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INLEIDING.

'rerwijl ik, ten bclioevc der lieniicuwde uitgave van Rogciius'

„(Ic Opcni-Deure tot het verborgen Fleydendoni", onderzoek deed

naar datgene, wat aangaande liet IFindoeïsnie reeds vóór dezen

auteur ter kennis van de Westerlingen gekomen was, werd door

Prof. 'l'h. Zachariae te Halle a/8, mijne aaiidaclit gevestigd op een

tweetal Portugecisehe lieschrijvingen van het Ifindoeïsine, die reeds

uit het begin der 17''° eeuw moesten dateeren, dus ouder dan

Rogerius' werk moesten zijn. Deze Verhandelingen, die in 1812

te Lissabon gepubliceerd zijn in de Noticias para a Historia e

Geografia das Nac^oes ultramai-inas, in deel I als n°. 1 en 2, zijn

tot dusverre vrij wel onbekend gebleven: zelfs Burnell-Yule, die in

hun Hobson-Jobson overigens eene zoo volledige bibliografie geven,

maken er geenerlei gewag van. Reeds eene oppervlakkige kennis-

making met de genoemde Verhandelingen deed bij mij den wensch

opkomen, ze meer algemeen toegankelijk te maken: zij golden

immers voor de oudste ons bekende min of meer volledige beschrij-

vingen van de mythologie der Ilindoe's. Ik vond Dr. A. A. Fokker,

privaat docent in het Maleisch aan de Universiteit te Amsterdam,

en leeraar in het S|)aans('h aan de Handelsschool, en wel vertrouwd

ook met het l'ortugcescli . bereid, liet ééne deel van het werk: de

vertaling in het Nederlandsch , op zich te iK^nen, terwijl ik zelf

voor mijne rekening nam de Vei-handelingen in dien geest te be-

werken, dat de door de Missionarissen medegedeelde feiten aan de

ons bekende bronnen getoetst werden. Het nut van zulk een werk

is, dat voor eene beschrijving van de geschiedenis der Indische

Philologie zulke Verhandelingen moeten gekend en gewaardeerd

worden, zelfs al zouden ze ons overigens niet veel leeren wat

onbekend is; doch het staat vast, dat de Portugeesche Berichten

wel degelijk nieuws leeren, in zooverre als enkele hunner mytholo-

gische verhalen geheel onbekend zijn, en andere trekken vertoonen,

die min of meer afwijken van de ons bekende overlevering.

De meest gewichtige vraag, die zich aan den bewerker voordoet,

is deze: hoe oud zijn deze beschrijvingen van het Hindoeïsme?

Volgens het voorbericht zijn zij opgesteld door, natuurlijk Roomscli-

Katholieke, Zendelingen, „en wel waarschijnlijk in het begin der

zeventiende eeuw". Casartelli, die in het tijdschrift Anthropos, deel

I en II, eene. Engelsche vertaling der Verhandelingen ondernam

doch niet ten einde gebracht heeft (hij geeft slechts de eerste 23

Hoofdstukken van het 1*'" Bericht), uit zich zóó over deze geschriften:
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„Tlicv iiuiy jiisUv cliiiiii t,o l)c the oldest kiiowii systciiKitic incinoirs

by l'^iiropeaiis ou the lliiidii mytholügy, considenihly autcdiitiuj)- the

Diitch niissioiiary and writcr, Al)rahatn Itogor", on iets verder zegt

hij, dat „do Open-DcMirc" een iialvo eonvv jonger is dan de l'ortu-

geesciic Verhandelingen. In aansluiting hieraan opperihi ilev. Kosten

(Anthropos, deel Jl, pag. 272 vlg.) de gissing, dat de auteur der

l'ortugeesehe Opstellen wel eens Kranc. Negrani kon zijn, van wien

het door Della Valle hekend is, dat hij, reeds vóór 1(115 dus,

over deze stof ln'vSt geschrevcüi. Terwijl het nu ten eeiicn male

onmogelijk seliijnt te zijn de; Uiuncn \an den auteur ot' van de

auteurs aan te geven — hiertoe ontbreken alle gegevens — is

het daarentegen wèl mogelijk dini tijd vast te stellen, waarin onze

Berichten werden opgesteld. Ifaddc Casartelli, alvorens zijne Inleiding

te schrijven, de Verhandelingen aandachtig geheel doorgelezen, dan

zou hij de onjuistheid zijner tijdsbepaling, dat ze namelijk uit het

begin der 17''" eeuw dateeren, hebben moeten iirzien. Ieder der

Veihandelingen immers bevat in zich zelve een gewichtig gegeven

ter l)(!|)aliiig van haren lijd. hi hoofdstuk .)<) van de eerste wordt

namelijk melding gemaakt \aii crn Koning Chamlai' Kau, ,.van

wien zestien jaren geleden Sevagy het land veroverde, waar hij zijn

hof hield, tei-wijl hij ^]c]\ Koning dooddi^ en zijne zonen gevangen

nam". Met Sevagy is zonder tw^ijfel Sivajï, de stichter van het

-Maratha-rijk bedoeld, die van l()"27—1680 geleefd heeft. Deze
Verhandeling moet dus stellig tu.s.schen 1647 en 1680 geschreven

zijn, en waarschijnlijk is een nog nauwkeuriger dateering te geven.

In Klphinstone's „Ilistory of India" (5''° ed. van IStUi) leest men

op pag. 621: „The whole of the hilly country soutli of 1'i'ina,

from the Ghats inclusive to the upper Kishna, was in the hands

of a llindu raja, whom Sivaji could never prevail on to join in

his rebellion. ile now procured his assassination , and proliled by

the consternation which ensued to seize on this territory". De hier

bedoelde „Iliudü raja" is hoogstwaarschijnlijk de in de Portugcesche

Verhandeling genoemde Cliandar Rau, en, daar de moord door

Elphinstone vermeld in het jaar 1(554 plaats had. zoo moet ons

eerste Bericht in 16 70 geschreven zijn. — Wat de tweede

Verhandeling aangaat, in het 34^'° hoofdstuk daarvan leest men:

,,Van het vierde Yuga, waarin wij nu leven, genaamd Caliyuga,

zijn voorbij gegaan 4876 jaren", liet is bekend, dat het Kaliyuga

gerekend wordt te heginnen 3102 jaren vóór Christus' geboorte.

Hieruit volgt, dat het tweede stuk moet geschreven zijn in 17 74,
ruim honderd jaar dus na het eerste; ook volgt daaruit, wat

trouwens a priori aannemelijk was, dat de beide opstellen door
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verschillende auteurs waren vervaardigd. De eer, die tot dusverre

uitsluitend aan onzen landgenoot Rogerius toekwam, de eerste
te zijn geweest die de Europeanen grondig heeft ingelicht omtrent

de Hindoe's en hun godsdienst, blijft dus onaangetast; immers het

werkje van Henry Lord, „A discoverie of the Sect of the Banians",

dat in 1630 te Londen verscheen, kan eene vei'gelijking met

„de Open-deure" in geen enkel opzicht doorstaan. Blijkt dus de

prioriteit der Portngeesche Verhandelingen eene illuzie, zij blijven

niettemin onze aandacht overvvaardig en verdienen ten volle in

ruimeren kring hekend te worden.

Zooids in het Voorbericlit o|) de beide Portugeesche opstellen

wordt meegedeeld, waren zij vergezeld van een .2S-tal prachtig

uitgevoerde platen, die, om reden van de tijds<mistandigheden van

IM2, niet met den tekst werden gepubliceerd. De Heer Secretaris

der Letterkundige Afdeeling der Kon. Akademie was zoo vriendelijk

naar deze platen navraag te doen bij de Kon. Akademie van

Wetenschappen te Lissabon; het antwoord luidde, iielaas, dat zij

niet konden gevonden worden in de I^ibliotheek der Portngeesche

Akademie. Men beloofde echter nog verder te zoeken. Mochten

onverhoopt deze platen nog gevonden worden, dan zouden zij in

reproductie eene welkome toegift bij deze Verhandelingen zijn.

Toen de bewerking dezer twee Opstellen bijna gereed was,

kwam mij als door een toeval eene derde, eveneens Portugeesche

Verhandeling onder de oogen, die echter niet in het origineel

bereikbaar schijnt te wezen, doch mij bekend werd in Fransche

en Nederlandsche vertaling. De Fransche vond ik in het door

J. Fi'éd. Bernard en anderen uitgegeven, door Picard fraai geïllu-

streerde omvangrijke werk : „Cérémonies de tous les peuples du

monde" (eerste editie van 17.23 en vlgg., tweede van 1735), en

wel in deel IX pag. 133 en vlgg. De Nederlandsche bewerking

van dit werk verscheen onder den titel: ,,NaiUikenrige Peschryving

der uitwendige Godsdienstpliehten, Tempelzeden en Gewoontens

der afgodische Volkeren, vervat in eenige Verhandelingen en in

kunstige Tafereelen vertoont geteekent door B. Picard, uit het

fransch in 't Nederduitsch overgezet door A. Moubach, 172S".

Het derde deel bevat het bedoelde l'ortugeesche bericht. Ik heb

het de moeite waard geacht ook deze Verhandeling naar de

Ilollandsclie bewerking op te nemen. Zij geeft eene welkome aan-

vulling op de eerste twee, al is de schrijver ook op sommige

punten niet al te best ingelicht. Het is, mij althans, niet mogelijk

den juisten tijd aan te geven, waarin deze VerhandeHng is ge-

schreven. Docli zij moet van vóór 172 3 dateereii ; welliclil is zij
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in (ie liiatste (Icceiiniëii der 17*' eeuw te stellen. Ongetwijfeld is

deze Verhandeling meer in 't Zuidelijk deel van Indië ontstaai),

zooals 1)1 ijkt uit de betrekkelijk vele Taniil-woorden, die er in voor-

komen. De Nederlandsclie vertaling is hier en daar niet al te l)est;

ik heb dan ook, waar dit uoodig scheen, den Fransehen tekst ter

vergelijking bijgevoegfl.

Voorwoord van de Vertaler.

Een paar woorden ter toeliehling /.ijn nodig.

Ten eerste moet ik erop wijzen, dat de stijl van beide door mij

nit het Portugees vertaalde verhandelingen, vooral die van de tweede,

hier en daar zeer slordig is — verwarring van subjekten b.v. komt

telkens voor — en 't vaak moeilik was, de ware bedoeling eruit te

begrijpen. (Jok is 't aantal kopiëertbuten vrij groot. Ik lieb ze in

overleg met Prol', ('aland verbeterd.

Nog een aiuler punt is voor de lezer dei' vertaling van belang.

De transscriptie der Indiese woorden is gelaten zoals ze was, d.w.z.

de klankvoorstelling is naar de I'ortugeese spelling. Daarbij boude

men 't volgende in 't oog:

aö stelt voor wat de Fransen u-on zouden schiijveu;

c voor e en i stelt een * voor:

* tusschen twee klinkers heeft de Maarde van ~;

s wordt in ieder ander geval gelispeld eu stelt dan ongeveer een

Franse ch voor:

e is nooit „stom' , maar staat met Fr. é of i gelijk;

g voor i' en / evenals /' heeft steeds de waaide van Frans // in

(jdnérul;

lil is een „gemouilleerde" /;

n/l beantwoordt aan Fr. (/ii van Es^jayiic;

m aan 't slot van een woord wordt als n gehoord

;

-/ is altijd dentaal

;

u klinkt als Fr. du en on als heldere o in oor\

X evenals ch als Fr. cli.

Overigens worden de z.g. tweeklanken steeds als afzonderlike

klinkers gehoord, terwijl de rest van de uitspiaak met de Franse

overeenkomt.

Ten slotte deel ik nog mede, dat, tot mijn spijt, Prof. Caland

bezwaar maakte tegen de vereenvoudigde spelling.
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De twee Verliaiidcliiigen , die liiei' volgen, en (!< N"^ 1 en Tl

(lezer Verzameling vormen, waren aan ,,(le Koninklijke Aead(!mie

van Wetenschappen" aangeboden door Franciscü Luis de Menezes,

welke ze uit Cioa zond samen met 28 prachtig uitgevoerde platen,

die eenige Indische afgodsbeelden voorstellen , en onder deze de I O

voornaamste Vleeschwordingen van Visnu.

Dezelfde verdienstelijke Correspondent stelde zich zonder twijfel

voor, eenige meer gedetailleerde berichten te geven aangaande die

handschriften (welke opgesteld waren door eenigen onzer Zende-

lingen, en waarschijnlijk in 't begin van de zeventiende eeuw),

toen de dood hem aan de Letteren ontrukte, voor dat hij het heele

werk uit Goa verzonden had: hij deelde echter mede, dat deze

handschriften bewaard werden in 't Archief der Paters van de

,,Companhia"' (Jezuïeten); waar ze overgeschreven werden, nadat zij

in 1759 uit Goa vertrokken waren ').

Onder deze omstandigheden besloot de Academie, het nut van

't werk kennende, het te doen drukken; en erbij te voegen de

Platen, die het vergezelden, en waarheen het verwijst: doch de

rampspoedige omstandigheden, waarin ons Rijk zich sinds dien ge-

zien heeft, ofschoon ze wel veroorloofden, het eerste gedeelte van

het besluit uit te voeren, belemmerden het tweede, en verhinderden

tot nu toe de uitgave. In weerwil dezer beweegredenen, die nog

gelden, gaf een nieuwe overweging den doorslag, om deze ge-

schriftjes maar het licht te doen zien zonder bedoeld sieraad, daar

het toch meer merkwaardig dan belangrijk was.

Het meerendeel onzer reizigers, en vooral onze eerste ontdekkers,

meenden dat de Afgodsbeelden het wezen uitmaakten van den (lods-

dienst der Indiërs; en eerst na geruimen tijd kwam men tot het

inzicht, dat, terwijl de verschillende Beelden een voorstelling zijn

van een bestaand voorwerp, of dat men zich denkt te bestaan, dit

1) „Zij", nl. ile .JezuïPten; in dit jaar werd immers de orde uit Portugal verdreven.

Verhnnd. der Kon. Akad. v. Wetensch. Afd. Lotterk. Nieuwe Reeks Dl. XVI N°. 2. 1
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moest vooraltiiiiiii iii ilc \ciltccl(liiijf :i;iii de /,;i;ik lu'stcind oiii liet

voor to stellen. Waiiniil iiicii de gevolj^tn^kkiiig inaakle. dat liet de

Godsdienstige denkbeelden der Indiërs en niet liiin Afmulsheelden

waren, welke het wezen van hun Al'godeudieiist uitmaakten, en

welke den aard der vormen hunner /innelxn Idigc voorstellingen,

die liet volk vergoodde, l)('|)aahlcn.

Deze opvatting werd bevestigd, naarmate onze kennis ten op-

zit^hte van dat land vcu'nieerderde ; en heden ten dage staat liet

vast, dat, alhoewel deze eultus niet den godsdienst van 't volk

uitmaakt, hij welbeschouwd den grondslag vormt van die der iha-

manen, welke haar indronken uit de bron hunner Geschriften. \'an

dit gezichtspunt uit is 't, dat de schrijvers dezer werkjes een vrij

uitvoerige en in vele deelen nieuwe voorstelling geven van de

Indische Mythologie en Theogenesis, en van eenige der voornaamste

plechtigheden der Heidenen; voornan)elijk van die der omstreken

van (ïoa, daar het toch onmogelijk zou wezen, alle te behandelen.

Indien men hetgeen hier op veel plaatsen gezegd wordt, vei--

gclijkt met hetgeen men vindt in eenige werken over ditzelfdi'

onderwerp verschenen, zal men eenige verschillen aantrelFen, die

niet voortkomen uit gebrek aan nauwkeurigheid, maar wel daaruit,

dat, aangezien de Indiërs verdeeld zijn in vele Stammen of Kasten,

en deze weder onderverdeeld zijn in veel andere, ieder van hen

meestal een Godsdienstige Sekte \ormt; terwijl de voorwerpen van

vereering niet altijd dezelfde zijn voor alle, en de gebruiken en

plechtigheden gewoonlijk anders zijn, ook zelfs al zijn de hoofd-

punten dezelfde. Daarom zal het vreemd schijnen, wanneer men

zegt, dat deze volken vele en vele duizendtallen (iodlieden tellen

onder hun Goden en Halfgoden, hetwelk een chaos maakt van

hun Theologie.

Zulk een grootc verscheidenheid van eeredienst, het weefsel van

i)uitenspoiigheden en tegenstrijdigheden, die de lezer bij de lectuur

van dit werk zal opmerken, moeten hem terecht doen verbaasd

staan, dat zulk een onzinnige Godsdienst niet alleen zich verbreidde

over het grootste deel van 't Oosten, maar zich zooveel eeuwen

kon handhaven, en dat tegenover de herhaalde pogingen vooi-

namelijk van Mohammedaansche zijde. Met gaat buiten de grenzen

van een voorbericht hier de gronden daarvoor op te geven : en we

zullen ons ertoe bepalen , te vermelden , dat deze Godsdienst in

zijn oorsprong, en ontdaan van zijn bedrog en zijne allegorieën,

waarvan hij overladen is, een systematisch geheel vormt; en 't is

wellicht een der beredeneerdste onder de oude en nieuwere Afgo-

derijen.
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/ij (lic zii'li (lifpcr met de studie dezer zaken zouden wensciieii

in te laten, kunnen, lielialve onze twee Geschiedschrijvers Barros ')

en f^outo^), nog raadplegen: Abrahao Hoger in zijn ,,Schouw-

tooneel der Afgoderij" (Theatro da Idolatria) ^), de „Lettres Curieuses

t^t édifiantes" *), Mr. Anquetil in zijn Inleiding tot den /end-

Avesta ^), de twee Engelschen Ilowel*') en Dow '), de „Mémoires

de rAcadéniie des Inscriptions et Belles Lettres de Paris", liet

werk getiteld „Parallèle des Religions", en vooral de verschillende

Verhandelingen die te vinden zijn in de „Asiatic Rescarches" van

het (ienootschap te Caicnttii.

Men lette erop, dat voor het gemak van den lezer de Opschriften

der Hoofdstukken (en de verwijzingen naar de Platen) aan het werk

toegevoegd zijn, en dat het mogelijk is, dat er in het afschrift der

Academie toegekomen, de een of andere afwijking voorkomt; echter

houden wij voor zeker, dat die niet van belang zal wezen.

1) Joiio de Barros, Decadas da Asia (1552—KJl.'i).

-) üiogo do Couto, Decadas da Asia (1G02— 1G45).

•') De open-deure tot het Verborgen Heydeiidom door Aliraliam Rogeriu.s f lil.M i.

thans op nieuw uitgegeven door de Linschoten-vereeniging.

*) Eerste uitgave van 1717—1774, tweede van 1780— 1783.

5) Anquetil du Perron, Le Zend-avesta, Discours Préliminaire (1771).

ö) Holwell, Interesting historical events relative to Bengal and Indostan (17Gfi en

17G7).

^) A. Dow, The history of Hindostan, transl. from the Persian (17G4); het werlv is

voorafgegaan door; „A ilissei'tation coucerning the custoras, manners, language, religion

and philosophy of the Hindoes".
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Van (1 e Sc liep ping der Wereld, en de ni een ing

die ze daarover hebben.

Ze nemen aan, dat het toestel der Wereld bestaat uit vijf

elementen '), te weten Aarde, Water, Lucht, Wind en Vuur, en

dat het eeuwig bestaan heeft; en dat het Opperwezen, genaamd

l'arabrama") de kracht heeft om te scheppen, te onderhouden en

te verdelgen ; en deze krachten drukkeu ze uit door drie kleuren :

wit, rood en zwart ''^).

7iQ nemen aan, daar het Opperwezen onbelichaamd is, dat het

geen belichaamde dingen kan scheppen, en om deze reden bracht

het drie Persoonlijkheden voort, aan elk daarvan schenkende de

kracht om te scheppen, te onderhouden en te verdelgen al hetgeen

in dit toestel der Wereld voorkomt.

Van deze drie Persoonlijkheden, welke heeteu Brama, Visnu en

:\Jaj/essa '^) , maakt men een drieëenheid, waarbij de schepping

wordt toegeschreven aan Braiiid, het (Uiderhouden aan Fia/ia, de

1) Dit is reeds dour Megasthenes (zie Strabo XV, 59) opgemerkt: irpó? ii Toi^ Térmfa-i

TTOixeioi:; Tré/i-rTtt ti'? ïitti (^vitii;, i% ou ó oipxvot; Kcti TCi 'üarpx. De panen hliütani zijn:

aarde (iirthivi), water (apa/i), vuur {ngni\ wind (rayii), aether (nkasa).

-) Gewoonlijk in twee woorden: param of fiaramam brahnia (neutrum), bijv. Manu
JI. 82, 83 (S. B. E. XXV, pag. 45). Een der oudste berichten hierover is dat van

Ludovicus Frois, uit 1560: „quorum alterum altero priorem et ex Deo quodam nomine

l'arabraina, quem pri:naevum existimant, hos tres cepisse communem originem fabu-

lantur" (Epistolae Indicae, pag. 376 der Leuvensche uitg. van 1566); vgl. ook Wilson,

Essays on the religion of the Hindus, vol. I, pag. 27: „his (nl. Sankara's) leading

tenet is the recognition of Brahma Para brahma , as the sole cause and suprème ruler

of the universe, and as distinct from Siva, Visnu, Brahma".

•) "Wit is de kleur van Siva (Wilson, op. cit. 1, 221 noot, zoo ook Baldai-us.

Afgoderije der Oost-indische Heydenen, ful. 10. a); Brahma wordt gezegd rood te zijn

(Dowson, a classical Dict. of Hindu Mythology *', pag. 57); volgens de lexicographen

is Visnu zwart.
i) liranui, Vismi, Mai/essa, d. i. Brahma (masc), Visnu, Mahesa (dit laatste woord

door den Portugees verstaan als ma-esa). Maheéa of Isvara (in 't bericht van den

Portugees Ispara, bij Baldaeus Ixora, bij Rogerius Eswara) zijn andere benamingen

van Siva of Rudra.
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verdelging aan Mni/essa^), dit alles door natuurlijke pliilusofie;

want daar ze zagen, dat de elementen bestendigheid bezitten, en

de gedaante-voerende dingen vergankelijk zijn, en dit niet kon ge-

sehieden zonder het bestier van Persoonlijkheden, namen ze boven-

genoemde valsche dricëenheid ^) van menscheliike wezens aan, die,

zelf belichaamd, het belichaamde zouden kunnen scheppen, onder-

houden en verdeliïen. Phiat 1.

IIOOI'DSTUK IJ.

Van il e geschiedenis van B r a m a

,

d i> eerste persoonlijkheid der valsche dricëenheid.

Brunut de wetgever dezer Inilisclie Heidenen bevond zich langen

tijd op de watei'en, welke het oppervlak der aarde bedekten,

huizend in een bloem ^), die gewoonlijk in 't water gel)oren wordt,

overpeinzend en bespiegelend zijn (eigen) begin en oorsprong, en

nooit vermocht hij deze te vatten : in deze verlegenheid vernam

Briiiiia een stem uit den hemel, die sprak: ,,Bid" ^). Op dit bevel

trad hij te voorschijn uit de bloem, en door langen tijd te bidden

en God te smeken, erlangde hij van dezen de genade, om de

vergankelijke vorm-verscheidenheden te scheppen.

HOOFDSTUK Hl.

V a n (1 e s(' li c p ]) i ng

doo
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en één oog, en ziende, dat liij op één voet niet kon giuui,

vernietigde liij hem, en maakte eeu anderen met drie voeten, en

omdat dit nog hinderlijker was bij 't gaan, vernietigde liij hem

nogmaals i), en ten slotte slaagde hij er met veel moeite in, den

mensch zijn V(jlmaakte gedaante te geven, en noemde hij hem

(Vissepa -) , en dezen vereeren de Heidenen als een groot profeet

;

en deze mensch had dertien vrouwen, en elk daarvan bracht voort

de overige bezintiiigde en onbezintuigde schepselen , namelijk: bergen,

hoomen, vogels, visschen, viervoetige dieren, slangen, bronnen,

rivieren, planeten, hemelgewelven, en sterren, en op deze wijze

voltooiden ze de schepping der Wereld.

HOOFDSTUK IV.

Van de voortbrenging der twee andere

[)ersoonl ij khede n.

Visjia wil zeggen
,,
geest" -'), tweede persoonlijkheid van hun

valsche diiet'enheid, welke uit zijn navel ^) Braiiia teelde. Mai/esfiii

is de derde persoonlijkheid, die ook Ispara genoemd wordt: en

hij is de verdelgende god. Fisiia belichaamde zich vele malen, zich

veranderend in een visch, een schildpad, een zwijn, een mensch-

leeuw, een dwerg en een mensch °). En de Heidenen hebben naar

^) Hier geldt, mnt. mut., het in ile vorige noot gezegde.

2) Volgens MBh. I. G5. 13 (en vgl. beneden II. 15) is Kasyapa de klpinzoou van

Brahma, en gehuwd met de dertien dochters van Daksa: Aditi enz. Over de progenituur

van Daksa vgl. MBh. 1. c. 14 vlgg. en Harivamsa III. 22. 17—23. Over Kaiyapa als

Schepper SBr. VII. 5. 1. 5: sa ijaC künno namaitad vai iTipam krtva iirajapalih pnija

asrjata, yad asrjatiXkarot tad, ijad akarot tasmdl. kürmnlr, kasi/apo vai küriiias, fdsnuid

aliith: fiai-mh praja!} kasyapija iti. De overlevering is dus reeds zeer oud.

•') De etymologie van den naam Visnu is onzeker.

') Vgl. heneden, II. 4 en Rogerius, De open-deure pag. 105 (der ed. princ.) met noot.

') Uit de gangbare serie der avatara's ontbreken hier dus de laatste twee (Buddha
en Kalkin), terwijl de laatste, die van den Mensch, samenvat de avatara's als Parasu-

r;una, Ramacandra en Krsna. Deze avatara's, met wat er aan annex is, zijn behandeld:

matsya-avatara I. 11 (vgl. II. 44); kürma-avatara 1.12(20; vgl. II. 45, III. 4); varaha-

avatara I. 13 (vgl. II. 46, Iil. 4); narasimha-avatara I. 14 (vgl. II. 47, III. 5); vamana-
avatara I. 15 (vgl. II. 48, III. 5); parasurama-avatara I. 10, 60 (vgl. II. 49—55, III. 6);

lama-avatara I. 5—7 (19, 25, en vgl. II. 56—64, III. 6, 19); krsna-avatara I. 16—18,
26 (vgl. II. 65—79, III. 7). — De boven, in den tekst gegeven vertaling berust niet

op den eigenlijken tekst van den Portugeeschen auteur, doch op de voetnoot; do

eigenlijke tekst luidt in vertaling: „Visna wil zeggen „geest", tweede persoonlijkheid

teelde uit zijn navel Maycssa, anders genaamd hp„ra derde persoonlijkheid; en vele

malen veranderde hij zich van gedaante: in een mensch, een vrouw, een visch, een
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deze gediuuitoii vclo beelden van jiodeii eii godinnen, aan allen

goddelijkheid toeschiijvende : ze zijn ook van meeiüng, dat genoemde

persoonlijkhedeii onderling verschillend zijn, terwijl ze niettemin

in wezen en in den grond, een enkel iets zijn. aangezien het

eigenschappen zijn van het Opperwezen, genaamd Parahramti.

Tegenover deze opvatting der valsclie drieëenheid schreven andere

anteiirs, dat Mayessa niet de derde persoonlijkheid ervan is, maar

Siüd, voor zooverre van hem leven en dood der stervelingen

nfhiuigt; en zoo zijn er onder deze Heidenen, welke aanhangers

zijn van S'n-a ') en anderen van Mni/essn , en er zijn nog anderen

,

welke in een viereenheid gelooven, aan alle \\v\- pcisooiilijklifdeii

goddelijke macht toeschrijvend.

HOOFDSTUK V.

Van y ii< II a in m e n se he I ij k e gedaante genaamd lltinia.

Algemeen aanbidden deze Heidenen liaiixi als (Jod, en zijn

vrouw Sita als (iodin, uit liefde voor wie het door de Goden

was verordend, dat hij hun bevrijder zou wezen, en de Dichters

\:in deze beschikking zouden verhalen, zeggende, dat Visna als

oiulerhoudei" zich had veranderd in de gedaante van Raina, en de

(ioden had beschermd, die drie en dertig inillioen '^) in aantal

zijn, welke ges^angenen waren van een reus en Koning genaamd

liaoena, en dat hij, dezen beoorlogende, hem gedood en zijn Rijk

verwoest had, op die; wijze de Goden verlossende. Plaat \.

zwijn, een uiensch-leeuw (de tekst heeft home, c /cnö, lees homeleaCi) en in een

schildpad". Deze tekst is zeker niet in goede orde, maar het is de vraag of de in de

noot i^egeven restitutie de bedoeling van den auteur juist liceft weergegeven, daar de

avatara's in den oorspronkelijken tekst, hier in deze noot vernield, beter overeen-

stemmen met de in dit „bericht" gevolgde behandeling: nienseh, hoofdst. 5—7;

vrouw, hoofdst. 9; visch, hoofdst. 11; schildpad, hoofdst. 12; zwijn, hoofdst. 13;

mensch-leeuw, hoofdst. 14.

') Aangezien ÏSiva en Mahesa dezelfden zijn, berust deze viereenheid op eene dwaling.

Terwijl de (i-ioiMC/; overbekend is, wordt dan ook nergens van een calunniirti gewag

gemaakt. Toch vindt men haar ook elders wel vermeld en wel in een ouderen Portu-

geeschen tekst: „. . .Theologia, e supersti(^am das Brdmenes do Oriente: os quais apos

.aquella trindade, ou quaternidade de Purabrnmii, & seus filhos nenhura termo tem na

multidam dos iJolos, ([ue adoram" (Joam de Lucena, Historia da Vida do Padre Fr.de

Xavier, Lisboa IGOO, pag. 98, b). Deze onjuiste opvatting berust zeker wel op het feit

dat Brahmii vier aangezichten heeft.

-) De Rksainhita noemt als aantal der goden 33, elders 3339, het SBr. 303 + 3003.
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HOOFDSTUK VI.

lecU'iii.s van Ra ma, algcinci

a f "• o (1 (1 e z c r II e i d e n e

Toen llmiKi zoon van Dassnrota geboren werd, voorspelden de

zieners, dat hij Verlosser der Goden zou zijn, welke gevangenen

waren in de uiaeht van Itavena '^) : eerst zou hij een kluizenaars-

li'ven leiden in de woestijn, twaalf jaar lang, en daarna genoemden

reus overwinnen. Nadat Rawa groot geworden was, oefende hij

zieh in den wapenhandel, daar hij behoorde tot de familie en

Kaste der (lliulani (dit wil zeggen ,,Armiger"), om zich daarin te

l)ekwanien ; in dezen tijd kreeg hij 't bericht, dat een Koning

genaamd Jamic- een dochter van hem, genaamd Sifa , ten huwelijk

wilde geven aan iemand, die sterk en bekwaam met de wapenen

zon zijn, en liij had afgezanten naar de Vorsten gezonden, en naar

de aanzienlijken, om hen nit te noodigen bijeen te komen, teneinde

gezamenlijk hunne krachten te beproeven en hunne vaardigheid

met de wapenen, door een boog en een pijl op te tillen, welke

als ti'opee nnddeit op den binnenhof van genoemden Koning was

geplaatst; en wie ilan aangewezen werd als meerdere in kraclit van

al de anderen, als ook in 't voeren der wapens, zon Sifa'i echt-

genoot worden.

Naar deze tropee stroomden \ele \orsten, onder wie ook llaiiia

kwam en Racena -). En toen deze den boog met al zijn kracht

wilde optillen — hij liad tien hoofden en twintig armen — kreeg

hij door het gewicht van den boog, die hem op de borst viel,

een geweldigen stoot en spoog hij veel bloed uit, waardoor hij

beschaamd werd, alsook omdat hij den boog niet tillen kon.

Rama lachende om hetgeen Ravena overkomen was, tilde met

den grooten teen van zijn linkervoet ^) den boog op en slingerde

hem de lucht in, en toen hij op de aarde neerviel, verooizaakte

dat een aardbeving. En al de omstanders niet Ravena inkluis, die

het geval hadden gezien , stonden verbaasd over de groote lichaams-

kracht van Rama, en, daar ze beschaamd waren, onulat ze genoemden

1) Dit is niet de voovstelling van het Ramayana.

-) Dat Ravana eveneens den boog spant, komt niet vooi- in het Ramayana. Wel
wordt hiei' (I. 76) verhaald, dat Rama later door Parasurama wordt uitgenoodigd den

van Visnu afkomstigen boog af te schieten, ten gevolge waarvan dan Parasurama van

den avanjd Ittka beroofd wordt. Ook bij Baldaeus intusschen (fol. 73. b) tracht Ravana,

zonder gevolg, den boog te spannen.

•') Deze bizonderheid niet in het Ramayana.
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boog niet kunden optillen, keerden ze nuiir hun woonplaatsen

terng, terwijl JlriDui bleef om in 't liuwelijk veri)on(len te worden

inet Siia.

Nadat Rnma met Sita vereenigd was, nam hij haar met /icli

mede en zijn broeder Lacamona vergezelde hem. Kn hij begaf zieh

naar de woestijn om vervulling te geven aan de voorspelling, en

slechts levende van wilde vruchten, bracht hij daar de geprofeteerde

jaren door. Doch daar Eavenn haat en vijandschap tegen liania

had opgevat, trachtte hij met de een of andere list Sita te rooven.

En zich vermommend als Jo(/uc, ging hij op een dag naar Unniaf,

wo()n])hiats, op een uur dat deze afwezig was en vroeg Siia om
een aalmoes. Toen zij, die zeer barmhartig was, haastig aankwam
om hem die te geven, werd ze door hem aangegrepen. Hij nam
haar op den rug en voerde haar weg naar zijn land. Toen lianni

thuis kwam en zijn vrouw niet zag, kreeg hij dadelijk argwaan

tegen Ravena; doch niet wetende wat er gebeurd was, ondervroeg

hij allerlei lieden die voorbijkwamen, of ze Sitn ook gezien hadden.

Hn toen Rawa zoo droevig voortliep, omdat liij niet wist, wat

SUd overkomen was, en wie haar in zijn macht had , ontmoette hij

een grooten aap (die men zegt, dat uit den Hemel nedergedaald

was), welke, ^«wa beleefd groetend, hem troostte en tot hem
z(;ide : dat hij hem moest veroorloven, ter opsporing uit te gaan

en als zijn bode na te vorschen, waar Sita zich bevond. De aap

heette Anihiata.

Rfima bedankte den aap zeer voor zijn wehvillendheid en zond

hem weg, en tevens reikte hij hem een ring, om zich aan Sita

als zijn afgezant kenbaar te maken. Met dezen laSt vertrok de aap

van Kaap Comorim, en deed zulk een geweldigen sprong de lucht

in, dat hij in Malaca terecht kwam ^). Hier ondervroeg hij de be-

woners naar 't land en den rijkszetel van Ravena, en ze zeiden hem,

dat hij terug moest gaan (men zegt, naar Ceilaö): de aap deed

weer een sprong over de zeeën en kwam te vallen in het Rijk van

Rdieaa. Daar heimelijk navragende, waar Sita zich ophield, vond

hij haar in een tuin, terwijl ze bezig was tot God Rama te bidden.

Om haar niet door het plotseling zien van den \\\\\, te doen .schrikken,

klom deze stilletjes in een boom, en wicip hij vandaar Sita den

ring in de handen '-). Toen zij hem zag, iicrkciule zij hrni als van

RaiiKi afkomstig en werd ze zeer bedriu-fd. daar het haar voor-

1) Volgens het Ratjiayam landt Hanumant na vele wederwaardiglieden direct op

r.aiika aan.

-) Vgl. Kam. V 3lj. 2; de voorstelling is overigens niet geheel die van het Kam.
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kwam, (lat haar echtgenoot dcjod was, en dat een roofvogel den

ring geaoiuen en daar gebracht had. En toen ze na wilde gaan,

wat ze zich verbeeldde, zag ze den aap, die naar haar toe kwam
en tot haar zeide, dat ze niet bevreesd moest zijn; dat Bawa in

leven was, en dat hij de boodschapper van dit goede nieuws was.

Echter voelde hij zich door de vermoeienis van zijn tocht en door

honger zwak, en moest ze hem veroorloven eenige vruchten te

eten ^). Si/a stond hem toe, die op te eten, welke op den grond

lagen en niet die aan de boomen hingen. De aap verwijderde zich

daarop van S/Va en begon van boom tot boom te springen en

verwoesting aan te richten in den ganschen tuin, de vruchten

afrukkende en de boomen brekende. De tuinlieden kwamen toe-

geloopen, om dit te beletten, en hem achterna zettend, om hem
te vangen, vermochten zij het niet, en evenmin konden ze hem
dooden. En ze gingen heen, om llavena te verwittigen, dat een

zonderlinge aap den tuin vernield had, en dat ze hem , hoe ze zich

ook inspanden, niet konden pakken of dooden. Ravena, ontsteld

door het bericht, dat een aap in staat was een tuin te vernielen,

ging zelf jacht op hem maken. Doch deze liet zich, zoodra hij

Ravena zag aankomen, listig in een zak vangen, dien de tuinlieden

hadden opgehouden 2). De woedende Bavena, dit ziende, trok zijn

degen, en sloeg naar hem, maar hij kon hem niet verwonden;

alleen sneed hij hem drie en een half haai- af. Verbaasd over dit

geval, begi'eep Ravena, dat die aap een hooger wezen was, dan

hij gedacht had. En een vriendelijken toon aanslaande, begon hij

hem te verzoeken, dat hij hem zou zeggen, wie hij was. De aap

antwoordde, dat hij Raiiia\ dienaar was, en dat hij gekomen was

om te vernemen, in welken toestand Sita zijn meesteresse zich

bevond. Ravena vroeg wederom aan den aap ^), of hij hem zeggen

wilde, — eerlijk weg, omdat hij gevangen was en zijn dood toch

onvermijdelijk — welke ])lek van zijn lichaam kwetsbaar was. IJ ij

1) Van dit alles en het onmiJdelijk volgende niets in bet Ram. Hier verwoest

Hanumant alleen de bcjomeu etc. om de kracht van zijn tegenstander te beproeven.

Met het Portug. bericht stemt intusschen Baldaeus (ibl. 80. b) merkwaardig overeen.

2) In het Ram. wordt Hanumant, door de overmacht overweldigd, geboeid voor

Ravana gebracht. Deze wil hem dooden, doch Vibhisana maakt er hem opmerkzaam
op, dat H. als afgezant onschendbaar is. Daarop beveelt Ravana hem den staart, als

't schoonste sieraad van den aap, af te houwen (Ram. VI. 52. 3). Baldaeus, fol. 81. b.

s. f., stemt hier niet met het Porlugeesche bericht overeen.

') Vgl. Baldaeus, fol. 82. a: „Bnuun vraagde door wat middelen men hem zoude

konnen dooden; hier mede, zeyde hij, dat men mijn staart in d'olie steke, en bewoele

met werk en in brant steke, want daar door is mijn kracht alleen wech te nemen".

Van dit alles niets in het Ram., evenmin van het langer worden van den staart. (Zie add.).
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vcr/.c'ki-rde lieiii, diit liet zijn staart was. Doch hij iu(ic>t (iicii in

vcol in olie liedicnkte doeken wikkelen en, wanneer liij dien dan

in brand stak, kon de aap sterven, op andere wïy/r iiici.

In deze zekerheid liet Ravena veel doeken kiaannaken en die

om den staart winden. Doeh naarmate men hein inwikkelde, werd

de staart lanjjer, zoodat er steeds i-en deel hlccf uitsteken en er

altijd evenveel te (imwinden overl)leef'. Ihicciui liet alle doeken,

die hij in huis hiul y\\ van al de bewoners van zijn land bijeen

breni^en, teneinde den staart gansch te bedekken; niettemin waren

ze ontoereikend, want de aap verlenf^de maar steeds zijn >ta:irt.

Men zeide Ravena, dat er geen doeken meer waren. Hij gelastte

daarop, dat men ze van de vrouwen moest ;it'neiiit n , (hjor ze uit

te kleeden. Toen de aap hoorde zeggen, dat mi'u de vrouwen zon

uitkleeden en dat onder haar ook Sita zou wezen '), duwde hij

de punt van zijn staart naar binnen en hem niet langer willende

maken, zeide hij, dat hij nu genoeg doeken eromheen had, dat

men nu de olie erover moest uitgieten en dat, wanneer de staart

goed nat van de olie was, men er den brand in moest steken.

TocMi dit gedaan werd, sprong de aap in de lucht en ging boven

op lu^t Paleis zitten en wainiccn' het vuur niet binnen in de huizen

kwam, stak hij zijn .staart naar binnen, zoodat in korten tijd de

gansehe Stad (die Lanca heette) afbrandde. Daarna liep de aap

naar de dorpen en brandde ze alle neer.

Toen het gansehe rijk van Ravena verbrand en verwoest was,

aanvaardde de aap zijn reis over zee, zoovvel tot bekorting, als

om zich af te koelen van de groote hitte, die hein doorgloeide.

Hij stortte zich in zee en deed zijn tocht al zwemmende. Hij

pleegde gemeenschap inet den walviseh -) , uit welke paring een

monster geboren werd, genaamd Macardaya, die later Koning
der Hel werd. En de aap kwam Rama niededeelen, dat de aan-

gelegeidieid, waarvoor hij gezonden was, afgehandeld was. Rama
bedankte hem voor de welwillendheid, waarmee hij in deze zaak

was opgetreden. Daaroj) besprak hij de noodige toebereidselen voor

den oorlog en verzamelde veel krijgslieden en een groot aantal

apen, en van deze allen vormde hij een leger, waarmee hij aftrok.

De aaj) was • aanvoerder der apen en Rama van de menschen. Toen

ze aangekomen waren aan de plaats der klip])en van de rotsen

1) In het Ram. (VI. ,^3. 25) wordt slechts vermeld, dat Sïta, «anueer zij m rneemt,

dat flanumant's staart verbrand wordt, tot Agni bidt om koel voor H. te weziu.

-) Aangaande de episode van den „walviseh" (wellicht iham) en de geboorte van

Macardaya (in welk_ woord zeker wel makaru steekt) is uit geen andere bron iets

bekend.
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van (arid/tiil/iii M, (lic zich op de Kust viiii Caniate bevinden, en

de zee hen l)clette, zijn tocht voort te zetten naar het Rijk van

Ci'ihiö, zci;t men, dat hij een steencn overloop liet maken, welke

vast en lilijvcnd op de waten^n der zee werd neergelcttd. Daarna

trok hi{ uict het leger erovei' naar ('eihiö, overwon liarena en

V(U-h)stc Sila en de Goden nit zijn macht.

IIOOI'DS'ITK Vil.

(i eschicdenis van het (ie vecht dat Rarciui had met

Jlamii en van den dood van eerstgenoemde.

I\aiiia kwam met het leger aan een veld, waar llaveiia een

p\ randde had opgericht, genaïvind Rannaqhabn met een opschrift,

(lat luidde „Oorlogs-pyramide" (of bellifer) ^), en zoodra Ilamn die

zag, begreep hij, dat hij op dat veld den slag moest leveren. En

niet lang dralend, zond hij een der ondste apen als Afgezant tot

Havciia, om hem mede te deelen, dat, zoo hij het leven wilde

l)ehouden, hij Sita moest uitleveren, want hij had haar door

l)edrog geroofd, zoo niet, dat hij zich tot den strijd moest toerusten,

want Hama wachtte hem op het veld. En toen de Afgezant ge-

noemde l)oodschap kwam bi-engen. ontstak Eavena in woede en

antwooidde hem, dat hij niet alleen Siia niet wilde overgeven,

maar dat hij, Itfima bekampend, hem wilde overwinnen en dooden,

tenzij hij zich aan hem gevangen gaf, en dat hij zijn gansche leger

zou vernietigen.

Nadat de Afgezant nu^t dit antwoord was heengezonden , trad

llaoeiia hem met den degen in t^en hand achterna, terwijl hij pijl

en boog in andere droeg: hij had er vele, want hij had twintig

armen en tien hoofden ^). Ze begonnen van weerszijden te strijden

en beiden schoten pijlen af. Eavena kon Ruma met de zijne niet

verwonden, omdat hij een God was. Doch Rama schoot hem met

zijn pijlen een van zijn tien hoofden af. Onmiddellijk groeide er

1) De localiteit is niet thuis te brengen. Ik vermoed, dat de naam beteekent:

„Visschersstad"; de „Carreaii" bij Rogerius (Open-deure, pag. 9 der ed. princ.) zijn

„Visschers die met groote netten visschen". Zij zijn niette vinden in Baines, Ethnography
;

iminii is vermoedelyk Tamil paltuna „stad".

-) Van deze Pyramide weet Let Ramayana niets; het onmiddellijk volgende .stemt

niet overeen, raiiaqhaba kan ranakambha, prakrt uit rmiaskambha zijn.

•') Ravana heeft dan ook de epitheta daianana, daiagrïva.
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('CM nieuw iiaii op dczolt'df |)lck '), zoodat llaiiia i-r iiii't in slagen

kon, ze licni alle al' te snijden en hem te dooden : want liarcna

had van Visnn de gave der onsterfelijkheid gekregen voor de vele

diensten, die hij hem bewezen had. (lenoenide gave l)evond zich,

hcsioten in een zakje gevuld met vloeistof genaamd amrulu, in

zijn horst, hetwelk hem onsterflijk maakte -). Jiama dit wetende,

legde een pijl op zijn boog en, onderwijl tot Visna biddend,

schoot hij dien met zooveel vaart en kraeiit af, dat hij liaveua^

boist trof en het zakje deed breken. Het vocht stortte zich uit en

aanstonds viel hij dood neer. En de zegevierende Rawfi ging niet

Sll/i naar zijn Rijk terug. Plaat X.

HOOFDSTUK Vlli.

Geschiedenis van den a f g o d (i a n e -s -s a

.

dmiciim heeft den kop van een OlifiUit en het liehaam van een

niensch wegens een wondergeheurtenis ^). Parvali/, anders genaamd

Goray , vrouw van Jspara, was zich eens, toen deze afwezig was,

gaan wasschen en maakte van het vuil, dat uit haar lichaam

kwam, een poppetje in de gedaante van een kind. Vindende, dat

het goed uitgevallen was, schonk zij het een ziel v\\ droeg zorg,

luit kind tot zijn twaalfde jaar te zogen. Toen Ix/Hira thuis kwam
en het kind aan de deur vond, dat hem belette binnen te s^aan.

') Dit is in overeenstemming met Ram. VI. 109. .5(i led. Bombay 1884).

-) Van dit zakje met nmrtn weet het Ramayana niets, doch vgl. beneden III. l'.l.

•') Dat Ganesa op de hier beschreven wijze is ontstaan, is niet de gewone traditie.

Docli zij is zeker wel in het een of andere Puiana (zie Padmapuraua V. 40. 453 vlgg.')

overgeleverd, aangezien zij door Europeescbe auteurs meermalen vermeld wordt. De vroegste

vermelding is uit het jaar 1560: „Eva (d.i. Parvati) interim nescio quibusoccupationibus

detenta in quibus ad sudorem usque laborabat, quae mox sudore madens, abstergere tam

ex capite quam a bracchiis eum coepit, ex quo ad nianus defluente de repente ridiculum

qiiiddam... opus evenit, nam ex sudore perfectae staturae vir natus est" (Bri.-f van

Ludov. Prois in Ep. Ind. pag. 434); ook Montserrate, in 't jaar 1.^80, kent bet verhaal:

„ex sudore cuiusdam Deae natum fingunt" (Mongol. relat, comm pag. 589, cd. Calcutta).

Men vindt bet eveneens bij Vincenzo Maria, Viaggio all' Indie orientali (van 1G74),

pag. 309: „Li secondi (nl. de Gujaraten) vogliono che nascesse dal sudore di Lexomi,

e ([ue trovata da Visnü, gli tagliasse per sdegno il capo, ma che saputo poi come era

suo figlio, truncando nel medesimo tempo (juelle d'un Elefante bianco, glie l'attaccasse

per supplemento". Eindelijk ook bij Baldaeus, fol. 2i.h: „Pitviiniesceri{i\.\. Paramesvarï)

huysvrouwc v.ïn Ixora (d.i. Isvara), op een zekere dagh in een Tanke ofte Water-plaatse

haar wasschende, ende haar met Olie besmeerende, ende met SafTraan reinigende, haar

Lichaam met de handen wrijvende, maakte van de vuyligheidt ende het zweet dat van

haar Lichaam quam, een gedaante waar uyt in der yl een Mensche te voorschijn quam".
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omdat ze clkiiiir niet kemleii, werd hij toornig, cii, zijn dcn-cii

tiekkcud, sloeij; hij hem het hoofd id', dat {resclieideu van 't lichaam

wegspiong eii plotseling verdwecMi, terwijl de romp overblecïi'.

Pf/roafi/ kwam toeloopeii en haar zoon zonder hoofd en dood ziende,

l)egon ze te schreien en tevcMis fsprira den moord van haar zoon

te verwijten. I'Jn toen ze hem zijn gehoorte mededeelde, werd

hparii zeer hcdi'oefd over zijn nndoordaclitc daad en vroeg Parvnly

om vergitlcnis. J lij trachtte nii het hoofd terug t(; vinden, teneinde

den knaap weder te doen levcui. Hij deed alle moeitt;, maar kon

het hoofd met \ inden, totdat hij eindelijk maar den kop van een

olifant afsloeg en dien op den romp van zijn zoon zette. Zoo maakte

hij hem weer levend en gaf liem aan zijn moeder tei'ng ; en onulat

dit monster in zijn leven leermeester werd van andere (üoden

,

aanbidden de Ilcndc^nen hem als God der wijsheid, en om hem
voor te stellen , maken ze een beeld van hem met een grooten

bnik en een olifants-kop met sUirf. En overal maken grooten en

kleinen ieder jaar bij de nieuwe Maan van September een kleien

afgodsbeeld in huis, en acht of tien dagen lang brengen ze 't hulde

door fanfares en dansen, terwijl ze er tevens offers aan brengen.

Ten slotte \oercn ze hem met dezelfde fanfares in optocht rond

en werpen hem in zee of in (;en rivier '). Plaat XV.

HOOFDSTrK IX.

Van r i fi // II in de gedaante een er vrouw genaamd
Bhiijl itrii f 1/, algemeen vereerde (iodiii dezer Heidenen:

v a n (1 e n d o o d v a n e e n reus g e n a a m d B a s iii n -v ii r -].

Toen hpiii-ii een>i aan den voet van een boom met zijn vrouw

Piircd/i/ zat te pi'atcn, kwam daar een leiis voorbij, en de scIkkih-

lieid van Parcatij ziende, werd hij veiliefd op haar en trad hij

1) „Ganesa-caturtlii — tlie birthday of üauesa — is observed on the i^' of the li^lit

lialf of the month Bhadrapada (Aug.— Sept.). Ciay figures of the deity are made, and

aftei" heilig worshipped for a few days, thrown itito the water" M. Williams, Brahmanisni

and Hindüism, pag. 43 en, om een ouder bericht, van vóór 1615, aan te halen: „Erat

celebre qunddam idolum in Divar. . . Gani.isus id diceb.itur, quem ah Adamo et Eva

ipsa genitum ferebant. Multi..., maxime Augusto mense, quandosolemnisipsiusfestivitas

agebatur, confluebant" Jarric, Thes. Rerum Tndic, vol. I, pag. 40S.

2) Het hier volgende verhaal is blijkbaar eeni' variant van het verhaal, beneden in

de derde Verhandeling, hoofdstuk 10, sjegeven. In een Puraiia heb ik het niet aange-

troffen (vgl. evenwel de noot op hoofdst. lOder 3» Verhandeling), maar wel in Vlrararifra

(vgl. Ind. Stud. XIV, p. 115) Hier luidt het als volgt: „Bhasmasura erhiilt von Siva.
. .

Verhand. rter Kon. Akad. v. VVetensch. Afd. hctterk. Nieuwe Reeks Dl. XVI N'. 2. 2
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op lK/Jnni toe om liciii te vnigcii, Iwiar ;it' te staiiii en zon liij Iimui-

iik'i gaf', y.oii hij gedood worden. Daar h])<irii zieli in 't nauw

gehraclit zag door den reus, gaf liij luMn zijn \ii)n\v, en de rens

nam haar en ging met haar lieen. Toen daard]» rixmt hem omh^rweg

tegenkwam, groette hij hem en iiem viagenih', wie die vronw

was, antwoordde de reus hem, (hit Jx/jura hem haar ten geschenke

liad gegeven. Vuna hervatte lii(!ro[), dat hij niet kon gelooven,

dat Ispara zijn vrouw zou afstaan, al nu)est het liem ook zijn

h'ven kosten, en als zij de ware was, zou ik haar herkennen,

daarom hiat me haar zien. Op (h;ze vraag stond de reus verlegen

en zeide: ,,Kijk maai-, of zij de ware is". Toen risna haar zag,

zeide hij geveinsd, want daartoe was hij iiem tegemoet gegaan,

dat laprirn hem bedrogen had, door iiem zijn slavin in ])laats van

Pdrvdlii te geven '). Zich zoo hedrogen wetende, liet de reus de

vrouw los en ging zeer vertoornd heen om hpura te dooden. in

den tusschentijd veranderde Vimia zich in een vrouw, Ji/uK/ncftt//

genaamd, en begaf zich naar lapara. En toen de reus hem vroeg,

waarom hij hem bedrogen had door hem een slavin in |)laats van

Vfircdtji te geven, antwoordde B/iagacnf// hem, zeggende dal iiij

niet l)oos moest zijn, dat zij de ware vrouw van Fa/jara was en

dat liij haar niet iiad willen geven, omdat ze een gelofte gedaan

had, ter bedevaart ergens heen te gaan, en daarom had ze haar

man verzocht, dat hij haar niet afstaan en de slavin iii haar plaats

geven zou ; doch dat zij gaarne mee zou gaan , zoo hij haar zijn

woord gaf haar niet te zullen beletten, genoemde gelofte te vervullen;

want haar echtgenoot had haar aan hem gegeven. Hierop antwoordde

de reus, dat hij haar in alle trouw beloofde, hare gelofte tot

vervulling te zullen brengen, door in haar gezelschap te vertrekken.

Op deze verzekering van den reus begaf Bhnguvnti/ zich op weg

en ging met hem ter bedevaart ; en toen ze; de Pagode van Maden
binnentraden, begon de vrouw te zingen en te dansen, en ver-

liie Walil eiuer Gunst mul bittet, dass derjenige, auf dessen Haupt er seine Hand lege,

zu Asclie weide. Als Siva zugesagt, verlangt der Asura die ITina von ihm, indem er

zugleicli ihm die Hand aufs Haupt zu legen versucht. Erschreckt flielit der Gott vor ihm

zum Himmel Visnu's, welcher dem Asura die Nymph Mohanï entgegen sehickt. Mit

ihr will siih dèr Asura vermahleu, aher sie fordert ihn auf, eist mit ihn zu tanzen.

Da der Asura nicht tanzen kann,.sagt die Mohanï, sie wolle es ihn lehren, er solle nur

genau ihre Bewegungen Nachahmen. Beim ersten Tanze berührt die Nymphe mit ihrer

Hand die Füsse, beim zweiten die Kniee, u.s.w., zuletzt den Kopf. Als der Asura dieses

letztc nachahmt, wird er zur Asche. Siva so von dem Feinde befreit, bittet Visiiif,

ilim die Mohani zu zcigen. Wie er sie erblickt, eilt er, von ilirem Reize bcthört, ibr

nach ; bei der Verfolgung fallt der Same des Gottes zur Erdc".

ij De tekst luidt: .dfijido-Hie sua caijlim Puivahj. Vóór Paruttiy is ongetwijfeld /lOr

uitgevallen.
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zocht ze (Ion reus het/elfde te doen als zij (de godin wist, dat de

rens in de handen (h' kiaeiit had om, wanneer hij die op iemands

hoofd k'^(h'. dien te (hien sterven). Mn voortgaande met dansen,

verzocht ze (h'n reus de haiuhn op het hoofd te leggen, evenals

zij (K'cd. Ilij, vergetende welk veiinogen ze in zich droegen, daar

hij vcr\uhl was van zijn liefde voor de godin, bracht de handen

naar het lioof.l en viel do..d neer.

HOOFDSTUK X.

\ an de bij gel o o v i ge aanbidding der Koe, die

algemeen is bij de Indische Heidenen ^).

Fisva Cnriiri, Rraniene en profeet, schiep een koe, genaamd

Cattwdheaa ^), en om indruk te maken op de gemoederen der

Heidenen, ging hij aan een ieder zeggen, dat God hem haar

gegeven en nit den Hemel gezonden had, als geneesmiddel voor

zijn armoede, omdat de koe hem alles, wat hij vroeg, gaf: toen

het volk den profeet dit hoorde zeggen, ging het zoo ver van hem

geschenken te geven, opdat hij het zou toelaten, de koe te aan-

bidden en hij onderhield door dit bedrog zijn gezin. Hij schreef

m gedichten veel schoons over de koe en gaf haar den naam

('amiidhenii '^), hetwelk wil zeggen „koe die alles geeft".

Toen Koning Sassarzan, zwager ^) van genoemden profeet, voorbij

de plaats kwam, ontmoette hij diens vrouw, en vroeg haar, wat

ze deed. Ze -antwoordde, dat zij en haar man tevreden leefden

door de genade van God, omdat Hij hun een koe geschonken had.

1) Het im volgende verhaal is blijkbaar de bekende episode van Janiadagni, echtgenoot

van Renuka en vader van Parasurama, tot wiens kluizeuarij de duizendaimige Arjuna

(ook Sahasr.ïrjuna genaamd, waarvan Sassarzan, elders Sassarznn, eeue corruptie is),

zoon van Krtavirya, vorst der Haihaya's, komt, waarna hij niettegenstaande het daar

gevonden gastvrije onthaal, het kalf der Agnihotra-koe rooft. Hij wordt door Parasurama

verslagen, en, wanneer Jamadagni door den zoon van Arjuna Kartavlrja gedood is,

maakt zich Parasurama op om het geheele geslacht der Ksatriya's uit te roeien; vgl.

MBh. III. 115—117 en beneden II. 49 en 52; dat Jamadagni in het bezit der Kam a-

dhenu is, komt in de Purana's voor (o.a. Kalikapurana, vgl. Cat. Skt. MSS. I. O. VT.

p. 1194) en Sahyadrikhanda, 1. c. pag. 1371, Padraapur. VI. 268.

-) Blijkbaar druk of schrijffout voor Camodhenu.

5) Baldaeus fol 67: Deze Itenecn (d. i. Renuka) nu de Huysvrouw zijnde van

S'uwi lirhcmi (d. i. Jamadagni) hadde een Zuster die getrouwd was aan den machtigen

Hiijii Sexlriinrsiin (d. i. Sahasrarjuna) met lüOO vreesselijke armen" (.s-((7i«s)-((6u/ii( heet bij.

Ram. VII. 33. 23).

2*
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(lic iillos jjal' \v:it. V.C iioodig hadden. Dit jrcli.M.nl lirl)l)CMdr, i^wvj:

de Koning naar liet huis van den profeet om de i«)e te zien. De

profeet noodigde hem uit in zijn huis te blijven eten, hetwelk liij

afsloeg zeggende, dat hij veel gevolg bij zieh had, en om aan allen

eten te geven, was ai wat hij in huis had niet genoeg. De

profeet zeide hem. om het wonderverniogen der koe beter te doen

uitkomen, dat hij voor hen, die in zijn gezelscha]) gekomen waren.

voldoende eten had ; want door 't vermogen der koe ontbrak hem

dat niet. En zoo spijzigde hij allen, die den Koning vergezelden.

Deze, door begeerte gedreven, verzocht den profeet hem de koe

af te staan, zeggende, dat voor het levensonderhoud van een armen

HranuMie onverschillig wat voldoende was, maar dat hij, die Koning

was, zulk een wonderkoe noodig had. Toen de Profeet zag, dat de

Koning sterk aandrong, om de koe mede te voeren, begon hij tot

God te iiidden, en door middel van het gebed deed hij de koe

naar de Ihünelen opstijgen '). Er zijn andere auteurs die sclnijvcu,

dat de Koning de koe gedood had, omdat de Bramene haar niet

aan hem wilde geven.

Sinds dien tijd verbreidden de Bramenes het bijgeloof van de

aanbidding der koe; want wanneer ze hnn wasschingen doen,

bidden ze Sandea {hetgeen wil zeggen „het gebed van de koe") 2);

en in 't stervensuur nemen ze den staart in de hand. en in hun

leven drinken ze de urine, of den drek met urine, melk en boter

alles dooreen, zesiïendc dat dan de zonden veriievcii worden ^).

1) Dit slot van liet verhaal kdtnt overeen niet dat van Baldaens. lle.t j^anselie ver-

haal, ilat gelijkenis vertoont met de uit 't Ramayaiui bekende episode van Vasistha en

Visvamitra, stamt uit het Padmapurana, 1. e.

-) Dit is onjuist; Sandhya is de ochtend- en avond-devotie (vgl. bijv. Manu II.

101— 101, S. B. E. XXV, pag. 48), die niets met de koe heeft uit te staan.

'•) Zoo reeds in de oudere berichten, een uit 't jaar 1559: „Habent enim ex more, ut

animam agentibus praesto sint, et adducta vacca, quam iuxta lectnluni aegroti statuant,

caudam in manum iniciant moribundo. . . quam tam diu aegrum contlnere manu jubent,

donec animam exhalet" (Brief van Antonius Quadros in Epist. Indicae, pag. 314 der

Leuvensche uitgave); „Trovandosi alcuno gia vicino k morte, procurano li parenfi, che

habbi assistente il Bue, ma piu la vacca, e prima di spirare, prendono la coda d'una

di queste bestie in mano, pensando d' havere il Transito piii felice con quest' assistenza"

(Vinc. Maria, op. cit. pag. 321, editie van 1683), vgl. ook de derde Verhandeling beneden,

hoofdstuk 12, Dubois, pag. 489 en W. Galand, die altind. Totengebranche, pag. 8. De
zaak wordt uitvoerig behandeld in 't Garudapuriïna.
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IIOOrDSTlK XI.

Van Vi.s,ni, toen liij de g cd ü nut e

van een \v;ilviscli aannam, tcncindr e en l{ c u s

-(nnanid S a ii c /i ss >n- te dood en, welke liet hoek

der (lieiiiii-e) Seliril't •i'eiiaaiiid Ve da .r a.s / ra geroofd

liad, dat handelt over li ii n lahelen.

>Sa//caff.s//r ^), ziende dut de Branieucs zich overal uitgaven voor

reiner, en de reuzen verachtten, zeggende, dat ze onrein en vuil

waren, stal genoemd Itoek en ging onder in de zee wonen. De

lïrainenes, bedroefd over liiin verlies, begonnen Plsna aan te

loepen, opdat hij hun het verlorene zou doen herwinnen. Fisna

erharnide zich n\er lieii en over het heidensche volk, nam de ge-

daante van een walviseh '-') aan en begaf zich naar 't binnenste

Min de zee. Kn toen hij met den reus streed, begreep deze, dat

hij het boek zou moeten afgeven. Daarom slikte liij het in om
zulks te iK'letten. l'/-s-//a doodde hem en stelde de IJramenes weder

in het bezit van hun Ixu^k. Plaat TV.

IIOOI'DSTI'K XII.

sch

te

De ludische Heidenen nemen aan, dat het element water het

laagste is van alle. En zoo zeggen ze, dat God in een zekeren

tijd of eeuw wegens de verdorvenheid der nienschen de aarde

wilde verdelgen. Inderdaad geschiedde dit en ze wa.s reeds aan

't wegzinken, toen Fisna, de gedaante van een schildpad aan-

'a, tl
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iieiaende, de aarde op zijn rug ophield, zoodat ze tot op lieden

vast staat ').

Anderen schrijven over dit onderwerp, (bit het wel waai is. dat

l'isna de aarde op zijn rug draagt in zijii gcnlaante vau schildpad,

dat ze zich echter bevindt op het hoofd van een cobra genaamd

Xeqiie, die tienduizend hoofden heeft -). En de coI)ra zit boven

op de schildpad en deze ligt op het water, en de wateren worden

gedragen door de vier winden. De Heidenen iiamcii in dit verhaal

aanleiding tot hun aanbidding der cobra's. Ze schrijven dezen

goddelijkheid toe en doodeii ze niet. Veeleer, wanneer ze die dood

zien liggen, verbranden zij ze samen met een korreltje goud ^).

Plaat V.
"

HOOFDSTUK Xlll.

\' a 11 /
' / s n (i i 11 d e g e d a a n t e v a n e e n z w ij ii . w e 1 k e

vorm 11 ij aannam om den Keus genaamd A rrdituqlie te

do o de 11, die van (iod liet vermogen had gekregen,

om niet door Int staal te kunnen gedood worden

e n e V e n m i n d o o r v u u \ o f w a t e r.

Daar de Reus Arntiutqhc maar steeds de l?iameiies vervolgde *),

en men hem noch door het staal, iiorh door 't \unr of "t water

kon d(joden, veranderde ]"isnti zich in een zwijn. IIij viel den

Keus aan eii haalde hem met de tanden den buik open. en de

darmen er nit trekkende, deed hij die om den hals bij wijze van

koord (zooals de Bramenes dat omdoen) en bevrijdde hen o|) die wijze.

Men zegt ook, dat ditzelfde varken bij een andere gelegenheid,

toen de aarde op het ])nnt stond van te vergaan, haar o])hield

tusschen de twee klauwen der puoteii. l'laat \ 1,

1) De gewone traditie is. dat Visiin zich in een reuzen-schildpad veranderde om als

stut te dienen voor den berg Mandara bij 't karnen van den Oceaan (vgl. I. 20).

'-) De duizendhoüfdige Sesa is de rustphiats van Visnu tyJeus de tusschenruimteu der

scheppingen; meestal wordt hij vereenzelvigd met Vasuki, de slang die als touw diende

om den Mandara-berg bij 't karnen in draaiende beweging te zetten.

:') Vgl. M. Williams, Brahmanism and Hindïüsm, pag. 320: „"Wher they are acci-

dentally killed, they even sometimes receive funeral honouis like human beings".

1) Het motief van dezen avatiïra wordt beter verteld door Baldaeus, fol. 52: „Een

AiUren (d. i. Asura) gcnaamt nmniacxem (d. i. Hiranyaksa), badde zoo grooten kracht

dat hij de geheele Aarde wcch nam, en roldeze in malkanderen gelijk een kabel-touw,

ende gink met de ïielve strijken na de onder-aardsche plaatsen raihilus (d. i. lullnlas)

genaamt".
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HOOFDSTUK XTV.

edaante van eenVan Fi
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en zich versclioleii liad . dom- genoemden Bul/i zuii /ijii gedood. I^isim

,

die y/ijn macht kende, niun de gedaante aan van een dwerg-Bianiene

(genaamd Vamand) en, aan BuUi^^ deur komende, vroeg hij liiiii

om een aalmoes, bestaande uit een stukje grond van diie en een

halven voet'), teneinde daarop een huisje te zett(Ui, om iii te

wonen. En BalU beloofde hem dat, en zeidc, dal liij dan maar

met zijn voet de drie en een iialven voet moest uitmeten. Terwijl

de l?ramene slechts een dwerge-gestalte had, mat hij liet gaiisehe

land van Bnlli in drie voet-lengten. \'m daar er nog eeu halve voet

ontbrak, zeide hij tot BalU, dat die hem 't ontbrekende moest

geven -), daar het niet aanging als Koning zijn woord niet te

houden. BalU, ziende dat hij geen laiul meer aan den Hramene

weg te geven had, ging liggen, en zeide hem, dat hij dan maar

wat er ontbrak aan zijn lichaam moest uitmeten, en liet daarvan

al'nemen. Toen de Brameue het ontbrekende aan zijn lichaam ging

uitmeten, zette hij hem de helft van zijn voet zoo stevig op zijn

lijf, dut hij hem in 't binnenste der aarde wegduwde, zoodat hij

eerst in de onderwereld tot stilstand kwam. Kn hij, liemerkemle,

dat het (iod was in de gedaante van een Uraniene, verzocht hem

om een plaats, waar hij kon wonen, nu hij hem zijn gausehe Rijk

had afgenomen. De Ihaniene kreeg deernis met iieni en maakte

hem tot Koning der onderwereld. De geschiedenis zegt, dat rixna

dezen reus tuchtigde, omdat hij door zijn groote macht wel eens

de (ioden, ilie in de wereld woonden, veel kwaad zou kunnen

aandoen, l'laat VMI.

ilOOl'DSi'UK XVI.

\an Ciisua, eeu man, die zt'stien duizend

vrouwen^') had en niet Ie min vele gehuwde vrouwen

verkrachtte.

Daar P'lniia in de verschillende gedaanten, die hij i-eeds aange-

nomen had, zich nu;t werken zeer vermoeid had, zoowel mc't het

verdelgen van reuzen, als met het dragen der a;uile o]) zijn rug.

1) De lialvc voet is, zoover ik kan nagaan, niet bekend aan onze teksten. Men weet

overigens, dat de kiem van dezen avatara, zooals trouwens ook van eenige deraudcren,

op den Veda berust; Visiiu is Irioikrantd.

-) In de gangbare traditie doet Visnu twee stappen maar laat aan l?ali den Patala over.

•'') De door Naraka geroofde princessen zijn bedoeld.
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iiain hij tliaus een nienscheüjke gediiante aan, oiii daarin zicli te

vermeien in de genietingen der wereld. En zoo was er geen snood-

lieid, welke hij niet beging; want hij deed een moord op een

znsterszuoii ') en pleegde overspel niet zijn tante ; ook zaaide hij

merkwaardig veel tweedracht; want die zaaide hij tusschen de eerste;

zonen van twee zijner zusters ^), -welke strijd voerden over het

l)ezit van een Kijk. En ten slotte, nadat de boeken de gansche

verdorvenheid van dezen C/fSi/a hebben verklaard, sehrijveii de

Heidenen hem goddelijkheid toe en zeggen, dat hij zeer ingetogen

was en kniseli, en dat alles wat hij bedreven had slechts schijul)aar

was. En ten bewijze hiervan verhalen ze een wonder "*), zeggende,

dat er eens een groot profeet was, welke twijfelde aan de godde-

lijkheid van CiDsnii, en, toen hij op een dag een rivier wilde

(iversteken, zeide hij tot deze: ,,() rivier, zoo het waar is, dat

('iisiui eenige goddelijkheid bezit en kuisch is, laat mij dan droog-

voets overkomen." De rivier opende haar wateren en liet hem zoo

()vei-,steken. En de profeet kwam droogvoets aan de overzijde. En

hij ontmoette toen een ander, die in twaalf jaar niet gegeten had

en nuchter was, welke tot hem zeide: „Zoo het waar is, dat

('lOiiKt ('n) (ind is, zal ik in staat wezen twaalf ((iiidhi'i ^) rijst te

eten en nnehter kunnen blijven". Hij lit't ze dadelijk gekookt

aanvoeren en gal' /,e aan den profeet. Deze nuttigde ze alle en

l)leef alsof liij in 't geheel niet gegeten had, en nuchter °).

Plaat XI.
'

') Waai"schijiilijk is Sisupala bedoeld, de zoon van Snitadevl, zuster van Krsiia's

vader Vasudeva; Krsiia had Sisupala's verloofde Rukmiiil gei'oofd.

-) Het is mogelijk, dat bedoeld zijn Dhruva en Uttama, vgl. het verhaal bij Baldaeus,

lol. 109a— 110b. Volgens Bhffg. pur. IX. 24. 45 is Dhruva de zoon van Vasudeva en

llohiin.

') Het hier volgende is eene reminiscentie aan Vasudeva, die met het kind Krsiia

droogvoets door de Yamuna komt.

1) Het woord komt reeds voor in een brief uit üoa van het jaar 1569 van Sebastiano

Fernandez: „procurono che al tempo della raccolta si mettessero insieme alquanti Com/is

(che sono certe missure) di riso" (Lettere dell' India Oriëntale scrifte da' Reverendi

1'adri della Compagnia di Giesu, Vinegia, 1580, pag. 120). Volgens Hobson-Jobson is

c.tndy „a weight used in S. India, which may be stated about 500 Ibs". Het woord is

Mahr. khandi, Tamil kamlü. Mal. kowVi.

') Deze vreemde episode is niet in de Sauskrit bronnen weer te vinden. ,
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IIOOFDSTIK XVTI.

V^aii (Ie iiiiii I) i (1 d i 11 g van i' im struik, genaamd
'J'ti l / (inni/ , waarin men zegt, dat Cii>iiui'^ vrouw zich

\ e r a n d e r d li a d , w elke v r o ii w R n (j n m i ti ii // heette e n

voor een Oodin wordt geliouden.

Toen Cusna eens van huis afwezig was, gebeurde het (hit zijn

vrouw stierf. De verwanten begroeven haar en hiehU-ii (hiarbij den

gebruikelijken lijkdienst, daarin bestaande, dat men het lichaam

naar de verbrandingsplaats brengt en daar zeggen de Bramenes

eenige gebeden op en leggen het lijk in 't vuur. Nadat het ver-

brand is, worden eenige beenderen, die onverbrand gebleven zijn,

bijeengegaard met de asch in een nieuwen aarden pot en ze waciiteu

(ïcnigen tijd om het naar den Gauges te zenden, waar het in de

rivier geworpen wordt, opdat de overledene verlossing voor zijn

ziel erlange. Genoemde Branienes verzamelen zich twaalf dagen na

de begrafenis-pleclitigheid in 't huis van den overledene niet de

verwanten van deze en houden dan — men schenke ons de ver-

gelijking — het Offciiiw definictorum '). Na" deze plechtigheid

ontvangen ze aalmoezen in zilver en koeien. De zonen scheren zich

het hoofd en het gelaat om den dood van ondei's of volwassen

broeders of zusters.

Toen Cutsnn thuiskwam, vernam lii| den dood zijner vrouw. Mij

V(M-Z(jcht de verwanten, hem de plaats van "t graf aan te wijzen

en zij braehten hem naar de plek. en toen hij die zag, en daarop

een //^/r/w-struik -) (of basi/icKm) "*), ging hij overal koud doen, dat

zijn vrouw zich in dien struik veranderd had. En hij vermeldde

bij geschrifte veel deugden er van, en beval alle Heidenen, dat

ze den struik grootelijks zouden vereeren, en vóór hunne deuren

moesten zaaien. Kn zij komen dit bevel na en alle dagen wasschen

ze zich vó(')r 't eten. en doen daarna tegenover den struik 't een

') Daarmede- zal liet saphullkai-nua bedoeld ziju, vgl. W. Cahmd, Über Totenvei-

chriing bei einigeu der Indog. Völker, pag. 29.

-) „Others idcntify this plant with Rukmini, wife of Krsna" M. Williams, op. cit.

p. 333. Wellicht berust deze overlevering op het Brahmavaivartapurana, vgl. Cat. MSS.
Oxf. ed. AuiVccht, pag. 24. a.

'•) üe basilicum-hccster (Mal. selasih, Jav. toelasili) is mij welbekend, en een ieder,

die in N. 1. geweest is, heeft wel koele dranken gebruikt met de eigenaardige sterk

uitdijende pitj.'s erin, die met een wolkje slijm bedekt raken. Men gebruikt de jilant om
op de graven of bij de offeranden te leggen, ik- bloi-nien lu-bben een zeer bedwelniendcn

geur. A. A.»F.
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of ander geljed (dat de Biaiiienes hun daarvoor geleerd liebben en

dat niet geschreven staat in een enkel boek, om er kennis van te

nemen), en met diepen eerbied loopen ze eenige malen om den

ó(/si/ict/m-»tru\k heen ^), waarna ze gaan eten. Ook maakt men op

't stervensnur zich een halsketting van de bladeren en bloemen

van genoemd krnid en werpt die den stervende om den hals. Ze

leggen hem dan een stnkje goud in den mond en laten hem tevens

om llaii/a roepen, hem en Cusiia bij name noemende. Van 't hout

van denzelfden heester worden kralen gemaakt bij wijze van

rozekransen, die ze om den hals dragen ^). En wanneer ze daarbij

l>i(lden, roepen ze h'a/j//f aan en Cuhihi en ook genoemde Godin.

HOOFDSTUK XVIII.

Van de b ijgel ou v ig h e id , die de Heidenen

b e t o o n e n voor een boom g (! n a a m d G o r o dd a , die i n

't Portugeesch de G r a l /ut (Gaai e-boom) lieet^).

Toen Casna als kind in dezen b(jom geklommen was en op een

tak ervan zat, kwamen er jnist eenige Branienes, die op een tocht

waren, in de schaduw uitrusten, zonder te weten, dat Cusna daar

boven in zat. En toen ze bezig waren hun gebed te doen , kwam

er een roofvogel, genaamd Gorodda , die een walvisch in den bek

droeg en zette zich eveneens op dien boom neder. Kn door het

gewicht der beide dieren brak er een tak van den boom, welke

i)0ven op de Bramenes zou neergevallen zijn, zoo niet Cnsnti , die

er dichtbij zat en zag, dat de Bramenes gevaar liepen, den tak

met de hand gegrepen en tegengehouden had, zoodat hij niet op

hen viel, en hen gewaarschuwd had, dat ze zich van onder den

boom \erwijderen moesten ^).

1) Zij verrichten het prndakx'imim. Eene afbeelding van een Brahmaan , hi^t pradiilisiimin

om de tulasi verrichtend, in Simpson, The Buddhist praying wheel, pag. 82. — Üver

de tulasi in 't algemeen Dubois, op. cit. pag. C5G vlgg.

2) Dit doen in 't bizonder de Vaisnava's, vgl. Rogerius, Open-deure pag. 72 (\)ag.

der ed. princ.). — Dezelfde struik is zeker wel bedoeld in de volgende passage uit liet

jaar 1569: „e fu posta (nl. la santa Croce) supra un pilastro, dove prima era una pianta

di DiaionuiKi, alla qual' herba i Brammani portano grande revereuza, e Ie fanno certi-

cerimonie come a pagode", Lettere dell' India Or.
,
pag. 115.

•') Dit hoofdstuk sluit, wat zijn inhoud betreft, bij hoofdst. 21 aan.

J) Het hier gegeven verhaal berust ten deele (het zal wel ten deele op misverstand

berusten) op de overlevering van MBh. I. 29 en 30, volgens welke öaruda, nietiu den

ceuen klauw den olifant, in den anderen de reusachtige schildpad, zich op den tak van
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Voor div/A' goede; diiiid van Ciihiki voerden de Hraiiieiies de

godsdienstige plichtpleging in, om iederen dag rondom den l)ooni

te loopen, onder het aanroepen van Cnsixt^ naam. Hn zoo ph;geii

mannen en vrouwen rondom dien boom te h)open. onder liet

uitspreken van eenige gebeden ^). Dezelfde Heidenen huwen de/en

boom met een anderen genaamd piiiipollo -) op gioud van een

ander fabelachtig verhaal: ze zeggen, dat een dochter van Bihhki

gtüKiamd Sarrati/ ^) zich in wind veranderde, en t)mdat bij ieder

windzuchtje de l)laderen van dezen l)()om zich l)ewegen en een

welluidend geruiseli doen hooren ^), nieenen de Heidenen, dat

daarbij steeds die (iodin tegenwooidig is — de dochter van liraiiKi —
en aanbidden ze. dön boom.

Behalve de in de voorafgaande berichten vermelde afgodsbeelden

der Goden en Godinnen hebben deze Meidenen nog andere, aan

iedere kaste eigen, (die voorstellende), welke de voorvaderen daarvan

geweest zijn. De oorsprong van hun invoering berust niet op histo-

rische overlevering, maar o]) de overreding der Hramencs, welke

ze aanbidd(!n en beelden voor hen oprichten. De afgoden van deze?

hoedanigheid zijn ontelbaar. Echter zal ik van eenigen iets mede-

doelen, ze bij name noemende. Het zipi-'): Befal , Riictilaiif/i , Dudda,

een lauhina-boom neerzet, waaraan de Valakhilya-rsi's hangen. Deze tak met de rsi's

wordt door Garuda naar Kasyapa in veiligheid gebracht. Van Krsna is in deze ovpr-

levering geen sprake. Een l]oom Garuda (zie het opschrift van dit hoofdstuk) bestaat er

niet; de verwarring is wellicht zóó te verklaren, dat de rauhiua-boom voor identiek met

den vnta (Ficus indica) gehouden werd, welke ook mjaip-odhii heet: nyngrodha en

[lai-uda worden hier schijnbaar verwisseld. De vata is bij ons meer bekend onder den

naam Waringin.

') Zoo heet het van den asvattha (Ficus religiosa) althans, Kathasaritsagara XX. 20:

kriapnidakshio 'ivattlftiDi-ksam tam prananmna sah.

-) Uit den tekst schijnt te volgen dat de vata met den nsualllm (= /ii/i;j«/«) gehuwd
wordt. Ik heb hiervan niets in de literatuur kunnen vinden, wel van andere boomen,
zie bijv. M. Williams, op cit. pag. 335, en dat bepaalde boomen onder zekere Dmstandig-

heden door den mensch gehuwd worden (reeds in het Baudhayana-sütra, in een der

pariiista-prasna's wordt het ritueel voor den ayknrimlm medegedeeld), zie bijv. Crooke,

The popular Religion etc. vol. II, pag. 115.

^) Bedoeld is óf Savitrl óf Sarasvatï (= Vac, het Woord, de Stem), die gewoonlijk als

de echtgenoote van Brahma geldt; in het Bhag. pur. is Vac de dochter van Brahma.
') Vgl. M. Williams, op. cit. pag. 335: „It has a divine personality of its own. It

is occupied by the essence of the God Brahma . . . The mysterious rustling of its treniulous

leaves, which resemble these of the poplar, is no doubt one cause of the superstitious

awe which this tree is regarded".

•') Het is mij niet gelukt al de volgende namen of bijnamen van Goden terecht t^

brengen; gedeeltelijk zijn het zeker Tamil of Telugu namen. Ili-lal , vgl. beneden II.

90= iclal{r,;liila); nirtihtittli luidt II. 90; roi'elinitii, er steekt dus wel mithn in idanuulor

zal wel de naam van Krsna: dtimodnm zijn; in c/mranijnn/ steekt misschien énfn , het

doet deuken aan Krsnat's naam samikii; sanda is wellicht .<a)iiy« (een Asura); met oiaiigesu

is misschien te vergelijken ilangesar, Crooke, The popular Rel., vol. I, pag. 63;
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I)initiiil(ir , C/i/ini/ii/riii/, Siimhi . JSaxxcf/i, Mdiijirxii. De vrouwelijke

S(/ii/cr//. M(i/i(il/iissai/ei\i/, Miiliiilhicdinii. Mdhiai/, Azedccj/, Ahixstif//

eii imii- veel imdereii.

IIDOFDSTUK XIX.

V;ni (Ie arscluiwelijke zede van l:ei

ve il) ra 11 d e n der levende vrouwen bij de 1 ij k e u liaicr

ecli t ü;(Mi oo t e n, op den dag zelf van liet overlijden,

oi' eenigen tijd later.

Lncdiiiana, jongere broeder van Raiiia , trok uit om iii een twee-

kamp een zeer sterken reus te bestrijden, die Indrogi heette, en

een zoon was van linvena, wiens vrouw hem zeer liefhad. Eu toen

hij vernam, dat haar echtvriend met Zöc'«w«//a den strijd ging aan-

i)inden, werd ze zeer bedroefd, omdat ze inzag, het gevecht niet

te kunnen beletten. En daarom verzocht ze hem, haar op de hoogte

te houden van al wat er in den strijd voorviel, en wie overwinnaar

bleef. Ze zon eten noch drinken, voordat ze den afloop vernomen

had. Daar Indrogi de vriendelijkheid zijner gade wist te waardeeren,

beloofde hij haar, bericht te zullen geven van den uitslag, en ver-

trok, om Ldcaiiiitiiri op de afgesproken plek te ontmoeten. Na langen

strijd vond liidni(/l den dood ^). Doch, omdat hij zijn vrouw zijn

woord gegeven had , haar tijding te zullen zenden van wat er voor-

viel, en de dood het hem thans belette, zond hij zijn rechterarm

af, op liet oogenblik, dat hij, door Lacamana gedood, neerviel.

De arm kwam regelrecht voor de deur zijner gade neer. Zij zag

hem en herkende hem als den arm van haar echtgenoot. Ze liet

daarop [leii en inkt brengen, en bezwoer hem, dat hij de toedracht

van het gevecht zou neerschrijven. De arm schreef alles op, wat er

gebeurd was. Zoodra de vrouw er iets van was beginnen te lezen,

viel ze door droefheid overmand, dood ter aarde, omvat door den

arm van haar echtgenoot. De Bramenes namen hierin aanleiding,

om in de harten der vrouwen te zaaien, dat ze, door zich samen

met haar echtgenooten te laten verbranden, een zeer verdienstelijke

ii(alii</lti!-sadev)/ is nuihalasmlei:'! ; mnliiilliuamy zal wel maliahik.'imi zijn; iiiniinii/ is

hoogstwaarschijnlijk mahainai („di- j^ioöte Moeder"), een andere naam voor Sitala, de

bekende godin der pokken; i»:isi:nli/ eindelijk is stellig iiKtha/sntl.

1) Tot zoover stemt het verhaal (van Indrajit en Laksmana) overeen met het

RamSyana. Al het volgende is aan de klassieke bronnen onbekend.
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(liiiid verrichtten, en een glorierijke henniKTint; iulitci lieten voorliet

nageslacht, en dat ze in 't andere leven — in de luulere wereld —
weer in 't bezit van hnn cchtgenooten zouden kdiiicn. h'.n ze voegen

daar nog andere bijgelooviglicdcn en ofters bij, niet liet eenige doel.

er zeil' bij te winnen, want de vrouw geelt als aalmoes aan de

Rranienes juweelen, koeien en zilveren inniiten. l-]!! als de mouw

dood of verbrand is, richteu ze op de plek een steen op '), waaro])

ze olie en vermiljoen uitstorten, l'u de Heidenen gaan er smeek-

beden bij uitspreken, en zeggen dal liet eeii groote (Jodin is. Kr

is verschil tusschcn de Bramenes n\ andere lleideiieii in de wij/e

van verbranden: want de Marata's maken een gioofeii kml. eu

leggen daarin een vuur aan \au goed bi-andliout. Mn de \roii\\

werpt zich. nadat liet lijk van haar eclitgi'uoot iii 't vuur geworpen

is, er zelf in, nadat ze nog eerst eenige malen om het vuur is

heen geloopen, eu een vrnchtenoHer heeft gebracht, xoornamelijk

van kokosnoten. De Hrameiies maken een houten hut en de vrouw

gaat daarin zitten mot het lijk van haar man iii de anueii, eu dan

steken ze er den brand in.

Tegen dit afschuwelijk bijgeloof is er onder hen iemand -j. die

geschreven zou hebben, dat zulke vrouwen een gi'oote zonde be-

dreven, en dat God tot kastijding en bestraffing daarvoor, ze

zevenmaal in de gedaante van lichtekooien naar deze wereld terug

zond, en dat ze nooit met hun eclitgeiiooteu in de andere wereld

hereenigd konden leven.

HOOFDSTUK XX.

Wa;
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kostbare zaken ') aan land, namelijk; de olilant, liet paard, een

sehoone vninw, de (irbor Iriniis, D/ianaiiiaiili/ (hetwelk wil zeggen

,,iijkd()in"), wijn, lionig, de oiisterflijkheidsdrank, het vergif, het

all'al)et, de dianiani, de paarlen, de Geneeskunde en de armoede.

I'lenige Goden -), door hebzucht gedreven, namen de voornaamste

zaken en gingen heen, zonder de verdeeling onder allen gelijkelijk

af te waehttui ; want allen hadden meegearbeid. En voor de reuzen

l)leef er niets anders over dan vergif, wijn en onsterflijkheidsdraidc.

Zij, ziende, dat de Goden zich niet aan de afspraak hadden ge-

houden, zwoeren samen om hun den oorlog aan te doen en ze

te dooden, teneinde hnn genoemde zaken, die ze genomen hadden

,

tt; ontrukken. Visna, die ook in 't gezelschap was, bespeurende,

dat de reuzen een slachting onder de Goden wilden aanrichten

,

\ eianderde zich in een zeer sehoone vrouw en ging vóór de reuzen

staan. Ze sprak hen toe, zeggende hetgeen volgt, en als ze naar

haar luisteren wilden, zou ze een mooie schikking treffen. De reuzen

vervuld van hun liefde voor haar, wilden om 't hardst haar gunst

verdienen en zeiden, dat ze tevreden waren. Waarop zij, om haar

vermogen te loonen , het vergif nemende, dit opdronk zeggende,

dat ze het opdronk, omdat, als het op de aarde uitgestort werd,

iu^t <le levenden zou benadeelen.

Den wijn en den onsterfiijkheidsdrank, welke overgebleven waren,

l)egon ze te verdeden onder Goden en reuzen. Echter ging ze te

kwader trouw te werk, want aan de reuzen gaf ze den wijn,

1) De veertien ratnani, vgl. het m/iiignlaxlaka:

/((/.stji?/i kausliihhaparijatakasura dhanvanlaris cnniirama gavnh

kamadur/liali suref:varar/iyn rnmhhadidevahqnnah
|

aéoal} saptamukho visrim hnriilhnnnh sank/io 'mrtam cümbndlie

ratiiünlha catuvdaéa pi-dlulinnm kuryah mda mniic/alam
||

De boven in den tekst gegeven opsomming is onvolledig en verward; 1. de olifant

is Airavata (sureèmragaja); 2. het paard is Uccaiisravas {risvah saptamuklidlf); 3. de

sehoone vrouw is de nymph Rambha (rambhadidevaniiauah); 4. de arbor Irislis

(over den boom vgl. Linschoten deel II, pag. 5 met Kern's aanteekening) is de Parijataka;

5. dhanamaulij zou een andere naam voor LaksmI („Fortuna") kunnen zijn (voor

dlumavatï?); 6. de wijn is de sura; 1. de „honig" moet op eene vergissing berusten

;

S. de onst erfelij k heidsdrank is het amrla; 9. het vergif is het vim; 10. hot

alfabet wordt nergens vermeld als een der ru(n(i's; 11. de di am an t is de kaïistnhlifi;

12. met de paarlen is waarschijnlijk de saiikha bedoeld, de hoorn(schelp) als blaas-

instrument, een der attributen van Visnu; 13. de geneeskunde is Dhanvantari, de

Indische Asklepios; 14. de armoede is blijkbaar de alaksml van Psdma-puraua III. 9. 9.

Er zijn dus te veel: de honig en het alfabet, daarentegen ontbreken de maan [candramas)

,

de kamaduijha of surablii en de boog.

2) Het nu volgende stemt deels overeen met, wijkt deels af van de bekende traditie

(ook volgens MBh. I. 18. 45 verandert Visim zich in een sehoone vrouw; gewoonlijk is

het echter Siva, die het vergif inslikt en daardoor nUakcuilhu wordt).
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'/cggcll(lo , (l;it (lic xcriiiciitid wiis met dfii dniiik, IidcwcI dil «'cii

leugen Wiis, dücli iIodi- oiiiiclit/.a.-mdicid gul' ze ecu vjiii de niizeii

van den drank. Dit was limi '), die in de nal)ijlieid van /nn en

Maan gezeten was en ook met de anderen liad ineegeli()l|)en. Toen

ze de vergissing Ix-speurde, sneed ze hem liet lidot'd al'. De lens,

meenende, dat de Zon en de Maan hem dit aangedaan hadden,

lie|) /.e achterna tot in de Henielstceren . waar /e zich iK'\inden,en

houdt zich tnsschen die twee in. En iederen keer. dat hij er de

gelegenheid toe vindt, wil hij ze opslokken. Dnor de Mranienes

onderricht, zetten de Heidenen op den dag van /ons- of Maans-

verduistering al wat gekookt is l»iiitenshuis en op dien dag eten

ze niets en drinken ze evenmin. V.w iia de N'erduistering gaan ze

zich wasselien en geven een aalmoes aan de Bramenes ^).

IIOOFDSITK X\I.

Van J' I- tl on li/, gade van Isptira, en wat

zij de<ul met twee eieren, welke li r n m n haar

ter hand stelde.

Bniina gaf Praontij '^) twee eieren en zeide haar, dat zij ze na

duizend jaar moest openbreken, opdat hetgeen erin geteeld was

eruit zou komen. In haar ongedidd om te weten wat ze bevatten,

wachtte de vrouw den aangewezen tijd niet af en, toen er vijf-

honderd van de jaren noodig voor liuii volmaakten groei om waren,

brak ze er een open. Er kwam een reus uit, genaamd Armuia

,

die slechts de helft van 't lichaam had, van het middel af naar

1) Het volgende verhaal van Rahu stemt vrijwel met de traditie overeen.

-) „Among high-caste Hindus no food whicli has remained in the house duving an

cclipsc of the sun or the moon can he eaten : it must be given away... The most

cflFoctual means of scaring the demon... is to bathe in some sacred stream... He will

give alms in barley and copper", Crooke, The popular Religion, vol. I, pag. 21 vlgg.

Ik citeer nog uit een brief van het jaar 1600 van Mclchior Cotigni: „de solis eclipsi,

i|uae 10 Julii anni huius 1600 incidit die Lnnae sub meridiem, cognovimus eos (sc.Brach-

inanos) hominiljus persuaderc eam accidere, quando Draco, quem illi intersigna coelestia

annumerant, mordet Solem aut Lunam, atque ideo Rex aliique ob dolorem et moerorem

cibo omnique potu abstinuerunt, dicentes: O miseros nos, quoniam Draco devorat Solem"

(Exemplorum Epistolae P. Xicolai Pimenta... ad Clandium Aquavivam... de Statu

rei christianae in India orientali, Moguntiae 1602, pag. 68). Overigens vergelijke men

het 15<lo hoofdstuk van de derde Verhandeling hier beneden.

•') In de gangbare overlevering geeft niet Brahma aan Parvati, doch Kasyapa aan

Vinala de twee eieren, waaruit Aruiia en Garuda voortkomen. Overigens stemt het

verhaal overeen met MBh. I. Ki.
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Ixjveii, omdat licm nog vijfhonderd jnren oiitl)rakeii voor zijn

volniakini;- Parrafi/, die spijt had van 't geen ze gedaan had,

warlitti' met het opeahieken van het andere ei, totdat de tijd

vervuhl was en daarna brak ze liet open. En daaruit kwam te

\()()isehi|n een groote roofvogel genaamd Gorodda, die twaalf

,, graden" ') breed en vier en veertig lang was. Zoodra de vogel

uit het ei was gekomen , had hij honger en verzocht hij Vravati/.

hem eten te geven '^'). Daar zij niet voldoende had om hem te eten

te geven, zeide ze hem, dat hij naar het veld moest gaan en doode

dieren moest gaan zoeken en die eten. En wanneer hij er geen

doode vond. moest hij maar de levende eten; echter mocht hij

geen menschenvleesch aanroeren. Ue vogel antwoordde en zeide:

,,Als ik misschien geen dieren kan vinden om te eten, sta mij dan

toe het vleesch van doode menschen te eten bij gebrek aan levende
;

want het is niet billijk dat ik honger zou moeten lijden". De

vrouw stond hem toe, dat hij menschenvleesch at, ingeval hij geen

dieren vond. Echter mocht hij niet aan de Bramenes raken, omdat

het dienaren Gods waren. De vogel vroeg haar, hoe hij het vleesch

dei- Bramenes van dat van andere menschen zou kunnen onder-

scheiden. Parvaty zeide hem, dat het vleesch der Bramenes zuur

was ^), en zoodra hij zulks proefde, mocht hij het (verder) niet

aanroeren. Het gebeurde dat de vogel, door het veld gaande, niets

te eten vond en zeer hongerig was. Maar een man aantreffende,

die aan den kant van het water bezig was het vischnet in orde

te maken, wierp hij zich op hem en slikte hem met huid en haar

in. Toen hij echter bespeurde dat het vleesch zuur smaakte, her-

innerde hij zich wat Prinrifi/ hem gezegd had en spoog hem weer

uit. De man was nog niet dood, maar slechts beschadigd door de

klauwen. En hij vroeg hem, dat hij hem bepaald moest zeggen,

wat voor een mensch hij was en van welk volk. En hij bekende

dat hij een Bramene was, doch door den grooten hongersnood , die

er heerschte in het land zijner inwoning, was hij genoodzaakt

geweest iets tot zijn levensonderhoud te zoeken ''). Op het antwoord

1) De beteekenis van Latijn „(ji-adini": „schrede" kan, zoover ik weet, noch Port.

(ji-ddn noch qrao hebben (schoon beide van Lat. ijradux komen). A. A. F.

-) Ook in het MBh. (L 28) verzoekt Garuda, wanneer hij het amrta zal gaan halen,

aan zijne moeder Vinata hem voedsel aan te wijzen. Deze staat hem toe de Nisada's te

verslinden, doch verbiedt hem eenigen Brahmaan te dooden. Het vervolg stemt in sub-

stantie met het MBh. overeen.

•) Vgl. MBh. 1. c. sloka 10: ijas tr h,iiiih,nu ,tii>ipraplo nif/lrnam badisam yntlia
|

dahed niirjnrwat puira lam iiidi/a l,ri'h„nnn,i-<iil'l,<iii,
|| .

1) In het MBh. verslindt Garuda tal van Ni-ada's, waaronder echter ook een Brahmaan

met diens echtgenoote, welke beide hij evenwel weder ongedeerd te voorschijn doet komen

(MBh. L 29. 1 vlgg.).

Verband, der Kon. Aknd. v. Wetenaoh. Afd. Lftterk. Nicinve Ronks Dl. XVI N'. 2. 3



;}.|. DUIK OrUK l'DUrrCERSCHE VlilÜlANDKI.INCiKN

vjiii (Icii l^rameiie vroeg ilo vogel vergiffenis voor wat iiij gedaüii

had door onweteiidiieid en vloog weg naar de grootc zi'c. waar

hij twee groote walvisschen ') zag, die met elkaar aan 't veehten

waren. Uoor de kracht, die ze ontwikkelden, sloeg het zeewater

over 't land en het leek wel of het gevaar liep onder te loojjcn
;

want soms steeg het bijzonder hoog. En opdat de walvisschen niet

verder vechten zonden, greep hij er één met zijn klauw ni cu vloog

daarmee de Inoht in en, geen plaats vindend om zidi neder te

zetten, ging hij naar een boom. waarin CiiHna op (hmi tak zat,

welke door 't gewicht zou breken en op een paar Hramenes neer-

vallen, om waer wille hij hem ophield, zooals boven gezegd is.

De onvolkomen Reus die uit het andere ei kwam, dat Parrnli/

gebroken had, werd door haar aan de Zon ten geschenke gegeven,

om hem als wagenmenner ^) te dienen en men zegt, dat hij dat

noir doet.

iioornsTi K xxii.

\an den bol of Hemelsfeer, die door de Heidenen

het ei van B r a »i a genoemd wordt.

Ken der eieren, waaruit de Wagenmennei- der /on was voort-

gekomen, ging, tcjeii het uiteenviel of liever door l'arrtiti/ werd

opengebroken, in tweeën. l']n de man, of halve reus, die er in zat,

nam, toen hij eruit kwam, de helft van de schaal op zijn hoofd

mede, en de andere wier]) hij met de zwaarte van zi_in lichaam

in den afgrond neer, zoodat dadelijk oj) 't zelfde uur de twee

helften boven en beneden bleven vastzitten als overdakking van den

ganschen wereld-toestel. En sinds die gebeurtcMiis kreeg de hemelbol

den naam van „Ei van Brama" , omdat hij als een ei samen-

"•esteld is ^).

1) lu het MBli. (I. 29. 1.3) zijn het niet twee „walvisschen", doch een reuzen-olifant

en ditto schildpad, die aan 't vechten zijnde, door den Gaiuila met zijne klauweii ge-

L^repen worden. Krsna heeft overigens volgens het >IBh. (vlg. noot 4 op pag. 27)

niets met het verhaal te maken.

-) Dit stemt met de traditie (MBh. 1. 16. 23) overeen.

•') Terwijl het'„wereldei" (hnilimaiula) van algemeene bekendheid is, wijkt het hier

gegeven verhaal van 't ontstaan daarvan
^
geheel af van de mij bekende bronnen.
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IIOOrDSTUK XXII

Vnn (ie ,.,....„11.- .1 i , zij l,,.|,l,,.., ton M.an/ien v ;, „ do
t wan ir lic molt ook ons (van .lol. .1 i o 10 11 r i o m).

!)o zon, (lio zo ook don naam hnlm goven i), word vorliofd op
oon (iodin, .m liot liaar weten, dat ze liom in ham- omgang nioest
toelaten. Do ( iodin ontving de boodseliap. on antwoordde, dat hij

oi'g wMini was wegens zijn stralen, en dat zo daarom niet dicht
bij liein kon komen; want ze zou verschroeien on dnor zijn \ inir

sterven. Daarom zon ze niet nalaten, hem tor wille to zijn. indien
hij eeist dat vnin- wat matigde, zoodat het haar geen kwaad meer
deed. De Zon hozigdo oon zeer gemakkelijk middel om de hitte te

verminderen, on .lat was. zich togen een .slijpstcen te leggen, om
zich rondom gelijkelijk t.^ laten alslijpcn, want, wanneer zijn eigen
grootte afnam, zou de groote hitte tevens afnemen, die daarvan
uitging. Echter gebeurde het, dat door de kracht van den slijpsteen
er twaalf scherven afvlogen en in alle richtingen den Hemel ingingen,
en nu zeggen ze, dat dit de Ilenielteekenen zijn. En zich op die
wijze verkleinende verminderde de Zon zijn hitte, en ging hij verder
om met de (ïodin, die Savntrl '^) heet.

HOOFDSTUK XXiV.

Van i\c schaduw, die men in do Maan ziet.

Toen Gunesso eens op een dag zijn devotie ging doen, en do
Maan zipi wanstaltige gedaante zag, want zijn hoofd is een olifants-

kop, zijn buik zeer dik en zijn voeten zijn heel klein, begon ze te

lachen en met hem te spotten 3). Ganesso werd toornig en vervloekte

1) Indra wordt reeds in de Brahmana's een enkele maal met d^ Zon gelijljgesteld.
De bron van het hier volgende is Visnupurana III. '1: ViAvakarman's dochter Samjiia
IS gehuwd met SOrya, den Zonnegod; als zij de hitte van Sürya niet verdragen kan,
legt Visvakarman hem op een slijpsteen {hhrami); van de afspringende stukken ver-
vaardigt VJsvakarman den discus van Visnu, den drietand van Siva enz.- vgl. Matsya-
puraija 11. 28.

"

'-) Gewoonlijk is Savitri de naam van Surya's dochter.
») Vgl. Crooke, The popniar Religion, vol. I, pag. i;j: „One evening Ganesa feil

ofl- his steed, the rat, and the moon could n,.t help laughing at his nrisfortune. To
punish him the angry god vowed that no one should ever sef the moon again. The
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luiiir. /.("^i'ijciHlc il;it /r iiofi \v;mst;ilti_m'r /.oii worilcn tl;iii liij en.

Wilt crgcT Wils, (Int icdiTccii düt zii'ii zou. V.u vim iif dien tijil liiid

(Ic Miiiiii een /wiirtc vlek ()|) liiüir licliiiiini . die it ccii dcrdf doel

viin iM'dckt

iioorDsri'K \\v.

V il 11 dcii dood \ il 11 lldiini c ii zijn w c d e r o ps t;i ii d i ii g.

Nadat Rama Si/a uit Jiave/ia's macht hiul verlost, kreeg hij toch

argwaan, dat hij haar bezeten had. Eens op een dag deed zijn

waschinan, die jaloersch was op zijn vrouw, haar verwijtingen. Zij

antwoordde, dat Jiama , die heel wat voornamer was chui hij '),

wel hoorndrager was. Dit gesprek hoorde liama "^), en thuiskomende,

gaf hij Siia aan zijn broeder Lacamana over, met den last, haar

iiiinr liet bosch te voeren en te dooden, doch, daar hij haar niet

wilde dooden, liet hij liiiar daar eenvoudig aan hiiar lot over,

opdat ze naar andere landen zuu trekken. Zij was zwanger van

Rdiiui. verklaarde dit aan haar zwager, en begaf zich op weg.

Kindclijk, na veel lijden, kwam ze aan 't huis van een Rmsi,

waar ze bleef; maar ze deelde hem niet mede, wie ze was-^). Toen

de tijd (laar was, baarde ze een zoon, die zeer schoon was, en

dien ze Anciis noemde'*). Om zijn schoonheid hadden allen in

huis hem lief, en de moeder zoogde hem met groote zorg. Toen

SUa op een dag uit was gegaan, om de luiers van het kind te

wasschen, en hem mede had genomen, meende de Itussi, dat

iemand hem gestolen had. Daarop maakte hij een pop van biezen

moon prayed for forgivcness and Ganesa agreed that the moon should be disgraced only

oa his birthday, the Ganesa caturthï". Ook bij Baldaeus, fol. 28. a, wordt Ganeèa naar

aanleiding van het door Crooke (uit welk Purana?) vermelde geval door de Maan
bespot.

1) Er staat e\hi ^ maar de samenhang vereischt cUe. A. A. F.

^) In het Ramayaua ( \'II. 43) verhaalt Rama's minister Hhadra, dat men er ?,ich

afkeurend over uit laat, dat Rama, nadat Sïta in Ravana's macht is geweest, haar weer

tot zich genomen heeft. Daarop geeft Rama aan Laksraana de ojidracht Sïta weg te

voeren naar de kluizenarij van Valmlki (den beneden genoemden „Russi"); het incident

van den „waschman" {rajaka) is uit het Padmapurana (IV, 55. 68 vlgg.)

•') In ons Ramayana wordt Sïtii door Valmiki herkend, in 't P.ïdmapuiana maakt

zij zich aan hem bekend.

') In het Ramayana (VII. 6. G), en desgelijks in het Padmapuraiia krijgt Sïta twee

zoontjes, die de namen K.usa en Lava ontvangen.



OVER HET lIIXüOEiS:\IE fl. 24—25). 37

en k'gde die in de wieg ^). Toen Sifa van de bron weer thuis

kw;ini, vond /e een iinder kind, en kon er niet achterkomen, wie

het daai' had neergelegd. Daar ze evenwel den Russi niet wilde

ontstemmen door het niet te zoogen, nam ze het kind tot zich

en voedde het op, alsof het haar eigen was, totdat beide kinderen

twaalf jaar ond waren. En daar ze niet wisten, wie hun vader

was, vroegen ze 't aan hun moeder en drongen erg bij haar aan.

Om haar ongeluk te verhelen, zeide ze hun, dat hun vader een

groot krijgsn\an was. en dat ze sinds jaren geen tijding viin hem
had en dus niet wist, of hij nog leefde. Toen de jongens ver-

namen, (lat hun viuler een krijgsman was, kregen ze lust, om hem
nii te v(jlgen, en verzochten ze hun moeder, om hun bogen en

|)ijlen te geven en degens, opdat ze zich in 't gel)ruik daarvan

konden bekwamen. Daar zij het aandringen der kinderen niet kon

weerstaan, kocht ze de wapens voor hen, en gaf hun die. Ue

kinderen gingen nu altijd naar de wapenschool in gezelschap van

andere kna])en. Het geschiedde in dezen tijd, dat liama, om zijne

macht te toonen, een paard losliet met een opschrift aan zijn lijf,

waarop stond, dat hij die het kon temmen, zich tot een tweestrijd

met hem moest toerusten. Toen het paard hier en daar heen

dwaalde, kwam het aan de plek, waar de beide knapen aan het

spelen waren. Dezen, het ziende, vingen het op. Daarna zadelden

ze het, legden het een toom aan, en éen van hen besteeg het,

bedwong het en bereed het met groote vaardigheid. De dienaren,

die Baiixi het paard achterna had gezonden, om hem te verwit-

tigen, wie het zou temmen, kwamen hem dadelijk kennis geven

van het gebeurde. Daarop trok hij met de overige krijgslieden,

welke hem vergezelden, uit, om met de knapen den strijd aan te

l)iiulen. Toen dezen 't vernamen, bereidden ze zich voor tot het

gevecht, en trokken hem tegemoet. Daarop zeiden ze, dat ze gereed

waren voor den strijd. Toen Rama de vastberadenheid der knapen

zag, zorgde hij ervoor zich toe te rusten. En hij weigerde den

tweestrijd en stelde zijn leger op. Daarop begon hij met de twee

knapen te vechten. Beiden traden te voet met hun gewone wapens

vooruit, en richtten een groote slachting aan oiuler Nnitia's lieden.

1) Dit verhaal en het volgende van 't ontstaan van het tweede liiud (waarschijnlijli

is dit gebaseerd oji den naam kttia: „heilig gras, poa cynosurides") is vreemd aan ons

Ramayaija en aan het Padmapurana; de rest van dit hjofdstuk komt het dichtst bij de

overlevering van het Padmapurana, waar o.a. het palm aan 't voorhoofd van het paard

vermeld wordt, IV. 10. 4.^ vlgg. en waar Sita de gesneuvelden (doch niet Rama zelven,

die afwezig is) doet herleven ; volgens Ramayana en Padmapurana dragen de zonen vaii

Rama als barden bij 't Asvamedha het Ramayana voor.
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Deze blcui' t^Mi slutU' allct-ii met zijn ln-ocdcr ljn-iinia,u/ ovi-r,

want de aiulcrcii lii-teii litu in den steek. Toen tic knapen lien

óverwdnnen hadden, snetlcu ze hun de hoofden af. Meester van

hot vehl en in 't bezit van den l)iiit, keerden ze zegevierend naar

huis terng. Hun moeder, die ongerust was over hun uitblijven,

zag ze met wat buit aankomen, en vernam toen, dat ze ten oorlog

waren geweest. Nadat zij ze iiarlclijk ontvangen had, vroeg ze

hun, waar ze heen gegaan wann en waar ze vandaan kwamen.

Zij vertelden liaar alles wat er in lut gc\cchr gcl)eui(l was, en

toonden haar, wat ze uieegebraclit liaddm aan buit. Onder andere

zaken was daar ook de scepter en kroon van luimii \i\\. 'I'oen zij

(be lierkende, l)eg()n ze te schreien. De kinderen, verbaasd over

liet weenen luinncr moeth'r. vroegen h;iar de recK'n daarvan. Zij

zeide hun daarop ilat ze hnn vader llnwn hadden gedood. De

knapen verontschuldigden zicb door te zeggen, dat ze hem niet

kenden), en daarom moest het hun nit't kwalijk genomen worden,

en moest hnn moeder het hnn vergeven. Deze verzocht hen. iiaar

de |)hiats van het geveciit te wijzen, want. zoo de lichamen nog

gaat' waren, zou ',ij wel een middel klaar maken, om ze te doen

herleven. De knapen brachten haar naar de plaats, waar ze de

lichamen van haar man en haar zwager herkende. Ze bestrooide

die met een poeder, dat ze i/ij zich had, en rie[) hen zoo in

"t leven terug. Toen (K'zeii opstonden, zagen ze en herkenden ze

S'ihi. Kil om de weldaad, die ze hun gedaan had, vroegen ze haar

vergill'cnis voor 't feit. dat '/y haar uit het huis gejaagd hadden,

om haar te tloodeii. En van toen al' aaii bleven ze in vriemlsclia|)

rijk en heer>cliap|)ii lenig.

IIOOI'DSTIIK XXVI.

Van <len dou.l van Cis na.

(Jii-suii had een roos op zijn rt'cliler soct. die '^ nachts schitterde

als een edelgesteente, liet gebeurde, dat, toen hij vci\olgd werd

door zijn tegenstanders, die hem doodeii wilden, hij zich in' een

rivier ging verbergen, totdat de achtervolging zou o|ilioiideii. Echter

moest daar t^oevallig iemand komen, om hem te doodeii. Dat was

za'h'i : toen een visscliei- naar die rivier ginu;, om er te visschen.
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zag liij onder liet water de roos op Cumfi'i> voet blinken '). IJij

(lacht, dat het een groote viscli was en wierp zijn harjjoen naar

de ruos. Zoo kwam Cusiia te sterven , want op een andere wijze

kon hij niet gedood worden , daar het door eenige Goden was voor-

Ijcscliikt, dat zijn dood zou geschieden, wanneer hij in de roos

van zijn voet gewond werd.

IlOOlDSriK XX Vil.

Van een e dienstbode, die, haar meester

trouw dienend, in die trouw den dood vond; en

van iiaar ver eer ing als (iodin tot op den huidigen

dag, met grooten toeloop van Ijede vaa r t ga ngers

iede re t waa 1 f j a ren.

Deze dieusti)ode genaamd Me//iprai/ was zoo trouw in iiaar dienst,

dat ze nooit weigei'de dien te vervullen -). ITaar meester was koop-

man, en haar ijver en trouw ziende, liet hij liaar zijn lieele huis

en de i)estieiing daarvan over.

liet gebeurde eens, dat ze naar 't veld ging, om de tarwe te

hiten zuiveren, en, toen de arbeiders het stroo bij de tarwe luul-

den gedaan, terwijl dit, als schadelijk, eruit verAvi_iderd moest worden,

ging zij m persoon liet eruit werpen. En op goed geluk af loopende

over het heele korenveld om het te zuiveren, werd ze door den

nacht overvallen. De daglooners gingen naar huis en lieten haar

alleen op het veld. Kn daar ze niet heen wilde gaan, alvorens ge-

reed te zipi met het \erwijderen van al het stroo, viel ze door

een misstap in ecu put, eu verdronk. Toen haar meester bemerkte,

dat de dienstbode over haar tijd was — want het was reeds het

etensuur — ging hij vernemen, waar ze was. Overal op den weg

vroeg hi] naar haar, maar niemand kon hem bericht van haar geven.

Kindelijk kwam hij op het korenveld en daar begon hij haar te

roeiien. De dienstbode was reeds uren geleden gt'storven , maar door

1) De gangbare overlevering (lIBli. XVI. 4. 21) vermeldt omtrent den dood van

Krsna, dat liij bij ongeluk gedood werd door een jager, Jaras geheeten, die, liem vuur

een hert houdend, hem met een pijl in den hiel trof, de eenige plaats aan zijn lichaam,

waar hij kwetsbaar was, omdat deie niet met het iiut/nsa besmeerd was, hetwelk

Durvasas aan Krsna verstrekt had (MBh. Xlll. 159. 43l.

'-) De bron van het hier gegeven verhaal heb ik niet ontdekt; zelfs de naam

{inaUiiirnjn kumt in den Harivamsa voor als naam van Krsna) schijnt onbekend te 2ijn.
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l)i/.()ii(lcic gunst viiii (iocl keerde de ziel tot liet lirliwam teiiij;- en

iintwuorddc haar meester, dat liij luj liaai' moest komen en liaar

de liand moest toesteken, om uit den put te kunnen komen.

De meester liep ontsteld naar den put. en /ag- iliic maal de

liaml, die zij boven liet water uitstak. En ten slotte sprak ze tot

liem en zeide, dat hij maar geen moeite moest doen, om haar uit

den put te halen, daar het Gode behaagd had, haar lot zich te

roepen. I'lehter zou men ieder jaar in dien |)ut haai' rechter hand

zien. Hl herinnering aan die gebeurtenis. En ze verzoidx in de diepte.

Haar meester verbreidde het nieuws overal. Kn terstond bouwde

hij een huis op die [)lek, en zette daarin een l^celd van deze (iodin,

en de Heidenen' komen sinds dien tijd druk naar die plaats, om

aan genoemde (iodin ccitlos ') te vragen.

liOOFDSTi K XXVIll.

Van de geschiedenis van Vorst l' 'i c r ii mii di hi

.

Vicraiiindi/a was de zoon van een Brameensche, welke haar vader

Lat geldelijk belang uithuwelijkte -) aan een roover genaamd (!ur-

/Mx/ioru. Toen deze door 't gerecht vervolgd werd en ieder uur

zijn laatste kon wezen, zeide hij, voordat het zoover was, tot zijn

\rüuw, dat hij veel schatten begraven had en dat zij ze voor den

dag moest halen: ze zouden dan van haar zijn. De Brameensche

deed zulks en daarna kreeg ze een zoon, welke van een Brauiene

was en zij schonk hem den naam Vicramndita. Deze bracht het

door zijn sluwheid tot machtig Koning in de landen van liindoestan.

üe (iioezeratcn rekenen hun jaartelling na de geboorte van dezen

Koning, welke voor twee duizend jaar plaats had •*).

') Üit wyoid is in jjceu woordenboeli te vinden. A. A. F. — De Heer da Silva Rosa te

.\ iiisterdam, dien ik om raad vroeg, vermoedt, dat er ceK^eos „roggezaad" heeft gestaan.

-) Deze episode omtrent Viljramaditya's geboorte schijnt niet uit de literatuur bekend

te zijn. Zelfs de naam Otriiechora (steekt er -rmint of limm in?) is niet te lierstellen.

^) De aera van Vikramaditya begint 57 v. Chr.
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HOOFDSTUK XXIX.

Vil 11 de Sec te 11 en de Kaste

Brama stelde deze Secten in, in liet l)elang van 't lielujiid van

het Geraeeiiebest en gaf aan elk zekere regelen, die liieronder stuk

voor stuk /.uilen verklaard worden en door middel daarvan werden

ze in de vier voornaamste kasten ingedeeld ^), namelijk die van

Brama, Q,hatary ^), Vaism en Sudra, alle gegrond op een fabel-

achtig verhaal, hetwelk zegt dat Brama vier zoons had voortgebracht:

een uit het hoofd, een uit de armen, een uit den buik en een

uit de voeten ^), welke allen zoons van Brama genoemd worden.

I. Aan den Brameue, daar hij uit Bra///a's hoofd was voortge-

komen, schonk hij de beoefening der letteren (en hij verbood hem

onder strafbedreiging het uitoefenen van een ander bedrijf dan de

bediening zijner valsche Wet en van zijn eeredienst) *) en de dingen

dezer Wet aan anderen te onderwijzen, terwijl hij vaii aalmoezen

moest leven. Rn als kenteeken van genoemde Wet of Secte deed

hij hem een drievoudig koord '') om den hals met offerplechtighedeii

') Dit is niet geheel duidelijl;; Je tekst heeft: ,,«, poi- niro <lfllL's se inlroJnzirm'i

eni as pri ncifiaes ijualrt) caftas'. A. A. F.

2) De tekst heeft hier Dhatarxj. A. A. F.

') Deze overlevering wordt reeds in de Rksaiiihita in het Purusasükta (X. 90. 12)

aangetroffen. Eene der oudste vermeldingen bij Europeesche auteurs is van vóór het

jaai' 1015: „inter quos recensentur Biachuianae, Raij (Raya is de Zuid-indische woord-

vorm voor skt. rnja, het woord beteekent dus raiani/a of ksalrii/n) et Chetini (Tamil

sheui; dit zijn de Sitti's van Rogerius, beantwoordend aan de Banvans van het Noorden

en overeenkomend met de Vaisya's); opinautur primos ex Perumalii (Pernmal is hier

gelijk Brahma) capite, Rajos ex pectore, Chetinos e ventre, plebem (dus de Südra's) ex

pedibus progenitos", Jarric, Thesaurus Rerum Indic, vol. III, pag. 350 (Keulsche editie

van 1615). Bij Lord, a discoverie of the sect of the Banians, London 1630, heeten de

vier standen Brammon, Cuttery, Shuddery, Wvse; hij verwisselt geregelt deze beide

laatsten.

') DuidelijkheiJshalve zijn door mij de haakjes aangebracht.

'') De allervroegste vermelding van het upanayana en het upavita bij Europeesche

auteurs is zeker die van üuarte Barbosa, dateerend uit vóór 151G: „Ha tambem neste

propio regno de Calecut hüa ley de gente ha que chamam Bramenes qui saom entreles

sacerdotes; . . . hos quaes como saom de idade de sete anos (gewoonlijk wordt het S^tc

jaar voorgeschreven voor een brahmaan, doch Hiranyakesin, vgl. S.B.E. XXX, pag. 117,

geeft het Tdc aan), Iaut;am-lhe hua tiracolo de hüa corea de largura de dous dedos, crua

com seu pelo, que he de hüa alimaria que ehamaom CressHanieiyani (lees cresnameryaiK :

skt. lirsnami-ga), que he como asno bravo, e mandam-lhe que non coma betele sete anos,

todo (|ual tempj tras aquele tiracolo; e come he de quatorze anos fazemno Bramene,

tirando-lhe ho tiracolo de couro, e lan^am-lhe outro de tres linhas que toda sua vida

tras em sinal de Bramene", Livro de Duarte Barbosa, in Noticias para a Historin e
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en iuulere bijgeloovigheden. En zoo onderwijzen de Bramenes tot

lieden luin zonen die tot oordeel des onderscheids gekomen zijn

eerst en dan wordt er door een van iiun bedienaren niet andere

Hramenes, die bijeenkomen, een offer gebracht, en laat de Brameiie

den belijdenden zoon eenige verzen ^) opzeggen van de leer, die

hij beoefend heeft -) en als dit afgeloopen is, krijgt hij een stok

in de liand, een muts op het hoofd en ccii l)e(h'lzak om eii gaat

liij aalmoezen vragen ^). De vader Ijiengl den zoon. opdat hij zieli

niet aaii 't pelgrimsleven vol ontbering zal overgeven, met veel

liefkoozingen naar zijn huis, hem zeggende, dat hij zijn lieroep

ook thuis kan uitoefenen •*).

II. De Q//n/afy/, omdat hij uit de armen werd geteeld, kreeg

van Brania het beroep der wapenen en als kenteeken van zijn kaste

s(;honk hij hem het koord om den hals, met voorsehriften, om

geen vijanden verraderlijk te dooden, noch in koelen bloede, op

strafte van kaste-verlies. En het offer geschiedt met dezelfde plechtig-

heden en men geeft hem daarna den degen in de hand,

III. Den Vnissa, omdat hij uit zijn buik geteeld werd, maakte

liij koopman en deed hem het kooid om den hals met voorschriften

om geen woekerhandel te drijven, op strafte van uitstooting uit

de kaste. En dezelfde plechtigheden gaan vooraf (aan /.ijn intrede

iu de kaste) als die voor den Rramene, echter met velschil in het

koord, want dit is niet drievoudig ^),

IV. De Stulra, dic' de laatste zoon was en geteeld uil /hawn's

voeten, kreeg de landbouw tot bedrijf en als kenteeken der kaste

of Secte deed hij hem het koord om den hals, dat verschilt van

Gteografia das Nagrtes ultramarinas, deel II, pag, 324. üc hier vermelde riem afkomstig

van den kr-i'iamrga vervangt blijkbaar het kr^inijiiia. Ik herinner mij elders gelezen

te hebben, dat in de praktijk dit door de Sutras als oveikleed voorgeschreven vel, door

een riem wordt vervangen.

1) Bedoeld is de heilige sfavOv ,v (RS. III. r,->. 10).

i) De letterlijke vertaling van dit vrij slecht gestelde stuk luidt: „en met den zoon,

die belijdenis doet, laat hij eenige verzen herhalen van de leer die hij leerde." A. A, F.

'I Dat de jeugdige brahmacarin een staf ((/«».»'") ontvangt, is in overeenstemming

met de voorschriften der Sütra's; van de mnts (waarsch. >is,,t.'<n) is niets bekend, de

bedclzak wordt nergens uitdrukkelijk vermeld, doch wel het feit, dat bij aalmoezen

{blnliso) inzamelt.

') In theorie en volgens de grhya- en dharmasutra's behoort de scholier (de //ni/iHiac(C/-iH)

bij zijn leeraar (rinni) den Veda te leeren , zekere observanties {ri-ala's.) te verrichten

en dan aan het eind van zijn leerlingschap de plechtige afsluiting daarvan (het ganm-

mrtuiia) te vieren, waarna hij huiswaarts keert en een eigen familie behoort te stichten:

nliasllut te worden. In de praktijk zijn evenwel zoowel het leerlingschap als hit boudcn

der vrata's en 't samavartana tot een fictie geworden.

') Dat het upavïta voor een Vaisya verschillen zou van dat eens Krabniaiia of

Ksatriya wordt nergens geleerd.
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de twee andere ^), luet vooi-scluifteii om deu grond te hcïlwuweu

met zorg en in de goede jaargetijden, opdat bet vollv niet door

zijn schuld te lijden zou heijben, en niet bedreiging van kaste-

verlies bij iiiet-iiakoniing. Ook hier gaan dezelfde plechtigheden

[MUI de intrede) vooraf. Wanneer men de zonen dezer kasten zou

aannemen zonder de koorden en de genoemde plechtigheden, wordt

el' geen een als Lid van gezegde kasten aangezien, of het wettige

of natuurlijke kindereu zijn, en de basterd-zonen kunnen in geen

u-eval in isen der vier kasten worden aan"-enomen.

IJOOFDSTUK XXX.

Van de her vorm mg die er plaats had in

deze kasten.

Toen (!r eenige eeuwen voorbij waren, leelde er onder de

Hramenes iemand genaamd Visvaiiiiird , hetwelk wil zeggen ,, vriend

van allen", en deze hervormde de kasten -), door hun eenige vooi-

schriften te geven, die voor de Brainenes bestonden in 't verbod

van vleesch en visch, en te huwen buiten de kaste. Ook verbood

hij de weduw-vrouwen een nieuw huwelijk aan te gaan : ze moesten

zich iu't linofd scheren en kuisch leven. Onder deze Secte of kaste

bleven zi| die niet geheel de hervormings-regeling wilden' inacht-

nemen afgescheiden, zoodat er eenige Branienes zijn welke vleesch

en visch eten en anderen wier weduwen hertrouwen. Anderen

eindelijk welke eten met die. welke hun leerlingen zijn, en zij

allen wasschen zich , voordat ze eten of drinken en bidden dan

zekere gebeden. Mr zijn in deze kaste, zonder (ongepaste) vergelijking,

evenals de stammen vun Israël, twee en vijftig families ^). En elke

familie gaat alleen daarbinnen huwelijken aan *). xVlle nemen dezelfde

1) Volgens de Sutra's is ilen Sudra's het dragen van 't upavita verboden. In de

|iraktijk komt het evenwel voor; zoo vermeldt Baines (Ethnography § 42) het voor de

Telugu en Tamil Kusavans („potters'') van Jladras; vgl. Dubuis, op. cit. pag. 171:

„Some other Hindus share with the Brahmins the honour of weariug the triple cord.

Tliey are the Jains, the Kshatriyas or Kajahs, the Vaisyas, and even the Panchalas";

vgl.' ook Bühler in S. B. E. XIV. pag. XXXVIII.

-) Dat Visvamitra als hervormer der kasten zou zijn opgetreden is nnj uit geen

bron bekend.

'•) Volgens Baudhayana en Asvalayaua zijn er 49 gotras.

1) Dit is slechts ten deele juist, vlg. liet vourtretfelijke artikel „Gotra'' van Fu k ir.

Encyel. of Rel. and Ethics, vol. VI, pag. 354.
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l)ijgulu(niylie(lcii in iiclit on elk ilfzer fiimilics licct't :ils blazoen ili;

planeten aiingeiionien '). lin ilie welke .lupiter -) tot l)lii/,()eii lieeft

en geen bloedverwantschap heeft niet de andere, die ilen/.ellileii

Jupiter heei't, mag niet deze niet liinven, want ze noeiueii elkaar

eu heeten evenals kinderen van éen moeder. En als er eens een

bij vergissing zulk een verboden echt aangaat, verliest hij de kaste

en blijft dan gehuwd, tenzij hij terstond in de echtselieiding be-

willigt. l']n de kinderen van voor deze selieiding wolden niet al.s

Uranienes beselujnwd.

IIOOJ-DSTIK XXXI.

Van de Kaste (ilinlari.

liet IS aan deze kaste geoorloofd, vlee.sch te eten en wijn te

drinken, niet uitzondering van rundvleeseli. De weduwen mogen

hertrouwen. Kehter doen ze dit tegenwoordig in navolging der

Hranienes niet.

HOOFDSTUK XXXII.

\' a n d e K a s t e / ' ft i s s a

.

Hetzelfde geldt voor de kaste der i'(ii.ss<i. Metiter mogen ze vleescli

eten; doch ze eten het niet, en evenmin (hinken ze wijn, om de

Bramenes na te doen, en ook omdat men sinds lang liet gebruik

ingevoerd heeft, dat, als iemand vlee.seli eet of wijn drinkt, de

anderen hem uit de kaste werpen.

') Deze onjuiste bewering berust misscliien liienip, dat altliaiis één iler zeven I^si";;.

op wellje de Gotra's tcrui^gaan, Bhrgu is, die, als synoniem met Sukra, later met den

planeet Venus gelijkgesteld wordt.

-') D.i. Brbaspati, op welken trouwens geen gotra teruggaat.



ÜVEH HET IIIXDOEÏSMK (I. :iü— :M0. 45

ll(30Fl)S'rUIv XXXIII.

Van (Ic Kaste Su>lra.

Zij (lic hchooren tot de Kaste -SVr/yv/ ncineii dezelfde hijgeloovii.--

Iiedeii in aclit als de 'anderen, l'jcliter eten de eenen niet met de

anderen van andere Kasten, maar allen eten ten huize van de

Hramenes, en zij eten niet en drinken geen water van eeiiig ander

huis, alleen maar in 't hunne en in dat van een anderen welbe-

kenden Hraniene, want in dat van een kaste lajïer dan de zijne

mogen ze 't in geen geval doen.

HOOFDSTUK XXXTV.

Van het merkwaardige geval,

dat Fisvaw i f ra overkwam, om welke reden hij de

hervorming aanbracht in de Sec te der Bramen es, en

hun verbood vleeseh te eten en wijn te drinken.

Toen Visvamitra leermeester was der zonen van de Q/iatari's ^)

vermoedden de andere Bramenes, dat hij die genoemde zonen de

zaken leerde welke tot h u n andit behooren. En daarom lieten ze

een van de hunnen in Ö//«/«n-kIeeding aan risramifra vragen,

hem als leerling aan te nemen, opdat de Q//a/ar/'ii door hem ver-

hinderd zouden worden te leereu. Dit werd door hen ontdekt en

zij (de Q/mfans) brachten hem (nl. den als spion gezondene) naar

't veld en doodden hem. Toen ze in 't huis van den meester kwamen,

vroeg deze naar den leerling, en zij antwoordden hem, dat ze niet

wisten, wat hem overkomen was. De meester, die vermoedde, dat

ze hem gedood hadden, ging o[) onderzoek uit en vond hem dood.

Hij wekte hem op en bracht hem naar huis. Daar de Q/tafmi'f,

1) Dit verhaal is blijkbaar dat van Kaca (MBh. I. 76 vlgg.). Wat in het PortugeeEche

bericht de Brahmanen en Ksatviya's ziin, zijn in het MBh. de Goden en de Asiira's.

De Asura's kennen het sanijivana, de Goden niet. Nu zenden de goden Kaca tot de

Asura's om het middel ter herleving te ontdekken. Kaca wordt leerling van Sukra

(Usanas). De Asura's dooden Kaca, doch op de smeekbede van Sukra's dochter Devayanl

•wordt Kaca weder opgewekt. Als de Asura's Kaca ten derden male gedood hebben, ver-

mengen zij zijne overblijfselen met sura en geven dit mengsel aan Sukra te drinken.

Nu geeft Sukra aan Kaca het sanijivana en beveelt Kaca uit zijn maag uit te breken;

daarvan is Sakra's dood het onvermijdelijke gevolg, doch hij wordt op zijn beurt iloo

Kaca uit den dood gewekt. Daarop verbiedt éukra den Brahmanen de sura.
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hriii haatlcn, lictfii /.e l»ij fcn aiulcre gelegenheid niet na. hem

weder te di)ütleii, zonder dat de meester het wist. l",n liet liloed

van den jongeling nemende, deden ze dit in een glas en niennilen

het met wijn, waarop ze het den meester te drinken gaven, luen

deze later de zaak ontih-kte, dvvi\ Inj streng.- hnete. en uil kiaelit

daarvan teelde hij uit het gedroidscn lihied een zonn. i'.n hij zeide

aan een (h)ehter \an hiMii, dat ze hem den ijuik moest opensnijden

en 't kind er nit halen, want op andere wijze kon Inj het niet

baren. '1'oen zij daarop i)ezwaai- maakte, haar eigen vader Ie dnoden.

antwoordde hi| , dat ze maai' geen medelijden mei hem hel)l)en

moest, en daartoe leerde hij haar een gebed. I''n toen de dochter

hem (h'ii buik opensneed en het kind eruit haalde, deed zij het

gebed, waarna hij weer levend als te voren opston<l.

Na deze gebeurtenis verbood hij den Bramenes, vleeseh iv eten

en wijn te drinken, en nam hij een vijftal zoons van een andere

Kaste en leerde elk hunner een bedrijf, namelijk dat van gondsnud,

blikslager, smid. timmerman en glasblazer, en om ze wettigen,

schonk hij hun hel koord met eenige ceremoni.'ii. Ook maakte iiij

onderscheid tusschen de lieden van geringeii stand, door ze te ver-

deden in een laagste, middelste en hoogste klasse. Zoo komen in

de eerste zij die dood i'uudvleesch eten: sehoen makers, waschlieden,

barbiers, en de tempeldienaressen , welke publieke vrouwen zijn ^),

en koordedansers. In de middelste klasse komen de visschers,

palmwijnaftappers, oliekoopers, rjr?(as (tempeldienaars) -), baffa's, ^)

(zij die van aalmoezen leven, terwijl ze eenige lofpri.jzingen opzeggen

van Pcrconycs), en Gandavadi' ?, *), hetwelk de lieden zijn welk(>

gemalen sandelhout, geurige olie en wat geurige poeders van huis

meenemen , en die kosteloos geven aan rijke menschen, waarvoor

ze dan van hen de een of andere gunst ontvangen. In de derde

klasse komen (h; zoutmakers, wevers, herders, tuiniers, schilders

(ververs) en [jottebakkers. Deze twee laatste klassen eten en drinken

niet ten huize van lieden der eei'stgenoemde, omdat deze lager is

dan de hunne. En onder elkaar gaan sommigen om, anderen niet.

Echter huwt men alleen in de eigen klasse. Wie dit niet doet,

wordt terstond uitgeworpen.

1) De devadiisfs.

-) De Gurao's (tem])el(lienaais), zie Baines, Kthnogiapliy ij 57 (pag. 92).
'') De Bhat's (,,bards and genealogists"), zie Baines, op cit. § 54 (pag. 86) en

Thurston, Castes and Tril)es, vol. I. pag. 223 vlgg. — Wat met Perconges bedoeld is.

kan ik niet uitvindep.

») Blijkliaar dfi Gandlinbaiiik's („grocers"; zie Baines, op oit. § W) (pag. 94).
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Kijk ('nml)!ii;i. c\\ ^ing overal het fjeringe volk Ijckecicii tol zijii

li'er, /.eggende . dat de Bnuneiies uit winstbejag valsclie leeistelliiigeii

hadden verbreid , en bijgeloovigheden van vvassehingen en baden in de

rivieren, hetwelk geen uitzicht gaf op het reinigen van de zonden.

Ili] had de openbaring van God gekregen , dat de niensehen slechts

door twee middelen hun verlossing konden erlangen, en dat was

door harnihartighcud jegens de levende dieren en boete-vasten '),

liMw ijl de zonden mondeling moesten gebiecht worden ^) aan den

liedienaar der \\'et. Eenigen dergeneii, die door dezen dogiiiatist

waren oveiluigd, antwoordden hem, dat ze zijn Secte gaarne aan-

hingen, maar hij moest eerst de Kramenes overwinnen, door hun

in openbaar debat te bewijzen, dat bun eeredienst valsch was. En

wanneer hij er een tot zijn Secte bekeerde, zouden zij ook overgaan.

Op dit voorstel verzocht genoemde Digambor den Koning, dat hij

de Brarnenes met geweld zou dwingen zijn leer te volgen, wanneer

ze die niet vrijwillig aannamen. En zoo liet hij ze voor den Koning

komen. Deze vroeg lien, waarom ze Digamhori, leer niet wilden

volgen, en zij antwoordden hem, dat de Secte der Bramenes en

der Indiërs uit onheugelijke tijden dagteekende, en de overlevering

niet te vergelijken was niet het nieuwe uitdenksel, waarmede

Digamhor aankwam, en dat niet berustte op de Boekon en de

Schrift der Wet, maar veeleer de meening was van een partikulier

persoon, niet overeenkomende met de Schrijvers en Dichters, welke

de dingen der Wet hadden geboekstaafd. De Koning, die ook

verlangde, dat genoemde Secte werd ingevoerd, nam de bewijs-

voeringen der Branienes niet aan, en liet de voornaamsten in een

enge gevangenis opsluiten, opdat ze zouden instemmen met hetgeen

Dir/nmbor voorstelde, en daadwerkelijk zijn Secte zouden aanhangen.

De Bramenes, die zieh in 't nauw o-(;braelit zay-en, zeiden dcii

en berust blijkbaar ten deele op misverstand. De naam Digambor van den stichter doet

besluiten, dat Digambara-bronnen gemeend zijn. Doch in Gujarat woonden van ouds

steeds hoofdzakelijk Svetiïmbara Jainas. AhmadabSd werd in iWi gesticht; wellicht

wordt dit in 't Portug. bericht verward met Anhilvïida Pattana; in dit geval zou de

hier volgende geschiedenis van „Digambor" kunnen slaan op de werkzaamheid van
Ilemacandra, die den Koning van Gujarat, Kumarapala, in de eerste helft der 12ilc eeuw
tot het Jainisme bekeerde (vgl. Ene. of Rel. and Eth., Vol. VI, pag. 591. a). Dit klopt

echter weer niet met de aanduiding, dat dit ongeveer 1200 jaar (dus omstreeks 450 n.

Ohr.) zou hebben plaats gehad. Het is overigens een gewoon motief, ook in Jainistische

bronnen, dat men een tegenstander in een dispuut overwint, en dat daarop de bekeering

1) Dat medelijden en askese de hoofdrol in den Dliarma van het Jainisme vervullen,

is van algemeene bekendheid.

-') De biecht behoort in het Jainisme thuis: ,,at tliis time they confess the year

misdeeds", Jacobi in Ene. of Rel. and Eth., vol. V, pag. 875.
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Koning, (lat, wanneer Dij/uiii/jor luin de waarheid zijner Wel dI

Sect.(^ bewees door 't ee.ii ot' ander duidelijk sprekend wonder, zij

zich /.on(h'r twi.jfel zouden bekeeren, en zoo niet, dat ze huu Wet

door ccii wonder als (h^ betere zouden doen vaststaan. Daar de

Koning /.ag, dat (U' Hranienes iets redelijks voorsloegen, liet hij

ze in \ 11
1

held stellen en voor zich brengen, met Digcvmbor erbij.

Kn liij gaf linn een bepaalden tijd, waarin ze aan weerszijden de

twist nu't een wonder zouden beëindigen. Toen beide partijen zoo

sloiidcii, gebeurde het, dat er een zeer oude .lofiiic verscheen,

welke \an een ver verwijderd oord kwam, om den \'()rst te berispen,

en die In^in bedreigde met een grootc^ kastijding, welke Ciod liein

toezegde, indien hij voortging met de Bramenes te dwingen de

Seete van Digainbor aan te nemen, opdat hij verder zou gaan met

zijn leer. Kn dit was zoodanig, dat liij wwX. geldschenkingen velen

tot genoemde Secte deed overgaan.

De grondslagen, welke deze Secte heeft, zijn niet minder dan de

val.schheden der overige Meidenen, echter hadden ze zich losgemaakt

van de rechtspleging der Bramenes, onder henzelven bedienaren

voor hun bijgeloovigheden instellend.

De voornaamste zaken, waaraan de lieden dezer secte zich houden,

zijn het oefenen van barmhartigheid jegens de redelooze dieren, terwijl

ze voedsel geven aan die (dieren), die door onvoldoende kracht of een

gebrek aan de leden, niet kunnen gaan grazen, en zij houden er ge-

sti('litcn op na, waarin zij ze opnemen i). Ze eten niet na zonsonder-

gang -), houden vasten met buitengewone onthouding en er zijn er

enkelen die zelfs onder het vasten sterven •^), want ze eten niet eu

drinken geen water, dezen een maand lang, genen twee, en gewoonlijk

veertien dagen, en dat gaat vooraf aan een feest, dat zo ter eere van

hun leerstichter vieren^). De bedienaren (,liunner Wet)heeten Varfea'^-'),

1) De zoogeuaaimle pitnjantiinlit's (iiiiigrapole), V(;l. Ene. of Rel. and Etli., vol. Vil,

pag. 473a. De oniithotropliia worden reeds vroeg vermeld, o a. door Jarric, Tlies. Rcr.

Tnd. vol. I, pag. 574, Della Vallc, vol. I, pag. 67 der Engelsohe vertaling (Hakluyt).

'i) Juist zoo üabois, op. cit. pag. 703, r. 8 v. o. Het. motief van dit gebruik is (\v

iiliiiiim, omdat men in het duister allicht mèt het voedsel een vliegje of mugje zou

liinnenkrijgen en dooden. Over de leefregels der Jaina's in 't algemeen Wilson, op. cit.

1, pag. ;;4-2, Dubois, op. cit. pag. 703 vgl., Ene. of Re), and Ethics, vol. Vil, pag. 473.

') Dit langdurige vasten is geen fictie, vgl. Ene. of Rel. and Eth., vol. V, pag 875 ».(.

1) Ter eere van Mahavira; deze feestdag valt op 1 Ehadrapada, Ene. of Rel. and

Ethics, vol. V, pag. 876b s.f.

'") Over dit woord en zijne beteekenis handelt uitvoerig Zachariae in Wiener Zeitsclir.

f.d. Kunde des Morgenl. XXIV, pag. 341. Bij de daar geciteerde vindplaatsen voege men

.Jarric, Thes. Rer. Ind. vol. 1, pag. 575. Zachariae bewijst, dat Vartea of Ve>-tin = 8kt.

rratin is, ontstaan door tusschentrap Hind. barlï, „ascetic, devotee", Guj. varti „Shvawak

saint"; vgl. ook Jacobi, Zeitschr. der D. Morgenl. Ges. LX, pag. 525.

Verband, der Kon. Akad. v. Wetenseh. Afd. Letterk. Nieuwe Reeks Dl. XVI N^. 2. 4
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eii zijn ongehuwd. Dc/e Scctc is het welke de liitnidni, van Dio

volgen ').

De priesters die Varteai heeten, hebben onder hen een lumgsten

prekiit -) bij opvolging •'') en onder dezen staan er velen, die twee;

iian twee *) het land afreizen als zendelingen, wanneer men deze

uitdrukking nuig gebruiken. Ze loopen barrevoets niet ongedekten

hoofde en gesi-lioren haar en baard. Ze leven van aalmoezen, die

men hun geeft in rijst of gekookte cachari ^). Ze koken zelf niet,

nl lijden ze ook nog zoo'n honger. Kn wanneer ze uit een dorp

heengaan, waar ze geweest zijn om het volk te onderrichten, nemen

ze bij hun vertrek een getuigschrift van hen mede, om (hit aan

den hoofd-prelaat' te toonen (en zoo te bewijzen), dat ze zicli niet

slecht gedragen hebben. En, indien er een dit wel gedaan heeft

en de prelaat kwam het te weten, straft hij hem streng, /e aan-

bidden een afgod genaamd Advmat '^). En ze hebben een \ ier-en-

twintig mannen , welke volgens hun verblindheid voor Heiligen

gehouden worden ''). Voor de huwelijksplechtigheid aanvaarden ze

de tusschenkomst van den Brameenschen priester ^). In deze zelfde

Secte trad ook een ander op, genaamd Setambar , die zijn nieuwe

leer verbreidde, welke daarin bestond, dat hij de aanbidding der

Afgoden weigerde en zoo is er in 't „huis der bijgelopvigheden"

een afbeelding van dezen nieuwlichter. De Volgelingen zijn heftige

tegenstanders der andere Afgodendienaars. En welbeschouwd zijn

genen het zoowel als dezen ; want ze eten geen visch noch vleesch,

en volgen dezelfde dwalingen als andere Heidenen. En ofschoon

1) De Banians (het woord is uit Skt. mnij outstaan) zijn de Vaisya's van het Noor-

den; vgl. verder Colebrooke, Misc. Ess., vol. II, pag. 195: „The laity (of the Jains)

iucludes persons of various tribes. . . but on this side of India, the Jains are mostly of

the vaisya class."

'-) Bedoeld is de irlinijya in iederen „(/((cc/i-f" (hiervoor vgl. Wilson, op. cit. vol. I,

l)ag. 3tó).

') De tekst heeft jier xuccessai), wat kwalflk beteekenen kan „met erfelijke waardig-

licid", aangezien de irlpüjya (vgl. noot 2) ongehuwd is. Misschien beteekent het, dat

hij zijn opvolger aanwijst.

1) Bit voorschrift is, naar mij Prof. Jacobi bericht, niet uit de bronnen bekend.

'') Misschien beantwoordt dit aan Bih. kncliri, „onrijp koren", vijl. Grierson, Bihar

peasant life,.§ 877.

6) Zonder twijfel is Adiniitha bedoeld, de eerste Tirthanikara Rsabha, ook Adiévara

geheeten, „the most ancient and most celebrated of all the boly personages of the

Jains", Dubois, op. cit. pag. 701.

") Dit zijn de 24 ïirtbamkara's; Joan van Twist in 1G'?8: „Sij (nl. de door hem
Ceurawach srenoemden, d.i. Sevra's, d.i. Jainas) bidden aan eenen Sanet of heylicb, die

sij Thiel TItrnrhei- noemen"; vgl. verder Dubois, op. cit. pag. 701, Wilson, op cit. vol.

I, pag. 343.

**) Vgl. Colebrooke, Misc. Essays, vol. Il, pag. 195: „The Jainas... also enijjloy

Brahmanas at their ceremonies."
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ze ivMxv "t uiterlijke de natuurlijke Wet schijnen te volgen, zijn ze

per slot van rekening niet minder Afgodendienaars, want ze schrijven

goddelijkheid toe aan een man, die naar den schijn onthouder

was. En zoo vertellen ze een verhaal van hem ten bewijze van (de

deugdelijkheid van) zijn Secte : dat, toen genoemde Digmnhor

achtervolgd werd door zijn vijanden en hij bezig was te bidden,

hij door hen werd gedood met zijn nrnion uitgestrekt aan een boom

en zijn voeten verbrand door \uur, zonder dat hij iets kwaads

Z('id<' viin zijn pijnigers i).

HOOFDSTUK XXXVTT.

W a a r i n g e h a n d e 1 d w o r d t over de Secte der

L i ng

a

vnto'%, welke voor 500 jaar werd ingevoerd

in de streken van Curnate en zich verbreidde over

al de Rijken van Vizajjor en (i o Icon da.

Er leefde op deze plaats een man genaamd Snncarachari ^j, die

door zijn listig optreden genoemde Secte verbreidde, haar gron-

dende op dezelfde verhalen der valsche schrift, welke Ispara als

God aanneemt. En zoo aanvaarden ze geen wasschingen, sandelhont

met vermiljoen en andere bijgeloovigheden van de Secte der Bra-

nienes. Hij gebood zijn volgelingen alleen Ispara te aanbidden,

en als kenteeken gaf hij hun een steen ^), welken de aanhangers

der leiu' aan hun hals dragen.

1) Wat hier over den dood van „Digambor" verhaald wordt, heeft analogieën in de

vertellingsliteratuur, doch wordt, voor zoover Prof. Jacobi bekend is, niet van den

stichter van het Jainisme verhaald.

2) Als stichter der Lingayat secte geldt Basava (skt. Vrsabha); als tijd wordt in

Hobson-Jobson, s.v. de 12^'^, door Wilson, op cit. vol. I, pag. 229 de W^" eeuw aan-

gegeven. Volgens Crooke (Ene. of Rel. and Eth. vol. VI, pag. 702. b) was de werkelpe

stichter de Brahmaan Ekantadaramayya in de laatste helft der 12? eeuw. Deze tijds-

bepaling komt vrij wel uit met de aangifte in 't opschrift van dit hoofdstuk. Deze secte

is het sterkst vertegenwoordigd in het land van Mysore en Canara. Volgens M. Williams,

op. cit. pag. 89, „they are usually identified with the Jangamas of Sankara's day,

discribed as utterly unorthodo.x". Saükara is geboren (Wilson, vol. I, p. 198) in Malabaar

en wel in de Sste of 9ile eeuw na Chr. Hij is de stichter der Smarta secte, waarvan de

secte der Lingayat's een uitlooper is.

••) Het Uiiga, welks vereering volgens Wilson, op. cit. vol. I, pag. 224 reeds uit de

ödc of 6'le eeuw na Chr. dateert.

4*
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Er gaan eenige plechtigliedeii vooini' l)ii "t oiiiliaiigcii vnii gc-

noeiudcii steen, welke genoenul wordt Liti//(ir(i \i\\\ /.sy/^/yv/ (lu'tgcen

wil zeggen „geslachtsdeel van lapara', anders gciiaaiiul hkiIkkIco).

Als hij geval het touw of de draad of de steen iHcckt. mogen ze

niet eten noch drinken, zonder eerst (den steen) weder omgehangen

te hebben. Er zijn er sommigen, die niet langer in de wereld willen

leven, en die begraven zich dan levend in een nauwin |)nt, en st.('r\en

langzamerhand. Ze eten noch drinken ten Iniizc \an Heidenen van

andere kasten. De priesters zijn ongehuwd en heeten Ztigavin^ ').

En als er een trouwt, dan geschiedt zulks met toestennning van

hun voornaamsten meester, die ongehuwd is en ook niet mag huwen.

In de pagode hebben ze geen beeld, alleen maar een steen, dien

ze Linf/avu noemen, en een os daarvoor, genaamd ,,0s van Isparn' "").

Ze hebben geen bloedig oft'er, want de aanhangei's eten geen vleesch

of viseh, maar ze otteren alleen reukwerk, bloemen en vruchten.

Ze laten allerlei menschen in hun kaste toe, echter moet een ieder

die Lingavato w-ordt, eenige dagen de riten in aclit te nemen, welke

bestaan in onthouding van vleesch en viseh, 't niet gaan naar de

baden, het leggen van asch o]) het hooi'd , welke asch de priester

geeft, die hem de JAnyavu om den hals hangt. De volgelingen

mogen huwen met zooveel vrouwen als ze willen, echter met plechtig-

heden door den priester bewerkstelligd. Deze bestaan daarin, dat

hij het paar laat zitten, en hun eenige rijstkorrels op het hoofd

legt ^) en eenige woorden uitspreekt, waarbij hij het uiteinde van

het kleed der vrouw vastmaakt aan het uiteinde; van het kleed

van den man. Deze Secte is 't welke de Vorst van .,de Sunda" *)

volgt.

1) „The gurus, or priests of ,Siva, wlio are Inuiwn iii the Western pvovimcs hy the

name of Jangamns, are tbr the most part celibates", Dubois, op. cit. p. 118.

2) Kandi of Vrsabha, het mliana van Siva.

•') Daarover vgl. noot 1 op pag. 36 der her-uitgave van Rogerius' Opcn-deure. Overigens

7,"gti de hier bedoelde trekjes uit den huwelijks-ritus niet speciaal Sivaïetisch, docli Svlge-

meen; zoo bijv. het verderop vermelde samenknoopen der kleedercn, waarover men
vergelijke Winternitz, Hochzeitsritual, pag. 64, 66.

^) Waarschynlijk i.s bedoeld Sonda, dorp in N. Kanara District, Bombav, vroeger

hoofdstad, vgl. Imp. Gaz. vol. XXIII, pag. 82.
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[lOOFDSTUK XXXV lil.

Wanrin ge ban de ld wordt over de

Seete l' ay r <i ij ny ^ lietgeeii wil zeggen: „menscii die

afstand lic e ft gedaan van de wereld on: een groot

verlies, dat hij geleden heeft" ').

De Vai/rngiii/'% -) zijn priesters van Baitia , en nemen als groiul-

slag voor de Secte aan het leven, dat gedurende twaalf jaar ge-

noemde llama in de woestijn leidde, en als belooning voor dit

leven verwachten ze in het andere rijkdommen, vorstendommen of

koninkrijken. Sedert dat de Nieuwlichter genaamd Falarassy ^), die

eerst een groot straatroover was en daarna bekeerd werd door zeven

andere Russin, het leven en de daden van liama schreef en zoo

een begin maakte met deze Secte, en deze dwaling heeft verbreid,

zijn zij die tot haar toetreden mannen, die hun fortniii of kinderen

verliezen, zij die hnn ouders het zilver ontstolen hebhen, en om

berisping te ontgaan van hen wegvluchten, of zij , wier vrouw echt-

i)reuk pleegt, die ze niet door haar te dooden kniiiien straffen. En

ileze Secte ^) heeft haar lioofd-|)irlateii.

HOOFDSTUK XXXIX.

Waarin gehandeld wordt over de Secte

der San e as sy.

Deze Secte bestaat uit die Erainenes, die om dergelijke gebeur-

tenissen een zwervend leven gaan leiden, en er geen bezwaar in

zien. ten huize van andere Heidenen te gaan eten, omdat ze zeggen,

(lat ze met verplicht zijn, om de (voorschriften der) eerste Secte

op te volgen, en zoo nemen ze liet koord, en steunen op een

1) Vairagin wil veeleer zeggen: „hij die los is van alle aardsclie verlangens."

2) De Vairagin's. zijn Visnuïetische bliiksu's, de Saiinyasin's van hoofdst. XXXIX
meestal Sivaietische. De Vairagins zijn hoofdzakelijk de volgelingen van Ramananda, die

in Visnu vooral Rama vereeren. Over deze secte vgl. WilsoB, op. cit. vol. I, pag. 188

en Ene. of Rel. and Ethics, vol. II, pag. 336.

:') Wie deze i-ü is, kan ik niet aangeven. Valmïki kau,t,oeh niet bedoeld zijn. Heeft

men misschien aan Valabhacarya (Vallabharsi) te denken?

1) De tekst heeft sectas. A. A. F.



54 DRIE OI'UE rORTlGKESCIIE VERHANDELINGEN

pclgrhusstat', en met liiiii muts, oii gekleetl in .slijkklciirige klecdereii '),

doet ieder zijn beroep op eigen gelegenheid. De regels eivun zijn :

nooit meer tot de verwanten terug te keeren, en zich ook geen

Hranieiies te noemen. Wanneer ze zich echter Saneassi/ noemen,

worden ze verondersteld Bramenes geweest te zijn. En ze laten in

deze Secte geen anderen van lage kaste toe, tenzij van de vier

voornaamste.

llOOFDS'rUK XL.

VV a a r i n g e li a n d e 1 d w o r d t o v er de Secte J ixj u e
,

e 11 haar p 1 ec li t ig hc de ii.

Toen (ioa in 't bezit van de Heidenen was, leefde er de lli-i-

vormer (Uirojjlii/ ''), die deze Secte stichtte en uitmuntte in de zwarte

kunst '^). De juiste tijd is niet met zelverheid bekend. En opdat de

inenscheii niet zouden twijfelen aan zijn vermogen, hield hij zich

als een groot onthouder, en bedekt met asch, deed hij eenige schijn-

bare wronderen, waardoor het verblinde volk hem als een groot

profeet vereerde. En zoo sloten zich velen bij zijn leer en secte aas,

onder welke tijdens het leven van denzelfden Gorogliy , er een was,

die Bairama *) heette. Dezen aanbidden tegenwoordig de Heidenen

als een God *). Hij was bijzonder slim eü verdeelde de Secte in

twee groepen van Jogue^, nl. de eenen gehuwd, die naar kaste

te werk gaan ^) en geen ander bedrijf mogen uitoefenen dan aal-

moezen vragen en daarvan leven; en anderen, die ongehuwd zijn

M Bedoeld is het hamya. De dracht van Roberto de' Nobili, dtn Jesuïet. die omstreeks

IGÜü te Madura zich geheel als Sannyasin gedroeg ea kleedde, wordt (door Jarric, Thes.

Rer. Ind., vol. III, pag. 293) aldus beschreven: .,Togaiu gestabat albam subflavani,

talarem, superinjecto sago concolori ac subtiliori. Inde panno rubeo humeros contegebat.

Caput alio velabat, pilei instar; de collo pendebat funiculus quino constan.s filamine,

tribus aureis ac duobus byssinis albis".

-) Bedoeld is waarschijnlijk Gorakh (Gorakhnath), die in 't begin der lüJi' eeuw den

Yoga in aanzien bracht, vgl. Wilson, op. cit., vol. I, pag. 213.

') Den Yoga, vgl. ook Wilson, op. cit. vol. I, pag. 217: „most (jf the religious

nieudioants. . . deal in fortune-telliug, interpretation of dreanis, and palmistry; . . . they

proless to cure diseases . . . with charms and spells".

1) De naam is zeker Bhairava. „As a village deity he is worshipped with milk-

otFerings, in towns, especially in the north, with spirituous liquors; and his exdusive

adherants are ignorant peasants in the country and dissolute Yogis of the towns",

Hopkins in Ene. of Rel. und Ethics, vol. II, pag. 538. a. Ook heet een der Yoga-

leeraren, doch aan Gorakh v^oorafgaand, Bhairava (Wilson, op. cit. vol. I. pag. 214).

•'>) De tekst heeft 'lue vein por casla, letterlijk: „die komen per kaste"; ik denk dat

de bedoeling van den auteur is, dat ze binnen de kaste huwen. A. A. F.
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cii als zwervers leven. Onder hen zijn er veel toovenaars, die in

troepen van landstreek tot landstreek trekken niet veel vertoon

van paarden, olifanten en muziek ^). De nieesten van hen gaan

naakt en ze doen buitensporige boetliandelingen, want sonnnigen

houden beide handen op, zoo dat ze als verdord zijn, anderen

staan altijd op één been, hetwelk door de sappen, die er in neerdalen,

wel een olifants})oot lijkt.

HOOFDSTUK XLI.

W M a r i n i^ e li a n d e 1 d w o r d t o v e i- de S e e t e /!/ a u a b u v i .s ^).

De Jogue Mliatama -) leefde vier honderd jaar geleden in de

landen van Indostan in boetedoening, en vele Heidenen, ja bijna

allen, houden hem voor een groot profeet. Daar deze geen rond-

trekkend leven leidde, maar vast op één plaats bleef, hebben zijn

\olgelingen, die in groot aantal voorkomen, een soort gemeente

gesticht ^). Ze leven van aalmoezen op verschillende plaatsen, dezelfde

valschheden der Afgoderij in acht nemend.

IIOOFDSTIK XLII.

Waarin gehandeld wordt over de Sec te Loq/m/ica

en Hazigora.

Honderd vijf en twintig jaar geleden stichtte een Heiden genaamd

Loqhalicn *), samen met een anderen Moor, die Hazu/üra *) heette,

1) Hiermede \g\. Wilson, op. cit. vol. I, pag. 217.

-) Misschien zijn de Madhvacarin's gemeend (Wilson. op. cit. vol. I, pag. 139,

Sr. Williams, op cit. pag. 130). De tijdsbepaling komt ongeveer uit. — Mlialama is

wellicht muhdlma; dit woord kan ook als titel bedoeld zijn.

•) De zoogenaamde Matha's (kloosters), vgl. Wilson, op. cit. vol. I, pag. 142 en 48—50.

1) Terwijl het ten eenen male onzeker is, welke persoonsnamen bedoeld zijn, is het

hoogst waarschijnlijk, dat de hier beschreven Secte die der Sikh's is. Bij dezen althans

staat Hari (zoo zal wel te lezen zijn i.p.v. Hagij op 't eind van dit hoofdstuk) in hooge

eer en duidt het hoogste wezen aan (vgl, M. Williams, op. cit. pagg. I(i3, 172). De

stichter dezer Secte, Nauak, leefde van 1469—1538. Het optreden van den „Moor" en

den Hindoe als gezamenlijke .stichters wordt wellicht verklaard door deze verzekering

van M. Williams (op. cit. pag. 163): „Though himself a Hindü, he (Nanak namelijk)

became partly islamized". IlazirjOfti zou voor Hariijuru kunnen staan, of voor i?«WAnra.



50 DRIE OUDE l'ORTlCiEESCHE VKKIIANDKF.INGEX

deze Secte, waarin ze alle bijgeloovigheden eii aiiiiluddiiiü der (iodm

verwerpen, belijdende, dat er een enkele Selu'|)])ur \aii den IIciul'I

en de aarde is. Ze hel)ben geen tempel en willen dien nok niet

liebben. Voor hnnne huwelijken echter bedienen ze zich \;in de

pleehtigluHlcn der Hramcni's. De aanhangers dezer Secte zijn zeer

gering in aantal, i-n wanneer ze elkaar groeten, roe])en ze den

naam van Tlugy aan.

llOOl'DS'riMv XLllI,

Waarin gehandeld woi'dt over de Secte il e r

Pa II dar e\ en hunne p I ec ii t i g ii ed e n.

De pi-iesters dezer Secte i) zijn gekleed en l)edekt met slijkkhMirige

doeken, en v.v. zijn schijnbaar groote ontliüuders, \v;iiit ze eten geen

\le("<cli, noch \ isch , niii;ir alleen groenten, evenals de nranieues.

'/e nenuMi dezelfde \alschheid iler fabel-boeken in acht. En op een

nacht in de week koniiui ze samen in een huis, waar meestal

men<('hen uit het volk, mannen en vrouwen naar eenige verhalen

k<imeii luisteren, die ze vertellen, waaronder een korte aanmaning,

dat ze dien dag rust moeten nemen, terwijl de zes andere dagen

dia' verloopen week in boete zijn doorgebracht. En thiaroji geven

ze een teeken. opdat ieder man, die daar in 't huis is, zijn luuulen

sla aan de vrouw, die hij begeert, om met haar te doen , wat zijn

beestachtigheid hem ingeeft. En wanneer ze dan dien nacht zoo in

verdorvenheid hebben doorgebracht, doen ze de \olgenile dagen

zeer zedig, en spreken geen enkel onvertogen woord, evenmin

staan ze toe, dat een ander zulks in hun bijzijn zon doen, en ze

toonen zich üroole onthomlers.

1) PaniUiram (Tamil) zijn de Sudra-aslveteii of' goilsd. bc-dehiars, lioolilzakelijk in het

Tiiiiievelly-district aaugetroflen; zij stemmen overeen met de Lingayat's van het Noorden

(,\Vilson, op. cit. vol. I, pag. 225); over lien Dubois, op. cit. pag. 118 ou 1'lanert in

Baessler Archiv, Band T, heft 3 (1911\ Omtrent den l)iz()nderen aard hunner bijeen-

komsten heb ik niets kunnen te weten komen.
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HOOFDSTUK XLIV.

Wiiiirin g.- Il n 11 lic 1(1 wordt over de valsclu- Sehrift,

<Mi de verhalen, welke de liidisehe lleideiien als

g r o 11 d s 1 a g- V au 't g e 1 o o f a a 11 11 e lu e n , e 11 die in e e 11

taal gesteld 1^ ij n , welke Ja s.s u c r i' tn ') heet, en op

school geleerd wordt als de La tij n se h e.

liet vooriiaainste en eerste boek") heet VednknHtrd , en wordt

verdeeld in vier deelen.

liet tweede is aan de Zon gewijd, en daarin wordt dezelfde

valschheid beliandeld als in de andere ; maar omdat liet aan de

Zon gewijd is, waaraan het goddelijkheid toeschrijft, noemen de

Hranienes, welke deze nieening volgen, zich SmiKtcedy^, hetwelk

wil zeggen ,, volgelingen en dienaren der Zon".

liet derde is aan Rama gewijd, en de Bramenes aanhangers

van deze leer, welke Rama als God aanbidden, heeten Ragiioedff-,

hetgeen wil zeggen ,, volgelingen van Rama'

.

Het vierde is gewijd aan den onlichamelijken God, en daarin

wordt gehandeld over de eigenschappen van God. en zijn attributen

.

en de Brainenes volgelingen van den onlichamelijken God iiüenien

zich Ja~orve(l//'s.

Het vijfde is zichtbaar aan den duivel gewijd, omdat daarin

gehandeld wordt over de sterrenwichelarij , de zwarte kunst, en andere

oiiderdeelen der tooverij. De voornaamste onzinnige leerstelling,

welke de Brameensche volgelingen van dit laatste deel hebben, is,

dat ze twee grondbeginselen uitspreken en volgen, of tw-ee eerste

oorzaken abaefernu, één van 't goede, dat God is, en een ander

1) De « is waarsolüjiilijk drulvfout voor c {Jassurnita), en liet geheele woord ver-

basterd uit xamscrutit (vgl. I. 52 stimsucrnta), de fcewone manier der Portugeezeii om

sainskrla (Sanskrit) weer te geven: het is curieus, dat iu de Lettres édif'. et curieuses

liijna altijd eveneens sanisuerula gevonden wordt, met e.

-) Dit geheele hoofdstuk handelt blijkbaar over den ganschen Veda als geheel, met

zijn vier afdeelingen. In plaats van „het tweede" meet dus gelezen worden „het eerste",

i.p.v. „het derde", „het tweede" enz., terwijl met de woorden op 't eind: „Dit boek der

Schrift" (de Portug. tekst heeft hier geen alinea) niet uitsluitend de laatstgenoemde

Veda bedoeld wordt, doch de gansche Veda. Het is overigens overbodig er op te wijzen,

dat alles wat hier over den Veda medegedeeld wordt, behalve de namen, op dwaling

berust. Slechts de inhouds-opgave van den Atharvaveda (hier „hel vijfde boek") is min

of meer juist, daar dit boek zoowel de „witte" als de „zwarte" magie bevat, hetwelk

in zijn oudste benaming van lUharuaiir/ii-asuh is uitgedrukt : «m/a en ij/iora. De avereclitsche

verklaring van den Rgveda berust natuurlijk op het foutieve Uaiiiireila, dat den auteui

aan Raghu, voorvader van Rama, heeft doen denken!
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\:;ii 't kwciail, dat de God van 't kwaad is, cii ze erkcmieii niet,

dat er een duivel is.

Dit boek der Schrift mogen de andere Meidenen der lageie kasten

niet lezen — de Bramenes alleen mogen dat — en als eens een

Braniene het zou laten lezen of (eruit) onderwijzen aan een der

Heidenen van lage kasten, of hij er hun uit voorlas, is hij //yw

fnctx) uit de Bramenen-kaste gestooten. Ze zeggen, dat dit bock

ah aeternu bestaan heeft, omdat God Brama het niel zijn weten-

schap geschreven heeft ^).

HOOFDSTUK XLV.

Waarin geha inleid wordt over de andeie X\ 111

Boeken, welke P iir a n a heet en, hetwelk wil zeggen,

zeer oude Boeken, voortgekomen uit de verhalen

van 't genoemde geschrift Ved a k a h I r (t.

Het eerste dezer achttien -) hoeken heet Bniinn Piiraaa, hetwelk

wil zeggen, „Boek van de leer van Brama". Er wordt daarin ge-

handeld over de schepping der wereld, over de valsche drieëenheid,

en over den eersten mensch, met zijn dertien dochters, die alles

i)narden, w^at er woont op de maan- en den ondermaanschen bol.

II. Dit heet Bameaniia en er wordt in gehandeld over de ge-

boorte van Mama, zijn eenzaam leven in de woestijn; de ontvoering

van St/ta door Ravena, de zending van den grooten aap, den weg

dien llama in de zee maakte, om er met zijn leger dooi' te trekken,

den strijd met Bavena, en zijn dood, de omzwerving van Syia, en

1) Volgens de traditie der Brahmanen hebben in der daad de Veda's van den aan-

vang der schepping bestaan, daar de drie Veda's respektievelijk voortkwamen uit de ver-

hitting („bebroeding"") door Prajapati, van het vuur (dat uit de aarde ontstaan was),

van den wind (die uit het luchtruim i, en van de zon (die uit den hemel ontstaan was l.

Ait. Br. V. 32 en elders.

-) üe kanonieke Purana's zijn achttien in getal; de teksten, die echter de Portugeesche

auteur onder dit hoofd vermeldt, zijn een allegaartje van verschillenden aard. Echte

Puraija's zgn slechts nos. 1, 4; andere teksten zijn 6f geen als zoodanig bekende Purana's

zooals n". 10, óf epische gedichten, zooals nos. 2. 3, 5, 6 (gedeelte van het lIBh.), 8,

12 en 16 (= MBh.?), óf werken van anderen aard. Dat de Hindoes achttien Purai>a's

bezitten, was reeds in löóit bekend; van zekeren Brahmaan heet het: „versantem autem

ia libris nescio cuius Veaci (d.i. Vyasa), quem tamquam principem et coripheum aestimant,

(juique 18 commentarioruiu volumina in patrias leges aliasi|ue coustitutiones variorum

doctorum suo tempore reliquit", Brief van Antonius Quadros, in Epist. Indicae, pag. 295,

Leuvensche editie van 15(56.
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\aii twee liaier zonen, welke Ituma (loodden in 't geveeht, en de

lien-ijzenis van limia door de wonderkracht van een poeder, dat

Sjitn liad, hetwelk, geworpen op de lichamen van Ruma e\\ Lacamana,

hen deed herleven ^).

III. Dit heet Uarijpurann en handelt over al de tien gedaanten

die Visna aannam, tot de geboorte van Cimiri , die de achtste ge-

daante was, en over al zijn nitspattingen en ontuchtigheden uiet

v)-ouwei), en andere slechtheden van hem ^).

IV. Dit heet Ganddapurayma en handelt over Isnara en Parvaty
,

en over twee eieren, de geboorte van zekere kaste van Bramenes,

die zich wettige kinderen van Brama noemen op grond van 't feit,

dat deze, zijn zaad uitgestort hebbende op het veld, toen hij ont-

brand was in begeerte naar Parvaty , dat zaad met aardstof bedekte,

om het niet aan de menschen te laten zien, waarop daaruit de

Bramenes geteeld werden, die zich Valaqhile^ noemen, en dit wil

zeggen,
,,
geteeld zonder gemeenschap met een vrouw" -*).

V. Dit heet Adiparva, hetwelk wil zeggen Oude geschiedenis

(lett. oudheid) der vijf broeders genaamd Fandau'i en hun neven

genaamd Cairavo's *).

VI. Dit heet Bliagacatcuiiin , hetwelk wil zeggen, ,,Zang van

(iod" 5).

VII. Dit heet Indrapuranna **), hetwelk wil zeggen, ,,(ieschie-

denis van Indra Koning van den vierden Hemel".

VIII. Dit heet llaillapuramia, hetwelk wil zeggen, ,, Geschiedenis

van de Vrouw des Profeten Gontama', welke door Indra werd

onteerd of verkracht ').

1) Te vergel. boven I. 0—7 en l'.l.

2) De lioofdinhoud van den Harivanisa is inderdaad de geschiedenis van Krsna.

3) Deze inhoudsupgave is, naar het schijnt, minder juist, vgl. Winternitz, Gesch.

der Ind. Litteratur, pag. 479. — De eigenlijke beteekenis van het woord valakhihjn

is onbekend.

*) Zeker wel drukfout voor Couravo's. Het ,\diparvan is het Istr boek van het

Mahabharata.

^) Van de Bhagavadgïta hebbeu de Europeanen reeds betrekkelijk vroeg vernomen.

De zendeling Ludovicus Frois vermeldt in een brief van lóGO uit Goa (zie Ep. Ind.

pag. .370) een gesprek met zekeren ontwikkelden Yogin gevoerd: „interrogat eum cuinam

e suis potissimum tidem suam addiceret; respondit ille Guitaae, qui traditur supra

octodecim volumina, quae etiam domi nostrae habemus, posteritati reliquisse. (He

Bhagavadgïta omvat inderdaad 18 boeken). Hoc responsum Patri videbatur non praeter

rem, qnod ex ommibus prophetis Guitaam et Detalriiidrii (wat hiermede bedoeld is,

zie ik niet) propius ad veritatem accedere comperisset". Daarop volgt het verslag van

een zeer merkwaardig dispuut tusschen Pater en Yogin.

'') Een Indrapurana is niet bekend.

") De inhoud van dit „Puraiia" is blijkbaar de uit het Ramayaiia (I. 48, 49) be-

kende episode van Indra en Ahalya.



00 DRIK OUDK I'ORTÜGKESCHK VERHANMJKLIXCiEN

TX. Dit hei't Fitieq/inTOidu '^), hetwelk wil /,eiiii;eM , ..Zee \:m

Overpeinzingen". Kr wordt daarin in Samenspraken jieliandeld over

ile onsterflijkheid der ziel, en om deze te bewijzen, volgen ze (de

opvatting), dnt ai de zielen van één enkele zelfstandigheid en wezen

zijn, en uit liefde daarvoor moeten de menschen barmhartigheid

biïtraeliten tegenover al het stomme gedierte. Ook wordt erin ge-

lui lulcld over de ontaarding (corruptie) der soorten.

X. Dit heet Cusnaparanna -), hetwelk wil zeggen, geschreven

door Casiia : daarin beveelt hij de aanbidding van den waren God

aan, want wie het tegenovergestelde doet, en vai.-iche (ïoden aanbidt,

is als die (loden zelf •'), en met deze woorden, die redelijk schijnen,

ncïmen ze de godheid voor zich.

XT. Dit heet Cariiiavipacapuranna *), en er wordt in gehandeld

i)V(!r de zielsverhuizing, en over de verdiensten, en over de ver-

diensten dier zielen, naarmate waarvan ze terugkeeren iii de

lichamen van onredelijke dieren, of in meii.selieii , welke met ver-

gankelijke goederen zijn begiftigd.

XII. Dit heet Bharatapuraiuia "). en er wordt in gehandeld

over de oorlogen, die de Goden voerden met de Keuzen.

XIII. Dit lieet Ma,h,lh,>ia ") , en er w.Milt m gehandeld over

de voortbrenging en de ontaarding, en daarbij zijn gevoegd eenige

.u'delijke voorschriften voor een goed leven, en over de onbesten-

digheid der wereldsche dingen.

XIV. Dit heet Sa/llrannaxeq/i '). en er wordt in gehandeld

over de geboorte van een Koning genaamd Sa//ir(i/iii(i.r<')//ui , en

zijn afstammelingen, tot aan de geboorte van Mainncl.

XV. Dit heet Sncadeii Catha »), en er wordt in gehandeld over

de geboorte van Srir/n/d/ en zijn eenzaam leven.

XVI. Dit heet Pandara Cii/ni. wat wU zeggen „(ieschiedenis

der gebreken en ondeugden van vijf broeders, echtgenooten van

een vrouw genaamd Drupad/' **).

XVII. Dit heet P'lcramadifa Catha •"), wat wil zeggen „Ge-

') Do titel is Vivelcasindhu, oen werk over liet Veiliuitas\'steem.

-) Een Krsnapurana is onbekend.

=^) De vertaling dezer passage: „r/we <iuem /Vt: o dinu-iu-io, .; wUmi •> /Vi(so.s Deozes,

ifuc he eomo os mesmos Dtiozas" , is niet geheel zeker. A. A. F.

') De Karmavipaka is een in dialoüg-vorm vervat werk over verschillende ziekten

als gevolg van hooze daden in vorige existenties bedreven.

•'•) Ddarmede is wellicht het MBh. of een deel daarvan bedoeld.

*') Jtadiilasa .schijnt een werk over dlinima te zijn.

") Misschien is de Sulivahanakatlia of een dergelijk werk bedcield.

**) Wat bedoeld is, kan ik niet uitmaken.

•') Blijkbaar is het MBh. of een gedeelte ervan ireineend.

W') Er bestaat een Vikramarkacarita.
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scliicdciiis v;iii een Koiiiiig lieiiaaind ricrfiwfidifa" , welke leefde

ni het Kijk van den .]fo(/(ir . twei^ duizend jaar geleden.

W lil. Dit heet (.'nljxitnni '), wat wil zeggen „deuklieeldige

hiiom" : liet is een korte samenvatting van al de gesehiedenissen

del' iiikUtc !j;eu()enide bfiekcMi.

HOOFDSTUK XLVI 2).

W w a r i n g e li a n d e I d w (i i' d t o v e r a w d e r e _ B o e ken,

genaamd K a x I r a , hetwelk wil zeggen ,,leer".

I. Het eerste boek heet Darvia Kasfra "*) en het bevat al de

])lechtigheden, bijgeloovigheden en godsdienstige gebruiken der

Afgoderij, (voorschriften voor) 't oprichten van een nieuw Afgods-

beeld, wanneer 't door 't een of ander ongeval vernield is, en

zekere voorschriften, tlie daarvoor zijn uitgegeven, of wanneer

iemand het weer opricht vooi' zijn eeredienst ; al de plechtigheden

van 't koord-omhangen der Bramenes, en van de drie lagere kasten ;

en 't doen van offers. Ze brengen die op verschillende wijzen,

want een, dat Hama heet, brengen ze door tarwe of rijst met boter

in 't vuur te verbranden *) ; of in plaats van vleesch verbranden

ze zekere korrels, die {/ru/n's ^) heeten en verkeerdelijk den na^ani

van vleesch hebben ; want de Bramenes mogen geen enkel dier

doüden, en daarom brengen ze offers met genoemde (Irida's. De

Bramenes, die vleesch eten, echter, brengen een offer genaamd

Ifa)/ia van een ram of schaap, dat in 't vuur verbrand wordt. Bij

het andere offer, dat Vaddy '°) heet, wordt alleen het bloed van

een ram of bok uitgestort. Ufari( '^) is van vruchten , voornamelijk

1) Het, bekende enclycloiiaedisclie werk.

-) De nu volgende hoofdstukken, 46 tot en met 55, onderbroken door 48—51, be-

handelen die wetenschappen, die in de Vedanga's neergelegd zijn; 46: kalpa; 47:

jijotisii; 52: vijakarana; 53: chandns. Men lette er op, dat er vijf boeken worden be-

handeld: er zijn echter zes Vedangas.

'"') De Dharmasastra's zijn niet één boek doch een ganscbe meuigte van werken over

den adat; naar de beschrijving te' oordeelen, moet Dharmasastra voor den Portugees

meer omvattend geweest zijn; in 't algemeen schijnt de Kalpa bedoeld te zijn.

*) De lioma omvat, in 't algemeen, onbloedige offerande (van offerkoek van rijst of

gerst, of van gesmolten boter: ghrta).

5) Zou vi-'üii (rijst) bedoeld kunnen zijn? — De tekst: que. lem o nome cquivoco tit;

cnrne, beteekent misschien wel: „die gelijkgesteld worden met vleesch".

S) Bevat dit woord de tweede he'ft van iiasidxiiullia in zich?

') ? ? Misschien steekt er een vorm van vaijati „strooien" in.
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kokosnoten en vijgen. Nm/oidco ') is van rijst ol' gekookte linzen

en andere groenten, en die moeten gekookt zijn. Piir(t -) is van

reukwerken of bloemen, die ze aanbieden. Kn bij al de genoemde

ottermanieren, aanbiedingen en aanbidding zegt de Braineensche

|)riester eenige gebeden op, doch voordat hij genoemde dingen

verricht, wascht de Bramene het Afgodsbeeld en legt siindelhout

met vermiljoen en rijst op het hoofd ervan.

Er zijn in lietzelfdc boek reinigings-regelen voor eenigen der

Heidenen der vier voornaamste kasten, indien ze soms door gewehl

gedwongen zijn te eten of te drinken met andere naties. Het schrijft

tevens vasten voor op de voornaamste feestdagen, en gewoonlijk

is dat O]) den elfden ^) en twee en twintigsten dag der Maan.

Ze eten en drinken dan den ganschen dag niet, en na zonsonder-

gang eten ze eenige graankorrels of fruit *). Er zijn anderen, die

al de vrijdagen vasten ter eere van de Maan, en anderen weer op

de zondagen ter eere van de Zon.

Verder komen er in voor de gebruiken bij de uitvaart der

dooden, en hun gedenkdagen, en de plechtigheden bij huwelijken;

ook voor de geboorte van kinderen, o]) den tienden dag zegt de

Bramene dan eenige woorden, en zij geven hun de namen van

hun Goden ^).

HOOFDSTUK XLVH.

Wiiariii gehandeld wordt over het tweede boek,

gen a a m d Z a i -s -s a Ka s t r a.

11. Het tweede heet Zaissa Kastra ^), hetwelk wil zeggen

,, .Meetkunde Leer". Het wordt verdeeld in veel verhandtïlingen,

namelijk : over de kennis van den loop dcsr Zon en der Maan,

over de hemel-teekeus, de planeten, het opmaken van figuren en

't opgeven van goede voorteekenen, gewoonlijk wanneer ze met

1) Bedoeld is naivedija.

-) Dit zal wel schrijf- of drukfout voor puza zijn, d. i. Skt. puja.

''') „In the present day every religieus Hindu fasts twice in every lunav montli —
that is on the eleventh (ekwIaM) in each fortnight", M. Williams, op. oit. pag. 428

en vgl. Rogerius' Open-deure, pai;. 56 der cditio princeps.

') „These fasts... are not veiy strictly observed , as fruit and milk are allowed",

iM. Williams, 1. c.

"') Dit alles wordt in de grhyasütra's behandeld.

'') Bedorven uit jyoliméastva. De vertaling: „Meetkunde-leer" is natuurlijk onjuist.
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hut (!cii i)f ander werk beginnen of op reis gaan ; en ook doen

dat degenen, die een huwelijk willen aangaan, voor de voltrekking,

wat ze htyiui ') noemen, en dit zegt hun, dat ze beiden in 't zelfde

teeken geboren zijn, zoodat er daarom tusschen hen een betrekking

van goede viiendschap bestaat. En nog veel andere hersenschimmen,

die de Bramenes verzonnen hebben, om hun levensonderhoud te

verdienen. Want op den dag van Zons- of Maansverduistering,

bevelen ze aan al de Heidenen, dat ze niet zullen eten en evenmin

de gekookte rijst in huis laten ; maar dat ze die buiten moeten

wegwerpen -). Dun gaat iedereen zich wasschen in de rivieren en

l)ronnen. En men geeft aalmoezen aan de Bramenes, teneinde ver-

giffenis te krijgen voor de zonden. Ook is aan deze wetenschap

verbonden de zwarte kunst. Ze zeggen dat die verworven wordt,

en erkennen niet, dat bet een duivelsche kunst is.

HOOFDSTUK XLVIII.

Waarin gehandeld wordt over het derde

Boek, genaanid jS a c-K a .s / r a ''^)
, hetwelk wil zeggen

,,Leer der Wijsbegeerte."

III. Ofschoon in dit t)oek niet gehandeld wordt over Dialectiek

en over Logica, is er echter door natuurlijke redeneering en met

de Leer van Pythagoras kennis van de eerste stof en van haar

onvergaidvelijkheid, van de elementen, van de zelfstandigheid, en

gebeurlijkheden (accidenten), van.de voortbrenging en het vergaan.

Vele spreekwoorden komen van wijsgeeren, zooals: Nemo dat quod

non hnhet, smiile simile sibi prodvcif, en zoo eenige stellingen, die

be]mald wel op Enthymemen gelijken *).

1) Lagna is het punt, waar twee lijnen elliaar snijden, in engeren zin liet punt,

waar de horizon en de zon- of phineetbaan elkander snijden. In de Astrologie beteekent

liet „horoscoop".

'-) Vgl. hierover hoofdst. XX met de noten.

') Nac-kastra zou schrijffout voor nai-kastra kunnen zijn; bedoeld is dan nyaya-éastra,

d.w.z. het Nyayasütra van Gotama, dat echter wèl over logica handelt. Ook Alexander

Dow (in „The history of Hindostan") noemt dit werk een iastra : neadirsen shasler d.w.z.

?) yayaiiaréanasastrti

.

') D'-. B. Faddegon, dien ik over deze passage raadpleegde, acht het waarschijnlijk

dat hier iets uit de Vaisesika-leer medegedeeld wordt : dat de eerste spreuk als een

dfstanta van de tweede kan opgevat worden, en dat men zou kunnen interpreteercn

:
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IIOOFDS'I'I'K XLIX.

W.Miiriii i-flnMidcl.l w..i<lt (.v.T .Ie

iiieciii i II tic 11 , \\('lk(^ vc r SC II i I I
< 11 <1 1' iiiitcurs v<'rlu'i'i(l

hclilxMi auiigauiulc de kon nis v a ii (ind.

McMi is viiii iiKHMiing', dat er een enkele God is, oorzaak van

alle oorzaken, en tevens geeft men hem naar zijn aliribnteii namen,

te weten : Parnmaxpara ^), lietgeen wil zeggen „liemelgod", Mhahnlla

Isparn, hetgeen wil zeggen „Sterke God"; Anudsid, dat wil zeggen

„Eeuwige"; Nirancar, dat wil zeggen „Onliehamelijke", zoodat er

naarmate van 't aantal benamingen beelden zijn, en deze wordtsn

als afgoden aangebeden.

Men gelooft, dat al de overige Goden en (odiniien gedaanten

zijn. welke de Opperste (<od lioel't aaiigcnoiiirn , om zich aan de

iiK^iiscliini te o|)cnbareii. en daarom is men veipliclit v.v af'goiliscli

te vereeren: de Bramenes, die de priesters zijn dezer valseliheid,

nemen deze vereering ook voor zich, de andere Heidenen dwingend,

hun de voeten te wasschcn met watc^r. en iiiei'vaii t<' drinken ^),

zeo-o-eude, dat (dan) de zonden worden vergeven.

Wa
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Fa 'uil-lilla, (lat wil zeggen „(Tonietingeii-oord van Vima' '), de

vierde heet Paramampada, dat wil zeggen .,l\ijk vnn (lod, gcuiiamd

Paramaspara of Parabrama" ^).

Ze gelooven verder, dat al de zielen, di(! naar (de drie) eerste

plaatsen gaan, daar niet ten eeuwigen dage blijven, maar slechts

gedurende een beperkten tijd, en daarna gaan ze wederom naar de

wereld iu de gedaante van niensehen of dieren, en zoo verhuizen

ze van lichaam in lichaam, totdat ze voldoende verdienste bezitten,

om naar 't vierde oord te gaan, dat Paramapada heet, en daarvan

genieten ze , naar ze zeggen , eeuwig ; de zielen vercenigen zich

daar op zoodanige wijze met (ïod , dat ze zich niet van hem

kunnen verwijderen.

HOOFDSTUK LI.

Waarin gehandeld wordt over de straffen der flel,

welke, naai- ze zeggen, niet eeuwig z ij n

.

De zielen , die geen verdiensten hebben , zoodat ze op kunnen

stijgen naar de gemelde vier oorden, g.ian naar de hel, om boete

te doen voor de zonden , en nadat ze voldoende getuchtigd zijn
,

keeren ze terng naar de wereld in de gedaante van dieren. Als

zoodanig doen ze boete , en gaan dan weer in menschen over , om

op nienw zich zoo verdienstelijk te maken , dat ze de genoemde

vier oorden kunnen genieten. Ze verklaren dit geloof door te

zeggen , dat (iod in zijn barmhartigheid dit middel van zielsver-

huizing aan de menschen geeft, teneinde daardoor in den staat der

rechtvaardigen te geraken , om Paramapada te l)ereiken , van waar

ze nooit weer naar de wereld kunnen komen.

1) De vertaling van vaikuntlia is fantastisch.

2) P„i-am(i{m)i}nJa beteekent: „hoogste oord", synoniem met hrahmnlol:'

Verhand. der Kon. Ak.id. v. Wetcnsch. Afri. Letterk. NMeinvc R.^cks Dl. XVI yi-
.

2.
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HOOFDSTUK Ld.

W il a r i n g c h a n d c 1 d w o r d t over 't v i c i- d c Boek,

dat Feacranna heet.

IV. Dit vierde boek is over de knust om de SaMsucr?(fa-tAa,\ ')

te Iceren, die voor de Brainenes, om 't maar eens zoo te zeggen,

is als de Latijnsche bij ons, on ook daarin stellen ze leerlK)cke)i

sanuMi voor de vreemde talen , en lecren die daarnit.

HOOFDSTUK LUI.

W a a r i n g e li a n d e 1 d \v o r d t o v e r het v ij f d e

Boek, hetwelk heet Sa r n sp a 1
1/ , en o ver D i c h t k 11 n s t

handelt, en het is annex aan de T o o n k u n s t.

V. Het vijfde lieet Saraspati/ '^)
, dat wil zeggen „Godin der

Dichtkunst" , en daarom heeft het boek over de Dichtkunst dezen

naam. Daarin worden regels gegeven voor 't maken van verzen

,

welke van vele soorten zijn, want er zijn zulke als heroïsche, die

bestaan uit een zeker aantal voeten, welke uit een bepaald aantal

lettergrepen gevormd zijn, niet meer en niet minder, en op die

vj^ijze nemen ze den voorgeschreven regel in de overige verzen der

andere dichtsoortcn in acht , en ook in de volkstaal worden ge-

dichten gemaakt, waarbij men denzelfden regel in acht neemt. En

er zijn veel dichtsoorten , waarvan enkele de volgende zijn:

Verzen in de volkstaal, welke genaamd zijn Chaucharanny ^)

,

hetgeen wil zeggen ,,van vier voeten" :

1) Vsl. noot 1 op pag. 57.

2) Waarschijnlijk is l)edoeld sarasvatl prakriya door Anubhüti svarflpacarya : „This

grammar is rauch used in Hindusfan proper", Colebrooke, Misc. Essays, Vol. II, }»ag. 44.

Sarasvatl of Vac geldt als de echtgenoote van Brahma. Zij is de godin der faal en der

geleerdheid, aan wie de uitvinding van het Nagarï-schrift en van het Sanskrit wordt

toegeschreven.

3) Dit woord" is blijkbaar ciiluiau-ani, fem. van cnliiicayaiia: „viervoetig", „uit vier

pada's (kwart-verzen) bestaand".
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Vadé vnrumumi loanavi

Caittd passmmam Fa^snusu

Nary jn-ussd thonnnm

Aniaranfjd mahd anfaraiif/d ').

Dit beteekeiit: „Met muziek-instruuieiit , het paard, het ijzer,

de boom , de steen , de geur , de vrouw , de man eu het water

hebben een groeten afstand onder elkander."

Er zijn andere verzen van vijf, zes, acht voeten en hun breuken,

doch 't zou ons te ver voeren, ze hier aan te halen.

Chadnnam dhay , fnvihii/lcuK/

Bhmripu , cnrapi/rd , canchrmam

TJssadanddü tilld Sudrd

Gintnd vnrdrind , mnrdanam.

Deze verzen willen zeggen: ,
.Sandelhout, Dhay, Betel, wierook,

kamfer, goud, suikerriet, sesam-zaad, en een man van lage ge-

boorte, moeten om hun deugd voor den dag te brengen, eerst

worden gekneusd".

1) De herstelling van de hier gegeven verzen levert de grootste moeilijkheid op, vooral

omdat de Portugeesehe auteur zegt, dat ze in de volkstaal zijn. Prof. Kern, dien ik over

deze verzen raadpleegde, denkt aan Prakrt. Doch van het tweede vers is 't vrij waar-

schijnlijk dat het Sanskrit is. Vat men in 't oog, dat Haafner in 1810 een Sanskrit vers

citeerend (Reize naar Bengalen, Amst. 1822, pag. 149), dit weergeeft in een taal, waarin

men slechts met de grootste moeite het Sanskrit herkent, dan kan ook voor de hier

gegeven, in zooveel vroegeren tijd geciteerde, verzen worden aangenomen, dat ze Sanskrit

zijn. De eerste strophe kan ik slechts met vele vraagteekens herstellen:

vadya varanam loh/uuim (?)

citra pasann rasu ca (?)

n«)ï pui-uso dohanam

anlatam mahantaram (?)

(doch varmia beteekent „olifant", niet „paard"; >jo.s'« ca is slechts conjectuur).

Met vrij groote zekerheid kan het tweede vers worden hersteld:

candnnam dadhi tambulum

dhüpalf karpïirali kancanam

iksudandam tilah sudr&li

fjunavardhanani niardanam

.

Daarmede klopt de vertaling volkomen. Dat wij hier wel degelijk een Sanskrit vers

voor ons hebben, blijkt uit het citaat in het Petersb. Woordenboek s. v. mardana, uit

Vrddha Canakya: ikmdaijKlas lilah iüdrah kanla kancanamedinl \
candanain tanibidam

mardriyiam gunnvardhanam.

In de derde strophe zijn slechts herkenbaar sarpa, jana, ekn en mnha.mv.rkhn.
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Aiiflcn-:

Apulleghi/ !S(irpn Ikiv

Any teclid Vicrd Zd/iapdi/r

Ddallaleyd
,
pngaracar// rha rai/r

Ta equ mlia mvrqhü deq/inc.

Do hcteekeiiis is : ,,l)c; iiiiiii die ccii ('()l)ni in zijn luiis licct't
^

en (Ue niet tnicht te (loodcn , en zich gaat neerleggen aan den

rand (voet) van dcni afgrond, is ecüi groote dwaas".

HOOFDSTUK LIV.

Waarin gehandeld wordt over liet zesde

Hoek, dat f' a i (I a /, a s / r a heet, li e t g e e n wil zeggen

,,(i e n ees-lee r" ').

VI. Al de meeningen van Pytliagoras en der andere mannen,

welke naam maakten onder deze Heidenen, worden erin behandeld

,

en ze onderwijzen ze op school, vanwaar er velen komen, dienaar

de landen der Portugeezen gaan, en er geëxamineerd worden ten

overstaan van den eerstaan wezenden arts, die Europeaan is. En dezen

heb ik dikwijls hooren zeggen, dat de bedoelde Bramenes, Pandita^

genaamd, beter genezingen konden bewerkstelligen dan zelfs de

Europeesche geneesheeren, die in Indië hun kunst uitoefenen. Ik

heb een Augustijner monnik, een Portugees, gekend, die in Portugal

de geneeskunde onderwees, en dat 16 jaar deed, en die daarna in

Indië kwam, en toen hij eenige zieke Portugeezen behandelde,

ontkwam er geen een aan den dood. Hij liet daarop genoemde

Pandita% ontbieden, en vroeg hen, hoe zij met de genezing te

werk gingen. Zij antwoordden, dat, wat aangaat het weten van de

eigensehap van het kruid, en de samenstelling te maken, de boeken

het goed leerden; echter was dit niet voldoende om den zieke te

doen genezen, zoo men niet eerst zijn gestel en „humor" -) kende,

welke overheerschend was, en ook de aanraking die hij tevoren

met het klimaat van het land had gehad, en hiermede in verband

schreven ze de geneesmiddelen voor. Daar de Pater erkende, dat 'm

1) Vaidyasastra : „Leerboek der artsenijkunde''.

-) Met „humor"' is misschien bedoeld wat Jolly iMedicin, pa^. .'5',)) noemt

:

Grundsafte" {dom).
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eii zeer redelijk antwoord gaven, won hij bij hen eenige inlicL-

iMgt^ii in, om bij zijn behandeling te slagen , en deze opvolgend en

iet zijn vvetenseluip, deed hij daarna wonderbaarlijke genezingen.

HOOFDSTUK LV.

Waai' in gehandeld wordt over de Volken, die

er in 1 n d i ë z ij n.

In het Kijk Saiiiory ') is een volk genaamd Nuirets 2), van wie

het nieerendeel Heerlijkheden in die landen bezit '^), en wel omdat

hun vooronders vorstelijke waardigheden hadden. En anderen, die

niet afstammen van die familie, zijn lager in stand; echter zijn ze

naar mate van de bewoners van ieder dorp bezitters daarvan. En

omler elkaar hebben ze een Kamer, om genoemd dorp te bestureu,

en de belastingen aan de Heerlijkheid te betalen, welke verschul-

digd zijn aan den Vorst van die plaats; ze betalen hoofdgeld, en

zijn in oorlogstijd verplicht, allen met hun wapens op hun eigen

kosten ten strijde te trekken. De wettige zonen der Vorsten en

Koningen erven het Rijk niet, wel de zonen der zuster, en, naar

sommigen zeggen, geschiedt dit, omdat een Zusterszoon eenmaal

zijn oom den Koning het leven gered had, en om deze weldaad

iiuuiktc iiij bij zijn dood zijn neef erfgenaam van 't Rijk, met uit-

sluiting van zijn zoon. Echter is de volgende verklaring aanneme-

lijker: er is onder deze lieden een zeer oud gebruik, en dat is,

dat d(^ vrouw veel eehtgenooten mag hebben, mits ze maar van

haar eigen Kaste zijn "*). Dezelfde vrijheid hebben de vrouwen der

Koningen of Vorsten, dat ze kunnen neerliggen met wie haar goed

dunkt. Om de onzekerheid nu, die er heerscht, of een zoon wel

hun eigen is, verordenden de Koningen, dat de zusterszonen —

1) De tekst liiiiit : „no reina de Siwiory" . lees waavsch. „do Sainorif : „iu het rijk

van den Samori". Samori (of Zamorin ; Samorijn, de Hollanders) is de titel van den

Vorst van Kalikat (Caliout) en het omliggende land op de kust van Malabaa)'-

-) De Malayalam vorm van het woord is ntti/ar (plur. van na>i<m). De Nayars zijn

de i-egeerende stand in Malabaar (vgl. van Linschoten, dl. I, pag. 183 vlgg.). Het

oudste zeer uitvoerige bericht over hen (dateerend uit vóór 1615) is dat van Duarte

Barbosa, pag. 124 der Engelsche vertaling in Hakluyt-Society-editie van 186G; vgl.

ook Thurston, Ethnogr. Notes in S. India, pag. 115 vlgg.

•'•) „These Nayrs live outside the tawns, separate from other people, on their estates

whicli are fenced in", Duarte Barbosa (pag. 129 der vertal.).

'i „These are not married nor maintain women or children; their nephews, the

sons of their sisters, are their heirs", Barbosa, pag. 124. De verklaring van den l'or-

tugeeschen Missionaris is juist, in zooverve die op een soort van polyandrie wijst.
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Wiiiit die zijn viui liuii hlocd — erfgenaiiieii van 't Kijk Zdudcu

wurdeii. Bij dit volk vvuidt de vrouw gestraft, welke uveispel pleegt

niet eeii man van lage kaste ^). En de Naires gaan den misdadiger

van lage kaste te lijf, en al degenen, die ze op zulk een daad

betrappen, en ze jagen hen over de kling en de vrouw desgelijks.

liet zijn mannen, die prat gaan (jp liun wapens, en liet reelit

hebben om de voorbijgangers geleide te geven, wanneer ze ergens

doortrekken, zoowel de vreemdelingen als de inboorlingen van andcic

kasten, uitgezonderd de Bramenes. En als iemand reist zonder het

gezelschap van oen Naire, wordt hij door de Naires zelf beroofd -).

En in 't tegenovergestelde geval , als hij samen met een Naire reist

en door anderen' beroofd wordt, vereenigen zich de lieden van het

Dorp van dengene, die het geleide gegeven heeft, allen met hun

wapens, en overvallen dat van den roover, waar ze iedereen doodeii.

De Bramenes staan in dit Rijk in hoog aanzien , en hebben het

recht om te slapen bij de vrouw van elk dezer Naires, en als de

vrouw van den Braniene zich laat benaderen door een Naire, wordt

ze slavin van den Koning. Het is gebruikelijk onder al de Heidenen

van Indië den Bramenes eten te geven bij hun feesten, bruiloften

of wanneer ze geloften doen ^). En zulks is voorgeschreven eenige

dagen na den dood van lederen Heiden *), en. ieder doet dat naar

vermogen, deze aan duizend, gene aan twee duizend Bramenes, en

enkelen, die rijk zijn, of heel voornaam, doen zulks aan allen, die

ze tegenkomen, op de dagen, welke vast bepaald zijn. Ook geven

ze voortdurend te eten aan de Bramenes in de pagoden, en daartoe

komen de Heidenen met hun aalmoezen bijeen. Ik heb hooren

vertellen, dat, wanneer de vader van een dezer Heidensche Naires

gestorven was, ze in vroegeren tijd twaalf jaren vastten, zich ont-

houdend van olie, boter, betel, en tabak. Toen de Bramenes echter

zagen, dat er er velen stierven door dat vasten, hieven zij het op,

en gelastten hen, dat ze slechts een jaar zich de geiioenule ont-

houding zouden opleggen.

1) „ïhe Nair women are all aocustomed to do witii tiieiiisehes wliat tliey pltaso

with l)ramans and Nairs, but not with other people of lower class uiuler pain uf

death", Barbosa, loc. cit.

-) ,And if auyone is in apprebension of another uiau, he takes some of these Nairs,

as many as he pleases, in his pay; and they acconii)any and guard hini, and on their

account he goes securely, since no one dares to molest bim; because if he were molested,

they and all their lineage would take vengeance on liim who sboiild cause this inole-

station", Barbosa, pag. 129.

3) Na lederen samskara wordtin de grliyasntra's voorgeschreven: briilinniijtin blmjuyel.

1) ïer gelegenheid van het ekuclilixtam éraddham op den ll'l^n dag na het overlijden.
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HOOFDSTUK LVI.

Waarin gehandeld wordt over het

H ij k van den Ciinavn, genaamd H ii ij apa h ay q a e '),

hetwelic ligt b ij dat van Saniory, en over de

zede n d er b e w o n e r s.

De zeden van dit volk zijn de volgende. Ze mogen veel vronwen

iiebhen, doch de eerste is meesteres van het huis, en de anderen

gehoorzamen haar. De uitvaart-) wordt begeleid door fanfares, en dan

geven ze te eten aan al de verwanten en vrienden, die op dien dag

tegenwoordig zijn. Het lijk laten ze goed gekleed, en, al naar ver-

mogen, voeren ze het ter begrafenis in een kar, die opgetooid wordt

met zijde en rozen, en de priester verklaart, dat de ziel van den

overledene naar een goed oord is gegaan. Overspel wordt gestraft,

want zoodra die is gepleegd, en door getuigen bevestigd, is de

overspelige vrouw slavin des Koniugs, en de man betaalt een

geldboete, al naar zijn vermogen. En wie niet betalen kan, wordt

ook slaaf. In dit Rijk hebben de Bramenes in 't geheel geen voor-

rechten , omdat de Canara's zich voor hun bijgeloovigheden niet

van hen bedienen. Evenmin drinken ze water uit hun huis; alleen

betoonen ze hun eerbied , omdat ze van den hoogsten adel van

Indië zijn, alsook omdat ze bekwaam zijn voor staatkundig bestuur.

Lieden van mindere kasten mogen hen niet aanraken, en ook niet

hun schaduw op hen laten vallen. En zoo gebeurt het, dat, wanneer

iemand op weg is en hij ziet een Bramene aankomen, dan slaat

hij aan 't roepen en verbergt zich. En als hij in een boom zit,

roept hij den Bramene toe, dat die zich moet verwijderen, totdat

liij uit den boom gekomen is. Deze zonderlinge gebruiken heerschen

in al die Rijken van den Samory af tot aan de kust van Coromandel.

Kr is een wet in deze Rijken, dat een getrouwde vrouw, van

wien 't ook zij, zonder een uitzondering, in de pagode komende,

v(')or den Afgod mag zeggen , dat ze zijn dienaresse wil zijn , en

zijn priester is dan verplicht haar als zoodanig aan te nemen, en

haar een kleed van de pagode te geven, om aan te trekken, en

1) Inplaats van Cnnava is zeker wel Caitnni te lezen, in den zin van; de Canarees

de vorst van Canara. Kanara is een van de „divisions of the Deklian extending from

about 13° N. to about 16'^ N. on the west coast". Wat den naam van den vorst aan-

gaat, die is zeker bedorven uit Sivappa Naik, die in Imp. Gaz., vol. XVIII, pag. 176

vermeld wordt als de vorst van Bednur (in het district Sbimogai. Van hem vind ik

vermeld dat bij in KUG Seringapatam belegerd heeft.

-) a ponipa funeral.
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haar op 't hoofd wat rijstkorrels te leggen nut Miiiiiljocn , opdat

vaii dien dag al' uoeli Itaar man, noch liaai Ncrwantm inaclit

over haar hebben, om haar aan dat vrijwillig opgenomen juk te

onttrekken. De vrouw beschikt op deze wijze vrij over haar lichaam,

en wanneer de bovengenoemde omstandigheden /.ich niet voordoen,

wordt bedoelde vrouw, gehuwd ol' niet. ingeval ze als .slecht

erkend is , de slavin des Konings.

liüOI'DS'rUK LVII.

Waarin gehandeld wordt over de volken, die

i)et Hijk Cao ') bewonen, waarin liet Kijk \i/,apor

ligt -), hetwelk bewoond wordt dooi- .Mooren en

B ra nu! nes, (^a na ra's en Marata's.

Het wordt bewoond door (i/iatari/'& , Faisut/'s en Stn/n/'s, met

de overige volken ,,van den nederigen dienst", als ook de boven

vermelde. De zeden van het Ileidensche volk zijn dezelfde. Daar

echter de Magistratuur aan de Mooren behoort, moeten de llei-

ilenen verlof vragen van den Moorschen Gouverileur voor 't uitoefenen

hunner bijgeloovigheden. van verbranding der vrouw niet het lijk

van haar man en de huwelijken. Daartoe betalen ze naar vermogen

een zekere som gelds, want anders staan de Mooren die bijge-

loovigheden niet toe, zooals 't /.ich laten verbranden en andere

openbare offers, die ze bij hun feesten brengen.

llOÜl'DS'riK LVIll.

Waarin gehandeld wordt over de volken,

d i e i n 't K ij k (i o 1 c o n d a ') w o n e n , het w eik ligt

I) i n n e n d e ,,de Ca r n a t a".

De volken, die dit lüjk liewonen , hebben dezelfdi' zeden , terwijl

ieder altijd zijn eigen kaste volgt. Kchter is er onder hen een soort

1) De tekst lieefi : „lieino Je £<«-'', ik vermoed; „Ih'ino ,!, D,;;i,r il.i. Décaiu,

Üekklian. — Vizapor is Bijapür. De Portugeezen in de 16'l'' eeuw liedoelen nut „Decan"

speciaal het Moliamraedaanscli Koninkrijk van Bijapür.

-) „cm o que Jicd inccrto o Tteino de Vizapor", lees: „inseflo". A. .\. F.

•') Golconda bij Haidarabad, 17°24' N.; over Carnate(Cavnatic) vgl. Hdbson-Jubsons.v.
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iiKluisitii', want zoodra icniaiul van de secte der Brameiies zijn

plicht veizaiilit en zijn overlevering verbreekt, sluiten ze hem ter-

stund uit met een vonnis, dat de pi'iesters van die secte ten aan-

lioore van 't volk bekend maken. De Portugeesche Paters Jezuïeten,

die Zendelingen zijn in genoemde streken van de Carnate in 't

kostuum der Bramenes 'j, en vorderingen gemaakt hebben in de

bekeering der zielen, volgende hetzelfde gebruik, dat redelijk schijnt,

iihi impiine f/rassantur praevaricationes , vermanen eenigen der be-

keerlingen, wanneer ze in de een of andere misstap vervallen zijn

tegen de politiek der Roomsche Kerk, en zeggen hun, dat zij hen

buiten de Kerk of de Christen-kaste willen zetten, indien ze zich

niet i^eteren. De schuldige vraagt dan dikwijls met tranen van zelf-

verwijt aan den Pater om vergiffenis voor de dwaling, en om weder

toegelaten te worden in de Christen-kaste. Als de Pater dan ziet,

(lat de schuldige zich inderdaad tracht te beteren, spreekt hij hem

sacramenteel vrij en laat hem van dien tijd af wcei' in de Kerk toe.

HOOFDSTUK LIX.

Waarin gehandeld wordt over het H ij k

van (1 e Concaö^), een land dat aan de zeekust ligt,

en begint bij eeii pagode genaamd Cl ae ar na ^), en

eindigt en grenst van het Zuiden naar 't Noorden

aan 1) a m a ü "*), en naar het Oosten toe vornuMi de

bergen een grensscheiding, welke in de w a n d e 1 i n g

6^ ^/ / / c - b e r g e n ^) h e e t e n

.

In vroeger tijd was het grootste deel van dit Concaö onbewoond,

omdat het zeer woest was en onvruchtbaar, doordat het bestond

uit ontoegankelijke dichte wouden en steenachtigen grond; verder

was het zeer bergachtig. Echter begon een God genaamd Farists"

Rama (van wien de Heidenen de geschiedenis verhalen, die ik te

1) De eerste die hiermede liegoii, was Roberto de' Nobili, vgl. noot 1 op pag. h\.

2) Konkan is het westelijk kustlaud, van Goa tot Gujarat.

•') Gokarn is een stad in het Kumta-,,taluka" van N. Kanara district. 14 ' 32' N.

4" 19' O. Er bevindt zich daar een beroemde 8iva-tenipel.

I

) Daman is + K>0 Mijlen noordwaarts van Bombav aan de kust gelegen.

') De beri^keten, die iu n.z. ricliting parallel met de west-kust loopt.
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iuiderer plaatse zal vermelden) met het in kiiltum te l)rengen ^)

Siunen met eenige Brainenes en andere lieden, die hem volgden.

En nadat er jaren verloopen waren, kreeg het Koningen en \'orsten.

De eerste plaats, die den Koning genaamd Cadnma ^) kreeg,

was Goa. Al het land ertoe behoorend bestaat nit achttien Provin-

cies, zeven domeinen, en twaalf landgoederen van pei-sonen, welke

door de Koningen zelf in vroeger tijd geschonken waren aan de

afstammelingen mt hun geslacht, met de waardigheid van Vorsten,

welke Baze's genoemd worden. Dezen zijn echter altijd schatpli(;htig

aan genoemden Koning. De Portngeezen gebieden over drie Pro-

vinciën van dit land.

De tweede plaats genaamd Vm-abavally ^) heeft ook achttien

(provincies), waarbinnen ingesloten ligt het land Rejapor *), een

naam die eraan gegeven werd door den vorst Sriranga Raze ^)

;

Wiuit, toen het land bewoond was, liet hij de zeehaven voor den

handel openen, waartoe hij kooplieden van andere oorden liet komen.

De derde plaats tusschen Chaul *') en Ba^aim ^), genaamd Zauhi "),

kreeg een Koning genaamd Chandar lini(^\, van wien zestien jaar

geleden Sevaiji/ ^) het land ^^) veroverde, waar hij zijn hof hield,

terwijl hij den Koning doodde en zijn zonen gevangen nam. De

lieden, die dit Concaö bewonen, zijn Eramenes, Marata's en

Müoren, behalve de andere dienstbare menschen.

1) Van Parasurama heet het; „he is believed to have compelled the ocean to retire

for the forniation for the Malabar coast, aud to have caused vast fissures in the Western

Ghiits and other mountains by blows of his axe", M. Williams, op. cit. pag. 270 en vgl.

beneden, hoofdstuk LX.

-) Waarschijnlijk is Kadamba gemeend, wiens dynastie al sinds de 2''>' eeuw n. Chr.

Goa heet te hebben beheerscht, vgl. Inip. Ciaz. vol. XII, pag. 2.')1. Over de provincies,

domeinen en landgoederen hier en in 't vervolg beb ik niets kunnen vinden.

•') Den naam en de localiteit heb ik niet kunnen identificeeren.

') Waarschijnlijk is gemeend Rajapür in Konkan, Ratuagiri district, gelegen op

l(i'34" N., 73^ 31' O., in 1660 en 1670 door Sivaji geplunderd.

'") Sri Ranga Rayel was „the last representative of the Vijanagara dynasty", van

wien de Engelschen in 1639 verkregen „the settlement of Madras'', vgl. Imp. Gaz. vol.

XVIII, pag. 175.

''1 Chaul ten Z. O., en Bassain ten N. van Bombay.
') Welke plaats hiermede bedoeld is, kan ik niet vaststellen. De naam doet denken

aan Suvali (Swally), doch daar dit dicht bij Suratte ligt, kan daarmede „Zauly" niet

bedoeld zijn, hetwelk tusschen Chaul en Bassain geplaatst wordt.

'*) Den naam van dezen vorst kan ik niet identificeeren; vermoedelijk is hij de

Hindoesche Raja, dien Sivajï uiet tot zijn inzichten kon overhalen en dien hij daarop,

liet vermoorden, vgl. Eiphinstone, History of India, pag. 621.

'') Sivajï is de beroemde stichter der Maratha -heerschappij ; bij leefde van 1627—1680.

Over de conclusie uit deze data op te maken, vgl. de Inleiding.

1") T>i tekst heeft:- ,,(/ .sk» serra\ letterlijk: „zijn gebergte, zijn bergketen"; lees

waarschijnlijk : „a soo lerra". A. A. F.
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De vierde ])laats zijn al die landen, welke behooien aan Bac/aiiu

en aan de Landstreek van Surrate, waarvan de bezitters vele Vorstjes

waren genaamd Chatia ^), Colle ') en Ramanagara i). Al deze oorden

niet hun bezitters werden veroverd door de Moorsche Koningen,

deels door dien van Vizapor, en deels door den Mogor. En in den

tegenwoordigen tijd is het Sevagy die ze alle bezit, behalve die

welke in de macht der Portugeezen bleven, en aan den Koning

van Portugal toebehooren.

De zeden van hc^t Heidenschc^ volk van dit Concaö zijn niet

minder -) dan de andere, omdat ze zeer trouw de overleveringen

hunner voorvaderen in acht nemen. Ze zijn bekwaam in allerlei

kunsten. In de aanbidding hunner Goden verzinnen ze lederen

dag nieuwe bijgeloovigheden. Ze zijn zeer vasthoudend aan hun

meeningen , en laten zich niet van hun stuk brengen door redeneeriug.

Hardnekkig liij hun dwalingen en onzinnigheden blijvend, laten

ze er niet van af. Hun priesters, de Bramenes, worden door hen

hoogelijk vereerd; ze knielen aan hun voeten -neer, wasschen hun

de voeten met water en di-inken dat dan, om zich te reinigei

hun zonden -*).

van

HOOFDSTUK LX.

Waarin gehandeld wordt over de

g esc h ied e II i s van V h ar i i-m it H ti m ii , dien ch' Heidenen

als een (iod aanbidden.

l'/iarlssii Euiiia, de zoon van een Hraniene en profeet genaamd

Sfiti.scrziiiifi en van een \rouw uit de qZ/rda/y-kustti "*), oefende zich

op twaalfjai'igen leeftijd in den wapenhandel, omdat men de kaste

der moeder volgt ^). Daar de vader profeet was en wist, wat de

zoon zou worden, wilde hij hem eens op dè proef stellen ^), of

1) Deze namen kan ik niet identificeereu.

'-) De tekst luidt: „os coslumes naö sao ineiws", wellicht is iets uitgevallen, ,,uiet

minder gestreng" bijv.. A. A. F.

•'•) Dit laatste is ook vroeger al beweerd (eind boofdst. 49).

') Parasurama was de jongste zoon van Jamadagni en Renuka, de dochtervan Renu

of Praseuajit, die tot den Sïiryavamsa behoorde. Sahasrarjuua of Arjuna Krtavirya's

zoon was zijn oom van moeders kant, niet zijn vader, vgl. boven, hoofdst. 10.

'') Dit is beslist onjuist.

'') De aanleiding, waarom Jamadagni zijn zoon beveelt Renuka te dooden, is eene

andere, en wel deze, dat zij onreine gedachten gekoesterd had. Beter wordt dit door

Baldaeus fol. 67. b. en vlgg. verhaald. De redeu, waarom 1'arasurania de Kr^atriya'ï

verdelgde, was, dat Arjuna Kartavirya's zonen zijn vader Jamadagni gedood hadden.
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hij ook wreed was voor de veroveringen, die hij wist, dut hij

maken zou, en gelastte liein , zijn eigen moeder te dnoden. Ilij

gehoorzaamde, en doodde haar zonder eenig vertoon van aandoening.

Toen de vader den moed van zijn zoon gezien had, deed hij, naar

men verhaalt, de moeder uit den dood herrijzen. Later voerde hij

een wreeden oorlog tegen de qhatari' ?, . omdat ze trotsch waren,

en doodde er eeiiigen ; en zij die dutkwamen, legden om deze

redenen de wapenen neder, en wijdden zieh aan den handel.

Echter volgen ze hun kaste.

Na het beëindigen van den oorlog kwam hij aan den berg

Gulle, en ondernam hij de drooglegging van ,,de Concaö", die

onder water lag, en legde een pijl op zijn boog, en zond dien at'

naar de zee, teneinde deze te doen terugwijken. Doch de pees van

den boog brak, en de pijl ging niet zeer ver, slechts zoover het

land droog is, en dit wel, omdat een dier, dat men Caria noemt

en dat aan 't verdrinken was in het water der zee, aan deze (nl.

de zee) verzocht om het aan land te spoelen, en zeide, dat het

haar eenmaal een dienst zou bewijzen. Zij (de zee) voldeed hieraan.

Deze mier of Caria is het. die, toen Farmu Rarna zijn boog

spande, om tegen de zee te .schieten, de pees doorsneed, zoodat

hij (zijn pijl) niet verder kon doen reiken. Dit was de i)eltioniiig

voor zijn reddino; ').

1) Vgl. hiermede noot 1 up pag. 74, ilocli vooral Baldaeus, fol. 71. li: „Hiernn S,,-i

Parcxi Rama, willende Tempelen bouwen, en geen bequanie plaetze vindende om dat de

Zee tot aan 't gebergte, Gatle genaamt, quam, maakte derhalveu eene ceremonie in

zijn lloman, hier quam een zeeve ofte liever een wan te voorschijn,... welke bij

schuddende, de Zee te rugge gink, en hem dnnkkende dat het niet genoegh was, be-

weeghde hij .de wan noch eens, en de Zee gink nog meer te rugge, en willende het

voor de derde maal doen, gebeurde het dat Viin-inem (d.i. Varuna),den God des "Waters,

zich in witte Mieren {Carreas genaamt) veranderde, die den Wan aan stukken beet."

Tusschen de twee overleveringen , welker bron het Sahyadrikhaiida' is (zie Sahyadrikhanda,

ed. da Cunha, uttarardha, adhy. 6, 38 vlgg.'i bestaat dit verschil, dat in de eetfe de

pijl (zoo het Sahyadrikh.), in de andere de wan gebruikt wordt. Het motief van de

mier, die de boogpees doorknaagt, is zeer oud; het komt in de Brahmanas voor in de

geschiedenis van Visnu ter inleiding van het Pravargya-ritucel, vgl. SBr. XIV. 1. 1:

S.B. E. XLIV, pag. 442. Het woord ccn-ia, bij Baldaeus rnn-ra, bij Dubois, op. cit.

pag. IGG, noot: harniiyiin, luidt, naar mij Prof. Kern mededeelt, in hetTamil karaiyan.



II.

Overzicht van het Heidendom van Azië.





HOOFDSTUK I.

Dat er- slechts é e n waarachtig God is.

Een enkele waarachtige en Eeuwige God wordt door de Heidenen

onder twee namen aangeduid, namelijk Ananta (Almachtige) en

Adl Purussa (Eeuwige Mensch).

Hij is volmaakt onder alle volmaakten, en zijn schoonheid

vermag de menschelijke geest niet te begrijpen. Hij schiep de

menschen naar zijn Beeld en gelijkenis. De Heidenen aanbidden

hem onder duizenden namen, en het eerste Gebed is hetgeen hier

volgt in de eigen bewoordingen van de Savanscruta-i^-A , welke

onder de Heidenen is als het Latijn.

HOOFDSTUK H.

Van het (eerste en het tweede gel)ed, waarmede

ze (iod aanbidden. .

Niuininlii AiKinlaf, Sahasisra Muhurtae Sahassra Padacxe Sassiror

Balinri' , Sn/iasniirri Nniiuuie Funihae Kassuate Saliisara Cotti Yu(jn

Dliitruinie iicvkhh ^).

Be te e ken is of uitleg van het bovenstaande Gebed.

,,lk aanl)id u, o God, wiens ontzaggelijke Beelden ondoorgron-

delijk zijn, ontzaggelijke voeten, ontzaggelijke spiegels van zijn

oeiaat, en handen, en oneindige namen. Gij zijt de onsterfelijke

en eeuwige God, en omdat Gij goed en beminnelijk zijt, aanVnd

ik U, Almachtige God".

1) Den tekst zou men aldus kunnen reconstrueeren : namas te 'slv anantaya salin

raniürtaye sakasrapadaksaye sahasrabahave sahasranamne ptirasaya. . . . a(« sn/iosr.

knIhjHtiadharanayn , nnmnl).
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All (Ier gebed in il e zelfde Sa n v m ii se r u t n -t :i ;i I.

Acad'ut jmpifan Toyam, EfJiaffn/cnfi Srijjaiyini , Sarvn Dcii Namas-

cfirnui Qitekavfoii Pmfif/akati ').

A' erk 1 a ri 11 g vnii dit (ie bed.

„Zoodi'ii het water neder-regent uit de bieliten, vcnsciiigt het

zich met de zec('ii , en alles is water: de waarachtige God is eenig,

ook ai aai.iiiddeii hem de Volken der Wereld oiuier versehilleiide

namen".

HOOFDSTUK III.

Dat er drie verschillende Persoonlijkheden zijn,

e n II u 11 1) e ii a m i n g en.

Drieledig zijn de verschillende PersoüiiUjkheden, namelijk Fisiiit,

BraiDd en Malies. De eerste wordt met duizend namen aangeduid,

waarvan het Heidendom er vier-eii-twintig in zijn gebeden opneemt

als voornaamste doel, welke zijn; Quexen , Naerana, Madnu

,

Govinda, Visnave, Madnsmdunu , Trivicraiua , l'amnna, Sridf/r

.

Frukiquexa, Fadnianaha, Damodar , Saiicarxiuna , Vassudcn , Pra-

dnmna , Amiruda , Purukotoma, Adocknzd , Narassia , Alclmfa

,

Zanardam , üpeadra , Har, Grusnna ^). Plaat I en volgende.

De tweede wordt aangeroepen, behalve met den bovengeiioemden

naam, in de wandeling Bramadeu, ook nog met dien van Prazopofi,

Vidhata, Viranc/ii enz. Plaat I en Plaat III.

En de derde wordt ook aangeroepen met duizend namen, waarvan

de meest voorkomende zijn: Malies, Maliade» , Issnar, llainbi'

,

Sadassica, Rmlra. Plaat I en Plaat XIV.

i~ Ik veniiiieil dat de volgende korrekt gebouwde sloUa gemeend is:

i'ikasat prilitam toyam ekam (jacchnti saqaram
\

'siirvo (ievannmnskara ekavat i)f<tliiiaccliiUi\\

-) Tii namon zijn alle met tamelijk groote zekerheid te herkennen, zie Index
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HOOFDSTUK IV.

Van (Ic geboorte der drie ve rM' li i 1 1 e ii d e

l'(n-s()o II lij k lied en.

Uit de schittering des Alniachtigen werd Vinnii geboren, en in

kind-gedaante vcirscheen liij in een boom, welke o|) liet oppervlak

der wateren liep.

BraiiKi werd geboren nit dezen J'lmi/ op eciii lilad ^) gelijkende

op dat der Nvnipliaea, /ooals de plaat aantoont, uit den navel

van ri.sim zelf, en nit zijn oogwiinpers -) Mahrs, zooals gezegde

plaat aantoont. Plaat IT.

HOOFDSTUK V.

Van het ontstaan der Wereld, der Sterren en

der Elementen.

Toen Visnu geboren was, of, in zijn verschijning als klein kind

op bovengenoemde Nymphaea, [en] zijn oogen opensloeg, ontstond

door 't doorschijnende der invloeden van die oogen, de Zon en

het vuur, en uit het veranderde licht dier zelfde oogen, werd de

Maan voortgebracht, en uit de poriën, die licht ademden, daaruit

ontstonden de sterreu en overige liemellichauien, al naar hun

aard, die bestemd werd door den Geest des Alniachtigen, welks

lieUUnheid ounavorschbaar is voor het menschelijk verstand; uit de

uitzweeting der lichaams-poriën vormde zich de aarde, en nit de

doorzijpeling of ademhaling der levens-geesten ontstonden de winden ^).

Plaat I.

1) Er staat: „eu» uma fnlii": „in een menigte", of: „in een haast"; blijkbaar is

follw bedoeld; hetzelfde ook hoofdstuk 6.

-) Dit is mij uit geen bron bekend.

') De hier gegeven cosmogonische voorstelling kan ik voorshands niet in de bronnen

terugvinden.

Vorhand. der Kon, XknA. v. Wetonsch. Afd. Letterk .Nieuwe Reeks Dl. XVI N' . 2. •>
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HOOFDSTUK VI.

V ;mi (Ie vier ii a n gcz i e li t cii, (lic li r a m n kreeg en de

uitleg (laiirvan.

Brniiiti kreeg vier aangezichten gelijk aan de nienschelijke, zooals

dezelfde Plaat l aantoont. En toen hij, zooals gezegd is, geboren

was op hetzelfde blad, verordende Visnii voor hem, als zijn zoon,

vier zienersgebeden (orationes divinatoriae), en verdeelde die over

de vier aangezichten van Brama. Ze worden genoemd : l*". Jiiigveda '),

2*^. Ejurveda, S"". Smnaveda, 4"^. Atarvenaveda , waaruit Brama later

vier godsdiensten vormde, welke tot heden bestaan en de offeranden

verkondigen, en genoemd worden Biir/vedi/, Ejurvedy , Samavedi/ en

Afarvniniavedi/.

HOOFDSTUK VII.

Van de scliepjung der vier Kasten: der B ra mene' %,

Q.ln'trt'-i. J'aisi'n'i^ en S//dro'^.

Nadat Brama geboren was, en de Zon, de Maan, de Aarde en

't overige, zooals gezegd is, voor het toestel der Wereld, werden

vier soorten van menschen geschapen, die F/'snu uit denzelfden

(nl. Brahma) deed voortkomen '^), namelijk; uit het gelaat, dat de

zuiverste spiegel is, de Bramene i, uit de beide armen de Q//efri's, uit

de beenen de Vaissa^, en uit de beide voeten de Sudro'?, ^). Allen

hadden één gelaat, twee handen en twee voeten *), overeenkomende

met de gedaante, die men tegenwoordig bij de menschen ziet. De
Bramenes (waren) voor het onderrichten der Wereld, om dagelijks

te bidden ^), met inachtneming <ler voorschriften bij den heiligen

1) De tekst heeft Biigreda.

2) Do tekst heeft: quatro qualidades dos homc.ns, que produziraö do mestno Visnu;

ik vermoed procluzim en neem Visnu als subject.

^) Vgl. boven, noot 3, op pag. 41.

"») Deze uitdrukkelijke vermelding schijnt haast gegeven te zijn in tegenstelling met

de bewering van het eerste bericht, hoofdstuk 3. Zou de auteur van het tweede bericht

het eerste bericht gekend hebben ?

5) orarem e rezarem heeft de tekst. A.A.F.
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^eredienst ; om te handelen over de boeken en geschriften en de

overleveringen (legenden) daarvan, de goddelijke voortreffelijkheden

te verkondigen, en overal heen te trekken als Zendelingen, üe

QZ/e/ri's (waren) voor den wapenhandel ter verdediging van de Wereld,

en uit hen zouden de Koningen, AUeenheerschers en Keizers voort-

komen, wat y.e altijd geweest zijn, en ze zouden de gansche Wereld

innemen en de Rijken en Wingewesten aan hun heerschappij onder-

\v(';i)en. De Faissa's (zouden zijn) om de koopwaren te verhandelen

(Ml te hanteeren. De Sudro's. (zouden zijn) om den landliouw te

drijven en slavenarbeid te verrichten.

HOOFDSTUK VTIT.

V a n d a t B r a iii (t door V isnu tot Patriarch is

aangesteld over de genoemde kasten, omdat hij uit

den navel van den zelfden Visna geboren is.

Daar Branxi uit ]"isini'^ navel voortgekomen is op een Nymphaea-

blad, dat, zooals vermeld, u.it gezegden navel te voorschijn trad,

benoemde Visnu dezen Brama, als zijn eerstgeborene, tot Aarts-

vader dezer vier bovengenoemde soorten van zonen, opdat hij ze

zou onderrichten ^), hun de leer verkondigen en hen van bewijs-

stukken voorzien zou; en ook omdat de vier genoemde soorten van

menschen iiit Visnu zijn geboren, om kort te gaan omdat deze

behagen schiep in zijn zoon Brawa , als eerstgeborene van zijn

geestelijk wezen , en de zonen zelf van vier standen van lichamelijke

stof (zijn), verkoos hij hem, om over hen als Aartsvader te stellen.

Rn in deze omstandigheden nemen de Bramenes gezegden Brama

als hun progenitor en vader aan, die de eerste grondleggers 2) leerde,

onderrichtte en van lievvijsstukken voorzag.

1) para elles os instruir moet wezen para elle os inslruir. A.A.F.

2) aos priros principiantes, lees primeiros i.p.v. priros. A.A.P.
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ontvangen de Branienes aalmoezen ot' eeistelingen, welke hun aan-

geboden worden bij de liandelingini hunner feestelijkheden, als

ik'dieuaren en Priesters. 4°., 5°. en G°. vinden hun verklaring in

lictzelfde Dan, wat hetzelfde wil zeggen als wat boven uiteengezet is.

HOOFDSTUK X.

Dat vuur d(^ toekomstige teeling der

menselien uit V i >i a ii' % geest een vrouw geboren is,

ge n aam d Lacr i iii i.

'Terwijl het medegedeelde, zooals gezegd is, ten doel had, het

menschelijk geslaeht voort te brengen en te vermenigvuldigen, stelde

l'isnu de wijze vast, waarop dezelfde menschen in de toekomst

zouden geboren worden : uit zijn geest kwam een vrouw voort,

Ldv.iiiiit genaamd, uitsluitend om het mensehen-geslacht te ver-

bi-cidiMi. Ze leefden echter nooit samen als echtgenooten. Alleen

/.ouden uit Vianu, de mannen en uit Ltcximi de vrouwen voortge-

bnicht worden, zonder dat er zoowel aan de zijde van Visnu als

van bicriwi eenigerlei verdachte smet zou kleven, of dat ze in

liet stotfelijk leven zouden meeleven. Neen, het was alleen in

't belang van gezegde verbreiding van het menschdom i).

IIOOFDSTl K XI,

Over l'ifiHi', die v uu rscli r if te n gaf aan

lirahia, en iii a c li t i g i ii g, « m het menschelijk geslacht

te veriireiden, terwijl hij zich zei ven de instorting

der ziel voorbehield.

VisjiM gaf lirdiiui , als zijn geliefden zoon, zijn voorschriften,

stelde hem aan als algemeen vader, en verleende hem volmacht,

om het menschelijk geslacht te verbreiden : de mannen naar het

beeld van die, welke rimu uit zijn (nl. Brahina's) lichaam had

voortgebracht "), zooals boven gezegd is, en de vrouwen naar het

1) De schildering van het ontstaan der menschen in hoofdstuk 10 en 11 steunt niet

op de hekende traditie.

2) De tekst luidt: a sciiKilhum'a dos que produzii-ao por corpo deUa 7i.sn,(, ook hier

schijnt, evenals in hoofdstuk 7, produzira gelezen te moeten worden.
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beeld van Lacximi. Eveiizoo moest hij al het verder iii de/e wereld

bestaande vermenigvuldigen, terwijl hij echter zichzelven, als zoon

des Alniachtigen, de hoogste macht voorbehield van Scheppen en

de zielen te storten in de lichamen van 't gansche geslacht.

IIOOFDSTIK XII.

Dal het Hra 111 e n i siu e lira ma aani'oept en hem als

S c il e j) p er 1) o v e n d e a n d e r e g o d h e den stelt.

Üiu de vermelde omstandigheid schenkt het gansche hcidcHdoiii

in 't algemeen in de geschriften (geschiedenissen) de voorkeur aan

de aanroeping van Brama boven Visnii, in aanmerking nemende,

dat eerstgenoemde de verbreider der menschheid is, en als zoodanig

neigt hij zich natuurlijkerwijze tot haar, en men roept hem het

eerst aan, terwijl men altijd denzelfden Vinnn in de eerste plaats

aanbidt, als eigen zoon van den alniachtigen .t/ui/ita. gelijk ze in

al hun oude en nieuwe geschriften Brama, rhnn en Mahen (in

deze volgorde) vermelden.

HOOFDSTUK XllL

Hat (Jod voor de verbreiding van

het UI (Ml SC lul om aan Brama een vioiiw toevcjegde,

ge n aa nid Saüitr i/.

Kn om met de verbreiding te beginnen, vucnzag God Brama van

een vrouw, welke men Savifri/ neemt '). Van deze kreeg Brama
tien kinderen, namelijk: Marinchi, Atrï, xlnyulra , Foulaisll , Pidaha,

Era la, liriigii , Vaxista, Bacxa en Naradu -).

i) Savitrï als dochter van Savitr (den Zounegod) en eclitgenoote van Brahma is uit

het MBh. (o.a. III. 298. 34) en uit de Purana's (o.a. Brahmapuiana, uttarak. 8) bekend;

vgl. ook noot .3 op pag. 28.

-) Het hier gegeven tiental Brahmarsi's (gewoonlijk treft men er zeven aan':

MBli. XII. 336. 29, of negen, zoo het Vi.^nupuraua; ook Manu I. 35 noemt er tien,

doch er is één puut van verschil met de Portugeesehe opsomming) berust op Blüigav.

purana III. 13. 22.
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HOOFDSTUK XIV.

Dat H 1(1 Dia tien zonen had, en Marhirhi, zoon des

genoemd in, Ca.viejiu teelde, en deze kreeg dertien

vrouwen, en met de nakomelingschap van dezen

Cnxlepo werd de Wereld bevolkt.

Mariiiclii, zoon \an Briniia, teelde Cri.viepo '), en deze had der-

tien vrouwen, namelijk JcUti , Di/i , Danu, CaWt , Banayu, Slnliacu,

Crada , Pinda, Vurisfa, PinyaJla , Vinita, Capila en Cndru ^), en

ook zijn nichten, dochters van Dacxa, negenden zoon van Braiiia.

Imi uit het kroost van genoemden Caxiepo vulde zich de Wereld

met het menschelijk geslacht, elk, naar de bestemming die de

Almachtige hun hesclioieu had. in zijn eigen stand van Edelen,

Getitelden, l'riuseu, en Plebejers; en in de maatscha])pij Aex Bra-

iiieiie'^, Q/fc'/ns, /7//èw/'s en Sudro's vermenigvuldigden de menschen

zich in den grootsten overvloed.

HOOFDSTUK XV.

Dat het Heidendom Caxiepo als zijn Aartsvadei-

aan neemt.

Genoemde Caxiepo, zoon van Marhichi/ eu kleinzoon \?m Brmiia,

wordt om de aangevoerde reden door het Heidendom als zijn x^ajts-

vader beschouwd, omdat hij 't was, die overvloedig mannen en

vrouwen voortbracht, en hij de ontelbare nakomelingschap verbreidde.

Deze Caxiepo beschouwde de aarde als ledig, en hield zich gezamenlijk

met zijn genoemde vrouwen, door Goddelijke ingeving, voor zijn

genoegen bezig met uit klei ^), als eerste doel, allerlei soorten van

viervoetige dieren te vormen, alsook vogels, slangen en andere

beesten, en op zijn beden zegende God die en schonk hun zielen

(geesten). En de voortbrenging ging overvloedig voort. Evenzoo

1) Over Kasyapa vgl. noot 2 op pag. S).

2) De vrouwen van Kasyapa worden opgesomd MBli. 1. 05. l'i— 13, Harivaiiisa I.

j4—55, Visnupurana 122, Matsyapuraiia 6. 1—2; met deze lirouiien stemt liet I'^rt

^eesehe bericht niet overeen, daar pingala er niet in voorkomt.

•') Dit ,is naar 't schijnt vreemd aan de gangbare traditie.
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maakte hij ^), door 't lioogei-e licht, dat liij liad '), dat de aarde

kruiden, booiuen, planten, groenten en andere vuedingsniiddelen

voortbracht, gevend aan elk zijn natuurlijken naam, al naar de

eigenschappen, ze zegenend, opdat ze hunne vruchten zouden scheidden.

HOOFDSTUK XVI.

Dat de ontzaggelijke familie, welke Caxicpo

kreeg, w a i' e n ach t-en-tach ti g duizend Priesters, die

rondtrekkend en leerend door de Wereld gingen.

Dezelfde Caxiejjo had onder zijn ontzaggelijk nageslacht acht-en-

taehtig duizend, aan welke het prerogatief van Priesters zou ge-

schonken worden. Ze werden liiixessimr '^) genoemd, en trokken

naar de verschülende Rijken, om functies aan hun beroep verbon-

den uit te oefenen, en oui in deze bezigheden hun leven te eindigen,

dit opofferend als Zendelingen aan de handen des Almachtigen. Tot

den overgebleven rest heliooren zij, die men tegenwoordig Jndi/^

noemt ^).

liOOFDSTlilv XVII.

Over G a neis, den algemeen

gangl)aren naam waarmee men de godheid \l a Int

(1 (UI II po ly aanduidt, en over de reden, waarom het

Heidendom hem aanroept.

Hij wordt genoemd Miilni Guiiiipoli/ *), Gcuies, Vinaliv , en

Hemdanta, en hij is voortgekomen uit l'isnii^), zoon des Almach-

tigen. Hij werd door V'isnu in de voortreffelijkheden en gaven van

1) Ik lees fiiera en Imhn i.p.v. fizcraO en tiniiao.

-) Dat hiermede de Rsi's bedoeld zijn {rsUmm), blijkt duidelijk uit hoofdst.49 beneden.

') Zoo hiermede de Hindoe's bedoeld zijn, zou men moeten besluiten, dat de Ksi's,

volgens de opvatting van den Portugeeschen auteur, geen Hindoe's zijn (?)

') Deze benaming is hier wel als synonymon van Ganesa of Ganapati bedoeld. Volgens

M. "Williams, op. cit. pag. 217, is MahSganapati een vorm van Ganesa, waarin een der

zes Ganapatya-sekten Ganesa vereeren.

'') De algemeen gangbare voorstelling maakt Ganesa tot zoon van Siva.
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algemeeue wetenschappen en kunsten volmaakt, en op verzoek van

Mahes schonk nu zijn vadei' hem aan dien God, als aangenomen
zoon. Na deze adoptie door het afstaan van Visnu\ zoon aan Mahes,
begon deze hem te verzorgen en te onderhouden op een wijze beter

(hm alsof hij zijn eigen zoon geweest ware ; want liij had hem lief

en verheugde zich in hem als in een kleinood van onschatbare

waarde, dat liij in hem l)ezat.

HOOFDSTUK XVIII.

Dat aan Jfa/ic-s een vrouw geschonken
werd, genaamd P it r c o ti , om in kaar gezelschap te

leven, terwijl hij de menschen onderrichtte in de

voorsch ri fte n.

Mii/ias had de gewoonte tot den Almachtige te gaan bidden in

de woestijnen, en dan ging hij naar den berg genaamd Himachol.

.\ls belooning voor zijn verdiensten schonk Lacwimi
,
gade van Visnii,

genoemden Mahes een vrouw, genaamd Parroti, opdat hij in haar

gezelschap zou leven, de menschen leerende en onderrichtende,

hoe ze het eeuwige leven konden bereiken, door, in navolging van

hein, de wetten en voorschriften te betrachten, welke hun gegeven

/.ouden worden. En wanneer Malies, in gezelschap van gezegde

vrouw Varroti zijn gade, aan 't werk ging om zijn lichaam te

kastijden met l)oetedoeningen, vasten en andere zelfkwellingen,

hield hij steeds den schedel i) en het gebeente der tot stof geworden

lichamen in de hand (lett. liet ze nooit los), om altijd te herinneren

aan de ellende, waaraan de nienschheid onderworpen is ^) ; en dat

door dit vooi'beeld de menschen bleven volharden in het streven

naar volmaking, opdat ze zich op die wijze zouden vrijhouden van

iedere schaduw van de minste zonde, met de bedoeling dat ze

zouden "-aan u-enieten van de rust van het vreedzame leven.

1) Siva draagt in een zijner handen den schedel van Brahma lul. van e€

vijf hoofden).

-) De zin is slecht gestileerd: „para Imzer sempre a memoria dn Diiaei

a que esid (de menschheid is bedoeld, maar niet gezegd) sugeila". A. A. F.
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HOOFDSTUK XIX.

Dat Visnii M a h a Ganapolf/ aan M a h e s als

aa 11 gen o 111 e 11 zoon afstond, en waarom.

Toen de aanneming van Mah Gnimpofi/ door Malies was gvschieil,

zag eerstgenoemde terstond, dat de dingen der Wereld hem onaan-

genaam aandeden, en daarom vroeg hij aan zijn pleegvader .l/r/Z/^»*

verlof, om te gaan wonen in 't Rijk van Visnv, zijn natuurlijken

vader, hetwelk hem werd toegestaan door genoemden Malies, doch

onder het uitdrukkelijk beding, dat hij een gunstig en welwillend

oor zou leenen aan de kreten, die Mahes en zijn vrouw zouden

slaken, hem roepende in liuii droefenisscn en wederwaaidiglicilcu

bij iedere taak, die ze op zich namen.

IIOOI'DSTUK XX.

Dat een Koning der Fiiistijnen') o ii v e r w o u iie n

was en allen kastijdde.

hl dezen tijd stond er een Koning der Filistijnen op en deze

werd onoverwinnelijk en verwoestte landen. Koninkrijken en Keizer-

rijken. En omdat de vermetelheid van dezen Koning steeds grooter

werd, in 't kastijden van de \yereld, zonden de menschen onop-

houdelijk snieekingen en heden op tot God, opdat hij zich ontfermen

en hen bevrijden zou van dezen geesel. liet lidiaagde God, hierop

acht te slaan, en men hoorde een stem in de lucht, dat de ver-

metelheid van dien opgestaiien Koning der Filistijnen zou gekastijd

worden door den zoon van Malies. Daar dit besluit van God aan

iedereen bekend was, begon deze Koning naar middelen en streken

om te zien, ten einde Farvoti/, de vrouw van Mahes, te dooden.

En zich met allen ijver ertoe zettende, om haar om 't leven te

lirengen, stelde hij zich in hinderlaag en omsloop hij 't huis van

Malies, opdat hij , wanneer deze afwezig was. zijn snood voornemen

kon uitvoeren.

1) Met „Filistijnen" zijn in dit bericlit de Raksasa's of de Asiiia"s (of ook wel de

Ksatriya's, vgl. hoofdst. 55) bedoeld. Het nu volgende verhaal is waarscliijulijk aan een

der vele Purana's (welk?) ontleeud.
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HOOFDSTUK XXI.

Hoe gen o e ni (Ie Koning der Filistijnen, d e

gelegenheid schoon ziende, Parvuty, vrouw van Maliea,

wilde dood en, en hoe ze daarop verdedigd werd.

Toen Malies, zijn gewoonte volgend, eens naar de wildernissen

ging, om zijn gebeden en boetverrichtingen te doen, gebeurde het,

dat hij wat langer uitbleef dan gewoonlijk. De Filistijnsolie Koning

beschouwde dit als een gunstige gelegenheid om zijn plan ten

uitvoer te leggen, en hij trachtte dit te doen. Daar Parooiij zich

in dezen nood alleen en hulpeloos bevond, . noodigde ze haar zoon

Miih Ganapoty uit en riep hem, om haar in deze uiterste ontstel-

tenis bij te staan. Terstond verscheen Ganapofy in de gedaante van

een volmaakten jongeling geheel in wapenrusting voor haar deur

en stelde zich te weer tegen genoenulen Vorst. Daar deze echter

hem te lijf ging met al zijn macht en kracht, ontstond er een

gevecht tusschen hen , waaraan Mah Ganupoty een einde maakte

door genoemden Filistijnschen Koning te dooden. flij bleef verder

steeds de wacht lioudim aan de .deur.

HOOFDSTUK XXll.

Dat, toen deze Koning dood was. en

Ma hes nog een I'' i 1 i s t ij n se h Koning in hinderlaag

vond, hij hem doodde, en, eveneens Ganaj)i)ty

a II n d e d e u r o n t ni o e t e n d , hij o o k dezen d o o d d e ,

en hoe hij, bemerkende, dat het zijn zoon was,

h et h u o \i\ v a n den F i 1 i s t ij n s c h e u K o n ing o p h e t

lichaam van Ga n ap o ty zette, en dit hoof d w as als

dat van een olifant.

Toen het gerucht zich verbreidde, dat Koning Kcmiur Doilu ^).

want zoo heette hij. dood was, kwam er een andere Filistijn,

genaamd Gazapiir''^), die ecu gezicht had als ecu olifant, juist toen

1) Kendui- Dodo schijut op Candra daitya te wijzen.

-) Waarschijnlijk druk- of schrijffout voor Uazasu>\ d.i. Gajasura, een .Vsura door

8iva verslagen, die daarom o.a. heet ijnjasuradre'iiii. De bron is tot dusverre mij uo^

niet bekend geworden.
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M<ihe)s van de bergen afkwam, om naar huis te gaan. En toen

hij ergens Gazapur verscholen vond, doodde hij hem, en nam liet

hoofd met zich mede, en aan zijn deur een ander persoon ziende,

en meenende dat het een van de Filistijnen was, doodde hij Mak
Gamrpoti/, wiens hoofd op datzelfde oogenblik verdween, tei-wijl het

lichaam achterbleef. En hij trad de deur binnen, om de rust te

nemen, die hij noodig had.

IIOOFDSTl K XXIII.

Waarin hetzelfde onderwerp verder behandeld wordt.

Zoodra Mahea de vredige rust van zijn huis betrad, vroeg hij

zijn vrouw Parco/i/ naar het optreden van genoemde Eilistijnen,

en toen vertelde zij hem van den overval, dien ze haar aan W'ilden

doen, en dat zij haar zoon Ganapoty had geroepen, en dat deze

haar verdedigd en Kendur Doifo gedood had , en dat hij gebleven

was, om de deur te bewaken, teneinde anderen te beletten, dat

ze haar te lijf gingen. Toen Malies er zeker van was, dat hij zijn

zoon gedood had, greep hij verschrokken het hoofd van Gazajmr

en zette dat op Ga7iapofi/''i lichaam, en terstond herrees deze uit

den dood. In zijn vergenoegdheid hierover zwoer Malies aan zijn

zoon Gaiiapoty, dat al de stervelingen dezen dag zijner weder-

opstanding met plechtige feestelijkheden zouden vieren, ter eeuwige

herinnering aan dit feit, dat plaats had op den vierden dag der

wassende Maan van de maand .6««/r(7//flf/rt (den zooveelsten September)^).

Daarom wordt tot op heden dit feest onder algemeenen jubel bij

de ]5ranienes en andere Kasten gevierd. Kn opdat de herinnering

bewaard blijve bij de nakomelingschap, en komende geslachten,

vervaardigen ze eeuige poppen van hout en versieren die naar wille-

keur. Anderen maken ze van bladeren of hooi. En dan werpen ze

die in zee; niet omdat hen eenig voorschrift daartoe verplicht, maar

alleen opdat die poppen niet onder de voeten der mensehen of der

dieren zouden geraken, en zoo aan de ontheiliging des tijds zouden

blootstaan: daarom werpen zij ze in zee, opdat deze ze opnenie en

ze onderdompele, zooals op phiat XV te zien is.

'^ Ovev de gaiiemcatliiirlln vgl. noot 1 op pa.?-



OYER HET HINDOEÏSME (U. 22—25).

HOOFDSTITK XXIV.

![()(! de vrouw Paroofi/ ettelijke malen

\ve)-(l iiiMi ge Vil 1 Icn door veel Koningen, om li;uir

weg te voeren ofte doeden.

I)(!ze vrouw Parvoty, gade van Mahes, werd wel vier-en-twintig

ninal iiangcv allen door verscheidene Koningen en Potentaten, ten-

(Miide haar weg te voeren of te dooden ^): bij al deze gelegenheden

zond Mah Ganapoti/ in zijn gedaante andere Geesten uit ter ver-

dediging van zijn aangenomen moeder, zooals dat ook het geval

was bij gelegenheid, dat hij de twee Filistijnsche Vorsten doodde,

als boven vermeld.

HOOFDSTUK XXV.

II o e B r (i III (I \ a ii / ' / is ii it e e n d o e h t k r kreeg,

genaamd iSarasputi, meesteresse in alle Kunsten

en Wetenschappen.

Tlsiiii schoidv aan Br/tma als zijn eerstgeborene, om hem gelukkig

te maken, een dochter genaamd A'ö/y/óyjo/'y ^), behalve anilere gaven,

die hij hem schonk. Deze dochter begiftigde hij met het bijzondere

voorrecht van meesteresse te zijn in alle wetenschappen en letteren,

en als zoodanig roepen de Bramenes en overige lieden haar aan

in 't begin hunner geschriften, en legenden , haar verkiezende boven

idle andere godheden ter aanroeping (behalve Ganapoty , want n)en

verkiest dezen bij genoemde aanroeping ten opzichte van de Weten-

schap), daar zij eene wijze en eene meesteresse is, teneinde hun

in hun werk goedgunstig te wezen ; en zoo doet men tot heden toe.

1) Durga (PiïrvaU) heeft, volgens de Puniiia's, verscheidene Asura's en andere monsters

verslagen, vgl. Dowson, a classical dict. of Hindu Mythology, pag. 87.

-) Over Sarasvatï vgl. noot ad pagg. 28 en 66. Dat zij Visnu's dochter zou zijn, is

althans niet de gewone traditie; er is wel eene overlevering, dat zoowel Laksml als

Sarasvatï oorspronkelijk de echtgenooten van Visnu waren, en dat Sarasvatï door Visnu

aan Brahma werd afgestaan.
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IIOOFDS'l'lJlv XXVI.

Düt het Rijk des Al ma <; li t ige ii Mocxa lieet;

(lat van 1' i f< n ii : Vaicv.nl (i; van Jirdiii'i: Sn Ie Loco;

e II van M a h e *• : Ca i /as.

Ananta (de Almachtige) bewoont Mocxa ('t Eeuwige Oord) ').

Visnu, zoon des Almachtigen, bewoont Vaicunta ('t Paradijs).

Ihama bewoont Sale Loco (Rijk der Waarheid).

Malies bewoont Cailos (Rijk des Vredes).

De heerlijkheden en glanzen dezer hcniclsclic oorden kan het

inenschelijk verstand niet begrijpen.

Zeer zeldzaam zijn zij, welke de genade verdienen van \v. leven -)

iii 't Keuwige Oord des Almachtigen.

HOOFDSTUK XXVI 1.

Dat (ie men SC hen na lui n dood naar deze Rijken

gaan, al naar mate van h n ii n e werken.

Kenigen gaan naar Vaicunta, anderen naar Sale Loco, en nog

allderen naar Cailas, al naar hun werken; zoo ook zij die gelieel-

en-al voorbeschikt zijn, en de genade van den zoon des Almachtigen

verdienen, om hun reine werken, en vooral indien iemand in zijn

sterfuur berouw heeft en aan God denkt en hem om vergiffenis

vraagt, die krijgt ze zonder twijfel, en die gaat dan naar Vaicmüa

(Paradijs); anderen, naarmate hunner werken, gaan Sak Loco genieten,

en weer anderen Cailas.

HOOFDSTUK XXVIll.

Van Emiipuri, of 't Vagevuur, dat liestuuid

w o r d t d o o r d e n K o n i n g d a a r v a n /:'/// n.

I'jiiin/juri ('t Vagevuur) wordt bestuurd door Li/iit, of Lmi' Durnio

,

zoon der Zon ^), en is door (jod bestemd om daarin de zonden in

1) molixn is veeleer de toestand van verlossing, die men in den Braliraaloka, waar-

mede Satyaloka identiek is, bereikt.

-) Er staat (/^si.tieucia , wat wel exislcnciit zal moeten wezen. A.A.F.
') Het rijk van Yama {yamapiim) als een vagevuur te beschouwen schijnt minder

juist te zijn.
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deze wereld door de stervelingen hegiiau schoon te wassclien , om
vnnd;iar rein en zuiver naar de Zaligheid over te gaiiii, overecn-

konistiii' (iods Raadsbesluiten.

HOOFDSTUK XXIX.

Dat Ev)v het register heeft van alle

\\\ e n s e h e n , en n a a r ni a t e v a n h u n werken ze kastijd t

en veroordeelt.

Dezelfde Enni of Emu Doniio houdt de registerboekeu van heel

het nienschelijk geslacht ^), en in iedere onderafdeeling daarvan -)

staat hij aangeteekend met zijn werken. Als deze goed zijn geweest,

dan heeft Emu er verder niet mee te maken , want die heeft dan

geen gezag; en als ze slecht zijn geweest, doet hij onderzoek, en

naarmate van de schuld in ieder geval, laat hij de straffen toepassen,

waartoe ze verooi-decld worden volgens het vastgestelde i-eglemeiit •^).

[JOOFDSTUK XXX.

Over den Cioiibnpnca (Hel), die onder 't bestuur

staat van genoemden Koning Emu.

(Jnmhdpdca •*) (de Hel) staat onder 't Bestuur van denzelfden

Eriiu, opdat daarin de stervelingen eeuwig zouden ondergaan de

.straf, die ze verdienen om hun ontzaggelijke en vreeselijke mis-

daden en schuldige daden in deze wereld

1) Deze boeken heeten door Citragupta te worden bijgehouden, vgl. hoofdst. 12 dei-

derde Verhandeling.

-) Er .staat delle.^ wat schijnbaar op ijenero hiimnnn slaat, maar delles past beter,

daar dit op (ii'/o.s doelt: er zal toch wel „titel", onderafdeeling van die boeken bedoeld

zijn. A.A.F.
) Door de zielen naar een der 21 hellen te verwijzen of ze te doen herboren worden.

1) Kumbhipaka is een der vele hellen, waar de zondaar in een aarden vat in olie

gekookt wordt (Manu XII. 76: S.B. E. XXV, pag. 500).
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IIÜOFDSTI K XXXI.

Over Amamrofi, ecu Ü ij 1< bcstuuitl door I n (/ r n

.

een d er K ii fi
e 1 e ii.

Amnmvoti is een Eiigiïleiirijk gescliuiikeii iiaii liulrii, welke eeii

zalige 1) is, dien (iod als Regeerend Vorst (Prins Regent) heeft

aangesteld over de Kiigel-geesten. daarbij onder zijn gezag stellend

dri(ven-dertig niilliocn van de niillioencii der gei inde iMigcl-gccsten.

die genoemd worden 'Snroqatiti , oi' tien andere iiaiucii hebben, als

Aiiifir, Nirznr, Den. Sinin'ca, Vldvba, Sar enz.

HOOFDSTUK XXXir.

Van Ci'her. zoon van Panlnsli, kleinzoon vaii Brniiia.

die i n z ij n ni a c h t heeft de k o s t i) a r e s e li a 1 1 e n , om d i e

aan dezen te geven en genen af te nemen, dat wil

zeggen: het rad van f o r t n i n 1 1; wentelen.

Cnber is een zoon van Fo/i/asli -) en kleinzoon van Bruma , en

heeft zijn Rijk met de onbeperkte beschikking over al de schatten

en 't allerkostbaarste, o])dat hij die zal nitdeelen aan wie 't ver-

dient, naarmate van zijn werken; dat is, het rad van fortnin te

wentelen, zooals wij iederen dag kunnen eivaren. en im eens

sommigen arm worden, dan eens anderen rijk worden.

HOOFDSTUK XXXlll.

Dat aan C I, il r a llolh de kunst der .Muziek

is toegestaan.

C/iifra Rofli , redenaar van Mahes, bezit de lieerlijkhcid der

melodie, der mnziek en der nuiziek-instrumenten, terwijl hij een

oneindig aantal Geesten onder zich heeft, die men Gamlaria noemt ^),

1) Indra is in de post-vedisehe Mythologie het hoofd der dcnilu's (goden van minderen

rang, hier als „Engelen" aangeduid). Zijn Hemelrijk is de sriuyn niet Aniaravafï als

hoofdstad. Over het getal der goden vgl. noot 2 op pag. 10.

'-) Kubera, de Indische Ploutos, geldt als zoon van Pulastya.

') Citraratha gel,dt als vorst der üandharva's of hemelsche zangers en musici in

Indra's paleis.
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(1111 (lic wc'Uuulcndc tuoiikiinst uit te oefenen tot lienielsclien lof,

terwijl de stervelingen deze thans, in navolgin^r dnnrvnn, hij hnii

feestelijkheden in toepassing hreugen.

IIOOKDSTI K XXXIV.

^';ln de vier Ecu wen, die men telt, en hoeveel

jaren elk daarvan heeft.

Men telt vier Yiigaa ('rijd})erken), te weten : het eerste of

Cretayuga, het tweede of Tutayuga , het derde of Dtiapar, en het

vierde of Cahiyvga. Het eerste had één millioen zevenhonderd acht

en twintig duizend jaren. Het tweede had één millioen tv/eehonderd

zes en negentig duizend. Het derde had achthonderd vier en zestig

duizend. Het vierde heeft vierhonderd twee en dertig duizend jaren

,

bij elkaar tellen ze dus vier millioen drie honderd twintig duizend

jaren. Van het vierde Yuga (Tijdperk), waarin we nu leven, ge-

naamd Caly/iiga, zijn voorbijgegaan vier duizend achthonderd zes

en zeventig jaren, zoodat er nog over zijn vierhonderd zeven en

twintig duizend honderd vier en twintig jaren, voordat dit Tijdj)erk

geheel voorbij zal zijn i).

HOOFDSTUK XXXV.

Dat de vier v ol k s-a f d ce 1 in gen eertijds zonder

onderscheid leefden en met elkaar omgingen.

De vier standen van menschen, waarvan we boven sj)raken,

leefden in gemeenschap met elkiwr, de eenen gingen huwelijken aan

niet de dochters der anderen, zonder het minste onderscheid te

maken, terwijl ze allerlei vleesch van viervoeters en vogels aten,

eii wijn dronken, en dit duurde tot het derde Tijdperk, behalve

met den wijn, die reeds na het eerste verboden werd.

1) Het aantal jaren der verschillende Yuga's stemt met de traditie overeen, vgl.

bijv. Manu I. 69—7.3 (S.B. E. XXV, pag. 20) en Jacobi's Artikel „Ages of the w(jr!d"

in Ene. of Rel. and Ethics, vol. I, pag. 200. — Over de hoogst belangrijke conclusie.

die uit deze mededeeling valt op te maken, zie de Inleiding.

Verband, der Kon. Aknd. v. Weteris.-h. Afd. Lettcrk. Nieuwe Reelts Dl. XVI N' 2. 7
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IIOorDS'IM K WXM.

Dnt (Ic incii schoii i ii (ie eerste Heiiw

groot van gestalte waren en een on tel It aar aantal

j a ren I eef'd en ').

In 't eerste Tijdperk waren de menschen lang en sterk, ze leefden

ontelbare jaren, en leden nooit aan ziekten, en er was evenmin

eenige boosaardigheid onder hen; veeleer groote bedaardheid en

gewetensrust, daar ze leefden naar de wet der natuur en in staat

van onschuld. Wanneer ze slechts ééns zaad in den grond deden,

gaf het een-en-twintig-voudig vrucht. Al het gerij en de in 't

nicnschelijk verkeer kostbare benoodigdheden waren van goud, want

dit metaal schonk de aarde zelf in overvloed. En eindelijk was alles

aanwezig, wat men maar verlangde, zonder dat het woord „behoefte"

van dit of van dat ooit uitgesproken werd, want alles was vreugde,

zoetheid en engelachtig leven. Het kostbare, dat toenmaals op prijs

gesteld werd en waarvan de menschen hun schatten maakten, waren

edelgesteenten. Deze waren in dit Tijdperk de gangbare munt,

waarmee ze, als tegenwoordig, hun schatkisten vulden.

IIOOFDSTIK XXXVI 1.

Dat in de tweede K e u w het

,,niijn en dijn" werd ingevoerd, en daarom ging het

goud in zilver over.

In het tweede Tijdperk werd, naarmate het menschdom op aarde

zich vermenigvuldigde, allengs het „mijn en dijn" ingevoerd, en

daarbij eenige boosaardigheid; reden waarom het goud, dat de aarde

hun overvloedig opbracht, allengs door hiuar geweigerd werd, en

voor h(Mi in zilver werd omgezet, l'ln ze begonnen een soort van

verval in hun lichamen te ondervinden door de kwalen en zekere

1) De volgende beschrijving der vier Yuga's, ofschoon vermoedelijk hier en daar door

den Auteur zelven uitgebreid, is, hoewel ze oppervlakkig is, in hoofdzaak juist, vgl.

Manu I. 81—86 (S.B. E. XXV, pag. 23) en zeer uitvoerig Matsyapuiana 142—114.—
De benamingen „gouden, zilveren, ijzeren" eeuw (de Portugees geeft maar drie

benamingen!) zijn natuurlijk aan de olassieke mythologie ontleend.
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licliocrtcii. Men wenl ircsteld op goud, (latiiieii hegon op te potten
,

terwijl in dezen tijd het genoemde metaal als munt gangbaar was.

Kn zno noemde men dezen tijd ,,de (inl()en Eeuw".

HOOFDSTUK XXXVTII.

Dat in de derde Keuw de

lioosa a rd ighe id toenam en daarom de armoede en

de eerzucht in de wereld kwamen.

Toen in het derde Tijdperk het menschelijk geslacht zich reeds

meer en meer verbreidde, groeide daarmede ook de boosaardig-

heid, en tevens deden hun intrede de eerzucht, de haat, vijand-

schappen, wraak, en andere gebrekkelijkheden, waartoe de natuur

zelf geneigd is. En daarom begon het menschelijk geslacht te lijden

van de slechte weersinvloeden, en de ellenden daarvan. En ten

slotte werden de lichamen kleiner en vatbaar voor vele ziekten

;

terwijl in dezen tijd zilver het ruilmiddel was uit gebrek aan goud.

Vaiulaar de naam „Zilveren Eeuw".

HOOFDSTUK XXXIX.

Dat in de vierde, of t egcMi w oor dige Eeuw, er

veel 1) o o s a a r d i g h e i d en allerlei ellende h e e r s c h e n

.

Over het vierde Tijdperk, waarin we thans leven, hoeven we

niet veel te spreken, omdat we iederen dag zelf kunnen ervaren,

hoe de waarheid gansch uitgedoofd wordt, de boosaardigheid heerscht,

en de nalatigheid, de blinde eerzucht, de volkomen trouweloosheid

;

en ten slotte kunnen we dat zien aan de betrachting der geboden

Gods, behalve bij enkele gelukzaligen, door wier smeekbeden deze

Eeuw nog bestaat, of omdat de hemelsche barmhartigheid haar

wil in stand houden. In dezen tijd is de munt van calaim i) gang-

baar: vandaar ,,Eeuw van cahiim" of „IJzeren Eeuw".

') Zoo plegen de Portageezen het arabiscl»

Kern's root op Linsclioten, dl. I, pag. 72.
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iiooi-nsTrK XL.

Diit (Ir wncld. IN. l.cciiKliiiiii-

(lezer K e u w , weder t e r u fi zal keeieii tot li ;i ;i r eersten

staat van onschuld, en waarom.

liet blijkt uit dezeli'de heideusehe legenden, dat, wanneer deze

vierde Eeuw, liet Cnliyugu ^), geëindigd is, de wereld weden. lu

het Dude beginsel der eerste Eeuw zal aannemen, zoodat de meiisehen

van dezelfde gelukzaligheden en denzidfden onseliuld-staat zullen

genieten, doch men weet volstiekt niet, hoeveel jaren de weicld

zal kunnen duren, want het menscbelijk verstand kan geen kennis

hebben van de hemelsche niadsbesluitcn, en in deze wereldorde

blijft het ter beslissing aan de iiemelmaehten, om een einde of

een begin te maken.

HOOFDSTUK XLT.

Dat vóór het einde der wereld de aarde gedurende

twaalf jaren geen vruchten /al voortbrengen en de

levenden zich niet zuil e n v e r m e n i g v u 1 d i g e n

.

Ook blijkt uit genoemde legenden, dat vóór het einde der wereld

de aarde twaalf jaar lang geen vruchten zal voortbrengen, en er

geen voortplanting (van menschen) zal wezen. En eindelijk zal de

vreeselijke tijd daar zijn. En de menschen zullen verward en be-

droefd zijn. In dien tijd zal een man opstaan ^), die de volkeren

kastijdt, de wereld verwoest, en tronen en Machthebbers neer-

slaat enz., en ten slotte zal hij de gansehe wereld aan zijn macht

onderwerpen en zich tot xVlgemeen Alleenheerseher daarvan maken.

1) Dat is: wanneer het laatste Kaliyuga van een kal pa (wereldperiode) geëindigd is.

2) Het hier volgende vertoont gelijkenis met Matsyapuiana 144. 50 vlgg., waar

Pramati, uit den stam van Bhrgu, aan 't eind van het Kaliyuga de gansehe wereld

aan zich onderwerpt, en met MBh. III. 190. 93 vlgg., waar Kalkin Visnuyaéas als

Wereldheheerscher {cakravarlin) zal optreden. De beschrijving van den ondergang der

wereld gelijkt op die van het Visnupuriina VI. 3 (vgl. Encycl. of Rel. and Eth. vol.

I, pag. 201. a): „At the end of the last Kaliyuga of a Kalpa the heat of the sun be-

comes fierce and dries up the whole earth ; and by it the three worlds are set on fire

and consumed. At last enormous clouds appear and rain for hundreds of years, anddeluge

the whole world till the waters inundate heaven", vgl. ook MBh. III. 272. 31 sqq.
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Deze Alleeiilieerscher Ziil zicli er op toeleggen, kastijdingen en

kwellingen uit Ie denken voor al degenen , die zijn bevelen ver-

werpen, en zich niet voor zijn opperheerschappij, macht en gezag

huigen. Wanneer genoemde Keizer dit zal Iiehben bewerkstelligd,

zal hij aankondigen, dat men zijn Wet moet volgen, en er zal in

dien tijd slechts een Wet wezen, éeii aanbidding tot een enkelen

(jod, en een Koning. Aan het einde der twaalf jaren, of zoo

tegen het einde ervan, zullen er twaalf zonnen aan den Hemel
verschijnen, teckenen in de Maan en Sterren; er zullen aardbevingen

plaats hebben, en de watervallen des Hemels zullen zich ontsluiten

,

en de wateren zullen daarvan nederdalen in stralen zoo dik als

V ijzelstampers, vergezeld van bliksem en weerlicht, en donderslagen,

en al de vreeselijke teekenen, welke het menschdom nog nooit

gezien heeft, zoodat de nienschen verbaasd her- en derwaarts heen

zullen loopen, in de holen zullen kruipen, bij de wilde dieren,

levende in een onverklaarbare verwavi-ing en ontsteltenis. Wanneer

dan ten slotte de laatste dag gekomen is, zullen de gezegde Zonnen

in liaar kringloop, dien ze beginnen te doen, door haar gloeiend

vuur de wereld verzengen, en geheel in stof en asch doen ver-

kecren. Er zal geen spoor van haar ter herinnering achterblijven,

alles zal door water bedekt worden, en oudiuld door duisternis,

als een akelig-droeve kerker. Plaat 13.

HOOFDSTUK Xldl.

Dat V 't >< it II zich incarneerde, en o ui welke reden.

Mnhes begunstigde en Ijeschermde steeds allen, die hem dienden

en liefhadden, er niet op lettende, wat er voor de toekomst kon

gebeuren, omdat hij zijn getrouwen zoo liefhad, ze beschermende

tegen alles, en ze sterkende voor allerhu betrekkingen, die ze van

hem zouden willen vragen, teneinde zich op die wijze aan de

nienschen bekend te maken, en opdat ze volkouien kennis van zijn

vermogens zouden krijgen.
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IIOOFDSTIK XLlll.

Dat Viniiu (Ie opsta n d igc ii is gaiiii kastijden.

Al die niensclicii echter, welke macht, kracht en Ix'kwaiiiulu'id

door 't verniogeu van genoemden J/a/zc*- hadden erlangd, begonnen

landen te vei'overen, tronen omver te werpen, eens anders Gezag

of Heerschappij te vernietigen, voortgaande met de andere volken

te vervolgen, die ïq onder hnn macht konden krijgen. En ze hielden

niet op met dergelijke eerznchtigc daden, daar ze verblind van rede

waren, riaun nu, bewogen door de smeekbeden, welke de benadeel-

den en slachtoffers tot hem richtten, begon ze te heli)en. door al

die opstandigen — dat zijn die. welke hieronder volgen — te

kastijden en te vernielen.

IIÜOI'DSTUK \\A\.

Van de eerste incarnatie, die men Ma Isa .1 u l a r

noemt, zooals te zien is op plaat i.

In zekeren tijd van 't eerste Tijdperk begeerde een der Kilistijnen,

Sancassnr'^) genaamd, een opstandige afstammeling der Filistijnsche

Koningen en trouw volgeling van Malies, onoverwinnelijk te worden.

Ui) ging daartoe naar de wildernissen, om daar door gebeden en

boetedoeningen van dien Mahes gezegde gave te erlangen. En toen

hij langen tijd het strenge leven, de boetedoeningen en vasten had

volgehouden, richtte hij zijn beden tot Malies; deze stond hem toe,

onovei'wonnen in de Avereld te zijn en hij werd als Koning (daar-

over) aangesteld. Reeds zeer machtig zijnde, begon hij de wereld

te veroveren, nadat hij eerst op duizenden manieren Bruma had

vervolgd, zijn boeken en geschriften vernield, en hem gansch en al

in zijn heilige godsdienstoefeningen, waarmee hij zich bezig hield,

gestoord liad. En omdat de andere \olkeren van den druk der

dienstbaarheid onder 't juk van genoemden Koning begonnen te

lijden, beklaagden ze zich overal eenstemmig met dringende smeek-

beden bij den zoon des Almachtigen, opdat deze hen van dien

geesel zoude bevrijden. Deernis voelende, daahle hij uit den hooge

op de aarde neder, en dreigde den Koning dei' Filistijnen genaamd

') Over Sancaisur vgl. noot 1 op pag. 21; voor dit boofdst. vgl. boven I. 11.
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Saucassur. Deze veranderde zich in een borensclielp(diei) — reden

waarom hij Sancnssifr heette, want znlk een schelp heet in de Heiden-

taal Sanca ^) -— en ging in zee liggen , teneinde te ontkomen aan

de woede van den zoon Gods-). Doch deze werd vertoornd en

ging hem achterna in de gedaante van een visch , zooals dezelfde

plaat aantoont, doodde hem, en voerde gezegde horenschelp mee

omhoog naar Caspacara ^) als herinnering aan deze onderneming *),

als ook om met het schallen van dien horen de stervelingen op den

laatsten dag van het Wereldoordeel voor zijn rechterstoel te roepen.

HOOFDSTUK XLV.

Van de tweede incarnatie, die men (' it r m a A k l il r

noemt ^), zooals men zien kan ()[) plaat 5.

Ook wordt in genoemde legenden beweerd, dat, toen in hetzellde

eerste Tijdperk het wereldtoestel op de wateren des afgronds werd

gedragen, en in bestaan gehouden door de almacht van zijn Maker,

de mcnschen echter nog onbekend waren met dit bestaan, en, omdat

er op bepaalde aangewezen tijden aardbeving was, vreesden ze, dat

de wereld in de diepte zou wegzinken. Ze richtten daarom smeek-

beden tot dienzelfden Maker. En deze kreeg medelijden met zijn

schepselen, begaf zich te water in de gedaante van een schildpad,

en hield het gansche wereldstel op zijn schaal op, alles om liet

nienschelijk verstand te doen iiesctfen, hoever zijn macht ging, en

de liefde te toonen, waarmee hij zijn schepselen wist te onder-

liouden, alleen maar om hem de verschuldigde eer en liefde te

bewijzen, voor welk doel ze geschapen waren.

1) Sanca bedoeld als Saük(li)a, daar in het Portugeescli iedere s, die niet tusschen

twee klinkers staat, als de fransclie e klinkt. A. A. F.

'-) Vgl. Baldaeus, fol. 4G.a: „. . .verklaarde hij (Baldaeus' zegsman, zekere „Bramine")

dat deze Vedam ofte het yv&t-hoek was in een hoorn ofte CItanlie (een zee-gewas) ver-

borgen, uyt welke het Vistnum gehaalt heeft, en daarom zeggen zij dat in zulke zee-

hoorns noch de tekenen van vingeren staan".

^) De localiteit Cascapca-a kan ik niet thuis brengen; moet men aan kdlisdpru-K of

(zoo SC drukfout voor oc is) aan kasaparl denken?

*) De sahkha is een der attributen van Visnu; vgl. Baldaeus, l.c: „hier van daan

komt het ook dat zij Vialnum deze wapenen toe-schrijven, in beyde zijn har.dun zijn

Sairai-ain (d.i. kikra . de discus) een Sweert, eude CJumki zijn hoorn".

s) Vgl. boven I. 12.
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IIOOKDSTIK XLVI.

Viiii tic derde incarnatie, die men 1' a r (i li A n I a r

iiucnit'), zouals te zien is op plaat (i.

Op dezelfde wijze was er in genoeuid eerste Tijdperk een andere

beweging op aarde, waardoor ze zijdelings ging hellen, en dezelfde

Maker, in de gedaante van een viervoetig dier genaamd />//•«//,

zette zijn tanden in de uiteinden der aarde en maakte haar weer

vast, om zich aan de mensclien te doen kennen, met dezelfde be-

doeling als boven bes[)roken.

iiooi'Ds'riK XLvn.

Van de vierde incarnatie, welke men AV/ /v/ •>•*•/// e/

All l ar noemt-), zoo als te zien is o [) plaat 7.

In genoemd eerste 'l'ijdperk was er een Keizer, genaiund Ira/ic

Cud'el, een machtige Filistijn, die een zoon had, genaamd Prnla/iudo.

Deze Keizer wijdde zich aan den dienst van Alahes, en verkreeg

van heni het gelnk van onverwinlijk te zijn, en het voorrecht dat

geen enkel sterveling, hoe listig die ook was, en evenmin welke

menschelijke uitvinder ook, in staat zou w-ezen, hem van het leven

te berooven. En begaafd met dit vermogen vaardigde hij strenge

besluiten en verbodsbepalingen uit, dat niemand in zijn Rijk, op

doodstraf, een anderen God mocht aanbidden, dan alleen Makes,

wien hij zijn eeredienst wijdde. Zoo geschiedde het dan ook in

genoemd Rijk. Zijn zoon Pralahado echter aanbad alleen den Al-

machtige, en hield deze aanbidding onafgebroken vol, zonder eenigen

anderen God te erkennen dan dien Almachtige. De Keizer ver-

nam, dat alleen zijn zoon zijn decreten veronachtzaamde, en, in

toorn ontbrand, wilde hij zijn woede koelen, en liet hem in 't

vnur van vlammende bi'andstapels werpen, van zeer hooge bergen

ondaag storten, en in de diepe zee dompelen, doch door de hulp

•) Vgl. boven I. 13.

-) V'gl. boven I. 14. üe hoofdtrekken van het verhaal stemmen overeen met Visnu-

puraiia I. 17—20; de bizonderheid van de zuil, die met lichte variatie ook bij Baldaeus

^^fol. 58. b) voorkomt, is uit het Padmapurana (vgl. Vans Kenned}-, Researches iuto the

nature and affinity of Ancient aud Hiudu Mythology, London, 1831, pag. 312): VI,

adhy. 2ü5.
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iIcs Aliiuiclitigeii bleef liij overvviuimar. Eii diiar de toom des

Keizeis niet bedaarde, liet iiij zijn zoon l)ij zich komen, en vroeg

hem, waar de God was, dien hij aaidjad. Het antwoord was

,, overal". Wederom vroeg de Keizer hem, of hij ook was in een

zwart-marmeren zuil, die daar stond. De zoon zeide van ja. Dan

moest hij dat dadelijk bewijzen, zeide de Keizer daarop, of anders

zou zijn hoofd eraf gaan. De zoon vond dit voorstel goed, en bleef

standvastig door de almacht Gods. En toen hij zich in gebed begaf,

opende zich de steenen zuil, en werd Visnu 'm menschelijke ge-

daante gezien. Deze stortte zich woedend op den Keizer en sloeg

hem in stukken. Daarna greep hij diens zoon Prnlaliado aan, en

zette hem op den Keizerlijken troon.

JTOOKDSTUK XLVlll.

Van de vijfde incarnatie, die men Va ma na Aular^)

noemt, zooals te zien is op plaat S.

Tn het tweede 'rijdj)t;rk -) was er ook een andere Filistljnsche

Koning, of Keizer, genaamd BolU. Deze wijdde zich geheel aan

vrome werken, viiuroffers en aalmoezen, en om deze deugden werd

hij bij een ieder als rechtvaardig man geacht, en verkreeg hij vele

Kijken en Gebieden. En omdat de overige volken meenden, dat

hij als Filistijn de heele wereld aan zich zou onderwerpen, namen

/e hun toevlucht tot God, opdat Hij hem van dat voornemen zou

afbrengen. God verhoorde hun beden en hielp hen op de volgende

wijze: Hij liet zich geboi-en worden uit het lichaam van de eerste

vrouw van Caxiepo ^), zoon van Marinchi, die een kleinzoon was

van Brania. En in deze menschelijke gedaante kwam hij als bedelaar

aan 's Keizers deur, om een aalmoes te vragen op den dag, dat

de Keizer met zijn heelen adel in het Paleis was, omstuwd door

Priesters, juist bezig met het vuuroffer aan den oever der Narmanda.

En hij zeide tot hem, dat hij ook liefdadig was, dat hij echter de

aalmoes moest geven, die hij hem vi'oeg, en anders zou hij er in

't geheel geen ontvangen. En omdat de Keizer een deugdzaam man

was, en overniild m 't uitdeelen van aalmoezen, verplichtte de

1) Vgl. boven I. 15.

-) Het Tretayuga.

•') Het is in overeenstemming met de traditie, dat Visnu in dwerggestalte als zoon

van Kasyapa en Aditi geboren wordt.
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bedelaar hem, dat hij dien al zijn Koniid^rijkeii en bezittingen zou

ai'staan. Hetgeen genoemde Keizer ook deed. Hierover voldaan,

greep de bedelaar den Keizer vast, en voerde hem met zich mede

naar zijn Hijk, om hem naar verdienste te belooneii ^).

IIOOFDSTFK XLIX.

\an (Ie zesde incarnatie, die men P a r l a r a m (t

noemt-), zoo als te zien is o j) plaat i).

In genoemd tweede Tijdperk maakte zich &isisarziiiji , Keizer

der Fillistijnen, zeer machtig, geducht eu gevreesd; hij kastijdde

Koninkrijken, verwoestte Landen, en deed ten slotte alles wat zijn

v(!rblindi! eerzucht hem ingaf. Toen de menschen dit niet konden

dulden, wendden ze zich tot den Almachtigen God, opdat deze

hen van zulk een groote ontsteltenis zou l)evrijden. De Almachtige

leende het oor aan deze beden, en stond toe dat uit een der boven

vermelde ^) acht-en-tachtig duizend Priesters, welke Znmadapü
heette, en uit zijne vrouw Benuca, een kindje geboren werd, dat

de heidenen Parisrama noemen. Intusschen ging bovengemelde

Keizer der Filistijnen voort met zijn slechte en verdorven plannen,

en hij ging daarbij zoo ver, dat hij den Priester Znmadfu/ni, zijn

vrouw en zijn gezin doodde. Uaar Parisramo echter van zijn prille

jeugd af opgevoed ' was met Ma/ies ^) , bleef hij gespaard voor dit

leed, hetwelk de Pilistijnsche Keizer in 't huis van zijn vader

bewerkt had, toen deze juist bezig was met het vuuroffer. Over

welk optreden van genoemden Keizer de Almachtige zoo vertoornd

werd, dat hij Parisramo vrijstelde en hem begiftigde met schutters-

knnst en alle bekwaamheden voor onoverwinnelijkheid, opdat hij den

Keizer, die de gansche wereld verwoestte, uit den weg zou ruimen.

Inderdaad volbracht Parisramo dit ook: hij doodde hem en al zijn

volgelingen, en lierstelde daardoor de rust bij de volkeren der wereld.

1) Het slot vau dit hoofdstuk geeft de traditie zeer onlievrediirend weer!

2) Vgl. boven I. 10 en GO.

•') Vgl. hoofdstuk IG van dit bericht.

') Dowson (A ckssical Diet. of llindu Mythology, pag. 230) vermeldt (op s^rond

waarschijnlijk vau het Sahjadrikhaiida): „In early life Parasurama was under the

protection of Siva, wlio instructed him in the use of arms and gave him the punisu^ ov

axe, from wliich he is named".
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HOOFDSTUK L.

Dat l' (ir is ra ma ii a het r ii y t h er s t u I der wereld uit

Ui 11 does tan ii e d e r d aa 1 d e naar C 11(^1(1, en hoe hij,

g e e 11 }) 1 a a t s heb b e ii d e voor z ij n v e r b 1 ij f, o m d a t e r

slechts zee was, zich pi a a t s maakt e.

Toen de wereld verlost was van de vervolging van genoeiiiden

Keizer, en genoot van economische rust, daalde Parisrawo neder

uit Ilindoestan naar Concao, en daar hij zag, dat er overal zee

was, zonder spoor van land, waar hij zijn verblijf zou kunnen

maken, begon hij vurige beden tot God te richten, opdat die hem

de genade zou aandoen, toe te staan, dat de zee uit haar schoot bind

op deed komen, dat ze ondergedompeld hield; hetwelk hij ge-

makkelijk van God gedaan kreeg, en wel van de Gafes Snsdri ')

at tot lieel Concaö. Ter herinnering hieraan bestaan er in genoemde

(Ifite nog teekenen van zout water, zooals bekend is.

HOOFDSTUK LI.

Dat, to.'U hij zijn verl)l ij f gevestigd had,

('11 er geen bevolking was, hij van den berg ('au e as o

van ]5eiigalen de IJ ramen es erheen bracht, (Mi hun

wetten schonk.

Nadat de bedeu van Paruramu w^aren verhoord door den Al-

machtige, en hij de zee gedwongen had, land op te doen komen,

dat ze bedekt hield, zag hij dat dit ledig was. Hij ging toen naar

den Herg Caucaso'-) in Bengalen, welken de Heidenen Facha

(jovoddo ^) en Fancha Drnrir ^) noemen , en die een oude verblijf-

1) Sazdrl is vermoedelijk xnlniCidri („the Sahyadri-range in noi'th Canava").

-) Met Caucasus zal wel liet Himalaya-gebevgte bedoeld zijn. Volgens de overlevei-iu.n'

voerde raraiurama Brahmanen van het Noorden naar Malabar en schonk hun dit land

ter zoening van zijn moord op de Ksatriya's.

) Beide woorden zijn onduidelijk. Wordt op den Panjab (/jomioiarfft) gedoeld? of moet

men aan de paüca drai-Ulah denken {andrali karnülal^as cnivn guijam draniijas talhn
\

maharastra iti khyalah pancaite draviilah .smi-W»). Het volgende is evenmin goed begrij-

pelijk: inirisranw stapit schijnt te wijzen op parasura}nasthapilah {oï -slhapUak?): „door

Parasurama bevestigd, gesticht, gegrondvest". De Portugecsche tekst luidt: „... Monte

Caucaso em Bengalla, a que chamfio os Gentios Parhd govodiló, e Panchd Drarir antiga

existencia dos Bramenes, e se intitula Parisraimi Slxpil, vem a dizer, cunsci-mdorcs

pclo Parisrnmó" (vgl. addenda).
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phiiits (lur Hrimiencs was en Vdrisiy/mo Slapt I licct, liet wolk wil

y,ogi<cii „ l)e\va;ir(k'rs door l'inisiamo". IJi liij voerde /,e vandaar

weg, en begon die huuleM van ('oucaö te bevolken. Hij gaf' Imn

wetten en voorsclirit'len, om diiiiiiiaar Ie leven, zooals liedi^n ten

daufe de Heidenen van Ooiicaö ze noy in arlit nemen.

HOOFDSTUK LH.

\ an het v uu rotter, hoe en waarom men de Koe
vereei't, en de redenen daarvan').

(ieuo(;mde Priester ZiiuKuldiini was een iji'miiid h'ciliiig en al'-

stammeling van Jiraiiiti. l)c/,e onderrichtte hem in het vuurott'er.

Kn wanneer iiij naar het opgelegde voorschrift dit otter kwam
I)rengeii, phieht hij een koe mede te hrengen, genaamd Camadlwua,

en hij "t verriclittMi van het otter bood liij als offerdier het vleesch

aan der acht rechte beenderen van ile pooten der koe (een van

die, welke de vrouw van Caxiepo, kleinzoon van Brama, van klei 2)

maakte, er levensgeesten aan gevend): zoo maakte hij van het vuur

en 't vleesch een volledig offer, en dit bood hij den Almachtige

aan. De ascdi, die er overbleef, diende als tegengif, om het afge-

haalde vleesch der koe te heelen, en liet opnieuw voor denzelfden

dienst te laten bijgroeien. Vandaar dat het Heidendom de koe als

voornaamste offervoorwerp beschonwt, en als zoodanig houden ze

haar in eere en achting, doch volstrekt niet als godheid, zooals

het volk onverstandig meent, dat de Heidenen haar als Godin

licl)l)cn, want dat is niet zoo en nooit zoo geweest^).

HOOFDSTUK LTH.

Dat er vuiiroffers van v er se h 1 11 e ii d e n aard /. ijn, e u

w a a r o m z e n i e t v o 1 1 e d i g z ij ii

.

De vuurotfers zijn vaii verscliillcndeii aard. zooals ze zijn van

meiisclumvleesch, van schajicn en andere dicix'ii. lu de tegenwoordige

') De inlioud van dit lioüfdstiilv schijnt fantastisch te zijn. eveneens de t)ewering in

liüofdstuk 53.

-) Vgl. hoofdstutj lü van dit bericht.

^) Polemizeert de auteur hier tegen het eerste liericht Uiooldst. 10 s.f.)':'
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Keiiw wonk'ii die otters, ofschoüii ze voel opgedragen worden in

llindoestan, en ze, overal waar Tleideneii zijn, gewoon voorkomen,

(tnulat de otterende Bedienaren het. vermogen missen om het van

de ilieren afgehaalde vleeseh te doen bijgroeien, om die reden voor

onrein gehouden.

HOOFDS'riïK LIV.

l>iit Pnrisraiiio, al zijn volgelingen

n II (1 err ie h t hebbende in zijn ee re dienst, zicii a ;i n

den dienst van God wijdde.

Nadat Parisramo door de verdelging der Filistijnen de wereld

liehoorlijk op orde had gebracht, zonder dat er meer verandering

of beroering in de volkeren voorkwam, ze op de hoogte brengende

van de plechtigheden van zijn eeredienst, de naleving zijner voor-

schriften en de vuurotFers, onttrok hij zich aan het menschelijk

verkeer, en wijdde zich geheel en al aan den dienst des Almachtigcn i).

En van zijn latere daden is niets bei)aalds vermeld, zoodat men

verondei'stelt, dat hij zalig gemaakt is.

HOOFDSTUK LV.

Dat na de verdelging der F i 1 i s t ij n e ii

uit een vrouw van dezen, die daaraan ontkwam,
vijf zonen geboren werden, en waai' om ze vervloekt

werden, en over iiunne laaglieid.

Uit den voliedigen ondergang, dien het Filistijnen-volk door

Parhrcund leed, ontkwam alleen een zwangere vrouw, wier over-

leden man een mond gelijkende op een hondenbek, en een staart

had, terwijl 't overige lichaam menschelijk was. Deze vrouw baarde

vijf zoons-), en nadat deze zoons volwassen waren geworden,

1) Parasurama is een der zeven cimjivin's; men gelooft dat hij thans nog op den

berg Mahendra askese bedrijft.

-) Hoe er, na de verdelging der Ksatriya's, weder nieuwe kwamen, wordt op natuurlijker

wijze verteld in het Mahabharata (I. 64. 5 vlgg.). Eene overlevering, in de Tamil-landcn

wijd verbreid, en eeuigszins gelijkende op de boven gegevene, bij Thurston, Castesand

Tribes, vol. III, pag. 113 vlg.
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lu'froimen ze wedennn de koiiinkrijkeii te veroiitiustcii :/.(mi;iIs de

\<!rdelgde Filistijiieii hadden gedaan), en de ganselie aarde. Ze

wilden zicli Koningen en Meeren der wereld maken, en natnen

do üiiderscheidingsteekenen Jlatra, C/iamar, Pafaca, Gndditi, en

Pameiu aan ^), wat zeggen wil Hoed, V 1 i e g e n w a a i e r, P 1 u i m

,

Diadeem, en andere Vorstelijke insigniën. Deze vijf zonen werden

door Valmim Jliirxi in den naam des Almaelitigen vervloekt. Dit

was een der oudste Priesters, niet Goddelijke genade en vermogens.

Hij slingerde den vloek naar hen, dat ze hun levensonderhoud

zonden vinden in het slavenwerk, dat ze niet aambeeld en vuur

zouden voortbrengen, en dat ze ten eeuwigen dage dienaren zouden

wezen der andere volkeren der wtueld. Zoo ziet men het dan ook

ten huidigen dage vervuld; nun noemt de vijf zonen Punchal'^),

(\\\ (hun afstammelingen) zijn guiidsniedni , arinliandnmkers, koper-

slagers, smeden, en Dr/rada, dat zijn de lieden, die ijzer uit erts

smelten.

IIOOFDSTIK LVI.

Over de zevende inearnatie genaamd Rrnna .liilar''^),

zooals te zien is op plaat 10.

Toen Farisramo [A/dar] de wereld in rust en vrede had aeliter-

gelatcn, en zich aan een leven van boetedoening had gewijd, ge-

schiedde het ontelbare Eeuwen later, dat de Konirig der Reuzen,

llcwo/i genaamd, die tien hoofden had en twintig handen, een

zoon van Trmiahindti '*), kleinzoon van Poii/ft-sfi , en achterkleinzoon

1) Van de vijf hier opgenoemde koninklijke insignia kan ik slechts de eerste drie

thuisbrengen: hatm is blijkbaar chaltra, „zonnescherm"; cliumnr is ciiiudin, „de als

vliegenwaaier gebruikte staart van den Bos grunniens"; pataca zal of hetzelfde zijn als

/;(/ƒƒ((, „diadeem, hoofdband", of palaka „banier" is bedoeld. De andere woorden zijn ook

aan Prof. Kern onbekend, die mij verder mededeelt, dat in de Buldhistische bronnen

de vijf volgende insignia der koninklijke waardigheid worden opgegeven: zwaard, zonne-

scherm, diadeem, schoen, en vliegenwaaier (khadyu, chattra, ».s»is«, paduka, valaiyaTijann).

-) Bedoeld zijn de vijf als een geheel beschouwde groepen, die in Karnatic Pancala's

of Kammalau''s heeten, bestaande uit goudsmeden, koperslagers, timmerlieden, metselaars

en smids, vgl. Baines, Ethnography § 39. a (pag. 58), Thurston, Castes and Tribes,

vol. Ili, pag. 107, en boven I. 34, pag. 46. Den naam Dcnada vind ik nergens, even-

min iets van den vloek van Valmïki; bekend genoeg is de vervloeking van Vasistha's

en van Viivamitra's zonen, ten gevolge waarvan hunne afstammelingen in lagere kasten

herboren werden.

^) Vgl. het eerste bericht, hoofdst. 5— 7.

') Volgens het.Ramayana (VII. 2 vlgg.) is Ravana de kleinzoon van Pulastva (zijn

vader is Visravas) , van moederszijde is hij echter ook de klei nzoou van den askect

Trnabindu, daar diens dochter met Pulastya huwde.
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van Braiiia , de heele wereld in lieroering begon te brengen en U;

verontrusten. Hij maakte zich meester van al de Vorstendommen,

en ging zoover, dat hij Didra. Keizer der Engel-geesten, met zijn

macht gevangen nam, terwijl hij ook Zon en JVIaan verstoorde').

Zoodat de aarde door den druk der onverklaarbare en afschuwelijke

kwellingen haar ondergang nabij was. De dienaren des Almachtigeii

(iods begonnen nu hierover smeekbeden tot hem te richten, en

men hoorde een stem uit dun Hemel, zeggende, dat men moed
moest honden, en voortaan niet meer beducht moest wezen. Hij,

de Almachtige (lod, toch zou zich incarneeren in den schoot van

(^(iinixalut. Gade van Keizer Baxarnth , zoon van Keizer Aju, Heci-

van 't Rijk Ai/odhn, en genoemd worden Rogunata , of met een

anderen naam Ravui 2). En in die incarnatie zou hij de wereld

verdedigen en al haar beleedigers kastijden. En daarna hield de

stem op. Kort daarna, of een zeker aantal jaren later, werd uit

den schoot der genoemde Caunsalia, Gade van Keizer Baxarath

,

Rogunnta geboren, ook genaamd Ravia. Deze bekwaamde zich in

alle krijgskunsten en -listen onder den grooten Priester Vaxista,

Meester der Meester-Priesters. En toen hij nog bij zijn vader den Keizer

in huis was, kwam er op een dag bij den Troon van denzelfdeii

Keizei' een andere Piiester van grootere vermogens, genaamd Vissua

Mitra en verzocht hem, dat hij hem zijn zoon Ragunata oi Rama
zou afstaan, teneinde te waken over en te verdedigen het groote

vuurofFer, dat die Priester Vissua Mitra ging brengen. De Keizer

kwam terstond van zijn troon en reikte met eigen hand zijn zoon

aan hem over. Hij deed hem blaidce wapenen aan, zette hem de

Kroon op en gaf hem boog en pijlen. Daarop ging hij ^) met hem ^)

naar de plaats, waar genoemde Priester verbleef, en deze volbracht

in kalmte zijn vuuroffer, terwijl de b'ilistijn, genaamd Suhaha, ge-

straft werd. Deze was de voornaamste van een ontzaggelijk aantal

en allen onderdanen van Voi'st Ravona. Toen het vuurofFer ge-

houden was, voerde de Priester Vissua Mitra Rogunata of Rama
met zich mede naar het Rijk Mitula, waarover Heer was Keizer

Zanaca ï'idc/u/ *). Deze Keizer was een zeer godvruchtig man. En

1) Iii 't R;ïm. (VII. 13j wordt verhaald, hoe Ravana tegen den Kailasa (Siva's

hemelverblijf) oprukt en de Yaksa's verslaat, later (VII. 18), hoe hij het offer van

Marutta stoort, waarbij ook de goden Indra c. a. aanwezig zijn, die uit ontsteltenis

andere gedaanten aannemen.

2) Raghunatha is slechts een der vele bijnamen van Riima.

•') Bedoeld is wel: Rama met Visvamitra.

^) Janaka Videha, of Vaideha, d.w.z. Janaka de koning van Videha, het land,

waarvan Mithila de hoofdstad is.
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liij li!i(l, hij 't hciriii van zijn reii;e(Miii,t!; '). altijd t'eii Ic'ckciiiiiii- (»|)

/ijii troon, waarop hij ('i-ii zijde; van zijn licliaaiii legde', en al-- hij

zicii al eoii oogenhlik naar den andnvn kant wendde, dacht hij

ieder uur en iedere minuut aan den Ainiaclitigen God, zonder een

oogeul)lik te verliezen, en bevond zich het lichaam in zijn ouilen

staat -). In zijn Rijk Itetrachtte men niets dan waarheid, rede en

gerechtigheid, en er was veel medelijden en nienschlievendluid.

Nog heden ten dage is dat zoo in (hit Rijk, waar nu de JMigel-

scheii gekomen zijn, op zes maanden afstand hier van Goa •'). Deze

Keizer had een dochter genaamd Zrnirifjiti ot' ook wel Si/a.

HOOFDSTUK LVII.

Dat Zaïiftfjui of Sifa uit het vuuroffer te

v o o r s c h ij n k w a m , c ii waarom.

Een Kt)niiig, genaamd l'ailainacxa *), verrichtte een vuuroffer,

omdat hij geen opvolger had. Uit de vlammen trad genoemde

vrouw te voorschijn, die toenmaals Vcdavaty heette. Kort daarna

was er zooveel strijd tusschen de koningen , die tot de plcchtiglieid

uitgenoodigd waren, dat genoemde koning Padamacxa daarin om-

kwam en ook zijn vrouw, terwijl zijn rijk geheel verwoest werd.

Doch men bewaarde altijd dien brandstapel in denzelfden toestand,

en daarin gemelde vrouw, die iederen keer wanneer ze wilde, er

voor haar genoegen uitkwam.

1) em cntrando a reinar beteekent misschien: „telkens als liij de auilitntie-zaal

binnengetreden was om de staatszaken te behandelen".

-) Een. vreemd en onbegrijpelijk verhaal! Iets wat er op gelijkt bij Rogerius (Opcn-

deure, pag. 197, 198, volgens de pagineering der cditio princeps).

3) Zoo staat er! Naar mij Prof. Niermeyer mededeelt, is de afstand van Goa tot de

streek aan den Ganges, waar het oude Mithila lag, ongeveer 1800 K.M.

*) Pndamacxa schijnt op jMdmOlxsa te wijzen, wat o.a. een naam van Visnu is.

Volgens Ram. VII. 17 is VcdüvatI de dochter van Kiiiadhvaja. Door Ravaiia verge-

weldadigd stort zij zich in het vuur, met den wensch in eene volgende existentie de

aanleiding tot Riivana's ondergang te zijn (als Sïta). Van de verdere in dit hoofdstuk

gegeven détails weet het Ramayana niets.
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HOOFDSTUK LVIII.

n il t (leze Zn naq it I dooi- e e u 1 ;i ii d b o ii w e i-

gevonden weid.

Op een diig wei'd ze gevonden door een Pnfel ') (boer), die

zijn v(^lden ging bebouwen. En deze bood )ia;ir zijn Keizer aan

:

geiiDeuiden Ztiwici l'ulc/ii/, welke Keizer iiiiiir opvoedde, als ware

ze zijn eigen doehter, of zijn ziel.

HOOFDSTl'K LIX.

Dat Zonnqiii werd ten huwelijk gegeven n a n Ji oj/ ii tu/ fa.

Toen l)ovenverinelde Priester aankwam niet lio(junata of Barna,

geïncarneerd als zoon van Keizer Daxaratli
,

gaf Keizer Zanaca

Fidelij/ hun gehoor, en betoonde hein eer en onderwerping ^), daar

hij Rogunatn terstond kende als Gods zoon. En hij gaf hem Zanaqiii

of Sita tot vrouw. Het huwelijk had plaats met groote verheugenis

en werd l)ijgevvoond door al de Koningen en Meerschers der wereld.

HOOFDSTUK LX.

D a t n a e e n i g e j a r e n R Oij n n a I n

zich met zijn gade in de wildernissen terugtrok,

en hoe 't verder met hem ging.

Nadat Keizer Baxurath tegenwoordig was geweest bij de bruilofts-

feesten van zijn zoon Rogunata, en 't huwelijk voltrokken was door

den Priester Vissva Mitra, keerde hij naar huis terug en nam dien

Priester mede. En omdat er, nadat hij ecnigen tijd bij Keizer

1) Patel (Hind.) is „the headman of a village, having general control of village

affairs" (Hobson—Jobson, s.v.). — Volgens het Eamayana (I. (56) wordt Sita door

Janaka zelven, als hij het veld ploegt, aan 't licht gebracht.

") De tekst luidt: „deo-llies o dito Emperador audiencia, %<cnerando com aquelln

devida submissiio e conliecendo logo a Bogunatd por fillio de Deos"; dit aquella is

vreemd. A. A. F.

Veihand. der K..,i. Akad. v. Wetensch. Afd. Lettert. Nieuwi- lieeks Dl. XVI N^ 2. 8
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üihvardtli in huis was geweest, l)urgertwisteii ') ontstoiuU-ii, ver-

wijderde Royunnto zich met zijn vtonw en ging nam- de wilder-

nissen. Daar bouwde hij een hut, om erin te rusten, en wijdde

zich geheel aan een eenzaam leven van boetedoening, terwijl man

en vrouw zich voedden met vruchten, die de bergen hun overvloedig

opleverden. In dit leven brachten ze twaalf jaar door. In den

tusschentijd begaf zich bovengenoemde Koning der Filistijnen,

genaamd Itavon, die tien hoofden lind. in l)edelaar.skleeding naar

lio(/ii/iatas hut, met het voornenuii. uiu Zfniriqui te schaken. Toen

haar man afwezig was, vroeg hij liaar om een aalmoes, en, toen

zij er hem een gaf, greep hij haar aan en voerde haar weg naar

zijn Rijk over de zeven zeeën, dat de ll'/iileneii Ln/irn'^) noemen.

1I()()FI)S4'IK LXl.

Dat Rof/nnata, bespeurende, dat zijn

v r o u w w eg was, R a o d n d e ii o o r 1 o g a and e e il , (ni h o e

't verder met hem ging.

Toen Ro(/iinafn in zijn hut terugkwam, merkte hij, dat zijn vrouw

er niet was, en daar hij die gebeurtenis verwachtte, — daartoe

had hij zich geïncarneerd — noodigde hij Sitffriinn, Koning der Apen,

Heer van 't Rijk Qnisghanda, tot zich. Deze apen waren naar de

soort apen, ze waren echter zoo groot als Olifanten. Rogunata

,

als Godheid, schonk hun geweldige kracht ^), natuurlijk instinkt om
de menschelijke spraak te verstaan, beleid en bekwaamheid om zich

dapper en onoverwinnelijk te maken : opdat de menschen zouden

weten, en steeds zich herinneren zouden, dat de menschelijke

krachten geen verbond sluiten met de Goddelijke. Hen ontzaggelijk

leger gevormd hebbende van deze apen, trok Rogunata daarmede

naar Kaap Comonn. En daar de zee uitgestrekt en woest was,

beval hij zijn generaals een brug te maken , zoodat allen droogvoets

die zee ov«r konden gaan. Dit geschiedde in den kortst mogelijken

tijd door bergen en rotsen los te rukken en voor den bouw te

gebruiken. De brug werd honderd vijf en twintig uur gaans lang

1) Juister ware: „huiselijke oueeniglieid", dcch de ttkst heeft: dissens-bes cii-is.

2) Lnru-a is hier en verderop druk- of eopiefout voor Lanrn.

3) De tekst is, onduidelijk: eriio da foiimiturn de mats que de hum Elefanie, n

qiiem liogunald como Deidade influio nelles vigorosas forfas etc. Dit a quem schijnt

verkeerd te zijn. A. A. F.
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en viHM-tig breed ^). Men ziet er lieden ten dage nog sporen van,

wat de zeevaarders heter zullen kunnen verhalen. Die brug heet

llameisvura '^). De [leidenen trekken nog naar die overblijfselen ter

Bedevaart en ze worden hoog vereerd. Toen het werk gereed was,

zond llogunala Angadu, onmiddellijk opvolger^) van den Apenkoning

Subriiim ^), als Afgezant naar Keizer liavon , niet het verzoek om
teruggave van zijn vrouw Zn/iaqni of Sifa te eischen, en ais de

KcTzer aan dit verzoek niet wilde voldoen, hem den oorlog te

verklaren.

llooi'DSTl K LXIl.

Dat Aiijitnlii Si 1(1 niet wilde

mede v o e ren, o m d a t li ij de o r d e r s v a n li or/ ii // n f a

opvolgde, en waarom.

Ofsehoon At/f/(iilii door zijn onoverwinnelijke kracht wel alleen

K(azer Hiiniii kon verslaan en Siltt medebrengen, wilde hij dat

niet doen, omdat hij de orders van Rogimata opvolgde, en zoo

deed of)k Anamanfa, die o])perhoofd was, en alleen het Rijk van

Uavaiia kon verplaatsen^) en Sita medebrengen, over wier verblijf

in een wildernis hij Rof/iuinta bericht gaf. Deze Anamanfa, die de

grootste der apen was, dien ze als onverwinnelijk erkenden, wilde

uit zich zelf Sita uiet brengen waar hij was, omdat hij llogmiafa'^

wil en besluit zou voorbijgaan. Deze toch had hem bestemd om

de Rijken te bevrijden''), welke te lijden hadden van de snoode

wreedheid van Keizer Ravana ; doch hij liet niet na, zijn stoere^

vermogens te toonen om eenige vernieling aan te brengen, zooals

hij op zijn terugkeer ook werkelijk deed; hij verwoestte, doodde,

wondde en verbrandde 't Rijk bij bovenbedoelde gelegenheid.

1) dcvtnynjnnavisifinim fnjnlani s,il,n/,,j,iii,iiii , Enm. en MRli.

2) nalaselur iti klni.it,, 'il.inpi i„;(sil,il,, hhuri (MBIi. IlI. -iS.S. 45). De boiiwinee.stei-

was nl. Nala.

•') Als ijuvai-aja.

1) Drulifout voor Sugrium (Sugrïva).

5) De tekst lieeft: fii:cr ,,asmr n oulru ji/n-l,; letterlijls : „doen overgaan naar

elders". A. A. F.

'') f/uc (I Ihihii ivscrvailo punt libi-rlür ; dit o moet, blijkens reservado, o wezen.

Doch ook zoo is de bedoeling van den auteur niet gelieil duidelijk. A. A. F.

8*
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IIOOI'DSTI K lAlll.

Diit RujiitiKihi c(;ii 1)1 uii moest Ikxiwimi,

ten slotte het iteslaclit der JUiV(tn(i\ doodde, e ii

S'itd t e r u ii voerd e.

Toen de brug op gemelde wijze tot stiiiid was gekoiiicii, trok

RogitMtUi inet zijn leger erover iieeii naar jicniild Hijk, en ver-

woestte het. Alle inwoners werden gedood en hij liet er niets meer

van over. 0|) zijn terugkeer nam hij zijn vrouw mede, die ge-

vangen zat in de woestenij genaamd Axoucaca/i ^), terwijl ze be-

waakt werd door vier zustei's van Havana. Zijn leger bijeengareiide,

gat' hij bevel, oni twee openingen in gemelde brug te maken, een

dicht bij Ruvana\ Ii.ijk, en een andere aan dezen kant-), opdat

de Filistijnen, ofschoon ze door Rogunata^ banvloek waren ge-

troffen, niet, wanneer er nog een overblijfsel van was, het zouden

wagen erover te gaan, om eenig nadec^l te i)erokkenen aan deze

Kijken.

IIOOKDSTI'K LXIV.

Dat II 01/ ir na ta na zijn terugkeer

Vi b iw en tot Kei z er o v e r 't R ij k L a n r a a a n s t e 1 d e

,

en verdei' e daden van Itagnnafa.

Toen Rogunala, als gezegd, terugkeerde, verloste hij daarbij al de

Koningen, Alleenheerschers, en Machthebbers, en ook Keizer Indru,

en alle overige volkc'ren, zoodat hij allen in vrede en welvaart in

hun Rijk iicrstelde. Na de uitroeiing van Havana i nakomeling-

schap, als gezegd, stelde Rogunafa een broeder van Havana, ge-

naamd Vibiven, aan tot Keizer van diens Rijk Lan^a, omdat dez(!

broeder waarheidlievend en een trouw geduldig dienaar van Rogunafa

was. Hij wist ook, dat die broeder een geregeld leven leidde,

wars van de afschuwelijke ondeugden van Ravana , en hij liet hem
in het Keizerrijk behoorlijk in vrede heersenen. Door de lange

afwezigheid van Rogunata van zijn Vader Keizer Daxaraf/i kreeg

1) Met Axoiicavan is blijkbaar bedoeld nkthavan,,. In Ram. en MBh. heet de liisfliof,

waar Slta bewaakt 'wordt: asnkavanika.

2) Van deze twee gapingen, in den „brug" gelaten, weet noch Kam. noch MBh.



OVER HET HINDOEÏSME (II. 63—65). 117

(leze schrik ()[) schrik cii leed zeer door die afwezigheid, zocxhit

hij eindelijk stierl'. Tueu liu(/iin(ita- dit vernam, keerde hij naar

zijn Rijk terug, en bestuurde het vele jaren, zooals hij het wist te

besturen, omdat hij begaafd was met goddelijke voortreffelijkheden.

Va\ eindelijk besloot hij een plechtig vuuroffer te honden, en door

zekere teekenen, die hij haar gaf, trad zijn vrouw in 't vuur,

waaruit ze voortgekomen was '), en verdween ^). En kort daarna

verdween ook Roijmiaia rnet zijn gansche Hijk, zonder een levende

uit te zonderen, van wien hij zeker was. dat hij goed leefde, en

met al zijn Broeders, verwanten, en zijn heele familie, die hem in

den bloede bestond.

HOOFDSTUK LXV

Dal
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HOOFDSTUK LXVI.

Xnu (Ie achtste i ii ca rii a t i e, die iii e u ('//'.•<,/// h'/ar

noemt, zooals ie zien is op plaat 11.

Men hooide iii de lucht een stem ^), zeggende, dat, om Inin den

algeheclen vrede te schenken , hij zich incarneeren zou in een

menschelijkeu schoot. Daar de Filistijnsche koning vermoedde, dat

deze incarnatie hem later in zijn Bestnur zon benadeelen , besloot hij

snoodheid te plegen: hij vaardigde Decreten uit en zond Legioenen

en Staatsdienaren af, om al de pasgeboren kinderen te dooden,

zelfs tot een leeftijd van tlrie jaar. Zoo liet hij ook zeven kinderen

van zijn Zuster Deuquy dooden. Deze was de vrouw van Koning

Vossu Beu, en toen zij voor de achtste iiiaal zwanger was, ver-

moedde de Filistijnsche Koning, dat de door de hemelstem voor-

spelde incarnatie in den schoot dezer Zuster zou geschieden, omdat

zijn zwager Koning Vossu Beu en genoemde Zuster van hem echte-

lieden waren van rechtschapen levenswandel. En hij liet ze in boeien

slaan, en wachters zetten in den kerker van zijn Rijk Motura,

opdat die terstond na haar baring het kind, dat geboren werd,

zouden ombrengen. Toen de tijd voor de bevalling gekomen was,

namelijk op den achtsten dag der afnemende Maan van de maand

Saravoii''^) (Augustus) bracht zij, nog steeds in de gevangenis, het

kind ter wereld, dat men Crusna noemde. En nauw was het ge-

boren, of de voetboeien en ketenen, waarmede beide echtgenooten

vastgeklonken waren, gingen vaneen, en de wachters, die den

Filistijnschen Koning Coiinso de i)evalling moesten boodsclia|)pen,

vielen in een diepen slaap.

HOOFDSTUK LX VII.

Van het droomgezicht, dat Fossii Beu, V^ailer van

Crus na, kreeg, en wat er verder geschiedde.

Nauw was het kind Crusna geboren, of zijn \adcr l'ossu l.h-u

kreeg een vizioen, (waarbij hem gelast werd), dat hij liet kind

1) Bene akaiavatp.

'-) Op den achtsten dag na volle maan in Sruvana wordt het iees,\, jan inasiiinü of

gokulaxtamï (zoo Rogerius) gevierd.
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terstond moest l)reiigeii naar de Woning van Koning Nanda van

't Rijk Gupid'^), en het overgeven aan Koningin Duxamoti ^) , vrouw

van genoemden Koning, en dat hij een dochtertje van deze laatste,

dat ü] tegelijkertijd had gebaard, weg zou voeren en aan zijn vrouw

Dt'uqiii/ zou ter hand stellen ; want Koning Coimso zou dadelijk

komen, om zi_in snood plan uit te voeren en het kind te dooden.

Koning J'ass/i Deu volgde het bevel op. In dien tusschentijd ver-

scheen Koning Coiiiiso met een kort breed zwaard in de hand,

om het kind te dooden. Nauw had hij zijn arm opgeheven, om
den slag toe te brengen, of Koning Vassu Deu kwam tusschenbeide

(!n zeide, dat hij mededoogen moest hebben met het meisje. Toen

liij ileze woorden uitsprak, verdween het kind, en hoorde men een

stem uit den hooge, zeggende, dat zijn mededinger in veiligheid

was en buiten opgevoed werd, en dat die alleen hem. Koning

Coinmi, zou verdelgen niet al wat hem toebehoorde.

HOOFDSTUK I.XVIll,

Van de ontroering, die (deze openbaring)

bij den F i 1 i st ij n s c li e ii Koning veroorzaakte, en

't middel, dat een Zuster van hem toepaste.

Koning Coiinsu werd zeer ontsteld en bedroefd, toen hij gemelde

woorden vernam, doch een Zuster van hem, genaamd Fatona,

kwam met een middel voor zijn verdriet. Deze zuster was begaafd

met Tooveikunst (want nu eens nam ze de gedaante van een kind

aan, dan weer maakte ze zich zoo lang- of zoo klein als ze wilde,

vertoonde zich soms als een schoone vrouw en zoo meer), en be-

sloot haar eigen zog te vergiftigen. Zoo liep ze bij de bewoners

van haar Rijk Motttra van deur tot deur, evenals in Go'pul , en

gaf dan aan al de kleine kinderen zonder uitzondering de borst. En

toen ze aan "t huis van Daxamafi gekomen was, waar ze ontvangen

werd, drong Folona erop aan, dat het haar toegestaan zou worden

Daxamati'^ kind aan de borst te leggen, omdat ze hem zoo gaarne

zoogen wilde. Het werd haar toegestaan en het knaapje begon te

zuigen. Doch het deed dit zoo hard. dat het niet alleen de ver-

1) Uier en iu 't vervolg onnauwkeurig (copie-fout?) voor Gocul {gokiihi).

•J) Db naam wijst op skt. dtik^anudi (of duiiüiinri?); de echtgenoote van Nauda hett

anders Yasoda.
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j/ii'tiyile hiclk wegzoo-r, maiir ook al luiar l)lor(ll>alsciii. Kii Noclriulc

(lal ze uitgeput raakte, wilde ze liet ventje van haar l)oezciii weii-

(liiwen, maar zo kon 't niet gedaan krijgen, omdat hij haar zoo

zwak gemaakt had, dat ze ten slotte er 't leven hij liet 'V

HOOFDSTUK LXIX.

l.)tit Cr lts na, vier tot zes jaar oud, dapperr daden

hcgon te verriehten, en meer o ver. hem.

Toen dit kind zoo tnsschen vier en zes jaar oud was, begon hij

zich aan te sluiten hij veehoeders, en ging hij met iien de kudden

bewaken. Kn wanneer hij dan eens een Filistijn tegeidcwam, zoel)t

hij twist niet hem, en wanneer de man weerstand bood, doodde

hij hem. Doch een van die Filistijnen was een Toovenaar, die zich

in allerlei gedaanten kon veranderen, als slangen en dergelijke, en

die verslond iederen reiziger, die over den weg ging, welke zich

bevond bij de verblijfplaats van dat monster, nu eens in holen,

dan eens in de rivier Emunadeu , op welker oever nog heden ten

dage een boom staat. Deze rivier lag in 't Rijk van Mogol. Toen

de knaap die verdelging der voorbijgangers bemerkte, trad hij

voorwaarts, om die te verhelpen. Hij klom in genoemden boom

aan den oever der rivier Emunadeu, en sprong toen daarin, zonder

acht te slaan op de kreten zijner makkers, de herders, die hem

wezen op het blijkbare gevaar van door 't monster gedood te worden.

En hij kwam met het doode monster aan, hierdoor een eind makend

aan het belagen der i-eizigers. Hierom draagt de brilslang twee v .v

op zijn kop, ter herinnering aan de trap|)en, die de knaap hciu

met zijn voet gaf. Dit monster heette ('nlaia -). De wateren van

dezelfde rivier zijn tot den huidigen dag gekleurd gchUvtMi door

de vergiftiging met het venijn, dat het iiKinstcr op de plek van

zijn verblijf uitzwadderde '').

') Uit is 't verbaal van slechts óéu der vele aaiislageu door Ivainsa te^a^n het kind

Krsiia gesmeed.

-) Skt. kaliya.

') Het water van de Yaniuna is inderdaad, naar mij 1'iof. Ki-rn verzekert, eeuigszins

groeuachtig, terwijl de Ganges meer geelachtig is.
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HOOFDSTUK LXX.

Dat 11 e t K IJ k door de ii M o// 1, l b e z e t e n v a ii d c

Q/'efri'^ was, en hoe hij liet hezit.

Het Rijk EsUinapur, dat thans Deli heet, en bezeten wordt

door Koning Mof/ol, was van de Quetri's, die Somovonw^a'^) ge-

noemd werden , wier afstammelingen waren de Keizers Blorwo Roza

en zijn broedei-s Bimaxen, Jr~un, Nncul en Sadeu^) welke men

Pondoro's noemt, ter herinnering aan hun Vader, die Fo//du liaza

lieette. Deze Pondovo'^ waren aanbidders van 't kind Crmnu, aan

wien ze zonder een oogenblik in gebreke te blijven, om hem de

verschuhligde aanbidding te Iw^wijzen, nederige onderweri)ing en

gehoorzaandieid wijdden.

ilOOFDSrUK LXXl.

Over de oorlogen, die de V on do co- Q a e t r i' % voerden

met hun neven, en verdere gebeurtenissen.

Deze Poiidoüu's hadden ook hun honderd en één neven, zonen

\aii den Itliiiden Koning Dnilanixln , van wie de oudste, genaamd

l)in-hi(l(in. het Bestuur met geweld aan zich wilde trekken en daartoe

zijn vijl' lieven verdreef en zichzelf Heer over het land maakte.

Toen Duriodiiii genoot van zijn Bestuur en Keizerrijk, was er een

Koning, Durpody ^) genaamd, die geen gezin en opvolger had voor

zijn Rijk, genaamd Panxaldeso, en nu smeekbeden, aalmoezen en

andere verdienstelijke werken deed, en ten slotte liet vuni-ott'er

aanrichtte. En toen dit offer ten einde liep, kwam er uit het vuur

een kh'in meisje, dat Dinpodi/ heette'*). Dit werd door haar Vader

den Koning met groote toewijding opgevoed.

1) De Kaurava's en Paiidava's ziju, düor Bliarata, afstammeliugeu vau Puru, deu

„Ahnlierr" van de „Maan-dynastie" {somauunjin , amdmvoiimt).

-) De namen der vijf Pandava's luiden: Yudliisthira of Dliarmaraja, Bliïma of

Bbïmasena, Arjuna, Nakula, Sahadeva.

) Dnipada is koning van Paiïeala-land. In dit lericlit vallen de namen van vailcr

Di-upada) en dochter (Draupadï, eigenlijlc Krsna) samen.

') Geboorte van Draupadï uit de oedi, MBli. I. ItïT. 14. Iets dergelijks boven (tweede

lieridit,' hoofdst. r>7) van Slta.
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'rocn (1(.' vijf Bloeders, zooals boven gezegd is, iiu-t hun Mocck

Contji wiireii verdreven door hun neef Durhidan, zond (hze hc

naar een huis, diit hij ergens had in orde laten maken. Dit \s\

een volledige, goed bewerkte woning geheel van lak iii andei

harsachtige stoffen vervaardigd^). Hij liet hen daar wonen, niaii

gaf vooraf deji zijnen last, het iiuis van alle kanten in i)ran(l t

sleken, zoodra de neven (en hun Moeder) in slaap warm; ü|,>(1;

ze in dezen brand hun leven zonden verliezen.

liOOKDSTlK LXXll.

Dat (Ie P II II do co' ^ in bun hezoe k i n ge n en

gevaren geholpen werden door C r >i -s n a . 1 o tgc; vallen

dezer F o// do r o's.

Daar deze Broeders het kind ('rusiui zeer vereerden, dat hen

altijd bescherinde en behoedde, openbaarde hij hun door een droom-

gezicht, dat dien nacht op dat en dat uur lii't huis, waarin ze

\erbleven, in brand gestoken zou worden, en dat ze iii dien nood

naar een plaats moesten gaan, die iuj Imn zou wijzen'-'). Zoo ge-

schiedde: het huis brandde af, en zij vonden een vrijen uitweg te

midden van den hraiul.

MOOl-DSriK LXXlll.

De Broeders waren vcnbaasd over het optreden van hun Xeef,

die, behalve dat hij ze uit het lüjk had gezet, nog niet rustte, of

hij moest trachten ze uit den weg te ruimen. Ze trokken daarom

bet land uit, en dit achter zich latend ^), gingen ze op zwerftocht

1) Over het huis vau lak vgl. MBh. I. U4. 9—10:

mnasarjnramdxm ijdni drauyaiü kani cit
|

urjneyany ttla santïha tani tatra prndapaijn
||

sari>istailavasal>liii ca lakxayfi capy iinaliJayii
|

inrllikam miirayitua tvatn Icpam kuilye?u diipuya
||

-) In het lIBli. is het niet Ki-sija, die hun vrije aftocht uit het „lak-hins" bewerkt;

Jaar is het ViJura,.ilie hen waarschuwt.
'•) Vertaling niet geheel zeker: pundn em meio ellus: „zettende iii 't midden die

(landen)". A. A. F.
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in vreemde landen. Zoo gebeurde het, dat ze aankwamen in 't Kijk

FuiLVdldenso van Koning Durpody, en daar zagen ze, dut deze al

de vrijers van het heele Oosten of de wereld had uitgenoodigd, en

hun beloofd had, zijn dochter Burimdy, die zulk een schitterende

schoonheid had, dat ze in de gansche wereld beroemd was, tot

vrouw te zullen geven aan dengene van hen, die een boog en pijl zou

kunnen opheffen, welken hij kunstig had gemaakt en die opzettelijk

zoo zwaar was vervaardigd , dat de kracht van een man , hoe sterk

hij ook ware, hem niet zou kunnen tillen, en er een schot mee

zou kunnen doen. Velen der stoere gasten waren daartoe niet in

staat. Toen bood zich Arzun, een der vijf Broeders, aan, en greep

den boog en den pijl. En hij volbracht veilig het afschieten van

den pijl, geheel naar den wensch des Konings. Deze, daarover in

zijn schik, liet hem door zijn dochter eigenhandig een snoer van

kostbare edelsteenen ^) om den hals doen. En de overeenkomst werd

volledig nagekomen, zoodat de dochter aan genoemden Arzun werd

ten huwelijk gegeven. De gebroeders, gehoorzaam aan hun moeder

Conti, gingen haar mededeeling doen van den prijs, dien ze door

hun beleid gewonnen hadden, zonder te verklaren wat die prijs

was. De moeder, hierover voldaan, zegende hen, en beval hun, dat

ze den prijs onder hun vijven moesten verdeelen ^). Toen ze echtei'

later bemerkte, dat het een vrouw was, had ze er spijt van. En

omdat de vijf broeders hun Moeders bevel moesten opvolgen, be-

sloten ze met hun allen Durpody tot vrouw te nemen , afsprekende,

dat elk van hen op de volgende wijze zijn beurt bij haar zou hebben;

HOOFDSTUK LXXIV.

Vervolg.

De vijf Broeders verdeelden het jaar onder elkaar, om elk op

zijn Ijcnrt Durpody tot vrouw te hebben, zoodat elk daarvoor twee

maanden en twaalf dagen kreeg ^). Doch daar de vrouw eigenlijk

1) Het MBh. (I. 188. 27) heeft slechts:

achlija stcklambaremalyadaina jacjanw lninllsuUtm iilsmai/antl
\

-) MBh. 1. 191. 2 zegt KuntI tot hare zoneu, voordat zij uog weet, dat zij Draupadi

verworven hehben: bhniikta sanietija sarve.

*) De afspraak, die de Pandava's ten opzichte van Draupadi maken, is inhetMBli.

(I. 212. 29) van anderen aard. Paldaeus (fol. 121. b) stemt geheel overeen met het

Portugeesche bericht.
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i!cn (lorliter was van het viiiiioti'cr, waaruit ze voortgekomen was,

reinigde ze zieh ') na atioop van de eerste twee maanden en twaalf

dagen hij haar eersten man , voordat ze zicli iian den tweeden gal',

dat wil zeggen : ze riclitte een brandstapel op vn vvierj) zieh in de

vlammen, die haar verteerden. Daarna kwam ze er weer levend uit,

en voli)racht haar Iniwelijksplicht. /oo deed ze vervolgens haar

heele leven, met al haar (ciitut'iiooten.

ii(M)ri)STrK Lxxv.

Dat D it ri (I d(t n een nieuwe v a I se ii li e i d

jegens zijn Neven pleegde, waaivoor /e liclmed

werden d o o r Cr n s // n

.

Dor'iudan, Keizer van Kstaiiapur, vernam, dat zijn neven gevestigd,

terwijl hij dacht, dat ze uit den weg geruimd waren. Vol argwaan,

dat ze hem en zijn Rijk later henadcelen zouden, begon hij terstond

verzoenend op te trechni , en sloot een overeenkomst met hen -).

Hij voerde ze naar zijn Paleis, en, zich vriendelijk gedragend,

/.ouder spoor van den ouden afkeer, gaf hij hun een deel van 't

iiijk genaamd Ituktpiasfa , dat thans Hofstad en Zetel is van Koning

Mufjol'^). Na vele jaren zoo eensgezind met zijn neven geleefd te

hebben, begon Burladan valsch jegens hen op te treden. Hij legde

hun strikken, om hen te vangen, en ten slotte noodigde hij ze

uit, om met dobbelsteeuen te spelen, welke vervalscht waren *),

met de l)edoeling om hun alles af tevvinnen. Inderdaatl geschiedde

dit, ja zelfs verloor Dhormo Raza zijn (tijdelijke) vrouw Durpodij.

Doch de andere Broeders, zich beroepende (jp hun afspraak^),

brachten hiertegen in, dat de vrouw aan lu'i\ allen toeljehoorde,

en dat hij er niet alleen over beschikken mocht '^). Mn toen ze dus

opnieuw dobbelden met dezelfde steenen , herwonnen ze door de

hulp van het kind Crmna hun vrouw. Haar met zich voerende,

trokken zij zich terug naar de wildernissen. Daar brachten ze twaalf

1) In het iLBh. (I. li)8. 14) hierover slechts: mahanuhUaKa Ai/ir sa sumaMyama
babliüva kamjaiia gate ijale 'Imni.

2) lu het MBh. is het Dhitarasfcra, die deze verdeeling treft.

•') Indraprastha is het tegenwoordige Delhi.

') Van deze vervajsching der „dohhelsteeiien" weet het MBh. natuurlijk niets.

s) De tekst luidt: ttsando ile xiaxinia, de vertaling is niet geheel zeker. A. A. F.

'•) Deze voorstelling is niet in overeenstemming met het MBh.
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jtuir lang eeli eenzaam leven door, zonder naai' bewoonde streken

tiM'ng te keeren, teneinde zich te onttrekken aan de woede vaii hnn

neet', die er naai' streefde, de eer van hun vrouw aan te rniideii.

door iiüddcïlen , die hem tot de volvoering \a,n zijn snood voor-

nenieii zouden leiden.

llOOKDS'n K LXXVl.

Dat de Po,n/üro'^ de legers van 1) a r ui d ,i a

xersloegen d (j o r de li u 1 p van 't kind Crxisna.

Diirinddti zond verspieders af naar al de Rijken en alle landen

otn zijn Neven te bereiken, omdat ze onder elkaar overeengekomen

waren, dat, als ze ooit binnen de twaalf jaar een menschelijk wezen

zouden tegenkomen, ze zich weder eraan zouden onderwerpen, om
twaalf jaar lang rond te dolen, zonder de reeds verstreken jaren

te tellen. Kn daar ze binnen dien termijn niet konden ontdekt

worden, kwamen ze daarna bij elkaar in 't huis van iemand, die

hun welgezind was, namelijk Vairata ^). Daar werden ze ontdekt

door dezelfde spionnen van Buriadnn. En zoodra deze de zekerheid

had, dat zij zich in dat oord bevonden — 't Rijk van r/iirafa —
trok hij met zijn legers tegen dien Vorst op, en nam hem gevangen.

De Powf/ovo's waren hierovei' hevig vei'ontwaardigd , doch daar z(!

niet naar genoegen wraak konden nemen, zonden ze afgezanten,

om den vrede te bewerken met genoemden Keizer. Doch daar deze

zich onafhankelijk gedroeg, omdat hij Koningen en Machthebbers

aan zijn zijde had , wilde hij niet het oor leenen aan de voorstellen

en verzoeken der Poiidovo's. In dezen nood namen ze hun toe-

vlucht tot het kind Cni>iiui. En dit verzekerde hun de algeheele

overwinning op hun vijanden. Zeventien dagen lang bevonden zich

op de plaats Cruxetra legers, en deze werden in dien tijd afge-

maakt, en zoo ook de andere volken, welke zich in die leger-

kampen bevonden; want, geholpen door 't kind r'/vAy«</, behaalden

de Potidovi)'a de ovcrwinnin"'.

1) D.w.z. de vorst van Virata
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IIOOl-DSTIK lAWII.

Vodi'tzctt iii.u- van 't vori-'c vcrliaal.

Nadat zo deze overwiiiiiiiig l)cliaal(l liaddeii, l)cguiiiicii de Pdu-

diwo"^ op de aarde te heerschen, en maakten zichzelveii tot Koningen

in de ])taats van hen , welke gesnenveld waren in d(! oorlogen

in ('rudclrd . de plaats, waar liet leger van Sodo/ja/i '^) geheel ver-

nietigd werd in de; oorlogen , die Mof/o/ voerde in de afgeloopen

jaren. Want nit deze oorlogen der Pi)ii(li>r(>\ en Keizer Duriaildii

bleven nog maar tien |)ersonen over. namelijk: drie van de zijde

van üuriadan, Crupachary , AssuastaiiKi , en Yiiy K-san -). en van de

andere zi^jde de vijf Pondovo'^, Assimanta ''')
, en het kind ('rusua,

zoon Gods. Al deze Pondovo'?,, met Keizer Duriadnn, noemden zieli

eerst Couranvo'% *), en na atloop van deze oorlogen onderscheidde

men de vijf gebroeders als Pondovo's, om verschil te maken tusschen

de eene en de andere familie, en deze naam Pondot-o's bleef hnn

eigen tot op heden, zooals men zien kan nit de legenden der

boeken in 't algemeen.

IIOOFDSTIK LXXVTfT.

Dat na de geboorte van ('rnxna en zijn daden,

de wereld tot rust gebracht zijnde. Ii ij verdween-').

Nadat het Heelal met beschaafd beleid l)evredigd en Cnisnn aan

de Monarchieën der wereld volmaakte rust had geschonken , door

de ver])lichte leer, die hij hnn gaf, en er zoo lange jaren ver-

loopen waren, ging Crusnu naar den oever der rivier .5.7/« Cnfir^).

Daarheen vergezelde hem Arzun , een der Po/idovo'^, en Orusna

vroeg hem, hem te mogen omhelzen, ten teeken van de liefde, die

1; Vermoedelijk is dit de Kanaujiya brahmaan Sadoba, die zich uitgaf voor Sadashiv

Rao Bhau en in 1776 het grootste deel van Konkan veroverde (Imp. Gaz. vol. XXI, pag. 76).

-) De drie zijn volgens het MBh.: Krpa (in den Portug. tekst blijkbaar Krfacarya),

Asvatthaman en (niet Yuyutsu, docli) Krtavarman.

3) Wie hiermede bedoeld is, zie ik niet.

*) Zal wel druk- of kopie-fout voor CoKcaio's zijn.

5) De bron van_ het hier volgende is mij onbekend, en de voorstelling van Krsiias

dood wykt hier af van de gangbare, vgl. bet eerste bericht, hoofdstuk 26.

*"') Den naam der rivier kan ik niet thuisbrengen: vuhilialliii?
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hij voor Ikmu had, en dat hij hem altijd als een hulp in huis zou

iniinii '). Hit weigerde Arzim , hoezeer Orusna er ook bij hem op

nandrong Toen vroeg Crmna hem om de gunst, zijn boog te mogen

aanraken -). Eu door het gevlei van Crtisna stond Arzun zulks toe.

Nauw had hij met zijn hand den boog aangeraakt, of Crusna ver-

dween, terMdjI hij in de lucht zulk een glans verspreidde, dat

Arzun bezwijmde. En terwijl de gansche wereld verbaasd was over

deze gel)eurtenis, ging Crusna bij zijn Vader den Almachtige wonen.

Voor het heengaan van Crusna, had hij een Priester, genaamd

Vei/asrusi'^), zijn bemindsten discipel, waarover later, en afstam-

meling in 't vijfde geslacht van Bravia , behoorlijk onderricht iu

al de plechtigheden
,

godsdienstige gebruiken en overige m^ steriën

betrekking hebbende op het goede leven der menschen. Bhormo

Uaza Pondovo week geen haarbreed af van de gansche leer, die

Feynsrosi hem onderwees , want hij vereerde hem evenzeer als

CrusiNi. Hij lichtte zich dan ook in zijn RegeeriiigsV)eleid steeds

naar de raadgevingen van l'ei/nsrusi.

HOOFDSTUK LXXIX.

Dat vóór het heengaan van Crusna de leer,

welke hij aan den Priester rei/asrosi/ achterliet,

door dezen geopenliaard werd aan D/ioruio Jlaza,

waarna hij zich verwijderde; en van den dood

der F o ndouo' ^.

Deze Priester, dien de Heidenen aanzien voor het hoofd van

liur. eeredienst, en als insteller der plechtigheden daarvan, ver-

klaarde aan DJiormo Itaza , dat de Eeuw genaamd Duapar ten

einde liep *), en thans die genaamd Caliuga begon , en dat hij er

daarom zeer op gesteld was , de bewoonde oorden te verlaten , en

naar de Wildernissen te gaan , om een boetvaardig leven te leiden.

1) üe verwarring van zins-onderwerpen, die zoo vaak voorkomt, maakt de vertaling

ook van deze plaats twijfelachtig. De tekst luidt: „e co»i que o tratdra sempre assistincio

em sim casn, o que negando-Uie enz. A. A. F.

-) Weder eenigszins onzeker : tocar o seu aj-ou, zal wel op Arjuca's boog slaan. A.A.F.

*J Met Veijdsrosi is stellig Vyasa {oijasa-ivi) gemeend. In hoeverre de vermelding,

dat hij in 't vijfde geslacht van Brahma afstamt, overeenstemt met de purana-traditie,

i? moeilijk na te gaan.

') De Krsna-avatara heet in het derde (Dvapara) Yuga te hebben plaats gehad
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Kil diuli-lijk giiii,' hij liicrtoe over. Zomler verwijl venhvi-en de

l'ricstiT, terwijl hij de Pondoro's nog verwittigde, dat het ook vnor

lii'ii zeer nuttig zou wezen, een zwervend leven te gaan leiden.

Ze volvoerden dit terstond , en gaven hun Rijk over aan hun

kleinzoon Pnricile '). Zoo hegonnen ze hun pelgrimstochten a;in de

andere zijde van den berg Twaxol , hetwelk wil zeggen ,, zeer kond" '^).

Toen ze aan den oever der rivier Mandaqhhd gekomen waren ^),

viel Durjjodji erlangs loopende iu het water en verdronk. En de

Poiidovo's wierpen haar (lijk) weder in de rivier'*), volbrachten de

verplichte lijkplechtigheden, en daarna stierf Sadeo. Na dezen Naquol,

Arziin en ten slotte Bwiawen , allen op verschillende dagen. Alleen

ükorvio Razn bleef ovei'. Deze werd door geesten geleid naar

Emupurl (Vagevuur) teneinde zich te reinigen van vroegere zonden.

En terwijl tot straf de groote teen van zijn linkervoet in 't Vage-

vuur bleef, wegens een zonde, die hij beging, oindat hij twijfelde

aan do verklaring eener waarheid, werd hij in gezelschap van zijn

Neef Duriadan-, voor wien Dhormo liaza ook door zijn l)edeii ver-

lossing bewerkte"'),, naar Vaincuto gevoerd ('t Vredeoord), waar hij

weder vercenigd werd met zijn broeders en hun vrouw Diiipody.

IIOOKDSTIK LXXX.

Dat al de 1' r i e s t (

l'ey asro hij v e r n a m e n

Toen ze de afwezigheid van Ai-w Priester l'c//af<ros>/ vei-iiamen,

gingen al de andere Priesters op weg naar de wildernissen, in de

gedachten houdende, dat de eeuw (kl'mqn hard zou wezen, van

wege de vele vergrijpen, veikeerdheden , boosaardigheid, en ten

slotte zondig, zoodat ze den toorn (iods zon oiiwekken . reden

') Pariksit geldt als Arjuna's kleinzoon.

-') Het woord Inmasnila (gelgkwaardig ongeveer met het meer bekende himfilni/n)

betcckent: „sneeu wgebergte"'.

*) In liet MBh. (16ilc parvan) wordt in dit verband gecnerlei vermelding gemaakt
van de MandakinI, een Ganges-arm, die op den Himalaya ontspringt. — Overigens is

de opeenvolging van den dood der Paiidava's in overeenstemming met die van het MBh.
•*) Tekst: e correndo jjiir Ma cnliio nclla a Diirimdy, c acnhou a vidu, a qiieni

InnfAraö no mesnm rio , letterlijk: „En langs deze (MandakinI) loopende viel Durpody
erin (in de rivier, y rio) en eindigde het leven, welke ze (= waarop ze haar) wierpen

in dezelfde rivier^'. A. A. F.

•'') Dit is niet precies de traditie.

toen ze het v
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waai'oni ze , teneinde daaraan te ontkomen , zich zoo terugtrokken

bij 't l)egin van genoemde Eeuw tot den huidigen dag. 't Staat

vast, dat ze het aantal van twee duizend honderd zes en zeventig

jaren moet liereiken ^).

HOOFDSTUK LXXXI.

Dat God niet meer zicht ha ar voor de menschen
zal verschijnen, zoon Is dat vroeger geschiedde, en

dat 11 ij hun smeekbeden z;il verhooren, wanneer ze

zij n Heeld e n a ii n 1) idd en.

Deze Priester Vei/asro>it had in Ac onderrichtingen, die Crusiut

hem achterliet, de mededeeling gekregen, dat in de Eeuw ('fi/i/K/(/

(iud niet meer verschijnen zou, gelijk dat voorheen was, toen hij

zich in voor ieder zichtbare gedaante vertoonde, wanneer men hem
aanriep; doch hij zou 't oor leenen aan de beden en smeekinggn

der rechtschapenen dezer aarde, en van een ieder die hem waarachtig

vereerde en liefhad. En opdat de wetenschap hiervan voor altijd

l)estendigd zou wcirden , beval hij, dat men zijn Afbeeldingen zou

maken en in Tempels zetten of in huizen voor dien dienst bestemd,

zijn ceremoniën betrachtende, waarvan de Priesters op de hoogte

waren, zijn naam aanroepende met een oneindig aantal namen.

Daarom is 't ingesteld onder de Heidenen, God bij zijn verschillende

afzonderlijke namen aan te roepen, terwijl er eigenlijk maar een

(jod is.

HOOFDSTUK LXXXH.

Dat de voorschriften, in acht genomen
door de Heidenen, door den Priester Veyasrosi

zij n bevolen.

Nadat deze Caliiiga-QGWv,' was l)egonnen, gaf Vei/asrosi hei Noor-

.schrift, dat de Bramenes zich onthouden moesten van alle vleesch

en allen wijn, omdat hij er zeker van was, dat in deze Eeuw veel

boosaardigheid zou heerschen , en de menschen zouden trachten

1) Welke strekking deze laatste woorden hebben, zie ik niet.

Verband, der Kon. Akad. v Wetensch. Mi. Letterk. Nieuwe Reeks Dl. XVI N^ 2.
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iia.ir wraak op clkaiidiT. De liefde voor den ineniiieiiseli zou ver-

miiidereii, en ten slotte zouden ze niiuder waariieidlievend zijn.

Kn om deze zouden zou liet vunroll'ei' niet tot volkoiueulieid j^'i'-

i)racht worden, waarbij (ïod placht ziuhthaar te verschijnen, gelijk

men ziet, dat hij tegenwoordig niet meer verschijnt. Daarom ver-

bood hij vlcesch en wijn, oj)dat de Branienes zouden voortgaan niet

het dooden van hun vleesch, om -zich niet over te geven aan grootere

ondeugden door verzadiging aan vleesch en aan wijn, omdat deze

een machtige prikkel is ter opwekking der levensgeesten, en tot

wellust aanzet.

HOOFDSTUK LXXXIII.

Dat (1 (^ Heidenen zich gaan reinigen te C'(f,vy of

l'f/ ra u ue-s-s'// en waarom.

Aan de andere zijde van 't Koninkrijk Hengaieu, zeer oude

wbonplaats der Branienes, ligt het Rijk of land genaamd Caxj/ of

i'arannessi/, hoofdgebied van 't Heidendom, w'aar een. Temjjel is

met het Beeld des Almachtigen. Daarheen gaan de bedevaartgangers

tot het doen van hun devotie, oindat het een daartoe bestemde

plaats is. Wanneer ze die verricht hebben, gaan ze verder naar

't Rijk Gaya^), plaats bestemd voor 't vieren der lijkplechtigheden,

eu diensten voor de zielen der afgestorvenen. Daarna trekken ze

naar 't Rijk Pruyaga i), waar de boom 2) staat, die bestaat van de

schepping der wereld af tot heden, zonder meer bladeren voort te

brengen, noch meer te groeien dan liij vroeger gegroeid is. zoodat

hij blijft zooals hij is.

1) Over öayii en Frajaga vs-1. Rogerius, Open-Deure pag. 208, 209 (volgens de

pag. der ed. princ).

2) Dit is de beroemde aksayavala {vnur. Ficus indica) te Allaliabad, dien reeds de

Chineeschc pelgrim Hiuen Thsang moet gezien hebben, en waarvan volgens Crookc

(Popular Rel. and Folklore p. 248 = The popular Rel., vol. II, pag. 98) reeds in het

Kamïlyaua melding wordt gemaakt: Rama, Sïta en Laksmana zouden onder zijn schaduw

gerust hebben. Hij wordt o.a. ook in het Padmapurana (VI. 25. 7) vermeld:

yatra vatasyaksaijasya darsanani kurute narali
|

tenn daréanamatrena brahmahatya vlnaéyati
\\

Over den boom 'vgl. ook M. "Williams, Brahmanism and Hindüism, pag. 337. Of het

in 't volgende Hoofdstuk gedane verhaal van Keizer Akliar en den Boom reeds ook uit

andere bronnen bekend is, weet ik niet.
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HOOFDSTUK LXXXIV.

V a n e e 11 Ij o o iii , die v a n de s c h e p p i ii g d e r

wereld af in "t Rijk Frayaya staat, zijn eigenschap

en z ij n g e li e i ni e n i s s e ii

.

Toen Keizer Huculxir van Dell en Agra de wonderkracht van

dezen Ijouni vernam, wilde hij nit nieuwsgierigheid eens zien, hoe

't wezen zou, als hij de takken van den boom liet afkappen. Zijn

hovelingen voerden den last uit, en den volgenden dag zag men
den boom weder met dezelfde takken. De Koning, verbaasd over

dit wonder, liet den boom omhakken. Doch den volgenden dag

was hij weer in zijn ouden toestand. De Koning werd vertoornd

en liet hem weder omhakken, en tot onder in de aarde de wortels

uitgraven, zoodat er geen spoor meer van over was. Bovendien liet

hij het ontstane gat vullen met aarde, en de heele oppervlakte ervan

met gesmolten lood bedekken, opdat men nooit meer van dien boom
liooren zou. Den volgenden ochtend verschijnt dezelfde boom weer

ongedeerd en geheel in zijn ouden staat. Daarover verbaasd beval

de Koning, dat niemand den boom mocht schenden, en deed vele

schenkingen en gaf genadebewijzen, om te maken dat de boom

goed verzorgd werd, terwijl de heele omtrek ommuurd werd, opdat

niemand — op straffe des doods — meer hem naderen zou, om
hem te zien.

HOOFDSTUK LXXXV.

Voortzetting.

Nana, die is Balagi Bagi Rao Fradando^), Marata-Kow'iDg

en Overheerscher van Azië, onderwierp die Rijken aan zijn macht,

en terstond gaf hij vrijen toegang aan' iedereen, die den boom

wilde zien. En zoo is 't tot op heden, zonder eenige belemmering.

En tegenw'oordig kunnen de bedevaartgangers nog vrijer gaan, omdat

de Engelschen, die heerschcii over al die Rijken tot dat van Ben-

galen toe, de vrijheid waarboi'gen en iedereen beschermen, die naar

deze Rijken komt.

1) Balaji Baji Rao was de .Sdc Pesh^a en regeerde van 1740—1761, vgl. Imp. Gf

en Elphinstone, History of India, pag. 723.
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IIOOI'DSTITK lAXWI.

Dat, l)ii t wij tclpu iitfM in hun .•eredienst.

die de ]U/lü'ii of La n d s- p r i es t e i's niet kunnen
ophelderen, ze naai' lui n Fans kunnen i^aan, die

te ('mr 't zetelt, en andere ü;e\ allen, waarin d i
.

Paus onniaehtiii- is

Voor al de twijfelpunten . die zieh voordoen in hun ritus en die

niet opgehelderd kunnen woi-den door de /^//r/s ') of [>andspriesters.

jfaan ze naar hun Paus-), die zieh hevindt in dat Ivijk ('uii of

Faranexi. Wanneer 't bijvoorbeeld gebeurt, dat een Hraniene-\rou\v.

die weduwe is, zwanger wordt, of een gehuwde overspel pleegt.

en men het doorslaande bewijs van h;i;ir sehidd ln-eft . woi'dt ze

uit de Hranieiie-kaste gestooten en heeft ze \ei(ler geen genieen-

sehaj) of hulp binnenshuis, gelijk een i'ot lid. Docli wannt'er di'ze

vrouw naar Vdi-aiie.i/i gaat om zieh te reinigen, en ze bi'engt dan

't bewijs mee van de vergiffenis haar geschonken door den Paus.

dan wordt ze in haar vroegereii eerestaat hersteld. \\\\ zoo zijn er

meer zulke gevallen. Echter gaat dat niet in de volgende, waarin

gezegde Paus geen dispensatie kan verleeiien: zoo \oor 't hertrouwen

eener Bramenc-weduwe, of 't eten van vleeseh of drinken van wijn

toe te staan; of wel in den Braniene-stand o|) te nemen eenig

individu, 't zij een Queiri, een I'oisso of een Stulru, of van een

willekeurige andere Moorsche natie enz. Evenmin vei'inag hij van

een Suclro een Voisso, of van een J'oissu een Qiietri te maken.

1) Deze Bolos komen oolc in hoofdst. 95 en 98 voor. Dit woord schijnt skt. bidu {of

baUikn) te zijn en duidt een soort van priesters aan (Caj'ey: ^vadii, a brahman, who
resides with and performs religious ceremonies for a person of the Sudra caste''), reeds

vermeld in het Sivapuraua (cp. 43). Zij komen nog voor in de Lettere dell' India Or.

(Vinegia 1580), pag. 121: Boti, che sono gentili e huomini di molto rispetto" (uit een

brief van 15G9); by della Valle (vol. I pag. 80 der Engelsche vertaling): „The most

esteemèd amongst the Brachmans . . . are those who perfoiin the office of Priests, whom
they ca'1 Boli", waarbij de uitgever opmerkt: „for bhai or bhat, a common title among
the Mahratta Brahmans"; en eindelijk in de bul van Gregorius XV uit 1623: „Lineam

. . . non accipiant. . . a ministro, ijuem Botiim . . . appellant,. . . sed a sacerdote catholico."

-) De tekst heeft i>nnti/ir.e, wat misschien beter met „Hooge-priester" vertaald ware.

In onde brieven en reisbeschrijvingen is meermalen sprake van een Archi-brahmaan;

of deze waardigheid nog heden bestaat, heb ik niet kunnen vaststellen; Prof. Kern weet

er niet van.
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ITOOFOSTUK LXXXVII.

Diit maiiiien met veel vrouwen mogen
huwen, echter mag een weduwe niet hertrouwen

en meer gevallen.

Terwijl het den mannen vrij staat, te trouwen met zooveel

vrouwen als ze willen i), mag de vrouw, wanneer ze weduwe is,

in geen geval hertrouwen. En doet ze dat toch, dan wordt ze

onverhiddelijk uit de kaste gestooten, want de Paus kan haar geen

vergiffenis schenken. Op dezelfde wijze moeten de Ouders van een

Bramene-meisje haar uithuwelijken, zoodra ze volle elf jaren oud is.

Dit is de la;itstc termijn, en wanneer ze door tegenspoed of armoede

ongetrouwd blijft en vóór dien reeds haar maandreiniging heeft,

terwijl dit hekend is buiten haar huis, dan is dit meisje met haar

Ouders en haar gansche familie onteerd en de Paus kan geen

dispensatie verleenen. En 't meisjes wordt als slavin verkocht door

den Divao -), ook al liehoort ze tot den luxigsten adel of heeft ze

koniiddijk l)loed.

iiOOFDSTUK LXXXVTII.

Dat er te m pels e n beelden zijn in Kaap
('(imoriin en in verschillende streken, elk met een

eigen naam, doch alle van den zelfden God.

in Kaap Camorini is een tem])el uiet het beeld van Manie-wor'^),

waarviin wc te voren ^) spraken. Te TripoH is er ook een met het

l)ecld van reiirntexa^). Te Fondcpiir van Vitoha oi Fandurnngu^);

') Vgl. de noot op Rogerius, pag. 51 (pagiii. der ed. piinceps).

-) Hier mede zal bedoeld zijn: ,,tlie head iinancial minister, whether of the state or

a pi-ovince, . . . charged, in the latter, with the coUection of the revenue, the remittance

of it to the imperial treasury, and invested with extensive judicial powers in all civil

and flnancial causes" ( Hobson-Jobson , s.v. dewtiun). — De gegevens ontbreken mij om
de bewering van den Portugeeschen berichtge/er te toetsen.

') Bedoeld is de prachtige tempel op 't eilandje Rameivara, tusschen Ceilon en 't

vasteland, vgl. o.a. M. Williams, Bnihmanisni and Hindüism, pag. 445.

i) Vgl. hoofdst. Gl.

•') Over den aan Vei'ikatesa gewijden tempel te ïirupatti in North Arcot District,

vgl. M. Williams, op. cit. pag. 268 en de noot op Rogerius, pag. 152 (ed. princ.)

'') De stad Paiulharpur (in Dekhan z.o. van Poona"! staat onder de bescherming van

den God Krsna, als Vitlioba, vgl. M. Williams, op. cit. pag. 50 en 2G3 en Imp. Gaz.

XI, pag. 332.'
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te i'd(liij»io, in 't Kijk van Bidniir, van Crusiia '). En iioj;; veel

andere tempels op verschillende plaatsen, waar ieder van deze beelden

wordt aangebeden als dat van den Alniaelitige met het gebed,

dat in 't begin verklaard is. Ook is er in Saurjiwlhn -), in de landen

van Bouusulo^), de tempel van rHo/ja. In Nr/roa^), van dezelfde

landen, is een beeld van Mahes; in Mangtiez van de Provincie

l'ondu is er ook een tempel met denzelfden naam Wlanpuez, die

eigenlijk van Malies is. Er is ook die van Nn(/iie~, die eveneens

van Malies is. Al deze aanroepingen zijn onder den naam van

denzelfden Alnuu'htifjc.

HOOFDSTUK LXXXJX.

V o o r I z e 1 1 i n g.

Te Q.ueii/a''), in <lc landen van Ponda , is een ten)pel van

Kan/adm-ffa^'), die liet l)e(!](l is van Ma/ics' vrouw. In liandora

,

van genoemd gewest, die van Liic.iimim , vrouw van /'is/iii. Dan

zijn er nog andere: van Boe/roti, Mfiirasur Mtirdmii '')
. die over-

eenkomen met het l)eeld van Lacwiiiilin. in al deze tempels mag

geencrlei Bagata (ook pagodice — ontuelitig tempelfeest — of

feitigo) gegeven worden ^), want znlke zotternijen worden daar niet

toegelaten. Alleen brandt men er veel wierook, en andere reuk-

werken, en doet men er d(! verplichte devotie. Ook verricht men

er vuurotters en spreekt veel gebeden uit, terwijl men in verzen

de wonderen bezingt, en men doet er al wat ieders vroomheid

meebrengt. Men leest er de oude geschriften en zedekundige ver-

lialeii, zonder de minste gedwongen heffing.

1) Te U(lupi of Udipi, een heilige plaats in Z. Canara, N. van Mangalure, l)eviiidt

zich een beroemde Kvsna-tempel, door Madliavaciirya gesticht.

-) In Portugeesch gebied, enkele uren oostelijk van Goa gelegen.

'') Bhounsla (eigenlijk Bhoslah of Bhonslah) is oorspr. de Ijijniiam van Sivajï, maar

dan ook van. eenige andere Mahratten-vorsten.

•') De plaatsnaam Naroa en de goden-namen Manguez en Naguez kan ik niet terecht

brengen (vgl. evenwel addenda). — Ponda is de stad Ponde, Z. O. van (ioa.

5) Bedoeld is Quilon oi Koulam (Coulam), een stad behoorende tot Travancore.

6) Vgl. diirrja kantimall bij M. Williams, op. cit. pag. 447.

") Met Bogvoli is zeker wel hhagavatl, en met Maixasur Mordaiti zonder twijfel

mahiiüsuramardanl bedoeld: Durga als o verwinnares van den in buffel-(»in/iwa) gestalte

gedachten Asura.

8) De tekst luidt: „em todos estos templos naö se póde usar de qualidade alguma de

Bagata, pagodice, ou chamado feitigo". Blijkens het verband, zie ook het volgende

hoofdstuk, is hagala gelijkwaardig met abhicara. Het woord is mij niet duidelijk.
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HOOFDSTUK XC.

l):it in (h' l'agocU'ii. waar 1) e e ld en zijn

van r f / n I en andere heelden, deze niet van God
/, ij n , ni a a i' v a n de INF a n n en d i e d a p p er geweest z ij n

,

waardoor ze aanbidders heli ben.

De overige namen, waarmede de Heidenen hdu beelden noenuüi,

als l'efdl, Rocelnatfi, Bmlda, lioiroom ^), Qnefrapal^), Canddao Rao"),

en dergelijke meer, zijn die van Koningen of personen , die dapper

geweest en in de oorlogen ter verdediging van hun vaderland of

hun Rijken den heldendood gestorven zijn , voor wie het Heidendom

zijn Pagoden heeft bestemd. In deze worden de Bagata% gevierd,

waarbij hanen en andere dieren worden geslacht, en dan wordt

voor iedere hekserij, die ze verlangen, een bepaalde aanbidder aan-

gewezen ; want naar de wet mogen de Bramenes zelf geen Bagcda

uitvoeren of eenige andere hekserij. Wel mag dit geschieden door

andere personen, daartoe aangewezen uit de kasten der Sudro's,

C'iinimljui's, ^) en dergelijke.

HOOFDSTUK XOl.

Over de wasschingen, die op bepaalde dagen door

de Heidenen verricht worden, en waaiom.

De grond voor hun wasschingen op door hun ritus bepaalde

dagen ligt in de zekerheid, dat die wateren uit de rivier Mandaquini

vloeien, welke haar oorsprong heeft op de hoogten van een berg,

1) Met Boirooin zal wel Bhairou lieilocld zijn, oorspronkelijk een godheid (i/'i'"i"i'ci'<i'")

der Dravida-stammen, geïdentificeerd met Bliairava, vgl. Ene. of Rel. and Eth., vol. V,

pag. 10 b, en Crooke, The popular Rel., vol. I, pag. 107; volgens Crooke (E.R.E. 1. e.)

is deze godheid dezelfde als Quetrapal, d.i. Khetrpal (skt. Isetrapalu).

2) „In a much lower class is Khaiidoha or Khanderav, „sword-father", prolialily a

deitied non-Aryan prince, now the chief Guardian-deity of the Deccan", Crooke in Ene.

of Rel. and Eth., vol. VI, pag. 701. b; „he is now regarded as an incarnation of Siva

in his forni Mallavi", M. "Williams, op. cit. pag. 266.

-) Bedoeld is waarschijnlijk de kaste der Kurumbans, vgl. Baines, Elhnography

§ 70 (pag. 103). Ook Linschoten (I, pag. 172, ed. Kern) spreekt van de Corumbyns

als „de verachtste en miserabelste van de Indianen". Prof. Kern leidt het woord af van

skt. knlniiiliin („huisman").
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die achter den Berg Imaxol ligt, waarheen tot nu toe nog geen

levende ziel is doorgedrongen. En in 't denkbeeld, dat de wateren

dezer rivier heilig of zegenrijk zijn, omdat ze van de Hemelen

afdalen, en in verband staan met de ,, zoete rivieren" genaamd

Ganga\, onderwerpen ze zich aan wasschingen daarin, en niet om
eenige andere geheimzinnigheid, alleen maar omdat de oevers dezer

rivier betreden zijn door de Pondovo'?,, en zij zelven met de vrouw

Burpodii daarin omgekomen zijn, zooals boven ^) verhaald.

HOOFDSTUK XCII.

Dat ;il de p Ie e h t i ghe d e u en offers, die de

Priesters verlichten, naar de v oo rse li i- i It e u zijn,

welke r ca sro,^
Il

liuu a e liter liet.

Al de eercuiouieii , oliers, \oorscliiifteii
, geboden eu al 't overige

(lat vastgesteld is in den heidensehen eeredienst, evenals de legenden,

geschriften enz. volgen en betrachten de Heidenen naar de instructies,

welke de Priester Veasrosy aan de Priesters gegeven heeft ^), terwijl

ze volledige nakoming in acht nemen en een eed van gehoorzaam-

heid doen , om zich te onderwerpen aan het „onus" zijner voor-

schriften, zonder eenige schending daarvan.

llOOI'DSrUK XCTIl.

Dat P a r i a r a m o ecu i e d er v e r \' I o e k t e , die

de offers \an den Priester Za m a d a (j ai ontheiligd

had, en waartoe hij ze vervloekte.

In de zesde tevoren vermelde vleeschwording, zeiden we, dat

Sasarziin, Keizer der Filistijnen, die gevreesd en machtig was, het

waagde den Priester ZamadxHjnl, zijn vrouw Rentten, en zijn gansclie

gezin te dooden, en daarbij ook de Koe Catttadeiiti. Parisramo

,

hierover verontwaardigd, maakte een einde aan 't (Uireclit en deii

f

1) Vgl. hoofdstuk. 79.

-) VySsa (Veda-vyasa) geldt immers als de compilator der Veda's, van het Mal.al.liarata

en van de Purana's.
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willekeur van den Keizer door hem en al zijn aanhang te doodeii.

Dit geschiedde door plagen over hen te zenden. Om de afschuwelijke

misdaad die ze gepleegd hadden: het oifer en wat verder tot den

///(/«-ritus behoort, te hebben ontwijd, moesten ze voortaan rond

/,werven in vreemde landen, voor altijd gescheiden van den omgang

met rndu'^, onderworpen aan andere Wetten. Echter zouden ze

ren (iod aanbidden, terwijl ze in verschillende deelen der wereld

/.ouden l('\cn zooals geschied is. wordende dezen Mooren, genen

Kart'ers, anderen Joden.

iiooi'DS'rriv xciv.

Dat de Priester Veaxroni/ verklaard heeft, dat

er in de Ca I i i' (/ a -v k- w w nog twee v 1 eescli w o rd i n ge n

zouden voorkomen, en dat in dien tijd er een

enkele Koning zou wezen en écn Wet, en nog

an (1 e re V oorspc 11 in ge n.

Door de instructie, die de l'riester l'e/jatsro.'ii/ aan zijn volgelingen

liet, verklaarde hij steeds, dat er in de Ca/uu/a-eeuw, welke loopt van

.217G jaar geleden tot nu toe '), nog twee incarnaties zouden wezen,

genaamd Bodo Axtar'^^ en T/////////^//' .-/«/ar 2), en dat er in dien tijd

een enkele Keizer zou wezen, genaamd Naffarzun'^) , een Wet en een

Cïüd. Va\ ilat de O///////a-eeuw zou eindigen, terwijl de nienschen

klein van gestalte zouden zijn, behoeftig aan alles, verstoken van

waarheid, eii moorddadig oiuler elkaar. Kr zou totaal gebrek aan

goud wezen, en aan zilver, koper en andere delfstotï'en, en alleen

het „l)arhoró" -') bestaan. En wie een korrel goud had, zou geacht

worden gelukkig te zijn. En dat er oiuhn- de inenschen zouden

he-erschen ontrouw, valsehheid, achterklap en overbrengerij, onge-

hoorzaamheid aan de Ouders en nu^erderen, dat er doodslag zou

zijn, afmaken der koeien, moord op de Bramenes, zinnelijkheid,

1) Deze tijdsliepaling (de tekst tuidt: f/nc corrn Jt-w/e itoim >nil cento selenla e seils

(uuios iile o dia hoje) is, mij altans, geheel onliogrijpelijU.

-) De incarnaties van Visnu als Buddha en als Kalkin zijn liedoeld.

^) Nagaijuna, de grondlegger van het Madliyamika-stelsel, leefde in de 'ide eeuw

na Chr. (Kern, Boeddhisme, deel II, pag. 401).

•) Wat dit woord beteekent is niet kunnen Idijken. Moet men aan skt. Inirlmra

denken, dat o.a. beteekent „vermiljoen" (Zinnober)? — Overigens is de bron mij tot

dusverre onbekend, waaruit deze schildering van liet Kaliyuga geput is.
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diefstal, afgunst, en "t weigeren van aalnioe/.en aan ilc anncn. ouk

al had men genoog om die te geven; en dat om deze door de

menschen bedreven zonden ze met den dood gestraft zonden worden;

(lat sommigen als verstokten naai' de diepte der Ilel zouden gaan,

en anderen, die berouwvol stierven, naar het Vagevuur zouden

gaan. Daar — in 't Vagevuur — zouden ze veranderd worden

en, herboren, weder op de wereld komen als monsters, slangen,

dieren als de hond, de kat enz., om dan, gereinigd of de ver-

diende straf ondergaan hebbende voor genoemde schuld , weder in

een (menschelijken) schoot tot het mensclidom terug te keeren. En

wanneer ze dan goed en wel geleefd hadden en gestorven waren,

zouden ze de zaligheid genieten. En dat na afloop der Caliuga-

eeiiw de wereld weder zou beginnen met de 'Prntni/f/n-eQnw ^),

welke voortreffelijk is. Platen 12 en ] 3.

Ml valt ing of Overzicht der voorschriften be-

ide den eer e dienst, en regel om got^d te

ten einde de eeuwige zaligheid te genieten
sterfelijke leven.

liOOFDSTlK XCV.

Over de plechtigheid van 't k oo rtl -o ni h a ii ge n . en

de i) e t e e k e u i s daarvan.

Eenige jaren na de geboorte van een Bramene-knaap noodigt

men zijn Boto'?> (Pj'iesters) uit, en geet't een vroolijk feest met

plechtige maaltijden, naar voorschrift van zijn ritueel, met vunroffer,

waarop het knaapje diie iu elkaar gedraaide stukken koord, met

een knooj) genaamd Bramagant'^), zorgvuldig om den hals worden

geworpen en van den eenen schouder naar het middel geslagen,

hetwelk ze beroep '^) noemen. Zonder dit is hij geen Pramene, en

kan hij ook niet onder hen tot hun feestelijkheden en maaltijden

1) Triaay{ii)ga moet vergissing voor Cretayuga (d.i. kiln'jKH") zijn; vs;!. ook de

derde Verhandeling, hoofdstuk 16, 3do alinea.

2) Ih-amagant staat hlijkbaar in tegenstelling met liudnujant (hoofdst. 100 1: hnlhma-

firaiUhi en rudragranlhi. Dat het heilige snoer voor Arya's een anderen knoop zou

hebben dan voor Südra's, is uit geen bron bekend; wellicht werd de knoop in 't eerste

geval pradaAsinom, „naar rechts om", in 't tweede geval prasarymii, „naar links om"
geslagen.

•') De tekst heeft „irro/issaO".
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worden tocgeliiten eii evciuiiiu omgang niet hen hebben. Die drie

snoeren dienen hem als voorsclirift, om drie keer daags tot God
te bidden, nl. bij 't opgaan van de zon, op den middag, en bij

zonsondergang ^), hnn plechtigheden en gebed betrachtend zooals

hun Bii/o's hem ondcri'ii'litcn.

HOOFDSTUK XCVI.

Van de bc toeken is va.ii, en verklaring, waarom ze

een Kc // d i d rage n.

In den ouden ti_jd plachten de stervelingen het baardhaar, noch

het hoofdhaar te knippen, behalve alleen dat, hetwelk hen l)ij 't

eten hinderde. Sedert er boosaardigheid onder de menschen kwam,

en ze zich in huizen vestigden, gezinsleven, handel en bedrijf

kregen, begonnen ze \\\m haar te knippen, waarbij alleen de Kendi

gelaten werd, d. i. een plokjc haar nddden op 't hoofd ^) , ter her-

innering aan de oiule Cazana, die ieder zonder uitzondering vroeger

droeg ; want toen was het knippen van hoofd- of baardhaar iets

schande! iiks.

IIOOL-'DSTUK XCVII.

Dat ze na het koo rd - o ni 1 egge n moeten l)iddcn, en

andere ritualicn in acht ncnien.

Dan is de Bramene, door het koord-voorscin'ift, verplicht, zicii

driemaal \wx dag het lichaam met koud water te wasschen, te

bidden en de andere verrichtingen te doen. waaraan hij ondcr-

1) Gedoeld wordt hier op de Sandh^a.

2) Het is bekend, dat een der „Sakramenten", te verricliten aan den jeugdigen Hindu,

het cudakannaH is, bestaande daarin, dat het hoofdhaar wordt afgeschoren, op een of

meer plokjes na, de cTula, welke ir.en laat staan. In de meergemelde bul van Gregorius

XV heeten deze lokken „cormnbyna"; de uitgever dezer bul (in deel I van Juris pontificii

de propaganda fide pars prima, Romae, 1888) merkt hierbij op: „Codumbum appellant

capillos in summo capite contorsos". — Naar Dr. van Ronkel zoo vriendelijk is mij

mede te deelen, is het Maleisch-Javaansche l-oncle een Tamil woord: kondui: „kuif,

haarbos, haarlok, haarwrong." Waarschijnlijk is het boven voorkomende hendi hetzelfde

woord. Met cazana weet ik geen raad.
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worpen is. Evenwel wini liij duor de niikoiiiiiifi; dc/cr ritiiiiU(Mi ü;oen

genade op aarde noch liieinaniaals . terwijl de veroiiaeht/aiiiiiiu; een

zware zonih" is, waarvoor hij de straffe der \er(loeMlelli^ ondergaat.

iioüFns'i'nK xcviii.

Van 't verschil, dat er is h ij 't gehed

der andere kasten i ii verband met liet koord,

dat ze d ra ge n.

De drie andere volksat'deelingen , zooals de (i/n'lri'^. de F«/,v.sf/s

en Sudro'^ '), zijn eveneens verplicht het bedoelde kimrd te dragen,

onder dezelfde voors(^hriften als boven. Echter moet dit linn alleen

door de Rramene-^r;A/s worden omgehangen , ook al gold het een

Geleerde en Meester, ot' een Profeet in de ceremoniën van linn

eeredienst en wist hij er alles van. Want dit voorrecht komt alleen

den Hramenes als voornaamsten toe. Paarbij wordt echter in de

hizondei'lieden van het koord-gelied (>enig verschil gemaakt in for-

maliteiten, om liet onderling en ten opzichte der Bramenes te

onderscheiden.

liOorDSTlK XCTX.

Dat de M a r a ht' ^ [('/nn-odir^) geen koord

mogen dragen, o i' niet verplicht zijn. het te dragen,

e n w a a ro m ze 't d rage n.

De M(irala%, in de wandeling l'li(irod()'&'^) genoemd, dragen

ook een koord, zomler in 'l niin^t daartoe verplicht te zijn. /e doen

't alleen maar, om ei- als liramenes nit te zien. en zich met hen

gelijk te stellen, en nmdal ze meenen zonder dat nunder geteld Ie

zijn. Doch het koord niel om Avw hals dragend, zooals velen der

C/ifirodü'?, het niet dragen, zijn ze in geen enkel geval onderworpen

aan eenige straf door hnn ritus nan de Bramenes opgelegd, omdat

die deze vrijheid van 't komd aan l>ovengenoemde kasten niet

toestaat.

1) Dat de Sudva's liet heilii,'e snoer drageu is, behalve voor de ratluilüira's. in de

oudere bronnen verboden; vgl. echter de noot op Rogcrius, pag. 35 (pag. der ed. pr.).

-) ïavernier, Les six voyagcs, vol. II, pag. 43: „la quatrième Caste s'appelle

Ctinnidos ou des Soiulra.t". Elders heb ik deze benaming niet aangetroffen.



OVER HKT HINDOEÏSME (II, '.(/— Uil). 141

riOOFDS'l'UK c.

Dat, of.schooii (Ie go u d s m ed e n, ketel ma kers

e 11 (1 er ge 1 ij keil meer liet koord dragen, er echter

onderscheid is in den knoop.

De goudsmeden, ketelniakers, smeden, armbaiidniakers en anderen

dragen wel het koord, maar altijd met een verschillenden knoop.

Deze heet Rudrarjant ^) Hun gebed is gewoon zonder onderwerping

aan eenige zonde bij iiiet-verrichting; omdat deze lieden met het

volk der Filistijnen als éen soort kaste wordt aangezien, daarom

is liiiii gebed en dat van laatstgenoemden gelijkvormig. Eveneens

iiiogen al de genoemde kasten zich niet zoo kleeden als Bramenes,

maar moeten dat fip andere wijze doen: want zich te kleeden als

Hramenes, is strijdig met deiizelt'deii ritus, \\aiirom 't hun verlioden

is bij de vervloeking, hun door de Hianiene-priesters toegeslingerd,

zooals te voren is verhaald.

riOOFDSTliK Cl.

Da
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HOOFDSTUK CII.

Uiit (1(; II c i (Ir 11 ü 11 gi'C'ii val SC' lic fC'iK'ii mogen
il f 1 e g g e 11 , ;i n d e r c /. o ii d e n h e d r ij vc ii , en in welk g e v u 1

ze alleen valse li mogen zweren.

liet is al den Heidenen verboden, een valselien eed te doen.

kwaad te spreken van hun naasten, te stelen, een andeiin.ins mis-

slagen te openbaren, ontucht te plegen en meer dergelijke zuudeii.

Alleen mogen ze een valsohen eed doen, wanneer een misdadiger

zal terechtgesteld worden en ze liem door valscli getuigenis kunnen

redden. Dan mogen ze vrij en openlijk zweren, alleen maar met

de bedoeling om dien misdadiger aan de doodstraf te onttrekken.

HOOFDSTUK CIH.

Dat, wanneer een bedelaar aan de deur komt,

ze een aalmoes moeten geven, en hem mee te eten

gi'ven, wanneer hij op eten.stijd komt.

Ook is "t liiin voorgeschreven . wanneer de een of andere bcdchiar

een aalmoes komt vragen, hem die te geven, zonder de minste

atdwiiiging of boosheid, veeleer met welwillendheid, en kunit zulk

een arme op den tijd, dat een Bramene of iemand van tH'iiige

andere kaste, a<in den maaltijd is, dan is hij \ ei plicht hem een

deel van het maal te geven ').

HOOFDSTUK CIV.

Dat een ieder, die zich niet houdt aan den

eeretlienst en zijn i n ze 1 1 i n ge u , ui' vonrwer|)en uit de

tempels steelt, gestraft wordt met ii i t s t o o t i n g.

Ook is het een zeer zware zonde — en de ergste van alle voor

een Bramene — voor lederen Heiden, wanneer hij afvalt van zijn

1) Vgl. bijv. Ap. ilhs. II. 1. 13 (Saered Bcok.^ of the East, II, pag. lOS).
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iiizettiiigen eu zijn eeredieust, en een andere Wet gaat volgen;

evenals ook het stelen van zaken uit de tempels, als goud, zilver,

koper, messing, kleederen (kleeden), en zelfs alle mogelijke dingen

van de srerinaiste waarde.

FIOOFDSTUK CV.

Dat liet verboden is, zich te verheugen

over ongelukken aan onze naasten overkomen, als

plotselinge sterfgevallen enz., daarbij hun leven

afkeurend; als ook de vrouw zijns naasten te

begeer en en andere zonden.

Men mag niet verheugd zijn, als over iets welverdiends, over

rampen, of dood, hetzij geweldig of plotseling, overkomen aan

onze naasten, terwijl men oordeelt, dat zulk een ramp geschied

is, omdat deze of gene slecht van levenswandel was; want het

uitspreken van zulk een oordeel is groote zonde voor den oordeelaar,

daar het aan God voorbehouden is, de menschen te oordeelen al

naar hun werken. Evenmin mag men in 't openbaar iemand afbreken,

of een andermans vrouw begeeren, of werk van haar maken. Verder

is ook het willekeurig uitstorten van menschelijk zaad op den grond

een zeer zware zonde. En een ieder die zulke zonden bedrijft,

vooral die van 't zaad-uitstorten, is onfeilbaar onderworpen aan

de eeuwige verdoemenis in de diepte der hel (des afgronds). Ook

is het een ontzaggelijke zonde, aanmerkingen te maken op, of achter

hun rug te bekladden huisgenooten of trouwe vrienden, terwijl

men tegenover hen huichelachtig vriendschappelijk doet; zoo jegens

Leermeesters, Broeders en Zusters, en overige verwanten enz.

Evenzoo een belofte te doen, om iets te geven, of iets aan te bieden,

en later spijt te hebben van die belofte of dat aanbod. Dit alles

beloopt dezelfde straf als boven gezegd. Op het volgende staat ook

voor de l)edrijvers Gods verontwaardiging en diensvolgens kastijding:

het loopen zingen, om geld te verdienen, ook al zingt men lof-

liederen op God, het verkoopen van een koe, het verkoopen van

zijn dochter voor geld, ook al wordt ze de echtgenoote van den

kooper en niet zijn slavin.

In weerwil van het meegedeelde moeten veel voorschriften der

heidensche Wet, overeenkomende met de bovengemelde, hier in

deze korte samenvatting stilzwijgend voorbijgegaan worden.
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Tcii slotte, ook iil is de iirmiscIi een /.oiiilaar, ,il had hij ook ceii

ontelbaar aantal zonden bedreven, ontzaggelijke en al'siliuwelijke,

indien de zondaar maar met innige smart vergiftenis daaiMK.r smeekt

aan God. dan verdient hij vei-gitleuis, al ware 't onk in de laatste

oogenl)likk(Mi . (hit hij den adem zal uitblazen.

HOOFDSTUK CVT.

Dat il e niensehcn honderd j aa r a I s I < ve u s t e r m ij n

hel) ben: sterven ze vóór dien tijd, dan worden ze

weder geboren, o lu het aantal vol te maken.

De (lood is in de wereld gekomen door de zonde, daar den

niensch een vast(! levenstermijn was toegekend op de volgende wijze;

men telde den dag naar de ademhalingen ^), die de niensch doet:

op die manier rekende men een-en-twintig duizend ademhalingen

voor één dag : daarnaar de maaiul en 't jaar. Sonnnigen leven

honderd jaar, en zij die jonger sterven, wegens ih zonden door

hen bedreven, komen weder in een mensehelijken schoot, om (^])-

nieuw gel)()ren te worden. Dan leven ze een zeker aantal jaren,

en als dit, gevoegd bij dat van 't vmig leven, bij elkaar hoiulerd

uitmaakt, dan sterven ze en worden nooit meei- lieri)oi'en. Op die

wijze wordt (iods besluit vervidd, dat de levenstermijn der menschen

homlerd jaai' moet wezen.

HOOFDSTUK C^ll.

Dat het hiernamaals met zaligheid of

leed zal gepaard gaan, naar mate i ii 't leven goede

ot kwade werken i)e(l reven zijn.

Hiermede wordt bedoeld, dat id degenen, die sterven voordat

ze 't aantal van honderd jaren vervuld hebben , dat , als zoo iemand

b. V. na vijftig jaar stierf en in dezen tijd goede werken volbracht

1) Gewoonlijk «jeldt als de kleinste tijdseenheid de nimesa: het oogknippen, zie bijv.

Manu I. 64 (Sacr. B. of the East, XXV, pag. 19).
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m zijn (lood wel weer geboren zou worden, maar

'n, oiü zoo den termijn

ite daden verricht

oede, zoodat men

had, hij d;i

als belooning in weelde en voorspoed zou leve

vol te maken. Daarentegen zullen zij, d

hebben, ten prooi zijn aan leed, ellendi

bedelen moet enz. tot het einde des levens toe. Ook verkrijgen

zij die een Ijoetvaardig leven leiden, dat God welgevallig is, hier-

door Koninkrijken en Landen, ze worden Ileerschers en leven

honderd en necjentig iaar.

VVetensoh. Afd. Letterk. Nieuwe Reeks Dl. XVI N=>. ;





III.

Over der Oost-lndianen Goden en Godheden.





I. HOOFDTSTUK.

Van de voornaamste Goden onder hun geaclit.

De Tndiaansche Afgodendienaars, die wy Heidenen noemen,
komen alle daarin overeen, dat 'er een Godt is: maar men vind

onder hen , zy die Deidcbeelden hebben t'eeiiemaal de Heiligheit

en Majesteit van dit Opperwezen verontwaardigende
,
geenzins be-

hoorlyk geëert ^).

Deeze verblinde Volkeren hebben Boeken die behelzen 't welk

zy gelooven moeten ; en deeze Boeken hebben 'onder hun geeii

minder gezag, dan de Heilige Schrift onder ons Christenen. Men
vind in eenige plaatsen deezer Boeken, dat (jodt een geestelyk

,

onafmeetelyk en eeuwig Wezen is; men leest op andere plaatsen,

dat 'er geen andere God dan de Lucht is, die wy inademen;

elders anders staat uitgedrukt, dat de Zon God is, en dat zy 't is

die schept, behoudt en weder alles verdelgt. Dit laatste gevoelen

is van 't meeste gevolg ; ovei'zulks het meerendeel dezer Afgoden-

dienaars dit Gestarnte aanbidden, zich telkens ter Aarde buigende,

wanneer de Zon op en onder gaat. Deeze dus verblinde ongelukkige

mensehen, of liever gezegt, door den glans der Zonne verblindt,

eigenen aan het Schepzel en huldigen het, 't welk men niet dan

alleen den Schepper schuldig zy.

Veele worden 'er onder de Heidenen gevonden , die gelooven

dat de gekookte Ryst alleen verdient als een God aangebeden te

worden, en dat men 'er een groote eerbiedt voor schuldig is, eer

men die eet -).

Deeze Aanbidders van de Ryst die zy eeten . laaten echter niet

na daarin overeen te komen en te erkennen , dat 'er noch een

ander God is, Fnrama-Briruui genoemt, 't welk alleruitnumtenste

en vei'hevenste Wysheit beteekent: en zy zeggen dat de letter ü

1) „... mais il n'est point ]iavmi eux, qui ne se forme des idees, tout-a-fait indignes

de la sainteté et de la majesté de eet Etre suprème."

'-) Dat dit luj de Hindoes wordt aangetroffen, is mij onbekend.
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ileeze Goddelyklicia i.s '), of om ons Ik-Ut uit te drukken, (hit zy

die door dit Ziuiiebeeldt ot' Beeldscliiil't veri)eeldeu , en j^elooven

dat deze gelukkig genoeg zyn , om het stervende uit te drukken,

gaande onfeilbaar en zonder omweg de lieerlykheit des Hemels

genieten. De Ziel dezer gelukzaligen vertrekkende , zeggen ze . gc-

sehied door de kruin des hoofdts-), dringende als een pyl dwersili

door de Zon, en neemt de bezitting van een eeuwige gelukzalig-

lieit. De Sekte die dit gevoelen opvolgt, is onder de Indianen

talrvk en aanzioidyk , die mede belialven deeze Paraina-Bri'iini noch

drie hondert dertig duizend millioenen Goden ^) stellen en gelooven,

en die alle voor hun Koning en Opperheer een anderen God erkeniun

Devnndiren genoenil, waarvan vervolgens breeder gesproken worden

zal, nadat we zullen de buitenspoorigc denkbeelden veiklaart hebben,

die deeze Indianen van de Drieëenigheit hebben, en die niet alleen

verontwaardigende voor Godt zyn: maar die zeli's met de mensehen

niet zouden welvoeglyk zyn, als stiydende met den goeden zin,

eerbaarheit en de reden.

TI. IIOOFDTSTIK.

Hoedanig e e n D e n k b e e 1 d t de Heidenen

van de Drieëenigheit hebben, onder de namen van

B r II III a , Vi <r ii ii en A' n f r e m u i t g e d r u k t.

Volgens byna alle de Heidensehe Godgeleerden . is 'er in den

aanvang een Vrouw geweest, Faraxacti^) genoemt; 't welk aller-

uitmuntenste en verhevenste Maeht beteekent. Deeze Vrouw had

drie Zoonen ; de eerste die met vyf hoofden gebooren wierd
,

wierd door zyne Moeder Brnmn genoemt, 't welk Wysheit be-

teekenen wil. Ilv ontlinu' \\\\\ haar het vermogen van alleen alle

1) Dj groote heiligheid van den pvannva, d.w.z. de syllalic o met of zonder nasaleering,

is overlielcend.'

-) Dit is een leerstuk reeds der Upanisad's, vgl. l)ijv. die altmd. Todten- und

Bestattuhgsgehr., noot 351.

3) Over het getal der Godon vgl. de eerste Verhandeling, hoofdst. .'').

*) Het hier vermelde is niet de gewone voorstelling, doch eerder die der Sakta's, 'die

de salili of prafcj-d' als oerwezen aannemen {sarvamantraniayl lucim brahmtulijas tvatsam-

udbJiavah, Kaiikhanda). Men vergelijke den Brief van Pater Bouchet uit een der eerste

jaren der 18» eeuw (in Lettres édifiantes et curieuses, deel XI, pag. 9 van de editie van

1781): „Maisces trois Dieux . . . sont ... les enfans d'une femme, im'ils aiiellent I'araduilli,

c'est-a-dire, la Puissance suprème".



OVKR HET HINDOEÏSME (IH. 1—2). 151

(Ie zichtbaarelyke en onzichtbarelyke dingen te scheppen. De tweede

was Vixnu geheeten ; zyne Moeder gaf liem de niaclit alles te

onderlionden 't \v(>lk door zyn Broeder geschapen was. l'arfhracti

noennle liaar derde Zoon, llatrem, en gaf hem het vermogen te

verdelgen, en vernietigen alles 't welk zyne Bj'ocders geschapen

en onderbonden badden : voor 't ovei'ige had liiitrem vyf hoofden

gelyk zynen Broeder Brtiwa ; en deeze drie Broeders hadden ten

Wyve de Moeder die hen bad voortgebragt.

De Heidenen, die in 't stuk van hunne Leer nooit overeenkomen,

zyn in zes voorname Sekten, t' eenemaal verschillende, verdeelt.

Benige willen dat Parcuacti alleen de eerste oorzaak aller dingen

zy, en dat men baar l)ygevolg als de eeiiige en waare Godlieit

snoet aanbidden; andere meenen dat het 5r«/«flr zy; weder anderen,

en die bet grootste getal uitraaaken, houden staande dat het ri.riiu

is, die men voor den eersten Oorsprong erkennen moet. Benige

wederom eigenen deeze uitmuntende hoedanigheit aan Butrem toe.

Daar zyn 'er die om alle deeze verschillende gevoelens overeen te

brengen, willen, dat geen van deeze drie Broeders in 't byzonder

een (iod zy: maar dat deeze verheevene naam ondeelbaar in driën

toebehoort , en moet erkent en gezamentlyk als het Oppei'ste Wezen

aangel)edeii worden; en eindelyk worden 'er gevonden die ont-

kennen, dat deeze drie Broeders de Opperste God, noch byeen-

voegelyk, noch afzonderlyk zoude zyn, en leeren, dat 'er een

andere God is, die oneindelyk Oppermachtig is, en wiens Wezen

onbegrypelyk zy.

Deeze laatsten zonden ongetvvyfelt de redelykste zyn, indien hunne

Leer met geen ontallyke verdichte, belachelyke en tegenstrydige

zaakelykheden vermengt was. Overzulks in de verscheidene gevoelens

deezer rampzaligen, de waarhelt naar de letter beslooten legt, 't welk

de H. Geest uit den mondt van den Wyzen ^) zegt: ,,dat de Zinne-

looze gelyk de Maan veranderlyk is."

Wy willen nu tot een verhaal treeden, 't welk de Boeken die

de Leer en Wet deezer Fleidenen behelzen, [en] ons van 't leven

en de oncerbaare daaden hunner ontzachelvke Godheden verhalen.

1) EccleF. 27, VS. 11.
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lli. IIOOFDTSTUK.

l?clirlzciuh; de voüi-L^t' va 1 Ie ii Li;el)e ii rten isseu van Bruuni.

De Historie der (Joden, die de üost-lndiaanselie Heidenen aan-

bidden, bericht, dat linnna. die de ondste Zoon en .Man van

Parnxacti is, zyn Oorsprong uit den Navel \an zviien iiioeder

Vidniii getrokken iieel't'); 't welk ongetwyl'elt oubcgiy |)el\ k is; en

dat uit het aangezicht van deezen (Jod Hnniia de Brdmnifii ol'

Brac/unaunen ontsproten 'zyn; dit zyn de rriestns van t Oost-

Indiaanseh Ileidendoni, die het edelste Geslacht oi' C/iaxli' nitniaaken,

en tert'ens de verfoeielykste die onder de Indianen zyn, aangezien

dat nieniandt zoo zeer geacht en ontzien wordt van den Yolke als

zy , en dat 'er nochtans geen verdorvener en ongebondener in Zeden

zyn. Decze Braminen hebben niet alleen de onbescliaanitheit zich

den Oorsprong, als gezegd zy, toe te eigenen : maar zy dnrven

zich met nitdrukkelyke woorden verzeekeren, dat zy wezentlxk en

werkelyk de eigen zelfstandigheit van den God Bnmia zyn.

De Rajas of Edellieden, die na deeze dei- Brmnhien het edelste

Geslacht uitleveren-, zyn uit de schouders van den zelveu God ge-

sprooten. De Coniatis~), die de voornaamste Burgers zyn, en de

niiddelrang tusschen de Edelen en Kooplieden houden, zyn uit zyne

Dyen voortgekomen; en eindelyk de Xiilres wiens geslacht in

ontallyke andere verdeelt is, en 't gansche gemeene Volk uitmaaken,

hebben hunne geboorte uit zyne voeten ontleent.

Deeze Xiitres zyn ongemeen tot den Koophandel genecgen, door

welk middel men veele ziet ryk worden, 't welk veroorzaakt, dat

niet tegenstaande de laage Oorsprong van Imn Geslacht, veele arme

Braminen zich aan hun verbinden, en hen zekere dienst bewyzen,

alhoewel zy van een verhevener geslacht zyn.

De God Brtima, draagt, volgens de meening der lleidensche

Godgeleerden, zorg, zoodra iemandt van eenig geslacht of \an eenige

andere Natie wie het zoude mogen zyn, gebooren word, voor zyn

lloofdt in onuitwisbaare letteren te schryven ^), alles wat liy te

doen heeft, en alles 't welk hem gedunrende zyn leven overkomen

moet; zonder dat het, wat meer is, in de macht van geen niensch

is, noch van Bnom, noch van iemandt anders onder de Goden,

te weeren, 't geen hem te gebeuren voorgeschreven zv.

1) Vgl. lioofdst. 4 tier tweede Verhandeling.

-) Over de Comati's vgl. de noot op Rogerius pag. 5 (pagin. der ed. princeps).

^) „Wie is in staat het hem op 't voorhoofd geschrevene weg te wiESfhen?"(Hitopadesa).
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Deeze zelfde Historie der Goden verhaalt ^), dat lirutud zviie

Dochter willende tronwen, en voorziende dat zy niet alleen zwaiirig-

lieid zoude maken om 'er in te bewilligen : maar ook dat z\ ii

iluwelyk van de andere (ïoden niet zoude goed gekeurt worden,

luTschcpte liy zich in een Hert; dat hy dus vermomt zyne Dochter

die hem ontvluchtte, vervolgde, tot dat ze in een zeer dicht en

donker Bosch gekomen was, en dat dit de afgelegen en eenzame

plaats was, daar zyne bloedschandige Bruiloft voltrokken wicrd.

Het gebeurde nochtans, dat in weerwil van al de zorg die Brinmi

om zich te verbergen, hadde aangewent, T'ixiiu, Etilrein en de

dertig duizend niillioenen Goden den handel ontdekt hadden van

't geen er omgegaan was, waar over zy alle zoo toornig wierden,

dat ze eenparig besloten, om zyne ongeregeltheit te straffen, hem

een zyner Hoofden nf te slaan. Tlutrcm werd dan niet de uit-

voering van hun besluit belast : hy zocht eerlang allerwegen zyn

Broeder Bruma-, en hem gevomlen hebbende, bezigde hy degen

noch sabel, dan alleen zyne nagels, die zeer lang en scherpsnydende

waren, en neep hem een van zyne Hoofden af; overzulks Brumn

sedert niet meer dan vier hoofden had , en ter gedachtenisse van

deeze verminktheit is 't, dat men liem geen Tempel meer toewyt,

en geen beeldt onder een menscliclyke gedaante ter zyner eeren

oprecht -).

De Bratninen, die de gesleepenste en hoogmoedigste onder de

Heidenen zyn, waanen dat de God Bruma wezentlyk in hen is,

waarom het volk hun alle achting bewyzen moet, en hunne Geloften

doen, en dat 'er geen zekerder middel is, om een eeuwige Zalig-

heit na de doodt te verwerven, dan aan hun de goederen over te

laten die men in deeze Waercldt bezit. Voor 't overige, alles 't geen

de Brnitilnen uitventen, de stoffe van hunnen Godsdienst betreffende,

vvoi'd door de Oost-Indianen als Geloofs-Artykelen aangenomen.

Bruma niet genoegt zynde zyn eigen Dochter ten Wyve te

hebben, nam insgelyks tot zyne Vrouwe een ongemeene verstandige

Vrouw, Sarassiiadi genoemt, wier naam in een ongemeene eerbied

onder de Heidenen is, en om te tooucu welk een achting en ver-

1) Dat Prajapati (de voorlooper van Bralima) in de gestalte van een gazelle zijn eigen

doclitei- Upas huwde en daarop door Rudra met zijn pijl getroffen werd, is eene in de

tiraliinana's algemeen gangbare mythe (vgl. o.a. Lévi, La doctrine du Sacriöce dans les

Brahmanas, pag. 20 en Versl. en' Med. Kon. Ak. v. Wet., Afd. Lett. ö« Reeks, 1° dl.,

pag. 47). Stfllig is deze mythe ook in 't een of ander Purana voorhanden (zie Brah-

mapur. 102). De reden, waarom een der vijf hoofden van Brahma door Siva, en wel met de

nagel der linkerhand (zóó geregeld de Purana's), wordt afgesneden, wordt gewoonlijk

anders dan boven aangegeven.

-) Hiervoor vergl. de noot op Rogerius pag. 1S4.
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tiouweii y.y iii hiKirc deugdt sti'llcn, diiikkciizr (lii-vl_\ ks mieindig-

iiiiiid liiiMivii ii.iüiu uit.

Sedert dat incu vooi- />r/n,/r/ \\crU\vn op U' i-cchtcn iiagckiiiten

heeft, gclyk iiieu te vuorcii iiad gedaan, eer dat li\ ten van /.vne

liuofdeii verlooreu had, eeren de Bramincn hem 'i onder liet denk-

l)eeldt 't welk (h' (irieken en Romeinen van den (iod l'rlau/)

hadden, en /v merken als een (lodheil aan. 't welk de Heidenen

van alle eenwen nnder deezeii naam liehhen aangewee/.en. De

Afgoden, of de verbeeldingen van l'rinnj) die men om Bnnnd te

eeren, smeedt, zyn in de Indien Liii(jaiii genoemt.

IV. llOOl'DTSTrK.

Handelende \an de voorgevallene (i ese li i ed e ii issen

van ri,Tnii.

De Indiaan.sehe Boeken, die de Historie hunner Goden behelzen,

berichten dat Vixnu de tweede Zoon van Parawacti '\^ , en te gelyk

haaren Man. üeeze Vixnu word op eenige plaatsen, dé eerste oor-

zaak, en 't beginzel aller geschaapene dingen genoemt. Men zegt

dat hy een Vrouw trouwde, Lthvinii genoemt, die teffens een Koe,

Paerdt, Berg, (loudt, Zdv<'r, en in 't algemeen alles is, 't geen

men begeeren of zieh inbeelden kan -). Bvna alle de Indianen

draagen de naam van deeze A'rouw aan hunnen hals of i\i-m ge-

hangen, als iets 't welk hun geluk toe brengt, en hen voor {[uaade

ontmoetingen bevryden kan. Men vind uiede in de zelfde Boeken,

dat Vixnu, wiens Sekte krachtig uitgebreid is, negenmaal ^) niensch

geworden is of zich Herschapen heeft. In zyne eerste Mensehwor-

ding, nam hy de gedaante van een Visch aan: maar men weet

niet wat de beweegreden van deeze Herschepping was.

In zyne tweede, veranderde hy zich in een Sehilpadt, en dit

geschiedde om een koddige reden, hier in bestaande. Vi^lgens der

Indianen meeniiig zyn 'er zeven zeen op de Waereldt die wy be-

woonen; een deczer Zeen is van Melk, en die leevert een zeer

smakeiyke Boter-*) uit, waar van de Goden t'eenemaal in verlekkert

1) Hier verwart de auteur Brahma met Siva.

2) Laksmi hetcekent immers ook in 't algemeen: fortuna.

3) üj beschrijving-, die de auteur van Visuu's incarnaties geeft, is onvolledig

onnauwkeurig.

') Bedoeld is het aiurta, de onsterfelijkheidsdrank.
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zyn. Het gehcurdc nu. dat men begeerig was Boter te bereiden,

gelyk men van tyd tot tyd gewoon was; dat 'er, niet zonder

veel moeiten en arlundt, aan den oever van deeze Melkzee te

voorschyn ([uaiii, een hooge gonde berg, Magamen Parruvadam

genoemt, wanroi). zoo de Heidenen voorgeven, de veertien Waere!-

den rusten, die liet Heelal uitniaaken. De top van deezen Berg

diende baar voor een balk, over welke zich een Slang van onge-

meene groote strekte, en die hondert hoofden had, waarop de

veertien Waerelden eveneens rusten. De Goden dienden zich van

deeze Slang, als een touw, om te gemakkelyker de Boter naar zich

te haaien: maar terwyl zy van de eene zyde arbeidden, trokken

de Reuzen, die altoos der Goden Vyanden zyn geweest, de Slang

ter andere zyde met zodanig een geweld, dat 'er de Waereldt van

daaverde, die nederzakte en op 't punt van overhoop geworpen te

worden, was. Toen dit door Vixiiu gemerkt wierd, nam hy in

allereyl de gc^laante van een Schildpadt aan, en stelde zich onder

de Waereldt om die te ondersteunen. De Slang nu het geM'eldt

dat hem de Goden en Reuzen aandeeden , niet konnende langer

uitstaan , Inaakte tegen de laatsten een zoo qnaadaardig vocht uit,

dat 'er het meerendeel aanstonds van storven.

l'ixnn genoegde zich echter met deeze uitvoering niet; hy vreesde

dat de noch overgebleevene Reuzen een gedeelte van deeze uit-

muntende Boter eeten mochten, die men eindelyk met zoo veel

moeiten en gevaar bearl>eid had; om dit te beletten, nam hy de

gedaante van een zeer schoone Vrouw aan, waar op aanstonds alle

de Reuzen t'eenemaal verlieft wierden. Door deeze list, wierden

zy opgehouden, tot dat de Goden al de Boter gegeeten of weg-

gevoert hadden. Hy verdween toen weder in een oogenblik, laaiende

de Reuzen niet weinig verwondert staan, die deeze schoone Vrouw

niet meer zagen, wier schoonheit hen verblindt had, noch de

kostelyke Boter, waarom zy zoo veel arbeids hadden uitgestaan.

In de derde Herschepping, veranderde zich Vixtiu in een Varken:

't welk zich op deeze wyze toedroeg i). Daar ontstondt eens een

t\vist onder de Goden Bruma, Vixiiii en Biitrem, om te weeten

wie van hun de grootste was. Toen stelde Bufrem aan Bruma en

riniK z\ne l)roeders voor, dat hv zich verbergen zoude, en beloofde

1) De aanleiding tct den Vavaha-avatara is hier geheel anders verteld dan gewoonlijk

geschiedt, vgl. hoofUst. 13 der eerste Verhandeling. Het boven gegeven verhaal, welks

hoofdinhoud (het zoeken van 't boveneinde van Siva door Brahma, van 't ben.'>deneinde

door Visnu) ik tot nog toe slechts in het Sahyadrikhanda van het SkandbapurSna

, gevonden heb (Sabyadrikh., adirahasya, adhy. 16), komt met eenige varianten ook voor

bij Baldaens, fol. 10. b vlg.
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/,i('h den geoneii \e oikIitwci pi'ii . ilic z\ n luxifdt en /vnc voeten

\ inden kon en die nlMlnn de eerst.^ door dr twee inulere /oude

erkent worden. Ilnntia en l'ivnii met deeze \oorstelliiiu te \ iceden

zynde, verdween Riitreni eerlang, en verborg zyn iioofdt en voeten

afzonderlvk, en in plaatsen verre van elkander gelegen.

Bnni/ct deed voorts zyn best om "t verl)()igen lloofdt te zoeken,

en om dit Iteter te doen gelukken, vnandeide liy zich in een

/wiiiui '), vloog allerwegen om, en >lelde nlles in 't werk om te

vinden "t geen liy zocht; ma;ir ziende d;il nl zyne moeite en zorg

in "t ()[)spenren vruchteloos waren, begon hy van den goi'den uit-

slag zyner onderneeming te wanhoopen. Hy stond zelfs gereed om
'er van af te zien; toen ontmoette hem een Dislelblom 2), die hem

boleefdelyk groetti\ en de plaats aanwees alwaar itV/'/ww zyn lloofdt

verborgen had. linnita over deeze tyding opgetoogen, ging aan>tonds

naar de plaats door de Distelblom hem aangi'weezen. Ily vond 'er

het lloofdt van zynen Hi'oeder, dii' nu wanhoopig wierd dat zyn

Broeder BruuKt een zaak ten einde had gebragt, die hem onniogelyk

geschenen had. Hierom is 't, behalven de haat die hy tegen de

Distelblom hc(>ft o|)gevat, als tot de ontdekking geholpen te hebben,

dat hy die vervloekte, en verboodt nooit in zijne tegenwoordigheit

te xerscheint'u, (Mi 't is om die reden waarom het ganschc Geslacht,

van die men .l//r/is '^) noemt, en de Sektarissen van Jlu/rem zyn,

deze Hlom nooit in den gewyden Tempel ter eere van deezen CJod

gedoogen. Ily spndv uiede een vervloeking tegen zynen Broeder

uit, en in ste<le van hem voor Opperheer te erkeiuu'n, gelyk men

overeengekomen was, braakte hy in tegendeel een sehrikkelyken

vloek tegen hem uit, en wensehte dat men hem in 't toekomende

niet meer aanbidden mogt ; dat men hem geene Tempels, noch

Beelden nietn' toewyzen zoutle, noch geene Otilerhnnde doen ; 't welk

ook naankeurig in acht genomen word, in alle plaatsen alwaar de

Sekte van Ihilrem het gezag \oert.

liet IIoi)fdt van lliitreni dus gevonden zynd(\ was 'er niets meer

te doen dan de jjlaats te ontdekken, alwaar hy zyne A'oeten ver-

borgen had; en om die te vinden, veranderde zich l'uriiu in een

Zwyn. In deeze gestalte ging hy o\eral tot in de ingewanden der

1) Bedoeld is de /ifiinsv, ]5ralima's voertuig {vahana). Beter Baldaeus: „rijdende op

zijn Vogel Annam door de Lucht".

-) Welke bloem gemeend is, kan niet worden vastgesteld, zoolang de liron van' 't

verhaal niet bekend is; wellicht de cnDipaka, die evenals de hclalu', in den cultus van

Siva niet mag worden aangewend.
S) De Andi's zyn de Taniil bedelaars (vgl. Rogevius, pag. 94, noot}. Voor den

Portugecschen auteur komen zij' blijkbaar met de éivaïetische Yogin's overeen, zie vooral ,

hoofdst. 9.
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aarde omsmiffeleu en wroeten: iiianr te vergeefs; hy (|uani uit de

Aarde als een Zwyii weder op, doch veel niorziger als liy 'er in

gekomen was, zonder te vinden 't geen hy zocht. Echter word tei-

gedachtenisse van dee/.e edele Herschepping, Vixmi onder het

xVfbeeldzel van ecu Varken, overal hy de voornaamste Indiaansciie

Heidenen geëerd en aangebeden.

V. IIOOFDTSTUK.

V a n verscheiden e \- o o r g e v a 1 1 e n e G e s c h i e d e n i s s e n

i n d e II e r s c h e p p i n g va n V i x n u.

Toen T'iviuf de vierde Menschwording aannam, wierd hy teffens

Mensch en Leeuw; 't welk by deeze gelegenheit geschiedde. Daar

was in de Waereldt een machtige Reus, Iraniaan^) genoemt;

lliitri'iii , voor wien deeze Reus geduurende eenigen tyd Godsdienstig

scheen, beloofde hy hem een byzonder Voorrecht toe te staan,

't welk was, van door niemandt 't zy by daag of nacht, noch buiten

noch in zyn huis te mogen gedood worden 2). Deeze zoo ongenieene

gunst, in stee van den Reus beter te niaaken, werd hy zoo hoog-

moedig, trots en baldaadig, dat hy niet alleen naliet zyne weldoender

te eeren : maar, dat hy noch besloot te beletten, dat in 't toe-

komende niemandt liufreiii, noch geen der andere Goden meer

aanriep, en dreigde den geenen op 't allerwreedste te straften, die

alleen hunnen naam voortbrengen zou; maar terwyl de Waereldt

zuchtte en beefde onder de Tiranny van Iranlaan, zonder dat

iemandt de Goden om hulp dorst smeekeu; zoo verachtte de Zoon

van deezen goddeloozen Reus, Frac/aladen genoemt, zyns Vaders

bedreigingen ; en in de plaats van zynen naam in de gebeden te

uiten, die zyn Leermeester hem had bevolen te zeggen voor dat

hy zyne lessen herhaalde, sprak hy geduurig den naam van den

God Vixnii uit, voor wien hy zeer Godsdienstig was.

De Meester van dit Kindt, bestrafte het telkens, en duchtende

als zulks ter ooren van zynen Vader quam, dat hy hem als een

medeplichtige van zyn Zoons ongehoorzaamheit straffen mogt, ging

hv zelf zynen Leerling beschuldigen, en gaf aan Iraniaan te kennen.

1) Bedoeld is Hiranvaksa of Hiranyaka^ipu, vgl. hoofdstuk ]3 of 14 van de eerste

Verhandeling.

-) Vgl. de noot op hoofdst. 14 der eerste Verhandeling.
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(lat liet in zyiie niaclit niet was te l)eK'ttcn, dat zyii /(ion zyne

gewoone gebeden aan Vuviiii deetl. Dit vergraindi' dcu ücus /ddanig,

dat hv zyn Zoon voor hem komen liet, hem seherpclyk VdDinccniemle,

met hedrvging, indien hv niet van gedrag veranderde, hem ten

pi'ooi voor de Slangen, Tvgers, Bceren, en Olifanten stellen zon,

om vcrscluMirt te worden. Deze bedrvgingen bewogen echter het

Kiiult niet, het volharde Godsdienstig voor V'hvnu te zyn, [en]

door wiens beseherming het stond verlost te worden, uit alle de

gevaaren waar in het de wreedheid van /.\ ntii \'ad(r >lort('n mogt.

Eindelyk decze tiod over (h> onvcrzettclykc liarliiekkigheit van den

Rens, vci.;nunt , lu-sloot, om z\iu' ( iodloosheit te straffen, hem te

doen sterven, en door dit middel de overlast den jongen Vragaladcn

aangedaan, te eindigen. Dit voorneeaien van Vixiiii was nochtans

ni(^t zonder bezwaarnis, wegens het voorrecht door liufrem aan

den Keus verleeid , ou vermits een (iod gemeeulyk uiet onder

den voet werpt, "t welk een andere (!odt heeft o])gererlit ; maar

ook. alzoo 'er weinig dingen zyu waai' van de (loden linu oog-

merk uiet hereikim, wanneer zy die ecus ouderuomeu hebben;

Vixnii gebruikte dan een list, om uit te voeren 't geen li\ beslootcu

had. liy quam aanstonds uit een luclil kolom '). eu verscheen

voor des Reuzen oogen onder de gedaante van een (iedroeht, als

half Menseli en half Leeuw, en overzulks juist in dat oogenblik,

dat de Zon was oud(^r gegaan ; in wolk een tydt men eigentlyk

zeggen kaïi, dat het uocli dag noch nacht is. In deczen staat, viel

hy met grammen moede op Iraniaan aan, die bygeval op den

drempel van zyn Huisdeur stondt, en bygevolg niet in noch buiten

zyn huis was. Dus nu, zonder zyn voorrecht geschonden te hebben,

hieuw hy hem iii stukken, nikte hem de ingewanden uit, en dronk

tot <K'n laalsten drnpel zyn bloedt. Dit eerloos-) vocht verwerde

zodanig de herssenen van den armen Vhvnii, dat hy sedert dien

tydt altoos een gons van gekheit heeft gehad.

In de vyfde Mensehwording van Vixnu, vertoonde hy zich als

een Dwerg, waarvan dit het onderwerp was. (icduurende een

zekeren tydt, was 'er niet dan een eenig Koning in de VVaereldt.

Deeze Koning noemde zich Magapclixacmvarti'^); hy was een

i^ens van l)yna onmeetbaare groote, en een Vorst zoo wreed, dat

er nooit zyns gelyke was geweest. De menschen die sedert een

langen tvdt onder zvne tiraiinv gezucht hadden, namen hunnen

1) Dit is stellig door Ji;u auteur verkeerd begrepen, vgl. lioofdst. 47 der

Verhandeling.

2) „infame".

^) Ook Baldaeus noemt Bali steeds Maliabali (Mavaly).
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toevlucht tot (Ie (iodeii om "er van verlost te worden. T"hrnu

niedelyden niet linnne elende hebbende, besloot deezen afscliouwe-

l\ken Tiran te verdelgen. Om dit voorneeraen te doen gelukken,

nam hy de gedaante van een Dvverg-Bramine aan, en een van

't allerkleinste slag, laatende zich Chamavamanen ^) noemen. In

deeze (lestalte ging Vixnu naar de Stadt, alwaar Magapelixacravarti

gemeenlyk zyn Hof hield. Ily in 't Paleis van deezen Vorst ge-

komen, viTtoonde zich voor hem, en verzocht hem drie voet Aarde

te mogen l)ezitten, om 'er een Huis te bouwen, waarin hy woonen

kon. Dit verzoek scheen den Koning van een zoo geringe aange-

legenheit, dat hy 't hem aanstonds zoude toegestaan hebben; maar

de Morgenstar'-') die deezen Vorst als Raadsheer van Staat diende,

duchtende dat 'er eenig verborgen verraadt onder schuilde, besloot

een spaak in 't wiel te steeken. Zy wist dat ten dien tyde, als

'er een gunst op een plechtelyke wyze wierd toegestaan, alsdan

vereischt wierd, dat de Koning water in zynen mondt nam, en

dat hy 'er een gedeelte van in de handt des geenen stortte, dien

liv zyne gunst bewees. Dit geschiedde om deeze zoo Wezentlyke

Plechtigheit te beletten, en zonder dat was dit voorrecht van geener

waarde; overzulks zy zich van do toverkunst hcdicmU', waarin zy

ongemeen ervaaren was, en zy hei'schcpte zich in zoodanig een

gedaante ^), dat ze in 's Vorsten keel glee, zonder dat hy 't merkte,

op dat het water "t welk hy reeds in den mondt had, niet kon

ontlast worden. Nochtans nam de Tovery van de Star dien uit-

slag niet, als zy gewenscht had. De Koning zynen gorgel gestopt

voelende zonder 'er de ooi-zaak van te begrypen, en niet dan be-

zwaarlyk konnendc ademhaalen, liet zich een yzere priem brengen,

en die verre genoeg in de keel steeken. Dit werktuig stak de

getrouwe Star een oog uit, die zonder twyfel een beter lot ver-

diende, en door 't zelve middel kreeg het water schot, 't welk

iiy op de handt van den Dwerg geworden Godt uitstortte, om

door dezen plechtelyken eedt de gift te bevestigen, die hy hem

wegens 't verzochte Landt deed. Viamii willende dan zich in be-

zitting stellen, veranderde zich van gedaante, en nam t' eenemaal

1) Wat het voorvoegsel chatiia voor ramaiien {n:nnaint'\ is, zie ik niet.

2) Bij Baldaeus, fol. 02. b, is het ,de Planeet Venus" die Maaaly waarschuwt voor

„Vistnum's'" toeleg. In de Purana's (bijv. Bhag. pur. VIII. 19) is nl. Sukra de purohita

van Bali (en Sukra geldt als de ster Venusl De bron van de mededeeling, dat de loop

van het water opgehouden wordt (bij Baldaeus is de voorstelling hiervan iets natuur-

lijker dan in ons bericht) is mij onbekend.

3) Deze zin is stumperig; de tekst luidt: „Ce fut pour empêcher cette cérémonie si

essentielle, et sans laiiuelle l'octroi restait nul, ([ue se servant de l'art magique,... elle

se métamorphosa".
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verscliillLMulc gestalte aan, als hv te voorcu had gehad. Deeze was

zoo versehrikkelvk groot, dat de Aarde eu Lueht iiaaidyks genoeg

waren, om 'er een van z\ ne voeten te plaatsen. Toen ging hy

Aveder naar den Koning, en zeide hem: gy hebt nog drie voeten

Lands toegestaan, en naanl\ks is "er genoeg waaro]) ik een voet

zetten kan, waar wilt gv dat ik de andere zetten zal? De ongc-

Inkkige Maf/ajielixacravarli, die nu te laat gewaard wicrd. dat hy

verstrikt was. viel voor Vinin te voet, bad hem aan. eii presen-

teei-dc zyn hoohlt. zulks hy 'er zyn andere voet op zrttc De ver-

gramde (!oil nam deeze aanbieding aan, zette zynen voet op 't

hoof'dt van deezen Godloozen en ongelnkkigen Vorst, 't welk hy

in een oogenblik met een zoodanigen stoot tot in 't diepste van

den Jielsehen Afgrondt drukte. Deeze elendigc Koning vervoegde

zich niettegenstaande zynen beklaaglyken staat, waarin hy zich

gebragt zag, by Vixnu , die misl)ruikende zyne inwilliging hem

zoo wreedelyk bedrogen had, en vroeg hem hoe lang hy zyne

straf verdnnren moest. De God J'ia-tiii antwoordde licni. dat ze

eeuwig zoude zyn, dat men echter hem gedoogen zou jaarlyks op

een zekeren dag van de maandt November, die hy hem aanwees,

uit de Hel te komen, gednurende dien tydt kon hy als dan op

de Aarde wandelen. o\\\ een plechtigheit by te woonen, die ter

gedaehtenisse van zyn droevig geval zoude worden geviert en

ingestelt; en dit is "t geen zeer regelmatig jaarlyks door alle de

Sektarissen van Vlvnu word waar genomen ^).

VI. IIOOFDTSTUK.

Van 't geen op de voorgevallene Geschiedenissen

van Fixiii''^ Herschepping is ge volgt.

l'ixnu weder mensch geworden, nam den naam van liameni of

E/tni in zyne zesde, zevende en agtste Menschwording aan-).

De eerste deezer drie Herscheppingen viel ter gelegen heit van

een zeker Geslacht of soort van nienschen voor, Rajas of kleine

Koningen genoemt. Zy waren zoo hovaardig en onverdraaglyk

1) Op den eersten dag der liclite maandhelft van Karttika (Oct.—Nov.) heeft de

balipüja plaats: „a nightly festival with illuminations and offerings of flowers, in

honour of the ancient iving Bali" (As. Res. III). Men vergelijke ook Rogerius, pag. 179

(ed. prine.), waar als tijdstip 9 Januari wordt aangegeven.

-) Onze auteur maakt van Visnu's avatara als Paraénrama er twee!
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geworden, dat iiienuuidt meer in zekerheit op Aarde leven niogt.

Deeze kleine Tirannen nüsbandeldeu de ganselie Waereldt, veroor-

zaakende overal onrust en onorde, en verhinderden zelfs de Gods-

diensten te handhaven, als ook 't geen de boetelingen ter eere

der Goden was opgelegt. Fixnu leed eenigen tydt de baldadigheit

deezer Rajas: maar eindelyk dit hem verdrietende, herschepte hy

zich in Ram of Hamen, en in deze gestalte verklaarde hy hun den

Oorlog. Deeze duurde tot in 't een-en-twintigste Geslacht: veele

heevige stryden vielen 'er tusschen de Bajas en Mam voor, welke

hiatste geduurig de Overwinning behaalde, en zich dikmaals baadde

in 't bhx'dt deezer Tirannen, zulks zy eindelyk zoodanig verdelgt

wierden, dat 'er niet een eenige overbleef.

Vixtm zich anderwerf tot een mensch herscheppende, nam hy

de zelfde naam van Ram aan, met oogmerk om een vervaarlyke

Keus, Cartasuciri argunen ^) genoemt, te verdelgen. Dit Gedrocht

had duizend armen, en had zich zoo ontzachelyk gemaakt, zulks

'er niemand gevonden wierd die hem dorst wederstaan. Ram bestreè

hem, en schoon hy niet dan een ploegyzer ^) tot zyn wapen had,

dolde en doodde hy hem, en hieuw hem zyne duizend armen af.

Deze overwinning koste hem veel moeiten, en om de gedachtenis

te vereeuwigen, verzamelde hy alle de geknotte beenderen van den

Reus, en stapelde die op elkander gelykzaam als een Trophee of

Zegeteeken, waar van vervolgens een zeer hoogen Berg wierd.

De laatste der driewerf veranderingen, waer in Vixnu zich Kam
maakte, geschiedde ter volgende gelegenheit. Daar waren op aarde

drie machtige Reusen, Broeders zynde, waar van den eersten Ravanen

genoemt was; den tweeden Cambiicarnem geheeten; en derden

Vihuxanem ten naam voerde. Lang hadden deeze Broeders de Goden

met talryke Heiren beoorloogt, bestaande uit andere Reuzen een

weinig minder dan zy. Zy hadden zelfs dikmaals met Vixnu in 't

l)yzonder den spot gedreeven, sedert hy zich Ram had gemaakt;

en waren zoo baldadig geworden, dat ze hem zyne Vrouw schaakten,

die men Sidi noemde. Ram zeer gevoelig over deeze beleediging,

echter was 't hem onmogelyk te weeten in welke plaats zy haar

opgesloten hielden. De begeerte van zich over de Reuzen te wreken

deed hem nieuwe krachten inspannen: maar ziende dat hy hen

eenigen tydt met weinig voordeel bestreed, vervoegde hy zich by

de Aapen, en verzocht hen hunne hulp.

1) Als men de syllalie su verwijiiert en ci als schrijffout voor v\ aanziet, krijgt

irlaviri argunen, (l.i. karlavlrya arjima.

~) Veeleer een bijl {paraéu).

Verband, der Kon. Akad. v. Wetensch. Afd. Letterk. Nieuwe Reeks Dl. XVI N°. 2. 11
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Dcoze Aiipcn verheugt, diit ze een zoo scliooiu! geleiirulieil vomk'U

(1111 ri.Diii clienst te doeu, vergaderden zirh en mankten een tidnk

lleir uit, voegende zich ter zyner liulpe. lu/m bestive niet linn

dccze Reuzen, sloeg hen, en veiluste /\ne A'iouw van haare ge-

vankenisse, waarin zy twaalf jaaren liadde dooigehragt. ^^ y zullen

vervolgens ^) de byzonderlieden van deezcn Ooi'log beschouwen

,

waarin Bavi en zyne Bondgenooten ongcnieene daaden bedrceven.

Rtiiii maakte toen gcene zwaarigheid Sidi te ontfangon, en met

haar als te vooren te leeven : maar hy verliet ze eerlang daarna,

en ging de Waereldt door reizen , onder de gedaante van een

Pelgrim, nadeinaal. liy op een lydt langs 'een Vyver gaande, van

de Wasters 2) verstaan had, hoe zy lachten omdat hy zyn \'i(>\i\v

zoo gemakkelyk weder aangenomen had, nadat ze onder de Keuzen

twaalf jaaren haar verl)lyl' had gehad.

Eindelyk veranderde zich l'lmit voor de negendemaal; hy nam

een menschelyke gedaante aan, n\ werd r///7',77/c'« geiioemt, "t welk

een zwart Man beteekent. In "t volgende lloofdtstnk zivllen wc; zien.

wat de beweegreden tot deeze Herschepping was.

VII. IIOOFDTSTI'K.

V a n (1 e laatste Al e n s e h w o r d i n g v a n 7 "/ x n u , e n w e 1 k e

voorvallen vervolgens gebeurt zyn.

Een tydt was 'er dat de Waereldt door een eenig Koning be-

stiert wierd, üompf^eH genoemt. Hy was een onhebbelyke ^) Vorst,

vyandt en vervolger van deugdzaame menschen, en vi)oral van

Boetvaardigen. Hy had eene Zuster, 'Exudi geheeten •*), en hem
Averd door de Waarzeggers bericht, dat hy door den agtsten Zoon

zonde gcdoodt worden, waar van zyne Zuster in de kraam quam.

Dit bericht was oorzaak dat hy een geweldige haat tegen Exudi

en haare kinderen opvatte, die hy alle op 't ogenblik van luinne

geboorte, vcrworgen liet. Deeze barbaarsche handeling bedroefde

de Vorstin gcwcldic;, die midlerwvl voor de achtste reis zwanger

1) Zie beneden hoofdstuli 10.

-) Vgl. de noot op hoofdstuk 25 der eerste Verhandeling,

*) „tres vicieux''.

•1) ExuOi is stellig Yasoda; deze i.s evenwel niet Krsna's moeder, doch zijn pleeg-

moeder. Overigens is deze avatara niet volkomen jnist verhaald.
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\vi(n'd. Zy wist niet dat ze van den God Vixnii beviuclit was,

voor de uegendeiiiaal mcnsch geworden, en dat het Kindt 't welk

zy droeg het zelfde was, 't welk, volgens de voorzegging, zynen

Oom ombrengen moest, nademaal de Koning aan niemandt ge-

openbaart had, 't geen hem de Waarzeggers bericht hadden. Zy

(uinnerdc zich alleen met welk een smerte zy gezien had , dat haare

zeven eerste Kinderen alle oiimenschelyk waren omgebragt; en

niet twyffelende of dit Kindt, 't welk zy ter Waereldt stondt te

brengen, zonde op de zelfde wyze gehandelt worden, over zulks

wenschte zy het haars Broeders woede te ontrekken. Ten dien

einde, gaf zy 't zoodra het geboorcn was, aan haaren Man, van

wien zy begeerde met het Kindt de vlucht te neenien, en het te

verbergen in eenige eenzaame plaats van 't Hof afgelegen. Maar de

Koning die veel verspieders had, en wel onderrecht wierd van den

tydt, wanneer zyne Zuster kraamen moest; zoo had hy mede alles

geschikt om dit Kindt te laaten ombrengen, gelyk hy de zeven

andere had laaten doen, waar van de gebooi'te hem niet min

ongerustheid en zorge had veroorzaakt. Hy had allerwegen wachten

gestelt, om te beletten, dat deeze jonge Prins hem niet ontvoert

mogt worden, en hy vei'wachtte alle uuren, dat men 't hem in

handen leverde. Dit gelukte nochtans niet als hy wel gedacht had;

de Vader van 't Kindt was zoo gelukkig, dat hy de naauwe toe-

zicht der verspieders misleidde. Hy bragt het in een afgelegen

wondt en stelde het eenige Harders ter handt, aan wien hy beval

het Kindt zorgvuldig op te voeden, en wel zorg te draagen, dat

het geheim bleef zulks 'er de Koning geen kennis van kreeg.

Deeze menschen queeten zich naaukeurig van hun plicht: maar

niettegenstaande alle genomene voorzorge, om de zaak geheim te

houden, liet de Koning niet na de schuilplaats van zynen Neef

uit te vorschen, en cjuam 'er in persoon zelfs om hem met eigen

hande te dooden. Hy had hem reeds gevat, en stond gereed hem

het hoofd tegen een rots te verpletteren, om zyn leven door des

Kindts doodt verzekert te achten, toen verdween Chiximi, en liet

de Koning niet weinig in verbaastheit, vindende een jong Dochtertje

in de plaats van zynen Neef in zyne handen ; insgelyks kon hy

deeze Dochter aan zyne woede niet opofferen veroorzaakt door den

spyt, dat hy zich dus misleid zag: want zy gaf hem teffens een

lelie slag, waar van hy ter aarde viel. Hier mede noch niet genoegt

hem Z(jo qualyk gehandelt te hebben, zeide zy hem: „Laat af,

ongelukkige als gy zyt, de dood te begeeren, en te trachten aan

die uit te voeren, wien gy nooit zult veimogen eenige schaade toe

te brengen; en weet, dat op dit oogenblik als ik tot u spreeke,

11*
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dceze die gv zoo \vreedi'l\k vervolgt, ter verzeekcrder plaatse is,

CU uweiitwcgeii niets te vreezen heeft" ').

Nanulyks is 't uit te drukken hoe verwoed Oimpseii w icid , toen

hv zidks van dit Dochtertje verstond, die uie(K' op dil gezegde

verdween, en (hit \\\ niet alleen bevond, dat z\ n iNccf het middel

gevonden had z\ne handen te ontkomen: maar dat men daareni)oven

noch met hem den sjxit dreef. Ily stelde alles in "t werk om hem

op te speuren : hv hcval aan alle zyne Onderdanen hem naaukcurig

(lp te zoeken, en licm 't zy leevend dl' ddudt te leveren; liy gaf

het zelfde hevel aan alle de Keuzen, die zich in zyne Staaten ont-

hielden. Maar alle voorzorge allerwegen genomen, was vruchteloos,

want niemandt konde "s Konings orders volvoeren. Deeze Vorst

vervoegde zich eindel\k hy de Demoiix, hy had hen (ini hulp, en

hoopte door hun ndddel zich van zyn Neef te kannen ontslaan.

Maar Chrixnen uiydc de strikken, die hem door de IJclschc Geesten

wierden gelegt, met even de zelfde goeden uitslag, als hy die

ontging, die hem door de Reuzen gespannen wann : en alzoo hy

door zoo veele vervolgingen, die hem zynen Oom verwekte, geleert

had, hoe verre zyn haat ging, en welk een begeerte hy had hem

te verdelgen, vergat hy ook niets van zyne zyde, om geen Slacht-

offer te worden door 't woeden van deezen verwaaten Vorst.

Alhoewel hy noch maar een klein Kindt was. nochtans had hy

zoo veel verstant en nadenken, dat hy wel merkte dat de ^'rouw

die men hem tot een Voedster gegeven had^), een Toveresse'was,

en dat de Demons door oprooing van den Koning haar behendig

in de plaats van zyn waare Voedster verwisselt hadden; want hun

voonieenu II was. in de plaats van melk, dat ze hem vergif geeven

zoude; maar ('lir'hrnen (piam dit voor; hy zoog zoo geweldig, dat

hy, al liaare melk afzoog, en tefiens haar bloedt, laatende niet af

tot zy doodt was; en door dit middel verlo.ste hy zich van dit

gevaar.

Toen ühnxnen een weinig jaaren ouder geworden was, begon

hy den Harders, waar onder hy opgevoed wierd, cenige stukjes

te bodryven ^). Op een tydt beroofde hy hen van een menigte

Hoter, en. wilde met deezen roof vluchten ; maar h\ had het <>;e]uk

1) ?ai-aphrase van PadmapuiUna VI. 272. ,Ó7:

kim maya Icxiplaya manda jalo yas IfCiin rat/Zusi/d/i
|

sarva.iya jagatah srasta dharta haria .ca yalf prabhuh
\

asmittüloke samulpannah sa te pranan harisyati
\

2) Bedoeld is rotana, vgl. lioofdst. 68 der tweede Verhandeling.

3) Dit is de bekende geschiedenis (zie hijv. Dowson, a class. dict. of HiiiJu ui3thül.

pag. 165), waardoor Krsna den naam Damodara ontving.
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niet de handen van deeze Harders t' ontkomen, gelyk liy die van

den Koning had gedaan. Zy vervolgden hem, en achterhaalt hebbende,

ontnamen ze hem de Boter die hy gestolen had, bonden hem aan

een boom, en geesselden hem, om door deeze kastyding te beletten,

dat hy diergelyke stukjes voortaan niet meer pleegen zou. Toen hy

nianharc jaaren bereikt had, verzamelde hy een Leger, om zynen

Oom te liestryden, sloeg hem in verscheidene veldslagen, en doodde

hem eimlelyk met zyn eigen handt, verlossende zich door zyne doodt

van een onverzoenelyke en zeer gevaarlyken Vyandt. Vervolgens

zich van zoo veel moeite en arbeidt ontlasten willende, geduurende

dezen Oorlog uitgestaan; trouwde hy twee Vrouwen i), die beide

uit zyn Geslacht waren: maar zich met dit dubbel Huwelyk uiet

genoegende, nam hy nog zestien duizend jonge Harderinnen tot

Hywyven. Het waren hem de geesselslagen noch in geheugen, die

hy in zyne jeugdt van haare Vaders geleeden had, en hy vreesde,

dat zoo hy deeze Harders weder geemelyk maaken mogt, hem

wederom iets diergelyks mogte overkomen; derhalven, geen reden

van klagten over hem willende geeven, vermeenigvuldigde, en

herschiep hy zich zodanig, dat hy in den zelfden tydt, haar alle

besliep, en aan ieder in 't byzonder gelooven deed, dat hy de

anderen verliet, om zich aan haar alleen over te geeven, en door

dit middel werd hy van haar alle gelykelyk bemint.

Het gebeurde eens dat Chixnen ^), of liever Vixnu in Chrixnen

vermomt, zich aan den oever van een Beek bevindende, alwaar

zich een groot getal Vrouwen van aanzien badden, die ongemeen

schoon en eerbaar waren. Hy in allereyl, nam hare kleederen weg,

en bragt ze op den top van een zeer hoogen Boom, niet verre

van deeze Beek staande, laatende dus deeze Juffers in die verleegen-

heit van naakt te moeten uit het badt komen, en in deezen staat

elk haar's weegs te moeten gaan. Terwyl zy dus verleegen waren,

en naar allerwegen omzagen, zagen ze groote bladeren, die in

't water groeiden, gelykende byna naar die van Haarvurts of

Meer-bladen^). Ieder nam 'er een van, en zy bedekten zich zoo

goed als zy konden, naderende alle gezamentlyk den Boom waar

op Chrixnen geklommen was. Deeze verleegen Juffers baden hem

met ernst haar de kleederen te willen wedergeeven: maar zy kon-

den deeze gunst niet verwerven, dan na hem gegroet te hebben,

leo-üende ieder beide de handen oi) 't hool'dt, 't welk niet geschieden

1) Eadha en Rukminl.

2) Hetzelfde verhaal (uit Bhaj. pur. X. 22) bij Baldaeus, fol. 09.a.

3) „semblables a peu piès i celles du Nenupluu". Dus lotosbladeren.
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kon, zuiulcr haare bladeren te hiaten vallen, zulks al 't overige

ontbloot wierd, en dit was 't dat F/xnu begeerde, en de beweeg-

reden Avaarom hj hunne kleederen weggenomen had.

Deeze Heidenen waanen dat J'/w/ii/ zieh noeli eens veranderen

moet, en een Paerdt worden ; en dat in verwaehting dat deeze

nieuwe Herschepping geschiede, hy in de Mclkzcc rust, alwaar liy

wellustig op een schoonc en groote Slang nu-t v\t' luioltlcn slaapt,

die hem voor bedt en troon dient.

Vin. iiooi'DrsTriv.

Behelzende de voorgevallene Historie van Ru f rem.

lUitrew , de derde Zoon van Varaxacfi, is mede een haarer

Mannen, en zelfs deeze die zy het meest geneegen was. De be-

geerte die hy had van onder de menschen te leeven, deed hem

Andi of Geestelyke worden. Men noemde hem Artanari, dat is,

die half Man en half Vrouw is; en men heeft nooit van eerloozer,

ongeregelder en verfoeielyker mensch. gehoort, noch gezien.

lly trouwde een Dochter van den Koning der Bergen ^), Far-

vardi genoemt, Avaar mede hy geduurende den tydt van duizend

jaaren in een nauw verbandt dooi'bragt. Een zoo ongemeen gedrag,

werd door Bruma, Fixnu, en de drie hondert dertig duizend

millioenen Goden afgekeurt, die alle geloofden dat liutrem zyn

verstandt verlooren had , en gek geworden was. Zy gingen hem

zoeken, en gevonden hebbende, scheidden ze hem met geweld van

Parvardi. Deeze Vrouw, niet min onkuisch als haar Man, gevoelde

zich beleedigt door het geweldt, waar mede men haar van 't voor-

werp haarer liefde afscheurde; en om zich te wreuken over de

beleediging, die zy meende ontfangen te hebben, deed zy een

vervloeking tegen alle de Goden, en wenschte dat niemandt van

hun in 't toekomende noch Kinderen noch wettige Vrouwen zouden

mogen hebben: maar alleen zoo veel Bywyven als men begeerde;

't welk juist zoo gebeurde als zy gewenscht had. Na deeze ge-

dwongen scheiding, vertrok Rutrem als een uitzinnige, dwalende

door de gantsche Waereldt en latende overal, waar hy quam,

tekenen van zijne onkuischheit na {effioidens undique semen super

terrani). Het gebeurde nu door een zeekere plaats reizende, dat de

1) Parvatï, dochter van Himavant (Hiinalaya).
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Aarde hem eerlang een Zoon voortbragt , die zes hoofden had:

maar alzoo hy te deezer plaatse om hem te zuigen geen Voedster

vond, boden de zeven starren hem haaren dienst aan ^), en noemden

Iiem Camaraasuammi, 't welk Heer Zoon beteekent.

Alle de Indiaansche Afgodendienaars hebben voor hem een nit-

steekende eerbiedigheit, en een zoo ongemeen vertrouwen in zjn

vermogen, dat ze in alle hunne Schriften, en in alle de Verbonden,

die onder hen gemaakt worden, door deze woorden Arrumagam-

fumei'^) altoos beginnen, te Aveeten, „dat deeze die zes aangezichten

heeft met ons zy". De Boeken der Heiden berichten, dat Parvardi

die van verdriet gestorven was, om dat men haar geweldadig van

haaren Man gescheiden had , doch anderwerf gebooren wierd ^), ua

dat het Kindt, waar van wy vervolgens spreeken zullen, zoo wonder-

baarlyk was voortgebragt; dat zy in deeze tweede geboorte, de

Dochter van een Koning, Daxaprojnbadi genoemt, was, en dat

lintrem haar wederom trouwde. Dat zy sedert haar huwelyk, zich

op een zekeren tydt was gaan baden, terwyl haar man van huis

was, en dat ze in 't badt zynde, een zoo krachtige begeerte van

een Kindt te hebben had, dat 'er in 't zelve ogenblik in liaare

liaudt een te voorschyn quam, 't welk zyne geboorte uit het zweet ^)

nam, dat ze van haaren boezem by een gestreeken had; dat dit

Kindt aanstonds zoo groot wierd, als of het twintig jaar oudt was,

en het Vinaya()u,ien^) noemde, te weeten, die geen Godt vreest;

dat eerlang daar na 'Jiutrevi weder t'huis quam, zonder te weeten

wat'er voofgevallen was, en dat hy Vinaynguien ziende, die gemeen-

zaam met Parvardi omging, hy zodanig een groote argwaan opvatte,

en 'er zoo veel verdriet in nam, dat hy besloot haar te verlaten.

Maar dat zy gewaar wordende dat hy jaloers was, hem bevreedigde,

en verhaalde hoedanig het voorval gebeurt was; 't welk uitwerkte,

dat de jongeling, die hem zodanig een verdriet scheen te vei'oor-

zaken, voor hem in 't vervolg een onderwerp van vertroosting en

vernoeging wderd.

Het vermaak dat llufreni schepte, overwegende de wondei'baailyke

en zoo verwondcrenswaardige geboorte van den jongen Vinayayaien,

wierd wel haast door misnoegen 't welk hy wegens zyn Schoon-

1) Daarom heet de Indische Mars Kumara ook Karttikeya (zoon der Krttika's, de

Pleiaden). Dat hij niet uit een vrouw werd geboren, is bekende traditie.

2) Naar Dr. van Ronkel mij mededeelt is hierin vervat Tamil aru „zes", inugan

(skt. mukham) „gezicht"; dus het „zesgezicht", „de (god) met zes aangezichten";

iiimei is grammatikaal niet duidelijk.

") Als Uma.
*) Vgl. de eerste Verhandeling, hoofdstuk 8 met noot.

'') Vinayaka is een andere naam voor Gancsa of öaiiapati.
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vader opnam, ontrust^). Dceze Voi-st besloot ()|) ccii plcclitclx k

Gastmaal een Offerhande te doen, in erkentenis wegons de iijcbourtc

van zyn Kleinzoon; en om zyne vrengde te betnigen, noodigde liy

'er alle de Goden op, behalve zyn Sehoonzoon. Men weet niet of

znlks door vergeetenheid geschied was„ of dat men 't met voordacht

om 't qnaadt gedrag van Bufrcm dus bestoken had. Maar hoe 't ook

zyn mag; deeze God vond zich zodanig gehoont door de beleediging

die hy meende hem (hior den Koning der Bergen aangedaan te

zyn, dat hv besloot om "er een liloedige wraak ovei' te neenien.

Ten dien einde ging hy , scliuinii)ekkeiul(' van verwoedheit ter

plaatse, alwaar zvn Schoonvailcr aUe de vergaderde Goden ont-

haalde. Naaul\ks was iiy in de Ziiiil van de Gastery gekomen, of

hy braakte 'er millioenen van scheldwoorden tegen de genoodigden;

en rukkende vervolgens een handvol hair uit zyn hoofdt, wor|) hy

't met geweldt tegen de vloer, waar uit aanstonds een Heus -) van

een afschouwelyk groote voortquam.

Dit Gedrocht vertoonde zich naaulyks, of verliefte een geweldige

slem, betuigende het ongelyk, zynen Vader aangedaan, te zullen

wreeken. Hy stelde zich aanstonds s('hrap de Goden te bevechten,

en tuunde by deeze gelegenlieit daadcn \;iu dapperheit, die t' cene-

m;ial vevbaazende waren; uinar het nllcnianmerkelykste- was, dat

liy (U' Zon zoo een verbolgen en kraehtigen slag gaf, dat hem alk;

de tanden uit den mondt sprongen; en om deeze reden is 't d;it

de Heidenen zedert dien tydt geene Oö'erhande meer aan de Zon

doen, dan van zachte eetbaare dingen, als van Boter, Melk, Pap

en zeer murwe Fruiten.

Deeze woedende Reus niet genoegt de Zon zoo mishandelt te

hebben, gaf mede de Maan eenige voetschoppen in "t gezicht, waar

van de blaauwe plekken zoo kennelyk geworden zyn, dat nu'U ze

nu noch ziet. Dit is het denkbeeldt, 't welk de Indianen van de

vlakken hebben, die zich in de Maan vertoonen ^). Hy doodde

vervolgens de Koning Baxaprojnbadi nevens veele van zyne Gasten,

en sloeg Vinmjaguicn het hoofd af, alhoewel hy onbewust van de

oorzaak der belediging was, die liiifrem leed, en van alle de wan-

orders, die 'er het gevolg van waren.

1) Het nu volgende is de zoo bekende episode van Daksa's offer.

-) Virabhadia.

>) De kiem van de mythe, volgens welke Rndra van het oifer uitgesloten werd en

Zon en Maan door zijn toedoen zoo toegetakeld worden, is in de Brahmana's aanwezig,

vgl. S.Br. I. 7. 3. 2 vlg., TS II. G. 8. 3—."), Kaus. br. VI. 13 {het praiilram slaat

Pusan de tanden uil den mond ; daarom wordt hem slechts brei geofferd ; het slaat

Savitr de handen af en Bhaga de oogcn uit).
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Dit oproer eiiulel}'!-; bevreedigt zynde, werd Buircm onder de

doodeii, het licliaaiii van den jongen Vinnyaguien gewaar, [aan]

wien liy, gednureude zyn leven, met hem zyn Zoon te noemen

vcreei-t had, en voor wien hy oolv niet min genegenheit had, als

of hy zyn waare A'ader was geweest.

Naaulyks is 't uit te drukken welk een smart hem dit schouwspel

veroorzaakte. Zy was zoo onlydelyk, dat niets hem wegens dit

verlies troosten kon, voornamelyk toen hy vernomen had, dat dit

de Reus was, die hy zelfs had vooi'tgebragt. werpende zyn hairen

tegen den vloer, en die zyn Zoon het hoofdt had afgeslagen. Na
eenigen tydt zich bedacht te hebben, besloot hy hem, het koste

wat wilde, weder te doen leeven. Maar nademaal hy geen middel

wist , het hoofdt weder aan 't lichaam te voegen , 't welk 'er van

gesclieiden was, overzulks het niet meer in zyn geheel bevonden

wierd, hieuw hy aanstonds dat van een Olifant af, en zette het

zoo behending op den romp van den gesneuvelde, dat het 'er zich

mede vereenigde, en Vinayaguien door dit middel weder levendig

wierd. De Vadei- opgetogen van vreugde op het zien van zyn Zoons

wederleeving, omhelsde hem, en belaste hem door de Waereldt te

reizen om een Vrouw^ te zoeken ^), met beding nochtans, dat hy

niet trouwen zou, voor dat hy een alzoo schoone Vrouw gevonden

had als zync Moeder Parvardi was. Hierom is 't dat de Heidenen

de gewoonte hebben op de algemeene wegen en toegangen de

Afgoden van J'itiayayuien te plaatsen, en zulks in de gedaante,

die hy in zyne wederopstanding kreeg, te weeten, met een Olifants

hoofdt, overzulks hy alle de voorbygaande Vrouwen ziende, te

eerder eeii van haar verkiezen kon, die naar zyne Moeder geleek.

Men verzeekert nochtans, dat hy tot noch toe geen van haar heeft

konncn vinden, die in schoonheit /'/•«t;a;Y/« evenaaren kon. Eenigen

tydt nadat Vinayaguien van gedaante verandert was, en dat men

om reden van deeze verandering, by zyn eersten naam die van

Fullejar") gevoegt liad; vertrok Bittrem door uitdrukkelyk bevel

van alle de Goden, om zyn Broeder Bruma te zoeken, die in een

hart verandert was, en in de Bosschen met zyn eigen Dochter op

de ongeregelste en schandelykste wyze leefde. Hy versleet veel tydt

om de plaats te ontdekken, alwaar hy zich onthieldt: maar die

eindelyk gevonden hebbende, sloeg hy een van zyne hoofden af;

waarin, zoo de Braminen verzeekeren, hy een groote misdaadt

beging. Om nu hier over boete te doen, ontkleedde hy zich gansch

1) De bron hiervan is mij onbeiiend.

2) Vgl. Rogerius pag. 158.
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iiiiiikt, bestrooide zyii lioofdt met assclie, en liet bekkeneel vai

Bn'iiia in zync handt houdende, week liy naar de begraafplaatsen

alwaar hy dagen en naeliten doorbrengende, zoo kraelitig zyi

niisdrvf beweende, waar door hv byna zinneloos wierd.

IX. JlOOFinSTUK.

Y a 11 het vervolg van de voorge va 1 h'iic liistorie

van Rui rem.

Itutrem een dus streng leven als 't geen hy verkocjzen had,

verdrietig geworden, besloot dit treurig verblyf te verlaaten, en

middelen om zich te vervrolyken te zoeken. Uy verstond, dat 'er

in een geleegen Woesteny ') veele Braniincn waren, die alle onge-

nieene schoone Vrouwen hadden. Hy kreeg begeerte zich van deeze

Vrouwen te doen beuiinnen, en om hier toe te komen was 't,

dat hy gansch naakt in de Gehuehten alwaar deeze boetelingen

woonden, een aalmoes verzocht. Hy oeffende vervolgens een be-

tovering, door welk middel hy in alle de Juffers zoo veel liefde

wist voor hem te verwekken, dat ze; zonder zich niet meer over

haare Mannen, noch Geslacht te bekommeren, haare huizen aan-

stonds verlieten, zoodra zy hem zagen, en hem overal volgden.

llutrem genoot dit vermaak niet lang 't welk hy in een zoo aan-

genaam gezelschap deelachtig wierd, en hy leed in deeze zelfde

plaats de aller strengste lichaamsquelling, die iemandt van zyn

karakter overkomen kon; nademaal alle deeze boetoeftenende ^/-aw/weH,

de belcediging die zy oiitfingen, ter harte neemeiide, zich ver-

gaderden, en tegen hem een verschrikkelyke vervloeking uitspraaken

,

als ook dierbaare Geloften deeden , dat door de kracht van deezeii

vloek tot strafoeffening over zyne onverzaadelyke onkuischheit, hy

eerlang ontmant wierd, zonder dat hy sedert weder in zyn eersten

staat kou herstelt worden. Dit geval veroorzaakte hem een onuit-

drukkelyke smart en quelling; en om eenigermaaten de pyn te

maatigen die hy 'er van gevoelde, is, dat hy de gelukzaligheit

des Ilemels beloofde, den geenen die op Aarde met een byzondere

Godsdienstigheit deeze deelen zyns lichaains zouden eeren, die de

Bramineii vervloekt hadden, en waarvan hy het geliruik door 'de

kracht deezer Vervloeking veiloorcn had -).

1) „dans nn désert voisio".

2) De bron ook van deze overlevering is mij onbekend.
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De begeerte van de door Rufrem beloofde vergeldingen te ver-

werven, heeft den Indianen deeze zoo eerlooze en belachelyke

eerdienst doen ondielzen. Zy vergenoegen zich niet alleen deeze

Godheit Offerhanden voor te di'aagen, eveneens als voor Priaap by

de aloude Grieken en Romeinen geschiedde: zy maaken 'er oneindige

verbeeldingen van, die zy op de wegen plaatsen, en in hunne

Huizen en Tempels oprechten. Deeze Afgoden, waarvoor de Oost-

Indiaansche Heidenen een byzondere eerbiedt toonen, zyn byna

alle van Steen gemaakt, en die men Lingcm noemt. Het meerendeel

der Indianen, doch voornamentlyk de Sektarissen van Eutrem van

wederzyds Sexe, draagen die om hunnen hals gehangen, aan hun

hoofdt gehecht, of aan hunne armen, en eeren ze op eene wyze,

w^aarlyk het mededoogen waardig.

Onder deeze ongelukkige Indianen is 'er een Caste of (icslacht,

"t welk men Andis'^) noemt. Die van dit Geslacht zyn, worden

de eerlooste, baldadigste, onbeschaamste, en tot alle soorten van

ongebondenheit en schandelykheit geneegene menschen geacht. Ook

zyn ze van alle de Indianen, deeze, waar de bekeering veel

moeielyker en zeldzaamer is. Deeze eerlooze Jndis maaken hun

werk de boetoeffening van Biitrem na te volgen, door de VV^aereldt

omzwervende, met assche bestrooit, en verzoekende aalmoezen.

Alhoewel het leven der Andis verfoeielyk zy, echter zien hen de

andere Indianen met de zelfde achting als Heiligen aan. Gemeenlyk

ziet men eenige van dit Geslacht, die Geloften doen in een pynelyke

gestalte te blyven, als by voorbeeldt, geduurende een of veele jaaren

in eene Pagode overendt te staan. Maar alzoo het onmogelyk is,

geduurende zoo een langen tydt niet te slaapen, en dat de slaap

hen noodzaakt van gestalte te veranderen, en bygevolg hunne

Gelofte te breeken; vinden ze daar toe dienende stokken of latten

in de Tempels geplaatst, waar door zy zich staande houden met

de handen daar aan te slaan en gebonden te zyn, tot dat ze hunnen

bepaalden tydt vervult hebben : overzulks zy staande slaapen , en

in dien zelfden staat blyven, schoon zy ziek worden, en tot het

uiterste gebragt.

In deeze Pagoden zyn eenige Bedienden, wiens werk is, eeten

en drinken der Boetelingen te verzorgen, en hen te verschoonen

wanneer zij bevuilt zyn. Geduurende den tydt dat deeze rampzalige

slachtoffers aan den Duivel dus verbonden zyn in de Pagoden te

blyven, houdenze altoos een dezer Afgoden in hunne handen,

Luujam genoemt, en wanneer de tyd van hunne gelofte geëindigt

1) Over Andi vgl. de noot op hoofdst. 4.
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is, eii (lat men hem van de latten los maakt, dee/e dan wiens

gesteldheid krachtig genoeg is, een zoo pvnelvke Boetoett'eninii- uit

te staan, gaan hun leven doorbrengen met alom aalmoezen U^ ver-

zoeken; en men ontmoet 'er dagelvks op de wegen, met Imnni'

verstyfde armen, die uitgestrekt, verdort en onbeweeghaar gcwurdm

zyn, nademaal door een al te lange ophouding, de gewrichten

t'eeneraaal de kracht van zich te bewegen verlooren hebben. Deeze

.l/idin vertoonen zich van verre te zien als wandelende boomen,

wiens armen als takken schynen en hunne lichamen de stauniien.

Het cenigste voordeel dat deeze rainpzaligen van zooveel jnn en

smart genieten, is, dat een ieder hen als waare Heiligen eert. die

door liunne (iebeden van de (loden alle gunst verwerven, waarom

zv hun verzoeken.

X. IIOOFDTSTUK.

Van verscheidene zaken die b_v de gebeurtenissen

van li u t r e m aan te m erken z y n.

't Is reeds voorlang dat luitrcm door de Ih-aiuhien vervloekt is

geweest, toen hy de vloedt (ianges tiouwde, die de Indianen

achten een zeer schoone Vrouw te zyn. Maar hy heeft 'er urn de

reeds bygebragte reden geene Kinderen by. Daar zyn noch ontallyke

zeldzaame gevallen, waarvan eenige onaangenaam en andere ver-

niaakelyk voorkomen. Hy zag zich op een zekeren tydt in 't aller-

grootste gevaar gestelt, 't welk hem overkomen kon, en waarin

hy zekerlyk zonde bezweeken zyn, indien hem zyn Broeder Vixnu

niet tydelyk had gered.

Een zekere Reus was "er, Fdiwc/nran ') genoemt, 't welk Asch-

Ileer beteekent. Hy had eenige jaaren een zeer strenge boete ter

eere van Rutrem afgelegt, die hy met ernst bad, hem eenige gunst

te willen bewyzen , die diende om hem van andere menschen te

onderscheiden, llutrem zyne Godsdienstigheit en yver willende ver-

1) In Paimnjitrjii zal de i schrijffout voor s zijn; het geheel wijst op Biasmeioara

(vgl. ramejuran voor rami'scarn). Voor het verhaal vgl. het 9f hoofdstuk der eerste

Verhandeling en ook M. Williams, Brahmanism and Hinduism, pag. 65, noot 1: „In

the South of India a legend is current which makes Vishnu assume the form of a

fascinating woman (moliinï) and so connect himself with Siva". De bron is Bhagavata-

purana VIII. 12 {mohinijavainrn), terwijl het verhaal van den Asura (V'rkasura\ wien

Siva de kracht toekent om ieder te doen sterven, dien hij de hand op 't hoofd legt, in

Bhag. pur. X. 88 voorkomt.
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gelden, verleende hem onbedachtelvk de nificht van aanstonds alle

den geenen tot Asch te brengen , op wiens hoofdt hy de handen

leide. De Rens nieuwsgierig zynde om te weeten of het voorrecht

iiem toegestaan, wezendlyk of inbeeldelyk was, naderde hy de

(iod, en geliet zich om de handen op 't honfdt te willen leggen,

om zyn vermogen op den geenen te onderzoeken dien liet hem

verleent had. Rulrem wierd toen zynen misslag, maar te laat,

gewaar, Pdhiiejiiraii met een zoo ongemeene gunst begiftigd te

iiebben, en hy vond zich door zyne onverzichtigheid in het ver-

schrikkelykste en dringenste gevaar, als hy noch ooit beleeft had.

lly had, om zulks voor te komen, al zyne schranderheit noodig

in 't werk te stellen, en alles wat hem van de Toverkunst bekent

was. Door de kracht van deeze Kunst, waarvan hy zich reeds met

vrucht, in verscheiden gelegeiidheden gedient had, was 't dat hy

zich in een oogenblilf zoo klein maakte, zulks hy zich in den Dop

van een zekere Vrucht sloot, die de Indianen .li/raralicai ') noemen,

die niet grooter dan een Hazelnoot was.

Alhoewel Vixnu verre van de i)laais was, alwaar dit voorval

gebeurde, liet hy echter niet na liier van kennis te neenieii. Il\

was niet ongevoelig voor 't ongeval 't welk zynen Broeder drygde,

en hy trachtte hem 'er van te verlossen. Om hier in te voorzien,

nam hy aanstonds de gedaante van een zoo ongemeene schoone

Vrouw aan, dat de Reus haar ziende, t'eenemaal in haar verliefde,

en geenzins aan Uutrevi dacht, die hy in zynen Dop ongemoeit

liet. Hy dacht naaulyks meer dan op 't voorwerp 't welk hy be-

minde; en na haar de tederste achting beweezen te hebben, bad

hy dat zy hem de gunst bewees van haar naar huis te mogen

verzeilen. De Juffer betuigde deeze zyne voorstelling met vermaak

aan te hooren, en beloofde hem zelfs naar wensch alle gunstbewys,

onder beding, dat hy voor met liaar in haar huis te komen, naar

de naast gelegene rivier zoude gaan om zich het Hoofdt en de

Hairen te wasschen. De reden die zy bybragt om dit van hem te

eisschen, was, dat alzoo hy sedert eenige jaaren een boetvaerdig

leven had gelyd, zyne Hairen nooit gekemt waren geweest, over-

zulks 'er dikmaals de vogels haare nesten in hadden gemaakt, en

die bevuüt, waardoor ze zoo geweldig bemorst waren, dat zy der-

halven niet gedoogen kon dat hy haar in die gestalte naderde,

dan voor dat ze gezuivert en gewasschen waren. De verliefde Reus,

1) Volgens mededeeling van Dr. van Konkel bevat dit woord de Tamil woorden

aivar: „vijftal'', alli: „stamper" van een bloem, witte nenuphar, en haj: „elke groene

vrucbt, zooals cacao, augurk, boon". Zoo het woord airindihaj luidde, zou bet beteekenen :

„de jonge vrucht der bryonia laciuiosa".
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door zync drift vcrl)liiul , wicrd dv strik, iWv incn liciu sjKUidc,

iiiot gewaar. H v begaf zicii in allereyl , en zonder cenig" achter-

denken in 't water. Hy wiesch zyn gelieele lichaam, en willende

mede zyn Hairen wasschen, om de Jufter te vergenoegen, wier

schoonheid hem verblindt had, bragt hy beide zyne handen op

't hoofdt; maar naaulyks was znlks geschied, of de kracht van zyn

noodlot en rampzalig deel 't welk hem toegestaan was, quam over

hem, en hy vvierd aanstonds in asch verandert.

rixiiii als opgetogen van Ie zien dat v.yw kunst zoo W(!l gelnkt

was, verliet wederom de gedaante van een \ i'ouw om zyne gewoone

gestalte weder aan te neemen. lly verhaalde aanstonds aan zyn

Jiroeder 't welk hy ten zynen dienst verricht had, en hoedanig hy

de Reus verdelgt had. Op deeze behaaglyke tyding kwam Uulrcm

uit zynen Dop te voorsehyn, nam zyne eerste gedaante aan, om-

helsde zynen Broeder, bedankte hem wegens de zoo tydig bcweezene

hulj), en nam een besluit van nooit iemandt diergelyke gunst te

bewyzen. Maar toen hy de omstandigheit verstondt, hoe Vixnu

zich gedragen had om hem uit het gevaar te redden, waarin zyne

lossigheit hem ingewikkelt had, kreeg hy een ongemeene begeerte

zynen Broeder onder de zeU'de gedaante te zien, waar mede hy

de drift van den Reus, dus gaande -had gemaakt. Vixnu echter

weigerde eenigen tydt dusdanig voor Eufrem te ver.scheinen, zeg-

gende, om 'er zich van t' ontschuldigen, dat hy zyne zwakheit in

't stuk van Minuery wel kende, dat indien hy zyn verzoek toestondt,

hy verzeekert was van aanstonds hem zoo verstelt te zien staan en

buiten zich zelve, dat hy zich naaulyks in staat vinden zou, zyne

redcMi om te bestieren, te gebruiken. Rutrem wegens deze redenen

onvoldaan, bleef op zyn verzoek staan, en hield by zynen Rroeder

zoo krachtig aan, dat Vixnu om hem te vergenoegen, zich ander-

wei-f in de gedaante van een Vrouw herschepte, en zich aldus aan

Riitrem vertoonde. Op het zien van dit voorwerp, werd de zwakke

(lod zodanig in liefde opgetoogen, en zyne verbeelding wierd 'er

zoo krachtiglyk van ontsteken, dat 'er in e(ui oogenblik een Kindt

uit de handen van Vix?iu van voortquam, 't welk Arigara-Fiifren'^)

wierd geiioemt, Zoone van Rutrem en Vixnu beteekenende. Dus-

danig bestaan de verfoeielyke Godheden die de Indianen eeren,

waarvan men ontallyke schandelykheden vei-haalt, die de betamelyk-

heit en cerbaarhcit niet geheugen, te berichten.

Voor 't overige, alhoewel de Heidenen in ontallyke verschillende

Sekten verdeelt zyn, nochtans worden ondei' hen tAvee der voor-

in) D. i. Haiihaiaputra, zoon van Hari (Yisnu) en Hara (Siva).
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luuiiïiste gevonden ; wiuir van de eene Vivnii vour de verlievendste

der Goden hondt, en die van deeze Sekte zyn, worden VixnnvIJes

genoemt, en de andere; die Rutrevu hooger acliten, zyn Xu-en

gelieeten, over znlks deeze God insgelyks dien naam voert.

XI. HOOFDTSTIJK.

Van het Parad ys dei- Indianen, en lioe dit volgens

h n n gevoelen bestaat.

De Oostindiaanselie Afgodendienaars gelooven, dat 'er vyf onder-

scheiden plaatsen zyn, alwaar de zielen der Heilig geleeft hebbende

verstorvenen overgaan, om 'er de gelukzaligheit en heerlykheit

deelachtig te worden.

De eerste van deeze [)lautsen word Xoarram genoemt ; daar is 't

dat Deraiidiren, Koning der Goden met zyne twee Vrouwen ver-

blyf hond, waar van de eene XacJd en de andere /m^ïVamï geheeten

word. lly heeft behalven haar noch vyf Bywyven van een ver-

wonderenswaardige sehoonheit, die geduurig bezig zyn met hem

dienst te bewyzen. In deeze zelfde plaats zyn mede de drie hondert

dertig duizend millioenen Goden, nevens nog een veel grooter

getal Bywyven, en zy genieten 'er alle verbeeldelyke heerlykheit,

vermaak en belcoorlykheden . Agt en veertig duizend Boetelingen ^)

genieten 'er de zelfde zaligheit in den Xoarcam. De Goden mogen 'er

niets gewigtigs onderneemen, zonder vooraf met hen te hebben raad

gepleegt; en men besluit in den Hemel geene zaaken die deeze

beneeden-Waereldt bcshelzen, ten zy zy 'er in gekent worden.

Deeze heerlvkheit nochtans, en alle deeze vermakelykheden voldoen

zoo volkonientlyk niet den geenen die de zelve genieten, of hen

ontbreeken nog veele dingen die zy begeeren; en de Goden met

de eeuwige geneugtens van den Xoarcam niet genoegt, hebben

dikmals lust om de bewooners der Aarde te bezoeken, 't Welk

eertyds aan Divandiren gebeurt is, verschaft 'er ons een bewys

van -). Deeze Monarch der Goden, verlaatende des Hemels vermaak,

M Blijkbaar zijn de i-?»'s bedoeld, vgl. hoofdst. IG van de de tweede Verhandeling.

'-) Het verhaal is de uit het Ramayana bekende episode, doch met eene variant op

't einde, daar in 't Portugeesche Bericht Indra, in plaats van ontmand te worden, met

cunni overdekt wordt (de legende dient ter verklaring van Indra's epitheton : sa/dtsra/.s»

,

„de duizendoogige"). Volgeus Dowson, a class Dict. of Hindu mythol. pag. 125 komt

deze versie in 't MBh. voor, waar ik ze echter niet vind. Ook Apte in zijn Skt.-English
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besloot liicr Ijciiecdi'ii aiuU'ic jitnicugtcus te; zoeken. Ily wist dat

een voonuiaine Boeteling, Gainlamen geiioenit, een kleine eenzaani-

Iieit ^) naby de Ganges-vloedt gelegen, tot zyn veri)lvi' liield, en

dat liy 'er gerustelyk eii in Ileiliglieit niet zyiie Viouw leefde,

die WW diT schoonste Vrouwen dei' warrcidt was. 1 )ceze gewaande

Koning des Hemels vertrok dan. quaiii op de aarde, ging naar de

vcrblyf-plaats van den Boeteling, zag zyne Yronw, cii wierd 'er

zoo volkomen o|) verlieft, dat hy i)esloot alles in 't werk te stellen,

om aan liaaren .Man ontrouw te bewyzcn : maar merkende da.l de

beminneh ke persoon niet min dengdzaam dan sclKJon was. begreep

hy wel dal zyn soorneenien nooit gelukken zou. indien hy geene

list gebruikte. Ily had reeds waargenomen dat Cnuihuiicn 's morgens

niet verzuimde op te staan, zoo dra als de liaan kraaide om zich

in den Ganges te gaan wasschen, en hy geloofde dat hem dit een

middel versehaften zou, om gemakkelyk zyne drift te voldoen. Hy
nam dan op een zekeren nacht de gedaante van een Haan aan,

plaatste zich naby het hnis van den Boeteling, en kraaide: maar

veel vroeger als den gewoonen Haan deed. De yverige Gattdainen

schielyk wakker geworden, en schoon hy nog een grooten lust om
te slaapen had, nochtans, om zyne Godsdienstige oeffening niet te

verzuimen, stond hy aanstonds op, en ging naar de Rivier. Aldaar

gekomen, werd hy aan de beweeging van 't water gewaar, dat

het niet meer dan middernacht konde zyn; overzulks kreeg hy

gedachten, of den Haan wel eigentlyk gekraait had, dan of hy

hem meende gehoort te hebben, tervvyl hy noch sliep. En overmits

het noch in lange de tydt niet was, dat hy gewoon wa.s zich te

wasschen, besloot hy weder naar huis te gaan, om 'er noch een

weinig te rusten. Bezwaarlyk zou het uit te drukken zyn, hoe

deezen armen Boeteling verbaast stond, toen hy Dcvandiren by

zyne \'rouw en in zyn bedt vond, die reeds zyne plaats bekleed

had, en hem zoo schielyk niet had verwacht. Hy vergramde zich

zodanig over "t gedrag van den God, dat hy zonder eenig aanzien

voor zyne waardigheyt te hebben, hem vervloekte, en tegen hem
versehrikkclyke vloekwoorden uitsprak; en om iiem over zyne

onbeschoftheit te straften, wenschte hy dat Devandireti s, gansche

lichaam nooit bedekt wird, en met zekere tekenen 2), die natu urlyk

Dictionary s. v. indra vermeldt ze. Zij zal dus wol in 't een of ander ruiana staan.

Het motief wordt reeds in de Brahmana-literatuur aangetroffen, zie Oertel in Actes du

onzième Congres des Orientalistes, Paris 1897, vol. I
,
pag. 229.

1) „une petite solitude".

2) De vertaler heeft den franschen tekst hier slecht weergegeven; hij luidt: „fut et

restat a jamais couvert de certaines marques".
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(lat (Icrl 't welk z\ iic drift verwekt liadt, zomleii verheelden , waar

door zyne onljeschofthcit en se.Liaiulehklieit aan een ieder bleek,

die hem zagen. Deeze wensch niet zoo veel drift en yver gedaan,

wierd bekrachtigt; de ongelukkige God vond zich aanstonds in een

staat gebragt, dat hy zich aan nicmandt vertoonen dorst, en scliaanule

zich zelven te zien. Overzniks begrypende de smart die licni dit

geval veroorzaakte, worp liy zich voor de voeten van Gaudaiiicii

,

bad hem ernstelyk niedelydcn \w\ hem te hebben, om de strengheit

van de straf te verzachten, die de kracht van zyne vervloekingen

hem veroorzaakt had, en dat hy toch niet leed, dat hy in zodanig

een schandelyken en ongcschikten staat bleef. De Boeteling door

de smecking en verneedering van den God bewoogen , bewilligde

om zyne straf te verzachten; dat hy zich zelven altoos in de onge-

schikte gestalte, alwaar hy zich iii vond vertoonende, echter van

anderen niet zoude gezien worden, als hebbende alleen zyn gansche

lic^haam voor de oogen bedekt ^). Zoo dat deeze Koning der Goden

sedert in dien staat bleef, gelyk de aiouden Argus verbeeldden.

Guudamcn genoegde zich niet in den persoon van Decaiidircn,

wegens de ontvangen belecdigiiig, gewroken te hebben; maar strekte

zyne wraak en gevoelen over zyne Vnmw mede uit, die ter strati'e

van haar overspel, allioewcl ongewillig geschied, door de kracht

van vervloeking die haaren .M;iu tegen haar deed, in een Steen

veriimlert wierd. Het gebeurde echter vervolgens, dat de God Viviiu

zich in de gedaante \-&n Raw verandert hebbende, gelyk hiervoor

is gezegt, op een tydt by geval op deezen Steen trad, dat die

weder tot een schoone Vrouw wierd, gelyk zy te vooren was ge-

weest, en ook weder by haar Man (piam, die haar den begaanen

misslag vergaf, vriendelyk onthng, en sedert in een volmaakten

staat met haar leefde.

De tweede plaats vau lleerlykheit en Gelukzaligheit, word

Vdionalam genoemt. In deze plaats is 't dat Vixnu met zyne Vrouwen

zich onthoud, nevens een zekere Vogel naar een Sperwer gelykende,

die de Indianen Pajjcii(/ui') noemen. Deeze Vogel dient Vixnu

voor een jjaerdt, en de Indianen hebben 'er zoo groote achting

voor, dat wanneer zy een deezer Vogels in de lucht vliegen zien,

schielyk van hunne paerden komen, of uit hunne Palanquyneu

treeden, om de zelve eer te bewyzen. Zy gelooven ook, dat alle

de Godsdienstelingen van Vixnu na hun afsterven in deezen Vaicmdam

1) De tekst heeft; „couvert d'yeux", lees dus: „met oogen bedekt".

2) Dit woord schijnt ook geen Tamil te zijn; bedoeld is natuurlijk de vogel, dien

men als Garuda beschouwt.

Verband, der Kon. Akad. v. Wetensch. Afd. Lettcik. Nieuwe Reeks Dl. XVI N», 2. 12
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komen, en dat alles gclvk als 't vmir alle stofte waar op liet

werkt, in vuur verandert, eveneens deeze (iud. in z\n eigen

weezen, alle die geenen verandert, die het geluk Iu-IiIxmi te kunien,

M'aar liy is.

Het derde verblyf der I leerlyklieit word ('aUasum gelieeten. De

Heidenen zeggen, dat dit een zeer liooge en wyduitstrekkende

Zilver-berg is, ten Noorden gelegen, waarop Pm Irem niet zyiie

Vrouw Parvardi, nevens alle zync Hywyv<'ii, <ii een zekere Stier

die hem voor rypaardt dient M, hun \('rhl\f' hebben. Daar is 't

ook dat de Sektarisaen van Jiulrcui na hunne duodt komen, wier

geluk !)estaat, gedurig in zyne tegen woordigheit te zyn, en hem

ten dienst te staan. Eeiiige zyn bezig met groote waayers windt

te maaken, om hem voor de hitte te bevryden , andere bieden

hem goude spuuwpotjes aan, over zulks een lieer van een zoo

verhevene Majesteit niet genoodzaakt zy op den grondt te spiiiiwen.

Daar zyn 'er die altoos met brandende tooitsen gereed staan om
geduurende den naelit hem te lichten. Hei ainpt van eenige anderen

is, zorg voor zyne Hywyven te draagen , \\aar van hy van een

onnoemelyk getal verzien is, en hem dagelyks, die hy vuu de zelve

begeert, toebrengen. Eindelyk heeft ieder deezer gelukzaligen in

deeze plaats zyn byzonder ampt, en hunne gelukzaligheit bestaat

enkelyk aan Rutrein zoodanig een dienst te liewyzen, waar toe het

hem behaagt hiui te gebruiken.

De vierde plaats alwaar men de I leerlyklieit geniet, word Jini-

mal<)(/um , dat is, de Waereldt van liriima genoemt; en insgelyks

Satialo(juw. geheeten, 't Avelk de Waereldt van Waarheit beteekent.

Daar is 't dat Bruvia gemeenlyk met zyne Vrouw Saras-^iiadi

,

en een groote Aap-), zyn verblyft heeft, die hem voor rypaerdt

dient, in zyne Reizen die hy onderneemt.

De vyfde plaats van Ueerlykheit word ML'latqjadmn ^) genoemt,

't welk de uitmunteiiste en verlievmste aller plaatsen te kennen

geeft. Alhier heeft het eerste Beginzel of Opperste Weezen zyn

verblyf; de IleideiuMi noemen 't ParahammisUi *), 't welk het

Weezen l)y uitneemeiiheit, of het uitmuntenste aller Weezens be-

teekent. Daar is 't dat die geenen na hunne doodt gevoert worden,

die in. deeze Waereldt een ouberisiielyk eu voorbeeldelvk leven

1) De stier Nandi.

-) Lees: „zwaan" (cigue).

') Kan dit nmhdpaiiam 'iX^w'i

') Is dit pacüw(!«u«.s<»? Het woord komt juist zoo voor in den reeds gecifeerden

lirief van Tater Boucliet (deel XI pag. 9 der Lettres édif.): „parabar«i.'as?o«, c'est-a-dire

Ie Dieu suprème".
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gevoert hebben. Zy genieten 'er een eeuwige en onvergankelyke

gelukzaligheit, die vooniamentlyk bestaat, geduurig in de tegen-

woordigheit van dit eerste Weezen te zyn, in hem te kennen, met
het zelve innerlyk vereenigt te weezen, en zelfs niets te doen,

dan een zelfde zaak met hem te zyn. Maar alzoo 'er zeer w^einig

menschen gevonden worden, wiens leven t'eenemaal Heilig en

onberispelyk zy, zoo zyn 'er ook weinige die het geluk hebben

tot deeze allervevhevenste trap van Ileerlykheit te geraaken.

XII. IIÜOFDTSTL'K.

V a n het gevoelen ' t w elk de Indianen van de

Helle hebben.

De Indiaansche Afgodendienaars gelooveii niet alleen, dat de

Helle ouder de Aarde die wy bewoonen is : maar dat ze noch

onder de zeven andere Waerelden zy, onder de onze gelegen,

waar van wy vervolgens handelen zullen.

De Voorzitter of Opperraadtsheer der Helle, die de zorg aan-

bevolen is, de besluiten door Xiven genomen, .uit te voeren, wordt

Yhamadar-Maraja ^) genoemt. Ily heeft ten geheimschryver eenen

Xitrayapien geheeten , die geduurende des menschen leven zorge-

draagt, getrouvvelyk 't geen een ieder 't zy goedt of quaadt be-

dreeven heeft, op te teekenen, om, op hun afsterven , zyn Gedenk-

schriften den Voorzitter te vertoonen, zoodra als de Ziel van den

Overledene voor liem verschynt. Men verzeekert, dat deeze helsche

Bestieral zeer rechtvaerdig is; dat hy niet duld, dat eenige quaade

bedryven ongestraft, noch goede werken onvergolden blyven; en

nademaal 'er byna niemandt is, die geduurende zyn leven zoo wel

geen goedt als quaadt gedaan heeft, vraagt hy aan een ieder deezer

derwaarts gevoerde Zielen, voor zynen Rechtbank verscheenen, dat

zy te verkiezen heeft, 't zy eerst gestraft te worden voor de mis-

daaden op aarde begaan, en die zy niet bezorgt is geweest uit te

wisschen, om vervolgens voor de goede werken gedaan, vergelding

te genieten ; of 't zy de waarde aan haare deugdt verschuldigt,

eerstelyk te ontfangen, en daar na voor de begaane misdaaden

gestraft te worden. Zoodra dan de verstorvene keur heeft gedaan,

1) Uit woonl is vsrkeerd gesplitst voor Yauia-dliaimaraja (de DouJsgod), die feitelijk

dezelfde is als Vama.
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spreekt tle Voorzitter liet Vonnis ter nitvoering nit, en deeze die

begeert liel)l)cn vooraf de vergelding voor 't goede te ontt'angen

,

worden in de Xoarcam opgenomen, of in eeiiige andere plaatsen

waar van hier voor gesproken is. om 'er gcduiircndc den tvdt

liaar voorgeseiireeven . de I leerl.v kiicit declaelil'ig W word.n. en die

verstreeken zynde, worden ze weder naai' de Helle gesleept, om

'er insgelyks gedunrende een tvdt de straf voor Imnne misdaadeii

te Ivden. Die dan in tegendeel verkooi'cn hciiiicn aanstonds in de

I lelie gestraft te woidcii . wamiccr dnvcn tvdt van >tralfr vcrvnlt

zy, gaan ze alsdan de Uelnkzaliglieit ter plaatsen voor dm tuit

genieten, die door y/iaviadar-Maraja bevolen is.

Nadat een Ziel dns volgens haare verdienste gestraft of vergolden

is, wordze weder op Aarde met een nieuw Lieliaam verzien,

zodanig nochtans, dal deeze die arm is geweest en meer ([naadt

dan goedt gedaan heeft, weder herliooren wordende, noch armer

dan te vooren zy , of wel, dal die in "l lichaam van eenig ver-

aciitelyk beest word beziell ; daar deeze die meer goedt gedaan

dan (piaadt bedreeven heljKcn, in de andere nienschwording ryker

zyii, dan zy te vooren hebben geweest.

Indien een Jiramiiic geduurende zyn leven "t zy gedient heeft, of

een naauwe bandt van Vriendschap met een Volk, A«//-ei- genoenit,

heeft gehad, word zy verweezen zestien millioenenniaal in dit geslacht

herbooren te worden, 't welk een der geringste en verachtelykstc

van alle is ; en zulks om hem te stratt'en als geen acht op de

waardigheid van Ih-auiinc geslagen te hebben, ^^'at meer is, de

Indianen gelooven dat men in de TIelle oneindige verscheidene

pynigingen lyd, cm dat 'er alle soorten van wilde Beesten en

vergiftige Dieren gevonden worden, om de schuldigen te ])ynigen.

Daarenboven w'ordt vereischt; voor dat de Zielen in 't Paleis komen,

alwaar de Opper-Rechter in deeze duistere woning zyn verblyf

houdt, datze een vunrige Vloedt overzwemmen, Vakarany^) ge-

noemt, wiens snelle stroom zoo ongemeen is, dat ze somtyds langen

tydt van nooden hebben, van den eenen tot den anderen oever te

komen, en dat deeze overtogt voor haar bezwaarlyker en verschrik-

kelyker is, dan alle de strafte die de schuldigste in de Helle lyden.

Om nu in deeze ongelegenheit te voorzien, en de strengheit van

deze onvermydelyke overvaart te verzachten, maaken de Fleidensche

Priesters den Volke wys: dat zo een Zieke tot o]) het uiterste

leggende, een Koe by de staart vat -), en een geschenk den Bramine

1) Blijkbaar schrijf- of drukfout voor Vailanmy {Vaitaranl).

2) Vgl. hoofdstuk 10 (s.f.) der eerste Verhandeling.
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geeft ^) ; zoo vervolgens de Braiiiiiic een weinig water in de handt

van den Kranke stort, en dat liy 't aanstonds op de aarde uitgiet;

of VAM ciiulolvk, na dit water uit gegooten te liebben, de Zieke

den Brriii/iiie een soninie gclds tot aalmoes geeft, en in deezeu

staat sterft, kan hy alsdan verzeekert zyu, dat zyne Ziel niet alleen

de vlammende Vloedt schielyk overraakeu zal : maar zelfs zal het

Vuur geenszins kracht op haar hebben ; nademaal zy 'er de Koe
vinden zal, die haar aau den oever vau den Vloedt haaren staert

zal toereiken, om 'er haar aan over te trekken, en dus ter andere

zyde in zekerheit en zonder smerte overvoeren.

Behalven deeze eerste Voorzitter of Opperrechter der Helle, is

'er noch een tweede, Yhamen genoemt, die niet alleen het bewindt

van alle zaaken van dit onderaardsche Gewest heeft: maar die,

wat meer is, de Koning of God van de doodt word geacht. De
Heidensche Geleerden verzeekeren, dat deeze God eertyds zelfs dood

is geweest; en zie hoe zich dit toedroeg^).

Een beruchte Boeteling, ManK/niHlii-uiaffarexi gawoemt , had langen

tydt de Goden met een ongemeene Godvruchtigheit gedient, en

die t' eeneniaal voorbeeldclyk was. Deeze zoo dengdzame man had

geene Kinderen; hy verlangde vieriglyk die te mogen hebbeu, en

hy bad dagelyks yverig den God Xircu om die hem te verleenen.

Deeze God wierd eindelyk over den wensch van den Boeteling

bewoogen : manr vroeg hem, \()(ir dut hy de verzochte gunst toe-

stond, die hy zoo vieriglyk wenschte, wat hy het liefst had, veele

Kindereu van een lang leven te hebben, doch die van een quaadt

gedrag zouden zyu, of een eenig Kindt 't welk wys was : maar

niet dan zestien janreu leeven zou '^).

Deeze vroomc Man, na zich een weinig hier over bedac^ht te

hebben, verkoor het laatste voor 't eerste, en wierd nochtans zeer

gevoelig, wegens de smart**) die hy te iyden had, veiiiezende een

zoo vierig gewenschte Kindt in een zoo tedereu ouderdom, en

't welk dus volmaakt moeste zyn. Zyne Vrouw wierd ilan zwanger,

en zv bragt deeze Zoon die belooft was, gelukkig ter Waereldt,

en men noemde hem Mnrcandem. Naaulyks had hy den ouderdom

vau 't gel)ruik der reden bereikt, of hy gaf zich gelyk zyn Vader

over, om Xiven te dienen, en zulks met allen vvcr en werkzaandicit

1) Het fransch is weer sleclit weergegeven: „^t en fiiit présent a un Bramene".

2) De bron der nu volgende legende is ten deele Padmapuriina VI. adlijaya 23G; de

bron van het slot heb ik nog niet gevonden (zie add.).

3) Mm ihecchasi putram tvam nirgunam cirajU'inain
\

Cilio si'id ekam sagiinain.

sarvajnam sorhtèabdlkani
||

4) „et fut néanmoiiis fort sensible par avance a la peine", etc.
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zooveel als zyiie l)cqiiJiamlieit toeliet. !I\- offerde liem zeer dikmaal?

ofterhanden van ]?loenicn, die de Indianen Arr/iiiifi/i ^) noemen, (;n

deed insgelyks dikniaals jjelgrininiaadjc naar een heruelitcn 'leinpcl,

die men Tincoddan'^) noemde, aan deezen z(!lfden fiod tocgewyt,

en voor wien alle de Heidenen een byzonderc (iodsdienstigheit

lietnigen. Eindelyk, dit zoo zeer geliefde Kindt zyn zestiende jaar

bereikt hebbende, Avierden de j^edienden van Yhamen Koning en

God van de Doodt op Aarde gezonden, om het weg te voeren.

De j(mge Marcandem vernomen hebbende, dat zy gekomen waren,

en om welke reden, antvt'oordde hen vrymoedig, dat liy niet l)e-

geerde te sterven, en dat zy wel moehten wederkeeren. De l^edienden

van den God des Doodts zieh door deze weigering bcileedigt

vindende, vertrokken weder naar hunnen Meester, en berichtten

hem wegens den uitslag hunner gedaane reize. Di' Koning der

Dooden vernomen hebbende, dat Marcandem zyn beveelen weigerde

te gehoorzamen, en geenzins sterven wilde, zette zich eerlang op

een grooten Buffel, die hem voor Paerdt diende, en ging hem

opzoeken. Ily vertoonde den Jongeling, dat de weigering die hy

deed uit deeze Waereldt te vertrekken al te onbedacht was,

naderaaal Xiven hem niet meer dan zestien jaren levens ])elooft

had, en dezen tydt verstreeken zynde, hy z(mder ongerechtigheit

nu te sterven, niet weigeren mogt. Maar alle deeze redenen konden

Marcandem niet overhaalen ; hy bleef by zyn gezegde, alzoo hy

niet sterven wilde; en bednclil zynde dat de God der Dooden

geweld pleegen mogt, begaf liy zich naar zyn (i('l)edchiiisje, alwaar

hy een deezer Afgoden genomen hebbende, Lingam gcnoemt,

omhelsde hy die kiaehtigiyk. Nochtans wilde Yhamen dus niet

afgeweezen zyn, hy klom van zyn Buffel en worp den Jongeling

een touw om den hals, waar mede hy hem zodanig trok, dat hy

de lAngam die Marcandem in zyne armen hield, te gelyk met

hem naar de Helle zoude gesleept hebben : maar de God Xiven

quam aanstonds uit deeze Lingam. te voorschyn, wederstond de

Koning der Dooden, en gaf hem zoo een hevigen slag, dat hy op

staande voet dood bleef, verlos.sende door dit middel zynen God-

vruchteling van 't gevaar waarmede hy was gedrygt.

De Vorst van de doodt dus ongelukkig gesneuveU , IucUKmi de

mensehen op van te sterven, en zy vermenigvuldigden zieh zoo

geweldig, dat de Aarde niet meer bequaam hen te begrypen was.

1) Dit is (volgensmeiledeeling van Dr. v. Konkel) Tamil

n-cana.

-) Ik kan dezen naam niet tliuisbrengen.
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De Goden deeze onorde ziende, wisten 'er niet in te voorzien. Zy
heslooten gezamentlyk Xiven te bezoeken, dio de zelfde als Bittrem

is, om hem te vraagen, waarom hy Yluimen gedoodt had, die

scheen niets gedaan te hebben, dat zyn vermogen te boven ging,

nademaal Mnrcandcm, die hy te sterven hadde aangezegt, zynen

tydt vervult had, die hem te leevcn was vergunt. Xivew antwoordde

liier op, diit toen hy zestien jaaren levens aan Marcandein hadde

toegczegt, zyne meening niet was geweest, dat hy zoodra hy deeze

jaaren hadde bereikt, sterven zoude ; maar alleen dat welk een

ouderdom hy bereiken mogt, hy altoos de zelfde jeugdige natuur,

en de zelfde kracht behouden zou, als of hy zestien jaaren was;

dat de Koning der Dooden zich hier over hadde moeten beraaden,

voor dat hy verder, en boven zynen last ging; dat hy groot

ongelyk had om te onderneemen de jonge Marcandem door zyn

eigen gezag te doen sterven ; maar dat iict noch bovenmaaten

verachtelyker was, dat hy voor den Liugcm geen ontzag had gehad,

onder Aviens bescherming deezeii Jongeling was gestelt; dat Yhnmen

gelooft had en getracht, beide naar de Helle te sleepen, als een

doorluchtig en vermogend merkteken van zyne maclit; en dat hy

om zyne vermeetelheit te straften, noodig geoordeelt had hem zelf

te doen sterven. De Goden de redenen van Xrmn gehoort hebbende,

keurden ze goed; maar zy vertoonden hem dat hy over de genomene

voldoening moest genoegen iieemen ; dat hy op de vreemde ver-

warring, die hier door onder de menschen veroorzaakt was, sedert

dat het sterven onder hen opgehouden had, wilde acht geeven

;

dat hun getal zoo krachtig vermeerdert was, dat de Aarde de zelve

niet meer omvatten kon ; en dat 'er om in een zoo groote wanorde

te voorzien, geen ander middel was, dan de God der Dooden

weder levendig te maaken ; weshalven zy hem smeekten , hem weder

te willen opwekken. Xiven zich aan de verzoeken der andere Goden

overgeevende, en de redenen door hen b3-gebragt goed keurende,

wekte hy Yhamen weder op ; en herleevende herstelde hy hem in

alle zyne rechten, en alle voorrechten te v.ooreu genooten.

Deeze Vorst der Dooden wederom iu zynen eersten staat hei--

stelt zynde, zond aanstonds een Heraut in de Waereldt, om alle

Gryzaardts te gelasten eerlang te sterven. Deeze Heraut zich voor

zyn vertrek volgezopen hebbende, en zonder te wachten, dat hy

den roes om te ontnuchteren uitgeslaapen had, klom op een Olifant,

en draafde door de ^Vaereldt, om zich van zynen last te quyten.

Hy was van een groot aantal Trompetten en Keteltrommen voor-

gegaan, op dat een ieder t'aandachtiger wezen zoude, 't geen hy

te verkondigen had. Maar alzoo z\n hoofdt en herssens door de
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(lainpeii van dcii ^^'yll dien liy irc/.i)|)fii had. iiocli t'ccm'inaal

bestoven en beleniniort waren, verklaarde li\
,

in de jilaals \an

eenvoudiglvk zodanige order te verkondigen, dii' hem voorge-

schreeven was, niet luider stemme, dat Y/iiidw/i Koning der Dooden,

en een der Opperrechters der Helle, hegeerden, dat mei i\v\\ aan-

vang van deezen dag, de hladeren en hhiemen. de noch oni-ype

vruehtim» en die haar volkomene r\plieit hadden, /.ondrr omler-

seheid der aarde vallen zouden. Door (k' kraeht van dee/e afkon-

diging, en onmiddelyk daar na toen die gesehied was, hcgonnen

de menschen te sterven; met dit onderseheid nurhtans, dat voor

dat yJiameii gedoodt was, niet dan die geenen storven, die een

/.VVV lioogen ouderdom herykt hadden; in steede dat men uu zonder

onderseheid [van] Personen van allen ouderdom sterven ziet, zell's

de Kinderen aan 's Moeders borst, en andere die uoeh niet ge-

booren zyn.

Dusdanig was de kracht van deeze Order van den Koning der

Dooden, alhoewel die door onaehtzaamheit tegen de mei'uing van

den Vorst der duisternisse verkondigt wierd, en geheel amlers als

gezegt was.

Voor 't overige, regelt ï/hohcji niet alleen gezaanientl\ k met

Yhamadar-Maraja Aq strafüe in de J lelie, die ieder ly<len moet;

liv is daarenboven dikmaals uoeh de uitvoerder der besluiten, die

men verkondigt heeft. Maar luje gestreng dat de straf zy waar toe

de schuldigen verweezen zyn , zoo hebbeu ze ten minsten de ver-

troosting, dat ze niet dan voor een zekeren tuit dnuren zal. Deeze

verzekering van hunne straffe geëindigt te zien is 't, waar mede

de Indianen zich vleien, die meer staat dan op iets anders, op

de lichte ontslaging van allerlei ongeregeldheden en misdaaden

maaken.

XIII. iiooFirrs'ruK.

Van het gevoelen dat de Indianen van "s,Meuselien

Ziele hebben.

Alle de Indiaansche Afgodendienaars komen daar in overeen,

dat 'er in den niensch een beginzel van leven is, 't welk hem doet

werken en be\yeegen, waar aan zy den naam van Ziel geeven

:

maar over het denkbeeldt, dat ze van de Natuur van dit beginzel
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hebben, zyn zy zeer verschillende. Hunne gevoelens over dit stuk

zijn eindeloos, en oneindelyk tegenstrydig. Daar zyn 'er die in

den niensfh twee Zielen '), t'eenemaal onderscheiden, gedoogen,

waar van de eeue, zoo zy waanen, groeiende is, en de andere

verstandig zy. Zy willen dat de eerste algemeenelyk in alle levendige

wezens verspreid is, 't zy dat ze oordeel hebben, of dat zy 'er

van beroofd zyn, en dat deeze Ziel zich in ieder van deeze wezens

verspreidt, zonder nochtans in getal te vermeerderen. Ten deezen

opzichte is 't met deeze eerste Ziel, dat die deeze raeening volgen

,

de Zielverwisseling toestaan. Wat de andere Ziel aangaat, die zy

mede erkeniien in den mensch te zyn, meenen hunne Geleerden,

dat die Godt zelf zy, die door zyn eigen Wezen de menschen

bezielt. Andere, die in grooten getalle zyn, meenen dat de beesten

zoo wel als de menschen van de zelfsstandigheit Godts bezielt zyn";

dat men by gevolg achten moet de een zoo wel als de andere met

Reden begaaft te zyn, overzulks het onderscheidt 't welk \\\ tus-

"

scheii mensch en beest aanmerken, niet ontstaat dan uit de ver-

scheidene wyze, hoedanig hunne Ziel haare werking ten opzicht

van de verschillendheit der werktuigen doet. Eenige gedoogen de

Reden niet, dan in den mensch, en gelooven dat de beesten niet

dan door natuuilyke ingeeving werken: maar hen word nochtans

met uitdrukkelyke woorden in 't Boek, dat zy Vedam noemen,

geleert, welk Boek hunne Wet en waare Godgeleerdheit behelst,

dat Godt niet alleen de Ziel van alle de zichtbaare wezens is:

maar dat hy mede den geenen bezielt, die van oordeel berooft

zyn, zelfs tot de- lloofdtstoffen toe. Daar zyn van deeze Geleerden

die zeggen, dat het Godt niet is die volkomentlyk en zelfstandiglyk

des menschen Ziele zy: maar dat deeze Ziel alleenlyk een uitvloeing,

een vonk, of gelykzaam een straal van de Godheit is. Andere leeren

,

dat (iodt in een zelfde oogenblik alle de Zielen zoo wel van de

menschen als van de beesten geschaapen heeft, en dat ze geduuriglyk

en achtervolgelyk van 't eene lichaam in 't andere overgaan. Daar

zyn 'er die geloven, dat het Godt niet is. die de Ziel geschaapen

heeft: maar dat de Vader en Moeder gezamentlyk helpen en zoo

veel tot haare voortbrenging toebrengen, als die van 't lichaam die

zy bezielt; en deeze door een gevolg stiptelyk uit dit valsch beginzel

getrokken, gelooven de Ziel en 't Lichaam evengelyk verderflyk en

sterfflyk. Eindelyk willen deeze, die achten dat 'er twee Zielen in

den mensch zyn, dat alleen de groeiende Ziel, na dat ze van

't lichaam gescheiden is, overgebi'agt word voor den rechtbaidv van

1) Misschien zijn de jivatman en paraiuatuia
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Yhamadar-Maraja cii Yhamen, cii liet onderwerp van Imn i'eelits-

gebiedt zy. Dit zya omtrent de gevoelens voor "t alL>;eni<'en onder

de Indiaausclie Heidenen over deeze stofte aangenomen.

XIV. IIOOI-DTSTIIK.

Van welke gedaeliten de Heidenen van de Waerehlt

e n II a a re d n u r i n g zy n.

De Indiaansche Heidenen gcloovcn in 't algemeen , en verzekeren

eenpariglyk, dat er veertien Waereldcn zyn, waarvan zeven onder

deeze die wy bewoonen, zyn gelegen, en dat de andere zeven zyn

boven ons geplaatst. Zy komen ook alle in den rang en orde over-

een, hoedanig zy ieder van doeze Waereklen plaatsen.

De Hel, zeggen ze '), is de laagste van alle. Deeze die onniiddelyk

boven de zelve is, word Mngadel gcnoemt; vervolgens is di'cze,

Taladakim geheeteii; daarboven vind men llajadalam , die de

VVaereldt van Mercurins of Qnikzilvcu is, 't welk men mede de

VVaereldt der slangen zegt te zyn. Na deeze volgt Sudalam , en

l)oven de zelve is Vidalnm. Tiissclicn die laatste en deeze die wy

bewoonen, is de Waereldt Adchnii genoemt, geplaatst, waarop de

Waereldt rnst, daar wy op leeven, en alwaar volgens het zeggen

der Indianen, zeven Zeen zyn ^). De eerste is van zout Water. De

tweede is van Suiker tot een volmaakte goede strooj) gekookt. De

derde is van Palm-wyn, die de Indianen Tarl noemen. De vierde

is van Boter. De vyfde van gestremde Melk. De zesde van Melk;

en in deeze Zee is 't dat Fixnu dikmaals zieh op een volmaakte

schoone Slang te slaapen legt, die zich van liaari' vyf hoofden als

een zonnescherm dient, of van een vei'hemelzel om Vixnu te dekken

en te overschaduwen. Eindelyk is de zevende van deeze Zeen van

een Kristalyn water, (mgemeen zuiver en zoet. Boven ons is de

Lncht-Waereldt ^"), waarop de Xonrcam is. alwaar alle die geene

1) De zeven Hellen zijn: aUüa (boven AAelanx)^ vUala (boven Yidalam'), sulala

(boven Sudalam), laUUala {Talaaalam), mahaiala {Mafjadel), .asalala {liajndalam)

,

en ptlialam („de Hel"), Skandhapuvana, brhadbrahmottarakhaijda , adhy. IS.

-) Vgl. Rogerius pag. 138 met noot.

^) De zeven Loka's zijn: 1. blntloka, 2. 6/iura/MAa (deze beiden boven niet genoemd),

3. svarloka of svanja' (boven Xoarcam), 4. maharloka (^Magologatn), 5. janaloka {Getia-

logan), 6. laparloka {Tabalogam),!. salyaloka{Laltiologam,sehTi]SoMtyoorSaHiolo(jam).
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(liii gcdimrciidc Iiiin leven de Goden geoffert hebben, alle bedeu-

kelyke vennaaklyklioit in gezelschap van een onnoemclyke moenigte

der schoonste Vrouwen genieten, die hen ids Jlywyvcn dienen.

Alhoewel Dcfaiidimi Koning der (ioden van tydt tot tydt in

Xoarcam zyn veriilyf neemt, is 'er nochtans een andcM-e plaats die

verheevener is, Maf/olognm genoenit, 't welk zeer grootc Waereldt

1)eteekent, wnarin (h^ezc Op]K!rvorst der Goden het allermeest zyn

Hof hond niet drie hondcrt dertig dnizend millioenen Goden, die

in twee soorten verdeelt zyn. De eene zyn waare Goden, de andere

niet dan machtige Reuzen, en decze twee partyen voeren onder

hen een byna gednurigen Oorlog. Boven de Maffologam is de

Gennhgam, of Waereldt der Volkeren; aldaar vind men inenschen

van alle Geslachten, en alle Staaten. Vervolgens heeft men Taba-

li)(/aiii , ofte Waereldt der Boetelingen; 't is in deeze plaats, dat

die, noch op Aarde zynde, een streng en ingetogen leven gelyd

hebbende, liini verblyf iiccnicn. Eindelyk de hoogst verhevenste

der veertiiMi A\'aerel(k'n word Ln/lio/of/am genoenit, 't welk Waereldt

der Waarheit beteekent; daar is 't dat zich 7ir«?«« onthoudt nevens

deeze die gednuremle hun leven voor hem Godsdienstig zyn geweest,

die na hunnen doodt, en zelfs dikmaals sedert hun leven zoo vol-

niaaktelyk overgebragt zyn in de eigen zelfstandigheid van deezen

God, dat ze niet dan een zelfde zaak met hem zyn.

De Brammen nieenen, en geeven den Volke te kennen, dat zoo

iemandt van hun Geslacht, terwyl hy noch op deeze Waereldt

leeft, de koordt of draadt afsnyd, waar mede de Braminen gewoon

zyn zich te omgorden, om zich van de menschen van alle andere

Geslachten te onderscheiden, en met die te draegen, afzonderen;

indien hy vervolgens een kleine lok hair i) laat afsnyden, die den

geenen van dit Geslacht zynde alleen mogen draagen, en die teftens

dient (mu hen te kennen; indien eindelyk, na dus gewilliglyk van

de merktekenen zyns /\.deldonis, en van de Waardigheit van zyn

Geslacht beroofd te zyn, hy betuigen wil dat hy het boetvaardig

De oudste vermelding hiervan is zeker die van do Couto (van vóór 1612), die hier

voljre: „Dizem que he sete Ceos, e que de hum ao outro ha do vacuo cem rail jornadas,

e cada Jornada de seis mil leguas, que vem a fazer seiscentas mil leguas. E dizem, que

este primeiro Ceo tem em si as Estellas fixas, e os Planetas. No segundo Ceo, que

chamam ilalougno (d. i. malialoka of maharloka) dizém que vivem os deoses oom suas

mulheres. No terceiro Ceo, chamado ManaloiKjiïo (d. i. ?), dizem que estam os penitentes.

No quarto Ceo, chamado Genalougao (A.i. janaloka), os Anjos; no quinto Ceo, chamado

Tapalougüo (d. i. lapaloka), dizem que estam os Religiosos, que professaram castidade e

pohreza. No sexto Ceo, chamado JcUalougdo (d. i. salyaloka), repartem elles em tres

partes e em cada huma delles hum daquelles Regentes, que ja dissemos".

I Vgl. hoofdstuli; 90 der tweede Verhandeling.
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IcviMi oinhelze, moet hv in zyiie recliter liaiult een Staf' van Hanil)()es

nccnien. 't welk een soort van rottinijj is die fi(Mi. twaalf ot' veer-

tien leeden heeft. lusgelyks moet liy in zvne linker handt een

groote kopere of aarde Kop draagen. die liem om uit te eetenen

drinken dienen kan. Noch moet liy /.ieli van den gordel af tot op

de kniën dekken met een stuk lywaat van verseheiden verwen

gestreept, en voegen by al dien toestel en alle deeze plerlitigliedeu,

de Avoorden: Agame-Bruma , dat is, ik hen waarlyk de (ind Ihihnd V).

Alsdan is deeze Brainine door de kracht deezer verliinucne wdorden

aanstonds verandert, en in de eigen zelfstandigheit \au (iod over-

gebragt; overzulks die van 't zelfde Geslacht aldaar tegenwoordig

bevindende, zich daar op ter Aarde werpen, en hem als waarl\k

God zynde, aanbidden. De Bramnaten'^), die de Vrouwen van

't zelfde Geslacht der Braminen zyn, maar voornamentlyker de

Weduwen, stellen alsdan in, en vieren de Feesten ter eere van

den nieuwen God. Zv vieren mede avond- en nacht-Feesten , om
hem haare achting en yver te betuigen.

De Braminen dus vergood zynde. eeten In na niets meer dan

't welk deeze godsdienstige Jufters hun geduurende de nacht bereid

hebben. Zy zyn voor zeer deugdzaam en kuisch geacht, en noch-

tans zyn ze de geilste en verfoeielykste Indianen. Men zegt, dat

ze mede wel ervaaren in de Tovery zyn, en dat ze zich van deeze

llelsche Kunst bedienen, om te gemakkelyker hunne onkuischheid

te verzaadigen. Eindelyk gelooven de Indianen, dat wannt'er deze

hervormden sterven, zy aanstonds in de Waereldt worden overge-

bragt, alwaar Brunia zyn verblyf heeft, om nooit meer van hem

gescheiden te zyn.

De Indiaansche Heidenen gelooven, dat de veertien VVaerelden,

waarvan Avy gesproken hebben, gedragen worden van de een op

de andere, en dat ze alle op een lioogen Berg van 't allertijnste

goudt rusten, Maf/amerii-parriivadam genoenit. "t welk een Merg

van een onmeetbaare hoogte en groote beteekent; dat deeze Berg

door agt Olifanten word ondersehraagt; dat een Scbildpadt de agt

Olifanten draagt; en eindelyk, dat een deezer slangen, die zy

1) Dat hij die sannyasiii wcnsclit te worden, de woorden almm brulunn uit moet

spreken, is mij niet uit eenige bron bekend. In een brief van l'ère Pons van 't jaar

1740 (zie Lettres édif. et cur. tome 14, pa?. 87) leest men: „La clcf de la délivrancc

de l'ame est dans ces paroles, que ces faux sages doivent se répéter sans cesse avccun

orgueil plus outré que celui de Lucifer: Je suis l'Etre suprème, aham ant (lees eva)

param brahiiia." Overigens vergelijke men over 't ritueel, waardoor men sannyasin

wordt, bijv. Baudh. dlis. II. 17 (S.B. E., vol. XIV pag. 273 vlgg.).

-) Vgl. Lettres èdif. et cur. vol. X pag. 207: ^llnimeiudi: . . c'est Ie noni ipiVin donne

aux femmes des Bramcs".
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Si'xc/! of Xalli'-Painboii '^) noemen, tlee/.e Schildpiult onderstennt.

Indien men hen vnwgt, door wie deeze Slang ondeiscliraagt word,

antwoorden ze, dat zy 't niet weeten, en komen niet verder. De
Hoeken, die hunne Wet behelzen, loeren hun mede, dat de Aard-

beevingen die somtyds gevoelt worden, door de beweegingen die

deeze Slang veroorzaakt, ontstaan, wanneer zy van haare gewoone

gelegeuheit en plaats vermoeit is, en traeht te veranderen, om dus

van den onl)edenkelyken la.st overladen zynde, zieh een weinig te

verlic'liten. waarmede zy veeleer overstel|)t dan beswaart is. Deeze

zelfde Slang, die de Indianen als een maehtige Godheid eeren,

woid mede voor de oorzaak der Eklipsen aangezien. Maar voor

dat we berichten hoedanig de Heidenen die gelooven te geschieden,

moet men aanmerken dat ze twaalf Hemels Tekenen toestaan, dat

ze zeven en twintig vaste Starren -) tellen, Vvaaraan zy ieder een

naam geeven, die wy hier niet uitdrukken zullen, om den Lezer

door een zoo groot getal van harde en Barbaarsche woorden niet

niücielyk te vallen. Zy meenen ook, dat de Zon zes hondert en

vyf duizend niyleu bo\en de Aarde is, en de Maan op een gelyken

afstand onder de Zon. Op deeze wyze niet konnende de waare

redenen van de Eklipsen begrypen, onderstellen ze 't geen men in

't volo-ende Hoofdstuk verhandelen zal.

XV. HOOFDTSTUK.

V a n w elke g e d a c h t e n de Indianen a a n g a a n de de

Eklipsen zyn.

In den aanvang van de Verhandeling hebben we gezien hoe de

Goden, in weerwil de tegenkanting der Reuzen , eindelyk de Boter

van de Melkzee genoten hadden; en hoedanig Vixnu deeze Reuzen

om den tuin geleid had, tot de Goden de Boter waren machtig

geworden, aanstonds verdween, en de Reuzen verbaast liet staan,

die zeer verdrietig (waren) zich ontrooft te zien van dat deel, 't welk

zy zich verbeeldt hadden, dat hen tot lekkerny verstrekken zou.

Nu is overig te weeten, dat Vixnu na deeze verrichting, een groot

Gastmaal aanrechtte, waar op alle de Goden genoodigt wierden.

1) Vgl. Lettres édif., vol. XI pag. 84: „lis donnent a cette espèce de serpent Ie

de NiMa Paiiihoii, i.iui signifie „bon serpent".

-) Bedoeld zijn de naksatra's, de „maanliuizen".
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Op dit (jiastiiiaal was lucii üvcivloedig van kciirlykc spy/e verzien,

en een zeer grooten voorraadt van Hoter dii' men voor ieder der

genoodigden in 't byzonder had opgedist. Nu geijeurde liet dat de

Slang Sea'e7i ^), die veel dienst tot het verkrygen van de Huter

gedaan had, en geen van de minst aanzienlykste (iodheden was,

dat deeze Slang, zeggen we, om welke reden is ons onbekent, een

weinig later dan de andere Goden quani. Een ieder zich aan de

tafel gevoegt hebbende, bewaarde men het gedeelte voor de Slang,

om haar voor te dienen, wanneer zy gekomen was: maar de Zon

en Maan, die niet min gulziger dan helder sehynende als de andere

Goden zyn, namen dit gedeelte, en aten 't, nadat ze reeds het

hajire gegeeten hadden. De Slang vervolgens gekomen zynde, en

vernomen wat 'er gebeurt was, vergramde niet weinig over een

zoo onredelyke part haar gespeelt; zy wierd zoo toornig, dat ze

zwoer, dat deeze die haar hadibn durven beleedigen, het berouwen

zou, en betuigde, dat ze oui haare gulzigheit te straften, en de

weinig achting, die ze voor haar hadden, het middel vinden zou,

van de een en ander wanneer het haar goed dacht, in te zwelgen,

en in een tydt wanneer zy "er het minst om dachten. Deeze be-

drygingen waren niet onnut, noch te vergeefs gedaan, de Slang

heeft dikmaals haar wooidt gehouden', want 't geen men Zon- en

Maan Eklipsen noemt, geschied, volgens de nieening der Indianen,

wanneer Sexeu de een of ander van deeze Starren wil inzwelgen.

Maar nademaal de Waereldt voor altoos van haar licht zich zoude

berooft vinden, en in een eeuwige nacht gedompelt zyn, indien

deeze twee toortsen van 't Heelal t'eenemaal door de Slang inge-

zvvolgen wierden; zoodra dan als zy op de een of andere toeschiet,

en dat ze een begin van 't inzwelgen maakt, komen alle de Goden

zich tusschen beide stellen, om haar te Ijevreedigeu; terwyl dat

alle de Heidenen, wat hun aangaat, zich in 't water dompelen,

verootmoedigen, zi(;h vooi' de Slang nederwerpen en haar yverige

gebeden voordraagen, om de verlossing deezer twee Starren te

verwerven, die zich alsdan in gexaar bevinden. Zy voegen by hunne

(ïeljeden een vloedt Van traanen, en maaken een vervaarlyk geluidt,

't welk niet ophoudt voor dat de Slang door zoo veele gebeden

en gcïkrys getroffen en bewoogen, aflaat van haar voorneenien, en

de Star weder in vryheit stelt. De Heidenen genoegen zich niet

alleen met dit bidden, wassehen, weenen en krachtig geschry te

maaken : maar onthouden zich insi>:elvks van eeten, drinken en

1) Hier is 8esa met Kaliu verwisseld, liet verliaal wijkt uverigeus af van Je gang-

bare traditie.
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slaa])eii; zy laten niets kookeii . en hewaaren geene spyze in hun

Huis, tenvyl de Eklips duurt; en zy wuanen, dat ze eindigt,

wanneer de Slang door hunne Geloften bewoogen, de Star weder

uitbraakt, die zy reeds voor een gedeelte ingczwolgeu had ^).

Van alle de dwalingen waarmede de Afgodendienaars behebt

zyn, is 'er geen waarmede zy algemeener mede ingenomen zyn,

en waarvan men hen het allermoeielykste ontheffen kan, dan dceze

waarin zy ten opzicht der Eklipsen, en de duuring der eeuwen

zvn, waarvan wv in 't volgenden lloofdtstuk handelen zullen.

X\ I. llOUi'M)TSTl'K.

Van het denk beeldt dat de Indianen

ten opzicht van d (^ tyden, en van de du uring der

Eeuwen hel) ben.

Alle de Üost-Indiaansche Heidenen gelooven, dat de duuring der

eeuwen in vier bepaalde tyden ^), die zy Gairraduyagam, Buabraya-

gam, Tirredayagam en Calyagum noemen, verdeelt zyn. Van deezen

vier eeuwen meenen ze, dat (h; drie eerste leeds verstreeken zyn,

en dat ze waarlyk goude eeuwen zyn geweest, niet alleen wegens

de wonderbaare duuring van het toenniaal menschen leven; maar

ten opzicht van den gelukkigen en gerusten staat die de gansche

Waereldt genoot. In de (h'rde Waereld-stant was 't, dat een zeker

Koning, de Vader van Ram, leefde, waarvan in de Historie van

Vlvua gesproken is, die na zeventig duizend jaaren geleeft te

lu'i)i>i'ii, zonder kinderen te verwekken, eindelijk het geluk had

van 'er veele te hebben, niettegenstaande deezen wonderbaaren

ouderdom.

De vierde Waereltstandt ^), die deezc is die wy beleeven, en

Calyugam genoemt wordt, is naar 't gevoelen der Heidenen, een

waare vzere eeuw, zoo wel wegens de ongevallen, en ongeleegen-

hiulen waarvan de menschen byna overheert worden, als door de

kortheit huns levens. Deeze yzere eeuw volgens hun zeggen haaren

aanvang genomen hebbende ^), heeft reeds agt en veertig duizend

1) Vgl. biermede hoofdstuk 20 (op het eind) van de eerste Verhandeling.

2) Over de yuga's vgl. hoofdst. 34 vlgg. van de tweede Verhandeling.

8) „Waereldstandt" en, beneden meermalen, „onderdouimen" zijn onbeholpen vertalingen

an : „age(s) du monde''.

') De fransche tekst luidt: „... a commencé, ii ce iiu'ils diseut, il y a déja.."
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zyn, en dat zy Vrouwen en Kinderen hebben. Nu zullen we gaan

beschouwen, 't geen deeze Afgodendienaars van der nienschen

Schepping geloovcii.

XVII. IIOOI'DTSTliK.

Van het gevoelen 't welk de Indianen van

's Menschcu Oorsprong liebljcn.

In 't derde lloofdtstnk hcl)!)en wc ge/egt, dat de ludiuansche

Heidenen als een zeekere en onbetwistbaare zaak gelooven, dat

alle nienschen in 't algemeen hunnen Oorsprong uit den God
Jlrnnia hebben; dat eenige, gelyk de Brawiuen, uit zyn Aangezicht

ontsprooten zyn, waarvan luit Geslacht in ontallyke trappen en

Sekten verdeeldt is, die byna alle verscliillende gevoelens hebben.

And(!re zyn uit de schouders van den zelfden God voortgekomen,

gelyk de linjus, die insgelyks als de Braviinen in een zeer groot

getal van soorten verdeelt zyn. De VuiikiIch hebben hunne geboorte

uit de dycn van Briiuia genomen, en zyn inzonderlyk in veele

Sekten gescheiden; en eiudelyk zyn de ^//Jrcs uit de voeten van

deezen God afkomstig geacht; waarvan het (ïeslacht tefFens het

verachtelykste en talrykste is, 't welk mede in meer takken dan

alle de anderen is verdeelt.

Behalve deeze vier voornaame Geslachten of Castes, die hunnen

oorsprong van den God Biuiiia hebben, is 'er mede een vyf'de van

een groote uitgebreidenheit : maar die echter zoo weinig verbintenis

met de vier reeds genoemden heeft, dat deeze die het uitmaaken

schynen nienschen van een byzondere soort te zyn, en t'eenemaal

van de andere verschillende, üe JVlenschen van dit vyfde Geslacht

zyn alle met eeii algemcenen naam ISuier *) of Xandalam genoemt.

Men onderscheid hen nochtans in vier takken
; deeze van de eerste

worden ArcMvarnta genoemt; die van de tweede, zyn Pallas ge-

heeten ; de derde noemt men Pareati; en eiudelyk de vierde,

worden Alparqueiros genoemt -).

1) Üm uit te makeu of .Yij/er eenvoudig zwait i„ile Zwartjes""» beteekent, of wel

een Iniliscli woord is, zou men deu Portugeesoben tekst moeten kennen.

2) Slechts de Pallas en Pai-eas kan ik thuisbrengen; het zijn: de Palli of Pallan

(zie Baines, Ethnography § 49) en de Parriyau of Paraiyan, vgl. Rogerius pag. 10

met de noot; volgens Dr. van Ronkel is liet eerste element van alpar(juei>-os het Tamil

ai-pai-, plur. van a!-i)an. (Skt. aliju): „geringe lieden"; het tweede lid is duister.

Verhaiid. der Kon. Akud. v. Wcteusch. .\ld. Letterk. Nieuwe Keeks Dl. XVl N°. 2. 13
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Alle (lic van 't Gesliicht Xnndalani y.vii, worden met \cniclitiiig

aangezien, en by die van alle de ()|jper-geslacbteii vour eerloos

gehouden, 't Word voor ecu ecriooslicit, en zelfs een verfoeielyke

en onvergeeHyke inisdaadt aangemerkt, niet alleen met hun gegeeten

te hebben, maar zelfs hen te zien ceten en drinken. Die van de

vier eerste Geslachten gelooven, dat zy, om Avelk voorval het zoude

mogen zyn, en in welk een dringend gevaar het wezen mogt, het

hun nooit gedoogt is, in hunne huizen gcene van deeze ongelukkige

JSigen te mogen laten komen, ww\\ nii-ts \;in liiiniH' handen te

ontfangen, zelfs geen water, srhoon zy van dorst ster\cn moesten.

Deeze zoo strenge. A\'et woid met zoo ml^I naaukeurigheit waar-

genomen, dat zoo ienianl overtuigt word die te hcljbcn overtreeden,

niet aMccii met de doodt gestraft word; nia;ir wat meer is, zyn

gansche fanidie is voor altoos van de voorrecliteji \an linn (ieshudit

berooft; en zy 7,\\\ \\\ den staat der Ai(/ert> v(U'\allen, voor welk

(Jeslacht zy vei'volgens worden aangezi(Mi, zoiuler eeiiige hoop van

ooit weder in hun eersten staat herstelt te worden.

De kleinachting die men voor deeze arme Xanda/amn heeft, is

oorzaak dat ze van een ieder afgezondert leeven. Zy durven de

Steden noch plaatsen naderen door die der vier eerste Geslachten

bewoont, en zy woonen in Bossehen en op 't Veldt, alwaar ze

het landt bouwen, en leeven byna niet dan van de Vis.scliery en

de Jagt.

Deeze die onder de Heidenen tot de Geleerdheit geneegen zyn,

en 'er hun werk van nuiMken, worden AVw/yci' ^) genoemt; insgelyks

die een boetvaerdig en Geestelyk leven ondielzen, en Saniases

geheeteu worden, gelooven zich aan een schandelyke misdaadt

schuldig te uuuiken, indien zy met iemandt van deeze ongelukkige

Cas/e ges])roken hadden. Zoo het by geval gebeurde dat een JSiger

een pot of eenig ander keukengereedschap 't zy van koper, of aarde

had aangeraakt, daar die der andere Geslachten tot hun keuken-

gebruik, of om 'er water iii te bewaaren, zich van dienen, mag
'er den eigenaar geen meer gebruik van neemen; en schoon die

vol of leedig mogte zyn, is hy noodzakelyk verplicht, die te breekeu,

of aan den gecuen te geevcn die de zelve. door zyue aanraaking

ontheiligt heeft. Maar 't geen het vreemdste eii verwonderens-

waardigste is, bestaat hiei- in, dat men aan niemandt van dit

Geslacht gedoogt in de Tempels te komen, noch zelfs die te

naaderen, om 'er hun gebedt te doen, en 'er hunne geschenken

aan de Goden te offeren. Men lydt alzoo min dat ze water putten

,

1) Moet het woord iusirin (nora. éastri) üijii



OVEK HET IIlNDüldSMK (111. 17). 195

't v.y 0111 te driiikeii ol' om /.icii te wassclieii, waar van die der

andere Geslachten zicli hedienen. Alle de andere Heidenen liehbeii

zodanig een afkeer voor deeze rampzaligen, dat ze in de gevaar-

lykste ziektens, en die wanhoopentlyk zyn, zelfs wanneerze van

elders geen Imlp te vervvacliteu hebben, liever sterven, dan door

een Nir/er eenige verlichting te genieten. Kindelyk, de afkeer en

kleinachting die men in gaiiscli liulië voor dit laatste Geslacht

heeft, is zoo ongemeen, dat we geen krachtige woorden genoeg

vinden, om 'er een recht denkb(!eldl van te geeven.

Daal' zyn Heidensche Geleerden, die waaiien, dat van de vyf

(leslachten, waarvan wy gesproken hcibbeii, niemandt dan van het

eerste Geslacht zy, 't welk dat der BramJncu is, die waarlyk een

/iel hebben. Andere, gclyk we reeds hier voor gezegt hebben,

zyn van zodanig een tegengestelt gevoelen, dat zy willen, dat een

eenige Ziel in 't algemeen alle menschen bezielt. Nochtans, niet-

tegenstaande (leeze overgrootc vcrschillcndiicit van gevoelens, komen

ze alle in 't stuk van de Zielveihnizing ol' de Verwisseling der

Zielen overeen, üeeze Leer by alle de Heidenen aller eeuwen, en

byna by alle Volkeren zoo berucht, gaat by de Indianen voor zoo

klaar en onbetwistbaar door, dat ze niet alleen niet begrypen

konncn, dat 'er menschen gevonden worden, die zoo onervaaren

in Kennis zyn, om 'er aan te twyfcïUm. Zie waar in hunne voor-

naamste reden bestaat, waarvan zich de veislaiidigsten onder hun

dienen, oin den geeneii te overtuigen die dit betwisten willen.

Men kan, zeggenze, niet ontkennen, dat de quaalcn, waar mede

tle menschen in deeze Waereldt gedrukt worden, niet dan door

de Goden om de niisdaaden te stratt'eii, gezonden zyn, en dat het

goede, waarvan eenige begunstigt worden, insgelyks door de zelfde

(iodeii hen wordt toegezonden, om de deugdt te vergelden. Indien

dit zoo is, gelyk zy gelooven dat men 'er niet aan twyftelen mag;

van waar komt het dan, dat zoo veelc menschen, gelyk ons bekent

is, geene inisdaadt helibende begaan, die een onberispelyk en

voorbeeldelyk leven lyden, en dat zelf zoo veel kinderen , die noch

onvermogende in 't zondigen zyn , nochtans zoo veele ongemakken

en quaalen onderworpen, en ziektens onderheevig worden? Van

waar ontstaat in 't tegendeel, dat zoo veel andere die voor God-

looze en snoode Menschen bekent zyn, nochtans een bestendige

gezondheit en voorspoedt genieten? Het vereischt dan, schoon het

geluk van deeze de vergelding der deugden zy, die zy in de voor-

gaande voortteeling 1) geoeftent hebben, en dat de quelling waar

1) Lees „geslacht" (géuératioü).
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ineede andere belaadcii zyn, de stral' is der inisdaadeii. waaraan

y,y schuldig waren, tervvyl zy de andere lielia:inieii l)ezielden

:

Nadeinaal inen anderzins de Voorzieuijrlieit van onreelitvaerdijilieit

zoude konnen beschuldigen, handelende de deugdziuime Menschen

zoo quaalyk en hewyzende den Godloozen zoo veel goedts. Met

zodanig een redeueering, als met een sluitreden, waar op onniogelyk

zoude te antwoordcni zyn, besluiten zy de bevestiging van de Ziel-

verhuizing. Wy zullen vervolgens zien, welke l)eweegre(leiien de

Afgodendienaars bevvoogen hebben, deeze jjcei' met 'mx) veel liart-

nekkigheit te ondielzen.

XVII 1. IIOOI'DTSTIJK.

Waarin vertoont word, hoe het j\Iee ren deel

der Gronden van der lleidenoi Lee re o v e ree u k o n\ st

hebben met het geen het Ch r ist eu d o m leert.

Indien men met opmerking oj) de voornaamste I loot'dtpnnten van

de Leere der Indiaansche Heidenen achtgeeft, zal 't niet moeielyk

vallen, te gelooveu, dat deeze Afgodeudienaars eertydts eenige kennis

van de Verborgenheden hebben gehad, die w^y in 't Christendom

leereu, en dat de waarheden, die hun ongetwyffelt verkoiuligt zyn

geweest, allcnskens door ontbecring van Evangeliselie Bedienaren

verbastert zyn geworden, toen die te \erklaaren den Volke ont-

braken. Blykbaar is 't dat deeze Landaart, natuurlyk tot Bygeloof

geneegen, en zieh tot den dienst der Afgoden overgecvende, onge-

voelyk de Leer die zy hadden aangenomen, verlaaten hebben, om
de valsche denkbeelden te volgen die liun bednrven inbeelding hen

ingegeeveu heeft; over zulks dat hun gehecU'n (iodsdienst tegen-

woordig niet meer bestaat, dan in buitensporige verdichtzelen en

vertellingen, zulks het te verwonderen is, hoe menschen met reden

begaaft, daaraan eeuig geloof geeven konnen.

Daar is, by voorbeeldt, uit een denkbeeldt, alhoewel zeer plomp,

en onvolmaakt, genoegzaam te begrypen, hoe de onbegrjpelyke

verborgenheit van de Allerheiligste Drieëenigheit, in de verdichte

Historie hunner Goden, aan te merken is, wanneer zy zeggen, dat

van Vixnu, di'e zy Adeoixnii noemen, dat is, Vixnu eerste oorsprong,

Bruma ontsprooten is, 't Welk wysheit beteekent, en die zy zeggen,
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Zooiie van 't eerste heginzel te zyn, zonder nochtans Iiciu een

IMoedor toe te eigenen; en dat ze vervolgens in een linnner Hoeken,

Chiianandi ^) genoemt, Rutrem tot bygevoegde ^) deezer eerste God-

lieden stellen; en eindelyk, eveneens gelyk in den Christelyken

Godsdienst geleert word, en gelooft dat Godt alles doov zyn AA'oordt

geschapen heeft, leei;cn zy mede, dat alle zichtbaarelykc en oiizieht-

baarclyke dingen door Bruma zyn genia;d\t geweest, die zy de

Wysheit Gods noemen, of de (Jod die alles weet.

In de plaats van de Opstanding der dooden, hebben ze de

Zielverhuizing ingevoert, door welk middel de Vvoomen vergelding

genieten, en de Godloozen straf. Men ontdekt mede hoe zy eenige

kennis van den Oorsprong der Zonde hebbe gehad, in 't geen zy

leeren dat de ziektens, ongemakken, wederstreevingen, en zelfs de

doodt de verdiende straffen der Zonden zyn in de eerste en voor-

gaande voortteelingen begaan, en dat zy over zulks eenigermaaten

bekennen en toestaan, 't geen ons den Apostel Paulus leert, dat

de zonde de rampzalige oorsprong alles quaadts en van de doodt

is. Zoo als wy in den Christelykcm Godsdienst gelooven, dat we

door de kracht der Sakramenten, en voornamentlyk door den Doop

en Boete de vergeeving der zonden deelachtig worden; leeren mede

de Heidenen door 's Duivels aandryving, die de naaaper van de

(ïodheit is, dat hunne zonden worden uitgewischt, zich in de

Uivieren van Caxi, Bamejuran, Cavery , Qav(jcs, Camhuconam ^), of

in andere Bronnen waschende, die onder hen geacht worden een

byzondere ki'acht te hebben de Gewissen ^) te reinigen. Maar dit

bestaat niet alleen om zich in dit water te dompelen, 't welk zy

achten zoo Heilzaam te zyn, dat ze zich meenen van alle hunne

zonden te zuiveren ; de Offei-handen die zy aan hunne Goden

offeren, werken, naar hunne nieening, de zelfde werkdaadt uit.

Zy gelooven zelf dat het genoeg zy hen aan te roepen, om

aanstimds hunne gunst te erlangen; en hier mede niet genoegt,

hebbenze het Bygeloof tot die verzeekering voortgezet, dat deeze

die eens met aandacht de naam van Eam , die de zelfde als den

mensch geworden Vixnu is, aanroepen, aanstonds de vergeeving

hunner zonden verwerven; dat zy, indien deeze aanroeping ander-

werf herhaalt word, een zoo groote verdienste verwerven, dat ze

de Goden als in een soort van onvermogen stellen, van hen niet

waardiglyk te konnen vergelden. Zy eigenen de zelfde verdienste

1) Den titel van dit boek kan ik niet terechtbrengen (cilanandi?).

'') „pour adjoint".

^) Over Kumbbakona vgl. M. "Williams, Brahmaiiism and Hindüism, pag. 3-48.

*) „les consciences".
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den gcoiieii toe, dic de iiaanicii van Xirra, ('lir'iivin-n, rdaf/addiu ^),

eii veele andoren voortbrengen, die deezc Atgodendienaars zonder

ophonding uitspreeken, om hnnnc ongeregeldheden door een zoo

gcniakkelyk middel nit te wisselien.

Bchalven deeze verscheidene middelen om de vcrgeeving linnncr

misdaaden te verwerven, oeffencn de ileidcnei! noch verscheidene

Offerhanden om der Goden gramscha|) te l)e\ reedigen , en (h)nr

welk middel zy geiyk/aam een Aflaat onl langen. Daar zyn bloedige

Offerhanden onder hen in gehniik, en die men Jh-I/// noemt;

andere die bloedeloos zyn, en /<'///rv' genoenil worden; eenige bestaan

niet dan in Off(nliaiHlen van i)loemen en Arc/il/iei/ geliecten zyn;

eindelyk zyn "er noch die men Odkiii noemt ^). De Heidenen

eigenen een groote kra('lit aan deeze vierderlei Offerhanden toe, en

ook aan een soort \an Paternostei's, waarvan zy zich om linniie

Gebeden te doen, bedienen.

Deeze Paternosters, wiei- Greinen \an een zekere vrncht gemaakt

zyn, Rtitraxam^) genoemt, en waarvan byna alle de Sektarissen

van Xiven een gebrnik maaken , worden een gi'oole en ongemeene

kracht toegeschréeven. Van deeze (inanen zyn 'er. die in haar

gansche ronte geen stree[) hebi>cn, andere hebben ei niet dan een

;

daar worden 'cr'gevonden die 'er drie, vier, en eenige veel meer

hebl)en. De Indianen noemen de gladde; Insscluui ruimtens, die

tn.sschen deeze strec|)en zyn
,

gezichten of' aangezichten ; en zy

maaken zoo veel staat op deeze soort van vrnchtxm, als die veel

streepen , en bygcvolg meer aanzien hebben , nademaal het grootste

getal, naar linn oordeel, een onfeilbaar teken van de grootste

kracht van 't Grein is, en teffens van de verdienste van dien die

'er zich om te bidden van bedient.

D(! Rnfravam of Paternoster-Greinen of kiaalen die geen streep

hebben, en die haarc geheelc ronte gladt zynde, niet dan een

eenig aanschyn hebben, zyn zoo veel te uitmuntener, en brengen

een zoo groote verdienste den geencn voort, die de zelve draagt,

dat indien hy een llrfimi/ie gedood had, of ook een Koe, 't welk

1) Aan Dl', van Ronl<el is dit wcionl, waarin vei-niocilelijk een godennaam steekt,

duister.

2) Van deze offers aanduidende woorden is het eerste skt. hali (huldigings-gaven

meestal uit voedsel bestaand, die niet in een offervuiir worden uitgestort); het laatste

is honm, eene in 't oifervuur gestorte offerande; het derde woord is al vroeger, hoofd-

stak 12, voorgekomen; het tweede weet ik niet terecht te brengen.

3) Over de rttdraksas vgl. Rogerins, pag. 73 met de noot, en M. Williams op. cit.

pag. 82: „their .possessing five divisions corresponds to the God's (Siva's) fivc faces".

De bron van de opsomming der goede qualiteiten van den Rudraksa naar mate van

't aantal zijner „aaugezichteu" {raklra's) is Padmapuraija V. 57. 38—89.
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by tle Heidenen de ïdler grootste misdaadt zoude nyii, die men
begaan kan, niet alleen zoude hy vergeeving verwerven: maar In-

zou alzoo Heilig en volmaakt als Xiveii worden. De Greinen, die

twee aangezichten hebben, brengen de zelfde uitwerking voort;

deeze die 'er drie hebben, draagen l)y zi(;h het schynsel van vuur,

en zy hebben de kracht van te zuiveren en scliuldeloos te maaken

zelfs die zyne vrouw heeft gedood. De (ireinen die vier aangezichten

hebben, maken zuivei- deeze die eenige Braminen gedood mogt

hebben, schoon zy van dezelfde wezendlykheit van den (lod Bnma
waren, naderaaal Xken , die de zelfde als Rulrew is, zich zelf.van

deeze vrucht bediende, om zyne begaane misdaadt uit te vvisschen,

houwende Brumds hoofdt af, toen hy op een eerlooze wyze met

zyne eigene Dochter leefde, gelyk in 't VHI. Hoofdtstuk getoont

is. De (ïreinen van vyf aangezichten hebbeii het voorrecht van

allerlei zonden uit te vvisschen; en wat meer is, zy hebben de

kracht dat Yhamcn Koning der Doodeu hen niet verdelgen kan

die de zelve di-aageu, 't welk nochtans niet belet, dat deeze, die

het meest met deeze wonderbaare vruchten belaaden zyn, gelyk de

andere sterven. De Rnlraxam die zes aangezichten hebben, zyn

alle van de zelfde kracht als deeze die 'er twee, drie of zeven

hebben, en wat meer is, zy hebben de eigenschap die te ont-

schuldigen die zich door een bloedschande met zyne eigen Dochter

mogte bezoedelt hebben. I?ehalvcn dit wonderbaar Voorrecht,

hebbenze noch het vermogen te beletten , dat de geene die de zelve

draagcn, do(n- geenerlei soort van Slangen gebeeten worden. De

Greinen of kraaien die agt aangezichten hebben, reinigen deezen,

die de zcilve draagt, van de zonde die hy raogte begaan hebben,

verdervende zyns Geestelyke Meesters Vrouw, schoon hy zelfs een

tydt lang met haar in Overspel geleefd had. Deeze die 'er negen

hebben, maaken hen onschuldig die schoon zy een getal van een

millioen Braminen gedood of moordaadig omgebragt hadden, en

deeze, die geduurende zyn leven de zelve aan zynen rechter arm

gedraagen heeft, kan zicli verzeekert houden, dat hy verordineert ^)

is, en onafhankelyk van allerlei goede werken, waarvan hy vol-

komen ontslagen zy, en genieten zal na zyne Doodt de zelfde

Heerlykheit die de God X/yew deelachtig word.

Deeze die zoo gelukkig is van een Paternoster te draagen wier

Greinen of kraaien tien aangezichten hebben, vind zich verzeekert

een algeraeene vergeeving van alle zyne zonden te hebben, hoe

groot en verfoeielvk die zouden mogen zvn, en ook dat nooit

1) „prédestiné".
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meiisch, noch vergit'tÏL!; dioi', noch ilc Diiivclcu /.elf. Ihmii iiict

heschaacligeii konneii. l)c (jiciiicn die dt' aangezichten liei)hen,

bezorgen in deeze en de andere Waereldt liet zelfde geluk en de

zelfde Ileerlykheid die Xivcn bezit. l'>eeze die Paternosters van

van kraaien niet twaalf aangezichten draagcn, worden glanzig en

vcrliclitende als de Zon, en hebben deelgeiioodseha]) aan alle de

gel)(!(]eii en Offerhanden die den Goden over den ganschcn Aard-

bodeiii worden aangeboden. 1'^indelyk, veruiits wv noch niet van

deeze wonderdaadige vruchten gezien lichbcn. die van meer als

dertien aangezichten verzien zyn, deeze die het geluk hcbbi-n, van

dit slag te vinden, die teffens raar en kostelyk zyn, en die de

zelve aan den arni of om den hals draagen, zyn meteen zodanige

luchtiglieit begaaft, die zoo verwonderlyk is, datze in een oogenblik

zich konnen van de eene tot de andere plaats overvoeren, hoe

verre die niogte afgelegen zyn. Zy hebben behalven dit het schoone

Voorrecht van ongestraft alle soorten van ontncht en bloedschande

te mogen begaan ; en om de buitenspoorigheit den vrycn teugel

te geeven, waanen de eei'looze Geleerden van 't Heidendom, en

leeren, dat men zoo veel te meer vt'idiciit als men een grooter

getal van deze kraaien of (ireincn b\ zi<-li draagt; overznlks die

'er tot een getal van duizend van bekomen kon, zoude op deezen

top vnu eer en gelukzaligheit geraaken, 'dat 'er geene zonden meer

voor hem waren, en dat liy zonder bezorgt te zyn, zich te; be-

zoedelen, en eenige wroeging te hebben, aan allerlei misdaaden

en vuiligheden zich kon overgeeven. Zoo dat 't geen de Braininen

als een middel voorstellen om de zonden af te leggen en uit te

wisschen, wezentlyk niet dient dan om die met te meer vrymoedig-

heit en onbesehaamdheit te begaan, eu zulks door de hoop vnn

strafteloosheit by hun gestelt.

XTX. IIOOFÜTSTIK.

^' a 11 d e o V e r e e ii k o m s t \ a n n o c h e enige

gronden der Heidenen, die zy sehyneii met de

Jjeere van 't Christendom te hebben.

"t Is mede niet te twytl'cleii of de iJeideiien hebben eenige

kennis van den Val van T>iicil'er en van andere Afgevallen Engelen

,

die het ongeluk hadden hem in zvn belanff te volgen, naardien
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men in hniiuc Boeken leest, dat. 'er ouwlings een groote verdeeld-

heit onder de Goden was; dat eenige in ongenaade van luinnen

Opperhcer vervielen, om dat ze hadden dnrven onderstaan, tegen

hem oproerig te worden; dat ze door een strafoeffening over hun

liestaan, berooft wierden van 't gein k 't welk zy genoten, en in

een staat van elende vervielen; dat zy sculert niets hedreeven dan

allerlei quaadt den mensehen toe te brengen, en dat men hen

tegenwoordig Raxader i) noemt, 't welk in onze fan! Demon of

Duivel beteekent.

Wat de algemeene Zondvlocdt aatigaat, het blykt khiar dat "er

aan hun de Historie niet t'eenemaal van onbekent is, nademaal

deeze zelfde Boeken berichten ^), dat 'er eertyds een oud Man
was, Tiruvalhiven genoemt, en dat terwyl hy op een tydt met

zyne Dochter het middagmaal in een groote teene Koif met buffels-

leer gevoert, hield, een zoo overvloedige regen voortquara, die zoo

lang duurde, dat de gansche Aarde overstroomt wierd; dat ter

deezer gelegenheit, alle de mensehen sneuvelden, behalven deeze

vroome oude Man en zyne Dochter; dat de Goden door een by-

zondere bescherming in deeze algemeene overstrooming, als de

wateren weder weggevloeit waren, en de Aarde droog geworden,

deeze Man uit zyne korf deeden te voorschyii komen; dat hy niet

tegenstaande zynen hoogen ouderdom, veele kinderen by zyne

Dochter kreeg, en dat door dit middel het Menschelyk Geslagt

toen herstelt wierd, en de Aarde weder bevolkt.

Men vind mede in deeze Boeken een verbeelding, en een ])lomp

denkbceldt van den strydt van David en Samson, alwaar men in

de Historie der Cioden de Oorlogen beschreeven vind, die Bain

tegen de Reuzen uitvoerde. Dit vertelt men zoo vermaakelyk en

zoo ongemeen aardig, dat wy 't noodig oordcelen om 'er liier iets

van in te lassen.

De Heidensche Geleerden, die, gelyk reeds gezegt is, in ontallyke

Sekten en gevoelens verdeelt zyn, komen nochtans alle in 't geloof

van de verdichte voorvallen hunner Goden overeen; en zy hebben

voor dit slag van Historiën de zelfde achting, en eerbiedt, als wy,

zonder vergelyking gezegt, voor 't Euangeli hebbeu. Het meerendeel

1) In den juisten vorm luidt dit woord in het Tamil irfil-xruhir, plur. van iral.xadan =
Skt. raké'isas (Dr. v. Ronkel).

2) De nu volgende legende is een curieuze, zeker blijkbaar zuid-indische variant op

de beroemde geschiedenis van den „Zondvloed". De naam van den held er van bestaat,

volgens mededeeling van Dr. van Ronkel, uit ^iri<: „Laksmï", als voorgevoegd adjectief:

heilig, eerwaardig (dus gelijk skt. scf), en vnUitvan: „waarzegger, ziener". Het com-

positum is een eigennaam; vooral de plur. mni.-tntis (ln;irv.ni : TimvaUiinu- is bekenil

(zoo heette de dichter van den Kural).
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(leezer rampzalige Priesters l)reiigeii een ifroot gedeelte; van hunnen

leeftvdt door, zich de zelve in te ])renten , en die xcrvolu-ens aan

anderen tc.Iceren. Zv verliaalen ze in de l'an'odiai, in de I luizen,

in 0[)enhaHre plaatsen, en sointvds in volle gezelseiiappen, en zyn

altoos door eene menigte van toehoorders vcrzclt. 't Welk hen om
dit slag van verdi(;litseien te verkondigen, aanmoedigt, is, dat ze

door dit mid.lcl des \'i.Iks arhling tot zieh trekken, v()ornanicnll\ k

die der \'i'ou\ven, en die hun overvloedige aalmoezen verzorgen,

waarniedi' z\ hun huisgezin onderhoiulen ; en "t welk ter andere

zyde liet genieene \'olk zoo aaidokt om hen te hooren , is, dat de

Braminen hun te \crslaan g(!even , dat deeze die volmaaktelyk in

decze Gelicinienisseii onderweezen zyn. en met achting en aandacht

het verhaal 'er van hywoonen, zieh aan allerlei zegeiiingovi waardig

maakeu; dat zy van de (Joden hi-mint zyn, voor alle gevaaren

h(!waart. en zelfs ompietsbaar geworden; dat zy 7?/7('w/'/6" aangezicht

zullen zien; dat ze ten zekeren dage het geluk zullen hebben, van

t'(H;nemaal liem gelyk te 'zyn ; dat ze gelyk limii een volmaakte

kennis van .illes zullen hezitten ; en eindcïlyk, dat ze een byzondere

bequaamheit zidlen hebben om de wapenen te voen^n. waarby men

verzeekert dat deeze (iod in uitmunt.

Men verhaalt van l'ani 'i dat hy noch geen twaalf jaaren out

zynde, alleen een groote K'eus van een ongehoorde groote dood

sloeg; dat hy tot manbaare jaaren gekomen, Sidi I rouwde; dat

hy zieh van een zoo ongcMueene groote bof)g bediende, dat zestig

duizend mannen die naaulyks van de Aarde konden opneemen

;

dat hv niet lang na zvn lluwelyk een reistogt (k>or de "Waereldt

ondernam, en zieh gewillig in een Woesteny begeeveu had. aldaar

maakte hy zyn werk van de Boetelingen en Geestelyken te be-

zoeken, aan wien hy veel deftige Voorrcichtcn schonk, en zond 'er

eenige van om de lleerlykheit en (lelukzaligheit in den Hemel te

genieten. Het geschiedde terwyl Ram dus zyn eenzaam leven oeffende,

(lat de beruchte linvanen zieli in een Boeteling veranderde, en hem

zyne Vrouw Sidi schaakte, die hy naar 't Eiiandt Ceilon voerde.

Deeze godtlooze Reus had zieh uaauvvlyks met zynen roof weg-

gepakt, of liy vervolgde alle eerlyke mensehen. Hy bestond zelfs

de floden te l)cstryden, wien hy den Oorlog aandeed, en eenigen

tydt veel te doen gaf. lly was in alle Krygsoeffening byzonder

afgereeht; en alzoo hy onder de bescherming van 5r/««« opgevoedt

1) Het volgende verhaal vau Kïïma bevat, verscheidene trelsjes, die of weinijj of niet

bekend zijn. Opmerkelijk is o. a. de list van Raivana om uit Siva's macht los te komen,

en de vermelding Van de „Vaas vol van een zeker Hemels V^ogt" {amrta of nektar\

die wij reeds in het 7i> hoofdstuk van de eerste Verhandeling aangetroffen hebben.
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was, wiord liy grootclyks door lieiii begunstigt. Docze God had

onder andere dingen hem een geselienk van zeer schoone wapenen

gedaan, l)eide l)e(|iiaani om te l)estrvilen
, en zich wel te verdee-

digen, door welk middel liy in ontidlyke gelegenheden de over-

winning had behaalt. Bnaiin had hem mede een zoo ongemeene

bescherming belooft, dat liy in alle wetenscliappen uitmnntte, en

hy bezat zodanig een ongehoorde sterkte, dat iiy de agt (Mifanten

overwon, op wiens 1-ug de Waereldt rust.

Na een onvcirwaeht voordeel door liem behaalt, was 't, dat hy

ondernam Bevnudiren Koning der (ioden te bestryden, en hy nood-

zaakte hem met alle de andere Goden, dagelyks tweemaal te komen,

om hem in zyn Paleis hulde te bewyzen. Hier noch niet mede

vergenoegt, besloot hy mede Xiveii uit zyn Heerlyk Verblyf te

verdryven, alwaar hy zich gewoonelykst onthield. Maar in deeze

onderneeming was hy zoo gelukkig niet, als hy tot dus verre had

geweest; want decze (iod hem met zyiu' handt gestoten hebbende,

deed hy hem vallen, en de Reus vond zich tusschen den grondt

en de vingers van Xivcn zoo geknelt, dat hy byna zoude gestikt

hebben, en zyn leven verlooren. Om dit gevaar te ontkomen, wierd

hy te raade zachtelyk een zyner armen los te krygen, en een der

twee hoofden dien hy had, in een (initar verandert hebbende,

speelde hy op dit nieuw speeltuig met zoo veel bekoorlykheit, dat

de God door een zoo lieffelyk geluidt opgetoogen, niet alleen hem

gaan liet zonder liem ecnig leed te doen: maar hem noch nieuwe

Voorrechten toestond. De voornaamste gunst die hy toen van Xive?i

outfing, was, van dertig millioenen jaaren te konnen leeven, en

een Heir uit hondert millioenen Reuzen bestaande, te gebieden,

waarvan eenige vyftig hoofden hebben zouden, en andere met een

zodanigen kracht begaaft zouden zyn, dat zy stampende met den

voet op de Zee, het water zich van een zoude scheiden, zulks

men den grondt zien kon.

Wat Ravanem aangaat, hy was zoo vervaarlvk groot, dat hy

twintig schouders en ook zoo veel armen had, en dat tusschen ieder

van zyne schouders, tegen deze overstaande een ruimte van dertig

mylen was. Hy had mede in zyne maag een Vaas vol van een

zeker Hemels Vogt, 't welk hy zorgvuldig te bewaaren had, nade-

maal, schoon men hem met dertig millioenen jaaren levens had

begunstigt, was 't nochtans niet, dan onder voorwaarde van dit

kostelyk Vogt, 't welk in dit Vaas was, niet te verspillen : en dat

byaldien dit Vaas voor deezen bepaalden tydt brak, hy aanstonds

sterven moest. Deeze verschrikkelyke Reus had niet alleen tien

hoofden; maar, 't welk het vervvouderlykste was, indien men 'er
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hem ccii van iifsloeg, ([uain 'er wederom een aiuler voort. Noelitaiis,

konden alle deeze uitiiiunteiHle Voori-cehteu niet heletteii, dat liy

eindelyk onder de niaclit van AV/w hczwvken moest, 't welk op

dcezc wy/c geschiedde.

Nadat Itnvnncm in tM'u i^oeteliii-- verandert, Kidi geschaakt iiad,

en U(im niet weelende wat lia;ir wedervaaren was, trenrde niet

weinig dns zvne Vronw verlooren te hehhen. liy gebruikte dan

allerlei middelen om naar laiar te verneemen, maar zyne moeite

en zorg daartoö aangewendt, waren eeiiigen langen tyd vrnehteloos.

Eindelyk, begaf hy zich hy Iniuiwdii, (lod der Aapeii, en Opperheer

van alle de Aapen, Zoone van de Windt, en die met zoo een

zcklzaame volmaaktheid begaaft is, dat hy zieli zoo groot maakt

als hy begeert; dat zyn hoofdt tot aan de Starren reikt, en zyne

eene handt tot aan de Zuid- en (k' andere tot aan de Noord-Pool

uitstrekt, llnm verzocht hem dan ernstig, hem zyne Vronw te

helpen zoeken , zoo dat Innuman verheugt een gelegenheit te vinden

hem te beha^igen, eerlang vertrok. Deeze Aap-God doorkrnischte

alle het Vastelandt; en nergens vindende 't geen hy zocht, stapte

liv naar 't Kilandt Ceilon over, alwaar hy Sidi ontmoette, die hy

l)v de liandt nam, naar 't Vastelandt voerde, en aldaar ondereen

goede en zekere bewaaring liet. liy ging vervolgens weder naar

't Eiland over, alwaar hy zich in de gedaante van een Beer ver-

anderde, stroopende allerwegen, en veroorzaakte veele verwoestingen,

het Paleis zelf van den Reus, die 'er regeerde, niet verschoonende.

Na deeze uitvoering, nam hy zyne natuurlyke gedaante van Aap

weder aan, versloeg met zynen staert drie machtige Legers van

Reuzen, vertoonde zich voor Bacancm, en zonder eenig acht op

's Konings verhevenen staat te slaan, gaf hy hem een gcAveldige

oorvyg, en doodde in zyne tegen woordigheit zyn Zoon. Veele der

sterkste Reuzen schooien toe om hunnen Vorst te helpen, die deeze

verschrikkelyke Aap gevangen namen, 't welk hy gewillig toeliet.

Men vergaderde aanstonds den Jlaadt, om te overweegen met welk

(HMi doodstraf men hem te straffen had ; en daar wierd eenparig

besloten, dat men een soort van doodt kiezen moest, die niet

gemeen was. .Ter uitvoering van dit vonnis, bond men aan des

Aaps staert een groot getal Kattoen Baaien , die men in de Pak-

huizen van do Tol vond. Men goot op deeze Baaien zoo veel Oly,

dat ze 'er allt^ van doortrokken waren, en men stak 'er vervolgens ,

den brandt in, om door dit middel Innuman te verbranden. Maar

den doortrapten Aap spotte met het voorneemen zyner Vyanden

;

want vertrekkende in deezcn staat uit het Paleis, liep hy de gansche

Stadt en 't Eilandt door, zettende alle de plaatsen waar door hy
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liep in vollen brandt, en veroorzaakte zoo een algemecne en \vv-

schrikkel^'ke brandstichting, dat de Rens Ravaneiii geen audev uiiddtd

vond om zich te veiligen, dan met ;;yne Vrouw in de wagen van

Decandircn te stapjjen, en zyn heul in de Wolken te zoeken.

Ondertusschen vertrok Innuwan van ('eilon. Hy quam wedei' by

8idi, en bragt haar by haaren Man, dien liy haar weder gaf.

Mam bedankte de Aap-God voor den dienst aan hem l)eweezen:

maar alzoo hy begeeiig was de beleediging hem door het rooven

van zyne Vrouwe aangedaan, te wreeken, verzocht hy hem te

willen hier toe behulpzaam zyn. Zy vertrokken dan gezaanientlyk

,

lichttende eerlang een Heir van meer als vyf hondert millioenen

Aapen, waar uiede zy de sterkte van den Ceilonschen Koning

beleegerden. Deeze sterkte was met zeven muuien omringt; welker

eerste van yzer, tweede van koper, dcnie van metaal, vierde van

geelkoper, vyi'de van een stofte uit vcrsciiciden metaalen geniengt,

zesde van zilver, en zevende van gondt waren.

Bavanem overdenkende hoe veel hem aan deeze [ihiats, zoo die

verovert wierd, geleegen was, zond eei-lang Afgezanten aan zyiien

Broeder Cambucarnem, om hulpbenden van hem te verzoeken, als

ook dat hy die zelf bestieren wilde. Deeze zyne Broeder was een

Keus van een bovenmaatige groote, die het bevel over meer dan

vier hondert millioenen Reuzen had, wier krachten toen onver-

winnelyk waren geweest. Uy verzuimde niet zich met allen ernst

naar 't Eilandt Ceilon by zynen Broeder te begeeven. Hy was 'er

naaulyks gekomen, of daar vielen verscheiden veldslagen tusschen

de Reuzen en de Aapen voor, waar van wederzyds veelen sneuvel-

den. In een deezer veldslagen was 't, ilat Canihucarnem door Jiam

juet eigen hande gedood wierd, 't welk den moedt der Reuzen

verflaaude, en die der Aapen te krachtiger wierd, zoo dat zy de

Belegering veel ernstiger voortzetten dan tot noch toe was geschied.

Bavanem, zyne zaaken qualyk gestelt ziende, en willende zich van

zyn voorrecht bedienen , 't welk zoo hy meende hem byna onsterflyk

maakte, bood zich aan, om 't verschil door een byzondere strydt

tusschen hem en Bam te beslechten. De laatste nam de uitdaging

aan; zy streeden en gaven over en weder vervaarlyke slagen,

wordende 't allereerst Bam gewondt, en hy zoude byna bezweeken

hebben: maar het bloedt 't welk uit zyne wonde vloeide, wekte

zynen moedt te meer op, geevende hem nieuwe krachten. By nam

dan een schicht, en schoot die zoo beheudiglyk, dat ze door

Bacanems borst boorde, het Vaas brak die het Vogt in had, aan

welker bewaaring zyn leven verknocht was, en met deeze eenige

slag, viel hv doodt voor zyne voeten neder.
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Na ('L'ii /-<)() merkwaardige en gewigtige Overwiniiiiig. gat' Jtriin

(Ie pliuitleriiig van do Sterkte, die zieli te vergeefs verdedigt liad,

den Aapen over. Men vond in deoze plaats onnoenielyke rykdonnnen,

zonder de goude en zilvere muur daar onder te l)egrypeii, die

gel)roken wierden en weggevoert: ovcrziilks. dat "er nicmandt in

dit talryk Leger gevonden wierd, die niet weder naar zyn Landt,

belaaden met een overryken en kostelyken buit, keerde. Noeli was

'er een Broeder van Ravanem, die Vibi/x/i/icn genoemt wierd. IJy

was een overniaclitige Reus en een ccilvk Man. Ily had geen deel

aan 't geseliil van zyneii Hroeder gehad, imcli in den Ourlng die

"er het gevolg van was; dcrlialven, h'ihn zich Noldaan ziende z\ ne

Vrouw weder te iicijlicn. en van zich aan z\ nc \'\an(!('n dus

gewroken te zien, liet hy Flbuxanen de Staaten, waar \an hy

]inc(u/ciii berooft had, Ily maakte zelfs met lieni een \t;rlioiidt,

en liy begaf zich vervolgens met zyne waarde SidI in een vreed-

zaam afgezondert leven, waar in hy sedert altoos niet haar heeft

geleeft.



INDICES.

a. Sanskrit woorden').

adeaeu TI. 9 {ad/iijaijana)

adeapana II. !) [adhijaparui)

adclam IIT. 1 ! [atahi)

ad,'fixir,t 111. IS {r,diclr>,ii)

adl[Himi I. I'5 {ridiparr(in,\w\\\.°pufrü')

adipiiriissii !l. 1 [adi/iiiruxii)

adliiiat I. sn (,7,/;//,-,///,,)

«f^7i 11. 11 {udHï)

adückaza II. 3 {adhoksaja)

aganie-hruma III. 14 (vgl. de noot)

aja II. 56 [aja)

a-mar II. 31 {amara)

umaraooü II. 31 [amurilrati)

amiruda 11. ?> {anirnddka)

amrida I. 7 {a/i/r/a)

a/iudsid I. 4*9 [a?ianlasidd/tl'^)

aiiamanta [I. 62 [hauumCm, acf. haiiu-

manüuiï), vgl. animanta, immman
ananta II. 1, 12, 26 [anaiita)

ancvs I. 25 (vgl. ile'iioot)

tó//^fo;rrtm/nrCT 111. 16 (?)

aiKjdda II. 6], 62 [aii(jada)

augaira 11. Lo [angiras)

aitiiiiaula 1. 6 zie anamaiita

arujardputreii III. 10 [Jiariharapnira)

arranaq/ie I. 13 {kirani/ak-vt)

art.'VHari 111. S [ardhanari)

arimiia 1. 21 [aruna)

arzim 11. 70, 73," 78, 79 («•/;/«««)

ussuuslama 11. 77 [aKvatIhaman ^ norii.

asvatUiania)

assiimanla II. 77 (?)

atarvenave.da I [. 6 (idluvrrayaceda)

alt-huta 11. 3 [aa/iUci)

aki 11. 13 («(!;v:)

axoucavau II. 63 [aiukacaiia)

ayodha 11. 56 [aijodkija)

azedevy I. IS (?)

hadrapada 11. 23 [hhadnipadu)

htujaUi 11. 89, 90 (Skt.?)

hairama I. 40 [h/iairam'^)

balli 1. 15 {hnH), vgl. öol/ivn magapeli

balu calir II. 98 (?)

basmasur 1. 9 [bhasmmtira) , \'j,\. jiai-

mejuraii.

belliXW. IS (6«//;)

/vei!«i? 1. IS [veMla], vgl. rtVrtV

bhagacalagiia I. 45 {bhagaradgila)

bitagaralij I. 9 [bhagaoaii) , vgl. bogvobi

bharulapiirnwia I. 45 [bharaUqmrdna)

b'miaxcii 11. 70, 79 {bhimasenu)

bodo anlar II. 94 {bnddha-aralara)

bogcoii 11. S9 {bliagavali)

bulli 11. 48, vgl. 6,///;

brama 1 & II pass. [brafima), vgl. irwwz*/

bramadeu II. 3 {brahnadeoa)

brawagaut II. 95 [bra/imagrant/ii)

braiiiapiirana I. 45 {bni/uimpiirdHa)

1) Niet opgenomen zijn de woorden uit de verzen van 1. 53 en de gebedsformulieren

uit II. 2. In index a zijn enkele woorden opgenomen, die strikt genomen onder index b

tehuis behoorden; doch men is niet altijd zeker in hoeverre een woordvorm corrupte

Sanskrit overlevering of levende taal is. Nog is op te merken, dat bijna alle Sanskrit

woorden in de eerste twee Verhandelingen (zonder uitzondering de op vocalen eindigende),

een accent (acutus) op de laatste syllabe hebben , dat geregeld door mij is weggelaten.

Dezelfde eigenaardigheid veelal ook in do Conto. Het romeinsche cijfer verwijst naarde

eerste, tweede of derde Verhandeling, het arabische naar ieder fioofdstuk.
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brnmeiieis (ciikelv. hnimmiè) 1, 11, II] ')

pass. {hra/imana)

brwjti II. 13 {bkrgu)

hriima 111 ])iiss. {brahma)

brumalogum III. 11 {hra/imatoka)

cadru II. 14 [Jcadnl)

callas, cailanaw. U. ïifi, 37; III. 11

[kailasa)

cairacu (j. caiiraro) 1. '15 {kauraoa)

calaia II. (!!) [kaUija)

caliimjiii aidar II. Dl [kalki-avaiara]

cailiiga, ealli/uya, calwt/tiga, cali/agam

11. 31, 40, 79—^52, 94; l'll. IG

[kalii/uya)

calla 11. 11. {kala)

calpalani 1. -45 {kahpaUiru)

van/aduim, camadhena, cauwd/ieau 1.

10; II. 02, 93 [bujuid/icuu)

camarassuaiid lil. 8 (linmarasvamiu

,

iioin. °isfanii)

cdwbitcarutni 111. (i, 19 [kumbliakarua)

campsc.n 111. 7 [kawisa), vgl. coiiitso

capi/a 11. 14 (kapi/a)

carmavipacapuratma 1. 45 [karmavi-

pahapiirana)

caipc.clwra 1. 28 (?)

carlanticiri. ar(/HUiiu lil. 5 {karlaririja-

arjmia)

cascapara II. 4 1< (?)

cdfixepa 1. 3 {kaxj/apa), vgl. caxkpij

catmsalia 11. 56 (kaïisuli/a)

cavil/dssa I. 50 zie kailais

cau-iepu II. 11—16, 48, 52, T.mcassi'pa

caxy, caxi IL. 83, 86; III. 18 (/i-tó)

Mra>/« II. 96 (?)

ckamar II. 55 [camara)

cliamavamana III. 5 (? - rdmana)

chauc/iarauui/ I. 55 {caluicaram)

chavangruy 1. 18 (?)

cUtaiiavdi III. 18 (?)

f///fr« ;o/// 1.1. 33 [cUraraUia]

chrixnen lil. 6, 7, 18 {Icrma), vgl.

criisiia, vii.'iiia

cunfy, conti II. 71, 73 {kunli)

üoimso II. 65, 67, 68 (-[<;•/,'/.$«), vgl.

campjHUH

cuuranvo 11. 77 [kuurava)

erctayuija II. 34 {krtaijnga)

croda II. 14 {krul/id)

crwpacfiari/ II. 77 {krpacari/a)

erusiia II. 3, 66 vlgg. {/crma)

cruana aular II. 66 {krmia-avatara)

cruxetra II. 76 [kiirukxelra)

cuber II. 33 [hibera)

cumbapuca II. 30 {kimibhipaka)

curma autar II. 45 {kürma-aralara)

cuma I. 16—18, 21, 26, 45, zie cruma
KitHiiuparanna I. 45 {krxiiajiurana)

ducxu II. 13, 11 [dakm), vgl. f/aa;a

damadar, damodar 1 . 18, II. 3 (//«:-

w/.örfrtr«)

rf«« II. 9 {(Uiiti)

dauu 11. 11' [diiuu)

dauayu II. 11. [daiiai/u)

darmakaxlra 1. 46 [dharmaiadni)

dassarofa 1. 6, zie daxaruth

daxamuli II. 67, 68 (?)

daxaiirojahadi 111. 8 [dakm-prajapaii)

daxM-alh II. 56, 59, 60, 64 {daiaratha)

deic II. 31 (.fei'ö)

dffiKjui/ II. 66, 67 [devuM)

deaiadU-fn 1 1

1

. 1, 11, 14, 19 [devetidra)

dha,<.,u,anl;, 1. :20 (?)

rW(/m'v /v/;,/ II. 70; 75, 78, 79

[d/uirmuraja = i/ud/ikfhira)

diijat/i.bur 1. 36 [dhjambarci)

dUi II. iiidit:^

druijadi/ 1. 45 [draupadï) , vgl. durpady

dndarax/ti li. 71 (d//i;'ara.sfTa)

duabrayat/ai/i lil. 16 {dcaparayuffa)

duapar II. 31, 79 (dvapara)

duriudau, duriadan II. 71, 75—77,

79 (fiuryodhana)

durpiodij II. 71, 73—75, 79, 91

(zoü\^el drupada als draitpadï) vgl.

ook drupady

egeu 11. 9 {yajana)

ejurceda II 6 {yajurveda)

em.u II. 28—30 {i/ama)

emu dormu II. 28, 29 (j/amad/iar»ui\)

emmiadeu II. 69 [yamunadeval)

emufjuri II. 28, 79 {j/amapnrï)

eralit (l. cnilii) IT. 13 (kraiu)

edauapur II. 70, 75 {hastliiapura)

1) Ofschoon de Hüllauds^cli.

fransche tekst heeft bi-amencs.

i'taliiiir der derde Verh. steeds hn heeft, de
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'loh:la

cxmli II T. 7 [j/aiodd)

furissn ramn [. 59, zie parhsuraiiui

'(jaiiapotji II. 19, 21—23, 25 [gana-

pad = (jcnieia)

gaudaria (drukt', voor gandarfa) II.

33 ((jandharvd)

ganes, gane.ssa, ganessu I. 8, 24'; II.

17 [gawisa = ganapaii)

gangas II. 91 [ganga]

garuddapuraiia I. -1'5 [ganidapurana)

fjaudameu III. 11 [gaulama)

ga l/a II. S3 [ga l/a)

gazapar (dnikf. yom gazasnrT) IT. 22,

23 [:gaja,ani)

ge.i„dog,uii lil. 14 (jaiiahka)

go/ml II. T)?, (IS (Idijkbaar is ,

l)C(lüfl<l)

gorai/ I. 8 [ganri)

gorodda I. 18, 21 [garuda)

goutama I. 4Ö [gaulama)

yoviiida II. 3 [goriiida)

guddia II. 55 (?)

//./y;,y I. 4.2 (//««•?)

haillapurauna I. 45 {ahalijapur

hama I 56 {Jwma)

Jiamlm II. 3 [iamb/iv)

har II. 3 (/itfri)

haraua (1. harand) cassep I. 1

rani/akaiijm), vgl. />a//e caa;e/

harypurana, I. 45 [haripurana)

ha/ra II. 55 [chattra)

hazig.n, I. 42 (?)

hecudaiila II. 17 [ekadanta)

him,axol II. 18 [hiiiiaiciila = himavant)

imaxol II. 79, 91 zie hiwa.rul

indirani III. 1 1 {iiidrdni)

iiidra, indru I. 15, 23; 11. 31, 56

64 (indra)

indrapada I. 50 (^ indraluka)

indraprasta II. 75 {jndrapraMa)

hidrapuratina I. 45 [indrapuraua)

indrugi I. 19 (indrajil)

innuman III. 19 {hanuwant , nom.

hanuman) vgl. anamaida

irane caxel (1. caxep) II. 47, zie haraua

easnep

iraniaan III. 5 ihirnyi/a, gelijkwaar-

dig met hirinu/aksa)

ispara I. 4, 8, 9, 15, 21, 37, 45,

50 [isvara]

[hi-

innuar II. 3 [isvara] vgl. ispara

Janna I. 6 {janakd), vgl. zanaka

jassueruta (drukf. voor jassucruta) I.

44 [soMskHa), vgl. samsucruta, sa-

raihiernta

jazorvedi) I. 44 (j/ajicrixdhi , noni.

//(ijurved.i)

jogue I. 6, 40 (lliiid. uit Skt. ^o^iwj

nom. ^oy*)

kanfadurga II. S9 (= /{•««/« durga)

liastra I. 4.6 («cw^ra)

kendur doito II. 22, 23 [candradaiti/a't)

lacamava I. 6, 19, 25, 45 [laksmaiia)

lacxinii, lacximim, laximi II. 10, 11,

18, 89; III. 4 (/flZ-.w;i)

/«ƒ/>/«; I. 17 (lagiia)

JaUiologam III. 11, zie salialogain

livgam lil. 3, 9, 12 (/%a)

üugavalo 1. 37 {liiigaranl-)

loqhaUca I. 42 (?)

macardaya I. C {m.akara'f)

madallasa I. 45 {madalasa)

madau II. 3 [madhava]

niadeu I. 9 {mahadeva = siva)

mad/tsstidana II. 3 [madhnsüdana)

magadel ITI. 14 [mahatahi)

ni.agameru parruvadam III. 4 [maha-

mnru-parvata)

yiiagapelixacravarli 111. 5 {mahabali-

cakraparthi, nom. °varti)

magulogam III. 14 [mahaloka)

mahadeo 1. 37; 11. 3 [mahadeva),

vgl. maden

mahallassadevi/ I. 18 [^iii.ahalasadevi)

mahes II. 3', 4, 12, 17—24 etc.

(/«ö//d!Sffl)

^«Yi// ganapoty 11. 17, 19, 21, 22,

24 [mahaganapati)

mahullacamy I. IS [mahalaksmï)

maixasur mordani II.' 89 [mahimsii-

ramardaiii)

manabaci I. 41 (?)

mandaqhini II. 79, 91 {wandakmï)

mareandem III. 12 [viarkanda)

marinci II. 13. 15, 48 [marici]

massaty I. 18 [mahasaü)

mafsa autar II. 44 [m.aisya-avaiara)

mayessa I. 1, 4 [;mahesa), vgl. mahes

melatipadam III. 11 (?)

mellipray I. 37 '(P)
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mJinhalla inpara T. iï) {mnhabalescara)

mhaiama I. 41 [mahalman, nom.

mahalma)

mitula II. 56 [milkila)

mocxa II. &6 {nioha)

morriigatidii-magarexi IIJ . 1 2 {inr/caiii/u-

iiwtiiru 11. (iS {maUiurd)

nae ka.tird 1. I'8 {iii/ai/d, sasIrtiY)

iiaci-iDhi II. •'! {//ardi/irita)

naii<ir:nii II. 1' {iMijarj wiia)

nakiil, miijuul ,11. 70, 7'.) {iia/nda)

nauda II. 67 [luinda) .

nnradu II. 1.3 («ö^v^r/»)

j/arra.ss/a II. .'5 {ii(ir<iKi.iiilia)

uarraxsi/ia antar II. 47 (^iianiximha-

II va /(ira)

naraxiu I. 11' {^nantx'niiha.)

iiaswri/ 1 . 1 S (?)

uai/i'iilflo I. 1() iiniir:'diia)

niraiicar I. !'• (innt/ciini)

mr:ar II. ^I (//i/y <'/•«)

niwrla 1. ^^5 {nierltaf)

oman 111. 18 (//öH

'

pachucjovuddo II. .51 zie add.

pudamacra II. 57 {padmakm't)

padmanaba II. 3 {padmauabhci)

paim.({j iiriin (drukf. voor pasiiiijnran)

111. 10 {bhasmeivara)

panchadravir II. 51 zie add.

'pancliiddes{s)o II. 71, lZ{paücaladeia)

piiiidiw I. 45 [pdiiddva), vsi;l. pondovu

jMudava cdt/ia I. 15 [piuidiira-kal/id)

pandlla 1. 54 [paijdild)

paiidunuifpi II. SS [puinlardi'npi)

piiralmruriixlu III. II [jxiniraniraslu't)

piinihriui/ii I. 1,1', •")0 [jiaiiiiii brakuia)

pnraviabriima lil. I [pantmaiji brdfimii)

piaram.a[m)pdild I. 50 {paramiipada)

pardiiMspfira \. 1-9, 50 {pdramcêvarn)

'parnxacll lil.. :2, -"i, 4, ^ [puramkli)

paricUe II. 71' {pur/kxi/)

parisrdiii.o II. 49—51, 51-— 56, 9.'5,

zie parissnrama

parisramo aidar II. 49, 56 [parum-

rama-avaldra)

parisramo slapil 11. 51 [paraiurdmii-

sfftapUii)

parisstirama I. 60 {paraêiirama)

parnem II. 55 (?)

parvali/, parroti, parrardi I. 8, 9,

21, 22, 45; II. 18, 20, 21, 2-3,

24; III. 8. 11 (parralï)

palaca II. 55 {palaka of paf faka?)

paf071,1 [pofoiia) II. 6S [püfaua)

pn-coHiji's 1. .•14 (Skt.?)

„p,dlu

pniij, df,i

iiimi 1. 60, zie

I. Is [/jippiilii)

II. II. (/;%,//«)

parixsuraiua

pondoro II. 70— 72, 76— 79, 91, zie

piindiio

poulati'.ï II. l;i, ;i2, 56 {pulastj/a)

pnida 11. 1 |. {priuUia)

jinidiuinia II. 3 [prad^uvuia)

jinild/iddo, praijaliideii 11. 17, III. 5

{pra/ifddii)

priifiijnika II. 9 [pnifiijru/ui)

privjatja 11. 83, 84 {praipujn)

prazupufi 11. 3 [priijdpafi)

paliilid 11. 13 [pulaha)

pin-u (1. y>//.-«?) I. 46 (;,«;«)

parauu \. 15 [purmM)

purukofoma II. 3 [puriisoflawd)

quatarif, queiri I. 6, 29, 31, 31, 60;

II- 1, 9,

(Iliiid. ///,///

IJ m;frap,il il.

I, 70, 71, 86, 98

iiii Skt. kmfriya)

. 90 (lliiid.' uit Skt.

hefrapdla)

quisqhanda II. (> 1 [ki\khid/iii)

quexen II. 3 [keiavii]

raguoedi I. 44 [rgredin, iioiu. rgvedt)

nijd, rdse 1. 59; lil. 3, 6, 17 (;y</V/«,

110111. /vy'rt)

riijaddfam 111. 14 {rasafiilii)

ram, rawa, ramenij) I. 5 v1gtr. ; 17,

25, 38, 45; II. 56, 59;"lll. (1,

11, 16, 18, 19 [i-dmd)

rama aidar 11. 56, [rdmu-iirafuni)

rameanna I. 15 {i-diii,iipui,i)

ranaqliaba I. 7 {raiiakiiiiib/i,i, skt. raiia-

ikamhka)

rau 1. 20 {ra/ui)

ravalaiM I. 18 (Skt?) vgl. rovelnafa

ravena, ravona, ravon, ravqnem I. 5

vlgi;., 25, 45; II. 56, CO- 6,3

;

IlL 6, 19

reniiea II. 49, 93 [nmika]

rigei III. 18 (Skt.?)

rogunaia II. 56, 59— 65 [ragliumUha)

rovelnafa II. 90, vgl. ratalatilh
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rudra II. .'5 {rndni)

rudragiini II. 100 {rudracjraulhi)

rmjveda II. 6 (rgvedd)

ruquiitlnny 1. 17 {ruhnini)

ri(.m I. 25 zie riixi

ridraxK.ii 1(1. 18 {rudmkm)

ridnvH III. |,;.ss. {nuln()

min I. .-Jó («r/zr?)

rvxcssiKir II. ld {rxiioarii)

Kacade.ti \. 4.5 (^-deea)

mcadeu-catha I. 45 i^-kalJiü)

sadassioa II. 3 sadaiiva)

sadeu, .ttuho II. 70, 79 [sahadeiui]

saUifiiHiiasRqh I. 45 {mliva/ia.Ha-?)

saWvannamilm I. 45 (?)

saiiiavedi/ I. 44 [sdtnavedin , noin. .?«-

samsiicruld I. 52 {.samskr/a]

sanca II. 44 [iankha]

sancardeliarl I. 37 [miikaracari/n)

mncarriiina II. 3 [samkarmna)

siincnssur I. II; II. 4'l' [mnkfiasuru)

sanda I. 18 [mfidii?)

miuUji I. 10 [sundhiia)

saneassy, sanimes 1. 39; III. 17 (•««;/-

ui/dsiv , nom. saini.yas'i)

snufery I. IS (?)

sa[n)vanscruia II. 1 , 2 {xainskrta)

saraspcdi/, saraspoti, sarassiiali I. 53;

II. 25; III. 3, 11 (mra^c.Y*)

snravau II. 56 {xrarawa)

sassarzan, sasarzim, sasserzana , sas-

sarzum 1. 10, 60; II. 49, 93

Gv«^a.;-.^^../.«)

satialogam, salf loco II. 3(i, 27; III.

11 {mti/aluka)

savitri/, savatri I. 23; II. 13 (sav/./ri)

savraii] I. 18 [savitri of sarasvati)

seiamhor 1. 36 {k-dombara)

siuvu III. II, i:. (sW/)

««>//: 111. 6, 19 /ir .s'/z-ffl

slukaco II. 14 (.«;//////:/•«,)

sirmuca II. 31 (^-muk/in)

sUa, syia I. 5 vlgg., 25, 45; II.

56 vlgg. {sita), vgl. sidi

siva I. 4 {siva), \'gl. a;Ji^(?M

somovoiixy II. 70 [somavamsin , noin.

somavami)

sridar II. 3 {srid/ia.ra)

suba/iu II. 56 (.srt/;«//«)

.ïw//.//».»/ III. 11 (.s«/!a/«j

«w(!ra, .sKr/ro I. 29, 33; II. 7, 9, 14,

86, 90, 98 {südra), vgl. A'K/!r«

siigrium. {subrium) II. 61 [sugriva]

siimavedn (1. sama°) II. 6 {sdmaveda)

sumurta I. 35 {smürta)

sur II. 31 (*ï«r«)

surogana 11. 31 [suragana)

tabiilogam III. 14 [lapaloka)

taladalam III. 14 [hiJalala)

I

fatayttga \\. 34 {trelai/wja)

I

lirrcdayagam III. 16 [Irclaffiiga)

Irliicrama II. 3 [frivikrama)

[

trunabindu II. 56 [tmablndu)

tndai/{u)ga II. 94 {IreMyugd)

iullassi/ I. 17 {tulasi)

ufara I. 46 (?)

npcndra II. 3 [iipeyidrn)

uridn I. 46 (?)

««% 1. 46 (?)
^

raicaratii/ (I. railrirniii/) III. 12 (rai-

/!ff7'««ï)

ralcnuta, vainmdo, vaicuiidam IT. 26,

27, 79; 111. 11 {vaikuidha)

vaidakastra I. 54 {midyakislrd)

vaineulla I. 50, zie vaiamia

ra.iraguy 1. 38 {palragin, noin. vairdgi)

vairnla II. 76 {vairüla = {nrfdu)

vaissa, voisso I. 29, 32; II. 7, 9,

14, 86, 98 (m%«)
valuqhile I. 45 {calakhUya)

valarassi/ I. 38 (?)

valm.ica rursi II. 55 [calm.iki-rsi)

vamana I. 15; II. 3 (vdmana)

vamafia au/ar II. 48 (rawana-awdara)

vara/l II. 46 {vara/ia)

varak autar II. 46 {vardlia-aialara)

varannessi/ , varanex'i It. 83, 86 (r«-

rdnasi)

varista II. 14 [vaiist/id]

varcata I. 35 {pravr/ia?)

vassisla II. 78 (vasistha)

vassudeo II. 3 [vctsiideva)

vaxisla II. 13, 56, zie vassisla

veaeranna I. 52 {cjjdkarana)

vedakaslra I. 44 [vedakistra]

vedartha I. 35 (?)

redavafi/ II. 57 (vedavali)

vedaxaslra I. 11 {vedasaslr.i)

vencalexa II. 88 {venkafcsa = Visi.ui)

14*
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veial II. 90 zie belal,

veyasrod, veasro-si II. 7S—82, 02

{vj/üsa-r.si)

vihixen, vibuxavcu II. fll; III. 6, 1!)

{ribhimna)

vicramadila I. 28, lö {vikramadUya)

vicramadila calha I. :I'.5 {vikramridUi/a-

kallw)

vidalam III. 14 («7,//«)

videhi) II. .56, 58 {videhiu, iioiii. vide/ii)

vidiiha II. 31 (? vgl. v?7ofia Index b)

vldhala II. .3 {vidludr, uom. vldJuUa)

vinahu II. 17 [vighud/ian, iioin. »/^//-

vinayaguien III. 8 [vliuiyaha= üanesa)

^;^«^te II. 14 {vinaia)

viranchi II. 3 (t'iraiw)

2>M»« I. pass. [vipiu], vgl. visnu, vixnu

visnave II. 3 (datief vau visnu?)

visnu II. pass. [vimu)

vivefihuMndu I. 45 {vivekasindu)

visvacarnii I. 10 {visvakarman , nova.

viscakarma)

visvamllra, vissuamiira 1. 30, 34; II.

5(), (iO [cisodmitra)

vixnu III. pass. {vimu)

vossudeu II. 66, 67, zie vassudev

vrukiqttexa II. 3 {/irsikeêa)

xachi III. Il (.»««)

xiiiidiihijH MI. 17 [candrda)

.ni-ffrc.s- III. 17 (^ sösirin-)

1 {.u'sa)

:l [cilrdgupfa)

:J , 18, 19 («jü« en

xiirayuplI' II 111.

«(.'(?« III. 10,

saira)

xoarcam III. 11, 12, 11 [svuryn)

xutre IlI. 3, 12, 17 (.v?<rf;-a)

yagen II. 9 {yajaua)

yhamadarmaraja. 111. 12, 13 [yama-

dharmarilja)

yliamen III. 12, 13, 18 [yama)

yuga II. 34 {yuga)

yuyussu II. 77 [ynyufsu)

sagama I. 37 {Jca'/gam.a)

zalna I. 36 {jaina)

zaissakastra I. 4i7 (jyotisaêaslra)

zamadagni II. 49, 52, 93 {jamadagni)

zanaca II. 56, 58 {janaka), \'v^\.janac

zanaqui II. 56—58 (Ja/iakl)

zanardam II. 3 [janardaiia)

b. N i e t - S a n s k r i t w o o r d e i

alparqneiros III. 17

««(^i III. 4, 8, 9

archinay , arcJiiney III. 12, 18

arcJdvarata III. 17

arrumaganinmei III. 8

ayvaralicai III. 10

haniaiis I. 36

/;««« I. 31.

huiroom II. 90

6o/o II. 86, 95, 98

braiiinate III.' 14

cachari I. 36

calaim II. 39

candin I. 16

earia I. 60

charados II. 99

comati III. 3, 1 7

cnrumbin II. 90

r^ai^a I. 18; II. 90

^«yao II. 87

gandavadi I. 34

goroghy I. 40

^/«<o I. 34

/Jewrfï 11. 96

mamay I. 18

mangesu I. 18 (zie add.)

mogol, mogor \. 59; II. 69, 70, 75, 77

naires I. 55

nallé-pamhou III. 1 I'

M?>er III. 17(?)

paleas III. 17

panchal III. 55

pandure I. 43

pupangui III. 11

pareus III. 17

;)«/«^ II. 58

pidleyar III. 8

raxader III. 19
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samory I. 55, 50

tari ill. 14

tincaddau III. 1-2

tiruvallnoen III. li

vartea I. 36

velayadani III.

»'«fo5fl II. 88

c. Plaat; 'olks-

(Ujra If. S I

amadahat 1. 'MS

haqaim 1. 59

handura II. 89

hengaUa II. 51, 85

62^w2<y II. 88

cambaia 1. 36

caw.huconam III. 18

canava (1. canara) I.

cariapatao I. 6

cariiate. I. 37, 58

c«o (1. f/«tY/o) I. 57

cavery III. 18

cej'tóo I. 6

chazil I. 59

comorin [camoritn) I.

eoïicSo I. 59, ()0; II.

corumandd I. 56

damao I. 59

tój II. 70, 81.

<^w I. 36

(/fffe (^a«-) I. 59, 60; II. 50

gates sazdri II. 50

gariges lil. 18

goa I. 59

; II. 61

iO, 51

(jDOariia 1. 59

golconda I. 37, 5S

indostau 1. 11; II. 53

indii's II. 16, 93

/««ca [lan(;a) I. 6; II. 60, 61.

malaca I. 6

manguez II. 88

?««ra/;a I. 57, 59; II. 85, 99

moorcii I. 57, 29

nagw.z 11. 88

narmanda II. 48

naroa II. 88

parahavally I. 59

/>««^(« II. 88, 89

'pondi'pur II. 88

quenla II. 89

ramisvara, ra7ne>ssüor , ramciurnn II.

61, 88; III. 18

saiiqudim II. 88

««?«//« I, 37

siiraUe I. 59

(;/7>o/?: II. 88

uddupno II. 88

r/««/;or I. 37, 57, 59

zauly I. 59

d . N o lu i n a p r o p i' i a v a n V o r s t e n in de
17'^*' en 18'^'^ eenw.

balagi hayl rao pradavdo II. 85

bounsulo II. 88

canddao rao II. 90

chandar rau I. 59

chatia I. 59

w;/« I. 59

hacabar II. 84

I

7za«« II. 85

ramanagara I. 59

scvagy I. 59 (bi.-;)

sodoba II. 77

sriranga raze I. 59

nuyapanayque l. 56



KORTE INHOUDSOPGAVE.

JJniliTna (ontstaan van) 1. i: \l. 4; Imwt /.ijn riijrn ddclitcr lil. :^, S.

brahmanen (jjliclitcn en ivchtcii der) II. !l.

Daksa (odbr van) lil. S.

drieëenlieicl I. I, I; II. 3 vl-; III. 2.

eclipsen I. 20 ; 111. 15.

ei van Bvalima I. 22.

eenwen (jnga's) II. 3 ! vl^-. ; lil. it).

flens (luMli-heid der) I. Is.

(ianesa 1. S; II. 17 vl-u'. ; Ml. S.

(lannla I. IS, 21, .21-.'

(lantiinia en Alialya UI. 11.

(lava en Prayau-a "(lieilij^d.eid van) [I. 83 vl--.

hel' I. 51; l'l. 2S, 2!); UI. 12, Ik
henielverblijv.n I. ,)l) ; 11. 2(i vl-g., 31 vlg. ; III. 11.

incarnaties \an \ isnii :

1. als xiseh iV 11 ; II. 11.

2. als selnld|KHl I. 12; 11. l.ï ; III. t.

3. als evrizwijn I. 13; II. IC; III. I.

4. als mensrli-lernu 1. IL; II. 47; 1 I f . 5.

5. als dun- I. [.j; IL IS; III. 5.

6. als Parasurama I. 10, 60; IL 49—55, 93; III. H.

7. als Ilaina I. 5—7, 19, 25; II. 56—64; III. (J, 19.

S. als Krsna I. 16—18, 26; II. 65— 79; III. 7.

9. als Bnddlia IT. 9|..

10. als Kalkin il).

als Bhagavati 1. 9, vgl. III. 10.

Jaina's I. 36.

karnen van den oceaan I. 20; JII. 4.

Kasyapa als .schepper I. 3; IL 14—16.
koe "(heiligheid der koe) I. 10; vaitaranï-koe lü. 12.

koord (gewijd) II. 97 vl?g.

Laksnull. 10.

linga lil. 9.

Liiigayat's I. 37.

maan (vlekken op de) I. 21., UI. S (pag. 168).

Markaijda III. 12.

Naires L 55.

offers (soorten van) I. 40; UI. 18.

Parvati I. 21; IL "18 vlgg.; III. 8.

Puraija's (opsomming der) I. 45.
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Budra IIT. S vlgg.

rudraksa (als rozekrans) UT. 1Z^.

éastva's I. 46 vlgg.

samiyasin's I. 39^ lU. 17.

.sclieppiug I. 1 vlgg.

standen I. ^9, 30— :i4 ; II. 7; lil. '4, 1'

tempels II. 88—90.
tulasi-stniik 1. 17.

Yairagin's I. ;5().

Veda's 1. 44; II. fi.

Yikramaditya I. 28.

Visnu, zie incarnaties.

volkeren in Indië I. 55 vlgg.

weduwenverbranding 1. 19.

wereld (einde der) H. l.

werelden (loka'.s) 111. 14.

wereldslang (sesa) 1. \:i.

Yama 111. U.
zielsverhuizing III. 1 S.

zon (afslijpen der) I. :];').

zondvloed lil. 19.

ADDENDA EN CORRIGENDA.

Eij jiag. 1;J, noot .'5. Het langer worden Viiii den staart wordt vernield in

Tulsidas' Kamajana (vert. door Growse, 5^'' ed., 1891). vul. UI, pag. 40:

„not a rag was left in the city nor a drop of glii or oil, to sueli a lengtli

the tail had grown".

Bij pag. 16, noot 2 (en vgl. pag. 203, regel 8 v. o.). Vergelijk intusschen

Tulsidas' ilamayana, vol. [11. pag. 137: „it is only by virtue of tiie nectar

that abides in the depth of his navel that Ravan lives".

Pag. 18, regel 9 v. o. lees: „mit ihm" i. p. v. „niit ihn".

Pag. 45, regel 2 v. o. lees : „door" i. p. v. „doo".

Pag. 48, regel 2 v. o. lees : „year's" i. p. v. „year".

Pag. 63, regel 1 v. o. lees: „drstauta" i. p. v. „df.^tai't^i"-

Pag. 79, regel 2 v. o. lees: „purumya' i. p. v. „pnrami/a"

.

Bij pag. 107, noot 3. Paeha govod'lo \%hYv]Vha,&v pahca yamlaJi, ti\ Fanc/ia

Braoir: panea dravklah; vgl. Sahyadrikhayda, uttarardha 1. 1. sq([. (ed. da

Cunha, pag. 301):

skunda umca: brakm.ana dasadha proklah pauca gaudds ca dranidah
\

tmun sarvesam cutpaUim kalhayasva suoislaram
\

1
|

ma/iadeva uvaca : draviddi caiva tailangah karnafa madhi/adeéagak
|

gurjarai caiva pancaite draoidah panca kal/t^ale
|
2

|

sarasvafah kani/akrthjd utkala mailhilas ca ije
\

(jamJai ca paucad/ia calru dam ci/inth prakirUlah
\
3

|
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il). Voor Parisramó Slupit vgl. 1. e. éloka 17 :

lairaiva sthapita viprd ijacae candradicakqrau
\

pascal paraénram.f.na hy anilü mxmayo (Insa
\

Bij pag. 13-1', regel 7 (en vgl. pag. 28 noot 5). Manguez is waarsi-liijiilijk

een der namen van Siva: mCmgisa, die herhaaldelijk voorkomt in het Sahya-

drikhai.KJa (ed. da Gnnha, pag. 533 vlgg.); vgl. ook Eggeliiiü;, Catal. der

Skt. hss. V. h. India Office, vol. VI, pag. 1373.

Bij pag. 13S, regel 10 v. o. De Heer A. J. de Jong, Ijeeraar M. ü. te

Amsterdam, maakt er mij opmerkzaam op, dat projlssao beter wordt weer-

gegeven door: „professie". Bij de Katholieken spreekt men nl. van „professie",

als een novice iu een klooster de bindende gelofte allcgt en dan door enkele

plechtigheden in de orde definitief wordt opgenomen. De dag, waarop een

non of monnik „geprofest" is, wordt geregeld herdacht als professie-dag.

Bij pag. 139, noot 2, laatsten zin: De afleiding van 'i Batavies-Malcisc

kondé, E. Maleis koendui, uit het Tamil, oorspronkelik van v. d. Tiiiik,

en waaraan ook ik geloofd heb, is vrij onwaarschijnlik. In 't Maleis toch

betekent dit woord juist een grote hoeveelheid haar van vrouwen, een

wrong, nooit een enkele lok op de kruin. Het woord koendai zal wel Maleis-

l'olynesies zijn (wortel dai, verwant met lai en rai). Een enkele lok op de

kruin zou een Maleier koenfjit, Batavies koenljir, noemen. A. A. T\

Bij pag. 175, noot 2, achter: „staan" (p. 176, regel 6 v. o.): vgl.

Padmapurana V. 51. 28 en I'S en ook Kathasaritsagara 17, 1 1'7.

Bij pag. 181, noot 2. Eene legende, die eveneens sterk op de boven

medegedeelde gelijkt (hoe bveta, de Siva-vereerder, door Yama's dienaren

gehaald wordt; hoe Yama gedood en daarna in 't leven teruggeroepen wordt),

vindt men in 't Brahmapurana (adhy. 94). Hier worden eveneens Yama en

Mrtyu onderscheiden : de laatste is de dienaar van den eerste. Vgl. ook

Saurapurana ()9. 1— 17 (Das Saurajmraua v. Jahn, pag. 166).
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