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afgebeeld op den hoofdmuur der vierde gaanderij van

den Baraboedoer.
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I n l e i d i n g .

Toen in het Oudheidkundig Verslag 1929 *) de met het slot van
den Gandavyüha-tekst correspondeerende reliefs aan den derden
hoofdmuur en de der-de en vierde balustrade van Baraboedoer be-
sproken werden, moest de behandeling van den vierden hoofdmuur
achterwege blijven, daar de hiervoor onmisbare uitgave van de
Bhadracarï door Watanabe") te Batavia niet aanwezig was en alle
pogingen om de beschikking over een exemplaar van dit werk te
verkrijgen mislukt waren. Nu dit bezwaar sinds kort is komen te
vervallen doordat ik het exemplaar van Watanabe's geschrift uit de
Leidsche Universiteitsbibliotheek heb kunnen raadplegen, wil ik aan
de hand van den inhoud der Bhadracarï een doorloopende verklaring
van de reliefreeks der hoogste gaanderij trachten te geven.

Vooraf moge er aan worden herinnerd, dat de Bhadracarï, voluit
geheeten Bhadracarïpranidhanagatha[h] „Strophen (inhoudende)
de vrome gelofte tot het volgen van (Samanta)bhadra's levens-
wandel" een in Dodhaka-maat, in het gatha-dialect gesteld gedicht
is, dat in zijn meest volledigen vorm 62 verzen telt en het slot
vormt van den Gandavyüha, welk geschrift op zijn beurt het laatste
hoofdstuk van het Avatamsakasütra uitmaakt. Bovendien is het als
zelfstandig gedicht, los van den Gandavyüha, in omloop geweest.

en wr/atój<7<?« )̂. In het Sanskrit zijn twee redacties
van de Bhadracarï bewaard, t.w.:

De 2>cto?£?ni'f rfw r<?/ie/.s van rf<? rf<?rrfe f» tiVrrfe firoanrffri)' van Barafcoe-
O.F . 1929, p. 179 vlg.

DtV B/iarfracori, £ m e /Vota ftjitWAw/wcA-re/ü/toiW Ljiriè, Leipzig, 1912.
WATANABE, O.C., p. 13 vlg. en 19 vlg.
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2 4 2 DE BHADRACARÏ.

a. een Noordelijke, vertegenwoordigd door (1) een aantal Nepa-
leesche hss van het zelfstandige gedicht en van het slot van den
Gandavyüha-tekst; (2) een Tibetaanschen blokdruk in Laiïca-schri ft
van het zelfstandige gedicht, geheel overeenkomend met de Nepalee-
sche redactie ervan. In al deze hss evenals in den druk wordt de
Bhadracarï voorafgegaan door een korte inleiding in proza.

b. Een Zuidelijke, vertegenwoordigd door vier Japansche hss''),
die alle teruggaan op een Sanskrit-exemplaar, dat de bekende Tantra-
leeraar Amoghavajra, tezamen met verscheidene geschriften van
tantrischen aard, tusschen de jaren 746 en 771 van Ceylon of Zuid-
Indië naar China had medegebracht. Van hier werd omstreeks het
jaar 806 een exemplaar door Köbö-daishi Kükai, den toekomstigen
stichter van de Shingon-secte, naar Japan gebracht, waarna er binnen
een halve eeuw nog drie exemplaren volgden. De Noordelijke en
Zuidelijke redacties bevatten beide 62 strophen en stemmen over het
algemeen met elkaar overeen, behoudens twee afwijkingn in de
volgorde der verzen.

Behalve in het Sanskrit is de Bhadracarï ook in drie vertalingen
in het Chineesch overgeleverd.

c. De oudste hiervan, waarvan de titel in het Santkrit terugvertaald
luidt Manjuc,rïpranidh.ïnotpadasütra, is de in het jaar 420 door den
uit Kapilavastu afkomstigen geestelijke Buddhabhadra in het
Bodhimanda-klooster te Nanking vervaardigde overzetting, waaraan
ten grondslag lag een Sanskrit-hs van het gedicht, dat met een
exemplaar van het Avatamsakasütra door C'-pö-lian uit Khotan was
medegebracht. Buddhabhadra's vertaling bevat slechts 44 strophen,
er ontbreken nml. aan de verzen 5, 16b-19a, 45-51 en 56-62.

d. De tweede vertaling, getiteld Bhadracarïpranidhanagatha, is
afkomstig van de hand van denzelfden Amoghavajra, die het eerste
Sanskrit-exemplaar van den tekst naar China had gebracht. Zooals
begrijpelijk is stemt dit werk geheel met de door de Japansche hss
vertegenwoordigde Zuidelijke redactie van het gedicht overeen.

e. Ten slotte komt de Bhadracarï nog voor als slot van de tusschen
de jaren 769 en 768 door Prajna vervaardigde vertaling van een
Gandavyüha-hs, dat in het jaar 795 door koning C,rï<;vara van Odra

*) Ofschoon de origineelen van deze hss. verloren zijn gegaan, is de Zuidelijke
redactie bewaard gebleven docr de bemoeiingen van den Japanschen geleerde
Jiun, die omstreeks het jaar 1780 een uitgave van het gedicht voorbereidde,
waarbij van zes toen nog bestaande hss. gebruik werd gemaakt. WATANABE, O.C,
p. 15 en 17. . - . , . .
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DE BHADRACARÏ.- 243 '

(Orissa) als geschenk aan keizer To-tsun gezonden was^). Tegen-
over de Noordelijke en Zuidelijke redacties vertegenwoordigt deze
vertaling de Oostelijke redactie van den tekst. Zij bevat alle 62
strophen, in eene van de beide zooeven genoemde redacties eenigs-
zins afwijkende volgorde, en bovendien de korte proza-inleiding van
de onder a genoemde hss.

Behalve Prajna's Gandavyüha-vertaling bestaan er nog twee over-
zettingen van hetzelfde werk als laatste hoofdstuk van het Avatam-
sakasütra, nml. die van den onder c genoemden Buddhabhadra en
die van Ciksananda uit de jaren 695-699"). In geen dezer beide
werken komt echter de Bhadracarï als laatste hoofdstuk voor.

f. Evenals in China is ook in Tibet het gedicht als zelfstandig
geschrift en als slot van den Gandavyüha in de landstaal overgezet.
In den eersten vorm is de vertaling een letterlijke weergave van.de
onder a (2) bedoelden blokdruk; in den tweeden vorm maakt de
Gandavyüha het laatste hoofdstuk uit van de tusschen de jaren 878
en 901 vervaardigde Avatamsaka-vertaling, welke onder den titel
Phal-chen de derde afdeeling van de Kanjur vormt.

. Hierin laten zich drie gedeelten onderscheiden: een
inleiding, de pranidhana's en het slot.

I. Het eerste gedeelte (vs. 1-15) vangt aan met de aanbieding
van de zes anuttarapüja's (hoogste huidebetuigingen) bestaande uit
vandana (lofprijzing) van alle Buddha's (vs. 1-4), püjana (ver-
eering) van de Buddha's (5-7), papadec,ana (verwerping van zon-
den) (8), punyanumodana (het vreugdevol toejuichen van vrome
verdiensten) (9), adhyesana (het eerbiedig verzoeken) van gunsten
aan de Buddha's (10), yajana (het afsmeken) van heil voor allé
schepselen (11)*). Hierop volgen nog drie strophen met heil-
wenschen voor alle Buddha's, de Buddhagebieden en alle schepselen.
. II. Met vs. 16 begint het gedeelte, dat de eigenlijke pranidhana's*)
bevat. Gelijk bekend duidt pranidhana in het algemeen de vurige
smeekbede, het onwrikbare besluit, de plechtige gelofte aan, uitge-
sproken door dengene, die na een voorbereidend stadium van ont-

NANJIO no. 89. Zie mijn ƒ/<?* /4wa/am.ra£<KM/ra, rfc Gandffi'v»/ia <•» 5ara-
r, 7". 5 . G. LXI, p. 270.

«) NANJIO nos. 87 en 88. 7\ B. C, LXI, p. 269.
• *) De DA<n-matfam<7raAa noemt zeven unuttarapüja's (Cap. XIV): Vandana,
püjana, papadeQana, anumodana, adhye§ana, bodhicittotpada en parinamana.

8) Zie o.a. SUZUKI, Oi(//m« o/ A/otöj'öna Burfrf/tiJi», p. 307, DE LA. VALLÉE
POUSSIN, £. /?. £. II, p. 746, COEDÈS, B. E. F. £. O. XXX, p. 43.
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wikkeling te hebben doorloopen en na op den tweeden „trap"
(bhümi) daarvan te zijn aangekomen, zich plechtig voorneemt de
acht nog boven hem liggende treden van den opgang ter volmaking
te bestijgen en hiermede zelf eenmaal een Buddha te worden. Met
het uitspreken van het pranidhana begint zijn loopbaan als bodhisattva
(bodhicarya) ; wijdt hij zich voor eeuwig, door alle zijne toekomstige
geboorten heen, aan het ideaal: de verlossing van al zijne mede-
schepselen te bewerkstelligen. Pranidhana (in het meervoud ge-
bruikt) heeft meer in het bijzonder betrekking op de vrome geloften
(vaak ook het karakter van vrome wenschen en smeekbeden aan-
nemend) bij de intrede van het bodhisattvaschap door den toekom-
stigen Buddha afgelegd, geloften, waarvan het aantal ontelbaar is
en die voor elkeen individueel kunnen verschillen. In den Dharma-
samgraha worden er drie soorten van genoemd®); de Bodhisattva-
bhümi kent tien (maha)pranidhana's™); in de Bhadracari blijkt
het aantal nog veel grooter te wezen, althans als men de vele her-
halingen over het hoofd ziet en alle afzonderlijk geformuleerde ge-
loften ook afzonderlijk telt. Feitelijk is er slechts één voornaam
doel, waarnaar de „ik" in onzen tekst, in telkens andere bewoor-
dingen zegt te streven, dit is de (Samanta)bhadracari „de volmaakt
gelukzalige levenswandel" of „de levenswandel (naar het voorbeeld)
van Samantabhadra, welke de beoefening der bodhisattva-deugden
tot plicht stelt en eindigt met de verwerving van het Buddhaschap.
Aldus vormt de Badracart als slot van den Gandavyüha-tekst de
bekroning van den loopbaan van Sudhanakumara, niet in dien zin,
dat hij de anutturasamyaksambodhi er reeds zou hebben verworven,
maar slechts in zooverre hij er na zijn tallooze omzwervingen ten
leste in is geslaagd den waren kalyanamitra „guru" te vinden, die
hem voorgaat op het pad, dat met f eillooze zekerheid naar de hoogste
zaligheid voert**).

III. Het slot (vs. 48-62) bevat heilwenschen voor dengene, die
het gedicht aanhoort, reciteert, in zijn geheugen bewaart, leest of
onderwijst en aan wien als loon voor deze vrome daad de ver-
lossing door en in Amitabha in uitzicht wordt gesteld. In het onder-
volgende zullen wij nog gelegenheid hebben op deze Amitabha-ver-
heerlijking terug te komen.

•) Cap. CXII: Susthanaprabandhikam, sattvarthaprabandhikam en bud-
dhaksetrapariQodhakam.

1°) DE LA VALLÉE POUSSIN, O.C, p. 746.

" ) Vgl. O. F. 1929, p. 191.
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Kan de Bhadracarï, even arm aan gedachten als onvolmaakt van
vorm als zij is, noch als religieuse uiting noch als dichtwerk " ) onze
bewondering gaande maken, zoo staat tegenover dit oordeel dat der
mahayanistische geloovigen, die het gedicht steeds onder de belang-
rijkste en meest vereerde geschriften hunner gewijde litteratuur
hebben gerangschikt. Het hooge aanzien waarin de Bhadracari heeft
gestaan blijkt reeds uit het feit, dat zij meerdere malen in het
Chineesch is vertaald geworden. Daarnaast staan de getuigenissen
van verschillende Buddhistische auteurs; zoo wordt o.a. in de „Ver-
zameling van aanteekeningen over de vertalingen van de Tripitaka"
gezegd, dat de Bhadracarï in de vierde eeuw in de Buddhistische
landen alom gereciteerd werd. Buddhabhadra voegt aan het slot van
zijne vertaling (zie boven onder c) de mededeeling toe, dat in de
vreemde landen die den Buddha vereeren de vier afdeelingen (der
Buddhistische gemeenschap, d.z. monniken, nonnen, leeken en leeke-
zusters) de strophen verzameling vaak reciteeren en hierbij den
Wensch uitspreken de bodhi te zullen verwerven. In een mystiek
geschrift uit de zevende eeuw wordt de vereering van het bekende
kanonieke werk Saddharmapundarïka aanbevolen en daarbij het vaak
reciteeren van de Bhadracari als plicht voorgeschreven. Uit de levens-
beschrijving van Amoghavajra blijkt voorts, dat, volgens dezen be-
roemden leeraar van het Tantrayana, het bestudeeren van ons gedicht
in de achtste eeuw tot de eerste opgaven van de novieten behoorde.
Later werden meerdere strophen eruit in diverse liturgische werken
opgenomen en gedurende vele eeuwen geregeld in den mahayanisti-
schen eeredienst gebruikt. Volgens Watanabe gelden nog heden ten
dage bij eenige oude secten in Japan enkele strophen uit de
Bhadracari als de belangrijkste geloofsuitspraken bij de dagelijksche
en jaarlijksche ceremoniën. In het bijzonder is het de achtste strophe,
die de belijdenis der zonden bevat, welke alom bekend is en in
de meeste noord-buddhistische gemeenschappen in en buiten Japan
met het bekende tricarana-formulier nog geregeld worden gereci-
teerd. Zoo kan Watanabe tot slot van zijn opmerkingen over de

" ) Dat de auteur van de Bhadracari geen dichter is, blijkt o.m. uit het over-
vloedig gebruik van stoplappcn (sarva, ac,esa, vigesa, vara enz.) en het gedach-
teloos herhalen van gezwollen termen (als samudra in vs. 39 en 40, samanta
in vs. 36 en 37). Alb voorbeeld van averechts gebezigde beeldspraak wijzen we
op vs. 20: „van dadendrang bevrijd moge ik voortschrijden... als een
lotus...". Iets dergelijks in vs. 31: „...terwijl ik de Leer van het Rad laat
rondwentelen....".
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populariteit van het gedicht, waaraan we het bovenstaande hebben
ontleend"), met recht verklaren „dass die religiose Bedeutung der
Bhadracarï nicht leicht zu überschatzen ist: seit bald zwei Jahr-
tausenden hat die Dichtung im buddhistischen Asien die Gemüter
angeregt und gehoben".

a/j /aM/mc/i grcrcAnYf. Uit het boven gegeven
overzicht van de bewerkingen en vertalingen is gebleken, dat de
Bhadracarï in het bijzonder de attentie der tantrische sectcn heeft
getrokken. Amoghavajra, de vertaler van den tekst in het Chineesch,
staat bekend als een der voornaamste invoerders van het Tantrisme
in China, terwijl Köbö—daishi, door wiens bemiddeling het eerste
Sanskrit-exemplaar naar Japan werd gebracht, niet minder bekend-
heid heeft verworven als stichter van de tantrische Shingon-secte in
dat rijk. Ook Prajiïa, de vervaardiger van de Chineesche vertaling
behoorde blijkens zijne overzetting van het zuiver tantrische geschrift
Prajnaparamitahrdaya tot de secte der Yogacarya's"). Al lijdt het
geen twijfel, dat de aantrekkingskracht, die onze tekst op de aan-
hangers van deze secte heeft uitgeoefend, haar oorsprong vindt in
de persoon van Samantabhadra, den legendarischen stichter van de
Yogacarya-secte en mystieken dubbelganger van den hoogsten Jina
Vajrasattva*"), zoo is het toch niet weinig bevreemdend, dat de
inhoud van het gedicht zelf een zuiver Mahayanistischen geest ademt
en geen spoor van tantrische invloeden vertoont. In het bijzonder
verwonderen we er ons over, dat de aan het slot van het gedicht
aangeroepen hoogste Buddha niet Vajrasattva, maar Amitabha blijkt
te zijn, die gelijk bekend in het tantrisme geen rol van beteekenis
pleegt te spelen. Een en ander doet de vraag opkomen of niet de
Bhadracarï buiten allen tantrischen invloed om is ontstaan en eerst
in later tijd — mede wellicht omdat de naam van den beroemden
tantra-leeraar Amoghavajra aan de verbreiding ervan verbonden was
— bij de tantrische litteratuur is ingelijfd geworden.

Tot zoover onze opmerkingen over de Bhadracarï in het algemeen.
We willen nu nog enkele punten met de reliefverklaring van
Baraboedoer in verband staande, iets nader in beschouwing nemen.

In ons verslag van 1929
hebben we reeds medegedeeld, dat de Bhadracarï op den vijfden

" ) O.C. p. 10 vlg. :
« ) Vgl. 7\ S. G. LXI, p. 279.
is) Over Samantabhadra zie verder KROM, A/onopra/jV, p. 760.
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hoofdmuur van Baraboedoer is afgebeeld, doch dat het slot van
het gedicht er ontbreekt. Ter verklaring van dit feit hebben we toen
verondersteld, dat bedoeld slot bestemd was te worden aangebracht
op de achterzijde van den hoofdmuur der vierde gaanderij, overeen-
komende met de vijfde balustrade (VB), welke zijde dezelfde ver-
deeling in paneelen — we kunnen hier thans nog aan toevoegen : ook
dezelfde voet- en kroonlijsten met profileeringen — vertoont als de
balustrades der lagere gaanderijen en, naar men hieruit mag afleiden,
voor het aanbrengen van reliefvoorstellingen geheel in gereedheid
was gebracht. Door de toevoeging van deze paneelen, waarvan we
er 40 aanwezig meenden te zijn, zou het totale aantal der aan den
Gandavyüha gewijde reliefs 500 komen te bedragen, hetzelfde
auspicieuse getal, dat tot twee maal toe bij de telling der lager
gelegen reliefreeksen voorkomt, terwijl als tweede gevolg van deze
toevoeging zich het opmerkelijke verschijnsel zou voordoen, dat in
de geheele Gandavyüha-reeks (dus inclusief V B) een gelijk aantal
reliefs aan de bodhisattva's Maitreya en Samantabhadra gewijd zou
zijn (één hoofdmuur en anderhalve balustrade).

We vragen ons nu af of deze hypothese nog kan worden gehand-
haafd nadat we de Bhadracarï nauwkeuriger hebben leeren kennen
en met de reliefs der hoogste gaanderij vergeleken hebben.

In de eerste plaats dient een correctie te worden aangebracht:

Deel 97. 17
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het aantal der eventueel voor reliefversiering bestemde paneelen op
V B is niet 40, maar 56, t.w. op elk één achtste deel 7 (waarvan
het vierde een gevouwen paneel is, dat omloopt in den inspringen-
den hoek) " ) , waaruit volgt, dat, indien ook al de mogelijkheid van
een voortzetting der Bhadracarï-illustraties op VB blijft bestaan,
hierbij toch geen symbolische of iconografische bedoeling kan hebben
voorgezeten gelijk vroeger door ons is verondersteld. >

Onderzoeken we nu de bovenbedoelde mogelijkheid nader, dan
moet het opvallen, dat het aantal paneelen op V B, dat thans tot
56 gestegen is, in een wanverhouding tot den omvang van het onge-
illustreerd gebleven gedeelte van het gedicht, tellende 15 strophen;
is komen te staan. Waar op V immers 72 reliefs voor de illustratie
van 47 strophen beschikbaar waren, d.i. dus gemiddeld ongeveer
3 reliefs voor 2 strophen, is deze verhouding op V B in 56 op 15,
of ongeveer 7 :2 veranderd. De verklaring van deze abnormale ver-'
houding zou nog hierin kunnen worden gezocht, dat op Baraboedoer
een Bhadracarï-bewerking met een langer slotgedeelte dan het ons
bekende zou zijn gevolgd of dat de beeldhouwers de opdracht zou-
den hebben gekregen het slot — maar dan in de ons bekende be-
werking — met een buitengewone uitvoerigheid op V B weer te
geven. Maar de eene noch de andere onderstelling- kan aannemelijk
worden geacht, in aanmerking genomen, dat voor het bestaan van
een langere Bhadracari-tekst geen enkele aanwijzing aanwezig is,
terwijl ongetwijfeld eene uitvoerigheid, die de opgaaf zou ingehou-
den hebben om van een gedicht met abstracten inhoud gemiddeld
ten minste drie illustraties bij elke vierregelige strophe te leveren, zelfs
aan de Baraboedoer-kunstenaars te zware eischen zou hebben gesteld.

Achten we het op grond van het bovenstaande niet waarschijnlijk,
dat het ooit in de bedoeling van de ontwerpers van het bouwwerk
gelegen heeft de laatste 15 strophen van de Bhadracarï op de hoogste
balustrade af te beelden, zoo moet thans nog de vraag onder het
oog worden gezien, om welke reden deze voorstellingen achterwege
gelaten kunnen zijn. Het is van belang in dit verband de aandacht
te vestigen op het feit, dat het einde van de relief reeks op V juist
samenvalt .met het eind van het tweede gedeelte van het gedicht,
dat de pranidhana's bevat. Zooals boven reeds is medegedeeld be-
staat het hierop volgende, niet op Baraboedoer afgebeelde slot in

i") De hier gereproduceerde schetsteekening danken we aan de vriendelijkheid
van den heer Th. van Erp.
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hoofdzaak uit een aantal heilwénschen aan den lezer of hoorder
van het gedicht, waarin het meeste opvalt de zeer voorname plaats
die Amitabha er inneemt. Terwijl toch deze Dhyanibuddha noch in
het voorafgaande gedeelte van den Gandavyüha, noch iri het eerste
en tweede deel van de Bhadracarï in het bijzonder van zich doet
spreken, laat staan dat hij er boven zijne mede-Jina's zou worden
verheven, treedt hij plotseling aan het slot van het gedicht dermate
op den voorgrond, dat de verwerving van de hoogste zaligheid gelijk-
gesteld wordt met het ingaan in Amitabha's paradijs. Deze inconse-
quentie doet van zelf de vraag opkomen of de opdrachtgever der
beeldhouwers van Baraboedoer, terwijl hij den Bhadracarï-tekst
van 62 strophen voor zich had, wellicht de laatste 15 strophen niet
op het bouwwerk heeft laten afbeelden omdat de bevoorrechte plaats
hierin aan Amitabha toegekend niet strookte met zijn eigen geloofs-
overtuiging, volgens welke die plaats eerder aan Vairocana of
Vajrasattva toekwam. Nochtans moet ook deze hypothese o.i. worden
verworpen en wel op grond van de overweging, dat de diepe eerbied
door den Baraboedoer-kunstenaar aan het geschreven woord betoond
hem nimmer zou hebben veroorloofd het slot van een in zoo hoog
aanzien staanden tekst als de Bhadracarï eigenmachtig te suppri-
meeren.

De laatste oplossing die ons nu nog rest èn welke o.i. de meeste
kans heeft de juiste te zijn is deze, dat de op Baraboedoer gevolgde
bewerking van het gedicht het laatste, op het bouwwerk niet afge-
beelde gedeelte niet heeft bevat en dus bij de 47ste strophe eindigde.
Deze onderstelling vindt krachtigen steun in het feit, dat de oudste
vertaling van de Bhadracarï in het Chineesch, die van Buddhabhadra
uit het jaar 420, teruggaat op een Sanskrit-redactie, waaraan het
geheele laatste gedeelte ontbrak*'). In deze redactie volgden op vs.
43 nog slechts de strophen 52-55, waarin de naam Amitabha niet
voorkomt, en eindigde het gedicht met vs. 44, bevattend de gelofte
tot het volgen van de pranidhana's van den bodhisattva Manjucjï.
Deze omstandigheid maakt het o.i. zeer waarschijnlijk, dat het
Amitabha verheerlijkende slot oorspronkelijk niet tot het gedicht
heeft behoord en er in later tijd aan is toegevoegd onder invloed
van een secte, die Amitabha als hoogsten Dhyanibuddha vereerde
en de Bhadracarï van dezen sectarischen stempel heeft willen voor-
zien om het in zoo hoog en algemeen aanzien staande geschrift bij

" ) Zie het vergelijkend overzicht aan het eind van dit artikel.
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het corpus van zijne gewijde schriften te kunnen inlijven"). Als
dit zoo is, heeft de oorspronkelijke Sanskrit tekst van het gedicht,
dien Buddhabhadra in het Chineesch vertaalde, alvorens als legger
voor de Earaboedoer-reliefs van den vijfden hoofdmuur te worden
gebruikt, een eerste uitbreiding ondergaan door toevoeging van de
strophen 43-47 (die niet bij Buddhabhadra, maar wel op Baraboedoer
zijn te vinden), terwijl later, maar vóór de jaren 746-771, het tijd-
vak waarin Amoghavajra's vertaling tot stand kwam, er nogmaals
een 15-tal strophen, vormende het slot van de Bhadracarï in haar
tegenwoordige gedaante, aan werd toegevoegd. De Baraboedoer-
bewerking van het gedicht zou aldus een tusschenstadium tusschen
den oudsten en kortsten vorm en de jongere en uitvoeriger redacties
ervan vertegenwoordigen.

De />rf>5o-Hi/«d/«<7. Er is nog een andere kwestie, die in aan-
sluiting op de vorengaande opmerkingen onze aandacht vraagt. Uit
den inhoud der Bhadracarï blijkt ten duidelijkste, dat de „ik", die
in het gedicht voortdurend aan het woord is, een (ongenoemde)
jongere is, die zich bij het brengen van de anuttarapüja's en bij
het uitspreken van zijne vrome geloften den levenswandel van den
bodhisattva Saniantabhadra tot voorbeeld van zijne eigen bodhicarya
stelt. Behalve in de vele strophen, die van de (Samanta)bhadracarï
spreken, komt dit duidelijk uit in de verzen 42 en 43, welke een
aanroeping aan den bodhisattva bevatten. Hoe weinig reden er ook
is om aan de juistheid van deze opvatting te twijfelen, het is een
feit dat de auteur van den Gandavyüha een andere opinie is toe-
gedaan. Althans in de Noordelijke redactie van het gedicht (zie
boven onder a) evenals in Prajfia's Chineesche vertaling wordt de
strophenverzameling voorafgegaan door een korte inleiding in proza,
die zegt, dat de bodhisattva Samantabhadra, na een in het vooraf-
gaande beschreven wonder te hebben verricht, in versvorm de
(volgende) vrome gelofte aflegde. Aldus wordt- de geheele Bhadra-
carï aan Samantabhadra in den mond gelegd in tegenspraak met
het gedicht zelf, dat den ongenoemden jongere als spreker laat
optreden. Dat er door een van beide bronnen een verkeerde voor-
stelling van zaken wordt gegeven is duidelijk en dat de fout niet
bij den auteur van het gedicht kan schuilen behoeft evenmin betoog.

i*) Voor andere voorbeelden van een dergelijke inlijving zie 7Ï B (7. LXI,
p. 279.
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Moet er dus worden aangenomen dat de proza-Inleider de — van
groote slordigheid of onnadenkendheid getuigende — vergissing
heeft begaan, dan springt het tevens in het oog, dat de tot dus\^er
gangbare meening als zou de Bhadracari oorspronkelijk het siot van
den Gandavyüha hebben gevormd en zich in later tijd daarvan
hebben afgescheiden om als zelfstandig gedicht te drcuieeren en
in het Chineesch en Tibetaansch te worden vertaald niet houdbaar
is. Het ontstaan toch van de proza-inieiding laat zich alleen ver-
klaren, als men aanneemt dat het gedicht aajivankelijk juist als zelf-
standig geschrift in omloop is geweest en eerst later, na door een
onbevoegde hand van de bedoelde inleiding te zijn voorzien, als
slot aan den Gandavyüha is toegevoegd, de ongenoemde spreker
van het gedicht met de hoofdpersoon van den laatsten tekst,
Sudhanakumara, geïdentificeerd zijnde. Dat de gang van zaken zich
aldus laat reconstrueeren wordt mede zeer waarschijnlijk gemaakt
door het feit, dat in de beide oudste Chineesche vertalingen van den y*
Gandavyüha als laatste hoofdstuk van het Avatamsakasütra, resp.
door Buddhabhadra uit ca. 420 en Qiksananda uit 796-798, de
Bhadracari niet als slot voorkomt (zie boven onder c en e), terwijl het
gedicht wel is opgenomen in de uit 796-798 dateerende vertaling
van Prajiïa (zie boven onder e) **),

De bovenstaande opmerkingen zijn voor de reliefverklaring van
den vijfden hoofdmuur in zooverre van belang, dat het ons interes-
seert te weten of men zich op Baraboedoer gehouden heeft aan de

*•) Voor de d a t e e r i n g van Baraboedoer zijn de uit de diverse bewerkin-
gen en vertalingen van de Bhadracarï te putten chronologische gegevens niet
zonder eenig belang. Uit het volgende overzicht

420. Buddhabhadra vertaalt Gandavyüha zonder Bhadracarï-slot,
420. Buddhabhadra vertaalt Bhadracarï zonder eind-strophcn,
695—699. Ciksananda vertaalt Gandavyüha zonder Bhadracarï-slot,
746—771. Amoghavajra vertaalt Bhadracarï met eind-strophen,
796—798. Prajiia vertaalt Gandavyüha met Bhadracarï-slot met eind-str.

blijkt, dat de eind-strophen, die op Baraboedoer ontbreken, vóór de periode
746—771, waarin Amoghavajra's vertaling tot stand kwam, aan het gedicht
moeten zijn toegevoegd. Waarschijnlijk dateert het bouwwerk dus van vóór
die toevoeging, dus van vóór 746—771. Verder laat zich uit het overzicht
afleiden, dat de Bhadracarï tot 699 nog geen deel uitmaakte van den Gandavyüha
en vóór 796 het slot daarvan is gaan vormen. Aangezien nu op Baraboedoer
van een Gandavyüha-redactie mèt Bbadracarï-slot gebruik is gemaakt, zou men
hieruit tot een stichtingstijd van het bouwwerk van na 699 en vóór 796 moeten
besluiten. Gecombineerd met het boven verkregen gegeven zou dit een terminus
a quo van 699 een een terminus ad quem van 746—771 opleveren. Het is wel
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opvatting van den redacteur van de proza-inleiding, volgens welke
Samantabhadra als hoofdpersoon de püja's brengt en de pranidhana's
aflegt dan wel aan die van de Bhadracarï zelve, die den ongenoemden
jongere van zijne vrome gevoelens en voornemens laat getuigen.

Over het algemeen geeft de mise en scène der reliefvoorstellingen
vrij duidelijk te verstaan, dat de rol van den spreker in het gedicht
door Sudhana wordt vervuld. Deze opvatting komt op ondubbel-
zinnige wijze tot uitdrukking op de tafereelen, die met de pranidhana's
correspondeeren en waarop Samantabhadra in het midden in een
torana of op een zetel heeft plaats genomen en de nimmer ont-
brekende Sudhana hem hulde betuigt. De beteekenis van deze voor-
stellingen kan geen andere zijn dan dat de jongeling bij het afleggen
van zijn vrome geloften zich voortdurend Samantabhadra en des-
zelfs vromen levenswandel voor oogen en tot voorbeeld stelt. Minder
duidelijk zijn de scènes, waarop een ander dan Samantabhadra —
een of meer Buddha's, in een enkel geval ook Manjuqrï — de
middenplaats bezet en de bodhisattva rechts, Sudhana links daarvan,
of de eerste vóór en de laatste achter, als huldebetuigers hebben
plaats genomen. Ofschoon men uit deze reliefs zou kunnen lezen,
dat Samantabhadra als vertolker der gevoelens en gedachten op-
treedt en Sudhana slechts de rol van min of meer overbodig figurant
vervult, laat zich toch o.i. met meer waarschijnlijkheid de opvatting
verdedigen, dat ook in deze scènes Samantabhadra den jongeling den
weg wijst, hem voorgaat in het eerbetoon aan het hoogere wezen.
Deze verklaring schiet echter te kort als de „ik" in het gedicht
bepaalde handelingen (buiten huidebetuigingen) zegt te. verrichten
en deze dan op de reliefs zonder uitzondering door Samantabhadra
worden uitgevoerd, terwijl Sudhana daarbij toeschouwer blijft. Zie
bijv. de zweefvlucht door den bodhisattva uitgevoerd op 60, de tal-
rijke milddadigheidstooneelen, het zich terug trekken van den
bodhisattva in een rotsnis op 41 enz. enz. Is nu in deze voorstel-
lingen de opvatting van de proza-inleiding gevolgd? Hoewel de
vergelijking van het gedicht met de afbeeldingen alle aanleiding
geeft om dit te onderstellen, is er toch nog deze andere mogelijk-

onnoodig te zeggen, dat het zwakke punt in de bovenstaande redeneering wordt
gevormd door het feit, dat de hss., waarop de Chineesche vertalingen berusten,
uit verschillende deelen van Indië afkomstig waren en het zich zeer goed laat
denken, dat in bepaalde streken het slot reeds aan het gedicht en/of het gedicht
reeds aan den Gandavyüha was toegevoegd, terwijl dat elders nog niet het
geval was. Intusschen is het wel opmerkelijk, dat de boven gevonden dateering
ten naaste bij overeenkomt met de langs anderen weg verkregen uitkomsten.
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heid, dat de tallooze tafereelen op de lagere gaanderijen, waarop
Maitreya of Samantabhadra als executant van wondervertooningen
optreedt en Sudhana hierbij bewonderend toeziet, op de reliefs van
den vijfden hoofdmuur zijn nagevolgd. Het kon wel niet anders of
de op de Gandavyüha-tableaux tot een gemeenplaats geworden mise
en scène moest ook toepassing vinden bij de uitbeelding van de
Bhadracarï hoewel de aard van dezen tekst feitelijk een geheel andere
compositie zou hebben vereischt. Overigens kan ongetwijfeld de
gesignaleerde onregelmatigheid voor een groot deel mede worden
verklaard uit de werkwijze van de beeldhouwers, die — naar uit
het onderstaande nader zal kunnen blijken — bij het kiezen van hun
onderwerpen uit den tekst niet volgens een weloverwogen: plan te
werk zijn gegaan, maar zich vaak door willekeur hebben laten leiden.

Z)c rr/te/j z/<wt F a/j tefotoVfowfra/tw. In ons verslag van 1929*")
hebben we er reeds op gewezen, dat de algeheele afwezigheid van
handelingen en belevingen van een hoofdpersoon, waarbij men aan-
knoopingspunten voor de illustratie van de Bhadracarï had kunnen
vinden, gevoegd bij de noodzakelijkheid om met den inhoud van
47 strophen een muurvlakte van 72 paneelen te vullen, de beeld-
houwers ertoe gedwongen heeft, behalve de enkele concrete zaken,
die de tekst vermeldde, ook de erin voorkomende abstracte voor-
stellingen in beeld te brengen. Dat men het eerst zijn toevlucht tot
de concreta genomen heeft en deze tot het uiterste heeft uitgebuit
om er een zoo groot mogelijk aantal reliefs mede gevuld te krijgen,
is volkomen begrijpelijk Zoo leverden de verzen 5 en 6, de op-
somming van de püjana's bevattend, stof op voor 11 reliefs, en zag
men zelfs kans om alleen uit de 18de strophe, die verschillende
soorten geluidvoortbrengers noemt, 20 reliefvoorstellingen te ver-
vaardigen. Wat de abstracte voorstellingen betreft, heeft men zich
vaak van de moeilijkheid tot het afbeelden hiervan afgemaakt door
de plaatsing van het cliché ,,Samantabhadra met vereerders" of
„Buddha met vereerders". Elders heeft men een woord uit het
abstracte verband waarin het voorkomt losgemaakt en het door een
aanverwant begrip of door den drager van dat begrip weergegeven.
Een sprekend voorbeeld hiervan is de weergave van het woord
„bodhi", overal waar het in den tekst voorkomt, door een Buddha-
figuur (o.a. op de nos. 40, 47 en 61). Een ander middel om een

2") P. 191 vlg. . . .
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concreet, afbeeldbaar iets te verkrijgen, is het opvatten in letterlijke
beteekenis van een in f iguurlijken of overdrachtelijken zin of in beeldr
spraak gebezigde uitdrukking. Hoe ver men hierbij heeft durven
gaan leert bijv. de groote stüpa op no. 13, waarmede in vs. 6 de
als püja aangeboden reukpoederdoozen alleen maar worden ver-
geleken.

Heeft men zich aldus de uiterste moeite gegeven om uit den
tekst te putten alwat met mogelijkheid kon worden afgebeeld of
gevisualiseerd, aan den anderen kant wekt het niet zelden verbazing,
dat de beeldhouwers van een voor de hand liggend gegeven geen
gebruik hebben gemaakt (zie bijv. onder de nos. 4, 18 en 42) of
in het eene geval wel en in het andere niet (nos. 20-23).'

Behalve door het gemis van een bepaald systeem in de wijze van
uitbeelding van de stof, wordt de reliefverklaring niet weinig be-
moeilijkt door de bekende gewoonte der beeldhouwers om in een
reeks gelijksoortige scènes de eentonigheid te onderbreken door het
aanbrengen van vaak zeer de aandacht trekkende, maar in den tekst
niet voorkomende bijzonderheden of ook door hun niet minder
bekende zucht om in de aankleeding van de entourage der hoofd-
personen niet ter zake doende détails met zooveel fantasie en uit-
voerigheid uit te werken, dat de eigenlijke handeling er geheel door
wordt overwoekerd en aan het oog onttrokken (o.a. op de nos. 2,
9, 48, 49 en 59).

Maar genoeg critiek. De indrukwekkende composities waaraan de
vijfde relief reeks zoo rijk is en die alleen voor gevoelens van be-
wondering ruimte laten, wegen ongetwijfeld ruimschoots op tegen
alle tekortkomingen, die men in de wijze van weergeven van het
gedicht zou kunnen ontdekken. We zouden dan ook, in aansluiting
op het vroeger reeds ter zake opgemerkte^'), ons eindoordeel over de
reliefs van den vijfden hoofdmuur, beschouwd als tekst-illustraties,
aldus willen samenvatten, dat de kunstenaars met een zekere virtuo-
siteit, die niet vrij is van willekeur, zich door de welhaast onover-
komelijke moeilijkheden verbonden aan het in beeld brengen van
een tekst als de Bhadracarï hebben heengeslagen. Van het door hen
bereikte resultaat kan niet worden gezegd, dat het de bedoeling van
den dichter exact weergeeft, integendeel, deze werd soms niet, meestal
slechts bij benadering en slechts in enkele gevallen geheel juist ver-
tolkt; maar wel bezit het resultaat van hun arbeid de veel grooter

O. F., p. 189 vlg.
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verdienste, dat het, bezield als het werd door een veel krachtiger en
zuiverder gevoel dan het middelmatige gedicht zelf kon inspireeren,
hoog boven den gevolgden tekst is uitgestegen en aldus een waardige
bekroning is geworden van de geloofsopenbaring die voor de ge-
loovigen in den Gandavyüha was neergelegd.

De r e l i e f v e r k l a r i n g " ) .

Proza-inleiding (zie boven p. 250):
Atha khalu Samantabhadro bodhisattvo mahasattva evam eva

lokadhatu-paramparabhilapyanabhilapya-buddhaksetraparamanurajah-
saman kalpan kalpa-prasaran abhidyotayama.no bhüyasya matraya
gathabhir gïtena pranidhanam akarsït.

„Nadat het Groote Wezen, de bodhisattva Samantabhadra, de
wereldtijdperken volgens een vaste wet (of in eeuwigheid) voort-
vloeiende en (in aantal) gelijkend op de allerkleinste stofkorrels der
onuitsprekelijke en uitsprekelijke Buddha-gebieden en van de on-
onderbroken reeks van wereldgebieden aldus verlicht had, legde hij,
ten overvloede, in versvorm, door middel van dit gedicht, de (vol-
gende) vrome gelofte af."

Vs. 1. yavata keci dac,ad diqi loke
sarva-triyadhva-gata nara-simhah
tan ahu vandami sarvi ac,esam
kayatu vaca manena prasannah.

„Zoovele manleeuwen als er in de tien windstreken op de wereld
in alle de drie tijden aanwezig zijn, hen allen zonder uitzondering
groet ik eerbiedig, verheugd van lichaam, woord en gemoed."

1. In het midden twee Buddha's boven elkaar, geflankeerd door
twee staande Buddha-figuren; aan weerskanten van deze groep twee
en onder één Buddha.

**) In het ondervolgende is de tekst der strophen aan Watanabe's uitgave
ontleend, behoudens in een enkel geval waar aan een varia lectio de voorkeur
is gegeven. Bij de vertaling werd veel steun ondervonden van LEUMANN'S over-
zetting (bij WATANABE p. 41 vlg.) al hebben we ons de vrijheid voorbehouden
bepaalde passages iets letterlijker weer te geven en, over het algemeen, minder
gebruik te maken van toevoegingen om de — vaak duistere — bedoeling van
den auteur te verduidelijken. In de zoo beknopt mogelijk gehouden beschrij-
vingen van de reliefs is gewoonlijk de aanwezigheid van Samantabhadra en
Sudhana (de „tweede hoofdpersoon" bij Krom), indien hieraan niets bijzonders
viel op te merken, niet vermeld. Waar grootere uitvoerigheid gewenscht was is
de beschrijving meestal uit Krom's MoMopra/n? onder verwijzing naar de blz.
geciteerd. . .
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Daar zooals aanstonds zal blijken relief 5 met vs. 5 correspondeert,
verwachten we elk van de voorgaande reliefs met één vers te zien
overeenkomen, hetgeen bij onderzoek blijkt te kloppen. De tien hier
afgebeelde Buddha's zijn natuurlijk de tien narasimha's van rg. 2.
Een tweede punt van overeenkomst tusschen tekst en afbeelding
is te vinden in de plaatsing van de figuren in drie groepen •— een
boven- en benedenrij en twee staande ertusschen —, beantwoorden-
de aan het in rg. 2 genoemde drietal tijden (Vgl. nos. 16, 54, 56,
58 en 59).

Vs. 2. ksetra-rajopama-kaya-pranamaih
sarva-jinana karomi pranamam
sarva-jinabhimukhena manena
Bhadracari-pranidhana-balena.

„Met lichaamsbuigingen even talrijk als (het aantal) stof korrels
der (Buddha)gebieden breng ik hulde aan alle Jina's, met een allen
Jina's toegewend gemoed, met de kracht (voortspruitend) uit.de
gelofte (tot het volgen) van (Samanta)bhadra's vromen levens-
wandel."

2. Op de bovenrij zes Buddha's, van wie twee in dharmacakra-,
twee in dhyana, één in bhüsparqa- en één in vitarkamudra; beneden
vereerders, bodhisattva's en volgelingen.

Daar het systeem van Baraboedoer zes Jina's heeft geteld, is het
voorkomen van juist dit aantal Buddha's om „alle Jina's" voor te
stellen waarschijnlijk geen toeval, al wekt het eenige bevreemding,
dat de vara- en abhaya-mudra niet en de dharma- endhyanamudra
twee maal onder hen vertegenwoordigd zijn. De bodhisattva's op
de benedenrij blijken in 't geheel geen rol te spelen.

Vs. 3. eka-rajagri rajopama-buddham
buddha-sutana nisannaku madhye
evam aqesata dharmata-dhatum
sarv' adhimucyami pürna jinebhih.

**) Ik verkies deze lezing van vijf hss. en het Nepaleesche hs. A (O. F. 1929,
p. 190) boven het pramanaih van W's uitgave, dat geen begrijpelijken zin geeft
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„Ik geef mij vol vertrouwen over aan de Buddha's, die, talrijk
gelijk de stofkorrels, op den spits van één enkelen stofkorrel (aan-
wezig zijn) en te midden der Jina-zonen zijn gezeten; en eveneens
aan de gansche dharma-wereld, die geheel met Jina's gevuld is.

3. Op de bovenrij (v.l.n.r.): Sarvanivaranaviskambhin, een
bodhisattva met een veelbloemigen tak, een Buddha in vitarkamudra,
Avalokiteqvara (?), een Buddha in dharmacakramudra. en Maitreya
(?) ; beneden Sudhana met gevolg en vier bodhisattva's.

Het gezeten zijn van de Buddha's te midden van de Buddha-zonen,
d.z. bodhisattva's, is op aanschouwelijke wijze voorgesteld; overigens
is op het relief geen poging gedaan om de ontelbaarheid van het
aantal Buddha's weer te geven (Vgl. no. 53)

Vs. 4. tesu ca aksaya-varna-samudram
sarva-svaranga-samudra-rutebhih
sarva-jinana gunam bhanamanas
tam sugatam stavamï ahu sarvam.

„En terwijl ik de oceanen der onvergankelijke eigenschappen en
de deugden van alle Jina's met de oceaan-klanken van alle geluid-
voortbrengende instrumenten beschrijf, prijs ik al deze Sugata's."

4. In een torana een Buddha in dhyanamudra; links een in
bhüsparqa- en rechts een in vitarka-mudra.

De huidebetuiging door middel van „alle geluidvoortbrengende
instrumenten" is niet afgebeeld; evenmin heeft het „alle Jina's" in
rg. 3 en „alle Sugata's" in rg. 4 een adaequate uitdrukking ge-
vonden.

Vs. 5. puspa-varebhi ca malya-varebhir
vadya-vilepana-cchatra-varebhih
dïpa-varebhi ca dhüpa-varebhih
püjana tesu jinana karomi.

(LEUMANN: „In Leiber-Mengen (an Zahl) vergleichbar den Staubchen der
(Buddha-Gebiete) mache ich vor allen Siegern eine Verbeugung"). Vgl. ook de
lezing van hs. C. van den Dharmasamgraha: Sarvaksetranusamkhyaigca prana-
maih pranamamyahamityadikam vandana.
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6. vastra-varebhi ca gandha-varebhic,
cürna-putebhi ca Meru-samebhih
sarva-vicjsta-viyüha-varebhih
püjana tesu jinana karomi.

„En met voortreffelijke bloemen, voortreffelijke kransen, voor-
treffelijke muziekinstrumenten, zalven en zonneschermen; en met
voortreffelijke luchters en voortreffelijke wierook betuig ik devotie
aan deze Jina's.

„En met voortreffelijke gewaden, voortreffelijke reukwerken, en
met reukpoederdozen, gelijk (in grootte) aan den Meru, met alle
voortreffelijke tentoonspreidingen van de allerbeste zaken betuig ik
devotie aan deze Jina's."

Op elk van de reliefs 5—15, die de verzen 5—6 in beeld brengen,
fungeeren één of meer Buddha's, al of niet vergezeld van Bodhisat-
tva's als hoofdfiguren, aan wie door Samantabhadra en Sudhana
met hunne respectievelijke gevolgen en ook wel door hemelingen en
andere bijfiguren hulde wordt gebracht. De aard van die hulde is
op elk relief verschillend. Voor de reliefverklaring is het van belang,
dat de op Baraboedoer gevolgde lezing van den tekst blijkbaar niet
die is van de Noordelijke (door Watanabe gevolgde), maar van de
Zuidelijke redactie en van Prajfia's Chineesche vertaling, waarbij
de volgorde der halfstrophen is 5a—6b—6a—5b.

5. In de lucht zweven lotussen; de gandharva uiterst links heeft
in de rechterhand een bloem, terwijl die ernaast een mand met
kegelvormig opgehoopte bloemen op den schouder draagt; een
dergelijke mand heeft een van de vereerders links; de voor hem
zittende houdt een bloem tusschen de in afijali gevouwen handen.

De bloemenhulde van vs. 5^.

6. Bloemkransen zijn afgebeeld onder en rechts boven den middel-
sten Buddha en tusschen deze figuur en den rechts van hem zitten-
den bodhisattva; van de zestien personen op de onderste rij dragen
er drie een schaal met een plat voorwerp erop, misschien ook een
bloemkrans.

De kransenhulde van vs. 5^.

7. „De Buddha zit in dhyana-mudra in een paviljoen in het mid-
den, de hoofdvereerder houdt een blaasschelp met beide
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handen vóór de borst. Achter hem rechts op het relief, staan eenige
vrouwen op trompetten en mannen op fluiten te blazen, terwijl op
den voorgrond nog een aanzienlijk persoon en een baardig
volgeling met handtrommel gezeten zijn. Links staat en zit
de rest van de muzikanten, allen mannen, met veel trommels in
verschillende soorten, doch ook bekkens en een bel, die aan een
omgebogen staaf hangt " (Krom, p. 621).

De muziekhulde van vs. 52-

8. Links van den Avalokitec,vara naast den Buddha in het midden
zweven twee schaaltjes op lotuskussentjes, waaruit een rookpluim
opstijgt. Rechts en links drie staande vereerders, waarvan twee een
longwerpig bakje dragen.

Hoewel men niet verwacht uit zalf (vilepana) rook te zien op-
stijgen, moet op dit relief toch de „zalvenhulde" van vs. 52 zijn
bedoeld.

9. In het geheel zijn 24 zonneschermen afgebeeld: naast en
tusschen de vier Buddha's op de bovenste rij resp. 3, 5, 3, 3 en 3
telkens boven elkaar aan één staak bevestigd; bovendien vinden we
er nog 3 boven het gevolg links, 3 boven de kalpadruma in het
midden van de benedenrij en 1 geheel rechts.

De zonnescherm-hulde van vs. 52- De zeer in het oog vallende
wenschboom op den voorgrond doet enkel dienst als stoffeering.

10. In het midden Samantabhadra. „Rechts en links zitten dienaren
en vereerders, van welke de linksche (daaronder ook staanden) met
trommels en bekkens muziek maken. Boven Samantabhadra zit een
door hemelingen omzweefde Buddha in dharmacakra-mudra en in
den rechter bovenhoek bevindt zich nog een soort voetstuk, waarvan
guirlandes afhangen en waarop zich drie stambha's met wimpels
verheffen" (p. 621).

Dit relief moet correspondeeren met vs. 6b, waarin „door het
puik der tentoonspreidingen van de allerbeste zaken" hulde aan de
Jina's betuigd wordt. Deze huidebetuiging moet dan zijn voorgesteld
door de muziekuitvoering en mogelijk ook door de aanbieding van
de juweelensnoeren, die de gandharva's aan weerskanten van den
Buddha in de hand houden. Het voetstuk met stambha's geeft dan
waarschijnlijk het „puik der allerbeste zaken" weer.
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11. In het midden een Buddha. „Aan weerskanten staat een
groote, gestileerde, door een pajong gedekte boom, tusschen welken
en het paviljoen een hemeling zweeft, terwijl in de buitenhoeken
op een wolk een kleed hangt " (p. 622).

De gewadenhulde van vs. 6j.

12. De voorwerpen waarop het aankomt zweven aan weerskanten
van den in het midden op den voorgrond zittenden Samantabhadra
in de lucht; het zijn schaaltjes op een lotusvoetstuk met halfrond
deksel, bekroond door een dubbel lotuskussentje, waaruit een lange
en spitse reukvvalm te voorschijn komt; dergelijke schaaltjes, maar
zonder lotusvoetstuk en -topstuk worden door de gandharva's en
rsi's links en rechts boven en door enkele van de vereerders op de
benedenrij in de hand gedragen.

De reukwerkhulde van vs. 6^.

13. „Een reusachtige stüpa op een lotuskussen, met middenband
en pinakel, doch zonder zonnescherm, neemt het midden van het
relief in. In de voorzijde is een groote nis uitgespaard en daarin zit,
niet op een eigen lotuskussen, doch op dat van den stüpa, een Buddha
in dharmacakra-mudra.. Aan weerskanten van den pinakel een heme-
ling in de wolken. Rechts zit Samantabhadra met vier aanzienlijk
gekleede gezellen, daarboven, door een boompje van elkander ge-
scheiden, een Buddha in witarka-mudra rechts en een in bhümisparqa
links. De tweede hoofdpersoon zit in sëmbah met vijf volgelingen
links; ook hierboven een boompje tusschen twee Buddha's, rechts
in wara-, links in dhyana-mudra" (p. 623).

Daar dit relief volgens den tekst de huidebetuiging door middel
van „reukpoederdoozen (in grootte) gelijk aan den Meru" moet be-
vatten, is het duidelijk dat deze laatste door het stüpa-symbool —
waaraan gelijk bekend ook macrocosmische beteekenis werd toege-
kend — is voorgesteld.

In aanmerking genomen, dat de Meru in het gedicht alleen als
vergelijkingsobject wordt genoemd en door de afbeelding ervan de
toeschouwer licht op een dwaalspoor kon worden gebracht, vinden
we hier een niet nieuw, maar wel zeer sprekend bewijs voor de
vrijheid, die men zich bij het interpreteeren en illustreeren van den
tekst placht te veroorloven.

14. De links van den staanden Buddha in het midden gezeten
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Sudhana heeft een lamp van zeer primitief maaksel in de hand,
zijnde een bolvormig vat (waarschijnlijk een klapperdop) met een
met lotusrozet omgeven opening, waaruit een vlam te voorschijn
komt; voor hem staat een „in een punt uitloopende cylindervormige
spits, met banden kruiselings omwonden" (p. 623), waarin we on-
getwijfeld een niet aangestoken toorts moeten zien; ten slotte staat
er nog tusschen de middenfiguur en den rechts daarvan zittenden
Samantabhadra een lamp van het gewone model van groot formaat,
waarvan alleen de bewerkte voet en de vlam zichtbaar zijn.

De lampenhulde van vs. 53.

15. In het midden een Buddha. „ links een kolossale wie-
rookbrander vóór een boom Rechts zit Samantabhadra ;
hij houdt een waaiertje in de rechterhand, terwijl het bijbehoorend
wierookstandaardje naast hem staat In de lucht links en rechts
wolken met hemelingen, waarvan ook verscheidenen wierookbran-
dertjes houden; onder de wolken aan beide zijden twee schaaltjes,
zwevend in de lucht; de linksche, die geheel los hangen, met wierook
gevuld, de rechtsche, die op lotuskussentjes rusten, blijkens den reuk-
kalm, eveneens reukwerk of iets dergelijks bevatten" (p. 623).

De wierookhulde van vs. 53. ;

Vs. 7. ya ca anuttura puja udara
tan adhimucyami sarva-jinanam
bhadracarï-adhimukti-balena
vandami püjayamï jina sarvam.

8. yac ca krtam mayi papu bhaveyya
' ragatu dvesatu mohavaqena

kayatu vaca manena tathaiva
tam pratidec,ayamï ahu sarvam.

9. yac ca dac,ad-dic,i punya jagasya
c,aiksa-ac.aiksa-pratyekaj inanam
buddha-sutan' atha sarva-jinanam
tam anumodayamï ahu sarvam.

10. ,yac ca dac,ad-dic,i loka-pradïpa
^bodhi vibudhya asangata praptah
tan ahu sarvi adhyesami natham

anuttaru vartanatayai.
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(7) „En welke onovertrefbare en verheven offergaven er (verder)
mogen zijn, deze bied ik allen Jina's aan; met de kracht der over-
gave aan (Samanta)bhadra's vromen levenswandel vereer ik alle
Jina's en breng hun offergaven.

(8) „En wat er door mij gezondigd moge zijn uit liefde of haat,
door de macht der verblinding, met het lichaam met het woord of
in het gemoed, dat alles wijs ik (met afschuw) af.

(9) „En wat er in de tien windstreken aan vrome verdiensten
toebehoort aan de wereld, aan leerlingen, arhats, pratyekabuddha's,
bodhisattva's en alle buddha's, hierover verheug ik mij van ganscher
harte.

(10) „En welke wereldlichten in de tien windrichtingen tot de
hoogste kennis ontwaakt zijnde den staat van het ongebonden zijn
bereikt hebben, al deze heerschers bid ik, dat zij het onovertrefbare
rad (van de wet) laten wentelen."

Uit het feit, dat de in vs. 10 genoemde Buddha's der tien wind-
streken op relief 18 zijn voorgesteld, volgt, dat voor de verzen 7, 8
en 9 slechts twee reliefs beschikbaar waren, dus dat één strophe
niet is voorgesteld of twee strophen op één relief. Dit laatste is
het meest waarschijnlijk daar behalve in 10 ook in 9 de tien wind-
streken genoemd worden en deze zeer goed met de andere door het
stel van tien Buddha's kunnen zijn vertegenwoordigd.

16. Met Samantabhadra als hoofdfiguur bevat het relief zes
Buddha's, waarvan twee in vitarka-, één in dhyana-, twee in
bhümisparqa en één in vara-mudra en twee bodhisattva's.

Hier is niets karakteristieks dat zich tegen identificatie met vs. 7
zou verzetten. Evenals op no. 2 treden ook hier zes Buddha's —
hoewel met andere handhoudingen — op om „alle Jina's" voor te
stellen.

17. Bevat drie Buddha's, een in het midden en twee links en
rechts boven; de laatsten gezeten tusschen iets lager geplaatste
bodhisattva's. :

Als boven m.b.t. vs. 8. Het getal drie der Buddha-figuren geeft
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wellicht te kennen, dat ten overstaan van hen de drievoudige, in
het vers genoemde, zonden worden beleden.

18. Boven tien Buddha's, van wie één in dhyana-, twee in
bhüsparga-, drie in vitarka- en vier in dharmacakra-mudra; beneden
Samantabhadra, Sudhana met gevolg en zeven op lotuskussens zit-
tende bodhisattva's of goden.

Naar we boven ondersteld hebben heeft dit relief op de beide
verzen 9 en 10 betrekking. Wanneer dit juist is, zijn van de in
vs. 9 genoemde vijf categorieën van punya-bezitters de Buddha's en
bodhisattva's vertegenwoordigd, maar zijn juist de groepen die iets
eigens aan de voorstelling hadden kunnen verleenen, de leerlingen,
de arhats en de pratyekabuddha's, niet afgebeeld (en evenmin op
een der naburige reliefs, zoodat hun afwezigheid niet aan een mis-
rekening onzerzijds kan worden toegeschreven). Waarschijnlijk heb-
ben we hier met een voor de werkwijze der beeldhouwers niet .on-
gewoon verzuim te doen, tenzij we veronderstellen dat de op
Baraboedoer gevolgde tekst de 9de strophe niet bevat heeft.

Vs. 11. ye'pi ca nirvrti darc,itu-kamas
tan abhiyacami pranjali-bhütah
ksetra-rajopama-kalpa sthihantu
sarva-jagasya hitaya sukhaya.

12. vandana-püjana-dec^nataya
modan'-adhyesana-yacanataya
yac ca qubham mayi samcitu kimcid
bodhayi namayamï ahu sarvam.

13. püjita bhontu atïtaka buddha
ye ca dhriyanti daqad-diqi loke
ye ca anagata te laghu bhontu
pürna-manoratha bodhi-vibuddhah.

14. yavata keci daqad-dicj ksetras
te pariquddha bhavantu udarah
bodhi-drumendra-gatebhi jinebhir
buddha-sutebhi ca bhontu prapürnah.

Deel 97. 18
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15. yavata keci dac,ad-dic,i sattvas
te sukhitah sada bhontu arogah
sarva-jagasya ca dharmiku artho
bhotu pradaksinu, ridhyatu ac,a.

(11) „En wie ook maar hunne volmaaktheid wenschen te open-
baren, hen smeek ik in eerbiedige houding, dat zij zullen stand-
houden gedurende aeonen (even talrijk als) de stofkorrels der
(Buddha-)gebieden tot heil en voorspoed der gansche wereld."

(12) „Wat door lofprijzing en offeranden, door de verwerping
(van zonden), door het vreugdevol toejuichen (van vrome ver-
diensten) en door smeekbeden (tot de Buddha's) mijnerzijds aan
heil is opgezameld (al is het slechts weinig), dit alles moge ik doen
strekken tot verwerving van de Verlichting."

(13) „De Buddha's uit het verleden en zij die in de tien wind-
streken verwijlen en de toekomstige (Buddha's), mogen zij ver-
eering deelachtig worden en mogen hunne wenschen spoedig in
vervulling gaan nadat zij tot de hoogste kennis ontwaakt zijn."

(14) „En zoovele Buddha-gebieden als er zich in de tien wind-
streken bevinden, mogen zij volmaakt rein zijn en verheven, en
mogen zij gevuld zijn met Jina's en Buddha-zonen, die onder de
wonderboomen der Verlichting hebben plaats genomen."

(15) „En zoovele schepselen als er zich in de tien windstreken
bevinden, mogen zij immer gelukkig zijn en vrij van ziekte; moge
de zaak van den (Buddhistischen) godsdienst in de gansche wereld
zich gunstig ontwikkelen en mogen hune wenschen in vervulling
gaan."

Tusschen vs. 10, dat met zekerheid met relief 18 en vs. 18, dat
zooals straks zal blijken met niet minder zekerheid met no. 30 kan
worden geïdentificeerd, liggen acht verzen en twaalf reliefs waarin
nagenoeg geen typeerende momenten voorkomen en waarvan het
daarom uiterst bezwaarlijk is het onderlinge verband aan te geven.
Een tweede moeilijkheid schuilt hierin, dat de volgorde der half-
verzen volgens de Zuidelijke redactie (zie boven p. 242) afwijkt van
die der Noordelijke, nml. deze is: 11, 12, 13b-14a, 14b-15a, 16b-17a,
17b-13a, terwijl op Baraboedoer waarschijnlijk weer een andere
volgorde voorkomt, waarover aanstonds meer. Gelukkig kan bij de
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reliefverklaring worden uitgegaan van no. 24, waarop de huide-
betuigingen met Samantabhadra als hoofdpersoon een aanvang
nemen om bijna zonder onderbreking tot 46 te worden voortgezet.
Daar deze aanvang hoogstwaarschijnlijk met het begin der prani-
dhana's in vs. 16 correspondeert, komen we tot de voorloopige
gelijkstellingen: vs. 10 = no. 19, vs. 16 = no. 24 en vs. 18 =
no. 30, waaruit vanzelf volgt: vs. 11 = no. 19, vs. 12 = no. 20,
vs. 13 = no. 21, vs. 14 = no. 22, vs. 15 = no. 23. Tegen deze
onderstelling laat zich aanvoeren, dat de reliefs 21—23 met resp.
één, één en vier Buddha-figuren zich moeilijk in verband laten
brengen met de strophen 13—15, waarvan de eerste een groot aantal
en de tweede tien Buddha's doet verwachten, terwijl de laatste, naar
analogie van voorstellingen elders op het bouwwerk, naar een
menigte van sattva's, voorgesteld door diverse dieren des velds doet
uitzien. Dit bezwaar verliest veel van zijn kracht door de omstandig-
heid, dat er in deze omgeving geen enkel relief met vele Buddha's
of met sattva's voorkomt en het dus niet mogelijk is een betere
oplossing dan de voorgestelde aan de hand te doen.

19. Samantabhadra in het midden, een sembah makend naar het
tooneel links „waar staande en knielende dienaren uit met geld en
kostbaarheden gevulde schalen een uitdeeling doen. Van de begiftig-
den zitten er drie in leekendracht, de handen ophoudend, op een
kleine verhooging; daarachter twee bhiksu's en een baardige brah-
maan. Aan deze laatsten worden behalve kostbaarheden ook zonne-
schermen aangeboden" (p. 624).

Hoewel onder „degenen, die hun zaligheid wenschen te openbaren"
in vs. 11 waarschijnlijk de in de voorafgaande strophe bedoelde
Buddha's moeten worden verstaan, heeft de ontwerper van het relief
dit niet zoo opgevat, althans er komen geen Buddha-figuren op
voor. Het milddadigheidstafereel slaat vermoedelijk op den laatsten
regel van het vers: „tot heil en voorspoed der gansche wereld."

20. In het midden Samantabhadra (?) met onduidelijk attribuut;
links van hem een stambha met vaandel en rechts een lamp, links
beneden vier bhiksu's om een groote bloemvaas; daarboven twee
Buddha's tusschen vier bodhisattva's.

Stambha, lamp en bloemen maken waarschijnlijk de in den
eersten pada van vs. 12 genoemde püjana uit. Of de andere in het-
zelfde vers bedoelde, niet-substantieele zaken — lofprijzing, vreugde-
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vol toejuichen en smeekbeden — mede zijn voorgesteld, laat de
weinig zeggende houding van de optredende figuren niet beoordeelen.

21. In het midden een Buddha, rechts Samantabhadra en Sudhana
met gevolg, links „een dichte drom knielende, zittende en staande
huldebetuigers met bloemen, los en in bakken; het gezelschap be-
staat uit monniken e n . . . . eenvoudig gekleede leeken, waarschijnlijk
dienaren" (p. 624).

22. Ook hierop is een Buddha de hoofdpersoon, gezeten in een
torana met aan weerskanten wolken waaruit hemelingen met bloemen
en een camara te voorschijn komen; rechts Sudhana en links
Samantabhadra, ieder met gevolg.

Deze beide reliefs kunen worden opgevat als een vervolg van 20,
voorstellende de püjana's van vs. 12, maar ook als huidebetuigingen
aan de resp. in de verzen 12 en 13 genoemde Buddha's en Buddha-
ksetra's. In het laatste geval stuiten we op de op p. 265 bedoelde
moeilijkheid, welke impliceert, dat op de twee reliefs een veelheid
van Buddha's door slechts één figuur zou zijn voorgesteld en er dus
wel een zeer krasse vereenvoudiging zou zijn toegepast.

23. „Twee rijen boven en beneden. De onderste bevat een Buddha
in een nis in bhümisparqa-mudra, rechts de tweede hoofdpersoon
zittend in sëmbah, met drie dienaren; links Samantabhadra in
luisterende houding met twee volgelingen De bovenste rij
bestaat uit drie Buddha's, waarvan de middelste, in dharmacakra-
mudra in een nis, de beide anderen, in dhyana-mudra, op zetels
geplaatst zijn " (p. 625).

Wanneer de beide vorige reliefs op vs. 12 betrekking hebben,
moet dit relief, als we vs. 16 met no. 24 willen laten samenvallen,
met de strophen 13, 14 en 15 correspondeeren en zouden we dus
een zelfde soort samenvoeging als bij de verzen 10 en 11 voor ons
hebben. Bestaat tegen deze samenvoeging op zich zelf geen prin-
cipieel bezwaar, bedenkelijker is het, dat de in de tien windstreken
aanwezige wezens, in de bedoelde verzen genoemd — Buddha's,
Buddha-ksetra's en sattva's —, op slechts één relief, door niet meer
dan vier Buddha-figuren, zouden zijn voorgesteld. Een niet betere
oplossing wordt verkregen bij het volgen van het tweede onder no.
22 bedoelde alternatief, als we nml. aannemen, dat de nos. 21 en 22
op de verzen 13 en 14, en no. 23 op vs. 15 slaan. Hierdoor toch zou
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er verband moeten worden gelegd tusschen de vier Buddha's van
het relief en de sattva's van het vers. Onze conclusie moet wel
luiden, dat de nos. 20—23 zich niet op bevredigende wijze uit den
ons bekenden tekst laten verklaren en dat daarom dit gedeelte van
de op Baraboedoer gevolgde redactie waarschijnlijk niet geheel gelijk-
luidend met den tekst is geweest.

Vs. 16. bodhi-carim ca aham caramano
bhavi jati-smaru sarva gatïsu,
sarvasu jatisu cyuty-upapattï
pravrajito ahu nityu bhaveyya.

17. sarva-jinan' anucjksayamano
Bhadracarirn paripürayamanah
cjla-carim vimalarn pariquddham
nityam akhandam acchidra careyam.

(16) „En terwijl ik den levenswandel volg, die naar de verlichting
voert, moge ik mij mijne vroegere geboorten herinneren op al mijne
opzwervingen; moge ik in al mijn (toekomstige) geboorten, bij al
mijne nederstortingen en (weder)opstijgingen steeds een wereld-
verzaker zijn."

(17) „Terwijl ik alle Jina's als leerling navolg en (Samanta)-
bhadra's vromen levenswandel vervul, moge ik het vlekkelooze en
reine, gave en feillooze pad der deugd bewandelen."

Naar we boven hebben aangenomen correspondeert relief 24,
waarmede de reeks van huidebetuigingen aan Samantabhadra een
aanvang neemt, met het begin der pranidhana's in vs. 16, terwijl
relief 30 met zekerheid met den eersten pada van vs. 18 kan worden
geïdentificeerd. Er zijn dus zes reliefs om den inhoud van de twee
strophen 16 en 17 te illustreeren, hetgeen vanzelf doet onderstellen,
dat er twee hal f verzen van de eene strophe en vier pada's van de
andere in beeld zijn gebracht, dus óf: 16a, 16b, 17j, 172, 1?3> 174,
óf I61, I62, I63, I64, 17a, 17b. Voor het bepalen van onze keuze
uit deze beide mogelijkheden, is het van belang, dat de reeks van
huidebetuigingen aan Samantabhadra door twee voorstellingen van
eenigszins bijzonderen aard wordt onderbroken, t.w. door de ver-
eering van den Buddha op 26 en die van een monnik op 29, terwijl
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de eenige plaats in de beide verzen, die van een monnik (pravrajita)
spreekt I64 is en er twee pada's zijn: 16^ bodhi-carim ca caramano,
en 17i: sarva-jinan'anuqiksayamano, die stof voor een Buddha-voor-
stelling kunnen hebben geleverd. Het is nu slechts op ééne wijze
mogelijk om de vermelding van den monnik in vs. 16 met het
monniksrelief 29 te laten samenvallen, nml. door aan te nemen, dat
in de op Baraboedoer gevolgde redactie van den tekst de strophen
16 en 17 zijn omgewisseld geweest, 'eene veronderstelling, die niet
geheel uit de lucht is gegrepen, daar immers zooals we reeds hebben
gezien, juist in dit gedeelte van het gedicht de volgorde der strophen
niet geheel vaststaat. We merken dan verder op, dat niet vs. 17 in
pada's en vs. 16 in halfverzen kan zijn verdeeld, daar in dit geval
I73: cjlacarim vimalam pariquddham met het daarmede niet kloppen-
de Buddha-relief zou samenvallen, maar dat de twee halfverzen van
17 en de vier pada's van 16 geïllustreerd zijn. Uit het volgende zal
men zien, dat bij deze verdeeling goed kloppende combinaties worden
verkregen.

24. In het midden Samantabhadra, rechts Sudhana, links drie
bhiksu's met bloemen.

De ontwerper stond bij vs. 17a tusschen de keuze om de Jina's
van rg. 1 of Samantabhadra van rg. 2 af te beelden; blijkbaar heeft
zijn sympathie voor den laatste gezegevierd (Vgl. no. 51).

25. Idem, links een groep van vier mannen in aanzienlijke dracht.
Een stoplap beantwoordend aan den abstracten inhoud van 17b.

26. In het midden een Buddha, „een staande groep van vereerders
bevindt zich aan weerskanten van het paviljoen, elk bestaande uit
een gegloried aanzienlijk persoon met een dierenstoet, die een groot
aantal vaandels meevoert, benevens links een grootcn standaard, ter-
wijl rechts alleen het bovenstuk van zulk een vaandel zichtbaar
is " (p. 625).

D.i. I61: bodhi-carim ca aham caramano „En terwijl ik den weg
bewandel, die naar de verlichting voert " Voor de weergave
van bodhi door een Buddha-tafereel vergelijk nos. 40, 47 en 61.

• 27. Links Samantabhadra, rechts knielende Sudhana met gevolg.
Slaat op 162; overigens als boven onder 25.
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28. In het midden Samantabhadra, rechts Sudhana, links een
bhiksu met etensnap en rinkelstaf.

Slaat op I63; als boven.

29. „Hulde aan een monnik. Een gewone monnik is het voor-
zeker niet, want het is een 4 lotuskussen, waarop hij in zijn paviljoen
gezeten is, en de groote schaar hemelingen op wolken in de lucht,
mannellijke en vrouwelijke, met bloemen en muziekinstrumenten,
wijst er eveneens op, dat deze hoofdpersoon van meer dan gewone
beteekenis is. Hij wendt zich naar de links onder twee boomen ge-
zeten groep van drie bhiksu's en drie eenvoudig gekleede
leeken, waarschijnlijk dienaren" (p. 626).

De monnik van I64, zie boven p. .

Vs. 18. deva-rutebhi ca naga-rutebhir
yaksa-kumbhanda-manusya-rutebhih
yani ca sarva-jagasya rutani
tesu rutesv ahu deqayr dharmam.

(18) En met godenstemmen, met naga-stemmen, met yaksa-,
kumbhanda- en mcnschenstemmen, en met welke stemmen er in de
geheele wereld ook zijn, met deze stemmen moge ik de Leer ver-
kondigen.

„In de tien nummers 30—39 — aldus Krom, p. 615 — krijgen
wij clan een klaarblijkelijk nauw bij elkander aansluitende groep.
Overal zit in een paviljoen in het midden Samantabadhra ;
overal bevindt zich rechts, zittende of staande, de tweede hoofd-
persoon met gevolg, terwijl eveneens overal (behalve op no. 31
en 32) hemelingen in de wolken getuigen zijn van wat er voorvalt.
Links echter vindt men telkens de afwisseling: een steeds verschil-
lende groep personen, die hun hulde komen betuigen."

30 en 31. Op het eerste relief wordt de linker groep gevormd
door goden en godinnen, op het tweede door naga's en naginï's.

De voortbrengers van de goden- en naga-stemmen van vs. 18j.

32—34. De linkergroep bestaat op deze reliefs onderscheidelijk
uit „twee zittende en twee staande raksasa's met hun gewone
grimmige uiterlijk", „vier personen , één staande en eerbiedig
een sëmbah makend, drie knielend, de voorste met een wierook-
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brander, de anderen met bloemen (die) er eigenlijk wat te gecivi-
liseerd voor yaksa's uit(zien), doch de woeste krullen, waarin hun
haar van achteren uitloopt, gevoegd bij hun baarden doen
vermoeden dat toch deze wezens bedoeld zijn. Hun identiteit blijft
intusschen eenigszins twijfelachtig"; en „een gemengd gezelschap
van leeken en monniken, allen uit de menschenwereld."

Uit vs. I82 leeren wij, dat de eerste groep yaksa's, de tweede
kumbhanda's en de derde gewone menschen moet voorstellen.

35—39. Op deze vijf reliefs bestaat de linksche groep resp. uit:
(35) drie naga's, een raksasa en een yaksa terwijl er zich onder de
hemelingen nog twee garuda's en een kinnara bevinden; (36) vier
gewone menschen, van wie een een bloemhukle boven een op een
handvat rustend presenteerblad omhoog heft; (37) een rij muzikan-
ten, onder wie een schelpblazer, bekkenslager en verder trommel-
slagers; op den voorgrond eenige knielende vrouwen; (38) in een
met guirlandes behangen pendapa vier vrouwen, een voornamere met
vier minder fraai gekleede; (39) vóór een groep staande vrouwen
een veelarmige godenfiguur in zittende houding. „Zij is niet zoo
duidelijk als te wenschen ware, en zelfs is het geslacht niet meer
vast te stellen Echter blijkt zij in elk geval ticnarmig te zijn; van
het voorste paar steunt zij met de rechterhand op den grond, terwijl
zij de linker voor de borst houdt; in de andere armen draagt zij
haar attributen voor zoover goed herkend alles vrees-
wekkende emblemen. Daar intusschen het eerste en voornaamste
handenpaar zulke attributen mist, mogen wij misschien in deze ge-
stalte, als het een godin is, wel Cunda begroeten, doch deze gissing
is hoogst onzeker en wordt alleen aanbevolen door het feit, dat
genoemde godin, blijkens haar voorkomen op Mëndut, op Java goed
bekend was en vereerd werd. Evengoed zou het natuurlijk mogelijk
zijn, dat wij den naam dezer figuur onder de Brahmanistische
godinnen dienden te zoeken en zij bijvoorbeeld een of andere vorm
van Durga was. Is het daarentegen een god, dan zou men door de
aanwezigheid der vrouwen op het denkbeeld van Mara met zijn
dochters gebracht kunnen worden" (p. 616).

Daar de vijf bovenbedoelde reliefs, naar hun aard en compositie
te oordeelen het vervolg op de vijf voorafgaande voorstellingen vor-
men, is er het meest voor te zeggen ze als illustraties van 18b „en
met welke stemmen er in de gansche wereld zijn, met deze stemmen
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moge ik de leer verkondigen" op te vatten. Hiervoor pleit ook de
omstandigheid, dat er op 37 muziek wordt gemaakt en de vrouwen
op 37 en 38 waarschijnlijk zangeressen voorstellen. Het is nu echter
wei merkwaardig, dat terwijl de ticnarmige figuur op 39 Krom aan
Mara deed denken, juist de naam van den Booze in 20j wordt ge-
noemd, al is het niet in een verband dat met de. voorstelling op
het relief schijnt te kloppen. Gaan we een oogenblik op deze co-
ïncidentie in en stellen we 18b = nos. 35—37, vs. 19 = no. 38,
vs. 20 —• no. 39, vs. 21 = no. 40, vs. 22 = no. 41 , dan bemerken
we al spoedig op het verkeerde spoor te zijn, daar in de verzen 19,
21 en 22 niets voorkomt, dat met de toevallig nogal sprekende reliefs
38 (hulde aan Samantabhadra door vrouwen), 40 (vereering van
Buddha), 41 (hulde aan een ledigen zetel, Samantabhadra in rotsnis)
overeenkomt. Ook als we het op andere manieren probeeren door
de verzen 21 en 22 in halfverzen of pada's te verdeelen en met de
genoemde reliefs te vergelijken worden geen betere resultaten ver-
kregen. Houden we het dus bij onze eerste opvatting, dat de reliefs
35—39 illustraties van vs. 18b zijn, dan behoeft hiermede de idenfi-
catie van de tienarmige godheid op 39 met Mara niet te vervallen.
Daar immers bij gelegenheid van den bekenden aanval van den Booze
met zijne scharen op den onder den Bodhi-boom gezeten bodhisattva
hun rumoer, naar het heet, op duizenden mijlen afstand te hooren
was"'*), is de afbeelding van deze figuur in een omgeving van diverse
soorten geluidvoortbrengers zeker niet misplaatst te achten.

Vs. 19. peqalu paramitasv abhiyukto
bhodhiyi cittu ma jatu vimuhye
ye'pi ca papaka avarnïyas
tesu pariksayu bhotu aqesam.

(19) „Bekwaam en geoefend in de volkomenheden moge mijn
intellect (tot het verkrijgen van) de Verlichting nimmer in verwar-
ring geraken; en welke zonden er ook uit hindernissen voort-
spruiten, moge aan deze restlooze vernietiging ten deel vallen."

40. In het midden een Buddha, rechts Sudhana, links Saman-
tabhadra met lamp.

KERN, fl,«MAwme I, p. 66.
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Het begrip bodhi in rg. 2 is wederom door een Buddha-tafereel
weergegeven (vgl. nos. 26, 47 en 61).

Vs. 20. kannatu klec,atu Mara-pathato
loka-gatïsu vimuktu careyam
padma yatha salilena aliptah
sürya qacj gagane 'va asaktah.

(20) „Van dadendrang, van de hartstocht en van Mara's pad
bevrijd moge ik op mijn wereldsche gangen voortschrijden als een
lotus die niet door het water bevochtigd wordt, als de zon en de
maan die niet aan den hemel vastgehecht zijn."

41. „In het paviljoen, dat ook hier het midden van het relief in-
neemt, is geen persoon gezeten, doch ligt slechts op een lotuskussen
een groot langwerpig rond kussen. Onder een boom rechts zit de
tweede hoofdpersoon met twee dienaren; hij heeft de armen gekruist
voor de borst. Links beneden zitten nog een drietal zeer eenvoudig
gekleede lieden; tegen den linkerwand is een rotsmotief aange-
bracht, dat zich boven hun hoofden voortzet en daar een in de
rotsen uitgespaarde nis vormt, boven welke nog boomen en wolken
het decor voltooien. In die nis zit, op den bodem en niet op een
lotuskussen, Samantabhadra in dhyana-mudra" (p. 616).

Het „bevrijd zijn" van den bodhisattva is wel op zeer naïeve manier
weergegeven door hem zijn gewonen zetel te doen verlaten en zich
in de eenzaamheid van een kluizenarij te laten terugtrekken.

42. Links een stoet bestaande uit Samantabhadra en Sudhana met
gevolg; rechts een aanzienlijke vrouw met drie dienaressen in een
paleis.

Het zal blijken, dat vaak waneer in den tekst het woord careyam
voorkomt, dit den beeldhouwer tot het afbeelden van een stoet of
optocht heeft geïnspireerd. Waarschijnlijk is dit ook hier het geval
geweest met dit woord in vs. 202- Intusschen is het opmerkelijk, dat
noch de vermelding van Mara in rg. 1 noch de vergelijking met de
lotus en met de zon en maan in het tweede halfvers stof voor een
voorstelling heeft geleverd.
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Vs. 21. sarvi apaya-dukham prac,amanto
sarva-jagain sukhi sthapayamanah
sarva-jagasya hitaya careyam
yavata ksetra-patha dic,a tasu.

(22) Alle dood en ongeluk verzachtend en de gansche wereld
gelukkig makend moge ik tot heil der wereld mijn weg gaan op
zoovele paden en richtingen als er in de (Buddha)gebieden zijn,

43. „Samantabhadra aan dieren de vrijheid gevend". In het mid-
den de bodhisattva „op wiens rechterhand een vogel zit, klaar-
blijkelijk gereed om weg te vliegen en daarmee het voorbeeld van een
zestal zich boven links wegspoedende soortgenooten te volgen. Ge-
heel links een vijver en in dien vijver laat de voorste
van een aantal personen een paar visschen los, die hij in een
kom bij zich heeft" (p. 629). Verder een boschtafereel met rotsen,
boomen, een paar vogels en herten.

Rg. 1: „Alle dood en ongeluk verzachtend".

44. In het midden Samantabhada. „Het linkergedeelte is in hooge
mate verminkt. Men ziet er vooreerst boven naast het paviljoen drie
zittende bhiksu's en daaronder drie knielende leeken in dienaren-
dracht Met den rug naar deze groep gekeerd staan en zitten

nog een aantal dienaren, naar het schijnt geschenken aanbiedend
De begiftigden zitten links, ook weer in twee rijen, en wel

in de bovenste drie brahmanen en in de onderste twee leeken
(p. 629).

Rg. 2: „de gansche wereld gelukkig makend".

45. Een bijna geheel ontbrekend relief; Samantabhadra met rechts
Sudhana.

Een stoplap voor rg. 3.

Vs. 22. sattva-carim anuvartayamano
bodhi-carim paripürnayamanah
Bhadra-carim ca prabhavayamanah
sarvi anagata-kalpa careyam.

(22) Het leven der schepselen begunstigend, den levenswandel
(ter verwerving van de) Verlichting vervullend en (Samanta)-
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bhadra's levenswandel verwezenlijkend moge ik in alle toekomstige
tijden mijn weg gaan.

46. „Rechts staan de Bodhisattva met een houweel over den
linkerschouder, en de tweede hoofdpersoon, die een sëmbah maakt,
met twee volgelingen. Links stroomt een riviertje met visschen erin,
waarover eenige lieden bezig zijn een brug te slaan " (p. 629).

Er zijn twee versregels, die in aanmerking komen om met dit relief
in verband te worden gebracht: 214 „op zoovele paden en richtingen
als er in de (Buddha)gebieden zijn" en 22^: „de daden (mijner
mede)schepselen bevorderend". In het eerste geval heeft het woord
„paden" voor den beeldhouder dezelfde beteekenis gehad als elders
het woord „careyam" en hem tot het afbeelden van een optocht,
een stoet geïnspireerd, waarbij de scène van den bruggebouw alleen
als stoffeering van het landschap dienst doet; in het andere geval
zien we den bodhisattva met zijn patjol actief deelnemen aan den
arbeid van zijn medeschepselen, het aldus „bevorderend", en krijgt
de bruggebouw reëele beteekenis, al zou natuurlijk even goed een
ander werk kunnen zijn afgebeeld.

47. In het midden de Buddha met links Avalokiteqvara en rechts
Vajrapani (?) ; onder de nis van den eerste een ronde pot met een
wierookbrander; links daarvan zes bhiksu's en Sudhana met gevolg.

Het Buddha-tafereel slaat wederom op het woord bodhi in, rg. 2
(vgl. nos. 26, 40 en 61).

Van vs. 23 af blijkt er meer regelmaat in de wijze van illustreeren
van het gedicht te komen. Men ziet er .van af afzonderlijke half-
verzen of versregels in beeld te brengen, maar wijdt aan elke
strophe één relief.

Vs. 23. ye ca sabhagata mama carüye
tebhi samagamu nityu bhaveyya
kayatu vacatu cetanato va
eka-cari-pranidhana careyam.

„En al wie thans mijn levenslot deelen, moge (mij) steeds met
hen een samenkomst bereid worden; moge ik wat lichaam, taal en
gedachten betreft, eensgezind (met hen) in de gelofte tot een vromen
levenswandel mijn weg gaan."

48. „Een van rechts naar links loopende en zoo juist stil houdende
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stoet. Vooraan staan drie aanzienlijke, gegloriede personen, van wie
twee elkander bij de hand houden en de derde met de handen in
sëmbah tusschen hen staat; één van de buitensten is blijkens het
attribuut geen andere dan Samantabhadra, daarachter twee dienaren,
Sudhana en een zeer uitgebreid gevolg Geheel links knielen
eenige vereerders met bloemgeschenken voor den Bodhisattva en
zijn gezellen" (p. 630).

De beteekenis is dit keer zeer duidelijk: terwijl het woord careyam
in regel 4 wederom een optocht heeft doen ontstaan, is de ontmoeting
van den bodhisattva met zijn vrienden, waarvan in regel 2 sprake
is, door de groep van gegloriede personen voorgesteld.

Vs. 24. ye'pi mitra mama hita-kama
Bhadra-carïya nidarqayitarah
tebhi samagatu nityu bhaveyya.
tamc, ca ahain na viragayi jatu.

„En ook de vrienden die op mijn heil bedacht zijn terwijl zij
(Samanta)bhadra's vromen levenswandel onderwijzen, moge (mij)
steeds met hen een samenkomst bereid worden en moge ik voor hen
geen vermindering van genegenheid ondervinden."

49. „Het relief heeft groote overeenkomst met het voorgaande. De
yier voorname figuren staan hier allen naast elkaar, met Samanta-
bhadra het meest naar links; het gevolg bevindt zich ook hier geheel
rechts, zittend en staand. De groep links is op dit tooneel echter een
geheel andere geworden. Zij bestaat uit een aantal knielende en
staande menschen uit de laagste volksklasse, waaronder opvallend
veel vrouwen en kleine kinderen. De voorsten maken een smeekend
gebaar naar den Bodhisattva, die de beide handen van den voor
hem knielenden man vastgrijpt" (p. 630). Blijkens een rotspartij,
boomen, en allerlei dieren is de plaats van handeling een bosch-
wildernis.

Dit relief verschilt even weinig van het voorafgaande als vs. 24
van vs. 23. Ook hier weer de stoet en de ontmoeting zooals we op
grond van rg. 2 en 3 mogen verwachten. Intusschen is dit relief
bijzonder leerzaam in zoover het ons laat zien, dat de beeldhouwer
zich niet om den inhoud van den tekst bekommerde als het er op
aankwam de noodige variatie in gelijksoortige tafereelen aan te
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brengen. De zoozeer de aandacht trekkende groepen links op de
beide reliefs hebben nml. zooals nu blijkt niets met den tekst uit
te staan.

Vs. 25. sammukha nityam aham jina paqye
buddha-sutebhi ca parivrtu natham
tesu ca püja kareya udaram
sarvi anagata-kalpa-m-akhinnah.

„Ik moge steeds de Jina's voor mij zien en de door Buddha-zonen
omringde heerschers; en ik moge hun onvermoeid verheven offeran-
den brengen in alle toekomstige tijdperken."

50. Twee rijen; in de bovenste Buddha met links Avalokiteqvara
en rechts Vajrapani (?) ; in de onderste zes bhiksu's, Samantabhadra
en Sudhana.

Behoeft geen toelichting.

Vs. 26. dharayamanu jinana sad-dharmam
bodhi-carim paridïpayamanah
Bhadra-carim ca vic,odhayamanah
sarvi anagata-kalpa careyam.

„De goede Leer der Jina's handhavend en den (op de Verlichting
(gerichten) levenswandel rondom latende uitstralen en (Samanta)-
bhadra's levenswandel tot zuivering brengende moge ik in alle toe-
komstige tijdperken (mijn weg) gaan."

51. In het midden Samantabhadra, rechts Sudhana, links een
drietal vereerders.

Evenals bij no. 24 had de beeldhouwer bij dit relief de keuze
tusschen het afbeelden van de Jina's in rg. 1 en dat van Samanta-
bhadra in rg. 3 en ook hier heeft hij aan den laatste de voorkeur
gegeven.

Vs. 27. sarva-bhavesu ca samsaramanah
punyatu jiianatu aksaya praptah
prajna-upaya-samadhi-vimoksaih
sarva-gunair bhavi aksaya-ko^ah.
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„En terwijl ik alle. bestaansvormen doorloop, door vrome ver-
dienste en door kennis onvergankelijk (goed) verwervend, moge
door wijsheid» door (het aanwenden van de goede) middelen en door
bevrijding (van de wereld) door meditatie, (kortom) door (toepas-
sing van) alle voortreffelijkheden een onvergankelijke schat (mijn
deel) worden."

52. In het midden Samantabhadra, rechts Sudhana met gevolg.
„Aan den linkerkant heeft een uitdeeling van goede gaven plaats;
er staan hier een aantal dienaren met geldzakken, een schaal vol
edelsteenen en gesloten geldkistjes, en vóór hen, geheel links be-
vinden zich de begiftigden, die de handen ophouden, in twee rijen.
Beneden knielen eenige eenvoudig gekleede personen in wereldlijke
dracht, boven zitten onder een afdakje drie brahmanen.., . . ."
(p. 631).

Het verband tusschen vers en voorstelling is niet zeer duidelijk;
waarschijnlijk is het verwerven van punya door het uitdeelen van
liefdegaven in beeld gebracht.

Vs. 28. ekarajagri rajopama-ksetram
tatra ca ksetri acintiya buddham
buddha-sutana nisannaku madhye
pacjiya bodhi-carim caramanah.

„De (Buddha)gebieden, (in aantal) vergelijkbaar met de stof-
korrels, op den spits van één stofkorrel en de ondenkbaar (vele)
Buddha's op (elk) gebied (aanwezig), zittende te midden van de
Buddha-zonen, moge ik aanschouwen terwijl ik den weg bewandel
die naar de Verlichting voert."

53. Twee rijen; boven negen Buddha's met links de zon en rechts
de maansikkel; berieden Samantabhadra en Sudhana.

Ofschoon vers 28 veel overeenkomst vertoont met vs. 3 zijn de
ermede correspondeerende reliefs zeer verschillend uitgevallen: ter-
wijl op no. 3 het gezeten zijn van de Buddha's te midden van de
bodhisattva's is afgebeeld, is op dit relief het onnoemlijk aantal
Buddha's op de ontelbare Buddha-gebieden door het negental
Buddha-figuren weergegeven. De zon en de maan doen waarschijn-
lijk dienst om de oneindigheid van de door al die Buddha's bevolkte
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ruimten uit te drukken (vgl. no. 57 en 70), hoewel die voorstelling
natuurlijk niet klopt met het plaats nemen van de Buddha's op den
spits van een enkelen stof korrel.

Vs. 29. evam aqesata sarva-diqasu
vala-pathesu triyadhva-pramanam
buddha-samudr' atha ksetra-samudram
otari carika-kalpa-samudram.

„Evenzoo moge ik in de, in alle windrichtingen zonder uitzonde-
ring, op de paden (talrijk als) het hoofdhaar, in de drie tijden zich
uitstrekkende oceanen van Buddha's en oceanen van (Buddha)ge-
bieden en oceanen van tijdperken van vromen levenswandel mij
verdiepen."

54. Een bovenrij van zeven zittende Buddha's met aan weers-
kanten een staande Buddha en profil; op de benedenrij links nog
een zittende Buddha en rechts Samantabhadra en Sudhana met
gevolg.

In de groepeering der tien Buddha-figuren op twee rijen met
twee staande figuren ertusschen doet dit relief sterk denken aan
no. 1, hetgeen niet te verwonderen is daar ook de verzen 1 en 29
ongeveer gelijk van inhoud zijn. De tien Buddha's stellen natuurlijk
weer „alle windstreken" en de drie groepen van figuren de drie
tijden voor.

Vs. 30. eka-svaraftga-sumudra-ruthebhih
sarva-jinana svaranga-viquddhim
sarva-jagasya yath'aqaya-ghosam
buddha-sarasvatim otari nityam.

„Met de oceaan-klanken van één enkel muziekinstrument moge ik
steeds opgaan in de zuiverheid (gelijk aan die) van een muziek-
instrument van alle Jina's en in de welluidendheid der Buddha's,
welke der gansche wereld naar wensch klinkt."

55. In het midden Samantabhadra, rechts Sudhana met gevolg.
„Daarboven vliegt een groote menigte vogels in de richting van een
paviljoen. Het linkerplan is geheel gevuld met een combinatie
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van wilde en huisdieren, Ook de vogels zijn, gelijk gezegd,
vertegenwoordigd; visschen daarentegen niet" (p. 631),

Het is onzeker of de veelheid van klanken, met die van de oceaan
vergeleken in rg. 1, dan wel de woorden ,,der ganschc wereld" van
rg. 3 den ontwerper op het denkbeeld van de dierenwereld heeft
gebracht. Voor de eerste opvatting pleit de omstandigheid, dat de
geen geluid voortbrengende visschen niet op het relief vertegen-
woordigd zijn.

Vs. 31. tesu ca aksaya-ghosa-rutesu
sarva-triyadhva-gatana jinanatn
cakra-nayarn parivartayamano
buddhi-balena ahatn praviqeyam.

„En in deze stemmen van onvergankelijken klank der in alle de
drie tijden aanwezige Jina's moge ik, terwijl ik de leer van het Rad
in toepassing breng, door de kracht van mijn verstand binnengaan."

56. In het midden Samantabhadra, rechts Sudhana, links een rij
van drie Buddha's boven een viertal bodhisattva's.

De Jina's der drie tijden zijn wederom door een drietal Buddha-
figuren voorgesteld; het relief behoeft verder geen toelichting.

Vs. 32. eka-ksanena anagata sarvam
kalpa-pravec,a aham pravic,eyam
ye 'pi ca kalpa triyadhva-pramanas
tam ksana-koti-pravista careyam.

„Op één enkel oogenblik moge ik den ingang van alle toekomstige
tijdperken binnentreden en zoovele in de drie tijden zich uitstrek-
kende tijdperken als er zijn, in deze tien millioenen van oogenblikken
binnengetreden zijnde moge ik (mijn vromen levenswandel) voort-
zetten."

57. Een Buddha in een torana met links de zon en rechts de
maansikkel; Samantabhadra en Sudhana.

De hemellichten worden niet in den tekst genoemd, maar doen
hier, evenals op no. S3 en 70, dienst om de oneindigheid van tijd
en ruimte aan te geven.

Deel 97. 19
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Vs. 33. ye ca triyadhva-gata nara-simhas
tan ahu paciya eka-ksanena
tesu ca gocarim otari nityam
maya-gatena vimoksa-balena.

„E" zoovele man-leeuwen als er aanwezig zijn in de drie tijden,
hen moge ik in één enkel oogenblik aanschouwen; en in hunne
weide moge ik mij verdiepen door de kracht der verlossing welke
uit de (kennis van) Maya voortkomt."

58. Links een rij van drie Buddha's boven een van zes bodhi-
sattva's; rechts Saniantabhadra en Sudhana.

Behoeft geen toelichting.

Vs. 34. ye ca triyadhvasii ksetra-viyühas
tan abhinirhari eka-rajagre .
evam aqesata sarva-dic,asu
otari ksetra-viyüha jinanam.

35. ye ca anagata loka-pradïpas
tesu vibudhyana cakra-pravrttim
nirvrti-darqana nistha-praqantim
sarvi aharn upasamkrami natham.

„En welke tentoonspreidingen van (Buddha)gebieden er in de
drie tijden zijn, deze moge ik aanschouwen (?) op den spits van één
enkelen stofkorrel; evenzoo moge ik mij verdiepen in de tentoon-
spreiding van de Jina-gebieden in alle windstreken zonder onder-
scheid. '•••. • - - "

„En welke toekomstige (Buddha's) er als lichten der wereld te
verwachten zijn, hun ontwaken, hun rondwentelen van het rad (der
leer), hun openbaring van de zaligheid en hun zielerust aan het eind
(̂mogë ik aanschouwen); al deze heerschers moge ik bezoeken."

59. Boven een rij van drie Buddha's; „beneden staat in het mid-
den een gestileerd boompje, dat door den met eenige volgelingen
links iittenden' Samantabhadra uit een vaas met tuit begoten wordt;
mogelijk is er dus sprake van een schenking" (p. 632). Rechts
Sudhana. :̂v:t*.v£<j?» 1-î i : . ;1 ró.

Daar hét Volgende relief op vs. 36 betrekking heeft, moeten dé
strophen 34 en 35 tezamen op no. 59 zijn voorgesteld. Of was soms het
laatste vers, dat niet van de drie tijden melding maakt en dus ook
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niet met het drie Buddha-figurcn bevattende no. 59 kan overeen-
komen niet in de Baraboedoer-redactie van den tekst opgenomen?
De scène van den water uitschenkenden Samantabhadra heeft geen
bijzondere beteekenis.

Vs. 36. rddhi-balena samanta-j avena
yana-balena samanta-mukhena
carya-balena samanta-gunena
maitra-balena samanta-gatena

„Met de onbegrensd snelle kracht van bovennatuurlijke eigen-
schappen, met de onbegrensd strevende kracht van het (verlossings)-
voertuig, met de onbegrensd voortreffelijke kracht van den vromen
levenswandel, met de onbegrensd aanwezige kracht van de vriend-
schap "

60. „Twee gebouwen verheffen zich op dit tooneel, beide van het
zoogenaamde tempelmodel, in het algemeen van overeenkomstigen
bouw, doch in de details afwijkend Geheel rechts staan onder
een paar boomcn Samantabhadra, de tweede hoofdpersoon, en
eenige volgelingen. Tusschen de beide gebouwen in komt de
Bodhisattva opnieuw voor; thans op een lotuskussen staande op
eenigen afstand boven den beganen grond. Eindelijk vindt men
hem geheel links ten derden male, thans zwevend in de lucht. Overal
vallen bloemen en kransen naar beneden. Gelijk op p. 618 werd
medegedeeld, zien wij in dit tafereel niet drie gelijktijdige manifesta-
ties van Samantabhadra, doch een voorstelling van zijn opstijging
in de lucht " (p. 632).

O.i. is het niet twijfelachtig, dat de eerste pada van vs. 36 op dit
relief is voorgesteld, immers tot de door yoga-oefeningen verkregen
bovennatuurlijke eigenschappen behoort in de eerste plaats het ver-
mogen om zich van den grond te verheffen en door de lucht te
zweven en het is dan deze zweefvlucht, die in drie momenten op het
tafereel in beeld is gebracht. Intusschen is het niet weinig teleur-
stellend te ervaren, dat dit relief —- een van de fraaiste van de
geheele Baraboedoer — door geen verhevener gedachte is geïnspi-
reerd dan door het enkele woord rddhibalena in regel 1.
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Vs. 37. punya-balena samanta-c,ubhena
jfiana-balena asanga-gatena

i prajiïa-upaya-samadhi-balena
bodhi-balam samudanayamanah

„Met de onbegrensd heilzame kracht der vrome verdiensten, met
de van (wereldsche banden) vrije kracht van het weten, met de
kracht der wijsheid, goede middelen en meditatie de kracht van de
Verlichting voorbereidend "

61. Een Buddha in torana; links een dienaar met bloemenbak en
bhiksu metutpala; voor het voetstuk van den torana vijf bouquet-
vormige bloemstruiken, rechts ervan een bloemenstandaard en een
reukwerkhouder; op de rechterrelief hel ft Samantabhadra met wie-
rookbrander en waaier en Sudhana; bloemcnregen.

De schakel tusschen vers en relief wordt ook hier weer gevormd
door het woord bodhi, in rg. 4.

Vs. 38. karma-balam pariqodhayamanah
kleqa-balam parimardayamanah
Mara-balam abalam karamanah
pürayi Bhadra-carï-bala sarvam.

„De kracht van den dadendrang volkomen louterend, de kracht
van den hartstocht volmaakt vernietigend, de kracht van Mara
krachteloos makend, moge ik alle krachten van (Samanta)bhadra's
vromen levenswandel in vervulling doen gaan."

62. Een Buddha in een torana, links staande en zittende ver-
eerders, rechts Samantabhadra en Sudhana.

De reden waarom hier een Buddha is afgebeeld, terwijl men
eerder een Samantabhadra als hoofdpersoon zou verwachten, is o.i.
te zoeken in rg. 3; men heeft blijkbaar geoordeeld, dat de kracht
van Mara alleen door den Buddha krachteloos kan worden gemaakt
en deze dus ook de voornaamste plaats behoorde te bezetten.

Vs. 39. ksetra-samudra viQodhayamanah
sattva-samudra vimocayamanah
dharma-samudra vipac,yayamano
jnana-sajnudra vigahayamanah
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„De oceanen der (Buddha)gebieden louterend, He oceanen der
schepselen bevrijdend, de oceanen der Leer aanschouwend, in de
oceanen van kennis mij verdiepend,,.. . ."

63. In het midden Samantabhadra, links drie vereerders, rechts
Sudhana.

Een stoplap.

Vs. 40. carya-samudra viepdhayamanah
pranidhi-samudra prapürayamanah
buddha-samudra prapüjayamanah
kalpa-samudra careyam akhinnah.

„De oceanen van vrome plichten louterend, de oceanen der vrome
geloften vervullend, de oceanen van Buddha's door offeranden ver-
eerend, moge ik in den loop van oceanen van tijdperken onvermoeid
mijn weg gaan."

64. Samantabhadra in het midden, rechts Sudhana, links het dak
van een pendapa; „daaronder staan twee brahmanen met baard en
zonnescherm, de hand ophoudend om van de twee vóór hen staande
dienaren van den Bodhisattva iets te ontvangen Op den voor-
grond knielen drie andere begiftigden " (p. 633).

Als boven.

Vs. 41. ye ca triyadhva-gatana jinanam
boclhi-cari-pranidhana-vic,esah
tan ahu pürayi sarvi aqesam
Bhadra-carïya vibudhyiya bodhim.

„En welke vrome geloften er ook in het bijzonder door de zich
in de drie tijden aanwezige Jina's tot het volgen van den weg der
Verlichting (zijn afgelegd), deze moge ik zonder uitzondering ver-
vullen en moge ik tot de verlichting ontwaken (in navolging van)
(Samanta)bhadra's levenswandel".

65. Samantabhadra in een torana, rechts Sudhana, links boven
drie Buddha's, daaronder bhiksu's, dienaren enz.

Nu voor de verklaring van de voorgaande reliefs elk controle-
middel ontbrak, brengt het samenvallen van de drie tijden in het
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vers met de drie Buddha-figuren op het relief een welkome bevesti-
ging van de juistheid der gegeven interpretatie.

Vs. 42. jyesthaku yah sutu sarva-jinanam
yasya ca nama Samantatabhadrah J.'
tasya vidusya sabhaga-carïye
namayamï kuqalam imu sarvam.

43. küyatu vaca manasya vic,uddhic,
carya-viquddhy atha ksetra-viquddhih
yadrqa namana Bhadra-vidusya
tadrqa bhotu samam mama tena.

44. Bhadra-carïya samanta-qubhaye
Manjucjrï-pranidhana careyam
sarvi anagata-kalpa-m-akhinnah
pürayi tam kriya sarvi ac,esam.

45. no ca pramanu bhaveyya carïye
no ca pramanu bhaveyya gunanam
apramanu cariyaya sthihitva
janayi sarvi vikurvitu tesam.

(42) Wie de oudste (beste)_zqon_van alle Jina's is; wiens naam
Samatabhadra (alom gezegend) luidt, ter erlanging van de kame-
raadschappelijke omgang met dezen wijze moge ik al deze zegen
aanwenden.

(43) De reinheid van lichaam, woord en gemoed, de reinheid
van levenswandel en de reinheid der (Buddha)gebieden op hoedanige
wijze deze den wijze (genaamd) (Samanta)bhadra toebehooren, op
gelijke wijze mogen zij mij ten deel vallen.
• (44) (Samanta)bhadra's alom-heilzame levenswandel volgend
moge ik volgens Manjuqri's vrome geloften handelen; onvermoeid,
in alle toekomstige tijdperken, moge ik al deze vrome daden zonder
uitzondering in vervulling doen gaan.

(45) Geen grens worde gesteld aan den vromen levenswandel;
geen grens worde gesteld aan de (beoefening der) deugd; onbe-
grensd in den vromen levenswandel mij handhavend moge ik alle
wonderen (van beide bodhisattva's) leeren kennen.
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: Daar vs. 41 — no. 65 en vs. 46 — no. 70, verwacht men
dat elk van de drie reliefs ertusschen één vers in beeld zal
brengen, gelijk dat bij het voorafgaande gedeelte van den tekst
is geschied. Er doet zich nu echter de moeilijkheid voor, dat de in
vs. 44 genoemde MaüjucxT hoogstwaarschijnlijk door den bodhisattva-
hoofdpersoon met den blauwen lotus op 67 wordt voorgesteld (ook
elders op Baraboedoer is Manjuqrï aan het enkele lotus-attribuut
herkenbaar)^), waardoor we zouden moeten aannemen, dat de
twee voorafgaande strophen 42 en 43 op het ééne relief 66 zijn
afgebeeld en de inhoud van vers 45 over de beide reliefs 68 en 69
is verdeeld. Tegen de samenvoeging van 42 en 43 op het Samanta-
bhadra-relief 66 kan geen principieel bezwaar bestaan daar in de
beide strophen deze bodhisattva met name wordt genoemd. Daaren-
tegen bevat het eerste halfvers niets, dat de afbeelding van een
Buddha-figuur kan wettigen, terwijl het tweede halfvérs zich alleen
met no. 69 in verband laat brengen als wordt aangenomen, dat de
stüpa het in rg. 4 vermelde wonder verbeeldt, bij welks verschijning
in het luchtruim de twaalf bodhisattva's of goden getuigen zijn,
gelijk dat in Mahayanistische teksten zoo vaak beschreven wordt.
Wanneer de bodhisattva op 67 n i e t als een Manjuc,rï wordt op-
gevat en aan elk van de verzen 42-45 één relief wordt toegewezen,
krijgen we: 42 = no. 66, waartegen geen bezwaar bestaat (zie
boven); vs. 43 = no. 67, waarbij in het duister blijft wie de
bodhisattva-hoofdpersoon voorstelt en waarom deze onbekende de
plaats van den in het vers genoemden Samantabhadra inneemt; vs.
44 = no. 68 bij welke combinatie de Buddha-figuur niet verklaard
wordt en vs. 45 = no. 69, waarvoor hetzelfde geldt als boven bij
vs. 45b = no. 69 werd opgemerkt. Aangezien dus geen der beide
onderzochte mogelijkheden een bevredigende verklaring toelaat,
blijft ons nog slechts over te onderstellen, dat in de op Baraboedoer
gevolgde redactie de strophen 43 en 44 omgewisseld waren. We
krijgen dan:

66. Samantabhadra in het midden, rechts Sudhana, links zeven
bodhisattva's of goden.

De in vs 42 genoemde Samantabhadra treedt als hoofdpersoon op;
de bodhisattva's of goden fungeeren slechts als figuranten.

KROM, Mo>w£rra/i<>, p. 717 en 723.
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67. In het midden een bodhisattva, die als attribuut een enkelen
blauwen lotus voert; aan weerskanten en boven zijn hoofd een
Buddha.

De Manjuc,rï van vs. 44.

68. Links een torana waarin een Buddha is gezeten; rechts een
tweede paviljoen, waarin vier vrouwen knielen; tusschen beide ge-
bouwen Samantabhadra en Sudhana.

Het Buddha-tafereel stelt de Buddha-ksetra's van vs. 42 voor; de
vrouwen zijn figuranten.

69. Twee rijen; in het midden van de bovenste een stüpa met
aan weerskanten drie Buddha's; in de benedenrij in het midden
Samantabhadra met aan weerskanten zes bodhisattva's of goden.

Het stüpa-wonder van vs. 45.

Vs. 46. yavata nistha nabhasya bhaveyya
sattva ac,esata nistha tathaiva
karmatu klec,atu yavata nistha
tavata-nistha mama pranidhanam.

„Zoo ver verwijderd als het einde van de hemelruimte zijn mag,
zoo ver verwijderd als het einde van (het aantal) schepselen zijn
mag, zoo ver verwijderd als het einde van dadendrang en hartstocht
zijn mag, even zoo ver verwijderd zij het einde van mijn vrome
gelofte".

70. Een Buddha in een torana, waarboven links en rechts zon
en maansikkel zweven. „Aan beide reliefranden zijn schematische
rotsen aangebracht; op wolken zweven hemelingen benevens
een kinnara-paar." Rechts beneden Samantabhadra en Sudhana.
Aan de linkerzijde een gebouwtje, drie bhiksu's en nog drie leeken.

De zon en de maan stellen weer de oneindigheid van ruimte voor
(vgl. 53 en 57), terwijl de gandharva's, kinnara's en menschen
mogelijk de in rg. 2 genoemde schepselen vertegenwoordigen.

Vs. 47. ye ca dac,ad-dicj ksetra ananta
ratna-alamkrtu kurya jinanam
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divya ca manusa saukhya vicjstam
ksetra-rajopama-kalpa dadeyam.

„E" welke oneindige (Ruddha)gebiedcn er zich in de tien wind-
richtingen ook uitstrekken, deze moge ik voor de Jina's met juweelen
getooid doen zijn en voortreffelijke goddelijke en menseheiijkc
vreugden moge ik hun schenken gedurende tijdperken, die in aantal
met de stofkorrels der (Buddha)gebieden vergelijkbaar zijn.

71. Boven in het midden een Buddha met aan weerskanten een
staande Buddha-figuur; verder rechts en links boven en beneden
nog drie Buddha's, in het geheel dus vijftien Buddha-figurcn.

In plaats van de gebruikelijke tien Buddha's om de tien wind-
richtingen voor te stellen heeft de beeldhouwer er vijftien afge-
beeld. Voor de verklaring hiervan zie het volgend relief.

Vs. 48. yac, ca imam parinamana-rajam
qrutva sakrj janayed adhimuktim
bodhi-varam anuprarthayamano
agru viqista bhaved imu punyam.

„En wie dezen koning der vereering slechts eenmaal gehoord
hebbende toegekeerdheid (naar den Buddha) (in zijn gemoed) doet
ontstaan, terwijl hij de voortreffelijke Verlichting nastreeft, hem
moge dit als de hoogste en voortreffelijkste verdienste worden aan-
gerekend."

72. Een bovenrij van negen Buddha's, daaronder drie Buddha's,
twee vereerders en nog vijf Buddha's.

We hebben reeds opgemerkt, dat het woord bodhi van den tekst
door den beeldhouwer door een of meer Buddha-figuren pleegt te
worden weergegeven. Een zeventien-tal Buddha's echter, als op dit
relief voorkomt, lijkt voor dit doel veel te veel, tenzij men wil aan-
nemen, dat er behoefte aan een grootsche apotheose bestond en
men hieraan heeft voldaan zonder zich te veel om den tekst te be-
kommeren. Intusschen komt het ons waarschijnlijker voor, dat no.
72 bij no. 71 getrokken moet worden en de op de twee reliefs
gezamelijk voorkomende 32 Buddha's de oneindig talrijke (Buddha)-
gebieden van vs. 47 voorstellen. Het voordeel van deze verklaring
is niet alleen, dat de in de Buddhistische litteratuur geen rol spelende

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:58:58AM
via free access



2 8 8 DE BHADRACARÏ.

getallen 15 en 17 door het veel aannemelijker getal 32 worden ver-
vangen *"), maar ook dat het eind van de relief reeks komt samen te
vallen met het slot van het aan de pranidhana's gewijde gedeelte van
het gedicht. Ten slotte merken we op, dat voor het verschijnsel
waarop Krom de aandacht gevestigd heeft, nml. dat op de twee
slottafereelen Samantabhadra en Sudhana niet voorkomen, de tekst
van het gedicht geen verklaring aan de hand doet.

De IVe reliefreeks is hiermede ten einde. Volledigheidshalve laten
we het vervolg en het slot van den Bhadracarï-tekst hier nog volgen,

Vs. 49. varjita tena bhavanti apaya
varjita tena bhavanti kumitrah
ksipru sa paqyati tam Amitabham
yasy' imu Bhadracarï-pranidhanam.

50. labha sulabdha sujïvitu tesam
svagata te imu manusa janma,
yadrqa so hi Samantabhadras
te 'pi tatha na-cirena bhavanti.

51. papaka panca anantariyani
yena ajnana-vac,ena krtani
so imu Bhadracarim bhanamanah
ksipru pariksayu bhoti ac,esam,

52. jnanatu rüpatu laksanatac. ca
varnatu gotratu bhoti-r-upetah,
tïrthika-Mara-ganebhir adrsyah
püjitu bhoti sa sarva-triloke;

53. ksipru sa gacchati bodhi-drumendrarn,
gatva nisïdati sattva-hitaya,
budhyati bodhi, pravartayi cakrani,
dharsayi Maru sa-sainyaku sarvarn.

54. yo imu Bhadracari-pranidhanam
dharayi vacayi deqayito va

*') Mus, Basrff&Mrf»r, p. 601: „Ce schema [van de vijf Jina's] n'est pas Ie
seul que l'Inde ait connu; deux surtout lui ont fait une concurrence souvent
heureuse: Ie système a huit, seize ou trente-deux „pointes", c'est-a-dire Ie lotus
mystique, dont Ie centre répond a l'orient secret, et Ie système des dix
orients ".
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buddha vij.ïnati yo 'tra vipako
bodhi vicjsta, ma kanksa janetha.

55. Manjugiri yatha janati c,ürah
so ca Samantabhadra tathaiva
tesu aham anugiksayamano
namayamï kugalam imu sarvam,

56. sarva-triyadhva-gatebhi jinebhir
ya parinainana varnita agra
taya aham kuqalam imu sarvam
namayamï vara-Bhadracarïye.

57. kala-kriyam ca aham karamano
avaranam vinivartiya sarvam
sammukha paqyiya tam Amitabham
tam ca Sukhavati-ksetra vrajeyam.

58. tatra gatasya imi pranidhana
amukhi sarvi bhaveyu samagrah
tam^ ca aham paripürya a^esam
sattva-hitam kari yavata loke.

59. tahi jina-mandali qobhani ramye
padma-vare rucire upapannah
vyakaranam ahu tatra labheya
sammukhato Amitabha-jinasya.

60. vyakaranam pratilabhya ca tasmim
nirmita-koti-qatebhir anekaih
sattva-hitani bahüny ahu kuryam
diksu daqasv api buddhi-balena.

61. Badracarï-pranidhana pathitva
yat ku^alam mayi samcitu kimcit
eka-ksanena samrdhyatu sarvam
tena jagasya qubham pranidhanam.

62. Bhadracarim parinamya yad aptam
punyam anantam atïva viqistam
tena jagad vyasanaugha-nimagnarn
yatv Amitabha-purim varam eva.
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(49) „Door hem worden onheilen afgeweerd, door hem worden
slechte vrienden afgeweerd, door hem wordt aanstonds Amitabha
aanschouwd, wien deze gelofte tot het volgen van (Samanta)bhadra's
levenswandel eigen geworden is".

(50) „Welverworven verworvenheden en een (welgeleefd) leven
valt hun ten deel; welkom zijn zij in dit menscheleven; want gelijk
Samantabhadra is, worden binnen korten tijd ook zij".

(51) „Door wicn de vijf onmiddellijk berechtbare zonden ten
gevolge van de macht der onwetendheid begaan zijn, hem zal wan-
neer hij dit (gedicht) Bhadracarï reciteert aanstonds restlooze ver-
nietiging (van die zonden) ten deel vallen". • • '

(52) „Wat betreft zijn kennis, zijn uiterlijk, zijne kenteekenen,
zijn kaste en zijn familie wordt hij (in zijn volgend leven) een
geslaagd persoon; voor de scharen van ketters en van Mara is hij
onaantastbaar en geëerd wordt hij in het gansche drievoudige
wereldrijk".

(53) „Aanstonds begeeft hij zich naar den koning der boomen
der Verlichting en daar gekomen zijnde zet hij zich er neder tot
heil der schepselen; hij ontwaakt tot de Verlichting en brengt het
Rad (der Leer) aan 't wentelen; hij trotseert er Mara met zijn
gansche heer".

(54) „Wie dit gedicht (getiteld) de Vrome wenschen tot het
volgen van (Samanta)bhadra's levenswandel (in zich) omdraagt,
reciteert of onderwijst, Buddha weet welk loon (hem) hier(voor)
ten deel valt: de voortreffelijke Verlichting; laat geen twijfel (hier-
over) ontstaan".

(55) „Zooals Mafijucjl weet, de held, en Samantabhadra des-
gelijks doe ik, terwijl ik hen navolg, al deze zegen nederdalen
op hen".

(56) „De eerbetuiging, die door de Jina's in alle de drie tijden
als de hoogste geprezen is, door deze doe ik al deze zegen neer-
dalen tot (navolging van) Samantabhadra's vromen levenswandel".
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(57) „En wanneer ik (eens) Kala's daad verricht (d.i. sterven
zal) nadat ik alle beletselen zal verwijderd hebben, moge ik dan vóór
mij Amitabha aanschouwen en moge ik het land Sukhavatï binnen-
gaan".

(58) „Mogen deze vrome geloften mij, daar gekomen zijnde, alle
tegader voor den geest staan en moge ik, terwijl ik dezelve zonder
uitzondering in vervulling doe gaan, het heil der schepselen bewerk-
stelligen, zoovele als er zijn op de wereld".

(59) „Daar, in den kring der Jina's, glanzend en liefelijk, op een
voortreffelijken en schitterenden lotusbloem gezeten, moge ik daar
de uiteenzetting (van de leer) uit den mond van den Jina Amitabha
vernemen".

(60) „En na de uiteenzetting (van de leer) vernomen te hebben
moge ik door middel van vele tienmillioenen van hondertallen schijn-
lichamen vele heilzame daden verrichten jegens de schepselen in de
tien windstreken door de kracht van mijn denken".

(61) „Alle heil, al is het slechts weinig, dat ik verzameld heb door
het reciteeren van het gedicht (getiteld) „de vrome geloften (tot
het volgen van) (Samanta)bhadra's vromen levenswandel", moge
dit in één enkel oogenblik in vervulling gaan; moge hierdoor de
vrome gelofte strekken tot heil der wereld (?)".

(62) „Alwat aan onmetelijke en bijzonder voortreffelijke vrome
verdienste verworven is door het in toepassing brengen van (Sa-
manta)bhadra's vromen levenswandel, moge hierdoor de wereld, ver-
zonken (als zij thans nog is) in den vloed der hartstochten de heer-
lijke stede van Amitabha bereiken".

Dec. 1936.
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