng yuddhanta.
Nghulun umaraha amanva ampihaniki ng Jawadipa ngkene. Idëpën
nghulun, putu. Yan sang natha tan pangidëpa sarehing hulun,
ndak tibani kita upata, yan kita arëbuteng sanakta muwah».

Mojar ta sang natheng Kadintën: «punapa ta, pukulun, putu
sang mahamuni tan edëpa sandika sang mahasatvvika».

Mangling ta sang wagcitta: «kiteki, putu sang prabhu, kama-
yangan si yan huwus edëp kita sawuwusinghulun. Fakari kita
putu, nghulun mangkateng Janggala, sumapiheng }'uddhanira
aki putu natheng Janggala. Nghulun manibakëna supata ing
natheng Janggala».

Lumampah ta sang mahaganta Bharadah mareng Janggala.
Tan warnnanën ing hawan laku sang nibrata. (^ïghra pwa va
datang ring sang bramileng Janggala, panggih ta sira tinangkil
dening wadwanira. Umulat pwa sira yan sang yogïgwara datang,
tumurun ta sang natheng Janggala sakeng palinggihanira, tumuly
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angaturakën sëmbah pangabakti ing sang waccitta. Nëhër mang-
ling ta sang crï bhupati Janggala: «Bahagya pukulun sang
munïgwara, punapa sadhya lëbu-talampakanira, matangyan të-
keng putunira. Samy alinggih ta pukulun sang munïndra».

Saksana linggih ta sira sang yogïgwara, nëhër mawacana ta
sang wicaksana: «Sadhya mami mareng putuninghulun sang
prabhu, nghulun sumapiheng yuddhanta. Ing uni nghulun sang-
keng arinteng Kadintën sumapiheng yuddhanika. Nghulun ama-
rwaha upëtinta ing Jawadipa ngkene tëkaning tanayan-tani kabeh,
lyan kang kahatureng ramanta anak ing hulun. Nghulun matuta-
këna ri kita masanak. Idëpën nghulun, putu. Sama kita ndak
tibani supata, yan kita bëlaha manih. Haywa ta kita, aki putu,
edëpan ing wadul-wadulan pisuna. Haywa tan gaman-gamanta
weksa, kita sang natha putu».

Matur pwa sang natheng Janggala: «E sang mahamuni, puna-
peki, pukulun, putu lëbu-talampakanira tan umidëpa ring andika
lëbu-talampakanira sang munigwara, apan umuhutakën ring ra-
hayu dahat, sang mrëdu».

Sampunikang mangkana samy angundurakën wadwanira so-
vvang-sowang sang natheng Kadiri mwang sang natheng Jang-
gala. Dinum ikang desa kabeh de sang jiwatma mwang tekang
tanayan tani kabeh. Sameling ta sire ng ampihanira sowang-
sowang; sama krëta ta sira kabeh.

HOOFDSTUK XIV.

Mantuk ta sang yogïgwara mareng nagaranira grï Erlanggya,
panggih sang prabhu tinangkil. Umulat ta sang natha yan sang
mahamuni clatang, tumurun ta sira umusapi jëng sang munï-
gvvara, ënahakëneng ëmbunira. Mawacana ta sang munlgwara:
«Huwus nghulun sumapiheng yuddhany anakta, nëhër nghulun
adum desa kabeh. Paria eling ampihanya sowang-sowang; sama
krëta kabeh. Nghulun tibani upata yan silih corokana kang
ampihan. Samy amituhu putrantanaku.

Mangke pwa kaptininghulun, pranajane ken apatih, patiheng
Janggala, tosining ken kanuruhanira patiheng Kadiri. Iku ta haywa
arëbuta; den abëcik pwa denya anggagading. Sama ndak tibani
upata. Matangyan nghulun mangling mangkana, i rehane kang
apatih mwang kanuruhanira samy ahyun asurud hayuwa, sama
milw ing anakinghulun sang prabhu, tumaki-taki ing sang hyang
dharmma».
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Umatur ta sang natheng katwangira: «Singgih dahat pukulun
sama sang yogïcwara. Mangke ta pukulun pun apatih mvvang
pun kanuruhan mahyun umikuwa lampah sang satwika, sumurud
hayuvva tumaki-taki sang hyang dharmma, amalampah nugraheng
uyah-arëngan. Kunang kaptinipun anganggeya madhya, ikang
sasari patang iwu kang katureng sang mahamuni».

Mangling ta sang nibrata: «Ya dahat kaptineki ken apatih
mwang ken kanuruhanira, dene mahyun tumuteng anakinghulun
sang prabhu duka-nastapa. Lah dandani haywa sowe, nghulun
mahyun mantukeng agrama".

Saksana dinandanan tang sasari mwang puspa; sama sangkëp
tekang saji-saji. Sama atigasan ta sira ken apatih kalawan ken
kanuruhan. Ri huvvusnya sinëdëpan vvinarah-warah pwa sira sang
h\ang dharmma.

Umatur sang natheng katwangira: «Sampun karyya ken apatih
mwang kanuruhan''.

Mandika muwah sang mahamuni: «Amvvit ramanta,sang-prabhu,
nghulun muliheng agrama. Warah-warah denta ken apatih mwang
ken kanuruhan».

Matur sëmbah ta sang natheng katwangira sarwi umusap
talampakan suku sang mahaprajna ënahakëna ring ëmbun-ëmbu-
nanira de sang natha Erlanggya.

N umilag pwa sang kogali. Kunang sang apitih mwang sang
kanuruhan mahyun umikuweng sang bhiksuka, tan sinung de sang
cantatma. Samy angaturakën sëmbah pangabëkti ta sira, sarwy
angusap talampakaning haryi sang yati.

HOOFDSTUK XV.

Enak pwa laku sang satya. Tan wacikanën ing hawan, cighra
datang ta sira ring agramanira, panggih ta putrinira ngkana.
Mojar ta sang Wedawati: «E lëbutalampakanika pweki datang»,
tumurun ta sang Wedawatï sahatur sëmbah.

Mandika ta sang krëpanu: «Datang hulun ibu, malawas nghulun
mahyun mantukeng acrama, durung huwus juga karyyaning
hulun. Mangke ta huwus karyyaning hulun, matangnyan nghulun
umantukeng agrama».

Mojar ta sang Wedawati muwah : «Ing kapan punika ta pukulun
lëbu-talampakanira moktaha?»

Mangling pwa sang satwika: «Kalinganva kitatmajaning hulun
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ibu, agya kitahyun lëpasa. Lah mangke juga; nghulun lagy awë-
kaseng si Wökgirsa».

Kagyat andëkung mangastuti si Wökgirsa kalawan si Mahisa-
wadana, nëhër aturnyeng sang munïndra: «Lëbutalampakanira
pukulun nënggih ahyun moktaha. Pun Wökgirsa mwang pun
Mahisawadana mahyun lëpas'\

Mangling ta sang jiwatma: «Tan kavvaga kita Wökgirsa, Mahisa-
wadana, barënga lawan nghulun. Manih tëlung tahun ëkas pwa
surupanta, pada kita panggiheng hulun hëlëm. Pakari juga kita
ngke n dunung*.

Ri huwusnirakon tan mangling ta sira; saksana mokta pwa
sang pranopandya parëng kalawan putrinira, sang Wedawatï.
Moksa namu-namu pwa sira kalih. Ri sampunira mokta sang
dyaya Bharadah kalih putrinira sang Wedawatï, sama mur ta sira.
Ya tekang agrameng gmasana ingaranan pwa ing Murare nga-
ranya. Tan gostinën yeka.

Wacitanën putranira sang wus mokta Bharadah, kang kantun
sawiji mangke haneng Bhuh-tulis, sira mpu Yajiïecwara puspa-
tanira mangkeki. Sira ta mangalap saïsining agrameng gmasana
mwang sawayo kabeh, lyan pustaka kabeh makadi ëmas mwang
nawaratna, pari, pisis kalawan kawula kabeh, mwang këbo-sapi.
Ika ta ingalapnira mpu Yajnegwara ginaweng Bhuhtulis. Ikang
kinantunakën katuju sangune si Wökgirsa mwang Mahisawadana
atungguweng agrameng gmasana.

Matangyan agrama Uwih-citra pinaka pangaskaran, apan tustu-
musira sang )'ogïi;wara Bharadah, kabhujanggan angët. Tustumus
kang ing Rupit, gisya de sang mahamuni Bharadah ; matangyan
ikang ing Rupit pinaka pangaskaran muwah.

Iti katatvvanira, grï mpu Bharadah duk haneng gmasaneng
Lëmah-tulis.

B. Iti katatwanira sira grï mpu Bharadah duk hana ng gmasa-
neng Lëmahtulis. Samapta tëlas sinurat ring sëmïldri camara,
umahyun angilen angungkuli wwai agung, hana guwa ngka
i gaka 1462, enz.

Dl. 82. 10
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HOOFDSTUK I.

Aum, geen stoornis zij er.
Er is een verhaal van de ouden vertellende de lotgevallen

van den eerwaarden heer Bharadah, toen deze in zijn kluizenarij
te Lëmah-tulis woonde. Zijn bovennatuurlijke kracht was weer-
galoos, vooral de wijze waarop hij den godsdienst onderwees. Hij
was volledig in opvatting en het in- en uitgaan der geheele wereld
kende hij; op buitengewone wijze oefende hij zijn goede ascese uit.

Hij had toen een dochter, genaamd Wedawatï, van een leeftijd,
waarop een klein meisje behagen gaat scheppen in mooie klee-
deren; buitengewoon was haar schoonheid.

Toen werd de vrouw van heer Bharadah, de moeder van
Wedawatï, ongesteld en stierf. Wedawatï nu was bedroefd en
weenend wentelde zij zich op het lijk van haar moeder, terwijl
haar geklaag deernis wekkend was: «O, moeder, wie zal nu mij,
ongelukkige, liefhebben ?>

Toen liet men het lijk naar het kerkhof dragen om daar te
worden verbrand; en zoo werd zij (Wedawati's moeder) geheel
verlost. Er worde van haar niet verder verteld.

Toen nam heer Bharadah weder een andere vrouw, en deze
kreeg toen een kind, een jongetje. Het kindje groeide spoedig op
en bereikte den leeftijd, waarop het zelf een kain kan aandoen.

Toen ging heer Bharadah naar de plaats, waar hij zijn ascese
deed, genaamd Wicyamuka; daar nu bracht hij zijn offer, om-
ringd door zijn talrijke leerlingen. Er worde van hem een
oogenblik gezwegen.

Men vertelle over Wedawatï. Zij werd in woorden te kort
gedaan door haar stiefmoeder en zij werd daardover zeer boos. Zij
weende zonder aan haar kleeren te denken en ging vervolgens
naar het lijk van haar moeder, (d. i.) naar de verbrandingsplaats
van haar moeder daar op het kerkhof. Onder een grooten
waringin-boom gekomen, vond zij lijken van menschen, die ver-
dacht waren anderen te hebben vermoord door middel van
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tooverformulen; vier was het getal der lijken. Daarbij was
een (nog in leven gebleven) kind, en dit kindje zat toen,
door ontelbare jeukmieren gebeten, aan de borsten van het lijk
van zijn moeder. Vol deernis zag Wedawatï dit aan.

Van die plaats weggaande, liep Wedawatï langzaam door en
ging vervolgens naar de verbrandingsplaats van haar modder. Toen
ging zij zitten in de schaduw van een këpuh-boom./Terwijl zij
zich achter de wortellijsten van dien këpuh-boom verschool,
riep zij haar moeder weenend toe: «O, moeder, trek mij spoedig
(naar u toe)», zoo waren de woorden van Wedawatï. Er worde
van Wedawatï gezwegen.

Men vertelle over heer Bharadah. Toen hij teruggekeerd was
van zijn offerhandelingen te Wicyamuka, ging hij zitten in een
gebouw, waar hij zich gewoonlijk vertoonde. Zijn vrouw naderde
hem en vertelde, dat zijn dochter Wedawatï ongehoorzaam was
geweest. Zij was met haar broer bloemen gaan plukken, en zij
hadden toen om een bloem gevochten. Beiden hadden geweend
en (Wedawatï) was toen weggegaan; zij was door de familie
gezocht, doch niet gevonden.

De voortreffelijke heilige sprak: «Ik zal haar eens gaan zoeken>,
en zoo ging ook de heer der heiligen zijn dochter zoeken. Op
het veld gekomen, vond hij herdersjongens; de groote heilige
vroeg toen met zachte woorden: «Wel, herdersjongens, hebt gij
mijn dochter genaamd Wedawatï gezien? Hebt gij haar soms
ontmoet en waarheen is zij gegaan?»

De herdersjongens spraken tot den heilige: «Er was een
buitengewoon schoon meisje, dat weende, terwijl zij haar moeder
aanriep; zij liep met bedekt hoofd Zuid-Westwaarts».

Haastig liep de zachtmoedige zijn dochter achterna en kwam
spoedig op de verbrandingsplaats zijner vrouw. Daar vond hij
de sporen van iemand, die zich weenend rondgewenteld had in
de nabijheid van de verbrandingsplaats van zijn echtgenoote. Naar
alle kanten uitkijkende, zag hij, dat zijn dochter op een steen
achter de wortellijsten van een këpuh-boom zat te weenen. Toen
sprak de heilige: «Ach, mijn kindje, wat zijt gij ondeugend, dat
je hierheen gaat, naar het kerkhof, naar de verbrandingsplaats
van je moeder. Genoeg mijn lieve, wees niet aldus; het is
immers regel, dat de levenden den dood vinden. Kom, mijn lieve,
ga naar huis, draal niet, mijn schat».

Zijn dochter antwoordde: «Ik wil ook sterven met mijn moeder.
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Wat doet mijn hart zeer! Moge ik niet van mijn moeder verwijderd
worden en steeds met haar mee gaan».

De heilige sprak: «Mijn lieve schat, gehoorzaam mij nu toch».
Toen moest het meisje mee naar huis gaan. Bij de aankomst te

Lëmah-tulis was de Lichtmaker reeds onder; en den heelen
nacht werd Wedawatï door den heilige onderwezen aangaande den
weg tot het goede. Wedawatï gehoorzaamde wat de heilige zeide.
Daarna kwam eindelijk weer de tijd, dat de heilige zijn offer-
handeling moest doen te Wicyamuka. Daar werd de heilige
omringd door alle zijn leerlingen, die hem allerlei vragen stelden.
De heilige onderwees alle zijn leerlingen in den goeden wandel.
Er worde niet gesproken van den heilige.

Wij vertellen over Wedawatï. Zij werd nogmaals in woorden
te kort gedaan door haar stiefmoeder; het meisje weende en wist
niet wat zij doen zou; zij werd uitermate boos. Toen ging zij
wederom naar de verbrandingsplaats van haar moeder. Er worde
niet verteld, hoe zij gegaan was; spoedig kwam zij daar aan en
wentelde zich weenend rond op de verbrandingsplaats, terwijl zij
klaagde: «O, moeder, zie eens mijn ongeluk, ik verzoek u, dat
gij mij gauw (tot u) trekt. Laat ik niet gescheiden zijn, laat ik
met u mee gaan, o moeder>, zoo weende Wedawatï. Er worde
van haar niet verteld.

Wij spreken over den heilige. Toen hij van zijn heilig offer
teruggekeerd was, ging hij zitten in 't gebouw, waar hij zich
gewoonlijk vertoonde. Daarop riep hij zijn dochter: «Wel, dochter-
tje, mijn kindje, kom eens hier, jij, mijn schat, met je broertje», doch
hij kreeg geen antwoord. Toen naderde de stiefmoeder hem en
sprak in dezer voege: Mijnheer de heilige, uwe dochter is weer
ondeugend geweest; zij vocht met haar broer; ik verbood haar;
zij schrok en ging weg; zij is door de familie gezocht maar niet
gevonden». De heilige sprak: «Ach, zij is zeker weer naar de
verbrandingsplaats van haar moeder gegaan». De heilige steeg
dus van de bank af en wilde naar het kerkhof gaan om zijn
dochter te zoeken. Haastig liep de heilige voort; toen hij op
het kerkhof aangekomen was, vond hij zijn dochter. De heilige
sprak in dezer voege: «Ach, mijn dochter Wedawatï, mijn schat,
mijn juweel, kom, ga terug naar de kluizenarij, mijn lieve; ik
zal je vergezellen».

Toen Wedawatï hem geen antwoord gaf, wist de heilige op het
zien van het gedrag van zijn dochter geen raad. Toen ging de
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heilige in de schaduw van den këpuh-boom zitten en onderwees
zijn dochter in den goeden wandel. Lang zat hij daar te vertellen
aan zijn dochter en eindelijk sprak Wedawatï: «Als ik het u
mag zeggen, o heilige, ik wil niet terug gaan naar de kluizenarij
te Lëmah-tulis. Laat ik maar hier op dit kerkhof sterven om
met mijn moeder mee te gaan. Ik wil tot mijn dood blijven in
de schaduw van dezen këpuh-boom. Wat voor dood ik mocht
sterven, laat mij toch hier dood gaan».

Toen sprak heer Bharadah tot zijn leerlingen bevelende een
woninggebouw te dragen ter bescherming van haar op het
kerkhof. Het plan van den zachtmoedige was om het kerkhof, de
verbrandingsplaats, tot een kluizenarij te maken. Men begon toen
de aarde effen te maken, den grond te 'reinigen' en een gastgebouw
te zetten met legersteden, en vooral een offergebouw en een poort.
De omheining was van suru-heesters in een rij geplant. De tuin-
planten waren : acoka, andul, surastri, kumiming, campaka, asana,
jëring, nagasari; om niet te spreken van dwergplanten, zooals:
gambir, malati, kuranta, wunga-wari, wunga-tali, pacar-cina, tëlëng,
en mayana. Compleet waren alle bloemen en alle planten, alsook
de tuinpandan. Klaar was de inrichting van de kluizenarij, die
buitengewoon bekoorlijk was. Gerust was het gemoed van
Wedawatï, toen het kerkhof, de verbrandingsplaats van haar
moeder, een kluizenarij was geworden ; en vast verbleef de groote
heilige daar in zijn kluizenarij. Er worde gezwegen van den heilige.

HOOFDSTUK II.

Wij spreken nu over den koning van Daha. Gerust regeerde
hij als Cakrawartin ; het land onder zijn regeering was in alles
overvloedig. Zijn wijdingsnaem was Grootkoning Erlanggya, en
hij was van buitengewoon goeden inborst.

Nu zal er gesproken worden over een weduwe, die te Girah
woonde, Calwanarang genaamd. Zij had één dochter, Ratna
Manggalï genaamd, die zeer schoon was. Reeds in langen tijd
was er niemand, die om haar hand gevraagd had. Noch de men-
schen van Girah noch die van Daha, laat staan die van de strand-
districten, durfden om de hand van de dochter van die weduwe
genaamd Ratna Manggalï van Girah, te vragen. Want het was
algemeen bekend, dat het hoofd van Girah, Calwanarang, van
slechten wandel was, Het was dus er verre van, dat men om
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de hand van Manggalï dorst vragen. Toen dacht de weduwe: «Ach,
hoe komt het toch, dat er niemand is, die om de hand van mijn
dochter vraagt; hoewel zij schoon van uiterlijk is, is er toch niemand,
die haar vraagt. Mijn hart wordt hierdoor verbitterd. Ik zal nu
mijn boek ter hand nemen, en als ik het boek al in de hand
heb, dan ga ik mijn opwachting maken bij de voeten van de
godin Bhagawatï (Durgga); ik zal haar gunst afsmeeken om de
menschen van het heele land te mogen vernietigen».

Nadat zij het boek genomen had, ging zij, vergezeld van alle
haar leerlingen, naar het kerkhof om de noodlotgunst van de
godin Bhagawatï af te smeeken. De namen van hare leerlingen
waren: Wökcirsa (Zwijnkoppige), Mahisawadana (Buffelkoppige),
Lëndë, Guyang, Larung en Gandi. Zij waren het, die de weduwe
van Girah vergezelden ; allen gingen op het kerkhof dansen. Toen
kwam godin Durgga te voorschijn met al haar gevolg, dat mede
ging dansen.

Calwanarang bracht haar hulde aan de godin Bhagawatï, en
de godin sprak: «Ach, mijn dochter, Calwanarang, wat is uw
doel, dat gij bij mij komt, dat gij vergezeld van al uwe leer-
lingen hulde komt brengen aan mij?»

Toen sprak de weduwe onder het maken van een sëmbah:
«Mevrouw, uwe dochter vraagt u de vernietiging van de men-
schen van het hfeele land; dat is mijn doel».

De godin antwoordde: «Wel, ik sta het u wel toe, doch laat
het niet al te zeer tot het midden (der stad) komen. Wees niet
al te boos, mijn dochter».

De weduwe gehoorzaamde dit en nam onder het maken van een
sëmbah afscheid van de godin Bhagawatï. Toen ging Calwan-
arang met haar leerlingen dansen op een viersprong midden in
den nacht. De kamanaks en de kangsi's luidden en zij dansten
gezamenlijk. Nadat zij gedanst hadden, gingen zij, allen opge-
wonden, terug naar Girah en bereikten haar woning.

Niet lang daarna werden de menschen van ieder dorp ziek;
talrijk waren de sterfgevallen. Zij, die de lijken hadden weggebracht,
werden op hun beurt als lijken weggebracht. Er worde niet
verteld over Calwanarang.

HOOFDSTUK III.

Wij spreken over den koning van Daha, Grootkoning Erlanggya,
terwijl hij in zijn gehoorzaal audiëntie gaf,
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De rijksbestierder maakte toen rapport, dat er velen waren van
de onderdanen, die stierven ; hun ziekte was de koude koorts.
Indien men een of twee dagen ziek was, dan stierf men. En
degene, die gezien werd haar hulde te hebben gebracht (aan
de godin Durgga) was de weduwe van Girah, genaamd Calwan-
arang, die met al haar leerlingen op een viersprong ging dansen.
Vele menschen hadden dit gezien.

Aldus waren de woorden van den rijksbestierder, de menschen
op de audiëntie werden rumoerig; allen bevestigden, dat het
werkelijk zoo was, zooals de rijksbestierder gezegd had.

De koning sprak: «Wel, mijn onderdanen, mijn soldaten, maakt
Calwanarang dood, zonder haar eerst kennis ervan te hebben ge-
geven ; gaat echter niet alleen, doch neemt andere soldaten mee».

De soldaten namen met een sëmbah afscheid van de voeten
van den vorst: «Uw dienaars nemen het op zich de weduwe
van Girah te vermoorden», en zoo vertrokken de soldaten. Er
worde niet verteld, hoe zij gegaan waren ; zij bereikten spoedig
Girah en richtten zich naar het huis van Calwanarang op een
tijd, dat de menschen rustig sliepen; niets gaf er blijk van dat
er nog menschen wakker waren. Plotseling greep een soldaat de
haren van de weduwe, en met zijn ontbloote dolk wilde hij haar
doodsteken; doch hij voelde, dat zijn hand zwaar werd, en
Calwanarang werd opgeschrikt wakker, terwijl uit haar oogen,
neusgaten, mond en ooren vuur straalde, dat, vlammend en
laaiend, den soldaat verteerde. Twee van de soldaten werden
gedood ; de anderen, die in de verte waren gebleven, maakten zich
haastig uit de voeten. Er worde niet van verteld, hoe zij vluchtten.
Zij bereikten spoedig het hof, en de soldaten, de rest van de
gesneuvelden, brachten rapport uit: «Heer, het doel is niet be-
reikt. Twee van Uwer Majesteits soldaten zijn gesneuveld door
de blikken van de weduwe van Girah. Vuur straalde uit het
binnenste van haar lichaam, en verteerde de soldaten van Uwe
Majesteit».

De koning sprak : «Dan weet ik geen raad, als gij zooiets zegt»;
fluks verliet de vorst de audientiezaal. Er worde van den vorst
niet verteld.

Wij spreken nu over de weduwe van Girah. Des te grooter
was haar toorn, nu zij aangevallen was door soldaten, die boven-
dien dienaren waren van den koning. Toen riep Calwanarang
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haar leerlingen om mee te gaan naar het kerkhof; het boek
werd weder meegenomen. Nadat zij het boek genomen had,
kwam zij, vergezeld van alle haar leerlingen, aan den kant van
het kerkhof aan, op een plaats in de schaduw van een këpuh-
boom, die door klimop werd omstrengeld en waarvan de bladeren
dicht en welig hingen tot op den grond onder den boom, welke
grond schoon was. Daar ging de weduwe van Girah zitten, omringd
door alle haar leerlingen. Toen sprak Lëndë tot haar meesteres:
«Wel, mevrouw de weduwe, wat zullen wij nu doen, nu de vorst
toornig is geworden. Wij zouden ter wille van den goeden gang
van zaken ons liever in veiligheid brengen door goed gedrag
aan te nemen en ons overgeven aan een' grooten heilige, die
ons de zaligheid kan aanwijzen».

Toen sprak Larung: «Wat kan de toorn van den vorst ons
schelen? Integendeel, wij zullen onze handelingen verergeren,
opdat het tot het midden (der stad) kome».

Allen keurden de woorden van Larung goed; Calwanarang
ging er ook mee accoord, en sprak vervolgens: «Dat vind ik
uitstekend, Larung. Kom! slaat op uwe kamanaks en kangsi's
en laat ons één voor één dansen, ik zal iedere beweging op-
nemen. En straks, als het tijdstip van handelen zal zijn gekomen,
moeten jelui gezamenlijk dansen».

Onmiddellijk ging Guyang dansen; zij danste met uitgestrekte
armen, klapte met de handen, ging op den grond zitten, en draaide
in de rondte met haar ka in; hare oogen puilden uit en zij wendde
het hoofd links en rechts.

Toen ging Larung dansen; hare bewegingen waren gelijk aan
die van een' tijger, die een aanval wil doen; hare oogen waren
roodachtig van kleur en zij was naakt. Heur haren hingen los
naar voren.

Gandi danste; zij danste onder het maken van sprongen; heur
haren hingen los zijwaarts. Rood waren haar oogen (rond) gelijk
een ganitrivrucht.

Lëndë danste; zij danste op de teenen staande en maakte kleine
sprongen met haar kain. Haar oogen glinsterden gelijk vuur, dat
op het punt is te ontvlammen. Heur haren hingen los.

Wökcirsa danste; zij danste voorover gebogen en keek on-
ophoudelijk om; haar oogen waren opengesperd en onbewegelijk.
Heur haren hingen los zijwaarts en zij was naakt.

Mahisawadana danste met de beenen aan elkaar; daarna liep
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zij op de handen, terwijl zij haar tong trillend uitstak; met haar
handen wilde zij als het ware grijpen.

Verheugd was het hart van Calwanarang, toen allen gedanst
hadden. Toen gingen zij het werk verdeelen om te maken dat
het tot de stad zou komen. Volgens de vijf hemelstreken verdeelden
zij het: Lëndë kreeg het Zuiden, Larung het Noorden, Guyang het
Oosten, Gandi het Westen, Calwanarang het midden met Wökgirsa
en Mahisawadana.

Nadat zij het volgens de vijf hemelstreken verdeeld hadden,
ging Calwanarang naar het midden van het kerkhof en vond er een
versch lijk van iemand, die gestorven was op een Zaterdag Kliwon.
Het werd overeind gezet, vast gebonden aan een' këpuh-boom, en
weder levend gemaakt door er in te blazen ; Wökgirsa en Mahisawa-
dana openden het de oogen. Het lijk kreeg het leven weder terug
en sprak daarop: «Wie zijt gij. o mevrouw, die mij weder doet
leven? Buitengewoon groot is mijn schuld (jegens u); ik zie geen
kans om het u te vergelden. Ik zal maar uw slaaf worden. Maak
mij los van den këpuh-boom, mevrouw, ik wil blijk geven van
mijn onderdanigheid door u eer te bewijzen».

Daarop sprak Wökcir.sa: «Denk je dat je langer zoudt leven?
Nu snijd ik je je hals met een kapmes af». Onmiddellijk werd
zijn hals met een kapmes afgesneden en het hoofd van het
weder levend gemaakte lijk, viel er af. Het bloed spoot de lucht
in, en met dit bloed wiesch Calwanarang zich de haren; heur
haren kleefden door het bloed aan elkaar. De darmen droeg
zij als upawïta en als halssnoer. De heele romp werd bereid
tot k a b a s a n g en als offer gebruikt aan alle geesten, die
op het kerkhof verblijf hielden, in het bijzonder aan de godin
Bhagawatï, de voornaamste van hen, aan wie het offer gebracht
werd.

De godin kwam toen uit haar tempel te voorschijn en sprak
tot Calwanarang: «Ach, mijn dochter Calwanarang, wat is uw
doel, dat gij mij offers aanbiedt en onderdanig hulde betoont?
Ik dank u zeer voor uwe vereering».

De weduwe van Girah antwoordde: «Mevrouw, de koning is
boos geworden op mij; ik verzoek uw goedvinden; moogt gij
toestemming geven tot de vernietiging der menschen van het
gansche land; laat het tot het midden (der stad) komen».

De godin sprak: «Wel, ik sta het u (wel) toe, doch wees op
uwe hoede».
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De weduwe van Girah nam afscheid, terwijl zij hulde bewees
aan de godin. Spoedig ging zij weg en danste op een viersprong.

De epidemie in het land nam toe. Indien men één of twee
dagen aan koude koorts had geleden, stierf men. Lijken lagen
opgestapeld op de kerkhoven, op de velden en op de pleinen;
enkelen ontbonden zich in de huizen. Huilend aten de honden
krengen. De raven maakten onophoudelijk rumoerige geluiden
onder het eten van lijken, die zij gezamenlijk oppikten. Vliegen
gonsden brommend in de huizen; dorpen raakten leeg. Van
andere (dorpen) gingen de menschen naar verre plaatsen,
zoekende naar dorpen, die niet door de epidemie waren aan-
getast, om zich in veiligheid te brengen. De zieken werden
gedragen; anderen droegen kinderen bij zich of wel leidden
ze aan de hand, terwijl zij wat leeftocht in bundels mee
namen.

De geesten zagen dit en riepen luide: «Gaat niet weg, uwe
desa is reeds welvarend geworden; er heerscht geen ziekte,
geen epidemie meer; komt terug hierheen en gij zult blijven
leven>. Daarop stierven vele van de menschen, die met bundels
leeftocht liepen, op de wegen. De geesten in de leege dorpen
waren opgewonden, maakten schertsend sprongen; anderen be-
vonden zich op de pleinen en de groote wegen.

Mahisawadana ging een huis binnen, dringende door een gat
in de wand; de heele bevolking van het huis werd ziek.
Wökgir.sa ging de legerstede van een persoon binnen door de
bedekking boven de binten te openen en vroeg om rauw bloed
en rauw vleesch als offer: «Dat is het, waarnaar ik verlang, draal
er niet mee», sprak zij. Er worde niet gesproken van de dooden,
noch van de zieken of van het gedrag der geesten.

HOOFDSTUK IV.

Wij spreken over den koning in de stad, audiëntie gevende in
de gehoorzaal. Hij was niet vroolijk, daar hij niet wist, wat hij
doen moest aangaande de vele sterfgevallen onder de menschen
in het gansche land; ook waren er vele zieken. De koning sprak
toen bevelend dwija's, rësi's, brahmanen van de Civvaietische en
van de Buddhistische godsdienst en alle heeren leeraren van
het land te ontbieden om gezamenlijk trachten het te weten
te komen en offers te brengen naar aanleiding van de vele
sterfgevallen onder de menschen van het gansche land, aange-
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tast door de epidemie. Alle landleeraren en brahmanen brachten
toen een offer om het heilige Vuur te vereeren, ongeveer midden
in den nacht. De god Vierarmige kwam te voorschijn uit het
heilige Vuur en sprak vervolgens: «Aum, aum, er is een per-
soon genaamd c,rï Bharadah, verblijf houdende in de kluizenarij
op het kerkhof te Lëmah-tulis, die een volmaakte heer der
yogins is. Hij is het, die uw land van den ban zal redden en
de plaag van de aarde zal doen verdwijnen. Hij, crï Bharadah,
is in staat iets in het leven te roepen, dat de oorzaak zal zijn
van de welvaart van het land». Nadat hij dit gezegd had, verdween
hij gelijk damp. Alle rësi's, die aan het offeren waren, hoorden
deze woorden van den Vierarmigen (god) met gerustheid aan.

Toen de dag aangebroken was, gingen zij den vorst mede-
deeling doen omtrent de woorden van den Vierarmige. Toen
de vorst audiëntie gaf, spraken de grootbrahmanen: «Heer
koning, er was een Vierarmige, die te voorschijn kwam uit het
heilige Vuur en sprak, dat crï Bharadah uw land zal redden:
««Hij, die verblijf houdt in de kluizenarij op het kerkhof van
Lëmah-tulis is het, die de kwaal van het land zal doen ver-
dwijnen»». Aldus sprak de Vierarmige».

De vorst, die de woorden van alle landleeraren geloofde, sprak
(tot den kanurahan) bevelende om naar den heiligen heer der
yogins op het kerkhof te gaan: «Wel, kanuruhan, ga naar de
kluizenarij op het kerkhof te Lëmah-tulis om den heiligen heer
der yogins, heer Bharadah, te ontbieden. Ik wil hem verzoeken
het door de epidemie geteisterde land te redden. Ga toch vooral
spoedig».

De kanuruhan nam onder het maken van een sëmbah afscheid
van den vorst. Per rijtuig en paarden gaande was de tocht van
den kanuruhan snel. Hoewel hij gedurende zijn reis door den
avond overvallen werd, zette hij toch zijn tocht voort in den
maneschijn. Toen het hem te donker werd, ging hij aan den weg
overnachten, 's Morgens brak de kanuruhan op en kwam spoedig
in de kluizenarij aan. Toen de kanuruhan van zijn wagen afgestegen
was, ging hij de poort van de kluizenarij binnen en vond
den heilige in zijn kluizenarij. De heilige begroette den gast
door naar zijn naam te vragen:

«Heil zij u, mijn beste; gij zijt me onbekend; wat toch is
uw doel, dat gij in deze kluizenarij komt?»

De kanuruhan antwoordde den heilige: «Heer, ik ben ge-
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komen van de stad Kadiri, mijn naam is Kanuruhan. Ik ben
naar u toe gezonden om u te ontbieden. De koning heeft mij
dat bevolen. De reden, waarom gij naar de stad ontboden wordt,
is, dat de vorst uwe gunst verlangt te verkrijgen, dat hij u
verzoekt leven aan het land te geven, dat gij het rijk, dat door
ziekte en epidemie aangetast is, ten gevolge waarvan velen sterven,
zult redden.

Er is te Girah een weduwe, genaamd Calwanarang; zij nu
wordt gemeden. Zij heeft een dochter, genaamd Manggalï;
deze is de oorzaak van den toorn van bedoelde Calwanarang,
doordat er niemand is, die om de hand van haar dochter vraagt».

De heilige sprak: «Ik ben (wat dat betreft) niet onwillig; ik
heb echter een leerling, kanuruhan, genaamd heer Bahula;
laat hij met u mee gaan. Hij is het, die om de hand van
Manggalï zal vragen. En gij, kanuruhan, zeg aan den vorst,
dat heer Bahula de hand van Manggalï zal vragen; en wat zij
als koopsom mocht vragen, laat dan de vorst dat geven. Dat
is het, wat ik u te zeggen heb. Later zal ik heer Bahula achterna
gaan indien hij reeds in goede verhouding zal zijn met Manggalï».

Toen de kanuruhan dit beaamde, sprak de heilige nogmaals
bevelende eten klaar te maken om den kanuruhan te onthalen.
Niet lang daarna kwamen de gerechten : palmwijn, rijst, toespijs,
rum, rijstbrandewijn, suikerrietsap en budur-sorbet. Toen ging
de kanuruhan met zijn geheele gevolg het maal gebruiken; het
was zeer gezellig: men dronk palmwijn en suikerrietsap. De
kanuruhan bleef een keer in de kluizenarij overnachten. Den
volgenden morgen nam hij van den heilige afscheid met mede-
neming van heer Bahula.

Er worde niet van verteld hoe de kanuruhun en heer
Bahula gingen; zij bereikten spoedig het hof en vonden den
vorst audiëntie gevende in de gehoorzaal. Rechtstreeks gingen
de kanuruhan en heer Badula de gehoorzaal binnen; de
kanuruhan maakte toen een sëmbah aan de voeten van den
vorst. Daarop sprak hij tot den koning: «Heer, de heilige is
niet met mij mee gekomen ; alleen deze zijn leerling, genaamd
heer Bahula, komt bij Uwe Majesteit, met de opdracht om de
hand van Manggalï te. vragen. Indien door haar een koopsom
wordt gevraagd, in welken vorm de koopsom ook moge zijn,
worde deze aan haar door Uwe Majesteit gegeven. De heilige
zeide dat hij dan, indien later heer Bahula reeds in goede
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verhouding staat tot Manggalï, een bezoek zal brengen aan heer
Bahula».

De koning sprak: «Ik zal doen, wat gij zegt, kanuruhan. Nu
dan, laat heer Bahula vergezeld worden, wanneer hij de hand
van Manggalï gaat vragen. De koopsom zal ik geven». Zoo sprak
de vorst en heer Bahula nam afscheid om naar Girah te gaan,
vergezeld van de lieden van den kanuruhan.

Er worde niet van gesproken, hoe hij gegaan was. Hij bereikte
spoedig Girah en richtte zich naar het huis van Calwanarang.
Toen heer Bahula in een gastengebouw zat, kwam Calwan-
arang toevallig buiten en begroette den gast door naar zijn naam
te vragen: «Aum aum, heil zij u, mijn beste, die bij mij te gast
komt. Waar komt gij vandaan en waar wilt gij heen ? Daar gij
mij onbekend zijt, vraag ik naar uw naam».

Heer Bahula steeg toen van de bank af en sprak vervolgens
terwijl hij zijn overkleed af deed, beleefd : «Mevrouw, uwe begroe-
ting en uw heilwensch zijn goed op hun plaats. Ik betuig u wel
mijn dank daarvoor. Het doel van mijn komst is, dat ik door u
aangenomen verlang te worden».

De weduwe van Girah sprak: «Kom, mijn beste, laten wij eerst
gaan zitten».

Toen gingen heer Bahula en de weduwe van Girah zitten.
Heer Bahula sprak: «Ik wil uwe toestemming vragen; ik verzoek
uwe genegenheid. Mijn doel is u de hand van uwe dochter
Manggalï te vragen. Indien gij niet weten mocht, waar ik van-
daan kom: ik ben een geleerde afkomstig van Lëmahtulis,
een leerling van den grooten heilige uit Lëmah-tulis; heer Bahula
is mijn naam. Hij gelast mij de hand van Manggalï te vragen.
Het zou niet kwaad zijn, mevrouw, indien gij den heilige tot
warang hadt».

Calwanarang stelde dit in haar hart ten zeerste op prijs. Zij
zou buitengewoon blij zijn, als zij heer Bahula tot schoonzoon,
en bovendien den heilige tot warang krijgen kon. Zeer verheugd
was het hart van de weduwe van Girah, en zij sprak: «Waarom
zou ik niet goedvinden, dat heer Bahula de hand van mijn
dochter vraagt? Bovendien, het is het bevel van den heilige.
Alleen verzoek ik u aan Ratna Manggalï trouw te zijn».

Heer Bahula antwoordde: «Mevrouw, waarom zou ik Manggalï
niet trouw zijn? Ik doe het uitsluitend uit openhartigheid. En
bovendien, mevrouw, wat de koopsom betreft, ik zal u geven wat
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ge vraagt». Calwanarang antwoordde: «Het doet er niets toe,
hoe groot de koopsom mocht zijn, als gij maar trouw zijt; ik
zal wel aannemen, wat gij geeft».

Toen overhandigde Bahula s ëdah p a n g l a r a n g e n juweelen,
die tot koopsom dienen moesten en Calwanarang nam ze aan.

HOOFDSTUK V.

Het zou te langdradig worden om (van de huwelijksvoltrekking
e. a.) te vertellen; de ontmoeting van heer Bahula en Manggajï
had plaats gehad, en aangenaam was hun samenleving dag en
nacht elkander liefhebbende.

Er worde gesproken over de weduwe van Girah. Toen het
bijna avond geworden was, nam zij het boek ter hand. Nadat zij
het boek ter hand genomen had, sprak de weduwe van Girah
tot heer Bahula: «Kom, mijn beste, laten wij eens een poosje
gaan zitten». Toen gingen heer Bahula en de weduwe van Girah
zitten, waarop de weduwe sprak: «Blijf zitten, mijn beste, ik
wil naar het kerkhof gaan», dus ging zij naar het kerkhof en
kwam terug ongeveer te middernacht. Zoo deed zij iederen dag.

Heer Bahula sprak toen tot Manggalï: «Mijn lieve, gij, mijn
jongere zuster, wat voert moeder toch uit, dat zij iederen avond
weggaat? Ik ben daarover ongerust. Ik zal toch meegaan; hetzij
ik sterf hetzij blijf leven, ik wil mee gaan met moeder. Zeg mij
de waarheid, mijn lieve schat, wat voert moeder toch in werkelijk-
heid uit gedurende dien tijd. Ik ben daarover zeer ongerust».

Manggalï sprak tot haar echtgenoot: *Mijn broeder, ik zal het
u vertellen, ik zal de waarheid zeggen, maar maak er geen ge-
ruchten van. Het past u niet daarin mee te doen. Moeder brengt
het dooden van menschen door tooverformulen in de practijk, met
het doel om het land te vernietigen. Dat is nu de oorzaak, dat
er vele menschen sterven, dat de velden vol lijken zijn, en dat
de huizen en woningen leeg raken. Dat is nu het doel van moeder».

Toen sprak heer Bahula tot zijn echtgenoote: «Mijn schat, mijn
dierbare ziel, ik zou toch wel gaarne het boek, dat moeder in de
hand had, willen zien; ik zal het eens in de hand nemen».

Op een keer toen Calwanarang afwezig was, werd het boek
door vrouwe Manggalï aan haren echtgenoot ter hand gesteld.
Rustig werd het door heer Bahula gelezen, waarop hij (aan
zijne vrouw) verlof vroeg om het aan heer Bharadah te mogen
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laten zien. Daarop ging heer Bahula naar Lëmah-tulis. Er worde
niet verteld hoe hij gegaan was; spoedig bereikte hij de kluize-
narij en ging rechtstreeks naar den heilige toe, dien hij vond
zitten in de b u k u r , en die door zijn komst met een boek schrok,
terwijl heer Bahula een sëmbah voor hem maakte. Verheugd was
het hart van den heilige, toen hij zijn leerling zag. Toen sprak hij:
«Aum, aum, komt gij bij mij met een boek, Bahula? Het zal wel
het boek van Calwanarang zijn».

Heer Bahula vertelde den heilige, dat het werkelijk 't boek
van Calwanarang was. Toen nam de heilige het boek in de hand;
de inhoud van het boek was: een handleiding tot den zeer
goeden wandel. Het was buitengewoon goed, leidende tot de
volmaaktheid; een volledig goede leer was de inhoud van het
boek; en toch werd door Calwanarang iets verkeerds in praktijk
gebracht, zoodanig, dat zij links ging naar het slechte. Toen zeide
de heilige: «Ga terug naar Girah, Bahula, breng het boek mee
en laat Manggall het opbergen. Morgen vroeg ga ik u achterna.
En ik zal gaan langs de desa's, die door de epidemie zijn
aangetast, langs kerkhoven en langs velden ; gaat gij maar vooruit».

Heer Bahula nam toen onder het maken van een sëmbah,
terwijl hij de voeten van den heilige kuste, afscheid om naar
Girah terug te gaan ten einde het boek door Manggall te laten
opbergen. Er worde niet gesproken van Heer Bahula.

HOOFDSTUK VI.

Wij spreken over den heilige. Vroeg in den morgen vertrok hij
uit zijn kluizenarij, vergezeld van drie zijner leerlingen. Snel was
de tocht van heer Bharadah. Er worde niet verteld, hoe hij gegaan
was. Hij bereikte de door de epidemie geteisterde desa's, waarvan
de wegen eenzaam waren en waar het gras welig groeide. Daar
vond hij iemand, die vuur aanlegde om een lijk te verbranden.
Toen zag de heilige het lijk, dat door zijn echtgenoote, die weende,
omarmd werd, en dat met wit goed bedekt was. Toen sprak de
heilige: «Ach, aangedaan ben ik op het zien van u, die weenend
het lijk van uw man omarmt. Laat mij hem even zien». Nauwe-
lijks had men de bedekking van het lijk even opgetild of men
zag toen de hartslagen ervan. Nogmaals werd het kleed opgetild
en het begon adem te halen; en een poosje later ging degene
die gestorven geweest was, zitten en sprak tot den heilige;
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«Mijnheer, buitengewoon groot is mijn verplichting jegens u; ik ben
niet in staat om mijn schuld aan uwe voeten af te betalen>.

Heer Bharadah antwoordde: «Ongegrond zijn uwe woorden;
laat dat maar. Kom, blijf gij hier achter; ik ga verder».

De heilige ging verder en vond drie lijken naast elkaar liggen.
Twee ervan waren nog ongeschonden, het derde was reeds ont-
bonden. De ongeschonden lijken werden met heilig water be-
sprenkeld en kregen het leven weder terug.

Van daar ging de heilige naar een huis, waar het erf eenzaam
was en het gras welig groeide. Toen hij het huis binnen gegaan
was, vond hij twee zieke menschen, die reeds dood of stervende
waren. Ook de buurlieden waren allen ziek; één ervan was
zachtjes aan het snikken, van de anderen bleven slechts de hart-
slagen over. Toen allen door den heilige met heilig water waren
besprenkeld, herkregen zij hun leven; zij maakten een sëmbah,
den heilige hulde brengende.

Toen gelastte heer Bharadah zijn leerlingen naar huis te gaan,
daar zijn kluizenarij op het kerkhof onbewaakt was. Twee leer-
lingen gingen terug, nadat zij onder het maken van een sëmbah
afscheid hadden genomen van den heilige. Snel liepen de leer-
lingen; er worde niet verteld hoe zij gingen.

Wij spreken over den heiligen Bharadah. Van daar zette hij
zijn tocht Zuid-Westwaarts voort langs kerkhoven en velden,
begroeid met kajars en pakis', en met waduriboomen. Honden
huilden, terwijl zij zich in de pakisbosschen te goed deden aan
lijken. Kraaien schreeuwden hartverscheurend in de boomen.
Toen de heilige Bharadah daar aangekomen was, hielden de
honden en de kraaien op met huilen en schreeuwen op het
zien van den aankomenden heilige. Lijken, die overal aan den
weg lagen, waarlangs de heilige ging, kregen, indien zij nog
ongeschonden waren gebleven, het leven geheel terug, zoodra
de heilige er naar keek.

Midden op een kerkhof vond hij een weenende vrouw, die heen
en weer liep zonder te weten wat zij doen moest. Toen zij
den aankomenden heilige zag, ging zij op hem af en maakte
een sëmbah aan de voeten van den heilige: «Mijnheer, ik verzoek
u medelijden te hebben met mij. Ik wil met mijn echtgenoot
meegaan; wat doet mijn hart toch zeer. Geef mij een middel,
mijnheer, om mijn man te vinden».

De heilige antwoordde: «Zoo kan het niet; indien het lijk
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van uw man nog niet ontbonden geweest was, zoudt ge hem
misschien weder (levend) gevonden hebben. Nu het lijk reeds
ontbonden is, zult gij hem niet terug krijgen. Gij zult hem wel
vinden, doch alleen door middel van den dood. Ik zal u den
hemel van uw man en dien van u zelf wijzen. Gij moet dit middel
van mij zonder nalatigheid ontvangen ; onthoud wat ik u zeg,
dan zult ge uw man wel vinden».

Met een sëmbah aanvaardde de vrouw de woorden van den
heilige. Er worde niet over haar verteld.

HOOFDSTUK VII.

Toen de heilige midden door een kerkhof liep, ontmoette
hij Wökc/irsa en Mahisawadana, leerlingen van Calwanarang.
Toen Wökcirsa en Mahisawadana den heilige zagen aankomen,
gingen zij naar hem toe en maakten beiden een sëmbah vóór
zijn voeten. Heer Bharadah sprak: «Wel, wat voor personen
zijt gij, die een sëmbah voor mij maakt, en hoe heet gij; gij
zijt mij onbekend; zeg het mij naar waarheid».

Wökcirsa en Mahisawadana antwoordden: «Mijnheer, gij hebt
te doen met Wökcirsa en Mahisawadana, die een sëmbah maken
voor uwe voeten. Wij zijn leerlingen van de weduwe van Girah.
Wij verzoeken u uwe gunst, ons van zonde te willen bevrijden».

De heilige sprak: «Gij kunt niet van zonde bevrijd worden
vóór Calwanarang van zonde bevrijd is. Ga naar Calwanarang
en zeg, dat ik haar spreken wil». Wökcirsa en Mahisawadana
namen met een sëmbah afscheid onder een diepe buiging.

Calwanarang was bezig eer te bewijzen in den tempel van
het kerkhof; de godin Bhagawatï was juist weggegaan na een
ontmoeting met de weduwe van Girah. De godin had gezegd:
«Hé Calwanarang, pas op; uw ondergang is in aantocht»; dit
waren de woorden van de godin geweest.

Onverwachts kwamen Wökc.irsa en Mahisawadana aan; zij
zeiden onmiddellijk tot Calwanarang, dat de heilige Bharadah
kwam. Calwanarang sprak: «Wel, werkelijk, komt mijn warang
Bharadah? Dan zal ik hem begroeten». Calwanarang ging heen
en toen zij bij den grooten heilige aangekomen was, begroette
zij hem in dezer voege: «Mijnheer, heil zij den heilige, mijn
warang, heer Bharadah, den meester der yogins. Ik verzoek u
mij te onderrichten in het goede». De heilige antwoordde: «Wel,

Dl. 82. 11
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ik zal u onderrichten in den goeden wandel; wees niet al te
zeer boos, warang. Ik wil echter eerst spreken over het feit, dat
gij vele menschen doodt door slechte handelingen te plegen,
hetgeen een plaag voor het land is, droefheid in het land brengt,
en de menschen vernietigt. Gij hebt groote misdaad en zonde
begaan tegenover de wereld. Ontelbaar zijn de zieke menschen.
Overmatig laadt gij zonde op u door het dooden van menschen
in het gansche land. Inderdaad, gij kunt niet van zonde bevrijd
worden zonder den dood als middel te gebruiken. En toch, in-
dien het menschen geldt, die het in- en uitgaan van het be-
vrijden nog niet kennen, zult gij ook (door middel van den
dood) niet van zonde bevrijd worden >.

Calwanarang sprak: «Is mijn zonde inderdaad zoo groot tegen-
over het gansche land? Indien het zoo is, bevrijd mij dan,
heilige; heb medelijden met mij, uwe warang».

De heilige antwoordde: «Ik kan u op deze wijze niet bevrijden».
Calwanarang werd woedend en sprak: «Waartoe dient het dan,

dat ik u tot warang heb, indien gij mij niet van zonde kunt
bevrijden ? Nu gij mij niet van zonde wilt bevrijden, toe, laat
het niet halfslachtig zijn; ik zal 't betalen met ongeluk en hel.
Ik wil u door tooverformulen dooden, heilige Bharadah». Daarop
danste Calwanarang op de handen staande, met los hangend
haar terwijl hare oogen uitpuilden. (Na opgestaan te zijn) be-
dreigde zij den heilige: «Nu sneeft gij door mij, heilige Bharadah.
Indien gij het niet gelooft, warang, kijk dan naar dezen grooten
waringinboom; ik zal hem dooden, kijk maar, Bharadah». Oogen-
blikkelijk werd de waringinboom tot asch door den sterken
aanblik van Calwanarang.

De heilige sprak: «Toe, warang, vermeerder de kracht van
uw toovermiddel om te vermoorden, ik zal er wel niet verbaasd
over zijn».

Daarop ging zij haar toovermiddel om te vermoorden met
kracht toepassen; vuur kwam te voorschijn uit haar oogen, neus,
ooren en mond, vlammend, laaiend op het lichaam van den
heilige. Deze echter bleef ongedeerd. Rustig streefde hij naar
het welzijn van de menschen. Toen sprak de heilige: «Ik sterf
niet, warang, door uw toovermiddel; (integendeel) verdwijnt uw
leven door mij. Het noodlot wil, dat gij op staanden voet sterft».
Toen stierf Calwanarang. Daarop dacht de heilige Bharadah:
«Ach, ik heb mijn warang nog niet verteld van de verlossing.
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Kom, moge mijn warang het leven herkrijgen». Toen herleefde
Calwanarang; zij was woedend en verweet hem: «Ik ben reeds
gestorven; waartoe dient het, dat gij mij weder levend maakt?»
De heilige antwoordde: «O, warang, de reden, dat ik u weder
levend maak, is, dat ik u nog niet verteld heb van uwe ver-
lossing, en ik heb u uw zaligheid en het middel om uw zonde
te doen verdwijnen ook nog niet aangewezen».

Calwanarang sprak: «Ach, het zou zeer gelukkig zijn voor mij,
als gij beloofdet mij van zonde te zullen verlossen; ik zal een
sëmbah maken voor het stof uwer voeten, indien gij mij van
zonde wilt bevrijden». Calwanarang maakte toen een sëmbah
voor de voeten van den heilige; deze vertelde haar van haar
verlossing en wees haar den hemel. Nadat Calwanarang onder-
richt was door den heiligen Bharadah, nam zij afscheid van
den heilige. De heilige sprak: «Wel, bevrijd, verlost zijt gij van
zonde, mijn warang». Toen stierf Calwanarang geheel van zonde
verlost; haar lijk zou verbrand worden door den heilige.

Wat betreft Wökcir.sa en Mahisawadana, zij onderwierpen zich
en verzochten door den heilige te worden ingewijd in het wiku-
schap, daar zij niet van zonde bevrijd konden worden tegelijk
met de weduwe van Girah. Toen werden zij beiden door den
heilige in het wikuschap ingewijd. Er worde niet verteld van
Calwanarang.

HOOFDSTUK VIII.

Toen ging de heilige naar Girah om heer Bahula op te zoeken,
en mede te deelen dat Calwanarang reeds dood was. Spoedig
kwam de heilige te Girah aan en richtte zich naar het heiligdom
van de menschen van Girah. Heer Bahula ging naar den heilige
toe, maakte een sëmbah en plaatste de voeten van den heilige
op zijn kruin. De heilige sprak: «Aum, heer Bahula, ik zal u
vertellen; mijn warang Calwanarang is al dood; zij is volmaakt
verlost door mij. Ga nu naar de stad om Z. M. den vorst
mede te deelen, dat Calwanarang al dood is. Wökcir.sa en
Mahisawadana hebben zich reeds overgegeven en als leerlingen
komen zij bij mij. Zeg dat ik hier ben».

Heer Bahula nam onder een sëmbah afscheid van den heilige
en ging naar de stad. Er worde niet van verteld hoe hij gegaan
was; spoedig kwam hij in de hoofdstad aan; hij vond den
koning terwijl deze audiëntie gaf. Heer Bahula sprak: «Heer,
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de woorden van heer Bahula aan uwer Majesteits voeten. Ca-
lwanarang is reeds door den heilige gedood; Wökcirsa en
Mahisawadana hebben zich overgegeven en worden leerlingen
van den heilige. De heilige zelf is nu te Girah».

De vorst antwoordde: «O, 't is gelukkig indien het is, zooals
gij zegt, heer Bahula. Wel, rijksbestierder Dharmmamurtti, maak
wagens en olifanten klaar; ik wil mijn opwachting maken bij
den heilige; en laat mijn gemalin ook met mij mee gaan naar
Girah. Gij, rijksbestierder en kanuiuhan, weest niet nalatig om
mij te volgen».

Niet lang daarna kwam koning Erlanggya te voorschijn om
naar Girah te gaan, niemand bleef achter. Weergalmend en
bulderend was het geluid van gongs, gëndings samengaande
met het gehinnik van paarden en het gewapper der vlaggen.
De onderdanen liepen dicht opeen; de weg was vol. Er worde
niet gesproken van 's vorsten tocht langs den weg; spoedig
kwam hij aan te Girah en richtte zich naar de plaats waar
de heilige zich bevond, (nl.) in het heiligdom van de menschen
van Girah. Bij zijn aankomst ter plaatse werd koning Erlanggya
door den heilige begroet: «Aum, aum, heer de koning, ' t is
gelukkig dat gij bij mij komt. Ik deel u mede dat Calwanarang
reeds dood is. Wökijirsa en Mahisawadana onderwerpen zich;
zij zijn overgeloopen naar en mee gegaan met mij».

De koning antwoordde: «'t Is gelukkig, heer, nu Calwanarang
al dood is. Ik ben zeer verheugd. Weg is nu de plaag van het
land, de slechtste der wereld, voor wie de menschen bevreesd
zijn geweest. Groot is mijn verplichting jegens u ; ik kan ze u
niet vergelden. Echter ik zal ze u later wel vergelden, daar mijn
verplichting buitengewoon groot is».

De heilige sprak: «Ach, het is niet noodig, dat de vorst dat
zegt. Ik heb u echter nog niet alles verteld omtrent Calwanarang.
Nu zij al dood is ben ik voornemens om den kwaden geest en
de slechtheid van Calwanarang weder gced te maken. Ik wil
een tempel maken hier in Girah voor de verzoening».

De vorst vond goed, wat de heilige hem zeide. Verder zeide
de heilige: «Ga de koning maar eerst naar de stad terug; ik
ben bezig een zoenoffer te maken voor de bezoedeling door
Calwanarang. Zoodra ik klaar ben met het maken van het zoen-
offer voor het heiligdom van Girah, dan ga ik naar de stad om
u te volgen».
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De koning Erlanggya antwoordde: -Heer, uw kleinzoon
neemt afscheid om eerst naar het hof terug te gaan. Laat uw
kleinzoon kanuruhan hier blijven om u naar de stad te verge-
zellen». Niet lang daarna ging de koning terug. Er worde niet
verteld hoe hij ging; spoedig bereikte hij zijn hof.

HOOFDSTUK IX.

Wij spreken over den heilige, die te Girah was om het zoen-
offer voor Calwanarang te maken. De kosten waren voor den
koning; de kanuruhan stond den heilige bij. Nadat men klaar
was met het maken van het zoenoffer, werd het volmaakte
(heiligdom) Rabut-girah genoemd als heiligdom van de menschen
van Girah.

Toen de heilige klaar was met zijn werkzaamheden, vertrok
hij niet lang daarna, rijdende in een wagen, vergezeld van den
kanuruhan te paard, om naar de stad te gaan. Heer Bahula
was niet achtergebleven. Er worde niet gesproken hoe hij ging;
hij bereikte spoedig de hoofdstad.

Koning Erlanggya kwam uit zijn hof te voorschijn om den
heiligen Bharadah tegemoet te komen buiten de ommuring van
de manguntur. Weergalmend was het geluid van de gongs,
gëndings en trompetten; 'twas oorverdoovend.

Zoodra de koning den heilige zag, steeg hij van zijn wagen
af en vergezelde hem naar zijn hof. De heilige kreeg een
plaats op een ivoren stoel, terwijl de koning dicht bij hem (op
den grond?) zat. Toen sprak de koning tot den heilige: «Heer,
de woorden van Erlanggya aan de voeten van den heilige.
Ik verlang uwe voeten te volgen. Ik verzoek u uwe genegen-
heid om den heiligen Dharma mede te betrachten; ik wil mij
(aan de voorschriften) ervan onderwerpen en slechte neigingen
verlaten (zooals): bedrog, verwaandheid, hebzucht, toorn, nijd,
gehechtheid en boosheid. Ik wil vroomheid en gehoorzaamheid
jegens den leeraar als houvast nemen. Ik ben toch reeds een
vorst Cakrawarttin (Alleenheerscher); ik geniet van mijn hoog-
heid (?) en alle rijkdommen heb ik overvloedig. Mijn

wensch is nu om den aard van den dood en de bestemming
(der ziel) te weten, en om te verstaan wat hel en hemel zijn».

Aldus sprak koning Erlanggya tot den heilige, en de groote
Bharadah antwoordde: «O, het is zeer goed, wat de koning zegt;
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het is buitengewoon passend voor de onderdanen, indien het
zoo is. Gij wilt u dus nu wijden aan den heiligen Dharmma».

De koning vroeg verder omtrent den aard van de kosten
voor de ceremoniën: «Heer, hoe groot moet de som zijn, die
ik aan u geven moet voor de ceremoniën ? Vertel mij eens
omtrent de kosten van de laagste, middelmatige en hoogste
ceremoniën ?

De heilige sprak tot den vorst: «Het doet er toch niets toe,
hoe de aard van de kosten is. Zelfs zonder kosten, als men
maar standvastig en getrouw den leeraar gehoorzaamt, dan
staat dit reeds gelijk aan het geven van kosten. Wat het geven
van kosten betreft, indien men niet standvastig en getrouw
den leeraar gehoorzaamt, dan is dit gelijk aan het niet geven
van kosten. Ik zal nu echter omtrent de kosten vertellen. Wat
men zilver «zoo groot als de wereld» noemt, dat is iets, dat
dient om de woorden te openen. De bij de ceremoniën be-
hoorende som groot 1600 is de laagste; de bijde ceremoniën
behoorende som groot 4000 is de middelmatige; de bij de ce-
remoniën behoorende som groot 8000 is de hoogste, en de bij
de ceremoniën behoorende som groot 80000 wordt de hoogste
der hoogsten genoemd. Dat is nu de hoegrootheid der ceremo-
niën. Niettemin indien men zonder standvastigheid en getrouw-
heid kennis van een leeraar verlangt te krijgen, dan is dit
gelijk aan niet geven van de som voor de ceremoniën. Alleen
standvastigheid en trouw dienen tot kosten van de ceremoniën.
Hetzij zwaar hetzij niet zwaar, moelijk, zonder in acht te nemen
of het regent of de zon schijnt, indien het het bevel van den
leeraar geldt, dan moet men dit maar uitvoeren. Men mag in
geen geval het bevel van den leeraar breken. Dit nu dient tot
kosten van de ceremoniën. Des te beter is het, indien men
een groote som voor de ceremoniën geeft en bovendien stand-
vastig en trouw is en het bevel van den leeraar niet breekt;
het is zeer best indien het zoo is.

En wat u aangaat, o koning, als gij een wiku wenscht te
worden, dan kunt gij voor de ceremoniën wel geven zooals gij
het goed vindt».

De koning antwoordde: «Ik zal die van achtduizend nemen,
heer; die zal ik u aanbieden».

De heilige sprak: «Wel, ik zal de woorden van den koning
eerbiedigen. Ik zal nu den aard van de ceremoniën vertellen;
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sirih zevenentwintig met kalk, geplaatst in een schaal met een
lingga van goud, waarvan de top een robijn is. De «strooibloe-
meru moeten van bladgoud en bladzilver zijn; dit moet zoo dun
gehamerd worden, dat men het met een schaar kan knippen. De
wija moet van robijn zijn, zooveel als er is. Mocht gij onder
het doen van tapa verdwaald zijn, dan zult gij overal, waar gij
terecht komt, door de menschen geëerd en door de wereld hoog-
geschat worden». De vorst gehoorzaamde alles wat de heilige
zeide. Onmiddellijk beval hij de ceremoniën en strooibloemen en
wija klaar te maken.

Men maakte toen reeds een feestgebouw, dat buitengewoon
bekoorlijk was. Ook de koning had zich, tegelijk met zijn gemalin,
reeds gereinigd. Bovendien waren de benoodigdheden ook reeds
voltallig. Toen kwam koning Erlanggya bij den grooten heilige
in het feestgebouw van buitengemeene bekoorlijkheid. Dampend
was de rook van de wierook, dhupa's en lampen. Rumoerig weer-
klonken de muziekinstrumenten, gongs, horens en klaroenen.

Toen sprak de heilige: «Wel, kom hier, gij, mijn zoon de koning.
Nu ik door u verzocht ben om u in te wijden, zal ik u hier nu naar
behooren inwijden, mijn zoon, Ik zal u met den naam van Jatiningrat
inwijden.»

De koning maakte toen, tegelijk met zijn gemalin, een sëmbah
voor den heiligen Bharadah. De bloem werd toen gedompeld(?)
in een schelp, die op een gouden blad geplaatst was. Toen de
bloem drie maal ingedompeld was geworden, werd de Koning,
tegelijk met zijn gemalin, door den heilige ingewijd. Daarna deelde
deze ^den koning) den aard van den Dharmma mede. Nadat hij
hem medegedeeld had, zette hij den nitiyogya (het goede beleid)
uiteen, tot heil van den weg, dien de koning bewandelen moest,
als volgt:

«Het doen van tapa in de stad en het doen van tapa op den
berg of in het woud, benevens den aard van de vier levensstadia,
te weten: grëhastana, wanapastra, bhiksuka en brahmacarika.

D. w. z.: Grëhastana is, wat men noemt een wiku, die getrouwd
is en kinderen en kleinkinderen heeft.

Wanapastra is een wiku, die midden in een groot woud woont;
wana beteekent: woud, en patra beteekent: gebladerte en gras.
(Zoo'n wiku) eet niets meer als hij van uit zijn hut geen gras
of bladeren met zijn hand kan grijpen.

De bhiksuka is een groote heilige, die geniet; hij mag (menschen)
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dooden, hij mag slaven van allerlei soort of van allerlei landaard
als bediende er op na houden, hij mag vrouwen hebben en gemeen-
schap uitoefenen (met zijn slavinnen); de vorst mag daar geen
opmerkingen van maken, omdat het eenmaal zijn recht is om
zooiets te doen.

Wat men brahmacari noemt: er zijn reine-brahmacari's, er zijn
ongehecht-brahmacari's, er zijn ruzie-brahmacari's en er zijn ge-
wone brahmacari's.

Wat men reine brahmacari noemt, is iemand die een zoon is
van berguitbarstingszand, die de smaak van rijst en vleesch noch
van het huwelijk kent; hij is van jongs af heilige geworden; dat
is het, wat men reine-brahmacari noemt.

Wat men ongehecht-brahmacari noemt is iemand, die een zekere
waarheid vindt, welke door hem begrepen is, waarna hij zijn
maatschappelijk leven zoowel als zijne kinderen en gade zonder
oorzaak vaarwel zegt en daarop heilige wordt; dat is een onge-
hecht-brahmacari.

Ruzie-brahmacari is iemand die in oneenigheid is geraakt met
zijn gade, waarbij hij het tegen zijn vrouw verliest en hierdoor
verlegen wordt; dan wel iemand, die door zijn meester bevolen
wordt om te vechten en hiermee geen succes krijgt en vervolgens
uit verlegenheid het heilige leven omhelst; dat is een ruzie-bra-
hmacari.

Een gewone brahmacari is ieder heilige, die alle waarheden
kent, en het in- en uitgaan van de wereld en haar (of: zijn
eigen) plaats kent; dat is een gewone brahmacari. Dit is nu de
plicht van de heiligen ieder op zichzelf.

En gij, mijn zoon de koning, volgt in ieder geval de regeling
van den ouden tijd. Verminder niet, maar vermeerder ook niet
uwe verhouding tegenover de wereld; wat vroeger bestond moet
nu ook bestaan; wat vroeger niet bestond moet nu ook niet
bestaan. Alles wat vroeger geldig was, moet door u gehand-
haafd worden. Handel niet zonder grond (?). Zooals Dewacasana,
Rajacasana, Rajanïti, Rajakapa-kapa, Manucasana, Rësicasana, A-
dhigama, die alle moet gij eerbiedigen. Gerust zult gij als Cakra-
wartin van de wereld genieten hier op Java enz. Zelfs de
andere eilanden komen.onder uwe macht. Het gemoed van alle
menschen is door u tot rust gebracht; hoeveel te meer nu gij
u den Dharmma reeds eigen hebt gemaakt; gij weet den aard
van den dood en van het leven; gij weet wat hemel en hel
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zijn; gij doorziet uwe bestemming; gij kent bet in- en uitgaan
van de lieele wereld ; er is niets meer in deze wereld, dat voor
u twijfelachtig is. Onthoud dit en vergeet dit niet».

De vorst sprak tot den heilige: «Ik dank u zeer voor uwe
leering, welke gij mij in haar geheel verteld hebt. Buitengewoon
is de toegenegenheid van u jegens mij. Het inzicht van mijn
hart is volkomen helder geworden».

Na dit alles werd toen het feest van den vorst geëindigd. De
heilige werd er onthaald; men bracht voor hem allerlei spijzen,
waaraan niets ontbrak. De heilige werd door den vorst vereerd.
Toen het nacht geworden was, ging de heilige naar de ivoren
kamer om te rusten. Den volgenden morgen nam hij afscheid
van zijn zoon in dezer voege: «O, vorst, uw vader neemt afscheid,
mijn zoon de koning, ik wil teruggaan naar de kluizenarij».

De koning antwoordde: «O zoo, heer, wil gij teruggaan
naar de kluizenarij? Nu dan, ik zal u wat mee geven».

De koning sprak verder tot zijn patih en den kanuruhan be-
velende om den heilige bij zijn terugreis naar de kluizenarij te
vergezellen ; beiden moesten wagens, olifanten en paarden gereed
maken. Toen bood de koning den heilige geld aan groot vijf-
honderd duizend, kleedingstukken vijftig stel, goud en kleinoo-
diën vele in aantal, slaven ter bewerking van de sawahs honderd,
vele werkkarbouwen en koeien; dit alles werd den heilige aan-
geboden.

De heilige sprak: «Ik dank u zeer voor uw geschenk, koning.
Ik heb u nog wat te zeggen : heb medelijden met de ongeluk-
kigen, in het bijzonder met de geestelijken, vereer hen».

De koning maakte voor den heilige een sëmbah en plaatste
Bharadahs voeten op zijn kruin. De heilige sprak nogmaals:
«Wel mijn zoon, blijf achter en denk steeds aan hetgeen ik
u gezegd heb". Toen brak de heilige op, rijdende in een wagen,
vergezeld van den patih, den kanuruhan en van een tumëng-
gung. Er worde niet verteld hoe hij ging; hij kwam spoedig in
zijn kluizenarij op het kerkhof aan. De patih, de kanuruhan en
de tumënggung namen van den heilige afscheid om naar de
stad terug te gaan. Er worde niet gesproken van den patih,
den kanuruhan en den tumënggung; zij waren van de kluizenarij
weggegaan.

Wij spreken over den heilige. Hij werd afgehaald door zijn
dochter genaamd Wedawatï, die hem aan de poort tegemoet
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kwam. Verheugd was het hart van den heilige; zij beiden gingen
gezamenlijk de kluizenarij binnen.

HOOFDSTUK X.

Laten wij nu spreken over het doen en laten van koning
(Erlanggya) in de stad. Verheugd was zijn hart, nadat hij zijn 'waar-
digheid' verkregen had. Gerust was iedereen gedurende zijn
regeering; er waren bovendien geen moeilijkheden. Wat betreft
gevaarlijke wegen, hinderlaagpiaatsen der roovers, daar werden
menschen geposteerd om er een desa van te maken. Onbescha-
duwde wegen werden beplant met waringin- en prehboomen in
rijen. Koel liepen de menschen langs de wegen. Er hoeft
nauwelijks gezegd te worden, dat de bevolking van de andere
eilanden als onderdanen den vorst gehoorzaamden. De over-
zeesche landen: Palembang, Jambi, Malaka, Singapura, Pa-
tani, Pahang, Siyëm, Cëmpa, Cina, Koci, Këling, Tatar, Pego,
Këdah, Kutawaringin, Kute, Bangka, Sunda, Madura, Kangayan,
Makasar, Goram, Wandan, Peleke, Moloko, Bolo, Timur, Dompo,
Bima, Sambawa, Sasak; dit is het aantal der overzeesche eilanden,
die onderdanig tribuut betaalden aan den Koning, die Jatiningrat
als geestelijk-wijdingsnaam en Grootkoning Erlanggya als vor-
stelijk-wijdingsnaam had.

Brahmanen, geleerden, en rësi's namen hunne respectievelijke
plichten stipt in acht. Iedereen tot en met de desalieden toe
was gerust. Er vielen vele regens, ieder jaar was de oogst over-
vloedig, alle mogelijke levensmiddelen waren goedkoop. De onder-
danen waren ordelijk, en de oude gebruiken werden gevolgd.

Hij had twee zoons, die beiden jong en even schoon van
uiterlijk waren. Zij waren bestemd om tot koning verheven
te worden. Men ging echter niet gauw ertoe over, daar men de
plaats, waar zij zouden regeeren, nog niet zeker wist. De een
zou tot koning worden aangesteld op één van de buitenbezit-
tingen, en de ander zou op het eiland Java regeeren. De koning
verkeerde echter ten deze nog in dubio. Wat was de oorzaak
daarvan ? Omdat de jongste zoon geen kennis had van het regeeren.
Mocht hij te weinig giften geven, dan zou hij ten langen leste
door de onderdanen verlaten worden. Daarom wilde men hem
niet in den vreemde tot koning aanstellen. De koning wilde
slechts, dat de eene op Bantën (d. i. Bali) regeeren zou en de
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andere op Java. Bali toch is zoo dicht bij; het was als ware hij
nog op Java.

Toen vroeg de koning advies aan zijn patih, tumënggung,
rangga, den kanuruhan en alle zijn mantri's in dezer voege: «O
gij, mijn patih en gij, alle mijn mantri's en kanuruhan en anderen;
ik ben van plan mijn zoons tot koning aan te stellen, de een
op Bali en de ander op Java. Hoe denkt gij er over? Dienaan-
gaande wil ik nog iemand sturen om advies te vragen aan mijn
leeraar».

De patih en alle zijn mantri's antwoordden goedkeurend, dat
men eerst den heilige raadpleegde. Toen beval de koning den
kanuruhan om naar de kluizenarij te gaan. De kanuruhan nam
onder het maken van een sëmbah afscheid van den vorst en
brak vervolgens op, rijdende in een wagen. Snel ging de kanu-
ruhan; er worde niet verteld van wat er onderweg gebeurde;
spoedig bereikte hij de kluizenarij. Na van zijn wagen afgestegen
en de poort binnengegaan te zijn, vond hij den heilige omringd
door zijn leerlingen. Deze begroette den kanuruhan beleefd:
«Aum, aum, heil zij u, mijn beste kanuruhan. Wat is uw doel,
dat gij bij mij in de kluizenarij komt?»

De kanuruhan antwoordde: «Heer, ik ben door uw zoon ge-
zonden om u te raadplegen, daar de beide zoons tot koning
zullen worden aangesteld, één op Bali en één op Java. Hierom
vroeg uw zoon uw advies. Wat de heilige zegt zal door uw zoon
gevolgd wordens.

De heilige sprak: «Werkelijk, wil de koning dat doen? Het
zou niet gaan op die wijze. Immers, hoewel het waar is, dat er
op Bali nu geen regeerend vorst is, daar bevindt zich echter een
groote heilige in de kluizenarij van de desa ^ila-yukti, die in
verhouding ouder is dan ik. Hij is buitengewoon machtig en
zijn naam is de heilige van Kuturan. Ik zal eerst naar Bali gaan
om bij den heilige van Sukti te komen en zijn goedkeuring te
vragen. Gij echter kanuruhan, ga eerst naar de stad terug om
den koning mede te deelen, wat ik u gezegd heb. Als ik terug
kom van Bali, dan ga ik door naar de stad om bij mijn zoon te
komen en te vertellen wat voor bericht ik van Bali krijg».

De kanuruhan nam onder het maken van een sëmbah afscheid
om naar de stad terug te gaan, en zoo verliet hij de kluizenarij.
Er worde van hem niet verteld.
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HOOFDSTUK XI.

Wij spieken nu over den heiligen Bharadah. Hij drukte zijn
dochter Wedawatï op het hart: «Wel, mijn dochter, heb geen
haast om heen te gaan. Wacht totdat ik van Bali teruggekomen
ben. Bovendien ben ik met mijn werkzaamheden nog niet
klaar. Later zult gij samen gaan met mij». Zijn dochter gehoor-
zaamde hem.

Toen brak de heilige Bharadah op om naar Bali, naar de
kluizenarij van Sukti, te gaan. De desa's nu waarlangs hij van
af zijn kluizenarij Lëmah-tulis ging, waren: Watu-langgi, Sang-
kan, Ban as a ra, J apan , Pan daw a, Bubur-mirah, bij de desa
Campaluk, Kandi-kawiri, Kuti-kuti; hier ging hij overnachten.
Den volgenden morgen ging hij verder en kwam aan te Kapu-
lungan, Makara-mungkur, Bayalangu, Ujung-alang, Dawëhan,
Pabavëman, Tirah, Wunut, Talëpa, We-putih, en Genggong,
Gahan, Pajarakan, Lesan, Sëkarrawi, Gading; toen wendde de
heilige zich Noordwaarts langs Momorong, Ujung-widara, Waru-
waru, Dalëman, Lëmah-mirah, Turapas, Banu-Langu, den berg
Patawuran, de heilige Pas, Langundi, Pabukuran, Alang-alang-
dawa, Patukangan, Turayan, Karasikan, Balawan, Hijin, Blaran,
Andëlan, en zoo kwam de heilige spoedig aan te Sagara-rupëk
(d.i. de enge Zee). Hier wachtte hij op een veerman, maar toe-
vallig was er geen veerman. De heilige wist geen raad; toen
zag hij een blad van een broodboom op het strand liggen
en dit deed hij op de zee drijven om er mee te varen. Op het
blad van den broodboom staande, zette hij koers Oostwaarts en
richtte zich naar de desa genaamd Kapurancak. Daar steeg de
heilige Bharadah van het blad van den broodboom af; dit blad
van den broodboom werd door den heilige ergens verstopt. Zoo
ging hij door naar de kluizenarij van Cilayukti. Er worde niet
van den tocht van den heilige verteld; spoedig bereikte hij de
desa Sukti, en hij ging in het gastengebouw zitten.

Te dien tijde was de heilige van Kuturan bezig zijn over-
peinzing te doen. Lang kwam hij niet uit zijn kluizenarij te
voorschijn, daar hij verdiept was in het doen van zijn overpein-
zing. Ongeduldig (?) wachtte de heilige Bharadah in het gasten-
gebouw ; toen bande hij water, en dit water stond zoo hoog als
de hals van den grooten Katuran. Onwrikbaar deed deze nog
steeds zijn overpeinzing. Toen werden daarna jeukmieren geband;
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op het water drijvend beten en overstelpten zij gezamenlijk den
hals van den heilige van Kuturan. Deze bleef nog steeds aan
zijn overpeinzing. Daarop verdween het water, en het werd droog ;
de jeukmieren werden als het ware weggeveegd. Hij wist wel,
dat er een gast, zijn collega van Lëmahtulis, kwam, doch hij deed
net alsof hij het niet wist. Na langen tijd kwam de heilige Kuturan
eindelijk te voorschijn en ging naar het gastengebouw.

Terwijl heer Bharadah van de bank van het gastengebouw
afsteeg werd hij door den heilige van Kuturan begroet: «Aum,
aum, heil zij u, mijn beste collega. Wat is er van u dienst? Het
lijkt me een bijzondere dag vandaag, dat gij komt. Kom, collega,
laten wij eens gaan zitten, 't Is sedert lang dat wij elkaar niet
gezien hebben».

Nadat heer Bharadah een sëmbah gemaakt had, ging hij ver-
volgens zitten. Daarop sprak hij tot den heer van Kuturan in
dezer voege: «Ik betuig u mijn beleefden dank voor uwe begroe-
ting. Het doel, waarvoor ik hier bij u kom, is, dat ik uw goedvinden
verlang te krijgen en wel naar aanleiding hiervan, dat mijn
leerling, de heer Vorst van Java, genaamd Grootkoning Erlanggya,
met den geestelijk-wijdingsnaam Jatiningrat, twee zoons heeft.
Een van deze twee nu zal worden bestemd om koning te
worden hier op Bali, en de andere zal op Java blijven. Zoo zal
in het vervolg Bali met Java met gerustheid vereenigd worden.
Dat is mijn wensch».

Heer Kuturan antwoordde: «Is dat werkelijk het doel, waar-
voor gij hier komt, collega? Op die wijze geef ik geen toe-
stemming. Ik zie geen aanleiding om hem tot vorst te maken
hier op Bali; immers, hier is iemand, een kleinzoon van mij,
die bestemd is om koning te worden. Hij is het, die tot koning
van Bali zal worden verheven».
Heer Bharadah vervolgde: «Heer, ik wil u toch nogmaals
hierop wijzen, dat de andere eilanden, groote gebieden, alle
onderdanig zijn aan Java en tribuut opbrengen».

Heer Kuturan sprak: «Dat kan mij niets schelen, dat zij allen
tribuut betalen en onderdanig zijn aan Java. Wat Bali betreft
ik laat het niet toe op die wijze. Ik vind wel goed, dat
men (Bali met Java) vereenigt door oorlog; dan zal ik doen
wat ik doen kan. Als ik reeds gestorven ben, dan kan de vorst
van Java zijn gang gaan om Bali in bezit te nemen».

Heer Bharadah steeg daarop af en ging vervolgens de klui-
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zenarij uit. Toen deed hij een aardbeving ontstaan; buitengewoon
hevig was de aardbeving. Boomen braken hunne takken, anderen
vielen omver. Menschen, die zich aan den kant van het water
bevonden, vielen gedompeld erin. Vele gebouwen en huizen
vielen omver. Alle menschen van heel Bali werden opgeschrikt;
men liet toen bij den heiligen groote van Sukti informeeren.
De bode sprak tot den heilige: «Heer, wat is dit toch voor
een aardbeving; buitengewoon hevig is de aardbeving».

De heilige Kuturan sprak: <̂ maak u maar niet ongerust, blijf
maar kalm in de stad. Mijn gast van Java is het, die mij plaagt;
hij nu doet deze aardbeving ontstaan». De bode, die van het
hof gekomen was, nam met een sëmbah afscheid om recht-
streeks terug te gaan; van hem worde niet verder verteld.

Wij spreken over heer Bharadah; direkt ging hij van de
kluizenarij van de desa Cilayukti weg en kwam spoedig te
Kapurancak aan. Onmiddellijk nam hij het broodboomblad om
er op het water mede te varen. Doch dit blad zakte in het
water. Dit is de oorzaak, dat hij nogmaals op het blad trachtte
te staan, doch hij zakte er weder mee. Toen verkeerde heer
Bharadah met zichzelf in vertwijfeling, en dacht bij zich zelven:
«Hé, hoe komt het toch, dat ik op deze wijze ben; het schijnt
alsof ik het eiland Java nooit meer zal bereiken». Toen over-
dacht hij in zijn binnenste: «O, ik heb zooeven nog geen afscheid
genomen van den heilige van Sukti. Kom, ik ga terug om
afscheid van hem te nemen». Toen liep heer Bharadah om naar
den heiligen Kuturan te gaan. Spoedig bereikte hij de kluizenarij
en vond den heilige van de desa Sukti daar. Toen maakte
heer Bharadah een sëmbah om afscheid te nemen: «Heer, ik
neem afscheid van uwe voeten».

De heilige van Sukti antwoordde: «Wel, ga uw gang, mijn
jongere broer, wees voorspoedig in uw reis».

HOOFDSTUK XII.

Toen verliet heer Baradah de kluizenarij en bereikte snel
loopend spoedig Kapurancak. Op het broodboomblad staande
ging hij gerust Westwaarts en kwam aan te Segara-rupëk; hier
ging heer Bharadah aan wal. Er worde niet verteld van wat er
gedurende de reis van den heilige gebeurde; spoedig bereikte hij
de stad Daha, en vond zijn zoon, den koning Erlanggya, terwijl
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deze audiëntie gaf. Heer Bharadah kwam door de lucht zwevend
aan. Men schrok toen men hem zag staan midden in de vergade-
ring. Zijn voeten werden door koning Erlanggya omvat en op
's konings kruin geplaatst.

De heilige sprak: «Ach mijn zoon, de koning, ik ben op Bali
geweest, doch bereikte mijn doel niet. De heilige van Qilayukti
vindt niet goed, dat een van uw zoons koning wordt op Bali.
Hij werd zeer nijdig en laat het niet toe. Een kleinzoon van
hem is bestemd om er koning te worden. Hij heeft zelfs zijn
kracht met de mijne gemeten. Bijna kon ik Java niet weer be-
reiken. Op een broodboomblad zakte ik in het water».

De vorst sprak, terwijl hij een sëmbah voor de voeten van
den heilige maakte: «Heer, zet het plan dan niet door, in-
dien het zoo is. Want de bovennatuurlijke kracht van den heilige
van Bali is buitengewoon. Indien gij er op aandringt, zal hij
ons ten slotte vervloeken. Wij zullen Java splitsen».

De heilige sprak: «Ha! die woorden van u treffen mijn hart,
koning; dan zal ik ze noemen Janggala en Kadiri. Draal niet,
maak alles spoedig klaar, nu ik juist hier ben; ik zal eerst gaan
rusten in mijn logeergebouw».

Toen werd de heilige door den koning naar het ivoren
logeergebouw gebracht. Hier kreeg hij van den vorst allerlei
spijzen. Er worde gezwegen van den grooten Bharadah.

Wij spreken over den vorst. Hij kwam weder te voorschijn
bevelende twee troonzetels te maken, benevens een hal, waarin
zijn zoons zouden worden gehuldigd, daar zij beiden tot koningen
verheven moesten worden, mitsgaders tenten, die zeer bekoorlijk
waren en waarvan de stijlen met kleurige doeken bekleed waren.
Er behoeft nauwelijks gesproken te worden van allerlei gouden-
en juweelen voorwerpen, die buitengewoon bewonderenswaardig
waren. De eene troonzetel werd in het Oosten gezet en de andere in
het Westen. De landleeraren: brahmanen, geleerden en rësi's maak-
ten allen hun opwachting op de huldigingsplaats om te huldigen.

Nadat de prinsen zich gekleed hadden, kwamen zij beiden
te voorschijn om gehuldigd te worden en zij bestegen de tenten.
Ieder van beide kreeg dezelfde voorwerpen. Zij werden toen
door de brahmanen, geleerden en rësi's gehuldigd en door allen,
die hen beide tot koning verhieven. Weergalmend was het
geluid der gongs, gëndings en klaroenen, en alle muziek-instru-
menten speelden.
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Nadat zij gehuldigd waren, bestegen zij hun respectievelijken
leeuwentroon. Het was bekoorlijk om te zien. Hij die plaats
nam op den Oostdijken leeuwenzetel werd koning van Janggala
genoemd; hij die plaats nam op den Westelijken leeuwenzetel
werd koning van Kadiri genoemd. Toen dit alles gebeurd was,
maakten zij ieder voor zich een kraton en bouwden de ommuring
ervan, (welke twee kratons) Janggala en Kadiri genoemd werden.
Op deze wijze regeerden zij met voldoening als koningen.

HOOFDSTUK XIII.

Ten langen leste gaf de koning van Kadiri gehoor aan slechte
laster in zijn beleid. Hij wilde oorlog voeren. Zijn broeder, de
koning van Janggala, zou door hem, den koning van Kadiri,
worden aangevallen. Toen maakte hij zijn leger strijdvaardig
om Janggala aan te vallen. Toen de koning van Janggala vernam,
dat hij door den koning van Kadiri zou worden aangevallen,
ging hij zijn opwachting maken bij zijn verheven vader en
sprak tot den ouden vorst in dezer voege: «Mijn verheven
koninklijke vader, ik geef u kondschap, dat ik door uw zoon,
den koning van Kadiri, word aangevallen».

Koning Erlanggya sprak: «Hé, wat is dat inderdaad voor
een manier van doen. Maak niet haastig een tegenaanval;
ik zal nog iemand sturen naar Kadiri. Ga maar eerst terug
naar Janggala».

De koning van Janggala vroeg toen verlof om terug te gaan
en bereikte spoedig Janggala.

De bode van den ouden vorst was reeds naar Kadiri ver-
trokken om den vorst van Kadiri tegen te houden en den
strijd te doen ophouden. De vorst van Kadiri gehoorzaamde
hem echter niet; hij was vast van plan om Janggala aan te
vallen. Rumoerig was het geluid der muziekinstrumenten en
dat der gongs, gëndings, die weergalmden en doorelkaar luidden,
hetgeen oorverdooving veroorzaakte, daar het gecombineerd was
met het gehinnik der paarden, (het gebrul) der olifanten en
het gewapper der vlaggen. De ruiters liepen achteraan dicht
opeen.

In Janggala had men bovendien reeds verdedigers opgesteld
om het leger van Kadiri te gemoet te komen. Dicht opeen en
groot was het aantal van de soldaten. Weergalmend was het
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geluid der muziekinstrumenten. De oprukkende legermacht was
gelijk aan neerstortende lava. De voorhoeden raakten reeds slaags;
het was druk, men bracht elkander verliezen toe. Er worde
niet verder verteld.

Wij spreken over koning Erlanggya. Hij zeide tot den heilige
verzoekende den strijd te doen ophouden. De heilige vertrok
om naar den vorst van Kadiri te gaan. Spoedig kwam hij daar
en vond den koning van Kadiri zittende op zijn troon, om-
ringd door zijn onderdanen. Toen deze zag, dat de heilige
aankwam, steeg hij van zijn zetel af en maakte voor den heilige
een sëmbah terwijl hij hem begroette. Daarop sprak de heilige:
«Ik dank u zeer voor uw begroeting, mijn kleinzoon de
koning. Het doel dat ik hier kom, is om uw strijd te doen
ophouden. Ik zal u vertellen omtrent de verdeelingsgrens van
dit eiland Java. Gehoorzaam mij, mijn kleinzoon. Indien de
vorst mijn regeling niet wil eerbiedigen en indien gij nogmaals
ruzie maakt met uw broeder, dan zal ik u een vloek opleggen».

De koning van Kadiri sprak: «waarom zou uw kleinzoon uwe
woorden niet eerbiedigen, heer?»

De heilige zeide: «gij zijt gelukkig, mijn kleinzoon, de koning,
als gij mijn woorden eerbiedigt. Blijf achter, mijn kleinzoon, ik
wil naar Janggal-a gaan om den strijd van mijn kleinzoon, den
koning van Janggala, te doen ophouden. Ik zal vloek opleggen
op den koning van Janggala».

Toen ging de heilige Bharadah naar Janggala. Er worde niet
van den tocht van den heilige verteld. Hij kwam spoedig bij
den vorst van Janggala aan, dien hij vond omringd door zijn
onderdanen. Toen de koning van Janggala zag, dat de heilige
aankwam, steeg hij van zijn zetel af en maakte vervolgens een
eerbiedige sëmbah voor den heilige. Daarna sprak de koning
van Janggala: «Heil zij u, heer de heilige; wat is uw doel
dat gij bij uw kleinzoon komt? Laten wij eens gaan zitten,
heer de heilige».

Onmiddelijk ging de heilige zitten en sprak vervolgens:
«Mijn doel, dat ik bij mijn kleinzoon kom, is, om uw strijd
te doen ophouden. Ik ben bij uw broeder, den vorst van Kadiri
geweest om zijn strijd te doen ophouden. Ik zal de opbrengst
en alle landlieden van dit eiland Java voor u verdeelen, be-
halve wat mijn zoon, uw vader toekomt. Ik wil u in een goede,
broederlijke verhouding brengen (tot uw broeder). Gehoorzaam
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mij, mijn kleinzoon; u zal ik een vloek opleggen indien gij weder
tweedrachtig zijt. Geef nooit gehoor aan verklikkerij en laster,
mijn beste kleinzoon. Pas uw goed inzicht steeds toe, mijn
kleinzoon de koning>.

De vorst van Janggala sprak: «O, heilige, waarom zou ik uw
woorden niet gehoorzamen, heer, immers, gij wijst mij het zeer
goede aan?»

Daarna deden de vorst van Kadiri en de vorst van Janggala
hun respectievelijk leger terugtrekken. De landerijen en alle
landslieden werden door den heilige verdeeld. Iedereen kende
zijn eigen grens; allen waren welvarend.

HOOFDSTUK XIV.

Toen ging de heilige terug naar de stad van koning Erlanggya,
waar hij den koning audiëntie gevend vond. Toen de vorst den
heilige zag aankomen, steeg hij af en veegde de voeten van den
heilige, welke hij op zijn kruin plaatste. De heilige sprak: «Ik
heb den strijd van uw zoons reeds doen ophouden en daarna
de landerijen verdeeld. Men weet nu ieders grens; alles gaat
goed. Ik heb vloek opgelegd voor het geval, dat zij zich elkanders
gebied mochten toeëigenen. Uw zoons gehoorzamen mij. Nu wil
ik, dat de zoon van den patih rijksbestuurder wordt van Janggala,
en de zoon van uw kanuruhan rijksbestuurder wordt van Kadiri
Dat is om ruzie te voorkomen; laten zij het goed regelen. Ik
zal hun vloek opleggen. De aanleiding, dat ik dit zeg, is, omdat
de patih en de kanuruhan het vrome leven willen omhelzen,
den vorst te volgen om den Dharma te bestudeeren».

De vorst sprak tot zijn meester: «Het is zeer juist, heer,
wat gij zegt. Nu willen de patih en de kanuruhan uw richting
volgen om het vrome leven te omhelzen en den Dharma te
bestudeeren, terwijl zij aalmoezen vragen aan zout- en houts-
koolverkoopers. En zij verlangen de middelmatige te gebruiken;
ceremoniekosten groot vier duizend zullen u aangeboden worden».

De heilige sprak: «Het plan van den patih en van den kanuruhan,
dat zij mijn zoon, den vorst in uwe ontberingen verlangen te
volgen, is zeer goed. Kom, maak dan alles klaar, draal niet, ik
verlang terug te gaan naar de kluizenarij».

Spoedig werden de ceremoniën klaar gemaakt met bloemen;
de offeranden waren voltallig. De patih en de kanuruhan kleedden
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zich toen met nieuwe kleeren. Nadat zij ingewijd waren werden
zij onderwezen in den Dharmma.

De vorst sprak tot zijn meester: «Nu is het werk voor den
patih en den kanuruhan klaar».

De heilige zeide nogmaals: «O, koning, uw vader vraagt verlof om
naar de kluizenarij terug te gaan. Mogen de patih en de kanu-
ruhan door u van het een en ander op de hoogte worden gesteld».

De vorst maakte toen een sëmbah voor zijn meester, terwijl
hij de voeten van den heilige afveegde, welke hij op zijn kruin
plaatste. Toen vertrok de heilige. De patih en de kanuruhan
wilden toen den heilige volgen, doch dit stond de heilige hun
niet toe. Toen maakten zij een eerbiedige sëmbah, terwijl zij de
voeten van den heilige afveegden.

Gerust ging toen de heilige in zijn tocht. Er worde niet ver-
teld hoe hij gegaan was; spoedig kwam hij in zijn kluizenarij
aan en vond er zijn dochter.

Wedawatï riep: «Wel, mijn heer komt», daarop steeg zij af en
maakte een sëmbah.

De heilige spfak: «Nu kom ik, mijn lieve; ik ben sedert lang
van plan geweest om terug te gaan naar de kluizenarij, doch ik
kwam maar steeds niet klaar met mijn werkzaamheden. Nu ben ik
klaar met mijn werk, vandaar dat ik terug kom in de kluizenarij».

Wedawatï sprak weder: «Wanneer toch gaat gij u verlossen,
heer?»

De heilig sprak: «Verlangt gij werkelijk zoo spoedig mogelijk
verlost te worden, mijn lieve schat? Wacht dan een oogenblik;
ik wil nog een paar woorden achterlaten bij Wökcirsa».

Wökgirsa en Mahisawadana schrokken, maakten voorover-
buigend een sëmbah en spraken vervolgens tot den heilige:
«Wil mijnheer zich nu verlossen? Wokcirsa en Mahisawadana
verlangen mede verlost te worden».

De heilige sprak: «Gij, Wokcirsa en Mahisawadana, kunt niet
samengaan met ons. Eerst over drie jaar komt uw einde, en gij
zult ons later vinden. Blijft gij dan hier achter om te wonen».

Nadat hij dit gezegd had, zweeg hij, en op hetzelfde oogenblik
verloste de heilige zich tegelijk met zijn dochter Wedewati. Zij
beiden verdwenen gelijk damp. Nadat de heilige Bharadah en
zijn dochter verdwenen waren, gingen zij de lucht in.

De kluizenarij op het kerkhof werd toen genoemd: Murare.
Er worde hiervan niet verteld.
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Wij spreken over den zoon van den reeds verlosten Bharadah,
den eene te Lemah-tulis achtergeblevene, wiens naam nu heer
Yajnec.wara was. Hij nu nam de heele inhoud van de kluizenarij
op het kerkhof in bezit, benevens alle bezittingen en alle boeken,
in de eerste plaats goud en juweelen, rijst, geld en alle slaven
en karbouwen en koeien. Dit alles werd door heer Yajiïecwara
genomen en naar Bhuh-tulis gebracht. Wat hij achterliet was
alleen, wat diende tot onderhoud van Wökcirsa en Mahisawadana,
die de kluizenarij op het kerkhof bewaakten.

Daarom dient de kluizenarij te Uwih-citra tot wijdingsplaats,
daar er de afstammelingen van heer Bharadah wonen, de plaats
dus van «warme» geleerden. Dit gaat neerdalend tot Rupit, waar
een leerling van den heiligen Bharadah woont; daarom is Rupit
eveneens de plaats om te wijden.

Aldus zijn de lotgevallen van heer Bharadah toen hij te Lëmah-
tulis leefde.

B heeft nog: Klaar geschreven op den Berg Sèma, met het
front naar het Westen aan een groote rivier; daar is er
een grot. Caka 1462. enz.
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